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 املقــدمــة

�ضهد الأردن خالل العقود الثالثة املا�ضية تطوراً بارزاً يف جمال املوارد 
ن�ضبة ل  الأخرية من حتقيق  ال�ضنوات  الأردن يف  الب�ضرية، حيث متّكن 
ة  ي�ضتهان بها من امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف العديد من امليادين،  وخا�ضّ
اأحدث  توؤكدها  والتعليم، وهذه حقيقة  ال�ضحة  على م�ضتويات قطاعي 
املراأة على م�ضتوى ن�ضب  اإىل تفّوق ملحوظ حققته  الأرقام التي ت�ضري 
اللتحاق بالتعليم. فبح�ضب اإح�ضائّيات دائرة الإح�ضاءات العامة للعام 
2014 بلغت ن�ضبة التعليم 51.7% ل�ضالح املراأة مقابل 48.3% للرجل، وهو 
الأمر الذي ميكن اعتباره نقلة نوعّية عما كان عليه احلال يف منت�ضف 
هذه  اأن  القول  وميكن   .%42 الن�ضبة  هذه  تتجاوز  مل  حيث  الت�ضعينات 
بهدف  الدولة  انتهجتها  التي  ال�ضيا�ضة  نتيجة  كانت  املتقّدمة  املوؤ�ضرات 
حمو الأمّية وتطوير امل�ضتوى التعليمي لالإناث. حيث داأبت الدولة منذ 
فرتة مبكرة على تخ�ضي�ص اأكرث من 10% من الناجت املحلي الإجمايل 
�ضاأن  �ضاأنهن  الإناث  ا�ضتفادت  وقد  وال�ضحة.  التعليم  قطاعي  ل�ضالح 
الرجال  حياة  على  اإيجاباً  انعك�ضت  التي  ال�ضيا�ضات  هذه  من  الذكور 

والن�ضاء على حد �ضواء. 
يف الوقت نف�ضه، اإذا ما نظرنا اإىل م�ضاهمة املراأة على امل�ضتوى القت�ضادي، 
جندها متّثل فقط 12.6% من املعدل العام للن�ضاط القت�ضادي ح�ضب 
اآخر اإح�ضائية للعام 2014 )دائرة الإح�ضاءات العامة، 2014(. وهي ذات 
اأن  يعني  وهذا   .1995 للعام  الأردنّية  املراأة  وحققتها  �ضبق  التي  الن�ضبة 
معّدل الن�ضاط القت�ضادي للمراأة ما زال متدنياً جداً مقارنة بالن�ضبة 
على  اأو  املحلي  امل�ضتوى  على  ذلك  اأكان  �ضواء  الرجل  بها  يحظى  التي 
العام  املعدل  م�ضتوى  على  اأو   ،%50 البالغ  العاملي  العام  املعدل  م�ضتوى 
يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط والبالغ 25.2 %. كما اأن امل�ضاركة القت�ضادية 
املرتبة 142 من  العاملي جاءت يف  التناف�ضية  الأردنية يف مقيا�ص  للمراأة 
بني 144 دولة، يف وقت مازالت فيه ن�ضبة البطالة لالإناث يف الأردن ت�ضكل 
�ضعف الن�ضبة للذكور )م�ضح العمالة والبطالة، 2014(. ما يطرح باإحلاح 

ارتفاع ن�ضبة الإعالة يف املجتمع الأردين، خ�ضو�ضاً يف �ضفوف الن�ضاء. 
الن�ضاء  عمل  اأن  لوجدنا  الأردن  يف  العمل  اأطل�ص  اىل  النظر  اأمعنا  ولو 
الإناث   اجنذاب  قّوة  يف  اأولهما  تتمّثل  متالزمتني،  بظاهرتني  حمكوم 
لقطاعات التعليم وال�ضّحة واخلدمات، وعلى الأخ�ص احلكومّية منها. 
على  املوؤنّثة  العاملة  اليد  اإقبال  ب�ضعف  فتتمّثل  الثانية  الظاهرة  اأما 
والبناء  والنقل  ال�ضناعة  قطاعات  الأغلب  على  مُتّثل  بعينها  قطاعات 
غري  اأو  اخلا�ص  العمل  ميادين  بالذكر  ونخ�ص  وال�ضياحة،  والتجارة 

احلكومي منها.  
الباحثان
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امللخ�ص التنفيذي
اإ�سكالية الدرا�سة 

الن�ضاط  جمالت  تبنّي  خارطة  ر�ضم  حاولنا  ما  اإذا 
القت�ضادي للمراأة يف الأردن، فاإّننا �ضوف نالحظ تواجد 
حيث  وال�ضّحة.  التعليم  قطاعي  يف  عالية  بن�ضبة  املراأة 
التعليم  قطاع  يف  الن�ضاء  من   %41.8 من  اأكرث  يعمل 
و15.3% منهّن يف ال�ضحة واخلدمة الجتماعية، ثم يلي 
والإدارة  الجتماعي  ال�ضمان  قطاع   القطاعني،  هذين 
التحويلّية  ال�ضناعات  قطاع  ثم   ،%12 بن�ضبة  العامة 
بن�ضبة 6.6% ثم قطاع ، يليه قطاع  التجارة بن�ضبة %5.5 
واأخرياً قطاع الإقامة واخلدمات ال�ضياحّية بن�ضبة %0.4. 

)م�ضح العمالة والبطالة، 2015(.
ولتقدمي �ضورة اأكرث و�ضوحاً لو�ضع املراأة يف القطاعات 
التي تعنينا يف هذه الدرا�ضة، ووفق ترتيب تنازيل لن�ضبة 
اأنه  جند  القطاعات،  هذه  يف  العاملني  اإىل  العامالت 
مقابل ك 24 عاملة هناك يف املقابل 76 عاماًل من الذكور 
يف قطاع املالّية والتاأمني والبنوك، و21 عاملة مقابل 79 
عاملة يف قطاع الت�ضالت، ثم تاأتي ال�ضناعات التحويلّية 
بن�ضبة 13 عاملة مقابل 87، واأخرياً قطاع ال�ضياحة حيث 
 94 مقابل  فقط  عامالت   6 وهي  الأدنى  الن�ضبة  ي�ضّجل 
والبطالة،  العمالة  )م�ضح  القطاع  هذا  يف  العاملني  من 

  .)2014

القطاعات  على  العاملة  اليد  توزيع  يخ�ص  فيما  اأما 
يغطون  الذكور  فاإن  اجلن�ص،  ح�ضب  واخلا�ضة  العاّمة 
متثل   بينما  العام  احلكومي  القطاع  يف   %87.6 ن�ضبة 
 %86.4 ن�ضبة   الذكور  ويحتّل   .%21.3 ن�ضبة  الإناث 
 .%13.6 ن�ضبة  الن�ضاء  متثل  بينما  اخلا�ص  القطاع  من 

)التقرير ال�ضنوي، �ضندوق النقد الدويل، 2013(.
  وتبتعد الن�ضاء يف ذات الوقت عن القطاعات التي ت�ضّجل 
بقطاعات  مقارنتها  مّتت  ما  اإذا  مرتفعة  منّو  معدلت 
القطاعات  اعتبارها  على  واخلدمات  وال�ضّحة  التعليم 
الأكرث جذباً للن�ضاء. فلقد حقق ن�ضاط املالية والتاأمني 
يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  منواً  الأعمال  وخدمات 
املعلومات  ن�ضاط  تاله  ثم   ،%23.1 بلغ  الثابتة  الأ�ضعار 
ن�ضاطي  حقق  حني  يف   ،%13.6 بلغ  بنمو  والت�ضالت 
بلغ %10.8، %10.2  التحويلية منواً  وال�ضناعة  ال�ضياحة 
لالأ�ضعار   2010 بعام  مقارنة   2014 عام  يف  التوايل  على 

الثابتة )م�ضح العمالة والبطالة، 2014(.
غري  التوزيع  هذا  هو  الأرقام  هذه  يف  الالفت  ومن 
املتكافئ للوظائف التي ُتقبل عليها الإناث يف القطاعات 
ن�ضف  يقارب  ما  اأن  جند  حيث  املختلفة،  القت�ضادية 
من  )اأقل  الإناث  من  الأدنى  احلد  ت�ضّغل  القطاعات 
القطاعات  اأما   .)2014 والبطالة،  العمالة  )م�ضح   )%15
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التي متّثل التعليم وال�ضحة واخلدمات فتزيد فيها عدد 
اأي  املطلوب.  املعّدل  عن  الإناث  ت�ضغلها  التي  الوظائف 
املنخف�ضة  القطاعات  اإىل  العامالت ل ينتمني  اأغلب  اأنَّ 
تنخف�ص  التي  القطاعات  اإىل  اأي�ضاً  بل  فح�ضب  النمو 

فيها اإنتاجّية العمل )تعليم �ضحة، خدمات(.
وهي حقيقة اقرتنت ب�ضيا�ضة خف�ص الإنفاق العام التي 
انتهجتها الدولة الأردنّية يف ال�ضنوات الع�ضرين الأخرية 
من عمر الدولة، مما اأدى اىل تقلي�ص م�ضاهمة القطاع 
العام يف خلق وظائف ت�ضتوعب ق�ضماً من العاطلني عن 
الوظائف  عدد  تخفي�ص  عنه  نتج  الذي  الأمر  العمل، 
ل واحلامي حلقوق  املف�ضّ القطاع  العام، وهو  القطاع  يف 
مل�ضح  ال�ضنوي  التقرير  نتائج  توؤكده  ما  وهذا  الإناث، 
دائرة الإح�ضاءات  الذي تنفذه  امل�ضتحدثة  العمل  فر�ص 
حيث دلت النتائج على اأن عدد فر�ص العمل التي خلقها 
القطاع العام ل�ضنة 2014 مل تتجاوز 17158 فر�ضة عمل 
يف املقابل بلغ عدد الفر�ص التي خلقها القطاع اخلا�ص 
جمموع  من   %52 بلغت  بن�ضبة  اأي  عمل.  فر�ضة   32777
فر�ص العمل التي ا�ضتحدثت لعام 2014 )م�ضح العمالة 

والبطالة، 2015(.
العلمي  التح�ضيل  بني  العالقة  درا�ضة  عند  ونالحظ   
والبطالة اأن حوايل ثلثّي العاطلني عن العمل من الذكور 
هم من حملة موؤهل تعليمي اأقّل من الثانوي. ويف املقابل 
ت�ضري البيانات اّنه كلما ارتفع امل�ضتوى التعليمي لالإناث، 
يف  للبقاء  وا�ضطررن  العمل  يف  حظوظهن  �ضعفت  كلما 

املنزل )دائرة الإح�ضاءات العامة، 2014(.
يف  املعرو�ضة  الفر�ص  وقّلة  البطالة  من  الرغم  وعلى 
�ضوق العمل العام وحالة ان�ضداد الأفق التي يعاين منها 
هذا القطاع، اإل اأننا ما زلنا نلحظ بطئاً وا�ضحاً يف عملّية 
تغرّي اإقبال الن�ضاء على العمل يف القطاع اخلا�ص. وهي 
والعوامل  الأ�ضباب  عن  الت�ضاوؤل  اىل  تدعونا  اإ�ضكالية 

هذه  وراء  تقف  التي  والأنرثوبولوجّية  ال�ضو�ضيولوجية 
الظاهرة. ولالإجابة على هذه الإ�ضكالية، ارتاأينا اأن نوجه 

البحث اىل ثالث واجهات رئي�ضّية. 
املفاهيم  بع�ص  حتديد  �ضنحاول  اأوىل،  واجهة  فعلى 
الأّولّية اخلا�ضة بالإطار النظري للدرا�ضة والتي �ضتنطلق 
يف  وفل�ضفتها  احلداثة  بعد  ما  ن�ضوية  نهج  تو�ضيح  من  
الدور والتق�ضيم  اجلندري للعمل،  التعاطي مع مفهوم 
وكذلك اآليات بناء الهويات اجلندرّية وتطبيعها، وعالقة 
بالإ�ضافة  املهيمنة.  واخلطابات  القّوة  مبفهوم  ذلك 
اجلندر  مبفهوم  وعالقتها  التنمّية  مفهوم  حتديد  اىل 
وعملّية التمكني. وهي مفاهيم اأ�ضا�ضّية لبّد من الوقوف 
عندها لفهم عملّية بناء املكانات والأدوار اجلندرية فهماً 

�ضو�ضيولوجياً وانرثوبولوجياً.
التي  الأ�ضباب  يف  البحث  �ضنحاول  ثانية،  واجهة  وعلى 
عدم  اأو  اخلا�ص  العمل  ب�ضوق  املراأة  التحاق  وراء  تقف 
ال�ضتمرار  بها اىل  التي تدفع  الأ�ضباب  التحاقها، وتلك 
�ضكل  على  التعّرف  وكذلك  منه،  الن�ضحاب  اأو  بالعمل 
واجتاه املعرفة املهيمنة على اأفراد جمتمع الدرا�ضة من 
اأرباب عمل وعاملني وعامالت جتاه انخراط املراأة ب�ضوق 
العوامل  بالإ�ضافة اىل حماولة حتديد  العمل اخلا�ص. 
التي توؤثر على تقدم املراأة مهنياً، والتحديات التي تواجه 
العاملة  املراأة  اأو  العمل  اأ�ضحاب  �ضواء من منظور  املراأة 
العمل  نوع  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اىل  بالإ�ضافة  نف�ضها. 
فيها  النخراط  الأردنّية  املراأة  ترغب  ل  اأو  ترغب  التي 

والأ�ضباب الكامنة وراء ذلك. 
على  بالتعّرف  �ضنقوم  واأخرية،  ثالثة  واجهة  وعلى 
التحاق  على  املوؤثرة  وال�ضيا�ضّية  القت�ضادية  التحديات 
نظر  وجهة  من  وذلك  اخلا�ص،  العمل  ب�ضوق  الإناث 
ذلك  اخل�ضو�ص  وجه  وعلى  واملبحوث،  الباحث  من  كل 
الدور الذي  تلعبه احلكومة فيما يتعلق بوجود �ضيا�ضات 
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درا�ضة  اإجراء  اإىل  بالإ�ضافة  الجتماعي.  للنوع  مراعية 
تقييميه للتاأثريات الناجمة عن التعديالت يف ت�ضريعات 
القطاع  يف  الإناث  عمل  على  احلديثة  العمل  وقوانني 
اخلــــــــــــــــــــــــا�ص، ودور احلكومة يف متكني املراأة وت�ضهيــــــــــــــل 
ولوجها اىل قطاع العمل اخلــــــــــــــــــــــــا�ص، وكذلك حماولة 
املــــــــــــــــــــــراأة  على  يجب  التي  املهارات  تلك  على  التعّرف 
العمل اخلا�ص من وجهة  �ضوق  اكت�ضابها لالنخراط يف 

نظر اأ�ضحاب العمل. 

اأهداف الدرا�سة: 
عمل  واقع  على  الوقوف  للدرا�ضة:  العام  الهدف 
خالل  من  وذلك  اخلا�ص،  القطاع  يف  الأردنّية  املراأة 
ال�ضو�ضيولوجّية  والأ�ضباب  العوامل  طبيعة  حتديد 
الأردنّية  املراأة  اإقبال  وراء  تقف  التي  والأنرثوبولوجّية 
اأو  فيه  وال�ضتمرار  اخلا�ص  القطاع  يف  العمل  على 
الن�ضحاب منه، وحتديداً يف جمالت البنوك وال�ضياحة 

وتكنولوجيا املعلومات وال�ضناعات التحويلّية.
حتقيق  على  العمل  من  لبد  العام،  الهدف  لتحقيق 

الأهداف الفرعّية التالية:
التعّرف على العوامل القت�ضادية وال�ضيا�ضية والتي    -

توؤثر على العمل يف القطاع اخلا�ص. 
حتفيز  يف  احلكومية  ال�ضيا�ضات  اأثر  على  التعرف    -
الن�ضاء من وجهة نظر  القطاع اخلا�ص على ت�ضغيل 

اأ�ضحاب العمل يف القطاع اخلا�ص.
على  املراأة  حتفز  التي  والأ�ضباب  الظروف  حتديد    -

النخراط يف �ضوق العمل يف القطاع اخلا�ص. 
حتديد الأ�ضباب التي حتفز املراأة على ال�ضتمرار يف    -
الن�ضحاب  اإىل  توؤدي  اأو  اخلا�ص  القطاع  يف  العمل 

منه.
التعّرف على اأنواع العمل التي ترغب/ ل ترغب املراأة    -

اأ�ضباب  النخراط به يف القطاع اخلا�ص، مع حتديد 
ذلك.

