
 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 



 الملخص

مة يف املؤسسات  ف عىل دور برامج التعليم املستمر املقدَّ هدفت هذه الدراسة إىل التعرُّ

املجتمعية غري الربحية يف هتيئة املرأة لسوق العمل، واملعوقات املقدمة التي حتد من فعالية هذه 

خدام تالربامج، اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل ملناسبتها هلا، قامت الباحثات باس

امرأة من  209االستبانة جلمع البيانات واملعلومات اخلاصة بالدراسة والتي شملت يف عينتها عىل 

املستفيدات يف املؤسسات املجتمعية غري الربحية يف مدينة الرياض )مجعية النهضة، ومجعية بنيان(. 

مة يف املوتوصلت نتائج الدراسة عىل أن  جتمعية غري ؤسسات املدور برامج التعليم املستمر املقدَّ

يقها، يكمن يف توجيه املرأة إىل كيفية الوصول إىل أهدافها وحتق الربحية يف هتيئة املرأة لسوق العمل

وتشجيع املرأة عىل ممارسة العمل. بينام متثلت أهم املعوقات يف: عدم توفر وسائل املواصالت، 

. ليم املستمرتقديم برامج التع ضعف الربط والتنسيق بني املؤسسات املجتمعية املختلفة يفو

وأوصت الدراسة برضورة تطوير برامج التعليم املستمر املقدمة للمرأة لتتوافق مع متطلبات 

العرص احلايل واحتياجاته، رضورة االستفادة من التجارب العاملية لتجنب املشكالت والعوائق 

ية تعنى رأة، ووجود جهات رسمخالل تطبيق وتوظيف وتطوير برامج التعليم املستمر املقدمة للم

 . بالتعليم املستمر املنظم واملوجه للمرأة تضمن جودة املحتوى وجودة املخرجات

مية التن ،تدريب املرأة ،مؤسسات املجتمع املدين ،التعليم مدى احلياةالكلامت املفتاحية: 

 .االقتصادية

  



 

Abstract: 

      This study aimed to identify the role of continuing 

education programs offered in community-based non-profit 

organizations in preparing women for work, and the obstacles against 

preparing women for work fields. This study used the descriptive and 

analytical approach, in which the researchers used a questionnaire to 

collect study variables. The study included in its sample 209 women 

who are beneficiaries of several non-profit community organizations 

in Riyadh. The results of the study concluded that the role of 

continuing education programs offered in non-profit community 

organizations in preparing women for work fields lies in first guiding 

women on how to reach and achieve their goals and encourage 

women to work. The results also showed that the most prominent 

obstacles to continuing education programs provided by non-profit 

community-based institutions in preparing women for work fields lie 

in the lack of transportation, as well as the weak linkage and 

coordination between the various community institutions that 

provide continuing education programs. The study recommended 

that there is a huge need to develop continuing education programs 

provided to women to adapt the requirements of the current era and 

its needs, also the need to benefit from global experiences to avoid 

problems and obstacles during the implementation, women 

recruitment, and development of continuing education programs 

provided to women. The study also recommended the need of official 

bodies that provide continuous education to be organized and 

directed to women needs to ensure the quality of content and the 

quality of outcomes. 

 

Keywords: lifelong learning, civil society organization, women 

training, economic development. 

  



 المقدمة: 

شهدت السنوات األخرية اهتاممًا ملحوظًا باملرأة السعودية من خالل تطوير مهاراهتا 

والتي  ،من خالل تفعيل هذه القدرات يف مسامهتها بالتنمية الشاملة وقدراهتا بصورة متكاملة

أصبحت فيها املرأة تؤدي أدوارًا هامة عىل الصعيد االجتامعي والتعليمي والسيايس والثقايف، 

واليوم نالت الكثري من االمتيازات واملهام الرفيعة، وذلك لكوهنا أصبحت رشيكًا أساسيًا وعضوًا 

لتنمية الشاملة للمجتمع بالكامل، مما جيعل عملية تقديم الدعم والتدريب فاعاًل يف حتقيق ا

والتطوير والتعليم من قبل مجيع املؤسسات واهليئات بل وتقديم الربامج اخلاصة هبا، والتي تعمل 

لدفع عجلة  اعىل تنميتها يف مجيع اجلوانب أمرًا هامًا يف ظل جمتمع أصبح يتسم باملشاركة ورضورهت

فاستطاعت املرأة أن تعمل يف جماالت متعددة بام ال يتناىف مع العقيدة والقيم والعادات  التنمية.

والتقاليد، بل وأصبحت ركيزة أساسية يف املجتمع، وأظهرت قدرهتا الثقافية واالجتامعية عىل 

 حتمل الكثري والكثري من املهام عىل مجيع األصعدة.

يد قدمت نموذجًا متفردًا يف ذلك، حاولت من إال أن املرأة السعودية عىل وجه التحد    

خالله التغلب عىل مجيع الصعوبات والتحديات التي تضعف من وضعها ومكانتها ودورها يف 

املجتمع، بل والتغلب عىل الكثري من األفكار املتحجرة التي سامهت عىل مدى العصور يف ارتفاع 

ور كان من املفروض أن تقوم به املرأة يف نسبة األمية بني النساء، ووقف ذلك عائقًا أمام أي د

 (.2014املجتمع )اجلعد، 

وبناًء عىل ذلك، أصبح  تنمية املرأة أمرًا رضوريًا وفقًا ملتطلبات العرص احلايل، وتقديم   

الربامج ذات التخصصات املتعددة من جماالت اقتصادية واجتامعية وتعليمية وصحية، وغريها، 

ؤسسات التي تقدم هذه الربامج التدريبية والتعليمية للنساء، ومنها ما ووفقًا لذلك فقد تعددت امل

يشرتك مع مؤسسات حكومية ومنها ما تقدمه هيئات غري حكومية، ولعل املؤسسات الغري 



 

حكومية واملتمثلة يف منظامت املجتمع املدين دورها جيب أن يكون أكثر فاعلية من اهليئات احلكومية 

رى، فاجلمعيات واملنظامت غري الربحية عىل سبيل املثال جيب أن تتحمل كوهنا مثقلة بأعامل أخ

مسئولياهتا جتاه قضية املرأة السعودية، إضافة إىل ما جيب عىل احلكومة  من توجيه مؤسسات 

املجتمع املدين من العمل عىل تطوير وتنمية املرأة وتوفري كافة اخلدمات الالزمة هلا )احلريب، 

2016.) 

تنموي للربامج التعليمية والتدريبية بني اهليئات احلكومية ومنظامت املجتمع فالتكامل ال

املدين يف برامج املرأة يسعى إىل حتقيق تنمية مستدامة وهادفة ومرغوبة للمرأة، ويف حالة وجود 

قصور يف هذه الربامج، فإن ذلك يوجب عىل اجلميع العمل عىل تصحيح املسار، واإلرساع 

والتطوير، وال يعد ذلك قصوراً من منظامت املجتمع املدين، ولكن يف ظل عامل  باإلحالل والتجديد

متطور جيب عىل هذه املؤسسات أن تتأقلم وتأقلم براجمها املقدمة للمرأة عىل ذلك، فللمرأة دورًا 

 تنموياً كبرياً وبارزًا، ولطاملا كان ضمن إطار الرشيعة، وهذا يسمح برضورة االهتامم بربامج التعليم

والتدريب املقدمة للمرأة، إال أن هذه الربامج تتطلب توضيحًا أكثر ومرونة أكرب للتعامل مع هذه 

 (.2011القضية )السدحان، 

ف عىل دور املنظامت غري 2019هدفت دراسة الغامدي )ويف هذا الصدد؛  ( إىل التعرُّ

. 2030الربحية بمنطقة الرياض يف حتقيق التنمية االجتامعية املستدامة بام يتوافق مع الرؤية الوطنية 

استخدمت الدراسة منهج املسح االجتامعي بأسلوب املسح الشامل للعاملني واملستفيدين من و

الربحية، وأسلوب عينة كرة الثلج لعينة قادة املجتمع املحيل، وبلغ عدد خدمات املنظامت غري 

( مستفيًدا، وعدد 1842عاماًل، وعدد املستفيدين )( 269العاملني الذي شاركوا يف االستبيان )

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، كان من أمهها: و( قائًدا. 288عينة قادة املجتمع املحيل )



ن العاملني يعملون يف منظامت تعتمد عىل أكثر من مصدر لزيادة دخلها، ( م٪62.8أن )

( من العاملني يعملون، وكان املجال االجتامعي هو املجال السائد هلم، كام أظهرت ٪86,6و)

ه اجلاد لدى العاملني يف تفعيل برامج الرؤية. ومن أهم العوائق التي تواجه املنظامت  النتائج التوجُّ

قلة املتخصصني الذين يعملون يف املنظامت، وأغلب املستفيدين من خدمات املنظامت غري الربحية: 

