
 2013(حزيران) يونيو -1ع ،33مج لإلدارة، العربية المجلة

-19- 

 دراسة استطالعية التجاهات القطاع الخاص 
  *نحو عمل المرأة الجزئي في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية

 ناصر المبيريك د. وفاء
 أستاذ إدارة األعمال المشارك

 ريادة األعمالاألمير سلمان لعلى مركز  المشرف
 كلية إدارة األعمال

 المملكة العربية السعودية - جامعة الملك سعود
 ملخـص: 

التعددرف علددى مدد د اسددتط ا  الاصددا  الطددا  لددب المملكددة العربيددة السددعودية لتو يدد  المددرأة    ددا  تهدد ف ال راسددة إلددى 
التعدد اد السدد ايب لددب المملكددة  حيددإ إن اسددتط ا  الاصددا  الطددا  لهدد.ا العمددا  وصددعوبا  دوالدد  ومعرلددة أ دد العمددا الئز ددب 

% مد  يمدو لدب معد ل 49والد.  تملدا المدرأة ليد  مدا يسدثت  أكلدر مد   ،(2011مليون يسدمة   28العربية السعودية ق  تئاوز 
 دد.ا العوامددا  % 27يربددو علددى  الدد. مدد  ارت ددا  يسددثة الثصالددة و  لددب الوقددس ي سدد الدد.  يعددايب  لددب الاصددا  ال سددا بالتعلددي  

لددر  عمددا المددرأة السددعودية لددب الاصددا  الطددا  واعدد ة، ولددب  ددا  كمددا إن تملددا دوالدد  قويددة هجددراد  دد.ا ال راسددة مئتمعددة 
التدب يم د  أن  مهمدةالصعوبا  التب تواجهها المدرأة لمزاولدة العمدا نال  دا  الكلدب، لدمن العمدا الئز دب يملدا أحد  الطيدارا  ال

ت  تصثيق ال راسة المي ايية على الاصا  الطا  لب  لا ال راسة    افلتحايق أ و   ت ع  مسا متها للعما لب الاصا  الطا 
عددد  أن م صادددة الاصدددي  تشددد ا أ ميدددة  اا مدددة الموقددد  للثاحدددإ، ل ددددم صادددة الاصدددي  نالمملكدددة العربيدددة السدددعودية وذلدددك لما

 اوقريثادد امشددا ها  اسدد اييا  اخصددا و وتوزيعاددالسدد ايب تع دد   تعدد اد ا ة الاصددي  اقتصددادية لددب المملكددة  ولددب الحاياددة لددمن م صادد
  ا للتوزي  الس ايب على مستود المملكةج ا 

  الشركا  المشاركة لب ال راسة تستط   أسلوب العما الئز ب لب تو ي  المرأة  الكلير م أن إلى وق  أشار  ال تا ج 
ثلغ تيسثة السعوديا   كما إن، % م  العاما  لب  .ا الشركا  يمارس  العما م  خال ي ا  العما الئز ب35 حيإ إن
ازداد اسدتط امها للعمدا % مد   د.ا الشدركا  44أن أكلر م   أشار  ال تا ج إلى كما % 51.4%، وغير السعوديا  48.6

  تطصط لاستمرار لب استط ام  لب المستاثا % م ها 45الئز ب،  ي ما 
زيادة مع ل دوران " .ا ال و  م  العما تركز  لب الشركا  التب تتث ى الصعوبا  التب تواج  م  أ   أن  ا تثي وأخيرا 

وعلدى   "يحد  مد  و د المو  دة للم شد ة"  كمدا إيد، "لتئدارب المدو  ي  الئد د اا ئز ب يئعا الشركة حالأن العما ا"و ،"العما
 ضود  .ا ال تا ج ت  تا ي  ع د م  التوصيا  

                                                           

  2011، وُقثا لل شر لب أكتوبر 2011ت  تسل  الثحإ لب سثتمثر   *
يادد   الثدداحلون الشدد ر والتادد ير لئامعددة الملددك سددعود، وعمددادة الثحددإ العلمددب  هددا علددى دور مددا لددب تمويددا الثحددإ مدد   ريددامج 

 الثحوث الوط ية التصثياية 
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 :مقدمة 
ا أمدا  المدرأة  وقد  عمد ول دت  مئدال ،واجهدة الثصالدةمد  الد ول المتا مدة لمع يد  الئز دب أحد  الحلدول التدب تث تهدا يعتثر العما 

و و اسدت ال جايدم مد  اليدو  للعمدا لسداعا  معي دة تادا عد   ،ي ا  العما الئز ب استط ا  مست ي ة   راسا  لراجعس تلك ال و 
 ل راسة والثحإ ليحتاج  اج ي ا  موضو ال  نال سثة لل ول العربية والمملكة نص ة خاصة ي ا لكساعا  العما اليومية  

دد اسيشددما الئددزد األول م دد  وصدد ا الدد.   القســم الو تت ددم  ال راسددة قسددمي  ر يسددي   ي دداق  و  وخل يددة ت صدديلية  اعاما
الع يدد  مدد  اهحصددادا  واهشددارة إلددى اهجددرادا  ال  اميددة لتصثيددق  دد.ا  اا لسددوا العمددا لددب المملكددة العربيددة السددعودية شددام

 ،الطل يدددة ال  ريدددة ألد يدددا  العمدددا الئز دددبعلدددى الاصدددا  ال سدددا ب ليددد   أمدددا الئدددزد اللدددايب م ددد  لميددد  يشدددما  ااألسدددلوب ومركدددزا 
مدد  ال راسددة  القســم النــاني  أمددا لددب الثي ددة ال ربيددة والعربيددة وسيشددما المراجعددا  ال  ريددة لل راسددا  السدداناة لددب  دد.ا المئددال

صددا  ج العملددب الدد.  سددترتكز عليدد  ال راسددة لمعرلددة اتئا ددا  الالسددوف ي دداق  الئايددم الميدد ايب وم هئيددة ال راسددة وال مددوذ
 ها ال راسة يلإا سوف يستعرض الثحإ التوصيا  والماترحا  التب توصلس   وأخيرا الطا  يحو عما المرأة الئز با 

 مشكلة البحث وأهميته: 
 ااسدتراتيئيا  الأليدوا  المطتل دة للثصالدة يعد   د لا يتاجية الاود العاملة لب الثل ان والعما على تاليدا اثادار السدلثية إن ت عيا إ

لادد  مددر  المملكددة عثددر لتددرة وجيددزة مدد  الددزم  نمت يددرا  اجتماعيددة واقتصددادية مطتل ددة أاددر  لددب خصددط الت ميددة والتصددور للدد ول  و 
 ير دداوكايددس مدد  السددرعة نم ددان نحيددإ يصددعم التئدداوب معهددا نسددرعة ت  ،علددى معادلددة العددرض والصلددم لددب سددوا العمددا اكليددرا 

 لدددغ  لاددد  % مااريددة ندددال مو ا قتصدداد   5 3 لدددىحيدددإ تزيدد   ددد.ا ال سددثة ع ،  ومددد  تلددك الت يدددرا  تسددار  ال مدددو السدد ايبي سددها
%،  ي مددا 68.9أ  مددا يسددثت  يسددمة،  18707576م دد   ويملددا السددعوديون    1431سددمة عددا  ي 27136977إجمددالب السدد ان 

إجمددالب السدد ان حسددم % مدد  إجمددالب السدد ان  كمددا يتددوز  31.1أ  مددا يسددثت   ،يسددمة 8429400يثلددغ عدد د غيددر السددعوديي  
حيدإ يشد ا مد   د  دون  ، .ا التزاي  الس ايب ناألغلثية الشانة كما يتميز % إياث 49.1% ذكور، 50.9 الئ   إلى ما يسثت 

لمت لاة التب ت خا سوا العمدا ل صثحس  .ا األع اد ا  ( 1432 وزارة التطصيط، % م  التركيثة الس ايية7 43س ة يحو  15
بة ليمدا ر   تدزال مت داالثصالدة حصدادا  إوإذا كايدس    صد ا  الادرار هديواج اصدعثا  يااعلى المئتم  وتح  اكثيرا  اتش ا عث ا  اس ويا 

% مدد  الاددود  4.5ملددا ال سدداد العدداما  لددب المملكددة سددود تحيددإ    ،لددمن الواقدد  يتكدد  ت دداع ها ع دد  ال سدداد ،يطددو الرجددال
 عما للمرأة ع  مح ودية ال ر  المتاحة ل اا  ل ،العاملة

د قمها وتاليا آاار اوم    ا لا  أصث  الت كير لب الت لم على  .ا ال ا رة قثا ت ا كمدا  ،يالدق المئتمد  وألدرادا ا اجسا
ي رض على المطصصي  للمستاثا الثحإ والتحر  وا ست ادة م  تئارب الساناي  م  ال ول المتا مة لدب كي يدة الت لدم علدى 

و دو اسدت ال  الئز دب،واألساليم المعي ة على مواجهدة  د.ا المشد لة اسدتط ا  ي دا  العمدا  وم  تلك التئارب  .ا ال وا ر 
  جايم م  اليو  للعما لساعا  معي ة تاا ع  ساعا  العما اليومية

م  ال واحب ا قتصادية وا جتماعية وت مية الموارد  أسلوب العما الئز بلب ال رب ع ي ة وق  ياقشس دراسا  علمية 
 ;Kattenbach 2007 ,Allaat and Bellman 2007, Cuesta and Nuria 2009, Lincoln  الثشددرية

Brusentsev 2002 , Kaustav 2009)   ا مد  ال راسدا  ال  ريدة والمي اييدة التدب تت داول  د.ا  هدر عد د محد ود جد ا كمدا
 ( 2010، الئويع  2009الئويع  وآخرون ، 2005الرشي  الموضو  لب المملكة العربية السعودية  
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متد  لعمدا دومد د ما ،المملكة العربية السعوديةللمسا مة لب نحإ موضو  العما الئز ب لب ت تب  .ا ال راسة ل.ا  
يحددو العمددا الئز ددب للمددرأة لددب  الاصددا  الطددا علددى استكشدداف اتئا ددا   تركددز ال راسددةحيددإ   لددب الاصددا  الطددا  المددرأة 

 ومعرلة أ رز العواما المتارة لي   ،المملكة العربية السعودية

 :أهداف البحث 
 اثتية :يسعى  .ا الثحإ إلى تحايق األ  اف 

   سوا العما الئز ب للمرأة لب الاصا  الطا  نم صاة الاصي  التعرف على واق  -1
 .الاصا  الطا  العما الئز ب للمرأة  م د تصثيق -2

اصا  الطا  لب  ي ة المملكة لى تث ب ي ا  العما الئز ب للمرأة لب امعرلة أ   المح زا  التب يم   أن تساع  عل -3
 العربية السعودية 

  استط ا  ي ا  العما الئز ب للمرأة لب الاصا  الطا   ع   الم شآ  تواج ز العوا ق التب أ ر  رلةمع -4

 توصيا  ت ي  ص ا  الارار والاصا  الطا  لب التصثيق العملب للعما الئز ب للمرأة  اقتراح ع د م  -5

  :منهجية البحث 
هدد.ا ل الاصددا  الطددا  مدد د تصثيددقحيددإ تستكشدد   ،تحليددا المشدد لةو  تعتمدد   دد.ا ال راسددة علددى المدد هج الوصدد ب لددب دراسددة

  اسددتط ام  لتو يدد  ال سدداد تواجدد وكدد.لك العوا ددق التددب  ،العمددا الئز ددب ي ددا  تث ددبوالمح ددزا  التددب يم دد  أن تعددي  علددى  األسددلوب
د اوصد ا الاسد  األول يشدما وستت م  ال راسة قسدمي  ر يسدي    وخل يدة ت صديلية لسدوا العمدا للمدرأة لدب المملكدة العربيدة السدعودية   اعاما

 لب  .ا المئال    راسا  الساناةوسيشما المراجعا  ال  رية لل ،الطل ية ال  رية ألد يا  العما الئز بكما ي اق  
ثيايا  ال راسدة الد.  أما الاس  اللدايب مد  ال راسدة لسدوف ي داق  الئايدم الميد ايب وم هئيدة ال راسدة ويتدا ج تحليدا اسدت

وقدد  تدد  تصثيددق ال راسددة المي اييددة علددى    ددب للمددرأة سددترتكز عليدد  ال راسددة لمعرلددة اتئا ددا  الاصددا  الطددا  يحددو العمددا الئز 
عد  أن م صادة الاصدي   مة الموقد  للثاحدإ، ل داا دوذلك لما ،الاصا  الطا  لب م صاة الاصي  نالمملكة العربية السعودية

ددخصددا و  الاصددي  وتعدد اد ا السدد ايب تع دد صاددة ولددب الحاياددة لددمن م  لددب المملكددة  تشدد ا أ ميددة اقتصددادية  اسدد اييا  اوتوزيعا
يسددمة، حيددإ يملددا  1215858لادد   لددغ سدد ان م صاددة الاصددي    لمملكددةا للتوزيدد  السدد ايب علددى مسددتود اجدد ا  اوقريثادد امشددا ها 

