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 شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد 
 وعلى آلة وصحبة أجمعين ،أما بعد :

الدراسة ، وعرفانا منا بالجميل فإننا  نشكر اهلل سبحانه وتعالى الذي وفقنا إلتمام هذه     
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  معالي مديرة نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان  ل

 د الجليلة لعمادة البحث العلمي من خالل الجهو التي تولي البحث العلمي كل االهتمام والتشجيع 
                                              أريج الخلفد/  يدة البحث العلميعم كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة     

لكثير من ا والمساهمة في تذليلعلى كل ما قدمته من دعم وتشجيع إلتمام هذه الدراسة 
فجزاها اهلل عني له عظيم األثر العظيم في إنجاز هذا البحث  وتسهيل المهام مما كانالصعاب 

  .خير الجزاء
وكيل وزارة العمل المساعد   التخيفي د/ فهد أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة عدنيكما يس     

 ث .إنجاز هذا البح قدمه من تسهيالت ساهمت في على كل ما للتطوير 
ومنسوبات وكافة منسوبي عبدالعزيز الحقباني  ألستاذ/لأتقدم بالشكر أن ال يفوتني  و        

على مستوى المملكة وذلك إلسهامهم الفاعل في تسهيل مهمة ة تنمية الموارد البشري صندوق
 العمل الميداني.

وأخيرا أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم معي في إنجاح هذا البحث بشكل مباشر أو غير    
مباشر كما أشكر عائلتي على تهيئة الجو العلمي المناسب الذي ساعد بعد توفيق اهلل عز 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم  على  وجل على إنجاز هذه الدراسة.
 أشرف األنبياء والمرسلين.

 
 

                       الباحثة                                                                      
 فنت عبدالرحمن الطريد. غادة بأ.                                                           
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 ملخص الدراسة

 

نظرا الرتفاع معدالت البطالة بين االناث فقد اتخذت المملكة العديد من القرارات      
االستراتيجية والخطوات لتعزيز مشاركة المرأة في المجال االقتصادي من خالل وضع الخطط 

تطلب اهتماما خاصا أهيل مما يوالبرامج الالزمة لتنفيذ السياسات العامة في مجال العمل والت
لمعالجة مشكلة البطالة بين االناث من خالل استحداث برامج من قبل جميع الجهات المعنية 

تدريبية متخصصة لتأهيلهن لسوق العمل . وتعد برامج التأهيل أحد الوسائل التي يمكن أن 
هذه الدراسة تتناول   تسهم في التخفيف من حدة مشكلة البطالة واآلثار المترتبة عليها لذا

 النسائية بالمملكة. المستلزمات محالت في بالعمل الراغبات تأهيل برامج فاعلية
إلى التعرف على فاعلية برامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت  إلىالدراسة  تهدفو     

م المستلزمات النسائية بالمملكة لمعالجه البطالة بين النساء وتمكينهن في سوق العمل وسيت
قياس فاعلية هذه البرامج من خالل سته مؤشرات هي :) قدرة البرنامج على إشباع 

المادية، وقدرة البرنامج على إشباع االحتياجات االجتماعية والنفسية ،ومدى  تاالحتياجا
مراعاة العالقات االنسانية، والسهولة والسرعة واالستمرارية(. وتحديد المعوقات التي تواجه 

لتفعيل  بهدف وضع مقترحاتلراغبات في العمل في محالت المستلزمات النسائية برامج تأهيل ا
 برامج تأهيل الراغبات في العمل في محالت المستلزمات النسائية بالمملكة .

مععن هععذه  ينوذلععك مععن منظععور المسععتفيد بالعينععةالمسععا االجتمععاعي مععنهج  الدراسععة وتتبععع    
 علععى للتعععرفتلععك الخععدمات ومتخععذي القععرار بشععأنها الخععدمات باإلضععافة إلععى منظععور القععائمين ب

فاعلية برامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية بالمملكة لمعالجه البطالة 
مععن  ا  اسععتخدام عععددبتحليععل بيانععات الدراسععة . وتععم  بععين النسععاء وتمكيععنهن فععي سععوق العمععل

 األساليب اإلحصائية . 
الى اتجاهات إيجابية ألفراد عينه الدراسة نحو برامج تأهيعل النسعاء ة وكشفت نتائج الدراس     

الراغبعععات فعععي العمعععل فعععي محعععالت المسعععتلزمات النائيعععة وان هنعععاك العديعععد معععن المعوقعععات التعععي 
لتفعيععل بععرامج تأهيععل الراغبععات فععي العمععل فععي محععالت  تصععور مقتععرح وتععم تصععميم تععواجهن. 

 . المستلزمات النسائية
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة

 املقدمة :

تعتبر مشكلة البطالة من أخطر األمراض االقتصادية واالجتماعية على اإلطالق التي      
،ومن أهم معوقات التنمية. وقد زادت نسبة البطالة في السنوات  تعاني منها الدول العربية

األخيرة ألسباب كثيرة منها التغيرات االقتصادية العالمية ،وانخفاض معدالت التنمية في الدول 
العربية وزيادة معدالت النمو السكاني باإلضافة إلى ضعف الموائمة بين مخرجات النظام 

 . التعليمي واحتياجات سوق العمل

تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكالت األساسية التي تواجه معظم دول و     
العالم العربي باختالف مستويات تقدمها وأنظمتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ولعل 
أسوأ وأبرز سمات األزمة االقتصادية التي توجد في الدول العربية والنامية على حد سواء هي 

اقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر المطرد في عدد األفراد القادرين على العمل والراغبين تف
ومن المتوقع زيادة نسبة البطالة في الدول العربية  فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه.

 (. 2005 )العبيد،نتيجة لالزمة االقتصادية العالمية 

ليس فقط في بالمجتمع  المرأةالمشكالت التي تواجه وُتعد قضية البطالة من أبرز      
ا في معظم الدول العربية، خاصة مع التزايد المستمر في أعداد العاطالت  السعودي، لكن أيض 
عن العمل، مما يجعل مسألة التأهيل لسوق العمل تحتل أهمية كبرى لدى الشباب من كال 

 الجنسين .    

ات وهدفها تحقيق تقدم ورفاهية المجتمع وتحسين ظروف فالتنمية هي غاية كل المجتمع      
العمل ومعيشة أفرادها وتعتمد التنمية على عنصري أساسيين هما :العنصر المادي والعنصر 
البشري .وال يمكن أن تحدث تنمية في أي نشاط إال بارتباط العنصرين وتكاملهما معا  مما 

بشرية وترشيد استخدامها وتوفير المناخ يوضا ضرورة العمل على إعداد وتنمية الموارد ال
نتاجها .  المالئم لها للعمل الجاد المثمر حتى يتعاظم عطاؤها وا 
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واإلنسان هو محور عملية التنمية، والغرض من التنمية هو توسيع الفرص واالختيارات     
والكفء لهذه أمام اإلنسان لتطوير إنتاجية وقدراته اإلبداعية الخالقة وتأمين االستخدام الكامل 

قتصادية واالجتماعية القدرات في إطار واسع من الفرص واالختيارات في كافة المجاالت اال
شرية التي وتعد برامج التأهيل والتدريب من أهم موضوعات تنمية الموارد البوالسياسية .
فضال االستدامة ورفع الكفاءة المهنية والمهارية للموارد البشرية الجديدة والقائمة تستهدف 

 عن تنميتها المستمرة من خالل التعليم المستمر والتدريب المتواصل.

أن تكون عملية بناء رأس   ونظرا ألهمية بناء رأس المال البشري، والتأكيد على ضرورة    
المال البشري هي محور استراتيجية التنمية، كأحد السبل لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة 

ت والخبرات والكوادر الفنية والعلمية، التي كانت السبب في ضعف والنقص الحاد في المهارا
وتدني اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج واألنشطة االقتصادية وما ترتب عليها من افتقار عملية 

 التنمية إلى عنصر االستدامة.

وفي ضوء ذلك تدخلت الدولة بصوره فعالة ومباشره من أجل التخفيف من األزمات    
ماعية واالقتصادية عبر برامج تنمية الموارد البشرية لتدريب وتأهيل الشباب من كال االجت

الجنسين لسوق العمل إضافة إلى تعاون ومساهمة القطاع الخاص من خالل برامج خدمة 
لتدريبهن وتأهيلهن  العديد من البرامج الموجهة للنساءالمجتمع .ولذا فقد تم إنشاء واستحداث 

 لسوق العمل .

دراسة بسوق العمل  فسوف تركز ال ه البرامج ودورها في تمكين المرأةونظرا ألهمية هذ    
تنمية الموارد لراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية بصندوق على برنامج تأهيل ا
لتحديد ما حققته من أهداف وللتعرف على مدى إيجابية هذه البرامج ،ومدى البشرية بالمملكة 

مكانياتهن . وذلك من أجل ارتباطها ب أهداف المستفيدات واهتماماتهن ومقابلتها لحاجاتهن وا 
واإلشراف على هذه  تغيير أو تطوير هذه البرامج من قبل الجهات المختصة بالتخطيط والتنفيذ

 على معرفة ردود أفعال المستفيدات بدورها بنجاح ، فدراسة هذه البرامج تساعدنا البرامج لتقوم
د مدى ومن ثم فهي تعكس الجوانب اإليجابية والسلبية في البرنامج وتحد من الخدمات

 للمستفيدات وهذا يعد جانب هام في التخطيط للبرامج التنموية . ارتباطها بالحاجات الفعلية
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  مشكلة الدراسة:

تتلخص مشكلة الدراسة في أن هناك العديد من النساء الالتي يعانون من البطالة وقلة         
رص الوظيفية المتاحة لهم سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص . فعلى الرغم من الف

الجهود الملموسة التي قامت بها الحكومة السعودية من اجل تطوير نظام التعليم والتي أثمرت 
التوافق بين مخرجات  عن زيادة معدالت التحاق االناث بالتعليم إال أنه ال يزال عاجزا تحقيق

احتياجات سوق العمل من ناحية أخرى .ويمكن إرجاع هذا القصور كما  ونوعا  مع التعليم 
ق. إضافة إلى تدني بشكل أساسي إلى أن هناك خلل في كال من العرض والطلب وآليات السو

مما يجعل مسألة التأهيل لسوق العمل تحتل أهمية كبرى مستوى الخريجات بشكل عام، 
 للمخطين وصناع القرار.

 إلحصائياتهع 1434لنتائج مسا القوى لعام  وفقا  ين يلغ معدل البطالة بين السعودبلقد ف  
( 602،853أن عدد المتعطلين السعوديين وصل إلى )والمعلومات  العامة اإلحصاءات مصلحة

(، حيث بلغ 358،870( فردا  ويمثلن اإلناث منهم )243،983فردا ، يمثل الذكور منهم )
%( في الدورة األولى، في حين بلغ 12،2%( مقارنة بمعدل )12،1معدل البطالة للسعوديين )

%( 35،7ولإلناث ) ،%(6،9%( مقارنة بمعدل )6،1معدل البطالة للسعوديين الذكور )
 %(.34،0مقارنة بمعدل )

( 29ععع  25كما بينت النتائج أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية )   
( 24ععع  20أما فيما يخص الذكور فتمثل الفئة العمرية ) ،%(37،6بلغت )سنة، وذلك بنسبة 

%(، أما فيما يخص اإلناث 46،8سنة الفئة األعلى من حيث عدد المتعطلين وذلك بنسبة )
( سنة الفئة األعلى من حيث عدد المتعطالت وذلك بنسبة 29ععع  25فتمثل الفئة العمرية )

 ديات.%( من جملة المتعطالت السعو 41،5)

كما بينت النتائج أيضا  أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين هم من الحاصلين على شهادة    
%(، يليهم الحاصلون على شهادة الثانوية أو 49،4البكالوريوس أو الليسانس وذلك بنسبة )

%(، وبالنسبة للذكور منهم فإن أعلى نسبة للمتعطلين هم 29،9ما يعادلها بنسبة )
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يليهم الحاصلون  ،%(49،5ى الشهادة الثانوية أو ما يعادلها وذلك بنسبة )الحاصلون عل
 %(.16،5على شهادة الدبلوم دون الجامعي وذلك بنسبة )

أما فيما يخص السعوديات فإن الحاصالت على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يمثلن      
يهم الحاصالت على تل ،%(73،3أعلى نسبة من بين المتعطالت السعوديات حيث بلغت )

%(. كما أظهرت النتائج عدم وجود بطالة بين 16،6الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة )
 الذكور واإلناث الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

وأشارت النتائج أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين على مستوى الحالة الزواجية كانت    
%( يليهم المتزوجون حيث بلغت نسبتهم 65،6لغت )للذين لم يتزوجوا أبدا ، حيث ب

%( وينطبق ذلك أيضا  على السعوديين الذكور حيث بلغت نسبة الذين لم يتزوجوا أبدا  32،7)
%(، أما فيما يخص المتعطالت 9،6يليهم المتزوجون حيث بلغت نسبتهم ) ،%(89،6)

%( يليهن 49،3لغت )السعوديات فأن أعلى نسبة كانت لالتي لم يتزوجن أبدا ، حيث ب
 %(.48،5المتزوجات حيث بلغت نسبتهم )

أتضا من خالل التوزيع المهني  توزيع المشتغلين حسب أقسام المهن الرئيسة:وبالنسبة ل   
أن غالبية المشتغلين السعوديين هم من المشتغلين في مهن الخدمات بنسبة بلغت 

ت العلمية والفنية واإلنسانية بنسبة %(، يليهم المشتغلون في مهن الفنيون في المجاال32،5)
%(. أما أدنى نسبة فهي للمشتغلين في مهن العمليات الصناعية 20،3بلغت حوالي )

وللسكان المشتغلين السعوديين الذكور  ،%(0،8والكيميائية والصناعات الغذائية حيث بلغت )
حين بلغت أدنى في  ،%(37،0إذ بلغت ) ،سجلت أعلى النسب للمشتغلين في الخدمات أيضا  

%(. وقد 0،9للمشتغلين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية )  نسبة
أظهرت نتائج المسا أن أكثر من نصف السعوديات المشتغالت يعملن في مهن الفنيون في 

في حين بلغت أدنى  ،%(51،8المجاالت العلمية والفنية واإلنسانية، حيث بلغت نسبتهن )
) مصلحة االحصاءات  %(0،1بة للمشتغالت في المهن الهندسية األساسية المساعدة )نس

 .هع(1434العامة والمعلومات: 
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المملكة العديد من القرارات  اتخذتنظرا الرتفاع معدالت البطالة بين االناث فقد و     
ع الخطط من خالل وضلتعزيز مشاركة المرأة في المجال االقتصادي االستراتيجية والخطوات 

تطلب اهتماما خاصا مما يامج الالزمة لتنفيذ السياسات العامة في مجال العمل والتأهيل والبر 
لمعالجة مشكلة البطالة بين االناث من خالل استحداث برامج من قبل جميع الجهات المعنية 

 تدريبية متخصصة لتأهيلهن لسوق العمل .

لبطالة ن أن تسهم في التخفيف من حدة مشكلة اوتعد برامج التأهيل أحد الوسائل التي يمك    
السياسات واإلجراءات الالزمة العديد إلى إيجاد الدولة لذا سعت واآلثار المترتبة عليها ، 

لمعالجة تلك المشكلة والعمل على مواجهتها مع التركيز على الدور الحكومي في مجال 
إلى جنب لمساعدة  ليسير جنبا  التشغيل والتوظيف بشكل مباشر وكذلك دور القطاع الخاص. 

 لسوق العمل. وتأهيل المرأة 

ونظرا  ألهمية  هذه البرامج  في تأهيل النساء لسوق العمل نجد أن الدراسة الحالية تهتم   
الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية بصندوق تنمية برامج تأهيل فاعلية بدراسة  

يسهم في معرفة مدى تحقيقها لألهداف التي هذه البرامج  رد البشرية بالمملكة فدراسةالموا
وضعت من اجلها والكشف عن مواطن القوة والضعف فيها ، كما يؤمل أن تسهم هذه الدراسة 
من خالل ما تتوصل إليه من نتائج في العمل على زيادة فعالية هذه البرامج لمواجهة تزايد 

 أعداد العاطالت عن العمل . 

سته مؤشرات  من خالل outcomeخرجات البرنامج التدريبي  للمستفيدات وسيتم قياس م   
االحتياجات المادية، وقدرة البرنامج على إشباع  ت) قدرة البرامج على إشباع االحتياجا:هي 

ومدى مراعاة العالقات االنسانية، والسهولة والسرعة واالستمرارية(. االجتماعية والنفسية ،
لى النموذج الذي يوحد بين كل من الكفاءة والفعالية مع تباين وذلك من خالل االعتماد ع

واختالف المحكات التطبيقية المستخدمة في كل منهما ومن المتغيرات المشتركة التي تتصل 
، السهولة Continuation، االستمرارية Capabilityبقياس الفعالية وهي: القدرة 

easiness  والسرعةSpeed العالقات اإلنسانية ،Human Relations  ،(.  1995)مختار 
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الراغبات بالعمل لية برامج تأهيل عاالتالي: ما فوتتبلور مشكلة البحث في التساؤل الرئيس     
 في محالت المستلزمات النسائية بصندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة   ؟

 

  أهمية الدراسة:

  : التالية النقاط يف الدراسة هذه أهمية تتلخص 

 آخذة ظاهرة وهي العربية الدول في االجتماعية الظواهر اخطر من البطالة ظاهرة دتع -1
 واالجتماعية النفسية وانعكاساتها األمنية إفرازاتها في خطورتها وتتمثل التنامي في
 برامج ووضع سريعة معالجة يتطلب الذي األمر ككل المجتمع وعلى العاطلالت على

 تستفحل أن قبل الخريجات من المتزايدة ألعدادا الستيعاب األجل وطويلة قصيعرة
  .حلها يصعب و الظاهرة

 مسيرة دفع مسؤولية تقع وعليه التنمية، وقود فهو الحقيقية الثروة هو اإلنسان إن -2
 ،منالبشرية الموارد بتنمية إال والتنمية النهضة تتأتى ولن ،والرقي النمو نحو المجتمع
 واالهتمام التنموية القطاعات بين وخاصة العاملة القوى في المرأة مشاركة زيادة خالل

 العمالة إحالل في واالستمرار أدائها كفاءة ورفع إنتاجيتها لتحسين وتدريبها بتأهيلها
 .الوافدة محل الوطنية

 تلقى التي الموضوعات من أصبحت والتدريب التأهيل برامج بدراسة االهتمام نإ  -3
 أن يمكن أنها على إليها وينظر الدولي أو محليال المستوى على سواء متزايدا اهتماما
 الوطني واإلنتاج بل المحلية المجتمعاتللنهوض ب المرأة تنمية في بفاعلية تساهم
 . ككل

 إلى يؤدي العمل سوق في وتمكينها المرأة لتأهيل المقدمة التدريب برامج دراسة إن -4
 اإليجابية الجوانب عكست فهي ثم ومن البرامج هذه من المستفيدات أفعال ردود معرفة

 خالل من البطالة مشكلة من للحد بالتخطيط وارتباطها الخدمات في والسلبية
 سن في تسهم التي المختلفة للتخصصات الجماعية الجهود إلى تستند إستراتيجيات
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مما يجعل من هذه الدراسة تلبية الحتياج المشكلة  لهذه للتصدي الالزمة التشريعات
 ذاته. عملي وعلمي بالوقت

ن االهتمام الكبير بقضعية تمكعين المعرأة السععودية فعي سعوق العمعل دليعل علعى العوعي إ -5
شععريك الرجععل ونصععف المجتمععع  أنهععاعلععى اعتبععار  المععرأة بأوضععاعواهتمععام لالرتقععاء 

الوقت الراهن مع توجهات الدولة لحعل مشعكلة بطالعة المعرأة تماشعيا  معع قعرار ب ويتزامن.
هع القاضي بأهمية زيادة مجاالت وفرص 12/4/1325ي ( ف120مجلس الوزراء رقم )
 عمل المرأة بالمملكة.

نحعو  والتاسعة والعاشعرة،الثامنة بالمملكة التنمية  طمع توجهات خط الدراسة هذهتتفق  -6
زالععة المعوقععات أمععام مشععاركتها فععي  أهميععة االهتمععام بشععئون المععرأة وتطععوير قععدراتها وا 

 سالمية.األنشطة التنموية في ضوء الشريعة اإل

وللمهتمععين بقضععايا المععرأة عامععة  ربيععة،علميععة للمكتبععة الع إضععافةالدراسععة  هععذهتمثععل  -7
 الخصوص. وجهوالمرأة السعودية على 

 
 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة التوصل لألهداف التالية على :

لراغبات بالعمل في محالت اتأهيل ة إلى التعرف على فاعلية برامج تهدف هذه الدراس -1
بين البطالة تنمية الموارد البشرية بالمملكة لمعالجه لمستلزمات النسائية بصندوق ا

لية هذه البرامج من خالل سته عاكينهن في سوق العمل وسيتم قياس فوتمالنساء 
المادية، وقدرة البرنامج على  تمؤشرات هي :) قدرة البرنامج على إشباع االحتياجا

ومدى مراعاة العالقات االنسانية، والسهولة فسية ،االحتياجات االجتماعية والنإشباع 
 والسرعة واالستمرارية(.

 
 

 من البرامج التأهيلية على المستفيدات .outcome تحديد العائد  -2
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تحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه برامج تأهيل الراغبات في العمل في محالت  -3
 المملكة  .المستلزمات النسائية بصندوق تنمية الموارد البشرية ب

التوصل إلى مؤشرات تخطيطية  لتفعيل برامج تأهيل الراغبات في العمل في محالت  -4
 المستلزمات النسائية بصندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة .

 

 

 

 

 تساؤالت الدراسة:

مج انلية بر عاف ما تسعى هذه الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل : -1
ل في محالت المستلزمات النسائية بصندوق تنمية الموارد العمب لراغباتا تأهيل

من  العائد من البرنامج  البشرية بالمملكة  لتمكينهن في سوق العمل وسيتم قياس
 :مؤشرات هي  عدةخالل 

  ؟للمستفيدات من البرنامج  امج على إشباع االحتياجات الماديةنقدرة البر  ما  - أ

 ؟للمستفيدات من البرنامج  االجتماعيةت امج على إشباع االحتياجانقدرة البر ما  - ب

 ؟للمستفيدات من البرنامج  لنفسيةامج على إشباع االحتياجات انقدرة البر ما  - ج

 ؟عند تقديم الخدمة للمستفيدات من البرنامج مدى مراعاة العالقات االنسانيةما  - د
 ؟جعند تقديم الخدمة للمستفيدات من البرنام السهولة والسرعةما مدى مراعاة  -هع 
 ؟ما مدى مراعاة العالقات اإلنسانية  عند تقديم الخدمة للمستفيدات من البرنامج  - و

 ما مدى استمرارية المستفيدات في البرنامج ؟ - ي

 
 من حيث )نوع البرامج من البرامج التأهيلية على المستفيدات  outcomeالعائد   ما -2

مدى توفر االدوات  مناسبته، مدته ،مكان اقامه البرامج ، مناسبه عدد المتدربات ،
 ؟الالزمة للتدريب (

العمل في محالت المستلزمات بلراغبات ابرامج تأهيل المعوقات التي تواجه ما   -3
 ؟النسائية بصندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة 
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العمل في محالت بلراغبات ابرنامج تأهيل ما المؤشرات التخطيطية المقترحة لتفعيل  -4
 ندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة ؟ المستلزمات النسائية بص

 
 مفاهيم الدراسة :

بها للتعبير عن معنى أو  االستعانةالمفهوم هو الوسيلة الرمزية المختصرة الواضحة التي يتم 
معان وأفكار يراد إيصالها للمتلقي، وعلى الباحث تحديد المفاهيم بدقة ووضوح ليسهل إيصال 

  يم المستخدمة في هذه الدراسة وهي مفهوم الفاعليةوسنعرض ألبرز المفاه المعلومة.
وسنعرض ، محالت المستلزمات النسائية. ،سوق العمل، برامج التأهيل ومفهوم البرامج 

 لتعريف هذه المفاهيم بالترتيب ثم نعرض لتعريفها اإلجرائي.
 :(Effectivenessلية )عامفهوم الف

ير) النمر وآخرون ( إلى أن لفظ بعلم اإلدارة ويش لية هي أحد المفاهيم المرتبطةعاالف          
لية لفظ حديث في اللغة العربية ولم يستعمل بكثرة قبل انتشاره في كتب اإلدارة، فهو مقترن عاف

بالتراث اإلداري ومشتق من لفظ فّعال، والمعنى اللغوي للفظ فعال هو : كثير الفعل، أي صفة 
، وهو معنى بعيد عن المعنى الشائع في كتب اإلدارة. تدل على المبالغة في كثرة تكرار الفعل

أي أن يكون مؤثرا  Effectiveلية بمعنى عانجليزي في علوم اإلدارة تأتي الفوفي األصل اإل 
 (.1986)النمر وحمزاوي، 

 عملية مستمرة ومتفاعلة تهدف إلى توجيه الجهود"الفاعلية والكفاءة وتعرف بأنها علم اإلدارة بين ويربط      
. " الكفاءةلمتاحة بأعلى درجة من الفاعلية و الفردية والجماعية نحو تحقيق أهداف مشتركة باستخدام الموارد ا

أداء األعمال الصحيحة: لذلك ال بد " بأنها أيضا  وتعرف . ءة كلما كانت هناك إدارة ناجحةفكلما زادت الفاعلية والكفا
عمال تعرف الكفاءة بأنها : أداء األبينما . "ا لنتمكن من أدائها لنا من معرفة األعمال الصحيحة وتحديدها وتعريفه

أداء األعمال الصحيحة بطريقة صحيحة وترتبط الفعالية بالقيادة لية والكفاءة هي عابطريقة صحيحة .لذلك فان الف
ددة لية تتحقق عندما يكون هناك رؤيا واضحة وأهداف محعاالكفاءة باإلدارة . لذلك فان الفبينما ترتبط 

 واستراتيجيات ومبادئ وقيم وتنمية وتطوير وغير ذلك من سمات القيادة.
لية تعني مدى نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها ويقدم  برنارد عاق العديد من الباحثين على أن الفويتف    
(Barnard, 1983أول محاولة للتعريف بهذا المفهوم حيث اعتبر أن النشاط يكون فعاال  إذا ما نج ) ا في تحقيق
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لية ويتفق معه في ذلك  )اتزوني( عاز على عنصر الهدف كمؤشر رئيس للفالهدف المحدد له، ،وهذا التعريف يرك
حيث يعتبر أن المنظمة فعالة إذا ما نجحت في تحقيق األهداف المرجوة من خالل االستغالل األمثل والمتوازن 

 ( .Etzioni , 1969للموارد المتاحة لها في بنيتها الخارجية )
ويعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  الفاعلية بأنها " الظاهرة التي تقوم على القدرة على إنتاج أثر      

 (. 1986حاسم في زمن محدد، كما يقصد بها حالة وضع قائمة فعال " )بدوي،
( حيث 1999ة" )المنيف، لية على إنها "الوصول إلى األهداف والنتائج المرغوبعاوهناك من عرف الف         

تهتم الفعالية بضمان تحقيق األهداف المرغوبة، فبلوغ األهداف الواضحة التي تصور رغبات المجتمع وتطلعاته 
 واختيار أفضل البدائل للوصول إلى تلك األهداف هي الفعالية بذاتها. 

لية عايا" وفقا  لهذا المفهوم فإن الفحلية هي" القدرة على أداء العمل الصعا( أن الف1994ويرى )القحطاني،       
تتضمن تقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع وتحقق إشباعا  معينا  للبيئة المحيطة وبالتالي فهي ترتبط بفكرة 
النظام المفتوح، ألنها تلزم المنظمة بمالحظة التطورات التي تحدث في البيئة المحيطة حتى يمكنها توجيه طاقاتها 

 باعات المتجددة في هذه البيئة. بما يحقق اإلش
لية هي قدرة المنظمة على استغالل عاالمنظمة في التعريف اآلتي : "الفويربط  )عبد الحميد ( بين البيئة و         

الفرص المتاحة لها في البيئة للحصول على احتياجاتها من المصادر النادرة ذات القيمة من أجل استمرار نشاطها" 
والتي يقصد بها تلك الغاية التي  Efficiencyلية بمفهوم الكفاءة ) )عا( ويختلط مفهوم الف 1988الحميد، . )عبد 

تعمل اإلدارة من خاللها على تحقيق األهداف المطلوبة بالجهد المطلوب وبالتكلفة المطلوبة في الزمن المطلوب 
 (. 1982وبالجودة المطلوبة")سليمان، 
فاعلية برنامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية دراسة بأنها ال هذهويمكن تعريفها إجرائيا  في 

 البرنامج قدرة:) المقدم بصندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة وذلك من خالل مؤشرات قياس الفاعلية من حيث
 والسرعة والسهولة سانية،االن العالقات مراعاة والنفسية، ومدى واالجتماعية المادية، االحتياجات إشباع على

 . (واالستمرارية
      

 (:(Programs: مفهوم الربامج
يقصد بالبرامج" الخطط والمشروعات التي يتبناها األفراد أو المؤسسات للتعامل مع قضية أو عالج مشكلة       

 .(10: 1426منطلقة من أهداف محددة يراد تحقيقها ووفق وسائل وأساليب معينة." )الباز: 
" البرامج االجتماعية بأنها تلك البرامج التي تهدف إلى تطوير األفراد والجماعات، وذلك من خالل Tripodiيعرف "و 
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تقديم خدمات تعليمية وصحية تأهيلية وغيرها، وتختلف البرامج االجتماعية عن بعضها البعض من حيث األهداف 
 (.Tripodi, 1983:10والحجم ودرجه التنظيم والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ )

ويحدد البرنامج كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لتحقيق األهداف التي وضع من اجلها، فالبرنامج كما يرى "بدوي"  
يوضا سير العمل الواجب القيام به من اجل تحقيق األهداف المقصودة، كما أن البرنامج يوفر األسس الملموسة 

برنامج يتضمن ناحيتين رئيسيتين: فكل واجب القيام بها خالل مدة معينه.شاط الإلنجاز األعمال، ويحدد أنواع الن
تمثل األولى في ترجمه البرنامج إلى المشروعات التي يمكن القيام بها، أما الثانية فتتمثل في وضع خطه زمنية ت

 (. 1977:331لهذه المشروعات )بدوي، 
 

 :( Rehabilitationمفهوم التأهيل )

العمل الدولية التأهيل المهني بأنه "ذلك الجانب من عملية التأهيل المستمرة المترابطة ينطوي على  عرفت منظمة   
تقديم الخدمات المهنية كالتوجيه المهني والتدريب والتشغيل مما يجعل اإلنسان قادرا  على الحصول على عمل 

 (77م:1970مناسب واالستقرار فيه". )البطريق ومحمد نجيب، 

ى على إستغالل قدراتهم ومواهبهم في القيام بالعمل الذي يالئم كال منهم حت"مساعدة األفراد  ف بأنهكما يعر    
يستطيعوا إعالة أنفسهم وأسرهم من خالل توجيههم لعدد من مراكز المهنية التي تساعد على تأهيلهم مما يمكنهم 

 (351: 1986)بدوي، من الحصول على عمل 
يل بأنها " يقصد بها برامج التدريب القصيرة التي تهدف إلى تزويد األفراد بالمعارف ويمكن تعريف برامج التأه   

 والمهارات التي تتطلبها مجموعه من المهن المتصلة ببعضها .
المقدم من التأهيل المنتهي بالتوظيف الدراسة إجرائيا  بأنه برنامج  هذهويمكن تعريف برنامج التأهيل في     

هن للعمل في عدد من يللتأه ستلزمات النسائيةللراغبات بالعمل في محالت الم البشرية صندوق تنمية الموارد
المستلزمات  االكسسوارات،، العبايات، الوظائف باألسواق التجارية كالعمل في محالت )فساتين السهرة واألعراس 

والحقائب، الجوارب النسائية ،  ، األحذيةاألمومة الجالبيات مستلزمات رعاية التجميل،،أدوات  النسائية الداخلية
 المالبس الجاهزة، األقمشة النسائية( .

 

 مفهوم سوق العمل:
هي المؤسسة التنظيمية االقتصادية التي يتفاعل فيها عرض العمل والطلب عليه، بمعنى أنه يتم فيها بيع     



14 
 

من الخصائص وهي أن خدمات خدمات العمل وشراؤها، وبالتالي تسعير خدمات العمل . وتمتاز سوق العمل بعدد 
العمل تؤجر وال تباع وال يمكن فصلها عن العامل . وظروف العمل ال تقل عن األجر في تفسير قرارات العرض 

 والطلب والحركة. 
ج السلع والخدمات التي بأن الطلب على العمل طلب مشتق أي هو طلب من أجل إنتا" كينز "ويرى االقتصادي      

يز سوق العمل بكثرة المؤسسات والتشريعات التي تحدد وتنظم آلية عملها، إضافة إلى الحكومة، . كما يتمايتم بيعه
جراء  فهناك مؤسسات تؤمن االتصال بين المشترين والبائعين لخدمات العمل وتحث على تبادل المعلومات وا 

 (.2003التعاقدات، وتحمي أطراف عالقة العمل) الحاج،
ن تخصيص األفراد للوظائف لموارد البشرية للوظائف عند معدالت أجر محددويتم في السوق تخصيص ا       ة. وا 

ا حيث يتم تخصيص الموارد البشرية بين المنشآت والصناعات والمهن  ليس حاجة فردية فقط بل ومجتمعية أيض 
أقسام  . وبعض ..الخوالندرة واألقاليم . وقد تكون سوق العمل محلية أو قومية أو عالمية حسب االختصاص 

مرتفعة كما في القطاعات الحديثة والمنظمة، بينما تعمل  نياتسوق العمل تعمل وفق تشريعات وقيود محددة وتق
يتحدد نتيجة لنشاط و  أقسام أخرى بشكل غير رسمي أو بظروف غير مواتية كما في القطاعات غير المنظمة.

