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قياس أثر التدريب للموارد البشرية النسائية في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة
السعودية
(دراسة ميدانية على منطقة عسير)
د .فايز عوض بن ظفرة
أستاذ مساﻋد
قسﻢ إدارة األﻋمال وﻋميد كلية األﻋمال
جامعة الملك خالد
المستخلص:
ﻫدﻓت ﻫذه الدراسة إلى قياس أثر التدريب للموارد البشرية النسائية ﻓي تحﻘيق التمكين االقتصادي للمرأة
السعودية ،وذلك من خالل التعرف ﻋلى أﻫﻢ مؤشرات تعليﻢ المرأة السعودية ومدى مساﻫمتها ﻓي سوق
العمل السعودي ،وقياس أثر التدريب للموارد البشرية النسائية ﻓي زيادة قدرة المرأة السعودية ﻓي إﻋداد
وإدارة وتنظيﻢ المشروﻋات الصغيرة ،وكذلك قياس أثر التدريب للموارد البشرية النسائية ﻓي تنمية مهارات
المرأة السعودية ﻓي تنظيﻢ الموارد المادية وتﻘييﻢ المخاطر االقتصادية للمشروﻋات ،وقياس أثر التدريب
للموارد البشرية النسائية ﻓي تحسين دخل المرأة وزيادة مناﻓستها للرجل ﻓي الميدان االقتصادي .وأظهرت
نتائج الدراسة وجود أثر لتدريب الموارد البشرية النسائية ﻓي تحﻘيق التمكين االقتصادي للمرأة السعودية،
حيث قدمت الدراسة نموذجا يتكون من  6ﻋوامل تشكل النموذج األﻓضل لزيادة ﻫذا األثر ،وذلك ﺑإجراء
التحليل العاملي واالختبارات اإلحصائية الالزمة لتحديد ﻋناصر التدريب للموارد البشرية النسائية المؤثرة
ﻓي تحﻘيق التمكين االقتصادي للمرأة السعودية ومدى ارتباطها ﺑتفسير التغير ﻓي ﻫذه الظاﻫرة ﺑغية الوصول
إلى مؤشرات تساﻋد ﻋلى الخروج ﺑاستنتاجات وتوصيات تسهﻢ ﻓي اتخاذ الﻘرار الصحيح ﺑشأنها .وأظهرت
النتائج استخالص أقل ﻋدد من العوامل التي تؤثر ﺑشكل مباشر ﻓي قياس ذلك األثر وتفسر مجتمعة % 58
من التغير الحاصل ﻓي التمكين االقتصادي للمرأة السعودية .كما اختبرت الدراسة دور العوامل الديمغراﻓية
للمستجيبات ﻓي وجود أثر للتدريب ﻋلى تحﻘيق التمكين االقتصادي لديهن .وخرجت الدراسة ﺑالعديد من
التوصيات التي ستخدم المرأة السعودية وكذلك متخذ الﻘرار ﻓي منطﻘة ﻋسير والمملكة العرﺑية السعودية
ﺑشكل ﻋام ؛ ﺑحيث يمكن االستناد إليها ﻋند وضع اآلليات والسياسات الالزمة إلحداث التمكين االقتصادي
للمرأة السعودية.
الكلمات المفتاحية :التدريب  -الموارد البشرية النسائية  -التمكين االقتصادي  -المرأة السعودية.
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Abstract:
The goal of this study is to measure the effect of training on female human
resources (FHR) in achieving the economic empowerment of Saudi women by
identifying the most important indicators of Saudi women's education, and their
contribution to the Saudi labor market and measuring the impact of training on
women's human resources.
The study applied the statistical analysis and statistical tests required to identify
the training elements of FHR that affect the economic empowerment of Saudi
women and its relevance to explaining the change in this phenomenon with a
view to have indicators that help to draw conclusions and make recommendations
to help them make the right decision. The study also examined the role of the
demographic factors of respondents in the impact of training on achieving their
economic empowerment. Finally, the study put forward a number of
recommendations that can constructively help both females and decision makers
draw up the policies necessary for the economic empowerment of Saudi women.
Keywords: Training - Women's Human Resources - Empowerment of Saudi
Women.
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 -1مشكلة الدراسة:
وﻓﻘا للرؤية الطموحة للمملكة العرﺑية السعودية
 2030ﻓإن المرأة السعودية قادمة ﺑدور تنموي
كبير لتحﻘيق نجاحات كبيرة ﻋلى الصعيدين
اإلقليمي والعالمي ﻓي تﻘدير الﻘيادة السياسية ﺑتفوقها
العلمي والعملي رغﻢ التحديات االجتماﻋية التي
تضيق الخناق ﻋلى المرأة التي وضعت ﺑصمتها
المميزة ﻓي التعليﻢ والطب والكثير من المجاالت،
حيث سيُفتح الباب أمام المبدﻋات والمثﻘفات
والمتميزات للمشاركة ﻓي النهضة والبناء
وتشجيعهن ﻋلى اإلنتاج ،مع التمسك ﺑتﻘاليدﻫن
وحجاﺑهن وﻋاداتهن األصيلة .وﻓي خطوة ﻋلى
الطريق الصحيح لتمكين المرأة ،تضمنت رؤية
 2030التي حملت البشائر لكل من يعيش ﻋلى
األرض السعودية أن الﻘادم -ﺑإذن هللا -أﻓضل ،ﻓهذه
الرؤية تضمنت قضايا المرأة ﺑصورة مباشرة
وغير مباشرة ،وأﺑرز ما تضمنتﻪ كان ﻓي النﻘاط
اآلتية( آل ﻋبيد وآخرون:)2018،







تضمنت الرؤية المستﻘبلية رﻓع نسبة مشاركة
المرأة ﻓي سوق العمل من  % 22إلى ،% 30
وزيادة مساﻫمة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة ﻓي إجمالي الناتج المحلي من 20
 %إلى  ،% 35وتخفيض معدل البطالة من
 % 11.6إلى . %.7
رﻓع إنفاق األسر ﻋلى الثﻘاﻓة والترﻓيﻪ من 2.9
 %إلى  ،% 6ﻋبر دﻋﻢ إيجاد خيارات ثﻘاﻓية
متنوﻋة تتناسب مع األذواق والفئات
وترﻓيهية ّ
كاﻓّة.
رﻓع نسبة مدخرات األسر من إجمالي دخلها
من  % 6إلى . %10
تدريب أكثر من  500ألﻒ موظﻒ حكومي
ﻋن ﺑعد ،وتأﻫيلهﻢ لتطبيق مبادئ إدارة
الموارد البشرية ﻓي أجهزتنا الحكومية ﺑحلول
ﻋام 1442ه 2020م.

وللتداﻋي المنطﻘي لكل ما سبق ،وﺑاإلضاﻓة إلى
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االﻋتراف المتزايد ﺑأﻫمية دور المرأة ﻓي المجتمع
السعودي؛ وﺑالرغﻢ من ذلك ﻓإن المرأة ﻓي منطﻘة
ﻋسير لﻢ تلق االﻫتمام الكاﻓي ﻓي ﻫذا المجال األمر
الذي دﻓع الباحث إلى اختيار موضوع قياس أثر
التدريب للموارد البشرية النسائية ﻓي تحﻘيق
التمكين االقتصادي للمرأة السعودية.
من أجل تحديد مشكلة الدراسة ﺑشكل دقيق تﻢ الﻘيام
ﺑدراسة استطالﻋية لعدد من الوحدات الحكومية
ﺑمنطﻘة ﻋسير ومؤسسات الﻘطاع الخاص ذات
العالقة ،وكذلك مكاتب التوظيﻒ وغيرﻫا ذات
الصلة ﺑموضوع التمكين االقتصادي للمرأة
السعودية للوقوف ﻋلى مشكلة الدراسة ﺑشكل
يعكس الواقع العملي ،وللوصول إلى ذلك ﻓﻘد تﻢ
إجراء ﻋدة مﻘاﺑالت مع ﺑعض المسؤولين ﺑتلك
الجهات ،للتعرف ﺑصورة أولية ﻋلى األسباب التي
تعوق قدرة المرأة السعودية ﻓي إﻋداد وإدارة
وتنظيﻢ المشروﻋات الصغيرة وزيادة مناﻓستها
للرجل ﻓي ﻫذا الميدان ،ودور التدريب ﻓي تمكينها
من ذلك ،واستنادا إلى ما سبق توصل الباحث مبدئيا ً
إلى العديد من الشواﻫد أو المظاﻫر التي تشير إلى
مشكلة البحث وتؤكدﻫا.
وﻓي ضوء ما سبق ذكره ،تأتي ﻫذه الدراسة
محاولةً اإلجاﺑة ﻋن التساؤل الرئيس التالي :ما أثر
التدريب للموارد البشرية النسائية ﻓي تحﻘيق
التمكين االقتصادي للمرأة السعودية؟ وينبثق من
ﻫذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرﻋية اآلتية:





ما تأثير التدريب للموارد البشرية النسائية ﻓي
زيادة قدرة المرأة السعودية ﻋلى إﻋداد وإدارة
وتنظيﻢ المشروﻋات الصغيرة؟
ما أثر التدريب للموارد البشرية النسائية ﻓي
تنمية مهارات المرأة السعودية ﻓي تنظيﻢ
الموارد المادية وتﻘييﻢ المخاطر االقتصادية
للمشروﻋات؟
ما تأثير التدريب للموارد البشرية النسائية ﻓي
تحسين دخل المرأة وزيادة مناﻓستها للرجل ﻓي
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الميدان االقتصادي؟
ما أﻫﻢ السياسات واآلليات العملية المﻘترحة
ﻓي مجال التدريب للموارد البشرية النسائية
لتحﻘيق التمكين االقتصادي للمرأة السعودية؟

 -2أهمية الدراسة:
تنبع أﻫمية الدراسة من أﻫمية الﻘطاع الذي تطبق
ﻋليﻪ الدراسة؛ حيث إن قطاع المرأة السعودية
يعتبر نصﻒ المجتمع ومن أﻫﻢ الﻘطاﻋات التي لها
تأثير ﻋلي االقتصاد الوطني ،ولها دور مهم ﻓي
دﻋم وتنمية الﻘطاﻋات االقتصادية األخرى.
كما تنطلق أﻫمية الدراسة الحالية من أﻫمية
الموضوع محل البحث باﻋتبار أن التمكين
االقتصادي للمرأة السعودية من المفاﻫيم اإلدارية
المعاصرة وما زال ﻫنالك حاجﻪ لدراسة جوانبﻪ
المختلفة خاصة ﻓي البيئة السعودية ذات الطاﺑع
الخاص ﺑالنسبة لعمل المرأة ،األمر الذي يعزز من
الميزة التناﻓسية والربحية لهذا الﻘطاع المهﻢ من
الﻘوى العاملة للمجتمع السعودي.
كما تبرز أﻫمية ﻫذه الدراسة من أنها سوف تﻘدم
نتائج وتوصيات ألصحاب الﻘرار ﻓي ﻓي ﻫذا
المجال ،لترسيخ ثﻘاﻓة التمكين واإلبداع اإلداري
واالقتصادي الخاص ﺑالمرأة ﻓي منطﻘة ﻋسير.
كما تكمن أﻫمية الدراسة الحالية ﻓي اإلضاﻓة التي
ستﻘدمها إلى المكتبة العربية حول التمكين اإلداري
واالقتصادي لﻘطاع مهﻢ ﻓي المجتمع  ،وأثر ذلك
ﻋلي السلوك اإلبداﻋي للمرأة السعودية ،التي
سيكون لها أثر ﻓي إﻓادة الباحثين من حيث تحفيزﻫﻢ
للبحث ﻓي ﻫذا الموضوع المهم ،من زوايا أخري.

 - 3أهداف الدراسة:
يتمثل ﻫدف الدراسة الرئيس ﻓي :قياس أثر
التدريب للموارد البشرية النسائية ﻓي تحﻘيق
التمكين االقتصادي للمرأة السعودية ،وينبثق منﻪ
األﻫداف الفرﻋية التالية:



التعرف ﻋلى أﻫﻢ مؤشرات تعليﻢ المرأة
السعودية ومدى مساﻫمتها ﻓي سوق العمل
السعودي.
قياس أثر التدريب للموارد البشرية النسائية
ﻓي زيادة قدرة المرأة السعودية ﻋلى إﻋداد






وإدارة وتنظيﻢ المشروﻋات الصغيرة.
قياس أثر التدريب للموارد البشرية النسائية
ﻓي تنمية مهارات المرأة السعودية ﻓي تنظيﻢ
الموارد المادية وتﻘييﻢ المخاطر االقتصادية
للمشروﻋات.
قياس أثر التدريب للموارد البشرية النسائية
ﻓي تحسين دخل المرأة وزيادة مناﻓستها للرجل
ﻓي الميدان االقتصادي.
اقتراح مجموﻋة من اإلجراءات واآلليات
العملية والواقعية التي تفيد ﻓي إرشاد الجهات
الحكومية والرسمية ذات العالقة ﺑهذه الﻘضية؛
ﺑحيث يمكن االستناد إليها ﻋند وضع
السياسات الالزمة إلحداث التمكين
االقتصادي للمرأة السعودية.