، أمدا عد د غيدر السدعوديي  %76  سدثة  %(49.3 - 458001 وإياث ،%50.7 - 470490 ذكور  928491السعوديون 
 %  24 أ    سثة ،(639642ياث ، وإ223403 ذكور يسمة  287367هو ل

  :الخلفية النظرية 
 :سوق العمل للمرأة في المملكة العربية السعودية -أ

% مد  ال سداد 43لعما المرأة أكلر م  الرجا لب دول العال  اللالإ، ل ئد  أن  امهما  ايعتثر التو ي  غير الرسمب مص را 
لدب عمدا يعملد  % لب دول العال  اللالدإ مد  ال سداد 60إلريايا، ولب قوة العما يعمل  لب و ا   غير رسمية لب دول شمال 

 – رأة لدب قدوة العمدا مااريدة نالد.كوروعلى الرغ  م  ايط داض يسدثة مشداركة المد  % لب أمري ا الاتي ية58ك.لك غير رسمب، و 
% مد  التو يد  الئز دب 60مد  مللدس المدرأة أكلدر  ، لاد 1998عدا   لب – ألن المرأة تملا غالثية التو ي  غير الرسمب وذلك
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% 68% لدب المملكدة المتحد ة، و80و ،% لدب السدوي 98ويسثة مشاركة المرأة لب العمدا الئز دب مللدس  (OECD) 1 لب دول 
لددب العمددا تلثددس ارت دا  يسددثة مسددا مة المدرأة و دد.ا اهحصدا يا    (OECD موقدد   لدب اليانددان ولدب الو يددا  المتحدد ة األمري يدة

صدعوبا  سدوا العمدا السدعود   يواجد و   ا جتماعيدةالمدرأة ومسد وليا  ا إلى التزامدا  ، ويعود ذلك جز يا الئز ب نالماارية نالرجا
يسدثة الثصالدة لدب أوسدا   وبالتدالب لدمن  السدعودية ذكدورمد  قدوة العمدا %  85.6 حيدإ إنمشا هة لما يعاييد  سدوا العمدا الد ولب  

ا لمدا يتميدز ند  سدوا العمدا و د.ا الواقد  يملدا امتد ادا   (ربعدة أضدعاف الثصالدة لد د الد.كورا أيثاد تار % 26.9ال ساد السعوديا  تملدا 
المملكددة العربيددة السددعودية وبشدد ا أكيدد  يحددو الت ددو  لددب المصددادر ا قتصددادية وا  تعدداد عدد   ستوجهدد لادد السددعود  مدد  خصددا و  

السلعة الواح ة  و .ا يتصلم نالت كي  مهارا  ومشاركة لاعلة م  المدواط ي  والمواط دا   وب  درة مت ملدة لسدوا العمدا  ا عتماد على
 ( 2007 ،ن  وزارة التطصيطو مواط   ولك  أقا م  يص   .ا الرق  يملل ،مليون  8.2السعود  يئ  أن حئ  سوا العما يملا 

دة لددب الو ددا   الم السددة، و دد.ا التوجدد  لزيددادة يسددثة السددعو ا ضددطمة ة تثدد.ل جهددودا  ددا يئدد  أن المملكددة العربيددة السددعوديكمددا إي 
لدب سدوا ة السدعودية عد  المدرأ لالحادا ق تتكد  أن جهدود دة لب ا قتصاد الدوط ب  لب ا عتثار دع  وتعزيز دور المرأ يست عب األخ. 

أن مد  رغ  بدالو  % 14.4ى % إلد5.4مد  مدرا  م د. ذلدك الحدي   اداثب المملكدة للا  ت اع س قوة العما  ا،مث را   ق    أالعما 
ن حيدإ يئد  أة السعودية لب سوا العما  ب األقا نالماارية  د ول الم صادة  يسثة مسا مة المرأ   تزال لك   ،ارا ا كثيذلك يملا تصورا 

%، ادد  قصددر   سددثة 42.49% لددب اهمددارا  العربيددة المتحدد ة، وتليهددا الكويددس   سددثة 59يسددثة مسددا مة المددرأة لددب سددوا العمددا تملددا 
  (2008 وزارة التطصيط الكويتب،  %34.3  سثة ا الثحري  %، وأخيرا 36.4

التدب ت سدم  يسدثة الثصالدةذلدك يصداحث  يمدو مسدتمر لدب  لكد  ةرغ  م  يمو يسثة تعلي  المرأة لب المملكة العربية السدعوديلوبا
ددنشدد ا كثيددر  ت مددويسددثة الثصالددة  كمددا إننشدد ا كثيددر إلددى مح وديددة لددر  العمددا المتاحددة للمددرأة   حيددإ  ا لددب الم دداطق الري يددة أي ا

م صاددة حا ددا نمادد ار لددب   ددب علددى يسددثة نصالددةأ  إنا الم دداطق تددولر لددر  عمددا أقددا   دد. شددار  دراسددة إحصددا ية ح يلددة إلددى أنأ
ا خيدرا %، وأ23%، وم صادة عسدير 28%، والم ي دة الم دورة 29سدثة %، ا  م ة الم رمدة   32الشرقية   سثة %، ا  تليها م صاة 35

 ( 2009مايو  16 ا قتصادية % 17م صاة الاصي    سثة 
   دد.ا لكدد(، 2005 خصددة الت ميددة اللام ددة، يعملدد  لددب الاصددا  الطددا   مدد  ال سدداد السددعوديا لاددط % 5بددالرغ  مدد  أن و 

كما تئ ر اهشارة إلدى أن  % 27أ    سثة  ،سي ة 51000إلى  40000م   2007ويهاية  2006لب   اية ال سثة ق  ازداد  
ن عمدا المدرأة لدب الاصدا  أ عد  ل داا   (Ministry of Labor, 2008لر  العما تتركز نش ا أكثدر لدب الم داطق الم ييدة  

ا ستلمار لب العمدا الحدر، والعمدا لدب الاصدا  الث كدب  حيدإ ازداد عد د  مها مئا   مح ودة م  أ الطا  يتركز مع م  لب 
أمدا  سدي ة(  3700سدي ة إلدى  972 مد   2008إلدى  2000% خال ال ترة م  280ال ساد العاما  لب الاصا  الث كب   سثة 

تها تتركددز لددب تئددارة الئملددة % مدد  اسددتلمارا97 حيددإ إنالسددعودية لددب خددوض التئربددة، الاصددا  ا سددتلمار  لادد  يئحددس المددرأة 
 الشركا  تملكها سي ا   سعوديا    % م12 كما إنوقصا  الط ما  والمااو  ،  وتئارة التئز ة ،

توزيدد  مشدداركتها  دددي   كمددا إنلددب سدددوا العمددا تعدد  ضددعي ة ومحدد ودة، يت دد  مدد  الم اقشددة أن يسددثة مشدداركة المددرأة 
ا لميد     د  مد  ي درة أكلدر عمااد ،وخصا صدهاعلى طثيعة مشداركة المدرأة لدب سدوا العمدا    وللتعرفالاصاعا  غير متوازن 

 على اهحصا يا  المتاحة 

                                                           

 1) Organization for Economic Co-operation and Development ت د  لدب و  ، وليدة للتعداون ا قتصداد  والت ميدةالم  مدة ال
 ع ويتها حاليا اااي  دولة 
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 (1الجدو  رقم )
 ه1428عدد موظفي الحكومة بالمملكة العربية السعودية حسب الجنس والجنسية 

 القطاع
 إناث ذكور إناث ذكور إجمالي غير المواطنين المواطنون 

 180805 1705 5444 12508 161148 العاملون  المو  ون 

 388234 1443 13664 187575 185552 الو ا   التعليمية

 80274 23587 18218 12077 26392 الو ا   الصحية

 17575 966 3902 4306 8401 أع اد  ي ة الت ري 

 1031 0 0 0 1031 اةددالا 

 1193 0 0 0 1193 أع اد  ي ة التحايق وا دعاد العا 

 669112 27701 41228 216466 383717 وعــالمجم

 77854 47 470 8499 268838 المستط مون 

 746966 27748 41698 224965 452555 اإلجمالي

 60.59% 30.12% 5.58% 3.71% 100% 
سل  الو ا    تشما اهحصا ية الرجال وال ساد العاملي  على السال  التالية  سل  رواتم المو  ي  العا   مراتم(،

الصحية، سل  الو ا   التعليمية، سل  و ا   أع اد  ي ة الت ري  والمحاضري  والمعي ي ، سل  و ا   الا اة، سل  
 و ا   أع اد  ي ة التحايق واهدعاد العا  وسل  و ا   المستط مي  

  1428المص ر: الط مة الم يية 

 ،%11.2كايدس  1992عدا  لل العدا  لدب الاصدا  أن حئ  مشاركة المدرأة لدب قدوة العمدا (1 لب ج ول  يت   م  الثيايا 
% مد  إجمدالب قدوة العمدا، وأن ال سدثة الع مدى مد  قدوة العمدا ال سدا ية تتركدز لديم  14.1 2003وأيها ارت عس لتصا لدب عدا  

للئد ول ا وب  درة أكلدر عمااد  2001عدا  % م  إجمدالب قدوة عمدا ال سداد 76.9( س ة، إذ تثلغ 39 و (20تتراوح أعمار    ي   
لددب قصددا  التعلددي  كمددا تتركددز ولكدد   دد.ا المشدداركة   يم دد  معرلددة طثيعددة األعمددال التددب تزاولهددا المددرأة لددب الاصددا  العددا ( 1رقدد   

المو  دددا   %، ويليددد 83.34توضددد  إحصدددا ية الط مدددة الم ييدددة، حيدددإ يملدددا عددد د العددداما  لدددب قصدددا  التعلدددي  ال الثيدددة   سدددثة 
 ( %1.90أع اد  ي ة الت ري    ا( وأخيرا %5.36ا  الو ا   الصحية   ،(%5.53نالمراتم  

 (2الجدو  رقم )
 ه23/1424( خال  العام 2م –م 13ب )تالموظفون المرقون إلى مرا

 المجموع اإلناث الذكور المرتبة

 13 137 2 139 
 12 313 3 316 
 11 571 1 572 

  6 1021 المجموع

 10 1170 17 1187 
 9 1962 42 2004 
 8 2668 58 2726 
 7 3405 121 3526 
 6 3062 116 3178 

  354 12267 المجموع

 2 –  5 6107 286 6393 
 20041 646 19395 اإلجمالي العام

 المص ر: وزارة الط مة الم يية 
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وشدد ا   يتميددز نمح وديددة ال ددر  لاددط،  ددا يتعدد اا إلددى مح وديددة لددر  الترقددب  سددوا السددعود اللددب  إن عمددا المددرأة 
لعلدى الدرغ  مد  أن  ،ضدع  لدر  الترقيدة الو ي يدة ل يداث لدب العمدا الح دومب (2  يت   مد  الئد ولو الم اصم العليا  

أ   ،1027إلدى  6و  د 13، 12، 11يسثة المرقيدا  للمراتدم ، لمن % م  إجمالب مو  ب الاصا  الح ومب30المرأة تملا 
 % 3.3لهو   1424أما إجمالب المرقيا  للعا   ،%2.8أما الو ا   الوسصى لال سثة أعلى وتساو   ،%1أقا م  

وم  ال تا ج المحتومة  يط اض يسثة مسدا مة المدرأة لدب سدوا العمدا السدعود ، ارت دا  يسدثة الثصالدة ال سدا ية نشد ا 
 د.ا ال سدثة  حيدإ إنمعد    الثصالدة لدب سدوا العمدا السدعود ، ( ياحظ الت او  الكثير لدب 1إلى الش ا   ثال  رل كثير 

 تت اع  لب الاصا  ال سا ب نالماارية  ها لب قصا  الرجال  

 
( معد  البطالة في المملكة1الشكل )  

Source: Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), 44TH Annual Report, August 2008, p. 242; P.K. Abdul Ghafour, 

“Job Seekers in Private Sector Urged Patience” Arab News, March 30, 2009 (For 2008 Figures Only). 
 

