
- 13 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور برامج التعليم المستمر في تمكين المرأة

 في ضوء التجارب الدولية 
 د. هيفاء بنت فهد المبيريك  ندى بنت عبدهللا بن سعود التميمي 

بقسم السياسات   مشرفة تربوية وباحثة دكتوراه 

 ية التربية جامعة الملك سعودالتربوية بكل
 

التربوية بكلية  لسياساتبقسم ا مشاركأستاذ 
 التربية جامعة الملك سعود

التربية والتنمية وجهان لعملة واحدة، لذا تعد التربية األداة الرئيسة لتحقيق التنمية      
التطور المذهل في مجال العلوم ساهم د وقاالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية. 

قدرات و في زيادة الفجوة بين متطلبات الدول المعرفية والتطبيقية وتكنولوجيا االتصال 
كان لزاما على المجتمعات إعادة النظر في تمكين أفرادها ورسم الرؤى  ف ،أفرادها

مكين جميع  لمواكبة التغيرات السريعة في العالم، وت ؛واألهداف بصورة أكثر واقعية
قها من أجل تنمية  المختلفة، خاصة المرأة وإعادة النظر في حقو العمرية فراد بفئاتهم األ

 حقيقية وشاملة. 
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 في المواثيق والمؤتمرات رأة ومشاركتها التنموية ركنا أساسيا لما ااحتلت قضاي لقد و      
تمكين  دف تسته والتي حتى اآلنالقرن العشرين  من األخيرالدولية بداية من النصف 

تستند  التي  ية. تلك التنم في شتى المجاالت عملية التنمية  في وتعظيم مشاركتها  المرأة 
هو أساس عملية   فاإلنسان على العنصر البشري وطاقاته الفعالة،  مجتمعأي  في

 يعد  تمكين المرأة فإن عدم أو ضعف  المرأة عنصر رئيس في المجتمع وباعتبارالتنمية. 
على   المرأة وهذا يتطلب أن تكون  ،في المجتمع ق التنمية ييع نسانية إل االفاعلية  فيا هدرً 

المختلفة لتحقيق العدالة والتنمية المجتمعية  ا في مجاالت الحياة تمكينهضرورة وعي ب
 (. 2015)زايد، 

زال ماليين الفتيان والفتيات يإلى أنه ال ( 2015يشير التقرير العالمي لليونسكو )و      
تياد المدرسة والتقدم  عانون صعوبة شديدة في الوصول إلى التعليم وار من حول العالم ي

؛ ويشكل عدم تحقيق المساواة بين  خالل التحاقهم بهاالتعليم الجيد من  فيها وتحصيل
وأنه منذ انعقاد المنتدى . الجنسين في التعليم معضلة كبرى ساهمت في تخلف البلدان

باتجاه التكافؤ بين الجنسين على  م متباينتحقق تقد  2000العالمي للتربية في داكار 
يانات بشأنها. إال أنه لم يحقق التي تتوفر ببلدان من ال ٪(69) المستوى االبتدائي بنسبة 

   من البلدان التكافؤ بين الجنسين على مستوى التعليم الثانوي. ٪(48)سوى 
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تعينها على  وإلدماج المرأة في التنمية يجب أن تتوافر المعارف والمهارات التي  
التي تحد  على المعوقات التمكين واالندماج، فضال عن مجموعة من اآلليات للتغلب 

المجتمع الفرص الكافية والمناسبة لها لكي تسهم في تحقيق التنمية. كما أن  من إعطاء
دوًرا في تزويدها بالمعرفة والمهارات والقدرات الالزمة  للمرأة للبرامج االجتماعية المقدمة 

ومجتمعية  سهم في تحسين مجتمعها، مما ينعكس عليها في صورة تغيرات ذاتية لكي ت
 (. 2007الرحمن، تنمية الفعالة )عبد تحقق ال

إال أن التقارير التي تتعلق  ، في المجتمعات  للمرأة الرغم من المكانة العظيمة بو      
 زالت المجتمع التنمية  في للمشاركة بها وتمكينهاوضرورة النهوض  ا المرأة بقضاي

لمرأة من  صر رئيس في المؤتمرات العربية والدولية؛ وقد يعكس ذلك ما تعاني منه اعن
انطالقا من الواقع الذي تعيشه المرأة والمشكالت التي   ومن هنانقص وهدر في الحقوق. 

هذا البحث إلى دور برامج التعليم المستمر في تمكين المرأة  في طرق تنتتعرض لها س 
 تية: محاور اآلمناقشة ال من خالل

 تعليم المرأة نظرة على  •
 مفهوم تمكين المرأة  •
 المقدمة للمرأة  لمستمرواقع برامج التعليم ا •
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 تنمية المرأة  دور برامج التعليم المستمر في •
 ودورها في تمكين المرأة برامج التعليم المستمر لتجارب دولية  •

 تعليم المرأة:نظرة على أوال: 

األساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات  لحقوق من ا التعليميعتبر الحق في     
وردت في ذلك عدة موارد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،   الدولية واإلقليمية، وقد 

قتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع  والعهد الدولي للحقوق اال
في دوره في تمكين وتقوية   التعليم تكمنمية الحق في أشكال التمييز ضد المرأة. ولعل أه

ف حقوقه بدون تعليم كافي ومناسب )قسايمة،  الحقوق األخرى، فالفرد ال يستطيع أن يعر 
2011.)  