 .والتعليم  ،والهجرة، واألجور، دد من العناصر كالتشغيل والبطالةالسوق ع
 م(.2002 )وديع

ويمكن تعريف سوق العمل إجرائيا   بهذه الدراسة بأنه المجتمع الذي يضم أصحاب األعمال أو ممثلي الشركات    
 البشريةفي القطاع الخاص والنساء الباحثات عن عمل والعاطالت عن العمل من المتقدمات لصندوق تنمية الموارد 

عوامل العرض والطلب وقوانين الوفرة والندرة، فإذا توفرت  تحكمهذا السوق الذي بالمملكة للحصول على عمل في ه
ذا قل عدد الوظائف زاد عدد العاطالت  والباحثات عن عمل وأتجه السوق ألن يكون الوظائف فل عدد العاطالت وا 

 راكدا .
 

هي المحالت بمحالت بيع المستلزمات النسائية ُيقصد     النسائية املستلزمات حمالت يف بالعمل الراغبات تأهيل برامج فعالية
)فساتين السهرة واألعراس ، محالت:األنشطة التجارية التالية تمارس التي التجارية بالمملكة العربية السعودية و 

العبايات، االكسسوارات، المستلزمات النسائية الداخلية ،أدوات التجميل، مستلزمات رعاية األمومة الجالبيات، 
والتي يسما للمرأة السعودية بالعمل والحقائب، الجوارب النسائية ، المالبس الجاهزة، األقمشة النسائية( .األحذية 

في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو المحالت  هذهسواء  كانت فيها وفقا  لقرارات مجلس الوزراء 
 في مراكز تجارية مفتوحة أو محالت قائمة بذاتها.
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 الفصل الثاني

 و الدراسات السابقة اإلطار النظري 

 أدبيات الدراسة:اوالً: 

 متهيد:
والجهود التي بذلتها لتمكين دية بالمملكة العربية السعو المرأة وتدريب تعليم  علىفي هذا الجزء  نلقي الضوء    

 نبذة عن الوطنية، يليها عرضالمرأة بالمجال االقتصادي، ثم نستعرض بطالة المرأة ومشاركتها في قوة العمل 
 مشكلة البطالة بين االناث.إرتفاع لتأهيل المرأة لسوق العمل كأحد الحلول لمعالجة المقدمة برامج التأهيل والتدريب 

 
 السعودية : العربية اململكة يف رأةامل وتدريب تعليم

 والتوجه والتطور النشأة يثمن ح السعودية العربية بالمملكة المرأة وتدريب تعليم واقع الفصل هذا يستعرض
 المرأة مشاركة معدالت لزيادة المبذولة الجهود في . والتدريبييالتعليم الدور فعالية على للوقوف وذلك المستقبلي
ل .العم بسوق السعودية . 

 ويهتم ،بالمملكة المرأة تعليم وضوابط سياسات أولها يتناول رئيسة محاور ثالثة مناقشة يتم فسوف ذلك وعلى
 توافق مدى على الوقوف الثالث يتضمن بينما. وأنواعه مراحله كافة في بالمملكة المرأة تعليم وتطور بنشأة الثاني

.المتجددة عملال سوق احتياجات مع السعودية المرأة تعليم مخرجات  
 

 

:  باململكة املرأة تعليم وضوابط سياسات  

 عمليات في ودوره للتعليم ذلك المجتمع رؤية مدى على الوقوف تعني مجتمع ألي التعليمية السياسة فحص إن   
 ليمالتع سياسة بوثيقة العمل بدأ منذ يمكن بلوغة الذي والعائد التعليمي التربوي األداء وأساليب الحضاري النهوض

 المبادئ تتضمن إنها إذ التعليم، حركة وضبط توجيه على تعملوهي  هذا وقتنا وحتى ه 1390 عام المملكة في
 هي التعليمية السياسة إن حيث عليها، التعرف أهمية تبرز وهنا المراحل، كافة في العمل توجه التي واألهداف
 التعليمية السياسة واضعو يراها والتي والتعليم تربيةال ميدان في والمشروعات األنشطة يوجه الذي المنظم التفكير
 وفي المتاحة واإلمكانات الظروف ضوء في تحقيقها إلى وأفراده المجتمع يتطلع التي الطموحات بتحقيق وجديرة
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 واألهداف المملكة في سياسة لتعليم عليها ترتكز التي والمبادئ األسس يلي فيما نتناول المفهوم هذا ضوء
 ميدان التعليم . في تنفيذها ووسائل عنها، تنبثق التي العامة التعليمية

ة:األسس واملبادئ التي يرتكز عليها سياسه التعليم يف اململك  

 ضوئها في ويتم المملكة، جتمعفي م تفاعالته وتوجيه التعليمي النظام حركة معايير بمثابة والمبادئ األسس تعد
 1996السنبل،) التعليم تطوير تستهدف واستراتيجياتوترشد أي خطط  هتوج أنها كما منجزاته، حجم على التعرف

 :102.) 
  ما يلي : في والمبادئ األسس تلك وتتمثل

 الصحيا. اإليمانية العقيدة بناء أجل من التربية مبدأ -1

 القوي. الخلق بناء أجل من التربية مبدأ -2

 .التعليمية الفرص تكافؤ -3

 .للعلوم أساسية مرجعية اإلسالم -4

 .التربية علمية  -5

 .التنمية أجل من التربية  -6

 .العربية اإلسالمية الهوية تعزيز  -7

 .التربية إنسانية  -8

 .االجتماعية المسؤولية على التربية -9

 (. 18:  1419التربية وبناء القوة ) النعيم ،-10

 نبذة عن تعليم املرأة باململكة:  

هتمام كبير من قبل الدولة، في مجاالت عدة من حظي التعليم العالي للفتاة السعودية ومازال بعناي      ة ورعاية وا 
بينها القبول في مؤسسات التعليم العالي ، واألبنية التعليمية والتجهيزات  والتمويل ، وهيئات التدريس والدراسات 

رياض ، العليا واالبتعاث. وأصبحت هناك جامعة تخص البنات بالمملكة هي جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بال
كما أن هناك العديد من الفرص التعليمية المتاحة للفتاة في عشرين جامعه حكومية بمختلف مناطق المملكة عالوة 

 على توفر فرص التعليم العالي األهلي للفتاة في بعض مناطق المملكة.
هع  1388/ 2/ 1تاريخ  في  842وفيما يتعلق بنشأة التعليم العالي للبنات، فقد صدر األمر الملكي الكريم رقم    
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بتشكيل لجنة من أعلى المستويات لدراسة مشروع التعليم الجامعي للبنات من جميع جوانبه ، وتحديد الخطوط 
أول كلية تربية للبنات في الرياض عام  بإفتتاحالعلمية إلقامته ، ووضع المشروع موضع التنفيذ، وبدأت ثماره 

وبعدها توالى إنشاء الكليات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي للفتاة نات، للرئاسة العامة لتعليم الب هع تتبع1390
 ) غنايم ، (

ولقد ارتفعت مؤشرات اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي في المملكة بشكل كبير خالل السنوات الخمس     
( مليون لاير على التعليم 24001.9هع ، وأنفقت الحكومة حينها )1431الماضية، إذا بلغ اإلنفاق ذروته في العام 

%( ،  24.1العالي ، بمعدالت نمو فاقت تلك المتحققة في عدد المقيدين، فقد بلغ معدل النمو السنوي لإلنفاق )
هع ، مما أدى إلى إرتفاع معدل اإلنفاق 1427% (عما هو علية الحال في عام 96.1وبنسبة  نمو كلية بلغت )

هع. وسجلت 1431( في العام 26.563هع ، إلى )1427رياال  في سنة ( 19.231الحكومي على الطالب من )
 3.1هع ، شكل اإلنفاق على التعليم العالي ما نسبتة )1427مؤشرات اإلنفاق النسبية إرتفاعا  أيضا  ، ففي سنة 

هع ، كما  1431%( في العام 3.8%( من مجمل اإلنفاق الحكومي في السنة نفسها ، و إرتفعت النسبة إلى ) 
أرتفعت نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي من إجمالي إنفاقها على التعليم ) بشقية العام والعالي(، من 

هع ، وهي من أعلى النسب العالمية )احصاءات 1431%( في العام 17.4هع ، إلى )1427% ( في العام 14.7)
 هع(.1432وزارة التعليم العالي 

( جامعة كما ارتفع مؤشر 32( إلى )15من ) الماضيةخالل السنوات السبع  لكةالمموعلية إرتفع عدد جامعات   
هع . وتركزت 1431( لكل مليون نسمة في العام 1.2عدد الجامعات لكل مليون نسمة من السكان ليصبا ) 

عة ( جام17الجامعات في أكثر مناطق المملكة كثافة بالسكان  حيث كان نصيب منطقتي مكة المكرمة ، والرياض )
%( حيث وصل عددها في نهاية الفترة إلى 38أعداد المعاهد والكليات بنسبة نمو كلية بلغت ) ارتفعت، كما 

 هع(.1432 العالي للعام  التعليم وزارة احصاءات)( كلية خاصة 39( منها )434)
 

 الوضع الراهن لواقع التعليم العايل للفتاة السعودية :
%( خالل السنوات الخمس الماضية، ووصل العدد 22.1عليم العالي بنسبة )ارتفعت أعداد خريجي مؤسسات الت   

( خريجا   وخريجة ، تمثل اإلناث أكثر من نصفهم ، مع أن نسبتهن 549.599اإلجمالي لهم خالل الفترة إلى )
هع. وعند 1430%( من إجمالي الخريجين في سنة  51.8هع إلى )1426% ( في العام 57.1انخفضت من ) 

سبة الطالب في مجاالت العلوم االجتماعية واألعمال التجارية والقانون ، والتربية، والصحة والخدمات حساب ن
االجتماعية ، والبرامج غير المعروفة ، نالحظ نمو أعداد الخريجين ونسبتهم خالل هذه الفترة ، في مجال التربية 
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تقريبا  للمتوسط العالمي البالغ %( من إجمالي الخريجين ، وأصبحت مساوية  12.3%( إلى )5.5من )
%( ، وكذلك األمر بالنسبة للخريجين في مجال الهندسة ، 7.9%(، وأعلى من مجموعة الدول العربية )12.5)

هع 1430%( في العام  18.2هع ، إلى أن بلغت نسبتهم في المملكة )1426%( في العام 7،1حيث ارتفعت من )
%( من إجمالي الخريجين . وفيما يخص  10.7(، والدول العربية )% 12.5، في حين كان المتوسط العالمي )

 احصاءات)هع 1430( للعام 1.07هع إلى )1426( للعام 1.33دليل تكافؤ الجنس للخريجين فقد أنخفض من )
 هع(.1432 العالي للعام  التعليم وزارة

أن هذا النوع من التعليم مازال دون  وعلى الرغم من الجهود المبذولة في سبيل االرتفاع بمستوى الكم والكيف إال
الطموح المطلوب ، حيث أن هناك تحديات عديدة تواجه التعليم العالي للفتاة السعودية ، ومواجهه هذه التحديات 
تتطلب رسم رؤية مستقبلية للتعليم العالي للبنات بالمملكة تتأسس على توقعات الطلب االجتماعي على هذا التعليم 

 ث يرتبط بسوق العمل وحاجته إلى كوادر وطنية مؤهلة .والتخطيط لة بحي
فعلى الرغم مما يشهده المجتمع السعودي من زيادة االهتمام بقضايا المرأة وارتفاع مستوى تعليمها إال أن واقع     

ن هبين مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ضئيلة حيث يعاني بعض النساء من الفقر ، وانتشار البطالة فيما
لكون معدل البطالة بين  ،هاجسا وقلقا، بالنسبة للقائمين على معالجة ملف البطالة في المملكةوالتي باتت تشكل 

، 2007السعوديات يسلك اتجاها تصاعديا، حيث قد بلغ معدل البطالة بين المواطنات اإلناث في السعودية في عام 
، 2009في المائة(، وواصل االرتفاع في عام  26.9ليصل إلى ) 2008في المائة(، ثم ارتفع في عام  26.6)

في المائة(، والذي يمثل نحو أربعة أضعاف ما هو عليه معدل البطالة بين الشباب، الذي بلغ  28.4ليصل إلى )
 م.2009في المائة خالل عام  6.9نحو 

قد باتت تمثل الحد كما تشير اإلحصاءات إلى أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مازالت ضعيفة و    
%(. وقد بلغ معدل البطالة في المملكة 5،5األدنى لمشاركة المرأة بقوة العمل على مستوى العالم والتي تبلغ )

% وتبلغ إجمالي قوة العمل  24،9ألف عاطل بلغت نسبة اإلناث منهم  400% بإجمالي  9،8العربية السعودية 
 25% فقط. ويبلغ عدد سكان المملكة نحو  48،7ديين منهم مليون، نسبة السعو  8،374السعودية والوافدة 

 ماليين أجنبي وأجنبية يستحوذون على خمسة ماليين فرصة عمل.  7مليون نسمة بينهم ما يقارب 

أما قدرة حكومات دول الخليج "ومن ضمنها المملكة" االستيعابية على توظيف القوى العاملة الجديدة فهي في      
% يفترض أن يجد لهم القطاع الخاص 95يجة تشبع الوظائف الحكومية والباقي الذي هو % وذلك نت 5حدود 

 وظائف النخفاض أجور األجانب مقارنة بالسعوديين. 
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وهذا يشير إلى أن هناك العديد من الخريجات يعانون من البطالة وقلة الفرص الوظيفية المتاحة لهم سواء بالقطاع 
ألن تخصصاتهم غير مطلوبة بسوق العمل، وهذه الفئة تمثل العاطالت عن الحكومي أو القطاع الخاص وذلك 

العمل إجباريا كنتيجة طبيعية لعدم موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. إضافة إلى تدني مستوى 
ظام الخريجات بشكل عام ، وبالنسبة للتدريب الذي يعد إحدى الوسائل التي يمكن أن تعوض أوجه القصور في ن

 التعليم فهو في حد ذاته بحاجة إلى دراسة وتخطيط.
 

 البطالة:
 لوجهات المشترك القاسم أن الّّ  إ المجتمعات بين البطالة مفهوم تفاوت من الرغم على    

 للباحثين العمل فرص توفر عدم عن تنتج اجتماعية اقتصادية ظاهرة أنها على البطالة إلى النظر في يتمثل النظر،
 واآلخر اقتصادي أحدهما وجهان، لها ظاهرة فهي.  وعواملها أسبابها عن النظر بغض وذلك ،(إناث -رذكو ) عنها

 االقتصادي المجالين في متشعبة نتائج األسباب ومتعددة الوجهين مزدوجة الظاهرة لهذا تكون وعليه.  اجتماعي

 .واالجتماعية االقتصادية المجتمع أحوال بتدهور الوحيدة محصلتها تتمثل واالجتماعي،

 وأنماط وأشكال الموسمية والبطالة المقنعة والبطالة الكلية البطالة فمنها مختلفة، وأشكال بأنماط البطالة وتظهر   
 النتيجة فإن واالجتماعية، االقتصادية والتطورات للظروف بالنسبة بينها فيما تختلف الدول كانت ولما. أخرى

 منطقة من الواحدة الدولة داخل اختالفها بل أخرى إلى دولة من البطالة معدالت اختالف هي كله لهذا الحتمية
 )1416:210 خميس،)ألخرى

.  (1991Barkeتعرف البطالة على أنها القصور في تحقيق الغايات بالنسبة للعمل في المجتمعات البشرية )و   
 فوق سن معينة بال عمل و هو قادرذلك الفرد الذي يكون  بأنه"العاطل عن العمععل  منظمة العمل الدولية تعرفو 

 (.منظمة العمل الدوليةعلى العمل وراغب فيه و يبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه ال يجده ")
 

 أنواع البطالة:
قد اتفق العلماء على تقسيمها وفقا  لدرجة أهميتها وخطورتها ولكنهم شكاال  وأنواعا  متعددة للبطالة و هناك أ     

ة عرضها وتوزيعها بل وأحيانا  في تسميتها. ورغم أن هذه األشكال أو األنواع تتعلق في الغالب يختلفون في طريق
بالجوانب التحليلية أكثر منها بالنواحي العلمية إال أنه من المهم إلقاء بعض الضوء عليها وفقا لمعايير التصنيف 

 التالية:
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  أساسين هما:وفقا لمعيار درجة الوضوح يمكن تقسيم البطالة إلى شكلين 
البطالة الصريحة أو السافرة والتي تمثل حالة التعطل الواضحة التي يعاني منها جزء من قوة العمل  -1

المتاحة.ويعني أن األفراد ال يجدون فرص العمل التي تتناسب مع قدراتهم وتخصصاتهم ومؤهالتهم التي 
 (.1997حصلوا عليها)زكي،

عدد العمال المشتغلين يفوق الحاجة الفعلية للعمل، أي تكدس  البطالة المقنعة والمستترة ويقصد بها أن -2
مما يعني  (1993عدد كبير من العمال في موقع إنتاج أو خدمة بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل)مطر،
ن حجم اإلنتاج لن إوجود عمالة فائضة ال تنتج شيئا تقريبا حيث أنها إذا ما سحبت من أماكن عملها ف

 .ينخفض
 يار االقتصادي يمكن تقسيم البطالة إلى قسمين:وفقا للمع 
البطالة الدورية: تحدث بسبب طبيعة النشاط االقتصادي الذي يمر بكساد وركود وهي مؤقتة تزول باستعادة  -1

النشاط االقتصادي لحيوتة،كما ينتاب النشاط االقتصادي الرأسمالي فترات صعود وهبوط ويتراوح مداها 
 .الزمني بين ثالث عشر سنوات

البطالة الهيكلية: وهي بطالة جزئية بمعنى أنها تقتصر على قطاع إنتاجي معين وهي ال تمثل حالة عامة  -2
من البطالة في االقتصاد. وينشأ هذا النوع كنتيجة للتحوالت االقتصادية التي تحدث من حين آلخر في 

متاحة ومؤهالت الراغبين في هيكل االقتصاد وتؤدي إلى إيجاد حالة من عدم التوافق بين فرص التوظيف ال
 (.2004العمل )البشر، 

 وفقا لمعيار اإلدارة أو االختيار يمكن تقسيم البطالة إلى شكلين:ع 
 البطالة االختيارية: وهي حالة ينسحب فيها شخص من عملة بمحض اختياره أو إرادته. -1
ه مع أنة راغب وقادر على البطالة اإلجبارية: وهي حالة يتعطل فيها العامل بشكل جبري أي بعدم إرادت  -2

 (.2008العمل )عبدالراضي،
 

 أسباب البطالة باجملتمع السعودي:
 أخرى فهناك إلى منطقة من الواحد المجتمع داخل تختلف إنها حتى آخر إلى مجتمع من تختلف أسباب للبطالة    

الكثير من ( أن 1485عجوه، )ويرى المجتمع. على يؤثر منها كالو  سياسية وأخرى اجتماعية وأخرى اقتصادية أسباب
 إلى أسباب عديدة أهمها :تشير إلى أن ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع السعودي ترجع الدراسات 

مخرجات التعليم من الناحية الكمية والنوعية ال تتوافق مع متطلبات سوق العمل في القطاعين الحكومي  -
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ت النظرية التي ال يحتاجها السوق المحلي)الرويحي والخاص وال يزال إلى اآلن هناك استمرار في التخصصا
 (.2005وآخرون،

نتاجيتها المرتفعة نسبيا  وسهولة استقدامها بسبب انخفاض  - العمالة الوافدة الكبيرة بأجورها المتدنية وا 
 مستوى المعيشة العالمي وانتشار الفقر في كثير من دول العالم. 

جور ورفضها فكرة تعريف البطالة وكذلك ال توجد هيئة متخصصة رفض وزارة العمل فكرة تحديد حد أدنى لأل -
تعنى بتنظيم سوق العمل السعودية تتبع وزارة العمل هذا ما يطالب به المهتمين بهذا 

 (.1431الشأن)الخمشي

ضعف مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي االستثماري وذلك نتيجة لضعف التدريب على هذا النوع من  -
معرفتها بكيفية إدارة المشاريع االستثمارية.واإلحجام عن العمل المهني والعمل لدى القطاع األنشطة وعدم 

الخاص مقارنة بالعمل الحكومي األكثر أمانا  واألقل دواما  وجهدا  باإلضافة إلى غياب الشعور باألمن لدى 
 القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي.

مرأة بالمجتمع السعودي واقتصارها تقريبا على قطاع التعليم محدودية الفرص الوظيفية المتاحة لل -
 في يعملن السعوديات المشتغالت أرباع ثالثة يقارب ما أن مسا القوى العاملة نتائجوالصحة حيث توضا 

 بنسبة االجتماعي والعمل الصحة نشاط في المشتغالت تليهن ،%(74،4) بلغت بنسبة التعليم نشاط
 هع(1434ات العامة والمعلومات : ) مصلحة احصاء %(12،5)

عدم رغبة القطاع الخاص في توظيف الخريجين السعوديين بسبب ارتفاع تكاليفهم االقتصادية ولتدني  -
مستوى الخبرة لديهم الناتج عن قلة البرامج التأهيلية والتدريبية الداعمة للتوظيف باإلضافة إلى غياب 

 .(Leon.2003)ة معدالت البطالةالسياسة الواضحة للتوظيف مما أدى إلى زياد

التزايد المضطرد في النمو السكاني حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أعلى المعدالت حيث من  -
م.)الهيئة العليا لتطوير مدينة 2020مليون عام  36المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 

 هع(.1426الرياض،

 

رد واجملتمع:آثار البطالة و انعكاساتها على الف  

للبطالة العديد من اآلثار السلبية على الفرد والمجتمع ككل وسنعرض آلثاره االقتصادية، والسياسية     
 .واالجتماعية
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 االقتصادية: أوال: اآلثار

 مهدرة غير مستغلة. بشرية طاقات لوجود اإلنتاج ضعف -
 .استغالل دون للمجتمع المتاحة اإلمكانات بعض ترك -

 .اإلنتاج عملية في أساسي عنصر العامل أن باعتبار اإلنتاج حجم لىع البطالة تؤثر -

 .توزيعه على و الدخل حجم على البطالة تؤثر  -

 .والواردات الصادرات على و االستهالك على مباشرة غير بصفة تؤثر -

 والجماعية الفردية الحاجات إشباع تحقيق مستوى على تؤثر -

 االجتماعية: ثانيًا: اآلثار
 .الشباب هجرة وخاصة الهجرة ظاهرة لةالبطا تعزز  -
 المشكالت أخطر من فالبطالة . اإلجرام واالنحرافات أشكال من للكثير سبب ا البطالة تكون -

همال االجتماعية        فرصة لألفراد           ألنه يهيئ الشرور كل إلى الموصل الباب فهي العواقب إلى يؤدي عالجها وا 

 . صوره اختالف على اإلجرام مزاولة في التفكير
 . األسري التفكك أسباب أحد فهي األسرة ترابط على البطالة تؤثر -

 : السياسية ثالثًا: اآلثار

 الفرد تصيب واألمني فالبطالة السياسي االستقرار عدم إلى األحيان من كثير في يقود االجتماعي االستقرار عدم -

 وتجنيده المتطرفة واإلجرامية االنضمام للجماعاتمما يدفعه لالنتقام من المجتمع مثل  واإلحباط باليأس

 .المجتمع في لزعزعة األمن  إرهابية باألعمال للقيام
 و باالنتماء لديه الشعور يضعف وهذا دولته طرف من والحرمان باإلقصاء يشعر العمل عن العاطل الفرد  -

 http://www.onefd.edu.dz .بالوطنية  الشعور
الملموسة التي قامت بها الحكومة السعودية من اجل تطوير نظام التعليم والتي أثمرت وعلى الرغم من الجهود     

عن زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم ، إال أنه ال يزال يعاني من عدم قدرته على تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم 
سا إلى أن النظام التعليمي كما ونوعا واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى ويمكن إرجاع هذا القصور أسا

الحالي يركز على أعداد الخريجين أكثر من اهتمامه بنوعيتهم كما أنه يتعامل مع العملية التعليمية على أنها 
مدخالن ومخرجات بدال من اعتبارها عملية تستهدف معظم العوائد المتاحة واالجتماعية أي هناك خلل في كال من 

 العرض والطلب وآليات السوق.
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والمملكة العربية السعودية كغيرها من الدول تسعى للتخفيف من حدة مشكلة البطالة واآلثار المترتبة عليها ،     
لذا البد من إيجاد السياسات واإلجراءات الالزمة لمعالجة تلك المشكلة والعمل على مواجهتها مع التركيز على 

مباشر وكذلك دور القطاع الخاص. ليسير جنبا  إلى  الدور الحكومي في مجال التشغيل والتوظيف للخريجات بشكل
جنب لمساعدة وتأهيل الخريجات لسوق العمل وسنعرض لتجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  والتي تمثل 

 إحدى المبادرات الرائدة في مجال تأهيل الخريجات لسوق العمل. 

عربية السعودية  العديد من الجهود لتمكين المرأة وبناء على المعطيات السابقة فقد بذلت حكومة المملكة ال
من خالل سن العديد من التشريعات واألنظمة التي تضمن في كثير من نصوصها مواد لصالا المرأة إال أنها ظلت 

اتساع للقاعدة التنظيمية وتعديالت في و الجهود التنموية  معطلة وغير مفعله على أرض الواقع ، وهناك توسع في
والقوانين التي تبذلها الحكومة والتي تنظم من أجل تمكين المرأة السعودية في سوق العمل وتعزيز  التشريعات

 Sustainability Developmentالتنمية المستدامةعملية في  تشاركو  ركتها لتسهم بدور فاعل اقتصاديا  مشا
وبما يمكنها  ،التحديات المجتمعية والتي باتت مطلبا تنمويا ومجتمعيا أساسيا فرضته الرؤى المستقبلية لمواجهة

) الطريف ،  وفتا الفرص المناسبة أمامها للمشاركة اقتصاديا واجتماعيا، من توسيع قدراتها وتحسين أوضاعها
 م(.2013

  
 اجلهود التي بذلتها اململكة العربية السعودية لتمكني املرأة باجملال االقتصادي :

 

بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية لتمكين المرأة بالمجال االقتصادي.  هذا الجزء الجهود التيتناول في ن    
ولعل من المهم أن نقدم نبذة عن مشاركه المرأة السعودية بالنشاط االقتصادي على مدى المسيرة التنموية للملكة  

امها باإلعمال المنزلية . فقد مارست المرأة العديد من المهن كالزراعة والرعي والخياطة ونحوها هذا إلى جانب قي
ومع التطورات االجتماعية واالقتصادية المتسارعه للمجتمع السعودي وتزايد معدالت النمو السكاني وارتفاع مستوى 
تعليم المرأة . كل هذا أدى إلى االهتمام بإيجاد مسارات جديدة لعمل المرأة لكي نضمن استمرار مشاركتها وتطويرها 

العصر وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية .ونتيجة لالهتمام المتنامي من الحكومة في  بما يتالءم مع متطلبات
هع 12/4/1425( وتاريخ 120فقد اصدر مجلس الوزراء القرار رقم ) السعوديةتوسيع فرص عمل المرأة 

 (:2013التي يمكن تلخيصها فيما يلي ) الطريف،  ت( والذي يضم مجموعه من الضوابط واإلجراءا31/5/2004)
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 تطوير اخلطط و اآلليات: - أ
في العمل على تطوير الخطط واآلليات لتمكين المرأة  حيث تعمل وزارة العمل  تتشترك العديد من الوزارا    

بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية على تطوير خطة متكاملة للقوى العاملة النسائية من خالل 
ة . ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية من خالل برامجه المختلفة فرص لتدريب وتأهيل تحديد االحتياجات الفعلي

 الكادر النسائي مع التركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف .
 تطوير آليات التنسيق: -ب

يتولى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنه نسائية تتولى التنسيق مع الجهات ذات      
 العالقة لتشجيع القطاع الخاص على إيجاد فرص عمل للمرأة السعودية.

 تطوير املشاركة يف القطاع اخلاص: -ج
ركز على أهميه التوسع في اصدر تراخيص للنساء لمزاوله األنشطة االقتصادية وفق ا  لألنظمة يوهذا الجانب     

ل المدن وعلى الجهات ذات العالقة وضع والضوابط الشرعية، مع ضرورة تخصيص مناطق صناعية نسائية داخ
 ضوابط وآليات العمل عن بعد من خالل دعم مشاريع األسر المنتجة وتوفير غطاء قانوني لها.

 تطوير املشاركة يف الدولة: -د
ضرورة بالجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمرأة توجيه المرأة في الدولة من خالل  ةالسعي لتطوير مشارك   

 أقسام نسائية .إنشاء 
 
 

 يف اجملتمع السعودي: اقتصادياً األهداف والسياسات التنموية لتطوير أوضاع املرأة  
    
التنمية بالمملكة واهتمامها بالتمكين االقتصادي للمرأة  ا الجزء السياسات التنموية في خططهذنلقي الضوء في    

دة نسبه اإلناث في مجاالت العمل المسموح هع ركزت على ضرورة زيا1395-1390فالخطة الخمسية األولى 
 بالعمل فيها.

هع فقد دعت إلى ضرورة زيادة معدالت المساهمة في القوى لعامله 1400 -1395أما خطة التنمية الثانية    
ناث(. يجاد فرص للتدريب والتعليم للجميع)ذكور وا   وا 

 يق أهداف التنمية.هع على دور المرأة في تحق1405 -1400وركزت خطة التنمية الثالثة 
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هع فقد اهتمت بفتا مجاالت جديدة لعمل المرأة . أما خطة 1411-1410وبالنسبة لخطة التنمية الرابعة    
 هع فقد استعرضت سياسات توظيف المرأة من خالل تعزيز مشاركتها بالتنمية.1420-1415التنمية الخامسة 

ه  القوى البشرية الوطنية وينص أساسها هع على تنمي1420 -1415وركزت خطة التنمية السادسة    
 االستراتيجي السابع على أهميه العمل على زيادة إسهام المرأة في القوى العاملة بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية.

هع استمرار التركيز على تنميه القوى البشرية الوطنية . ونص 1425-1420وتناولت خطة التنمية السابعة    
 جي التاسع على التوسع في مجاالت عمل المرأة بما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية.األساس االستراتي

والتي منها هدفها الثالث الذي ٌعني  ةوقد كانت للتوجهات العالمية واألهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة أهدافا  عد    
األمر ، ة في مواجهة تحديات التنميةوتمكين المرأة حتى تستطيع أن تشارك بفاعلي ،بتحقيق المساواة في النوع

، فقد أفردت الذي طال كذلك التوجهات المستقبلية لخطة التنمية الثامنة في المملكة والتي أولت أهمية خاصة للمرأة
هع فصال  خاصا  بالمرأة والتنمية )الفصل السابع عشر(والذي ركز على تطوير 1430 -1426خطة التنمية الثامنة 
خالل توسيع الفرص المتاحة لها في مجاالت التعليم والصحة والتشغيل . وتناول )الفصل أوضاع المرأة من 

 رالسادس عشر( من الخطة الثامنة )األسرة والمجتمع( للتأكيد على أهميه الدور المجتمعي للمرأة في دعم واستقرا
زالة  ،وتطوير قدراتها، المرأةعلى "االهتمام بشؤون للخطة الثامنة االستراتيجي الثاني األسرة. ويركز األساس  وا 

 .المعوقات أمام مشاركتها في األنشطة  التنموية في إطار ما تقضي به القيم والتعاليم اإلسالمية
( وبرامجها تولي 2014عع  2010هع )35/1436عع  31/1432أن توجهات خطة التنمية التاسعة للمملكة     

توسيع مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية اهتماما خاصا بتطوير أوضاع المرأة السعودية و 
واالجتماعية، وتقوية تأثيرها في األسرة والمجتمع بما ينمي روح المسؤولية والمبادرة فيهما في إطار من القيم 

على بذل المزيد من الجهود واإلجراءات التي ترمي إلى تكريس وتعزيز المنجزات  مع التأكيداإلسالمية األصيلة. 
تي تحققت في الفترة السابقة واتخاذ الخطوات اإلضافية التي من شأنها االرتقاء بالوضع التنموي للمرأة السعودية. ال

مجموعة من السياسات واألهداف التي تسعى إليها خطة التنمية التاسعة في مجال تطوير أوضاع المرأة من خالل 
ي مقدمتها زيادة مشاركتها في قوة العمل الوطنية، وتعزيز مكانتها االقتصادية واالجتماعية في مجتمعها، ف

واالستمرار في تفعيل القرارات الخاصة بتشغيل النساء، وترسيخ التقدم الكمي والنوعي في تعليم الفتيات في مختلف 
 المراحل التعليمية، وتطوير إسهام المرأة في النشاط االقتصادي وتأمين الخدمات المساندة لتمكينها من المشاركة،
وتحفيز النساء للتوجه في التعليم العالي نحو التخصصات التي تتفق واحتياجات سوق العمل، واعتماد تدابير 

 هن . وتأتي خطة التنمي ة العاشرة بين اإلناث وخاصة المتعلمات منه محددة لتقليص معدل البطالة
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عمل المرأة السعودية بصدور قرار  مثل هذه التوجهات من خالل التشريعات والقوانين التي تنظموقد تمت ترجمة 
م والمتضمن خطة وطنية متكاملة للقوى النسائية العاملة في السعودية تتوالها وزارة العمل باالشتراك 2005عام 

مع وزارة االقتصاد والتخطيط تحدد االحتياجات الفعلية للقوى النسائية. وقد كان لفعاليات المؤتمر الثالث للقاء 
،الذي كان تحت عنوان "المرأة حقوقها ووجباتها وعالقة التعليم بذلك"، والذي تناول القضايا  طنيالفكري للحوار الو 

والشؤون التربوية والوضع  ،المرتبطة بوضع المرأة السعودية من حيث ظروف وقوانين العمل، وأوضاع األسرة
السعودية لتمكينها من خاللها  االجتماعي. وقد عملت االتجاهات المعتدلة على المطالبة بحقوق واسعة للمرأة

سوق العمل  ةالمساهمة في مشاريع التنمية التي تتبناها المملكة، والعمل بفاعلية لتعويض الخلل في تركيبي
السعودي، ودعت هذه االتجاهات إلى تمكين المرأة من أداء دور حقيقي واسع عبر سن تشريعات وأنظمة تحفظ 

القائمة، وتسهل الطريق أمام مشاركتها الحقيقة في مختلف المجاالت  حقوق المرأة، وتحميها من االنتهاكات
 االجتماعية واالقتصادية.