هذا  يف  العامالت  الن�ضاء  اجتاهات  على  التعّرف    -
القطاع نحو تاأ�ضي�ص م�ضروع عمل خا�ص.

على  الأردن  يف  العمل  ت�ضريعات  اأثر  على  التعرف    -
اإيجاد بيئة عمل متوازنة و�ضديقة للمراأة يف القطاع 

اخلا�ص.
حتديد اأبرز التحّديات التي توؤثر على انخراط املراأة    -

يف �ضوق العمل اخلا�ص يف الأردن.
التعّرف على اجتاهات اأ�ضحاب العمل نحو عمل املراأة    - 

يف القطاع اخلا�ص.
القطاع  يف  العاملني  الرجال  اجتاهات  على  التعرف    -

اخلا�ص نحو امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة.
اأ�ضحاب  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  على  التعّرف    -

العمل يف القطاع اخلا�ص لدى ت�ضغيل الن�ضاء.

 منهجّية الدرا�سة: 
اتبعت الدرا�ضة املنهج العلمي با�ضتخدام الأ�ضلوب النوعي 
بالجتاهات  العالقة  ذات  الق�ضايا  ببحث  ُيعنى  كونه 
نحو  اخلا�ص  القطاع  يف  العمل  باأرباب  اخلا�ضة  والآراء 
عمل املراأة، والعوامل التي توؤثر على م�ضاركتها يف �ضوق 
اىل  باملراأة  تدفع  التي  الأ�ضباب  اىل  بالإ�ضافة  العمل. 

التوجه نحو �ضوق العمل اأو الن�ضحاب منه. 
نقا�ص  جمموعات  اإجراء  من  املنهجية  عنا�ضر  وتتكون 
�ضمال  يف  نقا�ص  جمموعات   4 عقد  مت  حيث  بوؤرية، 
قطاع  يف  وعامالت  عمال  مع  اململكة  وجنوب  وو�ضط 
مع  معّمقة  مقابلة   )18( عقد  اىل  بالإ�ضافة  امل�ضانع، 
العاملني  من  وعدد  اخلا�ص  القطاع  يف  العمل  اأ�ضحاب 
والقاعدية(  والو�ضطى  العليا  امل�ضتويات  )يف  والعامالت 
متثل  والتي  امل�ضتهدفة  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  اإدارة  يف 
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وقطاع  املعلومات،  تكنولوجيا  ال�ضياحة،  البنوك،  قطاع 
حكومية  وموؤ�ض�ضات  هيئات  عن  وممثلني/ات  الت�ضنيع، 

ذات عالقة مبو�ضوع الدرا�ضة.
البيانات  جلمع  اأداة  من  اأكرث  على  الدرا�ضة  اعتمدت   
وعدد  املركزة  النقا�ص  ملجموعات  دليل  بناء  مّت  حيث 
بحيث  املهيكلة  �ضبه  النوعية  املقابالت  ا�ضتمارات  من 
الأولّية  النوعّية  البيانات  جمع  يف  عليها  العتماد  مت 
متت  فقد  الأدوات  بناء  طريقة  عن  اأما  املبحوثني.  من 
والأدبّيات  النظرّية  الأطر  مراجعة  على  بالعتماد 

ال�ضابقة وخربات الباحث يف مو�ضوع الدرا�ضة.
ا�ضتهداف  مت  فقد  الدرا�ضة  وعينة  جمتمع  عن  اأما 
القطاع  و�ضمن  اخلا�ص  القطاع  يف  العاملني/ات 
خالل  من  اململكة،  جنوب  وو�ضط  �ضمال  يف  ال�ضناعي 
جمموعات نقا�ص مركزة، بالإ�ضافة اىل مقابالت معمقة 
العليا  الثالث  الإدارية  الفئات  �ضمن  العاملني/ات  مع 
واملتو�ضطة من جانب، والعاملني يف الوظائف القاعدية 
من جانب اآخر. وذلك من اأجل درا�ضة وتقييم اجتاهات 
الفئة امل�ضتهدفة نحو عمل املراأة والأ�ضباب التي توؤثر على 
القوانني  تاأثري  مدى  على  التعرف  مع  العمل  يف  اأدائها 
والت�ضريعات اخلا�ضة بالعمل على انخراط املراأة يف �ضوق 
العمل واإيجاد بيئة عمل مالئمة، بالإ�ضافة اىل ت�ضليط 
�ضوق  اىل  باملراأة  تدفع  التي  الأ�ضباب  اأهم  على  ال�ضوء 
على  العمل  مت  كما  تواجهها.  التي  والتحديات  العمل 
ا�ضتقطاب امل�ضاركني/ات �ضمن موا�ضفات حمددة بحيث 
التعليمي،  امل�ضتوى  ومنها:  الدرا�ضة  واأهداف  تتالئم 
وطبيعة  نوع  اجلن�ص،  الجتماعية،  احلالة  العمل،  حالة 

العمل.
اعتمدت  فقد  التحليل  وطرق  باأدوات  يتعلق  فيما  اأما 
اآلّية تنطلق من منهج ما بعد احلداثة يف  هذه الدرا�ضة 
تف�ضري الظاهرة الجتماعية، بهدف الإجابة عن اإ�ضكالية 

الدرا�ضة الأ�ضا�ضّية واملتعلقة مبحاولة التعّرف على واقع 
عمل املراأة الأردنّية يف القطاع اخلا�ص، وذلك من خالل 
ال�ضو�ضيولوجّية  والأ�ضباب  العوامل  طبيعة  حتديد 
الأردنّية  املراأة  اإقبال  وراء  تقف  التي  والأنرثوبولوجّية 
اأو عدم  على العمل يف القطاع اخلا�ص وال�ضتمرار فيه، 

اإقبالها علية اأو الن�ضحاب منه بعد ولوجه.
ويف حماولة تفكيك وحتليل ظاهرة عمل املراأة يف القطاع 
  Emic الـ   منهج   الدرا�ضة  هذه  اعتمدت  فقد  اخلا�ص 
اخلطابّية  الأمناط  على  التعّرف  حماولة  يف    Eticوال

املكونة للظاهرة ودللتها، وكذلك حتديد منط العالقة 
الذي ي�ضود بني الأمناط اخلطابّية املختلفة حول نف�ص 
الظاهرة يف جمتمع الدرا�ضة. ومن هنا ي�ضبح من املهم 
بروؤية  تتعلق  الأوىل  حتليليتينن  زاويتني  بني  التمييز 
اأو  ال�ضلوك  يعني  والذي   )Emic( الدرا�ضة  جمتمع 
الثقافة  داخل  الجتماعي  الفاعل  يكونها  التي  القناعة 
بروؤية  فتتعلق  الثانية  اأما  خطابه،  يف  تنعك�ص  والتي 
املو�ضوعّية  تقت�ضي  والتي   )Etic( اخلارجية  الباحث 

.)2006 ،Ferraro( وقابلّية التعميم واحلياد
اعتمدت هذه الدرا�ضة اأ�ضلوب التحليل النقدي للخطاب 
التف�ضري،  يف  حداثي  بعد  املا  اأو   )Critical Analysis(
ميتلكها  التي  اللغوّية  امل�ضادر  على  تعتمد  طريقة  وهي 
النا�ص تبعاً لل�ضلطة اأو القّوة التي ميتلكونها، اأو مكانتهم 
العبارات،  كل  من  تتكّون  امل�ضادر  هذه  املجتمع.  يف 

واملقولت، والتعبريات املجازّية املتاحة يف الثقافة.

 نتائج الدرا�سة: 
واقع  اإ�ضكالية  عن  الإجابة  الدرا�ضة  هذه  حاولت  لقد 
من  وذلك  اخلا�ص،  القطاع  يف  الأردنّية  املراأة   عمل 
خالل حتديد طبيعة العوامل والأ�ضباب ال�ضو�ضيولوجّية 
الأردنّية  املراأة  اإقبال  وراء  تقف  التي  والأنرثوبولوجّية 
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اأو عدم  على العمل يف القطاع اخلا�ص وال�ضتمرار فيه، 
ولأغرا�ص  دخوله.  بعد  منه  الن�ضحاب  اأو  علية  اإقبالها 
مّثلت  حمددة  قطاعات  حتديد  مت  فقد  الدرا�ضة  هذه 
وتكنولوجيا  وال�ضياحة  البنوك  يف  العمل  جمالت 

املعلومات وال�ضناعات التحويلّية.
بعد  ما  ن�ضوّية  منهج  من  الدرا�ضة  هذه  انطلقت  ولقد 
العالقة  ذات  الجتماعية  الظواهر  تف�ضري  يف  احلداثة 
باإ�ضكالية البحث. وذلك اإمياناً بقدرة هذه املدر�ضة على 
توفري الأدوات الالزمة لتفكيك وحتليل هذه الظاهرة. 
حتديد  بهدف  الظاهرة  تفكيك  يقت�ضي  منهج  وهو 
ومن  ممار�ضات  من  املدرو�ضة  للظاهرة  املكّونة  العنا�ضر 
لهذه  تبعاً  اأنه  حيث  متّثالت.  ومن  خطابّية  ممار�ضات 
كمحور  الرمزّية  والأنظمة  اللغة  تناول  يتم  املدر�ضة 
اأ�ضا�ضي يف اعتبارها طريقة للفعل الجتماعي، اأو ما عرّب 

 .Discourse عنه فوكو رائد هذه املدر�ضة باخلطاب
اأن  مفادها  كربى  نتيجة  اىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  لقد 
املراأة يف املجتمع الأردين بقيت على الرغم من اإمتثالها 
لآليات احلداثة واإنخراطها يف ميادين جديدة يف التعليم 
الغياب  من  حالة  الأغلب  على  متثل  زالت   ما  والعمل، 
هنا  بالذكر  ونخ�ص  خمتلفة.   م�ضتويات  على  الن�ضبي 
الدرا�ضة.  هذه  يف  تناولها  مت  التي  الأربعة  القطاعات 
واملالية  وال�ضياحة  ال�ضناعة  قطاعات  يف  متّثلت  والتي 

والبنوك والإي�ضالت. 
لكثري  متقاربة  نتائج  اىل  الدرا�ضة  هذه  خل�ضت  لقد 
من الدرا�ضات التي تناولت يف البحث مو�ضوع  احلداثة 
اأو تلك  وتاأثرياتها على ثقافات ال�ضعوب الغري اوروبّية، 
التي انتهجت التحديث بتاأثري من العوملة اأو ال�ضتعمار، 
اأو تلك امل�ضاريع التي اأخذت على عاتقها امل�ضّي يف حتديث 
ال�ضتعمار،  بعد  ما  الثالث  العامل  �ضعوب  من  الكثري 
ذلك.  اىل  لها  طريقاً  "التنمية"  م�ضروع  من  واتخذت 

درا�ضات  �ضّياد،  املالك  وعبد  ودفنيو  لبورديو  كان  ولقد 
كل  ويف  افريقيا.  �ضمال  يف  اجلانب  هذا  تناولت  كبرية 
درا�ضاتهم كانوا يخل�ضون اإىل نتائج متقاربة تف�ضي اىل 
اأن  على  توؤكد  دائماً  كانت  احلقيقة  واحدة، هذه  حقيقة 
بعد  او  قبل  كانت  و�ضواءاً  املختلفة،  بتاأثرياتها  احلداثة 
مظاهر  من  الكثري  تفكيك  يف  جنحت  قد  ال�ضتعمار، 
الثقافات التقليدّية والقائمة يف معظمها على الزراعة او 
اإليه هذه الدرا�ضات.  )اقت�ضاد ال�ضرف( كما كانت ت�ضري 
يف  ذلك  ويبدو  احلداثي،  البديل  لها  جتلب  مل  ولكنها 
اأو�ضح �ضورة  لي�ص يف ف�ضل الكثري من م�ضاريع التنمية 
تلك  يف  وتو�ضعها  الفقر  حالة  ا�ضتفحال  ويف  بل  فح�ضب 

املجتمعات.
وميكن القول اأن ذلك بدى وا�ضحاً يف معظم اخلطابات 
التي عك�ضت حالة متناق�ضة من القيم لدى املبحوثني. 
من  الكثري  عن  الرجال  فيه  تخلى  الذي  الوقت  ففي 
وهي  املراأة،  على  والإنفاق  بالكفالة  املتعلقة  امل�ضوؤولّيات 
قيم تقليدّية، جند اأن الرجال احتفظوا مبعظم ال�ضلطات 
املراأة،  واإ�ضتقاللّية  وقرار  وحرّية  حركة  على  التقليدّية 
الوقت ذاته بالعمل وامل�ضاهمة يف دخل  مع مطالبتها يف 
من  الكثري  الإ�ضكالّية  هذه  عن  عرّبت  لقد  الأ�ضرة. 
ا�ضتجابات املبحوثات التي كانت ت�ضبُّ  بفكرة ان الرجل 
يف جمتمعنا يريد ما  جتنيه املراأة من اأجر  ويريدها يف 

الوقت ذاته امراأة ب�ضروط "احلرمي". 
اإن هذه احلقيقة من فرادة التجربة التي تعي�ضها الن�ضاء 
يف الثقافات املختلفة، هي ما اأكدت عليه مدر�ضة ما بعد 
من  مزيد  ت�ضليط  �ضرورة  خالل  من  وذلك  احلداثة، 
احلقيقة  ولي�ص  املعا�ضة،  اليومّية  احلقيقة  على  ال�ضوء 
التي حتاول اأن تفر�ضها النظريات الليربالّية واملارك�ضّية، 
من  �ضيا�ضات  تطوير  اىل  نظرها،  وجهة  من  يقود،  مما 
�ضاأنها حتقيق متكني وتنمية حقيقّية للعامالت، ولي�ص 
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التحّكم  من  تزيد  وم�ضاريع  �ضيا�ضات  بخلق  الكتفاء 
الأبوي يف اأج�ضادهّن وعملهن. 

الأجور  الفقر وزهادة  ا�ضتفحال حالة  يرتافق ذلك مع  
التي يعر�ضها القطاع اخلا�ص والتي  مل تعد ُتغري عدداً 
كبرياً من الن�ضاء على اخلروج. اأو على حتدي املنظومات 
ففي  منها،  النفكاك  وحماولة  التقليدّية  الرمزّية 
اخلطابات  منو  مع  بالتوازي  ينمو  الفقر  نرى  يوم  كل 
الدينّية  وللخطابات  للرتاث  احلياة  واإعادة  التقليدّية 
املتطرفة، وهو الو�ضع الذي لن ي�ضّجع املراأة على الإقبال 
على العمل او ال�ضتمرار فيه بقدر ما يجعلها م�ضت�ضلمة 
وطائعة بل ورمبا متبّنية لهذه اخلطابات. فغالباً ما يقود 
التهمي�ص اىل حالة من املقاومة، ونعني هنا تلك املقاومة 
التي بتنا ن�ضهد مالحمها يف اخلطابات الراف�ضة للكثري 

من مظاهر التحديث.
اجلندرّية  العمل  تق�ضيمة  خالل  من  ذلك  يت�ضح  كما 
الزمن  عرب  ثابتة  تبدو  التي  التق�ضيمة  تلك  ال�ضائدة، 
ومل يعرتيها تغري ُيذكر. فرغم متّكن املراأة من التعليم 
ذكورّية  اأدواراً  ال�ضالف  يف  كانت  باأعباء  والقيام  والعمل 
وكانت  ثابتة  بقيت  التقليدّية  اأدوارها  اأن  اإل  خال�ضة، 
على  مّرة  كل  لها  ت�ضري  تنفك  ل  املبحوثني  خطابات 
انها "واجبات". مما زاد من اأعباء الكثري من العامالت 
للمنزل.  بالعودة  الرغبة  اللواتي عرّبت خطاباتهن عن 
اأدوار  بني  تعانيها  املراأة  اأم�ضت  التي  ال�ضراع  فحالة 
فر�ضتها التقاليد اأو اأغرتها بها احلداثة اأ�ضبحت ت�ضّكل 
فاملراأة  املنزل.  اىل  بالرجوع  تفّكر  جعلها  ثقياًل  عبئاً 
اإىل العمل و�ضاركت الرجل يف جلب الرزق  التي خرجت 
باملقابل  الرجل  يقا�ضمها  مل  احلياة،  ظروف  وحت�ضني 

اأعباء العائلة واملنزل. 
لقد كانت هذه املعادلة اأكرث و�ضوحاً يف قطاعات ال�ضناعة 
وال�ضياحة وبع�ص احلالت غري القليلة يف قطاع البنوك. 