 .هم اإلناث

ف عىل دور اجلمعيات األهلية يف تنمية املرأة 2016كام هدفت دراسة احلريب ) ( إىل التعرُّ

ف عىل املعوقات التي حتد من هذا  لدور. االسعودية اقتصادًيا واجتامعًيا وتعليمًيا وصحًيا، والتعرُّ

استخدمت الدراسة منهج املسح االجتامعي الشامل، وُطبِّقت استبانة الدراسة عىل العاملني 

، ( عاماًل 69والعامالت بجمعيتي الرب ومراكز األحياء بمحافظة خليص، وبلغت العينة )

تقومان بدور )مرتفع( يف تنمية املرأة  -موضع الدراسة-وخلصت الدراسة إىل أن اجلمعيتني 

ًيا واجتامعًيا وتعليمًيا، ودور )متوسط( يف تنمية املرأة صحًيا. وكشفت الدراسة أيًضا عن اقتصاد

بعض املعوقات التي حتد من هذا الدور؛ كقلة املوارد املالية املتاحة للجمعية، وقلة توافر 

 املتخصصني واملؤهلني لتقديم اخلدمات والربامج التي حتتاجها املرأة، وكذلك ارتباطات املرأة

م  .األرسية واملنزلية، باإلضافة إىل قلة وعي املرأة بأمهية الربامج واألنشطة التي ُتقدَّ

ف عىل دور جلان التنمية األهلية االجتامعية 2016كام هدفت دراسة الصلهيم ) ( إىل التعرُّ

ية سيف حتقيق التنمية املستدامة، من خالل ما تقدمه من برامج التعليم املستمر يف املجاالت السيا

والصحية والتقنية واالقتصادية. استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، وتكّونت أداة 

االستبانة من أربعة حماور، ومتثّلت عينة الدراسة يف أفراد املجتمع املستفيدين من برامج اللجان يف 

مها اللجان تقابل درج افقة ة املواألحياء. أظهرت نتائج الدراسة أن الربامج الصحية التي تقدِّ

 بشدة، تليها الربامج االقتصادية، ثم الربامج السياسية، وأخرًيا الربامج التقنية. 



 

ف عىل دور مؤسسات املجتمع املدين يف 2014وهدفت دراسة عبد احلي ) ( إىل التعرُّ

اإلصالح التعليمي، ومعوقات ذلك من وجهتي نظر املسؤولني والرتبويني ومديري مؤسسات 

الرتبوية يف فلسطني. استخدمت الباحثة املنهج الوصفي؛ للتعرف عىل آراء  املجتمع املدين

عت عىل ) ( مسؤولني من مسؤويل التعليم العام، 105املبحوثني، وكانت أداة الدارسة استبانة ُوزِّ

ومخسة من املديرين للمؤسسات املدنية. كشفت الدراسة أن األثر كان )متوسًطا( للدور املنوط 

ع املدين يف اإلصالح التعليمي، وكان من أبرزها: القيام باألعامل التطوعية بمؤسسات املجتم

 كتشجري املدارس، ومن أبرز املعوقات: اإلدارة الفردية، وضعف محاس املسؤولني. 

إىل فهم وجهات النظر فيام يتعلق دور املرأة ( Herron, 2019)كام هدفت دراسة هريون 

الباحث املنهج النوعي يف هذه الدراسة، وشملت عينة  استخدمو ،يف تعليم الكبار والتطوير

الدراسة معلامت يف برامج املؤسسات االجتامعية غري الربحية، وقام الباحث باملقابالت الشخصية 

لثامن معلامت يف مؤسسات خمتلفة غري ربحية يف عدة دول إفريقية شملت غانا ونيجرييا والسنغال 

ات املتحدة األمريكية. أظهرت نتائج الدراسة تفاوتًا يف حجم باإلضافة لوالية جورجيا يف الوالي

االهتامم يف تطوير املرأة ومتكينها يف تعليم الكبار والتعليم املستمر باختالف الدول، حيث أنه يف 

الدول اإلفريقية الفقرية كانت تلك املؤسسات اخلريية غري الربحية املصدر األسايس يف تعليم املرأة 

ينها، بينام يف الدول األغنى لوحظ قلة االهتامم من قبل املؤسسات غري الربحية يف وتطويرها ومتك

تلك الدول. كذلك اتفقت العينة املشمولة يف الدراسة أن املؤسسات اخلريية واالجتامعية غري 

الربحية هلا دور أسايس وحيوي يف تعليم املرأة ومتكينها، وأنه جيب عىل تلك املؤسسات تقديم 

 املختلفة التي تستهدف تلك األهداف وتقدمها بام يتناسب مع خصوصية البلد وإمكانياته.الربامج 



ف عىل دور املنظامت غري  (Pokrzywa, 2018)وهدفت دراسة بوركيزيا  إىل التعرُّ

احلكومية يف تعليم املرأة. اعتمد الباحث يف دراسته عىل املنهج النوعي، واستخدم املقابلة الفردية 

( ممثاًل عن املنظامت غري احلكومية 30داة للدراسة، وأجرى الباحث دراسته عىل )املتعمقة كأ

العاملة ألجل املرأة )النساء( يف بولندا. أظهرت نتائج الدراسة أن التغريات االقتصادية 

واالجتامعية املتزايدة عىل نحو مستمر تدعو إىل التفكري يف مدى احلاجة إىل استعداد الكفاءات، 

هارات للمواءمة مع تلك التحوالت. كام يعد التعلم املستمر مدى احلياة بمثابة األداة وإعداد امل

التي حتد من التفاوتات االجتامعية، كام أن احلصول عىل املؤهالت، والتزود بالكفاءة املهنية تساعد 

 املرأة عىل البقاء يف سوق العمل.

التعرف عىل دور إىل  (Lansford, 2010)وهدفت دراسة النسفورد وزمالؤها 

 املؤسسات غري الربحية يف الواليات املتحدة األمريكية يف تعليم املرأة ومتكينها لتصبح قيادية وتتوىل

هي املهارات والدالئل التي متيز تلك النساء ليتم االستثامر فيهن بشكل أكرب.  مناصب إدارية، وما

 تسع منظامت غري ربحية تويلمقابالت شخصية مع  وتم عملالباحث املنهج النوعي،  استخدم

تعليم املرأة ومتكينها االهتامم األكرب وتقدم العديد من الربامج هلن. وشملت املقابالت عىل أربعة 

حماور الربامج القيادية املقدمة للمرأة، برامج التعليم املستمر للجميع وللمرأة خصوصًا، دور املرأة 

ائج الغري ربحية التي تستهدف املجتمع. وأظهرت النت القيادية يف املجتمع، قيادة املرأة للمنظامت

أن املرأة متتلك مجيع مقومات القيادة التي ختوهلا لتويل مناصب قيادية، وأوصت الدراسة بزيادة 

برامج متكني املرأة يف العامل ويف الواليات املتحدة خصوصاً وجتبن التفرقة أو االنحياز بسبب اجلنس 

والربامج القيادية. كذلك أوصت الدراسة وشددت عىل دور املؤسسات  يف برامج التعليم املستمر

االجتامعية غري الربحية يف متكني املرأة من خالل برامج التعليم املستمر التي تطور مهاراهتا 

  وإمكانياهتا، والتي من شأهنا سد الثغرات يف تعليم املرأة أو التمييز ضدها يف أي من املجاالت.



 

عرضه من أدبيات ودراسات سابقة تأيت أمهية هذه الدراسة يف دور توجيه  وبناًء عىل ما تم

االهتامم من قبل مؤسسات املجتمعية غري الربحية بربامج تعليمية وتدريبية لتهيئة املرأة لسوق 

 العمل، وتقديم ما يمكن أن يساهم يف جعل املرأة رشيكًا فاعاًل يف بناء الوطن واململكة.

ل أن املرأة مبدأ انطالًقا من  ؤولية وتتحمل نصف املس ،نصف املجتمع ونصف طاقاتهتشكَّ

أتى هذا و ،كان لتمكينها دور ملموس وواضح يف ترسيع عجلة نمو املجتمع ؛ فقديف النهوض به

 ،، من خالل العمل عىل رفع نسبة مشاركة املرأة السعودية يف العمل2030التمكني حتت راية رؤية 

  رشيًكا فعااًل يف املجتمع السعودي. هاجلعل ؛، وزيادة متكينها(٪30)جها يف التنمية بنسبة وإدما

شهدت اآلونة األخرية تواجًدا ملحوًظا للمرأة السعودية يف كافة قطاعات العمل السيايس قد و

ن أ هذه القفزة الكبرية التي حققتها املرأة إال ورغم ،واالجتامعي والثقايف وغريها واالقتصادي

 بقي حمدوًدا.مشاركتها يف بعض القطاعات 

وكان للقطاع احلكومي واخلاص النصيب األكرب من خطط وبرامج التنمية املستدامة 

، ومع ذلك مل تقدم املؤسسات املجتمعية غري الربحية إىل الدور املأمول يف هذا هة للنساءاملوّج 

عية يه وإحداث التغريات الثقافية واالجتاماجلانب، إال أنه أيضاً هذه املؤسسات كانت األقل يف توج

املأمولة منها، والتي حتدث يف الوقت احلايل بشكل مستمر يف املجتمع السعودي استجابة لرؤية 

 .2030اململكة 

؛ 2015وانطالقًا من ذلك، أكدت العديد من الدراسات مثل دراسة كل من )أبو غريبة، 

املجتمعية غري الربحية بتعليم املرأة وتطويره ( عىل رضورة اهتامم املؤسسات 2016احلريب، 

وهتيئتها لسوق العمل، إال أهنا كشفت العديد من الصعوبات التي واجهت عملية تنمية املرأة 



وخاصة يف املؤسسات غري الربحية، والتي يف مقدمتها قلة حجم امليزانية املادية املتاحة هلا، وقلة 

هتتم هبا املرأة، وانخفاض وعي املرأة بأمهية هذه الربامج  التيربة امُلقدمني للخدمات والربامج خ

 واألنشطة يف تنميتها وحتقيق طموحها.