وقد اتخذت المملكة خالل ذلك مجموعة إجراءات في هذا االتجاه حيث تم تعيين نساء في السلك الدبلوماسي، ثم    
تقال في القرار بعيدا عن وضع موافقة مجلس الشورى على تعديل قوانين التجنيس بحيث أعطى للمرأة حقا مس

الزوج، كما أصدر مجلس الوزراء السعودي مجموعة أنظمة وتشريعات تعتبر محفزة لعمل المرأة واستقالليتها 
االقتصادية، فأقر السماح لها بفتا السجالت التجارية الخاصة بها وقيامها بمختلف األنشطة واألعمال التجارية 

لوزراء من خالل توصياته وقراراته تصب في صالا المرأة، منها تفعيل الفقرة بصورة مستقلة وكانت جهود مجلس ا
هع التي تنص على إنشاء لجنة وطنية عليا 1424/ 3/ 11( وتاريخ 23( من قرار مجلس الوزراء رقم )5)

متخصصة في شؤون المرأة، إضافة إلى جهود وقرارات مجلس الشورى فيما يتعلق بإسناد مزيد من المسؤوليات 
وخفض سن التقاعد للموظفة، وفي مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي " من ،  إلدارية والتربوية للعنصر النسائيا

م تم عرض التجربة التنموية للمرأة في السعودية 2005ديسمبر  3/5األقوال إلى األفعال " والمنعقد في صنعاء 
لسعودية من ممارسة دورها بشكل يتناسب مع التطورات وتقديم لمحة عن المنجزات والمعوقات التي منعت المرأة ا

 التي تشهدها المرأة سواء على مستوى دول الجوار أو على مستوى دول العالم. 

 -8-23( وتاريخ 5في نظام العمل السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم )تضمنه الدستور وال نغفل ما       
 متعلقة بالرضاعةالقوق والح الحقوق المتعلقة بالحمل والوالدةو  ساعات العملو  نطاق عمل المرأةهع ومنها 1426

على مساواة  دكؤ ت.. .وغيرها من حقوق المنع من الفصلو  الرعاية الطبيةو  األجورو  اإلجازةو  متعلقة بالحضانةوال
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أة حسب والتي منها القواعد واألنظمة لعمل المر  القوانين النافذة لكوكذ ،في العمل من الجنسينجميع المواطنين 
شكال التمييز أاتفاقية القضاء على جميع كاالتفاقيات الدولية نظام الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال، إلى جانب 

ال تدعم فقط حق والتي اتفاقية المرأة العربية وغيرها من االتفاقيات و نسان عالن العالمي لحقوق اإل اإلو ضد المرأة 
، لى المناصب القياديةإالترقي والوصول حقها بالعمل و  مساواتها بالرجل فينما تقف بقوة مع ا  المرأة في العمل و 

وهي توجهات تبعث الطمأنينة كما أنها مواقف تعبر بصدق عن رغبة بتطوير وزيادة أداء المرأة السعودية اقتصاديا 
قتصادي الفاعل االيجابي في األداء اال اإلسهامإذ نلمس توفر معطيات أساسية لتمكين المرأة من واجتماعيا. 

 للمرأة في قوة العمل الوطنية ؟للتنمية فأين يكمن الخلل في ضعف نسبة المشاركة الفاعلة 

فعلى الرغم من أن التشريع السعودي ضمن في كثير من نصوصه مواد لصالا المرأة إال أنها ظلت معطلة وغير    
في فرص العمل واألجر والتدريب ..  ةالمساواهذا األمر على المرأة و فمن جانب انعكس  مفعلة على أرض الواقع،

وعدم ،)البد من اإلشارة هنا إلى محدودية مجاالت توظيف المرأة ومحدودية الوظائف المطروحة لها في سوق العمل
مالئمة مخرجات التعليم لسوق العمل واقتصار مجاالت عملها على مجاالت معينة كالتعليم والصحة وتدنى تواجدها 

ى كاإلعالم والمحاماة والهندسة والصناعات ..(، ومن جانب آخر فإن للثقافة السائدة وعراقيل في مجاالت أخر 
تكوين نظرة الرجل دور في  الموروثات االجتماعية التي تنتقل من جيل إلى جيل آخر عن طريق التنشئة االجتماعية

، كلها عوامل ساهمت مها التنمويوموقع المرأة في الحياة المجتمعية ومدى إسها ،لطبيعة عمل المرأة ومجاله
 وتهميشها وتدني مستوى وعيها بحقوقها في التعليم والعمل والتدريب. بإقصاء المرأة

بثقافته الخاصة التي تميزه عن غيرة من المجتمعات من خالل مجموعة من العناصر تسم والمجتمع السعودي ي    
ذا القينا نظرة على ثقافة  ات، التقاليدالتي تحدد النسق الثقافي للمجتمع السعودي وهي: العاد القيم، والمعتقدات. وا 

النظرة للعمل أو المهنة يقوم على تقسيم هذه المهن على أساس القيمة  أنالمجتمع السعودي المرتبطة بالعمل نجد 
ي من شأن يعل لمجتمع، إذ أن ااالجتماعية للمهنة فالمكانة االجتماعية للفرد ترتبط بقيمة المهنة التي يمارسها

لتي بعض المهن ويقلل من شأن أخرى مثل األعمال الحرفية والمهنية وبذلك ال يقدم أي فرد على االلتحاق بالمهن ا
 إال أن هناك بعض التغيرات النسبية. تقلل من شأنها ثقافة المجتمع

إقبال على المهن التي ال  عمل المرأة في المجتمع السعودي نجد أن هناكالمرتبطة ب ةيلثقافللعناصر اوبالنسبة      
المرأة التي تعمل في أماكن  مكانةاالختالط أو االحتكاك بالرجال كمهنة التدريس، بينما يقلل المجتمع من تسما ب

بعوامل مختلفة  وتتأثر قيمة عمل المرأةوالبنوك والمؤسسات االقتصادية األخرى..،  مختلطة مثل العمل بالمستشفيات
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المستوى والنظرة الدونية لبعض المهن، وكذلك ب،ليد وبنظرة المجتمع إلى عمل المرأةمرتبطة بالعادات والتقا
 في المجتمع.االجتماعي واالقتصادي لألسرة 

لم يعد معزوال  عن العالم فقد  تماعية إال أنهدينية واج بخصوصيةوعلى الرغم من أن المجتمع السعودي يتميز     
من خالل وسائل اإلعالم بالثقافات األخرى بشكل مباشر أو غير مباشر  كتأثرت ثقافة المجتمع من خالل االحتكا

ير يتغالتي مهدت لالتغيرات عايشت بعض وقد أظهرت الدراسات العلمية أن األسرة السعودية ، واالنترنت ونحوها
   .وبخاصة لبعض المهن وكذلك لعملها في البيئات المختلطة عمل المرأة نحونظرة المجتمع 

م من التغير في مكانة المرأة السعودية واألدوار الهامة التي تؤديها في المجتمع تشير البيانات اإلحصائية وبالرغ   
%  3،1بمعدل نمو سنوي هع( إلى ارتفاع في معدالت تعليمها وفقا  لبيانات وزارة التعليم العالي 1432للعام )

مشاركة المرأة في  انخفاضمع هع ( هذا 1432لي % ) احصاءات وزارة التعليم العا10،6وبنسبة نمو كلية بلغت  
مسا  حيث توضا نتائجالمرأة في قوة العمل وتركز عملها في بعض القطاعات التعليمية والصحية دون غيرها 

 ،%(74،4) بلغت بنسبة التعليم نشاط في يعملن السعوديات المشتغالت أرباع ثالثة يقارب ما أن القوى العاملة
) مصلحة احصاءات العامة والمعلومات :  %(12،5) بنسبة االجتماعي والعمل الصحة نشاط في المشتغالت تليهن
 هع(1434

في القطاعات المختلفة في  عمل المرأة من ال تمانعالحكومية التي  القوانين واألنظمةوهذه اإلشكالية ال ترتبط ب     
بعضها يرتبط بثقافة المجتمع ومنظومة القيم يكمن في عوامل مختلفة  ولكن الخللالمجتمع كما سبق وأن أسلفنا، 

والمعتقدات واالتجاهات المشتركة بين الناس واآلخر في المعوقات اإلدارية والتعليمة التي جعلت من اإلدارات 
النسائية تابعة للرجل في العديد من الدوائر الحكومية والذي كانت إحدى مسبباته حداثة تعليم المرأة وقصور تدريبها 

 المجالالعوامل االجتماعية واالقتصادية التي قللت من أهمية دور المرأة في التنمية ومن مشاركتها في نتيجة 
أكبر مما هو حادث سوق العمل السعودي بشكل في المرأة  دخولاالقتصادي، والذي انعكس على مدى إسهام و 

 فعليا، ويمكن هنا اإلشارة إلى بعض هذه العوامل منها:

  المرتبطة بثقافة المجتمع من قيم وعادات وتقاليد تؤثر على مدى مساهمة المرأة في ال تزال المعوقات
سوق العمل، وتلعب التنشئة االجتماعية والمورثات االجتماعية دورا  كبيرا في تكوين النظرة االيجابية أو 

 السلبية للمرأة ودورها كمشارك في سوق العمل. 
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 نتيجة تدني المستويات التعليمية لها وانتشار األمية بين صفوف  تأنيث ظاهرة الفقر والتي ارتبطت بالمرأة
 النساء في العديد من مناطق المملكة.

  اقتصار عمل المرأة في المملكة على مجاالت محددة ومحدودة كقطاع التعليم والصحة في المجال الحكومي
العمل والذي بلغ درجة على الرغم من ازدياد أعداد الخريجات في التخصصات النظرية كمخرجات لسوق 

 االكتفاء.     

 شعور المرأة العاملة  إلىالقطاع الخاص تعزي بسوق العمل  نسبة مشاركة المرأة السعودية في محدودية نأ
 التي تحمي حقوقها. قوانين وزارة العملالوظيفي بالرغم من وضوح القطاع بعدم األمان هذا في 

  واإلنتاجية، والنظرة الدونية لبعض المهن،  على العمللمقدرتها ومن الناحية المجتمعية تحجيم ولي المرأة
نظرا  للصورة النمطية التي تصنف من خاللها المرأة والمبنية على قيم اجتماعية مستمدة من ثقافة 

 المجتمع.

 ساعات العمل واشتراط اللغة طول تدني األجور و ومن المعوقات المرتبطة ببيئة العمل المشكالت المتعلقة ب
توفر تأهيل وتدريب كافيين  وعدممن المتقدمات للعمل،  التي ال تتقنها الكثيرات والحاسب اآللي نجليزيةاإل 

 .المناسبة لمنع االختالط توفر البيئةوعدم  للفتيات للعمل لدى القطاع الخاص

  دورها كما تعاني المرأة السعودية من تعارض أو صراع األدوار والمتمثل بدورها األسري كأم وزوجة.. و
 العملي وما يتطلبه من مسؤوليات وواجبات. 

  املشاركة اإلقتصادية لإلناث:     

هناك سمتا أساسيتان لمشاركة المرأة بالنشاط االقتصادي : األولى هي محدودية المشاركة في قوة العمل . أما 
لى حد كبير في العمل بوظائف  قطاعي التعليم والصحة السمة الثانية فتتمثل في اقتصار مشاركة المرأة ن وا 

وبالتالي االبتعاد عن نشاطات إنتاجية مهمة كتلك المرتبطة بتقنية المعلومات واالتصاالت ونحوها. فعند مراجعة 
أنماط توزيع العمالة حسب النشاط القطاعي والمهني، تبعات التوجهات التخصصية لإلناث في التعليم العالي يتضا 

لعلوم االنسانية. حيث تتركز المشتغالت السعوديات وبشكل حاد في قطاع التعليم تمركزها في التربية والتعليم وا
%(  من مجموع المشتغالت ، يلي ذلك قطاع الصحة 85.8)الوظائف التعليمية واالدارية( الذي بلغت حصته ) 

رة ال تختلف مع دة التمركز فإن الصو %( . ومع االختالفات في ح4.4امة )%(، واالدارة الع6.1والعمل االجتماعي )
الذكور، حيث إن حصة قطاعات الخدمات هي المهيمنة في استحواذها على النسبة األكبر من مجموع المشتغلين 
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الذكور، حيث أن حصة قطاع الخدمات هي المهيمنة في استحواذها على النسبة األكبر من مجموع المشتغلين 
) الطريف، %( 14.2نشاط التعليم وكانت حصته )%( يليها 46.82الذكور ، فاإلدارة العامة كانت حصتها )

2004.) 

وتؤكد مراجعة البيانات المتوافرة عن بطالة االناث أن أحد أبرز أسبابها هو استمرار العالقة الضعيفة بين التعليم    
يعكس والتشغيل أو بعبارة أخرى عدم موائمة التوجهات التخصصية في التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل مما 

 خلل في التوازن بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
 نبذة عن برامج التأهيل والتدريب املقدمة للمرأة لتأهيلها لسوق العمل:

يعد أحد  ، العمل سوق احتياجات يالئم بما الكليات الوظيفي لخريجي للتأهيل متكامل برنامج بتقديم االهتمامإن     
إطار  في معالجتها يتطلب مما القادمة، المرحلة في تواجه المملكة التي التحديات همأ ومن العاملة القوى تنمية قضايا
 وذلك المتابعة والتطوير تتم مباشرة وبعدها الوظيفة وانتهاء بالحصول على الوظائف لشغل الكامل التأهيل من بد ا كامل

  .رأس العمل على المستمر التدريب خالل من

ومالئمة  صالحة تكون للتطبيق قابلة عملية برامج يتطلب إيجاد المدروس العلمي يالوظيف بالتأهيل االهتمامو    
 وتسد الفراغ والعملية الوظيفية كفاءتهن من وترفع لدى الخريجات النقص جوانب وتكمل العمل سوق الحتياجات

 يتلقى برامج مكثفة خالل نم تمت أن يمكن الوظيفي إن برنامج التأهيل . التعليم مخرجات وبين العمل بيئة بين الموجود

جادته اإتمامه بعد الوظيفية الناحية من العمل لسوق مهيئة صبا بعدهات لكي المهارات من مجموعة اتالخريج فيها  اوا 
 الشخصية االرتقاء بالمهارات إلى باإلضافة اآللي الحاسب مهارات تنميةف .اللناحية العلمية والتخصصية في دارسته

جادة واإلدارية  رفع بهدف الرفع من  لدى الخريجات اإلنتاجية تحسين برامج أهم من يعد االنجليزية التخصصية غةالل وا 

 . كفاءتهن

ومن هذا المنطلق فقد بدأ االهتمام بإيجاد برامج تدريبية متخصصة لسوق العمل كما تم العمل على إعداد برامج    
لك من خالل تنفيذ برامج تدريبيه متكاملة علميه متخصصه لتأهيل الخريجات لسوق العمل)التأهيل الوظيفي(  وذ

من خالل »مدروسة لتأهيل العاطالت عن العمل بما يتناسب مع حاجة سوق العمل تلبية لحاجات القطاع الخاص 
 «. في العمل انتهاج فكره وفلسفته

البرامج  البرامج التي تهدف لتأهيل المرأة لالنخراط في سوق العمل من خالل العديد من هذهومن ضمن 
لبرنامج صندوق تنمية الموارد البشرية ) هدف( الذي يهدف التدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص .وسنعرض 
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ونستعرض القرارات الوزارية الخاصة  لتأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية وتوظيفهن .
 ة .بمراحل تنظيم عمل المرأة في محالت بيع المستلزمات النسائي

 
 هـ(10/8/1432/ع( وتاريخ )1/1/2473قرار وزاري رقم )

 املرحلة األوىل لتنظيم عمل املرأة يف حمالت بيع املستلزمات النسائية

 إن وزير العمل:

هععع بشععأن الموافقععة علععى الخطععة التفصععيلية 2/7/1432وتععاريخ  131بعععد اإلطععالع علععى األمععر الملكععي رقععم أ/    
جلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمتضمن والجدول الزمني للحلول العا

أنه على وزارة العمل اتخاذ اإلجعراءات الالزمعة لتنفيعذ قعرار قصعر العمعل فعي محعالت بيعع المسعتلزمات النسعائية علعى 
وتعععاريخ  120زراء رقعععم المعععرأة السععععودية وفقعععا  للضعععوابط المحعععددة لعععذلك، وبععععد االطعععالع علعععى قعععرار مجلعععس العععو 

هع بشأن زيادة فرص ومجاالت عمل المرأة السعودية والمتضمن في البند الثامن منه قصر العمل فعي 12/4/1425
 187محالت بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وبعد االطالع على قعرار مجلعس العوزراء رقعم 

لعمععل هععي الجهععة صععاحبة االختصععاص فععي تطبيععق ضععوابط تشععغيل هععع والمتضععمن أن وزارة ا17/7/1426وتععاريخ 
وأن علععى الجهععات الحكوميععة  ،النسععاء كععأجيرات لععدى أصععحاب العمععل باعتبارهععا الجهععة المعنيععة بتطبيععق نظععام العمععل

األخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبالغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا  
 وما تقتضيه المصلحة العامة.، وبناء على الصالحيات المخولة له نظاما   ،ألحكام المنظمة لذلكل

 يقرر ما يلي:

أوال : ُيقصد بمحالت بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار محالت بيع المالبس النسائية الداخليعة ومحعالت 
قة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو سواء  كانت في مراكز تجارية مغل ،بيع أدوات التجميل

 محالت قائمة بذاتها.

ثانيا : ُيقصر العمل في محالت بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وال يتطلعب توظيعف النسعاء فعي هعذه 
 المحالت الحصول على تصريا من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.

 محالت بيع المستلزمات النسائية ما يلي:ثالثا : يراعى في 
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يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصعا   -1
للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخولعه. وُيحظعر علعى صعاحب العمعل حجعب رؤيعة معا بعداخل المحعل إذا كعان 

 مخصصا  للعوائل.

ظيف عاملين وعامالت معا  في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحعالت متععددة ُيحظر على صاحب العمل تو  -2
ويجب فعي هعذه الحالعة أال ،األقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعامالت متى كعانوا فعي أقسعام مختلفعة

 يقل عدد العامالت في المحل عن ثالثة عامالت في الوردية الواحدة.

ل قائما  بذاته أو كان واقعا  في مركز تجاري مقتوح توفير حارس أمني يجب على صاحب العمل إذا كان المح -3
أو نظععام أمععن الكترونععي فععي المحععل، مععا لععم يكععن هنععاك حراسععة أمنيععة عامععة مععوّفرة مععن قبععل المركععز التجععاري 
المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحعل المخصعص للنسعاء فقعط اتبعاع أسعلوب النظعام المغلعق كالنظعام 

 حاليا  في المشاغل النسائية.المتبع 

يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائما  بذاته أو كان واقععا  فعي مركعز تجعاري مفتعوح تعوفير دورة ميعاه  -4
معا لعم يكعن هنعاك دورات ميعاه مخصصعة للنسعاء فعي المركعز التجعاري  ،أو أكثر داخل المحل بحسعب الحاجعة

 خمسين مترا  عن المحل. المفتوح الذي يقع ضمنه المحل ال تبعد أكثر من

رابععا : يجععب أن تلتععزم العاملععة فععي محععالت بيععع المسععتلزمات النسععائية فععي زيهععا بالحشععمة أثنععاء عملهععا بمععا فععي ذلععك 
التزامهععا بضععوابط الحجععاب الشععرعي، سععواء كانععت ترتععدي الععزي المتعععارف عليععه )العبععاءة وغطععاء الععرأس(، أو الععزي 

 األحوال أن يكون محتشما  وساترا  وغير شفاف. الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع

علعى أن تحسعب العاملتعان كعاملعة واحعدة فعي حسعاب  ،خامسا : يحعق لصعاحب العمعل توظيعف الععامالت بعدوام جزئعي
 توطين الوظائف )السعودة(.

توافعق معع سادسا : يجب على محالت بيع المستلزمات النسائية القائمة وقعت نفعاذ هعذا القعرار تععديل أوضعاعها بمعا ي
 أحكام القرار وذلك خالل المدد التالية:

 ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للمحالت المتخصصة في بيع المالبس الداخلية النسائية. -1

 اثنا عشر شهرا  من تاريخ صدور هذا القرار للمحالت المتخصصة في بيع أدوات التجميل. -2

ت التععي تبيععع المالبععس الداخليععة النسععائية أو ادوات اثنععا عشععر شععهرا  مععن تععاريخ صععدور هععذا القععرار للمحععال -3
 التجميل ضمن مبيعات أخرى.

سابعا : يمكن للمحالت التجارية التي تبيع المسعتلزمات النسعائية األخعرى مثعل المالبعس الجعاهزة والعبعاءات واألحذيعة 
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 وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في هذا القرار.

ينظم العالقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدالت بما في ذلك التامين الطبي لها ثامنا : يجب أن 
إضافة  إلى أي حقوق أخرى منصوٌص عليها في نظعام العمعل أو فعي اللعوائا واألنظمعة المتبععة  ولمن تعولهم شرعا ،

 في المنشأة.

تعابع لهعا المحعل العذي ال يلتعزم بعإحالل النسعاء فعي نشعاط بيعع تاسعا : توقف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة ال
 عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل. مع عدم اإلخالل بأي ،المستلزمات النسائية لديه

عاشععرا : تراجععع الععوزارة فعاليععة تنفيععذ هععذا القععرار بشععكل دوري،علععى أن يععتم تحديثععه كلمععا اقتضععت الحاجععة ذلععك وفععق 
مععا يردهععا مععن اقتراحععات تطويريععة، ليواكععب احتياجععات المجتمععع وبمععا يحقععق األوامععر مسععتجدات سععوق العمععل ووفععق 

 الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

هعع وكعل 22/5/1426وتعاريخ  793/1حادي عشر: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى القرار العوزاري رقعم 
 الوزارة. ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من

 ثاني عشر: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة اإللكتروني والجريدة الرسمية.

 

 هـ28/8/1433ريخ ا/ع( وت1/1/3732قرار وزاري رقم )

 املرحلة الثانية لتنظيم عمل املرأة يف حمالت بيع املستلزمات النسائية

 والعباءات النسائية واإلكسسوارات()فساتني السهرة وفساتني العرائس 

 إن وزير العمل:

هع بشعأن الموافقعة علعى الخطعة التفصعيلية والجعدول 2/7/1432وتاريخ  121بعد االطالع على األمر الملكي رقم أ/
الزمنعي للحلعول العاجلععة قصعيرة المعدى والحلععول المسعتقبلية لمعالجعة تزايععد أععداد خريجعي الجامعععات والمتضعمن أنععه 

ة العمل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محعالت بيعع المسعتلزمات النسعائية علعى المعرأة على وزار 
هعع 12/4/1425وتعاريخ  120السعودية وفقا  للضوابط المحددة لذلك، وبعد االطالع على قرار مجلعس العوزراء رقعم 

د الثامن منه قرار قصر العمل فعي محعالت بيعع بشأن زيادة فرص ومجاالت عمل المرأة السعودية والمتضمن في البن
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هعع، 17/7/1426وتعاريخ  187المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وبنعاءا  علعى قعرار مجلعس العوزراء رقعم 
والمتضمن أن وزارة العمل باعتبارها الجهة المعنيعة بتطبيعق نظعام العمعل، وأن علعى الجهعات الحكوميعة األخعرى التعي 

حوظعات تتعلعق بتشعغيل النسعاء لعدى أي منشعأة أهليعة إبعالغ وزارة العمعل للتعامعل معهعا وفقعا  لألحكعام يكون لديها مل
هع والخاص بتنظعيم قصعر 10/8/1432/ع وتاريخ 1/1/2473المنظمة لذلك، وبعد االطالع على قرار الوزاري رقم 

حيات المخولعة لعه نظامعا  وفعي معا وبنعاءا  علعى الصعال ،عمل المعرأة السععودية فعي محعالت بيعع المسعتلزمات النسعائية
 تقتضيه الضوابط الشرعية والمصلحة العامة.

 يقرر ما يلي:

هععع والخععاص بتنظععيم عمععل 10/8/1432/ع وتععاريخ 1/1/2473أوال : يعتبععر هععذا القععرار مكمععال  للقععرار الععوزاري رقععم 
ت بيععع المالبععس النسععائية المععرأة فععي محععالت بيععع المسععتلزمات النسععائية، والععذي  اخععتص فععي مرحلتععه األولععى بمحععال

 الداخلية وأدوات التجميل.

ثانيا : يقصد بمحالت بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار المحالت أو األقسام بالمحالت والمتخصصة في 
لقعة سواءا  كانت في مراكز تجاريعة مغ،بيع فساتين السهرة أو فساتين العرائس أو العباءات النسائية أو اإلكسسوارات

 وعليها حراسة أمنية عامة أو كانت محالت قائمة بذاتها.

ثالثا : يقصد بكلمة قسم أو أقسام بالمحل أي قسم يختص باستقاللية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة ومختلفة 
 داخل المحل.

وال يتطلعب  ،عوديةرابعا : يقصر العمل في محالت بيع المستلزمات النسائية المحعددة فعي هعذا القعرار علعى المعرأة السع
 توظيف النساء في هذه المحالت الحصول على تصريا من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.

/ع 1/1/2473خامسععا : يجععب عنععد تنفيععذ هععذا القععرار تطبيععق الشععروط واألحكععام التععي وردت فععي القععرار الععوزاري رقععم 
 ألساسي.هع والذي سيشار إليه في البنود اآلتية بالقرار ا10/8/1432وتاريخ 

سادسا : يجب على محالت بيع المستلزمات النسائية القائمة وقعت نفعاذ هعذا القعرار تععديل أوضعاعها بمعا يتوافعق معع 
 أحكام هذا القرار وذلك خالل اثنى عشر شهرا  من تاريخ صدوره.

ي الورديعة سابعا : بالنسعبة للمحعالت متععددة األقسعام والتعي توظعف معا مجموععة خمسعة ععاملين أو ععامالت فأقعل فع
تطبق عليهعا الضعوابط المقعررة علعى المحعالت المتخصصعة فعي ،الواحدة وتبيع في جزء من سلعها مستلزمات نسائية
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بيععع المسععتلزمات النسععائية الععواردة فععي القععرار األساسععي. ويعنععي هععذا أن علععى صععاحب العمععل االختيععار بععين توظيععف 
ى أنهعا مسعتلزمات نسعائية مسعتهدفة بهعذا القعرار والقعرار سعوديات لكامل المحل أو عدم بيع تلك السلع المصنفة عل

 األساسي.

تلك المحالت التي توظف ما مجموعة أكثر من خمسعة ععاملين أو ععامالت  ،ثامنا : يقصد بالمحالت متعددة األقسام
الت في الوردية الواحدة داخل المحل. وسيطبق على األقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسعائية داخعل هعذه المحع

 عند وجودها، الضوابط المقررة على المحالت المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية الواردة في القرار األساسي.

تاسعا : يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعامالت معا  في محل واحد. ويستثنى من ذلك المحالت المتعددة 
نما في أقسام مختلفعة تكعون  األقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعامالت على أن ال يعملوا في نفس القسم وا 

العامالت فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة أن ال يقل إجمالي عدد الععامالت فعي المحعل ععن ثعالث 
 عامالت في الوردية الواحدة.

لتي تؤدي إلى اختالطهن مع عاشرا : ُيحظر عمل المرأة في المحالت أو أقسام المحالت المخصصة للشباب فقط،أو ا
 المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم.

حععادي عشععر: يمكععن للمحععالت التجاريععة التععي تبيععع المسععتلزمات النسععائية األخععرى مثععل المالبععس الجععاهزة والعطععور 
 والمجوهرات وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار األساسي.

ض المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التابع لها المحل لعقوبات النطاق األحمر ببرنامج نطاقات ثاني عشر: تتعر 
حعالل النسعاء فعي نشعاط بيعع المسعتلزمات النسعائية لديعه ويعتم إيقعاف  ،في حالة لم يلتزم المحل بتطبيق هذا القرار وا 

إلخععالل بععأي عقوبععات أخععرى يقضععي بهععا نظععام كافععة خععدمات وزارة العمععل عععن المنشععأة التععابع لهععا المحععل، مععع عععدم ا
 العمل.

ثالث عشر: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يعتم تحديثعه كلمعا اقتضعت الحاجعة ذلعك وفعق 
مسععتجدات سععوق العمععل ووفععق مععا يردهععا مععن اقتراحععات تطويريععة، ليواكععب احتياجععات المجتمععع وبمععا يحقععق األوامععر 

 ت مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.الملكية وقرارا

 رابع عشر: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.

 خامس عشر: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة اإللكتروني والجريدة الرسمية.
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 هـ 29/5/1435وتاريخ  (2702قرار وزاري رقم )

 املرحلة الثالثة لتنظيم عمل املرأة يف حمالت بيع املستلزمات النسائية

)العطورات النسائية، مستلزمات رعاية األمومة، اجلالبيات، األحذية واحلقائب، اجلوارب النسائية، 
 املالبس النسائية اجلاهزة، األقمشة النسائية(

 إن وزير العمل:

هععع المتضعمن أنعه علعى وزارة العمعل اتخعاذ اإلجععراءات  2/7/1432وتعاريخ  121معر الملكعي أ/بععد اإلطعالع علعى األ
الالزمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محالت بيع المسعتلزمات النسعائية علعى المعرأة السععودية وفقعا  للضعوابط المحعددة 

 لذلك.

أن زيادة فرص ومجعاالت عمعل المعرأة هع بش 12/4/1425وتاريخ  120وبعد اإلطالع على قرار مجلي الوزراء رقم 
والمتضععمن فععي البنععد الثععامن منععه قععرار قصععر العمععل فععي محععالت بيععع المسععتلزمات النسععائية علععى المععرأة  ،السعععودية

هعع، والمتضعمن أن وزارة العمعل  17/7/1426وتعاريخ  187السعودية، وبعد اإلطالع على قرار مجلعي العوزراء رقعم 
طبيعق ضععوابط تشعغيل النسععاء كعأجيرات لععدى أصعحاب العمععل باعتبارهعا الجهععة هعي الجهعة صععاحبة االختصعاص فععي ت

وأن على الجهات الحكومية األخرى التي يكون لديها ملحوظعات تتعلعق بتشعغيل النسعاء  ،المعنية بتطبيق نظام العمل
لصعالحيات المخولعة لدى أي منشأة أهلية إبالغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا  لألحكام المنظمة لعذلك، وبنعاء  علعى ا

 له نظاما ،وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة.

 يقرر ما يلي:

/ 1/1/2473أوال : يعتبر هذا القرار مكمال  للقرارين الوزاريين الصادرين في هذا الخصوص،وهما القرار الوزاري رقم )
المسعتلزمات النسعائية  هع( والخاص بتنظعيم قصعر عمعل المعرأة السععودية فعي محعالت بيعع10/8/1432ع( وتاريخ )

والععذي اخععتص فععي مرحلتععه األولععى بمحععالت بيععع المالبععس النسععائية الداخليععة وأدوات التجميععل، والقععرار الععوزاري رقععم 
بشععأن المرحلععة الثانيععة والععذي اخععتص بمحععالت بيععع فسععاتين السععهرة  .هععع 28/8/1433/ع( وتععاريخ 1/1/3732)

 ارات، والذي سيشار إليهما ما يلي من بنود بع)القرارين األساسيين(.وفساتين العرائس والعباءات النسائية واإلكسسو 
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 ثانيا : يجب اتباع االشتراطات الواردة في القرارين األساسيين عند تنفيذ هذا القرار.

ثالثععا : يقصععد بمحععالت بيععع المسععتلزمات النسععائية الخاضعععة لهععذا القععرار، المحععالت أو أقسععام المحععالت التععي تبيععع 
نسائية، الجالبيات، األحذية والحقائب والجوارب النسائية المالبس النسائية الجعاهزة، األقمشعة النسعائية، العطورات ال

مستلزمات رعاية األمومة التي تبيع المسعتلزمات الخاصعة بعاألم لرعايعة مولودهعا "وال تشعمل مالبعس األطفعال"، وذلعك 
سععة أمنيععة عامععة، والتععي تشععمل المراكععز التجاريععة سععواء  كانععت تلععك المحععالت فععي مراكععز تجاريععة مغلقععة وعليهععا حرا

 النسائية المغلقة، أو مراكز تجارية مفتوحة أو محالت قائمة بذاتها.

رابعا : ُيقصد بالمحالت القائمة بذاتها، سواء المتخصصعة أو المتععددة األقسعام، تلعك المحعالت الواقععة خعارج المراكعز 
وحة، والموجودة في الشوارع والطرق الرئيسية.وُيقصد بعالمحالت الصعغيرة التجارية المغلقة أو المراكز التجارية المفت

 القائمة بذاتها تلك المحالت القائمة بذاتها والتي يقل إجمالي عدد العاملين فيها عن خمسة عاملين.

 خامسا : ُيقصد بالمحالت المتخصصة، تلك المحالت التي تتخصص في بيع نوع واحد من المستلزمات النسائية.