الظاهرة  تناول  عند  ن�ضبي  ب�ضكل  تختلف  كانت  ولكنها 
ي�ضغلن  اللواتي  العامالت  من  املبحوثات  م�ضتوى  على 
قطاع  يف  �ضواءاً  القيادّية  الأعمال  م�ضتوى  على  وظائف 
�ضركات  توفرها  التي  الوظائف  اأو  الفنادق،  اأو  ال�ضياحة 
عن  يعرّب  كان  ما  فغالباً  والبنوك  املالّية  اأو  الت�ضال 
ظروف العمل فيه "باملعقولة" اأو "باملحرتمة".  ويجدر 
اأكرث  اأن تكون  اإىل  اأن هذه اخلطابات متيل  اإىل  الإ�ضارة 
اإىل  التي متيل  الفئات  اإىل  املنتميات  الن�ضاء  تداوًل بني 
منظومة القيم احلديثة، اأو ذات التعليم العايل، اأو تلك 
التي تنتمي اإىل درجات متو�ضطة اأو متو�ضطة عالية على 
�ضّلم الهرم الجتماعي، وكادت تختفي كّلما اقرتبنا من 
من  املتدين  امل�ضتوى  وذات  وال�ضعبّية  الفقرية  الأو�ضاط 

التعليم.
كاأداة  احلداثة  بعد  ما  لنظرّية  الدرا�ضة  هذه  تناول  اإن 
يف التف�ضري والتحليل ل تعني اإغفال اأهمّية التف�ضريات 
ملفهوم  طرحه  ففي  الدرا�ضة.  مو�ضع  للظاهرة  املادّية 
املخيال الجتماعي Sociological Imagination  يبنّي 
اأن نف�ضل  اأننا ل ميكن  Mells، 1959(، كيف  لنا )ميلز 
الواقع  اأو  يعي�ضه  الذي  التاريخ  �ضياق  عن  الفرد  حياة 
الجتماعي املحيط. وبالن�ضبة مليلز اأن نتخّيل اأي ظاهرة 
اإىل  فهم  حماولة  يعني  �ضو�ضيولوجي  اأو  علمي  ب�ضكل 
اأي مدى ميكن اأن نعترب امل�ضاكل ال�ضخ�ضّية هي ق�ضايا 
اجتماعية. ومن ذلك ن�ضتطيع اأن ن�ضتنتج حجم التداخل 
بني كل هذه املوؤثرات يف �ضناعة واقع الفرد الجتماعي 
ب�ضكل ي�ضبح فيه كل ما هو �ضخ�ضي هو �ضيا�ضي يف الآن 

.Personal is Political  ،ذاته
التاأثري  يف  كبرية  اأهمية  القت�ضادي  العامل  احتل  لقد 
منه.  ا�ضتبعادها  اأو  العمل  �ضوق  يف  املراأة  اإدماج  على 
ة  ف�ضعف الأجور ل ميّثل حالت فردّية ول م�ضاكل خا�ضّ
تعانيها العامالت يف القطاع اخلا�ص. ولكن هذه املعاناة 
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دوراً  تلعب  اأ�ضبحت  التي  للدرجة  وكبرية  عاّمة  باتت 
هاماً وخطرياً يف بناء الظاهرة  ال�ضو�ضيولوجّية املتمّثلة 
العمل. والتي بدورها  �ضوق  املراأة يف  يف تراجع م�ضاهمة 
تتداخل بنف�ص الطريقة مع ال�ضعف العام الذي تعانيه 
الدولة ويعانيه القطاع اخلا�ص. حتى اأننا ميكن اأن جند 
اخلا�ص،  القطاع  اقت�ضاد  بني  التقاطعّية  العالقة  نف�ص 

واقت�ضاد الدولة، والقت�ضاد العاملي ب�ضكل عام.
ال�ضيا�ضي كعامل له  العامل  وبنف�ص النهج ميكننا تناول 
لقد  الدرا�ضة.  مو�ضع  بالإ�ضكالّية  اأي�ضاً  هو  تقاطعاته 
باأجهزتها  احلكومة  بني  العالقة  نوع  اأن  الدرا�ضة  بّينت 
تت�ضم  اخلا�ص  القطاع  وبني  ال�ضاأن،  هذا  عن  امل�ضوؤولة 
اأكرث من الت�ضارك ومما يظهر  بنوع من عدم الن�ضجام 
حالة من عدم الر�ضى لدى القطاع اخلا�ص لدرجة اأنهم 
يرون اأن املنظمات الدولّية تقّدم دعما مل�ضروع ادماج املراأة 
�ضوق العمل اأكرث من احلكومة نف�ضها. وبدت النتقادات 
�ضلبّية اجلهات احلكومّية جتاه  من  وا�ضتياءاً  اأكرث عتباً 
بت�ضغيل  خا�ضاً  اهتماماً  اأظهرت  التي  ال�ضتثمارات 
الن�ضاء، وا�ضفة �ضيا�ضة احلكومة باملحبطة وغري الداعمة 

للتناف�ص الإيجابي.
ناهيك عما جّرته ظروف  احلرب على �ضوريا من حالة 
على  الظروف   هذه  وتاأثري  املنطقة،  يف  ا�ضتقرار  عدم 
الكثري  تاأثر  خالل  من  وذلك  امل�ضكلة.  وتاأزمي  مفاقمة 
ال�ضتقرار  عدم  بحالة  وال�ضياحة  التجارة  مرافق  من 
الأعداد  اىل  بالإ�ضافة  املنطقة،  يف  احلرب  خّلفتها  التي 
الالجئني  من  الأردن  ا�ضتقبلتها  التي  ال�ضخمة 

ال�ضوريني.    

خال�سة النتائج:
املراأة  اأن  النوعي  كما  الإح�ضائي  التحليل  نتائج  تظهر 
الأردنية تواجه عدداً من التحديات يف القطاعات حمل 

الدرا�ضة، وهي ال�ضياحة وال�ضناعات التحويلية والبنوك 
باجلدوى  عالقة  لها  التحديات  وهذه  والت�ضالت. 
املادية من العمل، وفجوة الأجور بني اجلن�ضني، والقدرة 
كالزواج  العائلية  الظروف  ظل  يف  العمل  موا�ضلة  على 
القطاعات  من  تعترب  القطاعات  وهذه  والأطفال. 
على  قدرة  اأكرث  تكون  اأن  الأجدى  ومن  وطنياً  الهامة 
لنمو  اأ�ضا�ضي  ب�ضري  كمورد  الإناث  وت�ضغيل  ا�ضتقطاب 

هذه القطاعات وتقدمها. 
املراأة  قيام  ندرة  على  واملقابالت  الإح�ضائيات  تدل  كما 
اأرباب  بخو�ص ريادة الأعمال يف هذه القطاعات، فاأغلب 
امل�ضاريع ال�ضغرية  العمل هم من الرجال. ويغلب طابع 
القطاعات.  هذه  يف  العاملة  املن�ضاآت  على  واملتو�ضطة 
مما يعني اأنها يف الأغلب تتبع اأ�ضلوباً منطياً يف التعيني 
الذكورية،  والثقافة  الذكور  ل�ضالح  مييل  والرتقية 
امل�ضاواة بني  باأنظمة عمل تراعي م�ضائل  وغري مربوط 

اجلن�ضني وبيئة العمل ال�ضديقة للمراأة.
اجلندرّية  العمل  تق�ضيمة  خالل  من  ذلك  يت�ضح  كما 
ال�ضائدة يف القطاعات حتت الدرا�ضة، تلك التق�ضيمة التي 
تبدو ثابتة عرب الزمن ومل يعرتيها تغري ُيذكر. فرغم 
متّكن املراأة من التعليم والعمل والقيام باأعباء كانت يف 
ال�ضالف اأدواراً ذكورّية خال�ضة، اإل اأن اأدوارها التقليدّية 
بقيت ثابتة وكانت خطابات املبحوثني ل تنفك ت�ضري لها 
كل مّرة على اأنها "واجبات". مما زاد من اأعباء الكثري من 
العامالت اللواتي عرّبت خطاباتهن عن الرغبة بالعودة 
بني  تعانيها  املراأة  اأم�ضت  التي  ال�ضراع  فحالة  للمنزل. 
اأ�ضبحت  اأو اأغرتها بها احلداثة  اأدوار فر�ضتها التقاليد 
ت�ضّكل عبئاً ثقياًل جعلها تفّكر بالرجوع اإىل املنزل. فاملراأة 
اإىل العمل و�ضاركت الرجل يف جلب الرزق  التي خرجت 
باملقابل  الرجل  يقا�ضمها  مل  احلياة،  ظروف  وحت�ضني 

اأعباء العائلة واملنزل. 
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من  الكثري  عن  الرجال  فيه  تخلى  الذي  الوقت  ففي 
وهي  املراأة،  على  والإنفاق  بالكفالة  املتعلقة  امل�ضوؤولّيات 
قيم تقليدّية، جند اأن الرجال احتفظوا مبعظم ال�ضلطات 
املراأة،  واإ�ضتقاللّية  وقرار  وحرّية  حركة  على  التقليدّية 
الوقت ذاته بالعمل وامل�ضاهمة يف دخل  مع مطالبتها يف 

الأ�ضرة.
بني  يجمع  م�ضرتك  عامل  وجود  تبني  الدرا�ضة  هذه 
�ضواء،  حد  على  وامل�ضوؤولني  العمل  واأ�ضحاب  العامالت 
ال�ضائد جتاه عمل  املجتمعية واخلطاب  النظرة  األ وهو 
والفر�ص  املتاحة  واخليارات  الربامج  تتاأثر  املراأة. حيث 
املناطة  الجتماعية  بالأدوار  املراأة  ت�ضتقطب  التي 
اأو  به،  تعمل  الذي  املن�ضب  اأو  القطاع  مالءمة  اأو  بها، 
القطاع  من  امل�ضوؤولون  يقف  وهنا  العمل.  ومكان  موقع 
اأمام  الأيدي  مكتويف  واملجتمع  واخلا�ص  احلكومي 
القت�ضادية  احلياة  يف  املراأة  م�ضاركة  انخفا�ص  مع�ضلة 

حتكمها  �ضروط  �ضمن  ولكن  حل  اإىل  حتتاج  كظاهرة 
ولي�ص  كرديف  للمراأة  تنظر  جمتمعية  ونظرة  قوانني 

ك�ضريك حقيقي يف التنمية.
يف  امل�ضاواة  اأ�ضا�ص  على  تقوم  امل�ضتدامة  التنمية  اإن 
احلقوق والواجبات بني املراأة والرجل، ليقوم كل منهما 
املجتمع  واأعمدة  القت�ضاد  ببناء  امل�ضاهمة  يف  بدوره 
ل  ما  وهذا  والقدرات.  املواهب  تعدد  قاعدة  مع  متا�ضياً 
اخلطابات،  بع�ص  تتحكم  طاملا  مبكان  حتقيقه  ميكن 
بالعديد  الأحيان،  ال�ضكلية فقط يف معظم  الناحية  من 
من القرارات الهادفة لزيادة م�ضاركة املراأة القت�ضادية. 
الرجل  للمراأة دون  اأو متاحاً  فتحديد ما يعترب مقبوًل 
التحيز  من  للربامج  التخطيط  �ضالمة  اأ�ضا�ضاً  ينق�ص 
ال�ضمني، وال�ضعور لدى املراأة بحرية الختيار، وبالتايل 
للمراأة  الكامل  والنخراط  التنمية  عملية  على  يوؤثر 

كالعب رئي�ضي يف �ضوق العمل.



املشاركة االقتصادية للمرأة يف األردن

17

1. الإطار النظري للدرا�سة:
 يف معظم الدرا�ضات التي تناولت املراأة يف القت�ضاد حتى 
الليربايل  ب�ضّقيها  الن�ضوّية  املدار�ص  كانت  قريب  وقت 
هذه  تناول  على  تاّمة  �ضبه  �ضيطرة  ت�ضيطر  واملارك�ضي 
اأننا ومنذ اآخر عقدين تقريباً بداأنا ن�ضهد  الظاهرة. اإل 
تت�ضح من  اأوىل مالحمه  اأخذت  ملحوظاً  فكرياً  حتّوًل 
 Meta خالل النقد الذي تعّر�ضت له النظريات الكربى
narratives  يف العلوم الإن�ضانّية ب�ضكل عام، ويف جمال 

التنمية  ومو�ضوع  باملراأة  املتعّلقة  وال�ضيا�ضات  الظواهر 
ب�ضكل خا�ص.