وبالنظر لديننا اإلسالمي نجد أنه أعطى المرأة الحق في التعليم كما ورد في الحديث     
الفرصة لها في د على إتاحة هذا فيه تأكيالشريف "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، و 

النبي صلى  ء غزوات لتمريض أثنافي أعمال ا المرأة شاركت  فقد  ،لموالع ملاإلسالم للع
 ا يجدهاالحقً  نسب األميةالمتتبع لإال أن وحضرت لمجالس العلم.  هللا عليه وسلم

وفي وطننا العربي   العالميةانتشرت بين النساء أكثر من الرجال حسب اإلحصاءات 
؛ ولعل ذلك أدى إلى زيادة الفروق بين الرجل والمرأة  على وجه الخصوص  سالميواإل
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الصادر عن  لدول العربية لحيث يشير التقرير اإلقليمي يع أنحاء العالم. في جم
ا على ين على حساب المرأة ال يزال منتشرً ( أن التفاوت بين الجنس 2015) اليونسكو 

سين في مجال قرائية الكبار إال في عدد قليل نطاق واسع، إذ لم يتحقق التكافؤ بين الجن
قيق التكافؤ منذ من التقدم الكبير المحرز نحو تح ا من الدول العربية، على الرغم جدً 

من الرجال  100ب  امرأة بالغة غير أمية مقارنة 80حيث كانت أقل من  2000العام 
مرأة في تلك الدول . ومن أجل القضاء على أمية ال2012البالغين في تلك الدول بالعام 

لى تعزيز دور المرأة  والملتقيات اإلقليمية والعربية التي حرصت عأقيمت المؤتمرات 
 تها الفاعلة وااليجابية. العربية من خالل مشارك

أن تحديد األهداف يمكن أن ينتشل  2015 اإلنمائية لأللفيةيؤكد تقرير األهداف و     
الفتيات، ويحسن الصحة والرفاه، ويوفر فرصا ماليين الناس من الفقر، ويمْكن النساء و 
نجده تناول في الهدف الثاني والثالث قضية   اجديدة وواسعة من أجل حياة أفضل. لذ 

م التأكيد على هذان الهدفان في التعليم األساسي وضمان المساواة، وفي الوقت ذاته ت
التغيير  تعزيزا ألهمية التعليم ودوره الريادي في إحداث  2000مؤتمر داكار 

 فية أسفرت عن أنجح حرك األهدافتقرير أن هذه النتائج  بالمجتمعات. كما تبين
. فقد شهد ستدامةملاق نحو خطة جديدة للتنمية النقطة انط بمثابة والتي اتخذت التاريخ 
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ا في مجال المساواة بين الجنسين في مجال التعليم منذ اعالن األهداف لم تحسنً العا
، ويوجد مزيد من الفتيات في المدارس، بين الجنسينفتحقق التكافؤ اإلنمائية لأللفية؛ 

دولة ( 174)من  (٪90)  ا جديدة في التمثيل البرلماني في قرابةأرًض  واكتسبت المرأة 
أنه بينما   علىسلط التقرير الضوء و . ى عشرين عاماتوفرت عنها البيانات على مد 

نطاق على  نمائية لأللفيةاف اإلاألهد من غايات  يرتحققت مكاسب هامة بالنسبة لكث
 . (2015)األمم المتحدة،  ة ير ت كبوافجال أن التقدم كان متفاوتا مما أحدث العالم، إ

لم يكن   الفرد خصوصا في الوطن العربي( أن تطور تعليم 2009)ي أشار علو      
وكان هناك جهد كبير  متوازيا بالنسبة لكل من الذكور واإلناث عبر عدد من القرون، 

اء إبد و  بذل الجهود إلصالح التعليم من الطبيعيء اإلناث، لذا دم لتعليم الذكور إزاق
ا في مجال تعليم المرأة،  ا جيدً قطعت شوطً ا كما أن بالدً اهتمام واضح تجاه تعليم المرأة. 

ا ا أن تعليم المرأة بات أمرً فلم يعد خافيً  ،ا أخرى ما زال الشوط أمامها طوياًل إال أن بالدً 
وستبقى  ال يمكن تحقيق األهداف و ا في كل نهضة حضارية أو خطة تنموية. أساسيً 

ما لم تهيأ الطاقة البشرية المتعلمة والمتدربة لسد احتياجاتها، عض الجوانب ناقصة في ب
  كبير من هذا التعليم والتدريب.أو يكن للمرأة نصيب 
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ارتباطا وثيقا رغم  قضايا المرأة منذ زمن بقضية التنمية  اطارتبمن المالحظ و      
حقيق هدف ية وسيلة لتسياسية من اعتبار مساهمة المرأة في التنماختالف التوجهات ال

التنمية االقتصادية في سبعينيات القرن الماضي، إلى إدماج المرأة في التنمية وتمكينها  
تم  فقد وتوسيع خياراتها لتصبح فاعلة وقائدة للتغيير في الثمانينات. أما في التسعينات 

طية  التركيز على مفهوم النوع االجتماعي وأصبحت قضايا المرأة من قضايا الديموقرا
بناء على ذلك يمكن القول بأهمية إنصاف المرأة   (.2009إلنسان )زايد، وحقوق ا

، والتأكيد والدور اإليجابي الذي تحققه على المستوى المجتمعي حال تم االلتفات لها
ومحور مهم إلحداث  ،والنظر لها كفرد فاعل ومنتج ،على احتواءها علميا وثقافيا

 . اا واجتماعيً اقتصاديً ا و وسياسيً ا وثقافيً ا فكريً نهوضه ؛ وبالتالي التوازن في المجتمع

في ضوء الخبرات الدولية أةدور برامج التعليم المستمر في تمكين المر   

 المرأة:مفهوم تمكين ثانيا: 

إحداث  ت والتفهم واالستعداد للمرأة من أجل تمكين المرأة هو "رفع الوعي والقدرا 
والالمساواة في العالقات،  ،والعنف ضد المرأة  تغيير في المجتمع، ننهي به التمييز

وتوزيع القوى بينها، فالتمكين أداة تساعد الشخص على المطالبة بحقوقه، أو تغيير  
(. كما 5713، ص 2014األوضاع القائمة دون تغيير الظروف المحيطة" )الخشمي، 
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( أن تمكين المرأة يقصد به "القدرة على اتخاذ 887، ص 2015ذكرت الصالح )
   هارة الوصول للهدف وتنمية حالة من الرفاهية".القرارات واكتساب م