المحالت الصغيرة المبنية معن الخشعب أو األلمنيعوم ونحوهعا  ،ادسا : يقصد باألكشاك التجارية الخاضعة لهذا القرارس
والمعدة لبيع المستلزمات النسائية، وذلك سواء  كانت تلك األكشاك موجودة في مراكز تجاريعة مغلقعة وعليهعا حراسعة 

 النسائية المغلقة، أو المراكز التجارية المفتوحة. أمنية عامة، والتي تشمل بما فيها المراكز التجارية

 سابعا : ُيقصر العمل في محالت أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار على المرأة السعودية.

ثامنا : ال يتطلب توظيف وعمل النساء السعوديات في محالت أو أكشاك بيع المستلزمات النسعائية المحعددة فعي هعذا 
 الحصول على تصريا مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى. ،القرار

تععديل أوضعاعها  ،تاسعا : يجب على محالت وأكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة، والمشار إليها في هذا القعرار
النهائيعة الموضعحة فعي  بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، باإلضافة إلى أحكام القرارين األساسيين وذلك قبل التواريخ

 الجدول الزمني التالي:

 التاريخ النهائي عنوان الجدول
التععي تبيععع الجالبيععات النسععائية فععي المراكععز المحععالت المتخصصععة أو األقسععام فععي المحععالت 

 التجارية أو المحالت القائمة بذاتها.
 هع1/1/1436
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ت رعاية األمومة في المراكز التي تبيع مستلزماالمحالت المتخصصة أو األقسام في المحالت 
 التجارية المغلقة أو المحالت القائمة بذاتها.

 

التعي تبيعع فسعاتين السعهرة وفسعاتين الععرائس المحالت المتخصصعة أو األقسعام فعي المحعالت 
 والعباءات النسائية واإلكسسوارات في المراكز التجارية المفتوحة.

 هع1/6/1436

التععي تبيععع الجالبيععات النسععائية فععي المراكععز المحععالت  المحععالت المتخصصععة أو األقسععام فععي
 التجارية المفتوحة.

 

التععي تبيععع المسععتلزمات النسععائية فععي المراكععز المحععالت المتخصصععة أو األقسععام فععي المحععالت 
 التجارية المغلقة أو المحالت القائمة بذاتها.

 

كعز التجاريعة المغلقعة أو التعي تبيعع المالبعس النسعائية الجعاهزة فعي المراالمحالت المتخصصة 
 المحالت القائمة بذاتها.

 

  التي تبيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة.األكشاك 
التععي تبيععع العطععورات النسععائية فععي المراكععز المحععالت المتخصصععة أو األقسععام فععي المحععالت 

 التجارية المفتوحة.
 هع1/6/1437

التي تبيع األحذية والحقائب والجوارب النسعائية ي المحالت المحالت المتخصصة أو األقسام ف
 في المراكز التجارية المفتوحة.

 

  التي تبيع المالبس النسائية الجاهزة في المراكز التجارية المفتوحة.المحالت المتخصصة 
  التي تبيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة.األكشاك 

لتي تبيعع مالبعس نسعائية جعاهزة معع مسعتلزمات أخعرى "متععددة األقسعام" فعي اأقسام المحالت 
 المراكز التجارية المغلقة أو المحالت القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة.

 هـ1/1/1438

التي تبيع األقمشة النسائية في المراكز التجارية المغلقة أو المحالت أو األقسام في المحالت 
 قائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة.المحالت ال

 

التععي تبيععع فسععاتين السععهرة وفسععاتين العععرائس والعبععاءات المحععالت الصععغيرة القائمععة بععذاتها 
النسععائية واألكسسععوارات والجالبيععات النسععائية ومسععتلزمات رعايععة األمومععة واألحذيععة والحقائععب 

 نسائية.والجوارب النسائية والمالبس الجاهزة واألقمشة ال

 

  التي تبيع أكسسوارات أو أدوات تجميل.أقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة 
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عاشععرا : يجععب علععى صععاحب العمععل تععوفير مقاعععد للعععامالت السعععوديات للجلععوس عليهععا فععي داخععل محععالت وأكشععاك 
 المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار.

توفير مكان مخصص للععامالت السععوديات ألداء الصعالة واالسعتراحة، معا لعم  حادي عشر: يجب على صاحب العمل
 يكن هناك مكان مناسب ال يبعد أكثر من خمسين مترا  عن المحل أو يكون المحل كشكا.

ثععاني عشععر: يمكععن للمحععالت أو األكشععاك التععي تبيععع المسععتلزمات النسععائية الخاضعععة لهععذا القععرار توظيععف العععامالت 
التععواريخ المشععار إليهععا فععي الفقععرة )تاسعععا ( أعععاله إذا مععا أسععتوفت الشععروط الععواردة فععي هععذا القععرار  السعععوديات قبععل

 والقرارين األساسيين.

ثالث عشر: يحظر على صاحب العمل تشغيل العامالت السعوديات قبل التاسعة صباحا  وبعد الساعة الحاديعة عشعرة 
 غيل عامالت.من الليل، وفي هذه الفترة المحظورة ال يلزم بتش

رابععع عشععر: ال يلععزم صععاحب العمععل بتوظيععف العععامالت السعععوديات فععي المحععالت المتعععددة األقسععام التععي تبيععع ضععمن 
سلعها مستلزمات نسائية وتكون عملية البيع فيها خدمة ذاتية، والتعي منهعا علعى سعبيل المثعال ال الحصعر، السعوبر 

كية الغذائية ومحالت بيع األدوات المنزلية واألواني والمفروشات ماركت والهايبر ماركت ومحالت بيع المواد اإلستهال 
واألجهععزة والحاسععبات اآلليععة واأللعععاب الترفيهيععة وغيرها،سععواء كانععت فععي مراكععز تجاريععة مغلقععة وعليهععا حراسععة أمنيععة 

معال البيعع فعي عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محالت قائمة بذاتها، وُيحظر قيعام الععاملين الرجعال مباشعرة أع
 أقسام المستلزمات النسائية.

خامس عشر: ُيمكعن للمحعالت المتععددة األقسعام التعي تبيعع مسعتلزمات نسعائية ععدم تشعغيل النسعاء السععوديات فعي 
 فترتي الصباح والظهيرة، على أن يتم االلتزام بما يلي:

 أن تكون عملية البيع في تلك الفترات تتم عن طريق الخدمة الذاتية. (1

 تواجد العاملين الرجال في اقسام المستلزمات النسائية.حظر  (2

 إعداد الترتيبات الالزمة، كوضع لوحة إرشادية توضا فترات الخدمة الذاتية. (3

سادس عشر: مع مراعاة ما جاء في البند التاسع من هذا القرار ال ُيلزم صاحب العمل في محعالت بيعع المسعتلزمات 
 للبيع بسبب وجود حامالت لإلكسسوارات وأدوات التجميل، شريطة التالي:النسائية بتشغيل النساء السعوديات 



41 
 

 أن تكون عملية البيع فيها تتم عن طريق الخدمة الذاتية. (1

 أال يتجاوز عدد العامالت في المحل عن ثالث عامالت. (2

اسيين فعي منطقعة سابع عشر: يمكن للمحالت التي تبيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين األس
األسواق الحرة في المطارات توظيف العامالت السعوديات، إذا معا أسعتوفت الشعروط العواردة فعي هعذا القعرار والقعرارين 

 األساسيين.

ثععامن عشععر: يجععب علععى محععالت بيععع المسععتلزمات النسععائية االحتفععاظ بسععجل للعععامالت السعععوديات داخععل المحععل. 
اضععافة لتحديععد اسععم  حيععث االسععم والسععجل المععدني واألجععر والمسععمى الععوظيفي،موضععحا  فيععه البيانععات الوظيفيععة مععن 

 المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء.

تاسععع عشععر: ُيلععزم المحععل المتخصععص والععذي يوظععف مععا مجموعععه ثععالث عععامالت سعععوديات فععأكثر بتوظيععف عاملععة 
 لإلشراف على العامالت، وُيمكن أن تتولى احداهن مهمة اإلشراف أو اإلدارة. سعودية مشرفة أو مديرة

عشععرون: ُتلععزم المنشععآت التععي تملععك أكثععر مععن محلععين متخصصععين لبيععع المسععتلزمات النسععائية فععي نفععس المركععز 
 التجاري، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العامالت في تلك المحالت.

لمحالت المتعددة األقسام والتي توظف ما مجموعة خمس عامالت فأكثر في الوردية الواحدة، واحد وعشرون: ُتلزم ا
 وتبيع من ضمن سلعها مستلزمات نسائية، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العامالت.

ات المرتبطعة بهعا، اثنان وعشرون: مع مراعاة تطبيق العقوبات الواردة في نظام العمل، ُتعامعل المنشعأة وكافعة الكيانع
حععالل العععامالت السعععوديات فععي نشععاط بيععع المسععتلزمات  التععي يتبععع لهععا المحععل الععذي لععم يلتععزم بتنفيععذ هععذا القععرار وا 

باإلضععافة إلععى إيقععاف كافععة  ،النسععائية لديععه، ُمعاملععة الُمنشععآت الواقعععة فععي النطععاق األحمععر الععواردة ببرنععامج نطاقععات
 بع لها المحل.خدمات وزارة العمل عن المنشأة التا

ثالثة وعشرون: يحظر على المنشأة تشغيل عامالت وافدات في محالت بيع المستلزمات النسائية المحعددة فعي هعذا 
 القرار والقرارين األساسيين.

التي تشغل عامالت وافدات، غرامة مالية ال تقل عن ثالثعة  ،أربعة وعشرون: يطبق في حق المنشأة وكافة الكيانات
( معن نظعام العمعل. كمعا تطبعق عليهعا 230تتجاوز عشرة آالف لاير عن كل عاملة وافعدة طبقعا للمعادة ) آالف لاير وال

 هع وفق االجراءات الواردة فيه ومنها ما يلي:21/4/1415( وتاريخ 50الجزاءات الواردة في قرار الوزراء رقم )
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 الحرمان من االستقدام.  -1

 الحرمان من تجديد اإلقامات. -2

 لخدمات.الحرمان من نقل ا -3

خمسعة عشعر: فععي حعال قيعام أي عاملععة سععودية بالتععاون مععع المنشعأة والكيانعات التابعععة لهعا، التعي تعمععل فعي بيععع 
المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار والقرارين األساسيين، في التسجيل فعي وظيفعة وهميعة لعديهم، فإنعه يعتم 

وارد البشعرية لمعدة ال تقعل ععن ثعالث سعنوات للمخالفعة األولعى حرمان العاملة السعودية من دععم صعندوق تنميعة المع
 وخمس سنوات للمخالفة الثانية.

ستة وعشرون: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القعرار بشعكل دوري، علعى أن يعتم تحديثعه كلمعا اقتضعت الحاجعة لعذلك 
ات المجتمعع وبمعا يحقعق األوامعر وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية  ليواكب احتياجع

 الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

 الصادرة من الوزارة. تسبعة وعشرون: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من القرارا

 اإللكتروني والجريدة الرسمية.ثمانية وعشرون: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة 

أستعرضنا في الجزء السابق القرارات الوزارية  لكال معن المرحلعة األولعى ، والثانيعة ،والثالثعة  بشعأن الموافقعة علعى   
الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلعة قصعيرة المعدى والحلعول المسعتقبلية لمعالجعة تزايعد أععداد خريجعي 

من أنععه علععى وزارة العمععل اتخععاذ اإلجععراءات الالزمععة لتنفيععذ قععرار قصععر العمععل فععي محععالت بيععع الجامعععات والمتضعع
 .م(2012)مجلس الغرف السعودية، المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا  للضوابط المحددة لذلك 

 التأهيل :رامج ب
 ، االقتصععادية فععي التنميععة المععرأة مشععاركة لتحقيععق واسعععا   حراكععا   الفتععرة هععذه السعععودية العربيععة المملكععة تشععهد       
يجععاد  فععي عليهععا جديععدة تبععدوا للقيععام بععأدوار تهيئتهععا ، و خصوصععيتها علععى الحفععاظ مععع لهععا مناسععبة عمععل فععرص وا 
 نعص والعذي هع(2/7/1432) وتاريخ (121)أ/ الكريعم رقم السامي األمر كان ، فقد والكسب والعطاء العمل مجاالت

 في العمل قصر " حول هع(12/4/1425وتاريخ ) (120رقم) الوزراء الموقر مجلس قرار تفعيل لىع بنوده أحد في
 تعععاريخ فعععي /ع الصعععادر1/1/2473 رقعععم العمعععل وزارة ، وقعععرار" المعععرأة النسعععائية علعععى المسعععتلزمات بيعععع محعععالت

 جملعة محققعا ،" سعائيةالن المستلزمات بيع محالت في السعودية المعرأة عمل بتنظيعم " الخاص منه هع10/8/1432
 ، التععوطين فععي عمليعة تسعاعد التعي والتنمويععة واالجتماعيعة االقتصعادية العجلععة لتحريعك الراميعة المملكععة معن أهعداف
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 اسععتحياء علعى يععتم المحعالت علعى تلععك النسععائي اإلقبعال كععون النسعائية المحععالت سعوق تعزيععز فعي دوره إلععى إضعافة
 وحاجتها. لمطالبها وصفها لصعوبة

 النسعععائية واألقسعام اإلدارات المعنيعععة فعععي والمتمثلعععة السععععودية الغعععرف سعارعت فقعد الصعادرة القععرارات مععع اقاواتسعع
يمانعا ، التجارية والمحالت والمؤسسات لجميععع الشركات حاضععنه باعتبارهععا القرار، لدعم الجهود من العديععد لبععذل  وا 
 . بدونها يكتمعل بناؤه ال جتمععالم معن جعزء المعرأة بعأن منهعا

 معع بالتععاون الغععرف السععودية بمجلععس النسععائية العامععة اععإلدارة بعادرت ،فقد المبذولة الجهود هذه دعم سبيل وفي
 فعي السععودية الغعرف جهعود ،و الجهععات المعنيعة دور يتضعمن تقريعر إععداد على للعمل الغرف في النسائية األقسام
 الغعرف قبل من وتطبيقها اتخاذها يمكن المحالت فعي هذه المعرأة عمعل تفعيعل ل عمعل لخطعة مقترح وضع مع ، ذلك
. 

 النسعععائية ببيعععع المسعععتلزمات المعنيعععة التجاريعععة والمحعالت والمؤسسعععات الشععركات كافععة تعععاون فععي معقععود واألمل
 مععن لكثيععر عمععل فععرص وتععوفير منهععععا، المرجععععوة األهععداف ععععقوتحقي ، المبذولععععة الوطنيععععة الجهععععود هععععذه إنجععععاح

 .المواطنات

 

 :النسائية املستلزمات بيع حمالت يف املرأة عمل بدعم املعنية اجلهات

 متهيد :

هناك العديد من الجهات المعنية بدعم عمل المرأة في محالت بيع المستلزمات النسائية وهي وزارة العمل،    
دريب التقني والمهني ، صندوق تنمية الموارد البشرية الغرف السعودية . وسنعرض لمساهمتم المؤسسة العامة للت

 في هذا الشأن .

 :العمل اوالً: وزارة

 الجهعة صعاحبة انهعا كمعا ، ، لعذلك المحعددة للضعوابط وفقعا   القعرار لتنفيعذ الالزمعة االجعراءات بإتخعاذ العمعل وزارة قامعت

 العمعل نظام المعنية بتطبيق الجهة باعتبارها العمل اصحاب لدى كأجيرات النساء تشغيل ضوابط قتطبي في االختصاص

 . النسائية بيع المستلزمات محالت في المرأة لعمل المنظمة السياسات بوضع الوزارة قامت وايضا   ،

 .المشروع أمام العقبات لتذليل المعنية الجهات كافة مع تعمل العمل وزارة أن كما

 وتعوطين الخعاص بتأنيعث القرار بتطبيق المتعلقة والتواريخ الوزاري القرار تفاصيل تستعرض وثيقة ارةالوز  أصدرت وعليه
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 ايضعا   وتتضعمن ، المملكعة محافظات / مدن كافة في المباعة المستلزمات نوع بحسب النسائية المستلزمات بيع محالت

 والمؤسسعة البشعرية الموارد تنمية صندوق ة فيممثل الشقيقة المؤسسات بدور يتعلق ما بكل مفصلة معلومات الوثيقة

 التعي والعقوبعات ، القعرار تطبيعق مواعيعد إلى ،باإلضافة تدريبيا وماديا المشروع دعم في والتقني المهني للتدريب العامة

 : ما يلي اهم  االشتراطات ومن ، القرار مخالفي على ستطبق
 النسائية: المستلزمات بمحالت المقصود :أولا 

 بيعع ومحعالت النسعائية الداخليعة المالبعس بيعع محعالت القعرار لهعذا الخاضععة النسعائية المسعتلزمات بيعع بمحالت ُيقصد

 محعالت أو مفتوحعة تجارية مراكز في أو عامة حراسة أمنية وعليها مغلقة تجارية مراكز في كانت سواء   التجميل، أدوات

 .بذاتها قائمة
 : المرأة السعودية على النسائية لزماتالمست بيع محالت في العمل قصر :ثانيا  
 توظيف يتطلب وال  .السعودية المرأة على النسائية المستلزمات بيع محالت في العمل ُيقصر

 .أخرى جهة أي من أو العمل وزارة من تصريا على الحصول المحالت هذه في النساء

 : ائيةالنس المستلزمات بيع محالت في مراعاتها الواجب االشتراطات :ثالثا  

 للنساء مخصصا   كان المحل إذا النسائية المستلزمات بيع محل بداخل ما رؤية يحجب أن العمل صاحب على يجب 

 .للعوائل مخصصا   كان إذا المحل رؤية ما بداخل حجب العمل صاحب على وُيْحَظر دخوله، من الرجال ويمنع فقط،

 األقسام المتعددة ذلك المحالت من ويستثنى واحد، محل في ا  مع وعامالت عاملين توظيف العمل صاحب على ُيْحَظر 

 العامالت عدد يقل ال أن الحالة هذه في ويجب مختلفة في أقسام كانوا متى والعامالت العاملين توظيف لها يجوز التي

 .الواحدة في الوردية عامالت ثالث عن المحل في

  نظام أو أمني حارس مفتوح توفير تجاري مركز في واقعا   كان أو بذاته قائما   المحل كان إذا العمل صاحب على يجب 

 فيه يقع الذي المفتوح التجاري المركز قبل من عامة موّفرة أمنية حراسة هناك يكن لم ما المحل، في الكتروني أمن

 .النسائية اغلالمش في حاليا   المتبع كالنظام المغلق النظام إتباع  أسلوب فقط المخصص للنساء للمحل ويمكن .المحل

 أكثعر أو ميعاه دورة مفتعوح تعوفير تجعاري مركعز فعي واقععا   كعان أو بذاتعه قائمعا   المحعل كان إذا العمل صاحب على يجب 

 ضمنه يقع الذي المفتوح التجاري المركز في مخصصة للنساء مياه دورات هناك يكن لم ما الحاجة، بحسب المحل داخل

 .المحل عن مترا   خمسين من أكثر تبعد ال المحل

 : النسائية المستلزمات بيع محالت في العمل زي  :رابع ا

 بضوابط التزامها ذلك في عملها بما أثناء بالحشمة زيها في النسائية المستلزمات بيع محالت في العاملة تلتزم أن يجب

 والذي العمل لجهة لرسميا الزي أو ،)الرأس وغطاء العباءة (عليه  المتعارف الزي ترتدي كانت سواء الشرعي، الحجاب
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 .شفاف وغير وساترا   يكون محتشما   أن األحوال جميع في يجب

 : جزئي بدوام العامالت توظيف  :خامسا  

 الوظائف توطين في  حساب واحدة كعاملة العاملتان تحسب أن على جزئي، بدوام العامالت توظيف العمل لصاحب يحق

 .)السعودة(

 :القرار أحكام مع يتوافق بما االوضاع لتعديل الالزمة المدد :سادسا  

 التعواريخ خعالل وذلعك أحكعام  القعرار مع يتوافق بما أوضاعها تعديل القائمة النسائية المستلزمات بيع محالت على يجب

 :التالية

 الداخلية النسائية المالبس بيع في المتخصصة للمحالت القرار هذا صدور تاريخ من أشهر ستة . 
 أدوات التجميل بيع في المتخصصة للمحالت القرار هذا صدور تاريخ من شهرا   عشر اثنا. 
 التجميعل ادوات أو الداخليعة النسعائية المالبعس تبيعع التعي للمحالت القرار هذا صدور تاريخ من شهرا   عشر اثنا 

 .أخرى مبيعات ضمن
 :أخرى نسائية مستلزمات تبيع التي التجارية المحالت :سابعا  

 وغيرهعا، واألحذيعة الجعاهزة والعبعاءات المالبعس مثعل األخعرى النسعائية المسعتلزمات تبيعع التعي يعةالتجار  للمحعالت يمكعن

 .القرار هذا في الواردة الشروط استوفت إذا النساء توظيف

 : الموظفة التعاقدية مع العالقة :ثامنا  

 ولمعن لهعا الطبعي التعأمين ذلعك فعي والبعدالت بمعا الحقعوق كافعة يوثعق عمعل عقعد للعاملة التعاقدية العالقة ينظم أن يجب

 .المنشأة في المتبعة واألنظمة اللوائا في أو العمل نظام عليها في منصوص أخرى حقوق أي إلى إضافة شرعا ، تعولهم

 : العقوبات :تاسعا  
 سعتلزماتالم بيعع نشعاط النسعاء فعي بعإحالل يلتزم ال الذي المحل لها التابع المنشأة عن العمل وزارة خدمات كاّفة توقف 

 .العمل بها نظام يقضي أخرى عقوبات بأي اإلخالل عدم مع لديه، النسائية

 التنفيذ : فعالية مراجعة :عاشرا  
 مسعتجدات وفعق ذلعك الحاجعة كلمعا اقتضعت تحديثعه يعتم أن علعى دوري، بشعكل   العوزاري القعرار تنفيعذ فعالية الوزارة تراجع

 وقعرارات الملكيعة األوامعر يحقعق وبمعا المجتمعع احتياجعات ، ليواكعبتطويريعة اقتراحعات معن يردهعا معا ووفعق العمل سوق

 .الشأن في هذا الصادرة الوزراء مجلس

 : القرار صالحية :عشر حادي

 مععه يتععارض معا هع  وكعل22/5/1426وتاريخ  793/1 رقم الوزاري القرار ويلغي صدوره تاريخ من القرار بهذا يعمل
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 .الوزارة من الصادرة القرارات من
 
 : واملهني التقني للتدريب العامة املؤسسة: انيًا ث

 :املوظفات تدريب.أ

 لموظفاته. مناسبا   يراه الذي التدريب اختيار حرية العمل لصاحب

 المصاحبة. المالية وتحمل األعباء اختياره من تدريبي معهد خالل من مباشرة   بالتعاقد التدريب أقام سواء   -1
 والذي المعتمدة التدريب في معاهد والمهني التقني للتدريب العامة المؤسسة توفره الذي التدريب من استفاد أو -2

 البشرية. الموارد تنمية صندوق يدعمه

  :واملهني التقني للتدريب العامة املؤسسة دور . ب
 إلكترونيعة نافعذة وفعق المستلزمات النسعائية بيع مجال في العمل أصحاب لدى النسائية الوظيفية الفرص حصر -1

 . ذلكل معدة

 .قبلهم المرسل من الوظيفي الحصر على بناء وظيفية مقابالت إلجراء العمل أصحاب مع التنسيق -2

 المهني و التقني للتدريب العامة من المؤسسة المعتمدة األهلية التدريب معاهد و مراكز في المناسب التدريب توفير -3

 للمؤسسة.  االلكتروني الموقع على للتسجيل النسائية بيع المستلزمات محالت في للعمل المتدربات لتأهيل

 .المعاهد على وتوزيع المتدربات التدريب في المشاركة التدريبية المعاهد مع التدريب اتفاقيات توقيع -4

 توجيعهال و باإلرشعاد خاصعة بإععداد حقيبعة ذلعك و التعدريب بعدء قبل المهن بهذه الملتحقات لتهيئة عمل ورشة عقد -5

 .للمتدربات المهني

 .األهلية التدريبية الجهات لدى التدريب تنفيذ ومتابعة البرنامج على اإلشراف -6
 ( مهعن  علعى )المحاسعبة األعمعال و إدارة فعي تخصصعهن يكعون أن علعى(المعدربات  لتعدريب تدريبيعة حقائعب إععداد-7

 .المشاركة دالمعاه تنفذها ويومين بين يوم تتراوح مدة ) تجزئة بائعة مبيعات، محاسبة عمالء، خدمة

 اكتسعاب معن للتأكعد مقيمعات متخصصعات بهعا يقعوم العمعل رأس علعى التعدريب فتعرة خعالل للمتعدربات زيعارات عمعل -8

 .المطلوبة المهارات

 : التدريبي الربنامج .ج

 يعتمو  المهنعي و التقنعي العامعة للتعدريب المؤسسعة قبعل معن المعتمعدة األهليعة المراكعز و المعاهعد فعي التعدريب ُينفَّعذ  -1

 .المشترك التدريب إلدارة اإللكتروني الموقع على التي سُتعلن المعايير على بناء   المركز أو المعهد اختيار
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 يطلبهعا أخعرى مهنعة و أي ) متجعر مشعرفة ، مبيععات محاسعبة ، تجزئعة بائععة ، عمالء خدمة( مهن على التدريب تم-2

 .إلخ ....صندوق أمينة و مستودا كأمينة العمل صاحب

 .البرنامج بحسب أسابيع ثالثة و أسبوعين بين تتراوح التدريب دةم-3

 :التالي الجدول وفق ومددها التدريبية البرامج-4
 

عدد  الحقائب التدريبية بائعة تجزئة
 األسابيع

عدد الساعات 
التدريبية في 
 األسبوع

إجمالي عدد 
الساعات 
 التدريبية

حقيبة مهارات بائعة  بائعة تجزئة
 تجزئة

اعة س 25 3
ساعات 5بمعدل 

 في اليوم

75 

محاسبة 
 مبيعات)كاشير(

حقيبة مهارات محاسبة 
 مبيعات

ساعة  25 2
ساعات 5بمعدل 

 في اليوم

50 

حقيبة مهارات خدمة  خدمة عمالء
 عمالء

ساعة  25 2
ساعات 5بمعدل 

 في اليوم

50 

حقيبة مهارات مشرفة  مشرفة متجر
 متجر

ساعة  25 3
ساعات 5بمعدل 

 في اليوم

75 

 

 : المنشاة داخل العمل رأس على التدريب-2

المنتهعي التعدريب عقعد توقيعع معن تعاريخ شعهرا   (32) مدتعه لموظفعةل المنشعأة داخعل العمعل رأس علعى التعدريب 

 .بالتوظيف

للتعدريب المحعددة المعدة معن جعزءا   التدريب  التخصصعي مدة ُتعدّ  التخصصي التدريب في المتدربة إلحاق حالة في 

 .العمل رأس على

 
 " : هدف" البشرية املوارد تنمية صندوق:ثالثًا 
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 التجميعل أداوتأو  الداخليعة النسعائية المسعتلزمات مجعال فعي للعمل السعوديات لتأهيل ماليا دعما الصندوق قدمي   
 جيعلتشع خطعوة فعي وذلعك التحاقها بالعمل، من) للتوظيف وسنتين للتدريب سنة منها(  األولى الثالثة األعوام خالل

 .آخر من جانب مالكه أو المحل وصاحب جانب من العمل على المرأة وتحفيز
   عامين لمدة التوظيف دعم  عام لمدة التدريب دعم

 الموظفعة تعدريب الحاجعة اسعتدعت إذا •

 المنشأة خارج

 بحعد التعدريب تكعاليف الصعندوق يتحمعل

 فعي الواحعدة للمتدربعة لاير1500 أقصعاه

 المركز أو المعهد يكون أن على ،*البرنامج

 العامعة المؤسسعة قبعل معن معتمعد األهلعي
 .المهني و التقني للتدريب

 
 
 
 
 
 
+ 

 بنسععبة الصععندوق يسععاهم
 الموظفة راتب من 50%

= 3 
 اعوام

 مكافعأة معن %50 بنسعبة الصندوق يساهم

 يتجعاوز ال بمعا العمعل رأس علعى المتدربعة

 شهريا لاير 2000

 ععامين لمعدة العدعم يقعدم

 بمبلغ

 لاير 2000 تجععاوزي ال

 يقعل ال أن علعى و شعهريا  

 3000 ععن الموظفة راتب

 شهريا   لاير

 

 :الواحدة للمتدربة البرنامج تكلفة أساس على لمعاهدل التدريب تكاليف الصندوق يتحمل
 الواحدة للمتدربة ( لاير1500) بمبلغ أسابيع (3) مدته الذي البرنامج . 

 الواحدة للمتدربة ( لاير1000) بمبلغ أسبوعان مدته الذي البرنامج . 
 
 
 

 : السعودية التجارية  الغرف :رابعا

 ، فقعد متطلبعات التنميعة مواجهعة فعي الدولعة توجهعات دععم فعي المشعتركة األهداف وتحقيق التعاون مبدأ من انطالقا   
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 فعي وملموسعة فعالعة مسعاهمة يكعون لهعا النسائية، بأن األقسام و المعنية اإلدارات في متمثلة السعودية الغرف حرصت

 توظيعف سعبيل فعي المبعادرات معن بالعديعد خالل القيام من وذلك " النسائية المستلزمات بيع محالت في المرأة عمل دعم

 :المبادرات كالتالي كانت فقد المحالت هذه في الفتيات

 عرضها كما يلي:نست النسائية المستلزمات بيع في محالت المرأة عمل" دعم في المعنية الجهات مع التعاون 
 : العمل وزارة 

 بمعا دائعرة إطالعهعم فعي التوسعع بشعان ) العمعل وزارة( فعي العالقعة أصحاب مع التواصل على السعودية الغرف حرصت  

 اآلليعات علعى والتععرف ، المسعتلزمات النسعائية بيع محالت في السعودية المرأة عمل تنظيم ب خاصة قرارات من يستجد

 والصعناعة التجعارة وزارة معن كعل دور علعى إلعى التععرف باإلضعافة  المحالت هذه في العمل لتنظيم األساسية المتطلباتو 

مارات الداخلية ،ووزارة  التجارية الغرف قامت حيث المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر ،والبلديات ،وهيئة المناطق ، وا 

 : التالي خالل من العمل ورش لعقد الالزمة باالستعدادات العمل للقيام وزارة مع بالتنسيق

  لمخاطبعة بعالوزارة للعالقعات العامعة العامعة اإلدارة معع بالتععاون للتطعوير المسعاعد العوزارة وكيعل مكتعب معع التنسيق 

 .العمل ورش إلقامة المناسبة مواعيد وتحديد التجارية الغرف
  المنتعديات، الصعحف( طريعق ععن اإلعالميعة الحمعالت بخصعوص العمعل ومكتعب التجاريعة الغعرف بعين التنسعيق ، 

 فيها الُمقام المحافظات/النسائية في المدن المستلزمات في المستثمرين العمل أصحاب لدعوة ( sms ئل النصية)رساال

 .العمل ورش

 قسمين إلى العرض مدة تقسيم : 

 : من كل يتضمن ) دقيقة 35 لمدة ( والمؤسسة الصندوق ودعم التنظيم عرضالقسم األول :

 العرض هدافأ. 
 بيعع محعالت فعي المعرأة السععودية عمعل لتنظعيم العوزاري والقعرار الكعريم الملكعي األمعر لتنظعيم أساسعية متطلبعات 

 .النسائية المستلزمات

 النسائية المستلزمات بيع محالت في السعودية المرأة عمل تنظيم. 

 مات النسائيةالمستلز  بيع محالت في السعودية المرأة عمل لتنظيم األساسية المحددات. 

 النسائية المستلزمات بيع محالت في مراعاتها الواجب االشتراطات. 
 إلخ ... الجزئي، العمل التعاقدية، العالقة( األخرى التنظيمات(. 
 والعقوبات المخالفات. 
 والتقني الفني للتدريب العامة والمؤسسة البشرية الموارد تنمية صندوق دور. 
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 المؤسسة(. و )الصندوق  الشقيقة والمؤسسات الوزارة مع التواصل 
 .والصحافة األعمال وسيدات رجال واستفسارات أسئلة على لإلجابة ) والربع ساعة ( تخصيصالقسم الثاني : 

 محالت في المرأة عمل تنظيم ع مشرو  ادارة للتطوير ومدير المساعد العمل وزارة وكيل مع عمل ورش تنظيم تم حيث -

 الرياض غرفة( من لكال   بالفعل وهذا ما تم  بهذا الخصوص التخيفي سليمان بن فهد لدكتورا النسائية المستلزمات بيع

 الطعائف، غرفعة ،غرفعة الباحعة ، غرفعة جعازان غرفعة الطعائف، غرفعة نجعران ، غرفة المنورة المدينة غرفة ، أبها غرفة ،

 جدة(.  ، غرفة الشرقية

 ، وهيئعة البلدية ، العمل مكتب( المعنية الجهات مع اجتماع  )رعرع ،غرفة الخرج ،غرفة تبوك غرفة( عقدت كما    - 

 .النسائية بيع المستلزمات محالت في المرأة عمل قرار تنفيذ آلية وضع بخصوص )المنكر عن والنهي بالمعروف األمر

 التقنعي ريبالعامة للتد والمؤسسة البشرية الموارد تنمية وصندوق العمل وزارة مع عمل ورشة) جدة غرفة (عقدتو  -

 .النسائية بيع المستلزمات محالت في للموظفات العمل ساعات وتعديل للمواصالت حلول إليجاد والمهني

 معن العمعل ومجموععة وزارة مسعئولي مععاع اجعتم الريعاض غرفعة فعي والخعدمي اإلنتاجي للقطاع  العامة اإلدارة عقدت -

 معن بععدد والخعروج المسعتلزمات النسعائية بيعع محعالت فعي المعرأة عمعل تنظعيم قعرارات لمناقشعة األعمعال وسعيدات رجعال

 التوصيات.