 -4فروض الدراسة:
يعمل البحث ﻋلى اختبار ستة ﻓروض ( تﻢ
تطويرﻫا من خالل الدراسات الساﺑﻘة ،والدراسة
االستطالﻋية ) تتمشى مع األﻫداف الخاصة ﺑﻪ،
وﻫذه الفروض ﻫي:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور التدريب
للموارد البشرية النسائية ﻓي زيادة قدرة المرأة
السعودية ﻋلى إﻋداد الموازنات التﻘديرية
للمشروﻋات الصغيرة .
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور التدريب
للموارد البشرية النسائية ﻓي زيادة قدرة المرأة
السعوديةﻋلى تحﻘيق االستﻘاللية االقتصادية
ومناﻓسة الرجل ﻓي الميدان االقتصادي .
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور التدريب
للموارد البشرية النسائية ﻓي زيادة قدرة المرأة
السعودية ﻋلى ادارة الﻘوى البشرية وإﻋداد
حساﺑات النفﻘة والعائد.
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور التدريب
للموارد البشرية النسائية ﻓي زيادة قدرة المرأة
السعودية ﻋلى إقامة العالقات العامة
والتسويق الجماﻋي واستثمار الموارد
المتاحة.
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور التدريب
للموارد البشرية النسائية ﻓي زيادة قدرة المرأة
السعودية ﻋلى إجراء التبادالت التجارية
وتحسين الدخل االقتصادي لألسرة.
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور التدريب
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للموارد البشرية النسائية ﻓي زيادة قدرة المرأة
السعودية ﻋلى تسويق أﻓكار المشروﻋات
الصغيرة وإدارة وتﻘييﻢ المخاطر االقتصادية
للمشروﻋات.

 5ـ أقسام الدراسة :
ﺑعد التﻘديﻢ الساﺑق ﻓإن البحث ينﻘسﻢ إلى ما يأتي:




الﻘسﻢ األول :اإلطار النظري
الﻘسﻢ الثاني :الدراسة الميدانية
الﻘسﻢ الثالث :النتائج والتوصيات

أوال_ اإلطار النظري للدراسة:
وﻓي ﻫذه الجزئية سوف نناقش محورين :يخصص
المحور األول لمناقشة كل من مفهوم التمكين
االقتصادي للمرأة ،وتدريب الموارد البشرية
(المفهوم واألﻫداف وأثر تصميﻢ البرامج التدريبية)
وأخيرا ً نماذج تﻘييﻢ أثر التدريب .أما المحور الثاني
ﻓيخصص لعرض الدراسات الساﺑﻘة ذات الصلة
ﺑالموضوع محل البحث ،وذلك ﻋلي النحو التالي:

المحور األول :المفاهيم ذات الصلة بموضوع
الدراسة:
 .1مفهوم التمكين االقتصادي للمرأة:
ظهر مفهوم التمكين ﻓي تسعينات الﻘرن الماضي
وأصبح من المفاﻫيﻢ الشائعة ﻓي معظﻢ الدول،
خاصة ﻓي مجال التنمية االقتصادية واالجتماﻋية،
وﻓي كتاﺑات المرأة؛ حيث ح َّل مفهوم التمكين
جوﻫريًّا  -سواء ﻓي مناقشة السياسات ،أو البرامج
 مح َّل مفاﻫيﻢ النهوض والرﻓاﻫية ،ومكاﻓحة الفﻘروالمشاركة المجتمعية ،وش َّكل أحد المفاﻫيﻢ الرئيسة
ﻓي المؤتمرات المحلية والدولية ،وقد ﻋرﻓﻪ السيد
ﻋلى أنﻪ دﻋﻢ إمكانية المرأة وقدرتها ﻋلى التأثير
ﻓي المؤسسات االجتماﻋية التي تؤثر ﻓي حياتها
(السيد ،)2010،ويمكن أن يعرف ﻋلى أنﻪ
إحساس المرأة ﺑﻘيمتها وحﻘها ﻓي أسرتها وﻓي
المجتمع ككل ،وذلك ﺑتوﻓير ﻓرص العمل المناسبة
لها ،وتأثير ذلك ﻋلى نفسيتها وأدائها ﻓي أسرتها
وﻓي المجتمع المحيط ﺑها ،وانعكاس ذلك ﻋلى ﺑناء
وسياسيا
واقتصاديًّا
اجتماﻋيًّا
مجتمعها
(خضر )2003،ويعرف التمكين االقتصادي
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للمرأة وﻓﻘا لبرنامج األمﻢ المتحدة اإلنمائي لتمكين
المرأة اقتصاديا ﺑأنﻪ يتضمن زيادة األﻫمية النسبية
للمرأة ﻓي الوظائﻒ اإلدارية والتنظيمية والمهنية،
والتوظيﻒ الذاتي ،وكذلك زيادة األﻫمية النسبية لها
ﻓي التوزيع النسبي للدخل المكتسب وﻓرص
الحصول ﻋلى التمويل والمشاركة ﻓي صنع
الﻘرارات االقتصادية (أصالة .)2012،وﺑالتالي
يمكن الﻘول ﺑأن التمكين االقتصادي للمرأة يعني
االﻋتماد ﻋلى الذات ﺑهدف الحصول ﻋلى ﻓرص
ﻋمل متساوية ،ومدى االستفادة من المساﻫمة ﻓي
التنمية(.)2012 ،Duflo
 .2تدريب الموارد البشرية (المفهوم واألهداف
وأثر تصميم البرامج التدريبية):
مفهوم التدريب وأهدافه:
ﻋلى اختالف العلماء ﻓي تعريﻒ التدريب إال أن
الكل يجمع ﻋلى أن التدريب يتركز ﻓي إحداث
التغيير والتطوير ﻓي العنصر البشري .ويرى
ﻋيشي (ﻋيشي )2012 ،أن التدريب ذو ﺑعد نظري
وﻋملي وسلوكي ،،ﻓأما السلوكي ﻓيهدف إلى
إكساب الفرد المعرﻓة والخبرات ،وأما العملي
ﻓيهدف إلى إكساب المتدرب طرقا تدريبية أكثر
ﻓعالية وتطبيﻘية ،أما السلوكي ﻓيهدف إلى تطوير
اتجاﻫات التدرﺑين وإكساﺑهﻢ أنماطا سلوكية وإدارية
ﻓعالة .ويعرﻓﻪ السلمي(،السلمي ،)1983 ،ﺑأنﻪ
ﻋملية منظمة مستمرة محورﻫا الفرد ﻓي مجملﻪ،
تهدف إلى إحداث تغييرات محددة سلوكية وﻓنية
وذﻫنية لمﻘاﺑلة احتياجات محددة حالية أو مستﻘبلية،
يتطلبها الفرد والعمل الذي يؤديﻪ ،والمنظمة التي
يعمل ﻓيها والمجتمع الكبير ،كما ﻋرﻓﻪ ﻋلى ﺑأنﻪ
ﻋملية نظامية لتغيير سلوك العاملين ﺑاتجاه تنمية
وتطوير أﻫـداف المنظمة ﻓي الوقت الحالي
والمستﻘبلي ،وأيضا التدريب ﻫو الجهود الهادﻓة إلى
تزويـد الفرد العامل ﺑالمعلومات والمعارف التي
تكسبﻪ مهارة ﻓي أداء العمل أو تنمية مهارات
ومعارف وخبرات ﺑاتجاه زيادة كفاءة الفـرد
الحاليـة والمـستﻘبلية( .الهيتـي .)2003 ،ويمكن أن
نستخلص ﻋددا من األﻫداف التي تهدف المنظمات
إلى تحﻘيﻘها ﻋند وضع البرامج التدريبية
(ﻋالقي)2015،


يحاول التدريب تغيير سلوك األﻓراد لسد
الثغرة ﺑين األداء الفعلي ومستوى األداء
المرجو تحﻘيﻘﻪ.

قياس أثر التدريب للموارد البشرية النسائية في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة السعودية

 يساﻋد التدريب ﻋلى تحسين مستوى أداء
الفرد؛ مما يؤدي إلى رﻓع الكفاءة واإلنتاجية.
 يعمل التدريب ﻋلى تنمية معرﻓة أﻓراد
المنظمة.
 يعمل التدريب ﻋلى تحسين المناخ العام ﻓي
المنظمة وتزويد األﻓراد العاملين ﺑالخبرات
الالزمة والمهارات المختلفة التي تساﻋدﻫﻢ ﻓي
تحسين أﻋمالهﻢ.
 يخلق التدريب ﻋالقة إيجاﺑية ﺑين المنظمة
وأﻓرادﻫا؛ مما يولد إحساس الفرد ﺑاالنتماء
للمنظمة.
 يساﻋد التدريب ﻓي ﻋملية تخطيط الﻘوى
العاملة وتنميتها ،وﻫذا يؤدي إلى تحﻘيق
التنمية االقتصادية واالجتماﻋية.
 .3نماذج تقييم أثر التدريب:



توجد ﻋدة نماذج لتﻘييﻢ التدريب ومعرﻓة أثره ﻋلى
العاملين ،ويهدف إلى التأثير ﻓي المنظمة والتأثير
ﻋلى األداء ومن ﻫذه النماذج والذي ال يظهر أثره
إال ﺑعد ﻓترة من الزمن (اليوسﻒ:)1433 ،




نموذج كريك ﺑاترك  Kirk Patrickنموذج
يمكن االستفادة منﻪ ﻓي جمع المعلومات وﻫو
أكثر شيوﻋا ويركز ﻫذا النموذج ﻋلى قياس
معرﻓة أثر التعلﻢ ﻋلى التدريب ،ومعرﻓة أثر
السلوك ﻋلى التدريب ،والنتائج المتحﻘﻘة من
التدريب.
نموذج ﺑاركر  barkerوﻫذا النموذج يﻘيس
مستويات تركز ﻋلى أداء الوظيفة ،وأداء
مجموﻋة العمل ،ورضا المتدرب والمعلومات
التي حصل ﻋليها(.ﻋﻘيلي)2005 ،

المحور الثاني :الدراسات السابقة المتعلقة
بالموضوع محل البحث:
يمكننا تناول أﻫﻢ الدراسات التطبيﻘية الساﺑﻘة ﻋلى
النحو التالي:


دراسة ) Laurine (1995ﺑعنوان تجرﺑة
تمكين المرأة ﻓي البحث الطبي .ﻫدﻓت ﻫذه
الدراسة إلى تطوير مفهوم تمكين المرأة
العاملة من خالل التركيز ﻋلى إدراك المرأة
للتمكين كمفهوم ،وقد استخدمت الباحثة
المﻘاﺑلة الشخصية كأداة للدراسة وتركزت
العينة ﻋلى مجموﻋة من العامالت الالتي