�ضّكك يف قدرة  الذي  النقا�ص  م هذا اجلدل وهذا  ويف خ�ضّ
النظريات على توفري تف�ضريات ميكن تعميمها على  هذه 
بداأوا  الذين  املفكرين  بع�ص  لدينا  ظهر  الثقافات،  كل 
يف  مناق�ضة  البع�ص  اعتربها  خمتلفة  لروؤية  بالتاأ�ضي�ص 
بع�ص جوانبها للنظريات البنيوّية الكربى، يف حني اعتربها 
اآخرون �ضاملة للطروحات البنيوّية يف جوانب، وناقدة لها 

يف بع�ص اجلوانب، ومكملة لها يف جوانب اأخرى. 
وتف�ضري  لتحليل  اعتمادها  �ضيتم  التي  النظرّية  هذه 
بعد  ن�ضوية ما  الدرا�ضة هي  لهذه  الجتماعية  الظواهر 
احلداثة، فما هي مدر�ضة ما بعد احلداثة، وما هي ن�ضوية 
ما بعد احلداثة، وما هي زوايا النظر واأهم املفاهيم التي 

ذلك يف  كل  وما هي عالقة  النظرية،  تنطلق منها هذه 
تناول  ظاهرة م�ضاهمة املراأة يف القت�ضاد والتنمية؟

بعد  ما  مدر�ضة  ح�ضر  ميكن  ل  فانه  احلقيقة  ويف 
احلداثة بتعريف واحد اآو فكرة حمددة، فوفقاً لليوتارد 
يف  تاأ�ض�ضت  كربى  �ضك  حالة  هي   ،)1993،Lyotard(
الع�ضرين،  القرن  �ضادت  التي  الكربى  النظريات  وجه 
على  الكبري  ال�ضوؤال  بطرح  قام  من   هي  املدر�ضة  فهذه 
التي  النظريات  تلك  احلديث.  الع�ضر  فر�ضيات  كل 
التكنولوجي  والتقدم  العقالين  بالتفكري  اآمنت  لطاملا 
التطور  من  حالة  اىل  املجتمعات  لنقل  حتمي  ك�ضامن 
يثبت  مل  الذي  الأمر  الب�ضرّية.  لكل  والعدالة  والتنوير 
جناح نبوءاته يف حالت عديدة، ومن هنا بداأ اإتباع هذه 
النظرّية بال�ضك بقدرة مفكري الغرب يف تف�ضري اأو فهم 
العامل الثالث وو�ضع احللول وال�ضيا�ضات ملا يواجهه من 
م�ضاكل واإحباطات. وميكن القول اأنَّ مفكرين وفال�ضفة 
 ،Dirrida ودريدا   ،Focault فوكو  مي�ضيل  اأمثال  من 
وجيل دولوز Deleuze، كانوا من اأبرز روادها واإعالمها 
اآلن  مثل  تبعوهم  وعلماء  مفكرين  بف�ضل  تطورت  ثم 
.))1989،Bell. Callinicos ودانيال بل ،Tourain توران
النظريات  فاإن  املدر�ضة  هذه  مفكري  نظر  وجهة  ومن 
الكربى كالليربالية واملارك�ضّية كانت نتاج ع�ضر هيمنة 
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تكن  مل  فهي  العامل،  كل  على  ال�ضمالّية  واأمريكا  اأوروبا 
الأ�ضوات  اإ�ضكات  من  متّكنت  ما  بقدر  احلقيقة  لرتى 
الأخرى. وروؤية الثقافات الأخرى عرب ت�ضّور ا�ضت�ضراقي 
املتحّيزة. الغربّية  والروؤية  الثقافة  حول  ومتمركز 
منظري  اأبرز  اأحد  وهو    )Lyotard(لليوتار فبالن�ضبة 
مدر�ضة ما بعد احلداثة، اأّن  املعرفة التي جلبتها احلداثة 
راأيه،  ح�ضب  املعرفة،  فهذه  الإرهاب.  طّياتها  يف  حتمل 
حكاية تقوم على قمع واإ�ضكات كل احلكايات الأخرى، وهي 
احلقيقّية  احلكاية  اأنها  على  نف�ضها  اإبراز  دائماً  حتاول 
وال�ضرعّية الوحيدة التي متلك حق الكالم وحق القرار 

.) 1983 ،Lyotard(
اأو  بقدرة  �ضّكك  من  اأبرز  من  بدورهكان  فوكو  مي�ضيل 
مقنعة  تف�ضريات  تقدمي  على  الكربى  النظريات  كفاية 
النظريات  مفكري  عك�ص  وعلى  الجتماعية.  للظواهر 
اجتماعياً،  مبنّية  احلقيقة  اأن  فوكو  افرت�ص  الكربى 
وحملّية وظرفّية ومتغرية عرب التاريخ. واأن اخلطاب ما 
هو اإل بنية من املقولت والعبارات والت�ضنيفات وامل�ضّلمات 
 ،Foucault( والتاريخ  واملجتمع  الثقافة  عرب  املبنّية 
1972 ،1980( واأن هذه احلقيقة ل تكت�ضب �ضرعيتها اإل 
من خالل توافقها مع م�ضلحة واإرادة موؤ�ض�ضات القّوة يف 
املعاين  هذه  الكبري.  الدويل  املجتمع  اأو  املحلي  املجتمع 
اأو  القوة  ميلكون  من  بني  �ضراع   رهان  تكون  ما  غالباً 
ال�ضلطة  متلك  فاإن  مبفا�ضلها.  يتحكمون  اأو  ال�ضلطة 

.)1988 ،Scott ( .يعني اأنك متلك اخلطاب
احلداثة  بعد  ما  مدر�ضة  اأتباع  ولكل  لفوكو  وبالن�ضبة 
بوا�ضطة  الجتماعية  ال�ضلوكات  يفهم  اأن  للباحث  ميكن 
التي  اأو  املتداولة  اخلطابّية  الت�ضكيالت  خالل  من  اأو 
الفعل  يبني  ما  هو  فاخلطاب  النا�ص،  ي�ضتخدمها 
اأو  ما  مو�ضوع  فهم  لنا  يتيح  الذي  وهو  الجتماعي، 
يحد من اإمكانية ذلك. ويرى اأتباع هذا النهج اأن الذات 

الفاعلة يتم ت�ضكيلها عرب منظومات خطابّية حتدد لكل 
فرد مكاناً معّيناً على خريطتها املفاهيمّية، وهي خريطة 
فاإننا  لذلك  ال�ضائدة.  الثقافة  عرب  م�ضبقاً  تعريفها  مت 
وتعريفها  حتديدها  يتم  التي  الجتماعية  اأدوارنا  ناأخذ 
م�ضبقاً من خالل املفاهيم اخلطابّية، ثم ن�ضبح فيما بعد 
ل نفكر باأنف�ضنا اإل من خالل هذه املقولت اأو العبارات 
اخلطاب  امل�ضنوعةعرب  ذواتنا  نتبّنى  فنحن  اخلطابّية، 
جتاربنا  فاإن  املعنى  وبهذا  متثلنا،  �ضخ�ضّيات  اأو  كهوّيات 
ال�ضخ�ضّية ل تعود �ضخ�ضّية خال�ضة بنهاية الأمر بقدر 

.)1980،Foucult( .ما هي مبنّية من خالل اخلطاب
اأن  علينا  يجب  ثقايف،  مفهوم  اأي  لدرا�ضة  فاإنه  لذلك 
حتليل  خالل  من  النا�ص  �ضلوكات  واجتاه  �ضكل  نفهم 
اأن  على  نربهن  ولكي  املفهوم،  هذا  حول  خطاباتهم 
الذوات الجتماعية هي هوّيات مبنّية بوا�ضطة خطابات 
معّينة يجب علينا اأن ننظر اإىل تلك املعاين املختلفة التي 
ل عليها من خالل خطابات النا�ص املتباينة  �ضوف  نتح�ضّ

حول نف�ص املفهوم مو�ضع الدرا�ضة.
وبقدر ما ميلك اخلطاب من قّوة، بقدرما ي�ضود ويهيمن، 
ومن هنا ميكن تعريف اخلطابات املهيمنة:علىاأنها ذلك 
المتياز الذي تكت�ضبه بع�ص احلقائق الجتماعية والتي 
الجتماعية  البنى  �ضرعنة  يف  اأي�ضاً  هي  ت�ضاهم  بدورها 
تكون  اخلطابات  فبع�ص  فيها.  القّوة  عالقات  وكذلك 
وهذه  حتّديها،  ي�ضعب  لدرجة  عميق  ب�ضكل  را�ضخة 
اخلطابات بالذات هي على الأغلب ما ي�ضّكل احل�ص العام 

.) )Common sense( للنا�ص
للمعرفة  رهينة  ت�ضبح  الفردّية  التجربة  فاإن  هنا  ومن 
بتلر  جودث  تبني  فكما  الثقافة،  يف  املهيمن  وللخطاب 
الجتماعية،  البنّية  خارج  للفرد  وجود  ل  اأن   ،Butler

املجتمع يفهمون احلياة ويعي�ضون  الأفراد يف  اأن  مبعنى 
لل�ضياقات  واخلطابّية  املادّية  الطبيعة  عرب  خرباتها 
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الجتماعية. اأو بعبارة اأخرىعرب اللغة التي تقوم بتقدمي 
بدورها  والتي  واملح�ضو�ضة،  اليومّية  تف�ضريات خلرباتنا 
من  الأفراد  يف�ّضر  التي  الطرق  وبتاأطري  بتوجيه  تقوم 
الذات هي  فاإن  لذلك  الجتماعية.  "احلقائق"  خاللها  
بب�ضاطة لي�ص اإل اإنعكا�ضاً للتجربة املتمو�ضعة يف �ضياقات 

وظروف تاريخّية معّقدة يجب فهمها وحتليلها.
يعترب  اإذ  املنظور  هذا  اأن  نبّينهنا  اأن  ال�ضروري  ومن 
ذاته  الوقت  يف  اأنه  اإل  البنّية  عن  منف�ضل  غري  الفاعل 
اأو  البنّية  خارج  الفعل  على  الفرد  هذا  قدرة  يلغي  ل 
هذه  قادت  لقد   .)1992  ،Agency( Butler( الأجن�ضي 
اخلطاب  تفكيك  اأو  اللغة  تفكيك  �ضرورة  اإىل  املدر�ضة 
و�ضار  خاللها  من  بني  التي  والآليات  الطرق  لكت�ضاف 
حولنا  من  وللحقائق  للعامل  فهمنا  من  يتجزاأ  ل  جزًء 

.)1993 ،Parpart(..وبالتايل ل�ضلوكنا
على  كبرياً  اأكادميياً  جدًل  اأثارت  التي  املدر�ضة  هذه 
بعد  ما  مبدر�ضة  �ضميت  الأكادميّية  الدرا�ضات  م�ضتوى 
ال�ضتعمار والتي كان رائدها اإدوارد �ضعيد. ولقد كان جلَّ 
ما اأراد ادوارد �ضعيد تو�ضيحه، يف بحثه حول الإ�ضت�ضراق، 
اأّن الغرب كروؤية وكم�ضروع وكخطاب وجد  اأن يبنّي كيف 
بال�ضرق،  �ضّماه  ما  يخلق  اأن  يتاأ�ض�ص  لكي  بحاجة  نف�ضه 
ال�ضحري  الاّلعقاليّن،  املتخّلف،  البدائي،  ال�ضرق  هذا 
هذا  فربكت  التي  هي  املهيمنة  الروؤية  هذه  اإّن  والقدمي. 
ال�ضرق الذي وجد يف اأذهان امل�ضت�ضرقني وال�ضائحني على 
اأن  حّد ال�ضواء )�ضعيد،1978(.لقد بني ادوارد �ضعيد كيف 
من  جمموعة  خالل  من  لنف�ضه  تعريفاً   فر�ص  الغرب 
النمّو  والركود،  التقّدم  مثل  املوؤدجلة  ال�ضدّية  الثنائيات 
والتخّلف، العلم والتقليد، العقل والعاطفة، الدميقراطّية 
قبل  التمثالت  يف  بنائها  مت  ثنائيات  وهي  وال�ضتبداد. 

.)1978 ،Said(  بنائها على الواقع

1.1 ن�سوية ما بعد احلداثة:
قبل البحث يف مفهوم ن�ضوّية ما بعد احلداثة اأو ن�ضوية 
واأهم  اأبرز  تو�ضيح  من  لنا  بد  ل  كان  البنيوّية  بعد  ما 
التف�ضريات  تقدمي  يف  ُوظفت  لطاملا  التي  البنيويات 
تبنى  التي  والجتماعية  القت�ضادية  الالعدالة  حلالة 

عالقات اجلندر تبعاً لها وعلى اأ�ضا�ضها.
فبالن�ضبة ملارك�ص فاإن املجتمع الراأ�ضمايل هو واحد من 
عملّية  حول  فيه  العالقات  تنظيم  يتم  التي  املجتمعات 
اإنتاج الطعام وال�ضلع. واأن هذه العالقات هي التي تخلق 
طبقات  بني  الجتماعية  الطبقية  الالم�ضاواة  حالة 
فمن  اجلندرّية،  العالقات  فيها  مبا  واأفراده.  املجتمع 
وجهة نظر املارك�ضيني فاإن الراأ�ضماليني اأو هوؤلء الذين 
ميلكون و�ضائل واأدوات الإنتاج يبنون ثرائهم من خالل 
من  تتم  العملّية  هذه  واأن  العّمال،  جهد  فائ�ص  �ضرقة 
خالل اإعطاء العاملني معا�ضات أو اأجور فقط، عو�ضاً عن 
جعلهم �ضركاء يف الأرباح، تلك الأرباح التي هي  بالأ�ضا�ص 

نتاج جهدهم.
بنف�ص الطريقة تبنّي املارك�ضّية كيف اأن هذا النظام يخلق 
حالة من الدونّية التي تعي�ضها الن�ضاء بالن�ضبة للرجال 
من خالل قيام الن�ضاء بالعمل املنزيل غري مدفوع الأجر 
اأو من خالل بخ�ص الن�ضاء جلهدهن اإذا ما قمن بالعمل 
أقل. اأجوراً  اإعطائهن  خالل  من  املنزل  خارج  املاأجور 

.)2007 ،Holmes(
وميكن القول اأن املجتمعات القائمة على الراأ�ضمالّية هي يف 
كل احلالت ل ميكن اأن تقوم اإل من خالل هذا ال�ضتغالل 
الفادح للن�ضاء من خالل دورهن البيولوجي يف اإنتاج الأيدي 
العاملة اأوًل ثم من خالل قيامهن باإعداد هذه الأيدي من 
خالل الرتبية والرعاية والدعم كعمل منزيل غري مدفوع 
خارج  الن�ضاء  يقدمنه  الذي  العمل  خالل  من  اأو  الأجر، 

.)1984 ،Delphy( املنزل مقابل اأجور قليلة
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 ،Silvia Welby( اأمثال  الن�ضويات  من  الكثري  وترى 
اأكرث �ضوءاً عندما يرتافق  النظام ي�ضبح  اأن هذا   )1996
مع البنية الأبوّية للنظام الجتماعي، اأو اأن هذا النظام 
اإنتاج  اإعادة  على  امل�ضجعة  العوامل  من  بالأ�ضا�ص  هو 

الأبوّية الذكورية اأو ذكورية املجتمع.
الأغلب  الذي ي�ضتخدم على  هنالك جانب من احلقائق 
املجتمعات  اأن  حقيقة  وهي  الفكرة.  هذه  دعم  اأجل  من 
اإذا ما قارنا ما تك�ضبه الن�ضاء  املتقدمة ما زالت ذكورّية، 
فاإن  ال�ضناعّية  املجتمعات  ففي  الذكور،  يك�ضبه  مبا 
مما   ،%80 اإىل    %75 يعادل  زال  ما  الن�ضاء  ربح  م�ضتوى 
يجنيه الرجال، اأما على امل�ضتوى العاملي فاإن الن�ضاء تقل 
 United Nations( عن م�ضتوى 60% مما يك�ضبه الرجال

.)2005 ، Statistics

اإىل هذه النظرية هي  التي توجه  اأكرب النتقادات  ومن 
يف  غاية  تكون  قد  اأرقاماً  لنا  تقدم  الذي  الوقت  يف  اأنها 
على  وتاأثريها  القت�ضادية  القّوة  م�ضتوى  الأهمّية على 
ت�ضعفنا  ل  الإح�ضاءات  هذه  فاإن  الن�ضاء،  ومكانات  اأدوار 
املعاين  التي تلعب بها  كثرياً يف تف�ضري الطرق املختلفة 
الجتماعية املحيطة يف العمل دوراً هاماً يف حتديد اأدوار 

ومكانات كل من اجلن�ضني.
)املارك�ضية  البنيوّية  النظريات  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
طرح  يف  الأ�ضا�ص  يف  الف�ضل  لها  كان  التي  والليربالّية( 
عدة  من  تعاين  اأنها  اإل  اجلندرّية،  الالعدالة  م�ضكلة 
بالتنوعات  نفكر  اأن  لنا  ت�ضمح  مل  اأنها  اأولها  اختاللت 
الثقافّية بني الن�ضاء. وثاين هذه الإختاللت اأنها كانت 
التغرّي  ثابتة حتكم حركة  تاريخّية  تنطلق من حتميات 
جميع  على  احلتمّيات  هذه  تعميم  مع  الجتماعي، 
وهو  العامل.  حول  املختلفة  الن�ضاء  وجتارب  الثقافات 
قدرة  لفكرة  اإلغاء  مبثابة  الكثريون  عّده  الذي  الأمر 
الفرد على الفعل خارج البنية)Agency( �ضواء يف تغيري 

اأن  مبعنى  الجتماعي،  تغيرياملعنى  اأو  الثقافّية  البنية 
الن�ضاء حمكومات متاماً بالبني وحمددات ومقيدات بها.  