 المحالت ،استهدفت العمل مكتب مع بالتعاون قبلها من ميدانية زيارات  )أبها غرفة( أجرت   - 

 : ذلك التالية  في اآللية اتبعت و ) مشيط وخميس ، أبها ( في النسائية الداخلية المالبس بيع في المتخصصة

  واالتصال المحل بيانات جميع يتضمن ميدانية زيارة نموذج تصميم . 
 التأنيث قرار عرض . 

 المحل تجهيز في بالبدء اإلقرار على التوقيع . 

 عليهم الواجب الوظائف عدد تحديد . 

 :والتقني الفني للتدريب العامة املؤسسة  

 قبل من مسبقا حددت قد التي اتالجه مع القرار تطبيق في المشترك التعاون مبدأ من انطالقا

 : التالي لها تم حيث المؤسسة مع التعاونب السعودية لغرفقامت ا العمل وزارة

 بمكعة مكتب العمل( كال   بحضور ) الالنجري ( المشترك  للتدريب الوطني التنظيم مع اجتماعا )مكة  غرفة ( عقدت   -

 فعي النسعائية الوظعائف تعوطين آليعة  تفعيعل لمناقشعة وذلعك) ةالمكرمع بمكعة البشعرية المعوارد تنميعة صعندوقو ، المكرمة

 . النسائية المالبس محالت

 دور" يخعص فيمعا للتعدريب المشعترك العامعة اإلدارة معع التععاونب عمعل ورشعة ) بجعازان بغرفة النسائي القسم ( نظم  - 
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 . "القرار في تطبيق البشرية التنمية صندوق ودور للتدريب العامة والمؤسسة القسم

 : النسائية املستلزمات بيع حمالت يف النساء لتوظيفالغرف السعودية  بادراتم

 :القرار ونشر التوعية - أ

 يستجد بما  )النسائية المستلزمات في المستثمرين( عإطال دائرة توسيع إلى السعودية الغرف في النسائية األقسام سعت

 :كالتالي المبادرات من القيام بالعديد من خالل و ماتالمستلز  بيع محالت في المرأة عمل بدعم خاصة قرارات من

 . الغرفة لموقع الرئيسية الصفحة في الوزارية القرارات نشر  -

 بيعع محعالت علعى جميعع النسعائية المسعتلزمات بيعع محعالت في المرأة بعمل الخاصة الوزارية القرارات جميع وتعميم  - 

 . وفروعها فةالغر  مشتركي من هم ممن النسائية المستلزمات

 اإلنترنعت ومعن خعالل اإلععالم وسعائل طريعق ععن القعرار بنشر  )المجمعة غرفة وفي ينبع غرفة في النسائي القسم(قام -

 . القصيرة النصية والرسائل

 فعي المعرأة عمعل تنظعيم(بعنعوان   والمهتمعين األعمال وسيدات لرجال عمل ورشة الشرقية غرفة في اللجان قطاع  عقد -

 تنظعيم عمشعرو  ادارة ومعدير للتطعوير العمعل المسعاعد وزارة وكيعل الورشعة استضعافت ) النسائية المستلزمات بيع محالت

 . والمهني التقني للتدريب العامة المؤسسة و التخيفي فهد النسائية الدكتور المستلزمات بيع محالت في المرأة عمل

 مع بالتعاون سيتم تطبيقه وكيف السامي القرار مفاهيم لحو تثقيفية محاضرة ) جازان غرفة في النسائي القسم( نظم  -

 . العمل مكتب

 يخعص فيمعا القعرارات الوزاريعة بعرض التخيفي فهد الدكتور وقام القطاع الخاص مع عمل ورش  )جدة غرفة( عقدت  -

 . المطلوبة إتباعها واالشتراطات النسائية المستلزمات بيع محالت في المرأة عمل

 محعالت علعى بعمل جعوالت اللجنة قامت ،حيث العمل ومكتب التجارية الغرفة بين مشتركة لجنة رعر(ع غرفة( شكلت  -

 النسعائية المسعتلزمات بيعع فعي محعالت العمعل بقصر الخاص القرار وتوضيا شرح خاللها من النسائية، تم المستلزمات

 .المرأة على

 : البيانات حصر .ب

 في ،والراغبات أصحاب العمل( من ممكنة شريحة ألكبر بيانات توفير على يةالتجار  الغرف في النسائية األقسام حرصت

 المحعالت بهذه الشاغرة النسائية النسائيةوعدد الوظائف المستلزمات ببيع الخاصة المحالت عدد إلى ،باإلضافة) العمل

 بغرفعة النسعائي القسم ، رقيةالش بغرفة النسائي القسم( كل من  به قامت ما وهذا توفرها، المتوقع الوظائف عدد ليتضا

 ،غرفعة المجمععة وغرفعة ، نجعران وغرفعة ، جازان بغرفة النسائي القسم ، اإلحساء النسائي بغرفة القسم المنورة، المدينة
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 وذلك من خالل :  )، غرفة عرعر الطائف

 .ةالنسائي المستلزمات بيع محالت تحتها تندرج التي والمؤسسات الشركات أصحاب مع التواصل  - 

 باإلضعافة المعوارد البشعرية وصعندوق العمعل كمكتب الوظائف عن بالباحثات قائمة لديها توجد التي الجهات مخاطبة  -

 . نفسها الغرفة لقائمة

 .القرار عليها ستطبق التي التجارية المحالت لحصر وضواحيها المناطق لبعض شامل مسا عمل  -

 : الشاغرة الوظائف عن اإلعالن.ج

 محعالت فعي الوظعائف الشعاغرة ععن اإلععالن تعم الالزمة البيانات حصر السعودية الغرف في النسائية ألقسامل تم أن بعد

 وتعم عمعل ععن الباحثعات قاععدة بيانعات إلعى وبعالرجوع وذلعك المحالت أصحاب من وردت التي النسائية المستلزمات بيع

 ،القسعم الشعرقية بغرفعة النسعائي القسعم( معنكعل  بعه قامعت معا بالفععل وهعذا علعيهن الفعرص هعذه لععرض معهعن التواصل

 )الطائف بغرفة النسائي القسم ، حائل بغرفة النسائي القسم ، ينبع النسائي بغرفة القسم المنورة، المدينة بغرفة النسائي

 . 
 : التوظيف طلبات استقبال.د

 بعالمركز طلبعات التوظيعف اسعتقبال ،تعم النسائية المستلزمات بيع محالت في ة الشاغر الوظائف عن اإلعالن تم أن بعد

،  الوظيفعة هعذه بطبيععة معع تععريفهن توظيعف طلعب اسعتمارة نمعوذج ،وتعبئعة الوظعائف هعذه علعى الحصول في للراغبات
 محعدده عمريعه بفئة كتحديدهم المختلفة جهات العمل شروط حسب المتقدمات وفرز األولية الشخصية المقابالت وعمل

جادة أساسيات مبدئيا   ةتسويقي مهارات توفير وطلبهم  النسعائي القسعم( معن لكل تحقق ما بالفعل وهذا االنجليزية اللغة وا 

 ، كما )الطائف بغرفة النسائي ،القسم ينبع بغرفة النسائي القسم المنورة، المدينة بغرفة القسم النسائي ، الشرقية بغرفة

 المحعالت فعي تعوظيفهم للسعيدات ولمتابععة مهملعدع الخاصة الشركات من عدد مع اجتماعات عدة ) جدة غرفة( عقدت 

 . المساندة للتوظيف الجهات وبين بينهم والتنسيق استفساراتهم على والرد التجارية

 : التدريب -هـ

 كما يلي : الوزاري القرار لدعم تدريبية دورات بتنفيذ السعودية الغرف في النسائية األقسام قامت

 التسعويق تعم التجاريعة حيعث المحعالت في بائعات تأهيل في متخصص برنامج  )يةالشرق بغرفة التدريب مركز( اعتمد  -

 اكسعاب تميع حيعث ) بيعع مشعرفة - أخصعائية مبيععات( مستويين على البرنامج ،ويحتوي بالتوظيف المنتهي لتدريبا  له

 المنتج وصفات خواص ةومعرف المبيعات وتقنية الفعال وأسس التواصل العمالء خدمة في األساسية المهارات المتدربات

 للمنتجات والترويج التسويق ومهارات المشكالت حلمهارة وأساليب   على ذلك إلى لمشرفات باإلضافةا تدريب تم كما ،



53 
 

. 

 أخعرى دورة تنفيعذ كما تم  ) النسائية للمستلزمات االحترافية البيع مهارات (حول األولى الدورة ) نجران غرفة( نظمت  -

 . المحاسبات لغير المحاسبة و العمالء خدمةو  البيع مهارات عن

 معع بالتنسعيق أيعام ِلمدة ثعالث تأهيلية قصيرة دورات ) جازان بغرفة النسائي القسم و حائل بغرفة النسائي القسم(نظم  -

 بغرفعة النسعائي القسعم( سعاهم ،كمعا التوظيعف المقبوالت في تدريبل  وذلك البشرية الموارد تنمية وصندوق العمل مكتب

 . الحكير فواز بشركةللتوظيف  مرشحة (19) عدد بتدريب ) أبها

 الفني تابعة للتدريب معاهد خالل من وذلك النسائية المحالت في البيع مهارات على المتقدمات )الطائف غرفة( دربت  -

 . والمني

 وتأهيل تطبيق القرار في لمساعدتهم تأهيلية دورات لعمل استعداد على  عرعر( غرفة( بأن  العمل أصحاب إعالم تم  -

 . مجانا النسائي الكادر

 : التوظيف  -و

،  النسعائية المسعتلزمات محعالت بيعع فعي للعمعل المرشعحات فعرز السععودية الغعرف فعي النسعائية لألقسعام تعم أن وبععد   
 الجهعات ذههع معع والتنسعيق ، المحعالت فعي هعذه للعمعل المتقعدمات برغبة وتبليغهم التوظيف جهات مع بالتواصل بادرت

جراء التجارية الغرفة في الستضافتها المعنية  وتعبئة متابعة التوظيف ، يلي للمتقدمات النهائية المقابالت الشخصية وا 

 معن ععدد توظيعف السععودية فعي الغعرف النسعائية األقسعام لجهعود نعتج ،فقعد اهلل من وبفضل توظيف عن اإلفادة استمارة

 : المثال سبيل على الفتيات

 النسائية المستلزمات بيع محالت في الموظفات
 المنورة المدينة بغرفة النسائي القسم قبل من فتاة  60
 ينبع بغرفة النسائي القسم قبل من فتيات 3

 أبها بغرفة النسائي القسم قبل من فتاة 30
 سوق احتياجات يالئم بما برامج لتأهيل الخريجات بتقديم ومن خالل العرض السابق نخلص إلى أن االهتمام     

 يتطلب مما القادمة، المرحلة في تواجه المملكة التي التحديات أهم ومن العاملة القوى تنمية العمل ، يعد أحد قضايا

 تتم مباشرة وبعدها الوظيفة وانتهاء بالحصول على الوظائف لشغل الكامل التأهيل من بداءا إطار كامل في معالجتها

 .رأس العمل على المستمر التدريب لخال  من وذلك المتابعة والتطوير

ومالئمة  صالحة تكون للتطبيق قابلة عملية برامج يتطلب إيجاد المدروس العلمي الوظيفي بالتأهيل االهتمامو     
 وتسد الفراغ والعملية الوظيفية كفاءتهم من وترفع لدى الخريجات النقص جوانب وتكمل العمل سوق الحتياجات
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 تلقىت برامج مكثفة خالل من تمت أن يمكن الوظيفي إن برنامج التأهيل . التعليم مخرجات وبين العمل بيئة بين الموجود

جادته اإتمامه بعد الوظيفية الناحية من العمل لسوقة مهيأ صبا بعدهات لكي المهارات من مجموعة الخريجة فيها  اوا 
  .اللناحية العلمية والتخصصية في دارسته

 
 : الدراسةنظرية : ثانياً 
النظرية االجتماعية ، ليست مجرد تفسيرات مجردة عن الواقع لكنها تفسيرات منطقيه تحاول أن تفسر لنا الواقع   

المحيط بنا ، كما تحاول التنبؤ عن ما سيكون في المستقبل .وتساعد على تحقيق المزيد من المعرفة اإلنسانية 
الذي يجمع الحقائق والمعرفة والنتائج التي يتوصل  بصورة مستمرة . وهي تعتبر بمثابة اإلطار الفكري التصوري

إليها الباحثين بصورة غير مرتبة ودقيقة . فهي بذلك تستطيع أن تقوم بتجميع المعارف أو تحليلها وذلك من أجل 
نعمل على توظيفها  مما وستطويرها أو تحديثها حتى تكون مرتبطة بالواقع المتغير. وسنعرض هنا لنظرية النسق 

 ن فهم موضوع الدراسة .يمكن م

 

 :النسق نظرية

 living systems الحية األنساق بأن تفترض فهي الفرضيات، من مجموعة على العامة األنساق نظرية تقوم    
 مواصفاتها لها أنساق أنها أساس على معها والتعامل إليها النظر يمكن ،non-living systems الحية وغير

 .والتمعن الدراسة تستحق والتي الخاصة

 عالقاته ناحية من إليه ينظر بذاته قائم كيان فكل ترابطي، أساس على العالم إلى العامة األنساق نظرية وتنظر    
 ,Hartman & Larid) له المكونة الخصائص ناحية من إليه ينظر وال به، وتتأثر تؤثر والتي األخرى بالكيانات

 القائم االرتباط وأن له، المكونة األجزاء مجموع من أكبر الكل بأن العامة األنساق نظرية تفترض كما(. 63 :1983
 االرتباط لهذا نتيجة بالضرورة هي النسق في جديدة خصائص وجود إلى يؤدي نسق ألي المكونة األجزاء بين

. راداألف من مجموعة من تتكون قائم اجتماعي كنسق فاألسرة. للنسق المكونة األجزاء بين المتبادلة واالعتمادية
 مودة من األسرة أفراد بين تحدث التي فالتفاعالت. األفراد من مجموعة مجرد من بكثير أكثر تعني األسرة ولكن

 مجموعة كل تكون وال. األفراد من مجموعة بين تحدث التي تلك من بكثير أكثر هي وتضحية وعطف وحب ورحمة
 .داألفرا من مجموعة من تتكون أسرة كل ولكن أسرة، األفراد من

 إلى بالضرورة يؤدي فإنه للنسق المكونة األجزاء من أي على يطرأ تغيير أي بأن كذلك النظرية وتفترض 
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. النسق لنفس المكونة األخرى األجزاء في تغيير حدوث إلى يؤدي كما عامة، بصفة النسق في تغيير حدوث
 مجموعة المرجعي باإلطار ويقصد دا،محد مرجعيا إطارا هناك يوجد نسق لكل بأن العامة نساقاال  نظرية وتفترض
 يكون المرجعي اإلطار تحديد فإن لذا النسق، داخل األفراد سلوك يحدد أن شأنه من ما وكل والقيم والتقاليد العادات
 .األنساق لفهم ضروريا  

 يلي فيما وسنحاول وواقعيتها، تجريدها درجة في تتفاوت والتي المفاهيم من العديد العامة األنساق نظرية وتحوي 
 :وتعريفها المفاهيم هذه بعض تحديد

 :System النسق -1

 كوحدة تصبا حتي معا كلها وتتفاعل مرتبة بطريقة معا تنضم التي االجزاء من مجموعة" يعني -أنساق مفردة أي
 . (Kisrst- Ashman 1996)"فعالة وظيفية

 بينها فيما متداخلة أجزاء من يتكون والذي الكل ذلك" هو النسق أن( Hartman & Larid) والريد هارتمان ويرى
 (.Hartman & Larid, 1983: 62" )البعض بعضها على ومعتمدة

 :Boundaries الحدود -2

 أنها أي االنساق بقية عن النسق يميز الذي الخارجي االطار وهي الحدود، طريق عن األنساق تحديد يتم  
 خط أنها على الحدود وتعرف . ومعنوية مادية محددات قنس للكل. النسق وذاتية نوعية تحدد التي الخصائص

 هذه بين الدائرة داخل والتفاعل الطاقة تبادل يكون بحيث المتغيرات من مجموعة حول كاملة دائرة امتداده يكمل
 خطوط والحدود. النسق حدود عبر وخارجها الدائرة داخل الموجودة المتغيرات بين الموجود ذلك من أكثر المتغيرات

 قبل من المستخدمة والمعايير المحكات حسب يتم وتعريفها ما نسق لتحديد تستخدم وهي لها وجود ال هميةو 
 (.Rodway, 1986: 516) االجتماعي الباحث

 :Feedback العكسية التغذية -3

 يقطر  عن العكسية التغذية تحدث. داخلي أو خارجي يكون وقد النتائج فعالية يعكس الذي التقييم بها يقصد  
 على األنساق وتعتمد. الخارجية البيئة مع األنساق تفاعل يتم طريقها عن والتي الطاقة وتصدير استيراد عمليتي
 .مسارها وتعديل أدائها لتقويم العكسية التغذية عملية

 :Entropy الطاقة فقدان -3
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 ويرمز. معلوماتوال الطاقة وتصدير استيراد عمليتي طريق عن بها المحيطة البيئة مع األنساق تتفاعل 
. وطاقة معلومات من الخارجية البيئة من النسق إلى يأتي ما كل بها ويقصد الداخلة، بالطاقة االستيراد لعملية
 البيئة إلى وطاقة معلومات من النسق من يصدر ما كل بها ويقصد الخارجة، بالطاقة التصدير لعملية ويرمز

 لديه نسق كل فإن أخرى وبعبارة. الطاقة من معين مستوى لديه سقن كل بأن القول الممكن من وبالتالي. الخارجية
 .الخارجية البيئة مع تفاعالته في يستخدمه الطاقة من معين مخزون

 فقدان فمرحلة تستوردها، التي تلك من أكثر طاقة بتصدير بدأت إذا الطاقة فقدان مرحلة األنساق وتصل 
 .يستوردها التي تلك من أكثر طاقة تصديره عن والناتج طاقةال من النسق مخزون في النقص بها يقصد الطاقة

 :Negentropy الطاقة تخزين -5

 تستورد بدأت إذا الطاقة تخزين مرحلة إلى األنساق تصل الطاقة، وتصدير استيراد عن التعبيرات نفس باستخدام  
 ميل عن والناتج الطاقة من لنسقا مخزون في الزيادة هي الطاقة تخزين فعملية تصدرها، التي تلك من أكثر طاقة
 .لها يقدم مما أكثر الخارجية البيئة من لألخذ النسق

 :Equilibrium التوازن -6

 التوازن مستوى إلى الوصول إلى الطاقة وتصدير استيراد عمليتي خالل من حثيثا   سعيا   الحية األنساق تسعى  
 .يجب مما أكثر طاقة تستورد وال تصدر ال بحيث

 مرحلة إلى تصل ال أنها أي دائما ، مفتوحة أنساق أنها على الحية األنساق العامة األنساق ريةنظ تصور  
 ما حد إلى مرنة تكون أن يجب الحدود هذه أن إال األنساق لهذه حدود وجود من الرغم فعلى. أبدا التام االنغالق
 وضعها على المحافظة أرادت ما إذا الحية، األنساق تستورد أن ويجب. والطاقة المعلومات بمرور تسما بحيث

 بالطاقة يسمى ما وهو بها المحيطة البيئة من أي محيطها، خارج من والطاقة المعلومات الوجود، في واالستمرار
 معدل وزيادة growth للنمو القابلية عندها تتكون بها المحيطة البيئة مع بتفاعلها الحية فاألنساق. الداخلة
 هارتمان تعبير حد فعلى. النسق داخل specialization التخصصية وزيادة differentiation الفردية الفروق
 يؤدي المفتوحة الحدود وجود على المحافظة على الحية األنساق قدرة عدم إن( Hartman & Larid) والريد

 ,Hartman & Larid) األنساق هذه نهاية إلى ثم ومن األنساق داخل randomness العشوائية إلى بالضرورة

 الطاقة عليها يطلق عملية طريق عن أيضا   تصدرها بل فقط الطاقة تستورد ال الحية واألنساق(. 64-65 :1983
 بين التفاعل يتم والخارجة الداخلة الطاقة طريق وعن. حدوده خارج إلى النسق من يصدر ما جميع وتشمل الخارجة
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 وتصدير استيراد عمليتي طريق عن الخارجية البيئة مع سقالن تفاعل ويمثل. الخارجية البيئة وبين الحية األنساق
 والبيئة المحيط في أدائها األنساق ُتقوم طريقها عن والتي feedback عكسية تغذية عملية والمعلومات الطاقة
 .فيها تعيش التي

 الطاقة وتصدير استيراد عمليتي في equilibrium التوازن مستوى إلى الحية األنساق تصل أن ويجب 
 فقدان مرحلة عليها يطلق مرحة إلى يصل يستوردها التي تلك من أكثر طاقة بتصدير النسق بدأ فإذا والمعلومات،

 الحية األنساق وتتحاشى. النسق ونهاية ذبول إلى بالضرورة يؤدي المرحلة هذه واستمرار entropy الطاقة
 الحية األنساق ميل وتعني ،negentropy الطاقة تخزين عملية طريق عن وذلك المرحلة هذه تلقائية وبطريقة
 الحية األنساق استطاعت وكلما(. الخارجة الطاقة) تصدرها التي تلك من أكثر( الداخلة الطاقة) طاقة الستيراد
 (.Hearn, 1979: 346) وتتطور تنمو أن باستطاعتها كان كلما تفقدها، التي تلك من أكثر طاقة على اإلبقاء

 األنساق تكون بينما السكون حالة في الخارجية البيئة مع تفاعلها لقلة ونظرا   ةالمغلق األنساق وتكون 
 سكون حالة في أنها االنطباع المفتوحة الحية األنساق تعطي وقد. البيئة مع مستمر تفاعل حالة في المفتوحة

 سكون مستوى له قالنس أجزاء من جزء كل أن والواقع. مستمر وتفاعل حركة حالة في تكون الواقع في هي بينما
 أجزاء) األفراد من مجموعة من تتكون قائم اجتماعي كنسق األسرة فإن المثال، سبيل فعلى. به خاص وحركة
 األسرة، أفراد من فرد كل فإن وبالتالي بذاته، قائم نسق أنه على األسرة أفراد من فرد كل إلى النظر ويمكن(. النسق
 :Rodway, 1986) الخارجية البيئة مع وتفاعل وسكون حركة ىمستو  له نسق، من وكجزء بذاته قائم كنسق

517.) 

لقد استفاد علماء االجتماع من العلوم البيولوجية حيث يقومون بالمماثلة بين عناصر الكائن الحي والمنظمة      
مات االجتماعية ومكوناتها الداخلية وكذلك المجتمع على اعتبار أنة يتكون من مجموعة من األنظمة والمنظ

ذا ماثلنا بين الكائن الحي والمنظمات االجتماعية في ضوء نظرية النسق االجتماعي نجد أن المنظمة  واألفراد. وا 
تتكون من بناء عام ينقسم إلى مجموعة من األقسام الفرعية وكل قسم فيها له بناء ووظيفة يقوم بها لتحقيق 

فرعية بشكل يساهم في تحقيق الهدف العام حيث أن هذه األهداف المحددة له من قبل المنظمة وتحقيق األهداف ال
األقسام يوجد بينها نوع من االعتماد المتبادل القائم على تقسيم العمل إذا أن هذه األنساق الفرعية ترتبط فيما بينها 

 (.(Parsons,1968بالنسق العام والمنظمة ككل
 عتبارات هي:عويمكن النظر إلى األنساق االجتماعية كأنساق مفتوحة لعدة ا

أن كل أجزاء النسق متصلة ببعضها البعض ما يحدث في أي جزء منها سوف يحدث أثرا في جميع اإلجراء  )أ(



58 
 

 األخرى للنسق.
)ب( إن النسق في حاجة إلى االحتفاظ بحالة االستقرار، ولذلك سوف يحاول دائما  ضبط نفسه للتوافق ومحاولة 

 استعادة حالة االستقرار.
 (.2002ية عكسية وهي التي تمده بالقدرة على التغيير)عبداللطيف،)ج( هناك تغذ

ويأتي ارتباط نظرية األنساق بالدراسة الحالية من خالل النظر إلى النظام التعليمي بوصفه نسقا اجتماعيا مفتوحا 
 يؤثر ويتأثر باألنساق المجتمعية الفرعية األخرى.
 ة ،والمدخالت اإلدارية والتنظيمية ونحوها.أ ع مدخالت تتمثل في الطالب والتقنيات واألجهز 
الدراسية والخلل في توزيع الطالب على التخصصات المختلفة  جب ع عمليات تحويلية تتمثل في التعليم،والمناه

 والطاقة االستيعابية ونحوها .
ج ع مخرجات تتمثل في خريجين وخريجات التعليم العالي وعالقة تخصصاتهم باحتياجات سوق العمل  

 (.1971)دسوقي،
لذا البد من مواجهة مشكلة بطالة الخريجين من خالل الدراسة بما يمكن من التعامل مع هذه المشكلة إليجاد 

 وسائل وفتا قنوات متعددة لتوظيف الخريجات وتخليصهم من البطالة.
 
 
 
 

 الدراسات السابقة :: ثالثًا 
سعيتم ععرض ها الباحث فهي تثري التراث النظري للبحث لعذا تعد الدراسات السابقة من أهم المرجعيات التي يرجع إلي

 الدراسات وتقسيمها وفقا للمحاور التالية:

 المحور األول : الدراسات التي تناولت برامج التأهيل والتدريب كأحد الحلول لمعالجة مشكلة البطالة :
 

م( نحو استحداث آليات 2012ية ، دراسة ) قطاع الشئون االقتصادية بمركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرق
تعزيز  أجل من عملية استراتيجية جديدة للقضاء على البطالة بين السيدات في المملكة . وتهدف الدراسة إلى رسم

 .العام والخاص القطاعين في العمل سوق و االقتصادية، التنمية في السعودية المرأة مشاركة

سعودية من المنافسة في سوق العمل السعودي مواصلة مشروع المدن وتوصلت الدراسة إلى أهمية تمكين المرأة ال
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الصناعية النسائية بالمملكة ، تبني وزارة العمل لسياسات وأنظمة تسهم في زيادة مشاركة العمالة النسائية في 
مراكز  سوق العمل ، تفعيل دور الهيئات والوزارات الحومية لتحفيز دور األنشطة النسائية بالمملكة، تفعيل دور

سيدات األعمال بالغرف التجارية لزيادة مشاركة العمالة النسائية في سوق العمل ، تفعيل مراكز التوظيف في 
 الغرف التجارية للمساهمة في توظيف طالبات العمل السعوديات.

 
 في عالجها الصغيرة المشروعات بطالة الخريجين و دورحول   م(2012دراسة ) النمروطي ، 

 الفلسطينية، والسيما بين الخريجين، مع تحديد طبيعة في األراضي البطالة هدفت الدراسة إلى معرفة واقعو 

 .والخدمات المالية التي تحتاج إليها فرةالمتو  الصغيرة المشروعات

 المشروعات إقبال الشباب على األعمال الحرفية والمهنية التي توفرها عدموتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها

 .الناتجة عن عمليات الخصخصة أحد الحلول الصغيرة المشروعات، إن الصغيرة

نموا  هذا بدوره يعني النمو  األقل الصغيرة المشروعات مجال معين من مجاالت نموا  في المشروعات كلما زادت وأنه
 الوعي بأهمية وضع إستراتيجية للتنمية البشرية في فلسطين، ونشرمع التأكيد على أهمية ل [9]"الكبير مستقبال  

 .الصغيرة المشروعات
وهدفت . في األردن البطالة مشكلة في الحد من صغيرةال المشروعات دورعن  (م2011دار الفكر العربي،دراسة )

التنمية  في تحقيق الصغيرة الصناعية المشروعات أن تلعبه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الدور الذي يمكن
من خالل قدرتها الكبيرة على إيجاد فرص عمل، األمر الذي يسهم في رفع المستوى  األردنية، المملكة المتوازنة في

 .األردني والشباب المشروعات مجموعة من أجريت الدراسة على .لفئات كثيرة من أفراد المجتمع المعيشي

لديها القدرة على إيجاد فرص العمل واستيعاب  في األردن الصغيرة المشروعات إنلنتائج منها  وقد توصلت الدراسة
  .أكثر من نظيراتها من المنشآت الكبيرة التزايد في أعداد الداخلين لسوق العمل

التي توجد فيها، وهي من  في الدول البطالة مشكلة ومساهم في معالجة شّغلأفضل م الصغيرة ن المنشآتكما أ
 [8]".على ذلك أفضل الوسائل التي لديها القدرة

 

لى الدراسة للتعرف ع" وهدفت رؤية مستقبلية للحد من بطالة خريجات الجامعات السعودية")م2010البكر،دراسة )
التعرف على اسباب بطالة الخريجات بالمجتمع السعودي لوضع رؤية مستقبلية لمعالجتها . وتوصلت الدراسة إلى 

 مبينة المجتمع، في للمرأة المقبول العمل نوعية هي التي تحدد السعودي، المجتمع أوساط بين السائدة الثقافة أن
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وهناك . األعمال معترك دخول على مجبرة غير يجعلها ما هو ذويها، على كامل بشكل السعودية المرأة اعتماد أن
عددا من األسباب التي تسهم في ابتعاد المرأة عن اإلسهام في سوق العمل بالمشاريع الصغيرة، حيث برزت من 
ال بين هذه األسباب محدودية خبرة المرأة اإلدارية والقانونية إلدارة مثل هذه المشاريع، واضطرارها الستشارة األهل بد

والخبرة، األمر الذي يؤدي إلى ضياع الكثير من الفرص االستثمارية على المرأة  من استشارة ذوي االختصاص
 السعودية. 

 

في الدول  بين الشباب البطالة مشكلة في معالجة والمتوسطة الصغيرة دور الصناعات م(2010دراسة ) مخير، 
العربي، من خالل دراسة الخصائص إيجاد حل للبطالة بين الشباب في المجتمع  هدفت الدراسة إلى،  العربية
 . العربية للسكان وعرض القوى العاملة بالدول المميزة

دني %،وتزايد دور مساهمة المرأة بها حيث اتسم القطاع الصناعي بت30وصلت أن قوة العمل إلىوتوصلت الدراسة 
توضيا كما أن  .التوظيف العمالي بسبب سياسات اإلصالح االقتصادي من خالل زيادة عمليات مستوى النمو

أصبا ظاهرة عالمية تعاني منها مجمل  بين الشباب البطالة المستوى الدولي، حيث اتضا أن على البطالة مستويات
برامج  لبناء العربية تخفيض معدالت االستقدام، واتجاه الدول الدول، خاصة بعد أحداث حرب الخليج وما تبعها من

 .السكاني، وتخلف نظام التعليم والتدريب بمعظم الدواللعربية زيادة معدل النموإضافة ل .طموحة لإلصالح االقتصادي

نتيجة ظهور العديد من المشكالت التي لم  والمتوسطة، صغيرةال بأهمية االهتمام بالصناعاتالدراسة أوصت و 
،باإلضافة إلى اإليمان بدور الصناعات من قبل األفراد  والتغلب عليها تستطع الصناعات الكبيرة التعامل معها

ع ،مواالستثمار فرص عمل وتنمية المواهب واإلبداعات و االبتكار واالرتقاء بمستوى االدخار والحكومات في خلق
البيانات المؤسسية لتدريب وتأهيل الشباب والعناية  مع توفير الصغيرة ر غطاء أمني قانوني للمشروعاتيتوفضرورة 

 [7]".بإعداد دراسة الجدوى

( حول تقويم فاعلية برامج التدريب المهني للعاطلين عن العمل المنفذة في كليات ومعاهد 2010دراسة) السعدي ، 
 العالي التعليم وزارة تقدمها والتي العمل عن لعاطلينا تدريب برامج تقويم الى البحث هيئة التعليم التقني يهدف

 وتم جمع البيانات بواسطة أستبانة .  التقني التعليم لهيئة التابعة التقنية والمعاهد خالل الكليات من العلمي والبحث
 لتقنيةا والمعاهد الكليات في المشرفين من(  23) و فرد ا(  65)  بلغت عن العمل العاطلين من عينة على طبقت
  . بغداد في

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14407
file:///C:/Users/MOI/Downloads/doctor%20dissertation%20by%20nihad%20omar%20al%20sibaie%2022052013.doc%23_ftn7


61 
 

 االيجابيات أن حيث من المشرفين و العمل عن العاطلين نظرة وجهة بين اتفاق هناك أن الى الدراسة نتائج وكشفت
 جيدة كانت التدريب برامج من االستفادة التدريبية، للبرامج مميزه سمة كانت

 مصممه التدريب لهما كما أن برامج مجتمعال وحاجة العمل عن العاطلين واتجاهات ميول مع التدريب برامج مالئمة
 تحول التي المشكالت و الصعوبات محدودية واالجتماعية والعقلية الجسمية العمل عن العاطلين قدرات وفق على
 المرجوة.  لنتائجها المهني التدريب برامج تحقيق دون

 خالل من وذلك العمل عن طلينالعا قدرات تطوير في تساعد المهني تدريب ال برامج وتوصلت الدراسة إلى أن
 اللجان لدن من المسبق التخطيط نتيجة المهارات وهذه لهذه المجتمع وحاجة عليها تدربوا التي للمهارات ممارستهم
 المالئمة و المجتمع لحاجة المناسب المهن اختيار في العمل عن العاطلين برامج تدريب على المشرفة الفرعية
 الدليل و ، التدريب في العشوائية الطرق من أسرع و أفضل بصورة األداء تعلم في ساعد هذا العاطلين و لقدرات
 . عليها تدربوا التي للمهارات العمل العاطلين عن إتقان على

 

تعريف البطالة،  تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء علىتأهيل االناث لسوق العمل حول  م(2010دراسة)  الطريف ، 
، التعرف على العالقة بين التعليم وسوق العمل ، التعرف على بطالة ثار المترتبة عليهاواآل ها ،أسباب وأنواعها

المرأة في المجتمع السعودي ،عرض تجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لتأهيل الخريجات لسوق العمل 
 .للحد من بطالة المرأة في المجتمع السعوديومقترحات ،عرض توصيات 

 تحدد مسلمات على مبني السعودية للمرأة المتاح التعليم الخريجات تعود إلى طبيعة بطالة أن لىوتوصلت الدراسة إ
 واضا خلل فهناك. اليوم السعودية المرأة واقع على ينعكس وهذا نظري غالبها في محددة تخصصات في مخرجاته

 في والعمل التعليم مجالي في نساءال معظم فتركز وبرامجها التنمية خطط وحاجات التعليم مخرجات بين العالقة في
 واألهداف األسس مراجعة يتطلب وهذا استيعابهن على قادرة المؤسسات تعد لم إذ هيكليا خلال يعني محددة قطاعات
 النسائية. العمالة استثمار لكيفية مستقبلية استراتيجيات ورسم التعليمية الفرص وتنويع لتوسيع

 لسد لديهم اإلنتاجية الكفاءة ورفع للخريجات الوظيفي بالتأهيل االهتمام خالل من المشكلة هذهوينبغي معالجه 
 تظافر من البد فإنه لذا. والمستقبلية الراهنة السوق ظروف ظل في وذلك العمل وسوق التعليم مخرجات بين الفجوة
 حالة مع يتناسبو  المطلوبة التطلعات يناسب مرن مشترك وظيفي تأهيل برنامج لعمل القطاعات جميع بين الجهود

 .وظيفيا   الوطنية الكفاءات من للتحسين ومناسبة جيدة وسيلة يعتبر أنة كما العمل سوق واحتياجات الخريجات
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( حول مدى إمكانية فتا مكاتب نسائية في االدارات الحكومية دراسة تطبيقية على المديرية 2008دراسة )درعان ، 
رف على مدى الحاجة لفتا مكاتب نسائية تقدم الخدمات للنساء العامة للجوازات .وهدفت الدراسة إلى التع

 المراجعات وتسهم في توفير فرص وظيفية للمرأة والتعرف على متطلبات ومعوقات التنفيذ.