 عملية أساسية  و( بأن تمكين المرأة يعد بناء الوعي للمرأة وه2016أكد األحمد )و 
ولدى  نفسها وحقوقها،عن لخاطئة التغيير الجذري للمفاهيم اعلى  جوهرهاتعمل في 

فيها ضمن  فوق تان وت كإنس تمارسهاأن  أة بإمكان المر  األدوار المختلفة التيالمجتمع عن 
تجدر اإلشارة إلى أن هناك عدد من  مع الرجل. و جنب إلى ا جنبً  وأدائها عملها

تها  ودالالته، في مقدم المحددات التي أسهمت في بلورة مفهوم التمكين وتحديد معانيه
ي يمكنها أن أنها تتطلب القوة الت القوة حيث تتأسس إمكانية التمكين على  عالقته بمفهوم

وافتراض أن القوة قابلة للتمدد وليست محدودة بطبيعتها. أيضا ارتباطها غيير، تفرض الت
بمسألة التحكم الشخصي والذي يعني قدرة الفرد على أن يتحكم في مسار حياته بالتغيير  

 : ولفة، فهوصفه عملية ذات أبعاد مختب. كما يمكن النظر إلى التمكين  أو التعديل

  ة األبعاد اعية متعدد عملية اجتم •
 عملية تغييرية  •
 عملية تفاعلية  •
 عملية تنموية  •
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؛ إال تبعا لتلك الخصائص المتعددة حول التمكين تنوع المفاهيمالسبب في قد يعزى و 
لتعليم  ومرتبطة با تحرري وتنموي  ثيرتأ عملية ذات  كونه تقاربت في فكرة ا أنها جميعً 

  .لتدريب وا

التنمية، وحقوق   بفكرتي المشاركة في المرأة تمكين مفهوم ( 2009زايد ) ربطت بينما 
تحقيق المرأة لذاتها  إطار الحقوق في ودرجة ممارسة تلك المرأة في المجاالت المختلفة 
متفق   له تعريف محدد أو ، وذكرت أنه ال يوجد االجتماعيةوالشعور بقيمتها ومكانتها 

 . عليه

 : ، هيعى أنوا قسم إلنت  تمكينالعملية أن   (2015)عبيد وبين      

التمكين الظاهري: ويشير إلى قدرة الفرد على إبداء رأيه وتوضيح وجهة نظره   •
نشطة التي يقوم بها، وتعتبر المشاركة في اتخاذ القرار هي ألعمال واألفي ا

 الظاهري  المكون الجوهري لعملية التمكين
حل  التمكين السلوكي: ويشير إلى قدرة الفرد على العمل في مجموعة من أجل  •

وتعريفها وتحديدها، وكذلك تجميع البيانات عن مشاكل العمل  المشكالت 
ومقترحات حلها، وبالتالي تعليم الفرد مهارات جديدة يمكن أن تستخدم في أداء 

  ل.العم
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 المشكالت رد على تحديد أسباب قدرة الف تمكين العمل المتعلق بالنتائج: ويشمل •
والتغيير في طرق أداء العمل وحلها، وكذلك قدرته على إجراء التحسين 

 المنظمة. يؤدي إلى زيادة فعالية  بالشكل الذي
يتضح من تلك األنواع أن التمكين يكون على مستويات متفاوتة وليس بدرجة و 

ومنها ما ينعكس على للتغيير  واحدة، منها ما يكون ملموس وتنفيذي وفاعل يؤدي
عدد من  اإلشارة إلى  ر بالذكري د ومن الجرد وُتظهر مدى وعيه وإدراكه. فتصرفات ال

المؤشرات الكمية القابلة للقياس لمفهوم التمكين حتى يمكن قياس مدى تمكين المرأة في 
 كما  المجتمعات المختلفة حسب ما وضعته األمم المتحدة، من أهم هذه المؤشرات 

 : (2010ها حافظ )ردتأو 

 مشاركة النساء في المواقع القيادية  •
 جان والمواقع العامةمشاركة النساء في الل •
 إتاحة فرص التعليم والتدريب غير التقليدية أمام النساء  •
 مشاركة النساء في عملية صنع القرارات واتخاذها  •
 ن وقه بحقمقدرات تنظيمية إلنشاء مجموعات للمطالبة ، اكتساب النساء مهارات  •
تلك  كل يعنيا لتلك المفاهيم السابقة الذكر يمكن القول بأن تمكين المرأة استنادً     

ا  ا واقتصاديً ا وسياسيً التحوالت التي تساهم في نمو وعي المرأة وتعزيز دورها ثقافيً 
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ا، وتحررها من التبعية واالعتماد على الغير بما يساهم في زيادة ا ومعرفيً واجتماعيً 
 يجابية في تنمية المجتمع.  مشاركتها اإل 

 :ةرألمالمقدمة ل ا: واقع برامج التعليم المستمرلثثا   

هي فلم تعد  ،لنظرة التقليدية للمدرسةنشأ مفهوم التربية المستمرة كرد فعل ل
األفراد ليصبحوا قادرين على التكيف مع التغيرات التي يتعلم منها  المؤسسة الوحيدة

من خالل منظومة متكاملة تعنى  العناية بالفرد ى علالتربية حرصت فالمتسارعة. 
وعدم الوقوف عند مستوى منخفض من األداء  بالتعليم المدرسي وغير المدرسي

كما  وتدريبه. الفرد ة خالل تطوير النظم والسياسات التي تتعلق بتنميألفرادها؛ وذلك من 
ماد صعب االعتجعل من الأن تخلف أعداد كبيرة من األفراد حسب إحصاءات اليونسكو 

األفراد  حاجات فمن  ،على المدرسة فقط باعتبارها المصدر الوحيد للمعرفة والتعلم
مكن األفراد بشكل يوقصور الدور المدرسي تزايد الطلب على برامج للتأهيل والتدريب 