لديهن خبرة سنوات ﻓي موضوع التمكين .وقد
خلصت الدراسة إلى أن المشاركات ﻓي
الدراسة نجحن ﻓي المهارات المتعلﻘة ﺑالتمكين
سواء كانت مهارات معرﻓية أو جسدية أو
ﻓكرية.
دراسة Factors )2002( Al-Shetaiwi
Utilization of Affecting the Under
Qualified Saudi Women in the
 Saudi Private Sectorوﻫدﻓت إلى
اكتشاف أﻫﻢ العوامل التي أدت إلى ﻋدم
استغالل المرأة السعودية المؤﻫلة ﻓي الﻘطاع
الخاص ،وكان من أﻫﻢ نتائج الدراسة ﻋدم
وجود تواﻓق ﺑين مخرجات التعليﻢ والتدريب
مع حاجة الﻘطاع الخاص للمرأة ﻓي المجال
الفني والمهني ،كما أن أغلب الوظائﻒ
المطروحة ﺑالﻘطاع الخاص للمرأة ال تتناسب
مع الظروف االجتماﻋية والثﻘاﻓية للمرأة
السعودية ،إضاﻓة إلى ﻋدم كفاءة نظام
المعلومات ﺑسوق العمل ،وﻋدم مراﻋاة نظام
العمل لظروف العاملة ،ونﻘص خدمات
مراكز رﻋاية األطفال ،كما أظهرت الدراسة
أن انخفاض األجر ﺑالﻘطاع الخاص ليس سببًا
ﻓي ﻋدم إقبال المرأة السعودية ﻋلى العمل ﻓي
ﻫذا الﻘطاع خالﻓًا لبعض العوامل األخرى
التي تعدﻫا المرأة السعودية من البواﻋث ﻋلى
ﻋدم اإلقبال للعمل ﻓي ﻫذا الﻘطاع كعدم وجود
نظام الدوام الجزئي ،وﻋدم توﻓر وسائل النﻘل
المجانية ،إضاﻓة إلى طول ساﻋات الدوام ،كما
لﻢ يتضح تأثير العوامل االجتماﻋية ﻋلى قبول
المرأة الباحثة ﻋن ﻋمل ألي وظيفة من
الوظائﻒ الفنية والمهنية والتي كانت ﻓي ﻓترة
مضت غير مﻘبولة اجتماﻋيا كالخياطة
والتجميل والنسيج ،وكان من أﻫﻢ توصيات
الدراسة ضرورة إﻋطاء التعليﻢ الفني
والتدريب المهني للمرأة اﻫتما ًما أكثر مع
االستفادة من ﺑرامج التعليﻢ الفني والتدريب
المهني المﻘدمة للذكور ﻓي تطوير سياسة
تعليﻢ اإلناث ﻓنيا ومهنيا.
دراسة الﻘوقا) )2007ﺑعنوان أثر التدريب
ﻋلى أداء المشروﻋات الصغيرة والصغيرة
جدا ﻓي قطاع غزة ،وﻫذه الدراسة ركزت
ﻋلى معرﻓة أثر ﺑرنامج تدريب المشروﻋات
الصغيرة والصغيرة جدا ﻋلى أداء
المشروﻋات ،وقد ﺑينت أن للتدريب آثارا
160
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إيجاﺑية ﻋلى أداء المشروﻋات الصغيرة ،وقد
تمثلت ﻓي تحسين أداء المشروﻋات الصغيرة
من أجل تحسين الرﺑحية وكسب ﻋدد أكبر من
العمالء والعمل ﻋلى تطوير أساليب العمل
وتوظيﻒ التكنولوجيا الحديثة ﻓي
المشروﻋات الصغيرة ،كما أثبتت ﻫذه
الدراسة أن للتدريب أثرا ﻓعاال ﻓي تطوير
مهارات وقدرات أرﺑاب المشروﻋات
الصغيرة والعاملين.
دراسة ﻋمارة والسيد( )2008والتي كأن
موضوﻋها ﻋن "دور المنظمات غير
الحكومية ﻓي تمكين المرأة الفﻘيرة العاملة
للتعامل مع آليات سوق العمل" وﻫدﻓت
الدراسة إلى تحديد المعوقات التي تواجﻪ
الجمعيات األﻫلية ﻓي تمكين المرأة للتعامل
مع آليات سوق العمل .وقد توصلت إلى
مجموﻋة من النتائج ،كان من أﻫمها :أن أﻫﻢ
معوق للتمكين ﻫو انخفاض مستوى التعليﻢ
للمرأة.
دراسة الفايز ( )2010ﺑعنوان :الموارد
البشرية النسائية نحو إطار استراتيجي لرؤية
مستﻘبل التمكين .تناولت الدراسة األسباب
والمعوقات التي تحول دون تمكين المرأة
السعودية ﻓي العمل ﻓي الﻘطاع العام والخاص
سواء كانت ﻫذه المعوقات ألسباب شخصية أو
اجتماﻋية أو ثﻘاﻓية أو اقتصادية وﺑالتالي
تنعكس ﻋلى دور المرأة مجتمعياً .وقد
توصلت الدراسة إلى مجموﻋة من النتائج من
أﻫمها :أن من األسباب التي تحول دون تمكين
المرأة ﻓي ﻫذه األﻋمال ﻫو ضعﻒ الجانب
التوﻋوي لدى المرأة لتبصيرﻫا ﺑحﻘوقها
ودورﻫا الذي يفترض للمساﻫمة ﻓي التنمية.
كذلك طبيعة الظروف االجتماﻋية التي
تفرض ﻋلى المرأة العمل ﻓي ﺑيئة نسائية ﻓﻘط
مما يضعﻒ ﻓرصها ﻓي الحصول ﻋلى وظيفة
وﺑالتالي تكون محصورة ﻓي وظائﻒ متدنية
محددة ،تكون ﻓي الغالب رواتبها ضعيفة
وخاصة ﻓي الﻘطاع الخاص.
دراسة ) Metcalfe (2011ﺑعنوان :التمكين
والتنمية ﻓي دول مجلس التعاون .وﻫدﻓت
الدراسة إلى البحث ﻓي العوامل االجتماﻋية
والثﻘاﻓية التي تسهﻢ ﻓي تطوير الموارد
البشرية والعالقة التي ترﺑط أنظمة تطوير
الموارد البشرية وﺑين الوضع االقتصادي





واالجتماﻋي ﻓي الدول موضوع الدراسة،
وكيﻒ يمكن أيضا أن تسهﻢ تطوير أنظمة
الموارد البشرية ﻓي تعليﻢ وتمكين المرأة
الخليجية .وطبﻘت الدراسة ﻓي المملكة العرﺑية
السعودية والبحرين واإلمارات العرﺑية،وقد
توصلت الدراسة إلى وضع نموذج يساﻋد
ﻋلى تحﻘيق التمكين للمرأة والذي يرشد ﺑدورة
إلى تحﻘيق مهارات تطوير الموارد البشرية
واالستراتيجية التي تحﻘق التمكين للمرأة وقد
أكدت الدراسة ﻋلى أﻫمية مساﻫمة المرأة ﻓي
وضع تصور لنفسها لما يجب أن تكون ﻋليﻪ
حياتها المستﻘبلية ﻓي ظالل التعاليﻢ اإلسالمية.
دراسة الدراغمة ( )2014ﺑعنوان :ﻓعالية
التدريب المﻘدم من المؤسسات النسوية ﻓي
تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً .وﻫدﻓت إلى
معرﻓة رأي المبحوثين :ﻋينة من المستفيدات
من التدريب حول ﻓعالية التدريب تبعا
لمتغيرات ﻋمل المرأة  ،والعمر ،والمستوى
التعليمي حيث شملت ﻋينة الدراسة ﻋدد
( )235من المستفيدين من البرنامج التدريبي
المﻘدم من المؤسسات النسوية وقد توصلت
الدراسة إلى مجموﻋة من النتائج أﻫمها :أن
ﻫناك أثرا ملحوظا للتدريب ﻓي تمكين المرأة
اقتصادياً ،وال يوجد ﻓروق ذات داللة
إحصائية ﺑين استجاﺑات أﻓراد العينة نحو
ﻓاﻋلية التدريب ﻓي التمكين االقتصادي تبعا
لمتغيرات طبيعة ﻋمل المرأة أو العمر أو
المستوى التعليمي.
دراسة العصفور وآخرون( )2017والتي
دارت حول المعوقات التي تعترض ﻋمل
المرأة السعودية وتمكينها من الوظائﻒ
اإلدارية والﻘيادية ﻓي ﺑيئة العمل .واﻋتمدت
الدراسة ﻓي منهجيتها ﻋلى المﻘاﺑالت
الشخصية للمرأة العاملة وقد توصلت الدراسة
إلى مجموﻋة من النتائج من أﻫمها :التحيز
ضد المرأة ﻓي الوظائﻒ اإلدارية ،وضعﻒ
الفرص الوظيفة ﻓي الترقي ،إضاﻓة إلى
ضعﻒ المطروح من الوظائﻒ النسائية ﻓي
سوق العمل ،ووجود ﺑعض العادات والتﻘاليد
التي تحد من مشاركة المرأة ﻓي الوظائﻒ
المطروحة.

ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة
يتبين لنا أن هذه الدراسة:

قياس أثر التدريب للموارد البشرية النسائية في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة السعودية

 .1تختلﻒ ﻋن الدراسات الساﺑﻘة ﻓي أنها تعالج
الفجوة البحثية التي لﻢ تتناولها الدراسات
الساﺑﻘة ،والتي تشير ﻓي مجملها إلى أﻫمية
تمكين المرأة اقتصاديا ومشاركتها ﻓي العمل
ودرجة رضاﻫا ﻋن البرامج التنموية
والتدريبية.
 .2كما أن الدراسة الحالية تختلﻒ ﻋن الدراسات
الساﺑﻘة كونها يتﻢ إجراؤﻫا ﻓي ﺑيئة تختلﻒ ﻋن
ﺑاقي البيئات األخرى حيث إن البيئة السعودية
لها طاﺑع اجتماﻋي مختلﻒ ﻋن ﺑاقي
المجتمعات حيث إن ﻋمل المرأة محصور ﻓي
ﺑيئة تمنع االختالط وﺑالتالي تكون الفرص
الوظيفة محدودة للمرأة العاملة ومن جانب
آخر توصل الباحث إلى ندرة األﺑحاث التي
ﻋملت ﻓي ﻫذا الموضوع وخاصة ﻓي المنطﻘة
موضوع الدراسة والتي يعتبر أﻫلها أكثر
تحفظا لعمل المرأة من ﺑعض ﺑاقي المناطق
األخرى.

ثأنيا  :الدراسة الميدانية.
 .1حدود الدراسة الميدانية:
الحد الموضوﻋي :ويتمثل ﻓي دراسة موضوع:
قياس أثر التدريب للموارد البشرية النسائية ﻓي
تحﻘيق التمكين االقتصادي للمرأة السعودية (رؤية
نظرية وتطبيق ميداني ﻋلى منطﻘة ﻋسير) الحد
الزماني :تﻢ إجراء مﻘاﺑالت وتوزيع االستبانة ﻓي
العام 2018م.
الحد المكاني :شمل ﺑعض الوحدات الحكومية
ﺑمنطﻘة ﻋسير وﺑعض مؤسسات الﻘطاع الخاص
ذات العالقة ،وكذلك مكاتب التوظيﻒ وغيرﻫا ذات
الصلة ﺑموضوع التمكين االقتصادي للمرأة
السعودية.
الحد البشري :ضمت ﻋينة الدراسة النساء
العامالت الﻘياديات ﻓي منطﻘة ﻋسير.
 .2أسلوب أو منهج الدراسة:
أسلوب الدراسة يركز ﻋلى خمسة ﻋناصر ،وﻫي
كالتالي :
 :1.2أنواع البيانات ومصادرها:
تنﻘسﻢ البيانات التي تﻢ االستعانة ﺑها ﻓي ﻫذه الدراسة
إلى نوﻋين ﻫما:

النوع األول  :البيانات الثانوية :تﻢ الحصول ﻋليها
من خالل مراجعة الكتب والدراسات والبحوث
العرﺑية واألجنبية ذات االﻫتمام ﺑالموضوع محل
البحث ،وكذلك النشرات التي تصدرﻫا مكاتب
التوظيﻒ وغيرﻫا من الجهات ذات الصلة ﺑهذا
الموضوع ،وما يتوﻓر ﻋلى صفحات اإلنترنت
حول ﻫذا الموضوع.
النوع الثاني :البيانات األولية :وﻫي التي تﻢ جمعها
من خالل ما يلي:
 .1الدراسة االستطالﻋية ،والتي سبق اإلشارة
إليها.
 .2الدراسة الميدانية ،ﺑهدف التحﻘق من ﻓروض
البحث وتحليلها.
 2.2مجتمع البحث والعينة:


مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من الوحدات
الحكومية ﺑمنطﻘة ﻋسير ومؤسسات الﻘطاع الخاص
ذات العالقة ،وكذلك مكاتب التوظيﻒ وغيرﻫا ذات
الصلة ﺑموضوع التمكين االقتصادي للمرأة
السعودية.


عينة الدراسة:

اﻋتمدت ﻋينة البحث ﻋلى العينة العشوائية
البسيطة نظرا ً لتجانس مجتمع البحث مكونة من (
 )600مفردة مستخدما ً ﻓي ذلك جدول تحديد أحجام
العينات ﻋند مستوى معنوية (  ، ) 0,05وحدود
ثﻘة (  ، ) 0,95مع االﻓتراض ﺑأن الخصائص
المطلوب دراستها ﻓي المجتمع متواﻓرة ﺑنسبة (
 ( ) %50ﺑازرﻋة)280 : 2008 ،
 3.2أداة جمع البيانات:
تعتبر أداة الدراسة وسيلة مالئمة للحصول ﻋلى
ﺑيانات ومعلومات ومتاﺑعة مرتبطة ﺑواقع أو ظاﻫرة
معينة ( ﻋبيدات وآخرون .)2004وتتغير أدوات
جمع ﺑيانات الدراسة حسب نوع البحث الذي يﻘوم
ﺑﻪ الباحث ،وقد مر تصحيح ﻫذه األداة ﺑعدة مراحل
ﻫي:
أ .وضع التصور المبدئي لالستبانة:
وضع الباحث تصورا مبدئيا لألسئلة والفﻘرات
المتعلﻘة ﺑتساؤالت البحث ،وذلك من خالل اآلتي:


مرئياتهن حول مشكلة البحث من خالل
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االطالع ﻋلى األدﺑيات والدراسات الساﺑﻘة
المتصلة ﺑموضوع الدراسة.
تصميﻢ االستبانة ،والتي اشتملت ﻋلى ﻋدد من
العبارات التي تعكس الجوانب المختلفة لكل
أﺑعاد الظاﻫرة المدروسة.
التشاور مع ﻋدد من المهتمين حول االستبانة
ممن يعملون ﻓي ﺑعض الوحدات الحكومية
ﺑمنطﻘة ﻋسير ومؤسسات الﻘطاع الخاص ذات
العالقة؛ للتأكد من مدى صالحيتها ﺑصورة
مبدئية.