. كما أن هناك العديد من  وتوصلت الدراسة إلى أن هناك حاجة لدى االدارات الحكومية لفتا مكاتب خدمات نسائية
ان هناك العديد من المعوقات التي تحد من إمكانية فتا أن تقدمها تلك المكاتب للمراجعات، اال الخدمات التي يمكن 

 مكاتب خدمة نسائية بالمديرية العامة للجوازات .

 

أثر أساليب التدريب على فاعلية البرامج التدريبية في المؤسسة العامة للتعليم  حول( 2007دراسة )العطوي، 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أساليب التدريب وأثرها ،و في المملكة العربية السعودية الفني والتدريب المهني 

 على فاعلية البرامج التدريبية في المؤسسة العامة للتعليم المهني في المملكة العربية السعودية.

ثين ألساليب التدريب إن المتوسط العام لتصورات المبحو  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:   
المتبعة جاءت بدرجة مرتفعة، وان المتوسط العام لتصوراتهم لمدى فاعلية البرامج التدريبية جاءت أيضا بدرجة 

وجود أثر ألساليب التدريب المتبعة في فاعلية البرنامج التدريبي للمتدربين في المؤسسة ، إضافة إلى  مرتفعة
مملكة العربية السعودية .وأوصت الدراسة بضرورة تحسين بيئة التدريب، العامة للتعليم الفني والمهني في ال
 واختيار المدربين من لهم خبرة في هذا المجال. وتحسين البنية األساسية للتدريب،

 
اطار منهجي لتشغيل المرأة السعودية في ظل تبني خيارات )م 2006دراسة )صندوق تنمية الموارد البشرية ، 

 من النساء تشغيل في أسلوبين تطبيق إمكانية في البحث إلى الدراسة .وهدفت البشرية الموارد تنمية العمل عن بعد

 بتشغيل تقوم المؤسسة التي مع بعد عن واالتصال المنزل من العمل على يرتكز األول األسلوب بعد، عن خالل العمل

 من المرأة عمل خالل من فيتحقق ب الثانياألسلو  أما منزلها، من منها المطلوبة األعمال بتأدية لها وتسما المرأة

 المرأة مهمة وتصبا الربا، تحقيق بهدف المنزل داخل سلع وخدمات بإنتاج تقوم أن بمعنى الخاص، لحسابها منزلها

  .للمنتجات وتسويق وتطوير ورقابة وتنظيم تخطيط من عملها الخاص إدارة الحالة هذه في

منظومة  في فاعل بدور النهوض في واضحة رغبة لديها السعودية أن المرأةو توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها 
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 إمكانية لها يتيا فكر أو منهج كل مع اتجاه التجاوب في تسير يجعلها المرونة من مرتفع قدر المهني ،ولديها العمل

 بمزاولة التمسك أهمية لىتحضها ع التي واالجتماعية الدينية بموروثاتها تحتفظ وقدراتها، والزالت ذاتها عن التعبير

 بين الجمع إشكالية في اهتمام بكل تبحث مازالت احتياجاتها، و أسرتها وتلبية شئون رعاية في لها األساسي الدور

 عمل فرصة على الحصول في التمسك بحقها وبين المنزل، وشئون األسرة رعاية في بها المنوط األساسي مزاولة الدور

 السعودية أسرتها المرأة أفراد ومتطلبات احتياجات تلبية في مادي بشكل لها المساهمة ياوتت ذاتها لها تحقق مالئمة

 رعاية في األساسي دورها لممارسة سعيها في ايجابية حلوال   يقدم لها ربما بعد عن العمل مفهوم أن كبير حد والى وجدت

 العمل نظام تفعيل إلى تسعى أو برامج سياسات أية وأبدت تجاوبا  مع.المهني العمل مزاولة في المرغوب أسرتها ودورها

 .المختلفة بخياراته بعد عن

(  دراسة واستهدفت الدراسة التعرف على البرامج المقدمة لتأهيل النساء في جمعية 2005وأجرت ) الدغيلبي، 
برامج التدريب  النهضة النسائية ومدى مناسبة هذه البرامج المقدمة للفقيرات في الجمعية، وقد ركزت الدراسة على

المتمثلة في قسم الحاسب اآللي وقسم التعليم العام وقسم الفنون الجميلة، ولم تهتم ببرامج التأهيل الموجهة للمرأة 
الفقيرة والتي تهدف إلى تدريبها وتوظيفها، وهذا هو الفرق بين هذه الدراسة والدراسة الحالية ، وقد توصلت 

أن سبب االلتحاق بالبرنامج التدريبي هو الرغبة في تحسين الوضع االقتصادي الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها : 
لهن والحصول على وظيفة ، كما تم التوصل إلى معرفة درجة رضا المستفيدات من البرنامج حيث بلغت درجه جيدة 

 جدا  ومحفزة للقيام بمزيد من البرامج لخدمة النساء الفقيرات.
 

 

 وتقويم تحليل الدراسة األمنية واستهدفت التدريبية البرامج تقويم" تحت عنوان (م 2002)  عام المنيع دراسة
ه . وهدفت  1421 عام األمنية الملك فهد بكلية للدراسات األمنية العالي المعهد قدمها التي التدريبية البرامج

يقدمها المعهد العالي للدراسات  الدراسة إلى التعرف على البرامج الوظيفية للمتدربين لمعرفة آرائهم في البرامج التي
 الباحث في األمنية . والوقوف على مقترحات المتدربين لزيادة كفاءة وفاعلية البرامج التدريبية الحالية ،واستخدم

 .الدراسة مفردات مجتمع لجميع االجتماعي الشامل المسا خالل من الوصفي المنهج الدراسة هذه

 للمتطلبات الوظيفية التدريبية بعض البرامج تلبية انخفاض نسبة:أبرزها النتائج من عدد إلى وتوصلت الدراسة
آلخر مما يتطلب تصميم البرامج  برنامج من للمتدربين المتطلبات الوظيفية تلبية للمتدربين ، واختالف نسبة

 التدريبية بما يتناسب مع االحتياجات الوظيفية للمتدربين.
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راسة تقويم برامج التعليم الفني والتدريب المهني المقدمة من الجمعيات م( استهدفت الد2000 )الشعالن،  دراسة 
 .الخيرية النسائية بمدينه الرياض، للتعرف على مدى فاعليتها وتقديم رؤى مستقبلية وزيادة فاعليتها 

ها التحقق من سالمة األهداف من خالل أهداف البرنامج المدروسة ومن وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
كسابها أهداف جديدة، واشتراك جميع البرامج في العمل على تهيئة المرأة  تهدف البرامج إلى تنمية قدرات المرأة وا 
لدخول سوق العمل وتزويدها بالتدريب المناسب وتشترك جميع البرامج في توفير فرص لتحسين الوضع االقتصادي 

هناك تقارب بينهما كبير  أن أتضااألهداف الفعلية للمتدربات للمتدربات وبمقارنة هذه األهداف بين تلك البرامج مع 
 مما يعكس أن أهداف البرنامج تعكس توقعات المتدربات ودوافعهن من وراء االلتحاق بالبرنامج.

التحقق من سالمة األهداف إلى خطط تنفيذية تم ذلك من خالل قياس كفاية الموازنات المالية، الخبرات التدريبية، 
مؤسسية، الكتب واألدوات واألجهزة التدريبية، الحوافز والخدمات، المدة الزمنية، فاعلية التنظيم الفني، الظروف ال

كما تبين من النتائج أن هناك عدد من اإلجراءات التي يتم إتباعها لتقويم أداء المتدربات  وكفاية طرق التقويم.
استعماال  من وجهة نظر المتدربات "إعطاء المتدربات  يحققن المستوى المطلوب، وكان اثر تلك اإلجراءات ال االتي

قدمت المدربات  ثم تحويلهن إلى قسم أكثر مالئمة لهن". %75جرعات تدريبية مركزة لتحسين مستواهن بنسبة 
مجموعه من المقترحات التي ممكن أن تساهم في التغلب على الصعوبات وتحسين وتطوير البرامج، أيضا قدم 

من االقتراحات في الجوانب التي تزيد من خبراتهن التدريبية في البرامج وتساهم في رفع  المتدربات مجموعه
 مستواهن الفني.

 برامج التدريب على رأس العمل:المحور الثاني : الدراسات التي تناولت 

المهنية  ( استهدفت هذه الدراسة االحتياجات التدريبية لرفع كفاءة معلمات المعاهد الثانوية2004دراسة )عايد،
للبنات في المملكة العربية السعودية وقد استخدمت الباحثة استبيان لبيان االحتياجات وقد أظهرت الدراسة نتائج 
من أهمها :أن االحتياجات للمعلمة تشتمل على معلومات ثقافية، مهارات الزمة ألداء الوظيفة على أكمل وجه ، 

 مادته وعمله ومهنته.جانب وجداني لدى الفرد يتمثل في اتجاهات نحو 
 

( هدفت هذه الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمحضري ومحضرات المختبرات المدرسية في 2003)العنزي ،
منطقة تبوك ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي في دراسته كاستخدام االستبيانات وبعض المقابالت 

 ها:الشخصية المفتوحة وكان من أهم نتائج
لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في  نالت الحاجات التدريبية ذات العالقة بالحاسب اآللي تقدير احتياج كبير.

 متغيري الخبرة والجنس وظهرت فروق في متغير المرحلة الدراسية.
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بالمملكة (هدفت الدراسة إلى تحديد الحاجات التدريبية لمعلمي العلوم في المرحلة الثانوية 2003)الضلعان ،

العربية السعودية في مجال استخدام التقنيات التعليمية من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم. وقد استخدم الباحث 
هناك فروق ذات داللة د توصل إلى نتائج عديدة من أهمها أن االستبيان والمقابالت الشخصية المفتوحة وق

.وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتغيير المؤهل إحصائية بين مدى توفر التقنية التعليمية واستخدامها
 والتخصص.

أهم الحاجات التدريبية: المعلمون يرون أنها الجوانب المعرفية والنظرية الستخراج التقنيات التعليمية أما المشرفون 
 يرون أنها مهارات التفكير واالبتكار واإلبداع.

 

ف على واقع النظام الحالي للتدريب التربوي لمديري المدارس ( هدفت الدراسة إلى التعر 2001دراسة ) الفايدي،
المتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية ومعرفة أهم المشكالت التي تواجهه  ومدى مساعدة البرامج 

نظام والوصول إلى نموذج مقترح لتطوير  ،التدريبية المنفذة حاليا  لبعض االتجاهات واألساليب التدريبية الحديثة
التدريب التربوي لمديري المدارس المتوسطة والثانوية وقد خرجت الدراسة في نتائجها ببديلين لنظام التدريب 

 التربوي لمديري المدارس :
أحدها: التطوير الجزئي الذي يعتمد على إنشاء اللجنة العليا لتدريب مديري المدارس المتوسطة والثانوية واللجان 

 الفرعية.
طارا  مرجعيا  لنظام التدريب التربوي لمديري المدارس حيث والبديل اآلخ ر: التطوير الكلي الذي يعتمد نظاما  متكامال  وا 

 يعتمد على إنشاء إدارة تسمى إدارة برامج التدريب التربوي لمديري المدارس المتوسطة والثانوية.
 

الخدمة في ليبيا بين الشكل والمضمون . ( هدف هذه الدراسة إلى التعرف على التدريب أثناء 2001عبد المنعم ،)
أما عن منهج الدراسة وأدواتها وأساليبها فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي كما استخدم 
االستبانة والمقابلة الشخصية المفتوحة .وقد جاءت نتائج الدراسة على محاور كثيرة من أهمها :األهداف التي 

 ين وزمن البرنامج ال يتعارض مع العملية التعليمية، تحسين وسائل طرق التدريب .تشبع رغبات المعلم
 

(هدفت هذه الدراسة إلى التخطيط واإلدارة للدورات التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة 2000دراسة ) الشرقاوي،
دة منها : توفير التنمية واستخدم الباحث المنهج التاريخي والوصفي في دراسته وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدي
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المستمرة للمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمّكن المعلم من االرتفاع بمستوى مهنته . وتتفق هذه الدراسة مع 
الدراسة الحالية في محور تدريب المعلمين أثناء الخدمة ، وتختلف معها في أن هذه الدراسة اهتمت بإدارة وتخطيط 

 ا تهتم الدراسة الحالية ببرنامج التأهيل والتدريب ككل متكامل.الدورات التدريبية بينم
 

(  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع برامج التدريب التربوي بالرئاسة العامة لتعليم 2000دراسة ) رواس ،
مقابالت البنات في مكة المكرمة وجدة من وجهة نظر المدربات والمتدربات وقد استخدمت الباحثة االستبيان وال

الشخصية والمنهج الوصفي التحليلي وقد توصلت إلى نتائج من أهمها :عدم كفاية برامج التدريب المقدمة والحاجة 
 للتركيز على بعض البرامج التي يحتاجونها مثل :كيفية التعامل مع الطالبات ، الحوار في البيئة المدرسية ونحوها.
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68 
 

 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة
 

 متهيد:
 ، لمسعتخدما والمعنهج الدراسة ونوع الدراسة، بمجتمع المتعلقة المنهجية اإلجراءات الدراسة من الجزء هذا يتناول   

 الدراسععة اسععتخدمتها التععي اإلحصععائية األسععاليب وكععذلك بهععا االسععتعانة تععم التععي البحثيععة واألداة الدراسععة، ومتغيععرات
 :التالي النحو على وذلك نتائجها الستخالص

 
 منهج الدراسة:

هرة معينة تجميع البيانات حول ظابالعينة والذي يهدف الى المسا االجتماعي المنهج المستخدم هو منهج    
وتحليل تلك البيانات للوصول إلى النتيجة النهائية للدراسة ، ويركز المسا االجتماعي على دراسة المشكالت 

 .(1997 ،النهاري )والظواهر االجتماعية فهو يغطي كافة مناحي حياتنا االجتماعية " 
 

 عينة الدراسة :
 اشتملت عينة الدراسة على نوعين من المبحوثين : 

وائية من المستفيدات من برنامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات بالمملكة والبالغ عينة عش - أ
 (.689عددهم )

مسا شامل للقائمين على برامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية بالمملكة والبالغ  - ب
 (.120عددهم )

المتقدمات لبرامج تأهيل الراغبات في العمل في محالت وبالنسبة لطريقة اختيار العينة سيتم معرفة عدد 
صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة والبالغ عددهم في القطاع الخاص بالتعاون مع المستلزمات النسائية 

 (.وسيتم االستناد على البيانات األحدث لصندوق تنمية الموارد البشرية خالل فترة إجراء الدراسة. 689)
( فروع على مستوى المملكة  12ر فروع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة والبالغ عددها) وسيتم اختيا

كطبقات في المرحلة األولى )معاينة طبقية(. و يتم التعامل مع كل مكتب في المنطقة الواحدة على أنها عناقيد 
ختيار عينة عشوائية من العناقيد )معاينة )معاينة عنقودية( كمرحلة ثانية. وفي المرحلة الثالثة. ولكل مكتب، يتم ا
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عشوائية منتظمة(. وكمرحلة أخيرة، يتم اختيار عينة عشوائية من كل عنقود.)معاينة عشوائية منتظمة( ففي تلك 
العينة نضمن وبشكل كبير عشوائية االختيار وتمثيل العينة المختارة للمستفيدات من برنامج تأهيل الراغبات بالعمل 

مستلزمات النسائية بصندوق تنمية الموارد باختالف مناطقهم ودوائرهم وهذا يمكننا من تحديد حجم في محالت ال
 العينة المطلوبة .

 أدوات مجع البيانات :
تعتبر وسيلة جمع  المعلومعات أو البيانعات معن أهعم مراحعل اإلجعراءات المنهجيعة فعي كعل دراسعة وبواسعطتها وععن    

مكن أن تصبا معلومات الدراسة على درجعة كبيعرة معن الموضعوعية وتسعتطيع أن طريق حسن اختيارها وتصميمها ي
(.وسعيم إجعراء اختبعار الصعدق 1993تخدم أهداف الدراسة وتجيب على أسئلة البحعث المختلفة)عبيعدات وآخعرون ، 

 والثبات ألداة الدراسة .

 وتعتمد  الدراسة الحالية على أداتين من أدوات الدراسة كالتالي : 

وهعي األداة الرئيسعة فعي هعذه الدراسعة و سعيتم توجيههعا للمسعتفيدات معن بعرامج تأهيعل الراغبعات  ستبيان :أداة ال
 بالعمل في محالت المستلزمات النسائية بصندوق تنمية الموارد البشرية  بكافه الفروع على مستوى المملكة.

ات بالعمععل فععي محععالت المسععتلزمات :  سععيتم توجيهععه للقععائمين علععى بععرامج تأهيععل الراغبعع دليــل مقابلــة مقننــة
النسائية بصندوق تنمية الموارد البشرية  بكافه الفروع على مستوى المملكة. وسيتم بناء أدوات الدراسة وتصميمها 

 قياس الفاعلية المحددة بالدراسة. توفقا لمحكا

 متغريات الدراسة :

 لدراسة وهذه المتغيرات تتضمن :اشتملت الدراسة على عدد من المتغيرات ذات الصلة بموضوع ا     

 : ) العمر ،الجنس ، المستوى التعليمي ، الحالة االجتماعية ، الدخل الشهري (.املتغريات املستقلة 

 . برامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية على مستوى المملكةفاعلية  املتغري التابع: 

 جماالت الدراسة:

  اجملال املكاني: 

الرياض ، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، حائل ، )صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة بكافه فروعة وهي:
 .، تبوك ، الباحة( المدينة المنورة، عسير ، القصيم ، جازان ، نجران  الجوف
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 اجملال البشري:

مات النسائية بصندوق تنمية الموارد عينة من المستفيدات من برنامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلز 
 (.689البشرية بالمملكة والبالغ عددهم )

مسا شامل للقائمين على برامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية بصندوق تنمية الموارد 
 (.120البشرية بالمملكة )

 اجملال الزماني:   

وجمع البيانات وتفريغها ومن ثم إدخالها في الحاسوب وتحليلها وسعيتم وهي الفترة التي سيتم فيها تطبق االستبيان 
 . -إن شاء اهلل  –تحديده بعد االنتهاء من إعداد الجزء النظري 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة :

سععبة لتحقيعق أهعداف الدراسعة وتحليععل البيانعات الميدانيعة، سععيتم اسعتخدام العديعد مععن األسعاليب اإلحصعائية المنا      
والتعي يرمعز لهعا   Statistical Package for Social Sciencesباسعتخدام الحعزم اإلحصعائية للعلعوم االجتماعيعة 

 (.SPSSاختصارا  بالرمز )

وسععيتم اسععتخدام عععدد مععن األسععاليب منهععا التكععرارات و النسععب المئويععة والمتوسععط الحسععابي واالنحععراف المعيععاري 
تحليععل االنحععدار المتعععدد للتعععرف علععى أهميععة تععأثير المتغيععرات المسععتقلة علععى ،ومعامععل بيرسععون لقيععاس االرتبععاط و 

 المتغير التابع .

 

 

 

 

 

 



71 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 متهيد :
ة وتحليل البيانات واستخراج النتائج التي انبعثت من البيانات كتابهذا الفصل  فيسيتم    

الميدانية التي تم جمعها والتي سوف تسهم في تحقيق أهداف البحث وفي اإلجابة على 
تساؤالته. و يضم التحليل االحصائي قسمين سنعرض في القسم األول : للنتائج المتعلقة 

 المستلزمات محالت في المعلومات األولية للعامالتبالبيانات األولية ألفراد عينة الدراسة وهي 
 الراغبات تأهيل برامج النسائية. وفي القسم الثاني: نستعرض النتائج المتعلقة بقياس فعالية

دليل المقابلة ال )المقابلة شبه النسائية ، يلها عرض لنتائج  المستلزمات محالت في بالعمل
 .المقننة للخبراء والمتخصصين(

 راسة :نتائج الد
 العامالت يف حمالت املستلزمات النسائية :خصائص عينة اوالً :

 (1جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة املتدربات حسب العمر 

 النسبة  التكرار العمر
النسبة 
 المصححة

النسبة 
 المتراكمة

 58.2 58.2 56.4 346 27إلى أقل من  18من 

 88.9 30.6 29.6 182 36إلى أقل من  27من 

 98.1 9.3 9.0 55 45إلى أقل من  36من 

 100.0 1.9 1.8 11 54إلى أقل من  45من 

   100.0 96.7 594 المجموع 

     3.3 20 البيانات المفقودة 

     100.0 614 حجم العينة
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 (: توزيع أفراد عينة المتدربات حسب عدد العمر1شكل رقم )

 

من نصف أفراد العينة من صغار السن الذين  ( أن اكثر1( والشكل رقم )1يوضا الجدول رقم )
( سنة، وأقل من ثلث أفراد العينة بقليل تتراوح 27إلى أقل من  18تتراوح اعمارهم ما بين )

( سنة. ومن ذلك يمكن مالحظة أن السمة الغالبة 36إلى أقل من  27أعمارهم ما بين )
اإلقبال على االلتحاق بالعمل في  للمتدربات أنهن من صغار السن، وانه كلما زاد العمر كلما قل

 محالت المستلزمات النسائية .
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 (2جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة املتدربات حسب املستوى التعليمي

 النسبة  التكرار التعليمي المستوى
النسبة 
 المصححة

النسبة 
 المتراكمة

 1.1 1.1 1.1 7 أمي

 3.9 2.8 2.8 17 يقرأ ويكتب

 10.3 6.4 6.4 39 ابتدائي

 29.6 19.4 19.4 119 متوسط

 82.6 52.9 52.9 325 ثانوي

 98.7 16.1 16.1 99 ةيجامع

 99.2 5. 5. 3 دراسات عليا

 100.0 8. 8. 5 أخرى

   100.0 100.0 614 المجموع 

 

 

 (: توزيع أفراد عينة المتدربات حسب المستوى التعليمي2شكل رقم )

 

( يوضحان أن أكثر من نصف أفراد عينة المتدربات من 2( والشكل رقم )2الجدول رقم )
%( منهن من الحاصالت على الشهادة 19.4الحاصالت على الشهادة الثانوية، وأن )

%( منهن من الحاصالت على الشهادة الجامعية، ولعل هذه النتيجة إذا ما 16.1المتوسطة و)
دربات بصورة عامة فإنها تبدو تم قراءتها مع النتيجة السابقة التي تبين صغر أعمار المت
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نتيجة منطقية فالمتدربات في الغالب لم يكملن تعليمهن ألسباب غير معروفة وبالتالي يلجأن 
 لاللتحاق بالعمل في محالت المستلزمات النسائية .

 (: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب احلالة االجتماعية3جدول رقم )

 النسبة  التكرار الحالة_االجتماعية
النسبة 
 المصححة

النسبة 
 المتراكمة

 60.8 60.8 60.6 372 عزباء

 93.3 32.5 32.4 199 متزوجة

 99.5 6.2 6.2 38 مطلقة

 100.0 5. 5. 3 أرمله

   100.0 99.7 612 المجموع 

     3. 2 البيانات المفقودة 

     100.0 614 حجم العينة

 

 

 

 سب احلالة االجتماعية(: توزيع أفراد عينة املتدربات ح3شكل رقم )

 

( فإن الغالبية العظمى من المتدربات 3( وكذلك الشكل رقم )3كما هو واضا من الجدول رقم )
%(، ونسبة ألن غالبية 32.5%( غير متزوجات، بينما ال يتجاوز نسبة المتزوجات )60.8)

 .%(0.5%( أو األرامل )6.2المتدربات من صغار السن فمن النادر وجود المطلقات )
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 (: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب عدد أفراد األسرة4جدول رقم )

 النسبة  التكرار فئات عدد افراد األسرة
النسبة 
 المصححة

النسبة 
 المتراكمة

 44.4 44.4 40.4 248 6إلى أقل من  2من 

 78.5 34.2 31.1 191 10إلى أقل من  6من 

 95.0 16.5 15.0 92 14إلى أقل من  10من 

 99.6 4.7 4.2 26 18إلى أقل من  14من 

 100.0 4. 3. 2 20إلى أقل من  18من 

   100.0 91.0 559 المجموع 

     9.0 55 البيانات المفقودة 

     100.0 614 حجم العينة

 

 

 

 (: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب عدد أفراد األسرة4شكل رقم )

 

يع أفراد عينة المتدربات حسب عدد أفراد األسرة، ( توز 4( والشكل رقم )4يبين الجدول رقم )
( 6إلى أقل من  2%( يتراوح عدد افراد أسرهم ما بين )44.4ويتبين أن غالبية المتدربات )

( أفراد. وهذا يدل 10إلى أقل من  6%( منهم يتراوح عدد أفراد أسرهم ما بين )34.2أفراد، و)
( أفراد، حيث أن أقل من 10 تزيد عن )على أن عدد أفراد أسر المتدربات بصورة عامة ال

 ( أفراد.10%( منهم يزيد عدد أفراد األسرة لديهم عن )22)
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 (: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب مستوى الدخل الشهري5جدول رقم )

 النسبة  التكرار فئات الدخل الشهري
النسبة 
 المصححة

النسبة 
 المتراكمة

 7.4 7.4 6.4 39 2000أقل من 

 85.7 78.3 66.9 411 8000إلى أقل من  2000من 

 97.3 11.6 9.9 61 14000إلى أقل من  8000من 

 99.2 1.9 1.6 10 20000إلى أقل من  14000من 

 100.0 8. 7. 4 20000أكثر من 

   100.0 85.5 525 المجموع 

     14.5 89 البيانات المفقودة 

     100.0 614 حجم العينة

 

 

 يع أفراد عينة املتدربات حسب مستوى الدخل الشهري(: توز5شكل رقم )

 

%( يتراوح 78.3( أن الغالبية العظمى من المتدربات )5( والشكل رقم )5يوضا الجدول رقم )
 ( ألف لاير .8إلى أقل من  2دخلهن الشهري ما بين )
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 (: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب توفر مصادر دخل أخرى6جدول رقم )

 النسبة  التكرار ل_أخرىمصادر_دخ
النسبة 
 المصححة

النسبة 
 المتراكمة

 28.6 28.6 27.0 166 نعم

 100.0 71.4 67.6 415 ال

   100.0 94.6 581 المجموع 

     5.4 33 البيانات المفقودة 

     100.0 614 حجم العينة 

 

 

 

 

 (: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب توفر مصادر دخل أخرى6شكل رقم )

 

%( ال 71.4( أن الغالبية العظمى من المتدربات )6( والشكل رقم )6يتبين من الجدول رقم )
 تتوفر لديهن مصادر دخل أخرى غير التي ذكرت آنفا .

  

 

28.6 

71.4 

 نعم

 ال
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 (: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب طريقة التعرف على الربنامج7جدول رقم )

 النسبة  التكرار كيف_عرفت_بالبرنامج
النسبة 
 المصححة

النسبة 
 المتراكمة

 10.8 10.8 10.6 65 من  الصحف والمجالت

 21.2 10.3 10.1 62 من القطاع الحكومي 

 93.0 71.8 70.2 431 من األقارب واألصدقاء

 100.0 7.0 6.8 42 أخرى

   100.0 97.7 600 المجموع 

     2.3 14 البيانات المفقودة 

     100.0 614 حجم العينة

 

 توزيع أفراد عينة املتدربات حسب طريقة التعرف على الربنامج (:7شكل رقم )

 

( عدم فاعلية مجموعة تنمية الموارد البشرية وكذلك 7( والشكل رقم )7يوضا الجدول رقم )
الصحف والمجالت في التسويق للبرنامج، فقد تعرفت غالبية المبحوثات على البرنامج من 

القطاع نسبة الالئي تعرفن على البرنامج من  %(، ولم تتعدى71.8األقارب واألصدقاء )
 %(.21.2تنمية الموارد البشرية أو الصحف والمجالت )ب الحكومي المختص
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(: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب مدة التدريب على الربنامج قبل االلتحاق 8جدول رقم )
 بالعمل

 بة النس التكرار بالعمل االلتحاق قبل البرنامج  في التدريب مدة
النسبة 
 المصححة

النسبة 
 المتراكمة

 61.0 61.0 55.5 341 اسبوعين

 70.1 9.1 8.3 51 اقل من شهر

 99.5 29.3 26.7 164 اقل من ثالثة أشهر

 100.0 5. 5. 3 أقل من ستة أشهر

   100.0 91.0 559 المجموع 

     9.0 55 البيانات المفقودة 

     100.0 614 حجم العينة

 

(: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب مدة التدريب على الربنامج قبل االلتحاق 8شكل رقم )
 بالعمل

 

%( لم تتجاوز 61( أن الغالبية العظمى من المتدربات )8( والشكل رقم )8يبين الجدول رقم )
%( منهن لم تتعد فترة تدريبهن الشهر الواحد، 29.3فترة تدريبهن األسبوعين، في حين أن )

ضعف االهتمام بتدريب وتأهيل العامالت في محالت المستلزمات النسائية قبل  وهذا يوضا
 البدء في العمل.

 

61.0 9.1 
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 اقل من ثالثة أشهر
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(: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب مدة التدريب على الربنامج بعد 9جدول رقم ) 
 االلتحاق بالعمل

 النسبة  التكرار مدة التدريب على رأس العمل
النسبة 
 المصححة

النسبة 
 المتراكمة

 39.7 39.7 34.4 211 وعيناسب

 58.6 19.0 16.4 101 اقل من شهر

 94.4 35.7 30.9 190 اقل من ثالثة أشهر

 100.0 5.6 4.9 30 أقل من ستة أشهر

   100.0 86.6 532 المجموع 

     13.4 82 البيانات المفقودة 

     100.0 614 حجم العينة

 

ب مدة التدريب على الربنامج بعد االلتحاق (: توزيع أفراد عينة املتدربات حس9شكل رقم )
 بالعمل

 

%( من المتدربات تلقين التدريب لمدة 39.7( أن )9( والشكل رقم )9يبين الجدول رقم )
%( منهن تلقين التدريب لمدة تقل 35.7أسبوعين فقط بعد االلتحاق بالعمل، في حين أن )

تكون أطول بعد االلتحاق بالعمل في  عن ثالثة أشهر. وعموما  فإن فترات التدريب غالبا  ما
محالت المستلزمات النسائية مقارنة بفترات التدريب قبل االلتحاق بالعمل في محالت 

 المستلزمات النسائية.
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 (: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب املسمى الوظيفي10جدول رقم )

 النسبة  التكرار الوظيفي المسمى
النسبة 
 المصححة

النسبة 
 ةالمتراكم

 42.6 42.6 40.2 247 بائعة تجزئة

 73.6 31.0 29.3 180 محاسبة )كاشير(

 81.7 8.1 7.7 47 مبيعات

 83.6 1.9 1.8 11 خدمة عمالء

 98.3 14.7 13.8 85 مشرفة متجر

 100.0 1.7 1.6 10 أخرى

   100.0 94.5 580 المجموع 

     5.5 34 البيانات المفقودة 

     100.0 614 حجم العينة

 

 

 (: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب املسمى الوظيفي10شكل رقم )

 

( أن نحو ثالثة أرباع المستفيدات من البرنامج إما 10( والشكل رقم )10يوضا الجدول رقم )
%(. بالنسبة ألفراد 31%( أو كمحاسبات )كاشيرات( بنسبة )42.6يعملن كبائعات تجزئة )

وظيفية أخرى غير التي تم ذكرها في االستمارة يعملون كخبيرات العينة الذين اختاروا مسميات 
تجميل أخصائية عرض مرئي ، مدققة حسابات ، وميرة معرض ، ومساعدة مبيعات ، 

 ومساعدة مديرة .
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 (: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب نوع احملل الذي تعمل به11دول رقم )ج

 النسبة  التكرار نوع_المحل_الذي_تعمل_به
بة النس

 المصححة
النسبة 
 المتراكمة

 10.8 10.8 10.3 63 فساتين ا لسهرة واألعراس

 12.5 1.7 1.6 10 العبايات

 31.2 18.8 17.9 110 لألكسسوارات

 56.5 25.3 24.1 148 النسائية الداخلية المستلزمات

 71.0 14.5 13.8 85 أدوات التجميل

 71.3 3. 3. 2 مستلزمات رعاية األمومة

 75.4 4.1 3.9 24 والحقائب األحذية

 95.2 19.8 18.9 116 المالبس الجاهزة

 100.0 4.8 4.6 28 أخرى

   100.0 95.4 586 المجموع 

     4.6 28 البيانات المفقودة 

     100.0 614 حجم العينة

 (: توزيع أفراد عينة املتدربات حسب نوع احملل الذي تعمل به11شكل رقم )

 

%( من المستفيدات يعملن في 25.3( يتضا ان )11( والشكل رقم )11من الجدول رقم )
%( منهن في محالت المالبس 19.8محالت المستلزمات النسائية الداخلية، بينما يعمل )

%( يعملن في محالت 14.5%( يعملن في محالت بيع اإلكسسوارات، و)18.8الجاهزة، و)
ا تأنيث محالت مستلزمات المحالت أدوات التجميل.وهذا يتماشى مع المراحل التي مر به

 النسائية .
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 ثانيًا : النتائج املتعلقة بقياس الفاعلية :

 ؟العمل يف حمالت املستلزمات النسائية ب لراغباتا مج تأهيلنالية برعفا السؤال األول : ما

في هذا القسم يتم اإلجابة على تساؤالت الدراسة من خالل تحديد اتجاهات العامالت في      
امج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات نبر حالت المستلزمات النسائية نحو فعالية م

من الناحية االقتصادية واالجتماعية والذاتية، ومدى مراعاة العالقات اإلنسانية، ومدى  النسائية
ات سهولة وسرعة اإلجراءات، ومدى االستمرارية، كما يتم التعرف على اتجاهات عينة المستفيد

 نحو المعوقات التي تواجههن من النواحي المجتمعية واإلدارية والذاتية.