نال سثة لمشاركة المرأة السدعودية لدب الاصدا  الطدا  لدمن ال سدثة محد ودة ممدا يشدير إلدى إم اييدة لدت  مئدال عمدا  أما
دللمرأة لب الاصا  الطا  وت ريثها وت  يلهدا للعمدا لدب ذلدك الاصدا    ا لدمن المدرأة السدعودية قد  حاادس يئاحدا  وكمدا ذكدر آي ا

 لددغ عدد د السددئا  الصددادرة مدد  وزارة التئددارة  حيددإ ا مدد  المدد مول    دد.ا ال ئاحددا  ت ددا أقددلكددلددب قصددا  العمددا الحددر، 
 سدثة    15/5/1426( سدئا تئدار  حتدى تداري  29.734حسدم إحصدا يا  وزارة التئدارة والصد اعة   ،والص اعة للسدي ا 

  اتئاريا  ( سئاا 20453سئا  تلك الس ة  حيإ  لغ ع د  ، 1423(، ع  عا  %45زيادة  

وذلددك نسددثم أن  ،واقدد  لعلددب لممارسددة المددرأة ال شددا  التئددار  وا سددتلمار    قددة عدد  ميدد    يعثددر لرغدد   دد.ا ا رت ددا  و 
غالثية  .ا السئا  الصادرة ن سدماد سدي ا ، والواقد  يشدير إلدى أن تلدك السدئا  تمدار  مد  قثدا الرجدال الد.ي  يسدت لون 

لكد  ذلدك يعتثدر أحد  األدلدة ب مزاولة العمدا التئدار ، لل  ا  ال.    يتي  للمو   لب الاصا  الح وم اأسماد سي ا  تئاوزا 
  أمددا أحدد ث اهحصددا يا  لميهددا تشددير إلددى أن عدد د السددئا  التئاريددة علددى حئدد   دد.ا المشدداركة إلددى حدد  مددا المتشددرا أو 

 سددئاا  5721 ي مددا تملددا السددئا  ال سددا ية  77686تثلددغ   1431المسددئلة لددب م اتددم السددئا التئددار  لددب المملكددة عددا  
لدددب المملكدددة العربيدددة  مددد  اسدددتعراض اهحصدددا يا  الطاصدددة ندددالمرأة وعملهدددا لدددب الاصدددا  الطدددا و  % 7ط، أ  مدددا يسدددثت  لاددد

لددب يسددثة الثصالددة وبشدد ا  الماح ددةت دد  مح وديددة مسددا متها لددب سددوا العمددا لددب  دد.ا الاصددا  نددالرغ  مدد  الزيددادة ت السددعودية
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اولددة العمددا المددرأة لمز واعدد ة، ولددب  ددا الصددعوبا  التددب تواجههددا لددب الاصددا  الطددا  المددرأة السددعودية عمددا إن لددر  
وقد   التب يم   أن ت ع  مسا متها للعما لب الاصا  الطدا   مهمةنال  ا  الكلب، لمن العما الئز ب يملا أح  الطيارا  ال

  عمدا المدرأة الئز دب أدركس الح ومة أ مية  .ا ال و  مد  العمدا ودعمتد  نمصد ار موالادة خداد  الحدرمي  الشدري ي  علدى دعد
الصدعوبا  التدب تعيدق مسدا مة المدرأة السدعودية لدب الاصدا  وق  أشار  دراسة ح يلة إلدى أن مد  أ د     2/7/1432 تاري  

السياسددا  المريددة ك  ددا  العمددا الئز ددب، لعمددا المددرأة ملددا: الطددا   ددو التادداد الع يدد  مدد  الث ددى التحتيددة والت  يميددة ال اعمددة 
 تسددددها وتيسددددر حريددددة حركددددة المددددرأة لر المواصددددا  العامددددة التددددب اود، وتددددو تسددددهيا  رعايددددة المولددددمومددددة المريددددة، إجددددازا  األ

 Amunajjed, 2010 ) 

المددرأة  ددروف  يا د  د.ا الصاقددة المعصلدة وبمددا تد عو وبملحدداح إلدى الثحددإ عد  وسددا ا وأسداليم  سددتيعاب  الحاددا قو د.ا  
الد وا  الئز دب لدب  طثيعدةستكشداف ا لب حا المشد لة مد  خدال اللمسا مة جز يا وما تواجه  م  تح يا   ل.ا ت تب  .ا ال راسة 

  وذلك م  وجهة ي ر رب العما ،ا ب لب المملكة العربية السعودية وما يواجه  م  تح يا سوا العما ال س

 :الدراسات السابقة -ب

 ،أد يدا  الموضدو  لدب الثي دة األج ثيدة والثي دة العربيدةئز ب لب الثي ة السدعودية يتصلدم مراجعدة إن نحإ موضو  العما ال
العمدا الئز دب موضدو  ع ي  م  ال راسا  األج ثية والعربيدة ت اولدس  ات   وجودخاصة لب المملكة  وبالثحإ لب  .ا المئال 

Part-time Job 3ج ول رق   كما ي هر  م ها وبت رج تاريطب الما  استعراض  والتب سيت    ا)  
 (3جدو  رقم )

 الدراسات التي تناولت العمل الجزئي
 الدراسات الجنبية الدراسات العربية

 Furchgott-Roth (1998) 1980 عص ور،

  Brusentsev (2002) 2000مرش ، ال

 Wiens (2002 2001الشميمر ، 

 Kirchmeyen (2002) 2006الرشي ، 

 Allart and Bellmann 2007  1428وزارة التربية والتعلي ، 

 Cuesta and Nuria 2009 2009آخرون، و  الئويع 

    2010الئويع ، 

 التدب  Furchgott-Roth (1998) مد  أ د  ال راسدا  التدب تمدس لدب الو يدا  المتحد ة دراسدة المستشدارة ا قتصدادية
 هد ف تصددوير أي مدة داعمددة  ،  ستكشداف العوا ددق التدب تواجهدد ،العمدا الئز ددب لدب الو يددا  المتحد ة  تايدي  سياسددا ل د لس 

  وقددد  ركدددز  ال راسدددة علدددى لحدددو العوا دددق التدددب تواجددد  العمدددا الئز دددب وتزيددد  مددد  تكدددالي  الرعايدددة لهددد.ا ال دددو  مددد  العمدددا
العامددا ورب العمددا  وقدد  رصدد   الثاحلددة وركددز  علددى كشدد  عوا ددق العمددا الئز ددب مدد  وجهددة ي ددر الصددرلي   ،ا جتماعيددة

لعمدا صلدم علدى االعما الئز ب خدال العادود اللاادة الماضدية وطرحدس نعدو الحلدول لهدا، كمدا  ي دس العوا دق التدب تعيدق ال
لددب حددي  أن  دد.ا الت  يمددا  لدد  تدد او مدد   ،يمددو العمددا الئز ددب تواجدد أن   دداك عوا ددق ت  يميددة إلددى الئز ددب  وقدد  خلصددس 

لعزوف العاملي  ع   د.ا ال دو  مد  العمدا   اعلى العما الئز ب أصث  ياا ي را  اهقثال كما إنة ا جتماعية  تكالي  الرعاي
وأك   ال راسة أن الت  يما  الح ومية  ب العا ق األكثر ل مو العما الئز ب، ويتعي  على الح ومة تصوير تلك الت  يمدا  
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يمدو ي مدة الح وميدة علدى لدب أيهدا أكد   أ ميدة وتد اير السياسدا  واأل تكمد  أ ميدة  د.ا ال راسدة لكب يتصدور العمدا الئز دب 
 العما الئز ب لب ال ولة  وتحايق مزايا

والتددب تاددي  مدد د   راسددة الت يددرا  لددب سددوا العمددا لهددب تع ددى  Brusentsev (2002)  هددا سقامددال راسددة التددب أمدا 
د الثاحلدة  يا  المتح ة األمري ية  وق  اقترحدسلب كا م  استراليا وك  ا والو  لب سوا العما مسا مة المرأة المتزوجة  ايموذجا

 س الثاحلددة  إضددالة إلددى ذلددك لادد  قامددLIS ثورجمعلددى المعلومددا  اللايويددة المسددت  ة علددى التاريددر المددالب للكسدد امعتمدد ا  اعلميادد
 إلى م  تلك ال ماذج Brusentsev سة  ي هما  وخلصل راسة ا ختالا  الئو ري هما ي  نعما يموذجي  تصثيايي  ا  قاريس

 سدرا الطصوصدية الوط يدة والصد ا  المتعلادة  تلدك الد ول تأن مشاركة المرأة المتزوجة لب العما الكلب أو الئز دب يم د  أن 
ا يسحاب م  مستمرة لب وبش ا عا  لا  كش س ال راسة أن المرأة ا سترالية  ضع  ا ستئانة لتلك الص ا  أو وم د قوة 

تستمر لب سوا العما المرأة لب أمري ا وك  ا ، وبالماارية لمن سوا العما نسثم مس وليا  الزواج واهيئاب وتربية األط ال
 ا خدتاف  دي  اللاالدا  لدب مئدال عمدا المدرأة مد خلي  لت سدير اقترحدس الثاحلدة وقد   خال  .ا ال تدرة مد  دورة حيداة األسدرة 

يحو العما  وبتصثيدق المد خا األول لدمن ال راسدة وجد   أن العما، وم خا ا تئا ا  ا جتماعية م خا حوالز سوا  ما: 
المدرأة وشدئعتها نشد ا أكثدر علدى دخدول سدوا العمدا مااريدة  ي مة العما لب كا م  ك د ا وأمري دا ذا  تد اير إيئدا ب علدىأ

التددب ترتثددس علددى التصددورا  ا قتصددادية ت يددر ا تئا ددا  ا جتماعيددة ن أمددا المدد خا اللددايب لميدد  ياتددرح أ  هددا لددب اسددتراليا 
أن تطتلدد  الدد ول التددب أجريددس عليهددا وبالتددالب لميدد  مدد  المتوقدد   سددتكون ذا  تدد اير علددى ا تئدداا يحددو خددروج المددرأة للعمددا 

 د  لدب المئتمعدي  مأقود لب المئتم  ا سدترالب م ا ي  األسرة التالي ية  أنس ر  ال راسة ع  أال راسة لب  .ا الئايم  لا  
تتكدد  وبشد ا قددو  تد اير الثي دة والعوامددا الطارجيدة علددى  Brusentsev, 2002وبشدد ا عدا  لدمن دراسددة   دب والك د   ياألمر 

لدب  السدا  ة ولعا م  أ رز  .ا العواما األي مدة والسياسدا ، ناهضدالة إلدى ا تئا دا  ا جتماعيدة ،توج  المرأة يحو العما
، وبالتددالب لميدد  مدد  المهدد  الع ايددة وا  تمددا   هدد.ا العوامددا لت ميددة ا تئا ددا  اهيئا يددة يحددو عمددا المددرأة نشدد ا عددا  المئتمدد 

 ة الئز ب على وج  الطصو  أ وعما المر 

التددب ايتهئتهددا السياسددة المميددزة و  مدد  أ ددرز التئددارب ال اجحددة لددمن السدداناة،ل تددا ج التددب أسدد ر  ع هددا ال راسددا  المدد.كورة لا وامتدد ادا 
م  مراعاة الطصا و وا تئا ا  ا جتماعية التب يتمتد   هدا الشدعم  ، ول  ا  تولير "و ي ة لكا مواط " ناستط ا  ي ا  العما الئز ب

 يزيد  عد د المدو  ي و  لكدرة ي دا  العمدا الئز دب نحيدإ تادا عد د سداعا  العمدا لدب عد د مد  الو دا   ع  ما طثاس  ول د او   الهول   
زاد و  ايط  ددس يسددثة الثصالددةو  ارت دد  مسددتود اهيتاجيددة،لادد  الت ددرل لمتصلثددا  ذويهدد  و  يتهيدد  للعدداملي  المزيدد  مدد  الوقددس لا دداد حددوا ئه و 

لدب  % مد  مئمدو  الادود الوط يدة العاملدة29 زيد  علدىه.ا ال  دا  مدا يل ا ل س يسثة العاملي  ولاا  و ا  ه  و  حما  المواط ي  ألعماله 
ن  دد.ا المعدد ل يعتثددر ضددع  المعدد ل العددالمب إ ددا  ،بدد.لك حااددس  ول دد ا أعلددى يسددثة تو يدد  نصرياددة العمددا الئز ددب لددب العددال و  ، ول دد ا

دد اا ، ممددا دلدد  وزيددر العمددا لددب ألماييددا أن يصددرح قددا 1997% عددا  14,4الدد.  لدد  يتئدداوز   أن يددتعل  مدد   ول دد ا"  وأصددث  ا"علي ددا جميعا
  (2001  الشميمر ، "Dutch Modelل موذج الهول   " " .ا التئربة لب أوروبا "ا يصلق على

 لتكيدد  مصلددوب نشدد ا ملدد  لددب سددوا العمددا ا، ولعددا  دد.ا التكيدد  مدد  الت يددرا  لددب أ  مئتمدد  أمددر مهدد  لل ايددة إن
ومدا  دب المدتارا   ،  راسة الحركة يحو العما الئز ب للمدرأة  Wiens and Hill (2002  وهاثا  أ مية  .ا المصلم قامس