ف عىل مها  الربامج التعليمية التيدور  ومما سبق تبنيَّ للباحثات أن هناك حاجة للتعرُّ تقدِّ

هم أ متكني وهتيئة املرأة لسوق العمل، والعمل عىل حتديد ربحية يفال غرياملؤسسات املجتمعية 

امج؛ الوقوف عندها يف بناء الربالتدريبية والتعليمية التي جيب عىل املؤسسات  االحتياجات

ل ومواكبتها للعرص، مما يشكل رافًدا مهاًم للوصو ومعارفهاللوصول باملرأة إىل لتنمية مهارات املرأة 

 . املستقبلية حتقيق رؤيتهالسعودي، و إىل تنمية شاملة للمجتمع

واستنادًا ملا سبق؛ تبلورت مشكلة البحث يف رضورة التعرف عىل دور برامج التعليم 

 املستمر املقدمة يف املؤسسات املجتمعية غري الربحية ألجل هتيئة املرأة لسوق العمل.

 سللة التالية:يمكن معاجلة املشكلة السابقة من خالل اإلجابة عن األ

مة يف املؤسسات املجتمعية غري الربحية يف هتيئة املرأة لسوق  .1 ما دور برامج التعليم املستمر املقدَّ

 العمل؟

مة من املؤسساتما  .2 هتيئة املرأة  غري الربحية يف املجتمعية معوقات برامج التعليم املستمر املقدَّ

 لسوق العمل؟ 

  اتآي:تكمن أهداف الدراسة يف

مة يف املؤسسات املجتمعية غري الربحية يف هتيئة  - التعرف عىل دور برامج التعليم املستمر املقدَّ

 املرأة لسوق العمل.



 

مة من املؤسسات - ري الربحية يف غ املجتمعية التعرف عىل معوقات برامج التعليم املستمر املقدَّ

 هتيئة املرأة لسوق العمل.

ُتعّد املؤسسات املجتمعية غري الربحية مظهًرا من مظاهر التنمية االجتامعية، وجمااًل مهاًم 

مها،  يعكس دور املرأة الفعال يف املجتمع، من خالل العديد من الربامج التعليمية املتنوعة التي تقدِّ

ف عىل الربامج  دور والتي تستهدف كافة رشائح املجتمع. من هنا تربز أمهية الدراسة يف التعرُّ

مها املؤسسات املجتمعية غري الربحية يف تنمية املرأة وتطوير مهاراهتا ومعارفها.  التعليمية التي تقدِّ

من خالل ما تتوصل إليه من نتائج يف حتديد دور الربامج  -بإذن اهلل–وسوف تسهم هذه الدارسة 

عوقات التي ة وسوق العمل، وحتديد املاملقدمة يف تعليم املرأة، وواقع مناسبتها الحتياجاهتا التعليمي

حتد من فعاليتها، باإلضافة إىل تقديم عدد من املقرتحات التي تعمل عىل زيادة فاعلية هذه الربامج 

التعليمية؛ ليكون أثرها إجيابًيا، ويزيد من فاعلية هذه الربامج عىل هتيئة املرأة لسوق العمل يف 

 املجتمع السعودي.

 ة غري مة يف املؤسسات املجتمعياملقدَّ  دور برامج التعليم املستمر شملت املوضوعية: احلدود

 الرياض. مدينة- ربحية يف اململكة العربية السعوديةال

 :هـ.1442 الدرايس األول من العامالفصل  احلدود الزمانية 

 :عليم املستمرالتم برامج قدِّ ربحية التي تُ الاملؤسسات املجتمعية غري  شملت احلدود املكانية 

 مجعية النهضة ومجعية بنيان(.)لتهيئة املرأة لسوق العمل يف مدينة الرياض 



  الربامج التعليمية يف املؤسسات املجتمعية غريستفيدات من املشملت  البرشية:احلدود 

 الرياض. مدينة ربحية يفال

 :  :املؤسسات املجتمعية غري الربحيةأوالا

بحسب ما جاء يف املادة الثالثة من نظام اجلمعيات املؤسسة غري الربحية اصطالًحا: 

ألف من تت ،هي كل مجاعة ذات تنظيم مستمر ملدة معينة أو غري معينة"واملؤسسات األهلية بأهنا: 

أشخاص اعتباريني لتحقيق غرض معني غري احلصول عىل ربح مادي، وتتميز هذه املؤسسات بأهنا 

)نظام اجلمعيات واملؤسسات  "وهلا أهداف إنسانية واجتامعية وتنموية ،ن احلكومةمستقلة ع

 .(1437 األهلية،

املؤسسات التي تتكون من األفراد واهليئات غري " ا:( بأهن2006)محدي  افهعر كام

اجلمعيات  :هلا دور فعال يف املجاالت الرتبوية واالقتصادية والثقافية والصحية، مثل ،الرسمية

 ."وغريها ،والغرف التجارية التطوعية،واجلمعيات  لية،األه

التي  املؤسسات احلكومية واألهلية :أهنابالباحثة  هافعرِّ املؤسسة غري الربحية إجرائًيا: تُ 

يم ضمن خطة لتعل ،م خدمات تعليمية وتدريبية ضمن جمموعة متنوعة من اخلدمات األخرىقدِّ تُ 

لصعيد وترتكز أهدافها يف التنمية عىل ا ،العربية السعوديةالكبار والتعليم املستمر يف اململكة 

 اإلنساين واالجتامعي والتعليمي بعيًدا عن الربح املادي.

 ثانياا: برامج التعليم املستمر:

جمموعة من املواد التعليمية عىل شكل مناهج أو "اصطالًحا: ُيعرف الربنامج التعليمي 

يصحبها وسائل وأنشطة متنوعة، وتقدم خالل فرتة زمنية كتابات أو قراءات حتدد للمتعلمني، 

 (.109، 2009 ،)اجلهوية "حمددة، قد يدرسها املتعلم عن طرق الدراسة الرسمية أو غري الرسمية



 

عليمية الت من اخلططجمموعة  :أنهبفه الباحثة عرِّ إجرائًيا: تُ  املستمر برنامج التعليم

ؤسسات املجتمعية غري الربحية واملخصصة لتعليم مها املواإلجراءات والتدريبات التي تقدِّ 

وق ة تؤهلها لسالسعودياملرأة هبدف تنمية معارف ومهارات  ؛كنوع من التعليم املستمر )املرأة(

ويزيد من  ،بام يتناسب مع التطور املعريف والتكنولوجيتها، بام يساعد عىل تطوير شخصي العمل،

 املجتمع.يف  ا ومسامهتهامتكينه

تناول اإلطار النظري للدراسة حمورين هامني، ومها: املحور األول: املؤسسات املجتمعية 

غري الربحية لتهيئة املرأة لسوق العمل، واملحور الثاين: معوقات برامج التعليم املستمر املقدمة 

 للمرأة، ويمكن تفصيل ذلك كاآليت:

تقدم املؤسسات املجتمعية غري الربحية العديد من الربامج يف جماالت متعددة، ومن أهم 

هذه املجاالت هي متكني املرأة كوهنا رشيك أسايس يف التنمية داخل سوق العمل بكافة قطاعاته، 

 نميتها مهاريًا واقتصاديًا واجتامعيًا.وأيضًا العمل عىل ت

 ستلزماتبمللقيام  بدور فعال مع جهود الدول بالتظافر هذه املؤسسات واملنظامت وتقوم

ة ل اهتاممها لتحسني أحوال جمتمعاهتا املحلياحلكومات ُج  تويل، لذلك وضامن استدامتهاالتنمية 

جات اجلديدة واملتغرية يف العرص تلبي االحتياوالنهوض هبا من خالل برامج تنموية موجهة 

مجعية موزعة عىل  (852)املنظامت اخلريية يف اململكة العربية السعودية  عدد، وقد بلغ احلديث