.)2007 ،Holmes(
وانطالقاً من هذه النتقادات الكبرية، وجدت ن�ضوية ما 
اجلندر  ل�ضو�ضيولوجي  هامة  فوكو  اأفكار  احلداثة  بعد 
لأنه فتح الطريق لفهم كيف اأن نظماً معينة من املعاين 
ومبا�ضرة  مادية  تاأثريات  متلك  )اخلطابات(  والأفكار 
وملمو�ضة على اأج�ضاد النا�ص، بغ�ّص النظر عن احلالت 

القت�ضادية والظروف التاريخّية التي يحيونها.
والكثري من الن�ضويني اتبعوا اثر فوكو يف نقدهم لفكرة 
التي   ،Women Oppression الن�ضاء  واإخ�ضاع  تهمي�ص 
يفرت�ص  ذلك  لأن  والليرباليون،  املارك�ضيون  لها  ر  نظَّ
هوّية  اىل  ينتمني  العامل  حول  الن�ضاء  كل  اأن  م�ضبقاً 
مفرت�ضة واحدة، اأي اأن هذه النظريات حاولت اأن ت�ضع 
كل الن�ضاء وجتاربهن املختلفة حول العامل يف قالب واحد، 
الأمر الذي رف�ضه ن�ضويو ما بعد احلداثة واعتربوه جزًء  

من اإ�ضقاطات ثقافية مار�ضها الغرب على ال�ضرق.
Chandra Mohanty حللت الكتابات عن العامل الثالث 

اأنَّ  واكت�ضفت  ال�ضماليني،  الن�ضويني  من خالل عدد من 
وه�ّضة  اأنها فقرية  دائماً على  الن�ضاء يف اجلنوب �ضورت 
الأوروبي  ال�ضمال  امراأة  �ضورت  حني  يف  للقوة،  وفاقدة 

والأمريكي على اأنها دائماً متعلمة ومتحررة وحداثّية.
تبّني  اإىل   )1990  Spivak( دعت  املنظور  نف�ص  ومن 
الربادغمات  هيمنة  يتحدى  منظور  جديد،  منظور 
الغربّية ويف ذات الوقت يك�ضف التجارب احلقيقّية للمراأة 
يف العامل الثالث كتجارب )ذات معنى( ومتما�ضكة وميكن 
مبعاين  وحمّملة  مفرو�ضة  تكون  اأن  من  بدًل  فهمها، 

واإ�ضقاطات م�ضبقة. 
هذه الكتابات لي�ص من ال�ضرورة كما اأ�ضار �ضعيد يف كتابه 
العامل  باحثي  اإن  بل  غربيني،  كتابات  هي  الإ�ضت�ضراق 
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الثالث غالباً ما كانوا يقعون يف �ضَرك ا�ضت�ضراق اأنف�ضهم، 
تعك�ص  اأن  على  داأبت  التي  كتاباتهم  خالل  من  وذلك 
وجهة النظر الإ�ضت�ضراقّية ذاتها )�ضعيد، 1978(. وكذلك 
الثالث،  هو احلال يف كتابات الكثري من ن�ضويات العامل 
والتي قّدمت حقائق م�ضّوهة ل متّثل التجارب احلقيقّية 

. للن�ضاء يف جمتمعاتهنَّ
ومن هنا بداأنا نلحظ اأنَّ ما بعد احلداثة وّفرت نوعاً من 
�ضرعّية البحث يف اأ�ضوات املهّم�ضني واملهاجرين واملُ�ضتَّغلني 
.)1992،Hooks(وامللونني ال�ضود  من  وامل�ضطهدين 
الليربالّية  املدار�ص  اأتباع  من  الن�ضويات  على  الرد  ويف 
احلداثة  بعد  ما  مدر�ضة  اتهمن  واللواتي  واملارك�ضّية، 
العدالة  ق�ضّية  تخدم  وا�ضحة  �ضيا�ضات  اإىل  بالفتقار 
بتلر  جودث  من  كل  كتابات   جاءت  وامل�ضاواة،  اجلندرّية 
نتعّلم  اأن  اأهمية  على  لتوؤكد   ،1992  Flaks و   Butler

ل  الذين  اأولئك  وبا�ضم  با�ضمنا  باحلقوق  نطالب  اأن 
ل  العدالة  اأن  قاعدة  على  بالعتماد  وذلك  ي�ضبهوننا، 
تتاأتى اإل عن طريق فهم الحتياجات املختلفة والرغبات 
من  م�ضاكلهم  �ضرعنة  يتم  التي  اخلطابّية  واملمار�ضات 

خاللها.
فاخلطابات من وجهة نظر اأتباع ما بعد احلداثة لي�ضت 
ومتوت  تولد  فاخلطابات  تغيريها،  ميكن  اأول  اأبدّية، 
للخطابات  فر�ضة  دائماً  هناك  اأن  كما  تاريخ،  ولها 
البديلة. وانطالقاً من هذه القاعدة النظرّية ملدر�ضة ما 
بعد احلداثة فاإن الكثري من الن�ضويات اآمنَّ باأن التفكري 
ما بعد احلداثي لديه الكثري من الأفكار التي ميكن اأن 
الن�ضوي. التنظري  اأو  التفكري  اإىل  نوعّية  اإ�ضافة  ت�ضّكل 
وقليلة هي الأفكار التي يجدنها متعار�ضة مع ال�ضيا�ضات 

.)1992 ،Butler and Scott( الن�ضوّية العاّمة
 ومن هنا جاءت الفكرة يف �ضرورة تطوير منوذج حتليلي 
قدرة  وعلى  الختالفات  فهم  على  قادر  منهجي  اأو 

و�ضلوكيات  معارف  وت�ضكيل  �ضناعة  يف  اخلطاب  وقوة 
على  الثالث  العامل  يف  الن�ضويات  ي�ضّجع  مما  الأفراد، 
من  بدلً  اأجنداتهن،  وبني  احتياجاتهن  بني  الربط 
على  للن�ضاء  �ضور  ر�ضم  على  الإ�ضرار  يف  ن�ضتمر  اأن 
وبحاجة  ومهّم�ضة  وم�ضت�ضعفة  ه�ّضة  �ضحايا  اأنهن 
التجربة  من  اأو  الغرب  من  جاهزة  وحلول  طبخات  اىل 
التاريخية الغربية، تلك امل�ضاريع التي بداأمنظري ما بعد 
احلل.  من  ولي�ص  امل�ضكلة  من  يعتربونهاجزءاّ  احلداثة 

.))2001 Marchand and Parpart(
م�ضروع  كل  يف  النظر  اإعادة  اقت�ضى  الذي  الأمر  وهو 
الغربّية  الن�ضوّية  املدار�ص  معظم  تبنته  الذي  التنمّية 
والرتكيز  الغرب  وهيمنة  احلداثة  فنقد  فيه.  والتفكري 
العالقة  والتاأكيد على  الهوّيات  وتنّوع  الختالفات  على 
ما بني اللغة والقّوة، وتفكيك التمثالت ال�ضتعمارية وما 
بعد ال�ضتعمارية ل�ضعوب اجلنوب "كاآخر"، اأ�ضبح لديها 
ن�ضوية  التنمية. فكيف نظرت  لتقوله يف م�ضائل  الكثري 
ما بعد احلداثة اىل مو�ضوع اجلندر وعالقته بالتنمية؟

2.1  اجلندر ومفهوم التنمية:
بعيد  وحتديداً  املن�ضرم،  القرن  من  الأربعينيات  منذ 
احلرب العاملّية الثانية، �ضاد ت�ضّور تبناه معظم ال�ضيا�ضيون 
والقت�ضاديون يوؤمن باأن ل تنمية اإل من خالل التبني 
الكامل للنموذج الغربي يف ال�ضيا�ضة والقت�ضاد. حتى اأن 
هذه الروؤية مل�ضار "التقّدم" و"التطّور" مل تلقى معار�ضة 
تذكر من ِقَبل املارك�ضيني رغم كل النتقادات التي كانوا 
يوجهونها اإىل الظلم املبني يف طبيعة النظام الراأ�ضمايل 
ونظام الطبقة. فكال امل�ضارين �ضواء الليربايل اأو املارك�ضي 
ميكن  وم�ضتقيم  عادل  كحل  التنمية  بعملّية  يوؤمن  كان 
التنمية  قبل  ما  حالة  من  اآمنا  انتقاًل  للنا�ص  يكفل  اأن 
نظرهم  وجهة  من  الذي  الأمر  التحديث.  حالة  اإىل 
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املرتبطة  "التخّلف"  حالة  من  النتقال  يقت�ضي  كان 
املجتمعات  حالة  اإىل  وقيمها،  التقليدّية  باملوؤ�ض�ضات 
احلديثة ذات الطبيعة املنطقّية والعلمّية واملتاأ�ض�ضة على 

النموذج الغربي "املتقّدم".
من  فانطالقاً  طوياًل،  يدم  مل  الت�ضّور  هذا  ولكن 
واملارك�ضّية  الليربالّية  الطروحات  بكل  الت�ضكيك  مبداأ 
القرن  من  ال�ضتينات  منذ  يظهر  بداأ  والذي  الأوروبّية 
التي  واملعاناة  الفقر  حالة  ا�ضتمرار  ظل  ويف  املا�ضي، 
من  الكثري  لدينا  ظهرت  الثالث،  العامل  ي�ضهدها  بقي 
ت�ضّكك بخطابات  اأي�ضاً  بداأت هي  التي  الفكرّية  املدار�ص 
التنمية التي كانت تب�ّضر بالقدرة على الق�ضاء على حالة 
الفقر واملجاعات واإنهائها. ومن هنا فقد قام الكثري من 
 ،Frank( فرانك  اأمثال  والجتماع  القت�ضاد  مفكري 
الغرب  باتهام  وغريهم،   )1978( اأمني  و�ضمري   )1978
اأ�ضكال املعرفة  اإدعائهم باملعرفة وبتهمي�ص كل  بت�ضخيم 
التبعّية  من  حالة  خلق  مما  واإ�ضكاتها،  اجلنوب  لدول 
للخربة الأوروبّية، وباأن الراأ�ضمالّية هي امل�ضتفيد الأول 

من ا�ضتدامة حالة الفقر يف العامل الثالث. 
وعليه فقد دعوا اإىل نهج جديد للتنمية يقدر الختالفات 
ويبحث يف الأ�ضوات التي مت اإ�ضكاتها واملعرفة التي اأُهملت 
لثقافات  املعا�ص  الواقع  تالم�ص  لتف�ضريات  واحلاجة 
حلول  اإىل  الو�ضول  بهدف  ذلك  كل  "الثالث".  العامل 

عمّلّية وواقعّية ت�ضعى اىل امل�ضي يف تنمية حقيقية. 
لقد امتد هذا التاأثري لي�ضمل و�ضع املراأة يف العامل الثالث، 
ففي منت�ضف ال�ضتينات بداأ بع�ص القت�ضاديني يدركون 
فيما  وخا�ضة  منها  املتوقع  اأو  اأُكلها  توؤت  مل  التنمية  اأن 
الن�ضاء. فمن �ضمن  بتنمية  املتعّلق  ذلك اجلانب  يخ�ص 
الهتمام،  هذا  يف  ال�ضبعينات  يف  ظهرت  التي  البحوث 
ظهرت يف عام )1970( درا�ضة ل Boserup Ester خرجت 
بنتائج هاّمة بينت فيها اأن العديد من م�ضاريع التنمية يف 

العامل الثالث اأعاقت فر�ص الن�ضاء يف الو�ضول اإىل املوارد 
القت�ضادية واملكانات الجتماعية بدًل من متكينها.

امل�ضابهة  الأخرى  والدرا�ضات  الدرا�ضة  هذه  خالل  ومن 
بداأنا ن�ضهد حقاًل جديداً ينادي بدور حقيقي للمراأة يف 
التعاطي  عن  بالتوقف  النهج  هذا  طالب  حيث  التنمية، 
والبدء  لوج�ضتّية،  كم�ضكلة  التنمية  يف  املراأة  م�ضكلة  مع 
اجلندرّية  العالقات  فهم  من   متكننا  منهجّية  بتطوير 

والأيديولوجيا. 
من  العديد  بداأ  الع�ضرين،  القرن  من  الثمانينات  ويف 
الباحثني والنا�ضطني باملطالبة بنهج جديد ينطلق من 
الأو�ضاع  من  منطلقني  املراأة،  تنمية  يف  خمتلفة  روؤى 
اجلنوب  مناطق  تعانيها  بداأت  التي  والبائ�ضة  الفقرية 
رجاًل ون�ضاء. ولقد بدى هذا الهتمام وا�ضحاً يف نوعّية 
الثالث،  العامل  يف  الن�ضاء  تواجه  التي  الفريدة  امل�ضاكل 
مت  التي  امل�ضاكل  وكم  نوع  خالل  من  ذلك  ظهر  حيث 
طرحها يف املوؤمترات التي عقدت بني 1976 و 1985، وهو 
على  الثالث  العامل  كّتاب  من  الكثري  �ضّجع  الذي  الأمر 
 Sen and( امل�ضّي قدماً يف اإظهار هذه امل�ضاكل وتاأطريها

.)1987 Grown

من  كانت   ،)2013  ،Vandana Shiva( �ضيفا  فاندانا 
هذه  اتهمت  اأنها  لدرجة  النقد،  بهذا  تو�ضعوا  من  اأبرز 
الثالث  العامل  دول  يف  الفقر  بتكري�ص  لي�ص  النظريات 
فح�ضب، بل بخلق عالقة من العنف املبني بني دول املركز 
الذي  العنف  ذلك  الأطراف،  بدول  ندعوها  التي  وتلك 
والوطني  املحلي  يقف عند حدود  من وجهة نظرها، ل 
البنية  لي�ضمل  العاملي  حدود  اإىل  يتعداه  بل  فح�ضب، 
ال�ضيا�ضّية والقت�ضادية الأكرب التي تهيمن على العامل. 
  وبنظر �ضيفا، فاإنَّ املراأة عادة ما تدفع �ضريبة م�ضاعفة، 
وال�ضتغالل   والبطالة  للفقر  الأوىل  ال�ضحّية  فهي 
حرّية  ترى  ل  وهي  والغت�ضاب،  وال�ضبي  وللت�ضريد 



املشاركة االقتصادية للمرأة يف األردن

23

الن�ضاء اإل من خالل حتريرهن من وطاأة النظام الأبوي 
 ،Shiva( الراأ�ضمايل الذي تعتربه نظاماً عنيفاً بطبيعته

.)2013
اإىل  مييل  الذي  النظام  هذا  اأن  حقيقة  نن�ضى  ول 
احلماية  للن�ضاء  يوفر  ل  يوم  بعد  يوماً  اخل�ضخ�ضة 
املاأجور،  غري  البيتي  العمل  م�ضتوى  على  �ضواء  الكافّية 
اأو ذلك القطاع اخلا�ص الذي غالباً ما ين�ضط بعيداًعن 
تف�ّضخ  نن�ضى  الإن�ضان.ول  واأنظمة حقوق  العمل  معايري 
وخا�ضة  الدول،  من  لكثري  الجتماعي  الأمان  اأنظمة 
اأجزاء  عرب  القت�ضادي  لالأمن  والفتقار  منها،  النامية 
 )2008  ،Johnson and Nevala(.العامل من  كبرية 
ظاهرة  بتعميق  مبا�ضر  ب�ضكل  وي�ضاهم  �ضاهم  والذي 
تاأنيث الفقر وهي الظاهرة التي ترتبط ارتباطاً مبا�ضراً 

مع معظم اأنواع العنف املبني على النوع الجتماعي.
الثقافّية  اخل�ضو�ضيات  قلب  من  القادمة  الأ�ضوات  هذه 
الثالث  العامل  بدول  اخلا�ضة  الجتماعية  واحلقائق 
التمكني  مبداأ  اأعتمد  جديد  مفهوم  ظهور  يف  �ضاهمت 
التنمية  مفهوم  من  بدًل   )Empowerment(