ولﻘد تﻢ تصميﻢ أداة جمع البيانات (االستبانة) حول
التمكين االقتصادي للمرأة السعودية (دراسة
تحليلية وتطبيق ميداني ﻋلى منطﻘة ﻋسير) ﻓي
ضوء الدراسات الساﺑﻘة ،وقد تﻢ صياغة العبارات
ذات العالقة الوثيﻘة ﺑأﻫداف البحث صياغة واضحة
ﺑحيث يمكن ﻓهﻢ محتواﻫا ،وتتضمن االستبانة ﻓي
صورتها النهائية ﻋدد (  )39متغيرا مﻘسمة إلى
قسمين رئيسيين ﻫما:
الﻘسﻢ األول :يتناول ﻋددا من المتغيرات النوﻋية
المختلفة للمستجيبات ،والمتمثلة ﻓي جهة ﻋمل
المرأة والعمر والمستوى التعليمي ،وﻋدد الدورات
التدريبية ﻓي مجال تنمية الموارد البشرية ،وأخيرا
الﻘطاﻋات التي تفضل المرأة السعودية العمل ﺑها
أكثر من غيرﻫا.
الﻘسﻢ الثاني :ﻓاﻋلية التدريب المﻘدم ﻓي تحﻘيق
التمكين االقتصادي للمرأة السعودية ،ويتكون من
 34ﻓﻘرة تغطي أرﺑعة محاور ﻫي:





أثر التدريب للموارد البشرية النسائية ﻓي
التخطيط االقتصادي الجيد إلﻋداد
المشروﻋات
أثر التدريب للموارد البشرية النسائية ﻋلى
تنفيذ المشروﻋات
أﻫمية التدريب للموارد البشرية النسائية
تﻘييﻢ التدريب للموارد البشرية النسائية

وقد جرى اﻋتماد مﻘياس ليكرث (Likert
)Scaleالخماسي الختيار اإلجاﺑة المناسبة ﻋلى
ﻓﻘرات االستبانة ،وﻫي (غير مواﻓق ﺑشدة ،غير
مواﻓق ،محايد ،مواﻓق ،مواﻓق ﺑشدة) حيث تصبح
درجة المواﻓﻘة ألﻓراد العينة ﻋلى العبارة أو المحور
كبيرة جدا إذا زاد المتوسط الحساﺑي ﻋلى 4.20
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وكبيرة إذا انحصر المتوسط الحساﺑي ﺑين - 3.40
 ، 4.20ومتوسطة إذا انحصر المتوسط الحساﺑي
ﺑين  ،3.40 – 2.60ومنخفضة إذا انحصر
المتوسط الحساﺑي ﺑين  ،2.60 – 1.80ومنخفضة
جدا إذا نﻘص المتوسط الحساﺑي ﻋن .1.80
ب .الصدق والثبات ألداة الدراسة (االستبانة):
ﺑعدما تمت صياغة االستبانة ﻓي شكلها األولي تﻢ
إخضاﻋها الختباري الصدق والثبات ،وقد تﻢ
استخدام األساليب اإلحصائية التالية :معامل ألفا
كرو نباخ لتحديد معامل ثبات االستبانة ،ومعامل
ارتباط الرتب لبيرسون لتحديد مدى ارتباط
العبارات ﺑمحاورﻫا ،والمتوسط الحساﺑي
واالنحراف المعياري لتحديد األﻫمية النسبية
الستجاﺑات أﻓراد العينة تجاه ﻋبارات وأﺑعاد
االستبانة.


صدق االستبانة:

تﻢ ﻋـرض االستبانة ﻓي صـورتها األوليـة ﻋلـى
ﻋـدد مـن المحكمـين مـن ذوي الخـبرة
واالختصـاص ،وطلب منهﻢ إﺑداء رأيهﻢ ﻓي مدى
وضوح العبارات ،واقتراح ﺑعض العبارات التي
يرونها مناسبة ،ومدى قياسها لما ﻫدﻓت أصالً
لﻘياسﻪ ،وأﺑدى المحكمون مرئياتهﻢ حول ﻓﻘرات
وﻋبارات االستبانة ،وتضمنت اقتراحاتهﻢ حذف
ﺑعض العبارات ،وإضاﻓة ﻋبارات أخرى ،ومن ثﻢ
تﻢ تطبيق أداة البحث تطبيﻘا مبدئيا ﻋلى ﻋينة من
المبحوثين ﺑلغت ( )20ﻓردا ﺑطريﻘة ﻋشوائية؛
وذلك ﺑهدف التعرف ﻋلى مدى وضوح العبارات.
وقد مرت االختبارات اإلحصائية الختبار صدق
وثبات االستبانة ﺑاالختبارات التالية:
صدق االتساق الداخلي لمعرﻓة مـدى اتسـاق جميـع
ﻓﻘـرات االستبانة مـع المحـور الـذي تنتمي إليﻪ
وﻋليﻪ قمنا ﺑحساب معامل ارتباط ﺑيرسون ﺑين
درجة كل ﻋبارة من ﻋبارات المحور والدرجـة
الكليـة للمحـور الذي تنتمي إليﻪ ﻫذه الفﻘرة.
صدق االتساق الداخلي لعبارات المحاور األرﺑعة:
تﻢ قياس االتساق الداخلي لفﻘرات االستبانة للتأكد
من مدى تحﻘق األﻫداف التي صممت الفﻘرات من
أجلها ودرجة ارتباطها ﺑالدرجة الكلية للمحور،
ومستوى الداللة اإلحصائية ﻓي الجدول التالي:
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جدول ( )1يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات االستبانة
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تحسين الﻘدرة ﻋلى إﻋداد المشروﻋات الصغيرة

معامل ارتباط
بيرسون
**.478

مستوى
الداللة
.000

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إﻋداد الموازنات التﻘديرية للمشروﻋات الصغيرة

**.468

.000

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى البحث ﻋن ممولين للمشروﻋات الصغيرة

**.473

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إﻋداد دراسات الجدوى للمشروﻋات الصغيرة

**.447

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تسويق أﻓكار المشروﻋات الصغيرة

**.418

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى دراسة حاجات السوق لمنتجات متوقعة

**.426

.000

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى تنظيﻢ الموارد البشرية للمشروع

**.451

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تنظيﻢ الموارد المادية للمشروع

**.447

.000

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إدارة وتﻘييﻢ المخاطر االقتصادية للمشروﻋات

**.445

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى اتخاذ الﻘرارات االقتصادية

**.446

.000

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إدارة ﻋمليات البيع والشراء

**.462

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى حساب النفﻘة والعائد

**.409

.000

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى توزيع المنتجات ﻓي مناطق التسويق

**.464

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إقامة العالقات العامة والتسويق الجماﻋي

**.484

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إدارة الﻘوى البشرية

**.459

.000

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إجراء التبادالت التجارية

**.418

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تمثيل البيانات االقتصادية والمعلومات المالية

**.421

.000

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى استثمار الموارد األولية والﻘدرات الفردية

**.474

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تحسين الدخل االقتصادي الفردي

**.516

.000

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى تحسين الدخل االقتصادي لألسرة

**.475

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى مناﻓسة الرجل ﻓي الميدان االقتصادي

**.475

.000

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إيجاد ﻓرص ﻋمل جديدة

**.460

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى االستﻘاللية االقتصادية واالﻋتماد ﻋلى الذات

**.457

.000

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إثبات الذات والثﻘة ﺑالنفس

**.452

.000

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى تحﻘيق الطموحات المستﻘبلية

**.485

.000

يحﻘق التدريب أﻫداﻓا اقتصادية تنموية

**.463

.000

التدريب واقعي ومناسب للحاجات االقتصادية للمرأة السعودية

**.420

.000

اتبعت أنشطة التدريب أساليب منظمة

**.421

.000

يراﻓق التدريب أنشطة ﻋملية تطبيﻘية

**.392

.000

تتﻢ متاﺑعة آثار التدريب ﺑعد االنتهاء منﻪ

**.433

.000

محتوى التدريب شامل ومتكامل

**.424

.000

يﻘوم ﺑالتدريب خبراء اقتصاد وتنمية

**.403

.000

توﻓرت مستلزمات التدريب لتحﻘيق أﻫداﻓﻪ

**.389

.000

عبارات االستبانة
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شجعت أساليب التدريب ﻋلى تبادل الخبرات ﺑين المشاركات

يتضـح مـن الجـدول ( )1أن جميـع الفﻘـرات
تـرتبط مـع درجة االستبانة الكلية :أي أن ﻓﻘراتـﻪ
دالـة إحصـائيا حيث ظهر مستوى الداللة لجميع
العبارات أقل من  0.01أي أنﻪ يوجد ارتباط
معنـوي؛ وﺑالتالي تعتبر ﻓﻘـرات االستبانة صـادقة
ومتسـﻘة داخليـا لمـا وضعت لﻘياسﻪ.


اختبار الصدق البنائي Structure
:Validity

.000

**.443

يعتبر الصدق البنائي أو ما يعرف أحيانا ً ﺑصدق
االتساق الداخلي أحد مﻘاييس صدق األداة الذي
يﻘيس مدى تحﻘق األﻫداف التي صممت األداة من
أجلها ،ويبين مدي ارتباط كل محور من محاور
االستبانة ﺑالدرجة الكلية لفﻘرات االستبانة ،وﻋليﻪ
قمنا ﺑحساب معامل االرتباط ﺑيرسون ﺑين درجة
كل محور من المحاور األرﺑعة والدرجة الكلية
لالستبانة ،وذلك كما ﻫو مبين ﻓي الجدول التالي:

جدول ( )2معامالت ارتباط محاور االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة
درجة
االستبانة
الكلية

المحور
األول
معامل ارتباط
ﺑيرسون
مستوى الداللة

المحور
الثأني

المحور
الثالث

المحور
الراﺑع

**.837

**.849

**.843

**.803

.000

.000

.000

.000

وتدل نتائج الجدول ( )2ﻋلى وجود ارتباط معنوي
ﺑين كل محور من محاور االستبانة مع الدرجة
الكلية لالستبانة مما يدل ﻋلى الصدق البنائي ألداة
الدراسة.

ثبات االستبانة (:)Reliability
لﻘياس ثبات األداة تﻢ استخدام اختبار كرو نباخ ألفا
 Cronbachs Alphaوكانت نتائج اختبار كرو
نباخ ألفا كما ﻓي الجدول اآلتي:

جدول ( )3قيم معامل ألفا كرو نباخ للمقاييس المستخدمة في الدراسة
المحور
األول
الثاني
الثالث
الراﺑع
االستبانة ككل

ونالحظ من الجدول الساﺑق أن معامالت الثبات
لمحاور األداة ﺑاستخدام طريﻘة ألفا كرو نباخ كانت
ﻋالية ،حيث تراوحت ﺑين ( )0.896و ( ،)0.909
وﻫي قيﻢ ثبات مرتفعة ،وتد ُّل ﻋلى االتساق
والتراﺑط المتميز ﺑين ﺑنود كل محور من محاور
االستبانة ،ونالحظ أيضا أن معامل الثبات لالستبانة
ككل ﺑلغ ) ،)0.853وﻫي قيمة ثبات مرتفعة جدا،
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قيمة معامل ألفا
.900
.896
.901
.909
.853

وتد ُّل ﻋلى االتساق والتراﺑط الجيد ﺑين محاور
الدراسة؛ مما يد ُّل ﻋلى ثبات االستبانة وصالحيتها
للتطبيق العملي .وﺑإجرائنا الختبارات الصدق
والثبات لالستبانة ،نكون قد تأكدنا من اتصاف أداة
البحث ﺑالصدق والثبات؛ مما يجعلنا ﻋلى ثﻘة تامة
ﺑصحة االستبانة وصالحيتها لإلجاﺑة ﻋن أسئلة
الدراسة واختبار ﻓرضياتها ،ومنﻪ نستنتج أن أداة
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الدراسة التي أﻋددناﻫا لمعالجة المشكلة المطروحـة
صـادقة وثاﺑتـة ﻓي جميـع ﻓﻘراتهـا ،وجـاﻫزة
للتطبيق ﻋلى ﻋينة الدراسة األصلية.



اﻋتمد الباحث ﻓي معالجة البيانات ،واسييييييتخراج
النتييائج ﻋلى ﺑرنييامج الحزم اإلحصييييييييائييية للعلوم
االجتماﻋية  SPSSﻓي مرحلة التحليل االستكشاﻓي
والبرنامج اإلحصييائي AMOS (Analysis of
) Moment Structuresﻓي مرحلييية التحلييييل
العاملي التوكيدي ،وإلجراء التحليل اإلحصيييييييائي
للبيانات التي حصيييييلنا ﻋليها من اسيييييتجاﺑات أﻓراد
العينة لفﻘرات االسييتبانة ،قمنا ﺑترميز االسييتجاﺑات
حسب مﻘياس ليكرث)  (Likert Scaleالخماسي
 .ثﻢ قيييام ﺑتفريع النتيييائج ﻓي ﺑرنيييامج الحزمييية
اإلحصييييييييائييية للعلوم االجتميياﻋييية Statistical
Package for the Social Sciences
) (SPSSاإلصييييدار ، 25وقد اسييييتخدمنا أسيييياليب
التحليل اإلحصائي اآلتية:






التكرارات والتكرار النسبي والمتوسط
الحساﺑي واالنحراف المعياري والنسب
المئوية لوصﻒ ﻋينة الدراسة.
حساب قيمة الثبات ﺑاستخدام معامل االتساق
الداخلي ألفا كرو نباخ.