 (.2019 )مكني، ، األمر الذي يدعم دورها يف برامج التعليم املستمرمناطق اململكة



كني املرأة م، ويف متلعبت املؤسسات املجتمعية دورًا بارزًا يف تنمية املجتمع بشكل عاو

دد من ع عن طريق إرشاكها يفالسعودية بشكل خاص، حيث متكنت من إرشاكها بصورة تدرجيية 

تستهدف حتسني أدائها وتنمية قدراهتا بام يتالءم مع سوق العمل. ومن التي الربامج وامللتقيات 

دية يف رأة السعوربحية التي قدمت برامج وأنشطة متميزة لتأهيل املالأهم تلك املؤسسات غري 

 سوق العمل هي:

هـ، يف مدينة الرياض عىل أيدي 1432عام  هذه اجلمعيةتأسست  :مجعية بنيان اخلريية

ة مستهلكدف حتويل األرس ذات الدخل املحدود يف منطقة الرياض من هبسيدات سعوديات، 

كني املرأة ريادة التنمية املستدامة، ومت واملشاركة يف، االستقاللمما يساعدها عىل إىل منتجة  ومعتمدة

ني ىل زيادة وتنوع املوارد املالية هلا، وتبإللمرأة املقدمة اخلاصة  اجلمعية هدفت برامجو، اقتصادياً 

  :ومن تلك الربامجمفهوم التنمية األرسية ذات األثر املستدام 

 منتجة عن  أرساألرس املستفيدة إىلحتويل برنامج يستهدف وهو  برنامج صنعتي بيدي:

تسويقية هلا، ويتم ذلك عن  طتدريب، ورسم خطعمل وطريق دعمها وتطويرها من خالل ورش 

نتج حتفيزها ودعمها بأخذ عينة من امل والعمل عىل ،مهارهتا وحتديداملستفيدة األرس طريق مقابلة 

تطوير  يةيف عمل لتقديم الدعم الالزموإبداء املالحظات عليه  املسؤولة، اللجنةقبل تقييمه من و

تطبيق  التسويق هلا بداية بالتسجيل يف العمل عىلومن ثم  ،املنتج وصنع عالمة جتارية خاصة هبا

 ، معروف والنرش بوسائل التواصل االجتامعي

 نبرنامج يدعم الفتيات عن طريق استثامر كامل مهاراهتوهو  برنامج عيشيها صح:و

، حيث الوقت نفسهب جتمعهاملىل التغيري اإلجيايب لنفسها وفتاة قادرة ع عىل اعتبار أن أياألساسية، 

ملتخصص ايبدأ الربنامج باملقابلة مع املستفيدات وحتديد احتياجاهتن ومن ثم تبدأ مرحلة التدريب 

 .(2019 مرحلة املتابعة وقياس األثر )مجعية بنيان اخلريية النسائية، وهناية



 

م تعمل عىل تأهيل املرأة 1962تأسست عام  هي منظمة غري ربحية :مجعية النهضة اخلريية

السعودية اجتامعيًا واقتصاديًا من خالل عدد من املشاريع والربامج التنموية. وقد بدأت بجهود 

ملرأة اقتصاديًا، لتمكني ا هتدف ؤسسة ذات طابع ثقايف وتنمويملتطوعية خلدمة املجتمع ثم تطورت 

امة فيها كهدف ثابت، حيث حرصت املنظمة عىل نقل مبدأ التنمية كرسالة سامية واالستدب عمالً 

خربهتا التي تالمس أرض الواقع من صناع القرار من خالل: محالت توعوية والكرتونية واملشاركة 

 يتامشى مع قليمية والدولية، باماإلو تفاقيات املحليةاملنتديات واإلوجلسات النقاش، ويف اللجان، 

ورفع نسبة مشاركة املرأة بسوق العمل ، ٪1.6إىل  ٪7 لتخفيض معدل البطالة من 2030رؤية 

 وتفعيل، ٪10إىل  ٪6نسبة املدخرات لألرسة من إمجايل دخلها من  وزيادة، ٪30إىل  ٪22من 

)رؤية اململكة العربية  ٪5إىل  ٪1ربحي يف إمجايل الناتج املحيل من أقل من المسامهة القطاع غري 

 (.2030السعودية 

 تتمحور يف: (2019يف تقرير املنظمة ) تم ذكرهاعىل أسس فهي تقوم منهجية املنظمة  أما

تصميم -2 ،تلمس احتياجات املجتمع ودراسة العوائق التي حتد من التنمية املستدامة للمرأة -1

متابعة -3، خطط ملشاريع تنموية بعد دراسة خطة العمل إلجياد احللول املناسب للعوائق

التأكد من حتقيق األهداف يف متكني املرأة اقتصادًيا -4 ،ت لقياس األثروتقييم املخرجا

 أثر املشاريع عىل األفراد واملجتمع. لرفعالتحسني والتطوير املستمر -5، وقانونًيا

 دءاً بتنتهج فيها األسلوب التنموي التي تقدم املنظمة جمموعة من املشاريع والربامج كام 

ثم وضع خطة التدخل املهني لتوفري كافة احتياجاهتا  ،يدةاملستفاألرس بتحديد احتياجات 

 2020مع برنامج التحول الوطني  بام يتوافقمستوى معيشتها،  والعمل عىل رفع ،ساسيةاأل

 2030واملعني برفع أعداد املستغنني عن املعاش الضامين، وكذلك املسامهة يف تفعيل رؤية اململكة 



 دخلها، ومن تلك الربامج التي متكن املرأة اقتصاديًا من خالل رفع مدخرات األرس من إمجايل

ويستهدف فئة األرامل واملطلقات واملهجورات ومن يف حكمهن من ذوي الدخل املحدود وأفراد 

 .أرسهن

 : (2019تقرير منظمة النهضة )ل ومن أهم مبادرات هذه املنظمة وفقاا 

وهي أحدث مبادرة للجمعية، حيث هتدف إىل إجياد حلول  تدشني مركز النهضة لألبحاث:أ:

 التي تتناول قضايا القيام بمجموعة أبحاث علميةللتحديات التي تواجهها املرأة من خالل 

 الية الربامجفع التأكد منلقياس أثر الربامج املقدمة هبدف  هتدف، خاصة هبا اجتامعية واقتصادية

دم أهداف خي باممع هيئات حكومية، ومؤسسات أكاديمية ، وبناء رشاكات بحثية وحتسني جودهتا

عن طريق  واالجتامعية االقتصاديةىل حل املشاكل إهيدف والذي  مرشوع معاا:_ب، املنظمة

مقابالت فردية وتدخالت مهنية وإقامة لقاءات وأنشطة مثل: حلقات النقاش مع خمتصني، 

وع إىل رفع وتعزيز مستوى الوعي املايل هيدف املرش مرشوع خزنة:ج:، كافة األرسةمع ومقابالت 

لم وذلك من خالل تع ،وخاصة النساء لضامن حياة كريمة مستقلة ماديًا هلن، بني أفراد املجتمع

عىل إدارة  عدتساسلوكيات جديدة  نمفاهيم ومهارات التخطيط املايل ووضع امليزانيات، واكتساهب

 املعامالت القانونية للمشاريع واملتابعةوطرق العمل عىل الشؤون املالية يف حياهتن اليومية، 

هتدف تلك املبادرة إىل إصدار مؤرش لقياس الفجوة يف مشاركة اجلنسني  مبادرة كفؤ:د:، والتقييم

من أكرب املعارض واملؤمترات  معرض خطوة:و:، بسوق العمل وتكافؤ الفرص املهنية بينهم

العمل وصندوق تنمية املوارد البرشية، وهو برنامج  للسيدات الذي نال دعم وزارة الوظيفية

ىل متكني املرأة من خمتلف اخللفيات التعليمية واخلربات يف سوق العمل، حيث قام إ سعودي هيدف

لك شارك وكذ ،مركز النهضة باملشاركة ليتم التعرف عىل الوظائف املستحدثة يف سوق العمل



 

حديد جماالت العمل األكثر طلبًا للمرأة يف سوق لتمركز األبحاث هلا بعمل استبيانات بحثية 

 م(.2019 )موقع مجعية النهضة، العمل

اختتمت مجعية النهضة سلسلة احلوارات الوطنية حول املرأة السعودية والتي نظمتها و

منها:  تأربعة جماال، حيث شملت 2020بالتزامن مع قيادهتا ملجموعة تواصل املرأة يف عام 

الشمول يف سوق العمل، ومشاركة املرأة يف ريادة األعامل، وشموهلا الرقمي، و، شمول املرأة املايل

إىل جنب مع أصحاب العالقة من القطاع العام  مهية االستمرار بالعمل جنباً أوضحت أحيث 

هلا  ضامن جمتمع يعتز بمشاركة املرأة يف سوق العمل وحيفظلواخلاص باإلضافة إىل املجتمع املدين 

 م(.2020 ارات الوطنية للمرأة السعودية،كرامتها )احلو

وترى الباحثات أن هذه املبادرات التي تقدم من خالل هذه اجلمعيات تسهم بشكل كبري 

يف رفعة املرأة يف جوانب كثرية يف اململكة، وحتقيق فاعلية أكرب قائمة عىل التعددية يف املجتمع 

اجة لتطوير هذه الربامج وخاصة يف ظل لتحقيق التنمية الشاملة واملتكاملة، عىل الرغم من احل

 عرصنا احلايل املعتمد بشكل رئييس عىل التحول الرقمي خصوصًا يف ظل جائحة كورونا.