.)1993 ،Development Moser(
اجلندر  م�ضكلة  على  يركز  حتوًل  ن�ضهد  بداأنا  وبالتايل 
والتنمية اأكرث من الرتكيز على املراأة لوحدها. ومن هنا 
بناء اجتماعي  اأنه  التعاطي مع مفهوم اجلندر على  بداأ 
وتاريخّية،  اجتماعية  �ضياقات  عرب  والأنوثة  للذكورة 
ي�ضنعها املجتمع نف�ضه )Kabeer،1993(. واأخذت قناعة 
جديدة بالت�ضّكل يف اإمكانية التدّخل يف تغيري هذه الأدوار 

ما دامت حقائق اجتماعية ولي�ضت طبيعّية.
وعلى الرغم من اأن هذا النهج مل ينجح يف حتدي فكرة 
وب�ضكل  اأّثر  اأنه  اإل  التحديث،  مبداأ  اأ�ضا�ص  على  التنمية 
كبري على تطوير اخلطاب الأكادميي اخلا�ص بالتنمية، 
الداعمة  الدولّية  املوؤ�ض�ضات  من  كثري  على  اأّثر  كما 

م�ضتوى  على  الأقل  على  الثالث  العامل  ملجتمعات 
نوع  وخلق   )2001  ،Marchand and Prpart(التدريب
ال�ضتعمارية  باخلطابات  النظـــــر  باإعادة  القناعة  من 
والتنّبه اإىل ت�ضليط مزيد من ال�ضوء على جتارب الن�ضاء 
�ضيا�ضات  اأهمية تطوير  اإىل  نّبه  اليومّية احلقيقّية، كما 
تدعم الثقة بالنف�ص لدى الن�ضاء من هذه املناطق اأكرث 
من خلق �ضيا�ضات وم�ضاريع ل تنفع الن�ضاء بقدر ما تزيد 
التحّكم  زيادة  خالل  من  الن�ضاء  ا�ضطهاد  ظاهرة  من 
 ،Kuper and Kuper(  الأبوي باأج�ضاد الن�ضاء وبعملهن

.)2005
 ومن هنا ظهر منهج ما بعد احلداثة كاأ�ضلوب جديد يف 
النهج ل  التنمية، هذا  ال�ضيا�ضات لربامج  ور�ضم  البحث 
الروؤية  الغربي وفق  التنموي  املنظور  ي�ضعى اىل تدمري 
يقّدم  بل  فح�ضب،  اجلديدة  وال�ضتعمارية  ال�ضتعمارية 
كما  العامل.  يف  الختالفات  لكل  يت�ضع  جديداً  فهماً 
اللغة واخلطابات  يرّكز على  لنهج جديد  الطريق  يفتح 
املختلفة واملعرّبة عن العرق والطبقة واجلندر، ويبحث 

يف الأ�ضوات اخلا�ضعة وامله�ضمة.
احلداثة  بعد  ما  ملدر�ضة  القوي  الظهور  هذا  اأدى  لقد 
يف  التقليدّية  الطروحات  على  يعتمد  ل  مقنع  كنهج 
م�ضائل التنمية اإىل ظهور نهج جديد يدعو اىل تطوير 
اأي�ضاً  واإمنا  الفل�ضفي فقط  باجلانب  تهتم  برادغمات ل 
على م�ضتوى ر�ضم ال�ضيا�ضات. مما �ضّجع على ظهور نهج 
ن�ضوي جديد يتبنى طريقة جديدة يف التفكري تربط ما 
للحياة  املادّية  واملظاهر  جهة  من  واخلطاب  اللغة  بني 
 ،Marchand and Prpart(الجتماعية من جهة اأخرى

.)2001
الرغم  وعلى  الأ�ضا�ص  يف  فوكو  طروحات  اأن  واحلقيقة 
باإبراز  واهتمامها  املعنى،  بناء  م�ضاألة  على  تركيزها  من 
القت�ضاد  اعتمدت  التي  املارك�ضّية  يف  املنهجّية  الثغرات 
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اأنه  اإل  الإجتماعّية،  احلياة  وتقييد  حتديد  يف  كاأ�ضا�ص 
بعامل  ال�ضلة  من  نوع  على  اأبقى  فوّكو  اأنَّ  القول  ميكن 
بوا�ضطة  م�ضّكلة  راآها  واإن  حتى  املادية  الأ�ضياء  اأو  املادة 
املعاين، ولذلك فقد �ضّنفه الكثري من املفكرين على اأنه 
بنيوي وما بعد بنيوي يف نف�ص الوقت، وهذا يوؤكد على 
خالل  ومن   ، دائماً ف�ضلها  ميكن  ل  والأ�ضياء  املعاين  اأن 
اهتمامه بالأ�ضياء والكلمات )اجلوانب املادّية واملعنوّية(. 
الثنني  بهما  يرتبط  التي  الكيفّية  اإىل فهم  �ضعى فوكو 
 ،Holmes( والتغري  التحول  دائمة  بطرق  ولكن  معاً 
الأ�ضكال  اأو  والقت�ضاد  الأفكار  بني  ما  فال�ضلة   )2007
الأخرى للمظاهر املادّية للحياة الإجتماعّية كانت دائماً 

يف قلب التحليالت الن�ضوّية. 
لقد قادت هذه الأفكار اجلديدة التي جاءت بها مدر�ضة 
ما بعد احلداثة اإىل تطوير نوع جديد من طرق النظر 
اإىل مفاهيم الختالف والهوّيات وطرق بنائها. فظهرت 
التي طرحت اجلندر كهوّيات يتم  الدرا�ضات  الكثري من 
والتمّثالت  والروؤى  والثقافة  التاريخ  عرب  �ضناعتها 

الجتماعية املختلفة.
اجلن�ضني  بني  واملكانات  الأدوار  حتديد  فاإن  وبالتايل 
اعتباطية،  عملّية  عّدها  ميكن  ل  العمل  تق�ضيم  وطرق 
الرجوع  دون  املادي فقط  للعامل  اإرجاعها  كما ل ميكن 
الآليات  وتتبــــــع  املهيمنة،  الإجتماعّية  الروؤيـــــــــة  اإىل 
والإ�ضرتاتيجيات التي تعتمدها هذه الروؤية يف تق�ضيمها 
هذه  اجلن�ضني.  بني  وللف�ضاءات  ولالأدوار  للمكانات 
امل�ضرتك  العام  احل�ص  يف  بنائها  يتم  التي  التق�ضيمات 
للنا�ص Common sense، ت�ضبح الأ�ضا�ص يف اإنتاج واإعادة 
اإنتاج روؤى ومتثالت تظهر يف �ضلوكّيات النا�ص كم�ضّلمات 

عفوّية وطبيعّية وفوق امل�ضائلة.
يف بحثنا هذا حول امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة الأردنّية 
يف القطاع اخلا�ص نحاول اأن نقتفي اأثر هذا املنهج الذي 

على  تركيزها  يف  احلداثة  بعد  ما  نظرّية  على  يعتمد 
حتليل الظواهر من خالل اللغة واخلطابات والتمّثالت 
وم�ضوؤولني  وعاملني  عامالت  من  النا�ص  بني  املتداولة 
من  اخلطابات  هذه  نف�ّضر  اأن  و�ضنحاول  عمل،  واأرباب 
مع  هذا  اإنتاجها.  ظروف  اإىل  واإرجاعها  تفكيكها  خالل 
للظاهرة  املادّية  التف�ضريات  اإغفال  عدم  على  التاأكيد 

الإجتماعّية وتناولها كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

3.1 الدرا�سات ال�سابقة:
يف درا�ضة لطفي )2015( "واقع املراأة العربية يف التعليم 
الن�ضاط  يف  م�ضاركتها  ودعم  واملهني  التقني  والتدريب 
القت�ضادي" فقد هدفت الدرا�ضة اىل التعرف على جتربة 
والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  يف  املراأة  �ضوؤون  وزارة 
يف  والن�ضاء  الفتيات  م�ضاركة  ن�ضبة  برفع  ذلك  وعالقة 
�ضوق العمل. وا�ضتندت املنهجية على عقد ندوة تف�ضيلية 
كانت  وقد  العالقة.  ذات  الق�ضايا  كافة  بحث  فيها  مت 
النتائج،  اأهم  ومن  فل�ضطني.  من  لن�ضاء  ممثلة  العينة 
تدهور  يف  رئي�ضياً  دوراً  يلعب  الإ�ضرائيلي  الحتالل  اإن 
امل�ضرية التعليمية الفل�ضطينية. بالإ�ضافة اإىل عدم وجود 
وميول  واهتمامات  احتياجات  لفح�ص  متكامل  نظام 
الطلبة مل�ضاعدتهم على اتخاذ القرارات بخ�ضو�ص نوعية 
لدى  القرار  هذا  يبقى  حيث  يحتاجونه  الذي  التعليم 
انخفا�ص  اإىل  الدرا�ضة  اأ�ضارت  وقد  اأ�ضرته.  اأو  الطالب 
املهني  التعليم  قطاع  يف  م�ضاركتهن  وقلة  الإناث  ن�ضبة 
التعليم  النوع من  فاإن هذا  وبالرغم من ذلك  والتقني، 
ن�ضبة  وي�ضكل  العامل  دول  معظم  يف  كبرياً  دوراً  يلعب 
وبالرغم  الإجمايل.  القومي  والدخل  الناجت  من  عالية 
من املوؤ�ضرات ال�ضابقة التي انعك�ضت على و�ضع العمل فما 
زالت املراأة الفل�ضطينية لتراوح مكانها، والأ�ضواق مغلقة 
مقارنة  للغاية  �ضئيلة  لها  التي متنح  والفر�ص  اأمامها، 
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اإقامة  التالية:  التو�ضيات  الدرا�ضة  الرجل. وقدمت  مع 
والدويل  املحلي  املجتمع  �ضراكات حقيقية مع موؤ�ض�ضات 
التعليمية  العملية  وحت�ضني جودة مدخالت وخمرجات 
وال�ضتمرار بالعمل على ا�ضتغالل املوارد املتاحة من أجل 
يلبي  مبا  واأعمق  اأكرب  تطوراً  املهني  التعليم  ي�ضهد  اأن 
اأداء  وحت�ضني  وتطوير  الفل�ضطيني،  املجتمع  احتياجات 
التعليمية  كفاءاتهم  ورفع  املهنيني  واملدربني  املعلمني 
وور�ص  التدريبية  الدورات  خالل  من  والتدريبية 
الوعي  م�ضتوى  رفع  على  والرتكيز  املتنوعة.  العمل 
املجتمعي حول اأهمية التعليم والتدريب املهني والتقني 
على  والعر�ص  الطلب  بني  واملوائمة  لل�ضابات.  املوجه 
التعليم  مراكز  يف  بها  اللتحاق  يتم  التي  التخ�ض�ضات 

والتدريب املهني املختلفة.
حول   )2008( املرأة  ل�ضوؤون  الوطنية  اللجنة  درا�ضة  ويف 
"م�ضاركة املراأة يف قطاع العمل غري املنظم". فقد �ضملت 

اإح�ضائية  بيانات  قاعدة  التالية:بناء  الأهداف  الدرا�ضة 
اأمانة  حول م�ضاركة املراأة يف �ضوق العمل غري املنظم يف 
التي  الأعمال  طبيعة  على  والتعّرف  الكربى.  عمان 
املنزل،  داخل  املنظم  غري  العمل  �ضوق  يف  املراأة  متار�ضها 
وراء  والدوافع  العينة،  لأ�ضر  املعي�ضية  الأو�ضاع  وعلى 
للنتائج  املعمق  التحليل  واإجراء  املنزل،  داخل  العمل 
الدميوغرافية  اخل�ضائ�ص  على  التعرف  خالل  من 
املنزل،  داخل  العاملة  للمراأة  والتعليمية  والقت�ضادية 
بالإ�ضافة اإىل ت�ضهيل املقارنات الدولية املتعلقة بالبيانات 
املنهجية  ا�ضتندت  وقد  الظاهرة.  هذه  حول  الإح�ضائية 
امل�ضح  ا�ضتمارة  ت�ضميم  خالل  من  الكمي  املنهج  على 
وت�ضميم العينة، وجمع البيانات وجتهيزها. وقد �ضملت 
العينة على معلومات حول نوع ال�ضكن الأمالك، التوزيع 
الن�ضاط  حالة  الزواجية،  احلالة  اجلن�ضية،  العمري، 
القت�ضادي. ومن اأهم النتائج كما يلي: بلغ معدل امل�ضاركة 

ال�ضكان  اإىل  العمل من�ضوبة  قوة  )اأي  املنقح  القت�ضادية 
15 �ضنة فاأكرث )71% للرجال و 22% للن�ضاء(. وقد �ضكل 
امل�ضتغلون 92% من ال�ضكان الن�ضيطني اقت�ضادياً، يف حني 
املنزل من  داخل  امل�ضتغلون  املتعطلون 8%. )و�ضكل  �ضكل 
الرجال 8% من جمموع الرجال امل�ضتغلني( داخل املنزل 
وخارجه)يف حني بلغت الن�ضبة 11% للم�ضتغالت(. وبلغت 
ن�ضبة امل�ضتغالت داخل املنزل 27% من جمموع امل�ضتغلني 
عليه  كانت   %19 مع  باملقارنة  املنزل  داخل  وامل�ضتغالت 
امل�ضتغالت  ن�ضبة  وبلغت  املنزل.  خارج  امل�ضتغالت  ن�ضبة 
امل�ضتغالت  املتزوجات 80% من جمموع  املنزل من  داخل 
بني  الن�ضبة  عليه  كانت   %78 مع  باملقارنة  املنزل  داخل 
داخل  امل�ضتغلني  ن�ضبة  وبلغت  املنزل،  داخل  امل�ضتغلني 
يف   ،%83 فاأقل  ثانوي  التعليمي  م�ضتواهم  ممن  املنزل 
حني كانت الن�ضبة 85% للم�ضتغالت. كما تبني اأن ن�ضف 
امل�ضتغلني داخل املنزل يعمل يف قطاع الإن�ضاءات و40% من 
امل�ضتغالت داخل املنزل يعملن يف ال�ضناعات التحويلية.
داخل  امل�ضتغالت  من  و%40  امل�ضتغلني  من   %56 ويعمل 
املنزل يف "مهن العاملون يف احلرف وما اإليها من املهن". 
داخل  امل�ضتغالت  من  و%39  امل�ضتغلني  من   %57 ويعمل 
املنزل حل�ضابهم اخلا�ص. وقد اعتربت العناية بالأطفال 
الرئي�ضان  ال�ضببان  كانا  الأ�ضرة  اأفراد  بباقي  والعناية 
 ،)%64( املنزل  داخل  امل�ضتغالت  عمل  وراء  جداً  املهمان 
الدافع  هي  املنخف�ضة  الت�ضغيلية  التكلفة  كانت  حني  يف 
كما  املنزل(.  داخل  امل�ضتغلني  لعمل  جداً  املهم  الرئي�ضي 
املنزل،  داخل  الإنفاق  حول  مئوية  ن�ضب  النتائج  �ضملت 
املعوقات  اأهم  حتديد  اإىل  بالإ�ضافة  اململوكة،  وامل�ضاكن 
ممار�ضات  اأهمها،  املنزل  داخل  من  عملهم  تواجه  التي 
املناف�ضني، وعدم ال�ضتقرار القت�ضادي، واحل�ضول على 
ربع  من  اأكرث  اأن  النتائج  وبينت  واملوا�ضالت.  متويل، 
اأ�ضحاب العمل والعاملني حل�ضابهم اخلا�ص داخل املنزل 
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ي�ضتخدمون و�ضائل اإعالمية لت�ضويق منتجاتهم، وكانت 
للم�ضتغالت.   %31.8 مقابل   %25.6 للم�ضتغلني  الن�ضبة 
والعاملني  العمل،  اأ�ضحاب  من   %28 ن�ضبته  ما  واأن 
الت�ضال  ي�ضتخدمون  املنزل  داخل  اخلا�ص  حل�ضابهم 
 %22.7 مقابل   %32.5 ن�ضبته  ما  الرجال  �ضكل  الهاتفي 
بني  الوا�ضح  التباين  الدرا�ضة  نتائج  واأظهرت  للن�ضاء. 
امل�ضتغلني وامل�ضتغالت داخل املنزل بخ�ضو�ص اجتاهاتهم 
اأن  النتائج  بينت  حيث  املنزل،  خارج  املراأة  بعمل  املتعلقة 
اأبرز  من  كانت  العائلية  والتقاليد  الجتماعية  العادات 
املنزل على  امل�ضتغلني داخل  الأ�ضباب لعدم موافقة عينة 
 %52.4 للذكور  اإجابات  وبن�ضبة  املنزل  خارج  املراأة  عمل 
الثانية  الدرجة  ويف  لالإناث.   %31.1 ن�ضبته  ما  مقابل 
لظروف  املنزل  خارج  العمل  مالئمة  عدم  �ضبب  جاء 
وجود  �ضبب  جاء  فقد  الثالثة  الدرجة  يف  اأما  الأ�ضرة. 
لالإناث   %25.6 بن�ضبة  الأم  عناية  اإىل  يحتاجون  اأطفال 
و 15.7% للذكور. وخرجت الدرا�ضة بالتو�ضيات التالية: 
تكثيف اجلهود يف جمالت امل�ضوحات والبحوث امليدانية 
العاملة  القوى  لواقع  امل�ضتمرة  املتابعة  بهدف  الدورية 
قطاع  اأي  تعرت�ص  التي  املعوقات  وحتديد  واأو�ضاعها، 
اقت�ضادي يف عدم تراكم امل�ضاكل وتقدمي احللول والدعم 
الت�ضريعات  تطوير  على  والعمل  حينه.  يف  املنا�ضب 
واإزالة  وال�ضرتاطات  القيود  وتخفيف  الجتماعية 
تتنا�ضب  ل  التي  البريوقراطية  والإجراءات  التعقيدات 
من  لتمكينه  املنظم  غري  القطاع  وقدرات  م�ضالح  مع 
القطاع  فهذا  الر�ضمي،  القت�ضادي  القطاع  الندماج يف 
من قطاعات العمل هو قطاع اقت�ضادي مالئم ومنا�ضب 
اإ�ضرتاتيجية  يف  ورد  الذي  التكميلي  الدخل  لربامج 
الإجتماعية  التنمية  وزارة  تنفذه  الذي  الفقر  مكافحة 
لقطاع  مكمل  قطاع  املنطلق  هذا  من  فهو  الأردن.  يف 
النظم  له. و�ضرورة توفري  املنظم ولي�ص مناف�ضاً  العمل 