حساب مؤشرات الصدق ﻋن طريق حساب
معامل االرتباط ''ﺑيرسون'' ﺑين درجة
المحاور والدرجة الكلية لالستبانة لكشﻒ
صدق التكوين.
استخدام التحليل العاملي إلثبات ﻓروض
الدراسة ﺑاستخدام ﺑرنامج  SPSSاإلصدار
.25
استكشاف العالقات ﺑين العبارات وأيها أكثر
تأثيرا والعالقات ﺑين المحاور.
التحليل التوكيدي للوصول إلى أﻓضل مكونات
المتغيرات الكامنة وﻓﻘا لما ظهر ﻓي التحليل
االستكشاﻓي ﺑاستخدام مؤشرات التعديل من
البرنامج اإلحصائي  AMOSاإلصدار .24

نتائا الدراسة الميدانية ومناقشاتها التحليلية
قبل إجراء التحليل العاملي:
 .1النتائج المتعلقة بالخصائص الديموغرافية
لعينة الدراسة:
يعرض الجدول رقﻢ ( )4الخصائص الديموغراﻓية
لعينة الدراسة والمتمثلة ﻓي جهة ﻋمل المرأة
والعمر والمستوى التعليمي وﻋدد الدورات ﻓي
مجال تنمية الموارد البشرية وأخيراً الﻘطاع الذى
تفضلين العمل.

جدول رقم ( )4الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة
الخصائص الديموغرافية للعينة

جهة ﻋمل المرأة
العمر
المستوى التعليمي
ﻋدد الدورات ﻓي مجال
تنمية الموارد البشرية
الﻘطاع الذى تفضلين
العمل ﺑﻪ

قطاع حكومي
قطاع خاص
ما زلت أﺑحث ﻋن ﻋمل
18-29
30-45
أكثر من 45
ثانوية ﻓما دون
دﺑلوم أو ﺑكالوريوس
دراسات ﻋليا
ال شيء
دورة واحدة
دورتان
3ﻓاكثر
الﻘطاع الحكومي
الﻘطاع الخاص
العمل الحر

التكرار

النسبة المئوية

128
88
113
103
142
84
24
185
120
114
61
74
80
141
87
101

38.9
26.7
34.3
31.3
43.2
25.5
7.3
56.2
36.5
34.7
18.5
22.5
24.3
42.9
26.4
30.7
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حسب جهة عمل المرأة :وﻫنا أوضحت
النتائج أن نسبة  %38.9من أﻓراد ﻋينة
الدراسة يعملن ﻓي الﻘطاع الحكومي و26.7
 %يعملن ﻓي الﻘطاع الخاص ،ﻓي حين ال
تزال  %34.3يبحثن ﻋن ﻋمل.
حسب العمر :وقد أوضحت النتائج أن ﻋدد
المستجيبات من الفئة العمرية  29-18ﻓي
ﻋينة الدراسة ﻫو  103ونسبتهن ،% 31.3
وأن ﻋدد المستجيبات من الفئة العمرية -30
 45ﻓي ﻋينة الدراسة ﻫو  142ونسبتهن
 ،% 43.2ﻋلى حين كأن ﻋدد المستجيبات
ﻓي الفئة العمرية أكثر من  45ﻫو  84ﺑنسبة
.% 25.5
حسب المستوى التعليمي :أوضحت النتائج
أن معظﻢ أﻓراد العينة من الحاصالت ﻋلى
دﺑلوم أو ﺑكالوريوس ،وكان ﻋددﻫن 185
ﺑنسبة ﺑلغت  ،% 56.2وكان ﻋدد الحاصالت
ﻋلى ثانوية ﻓما دون  24امرأة ﺑنسبة % 7.3
 ،ﻓي حين كأن ﻋدد الملتحﻘات ﺑبرامج
الدراسات العليا  120ﺑنسبة ﺑلغت .% 36.5
حسب عدد الدورات في مجال تنمية الموارد
البشرية :وقد أوضحت النتائج ﻫنا أن 34.7



 %من أﻓراد العينة لﻢ يحصلن ﻋلى دورات،
ﻋلى حين ﺑلغت نسبة الحاصلين ﻋلى دورة
واحدة  ،%18.5وكانت نسبة الحاصالت
ﻋلى دورتين  ،% 22.5ﻓي حين ﺑلغت
الحاصالت ﻋلى  3دورات ﻓأكثر .% 24.3
حسب القطاعات التي تفضل المرأة العمل
بها :يتضح من النتائج أن معظﻢ أﻓراد العينة
يفضلن العمل ﻓي الﻘطاع الحكومي ،وكان
ﻋددﻫن  141ﺑنسبة ﺑلغت  ،% 42.9وكان
الالتي يفضلن الﻘطاع الخاص  87ﺑنسبة
 ،% 26.4ﻋلى حين ﺑلغ من يفضلن العمل
الحر  101ﺑنسبة ﺑلغت .%30.7

 .2نتائج التحليل الميداني ومناقشاتها:
وصﻒ استجاﺑات أﻓراد العينة لﻘياس مدى ﻓاﻋلية
التدريب المﻘدم ﻓي تحﻘيق التمكين االقتصادي
للمرأة السعودية :يوضح الجدول التالي وصﻒ
استجاﺑات أﻓراد العينة وﻓﻘا لمحاور االستبانة من
حيث المتوسط واالنحراف واألﻫمية النسبية
لفﻘرات ﻫذا المحور ،ومرتبة ﻋلى أساس درجة
المواﻓﻘة.

جدول( )5فاعلية التدريب المقدم في تحقي التمكين االقتصادي للمرأة السعودية
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االنحراف
المعياري
1.38

الوزن
النسبي
%67.5
%66.6

فقرات االستبانة

المتوسط

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تمثيل البيانات االقتصادية والمعلومات المالية

3.38

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إثبات الذات والثﻘة ﺑالنفس

3.33

1.41

التدريب واقعي ومناسب للحاجات االقتصادية للمرأة السعودية

3.33

1.35

%66.6

شجعت أساليب التدريب ﻋلى تبادل الخبرات ﺑين المشاركات

3.33

1.38

%66.5

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى دراسة حاجات السوق لمنتجات متوقعة

3.31

1.37

%66.3

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تنظيﻢ الموارد المادية للمشروع

3.30

1.40

%66.0

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى تنظيﻢ الموارد البشرية للمشروع

3.29

1.41

%65.7

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى تحﻘيق الطموحات المستﻘبلية

3.28

1.42

%065.7

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إﻋداد دراسات الجدوى للمشروﻋات الصغيرة

3.27

1.42

%65.4

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إجراء التبادالت التجارية

3.27

1.42

%65.3

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى اتخاذ الﻘرارات االقتصادية

3.26

1.42

%65.3
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التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تحسين الدخل االقتصادي الفردي

3.26

1.44

%65.2

اتبعت أنشطة التدريب أساليب منظمة

3.26

1.43

%65.2

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إقامة العالقات العامة والتسويق الجماﻋي

3.26

1.40

%65.2

توﻓرت مستلزمات التدريب لتحﻘيق أﻫداﻓﻪ

3.26

1.40

%65.2

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى استثمار الموارد األولية والﻘدرات الفردية

3.26

1.37

%65.1

التدريب المﻘدم يساﻋدك ﻋلى تحسين الﻘدرة ﻋلى إﻋداد مﻘترحات
المشروﻋات الصغيرة

3.26

1.37

%65.1

يراﻓق التدريب أنشطة ﻋملية تطبيﻘية

3.25

1.41

%65.0

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى حساب النفﻘة والعائد

3.25

1.42

%65.0

محتوى التدريب شامل ومتكامل

3.25

1.42

%65.0

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إدارة وتﻘييﻢ المخاطر االقتصادية للمشروﻋات

3.24

1.44

%64.8

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إﻋداد الموازنات التﻘديرية للمشروﻋات
الصغيرة

3.23

1.40

%64.7

يﻘوم ﺑالتدريب خبراء اقتصاد وتنمية

3.23

1.38

%64.7

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى االستﻘاللية االقتصادية واالﻋتماد ﻋلى الذات

3.23

1.44

%64.6

يحﻘق التدريب اﻫداف اقتصادية تنموية

3.23

1.42

%64.6

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى تحسين الدخل االقتصادي لألسرة

3.23

1.42

%64.6

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى مناﻓسة الرجل ﻓي الميدان االقتصادي

3.22

1.38

%64.5

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تسويق أﻓكار المشروﻋات الصغيرة

3.22

1.41

%64.4

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إيجاد ﻓرص ﻋمل جديدة

3.22

1.43

%64.4

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى البحث ﻋن ممولين للمشروﻋات الصغيرة

3.21

1.45

%64.3

تتﻢ متاﺑعة آثار التدريب ﺑعد االنتهاء منﻪ

3.20

1.39

%64.1

التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إدارة الﻘوى البشرية

3.19

1.41

%63.9

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى توزيع المنتجات ﻓي مناطق التسويق

3.19

1.39

%63.8

يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إدارة ﻋمليات البيع والشراء

3.19

1.47

%63.7

وتﻢ وضع المتغيرات ﻓي الجدول الساﺑق المتعلق
ﺑفاﻋلية التدريب المﻘدم ﺑمحاوره األرﺑعة ﻓي تحﻘيق
التمكين االقتصادي للمرأة السعودية ﻋلى حسب
ترتيب األﻫمية النسبية لها حيث جاءت جميع
المتغيرات من حيث ﻓاﻋلية التدريب المﻘدم ﻓي
تحﻘيق التمكين االقتصادي للمرأة السعودية ﻓي

المحاور األرﺑعة لالستبانة أﻋلى من مستوى الﻘياس
المحايد لمستوى المواﻓﻘة ألﻒ ،وتعتبر العينة ﺑذلك
مواﻓﻘة ﻋلى ما جاء ﺑالعبارات المكونة للمحاور
األرﺑعة ،جاء ﻓي المرتبة األولى من حيث ﻓاﻋلية
التدريب المﻘدم ﻓي تحﻘيق التمكين االقتصادي
للمرأة السعودية ﻋبارة :التدريب المﻘدم يساﻋد
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ﻋلى تمثيل البيانات االقتصادية والمعلومات
المالية ،والتي حصلت ﻋلى متوسط ( )3.4وﻫي
درجة المواﻓﻘة الراﺑعة ،ﺑمتوسط حساﺑي نسبي
لعينة الدراسة المواﻓﻘة ﻋلى مضمون العبارة
يساوي ( ،)%67.5ﺑينما جاءت ﻓي المرتبة
الراﺑعة والثالثين وﺑفارق ضئيل ﻋن المرتبة
األولى ﻋبارة :يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إدارة
ﻋمليات البيع والشراء ﺑمتوسط ( )3.19وﻫي
درجة مواﻓﻘة أﻋلى من متوسط المﻘياس المحايد
المساوي لــــ  3ومتوسط حساﺑي نسبى يساوى
(.)%63.7
 إجراء التحليل العاملي(Exploratory :
):Factor Analysis, EFA
 .1التحليل العاملي االستكشافي:
يستخدم ﻫذا النوع ﻓي الحاالت التي تكون ﻓيها
العالقات ﺑين المتغيرات والعوامل الكامنة غير
معروﻓة؛ وﺑالتالي ﻓإن التحليل العاملي يهدف إلى
اكتشاف العوامل الكامنة التي تتكون منها
المتغيرات .والهدف من استخدام أسلوب التحليل
العاملي ﻓي ﻫذا البحث ﻫو تحديد ﻋناصر التدريب
للموارد البشرية النسائية المؤثرة ﻓي تحﻘيق التمكين

االقتصادي للمرأة السعودية ومدى ارتباطها ﺑتفسير
التغير ﻓي ﻫذه الظاﻫرة ﺑغية الوصول إلى مؤشرات
تساﻋد ﻋلى الخروج ﺑاستنتاجات وتوصيات تسهﻢ
ﻓي اتخاذ الﻘرار الصحيح ﺑشأنها .واستخدم الباحث
طريﻘة العوامل الرئيسية Principal Factor
 Methodالتي تعد تطبيﻘا لطريﻘة المكونات
الرئيسية Principle Component Method
وﻫي من أكثر طرق التحليل العاملي استخداما ﻓي
الواقع العملي نظرا لدقة نتائجها واستخراجها
أقصى كمية من التباين المفسر وأقل قدر من
البواقي كما تؤدى إلى استخالص أقل ﻋدد من
العوامل المتعامدة ()Matt C. Howard, 2015
وقد تﻢ استخدام التحليل العاملي االستكشاﻓي لتحليل
ﺑيانات الدراسة ﻓي ﻋدة خطوات كما يلى:
يتﻢ البدء ﻓي التحليل العاملي ﺑاختبار مدى مالءمة
ﺑيانات الدراسة للتحليل العاملي ،واختبار تجانس
البيانات ،وذلك ﺑاستخدام مﻘياس كفاية العينة لكايزر
– ماير – أولكين ،واختبار التجانس لبارتلت
 ،Bartlett’s testويوضح الجدول اآلتي نتائج
ﻫذين االختبارين.