 اتيجيةاالسرتإدراج األهداف  بداللة ،لتمكني املرأة السعودية يف سوق العمل أمهية كبرية

ولتحقيقها  2030ومنها رؤية اململكة العربية السعودية  ،اخلاصة بذلك يف اخلطط والرؤى التنموية

يث يعترب ، حضمن اخلطة التنفيذية هلاواملبادرات يف برامج التحول الوطني العديد من وضعت 

والذي يندرج حتته  ،2030رؤية  ضمنمن املرتكزات األساسية  مثمرة ة  فرصواقتصاد مزهر 

رأة تعد املوالتي  :ننمي فرصناديد من العنارص واألبعاد واألهداف االسرتاتيجية من أمهها: الع

من إمجايل عدد  ٪50السعودية أحد عنارص القوة يف املجتمع السعودي حيث تشكل ما يزيد من 



مكينها من تلتنمية مواهبها واستثامر طاقاهتا ولسعى بشكل مستمر توسوف  ،اخلرجيني اجلامعيني

قتصاد الجتمع واامليف تنمية  ، مما ينعكس عىل دورهااحلصول عىل الفرص املناسبة لبناء مستقبلها

 (.2030 ،)رؤية اململكة

فقد ركز البعد  :2020 -2018: التنفيذية اخلطة –يف برنامج التحول الوطني أما 

 ومن أهدافهمتكني فئات املجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته. السادس عىل 

 املرأة يف ةزيادة مسامه مما يعني : زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل:4,2,2رقم االسرتاتيجية 

ويف  ،طاعاتالق كافةمن خالل زيادة مشاركتها يف سوق العمل يف  ،واالجتامعية االقتصاديةالتنمية 

ات التي حتول قبباإلضافة إىل إزالة احلواجز والع ،املجاالت واملستويات الوظيفية املختلفةكافة 

ومن األمور املهمة التي يسعى هلا هذا البعد هي تذليل عقبات سوق ، دون انضاممها لسوق العمل

من خالل تعزيز ثقافة مشاركة املرأة يف سوق العمل  يتم ذلك وكل ،مجيع فئات املجتمعأمام العمل 

 ا.باإلضافة إىل توفري الوسائل واألدوات التي جتعل بيئة العمل مناسبة هل

 ،رفع الوعي بأمهية مشاركة املرأة يف سوق العمل: يف مبادرات البعد السادسومتثلت 

رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل من خالل حتديد القطاعات  هبدفالتوطني النسائي: و

وإزالة العقبات والعوائق التي حتد من عملها، باإلضافة إىل حتقيق التكامل  ،الواعدة لعمل املرأة

توفري خدمات رعاية األطفال للنساء ، وبني اجلهات املرتبطة بانخراط املرأة يف سوق العمل

 "قرة"العامالت ويتم ذلك عرب تسجيل األطفال يف مراكز خدمة ضيافة األطفال املرخصة يف نظام 

العاملة  حتسني مهارات املرأةهبدف دريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية: الت، واإللكرتوين

 ،وجتهيزها للمناصب القيادية )مستويات القيادة العليا والوسطى( ورفع نسبة توظيف املرأة فيها

استدامة عملها البد من إزالة عائق املواصالت  ضامن من أجل )نقل املرأةتدعم وتسهيل و

لك من خالل تأمني خدمة مواصالت آمنة وذو جودة عالية باإلضافة إىل التكلفة ويتم ذ (والتنقل



 

يتكون و ،التدريب املوازي ملتطلبات سوق العمل: ويستهدف العاطالت عن العمل، واملناسبة

الربنامج التدريبي من تدريب عىل رأس العمل من قبل الرشكة املوظفة بالتوازي مع برنامج 

اخلدمة املدنية  متكني املرأة يف، ووالشخصية يف جهات تدريبية متخصصة تدريبي للمهارات الفنية

وتعزيز دورها القيادي عرب زيادة نسبة مشاركتها النوعية يف مجيع القطاعات احلكومية التابعة لنظام 

 .اخلدمة املدنية

ي ه ويف تقرير منجزات التحول الوطني فإن وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية

هلدف االسرتاتيجي زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل هي وقد سامهت عن حتقيق ا املسؤولةجلهة ا

إىل  2018يف عام  ٪23.6بدورها يف زيادة حصة املرأة من القوى العاملة من  املتعددةاملبادرات 

 .2019يف عام  25.3٪

الة وضعف نها البطوترى الباحثات أن سعي اململكة لتذليل الكثري من املشكالت والتي م

مشاركة املرأة يف احلياة العامة واالجتامعية ساعد املرأة عىل التمتع بالكثري من اخلدمات 

واإلمكانيات، والتي مل تكن متاحة هلا من قبل، فظهرت الكثري من التحوالت فيام خيص جماالت 

 عمل املرأة يف العقد األخري سامهت يف هنضة اململكة بشكل كبري.

أن برامج التعليم املستمر تلعب دوًرا مهاًم يف حتقيق متطلبات  (2012السنبل ) أوضح

الدعم قديم تتوليد املعرفة من خالل البحث العلمي واإلبداع واالبتكار. ويتم  عن طريقاملجتمع 

ميزانية الدولة التي حترص عىل العطاء املعريف من أجل أوالً هلا من مصدرين رئيسني: املادي 

جديد من ل كمن مؤسسات األعامل التي تبحث عن وثانيًا باملجتمع،  واالرتقاءاإلسهام يف التنمية 

أجل حتقيق أهدافها وتطوير منتجاهتا وحتسني خدماهتا والوصول إىل موقع تنافيس أفضل. ونرش 



واستخدام املعرفة من خالل توظيف معطياهتا  ،واإلعالم املعرفة من خالل التعليم والتدريب

 منها بام يؤدي إىل االرتقاء باإلنسان، وتعزيز التنمية املستدامة. واالستفادة

يف حتقيق  ( مؤكدة عىل وجود عدد من الصعوبات2014جاءت نتائج دراسة اجلعيد )و

عف وعي املرأة املشاركة يف ومنها: )ض ،الصعوبات التي تواجهها اجلمعية اخلرييةذلك ومنها: 

موقف األهل من رفض ملشاركة  - ال يوجد تقييم مستمر ألنشطة وأهداف اجلمعية - اجلمعية

يزانية عدم وجود امل - املسؤوليات اإلدارية العديدة ملوظفات اجلمعية - املرأة يف أنشطة اجلمعية

قلة البيانات اإلحصائية  - الكافية للجمعية وقلة احلوافز املادية للمدربات واملسؤوالت

معية القصور يف ربط الربامج واألنشطة يف اجل - لالحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية

 ،اتالصعوبات التي تواجهها املستفيد، إضافة إىل ضعف دور اجلمعية اإلعالمي( -بخطط التنمية

 تعارض األوقات بني -عداتالنقص يف األجهزة وامل - ومنها: )صعوبة تنقلها من وإىل اجلمعية

 حضانة لرعاية األطفال أو ضعف مستواها إن وجدت عدم وجود – األنشطة واملسؤولية األرسية

ئمة عدم مال - الفعلية للمستفيدات االحتياجاتارتفاع رسوم األنشطة وعدم مالئمتها مع  -

املخصص عدم كفاية الوقت  -املباين مع االحتياجات للدورات من قاعات واستعدادات

 للدورات(.

والتي حتد من دور اجلمعيات  ،عىل معوقات عدة (2016) نتائج دراسة احلريب أكدتكام 

امج ضعف الرب - ومنها: )قلة موارد اجلمعية، ومنها تنميتها اقتصادًيا ،األهلية يف تنمية املرأة

دمات م اخلقلة املتخصصني واملؤهلني يف تقدي - واألنشطة املقدمة من قبل اجلمعية للمرأة

ربامج التي لباالعادات االجتامعية والتقاليد التي حتد من التحاق املرأة  - والربامج الالزمة للمرأة

اكن عدم مناسبة األم -ضعف الدور اإلعالمي لرتويج برامج اجلمعية وأنشطتها - تقدمها اجلمعية



 

ية، األنشطة املقدمة من اجلمعقلة الوعي املرأة بأمهية الربامج و -لتنفيذ الربامج املقدمة للمرأة 

 وكثرة ارتباطاهتا األرسية واملنزلية(.