ومن هنا ظهر التعليم المستمر باعتباره عنصر  رفع من قدراتهميلتطورات و من مواكبة ا
   . ة والتنميةق الرياد في تحقي يأساس

وتمكين المرأة  تحقيق المساواة بين الجنسين ( أن 2017وذكرت أبو راضي )
نحو تحقيق أهدافه، وهنا يأتي دور المجتمع بجميع مؤسساته المختلفة   يدفع بالمجتمع 

لما كانت مؤسسات التربية هي المصنع الحقيقي إلعداد األفراد فتنوعة، وأدواره الم
اط بفعالية في المجتمع، وقع عليها عبء كبير في إرساء وتنمية وعي وتأهيلهم لالنخر 
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فظهرت منظمات التربية المدنية كقوى هامة  ؛ة تمكينها في كافة المجاالت ميالمرأة بأه
وفاعلة للمشاركة في تطوير وتنمية المجتمعات المحلية، فهي تأخذ دور الشريك في 

ناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد البشرية،  تبني القضايا المجتمعية الهامة وتساهم في ب
دعم  روعات تُ وصياغتها على شكل برامج ومش من خالل تبني احتياجات المجتمعات 

  التربوية النسائية ( الدور الفعال للجمعيات 2004وقد أكدت دراسة محمد ) بالمشاركة.
كما أكدت جباتها. في تنمية وعي المرأة بأهمية المشاركة في الحياة العامة وبحقوقها ووا

والكتب واألنشطة  ( على التعليم ودور المقررات الدراسية2010دراسة عبدالفتاح )
 وضعها ومكانتها في المجتمع. ي تحسين صورة المرأة ووظائفها و والبرامج ف

وبالرغم من أهمية مؤسسات التربية ودورها في المجتمع وخاصة تمكين المرأة  
( 2007ت دراسة نجم )شار س على تمكين المرأة. فقد أإال أنه يشوبها الضعف بما ينعك

لتنموية لأللفية وتحقيق  في تحقيق األهداف االتربوية إلى ضعف دور منظمات المجتمع 
المساواة بين الجنسين وخاصة في التعليم؛ لذلك أوصت العديد من الدراسات بضرورة  

لتخطيطية التي تساعد تفعيل دور مؤسسات التربية لالهتمام بالمرأة كأحد المؤشرات ا
 على تنمية وعي المرأة بأدوارها في المجتمع.

تراتيجية محددة لتنفيذ برامج التعليم  ن العمل وفق اس( أ2018ر )شاعال ؤكد وي    
على التخطيط السليم لبرنامج التأهيل والذي يبدأ من التعرف على   يقومالمستمر 

أشار و . بما يتفق مع ثقافة البلد  مكانات احتياجات المتدربين وتنظيم األولويات وتحديد اإل
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م المستمر بدأ االلتفات له وسع في مجال التعليلرغبة الدول في الت( أنه 2014السنبل )
اكساب الدارسين المهارات الحياتية ليتمكنوا من كمحور مهم في حمالت محو األمية و 

  والمهني  الي والفنيالنظامي والع بالتعليمالمستمر  التعليممفهوم مسايرة العصر، ودمج 
وإنشاء كليات خدمة المجتمع   يفي أثناء الخدمة والتعلم الذات والتدريب  العلياوالدراسات 

 المدنيالقطاع  ية التي يقدمهاالتنمية المهنوبرامج  والتعليم المستمر بالجامعات 
إال أنه ظهرت عددا من المعوقات التي تقف في  ؛األفراد  حياة شملوكل ما ي والحكومي

 افها، منها:  جه برامج التعليم المستمر وتحول دون تحقيق أهد و 

 ة لبرامج التعليم المستمر عي والرؤية السليمغياب التخطيط الوا  •
ضعف في التنسيق بين الجهات العاملة في مجال التعليم المستمر والجهات  •

 الحكومية 
 القائمين على برامج التعليم المستمر ضعف في أداء  •
 خدمة في البيئات التعليمية نيات المستتحديث التققصور في  •
 تمر  اغفال جانب التقويم لبرامج التعليم المس  •

 دور برامج التعليم المستمر في تنمية المرأة: رابعا:

  سبب أوضاعها  وتحسينالتنمية  المرأة في مجتمع دمج ( أن 2015وضحت زايد )
كما أن ممارسة  الحقوق  بإرساء جتماعي مرتبط الوأداة لتقدمه، فالرفاه ا المجتمعيللنجاح 
تمكين  يا بقضية سمهتمام ر الا ايد تز  . ومعالتقدم الحياة نحوترفع مستوى التنمية و  الحقوق 
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برامج على   ظهرت الحاجة إلى ؛والمحلية العالمية مرات ؤتالمستجابة لتوصيات الوا المرأة 
  ،المرأة  وقضاياالهتمام بشؤون تعزز من افي ضوء التوجهات العالمية و قومي لامستوى ال

في مجال ر المستمدور برامج التدريب والتأهيل  على تؤكد برزت اتجاهات حديثة كما 
 منها:   تنمية المجتمع،بما يحقق    تمكين المرأة 

األسر  ا من خالل المشاريع الصغيرة والكبيرة ودعم تمكين المرأة اقتصاديً  •
في   جةاألسر المنت  برامجإلى أهمية  (2010ى )أشارت دراسة منش  ،المنتجة

 ردو إلى وأشارت تلك الدراسة مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية، 
  الفقر وتنمية  ومحاربةالقضاء على البطالة النسائية، تلك المشاريع في 

المواهب  وتنمية  تدريب ؛ وذلك من خالل التنمية فيحظا المناطق األقل 
والمساعدة  عون ال يد  يم لتقد  ضرورة إقامة مراكز متخصصة  واالبتكارات، مع
 .تسليط الضوء على التجارب الناجحة و  للمشاريع المتعثرة