أن الم السدة العالميدة والتا يدة المتا مدة والتصدور الكثيدر  د.ا ال راسدة ا قتصادية التب يم   أن ت ل   ه.ا الحركدة  وأوضدحس 
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لدب تحدول التركيدز مد  اثدا   وك.لك قصر الوقس المتاح لاقتصدادا  الئ يد ة سدا   ،ت يرا  السوا الماليةلب ا تصا   و 
يعتثدر أحد  الت يدرا  الكثيدرة الحاصدلة لدب  ل مصيدة والتحدول لدب العمداالت امب الكثير لع   ا كما إن، العماالعمال إلى مروية 

ا  يا قتصدداد  إضددالة إلددى ذلددك لددمن سددوا العمددا المتقددس أصددث  تدد ايرا أكثددر مدد  تدد اير الم  مددا  العماليددة خددال الطمسددي 
أكلدددر مرويدددة  ايمدددو العمدددا الئز دددب والمتقدددس إلدددى أن الحاجدددة أصدددثحس أكثدددر اثن يحدددو عمددد ويعدددزد  ا  المياديدددة يوالسدددتي 

وسدتئ  ل دة كثيدرة مد   ،العما المتقدس ي يد  العداملي  أي سده  يحوالت ير لب  ي ا العما  كما إن  وتحو ا  اوو ا   أكلر ت يرا 
يعدزز أ ميدة التكيد  مد  الثي دة المحيصدة ومدا تتميدز و .ا الرأ  نح  ذات   العاملي  المصلحة الم شودة لب المروية لب العما 

 ا واجتماعية سريعة ج ا  ةن  م  ت يرا  اقتصادي

يئدداز الددو ي ب   راسددة تحليليددة لددب المسددتود المتوسددط مدد  الهددر  الددو ي ب وقاريددس اه Kirchmeyer (2002)وقامددس 
ي سدد ، لكليددر مدد  ال راسددا  السدداناة لددب المئددال  اوخالادد( 1995ا  المياديددة  ييئدداز الددو ي ب لل سدداد ل تددرة التسددعي للرجددال ناه

أ هر   .ا ال راسة أن الرجال وال ساد يملكون مل ا  متشا هة م  حيإ التعلدي  والطثدرة  وأن الت يدر لدب دخدول ال سداد أقدا مد  
ملدا عد د سداعا   ،ي بالت ير لب دخول الرجال  وأن ال ئوة لب دخول الرجال المرت عة ع  ال ساد سثثها مح دا  المسار الو 

والعمددا المتقددس أكلددر مدد  ميددا  ،شددريك الحيدداة  كمددا  ي ددس ال راسددة أن المددرأة ت  ددا مرويددة العمددا بصالددةو  العمددا وتددرك العمددا،
 التمييدز كمدا إنا   يولك  حرصها على العما الئز ب أصث  لب الس وا  األخيرة أقا عما كان علي  لدب أوا دا التسدعي  ،الرجا

كمدا   د.لك الوضدوح  التمييدزصدث  ولكد  أواخر دا لد  ي ،ا  المياديدةيي لدب أوا دا التسدع ا  العمدا كدان موجدودا ض  ال ساد لب موق
 مزاولتهددا للعمددا خددارج الم ددزل  مدد د ل ددروف المددرأة األمري يددة العا ليددة مدد  تدد اير علددى مددا –كثيددر  وبشدد ا –أكدد    دد.ا ال راسددة 

 على العما نال  ا  الكلب أو الئز ب  المرأة على م د إقثال  ت اير  روف العما ومح زات ع   ل اا 

، ومددا للعوامددا الثي يددة مدد  التددب تع ددى نسددوا العمددا والعمددا الئز ددب علددى وجدد  الطصددو ال ربيددة ل راسددا  ا واسددتمر 
 المسداعب لتصدوير سدوا العمدا وت هد  الع يد  مد  OECDاد   د.لس مئموعدة دول ل ،ت اير على طثيعدة  د.ا ال دو  مد  العمدا

 Allart andدراسة لا  أجريس  ا لب ال ول األع اد له.ا الم  مة ا كثيرا العواما المتارة على العما الئز ب ال.  شه  يموا 

Bellmann 2007 إلدى معرلدة   حيدإ تهد ف  د.ا ال راسدة للثحإ لب ال روا  ي  العما الئز ب لب كا م  ألماييدا و ول د ا
ن العمددا الئز ددب م تشددر نشدد ا وقدد  توصددلس ال راسددة إلددى أ م لددب سددوا العمددا مدد  جايددم الصلدد  دداتي  الدد ولتي   ددي  ال ددروا 

نالماارية نا قتصاد األلمايب الصد اعب  كمدا تتميدز  نصثيعت  أن اقتصاد  ول  ا خ مبذلك يعود إلى  موسث ،أكثر لب  ول  ا
  ألماييا نع د أقا م  الصاب ال.ي  يعملون    ا  العما الئز ب نالماارية  هول  ا 

ال  اميدة التدب لعاليدة الحلدول  د لس إلدى معرلدة  Cuesta and Nuria 2009ولب دراسة أخرد للماارية  ي   ول  ا وأسدثاييا 
كا مد  أسدثاييا و ول د ا ليمدا يطدو حمايدة وترقيدة مدو  ب العمدا الئز دب، وإلدى أ  مد د يدتد  العمدا الئز دب التحدول يحدو تا مها 

   ول د او  سدثايياألدب مئدال اتطداذ قدرار العمدا الئز دب  دي  ال سداد لدب كدا مد   مهمدة الروقاد وقد  أ هدر  ال راسدة ي ا  العما الكلب 
مد  لد يه  ط دا يثلدغ عمدرا و  مداي  لدب زيدادة سداعا  العمدا وخاصدة المتزوجدا وبش ا عا  وج  أن ال ساد الهول  يا  لي  لد يه  

 لب التحول م  العما الئز ب للعما الكلب  لمن ال ساد أقا رغثة م  الرجال ي ما لب أسثاييا   اعاما  12أقا م  

إن اسددتعراض تئربددة العددال  ال ربددب لددب سددوا العمددا وخددوض المددرأة ال ربيددة لتئربددة العمددا الئز ددب تملددا خصددوة مهمددة 
جميددد  ال راسدددا  األج ثيدددة تتكددد  تددد اير الع يددد  مددد  العوامدددا والمت يدددرا  علدددى سدددوا العمدددا  كمدددا إن  سدددثا ا  مدددلاسدددت ادة م
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 ومد د مزاولتهدا للعمدا الئز دب وخصا ص ، م  التركيز علدى التد اير المثاشدر لهد.ا العوامدا علدى دخدول المدرأة لسدوا العمدا 
وم هدا مدد   ،، لم هددا مد  ت اولدس الا ددية مد  وجهددة ي در رب العمدداكمدا ت وعدس  دد.ا ال راسدا  لددب المد خا لت دداول الموضدو 

 ضو  قامس نايا  ت ار العاما نالعواما المطتل ة للمو 

ت اولتددد  نالثحدددإ و هدددر  نعدددو ال راسددا  التدددب  ،سدددوا العمدددا لدددب العددال  العربدددب قددد  ح دددب  ددثعو ا  تمدددا  كمددا إن
ذلددك ل حددو طثيعددة و  وا ستكشدداف   ددا قدد  تزام ددس نعددو ال راسددا  العربيددة مدد  ال راسددا  التددب ي دد.  لددب المئتمدد  ال ربددب،

 سوا العما وخصا ص  والمتارا  علي  

والتدددب ألادددس ال دددود علدددى طثيعدددة  (1980عصددد ور   هدددا قدددا   ال راسدددة التدددب ا يدددي ددد.  لدددب أوا دددا اللمايي ومددد  ال راسدددا  التدددب 
لاد    ومد  اد  تئربتد  وتصثياد  لدب الثي دة العربيدة  ،وذلك كمحاولة للتعريف  هد.ا ال دو  مد  العمدا ،وخصا و ومزايا ي ا  العما الئز ب

عما الئز ب، وذكدر أن الد وا  المدرن  دو: ي دا  للد وا  اكتشد ت ، وطدور  لكرتد  ي ا  ال وا  المرن ك ح  أوج  ي ا  العص ور ض استعر 
، ومد    داك ايتشدر لدب مع د  دول 1967مستشارة إدارية مد  ألماييدا ال ربيدة اسدمها كريسدتيا كداميرير  وقد   د أ تصثياد  لدب ألماييدا سد ة 

مد  الحريدة لدب  ا دو مد   المدو  ي  مزيد ا  ، كمدا ذكدر عصد ور ،ومد  أ درز سدما   د.ا ال  دا  أوروبا ال ربية ولب أمري ا وك د ا والياندان 
اختيددار مواعيدد    ايددة العمددا، ومواعيدد  ا يتهدداد م دد ، وبدد.لك يتحددرر العدداملون مدد  المواعيدد  اللا تددة للح ددور وا يصددراف مدد  العمددا التددب 

 يت م ها ي ا  ال وا  اللا س، والتب ق    تتاد  م   روف وعادا  الع ي  م  المو  ي  

أن ي دددا  الددد وا  المدددرن لددد  الع يددد  مددد  ال وا ددد  علدددى إدارة الم  مدددة  أصدددحاب العمدددا(، وعلدددى  1980عصددد ور وأضددداف 
وذلدددك يددداتج عددد   ،لمددد  ال وا ددد  هدارة الم  مدددة زيدددادة لدددب اهيتاجيدددة وتدددولير لدددب ال  ادددا  ،المدددو  ي ، وعلدددى المئتمددد  وا قتصددداد

وزيدادة لدب الط مدة الما مدة للمدواط ي ، و د.ا الزيدادة حاصدلة نسدثم  ،ابايط اض يسثة التد خر عد  العمدا، وايط داض يسدثة ال يد
ت ويد  لدب مهدارا  المدو  ي ، الو  ،لت  الم  مة لم اتثها، وتواج  المدو  ي  لدب إدارتهدا لمد ة زم يدة أطدول مد  ي دا  الد وا  اللا دس

  المددو  ي  اثخددري  لددب لتددرا  عدد   ل  ددا  الدد وا  المددرن يشددئ  علددى تدد ريم كددا مو دد  للايددا  نعدد ة أعمددال، ليحددا محددا زما دد
م  الحرية لب التصرف لب سداعا  العمدا، إذ  اتواج    لب أماك  عمله   أما لوا  ا للمو  ي  لم  ذلك إعصاد المو   مزي ا 

 اأصث  نمم ان المو   أن يح د ساعا  عمل  حسم  رول  واحتياجاتد  الشطصدية، لدالمو   الد.  يسدتصي  أن يد هو مث درا 
ايط دداض لددب الوقددس الدد.   ، له دداكلددب الصددثاح، وأن ي ددادرا لددب وقددس مث ددر لددب المسدداد ايدد  أن يثدد أ العمددا مث ددرا أصددث  نمم ا

ادا ليهدا أزمدة المدرور ع د  تيحتاج  المو   لب الد. اب إلدى العمدا والعدودة م د ، وذلدك يتيئدة  ختيدار المو د  لألوقدا  التدب 
ة تعليم  وا ست ادة م  الوقدس المدرن، لاد  أصدث  نمم دان المو د  أن ذ ان  وعودت  م  العما  إتاحة ال رصة للمو   لمواصل

دإيرتم ساعا  عمل  اليومية نحيإ يتم   م  ح ور لصول ال راسة لدب المعا د  والئامعدا   وكمدا لل  دا    ايئا يدا  للد  أي ا
 االمرن، إذ قد  يحد ث أحيايادنعو السلثيا  م ها : ضع  الرقانة واهشراف على نعو المو  ي  أا اد عمله  لب لترا  الوقس 

يحمددا الم  مددا  ي اددا  إضددالية  ،لددب الوقددس ي سدد أن ي ددون   دداك مو  ددون لددب العمددا ولكدد    يوجدد  معهدد  ر سدداد ومشددرلون 
دإلشراد آ   لتسئيا الوقس، وي اا  تش يا   اضالية نسثم اضصرار ا ل ت  م اتثها ل ترة زم يدة أطدول مد  السدا ق، وتحصدا تثعا

  اا  اهضادة والتثري  والت ل ة ل.لك زيادة لب ي

ال راسدا  واألنحداث التدب ا تمدس نسدوا العمدا لدب الثي دة السدعودية مد  ت داول العمدا الئز دب ومد د  نعدووق   هر  
لثحدإ مد د إم اييدة تصثيدق الد وا  الئز دب للمعلمدا  لدب  دراسدة( 2000لمرشد   ا تصثيا  لب نعو  ي ا  العمدا  لاد  أجدرد 

أن العمددا الئز ددب  ددو العمددا علددى أسددا  يصدد  الدد وا     حيددإ اقتددرح المرشدد تعلددي  الث ددا  لددب المملكددة العربيددة السددعودية
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تدم والئد ول وبالتدالب تاسدي  المر  ،أ  تاسي  الو ي ة التعليمية إلدى و ي تدي  نمع دى معلمتدي  للو ي دة الواحد ة ،  ص  الراتم
وأن  دد.ا األسددلوب لددب  ،وا كت دداد   صدد  جدد ول للمعلمددة مدد  خددال تاليددا يصدداب الدد رو  للمعلمددة الواحدد ة يدد ه ، ال راسددب 