وقد أمكن تحديد االتجاهات من خالل احتساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري     
الى  1الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو مقاييس الدراسة غير موافق المتوسط الحسابي من 

. وقد تم ترتيب 3الى  2.34، موافق من 2.33الى  1.67ن ، موافق الى حد ما م 1.66
عبارات كل مقياس ترتيبا  تنازليا  باالعتماد على قيمة المتوسط الحسابي، حتى يسهل تصنيف 

 االتجاهات االيجابية والسلبية.
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ات (: اجتاهات املبحوثات حنو برنامج تأهيل الراغبات بالعمل يف حمالت املستلزم12جدول رقم )
 النسائية

 العبارة م
 التكرار
 النسبة

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

 المدربات على كفاءة عالية 9
 5 53 244 ك

2.79 0.446 1 
 1.7 17.5 80.8 ن

2 
البرنامج  التدريبي  المقدم 

 المطلوبة يؤهلني إلتقان المهنة

 18 110 448 ك
2.75 0.502 2 

 3.1 19.1 77.8 ن

 وقت تنفيذ البرنامج مناسب 4
 21 119 434 ك

2.72 0.525 3 
 3.7 20.7 75.6 ن

10 
الخبرات التدريبية التي وفرها 
البرنامج أهلني إلتقان المهنة 

 المطلوبة

 21 79 306 ك
2.7 0.56 4 

 5.2 19.5 75.4 ن

 كان مناسب ومهيأ للتدريبالم 5
 39 98 438 ك

2.69 0.59 5 
 6.8 17.0 76.2 ن

6 
عدد المتدربات في البرنامج 

 مناسبة 

 37 101 432 ك
2.69 0.586 6 

 6.5 17.7 75.8 ن

3 
مدة البرنامج كافية لحصولي 
 على التدريب المطلوب

 40 139 396 ك
2.69 1.294 7 

 6.9 24.1 68.6 ن

8 
توفر األدوات واألجهزة ت

 الالزمة للتدريب 

 29 80 315 ك
2.67 0.598 8 

 6.8 18.9 74.3 ن

1 
نوعية البرنامج التدريبي المقدم 

 مناسب الحتياجاتي المهنية           

 34 128 413 ك
2.66 0.586 9 

 5.9 22.3 71.8 ن

7 
تتوفر الكتب والمطبوعات 
 الخاصة بالبرنامج التدريبي 

 45 73 302 ك
2.61 0.673 10 

 11 17.4 71.9 ن

 موافق 0.42 2.7 المتوسط العام

 

( االتجاهات اإليجابية ألفراد العينة نحو برامج 12توضا النتائج الواردة في الجدول رقم )
تأهيل النساء الراغبات في العمل بمحالت المستلزمات النسائية، فقد وقعت المتوسطات 

( وهي جميعها 2.79إلى  2.61اباتهن حول عبارات هذا المحور ما بين )الحسابية الستج
( وهذا 2.70تدل على االتجاه اإليجابي )موافق(، وكذلك فإن المتوسط العام للمحور قد بلغ )

 يؤكد االتجاه االيجابي ألفراد العينة نحو هذا المحور.
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ة، والموافقة عليها تعني وبالنظر إلى عبارات هذا المحور نجد أنها صيغت بطريقة ايجابي
البرنامج  التدريبي  ، وأن المدربات على كفاءة عاليةاالتجاه االيجابي، فأفراد العينة يرون أن 

ونوعية البرنامج تنفيذ البرنامج ومدة وقت ، وأن إلتقان المهنة المطلوبة هنالمقدم يؤهل
تب والمطبوعات الالزمة وتتوفر به األجهزة والك المكان مناسب ومهيأ للتدريب، وأن مناسب

  .عدد المتدربات في البرنامج مناسبإلتمام عملية التدريب، كما أن 
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  ؟ الربنامج من للمستفيدات املادية االحتياجات إشباع على الربنامج قدرة  ما- أ

 (: استجابات عينة الدراسة على عبارات حمور العائد األقتصادي 13جدول رقم )

 العبارة م
التكرار 
 والنسبة

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

5 
استطعت توفير احتياجاتي 

 الضرورية

 45 137 244 ك
2.47 .679 1 

 10.6 32.2 57.3 ن

4 
أصبحت مستقله من الناحية 

 االقتصادية

 50 154 222 ك
2.40 .690 2 

 11.7 36.2 52.1 ن

7 
ساهمت  في تقليل الضائقات 
 المالية التي تمر بها األسرة

 65 162 201 ك
2.32 .722 3 

 15.2 37.9 47.0 ن

3 
ساهمت في تلبية احتياجات 

 أسرتي

 57 175 191 ك
2.32 .698 4 

 13.5 41.4 45.2 ن

10 
استفيد من الحوافز المهنية  

 المقدمة لي

 83 127 214 ك
2.31 .779 5 

 19.6 30.0 50.5 ن

8 
توفرت لي  فرصة عمل ذات 

 دخل جيد 

 79 160 187 ك
2.25 .749 6 

 18.5 37.6 43.9 ن

6 
تمكنت من إيجاد دخل مناسب 

 لي وألسرتي

 89 171 164 ك
2.18 .753 7 

 21 40.3 38.7 ن

 تمكنت من توسيع مدخراتي  9
 107 153 161 ك

2.13 .788 8 
 25.4 36.3 38.2 ن

 تمكنت من سداد بعض الديون 2
 112 154 148 ك

2.09 .789 9 
 27.1 37.2 35.7 ن

1 
دخلي مناسب بعد التحاقي 
بالعمل بمحالت المستلزمات 

 النسائية

 117 167 138 ك
2.05 .777 10 

 27.7 39.6 32.7 ن

 0.56 2.26 المتوسط العام
موافق 
 إلى حد
 ما

 

فيما يخص العائد االقتصادي لبرامج تأهيل النساء للعمل في محالت المستلزمات النسائية، فإن 
( أعاله يبين أن المتوسط العام الستجابات المبحوثات نحو هذا المحور قد 13الجدول رقم )
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 ( مما يشير إلى االتجاه اإليجابي المتحفظ "موافق إلى حد ما" وهذا يدل على أن2.26بلغ )
 هنالك عائد اقتصادي لتلك البرامج بالنسبة للمستفيدات ولكنه ليس بالعائد المجزي.

 ويمكن تقسيم اتجاهات المبحوثات نحو هذا عبارات هذا المحور إلى قسمين رئيسيين:

يشتمل القسم األول على العبارات التي حققت المستوى األعلى من الموافقة، حيث وقعت 
( مما يشير إلى االتجاه 2.47و 2.40ت هذا القسم ما بين )المتوسطات الحسابية لعبارا

( على الترتيب، فالمبحوثات يرين أن 4( و)5)موافق(، ويتمثل هذا القسم في العباراتين )
 البرنامج قد وفر لهن احتياجاتهن الضرورية، كما حقق لهن االستقاللية االقتصادية. 

( وهي العبارات التي حققت المستوى 1،2،3،6،7،8،9،10أما القسم الثاني فيمثل العبارات )
إلى  2.05األدنى من الموافقة، فقد وقعت المتوسطات الحسابية لعبارات هذا القسم ما بين )

ساهمت في ( مما يشير إلى االتجاه االيجابي المتحفظ )موافق إلى حد ما(، فالبرامج 2.32
األسرة، احتياجات  بعضا  من في تلبيةنوعا  ما، و  تقليل الضائقات المالية التي تمر بها األسرة

ومكنت من ايجاد دخل مناسب للمبحوثات وأسرهن، وساهمت بدرجة يسيره في توسيع 
المدخرات، ووفرت فرص عمل ذات دخل جيد إلى حد ما، واستطاعت المبحوثات سداد بعضا  

زمات من ديونهن، وهن راضين إلى حد ما عن دخلهن بعد االلتحاق بالعمل بمحالت المستل
 النسائية.
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 للمستفيدات من الربنامج ؟ االجتماعيةامج على إشباع االحتياجات نقدرة الربما  - ب

 (: استجابات عينة الدراسة على عبارات حمور العائد االجتماعي14جدول رقم )

 العبارة م
التكرار 
والنس
 بة

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 قمواف

موافق 
 إلى حد ما

غير 
 موافق

1 
التحاقي بالعمل اكسبني خبرة في التعامل مع 

 اآلخرين

 3 46 394 ك
2.88 .343 1 

 0.7 10.4 88.9 ن

 ساهم عملي في تنمية معرفتي ومعلوماتي 3
 4 59 371 ك

2.85 .386 2 
 0.9 13.6 85.5 ن

 أصبحت لدى الرغبة في التعاون مع اآلخرين 4
 8 57 371 ك

2.83 .420 3 
 1.8 13.1 85.1 ن

 عملي وسع عالقاتي االجتماعية 2
 5 64 366 ك

2.83 .406 4 
 1.1 14.7 84.1 ن

 تمكنت من التعامل مع فريق العمل 8
 8 82 347 ك

2.78 .459 5 
 1.8 18.8 79.4 ن

 أصبحت لي مكانة اجتماعية 10
 18 110 308 ك

2.67 .553 6 
 4.1 25.2 70.6 ن

 أصبحت أتقبل النقد من اآلخرين 9
 25 98 309 ك

2.66 .585 7 
 5.8 22.7 71.5 ن

 عملي حقق لي لالستقرار االجتماعي 5
 18 119 291 ك

2.64 .562 8 
 4.2 27.8 68.0 ن

 المشروع وفر لي اإلحساس باألمان 7
 38 123 272 ك

2.54 .652 9 
 8.8 28.4 62.8 ن

6 
تحسنت أوضاعي االجتماعية واألسرية بعد 

 التحاقي بالبرنامج
 39 159 234 ك

2.45 .655 10 
 9 36.8 54.2 ن

 موافق 0.34 2.71 المتوسط العام

 

( أن المبحوثات راضين تمام الرضى عن العائد 14تبين النتائج الواردة في الجدول رقم )
برامج تأهيل الراغبات في العمل بمحالت االجتماعي الذي تحقق لهن من االلتحاق ب

المستلزمات النسائية، فقد وقعت المتوسطات الحسابية الستجاباتهم نحو عبارات هذا المحور 
( وهذه المتوسطات تشير إلى االتجاه االيجابي )موافق(، كما أن 2.88إلى  2.45ما بين )
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ية من رضا المبحوثات عن ( وهو يشير إلى درجة عال2.71المتوسط العام للمحور قد بلغ )
 العائد االجتماعي للبرامج.

فالمبحوثات يرين أن التحاقهن بالعمل قد اكسبهن خبرة في التعامل مع الناس، وساهم في 
تنمية معرفتهن ومعلوماتهن، وزاد من رغبتهن في التعاون مع اآلخرين، مما وسع من 

وبالتالي فهن يشعرن أن لهن  عالقتهن االجتماعية، ومكنهن من التعامل مع فريق العمل،
مكانة اجتماعية، وأصبحن يتقبلن النقد من اآلخرين، وحقق لهن العمل استقرارا  اجتماعيا  ووفر 
لهن احساسا  باالمان، وقد تحسنت أوضاعهن االجتماعية واألسرية بعد التحاقهن بتلك 

 البرامج.
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 للمستفيدات من الربنامج ؟ سية الذاتيهلنفامج على إشباع االحتياجات انقدرة الربما  - ح

 (: (: استجابات عينة الدراسة على عبارات حمور العائد الذاتي15جدول رقم )

 العبارة م
التكرار 
والنس
 بة

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 موافق

موافق 
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

 جاحاصبحت أثق بقدرتي على الن 10
 6 59 416 ك

2.85 .389 1 
 1.2 12.3 86.5 ن

 أصبحت اعتمد على نفسي  6
 7 57 375 ك

2.84 .410 2 
 1.6 13.0 85.4 ن

 أصبحت قادرة على تحمل المسئولية 9
 5 76 424 ك

2.83 .402 3 
 1 15.0 84.0 ن

 عملي الحالي اكسبني الثقة في نفسي                 1
 12 62 365 ك

2.80 .461 4 
 2.7 14.1 83.1 ن

 يسهم عملي في تطوير قدراتي الذاتية 7
 7 72 355 ك

2.80 .438 5 
 1.6 16.6 81.8 ن

 العمل مهم لتحقيق مصلحتي الشخصية 2
 14 64 356 ك

2.79 .482 6 
 3.2 14.7 82.0 ن

 اشعر بالرضا عن ذاتي  5
 9 86 341 ك

2.76 .473 7 
 2.1 19.7 78.2 ن

8 
ساعدني العمل على استثمار أوقات الفراغ 

 فيما ينفع 

 25 97 385 ك
2.71 .552 8 

 4.9 19.1 75.9 ن

3 
تغيرت اتجاهاتي نحو العمل في المحالت 

 التجارية

 27 90 314 ك
2.67 .590 9 

 6.3 20.9 72.9 ن

 عملي حقق لي االستقرار النفسي 4
 30 96 309 ك

2.64 .607 10 
 6.9 22.1 71.0 ن

 موافق 0.34 2.77 المتوسط العام

أما فيما يتعلق بالعائد الذاتي المتحقق للمستفيدات من برامج التأهيل، فإن نتائج الجدول رقم 
( تبين رضاهن وقناعتهن بما حققه التحاقهن بتلك البرامج، فقد بلغ المتوسط العام 15)

إلى االتجاه االيجابي )موافق(، وكذلك فإن متوسطات عبارات ( مما يشير 2.77الستجاباتهن )
( وهي تشير إلى موافقة المبحوثات على كافة ما 2.85إلى  2.64هذا المحور وقعت ما بين )

 ورد في هذا المحور.
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، فما يقومون به من النجاح تحقيق علىاتهن قدر في  يثقن ناصبحفقد تبين أن المبحوثات 
ة، وأصبحن قادرات على تحمل المسئولية، ويعتمدن في ذلك على أعمال أكسبتهن تلك الثق

أنفسهن، ويشعرن بالرضا عن ذواتهن، وهن يرين أن العمل مهم لتحقيق مصالحهن 
الشخصية، وأنه ساعدهن على استثمار أوقات فراغهن، وحقق لهن االستقرار النفسي، وغير 

 اتجاهاتهن نحو العمل في المحالت التجارية.
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 عند تقديم اخلدمة للمستفيدات من الربنامج؟ مدى مراعاة العالقات االنسانيةما  - ذ
 (: استجابات عينة الدراسة على عبارات حمور العالقات االنسانية 16جدول رقم )

 العبارة م
التكرار 
 والنسبة

 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 موافق

موافق 
إلى 
 ما حد

غير 
 موافق

 يعاملني القائمين على البرنامج معاملة طيبة 6
 19 100 463 ك

2.76 .497 1 
 3.3 17.2 79.6 ن

8 
الحرص على توفير الوقت والجهد على 

 الملتحقات بالبرنامج

 21 99 309 ك
2.72 1.090 2 

 4.9 23.0 71.9 ن

 ل يتم متابعه إجراءات التوظيف لاللتحاق بالعم 9
 10 111 307 ك

2.69 .510 3 
 2.3 25.9 71.7 ن

1 
يهتم القائمين على البرنامج بتوضيح شروط 

 واجراءات االلتحاق بالبرنامج

 20 117 367 ك
2.69 .543 4 

 4 23.2 72.8 ن

 يوجد متابعه من المشرفين على البرنامج 10
 16 104 310 ك

2.68 .540 5 
 3.7 24.2 72.1 ن

 يوجد عدد كاف من المشرفين على البرنامج 4
 33 145 401 ك

2.64 .588 6 
 5.7 25.0 69.3 ن

 يهتم القائمين على البرنامج بآرائنا ومقترحاتنا 7
 23 123 283 ك

2.61 .589 7 
 5.4 28.7 66.0 ن

5 
يهتم القائمين على البرنامج بتذليل الصعوبات 

 التي أواجهها

 31 173 378 ك
2.60 .590 8 

 5.3 29.7 64.9 ن

3 
يوجد مرونة بالتعامل بيني وبين القائمين على 

 البرامج

 36 147 347 ك
2.59 .616 9 

 6.8 27.7 65.5 ن

 يوجد اتصال بيني وبين القائمين على البرنامج 2
 69 142 294 ك

2.45 .722 10 
 13.7 28.1 58.2 ن

 المتوسط العام
          

2.64  
 موافق  0.45     

 

( أن أفراد عينة المستفيدات من برامج التأهيل 16توضا النتائج الواردة في الجدول رقم )
راضين تمام الرضى عن المعاملة اإلنسانية للعاملين على تقديم تلك البرامج، فقد بلغ المتوسط 

رجات الرضى ( مما يشير إلى أعلى د2.64العام الستجاباتهن حول عبارات هذا المحور )
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( وهي جميعها 2.76إلى  2.45)موافق(، كما بلغت المتوسطات الحسابية للعبارات ما بين )
 تدل على االتجاه االيجابي )موافق(.

وقد أوضحت المبحوثات أن القائمين على البرنامج يعاملونهن معاملة طيبة، ويحرصن على 
اق بالعمل، ويهتمين بتوضيا توفير أوقاتهن وجهدهن، ويتابعن اجراءات التوظيف لاللتح

إجراءات وشروط االلتحاق بالبرنامج، ويوجد متابعة من المشرفين على البرنامج، كما يتوفر 
العدد الكافي من أولئك المشرفين، ويهتم القائمين على البرنامج بآراء المستفيدات، وبتذليل 

مرونة في التعامل مع  الصعوبات التي تواجههن، كما بين أفراد عينة المستفيدات أن هنالك
 القائمين على البرنامج، ويتوفر اتصال دائم معهم.
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 عند تقديم اخلدمة للمستفيدات من الربنامج؟ السهولة والسرعةهـ : ما مدى مراعاة 
 (: استجابات عينة الدراسة على عبارات حمور السهولة والسرعة 17جدول رقم )

 العبارة م
التكرار 
والنس
 بة

 ة الموافقةدرج

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 موافق

موافق 
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

3 
إجراءات االلتحاق بالبرنامج سهلة 

 وميسرة

 10 89 325 ك
2.74 .489 1 

 2.4 21.0 76.7 ن

1 
جميع الملتحقات بالبرنامج يمرون بنفس 

 اإلجراءات عند التقديم

 22 81 330 ك
2.71 .555 2 

 5.1 18.7 76.2 ن

 تقديم الدعم العملي  7
 16 116 300 ك

2.66 .548 3 
 3.7 26.9 69.4 ن

5 
سهولة الحصول على معلومات حول 

 البرامج

 20 112 300 ك
2.65 .567 4 

 4.6 25.9 69.4 ن

6 
سهولة الحصول على االستشارة عند 

 الحاجة اليها 

 27 107 297 ك
2.63 .600 5 

 6.3 24.8 68.9 ن

2 
هناك نماذج وأوراق عديدة مطلوب 

 تعبئتها 

 27 111 285 ك
2.61 .605 6 

 6.4 26.2 67.4 ن

 االجراءات االدارية سهلة ومترابطة 8
 33 109 288 ك

2.59 .629 7 
 7.7 25.3 67.0 ن

 يوجد مرونة في االجراءات  10
 29 122 279 ك

2.58 .616 8 
 6.7 28.4 64.9 ن

 سرعه الرد على االستفسارات 9
 36 130 265 ك

2.53 .646 9 
 8.4 30.2 61.5 ن

4 
تستغرق الموافقة على االلتحاق بالبرنامج 

 وقتا طويالا 

 134 124 174 ك
2.09 .840 10 

 40.3 28.7 31.0 ن

 موافق  0.42     2.58      المتوسط العام

( االتجاهات اإليجابية ألفراد عينة المستفيدات نحو مدى 17الجدول رقم ) تظهر النتائج في
( مما يشير 2.58مراعاة السهولة والسرعة في اإلجراءات، فقد بلغ المتوسط العام للمحور )

إلى درجة عالية من االتجاه االيجابي )موافق(، بينما تراوحت متوسطات عبارات المحور ما 
( والتي 4جميعها تدل على االتجاه )موافق( ما عدا العبارة رقم )( وهي 2.74إلى  2.09بين )

حققت االتجاه االيجابي المتحفظ )موافق إلى حد ما(، ومن المالحظ أن هذه العبارة هي 
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الوحيدة التي تمت صياغتها صياغة سلبية، ولذلك جاء التحفظ عليها من قبل أفراد العينة، 
 امة أن اإلجراءات تتسم بالسهولة والسرعة.مما يعني أن المبحوثين يرون وبصورة ع

 

 عند تقديم اخلدمة للمستفيدات من الربنامج؟ االستمراريةما مدى  -و 

 االستمرارية(: (: استجابات عينة الدراسة على عبارات حمور 18جدول رقم )

 العبارة م
التكرار 
والنس
 بة

 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

1 
عالقتي الطيبة مع القائمين على البرنامج  
 جعلتني استمر فيه          

 10 73 349 ك
2.78 .464 1 

 2.3 16.9 80.8 ن

2 
التوجيه والتدريب ساعد على استمراري في 

 البرنامج

 12 86 331 ك
2.74 .497 2 

 2.8 20.0 77.2 ن

5 
مراري بالبرنامج بسبب اتقاني للمهنة التي است

 اعمل بها

 22 94 308 ك
2.67 .569 3 

 5.2 22.2 72.6 ن

9 
التحاقي بالدورات التدريبية يزيد من خبرتي 

 ويشجعني على االستمرار 

 46 82 378 ك
2.66 .639 4 

 9.1 16.2 74.7 ن

 حاجتي المادية  القوية هي سبب استمراري 6
 71 104 256 ك

2.43 .759 5 
 16.5 24.1 59.4 ن

 عدم كفاية دخلي تجعلني أفكر باالنسحاب 3
 103 140 186 ك

2.19 .799 6 
 24.0 32.6 43.4 ن

4 
ال يوجد من يساعدني على حل المشكالت التي 

 تواجهني

 148 143 139 ك
1.98 .818 7 

 34.4 33.3 32.3 ن

10 
بين مهام البيت والعمل عدم قدرتي على التوفيق 

 تجعلني أفكر باالنسحاب 

 210 117 156 ك
1.89 .864 8 

 43.5 24.2 32.3 ن

7 
عدم قدرتي على االستمرار بسبب تعرضي 

 للمضايقات في العمل

 204 95 128 ك
1.82 .865 9 

 47.8 22.2 30.0 ن

 ضعف خبرتي  المهنية تجعلني أفكر باالنسحاب 8
 249 62 113 ك

1.68 .868 10 
 58.7 14.6 26.7 ن

 0.45 2.30 المتوسط العام
موافق 
إلى حد 
 ما
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( االتجاه االيجابي المتحفظ ألفراد عينة المستفيدات من البرنامج نحو 18يبين الجدول رقم )
( وهو يشير إلى االتجاه 2.30مدى استمراريتهن في البرنامج، فقد بلغ المتوسط العام )

 ما(. )موافق إلى حد

 وعموما  يمكن تقسيم عبارات هذا المحور إلى قسمين:

إلى  2.43القسم األول يشتمل على العبارات التي حققت متوسطات عالية تقع ما بين )
( وهي تدل على االتجاه االيجابي المطلق )موافق(، ومن المالحظ أن كافة عبارات هذا 2.78

 الستمرارية.القسم تتميز بأنها عبارات إيجابية تدعم فكرة ا

( عبارات تراوحت المتوسطات الحسابية التجاهات 5أما القسم الثاني فيتشتمل على )
( مما يشير إلى االتجاه االيجابي المتحفظ )موافق 2.19إلى  1.68المبحوثات نحوها ما بين )

إلى حد ما( وعلى العكس من العبارات في القسم األول فإن عبارات هذا القسم تتميز بأنها 
رات سلبية تدعم فكرة عدم االستمرارية، وعلى الرغم من ذلك لم ترفضها أفراد العينة بصورة عبا

نما قبلتها مع وجود بعض التحفظات.  مطلقة، وا 
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 ي : ما مدى استمرارية املستفيدات يف الربنامج ؟

 التي داريةاإل والصعوبات املعوقات  (: استجابات عينة الدراسة على عبارات حمور19جدول رقم )
 االناث وتأهيل تدريب برامج تواجه

 العبارة م
التكرار 
 والنسبة

 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

4 
انخفاض اجور الوظائف المعروضة 
 مقارنه بالجهد المبذول بهذه االعمال

 121 110 264 ك
2.29 .834 1 

 24.4 22.2 53.3 ن

 عدم وجود  نظام حوافز ومكافآت فعال                                       1
 123 130 241 ك

2.24 .825 2 
 24.9 26.3 48.8 ن

3 
انعدام االستقرار واالمان الوظيفي في 

 القطاع الخاص

 188 114 187 ك
2.00 .877 3 

 38.4 23.3 38.2 ن

 ساعات العمل طول 2
 206 101 191 ك

1.97 .893 4 
 41.4 20.3 38.4 ن

 عدم مالئمة بيئة العمل  5
 206 106 174 ك

1.93 .883 5 
 42.4 21.8 35.8 ن

 ضعف برامج التدريب والتأهيل المقدمة  6
 232 121 143 ك

1.82 .852 6 
 46.8 24.4 28.8 ن

 0.61 2.05 المتوسط العام
موافق 
إلى حد 
 ما

 

 

( أن أفراد عينة المستفيدات يرون أن هنالك صعوبات 19تبين النتائج الواردة في الجدول رقم )
( مما يشير 2.05إدارية محدودة جدا  تواجه برامج التأهيل، فقد بلغ المتوسط العام للمحور )

المتوسطات  إلى االتجاه االيجابي المتحفظ نحو الصعوبات المذكورة في الجدول، كما تراوحت
(، وكافة هذه 2.29إلى  1.82الحسابية للصعوبات اإلدارية الموضحة في الجدول ما بين )

المتوسطات تشير إلى االتجاه )موافق إلى حد ما(، وهذا يدل على أن الصعوبات اإلدارية 
ن كانت موجودة إال أنها محدودة.  المذكورة وا 
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" وضة مقارنه بالجهد المبذول بهذه االعمالانخفاض اجور الوظائف المعر  وقد جاءت العبارة "
عدم وجود  نظام حوافز (، تلتها "2.29في مقدمة الصعوبات اإلدارية بمتوسط حسابي )

" انعدام االستقرار واالمان الوظيفي في القطاع الخاص ( ثم "2.24" بمتوسط )ومكافآت فعال
(، 1.97" بمتوسط )العملطول ساعات  (، وفي المرتبة الرابعة جاءت الصعوبة "2بمتوسط )

(، أما أقل 1.93" بمتوسط )عدم مالئمة بيئة العملوفي المرتبة الخامسة جاءت العبارة "
" ضعف برامج التدريب والتأهيل المقدمة الصعوبات تأثيرا  من وجهة نظر المبحوثات فقد كانت "

     (. 1.82بمتوسط )
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ابة على السؤال الثاني: ما املعوقات التي تواجه فعالية برامج تأهيل االناث العامالت يف اإلج
 حمالت املستلزمات النسائية 

استجابه عينة الدراسة على املعوقات الذاتية التي تواجه فعالية برامج تأهيل  -(: أ20جدول رقم )
 اإلناث العامالت يف حمالت املستلزمات النسائية 

 

 ةالعبار م
التكرار 
 والنسبة

 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

4 
عدم وجود دور حضانة لرعاية 

 االطفال

 172 87 230 ك
2.12 .900 1 

 35.2 17.8 47.0 ن

5 
عدم قدرة المرأة على اتخاذ قرار 

 التحاقها ببعض األعمال

 178 91 220 ك
2.09 .899 2 

 36.4 18.6 45.0 ن

6 
الخوف من الفشل عند االلتحاق 

 باألعمال غير التقليدية

 184 101 205 ك
2.04 .891 3 

 37.6 20.6 41.8 ن

2 
صعوبة التوفيق بين متطلبات العمل 

 المهنية واألعباء األسرية

 176 133 186 ك

2.02 .856 4 
 35.6 26.9 37.6 ن

 عدم معرفتي بحقوقي وواجباتي 3
 201 115 175 ك

1.95 .874 5 
 40.9 23.4 35.6 ن

 عدم الكفاءة التدريبية او العملية 1
 222 118 149 ك

1.87 .952 6 
 45.3 24.1 30.4 ن

  0.68       2.01    المتوسط العام
موافق 
إلى حد 
 ما

 

تواجه برامج تدريب وتأهيل المستفيدات من برامج  أما فيما يتعلق بالصعوبات الذاتية التي
( أن االتجاه العام نحوها قد كان 20صندوق تنمية الموارد البشرية، فقد بين الجدول رقم )

( مما يشير إلى االتجاه )موافق إلى حد ما(، وكذلك 2.01متحفظا ، فقد بلغ المتوسط العام )
( 2.12إلى  1.87في الجدول ما بين ) تراوحت المتوسطات الحسابية للصعوبات المذكورة
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 وهي جميعها تشير إلى االتجاه االيجابي المتحفظ )موافق إلى حد ما(، مما يدل على أن أفراد

 العينة بشكل عام يتحفظون على الصعوبات الذاتية المذكورة في الجدول.

فعالية برامج  (: ب: استجابة عينة الدراسة على املعوقات اجملتمعية التي تواجه21جدول رقم )
 تأهيل اإلناث العامالت يف حمالت املستلزمات النسائية 

 العبارة م
التكرار 
والنس
 بة

 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

غير 
 موافق

5 
بعض العادات والتقاليد تحد من 
 التحاق المرأة بالكثير من المهن 

 143 137 210 ك

2.36 .791 1 
 29.2 28.0 42.9 ن

3 
ال يزال المجتمع غير مقتنع بانخراط 
المرأة في األعمال التي يزاولها 

 الرجال

 122 118 250 ك

2.27 .831 2 
 24.9 24.1 51.0 ن

6 
النظرة السلبية للمرأة التي تعمل في 

 مجاالت العمل المستحدثة

 122 118 255 ك

2.27 .807 3 
 24.6 23.8 51.5 ن

2 
ترفض اغلب االسر السماح بالعمل 
في االعمال التي فيها اختالط بين 

 الجنسين

 160 108 228 ك

2.26 .832 4 
 32.3 21.8 46.0 ن

4 
النظرة السلبية لعمل  المرأة على 
 اعتبار انها قد تقلل فرص الزواج

 98 123 275 ك

2.14 .875 5 
 19.8 24.8 55.4 ن

1 
عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة 
 ببعض المجاالت المهنية المستحدثة

 113 139 245 ك

2.14 .839 6 
 22.7 28.0 49.3 ن

  0.69       2.24    المتوسط العام
موافق 
إلى حد 
 ما

 

( يتبين االتجاه االيجابي المتحفظ ألفراد عينة المستفيدات نحو المعوقات 21من الجدول رقم )
( وهو يشير إلى درجة 2.24مجتمعية المذكورة في الجدول، فقد بلغ المتوسط العام للمحور )ال
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دنيا من االتجاه االيجابي نحو المقياس، وقد حققت كافة عبارات المقياس االتجاه االيجابي 
( والتي حققت متوسط حسابي بلغ 5المتحفظ )موافق إلى حد ما (، ما عدا العبارة رقم )

شير إلى االتجاه االيجابي )موافق(، مما يشير إلى مدى تأثر المرأة السعودية ( مما ي2.36)
 بالعادات والتقاليد الصارمة التي تحد من عمل المرأة. 