مشروع Mohammad (2007 ) مدمحعرضت دراسة ا أة صحيً المر  تمكين •
ومحاولة تحسين  للمرأة  لرصد الواقع الصحي FORWARDأطلق عليه 

الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء المتضررات من بعض األوضاع  
برامج وحمالت إلحداث ثقافة تعزيز  ة بالمرأة، ونظم المشروع الصحية المتعلق
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حة  رأة، وبرامج لرفع مستوى الوعي حول الصحة العامة والصالتعليم وتمكين الم
رامج التنمية المجتمعية السائدة.  اإلنجابية والحقوق وضرورة إدماج المرأة في ب

متعلقة  وأرجعت الدراسة معاناة بعض النساء من المشكالت المرضية ال
ة  والتخلف والممارسات التقليدية الضار بالصحة اإلنجابية إلى مستوى الفقر 

لب إعادة تأهيل النساء لرفع الضرر البدني  والوضع التعليمي المتدني، مما يتط
 واالجتماعي. والعقلي 

( على  2010) Janssens ندراسة جانس  ا قامت ا وثقافيً تمكين المرأة اجتماعيً  •
المجتمعية في الريف وبيئية للتنمية شاريع تعليمية برامج تتضمن م تقديم

رأة وتقوم على تكوين الثقة وتحقيق التعاون  الهندي، تهدف إلى تمكين الم
تزيد   المشروعات أن تلك  لىإوتوصلت الدراسة ؛ المطلوبة از المشاريعإلنج

المرأة وتحفز مساهمتها في التنمية المجتمعية وتزيد  الثقة لدى  يربشكل كب 
  والسلوك التعاوني.  لالنخراط في العمل الجماعي ميلها

التدريب والتأهيل في   يمكن اإلشارة إلى دور برامج من الصور التي تم ذكرها آنفا 
قافي وتعليمي، فتتعدد صوره بتعدد البرامج  إحداث تمكين اجتماعي وسياسي وصحي وث 

ي تتالءم مع بيئتها يقود وتنوعها.  كما أن تمكين المرأة واكسابها المهارات الحياتية الت
همة المؤسسات الحكومية  إلى التنمية المجتمعية ويحقق الديموقراطية. أيضا مسا
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قليمية والدولية له دور والمدنية بتقديم برامج للمرأة تتوافق مع المتطلبات المحلية واإل
 فاعل في تحسين نوعية الحياة لها ولمجتمعها كتأثير مباشر. 

مج تعنى بالتدريب والتأهيل بحيث تمكن  ن وضع تصور لبراعلى ما سبق يمك  ءبناو 
 :ا، وهي وصحيً  ايً ا واقتصاد ا واجتماعيً سياسيً ا و تعليميً  المرأة 

وتكثيف   القضاء على األميةبرامج  على تكثيففيها يتم التأكيد  :اتعليميً  •
ودعم نظام تعليم   ،ودوره الريادي على األسرة حمالت التوعية بأهمية التعليم

 جديدة.واستراتيجيات برامج  عبر الكبار
  لديها  وعيال وتزيد ، صحة المرأة التي تحسن من الوقائية  البرامجتعزيز  :اصحيً  •

 . أسرتهاعلى صحة أفراد   نعكسيقد  ماب
تقديم برامج  و  ،لتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها إقامة برامج تدريبية: اإعالميً  •

 . اإليجابي في المجتمعز دورها يز عتو على مكافحة الصورة السلبية للمرأة تعمل 
والتنمية   م التخطيط بالمشاركةاعتماد برامج تقوم على تبني مفهو : ااجتماعيً  •

 .المجتمعية
التدريب والعمل المالئمة للمرأة، وبرامج التخطيط للمشروعات  : توفير فرص اقتصادًيا

 الصغيرة وبرامج األسر المنتجة.
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  :رأةالمستمر ودورها في تمكين المتجارب دولية لنماذج التعليم  خامسا:

ا بالدور  ال تمكين المرأة إيمانً ا من الجهود المبذولة في مجشهدت الدول عددً 
ا. فيما يلي سيتم عرض لبعض ا وتنمويً ا وثقافيً تسهم به حضاريً الفعال الذي يمكن أن 

 النماذج وأهم النتائج التي توصلت لها:

 نموذج الهند: 

من   على نفسها ومعتمدةًا تكون فيه المرأة الهندية مستقلة يبل تقمسا تصورً الهند  بنت     
من المؤسف  وذكرت أنه. مجموعات المساعدة الذاتيةل يم المشاريعنظخالل أنشطة ت

هو   قرون من الجمود والجهل والمحافظة كان الدور الفعلي للمرأة في المجتمع بسبب 
ا سبب في أيًض بل هو  ،الجتماعيالصحيح في التقدم ا  دورهامنع من تقديم والتجاهل ال

، كما أن  سرة والمجتمعاأل في ا حول مساهمتهجزء من المعلومات أو  تشويه بعض 
والوصول إلى الموارد والخدمات التنموية التي   القانوني محرومون من وضعهم النساء 
في إنتاج ما يساهمن النساء الريفيات  أنفي تهميشهم. وقد أظهرت الدراسات  أسهمت 
ومع ذلك يحق لهن الحصول على  ،من األغذية في البلدان النامية٪ 80ى يصل إل
فقط من  ٪ 10على جزء من األراضي الزراعية، والحصول ك فقط من الغذاء يةنسبة مئو 

تمكين المرأة من   من هنا حرصت الدولة على من المشورة اإلرشادية.٪ 5االئتمان و 
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 وبالتالي ؛الكفاءة من أجللوجيا والتكنو  المهارات ، واكسابها خالل تعزيز وعيها ومعرفتها 
 .  (student; Dept, 2008) تسهيل التنمية الشاملة للمجتمع

 واالعداد:التخطيط آلية 

  SHGأداة لتمكين المرأة. ك( SHGsمفهوم مجموعات المساعدة الذاتية )تبنت 
نشاط ام بللقيملكن موارد قليلة ي يتهي منظمة للفقراء الريفيين، وال سيما النساء الال

حل ممكن   ارهاتبباعألنشطة ل تنمية ريادة األعمال وتوليد الدخلفحرصت على الريادة. 
وفقا الحتياجات ربات  العملفي ساعات نه يولد الدخل ويوفر مرونة ؛ كو لتمكين المرأة 

 البيوت. 