الئتمانية املنا�ضبة مل�ضاعدة اأ�ضحاب وحدات القطاع غري 
مي�ضرة  اقرتا�ص  ب�ضروط  اأن�ضطتهم  على متويل  املنظم 
مثل ال�ضناديق وغريها من الرتتيبات التي يتم اإن�ضاوؤها 
من قبل املنظمات غري احلكومية اأو من قبل احلكومات. 
ومنظمات  الأعمال  اأ�ضحاب  منظمات  دور  وتفعيل 
وتاأطريه  املنظم  غري  القطاع  و�ضع  متابعة  يف  العمال 
وتقدمي الدعم لتنميته وحت�ضني �ضروط العمل وظروفه 
والتن�ضيق الوثيق مع اإدارات العمل لتح�ضني اأو�ضاع هذا 
القطاع وخا�ضة يف جمال دعم فر�ص الت�ضغيل. وتعديل 
الدولية،  العمل  ومعايري  يتنا�ضب  مبا  العمل  قانون 
والعمل على �ضمول فئات امل�ضتغلني يف املنزل حتت مظلة 

القانون.
اأما يف درا�ضة ال�ضيوف )2015( حول "حمددات م�ضاهمة 
لتحليل  نوعية  درا�ضة  العمل":  �ضوق  يف  الأردنية  املراأة 
اإىل  الدرا�ضة  �ضعت  فقد  العام"،  الجتماعي  اخلطاب 
اخل�ضائ�ص  على  التعرف  التالية:  الأهداف  حتقيق 
للمراأة  والدميوغرافية  والجتماعية  القت�ضادية 
الجتماعية  واخلطابات  الجتاهات  ر�ضد  العاملة، 
للمراأة.  القت�ضادية  امل�ضاركة  مو�ضوع  حول  احلديثة 
حتليل اأ�ضباب ان�ضحاب املراأة من �ضوق العمل وانخفا�ص 
البحث  منهجية  اتبعت  وقد  القت�ضادية.  م�ضاركتها 
منهجية  تبنت  بحيث  التحليل،  يف  الكيفي  النوعي/ 
كتطبيق  املعمقة  واملقابالت  املركزة  النقا�ص  جمموعات 
على  احل�ضول  اأجل  من  البحث  يف  النوعي  للمنهج 
امل�ضاركة  لواقع  وحتليالً  تف�ضيالً  اأكرث  معلومات 
القت�ضادية للمراأة يف الأردن، و�ضملت العينة: جمموعات 
نقا�ص مركزة )الذكور والإناث(  و)�ضمن الفئة العمرية 
)20-40 �ضنة(، ن�ضاء عامالت وغري عامالت، متزوجات 
متزوجني  وغري  متزوجني  ورجال  متزوجات،  وغري 
اأقاليم  ثالثة  على  موزعني  عاملني  وغري  عاملني 
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النتائج  اأهم  برزت  وقد  واجلنوب(.  والو�ضط  )ال�ضمال 
كما يلي: يت�ضم الجتاه العام عند الذكور والإناث بقبول 
فكرة عمل املراأة وخروجها ل�ضوق العمل، �ضريطة اأن تلبي 
فر�ضة امل�ضاركة القت�ضادية �ضروط الف�ضاء "الزمكاين" 
للمجتمع والثقافة. كما يعّد اجلانب القت�ضادي املحرك 
الرجل  وقبول  املراأة  لرغبة  املثري  والدافع  الأ�ضا�ضي 
العمل،  �ضوق  ودخولها  للمراأة  القت�ضادية  امل�ضاركة 
ويتمتع  عالياً  القت�ضادي  املردود  كان  كلما  وبالتايل 
ب�ضفة الثبات الن�ضبي، كانت امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة 
ثابت  غري  القت�ضادي  املردود  كان  اإذا  حني  يف  اأطول، 
فر�ضة  عن  تبحث  اأو  العمل  ترتك  فاملراأة  كاٍف،  وغري 
الأمهات  املتزوجات  العامالت  الن�ضاء  وتعّد  بديلة.  عمل 
والجتماعية  النف�ضية  بالآثار  تاأثراً  الأكرث  لأطفال 
القت�ضادية  م�ضاركتها  عن  الناجتة  وال�ضيكولوجية 
بعدم  ال�ضعور  ن�ضبة  ارتفاع  مع  العمل،  ب�ضوق  والتحاقها 
التوازن واختالل العالقات الذي غالباً ما تربطه املراأة 
ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  توؤديه.  الذي  القت�ضادي  بدورها 
تبني اأن هناك ميل عام عند الن�ضاء العامالت املتزوجات 
لالن�ضحاب من �ضوق العمل، خ�ضو�ضاً يف املجتمعات ذات 
ما  نتيجة  واملنخف�ضة،  املتو�ضطة  القت�ضادية  امل�ضتويات 
يحدث من تداعيات �ضحية ونف�ضية واجتماعية للمراأة 
العمل  نف�ص  من  الوظيفي  التقدير  بعدم  تتوج  العاملة 
عاماً   22 بعد  العاملة  فاملراأة  املجتمع،  ومن  الإدارة  اأو 
من العمل تخرج من عملها دون اأدنى م�ضاعر بالتقدير 
اأي  وجود  بعدم  �ضعورها  اإىل  اإ�ضافة  الإنتاج،  اأو  والتميز 
راتب  جدوى  وعدم  عملها  من  ملمو�ضة  حقيقية  فائدة 
الطبقات الجتماعية  الن�ضاء من  اأما  امل�ضتحق.  التقاعد 
ذات امل�ضتوى القت�ضادي املتو�ضط والعايل القادرات على 
مل�ضاركتها  الداعمة  والت�ضهيالت  البدائل  كافة  تاأمني 
واملعينات  )اخلادمات،  مثل  العمل  �ضوق  يف  القت�ضادية 

املنزل،  يف  الأم  بدور  تقوم  التي  احلديثة  الكهربائية 
وال�ضتمرار  ال�ضتقرار  على  قدرة  الأكرث  هن  الخ..( 
مثيالتهن  عن  للمراأة  القت�ضادية  امل�ضاركة  فر�ص  يف 
اأما  املعينات.  هذه  تاأمني  على  القدرة  ميلكن  ل  الالتي 
القت�ضادية  الطبقات  من  للن�ضاء  القت�ضادية  الفر�ص 
الطبقات  من  مثيالتها  من  اأكرب  املرتفع  الدخل  ذات 
قدرة  لها من  ملا  املتو�ضطة،  ودون  املتو�ضطة  القت�ضادية 
يتطلبها  التي  التطبيقية  والكفاءات  املهارات  تلبية  على 
اللتحاق بدورات متخ�ض�ضة  العمل لقدرتها على  �ضوق 
اإىل  بالإ�ضافة  اللغات،  وكفاءة  املختلفة،  املجالت  يف 
امتالكها املعينات التي ت�ضهل طبيعة املواءمة بني دورها 
يف املنزل والعمل وبالتايل ت�ضمن �ضبل ا�ضتدامتها يف �ضوق 
العمل واملناف�ضة ب�ضكل اأكرب من مثيالتها على الوظائف 
الإناث  اأن هناك ميل عام عند  العليا. وظهر  الإ�ضرافية 
نحو  للتوجه  عامالت  وغري  عامالت  املتزوجات  غري 
اختيار ال�ضريك املنا�ضب للزواج )الختيار ال�ضحيح( كما 
عربت عنه الفتيات، كاأولوية ت�ضمن من خاللها تاأمني 
احتياجاتها واأولوياتها، دون احلاجة اإىل العمل، وبالتايل 
الت�ضحية  ت�ضتحق  اأولوية  القت�ضادية  امل�ضاركة  تعد  ل 
بني  الأدوار  توزيع  ق�ضية  تزال  ول  نظرهن.  وجهة  من 
بال�ضياق  مرهونة  جدلية  خالفية  ق�ضية  والرجل  املراأة 
متاأرجحة  للمجتمع،  والتاريخي  والثقايف  الجتماعي 
بني ما يقبله الرجل وترت�ضيه رجولته، وبني ما ميكن 
املنزل  يف  الأبوية  و�ضلطته  لكرامته  امتهاناً  يكون  اأن 
اأعباء  كامل  اأداء  تتوىل  تزال  ل  املراأة  اأن  اإل  والأ�ضرة، 
الوظيفي  دورها  له  م�ضافاً  والرعائي  الإجنابي  الدور 
والإنتاجي مرتافقاً مع اأعباء األقى بها الرجل عن كاهله 

لت�ضاف اإىل اأدوار املراأة.
املراأة  ان�ضحاب  اأو  مل�ضاركة  الإجرائية  النتائج  وبرزت 
القوانني  تطبيق  غياب  خالل  من  العمل  �ضوق  يف 
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والت�ضريعات الداعمة لعمل املراأة وخ�ضو�ضاً يف موؤ�ض�ضات 
القطاع اخلا�ص. وعدم كفاية احلد الأدنى لالأجور، وعدم 
التنوع يف جمالت العمل املتاحة للمراأة. وغياب الربامج 
التعبري  يف  املراأة  ت�ضاعد  التي  والتوعوية  التنموية 
�ضغوط  واإدارة  م�ضاعرها  يف  والتحكم  م�ضاعرها  عن 
التدريبية  الفر�ص  واإتاحة  توفر  املختلفة، وعدم  احلياة 
املتخ�ض�ضة للن�ضاء من خالل الربامج التنموية املختلفة 
مع الرتكيز على الفر�ص التدريبية الإنتاجية التقليدية 
واحليواين.  الغذائي  الإنتاج  التطريز،  اخلياطة،  مثل 
الت�ضريعية  املنظومة  �ضمن  الرجل  اأدوار  اإ�ضراك  وعدم 
للمراأة.  القت�ضادية  امل�ضاركة  ودعم  لتحفيز  والقانونية 
عن  الأربعني  عمر  فوق  الن�ضاء  اإق�ضاء  اإىل  بالإ�ضافة 
الذين  بالرجال  مقارنة  للمراأة  القت�ضادية  امل�ضاركة 
الفئة  نف�ص  �ضمن  متوافرة  اقت�ضادية  فر�ضاً  يجدون 
غري  القت�ضادية  الأن�ضطة  احت�ضاب  وعدم  العمرية. 
معدلت  �ضمن  املختلفة  باأ�ضكالها  الأجر  مدفوعة 
امل�ضاركة القت�ضادية. مع غياب املرونة يف اآليات الت�ضغيل 
من حيث تفعيل نظام الدوام اجلزئي اأو العمل من املنزل 

اأو نظام الفرتتني.
التو�ضيات جاءت كما يلي: �ضمان تفعيل تطبيق القوانني 
الرقابة على  املراأة وت�ضديد  الداعمة لعمل  والت�ضريعات 
احلكومي،  اخلا�ص وغري  القطاع  ول�ضيما يف  املوؤ�ض�ضات 
لغري  والعقوبات  املخالفات  اإجراءات  تطبيق  تفعيل  مع 
عن  لالإبالغ  و�ضيلة  اأو  موقع  وتفعيل  بها.  امللتزمني 
تكون  العمل  بيئة  املراأة يف  لها  تتعر�ص  التي  النتهاكات 
العمل واجلهات احلكومية  وزارة  ذات متا�ص مبا�ضر مع 
وت�ضجيع  املراأة  بحقوق  اخلا�ضة  للت�ضريعات  املتبنية 
لالأجور  الأدنى  احلد  ورفع  العمل.  ب�ضوق  املراأة  التحاق 
على  املعرو�ضة  العمل  فر�ص  يف  التنوع  توفري  و�ضمان 
القطاع الن�ضائي يف الأردن ليتجاوز الطلب على عامالت 

بالإ�ضافة  املختلفة  الإنتاج  خطوط  وعامالت  امل�ضانع، 
املهارات  من  الأدنى  احلد  اإل  تتطلب  ل  التي  املهن  اإىل 
والتقنيات التي تعزز فكرة حمدودية دور املراأة يف عملية 
حمددة،  وجمالت  ميادين  يف  قدراتها  وحت�ضر  الإنتاج 
اإنتاج الأدوار وتعزيز ال�ضور  باإعادة  وبالتايل تقوم حتماً 
امل�ضورة  برامج  وتنفيذ  للمراأة.  التقليدية  النمطية 
والعون والدعم النف�ضي والجتماعي للن�ضاء العامالت، 
م�ضاعرهن  عن  والتعبري  للتفريغ  م�ضاحة  فيها  ليجدن 
واإيجاد الن�ضح وامل�ضورة وم�ضاركة العواطف واملواقف مع 
والبقاء  لال�ضتدامة  �ضبلهن  يجدن  وبالتايل  مثيالتهن 
للن�ضاء  الذاتي  التمكني  برامج  وتنفيذ  العمل.  �ضوق  يف 
امل�ضتوى  عن  النظر  بغ�ص  العامالت  وغري  العامالت 
له،  ينتمني  الذي  والتعليمي  والجتماعي  القت�ضادي 
اإدارة  على  ت�ضاعدهن  مبهارات  تزويدهن  خالل  من 
واإدارة  والتفاو�ص  الوقت،  اإدارة  مثل  حياتهن  �ضوؤون 
وحل  الذات،  ومعرفة  والتوا�ضل،  والت�ضال  النزاع، 
امل�ضكالت واتخاذ القرار وغريها من املهارات التي تعزز 
املختلفة  املواقف  اإدارة  وت�ضاعدها على  بذاتها  املراأة  ثقة 
قراراتها. م�ضوؤولية  تتحمل  وبالتايل  لها  تتعر�ص  التي 
بالإ�ضافة اىل التو�ضية بتوفري فر�ص عمل بدوام جزئي 
للن�ضاء اأو تفعيل رفع الإنتاجية والعمل من داخل املنزل، 
املراأة وقدرتها على  كفاءة  وهذا اجلانب مربوط مبدى 
الت�ضويق،  مثل  العمل  يف  تكنولوجية  مهارات  توظيف 
الرتجمة  اأو  التحليل  او  الدرا�ضات  وتنفيذ  والت�ضميم، 
منهجيات  تطبيق  وتفعيل  املجالت.  من  وغريها 
جمموعات الدخار والإقرا�ص التي من �ضاأنها اأن ت�ضاعد 
عدداً كبرياً من الن�ضاء على بدء م�ضاريع اإنتاجية �ضغرية 
احتياجاتهن  وتلبي  املحيطة  ظروفهن  مع  تتالءم 