جدول( )6اختبار  Bartlettومقياس (KMOكايزر– ماير -أولكين)
اختبار  Bartlettومﻘياس KMO
مﻘياس  Kaiser-Meyer-Olkinلمدى كفاية العينة
إحصاء االختبار
اختبار ﺑارتليت

2095.141

درجة الحرية

561

مستوى المعنوية

0.00

من الجدول الساﺑق نستنتج ما يأتي:
أ .كفاية حجم العينة :إلجراء التحليل العاملي
لبيانات الدراسة؛ وذلك استنادا الختبار
كايزر– ماير -أولكين الختبار كفاية حجﻢ
العينة للتحليل العاملي الذى ﺑلغت قيمتﻪ
 ،87.3%وﻫي أكبر من الحد األدنى المﻘبول
البالغ  ،50%وﻫذا يعني أن حجﻢ العينة كافٍ
ومناسبٌ إلجراء التحليل العاملي.
ب .تجانس بيانات الدراسة :وذلك استنادا إلى
اختبار ﺑارتلت للتحﻘق من تجانس البيانات،
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0.873

وقد كانت قيمة إحصاء االختبار
) ،(2095.14ﺑدرجات حرية  561وﻫي دالة
إحصائيًّا ﻋند مستوى معنوي أقل من
) ،(0.01وﻫذا يعنى أن البيانات مناسبة
ﺑدرجة كبيرة جدا إلجراء التحليل العاملي .وقد
أوضح التحليل االستكشاﻓي لمصفوﻓة
االرتباط ﺑين جميع المتغيرات وجود قيﻢ
شيوع ذات قيﻢ ﻋالية ويبين الجدول اآلتي
مﻘدار مساﻫمة كل متغير ﻓي العوامل الكامنة
المستخلصة أو مﻘدار التباينات المشتركة
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(الشيوع) لكل متغير من متغيرات الدراسة
ﺑعد استخالص العوامل الكامنة ﻓيها:
جدول ( )7قيم الشيوع Communalities
المتغيرات
التدريب المﻘدم يساﻋدك ﻋلى تحسين الﻘدرة ﻋلى
إﻋداد مﻘترحات المشروﻋات الصغيرة
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إﻋداد الموازنات
التﻘديرية للمشروﻋات الصغيرة
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى البحث ﻋن ممولين
للمشروﻋات الصغيرة
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إﻋداد دراسات الجدوى
للمشروﻋات الصغيرة
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تسويق أﻓكار
المشروﻋات الصغيرة
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى دراسة حاجات السوق
لمنتجات متوقعة
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى تنظيﻢ الموارد البشرية
للمشروع
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تنظيﻢ الموارد المادية
للمشروع
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إدارة وتﻘييﻢ المخاطر
االقتصادية للمشروﻋات
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى اتخاذ الﻘرارات
االقتصادية
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إدارة ﻋمليات البيع
والشراء
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى حساب النفﻘة والعائد
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى توزيع المنتجات ﻓي
مناطق التسويق
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إقامة العالقات العامة
والتسويق الجماﻋي
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إدارة الﻘوى البشرية
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إجراء التبادالت
التجارية
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تمثيل البيانات
االقتصادية والمعلومات المالية

قيم
الشيوع
0.618
0.674
0.548
0.570
0.490
0.542
0.455
0.583
0.562

قيم
الشيوع

المتغيرات
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى استثمار الموارد
األولية والﻘدرات الفردية
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تحسين الدخل
االقتصادي الفردي
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى تحسين الدخل
االقتصادي لألسرة
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى مناﻓسة الرجل
ﻓي الميدان االقتصادي
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إيجاد ﻓرص
ﻋمل جديدة
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى االستﻘاللية
االقتصادية واالﻋتماد ﻋلى الذات
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إثبات الذات
والثﻘة ﺑالنفس
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى تحﻘيق
الطموحات المستﻘبلية
يحﻘق التدريب أﻫداف اقتصادية تنموية

0.529

التدريب واقعي ومناسب
االقتصادية للمرأة السعودية
اتبعت أنشطة التدريب أساليب منظمة

0.576

يراﻓق التدريب أنشطة ﻋملية تطبيﻘية
تتﻢ متاﺑعة آثار التدريب ﺑعد االنتهاء منﻪ

0.637

0.493
0.572

للحاجات

محتوى التدريب شامل ومتكامل

0.472

يﻘوم ﺑالتدريب خبراء اقتصاد وتنمية
توﻓرت مستلزمات التدريب لتحﻘيق أﻫداﻓﻪ

0.642

شجعت أساليب التدريب ﻋلى تبادل الخبرات
ﺑين المشاركات

0.553

ويتضح من الجدول الساﺑق ارتفاع إسهامات
المتغيرات ﻓي تفسير التباينات لجميع العوامل التي
تﻢ استخالصها ﻓي الحل المبدئي والتي تراوحت
ﺑين قيمة شيوع  0.429لعبارة :يساﻋد التدريب
المﻘدم ﻋلى تحسين الدخل االقتصادي لألسرة،
وقيمة شيوع  0.674لعبارة :يساﻋد التدريب
المﻘدم ﻋلى إﻋداد الموازنات التﻘديرية للمشروﻋات

0.506
0.496
0.429
0.621
0.535
0.464
0.662
0.387
0.500
0.525
0.553
0.652
0.461
0.604
0.619
0.600
0.583

الصغيرة ،ﺑينما جاءت قيﻢ شيوع ﺑاقي العبارات ﺑين
ﻫاتين الﻘيمتين.
ج .استخالص العوامل الكامنة:
تﻢ إيجاد الحل المبدئي (قبل التدوير) ﺑإخضاع
المتغيرات المستﻘلة للدراسة لتحليل التباين الكلي
المفسر المرتبط ﺑكل ﻋامل ،والذى نتج ﻋنﻪ
استخالص أحد ﻋشر ﻋامالً وﻓﻘا ً لطريﻘة المكونات
الرئيسية 0نستنتج من الجدول ( )7أن التحليل
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العاملي قد اختزل ﻋبارات استبانة التمكين
االقتصادي للمرأة السعودية البالغ ﻋددﻫا  34ﻋبارة
ﻓي أحد ﻋشر ﻋامالً ،وقد رتبت العوامل ﺑالجدول
وﻓﻘا ألﻫميتها متمثلة ﻓي مساﻫمتها ﻓي قيمة التباين
المفسر ،وقد تﻢ استبعاد العوامل ذات الجذور
الكامنة األقل من الواحد الصحيح حتى لو كانت
ﻫناك تشبعات ذات داللة ﻋلى ﻫذه العوامل ،و تﻢ
تحسين الحل المبدئي لزيادة دقة نتائج التحليل
العاملي ﺑتنفيذ إجراء آخر ﻫو تدوير العوامل.
د .تدوير العوامل:
ﺑتدوير العوامل األحد ﻋشر المستخلصة ﻓي
الخطوة الساﺑﻘة ﺑاستخدام طريﻘة الفار يماكس
) ،(Varimaxنحصل ﻋلى تركيبة من العوامل
البسيطة التي يسهل تحليلها وتفسيرﻫا ،ويوضح
الجدول ( )8التباين الكلي المفسر ﺑعد ﻋملية
التدوير ،والتي نالحظ منها أن العامل األول يفسر
نسبة  %20من التباين ،ولﻘد ساﻫمت تلك العوامل
المستخلصة مجتمعة -كما يظهر ﻓي الجدول -ﻓي
تفسير نحو  55%من التباين الكلي ،وأن العامل
األول منفردا أسهﻢ ﻓي تفسير 20%من إجمالي
التباين المفسر ،والعامل الثاني أسهﻢ ﻓي تفسير 4.2
 ،%ﻋلى حين أسهﻢ العامل الثالث ﻓي تفسير 3.9
،%وﻫكذا يمكننا تفسير مدى إسهام كل ﻋامل من
العوامل الكامنة ﻓي التباين المفسر.
استخالص العوامل وتحديد المتغيرات المرتبطة
بها:

الستخالص العوامل وتحديد المتغيرات المرتبطة
ﺑها اتبعنا الخطوات اإلجرائية اآلتية:
.1

.2

.3

.4

يشترط لﻘبول العامل إجرائيا أال يﻘل جذره
الكامن ﻋن الواحد الصحيح وﻓﻘا لمحك
كايزر Kaiserالذى اقترحﻪ جوتمان
( Guttman (1954الستخالص العوامل
ذات التشبعات الجوﻫرية ،وﻋلى أال يخالﻒ
العامل المستخلص الحﻘائق المعروﻓة
والتوقعات المنطﻘية والعوامل المستخلصة
ﻓي الدراسات الساﺑﻘة.
تعتبر قيمة التشبع جوﻫرية إذا كانت أكبر من
أو تساوي )(0.4؛ وﺑالتالي لن نﻘبل أي ﻋامل
إذا كانت تشبعات المتغيرات ﻋليﻪ أقل من
 ،0.4وﻋرضنا المتغيرات المتبﻘية التي
اتسمت ﻓيها قيمة التشبع ﺑدرجة أكبر من
 0.40ﻓي الجدول ()8
اﻋتمد الباحث ﻓي تفسيره للعامل المستخلص
ﻋلى منطوق العبارات أو المتغيرات
المتشبعة ﻋليﻪ ،وذلك من خالل مصفوﻓة
العوامل المدورة ،وقد حصلنا ﺑعد ترتيب
تشبعات المتغيرات ﻋلى العامل تنازليا ﻋلى
العوامل المستخلصة األحد ﻋشر.
يتﻢ استبعاد العوامل الكامنة التي يﻘل ﻓيها
ﻋدد المتغيرات المتشبعة (تشبعها أقل من
 )0.40ﻋن  3متغيرات مستﻘلة.

جدول( )8التباين الكلي المفسر للعوامل بعد التدوير
العوامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Rotation Sums of Squared Loadings
نسبة التباين المفسر
نسبة التباين المفسر
الجذور الكامنة
التراكمي
20.101
20.101
6.834
24.293
4.192
1.425
28.249
3.956
1.345
32.116
3.867
1.315
35.746
3.630
1.234
39.230
3.484
1.185
42.547
3.317
1.128
45.820
3.273
1.113
49.030
3.210
1.091
52.087
3.058
1.040
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1.003

ه .استخالص العوامل بعد التدوير:
من خالل مخرجات التحليل العاملي المذكورة
ﺑجدول التباين الكلي المفسر ﺑعد التدوير جدول
( ،)8ومصفوﻓة تشبعات العوامل ﺑعد حذف
المتغيرات ذات التشبعات المنخفضة ،وﺑتطبيق
المعايير التي وضعناﻫا لﻘبول العوامل ،وﺑعد
ترتيب تشبعات المتغيرات ﻋلى العامل تنازليا ﻋلى
العوامل المستخلصة ،يمكن الﻘول أن متغيرات
التحليل االستكشاﻓي ألثر التدريب ﻋلى تحﻘيق
التمكين االقتصادي للمرأة السعودية والتي تﻢ
استخالصها تتضمن العوامل الموضحة ﻓي الشكل
أدناه ،ومن خالل ﻋرضنا الساﺑق للعوامل الكامنة
والمتغيرات التي تتكون منها ،وتطبيق المعايير
التي وضعناﻫا الختيار تلك العوامل ،نجد أن ﻋدد
العوامل الكامنة قد أصبح 11ﻋامالً ،حيث تﻢ حذف
العوامل التي كانت قيﻢ التشبع للمتغيرات المكونة
لها أقل من  ، 0.40أو كانت ﻋدد المتغيرات
المكونة لها أقل من  3متغيرات ،وﺑذلك تصبح
العوامل المتبﻘية تفسر حوالي  %58من التباين
المفسر ،وﻫي نسبة مﻘبولة ﻋند دراسة العوامل
الكامنة ﻓي التحليل العاملي.
 .2إجراء التحليل العاملي التوكيدي:
( (Confirmatory Factor
Analysis,CFA
يستخدم التحليل التوكيدي من أجل اختبار
الفرضيات المتعلﻘة ﺑوجود أو ﻋدم وجود ﻋالقة ﺑين
المتغيرات والعوامل الكامنة ،كما يستخدم التحليل
العاملي التوكيدي كذلك ﻓي تﻘييﻢ قدرة نموذج
العوامل ﻋلى التعبير ﻋن مجموﻋة البيانات الفعلية
ﻓيما يعرف ﺑالتحﻘق من البنية العاملية ﺑاستخدام
مؤشرات جودة المطاﺑﻘة.
ﺑعد أن توصلنا إلى نتائج التحليل العاملي
االستكشاﻓي ﺑطريﻘة المكونات الرئيسية التي
أسفرت ﻋن ﺑنية ﻋاملية تتكون من أحد ﻋشر ﻋامالً
 ،نتجﻪ اآلن نحو استخدام التحليل العاملي التوكيدي
للتحﻘق من تلك البنية ،ومدى مطاﺑﻘتها لبيانات
العينة المستمدة من مجتمع الدراسة ،وتﻢ االﻋتماد
ﻋلى مؤشرات المطاﺑﻘة األكثر انتشارا واستخداما
ﺑين الباحثين ﻓي مجال النمذجة ﺑالمعادالت
الهيكلية؛ وذلك ﺑهدف التأكد من التطاﺑق ﺑين البنية

2.949

55.036

النظرية االﻓتراضية والواقع المستمد من ﺑيانات
العينة ،والمؤشرات المستخدمة ﻓي التحليل ﻫي:
أ.