 المشاركة في  الوقت الراهن، تم التأكيد علىاالستقالل االقتصادي هو حاجة وباعتبار 
  ين وبالتالي تحقيق تمك ؛في التمكين العامالمرأة تساعد  والتي المدرة للدخلشطة األن
 .ساء من خالل األنشطة الريادية لمجموعات المساعدة الذاتيةالن

 : النتائج

حيث   كبير على الحياة االجتماعية واالقتصادية للمرأة الريفية.ال تأثيرال لوحظ  
، وحجم الدائرة ي األسر  هاوضعنحو  للمرأة  اعيكشفت الدراسة زيادة في االعتراف االجتم
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كانت هناك زيادة في و ألعمال. داخل األسرة وريادة ا ات والمشاركة في القرار  االجتماعية
المشاركة في المشاريع وغيرها من  عتماد واستقالل للمرأة الريفية بسبب وا الثقة بالنفس، 

 مجموعات المساعدة الذاتية.  أنشطة

 التوصيات: 

من   ببرامج محو األمية( SHGs) مجموعات المساعدة الذاتية ربطصية بالتو تمت     
رفع مستوى معرفة ، و SHGsأنشطة  ا ال يتجزأ منكون جزءً حيث تبومة حكقبل ال

للتغلب على القيود المعرفية ولفهم   SHGالقراءة والكتابة يمكن أن يكون مفيدا ألعضاء 
التي تتماشى مع  مهارات المطلوبةتساب الفهم واكمن أجل  السياسات الحكومية والتقنية

التسهيالت االئتمانية والحوافز المالية   فتلخلق الوعي حول مخ ضرورةو . ملسوق الع
تقديم التعليم   ا أيًض . للمشاركين مجموعات المساعدة الذاتية من قبل  واإلعانات المالية 

مفهوم الذات  ملي حا فمفيدً لكونه  من التعليم األساسي والتدريب على جميع المستويات 
 . دورها االجتماعيوتعزيز  حول المرأة  اإليجابي

 : مصر نموذج 

( أن الخطة الوطنية المصرية للتعليم للجميع  2008أورد عبدالشافي وعمار )     
ا خاصا بالمرأة والفتاة، وبدأ العمل التنفيذي لمبادرة تعليم الفتيات والتي  وجهت اهتمامً 
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المساواة النوعية بحلول ، وتحقيق 2005اة النوعية بحلول تهدف إلى إزالة أوجه المساو 
 . 2015عام  

 االعداد: ط و يط ختآلية ال

تم التوسع في إنشاء مدارس المجتمع ومدارس الفصل الواحد على مستوى   •
 الجمهورية 

مشاركة عدد من المؤسسات القومية، مثل: المجلس القومي للطفولة واألمومة   •
 والمجلس القومي للمرأة 

 مثل: اليونيسف والبنك الدوليرعاها المؤسسات الدولية، فصول تإنشاء  •
 الفجوة بين الذكور واإلناث في التعليم  غير الحكومية لسد ت مشاركة المنظما •

 التمويل:

مشاركة عدد من المؤسسات القومية والمنظمات الغير حكومية باإلضافة  
 للمؤسسات الدولية وبإشراف من الدولة.
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 : التقويم

، بهدف التعرف على ماذا 2004عام مي للتعليم للجميع مر اإلقليعقد المؤت •
 طة الوطنية لخسيتم بعد اعداد ا

 مراجعة ما تم من إنجازات وبلورة رؤية مشتركة  •
 تدارس التجارب والخبرات والنماذج الناجحة في محاور محددة •
 مناقشة ومتابعة دور المنظمات اإلقليمية الدولية في دعم جهود الدول العربية •
ات أهداف ونشاطات محددة لمراجعة التقدم  تحديد محطات مرحلية زمنية ذ  •

 ق أهداف التعليم للجميع. قيباتجاه تح 
 النتائج: 

 تحرك بخطوات بطيئة نحو الهدف •
 تحسن ملموس في معدالت القرائية لدى اإلناث  •
 تزايد في معدالت االلتحاق بالتعليم  •
 لمرأة االهتمام بالصحة اإلنجابية لالمشاركة في القوى العاملة والتمكين السياسي و  •

ل عدم تحقيق األهداف بفاعلية أكبر لعبالرغم من التحسن في النتائج المذكورة لكن 
التي تواجه البالد، منها عدم وجود  عدد من التحديات عود إلى ونسب األمية العالية ت
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ا  يرها بم أو تطو  سياسات وتشريعات تتعلق بإلزامية تعليم المرأة وتنمية الوعي لديها 
هم  تسا تيال، ضعف في تنظيم برامج التعليم المستمر يتماشى مع سياسات سوق العمل

ت في في إكسابهم المهارات المطلوبة وتطوير أساليب أدائهم، قلة البرامج والحمال
، تشتت موارد و عدم استمراريتهاأ المناطق التي تستهدف الفئات المحرومة بشكل أكبر

تنظيم الحمالت ب  تعنى  جهة محددة زية بحيث تتحمل المسؤوليةالتمويل وعدم وجود مرك
 .  دمهابع تقتاوت  والبرامج المقدمة

 : المملكة العربية السعودية نموذج 

لدورها  ا تعزيزً  وما أولته من اهتمام مقدر للمرأة ، 2030ملكة ممواكبة لرؤية ال    
التي تعنى   الملتقيات من ة والتنمية، أقيمت العديد ضالنه فياركتها شحوري وتفعيل ملما
للرجل نحو   مكماًل  اجزءً  ا لتكون يهوء علض، إسهاماتها، وتسليط التمكينها رأة، دورها،لمبا
وتجعل منه  روح المرأة العصرية  ءم معالاملة، وتقلد مراكز مرموقة تتشة وطنية ضنه