وجود عدد من املعوقات التي  لتؤكد عىل( 2019وقد جاءت نتائج دراسة الغامدي )

: )ضعف وكان من أبرزها ،تواجه املنظامت غري الربحية يف حتقيق التنمية االجتامعية املستدامة

ل ضعف التواص ،ضعف اإلمكانات املادية والتمويلية ،امتاجلانب اإلعالمي إلبراز دور املنظ

 وطنية املميزةعدم استقطاب الكفاءات ال ، قلة تدريب العاملني يف املنظامت، والتنسيق بني املنظامت

عد بيانات قلة قوا ، عدم وجود خطط اسرتاتيجية واضحة ،قلة املتطوعني لتنفيذ برامج املنظمة ،

مج ضعف مشاركة املجتمع مع برا، تقويم العمل وحتسينه اتآلي ضعف، املنظامت غري الربحية

ل عدم تفاع، املستفيدين للربامج الواجب تقديمها هلم اتحاج ، عدم كفاءة دراسات املنظمة

رة التغريات كث ،ضعف املشاركة احلكومية يف برامج املنظمة ، املستفيدين مع الربامج املقدمة هلم

 والتشكيالت اإلدارية(.

الباحثات أن أهم هذه املعوقات هو السمة الثقافة السائدة لدى الكثري من النساء وتضيف 

والعميل  ةاالجتامعييف قلة البحث عن التطوير واالهتامم بمتطلبات حياهتا فقط، وإغفال دورها 

بشكل كبري، إضافة إىل عدم تغطية برامج التعليم املستمر املقدمة للمرأة جلميع مناطق اململكة، 

 وضعف املشاركة نتيجة عدم اهتامم املرأة نفسها هبذه الربامج.

ويمكن التغلب عىل هذه املعوقات من خالل وضع اسرتاتيجيات وخطط واضحة تغطي 

 جتامعيةاالمجيع أرجاء اململكة، والوصول إىل املرأة بشتى الطرق، ودمج هذه الربامج يف األنشطة 

 املقدمة لألرسة بشكل كامل.

 



 شملت إجراءات الدراسة حتديد اتآي:

منهج الدراسة:

دت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل؛ نظرًا ملناسبته يف حتقيق أهداف الدراسة اعتم

مها املؤسسات املجتمعية غري الربحية يف  ف عىل دور الربامج التعليمية التي تقدِّ التي هتدف للتعرُّ

 تعليم املرأة.

املنهج الوصفي هو الذي "( أن 183، ص2012ويرى عبيدات، عبد احلق، وعدس )

عىل دراسة الواقع والظاهرة كام توجد يف الواقع، وهيتم بوصفها وصًفا دقيًقا، ويعربِّ عنها  يعتمد

ح خصائصها، أما التعبري الكمي  تعبرًيا كيفًيا أو كمًيا، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة، ويوضِّ

ح مقدار الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظاه  ."رة األخرىفيعطينا وصًفا رقمًيا يوضِّ

 جمتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدراسة من املؤسسات املجتمعية غري الربحية بمدينة الرياض )مجعية 

م برامج تعليمية وتدريبية للمرأة لعام  ، حيث ـه1442-ـه1441النهضة، ومجعية بنيان( التي ُتقدِّ

 ( مستفيدة. 1428بلغ عدد املستفيدات من هذه الربامج )

 عينة الدراسة:

م اختيار عينة الدراسة باألسلوب العشوائي البسيط الذي ُيتيح جلميع أفراد املجتمع ت

لتحديد حجم العينة،   (krejcie and morgan)فرصة أن يكونوا ضمن العينة، وتم تطبيق جدول 

مدينة غري الربحية ب ة( بالنسبة للمستفيدات يف املؤسسات املجتمعي209والتي حددت ب )

 الرياض.   



 

 الدراسة: أدوات

جلمع البيانات واملعلومات  االستبانةلتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثات 

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وتم توجيهيها لكل من  االستبانةاخلاصة بالدراسة، وصممت 

 املستفيدات من الربامج التعليمية، حيث قسمت إىل حمورين:

  مة يف املؤسسات املجتمعية غري الربحية يفاملحور األول: دور برامج التعليم املستمر هتيئة  املقدَّ

 املرأة لسوق العمل.

 مة من املؤسسات ري الربحية غ املجتمعية املحور الثاين: معوقات برامج التعليم املستمر املقدَّ

 يف هتيئة املرأة لسوق العمل.

 صدق األداة وثباهتا:

 :)الصدق الظاهري )صدق املحكمني 

مني  ق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة عن طريق عرضها عىل عدد من املحكِّ تم التحقُّ

املختصني؛ للوقوف عىل مدى وضوح العبارات ومالءمتها للمحور الذي تنتمي إليه، ومعرفة 

مالحظاهتم  ذلك تطبيقوبعد  .تناسب عدد األسئلة مع األهداف األساسية للبحثمدى 

 ووضعها يف صيغتها النهائية.ستبانة بنود اال عىلوتوجيهاهتم 

 :صدق االتساق الداخيل 

بني درجة كل عبارة من عبارات  قامت الباحثات بحساب معامل ارتباط بريسون

 ( كاآليت:1هو موضح بجدول )الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كام واالستبانة 

 



 ملحاور االستبانة معامل ارتباط بريسون( 1جدول )

تتمتع بصدق عايل جيعلها صاحلة أن مجيع عبارات االستبانة ( 1جدول )يتضح من 

 للتطبيق عىل عينة الدراسة.

مة يف املؤسسات املجتمعية غري الربحية يف هتيلة املرأة لسوق العمل  املحور األول: دور برامج التعليم املستمر املقدَّ

 رقم العبارة درجة معامل االرتباط رقم العبارة درجة معامل االرتباط

.764** 8 .757** 1 

.703** 9 .612** 2 

.646** 10 .741** 3 

.725** 11 .527** 4 

.527** 12 .646** 5 

.708** 13 .414** 6 

.675** 14 .657** 7 

مة  املحور الثاين:  املؤسسات املجتمعية غري الربحية يف هتيلة املرأة لسوق العمل منمعوقات برامج التعليم املستمر املقدَّ

 رقم العبارة درجة معامل االرتباط رقم العبارة درجة معامل االرتباط

.712** 10 .716** 1 

.593** 11 .708** 2 

.690** 12 .650** 3 

.645** 13 .532** 4 

.698** 14 .673** 5 

.638** 15 .623** 6 

.680** 16 .650** 7 

.694** 17 .543** 8 

 9 **681. 0.1دالة عند مستوى   **



 

 :ثبات أداة الدراسة 

 تم التحقق من ثبات األداة عن طريق التطبيق بالتكرار، واستخدام معامل 

 ( كاآليت:2ويتضح من خالل جدول ) (Cronbach’s) Alphaكرونباخ  ألفا

 ألفا كرونباخ للثبات معامل( 3جدول )

 كرونباخ ألفا معامل عدد الفقرات املحور

مة يف املؤسسات املجتمعية غري دور  برامج التعليم املستمر املقدَّ

 الربحية يف هتيلة املرأة لسوق العمل
14 .964 

مة  ة املؤسسات املجتمعي منمعوقات برامج التعليم املستمر املقدَّ

 غري الربحية يف هتيلة املرأة لسوق العمل
17 .881 

 907. 31 الثبات الكيل

 االستبانة: التقدير الكمي الستجابات 

 ،بإعطاء قيمة للبدائل املمكنة أمام كل عبارة من عبارات االستبانة اتالباحث تقام

(. 1(، غري موافق بشدة )2(، غري موافق )3(، حمايد )4(، موافق )5وكانت كالتايل: موافق بشدة )

بعد ذلك بتصنيف اإلجابات إىل مخسة مستويات متساوية املدى كام هي  قامت الباحثاتثم 

  ( كاآليت:4)يف جدول  موضحة

 ( معيار حتليل أداة الدراسة4جدول )

 البدائل املدى

 موافق بشدة 4.21 – 5.00

 موافق 3.41 – 4.20

 حمايد 2.61 – 3.40

 غري موافق 1.81 – 2.60

 غري موافق بشدة 1.00 – 1.80



 األساليب اإلحصائية املستخدمة:

 (؛SPSS)تم حتليل البيانات باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية 

حيث تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية لكل عبارات اإلستبانة حسب 

 استجابة أفراد العينة، وحتليلها للخروج بالنتائج، ثم تفسريها ومناقشتها.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 :اإلجابة عن السؤال األول 

مة يف املؤسسات املجتمعية غري  :عىل السؤال األولنص  ما دور برامج التعليم املستمر املقدَّ

ات الباحثات باستخراج عدد التكرار تقامه لإلجابة عنو ،؟الربحية يف هتيلة املرأة لسوق العمل

ر األول من عبارات املحو عبارةوالنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري لكل 

 ( يوضح ذلك:5، واجلدول رقم )باالستبانة

 ملحور األولا( التكرارات والنسب امللوية واملتوسطات احلسابية وترتيباهتا لعبارات 5جدول )