تأهل االناث العامالت مبحالت برامج السؤال الثالث :ما املؤشرات التخطيطية املقرتحة لتفعيل 
  املستلزمات النسائية

فراد عينة الدراسة لتفعيل برامج تأهل االناث العامالت مبحالت (: مقرتحات أ22جدول رقم )
  املستلزمات النسائية

 

 ن ك العبارة م

 %44 85 زيادة الرواتب و الحوافز والعالوات 1

 %9 18 اجازة يومين في االسبوع 2

 %9 18 توفير دورات تدريبية في اللغة االنجليزية والحاسب اآللي 3

 %7 13 لموظفاتتخصيص أماكن لراحة ا 4

 %6 12 توفير مواصالت 5

 %5 9 تقليل ساعات العمل 6

 %5 9 زيادة عدد الموظفات 7

 %3 6 تعديل أوقات الدوام وفترات الراحة 8

 %3 5 دعم الموظفات وتحسين ادائهن 9

 %2 4 توفير حضانة لالطفال 10

 %2 4 معرفة الحقوق والواجيات التي في العمل 11

 %2 3 ساء عن الرجالعزل قسم الن 12

 %2 3 تحسين دوام وإجازة شهر رمضان 13

 %1 2 اقترح دوام اضافي مقابل مبلغ مالي 14

 %1 2 يومين اجازه فى االسبوع 15

 %100 193 المجموع

( أهم المقترحات التي رأها أفراد عينة المستفيدات، وقد جاء مقترح 22يبين الجدول رقم )
%( من المقترحات، وفي 44" في المرتبة األولى بنسبة )والعالواتزيادة الرواتب و الحوافز "

توفير %(، وكذلك مقترح "9" بنسبة )اجازة يومين في االسبوعالمرتبة الثانية جاء مقترح "
%(، وفي المرتبة الرابعة جاء 9" بنسبة )دورات تدريبية في اللغة االنجليزية والحاسب اآللي
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" بنسبة توفير مواصالت%(، ثم مقترح "7" بنسبة )فاتتخصيص أماكن لراحة الموظمقترح "
 %( لكل منهما.5" بنسبة )زيادة عدد الموظفات" و "تقليل ساعات العمل%(، فمقترحي "6)
 

 ملخص نتائج اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو مقاييس الفاعلية:    
 (: اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو حماور الدراسة23جدول رقم )

 حورالم م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه

1 
اتجاهات المتدربات نحو برنامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت 

 المستلزمات النسائية
 موافق  0.42    2.70  

  0.56    2.26   العائد االقتصادي الذي يتحقق من للمستفيدات من هذه البرامج 2
موافق إلى حد 

 ما

 موافق  0.34    2.71   جتماعي الذي يتحقق من للمستفيدات من هذه البرامج العائد اال 3

 موافق  0.34    2.77   العائد الذاتي الذي يتحقق من للمستفيدات من هذه البرامج  4

5 
مدى مراعاة العالقات اإلنسانية  عند تقديم الخدمة للمستفيدين من هذه 

 البرامج
 موافق  0.45    2.64  

6 
مراعاة السهولة والسرعة عند تقديم الخدمة للمستفيدين من هذه  مدى

 البرامج 
 موافق  0.42    2.58  

7 
مدى مراعاة االستمرارية عند تقديم الخدمة للمستفيدين من هذه 

 البرامج  
  2.30    0.45  

موافق إلى حد 
 ما

8 
المعوقات والصعوبات اإلدارية التي تواجه برامج تدريب وتأهيل 

 نا  المقدمة بصندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكةاال
  2.05    0.61  

موافق إلى حد 
 ما

9 
المعوقات الذاتية التي تواجه برامج تدريب وتأهيل االنا  المقدمة 

 بصندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة
  2.01    0.68  

موافق إلى حد 
 ما

10 
ج تدريب وتأهيل االنا  المقدمة المعوقات المجتمعية التي تواجه برام

 بصندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة
  2.24    0.69  

موافق إلى حد 
 ما

 

( آراء واتجاهات افراد عينة المتدربات نحو محاور 23تبين النتائج الواردة في الجدول رقم )
 الدراسة الرئيسية، وقد تبين ما يلي:

الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية  اتجاهات المتدربات نحو برنامج تأهيل
 ايجابية بدرجة مرتفعة، مما يشير إلى رضاهن بصورة عامة عن تلك البرامج.

أن هنالك عائد اقتصادي جيد إلى حد ما يتحقق للمستفيدات من برامج صندوق الموارد 
 البشرية، فقد بينت الدراسة رضاهن النسبي عن ذلك العائد.

وق تنمية الموارد البشرية تحقق عائد اجتماعي جيد جدا  بالنسبة للمستفيدات، أن برامج صند
 وهذا يؤكده الرضا التام للمستفيدات عن العائد االجتماعي من تلك البرامج.

أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية تحقق عوائد ذاتية للمستفيدات، وهذا يتبين من رضا 
 تي الذي يتحقق من هذه البرامج.المبحوثات التام عن العائد الذا



104 
 

أظهرت الدراسة قناعة المستفيدات ورضاهن عن الجوانب اإلنسانية للعامالت ومدى مراعاتهن 
 لتلك الجوانب عند تقديم الخدمة للمستفيدات.

على الرغم من رضا المستفيدات التام عن العوائد االجتماعية والذاتية لبرامج صندوق الموارد 
بدرجة مقبولة عن العوائد االقتصادية لتلك البرامج، إال أنهن يشككن في البشرية، ورضاهن 

 مدى مراعاة االستمرارية في تلك البرامج عند تقديم الخدمة لهن.
أظهرت الدراسة أن هنالك بعض المعوقات والصعوبات اإلدارية التي تواجه برامج تدريب وتأهيل 

بالمملكة من وجهة نظر المستفيدات، وتتمثل االناث المقدمة بصندوق تنمية الموارد البشرية 
انخفاض اجور الوظائف المعروضة مقارنه بالجهد المبذول بهذه أهم تلك الصعوبات في 

انعدام االستقرار واالمان الوظيفي في ، و عدم وجود  نظام حوافز ومكافآت فعال، و االعمال
 .القطاع الخاص

ذاتية التي تواجه المستفيدات من تلك وبينت نتائج الدراسة أن هنالك بعض الصعوبات ال
عدم قدرة المرأة على ، و عدم وجود دور حضانة لرعاية االطفالالبرامج، وقد كان من أهمها 

، الخوف من الفشل عند االلتحاق باألعمال غير التقليدية، و اتخاذ قرار التحاقها ببعض األعمال
 سرية.صعوبة التوفيق بين متطلبات العمل المهنية واألعباء األو 

وكذلك هنالك بعض الصعوبات والمعوقات المجتمعية التي تواجه المستفيدات من برامج 
بعض العادات والتقاليد تحد من التحاق المرأة صندوق تنمية الموارد البشرية، وأهمها؛ أن 

النظرة ، عدم قناعة المجتمع بانخراط المرأة في األعمال التي يزاولها الرجال، بالكثير من المهن
للمرأة السماح ، رفض غالبية األسر السلبية للمرأة التي تعمل في مجاالت العمل المستحدثة

النظرة السلبية لعمل  المرأة على اعتبار ، و بالعمل في االعمال التي فيها اختالط بين الجنسين
عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة ببعض المجاالت المهنية ، و انها قد تقلل فرص الزواج

 .ةالمستحدث

 

 نتائج دليل املقابلة االسرتشادي )املقابلة شبه املقننة للخرباء واملتخصصني(:ثالثًا: 

 تأهيل برامجوالمسئوالت  للمسئولينسيتم تناول تحليل دليل المقابلة االسترشادي الموجة       
 النسائية بالمملكة العربية السعودية. المستلزمات محالت في بالعمل الراغبات

 محالت في بالعمل الراغبات تأهيل والعامالت على برامج المختصين العامليناتفق جميع 
 النسائية بالمملكة العربية السعودية. المستلزمات
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من شركات  50وبلغ عدد العينة من الخبراء والمستشارين والمدراء والمدربين المختصين 
درب إداري ، مدرب، القطاع الخاص على مستوى مدن المملكة) مستشارين ،مسئول تدريب ، م

منسق موارد بشريه(. إضافة للمسئولين بالجهات الحكومية المعنية كوزارة العمل، وصندوق 
 تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية.

سنه ،كما أن أغلبهم من الحاصلين  40الى  28بالنسبة لعمر أفراد عينة الدراسة يتراوح من 
وبالنسبة لمدة عملهم بالبرنامج تراوحت ما بين سنة على شهادات جامعيه أو دراسات عليا، 

 سنوات .من المؤهالت الالتي تلقين تدريبا . 4الى 

على برنامج تأهيل الراغبات بالعمل يف حمالت املستلزمات النسائية ما مدى قدرة  -1
 إشباع احتياجات املستفيدات ماديًا؟

حول مدراء اء والمدربين المختصين و عينة الخبراء والمستشارين والمسئولين والمدر أجاب       
على إشباع برنامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية مدى قدرة 

يرون ان هذا البرنامج يلبي جزءا  من االحتياجات المادية  احتياجات المستفيدات ماديا ؟
دية للمستفيدات للمستفيدات وهذا يعني أن البرنامج ساهم في حل بعض المشكالت االقتصا

بما  فقط الضرورية المادية االحتياجات البرنامج وليس كافة المشكالت االقتصادية ،يشبع
نخلص إلى أن برنامج تأهيل الراغبات بالعمل في  للمستفيدات. االقتصادي االستقالل يحقق

وهذا محالت المستلزمات النسائية قادر إلى حد ما على إشباع احتياجات المستفيدات ماديا ، 
 االتجاه يتطابق مع اتجاه المستفيدات نحو العوائد االقتصادية لتلك البرامج.

 

على إشباع برنامج تأهيل الراغبات بالعمل يف حمالت املستلزمات النسائية  ما مدى قدرة  - 2
 احتياجات املستفيدات اجتماعيا؟

 
حول مدى مدراء مختصين و عينة الخبراء والمستشارين والمسئولين والمدراء والمدربين الأجاب 
على إشباع احتياجات برنامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية قدرة 

وعلى العكس من اإلشباع االقتصادي، فقد حقق محور االشباع  المستفيدات إجتماعيا ؟
نب االجتماعي درجات عالية من الموافقة تعكس مدى النجاح الذي حققه البرنامج في الجا

 العامالت في محالت مستلزمات المحالت النسائية لدي االجتماعي للمستفيدات فقد أصبا
، وساهم  للمستفيدات االجتماعية العالقات  اآلخرين ، كما أتسعت مع التعاون على القدرة

 المستفيدات أوضاع للمستفيدات مما حسن االجتماعي االستقرار في تحقيق المشروع
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ونخلص إلى أن برنامج تأهيل الراغبات بالعمل في  اجتماعية. مكانة االجتماعية وأعطى لهن
محالت المستلزمات النسائية يلبي كافة احتياجات المستفيدات اجتماعيا، وكذلك فإن هذه 

 النتيجة تتطابق مع آراء واتجاهات المستفيدات نحو العوائد االجتماعية من البرامج المقدمة.

 

على إشباع لراغبات بالعمل يف حمالت املستلزمات النسائية  برنامج تأهيل امدى قدرة  - 3
 احتياجات املستفيدات نفسيا ؟

حول مدى مدراء عينة الخبراء والمستشارين والمسئولين والمدراء والمدربين المختصين و أجاب 
على إشباع احتياجات برنامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية قدرة 

حيث  دات نفسيا ؟ أتضا أن البرنامج قد حقق إشباع نفسي للمستفيدات من البرنامجالمستفي
 أكسب بالمسئولية ، كما أنه الشعور تنمية في أتفق الغالبية على أن البرنامج يسهم

 ،ووفر اإلحساس للمستفيدات البرنامج النفسي االستقرار بالنفس ، وحقق الثقة المستفيدات
المستفيدات من البرنامج . ونخلص إلى إن  قدرات تطوير في العمل مللمستفيدات واسه باألمان

النتائج بينت قدرة برنامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية على إشباع 
احتياجات المستفيدات نفسيا  بدرجة كبيرة وهذه النتيجة تتطابق مع آراء واتجاهات المستفيدات 

 امج المقدمة.نحو العائد النفسي للبر 

 ما مدى مراعاة العالقات اإلنسانية عند تقديم اخلدمة للمستفيدات؟ -4

حول مدراء عينة الخبراء والمستشارين والمسئولين والمدراء والمدربين المختصين و أجاب     
الراغبات بالعمل في محالت للمستفيدات  الخدمة تقديم عند اإلنسانية العالقات مدى مراعاة
يجابية بين  ت.أتضا أن الغالبية يرون أن هناك عالقاالنسائية المستلزمات  قوية طيبة وا 

القائمين على برامج التأهيل وبين المستفيدات يسودها جو من التفاهم وذلك لتحقيق األهداف 
كما  يظهر . وهناك سعي دائم لتطوير هذا الجانب لدى مقدمي الخدمة  التي أنشئ من أجلها

راد عينة المستفيدات حول مراعاة العالقات اإلنسانية عند تقديم الخدمة رضا التام ألفأن هناك 
 .لهن
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ربنامج تأهيل الراغبات بالعمل يف حمالت املستلزمات يف إجراءات االلتحاق ب راي املبحوثات  – 5
 من حيث سهولتها وسرعتها؟النسائية 
حول مدراء المختصين و  عينة الخبراء والمستشارين والمسئولين والمدراء والمدربينأجاب 

برنامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات سهولة وسرعه إجراءات االلتحاق ب
 .النسائية 

 بالبرنامج كما أن االلتحاق وميسرة لاللتحاق بالبرنامج، سهلة حيث يرى الغالبية أن اإلجراءات
جميع الراغبات بااللتحاق ، إضافة إلى الشروط السهلة والميسرة ل طويال وقتا يستغرق ال

بالبرنامج مع أهمية العمل على تذليل الصعوبات أن وجدت ليحقق البرنامج أهدافة التي أنشئت 
 من أجلة.

يرى أفراد عينة المستفيدات أن إجراءات االلتحاق ببرنامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت 
ة، فهن راضيات تماما  عن مستوى المستلزمات النسائية يتميز بالسهولة والسرعة بدرجة كبير 

 الخدمة في هذا الجانب.

تأهيل الراغبات بالعمل يف حمالت املستلزمات ما مدى استمرارية املستفيدات يف برنامج  - 6
 ؟النسائية 
حول مدراء عينة الخبراء والمستشارين والمسئولين والمدراء والمدربين المختصين و أجاب 

برنامج تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات بسهولة وسرعه إجراءات االلتحاق 
 .النسائية 

إضافة إلى  ، ساعد على استمرار المستفيدات التوجيه المستمريتضا أن الغالبية يرون أن 
العالقة الطيبة استمرارهن بالبرنامج، كما تلعب   التوجيه والدعم من قبل عليهن مما ساهم في

ومما يثير القلق حول استمرارية المستفيدات وانسحابهن أحيانا   ،دورا  في استمرار المستفيدات 
عدم قدره المستفيدات على التوفيق بين مهام البيت أو  ،ضعف الخبرة  المهنية قد يرجع إلى 

يرى أفراد عينة المستفيدات أن مستوى  ،بينما جعلهن يفكرن باالنسحاب مما يوالعمل 
 االستمرارية في البرنامج جيدة جدا .

 

رنامج تأهيل الراغبات بالعمل يف حمالت املستلزمات ما املعوقات التي تواجه القائمني على ب - 7
  ؟النسائية

 

حول مدراء عينة الخبراء والمستشارين والمسئولين والمدراء والمدربين المختصين و  أتفق   
محالت المستلزمات رنامج تأهيل الراغبات بالعمل في أبرز المعوقات التي تواجه القائمين على ب

؟ أتتضا أن الغالبية يرون أن هناك عدد من المعوقات المرتبطة بطبيعة البرنامج النسائية
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قلة المخصصات المالية ،عدم شمولية البرامج لكافة مناطق المملكة ، ضعف التخطيط للبرامج
، مستفيداتعدم كفاية التدريب المقدم لل،للبرنامج نقص الكوادر المؤهلة لتدريب المستفيدات 

بشكل  ضعف برامج التدريب المقدمة ،و نقص الكوادر المؤهلة لإلشراف على البرنامجل إضافة
 عام.

انتظام المستفيدات في البرنامج    أما بالنسبة للمعوقات المرتبطة بالمستفيدات تتضا في عدم 
مستفيدات انخفاض مستوى الوعي الثقافي لل، و عليها يبعدم اتقان المهارة التي تم التدر و 

واعتبار العمل فترة مؤقتة لالنتقال ألعمال عدم قناعه المستفيدات بالبرنامج بشكل عام ، و 
، تأثر المستفيدات بالنظرة االجتماعية لهن، و المستفيدات في البرنامج  نتظامعدم اأخرى، 
ألطفال كالعمل النزلي والعناية با تعيق المستفيدات من االستمرارالتي لظروف االسرية ل إضافة

مما يشكل صعوبة لدى  ظروف العمل غير مناسبة لعمل المرأة في هذا المجالونحوها ،وأخيرا  
 . في محالت المستلزمات النسائيةالعامالت 

بينما رأى أفراد عينة المستفيدات عدم وجود معوقات مرتبطة بالبرامج المقدمة، إال أنهن وفي 
رتبطة بالمستفيدات تحول دون استفادتهن من نفس الوقت يرين أن هنالك بعض المعوقات الم

، تعيق المستفيدات من االستمرارالتي الظروف االسرية تلك البرامج، ومن أبرز تلك المعوقات 
 .انخفاض مستوى الوعي الثقافي للمستفيدات، و في البرنامج هنعدم انتظامو 

     

  نتجة:لألسر امل املشاريع الصغريةلزيادة فعالية املسئولني  مقرتحات-8
مدراء الخبراء والمستشارين والمسئولين والمدراء والمدربين المختصين و اتفق كل من       

تأهيل الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات برامج لزيادة فعالية على عدد من المقترحات 
 .النسائية 

 واجععهتوتتصععل تلععك المقترحععات بعععدد مععن المحععاور : ضععرورة حععل المشععكالت والعقبععات التععي 
هيئعة البيئعة المناسعبة والمريحعة للعمعل ضعرورة ت إلعى إضعافة، نلضمان استمراريتهالمستفيدات 

مراكععععز ال بزيعععادة ععععدد، معععع االهتمععععام كتعععوفير المواصعععالت واالمعععاكن المخصصععععة لالسعععتراحة 
 إلحعاق،  والخليجيعة المرتبطعة بهعذا الشعأنالتجعارب العربيعة معن  المخصصة للتدريب واالستفادة

 بإععععداداالهتمعععام قبعععل وبعععد االلتحعععاق بالعمععل .إضعععافة لضععرورة بعععدورات تدريبيععة  داتمسععتفيال
عععداد الدراسععات العلميععة لزيععادة فعاليععة البععرامج المقدمععة ل لتطععويرواالتخطععيط و الدراسععات  تأهيععل وا 

 .الراغبات بالعمل في محالت المستلزمات النسائية
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 توصيات الدراسة : 
ستنباط عدد معن المؤشعرات التخطيطيعة المقترحعة التعي يمكعن يمكن من خالل هذه الدراسة ا    

 تأهيععل الراغبععات بالعمععل فععي محععالت المسععتلزمات النسععائية أن تسععاعد فععي زيععادة فاعليععة بععرامج 
وذلععك فععي ضععوء مععا أسععفرت عنععه النتععائج العامععة للدراسععة الميدانيععة ونتععائج الععدليل االسترشععادي 

ن أن تكون موجهعات تسعاعد القعائمين علعى وضعع للخبراء والمتخصصين . وهذه المؤشرات يمك
 القائمععة بععرامج ال لمعالجععه مشععكلة البطالععة لععدى اإلنععاث وتطععويربععرامج مماثلععة لزيععادة فعاليتهععا 

، وسععيتم تقسععيم المؤشععرات إلععى المملكععةوالتشععجيع علععى تعمععيم مثععل هععذه البععرامج علععى مسععتوى 
ت بالعمعل فعي محعالت المسعتلزمات تأهيعل الراغبعا بعرامجقسمين األول يتعلعق بمؤشعرات خاصعة ب

 بمحعالت خاصعة تخطيطيعه مؤشعرات نععرض أمعا القسعم الثعاني حالية لزيادة فعاليتهعا.الالنسائية 
 .  النسائية المستلزمات

 :تأهيل الراغبات بالعمل يف حمالت املستلزمات النسائية  بربامجأوال : مؤشرات ختطيطية خاصة 
 : للربامجيف جمال التخطيط  - أ
البد من متابعه تنفيذ القوانين التشريعات الخاصة  القوانين والتشريعات في مجال  -

لمخالفين مما ألصحاب العمل االعقوبات الرادعة بتأنيث محالت النسائية . وتنفيذ 
 تطبيق األنظمة والعمل بها لتحقيق التنمية .يسهم في 

لنسائية  وذلك العمل على دراسة األنظمة واللوائا الخاصة بقرارات تأنيث المحالت ا -
لتقييمها بين فترة واخرى عبر مراكز دراسات وبحوث متخصصة القتراح آليات التنفيذ 
ورصد النتائج والتعرف على الثغرات والنقص من اجل إدخال التعديالت المناسبة لكل 

 مرحلة من مراحل البرنامج .

ثهم على وحالعامالت بمحالت المستلزمات النسائية  تنمية الوعي القانوني لدى  -
 المخالفات عن طريق خط ساخن لتلقي الشكاوي والمالحظات .اإلبالغ عن 

 

 التـدريـب و الــتطــويـــر : - ب
كسابهن الخبرات الالزمة  اتمهم لرفع مستوى مهارة المستفيد التدريب عامل يعد       في  وا 

بق التوظيف خالل فترة التدريب التي تسمع تقديم الدعم الفني واإلداري  المجال المهني،
 . مما يسهم في زيادة اإلنتاج والتدريب على رأس العمل
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متخصصين بحيث يتم وضع البرامج وتحديدها  أيديبرامج تدريبية على  تطويريجب   -
وتعتمد الخطة  .على حدة فوظيفه من الوظائإعداد خطة تدريبية لكل  من خاللبدقة 

الوظيفة تدريبية على طبيعة في إعدادها من حيث المدة الزمنية، وعدد الساعات ال
 . التي ستعمل بها المتدربة

مكان التدريب وتوفير المواد الالزمة هارة المدربين والمتدربين و يعتمد التدريب على م -
 :د من الخطوات والمراحل المختلفة ويمر التدريب بعدللتدريب 

 . بالبرنامج استقبال المتدربين وتهيئتهم لشروط التدريب وتعريفهم  -
م شرح مفصل عن المواد المستخدمة وطريقة معالجتها وتهيئتها للعمل مع تقدي -

 التدريب على ممارسة المهنة.
والنماذج التي يتم التدريب عليها بدأ من النماذج البسيطة  بالبرامجالتعريف  -

 إلى  النماذج األكثر تعقيدا  وهكذا.

المهام طبيعة العمل و مهارة من خالل تدريبهم على إكساب المتدربين ال -
 المختلفة.

واستكمال عمليات التدريب بعد التعيين لتطوير األداء المهني المتابعة  -
 للعامالت.

 

 : التدريبية اتمتابعة العملي 

المتابعة عامل هام لنجاح الدورات التدريبية وتشتمل على :متابعة حضور وانتظام     
ب. إضافة لمتابعة العمليات التدريبية المتدربين مما يخلق حافزا  إيجابيا  لديهم لمتابعة التدري

المتخصصة حيث تسهم المتابعة والتقييم في إعداد وتطوير دورات تدريبية جديدة تتناسب مع 
 مستقبال  أوجه القصور والنقص.  ىالمستجدات تتالف

 
 : تقييم العمليات التدريبية

ها على تقديم اإلتقان على مدى كفاية الدورة التدريبية من حيث مدتها، وقدرتأهمية التعرف 
ويجب أن يكون التقييم محكوم بمؤشرات سهلة القياس مما ، للمنتج الكلي وتنمية الجماليات
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يساعد الحقا  في التطور واالرتقاء بخطط العمل مستقبال . مع ضرورة مشاركة المستفيدين في 
 عملية التقويم .

 
 : التدريبية اتإمتام الدور

ومن ثم تقييم علية . تمام  الدورة التدريبية في المجال الذي تدربشهادة إت اتيتم منا المتدرب
وكيف انعكست على  هبعد التدريب لتقيم مدى االستفادة التي حققها المتدرب اتعمل المتدرب

 .اللمهام الموكلة إليه اأدائه
 

 التدريب على رأس العمل :
من الخبرات المتنوعة في هو تدريب للعامالت بهدف رفع كفاءة العامالت واكسابهم المزيد 

 مجال تخصصاتهم. 

 ثانيًا: مؤشرات ختطيطيه خاصة مبحالت املستلزمات النسائية :
أهمية مراعاة نظام الدوام اليومي للمرأة العاملة من حيث بداية ونهاية وقت الدوام وطول  -

،وهعذا ال يتناسعب معع  التجارية المحالتساعات العمل، حيث إن ساعات العمل تمتد في 
صععباحي إلععى دوامععين  المحععالتبيعععة المععرأة ، ويمكععن تالفععي ذلععك بتجزئععة العمععل فععي ط

التنسععيق بعين سععاعات العمععل علععى الععدوامين وبعذلك نضععمن  وتقسععيم الععامالت  ومسعائي،
  ومسئولياتها نحو أسرتها.

توفير ُدور حضانة للعناية باألطفال وقت عمل األم لتطمئن األم العاملة على طفلها وقت  -
( توفير دور حضعانة فعي ) المحالت التجاريةفي العمل، لذلك على جهات العمل  وجودها

وهذه الخطعوة تعطعي األم العاملعة فرصعة لإلشعراف علعى أبنائهعا بأسعار رمزيه مقر العمل 
أثنععاء العمععل وال سععيما أن نظععام العمععل والعمععال السعععودي قععد أعطععى المععرأة العاملععة حععق 

طعامه.استقطاع ما ال يزيد عن ساعة من و   قت الدوام للعناية بوليدها وا 

حيث أتضا أن هناك بعض المؤسسات توفر نقعل  االهتمام بتحسين مستوى المواصالت  -
 أععدادهاوزيعادة للموظفات ، وآخرى ال توفر نقل  نقل  . كما ينبغي االهتمام  بالحافالت 

و اسععتبدال أ .إلععى مقععر العمععلاالنتقععال مععن منععازلهم لتععوفير السععاعات التععي يقضععونها فععي 
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تععوفير المواصععالت بصععرف )بععدل نقععل( مقابععل مععادي للمسععتفيدات يضععاف للراتععب الشععهري 
 وتتولى كل مستفيدة مسؤولية توفير مواصالتها بنفسها.

وتعوعيتهن و أسعرهن خدمات التأمين الصعحي المقدمعة للنسعاء الععامالت  بتوفيراالهتمام  -
اكن التي يمكعنهن االسعتفادة منهعا. بالخدمات التي يحصلن عليها من خالل التأمين واألم

 على أن يشمل التأمين جميع أفراد األسرة التي تعولها العاملة. 

كحعافز  بالمبيععاتربط الزيادة بمععدل وتحفيزهن من خالل  زيادة رواتب النساء العامالت  -
، ووضعععع زيعععادة سعععنوية لرواتعععب الععععامالت لتشعععجيعهن علعععى االسعععتمرار فعععي العمعععل لهعععن

 . لمواجهه غالء المعيشةيرات المستمرة ولمواجهة التغي

توعيععة وتثقيععف العععامالت بعمععل محاضععرات ونععدوات للنسععاء العععامالت وتثقععيفهن بأهميععة  -
حسب األهم فالمهم وترتيعب االحتياجعات االساسعية  تنظيم اإلنفاق ووضع ميزانية لألسرة 

سعرة إلدارة المعوارد فعملية اإلنفاق األسري تتطلب جهدا  معن  أحعد أفعراد األثم الكماليات . 
الماليعععة بشعععكل يلبعععي كعععل متطلبعععات األسعععرة أو أغلبهعععا وتسعععتوجب هعععذه العمليعععة توافقعععا   

 ومناقشة بين أفراد األسرة وتوزيعا  لألدوار والصالحيات فيما يتعلق بالتصرف بالموارد.

 
 اخلاصة باجملتمع : ملقرتحاتا ثالثًا:
،ألفععراد المجتمععع  لتغييععر الثقععافي يجععب االهتمععام برفععع مسععتوى الععوعي االجتمععاعي و    -

 . النظرة حول عمل المرأة

بيع محالت في المرأة عمل دعم" مسيرة مواصلة نحو إضافية خطوات اتخاذ إلى ختاما  نتطلع  
إجراء الدراسات و استطالع  خالل ،من ، الجهات المعنية قبل من" النسائية المستلزمات

 المستلزمات بيع محالت في المرأة بعمل علقةالمت والمعوقات المشاكل حول النتائج وحصر
 الجهات قبل من لمتابعتها والعامالت  المستثمرين العمل أصحاب من كل على  النسائية
زالة المعنية فعاليتها. من تحد التي العوائق وا   

 
 
 
 



113 
 

 املراجع : 
 اوال: املراجع العربية :

 

ة التدريب الميداني لطلبة م(. دراسة تقويمية لمدى فاعلي1986أبوالمعاطي، ماهر.) -
 الكليات.رسالة ماجستير غير منشورة .كلية الخدمة االجتماعية. جامعة حلوان.

م( . مشكالت التنظيم الصناعي في قطاع الصناعات الصغيرة. رسالة 1969انطوان،رشاد .) -
 ماجستير غير منشورة ، مكتبة كلية التجارة ، جامعة عين شمس.

 إدارة المنظمات إتجاة شرطي. الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع.م(. 1982بدر، حامد.) - -
 م(. معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية. بيروت : مكتبة لبنان.1986بدوي،أحمد .) -
م(. نظرية التعلم منظور علم اإلدارة. الرياض : إدارة البحوث 1988جاكسون وآخرون.) -

 معهد اإلدارة العامة.
.برامج الرعاية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.الرياض: م(2005الباز، راشد.)-

 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.
 م(. أصول البحث العلمي. القاهرة: مكتبة وهبة.1980حسن،عبدالباسط.) -
م(. إدارة المؤسسات االجتماعية اسسها ومفاهيمها. القاهرة: 1986جوهر، صالح الدين.) -

 عين شمس.
م(.دور المشروعات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة لدى 2010سارة.)الخمشي،  -

 الشباب.الرياض: المجلة العربية للدراسات األمنية.
(.تصميم البحوث االجتماعية.نسق منهجي جديد.بيروت: دار 1982الساعاتي، حسن.) -

 النهضة العربية.
األسر المنتجة بآليات هع( . ورقة عمل عن توظيف برامج 1430السحاقي، بدر جابر.) -

تعاونية مقدمة في ملتقى الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية.المنعقد بقاعة 
 الملك فيصل للمؤتمرات فندق أنتركنتننتال مدينة الرياض.

م(. السلوك التنظيمي واألداء . اإلسكندرية: دار الجامعات 1982سليمان ، حنفي.) -
 المصرية.

 م( . ملتقى األسر المنتجة الطريق نحو التميز .حديث.2008طف )الشبراوي، عا-
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م(. التنمية والمشكالت االجتماعية. اإلسكندرية: المكتب الجامعي 2000شفيق،محمد.) -
 الحديث.

 م(. الرعاية السعودية المتميزة. اإلسكندرية: المكتب العربي الحديث.1993صالا، يوسف.) -
شمول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمظلة  م(.2006الصياد، محمد حامد .) -

 التأمينات االجتماعية، منظمة العمل العربية.الخرطوم: المركز العربي للتأمينات االجتماعية.
م(.دور المنظمات غير الحكومية في النهوض بالصناعات 1969عبدالهادي، سيد زكي.)-

 الصغيرة في مصر. الصغيرة والحرفية. بحث مقدم لندوة النهوض بالصناعات
م(. نظرة تحليلية في تقويم الفعالية التنظيمية. مجلة معهد 1988عبد الحميد، محمد.) -

 (. السنة العاشرة. مسقط: مطابع عجمان.32اإلدارة العامة العدد)
م(. دور الصناعات الصغيرة اليدوية واألسر المنتجة في 1984عبدالكريم،علي األحول.) -

ع إشارة إلى المجتمعات الجديدة. القاهرة: بحث مقدم لندوة النهوض التمنية االجتماعية م
 بالصناعات الصغيرة.

 م(. البحث العلمي . الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع.2001عبيدات،ذوقان وآخرون.) -
م(.الموارد المالية للجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية 2002العسيري،محمد.)-

في أمن المجتمع . رسالة ماجستيرغيرمنشورة.الرياض:أكاديمية نايف العربية  ودور خدماتها
 للعلوم األمنية.

م( المتغيرات الدولية و األزمة المالية العالمية وتأثيراتها 2008عيسى،محمد عبد الشفيع ) -
 على تمكين المرأة في سوق العمل القاهرة :معهد التخطيط القومي .

 م(. التخطيط لتنمية المجتمع. القاهرة: دار الحكيم.1995مختار، عبدالعزيز.) -
م(. التقويم الدوري التربوي للجمعيات الخيرية النسائية في المملكة 1999المنيف، حصة.) -

 العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض: كلية اآلداب جامعة الملك سعود.
ين الوحدات المحلية وأثرة على برامج م(. فعالية تنسيق ب1994القحطاني، منصور.) -

التنمية. دراسة تطبيقية على منطقة عسير. رسالة ماجستير غير منشورة.جدة: كلية االقتصاد 
 واإلدارة جامعة الملك سعود.

م(. المناخ التنظيمي مؤشر لفاعلية إدارة المؤسسات العامة 1986النمر،سعود وحمزاوي.) -
 رياض:كلية العلوم اإلدارية جامعة الملك سعود.في المملكة العربية السعودية.ال
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م(. المدخل إلى البحث العلمي ومناهجة . جدة: الربوع 1997النهاري،،عبدالعزيز.)  -
 السعودية للنشر والتوزيع. 

( .الرياض: وزارة التخطيط 2006وزارة االقتصاد والتخطيط واألهداف التنموية لأللفية) -
 ي.برنامج األمم المتحدة اإلنمائ

هع(.الرياض: وزارة الشئون 1425خطة عمل اإلستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر. ) -
 االجتماعية.

هع(.الدليل اإلرشادي لبرامج إقراض وتأهيل األسر 1425وزارة الشئون االجتماعية .) -
 المنتجة.
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