وتشددير نعددو ال راسددا  أن خمدد  عدد د العدداملي  لددب   التو يدد  أسددلوب ر ددي  لددب سياسددا  التو يدد  لددب كليددر مدد  الدد ول
دد18.3الو يددا  المتحدد ة األمري يددة  مدد  المزايددا التددب يم دد  تحاياهددا مدد   اوقدد  اقتددرح الثاحددإ عدد دا هدد.ا ال  ددا   ل ا% يعملددون ولاا

حيدإ تعمدا معد ل سداعا  أقدا مد  المعد ل  ،االتو يد  الئز دب يطد   المدرأة كليدرا  حيدإ إنتصثيق العما الئز ب لب التعلي   
على مرتم أقا م  مرتم الو ي ة وتحصا  ،ك ن تعما اااة أيا  لب األسثو  لاط ،خاصة لب الو ا   التعليمية ،ال  امب
ولياتها ا جتماعيدددة األخدددرد لددد  تت دددرر  مسددد كمدددا إن ،أتيحدددس للمدددرأة للمشددداركة والعمددداقددد  وبددد.لك تكدددون ال رصدددة  ،الرسدددمب

مدد   سددتط  وسددتتي   دد.ا الوسدديلة ال رصددة  سددتاصاب أعدد اد أكلددر مدد  ال سدداد إلددى السددل  التعليمددب و  ،نطروجهددا مدد  الم ددزل
هددا لدد  ت ددي  أعثدداد ج يدد ة علددى الثدداب األول لددب الميزاييددة    دد  الرواتددم( ألن مددا سدديولر مدد  كمددا إي ،تو يدد  المددرأة  مشدد لة

  ي س  التو ي  الئز ب  و ال.  يستط   لاط لتو ي  أع اد أخرد م  المعلما  نال  ا 

إ إلددى أن ي ددا  خلددو الثاحددا لمددا توصددلس إليدد  ال راسددا  ال ربيددة التددب تدد  اسددتعراض نع ددها لددب الث ايددة، لادد  وامتدد ادا 
التو ي  الئز ب ق  تمس دراست  لب الع ي  م  األنحداث وال راسدا  التدب تتكد  لدب مع مهدا علدى أ ميدة تصثياد  لمواجهدة مدا 

 1خاصدة أيدد  تد  تئريدم  دد.و العاملدة وعودتهدا الئز يددة للم دزل،  تتعلددق ندالتو ي  وتتعلدق ن ددروف المدرأة  مشد ا مد  يعاييد  
 وق  حاق الع ي  م  المزايا   ، ربيةال و  م  العما لب الثي ة ال

(   راسدة 2006  الرشـيدقدا  وهجراد المزي  م  ال حو للعما الئز ب لب الثي ة السعودية ومااريتد  ند يوا  العمدا األخدرد لاد  
دد لددب المملكددة العربيددة السددعودية حددول تشدد يا المددرأة لددب  ددا العمددا عدد  نعدد   اك حدد  الثدد ا ا للعمددا الئز ددب الدد.  يم دد  أن يتددي  لرصا

خيدار العمدا عد  نعد    رغثدته  وتث دي أ د ي  ال راسة  المشاركا  لب ساد % م  ال60ج ي ة لعما المرأة  وق  أوضحس ال راسة أن 
  تسدددم ،  % مددد ه  أن طثيعددة العمددا38% مددد  مدد ير  المتسسددا  عددد  رل دده  لهدد.ا ال  دددا   حيددإ يددرد 76ولددب الماا ددا عثددر 

% 44لدد رج   لددب  دد.ا ال راسددة  % مدد ه  الددرلو ل يدداب الرقانددة  وقدد  اختل ددس أسددثاب إقثددال ال سداد علددى العمددا عدد  نعدد 12ويرجد  
% ذكدرن أيدد  يددولر علديه  مشدداة الد. اب إلددى العمددا، 35و مد ه  السددثم إلدى أن  دد.ا ال  دا  يتددي  لهدد  التوليدق  ددي  الثيدس واألسددرة،

% لتددددولير تكددددالي  ا يتاددددال إلددددى العمددددا  21و % لتئ ددددم ا خددددتا ،29و مدددد  معتادددد اته  ال ي يددددة % السددددثم لت اسددددث  33وأرجدددد  
واستعرضس األ  اف التب تئعا الح وما  تلئ  إلى العما ع  نع  م هدا تاليدا يسدثة الثصالدة، وتط يد  ا زدحدا  المدرور ، وإتاحدة 

الشدركا  والمتسسدا  تلئد  إلدى  د.ا ال دو  مد  العمدا  كما إن ال رصة لتش يا ال ساد، وخلق لر  عما للمعاقي  لب أماك  معي ة 
لتاليا ع د ساعا  ال ياب، وإتاحة ال رصة للح اظ علدى متصلثدا  الرعايدة، ويلئد  األلدراد لهد.ا العمدا لتاليدا الئهد  والوقدس وا  تعداد 

مد  ال تدا ج التدب توصدلس إليهدا دراسدا   (2006  تت دق يتدا ج دراسدة الرشدي و  ع  ض و  العما، وتدولير وقدس أكثدر لرعايدة األسدرة 
 تح ي  طثيعة العما ال.  تزاول  المرأة  على –وخاصة ا جتماعية م ها  ،ت ث  إلى ت اير العواما الثي يةع ي ة غربية 

لثي دة التعلدي  لدب المملكدة العربيدة السدعودية مدة العمدا الئز دب دمد د ماطثيعة عما المرأة لب قصا  التعلدي  و و ستكشاف 
 كثريددددا تعدددد  مدددد    ددددا رة ال يدددداب أن   وقدددد  أ هددددر  ال راسددددة(2008   1428عددددا  ادددد  أجددددر  وزارة التربيددددة والتعلددددي  دراسددددة ل
المعلمددة يصدد  جدد ول   صدد   ة ال راسددة ات ادد  علددى اقتددراح إعصدداد% مدد  عي دد89.05 التددب يواجههددا  دد.ا الاصددا   مشدد ا ال

ن   اك مثررا  تتعلق نمتاعم المرأة لب مئدال العمدا الحدالب التدب تعد  مد  أ د  المد اخا لمراجعدة كامدا أوضداعها كما إراتم  
يتعلددق  ليمدا% مدد  األمهدا  العدداما  يتكد ن علدى وجددود آادار سدلثية للعمددا 92أن أشدار  م هدا أن إحدد د ال راسدا   ،الو ي يدة
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  توصديا  ال راسدة  دو إيئداد صديغ ج يد ة لدب قدايون العمدا  وأن مد  وكدان مد  أ د ،نصحة األط ال والزوج واألسرة نشد ا عدا 
عد   ا رتيداح مد  ي دا  الد وا  المصثدق و  العوا ق التب تحول دون مسا مة المرأة لب سوا العمدا عد   م اسدثة أي مدة العمدا لهدا 

دد احاليادد ددا وباهضددالة  ،ي ددا  اهجددازا  الحددالبإلددى ناهضددالة  ،علددى  ددروف المددرأة العاملددة اقياسا ل هددور نعددو العاثددا  أمددا  أي ا
حيددإ  هددر  يدد ادا  تصالددم   ددو  مدد  المرويددة لددب ي ددا  الط مددة  ،وذلددك لددب أي مددة الط مددة الم ييددة ،المددرأة السددعودية العاملددة

% م  عي ة ال راسة لد يه  85الم يية نما يت ق م   روف المرأة السعودية العاملة  وم  العوا ق ما أشار  إلي  ال راسة م  أن 
إلددى يسددثته  وأن المتزوجددا  ولدد يه  أط ددال ترت دد   ،وأن مدد  يتكددرر غيا هددا نعدد.ر يتكددرر غيا هددا  دد ون عدد.ر ،ب  دد ون عدد.رغيددا
 ن ال دروف ا جتماعيدة والمتصلثدا  األسدرية تسدتوجم مد  المدرأة المتزوجدة ذا  األط دال ندممدا يدوحب  ،% م  عي ة ال راسة83

المدد اخا ال  اميددة لل يدداب، و د.ا كلدد  يشددير إلددى أن المتزوجددا  ذوا  األط ددال  دال يداب نعدد.ر ادد  ال يدداب  دد ون عد.ر ع دد  اسددت  ا
يسثة ال ياب المرت عة لب أع اد المت يثا  ولدب عد د أيدا  ال يداب نمدا  كما إنم  طول ال وا  الحالب   اا م  العاما  يعايي  لع

اسددة المدد.كورة قدد  ت يددث  مدد  شددهر إلددى اااددة % مدد  عي ددة ال ر 34.37يسددثة  حيددإ إن ،يددتار نشدد ا أكيدد  علددى العمليددة التعليميددة
وأن ت يم المعلمدة نسدثم الحمدا والدو دة قد   ،ت يث  نسثم إجازة األمومة ا% تاريثا 22وأن حوالب رب  ع د عي ة ال راسة  ،شهور

 150ة السدعودية مد  العلد  ند ن العدا  ال راسدب نالمملكدة العربيد ،يمت  إلى أربعة أشهر أو ستة أشهر أو أكلر خال العا  ال راسب
 مشد ا تثحدإ عد  حلدول للالعاملة لب المملكة والتب  السعودية ة أ يت   م   .ا ال راسة أن المعلمة أح  يماذج المر  لاط  ايوما 

التدب تواجههدا  مشد ا ال راسدة تاتدرح العمدا الئز دب ك مدوذج لعداج نعدو ال كمدا إن، التب تواجهها لب  دا ي دا  العمدا الكلدب
 المعلمة  

ندمجراد دراسدة  (2009  وآخدرون  قامدس الئويعد مد  أشد ال العمدا الئز دب، لاد   ألن العما ع  نع  يملدا شد اا  اوي را 
 اقتدددراح   حدددة ت  يميدددة للعمدددا الرسدددمب عددد  نعددد  لدددب المملكدددة العربيدددة السدددعودية لدددب الاصددداعي  العدددا  والطدددا   تهددد ف إلدددى

العربيددة السددعودية لددب الاصداعي  العددا  والطددا ، لددمن  المملكدةالتعددرف علدى واقدد  تصثيددق العمددا عد  نعدد  لددب ضدالة إلددى ثاهل
استح اتها م شآ  الاصا  الح ومب والطا  لتصثيق العما ع  سعس إلى التعرف على السياسا  واهجرادا  التب ال راسة 

يددة السددعودية عملددس  دد.ا ال راسددة علددى إلادداد ال ددود علددى المعوقددا  التددب تواجدد  العمددا عدد  نعدد  لددب المملكددة العربنعدد ، كمددا 
لاد  تد  تاد ي  ماتدرح   حدة ت  يميدة للعمدا عد  نعد  يم د   ،وعلى ضود ال تا ج التدب توصدلس إليهدا ال راسدة وكي ية معالئتها 

 دو أ ميدة وجدود ( 2009الئويعد   دراسدة إن مد  أ د  ال تدا ج التدب تتكد  ا  تصثيا  لب الاصاعي  العا  والطا  لب المملكة 
 العما التب م ها العما ع  نع  والعما الئز ب ت  ي  رسمب لئمي  أش ال 

تهد ف إلدى تسدليط ال دود علدى واقد  تصثيدق ي دا  العمدا دراسة أخرد ( 2010لئويع   لا  أجر  ا ،ا ل راستها الساناةوامت ادا 
 دب للمدرأة لدب المملكدة الئز ب لب  ي ة األعمال السعودية م  ال احية الت  يمية واهدارية وتا ي  سياسا  وإجرادا  ت  ي  العمدا الئز 

نشدد ا عددا  مدد  وجهددة ي ددر إلددى أن مدد  أ دد  الحددوالز لتث ددب ي ددا  العمددا الئز ددب ا ي رياددحيددإ أشددار  ال راسددة  العربيددة السددعودية 
تحسددي  مهددارا  المددو  ي  وزيددادة اهيتاجيددة مدد  و  الك ددادا  المه يددة الوط يددة،ا سددت ادة مدد  و  خ ددو يسددثة الثصالددة،  ددوالمتسسددا  

أمدا ال ا د ة التدب يم د  تحاياهدا مد  العمدا خدال تاليدا يسدثة ال يداب، واجتد.اب مدو  ي  جد د مد  خدال اعتمداد ي دا  العمدا المدرن  
تم ددي   علددى ي سدد لددب الوقددس تم ددي  الصدداب مدد  متانعددة دراسددته  والعمددا لهددب ا ي رياددالئز ددب نال سددثة لأللددراد كمددا أشددار  ال راسددة 

 التسهيا لم    يم    العما   وا  كاما و األمها  العاما  م  رعاية أط اله ، 

 إلى ع د م  الملطصا  كاثتب:يتوصا  .ا الموضو  وم  مراجعة أد يا  
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 العما الئز ب ت  تصثيا  وا ست ادة م   لب المئتم  ال ربب قثا المئتم  العربب  -1