 ارةــــــــــــالعب م

 درجة املوافقة

 املتوسط

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب الفلة

غري 

موافق 

 بشدة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

موافق 

 بشدة

1 
توعية املرأة بالفرص 

 املتاحة يف سوق العمل

 4.28 112 59 32 10 0 ت

 

.888 

 

 موافق

 بشدة
9 

% 0.0 3.2 10.2 18.8 35.8 

2 

تعريف املرأة باملؤسسات 

التي تدعم املرشوعات 

 الصغرية

 119 61 17 15 1 ت

4.32 .928 
 موافق

 بشدة
4 

% .3 4.8 5.4 19.5 38.0 

3 

إكساب املرأة اخلربات 

الالزمة لسوق العمل 

 ومتطلباته

 114 65 22 9 3 ت
4.31 

 

.919 

 

 موافق

 بشدة
6 

% 1.0 2.9 7.0 20.8 36.4 

4 
تدريب املرأة عىل 

 املهارات املهنية اجلديدة

 100 72 21 19 1 ت
 14 موافق 969. 4.18

% .3 6.1 6.7 23.0 31.9 

 13 موافق 1.029 4.20 115 48 29 20 1 ت 5



 

 ارةــــــــــــالعب م

 درجة املوافقة

 املتوسط

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب الفلة

غري 

موافق 

 بشدة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

موافق 

 بشدة

توفري فرص عمل للمرأة 

تتناسب مع قدراهتا 

 وإمكانياهتا

% .3 6.4 9.3 15.3 36.7 

  

6 

املسامهة يف دعم حصول 

املرأة عىل مكانة اجتامعية 

 جديدة

 109 69 24 11 0 ت

4.30 .864 
 موافق

 بشدة
7 

% 0.0 3.5 7.7 22.0 34.8 

7 

تنمية مهارة املرأة يف 

التعامل مع الظروف 

 واالجتامعيةاالقتصادية 

 املتغرية

 110 71 20 12 0 ت

4.31 .862 
 موافق

 بشدة
5 

% 0.0 3.8 6.4 22.7 35.1 

8 
تشجيع املرأة عىل ممارسة 

 العمل

 4.34 108 72 30 3 0 ت

 

.770 

 

 موافق

 بشدة
2 

% 0.0 1.0 9.6 23.0 34.5 

9 

 املرأة بطبيعة سوق تعريف

العمل من حقوق 

 وواجبات

 103 73 21 16 0 ت

4.23 .912 
 موافق

 بشدة
10 

% 0.0 5.1 6.7 23.3 32.9 

10 

توجيه املرأة إىل كيفية 

الوصول إىل أهدافها 

 وحتقيقها

 119 66 17 11 0 ت
4.38 

 

.841 

 

 موافق

 بشدة
1 

% 0.0 3.5 5.4 21.1 38.0 

11 

املفاهيم اخلاطلة تصحيح 

عن سوق العمل لدى 

 املرأة

 102 72 21 18 0 ت

4.21 .935 
 موافق

 بشدة
12 

% 0.0 5.8 6.7 23.0 32.6 

12 

 تعزيز ثقافة املجتمع بأمهية

مشاركة املرأة يف سوق 

 لالعم

 115 62 30 6 0 ت
4.34 

 

.824 

 

 موافق

 بشدة
3 

% 0.0 1.9 9.6 19.8 36.7 

13 

كيفية تطوير تعريف 

الذات واملهارات القيادية 

 .للمرأة

 108 66 31 8 0 ت

4.29 .851 
 موافق

 بشدة
8 

% 0.0 2.6 9.9 21.1 34.5 

14 
توعية املرأة بالطرق املثىل 

 للبحث عن وظيفة

 109 64 19 21 0 ت
4.23 .974 

 موافق

 بشدة
12 

% 0.0 6.7 6.1 20.4 34.8 

 4.28 املتوسط احلسايب

 0.897 االنحراف املعياري



 اتآي: (5)من جدول  يتضح

مة يف املؤسسات ) األول املحورمجيع عبارات  جاءت دور برامج التعليم املستمر املقدَّ

ىل ارتفاع بقيمة متوسط حسايب مرتفع مما يدل عاملجتمعية غري الربحية يف هتيلة املرأة لسوق العمل( 

 بلغت قيمة املتوسط احلسايب ملوافقة أفراد العينة بني حيث نسبة املوافقة عىل عبارات املحور

مما يدل عىل موافقة معظم أفراد العينة بنسبة  (4.28، بمتوسط حسايب عام )(4.38( و)4.18)

 كبرية عىل عبارات املحور األول.

توجيه املرأة إىل كيفية الوصول إىل أهدافها "( واملتعلقة بـ 10رقم ) رةالعبا وجاءت

بينام جاءت  ،(4.38) متوسطهاحيث بلغ  املوافقةيف الرتتيب األول من حيث درجة  ."وحتقيقها

خري من يف الرتتيب األ ،"تدريب املرأة عىل املهارات املهنية اجلديدة"( واملتعلقة بـ 4العبارة رقم )

عىل أمهية دور برامج التعليم الذي يؤكد األمر ( 4.18) متوسطهاحيث بلغ  املوافقةحيث درجة 

 ستمر املقدمة يف املؤسسات املجتمعية غري الربحية يف هتيئة املرأة لسوق العمل.امل

وترجع هذه النتائج إىل تعبري املرأة املستفيدة من هذه الربامج عن احتياجاهتا، وما تتطلبه 

لتحقيق أهدافها يف ظل جمتمع وعرص متغري، إضافة إىل توجيه استجاباهتا لتحديد االحتياجات 

 فريها يف برامج التعليم املستمر املقدمة للمرأة هبدف هتيئتها ومتكينها يف سوق العمل،التي جيب تو

فقد عربت املستفيدات عن كل ما حيتاجون لتوفريه يف برامج التعليم املستمر التي تقدم هلم من قبل 

 املؤسسات املجتمعية غري الربحية.

ارسة ىل أهدافها وتشجيعها عىل ممإضافة إىل أن الرتكيز عىل توجيها إىل بآليات الوصول إ

امج عن أهم ما جيب أن تتضمنه بر جاء ليعربالعمل، والتوعية برضورة مشاركتها يف سوق العمل، 

التعليم املستمر املقدمة هلم، فاملرأة بحاجة مستمرة إىل عمليات إرشادية، وخطط وبرامج تدريبية 

 هتا.تلبي احتياجاهتا، ويساعدها عىل حتقيق أهدافها وغايا



 

، الغامدي، 2016؛ الصلهيم، 2016كام اتفقت هذه النتائج مع دراسة كل من )احلريب، 

يف رضورة تفعيل دور برامج التعليم املستمر ( Herron, 2019 Pokrzywa, 2018;؛ 2019

 املقدمة من خالل املؤسسات املجتمعية غري الربحية هبدف هتيئة ومتكني املرأة من سوق العمل.

 لسؤال الثاين:اإلجابة عن ا 

مة من املؤسساتما  الثاين عىل:السؤال  نص  معوقات برامج التعليم املستمر املقدَّ

احثات قامت الب، ولإلجابة عن هذا السؤال غري الربحية يف هتيلة املرأة لسوق العمل؟ املجتمعية

لكل عبارة  املعياري واالنحرافباستخراج عدد التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية 

 ( يوضح ذلك:6وترتيبها تنازلًيا، واجلدول رقم )

 املحور الثاين( التكرارات والنسب امللوية واملتوسطات احلسابية وترتيباهتا لعبارات 6جدول )

 ارةــــــــــــالعب م

 درجة املوافقة

 املتوسط

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 الفلة

 الرتتيب الفلة
غري 

موافق 

 بشدة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

موافق 

 بشدة

1 

ضعف مشاركة املرأة يف برامج 

 التعليم املستمر لتهيلتها لسوق

 العمل

 34 83 44 32 20 ت
3.37 

 

1.193 

 
 13 حمايد

% 6.4 10.2 14.1 26.5 10.9 

2 
قلة وجود امليزانية الكافية 

 للمؤسسة

 69 89 35 12 8 ت
 4 موافق 1.026 3.93

% 2.6 3.8 11.2 28.4 22.0 

3 
ضعف قناعة املرأة بإتاحة 

 فرص العمل اخلاصة هبا

 3.24 30 71 56 32 24 ت

 

1.203 

 
 15 حمايد

% 7.7 10.2 17.9 22.7 9.6 

4 

ضعف الربط والتنسيق بني 

املؤسسات املجتمعية املختلفة 

 يف تقديم برامج التعليم املستمر

 71 91 33 14 4 ت

 2 موافق 961. 3.99
% 1.3 4.5 10.5 29.1 22.7 

5 

عدم مناسبة مواعيد برامج 

التعليم املستمر يف املؤسسات 

 املجتمعية لظروف املرأة

 43 75 67 20 8 ت
3.59 

 