ة في ومن أبرز السياسات التي اتخذتها المملك. والتنمية  في النهضة فاعاًل  اأنموذجً 
 : (2018)المنيف،   يتها، ما يليسبيل تمكين المرأة والتقليل من أم

 خطيط واالعداد: تلآلية ا

 تم التخطيط لتمكين المرأة وفق ثالث مستويات، بدءا من: 
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الذي يعبر عن قدرة النساء على إدراك قيمتهن وتحديد أهدافهن   المستوى الفردي •
ى  وهي تأتي عل وتمكينها،نف ن العرأة مالم لوقاية، مثل: برامج والعمل عليها

كفاءتهن وتعزيز  اء للرفع من نس مختلفة أولها برامج تستهدف تمكين ال مستويات 
 دورها في الحياة العامة كبرامج التطوير المهني وبرامج التواصل.

مخصص للفئة الهشة من النساء التي تحتاج لبرامج الدعم   المستوى الجماعي •
 ر في مجتمعها وتكون قادرة على اتخاذ قراراتها. والتمكين حتى تستطيع التأثي 

خضن تجربة قاسية في حياتهن   لنساء الالتيل يتم تقديمه المستوى االجتماعي  •
 بهدف إعادة تمكينهن ودمجهن في المجتمع.

 التمويل:

بشكل يسهم في تحقيق  خطط التنمية في المملكة وجود الدعم الحكومي ما يميز 
 ا في عدم النجاح. بحيث ال تشكل عائقً  األهداف وفق المسار الصحيح،

 التقويم: 

 رأة لمسبة لعمل االمناتهيئة البيئة  •
 المهن المقدمة للمرأة والتي تتناسب مع طبيعة المجتمع  التحقق من •
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  التركيبة المملكة وضرورة مراعاةعلى مناطق   البرامج المقدمةعدم تعميم  •
 منطقة  الثقافية لكل

 مع الرؤية ا يتناسب م بالتعليم  مراجعة وتغيير مخرجات  •
 مراجعة الصورة النمطية التي يعرضها إلعالم عن المرأة  •
لبرامج المقدمة من المؤسسات الحكومية والمدنية بحيث تتالءم مع  عة ااجمر  •

 2030أهداف رؤية 
 في الجامعات والمؤسسات المنهية مهني الاد شر اإل متابعة برامجمناقشة و  •

 النتائج: 

نتاج المادي والبشري، المرأة بشكل إيجابي في اإل تنمية المجتمع تتطلب مشاركة
ا في تنمية المجتمع بأكمله. وبالرغم من ا بارزً عب دورً لت فهي أحد القوى العاملة التي

حداثة الرؤية وأهدافها إال أنها حسنت من وضع المرأة في المجتمع السعودي حتى  
 ،في المجتمع فاعاًل  ارً الوقت الراهن، وتمكنت من إشراكها بصورة تدريجية لتكون عنص 

أدائها وتنمية  أجل تحسين  نا من البرامج والملتقيات تستهدف المرأة مكما أن عددً 
ومن أبرز قدراتها بما يتالءم مع سوق العمل لتكون منتجة بدل أن تكون مستهلكة فقط. 

  الدور الفاعلمن خالل  2030وفق رؤية  األمثلة على تمكين المرأة في السعودية
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التي تهدف لتقديم أنشطة متعددة في الخيرية  لجمعيات وا ة االجتماعيةت الخدميللمؤسسا
يكون دورها مكمل لدور الحكومة في تقديم برامج   بحيث الت التنمية المختلفة؛ جام

 اآلتي: ، الرعاية والتنمية

o كنقلة   هجاء إنشاءو ، 1417تم افتتاحه في العام  مركز الملك سلمان االجتماعي
طة والبرامج الثقافية  خالل الخدمات واألنشلخدمة االجتماعية من نوعية لمفهوم ا
سسات والجهات المختصة  ترويجية التي يقدمها بالتعاون مع المؤ الواالجتماعية و 

لدعم البرامج المستهدفة. ويسعى المركز إلى توفير خدمات اجتماعية تتضمن  
فة واألداء برامج وأنشطة صحية ورياضية وثقافية تقوم على أساس من المعر 

جتمعية  لماع الثالث، ويهدف إلى تعزيز القيم اواالستدامة كنموذج متميز للقط
من أبرز البرامج  و  لة والنزاهة واالنجاز والتعاون التي تقوم على االحترام والعدا

 ، د.ت(:kssc) في مجال تمكين المرأة  التي يتبناها المركز

لتنوع معارف   ظران: )خبراتنا( بنك خبرات سيدات المجتمع السعودي ▪
مركز األمير سلمان   وباعتباروخبرات سيدات المجتمع السعودي 

حدى المنارات الرائدة التي تحتضن بين طياتها عضوات إجتماعي الا
االستفادة   . برزت أهميةومرتادات برعوا في الجوانب المعرفية والتخصصية

نوا حياتهم  سواء من كبار السن الذين أفقت من الخبرات العملية التي انبث
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ا وادً ر  العلمية والمهنية في ذلك أو ممن ال يزالون يزاولون مهنهم وأصبحوا
 . فقامت فكرةفيها على المستوى المحلي واإلقليمي وتخطوا ذلك للعالمية

توثيق هذه الخبرات بطريقة منهجية ملحة لكي تستفيد منها   على  لمبادرةا
 . المركز بتنظيم من  األجيال القادمة والمؤسسات القائمة

o  ،ها  1432جمعية عام التأسست جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية األسرية
قيادة التنمية المستدامة  . يسعى نظامها إلى ياض على يد نساء سعوديات في الر 