 على ي ا  العما الئز ب أكثر نالماارية نالرجا ال ربية يسثة إقثال المرأة  -2

 أو األشطا  المست ي ي  م   نالثي ة أو المتسسا  نال روف المحيصة والمرتثصة العما الئز ب يتار ويت ار  -3

، وجمي  ت تب ي ريةوغالثيتها  ،اوالثي ة السعودية ع  العما الئز ب مح ودة ج ا ال راسا  التب أجريس لب العال  العربب  -4
 على الاصا  العا   ركز  .ا ال راسا  

العما الئز ب يملا أح  الطيارا  ا ستراتيئية التب يم   تث يها لحا الع ي  م  مش ا  سوا العما لب العال   وج   -5
 التب م  أ مها مش لة الثصالة و  عا  ولب المملكة العربية السعودية على وج  الطصو 

ا يولر الكلير م  المزايا لب  ي ا  العما المطتل ة أي ا  ، لك  م  الصعوبا  انالرغ  م  أن  .ا ال  ا  يواج  ع دا  -6
زال موضو  العما الئز ب يحتاج إلى المزي  م  ال راسا  التب تساع  على لهم  يالمحلية وال ولية  ولك    

 ا لثي ة و روف العما لب المملكة العربية السعودية واستكشاف طثيعت  ولاا 
ذكر لمن ال راسة الحالية تملا األولى م  يوعها  ستكشاف طثيعة عما المرأة الئز ب لب الاصا     اد على جمي  ما -7

ل.ا تركز ال راسة على م د تصثيق  .ا ال  ا ، وواقع ، وما  الطا     ا  العما الئز ب لب المملكة العربية السعودية 
 وذلك م  وجهة ي ر المتسسا  العاملة لب الاصا  الطا   ،يواجه  م  صعوبا 

 الدراسة الميدانية: 
تدد  اسددتط ا  ا سددتثيان كدد داة لئمدد  الثيايددا  المصلوبددة للثحددإ  ويت ددم  ا سددتثيان قسددمي ، الاسدد  األول يشددما معلومددا  

الرجدال وال سداد وعد د العداما  ملدا يدو  ال شدا  وعد د المدو  ي  مد   ،وص ية عد  الشدركا  والمتسسدا  المشداركة لدب الثحدإ
   ا  العما الئز دب  أمدا الاسد  اللدايب مد  ا سدتثيان ليت دم  األسد لة المع يدة نالكشد  عد  اسدتط ا  ال  دا  الئز دب للمدرأة لدب 

دوال  استط ا  العما الئز دب، واللدايب صدعوبا   ، األولالئها  المشاركة لب الثحإ  وتركز  .ا الئايم على محوري  ر يسي 
(  وقدد  تدد  عددرض أ دد  العثددارا  التددب تدد  6( ورقدد   5وت هددر  دد.ا العثددارا  لددب كددا مدد  الئدد ول رقدد     صثيددق العمددا الئز ددبت

وقد  طلدم مد  المئيدم أن يشدير  ،( الطماسدب األنعدادLikert Scaleتصوير ا لايا   .ي  المحدوري  ناسدتط ا  مايدا  لي در   
دن ،إلدى درجدة موالاتد  أو عدد   موالاتد  علدى السدتال دد 5( ولدد  احيددإ يتدراوح الئدواب ليدد   دي   أت دق تماما ( ادرجدا ، و   أت دق تماما

 ول  درجة واح ة  
وق  ت  تصوير العثارا  لب الماياسي  م  خال ا طا  على ال راسا  الساناة لب الموضو  م  ا طدا  علدى واقد  

وقد  سداع    د.ا  ،امو  دا  يعملد  جز يادأحد  المشدرلي  علدى ، كمدا تد  إجدراد ماا لدة مد  لدب الاصدا  الطدا العمدا الئز دب 
للمصد اقية ال ا ريدة أو مدا يسدمى   قدة المحتدود  اوتحرياد الوسا ا مئتمعة على التصدوير األولدب لاا مدة العثدارا  لدب الماياسدي  

د 12ويشدما  Pilotingلا  قا  الثاحإ نعرض ا ستثيان على العي ة األولية لب المس  األولدب   إضدالة إلدى ا سدت ارة ندآراد ،اشطصا
  وب دداد علددى الت .يددة الراجعددة قددا  لددب كليددة ا قتصدداد واهدارة لددب جامعددة الاصددي  أع دداد  ي ددة التدد ري  المتطصصددي  اااددة مدد 

وللتحادق مد  اثدا  المايددا   الثاحدإ نمعدادة صدياغة نعدو الئمدا وإعد اد ا سدتثيان نصدورت  ال ها يددة لتوزيعد  علدى العي دة المطتدارة 
% لمايدا  دوالد  اسدتط ا  العمدا الئز دب، وبلدغ معامدا كرويثدا  أل دا مدا قيمتد  0.864ل دا الد.   لدغ لا  ت  حساب معاما كرويثدا  أ

  .ا قي  عالية تشير إلى اثا  مرت   و  % لمايا  الصعوبا  التب تواج  استط ا  العما الئز ب 0,883



 دراسة استطالعية التجاهات القطاع الخاص...

-32- 

 :نتائج الدراسة الميدانية
 مد ن لدب م صادة الاصدي  ةااادأكثدر لدب لدب الاصدا  الطدا  استثيان علدى المتسسدا  والشدركا  العاملدة  300وق  ت  توزي  

حيدددإ تددد  حصدددر متسسدددا  الاصدددا  الطدددا  لدددب المددد ن الدددلاث ، صريادددة الما مدددةالار العي دددة نيددد دددب  ريددد ة وع يدددزة والدددر   وتددد  اخت
نحيددإ يددت   ،وبعدد  التحاددق مدد  اسددتمرار مزاولتهددا لل شددا  واسددتط امها للعمددا الئز ددب تدد  توزيدد  ا سددتثيان ،والحصددول علددى ع اوي هددا

ا سدتعاية نمئموعدة مد  الصلثدة لدب جامعدة الاصدي  الد.ي  تد  تعددري ه   س  وقد  تمدتعث دة ا سدتثيان خدال الماا لدة الشطصدية الاصديرة
 ا نصرياة جم  المعلوما  وتعث ة ا ستثيان شطصيا 

  ااسدددتثيايا  140صدددال  م هدددا للتحليدددا ال ،%48 سدددثة أ    ا،اسدددتثيايا 144أشدددهر تددد  جمددد   ااادددةمدددس وبعددد  محددداو   طويلدددة دا
ال راسدة  دب الم شدآ   تثي  أن أكثر مئموعة مشداركة لدبالم شآ  المشاركة نحسم ال شا ، حيإ  ( توزي 4الئ ول رق    يعرضو 

لكايددس يسددثتها زراعيددة   أمددا الم شددآ  ال%15 ددة  كمددا كايددس الطدد ما  أقلهددا   سددثة % مدد  كامددا العي43 ل ددس يسددثتها  إذ ،التئاريددة
7%  

مراجعدة  د.ا  سولكد  ع د ما تمد ،%37أن م شدآ  أخدرد قد  اسدتحوذ  علدى  وق   حظ الثاحدإ ع د  مراجعدة ت ريدغ الثيايدا 
أدد ع   له  الستال أو الحدر  علدى دقدة التصد ي  كمدا  وق  ،ال سثة العالية تثي  أيها تتوز  ما  ي  تئارة، ا  ص اعة، ا  خ ما 

إعادة التص ي  للحصول علدى تصد ي  متوالدق مد  التصد ي   سالم شآ  إلى  .ا ال سثة العالية، ول.لك لا  تم يعتا  أصحاب  .ا
 كالتدالب: (4  وبد.لك أصدثحس ال سدم كمدا ت هدر لدب الئد ول رقد   %5مما خ دو يسدثة م شدآ  أخدرد إلدى  ،المصروح لب الستال
  %5واألخرد  ،%7%، والم شآ  الزراعية 15%، والم شآ  الص اعية 30%، والم شآ  الط مية 43الم شآ  التئارية 

 (4جدو  رقم )
 حسب النشاط في الدراسة توزيع المنشآت المشاركة

 % النسبة عدد المنشآت المشاركة النشاط

 43 60 التئارية
 15 21 الص اعية
 30 42 الط ما 

 7 10 الزراعة
 5 7 أخرد 

 100 140 اإلجمالي

مددد  األسددد لة  عددد دطدددرح الادددوة العاملدددة لدددب الم  مدددا  المشددداركة لدددب ال راسدددة، تددد  وللتعدددرف علدددى الطصدددا و التدددب تميدددز 
أمدا عد د العداما   سدي ة  1982 كشد س ال راسدة أن إجمدالب عد د العداما  قد   لدغ لدب الشدركا  المشداركة حيإ  ا ستكشالية

 ،340وبلدغ عد د السدعوديا  مد ه   ،% مد  عد د ال سداد العداما 35أ  مدا يسدثت   ،700 العما الئز ب لكان اهجمالب     ا
 و .ا الع د ي ل على أن العما الئز ب يمار  نش ا واض  لب الم  ما  المشاركة   ،360 أما غير السعوديا  لكان

الدلاث السد وا  المشاركة ع  زيادة أو ياو استط امه  للعما الئز دب خدال  الشركا ت  ستال  التوضي  ولمزي  م 
 أو زاد   رجددة كثيدددرة (%27  قدد  زاد اسددتط امه  للعمددا الئز ددب %44( لددمن حددوالب 2لماضددية  وكمددا يوضدد  الشدد ا رقدد   ا
 % 34  سثة   وتلك التب ناب استط امها ل  كما  الكثرد   وأن المئموعة %(17 
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 التغير في استخدام العمل الجزئي خال  الفترة الماضية( 2شكل )

( لدددمن 3 اادمدددة لكمدددا يوضددد  الشددد ا رقددد   الدددلاث ال السددد وا  تطصددديط  سدددتط ا  العمدددا الئز دددب للمدددرأة خدددالالأمدددا 
  لاد ،ل المسدتاثا الاريدمالمتسسا  والشركا  المشاركة تميا ن ا وضوح إلى التوس  لب استط ا  العمدا الئز دب للمدرأة خدا

( لمددد  5+ 11%   16تئددداوز ال سدددثة تلدددب حدددي  لددد   ،اكليدددرا أو يسدددتط موي  سدددتط موي  سي ( نددد يه  21+  37  %45أجددداب 
    اأو سوف ياا كليرا ل  سوف ياا استط امه  

 

 ( مدى التغير في استخدام العمل الجزئي في المستقبل 3شكل )

اسددتط ا  العمدا الئز دب تتكدد  رغثدة  دد.ا العي دة لددب  إن الطصدا و التدب تميددز العي دة المشدداركة لدب ال راسدة مدد  جايدم
المتارة علدى تو يد  ي دا  وق  شئ  ذلك على دراسة أ   العواما  ،ا ستمرار ناستط ا   .ا ال و  م  العما وب سثة واضحة

 ت  م اقشتها لب التالب تالعما الئز ب التب س

 :دوافع استخدام العمل الجزئي
الم شددآ  المشدداركة  سددتط ا   شددئعسخصصددس ال راسددة مئموعددة مدد  العثددارا  للكشدد  عدد  الدد وال  والمح ددزا  التددب 

وطلددم مدد  المشدداركي   ،المت يددر عثددارة لايددا   دد.ا 17، حيددإ أدرج ضددم  ا سددتثيان ي ددا  الدد وا  الئز ددب لددب تو يدد  المددرأة 
 ا ( ات ق تماما 5إلى   ،اات ق تماما (   1تح ي  م د ا ت اا م  كا عثارة على مايا  لي ر  م   
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ددد (5جددد ول  وكمدددا يوضددد    لدددمن الددد ال  األول الددد.  أق ددد  الم شدددآ  ناسدددتط ا  العمدددا  ،كدددا عثدددارةجاندددة عددد  ا لمتوسدددط اهوولاا
خلدس مد  المئاملدة أو التصدري   إذ ،إيئا يدة لل ايدة، و د.ا ال تيئدة "العما الئز ب مسدا مة هيئداد و دا   للمدرأة "الئز ب  و اعتثار 

( مااريدة نالع اصدر األخدرد 4.49لدمن المتوسدط العدالب لهد.ا العامدا   اا جتماعية للمئتم   وعموما  الطصا وم   يتماشىما ل اولاا 
لددب إتاحددة العمددا الئز ددب سيسددا   نشدد ا لعلددب  كمددا إن لددب إتاحددة و ددا   للمددرأة  المسددا مةالمشدداركي  علددى مع دد  تددوحب  توالددق 

 د.ا ال تيئدة تتوالدق مد  مدا توصدلس إليد  ال راسدا  و  خاصدة أيد  يت دق مد   رولهدا والتزاماتهدا ا جتماعيدة و  المزي  م  ال ر  للمرأة،
 ; Brusentsev,  2002 Wiens, 2002 مدددة العمدددا الئز دددب ل دددروف المدددرأة نشددد ا أكثدددر  دتتكددد  ماالتدددب  السددداناة