1.032 

 
 % 11 موافق

2.6 6.4 21.4 24.0 13.7 



 ارةــــــــــــالعب م

 درجة املوافقة

 املتوسط

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 الفلة

 الرتتيب الفلة
غري 

موافق 

 بشدة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

موافق 

 بشدة

6 

ضعف تطوير برامج التعليم 

املستمر تتناسب مع طموحات 

 املؤسسات املجتمعيةاملرأة يف 

 48 76 50 30 9 ت

 12 موافق 1.111 3.58
% 2.9 9.6 16.0 24.3 15.3 

7 
وجود املؤسسة املجتمعية يف 

 أةمكان جغرايف بعيد عن املر

 60 65 46 32 10 ت
 10 موافق 1.178 3.62

% 3.2 10.2 14.7 20.8 19.2 

8 
ضعف خربة املدربني املقدمني 

 التعليم املستمر للمرأةلربامج 

 3.35 43 58 57 41 14 ت

 

1.191 

 
 14 حمايد

% 4.5 13.1 18.2 18.5 13.7 

9 
ضعف وعي املرأة برضورة 

 دورها يف املجتمع

 37 40 48 54 34 ت
 17 حمايد 1.335 2.96

% 10.9 17.3 15.3 12.8 11.8 

10 

عدم اهتامم املسلولني يف 

ة ويف باملرأاملؤسسات املجتمعية 

 الربامج املقدمة هلا

 35 54 61 49 14 ت
3.22 

 

1.167 

 
 16 حمايد

% 4.5 15.7 19.5 17.3 11.2 

11 

قلة البيانات اإلحصائية 

لالحتياجات الفعلية من القوى 

 العاملة النسائية

 65 80 50 17 1 ت

 5 موافق 946. 3.90
% .3 5.4 16.0 25.6 20.8 

12 
الوقت املخصص عدم كفاية 

 للربامج التعليمية

 46 87 56 21 3 ت
 9 موافق 960. 3.71

% 1.0 6.7 17.9 27.8 14.7 

13 
ضعف الدور اإلعالمي 

 للمؤسسة وبراجمها املقدمة

 3.93 71 82 35 24 1 ت

 

.995 

 
 3 موافق

% .3 7.7 11.2 26.2 22.7 

14 

عدم توفر املباين املناسبة 

لربامج التعليم واملالئمة 

 املستمر

 66 77 53 15 2 ت

 6 موافق 958. 3.89
% .6 4.8 16.9 24.6 21.1 

 عدم توفر وسائل مواصالت 15
 4.00 76 81 39 14 3 ت

 

.966 

 
 1 موافق

% 1.0 4.5 12.5 25.9 24.3 

16 
عدم تفرغ املوظفني عادة يف 

 تلك املؤسسات للعمل فيه

 61 82 53 17 0 ت
 7 موافق 918. 3.88

% 0.0 5.4 16.9 26.2 19.5 

17 
قلة وعي املؤسسات بأمهية 

 التعليم املستمر وأدوات

 68 65 47 22 11 ت
 8 موافق 1.164 3.074

% 3.5 7.0 15.0 20.8 21.7 

 3.64 املتوسط احلسايب

 1.076 االنحراف املعياري

 



 

 اتآي: (6)من جدول  يتضح

مة من املؤسسات) األول املحورمجيع عبارات  جاءت  معوقات برامج التعليم املستمر املقدَّ

ىل ارتفاع بقيمة متوسط حسايب مرتفع مما يدل ع( غري الربحية يف هتيلة املرأة لسوق العمل املجتمعية

 حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب ملوافقة أفراد العينة بني نسبة املوافقة عىل عبارات املحور

مما يدل عىل موافقة معظم أفراد العينة بنسبة  (3.64، بمتوسط حسايب عام )(4.00( و)2.96)

 كبرية عىل عبارات املحور الثاين.

 يف الرتتيب ."عدم توفر وسائل املواصالت"( واملتعلقة بـ 15رقم ) رةالعبا وجاءت

( 4بينام جاءت العبارة رقم ) ،(4.00) متوسطهاحيث بلغ  املوافقةاألول من حيث درجة 

رجة يف الرتتيب األخري من حيث د ،"ضعف وعي املرأة برضورة دورها يف املجتمع"واملتعلقة بـ 

عىل وجود معوقات حتد من فعالية برامج الذي يؤكد األمر ( 2.96) متوسطهاحيث بلغ  املوافقة

مة من املؤسسات  ل.مغري الربحية يف هتيئة املرأة لسوق الع املجتمعية التعليم املستمر املقدَّ

وترجع هذه النتائج إىل وجود معوقات فعلية حتد من فعالية برامج التعليم املستمر املقدمة 

للمرأة من قبل املؤسسات املجتمعية غري الربحية، منها ما يتعلق بالظروف اإلجتامعية للمرأة والتي 

ا هصنفتها ضمن ) صعوبة وسائل املواصالت، وضعف قناعتها بفرص العمل املخصصة هلا( ومن

ما يتعلق بظروف املؤسسة املجتمعية نفسها من إمكانيات مادية وميزانيات كافية لنجاح هذه 

الربامج، وضعف التنسيق بينها وبني الربامج األخرى، وتقديمهم هلذه الربامج يف مواعيد غري 

 مناسبة للمرأة، ومنها ما يتعلق بمعوقات تطويرية خاصة بضعف عمليات التطوير لربامج التعليم

املستمر التي تقدم للمرأة ألجل هتيئتها لسوق العمل، وقلة خربة املدربني الذين يقدمون هذه 

 الربامج، وعدم اهتامم املسئولني يف هذه املؤسسات بتلك الربامج.



والبد من البحث عن طرق ووسائل للتغلب عىل هذه املعوقات بشكل رسيع وواعي، 

ج التعليم املستمر املقدمة واملخصصة للمرأة ألجل وذلك لتحقيق أكرب قدر من الفعالية لربام

متكينها وهتيئتها لسوق العمل، وخلق فرص عمل حقيقية مناسبة هلا، ورضورة مشاركتها يف حتقيق 

 التنمية الشاملة للمجتمع.

؛ احلريب، 2014؛ اجلعيد، 2014واتفقت هذه النتائج مع دراسة كل من )عبد احلي، 

ثري من املعوقات التي حتد من فعالية برامج التعليم املستمر املقدمة ( والتي تؤكد وجود الك2016

 للمرأة عىل وجه اخلصوص من قبل اجلمعيات األهلية أو املؤسسات املجتمعية غري الربحية.

 يف ضوء نتائج الدراسة تويص الباحثات باتآي:

 احتياجاته.مع متطلبات العرص احلايل وتطوير برامج التعليم املستمر املقدمة للمرأة لتتوافق  -

رضورة االستفادة من التجارب العاملية لتجنب املشكالت والعوائق خالل تطبيق وتطوير  -

 برامج التعليم املستمر املقدمة للمرأة.

زيادة الوعي بأمهية تطوير املرأة وهتيئتها لسوق العمل، وذلك من خالل برامج التعليم  -

 املستمر.

لق التي تعيق فعالية برامج التعليم املستمر يف متكني وهتيئة املرأة وحماولة دراسة مكامن الق -

 إجياد احللول املناسبة هلا.

أمهية تبنى آليات متطورة للتخطيط والتنفيذ الفعيل من قبل املؤسسات املجتمعية غري الربحية  -

 لربامج التعليم املستمر لتطوير خدماهتا.

تمر ت املجتمعية املختلفة يف تقديم برامج التعليم املسوجود تناسق يف العمل بني املؤسسا -

 املناسبة الحتياجات املرأة وتكامل جهودها مع بعضها البعض لتحقق األهداف املرجوة.



 

وجود جهة رسمية تعنى بالتعليم املستمر املنظم واملوجه للمرأة تضمن جودة املحتوى  -

 وجودة املخرجات.

ل إجراءات الدراسة احلالية، وما أسفرت عنه من نتائج، ترى الباحثات يف ضوء ما تم خال

 أنه من الواجب العمل عىل عدد من املقرتحات من أمهها: 

دراسة حتديات تطبيق برامج التعليم املستمر باملؤسسات املجتمعية غري الربحية من وجهة  -

 نظر العاملني هبا.

وء ورها يف متكني املرأة يف سوق العمل يف ضدراسة واقع تطبيق برامج التعليم املستمر ود -

 املتغريات املعارصة.

وضع تصور مقرتح لتطوير برامج التعليم املستمر يف املؤسسات غري الربحية يف ضوء  -

 املستحدثات التكنولوجية.

قياس مدى توفر برامج التعليم التي تستهدف املرأة ومدى جودة وكفاءة تلك الربامج بام  -

 عمل. يتوافق مع سوق ال

التعرف عىل املهارات املفقودة لدى املرأة التي متنعها من االنضامم لسوق العمل وإجياد احللول  -

 واملقرتحات هلا من خالل توفري الربامج التعليمية التي تقوي وتعزز تلك املهارات. 
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