  لألسر المؤهلة وتمكينها من االستقرار في القطاعات السكنية واالقتصادية. 
اعتماد مفهوم العمل  من خالل للجمعية زيادة وتنوع الموارد المالية ل وتهدف

وينها مهارات موظفي  تك المؤسسي في عملية إنشاء وبناء الجمعية و 
ومن أبرز برامجها في المجال التنموي واالجتماعي للمرأة )بنيان،   ة.الجمعي
 د.ت(:
د من : ويهدف إلى رفع المستوى المعيشي لألفرابرنامج األسر المنتجة ▪

ويقدم برامج  راتهم لتأمين مصدر دخل ثابت، خالل تدريبهم وتطوير مها 
 خ. في مجال فن التجميل والخياطة والطب

o ( "مشروع تمكين المرأة "مبادرة نجاحnfsp :)تضامنًا مع التوجهات  ، د. ت
الدولية فقد حرص برنامج األمان األسري الوطني على األخذ بكل اإلجراءات  

ولذلك فقد ؛ ية وصقل خبراتهاتساهم في تمكين المرأة السعود التي من شأنها أن 
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لى تمكين المرأة  إ دفكان من المهم أن يكون هناك مشروع وطني مستدام يه
  -ها 1433أطلق البرنامج في العام ، حيث لكترونيدوريًا كمشروع نجاح اال

للمرأة في  من عدة أجزاء تتكامل فيما بينها لتحقق التمكين ويتكون م  2012
ادرة التمكين النفسي، واالجتماعي،  ت هذه المبتشمل مكوناو  المجتمع السعودي.

.  مز أحرفها األولى السم المبادرة "نجاح"تر واالقتصادي، والحقوقي للمرأة، و 
ويسعى برنامج األمان األسري الوطني لتنفيذ هذه المبادرة عبر عدة مراحل يتم  

وبمنهجية مدروسة بالتعاون الطوعي مع   التخطيط واإلعداد لها بصورة علمية
التنفيذ واالنتشار، يعقبها تقييم   سسات المجتمع واألفراد، ومن ثم تدخل حيزمؤ 
اء يبنى على استطالع آراء المستفيدين والمتخصصين بما يدفع باتجاه  د لأل

علها نابعة من النساء تطوير المبادرة واستدامة تنميتها من خالل مأسستها وج
 ى ما يلي: ويهدف المشروع إل دهن على تحقيق ذواتهن.ساعيوبما 
  ية رفع مستوى وعي المرأة نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا لتتمكن من وقا  ▪

 .نفسها من العنف األسري 
مساعدة المرأة على صقل خبراتها وتطوير قدراتها الالزمة الستقرارها        ▪

 .ورفع انتاجيتها
اصة بالمرأة التي تضمن لها حقوقها  التوعية بالحقوق القانونية الخ      ▪

 .يةالشرع
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التوعية بالمؤسسات التي تقدم خدمات لدعم وتمكين المرأة في مختلف       ▪
 .الت جاالم

إلى تدريب ورفع قدرات المرأة القيادة واإلدارية في   المرأة عامة يهدف تمكينو 
اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ والمشاركة والمساواة مع الرجل في دفع عجلة التنمية، كما 

ع قدرات المرأة وإبراز دورها كعضو في تحقيق المساواة وتسليحها يهدف إلى تدريب ورف
فرد مشارك في التنمية؛ ولكون تنمية  داء دورها وتحقيق رفاهيتها كأل بجميع العناصر

القدرات أصبحت مطلبا أساسيا فإن تنمية المرأة ضرورة حتمية ال غنى عنها في تطوير 
ي إلى تنمية جيل بأكمله؛ كونها األم ضفي تنمية المرأة (.  2011أي مجتمع )سعدهللا، 

ا هدف لتقدم  واجتماعيً ا ا وثقافيً ها فكريً ب االرتقاء لذا فوالمربي األول في األسرة 
دور برامج التعليم المستمر في تمكين  أهمية  ت من هنا برز  ؛ المجتمعات ورفعة األوطان

ا لتي تجعل منها فردً بناء قدراتها وتنمية مهاراتها ال المرأة من خالل التدريب والتأهيل
خاذ القرارات وحل ات بحيث تكون قادرة على  ، في المجتمعا فاعاًل ا وعضوً منتجً 

ا لتعدد ونظرً مشكالت دون االعتماد على الذكر باعتباره الشخص الوحيد والمسؤول. ال
فإن برامج التعليم المستمر   األدوار المسؤولة التي ترتبط بالمرأة في أغلب المجتمعات 

 .   منظم لكل أنواع التربيةالمحفز و الو  مكمل للتعليم األساسيالتعليم ع من الو نظهرت ك

أهمية دور المرأة في الحياة الثقافية والسياسية واالجتماعية   إدراكيمكن  ختاما    
في هذا  المبذولةالرغم من الجهود على إال أنه  ؛واالقتصادية الفاعل لتنمية المجتمعات 
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من النساء ال زلن تحت وطأة  كبيرا  عدداهناك لتقيات ات وممؤتمر برامج و المجال من 
برامج  تحول دون تحقيق التي لعل أبرز التحديات لسنوات عدة. و  اد ر العزل واالبعيوتأث 

ضعف الرؤى والخطط للبرامج والحمالت  :نحو تمكين المرأة  أهدافها التعليم المستمر
والتدريب بدرجة عالية   رامج التأهيلعدم فاعلية بالتنموية التي تستهدف تمكين المرأة، 

، قصور تدربين أنفسهمأو الم لمدربين ا بسبب مشكالت تتعلق بالبيئة أو من الكفاءة
عدم  و  ،التي تواجه المرأة ليل الصعاب ذ التعاون بين المؤسسات الحكومية والمدنية في ت

ة ملية واألسريالعلمية الع ة المرأة في تحقيق التوازن بين حيا التي تسهمر البرامج يتوف
 جه بها نحو التمكين.  و لتل
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