Kirchmeyen,  2002; Allart and Bellmann, 2007;1428وزارة التربية والتعلي ،  ؛ )  
لاددد  ذكدددر  "ن ددد ط العمدددا"ويتعلدددق  ،اأمدددا العامدددا اللدددايب الددد.  دلددد  الم شدددآ   سدددتط ا  العمدددا الئز دددب للمدددرأة لكدددان عملياددد

ممدا يد لعه  لتو يد  المدرأة لتئداوز  د.ا  ،المشاركون أن العمدا الئز دب يسداع    علدى تط يد  ضد و  العمدا لدب أوقدا  معي دة
السداناة التدب تتكد  أن  و د.ا ال تيئدة تت دق إلدى حد  كثيدر مد  ال راسدا   (4.30وذلك نمتوسط قد را   ،ال  و  لب لترا  مح دة

ا هدكمدا إي  (2005، الرشدي  1980 عصد ور  م  مزايا العما الئز ب أي  ي ع  الم شآ  لب أوقا  المواس  وازدياد ض ط العما
أصدثحس أكثدر يحدو المرويدة لدب العمدا، وخاصدة أوقدا  المواسد  التدب أن الحاجدة  Wiens (2002)تت ق م  ما ورد لب دراسة 

 وال.  يعتثر ي ا  العما الئز ب م  أ   الوسا ا لمواجهتها روتها .إلى العما لتصا ليها الحاجة 
( و ددو أحدد  ال وا دد  الر يسددة 4.17العامددا اللالددإ لكددان "العمددا الئز ددب يسدداع يا علددى تئريددم المو  ددة" نمتوسددط قدد را   أمددا

، مما يتي  ال رصدة للشدركة لدب اختيدار األل دا مد   دي  أكثدر عد د مم د  مد  مو  دا  ال  دا  الئز دب  ب ستط ا  العما الئز 
خاصدة أن نعدو ال راسدا  األج ثيدة قد  أ هدر  اسدتع اد المدرأة الكثيدر للتحدول و ، لب حال الرغثة لب التحويا يحدو العمدا الكلدب

  (Cuesta and Nuria, 2009  يحو ال  ا  الكلب 

( و دو دالد  يع د  4.16متوسدط قد را  أما العاما الراند  لكدان "العمدا الئز دب يسدا   لدب الا داد علدى الثصالدة الما عدة" ن
مئددرد رقدد   ةالسددعودي ةاعتثددار المو  ددعد   لمار األملدا للوقددس خددال لتددرة الدد وا ، مدد  وا سددتاهيتاجيددة لددب رغثدة الاصددا  الطددا  

ا الئدداد ع دد م الددو ي ب  و ددو توجدد  إيئددا ب أل ميددة أن تكددون المددرأة م تئددة لددب موقعهددا وتددتد  واجثهددا إضددالب لددب يسددثة السددعودة
 تحصا على عما لب الاصا  الطا  

أاددر سددلثب علددى  اذقدد  ي ددون و دد.ا متشددر  ،أمددا العامددا الطددام  لكددان "العمددا الئز ددب يسدداع  علددى زيددادة يسددثة السددعودة"
ال ال   و زيادة يسدثة السدعودة الم روضدة علدى الم شدآ  ولدي  ق اعدة ن وا د ا  لب حال إذا كانتو ي  المرأة لب األجا الصويا 

 للم شآ  وللمرأة العاملة  الئو رية

نمتوسددط  "العمددا الئز ددب يسدداع يا علددى تدد ريم العدداما  علددى العمددا"عامددا الدد.   هددر لددب الترتيددم السدداد  لهددو وأمددا ال
 و د.ا ال تدا ج تعدزز (3.2( إلدى  3.9تراوح متوسط يتا ئها  دي   ( لا  8  أما ناية العواما وكما ي هر لب الئ ول رق   (4.12 

  ال وا   التب يم   تحاياها م  تصثيق ي ا  العما الئز ب
العمدا الئز دب للمدرأة قد   تث دبهدا مد  االطاصة أن يتا ج ستال الشركا  المشاركة لب ال راسة ع  المزايا التب يم د  تحاي

سثعة مد   د.ا العوامدا قد  لب حي  أن  ( 4.12 ( إلى ات ق 4.49ا  أ هر  أن ستة م  العواما تراوح متوسصها  ي  أت ق تماما 
وعلى وج  العمدو  لدمن  ( ل قا 3.3أربعة م  العواما  هر متوسصها نايمة  لمن ا (  وأخيرا 3.6( إلى  3.9تراوح متوسصها  ي   

 المزايا التب يم   تحاياها م  عما المرأة الئز ب كليرة ومشئعة على التوج  يحو  .ا ال  ا  
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  (5جدو  رقم )
 ل الجزئيدوافع استخدام العم

 المتوسط البيان م
الترتيب 
حسب 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري 

 1.2770 11 3.6286  العما الئز ب يتد  إلى تط يو التكالي  1

 1.5300 15 3.3000  العما الئز ب يزي  م  إيتاجية المو  ة 2

 1.3372 17 3.2794  العما الئز ب يتد  إلى ايط اض دوران العما 3

 8607. 1 4.4857  الئز ب مسا مة هيئاد و ا   للمرأة  يعتثر العما 4

 1.2385 5 4.1471  العما الئز ب يساع  على زيادة يسثة السعودة 5

 1.3999 9 3.8000  العما الئز ب يساع يا على التاليا م  ا عتماد على العمالة األج ثية 6

 1.0722 2 4.3071  أوقا  معي ة العما الئز ب يساع يا على تط ي  ض و  العما ل ي ا لب 7

 1.4823 16 3.3000  العما الئز ب يزي  م  و د العاملي   ه.ا ال  ا  للم  مة 8

 1.3253 10 3.7786  العما الئز ب يالا تكالي  أجور العاملي  9

 1.0527 3 4.1739  العما الئز ب يساع يا على تئريم المو  ة 10

 1.2896 14 3.3857  لتزامات ا تئاا المو  ةالعما الئز ب يالا م  ا 11

 1.2201 12 3.6214  العما الئز ب يساع  على زيادة الرضا الو ي ب 12

 1.1987 7 3.9853  العما الئز ب يحاق الع الة  ي  األجر وساعا  العما 13

 1.3062 13 3.6143  العما الئز ب يئعا المو  ا  ياثل  أعمال نسيصة أو دييا 14

 1.0902 4 4.1643  العما الئز ب يسا   لب الا اد على الثصالة الما عة 15

 1.1240 8 3.8971  لت يي  وقس ال وا  نما   يط   اله ف اهيتاجب  ا العما الئز ب   ي   مئا 16

 1.2439 6 4.1250  العما الئز ب يساع يا على ت ريم العاما  على العما 17

 :العمل الجزئي تطبيق صعوبات
مد  المتوقد  أن يترتدم لميد  نالرغ  م  المزايا التب يم   تحاياها م  األخ.    ا  العمدا الئز دب لدب الاصدا  ال سدا ب، 

اسدتط ا  ي دا   ع لا  خصصس ال راسة مئموعة م  العواما التب ربما أعاقس الم شآ  و علي  ع د م  الصعوبا  والعوا ق 
لدمن ال تدا ج تشدير إلدى أن متوسدط الصدعوبا  التدب يواجههدا عمدا  (6جد ول  لدب    وكما ي هدرالعما الئز ب لب تو ي  المرأة 

، مما ي ل على أن  .ا الصدعوبا  قا مدة وموجدودة لك هدا قد    تصدا 2.7إلى  3.6المرأة الئز ب لب م صاة الاصي  يتراوح  ي  
 ( 5ج ول  لب  تا ج الع   ذلك تإلى درجة قوة وت اير المزايا واهيئا يا  كما 

نمع دى أيد  يدتد  إلدى  "أن العمدا الئز دب يدتد  إلدى زيدادة دوران العمالدة" دو  الصدعوبا  ىوق  كش س اهجانا  ع  أن أول 
مدد  العمددا تتركدد  إلددى  و ددو مددا تطشددى م دد  م شددآ  الاصددا  الطددا   لع دد ما يددت  تدد ريم المو  ددة وتددتم   ،التسدرب الدد ا   للمو  ددا 

تدولير لها أقرب لرصة أو  رف معي  و و ما يئعا الم شدآ    تحثد.  د.ا ال دو  مد  العمدا وترغدم لدب  تهي تع  ما  م ان آخر أو
ت  دي  عادود العمدا الئز دب كدب تكدون   رجدة لدب الرسمية ل  تسا   ن عاليدة  األي مةأن    ي سى   كما  ا  العما الكلبل اعما ولاا 

( 3.64متوسدط قد را   ن "زيدادة معد ل دوران العمالدة"  د.ا العامدا صد    وقد  (2009  الئويعد ، إلزا  وحاوا وواجثا  العما الكلدب
األسدد لة السدداناة حددول ال العيددة  سددتط ا  ي ددا  العمددا الئز ددب، لادد  كددان  يتددا جو ددب يتيئددة مت اددة مدد   ،(6لددب جدد ول   عامددا كدد قود 

لدب الئد ول رقد   العوامدا األخدرد  لماارية نادي ناع    .ا العاما "العما الئز ب يتد  إلى ايط اض دوران العما" أقا المتوسصا  
  اقية لب اهجانا  وتشير  .ا ال تيئة إلى مستود مصم   م  المص  (5 
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"العمددا الئز ددب يئعل ددا حاددا  ددو العامددا اللددايب الدد.  يعيددق اسددتط ا  العمددا الئز ددب  لددمن( 6 جدد ول وكمددا يت دد  مدد  
الئز ددب مدد  وجهددة ي ددر الم شددآ ، ولكدد  الواقدد  يوضدد  أن  تئددارب للمددو  ي  الئدد د" و دد.ا صددحي  و ددو أحدد  عيددوب العمددا

أما العاما اللالإ لكان" العمدا الئز دب يالدا  سواد الئز ب أو الكلب  ،التئريم والت ريم عادة ي ون لب كا ال وعي  م  العما
دد   الواجثددا  والمهددا  ووضددوح زيددادة المح ددزا  وتح يدد  وت  ددي ، لكدد مدد  سددلثيا  العمددا الئز ددب امدد  و د المو  ددة للم شدد ة" و دد.ا أي ا

   .ا اثاارتط ي  الحاوا ربما تساع  على 
 (6جدو  رقم )

 عوائق استخدام العمل الجزئي
الترتيب حسب  المتوسط البيان م

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 1.3582 6 3.1357  لا ان السيصرة على ت  ي  األعمال لب الم ش ة يتد  العما الئز ب إلى 1

 1.4279 3 3.3000  الئز ب يالا م  و د المو  ة للم ش ةالعما  2

 1.4448 9 3.0000  إيتاجية المو  ة أقا ع  ما تعما    ا  العما الئز ب 3

 1.4441 8 3.0286  صعم مراقثة ومتانعة المو  ة ع  ما تعما    ا  العما الئز بت 4

 1.2273 1 3.6397  العما الئز ب يتد  إلى زيادة دوران العمالة 5

 1.3921 7 3.0970  العما الئز ب يتد  إلى تسرب العمالة 6

 1.4199 4 3.2500  العما الئز ب يتد  إلى ع   األمان الو ي ب 7

 1.4079 10 2.9429  العما الئز ب تكل ة ضا عة   ت م  نااد المو  ة 8

 1.5149 12 2.7101  العما الئز ب مئرد كش  ألسرار العما 9

 1.3733 5 3.2214  الئز ب يوج  ل ا م السي  أكلر لب السوا العما  10

 1.3034 2 3.5786  العما الئز ب يئعل ا حاا تئارب للمو  ي  الئ د 11

 1.3763 11 2.9286  المو  ا     ا  العما الئز ب   يشعرن نالمس ولية 12

ولك ددد  يتعلدددق  ،او ددد.ا ربمدددا كدددان صدددحيحا  ،الدددو ي ب"أمدددا العامدددا الرانددد  لكدددان "العمدددا الئز دددب يدددتد  إلدددى عددد   األمدددان 
ددد لكويددد  يدددتد  إلدددى التددد اير السدددلثب علدددى أداد  ،انالمو  دددة أكلدددر مددد  كويددد  يتعلدددق نالم شدددآ ، أو ربمدددا اعتثرتددد  الم شدددآ  عا اا

 م  العما الئز ب للمرأة  المللى م  ا ست ادة ي ع وبالتالب  ،المو  ة ع  ما تشعر نع   األمان الو ي ب

سددتط ا  ال  ددا  الئز ددب لكددان "العمددا الئز ددب يوجدد  لدد ي ا م السددي  أكلددر لددب لعامددا الطددام  مدد  العوامددا المعياددة  اأمددا 
ومد  اد  إقامدة عمدا مشدان  أو دعد   ،السوا" نمع ى أن التو ي  الئز ب ق  يتي  للعاملي  معرلة إجرادا  العما وطرق  وأسدرارا