اختبارات جودة المطابقة:

تﻢ إجراء اختبارات جودة المطاﺑﻘة ﺑهدف تخفيض
ﻋدد العوامل الكامنة أو اﻋادة صياغتها؛ ويوضح
الجدول ( )9درجات تشبعات المتغيرات والعوامل
الناتجة ﻋن المعالجة اإلحصائية للبيانات الممثلة
الستجاﺑات أﻓراد العينة ﺑاستخدام التحليل العاملي
التوكيدي من مخرجات ﺑرنامج  ،AMOS-وكذلك
ﺑيان ﺑالمسارات التي تتبعها تلك العوامل
والمتغيرات.
ب .جودة مطابقة النموذج للبيانات:
جاءت مؤشرات جودة مطاﺑﻘة النموذج المﻘترح
للبيانات كما يلى:








يتضح من جداول مؤشرات المطاﺑﻘة الساﺑﻘة
أن مؤشر مطاﺑﻘة النموذج الفعلي للنموذج
المﻘدر ( :)CMIN/DFقد ﺑلغ 1.125
واقترب من الحد األدنى المﻘبول لهذا المؤشر،
ويعنى ذلك وصول محك جودة التطاﺑق إلى
نهايتﻪ؛ مما يعنى الحاجة إلى تعديل النموذج.
قيمة المؤشر RMSEAﺑلغت  0.073أقل
من  0.08مما يد ُّل ﻋلى تطاﺑق النموذج
المﻘترح لبيانات العينة.
قيمت ﺑاقي المؤشرات RMR,GFI,AGFI
 ,PGFIجميعها أقل من الﻘيمة  0.90؛ مما
يشير إلى حاجة النموذج إلى التعديل.
ﺑلغت قيمة المؤشر  0.829 TLIوﻫي أيضا
أقل من الﻘيمة .0.90
ﺑلغت قيمة المؤشر  0.687CFIوﻫي أيضا
أقل من الﻘيمة .0.90
وتؤكد ﻫذه النتائج الحاجة إلى تعديل النموذج
االﻓتراضى اﻋتمادا ﻋلى مؤشرات التعديل،
وﻫو ما قام ﺑﻪ الباحث ،والغرض من ﻫذا
التعديل ﻫو الوصول ﺑالنموذج النظرى
االﻓتراضى إلى المحكات الدالة ﻋلى جودة
المطاﺑﻘة ،وذلك من خالل استبعاد المتغيرات
ذات درجات التشبع المعيارية الضعيفة ﻋلى
المتغير الكامن
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جدول ( )9مؤشرات المطابقة للتحليل العاملي التوكيدي
قيمة المؤشر
قبل تعديل
النموذج

قيمة المؤشر
ﺑعد تعديل
النموذج

مؤشر مطاﺑﻘة النموذج الفعلي
للنموذج المﻘدر
مؤشر جودة المطاﺑﻘة
مؤشر جودة المطاﺑﻘة

1.125

1.893

0.785
0.728

0.923
0.928

مؤشر المطاﺑﻘة المﻘارن

0.687

0.916

الجذر الترﺑيعي لمتوسط مرﺑع خطأ
التﻘدير

0.073

0.062

TLI

مؤشر تكرعلويس

0.829

0.927

NFI

مؤشر المطاﺑﻘة المعياري

0.745

0.875

AGFI

مؤشر المطاﺑﻘة المﻘارن

0.781

0.95

مؤشرات
المطاﺑﻘة
CMIN/D
F
RMR
GFI
CFI
RMSEA



اسﻢ المؤشر

تﻢ إجراء التحليل التوكيدي مرة أخرى ﻋلى
البيانات ﺑعد إجراء تعديل ﻋلى ﺑعض
المسارات وﻓﻘا ً لمؤشرات التعديل المﻘترحة
ﻋلى ﺑعض العوامل.
ﻫذه النتائج تؤكد أﻫمية التعديل الذى تﻢ ﻋلى
النموذج االﻓتراضى اﻋتمادا ﻋلى مؤشرات
التعديل للوصول ﺑالنموذج النظرى
االﻓتراضى إلى المحكات الدالة ﻋلى جودة
المطاﺑﻘة
يتضح من الجدول رقﻢ ( )9أن مؤشر مطاﺑﻘة
المﻘدر
للنموذج
الفعلي
النموذج
( :)CMIN/DFقد ﺑلغ  1.893واقترب من
الﻘيمة األﻓضل لجودة المطاﺑﻘة وﻫي الﻘيمة .2











محكات جودة المطاﺑﻘة
أن تكون الﻘيمة ﺑين( )3-1والﻘيمة
األﻓضل ﻫي 2
تكون أكبر من 0.90
تكون أكبر من 0.90
محصورا ً ﺑين ( )1-0والﻘيمة
األﻓضل التي تتخطى 0.90
تكون مساوية أو أقل من 0.08
والﻘيمة األﻓضل التي تساوى أو أكبر
من 0.90
تنحصر قيمة ﻫذا المؤشر ﺑين (1-
)0
تنحصر قيمة ﻫذا المؤشر ﺑين (1-
)0

ويتضح أن قيمة المؤشرRMSEA
ﺑلغت 0.062وﻫي أقل من الﻘيمة الساﺑﻘة
للنموذج قبل التعديل  0.073؛ مما يد ُّل ﻋلى
تحسن ﻓي تطاﺑق النموذج المﻘترح لبيانات
العينة.
وﺑلغت قيمة المؤشر  TLI0.927وقيمة
المؤشر  0.916 CFIوﻫي أيضا أكبر من
الﻘيمة  .0.90وتؤكد ﻫذه النتائج جودة
النموذج االﻓتراضى المﻘترح والبيانات
المستمدة من العينة المستخدمة ﻓي التحليل.
قيمة المؤشر  RMSEAﺑلغت  ، 0.062وقد
انخفضت أيضا ﺑعد التعديل؛ مما يد ُّل ﻋلى
تطاﺑق أﻓضل للنموذج المﻘترح لبيانات العينة.

جدول ( )10معلمات االنحدار المعيارية للمفردات(التشبعات) على العوامل الستة بعد حذف التشبعات
الضعيفة
المتغيرات
Q41_2
Q44_1
Q44_4
Q44_9
Q41_4
Q43_3
Q43_5
Q44_5
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بيان
المسارات
<--<--<--<--<--<--<--<---

المحاور
M1
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2

معلمات االنحدار
المعيارية
.540
.552
.403
.521
.509
.544
.449
.460

المتغيرات
Q44_2
Q42_5
Q42_9
Q43_4
Q42_7
Q43_2
Q43_7
Q41_5

بيان
المسارات
<--<--<--<--<--<--<--<---

المحاور
M3
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M6

معلمات االنحدار
المعيارية
.518
.516
.516
.438
.456
.481
.493
.433
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Q42_3
Q42_6

<--<---

M3
M3

.464
.432

Q41_9
Q42_1

يتضح من الجدول ( )10أن محأور الدراسة
األرﺑعة تﻢ تمثيلها ﻓي ستة ﻋوامل وتتكون من
ﻋشرين متغير ،حيث كأن أكثر المتغيرات تشبعا ً
ﻫو  ،Q42_1والذى يمثل :التدريب المﻘدم يساﻋد
ﻋلى اتخاذ الﻘرارات االقتصادية؛ إذ ﺑلغت الدرجة
المعيارية للتشبع  ،0.559كما يظهر أن أقل
المتغيرات تشبعا ً ﻫو Q44_4؛ إذ ﺑلغت الدرجة
المعيارية للتشبع  ،0.403والذى يمثل :يراﻓق
التدريب أنشطة ﻋملية تطبيﻘية  ،وتترأوح ﺑاقي
مؤشرات التشبع ﺑين ﻫاتين الﻘيمتين.
 .3النتائج المستخلصة بعد إجراء التحليل
العاملي التوكيدي واختبار فرضيات الدراسة
:
تﻢ تلخيص النتائج للتحليل التوكيدي قبل وﺑعد
التعديل ﻓي الجدول (،)10وﺑناء ﻋلى نتائج التحليل
العاملي التوكيدي للبيانات يوضح النموذج المﻘترح
األخير وجود ستة ﻋوامل رئيسية ترتبط معنويا ﺑين
التدريب للموارد البشرية النسائية وﺑين تحﻘيق
التمكين االقتصادي للمرأة السعودية وقد تمثل ذلك
ﻓيما يأتي:
 1.3العامل األول :زيادة قدرة المرأة السعودية
في إعداد الموازنات التقديرية
للمشروعات الصغيرة :حيث أثبتت النتائج
وجود أثر إيجاﺑي ومعنوي لدور التدريب
للموارد البشرية النسائية (كمتغير مستﻘل)
ﻋلي زيادة قدرة المرأة السعودية ﻓي إﻋداد
الموازنات التﻘديرية للمشروﻋات الصغيرة
( كمتغير تاﺑع) ،وﻫو ما يساﻋد ﻋلى تحﻘيق
أﻫداف المرأة االقتصادية وقد تمثل ذلك
ﻓيما يأتي:



يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إﻋداد
الموازنات التﻘديرية للمشروﻋات
الصغيرة
يحﻘق التدريب أﻫداﻓا اقتصادية تنموية
للمرأة

وتؤكد هذه النتيجة صحة فرضية دراستنا
الراهنة رقﻢ (.)1

<--<---

M6
M6

.488
.559

 2.3العامل الثاني :زيادة قدرة المرأة السعودية
في تحقيق االستقاللية االقتصادية
ومنافسة الرجل في الميدان االقتصادي:
حيث أثبتت النتائج وجود أثر إيجاﺑي
ومعنوي لدور التدريب للموارد البشرية
النسائية (كمتغير مستﻘل) ﻋلي زيادة قدرة
المرأة السعودية ﻓي تحﻘيق االستﻘاللية
االقتصادية ومناﻓسة الرجل ﻓي الميدان
االقتصادي ( كمتغير تاﺑع) ،وقد تمثل ذلك
ﻓيما يأتي:





التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إﻋداد
دراسات الجدوى للمشروﻋات
الصغيرة
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى مناﻓسة
الرجل ﻓي الميدان االقتصادي
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى
االستﻘاللية االقتصادية واالﻋتماد ﻋلى
الذات
تتﻢ متاﺑعة آثار التدريب ﺑعد االنتهاء
منﻪ

وتؤكد هذه النتيجة صحة فرضية الدراسة
رقﻢ (.)2
 3.3العامل الثالث :زيادة قدرة المرأة
السعودية في إدارة القوى البشرية وإعداد
حسابات النفقة والعائد :حيث أثبتت النتائج
وجود أثر إيجاﺑي ومعنوي لدور التدريب
للموارد البشرية النسائية (كمتغير مستﻘل)
ﻋلي زيادة قدرة المرأة السعودية ﻓي إدارة
الﻘوى البشرية وإﻋداد حساﺑات النفﻘة
والعائد ( كمتغير تاﺑع) ،وقد تمثل ذلك ﻓيما
يأتي:




التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى حساب
النفﻘﻪ والعائد
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إدارة
الﻘوى البشرية
التدريب واقعي ومناسب للحاجات
االقتصادية للمرأة السعودية
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وتؤكد النتيجة السابقة صحة فرضية
دراستنا رقم (.)3
 4.3العامل الرابع :زيادة قدرة المرأة
السعودية على إقامة العالقات العامة
والتسويق الجماعي واستثمار الموارد
المتاحة :حيث أثبتت النتائج وجود أثر
إيجاﺑي ومعنوي لدور التدريب للموارد
البشرية النسائية (كمتغير مستﻘل) ﻋلي
زيادة قدرة المرأة السعودية ﻋلى إقامة
العالقات العامة والتسويق الجماﻋي
واستثمار الموارد المتاحة ( كمتغير تاﺑع)،
وقد تمثل ذلك ﻓيما يأتي:




التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى إقامة
العالقات العامة والتسويق الجماﻋي
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى استثمار
الموارد األولية والﻘدرات الفردية
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إيجاد
ﻓرص ﻋمل جديدة

وتؤكد هذه النتيجة صحة فرضية الدراسة
رقﻢ (.)4
 5.3العامل الخامس :زيادة قدرة المرأة
السعودية على إجراء التبادالت التجارية
وتحسين الدخل االقتصادي لاسرة :حيث
أثبتت النتائج وجود أثر إيجاﺑي ومعنوي
لدور التدريب للموارد البشرية النسائية
(كمتغير مستﻘل) ﻋلي زيادة قدرة المرأة
السعودية ﻋلى إجراء التبادالت التجارية
وتحسين الدخل االقتصادي لألسرة (
كمتغير تاﺑع) ،وقد تمثل ذلك ﻓيما يأتي:




يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إجراء
التبادالت التجارية
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى تحسين
الدخل االقتصادي لألسرة
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى تحﻘيق
الطموحات المستﻘبلية

وتؤكد النتيجة السابقة صحة فرضية
الدراسة رقﻢ (.)5
 6.3العامل السادس :زيادة قدرة المرأة
السعودية على تسويق أفكار المشروعات
الصغيرة وإدارة وتقييم المخاطر
االقتصادية للمشروعات :حيث أثبتت
النتائج وجود أثر إيجاﺑي ومعنوي لدور
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التدريب للموارد البشرية النسائية (كمتغير
مستﻘل) ﻋلى زيادة قدرة المرأة السعودية
ﻋلى تسويق أﻓكار المشروﻋات الصغيرة
وإدارة وتﻘييﻢ المخاطر االقتصادية
للمشروﻋات ( كمتغير تاﺑع) ،وقد تمثل ذلك
ﻓيما يأتي:




التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى تسويق
أﻓكار المشروﻋات الصغيرة
يساﻋد التدريب المﻘدم ﻋلى إدارة
االقتصادية
المخاطر
وتﻘييﻢ
للمشروﻋات
التدريب المﻘدم يساﻋد ﻋلى اتخاذ
الﻘرارات االقتصادية

وتؤكد هذه النتيجة صحة فرضية الدراسة
رقﻢ (.)6
وﻋلى ﻫذا خلصت نتائج دراستنا الراﻫنة وذلك من
خالل نتائج التحليل العاملي االستكشاﻓي والتوكيدي
إلى تحﻘق مؤشرات الصدق والثبات ﻓي محاور
الدراسة الحالية ،كما خلصت النتائج إلى صحة
اختبار الفرضيات الموضوﻋة من قبل الباحث،
وأﻫمية ذلك ﻓي التعرف ﻋلى العوامل التي تسهﻢ
ﻓي تحﻘيق وتعزيز ﻫذا التمكين ،والتي تمثلت ﻓي
أن لتدريب للموارد البشرية النسائية دورا إيجاﺑيا
واضحا ﻓي زيادة قدرة المرأة السعودية ﻓي إدارة
الﻘوى البشرية وإﻋداد حساﺑات النفﻘة والعائد ،وﻓي
زيادة قدرة المرأة السعودية ﻋلى إقامة العالقات
العامة والتسويق الجماﻋي واستثمار الموارد
المتاحة ،وﻓي زيادة قدرة المرأة السعودية ﻋلى
إجراء التبادالت التجارية وتحسين الدخل
االقتصادي لألسرة ،وﻓي زيادة قدرة المرأة
السعودية ﻋلى تسويق أﻓكار المشروﻋات الصغيرة
وإدارة وتﻘييﻢ المخاطر االقتصادية للمشروﻋات.
وﺑالطبع تساﻋدنا النتائج الساﺑﻘة ﻓي تحديد أﻫﻢ
اآلليات واإلجراءات التنفيذية والعملية لتطبيق
ذلك ،وﻫو ما سنتعرض لﻪ اآلن ﻓي الجزء الخاص
ﺑتوصيات الدراسة وآلياتها المﻘترحة.

ثالثا :توصيات الدراسة:
وﻓﻘا ألﻫﻢ النتائج التي تﻢ التوصل إليها ﻓي دراستنا
الراﻫنة ،ﻓإن الباحث يوصي ﺑما يلي:

قياس أثر التدريب للموارد البشرية النسائية في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة السعودية

 .1فيما يتعلق بأهمية وفاعلية التدريب المقدم
في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة
السعودية:
ضرورة ﻋﻘد الدورات التدريبية التالية للمرأة
السعودية ﺑهدف تعزيز قدراتها ومهاراتها من
خالل ﺑرامج خدمة المجتمع والتعليﻢ المستمر،
ومن خالل ﻓروع معهد اإلدارة العامة ﺑكاﻓة
مناطق المملكة:
 ﻋﻘد دورات تدريبية مكثفة ﻓي إﻋداد
ومﻘترحات
الجدوى
دراسات
المشروﻋات الصغيرة ،وتحديدا ﻋﻘد
الدورات التدريبية التالية:
 ﻋﻘد دورات تدريبية ﻓي إﻋدادالموازنات التﻘديرية للمشروﻋات
الصغيرة.
 ﻋﻘد دورات تدريبية مؤﻫلة للمرأةﻓي البحث ﻋن ممولين للمشروﻋات
الصغيرة.
 ﻋﻘد دورات تدريبية تنمي مهاراتالمرأة ﻋلى دراسة حاجات السوق
لمنتجات متوقعة.
 ﻋﻘد دورات تدريبية للمرأة تساﻋدﻫاﻓي تنظيﻢ الموارد البشرية
للمشروع.
 ﻋﻘد دورات تدريبية للمرأة تساﻋدﻫاﻓي اتخاذ الﻘرارات االقتصادية.
 ﻋﻘد دورات تدريبية للمرأة تساﻋدﻫاﻓي إدارة ﻋمليات البيع والشراء.
 ﻋﻘد دورات تدريبية للمرأة تساﻋدﻫاﻓي حساب معدل العائد ﻋلى
االستثمار.
 ﻋﻘد دورات تدريبية للمرأة تساﻋدﻫاﻓي إقامة العالقات العامة والتسويق
الجماﻋي.
 ﻋﻘد دورات تدريبية للمرأة تساﻋدﻫاﻓي إجراء التبادالت التجارية.
 ﻋﻘد دورات تدريبية للمرأة تساﻋدﻫا ﻓي
التخطيط االقتصادي الجيد إلﻋداد
المشروﻋات ،وتحديدا:
 دورات ﻓي ريادة األﻋمال. دورات تنظيﻢ الموارد الماديةللمشروع.

 دورات إدارة وتﻘييﻢ المخاطراالقتصادية للمشروﻋات.
 ضرورة توحيد الجهود التدريبية
وتنسيﻘها؛ حتى ال يكون ﻫناك إﻫدار
للطاقات البشرية واإلمكانات المادية ﻓي
حالة تعدد الجهات التي تﻘوم ﺑنفس ﻫذا
التدريب.
 .2فيما يتعلق بدعم الدولة لسيدات األعمال
عن طريق:
 إﻋطاء أولوية لسيدات األﻋمال ﻓي
االستثمارات الصناﻋية التي تناسب
طبيعة المرأة وإمكاناتها كصناﻋة
والعطور،
والمالﺑس
األغذية
ومستحضرات التجميل وغيرﻫا .
 وضع سياسات صريحة وإجراءات
محددة تدﻋﻢ الدولة خاللها مهمة المرأة
المستثمرة ﻓي الحصول ﻋلى الرخص
ومباشرة ﻋملها ﺑنجاح ،والمساﻫمة ﻓي
ﺑناء اقتصاد وطني منتج وﻓعال ﻓي
إطار تعاليﻢ الدين اإلسالمي الحنيﻒ.
 ضرورة تعاون الغرف التجارية
الصناﻋية مع سيدات األﻋمال ﻋن
طريق تﻘديﻢ المشورة الالزمة المتعلﻘة
ﺑالفرص االستثمارية المناسبة إلمكانات
المرأة واﻫتماماتها.
 إنشاء أقسام تدريب متخصصة لدى
صندوق تنمية الموارد البشرية والغرف
التجارية الصناﻋية؛ لتأﻫيل المستثمرات
ﻋلى كيفية تأسيس المشروﻋات.
 .3فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة النسائية:
 ضرورة وجود جهاز تخطيطي للﻘوى
العاملة النسائية ﻓي مجال التعليﻢ
والتدريب المهني ،وأن يستند ﻋلى
أسس ثاﺑتة وواقعية ﺑما يتواﻓق مع
الشريعة اإلسالمية .
 ضرورة أن تركز خطة الﻘوى العاملة
النسائية من خالل التعليﻢ والتدريب
المهني ﻋلى الوظائﻒ التي تفضلها
الفتاة السعودية ،وتغطي احتياجات
المؤسسات النسائية0
 ضرورة تحديد التخصصات الجامعية
المطلوﺑة ﻓي سوق العمل ،واستحداث
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المزيد من التخصصات وﻓﻘًا الحتياج
سوق العمل.

ميدانية)،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة مؤتﻪ ،الكرك :األردن.
-

الغامدي ،خالد 2014.م .دور التدريب ﻓي
رﻓع كفاءة أداء الموظفين الﻘطاع العام ،دراسة
حالة ،رسالة ماجستير ،جامعة الباحة.

-

الحراحشة ،محمد والهيتي ،صالح 2006.م.
أثر التمكين اإلداري والدﻋﻢ التنظيمي ﻓي
السلوك اإلﺑداﻋي كما يراه العاملون ﻓي شركة
االتصاالت األردنية:دراسة ميدانية  ،دراسات
العلوم اإلدارية ،األردن.

-

الفايز ،ميسون 2010.م .الموارد البشرية
النسائية نحو إطار استراتيجي لرؤية مستﻘبل
التمكين مؤتمر الموارد البشرية النسائية
السعودية جامعة األميرة نورة ﺑنت
ﻋبدالرحمن.

-

الدراغمة ،تمام2014.م .ﻓاﻋلية التدريب
المﻘدم من المؤسسات النسوية ﻓي تمكين
المرأة الفلسطينية اقتصاديا ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ،جامعة النجاح الوطنية ،ناﺑلس.

-

الﻘوقا ،اﺑراﻫيﻢ 2007.م .أثر التدريب ﻋمى
أداء المشروﻋات الصغيرة والصغيرة جداّ ﻓي
قطاع غزة ،دراسة حالة ،رسالة ماجستير،
الجامعة االسالمية.

-

السلمي ،ﻋلي1983.م .كتيب رقﻢ  ،1سلسلة
الكتيبات التي يصدرﻫا مجلس الغرف
التجارية والصناﻋية السعودية ،الرياض
المملكة العرﺑية السعودية

-

ﺑازرﻋة  ،محمود صادق (  " . )2008ﺑحوث
التسويق للتخطيط والرقاﺑة واتخاذ الﻘرارات
التسويﻘية " .الﻘاﻫرة  :المكتبة األكاديمية .

-

-

السيد ،رشا2010.م .النوع االجتماﻋي وأﺑعاد
تمكين المرأة ﻓي الوطن العرﺑي ،منظمة
المرأة العرﺑية :الﻘاﻫرة ،مصر.

-

الشاﻓعي ،محمد 2004.م .التدريب المهنى
والتعليﻢ الفني ﻓي جمهورية مصر العرﺑية،
المؤتمر الثاني لتنمية الموارد البشرية
والتدريب ،منظمة العمل العرﺑية ،ﻋمان.

خضر،أحمد2013.م .حﻘيﻘة مفهوم تمكين
متاح
المرأة،
ﻓيalukah.net/web/khedr/0/53818/:
 #ixzz3M7rJdw1jدار الدراسات
االقتصادية 1420.ه.المشروع الوطني
للتوظيﻒ ﺑالﻘطاع األﻫلي ،ﺑحث مﻘدم إلى
مجلس الغرف التجارية الصناﻋية السعودي.
الرياض.

-

الشتيوي ،ﻋبدهللا  ،وآخرون 1429.ه.
توظيﻒ المرأة السعودية ﻓي الﻘطاﻋين العام
والخاص (المعوقات-الحلول)،المملكة العرﺑية
السعودية ،إصدار مدينة الملك ﻋبدالعزيز
للعلوم والتﻘنية ،اإلدارة العامة لبرامج المنح
التﻘنية.

-

ﻋصفور ،محمد 1973.م .أصول التنظيﻢ
واألساليب ،الرياض :دار الشروق.

-

ﻋالقي ،مدني 2015.م .أدارة الموارد
البشرية دار الخوارزم العلمية.

-

الشهراني .مريﻢ 1997.م .الفرص الوظيفية
المتاحة للمرأة السعودية ،رسالة ماجستير.
جامعة أم الﻘرى .مكة المكرمة .المملكة
العرﺑية السعودية.

-

العطوي ،صالح 2007.م .أثر أساليب
التدريب ﻋلى ﻓاﻋلية البرامج التدريبية ﻓي
المؤسسة العامة للتعليﻢ الفني والتدريب المهني
ﻓي المملكة العرﺑية السعودية (دراسة

المراجع:
أ -المراجع العربية:

177

ب -المراجع األجنبية
Al-Shetaiwi, A. 2002. Factors
Affecting the Underutilization of
Qualified Saudi Women in the
Saudi Private Sector. PhD. theses.
Loughborough
University.
UK.2002.MA: Harvard University
Press.
Duflo, Esther .2012.Women
Empowerment and Economic

-

-

قياس أثر التدريب للموارد البشرية النسائية في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة السعودية

and ICT Sectors. European
Training Foundation, Jordan.
-

-

-

178

Matt C. Howard .2015. A Review
of Exploratory Factor Analysis
(EFA) Decisions and Overview of
Current Practices: What We Are
Doing and How Can We Improve?
International Journal of HumanComputer Interaction32(1)
Metcalfe,Beverly.2011. Women
Empowerment and Development
in Arab Gulf States: a Critical
Appraisal of Governance, Culture
and National Human Resources
Development
Framwork.
HumanResources Developmemt
International. Vol.14,No.2, 131148.
Peebles, D. and Others. 2015.
Factors
Affecting
Women's
Participation in the Private Sector
in Jordan. National Center for
Human Resources Development,
Jordan

Development
Journal
of
Economic Literature, vol 4 No
50,P.1051.
-

Hania, Sholkamy .2011. How can
social Protection Provide Social
Justice for Women? Policy Paper
for
Pathway's
of
women
Empowerment.
Research
Programme. UK.

-

Kabeer, N. 2001. Reflections on
the Measurement of Women's
Empowerment. In Discussing
Women's Empowerment-Theory
and Practice. Sida Study No. 3.
Novum Grafiska AB: Stockholm.

-

Laurine,Shields.
1995.Women
Experience of the Meaning of
Empowerment , in qualitative
heath Research

-

Majcher-Teleon, A. and Slimène,
O. 2009. Women and Work in
Jordan: Case Study of Tourism