 اا عدام س د.ا ال دا رة وكايد  درز لم ش ة التب سثق وأن و  س المو  ة  وربمدا لتاود م الستها لي س  م شآ  أخرد لب المئال 
  المتاحة عما المرأة الم شآ  ومئا    ومح وديةلص ر الم ن  ،ل د الم شآ  لب م ن الاصي  امعتثرا  اعا اا 

ددو  ،(3.1 محايدد  إجاناتهددا  دددي   ا أمددا ندداقب العوامددا لادد   هددر  متوسددص  أ ددد  لددمنعددا   وبشدد ا ( 2.7ا    يت ددق تماما
 تئعدا الشدركة حاداا و  تكمد  لدب زيدادة معد ل الد وران،ع   تصثيق العما الئز ب السعودية التب تواجهها الشركا   الصعوبا 
ت  ددي  عدد  التادداد السدديصرة علددى  ، ل دداا مدد  ضددع  اهحسددا  ناألمددان الددو ي بي ددع  و د المو  ددة للشددركة، و  للتئددارب،

 ددد.ا أن يددت  عددداج ، لك دد  مددد  المتوقددد  مرتثصددة نالمو  دددة ي سدددهاوكمددا ياحدددظ لدددمن مع دد   ددد.ا الصدددعوبا   أعمددال الم شددد ة 
، و د.ا مدا ت تاد ا  ي دة العمدا نحيإ يح دظ حادوا الصدرلي  ،ي ا  للتو ي  الئز ب واض  وملز  م  خال تصويرالصعوبا  

  ( 2010ب المملكة العربية السعودية  الئويع ، ل
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 ملخص النتائج: 
ارت ا  يسثة الثصالة ال سدا ية ندالرغ  .  يعايب م  ت تب  .ا ال راسة استئانة لحاجة قا مة لب سوا العما السعود  ال

الما مدة ل دروف ويعد  العمدا الئز دب أحد  أيمدا  العمدا  م  ارت ا  يسثة العاملي  م  غير السعوديي  لدب الاصدا  الطدا  
اسدتط ا  الاصدا  الطدا  لتو يد  لمعرلدة مد د ا ستكشدالية ل.ا تمس  .ا ال راسدة   ع ي ة تشير إلى ذلك دراسا  المرأة كما

 ا، واستكشاف ما يواج   .ا ال و  م  العما م  صعوبا  وما  ب العواما ال اعمة ل  جز يا المرأة 

لدددب وقددد  أ هدددر  ال راسدددة اسدددتط ا  الشدددركا  العاملدددة لدددب الاصدددا  الطدددا  السدددعود  لدددب م صادددة الاصدددي  للعمدددا الئز دددب 
وجدود عد د  عد  –وجهدة ي در الشدركا   وم  –ال راسة كش س كما   م  التطصيط للم ب لب استط ام  مستاثاا تو ي  المرأة 

أيد  يسدا   لدب إيئداد عمدا للمدرأة، والتدب مد  أ مهدا لتو يد  المدرأة التدب تشدئ  علدى اسدتط ا   د.ا ال دو  مد  العمدا العوامدا م  
يسا   لب الا اد على الثصالة الما عة، كما يسا   نشد ا كثيدر و  م المو  ة،يتئر  أي  يساع  علىو  أي  يط و ض ط العما،و 

 إن إدراك  .ا العواما اهيئا ية ليشئ  الشركا  على تثي   لب تو ي  المرأة  لب زيادة يسثة السعودة 

 ا  ال راسدة عد دا وقد  أ هدر  ،ع د  تث دب عمدا المدرأة الئز دب ي ما ت  نحإ الصعوبا  التدب يم د  أن تواجههدا الشدركا  
ي ددع  و د و  يئعددا الشددركة حاددا تئددارب للمددو  ي  الئدد د،و معدد ل دوران العمددا،  أيدد  يزيدد  مد  الصددعوبا  التددب مدد  أ مهددا

ومدد  الماحددظ أن صددياغة ي ددا  وآليددا  لتصثيددق ي ددا  العمددا الئز ددب سيسدداع   ضددع  األمددان الددو ي ب و المو  ددة للشددركة، 
 تحاياها م  عاج ما يواجه  م  صعوبا  ا لب تعزيز المزايا التب يم   كليرا 

 :محددات الدراسة 
م صاددة ن ا لددب الاصددا  الطددا طثيعددة تو يدد  المددرأة جز يادد ستكشدداف   يوعهددا .ا ال راسددة ا ستكشددالية األولددى مددتعدد   دد

عد د مد  المهد  اهشدارة إلدى لكد   ،مهمدةسة إلى الع يد  مد  ال تدا ج الوق  توصلس ال رالب المملكة العربية السعودية   الاصي 
 ، حيدإ اقتصدر  ال راسدة علدى ت صيدة م صادة الاصدي  ي سد  م  المح دا  التب تست عب إجراد دراسدا  أكلدر لدب الموضدو 

ال راسدة ركدز  علدى  كمدا إن خدرد مد  المملكدة وق  يست عب ذلك إجراد دراسة أو دراسا  ل حو الموضو  لب الم اطق األ
تط ا  ي ددا  العمددا الئز ددب تو يدد  المددرأة    ددا  العمددا الئز ددب، وبالتددالب يم دد  تصثيددق دراسددة مي اييددة لمعرلددة واستكشدداف اسدد

 للرجال 

ا لمن ال راسة ق  لحصدس الموضدو  مد  وجهدة ي در المتسسدا  والشدركا  العاملدة لدب الاصدا  الطدا ، أ  أيهدا وأخيرا 
وبالتددالب لددمن ال رصددة متاحددة نشدد ا أكثددر ل حددو وجهددة ي ددر المو دد  ي سدد  أو طالددم  ،عمددااسددتصلعس وجهددة ي ددر رب ال

علددى  دد.ا ال ددو  مدد  العمددا  خاصددة أن ال راسددا  األج ثيددة قدد  أاثتددس أن المددرأة أكلددر إقثددا ا و  ،العمددا لددب ال راسددا  المسددتاثلية
  مت   رولها والتزاماتهادلما

 ع ة توصيا  أ مها ما يلب : لمي  يم   تا ي  ،ا ال راسةعلى ضود ال تا ج التب أس ر  ع ه التوصيات:
على  لب الاصا  الطا ا ألن يتا ج ال راسة تتك  ت وا المزايا التب يحااها العما الئز ب للمرأة م  وجهة ي ر الشركا  ي را  -1

 الاصا  ال سا ب ضرورة تث ب ي ا  العما الئز ب لب الصعوبا  التب تترتم على  .ا ال و  م  العما، مما يست عب 
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 عيا ي ا  لعما جز ب  ور ا المصلوب لب صياغة األي مة والاوايي  الم اسثة لتل اا تماما  م  المه  أن تولب وزارة العما -2
 مواوا ولعال، خاصة لب  ا دع  الح ومة له.ا التوج  ال.  ص ر  ن  قرارا  صريحة 

م  أ   األدوا  ال رورية للت لم على الصعوبا  التب يم   أن تواجهها الم  ما  ع   تث ب العما الئز ب  و  إن -3
 تولير عاود عما واضحة وم صلة لت  ي  العما  ي  الصرلي  

يئية ب استراتا التحول يحو ا قتصاد المعرلب لمن ذلك يست عب تث ا ألن المملكة العربية السعودية تتث ى حاليا ي را  -4
ا   التب يم   يع  الاصا  ال سا ب أح  المئكما ات   م  ال راسة و  لب الصاقة الثشرية  ستلمارطويلة الم د لا

اثليا   دح إ، وبالتالب م  المه  اعتثار العما الئز ب   اف  .ا ا ستراتيئيةأ  الع ي  م م  خالها تحايق 
 ال  ا   ا له.االما مة لعما المرأة وتهي تها للعما ولاا 

تصوير لب  ال.  يسا  ، "ي ا  التعلي  المستمر " و  لت  ي  دخول المرأة لسوا العماإن م   ي  أ   اثليا  المصلوبة  -5
     ا  العما الئز بالازمة لايطرا  لب سوا العما لب المئا   المرتثصة المهارا  

لب  .ا واأليسم للمرأة األملا لمن تحايق ال ور  ،لب سوا العمام  مشاركة المرأة السعودية ا لما تملل  المزايا الواع ة ي را  -6
، نحيإ تم    .ا الوح ة ون المرأة لب سوا العما للع اية نشالسوا يست عب إيشاد وح ة استراتيئية لب وزارة العما 

رل  م اية تم  ا  و  ،ة لب سوا العماعما المرأ قيادة وإدارة وت مية لر  وليا  التب تعزز دور ا لب  الصاحيا  والمس
 المملكة العربية السعودية نش ا دي امي ب لب ا قتصاد العالمب 

كما  إي اح ال وا   التب يم   تحاياها م  خال  .ا ال و  م  العما م  خال  ،العما الئز ب ىتشئي  الم شآ  عل -7
ع  أن التعلي   ل اا  ،ال.  خ   ل راسة ساناة ناصا  التعلي  .ا ال  ا  م  خال الث د  تصثيق يم   است  اف

  يش ا أح  أ   قصاعا  عما المرأة لب المملكة العربية السعودية

 ال و  م  العما  .ا  قثولوض  حوالز للم شآ  التب تتث ى العما الئز ب للمرأة لتشئيعها على  -8

 :تث ب ي ا  العما الئز ب والتب م هالب دع  وتعزيز م  ا قتراحا  العامة التب يم   أن تسا   ع د    اك -9

شددث ة لث دداد  ،وزارة التعلددي و  ملددا وزارة العمددا ،لددب المملكددةالئهددا  والددوزارا  المسدد ولة  الع يدد  مدد   ددي   دداد شددراكة لعالددة  -أ
ملددا تددولير األدلددة  ،علددى تددولير تصددوير مسددار   المه ددب مدد  خددال الع يدد  مدد  اهجددرادا  المددواط ي  مراكددز مه يددة تسدداع 

 قليمددب التددب تسدداع  علددى ا لتحدداا نسددوا العمددا اهو  وقواعدد  الثيايددا  علددى المسددتود المحلددب ،التصددويريددة وخدد ما  المه 
 تساع  ال ساد على دخول سوا العما نصرياة دقياة وصحيحة  مهمةلر ملا  .ا المراكز يعتثر وسيلة اتو  حيإ إن

قواعددد   يايدددا  دقياددة وح يلدددة ومسدددتمرة عدد  سدددوا العمدددا لدددب الئهددا  المسددد ولة مددد  دعدد   ددد.ا الئهدددا  ن حددد ث  إيشدداد -ب
 لها لب أداد مهمتها لب إع اد اهحصا يا  والتاارير األساليم والصرا والوسا ا المعي ة 

 ق ايا لب المئتم  السعود لمثادرة نالع ي  م  ال راسا  التب تثحإ لب العما الئز ب وما يرتثط ن  م  م  المه  ا  -10
 الطا  و  لب كا م  الاصا  العا 
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 ABSTRACT 

The aim of the study is exploring how private sector uses women part-time work in Saudi 

Arabia. The study focuses, also on the motivations and difficulties face organizations that use 

part-time work for women. 

There are number of factors that insure the importance of this study. Population has 

grown to 28 million in Saudi Arabia (2011), as women represent 49%, besides the growing 

number of educated women in the society. However, unemployment among women is 28%. 

There are promising job opportunities in the private sector, and as women face some 

difficulties doing the full time job, part-time job represents an important choice. 

To achieve the study objectives, a field study applied in Qassim area, as it is more 

convenient to the researcher. Qassim has an important economic role in Saudi Arabia. 300 

questionnaires distributed in the largest 3 cities in Qassim, Buraidah, Unaizah, and Alrus. 

They are collected personally, and the response rate is 48%. 

It has been found that most of the companies are applying part time job for women, and 

more than 44% of these companies are planning to use it in the future. It was also found that 

the number of factors motivating the companies to use part time jobs. The most important are, 

it helps providing job opportunities for women, and helps companies to release work pressure. 

Finally, limited numbers of difficulties face the companies, some of which are the increase of 

job turn over, and it decreases the employee loyalty.  

Results, revealed that a large number of participated organizations use part-time work to 

employ women. 35% of the women has part-time job in those companies, as 48.6% of them 

are Saudies, and 51.4% are non-Saudies. The study also revealed that more than 44% of the 

companies increased their use of part-time job, and 45% of them are planning to continue 

using this kind of job. 

The results indicate that there are a number of motivations to apply part-time job for 

women. Some of these motivations are: "providing job for woman", "useful at season times", 

and "help to test the employee". 

Finally, difficulties of applying part-time job were found. Some of them are "increase of 

turnover", "company is considered as a place of try for new employee", and "affect the 