واإمكانياتهن.
"ان�ضحاب   )  2015( لل�ضكان  الأعلى  املجل�ص  درا�ضة  ويف 
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الن�ضاء من �ضوق العمل الأردين من واقع بيانات املوؤ�ض�ضة 
الدرا�ضة  هدفت  فقد  الجتماعي"،  لل�ضمان  العامة 
يف  امل�ضرتكات  الن�ضاء  ان�ضحاب  اأ�ضباب  على  التعرف  اإىل 
ال�ضمان الجتماعي من �ضوق العمل، ودرا�ضة اخل�ضائ�ص 
الدميوغرافية والجتماعية والقت�ضادية للمراأة العاملة 
على  التعرف  اىل  بالإ�ضافة  العمل،  �ضوق  من  املن�ضحبة 
اأنواع الوظائف التي ت�ضغلها املراأة يف �ضوق العمل والتي 
تن�ضحب منها، والتعرف على ال�ضعوبات والتحديات التي 
تواجه املراأة وحتول دون ا�ضتمرارها يف العمل وتوؤدي اىل 
وحتليل  ومراجعة  العمل،  �ضوق  يف  املراأة  م�ضاركة  تدين 
الت�ضريعات )القوانني، الأنظمة والتعليمات( ذات العالقة 
بعمل املراأة وحتديد اأوجه الق�ضور والفجوات فيها. وقد 
مت  حيث  والنوعي،  الكمي  املنهج  على  الدرا�ضة  اعتمدت 
ت�ضميم ا�ضتبيان �ضمل عدد من الأ�ضئلة املغلقة واملفتوحة 
�ضملت  نوعية  واأداة  اإربد.  يف  امراأة   )110( على  ووزعت 
على عقد جمموعة نقا�ص مركزة مع حديثات التخرج يف 
منطقة لواء الكورة و�ضاركت بها �ضبعة ن�ضاء يف مناق�ضات 
والبحوث  املعلومات  مركز  قام  الرتكيز.  جمموعة 
يف  التخرج  حديثات  من  للم�ضح  ع�ضوائية  عينة  باختيار 
�ضنوات  اإربد ومن م�ضى على تخرجهم ثالث  حمافظة 
اأهم  وبرزت  ن�ضاء   110 العينة  حجم  وكان  اأعلى،  كحد 
النتائج كما يلي : هناك نق�ص عام يف فر�ص العمل، اإىل 
الذي  التوظيف  يف  اجلن�ضني  بني  التحيز  وجود  جانب 
مت�ضاو،  غري  و�ضع  يف  املتعلمات  والن�ضاء  ال�ضباب  ي�ضع 
قبل  ومن  العمل  �ضاحب  قبل  من  املايل  وال�ضتغالل 
الأهل اأو الزوج، ومناف�ضة الالجئني ال�ضوريني: اأظهرت 
نتائج امل�ضح اأن القطاع اخلا�ص يتجه حالياً اإىل توظيف 
اإربد، ل�ضتغالل قبول  الالجئات ال�ضوريات يف حمافظة 
الالجئات للرواتب املتدنية و�ضاعات عمل اأكرب وا�ضتثناء 
ال�ضحي  التاأمني  مثل  للعمال  املقدمة  املزايا  بع�ص 

بالفائدة  يعود  مما  والإجازات،  الجتماعي  وال�ضمان 
على �ضاحب العمل، مما يقلل من فر�ص العمل املتاحة 
للمراأة الأردنية يف حمافظة اإربد. كما تبني اأن التقاليد 
الجتماعية التي متنع املراأة من العمل يف اأماكن بعيدة 
عن مكان الإقامة، مما يقلل من فر�ص العمل، واملعايري 
الجتماعية التي حتدد الأعمال املنا�ضبة للمراأة؛ املراأة يف 
عمان لديها عدد اأقل من قطاعات العمل لاللتحاق بها، 
املكتظ  التعليم  لقطاع  هو  العام  التوجه  اأن  جند  بينما 
. وتبني اأن م�ضاركة املراأة يف القوى العاملة تتاأثر  تلقائياً
قبل  املطلوبة من  الجتماعية  اخلدمات  توفر  عدم  من 
اأن  وظهر  احل�ضانة.  دور  وخا�ضة  العامالت،  الن�ضاء 
الفر�ص التعليمية لالإناث ل متاثل تلك املتاحة للذكور. 
حيث وجد اأن التوجه هو  للتخ�ض�ضات ذات ال�ضلة اأ�ضا�ضاً 
بقطاع التعليم )مما ي�ضبب يف انخفا�ص فر�ضة احل�ضول 
املتخ�ض�ص  التدريب  ندرة  اإىل  بالإ�ضافة  وظيفة(.  على 
تتطلبها  التي  واملهارات  اخلربة  مع  ين�ضجم  الذي 
اإمكانية  اأن  النتائج  اأهم  من  وكان  العمل.  قطاعات 
املراأة  توظيف  على  �ضلبياً  اأثراً  ترتك  والأمومة  احلمل 
الن�ضاء  على  ويحظر  الن�ضاء.  من  والعالوات  والأجور 
اأن يحظر عليها بع�ص  اأي�ضاً  الليل، وميكن  اأثناء  العمل 
من  مينعها  العمل  لبيئة  النف�ضي  والإجهاد  الوظائف. 
ق�ضاء وقت كاف مع اأ�ضرهم، و�ضعوبة امل�ضاركة يف اتخاذ 
القرارات املهنية يف مكان العمل، ومواجهة التحر�ص عند 
ا�ضتخدام و�ضائل النقل العام. كما اأن الأدوار وامل�ضوؤوليات 
املجتمعية التقليدية مثل احلمل ورعاية الأ�ضرة ل تزال 

تعوق قدرتهم على العثور على وظيفة.
اأما عن تقرير البنك الدويل )2014(  بعنوان "ال�ضيدات 
نتيجة  التقرير  جاء  فقد  والإدارة"،  الأعمال  جمال  يف 
اإىل تكوين  التو�ضل  اإىل:  البنك هدفت  اأجراها  لدرا�ضة 
فهم اأكرب للعوائق التي حتول دون تقدم املراأة يف جمال 



مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية

30

الأعمال والإدارة، وي�ضري اإىل الطرق املمكنة ملعاجلة هذه 
الق�ضية، مع ت�ضليط ال�ضوء على املمار�ضات اجليدة بني 
�ضركات القطاع اخلا�ص واملنظمات التي متثلها. وا�ضتندت 
املنهجية على عمل ا�ضتق�ضاء قام بتنفيذه مكتب اأن�ضطة 
اأ�ضحاب العمل مبنظمة العمل الدولية عام 2013 و�ضمل 
ما  يقارب من 1300 �ضركة من �ضركات القطاع اخلا�ص يف 
39 بلداً من البلدان النامية، و اأي�ضاً حلقات العمل التي 
خم�ضة  يف  الوطنية  العمل  اأ�ضحاب  منظمات  مع  عقدت 
ومعلومات  بيانات  قدمت    ،2013-2012 خالل  اأقاليم 
نوعية وكمية عن و�ضع املراأة يف جمال الأعمال والإدارة، 
ال�ضغرية  ال�ضركات  من  بعدد  متمثلة  العينة  وكانت 
يف  اجلن�ضيات  واملتعددة  الكبرية  وكذلك  واملتو�ضطة 
القت�ضاديات  ذات  النامية  والبلدان  النا�ضئة  الأقاليم 
يلي:  ما  النتائج  من  تبني  وقد  الكبرية.  الر�ضمية  غري 
تظهر بيانات منظمة العمل الدولية اأن معدلت م�ضاركة 
اأعلى ن�ضبياً من  العموم  العمل ل تزال يف  املراأة يف �ضوق 
ب�ضورة  الفجوة  وتزيد  الإدارية،  الوظائف  يف  ح�ضتها 
الن�ضاء  تزيد  ذلك،  ومع  البلدان.  من  العديد  يف  كبرية 
البلدان  معظم  يف  و  كمديرات.  تدريجياً  اأعدادهن  من 
الدولية  العمل  ملنظمة  ب�ضاأنها  البيانات  توافرت  التي 
ح�ضتهن  الن�ضاء  رفعت  املا�ضية،  الع�ضر  ال�ضنوات  خالل 
من الوظائف الإدارية. فقد زادت ن�ضبة املديرات يف %77 
العمل  ملنظمة  ب�ضاأنها  البيانات  توافرت  بلدان   104 من 
الدولية، ومتثيل هذه الن�ضبة 80 بلداً من هذه البلدان. 
اأو اأكرث. و مع ذلك،  بن�ضبة %7  كانت الزيادة يف 23 بلداً 
ففي حوايل 23 بلداً انخف�ضت ح�ضة الن�ضاء من الإدارة 
فعلياً، و ذلك على رغم من تزايد م�ضاركتهن يف القوى 
اأن  اإىل  العاملة وارتفاع م�ضتويات تعليمهن. ي�ضري ذلك 
املكا�ضب التي حتققت يف جمال النهو�ص باملراأة يف الإدارة 
لي�ضت م�ضمونة ال�ضتمرار دائماً، وميكن هدمها ب�ضهولة 

ما مل تكن هناك جهود مت�ضافرة لتعزيز التقدم املحرز. 
اأما البلدان التي �ضهدت تراجعاً يف ن�ضب املديرات فتنتمي 
التنمية، وهناك حالت  و م�ضتويات  الأقاليم  اإىل جميع 
امل�ضاركة يف  ن�ضبة  فيها كل من  تراجعت  التي  قليلة هي 
القوى العاملة و ن�ضبة املراأة يف الإدارة. وجاءت التو�ضيات 
التنوع  جدوى  ودرا�ضة  التفكري،  طرق  تغيري  يلي:  كما 
الت�ضغيل،  بني اجلن�ضني، تبني �ضيا�ضة تكافوؤ الفر�ص يف 

و�ضرورة مراجعة خطط تنمية املوارد الب�ضرية.
"التقدم  حول   )2003( الدويل  البنك  تقرير  ويف 
القت�ضادي للمراأة يف الأردن تقييم للنوع الجتماعي". 
الفوارق  ت�ضخي�ص  التالية:  الأهداف  �ضمل  حيث 
واملعوقات املرتبطة بالنوع الجتماعي للتقدم القت�ضادي 
للن�ضاء، وت�ضليط ال�ضوء على العتبارات املرتتبة للنمو 
امل�ضاركة  عن  الناجم  الفقر  من  واحلد  القت�ضادي 
الأولويات  حتديد  اىل  بالإ�ضافة  للن�ضاء،  القت�ضادية 
ويركز  العتبارات.  هذه  ملعاجلة  والأفعال  لل�ضيا�ضات 
يف  وم�ضاركتهن  القت�ضادي  الن�ضاء  تقدم  على  التقييم 
يف  اأ�ضا�ضية  خمرجات  موؤ�ضرات  باعتبارها  العام  املجال 
الرئي�ضية  الدخول  نقاط  وباعتبارها  املا�ضي،  �ضيا�ضات 
الأهمية  ذات  الجتماعي  النوع  مو�ضوعات  ل�ضتهداف 
اأن ترثي  اأجل تطوير �ضيا�ضات من �ضاأنها  الق�ضوى من 

مهارات كل من الن�ضاء والرجال.
وقد خرج التقرير بالنتائج التالية: اإن م�ضتوى م�ضاركة 
زيادة  ميكنه  الأردن  باأن  يوحي  العمل  �ضوق  يف  الإناث 
قدرته الإنتاجية. وتاأ�ضي�ضاً على تقديرات لكل دول ال�ضرق 
الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا وغريها من مناطق العامل، فاإن 
امل�ضتوى الفعلي مل�ضاركة الإناث يف �ضوق العمل يف الأردن 
هو فقط حوايل ن�ضف املتوقع. وهذا امل�ضتوى هو الأدنى 
)اأعلى فقط  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  يف منطقة 
من العراق(، بالرغم من اأن هذه الن�ضبة قد زادت ما بني 
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الأعوام 1980-2000، وكما هو مبني يف ال�ضكل 3. اإن لهذا 
الو�ضع عدة م�ضامني توؤثر على رفاه العائلة وعلى الأداء 
القت�ضادي. كما اأن اأحد اأكرث العواقب و�ضوحاً هو العدد 
قبل  من  املدعومني  العاملني  غري  لالأ�ضخا�ص  الكبري 
الأفراد العاملني، وهو ارتفاع ن�ضبة الإعالة القت�ضادية. 
واحدة  وهي   ،%2.6 تبلغ  الن�ضبة  هذه  فاإن  الأردن،  ويف 
اأنها  وحتى  النامية،  العامل  دول  يف  الن�ضب  اأعلى  من 
و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  دول  معدل  من  اأعلى 
وبعد  حال  اأي  وعلى   .%1.2 معدلها  والبالغ  اأفريقيا 
اإجراء الت�ضحيحات من اأجل البطالة العمرية والرتكيبة 
تقدر  اإعالة  ن�ضبة  يظهر  يزال  ل  الأردن  فاإن  ال�ضكانية، 
بنحو 2.1 لغري العاملني. وتعزى هذه الن�ضبة العالية اإىل 

امل�ضاركة املنخف�ضة للن�ضاء يف قوة العمل.

وقدم التقرير التو�ضيات التالية: 
الإ�ضالح التعليمي للتاأكيد على تناول �ضامل لأعمال    -
بني  ما  الروابط  توطيد  طريق  عن  احلالية  البنك 
وبرنامج  الجتماعي  للنوع  القطري  التقييم  نتائج 

القت�ضاد املعريف.
وحتليل  الجتماعي  وال�ضمان  التقاعد  نظام  اإ�ضالح   -
اأو  معاجلة،  اأجل  من  املالئمة  ال�ضيا�ضة  وت�ضخي�ص 

التعامل مع تاأثريات الفروق اجلندرية.
اإ�ضالح القطاع العام واأداء القطاع اخلدمي من اأجل   -
ال�ضيا�ضات  يف  الجتماعي  النوع  لق�ضايا  اأف�ضل  دمج 
الوطنية والربامج من اأجل اإ�ضالح اخلدمة املدنية، 

والإنفاق العام، ومبادرات الإ�ضالح القانوين .
اإجراء اأبحاث ودرا�ضات اإ�ضافية للح�ضول على معرفة    - 
اأف�ضل ب�ضاأن املع�ضالت اخلا�ضة بالنوع الجتماعي يف 
التي ل تتوفر حولها،  املجالت  الأردن، والرتكيز يف 
وت�ضليط ال�ضوء على الفجوات يف املعلومات والبيانات 

للنوع  القطري  التقييم  هذا  يف  ت�ضخي�ضها  مت  التي 
الجتماعي.

املتابعة والتقييم لدعم احلكومة الأردنية يف متابعة    -
يف  املدرجة  لالأهداف  والتاأثريات  والنتائج  التقدم، 

التنمية الوطنية وا�ضرتاتيجيات املراأة.

البنك  أجراه  الذي  القطري  التقييم  تقرير  يف  اأما   
الدويل )2013(، فقد هدف التقرير اأوًل اإىل تقييم اأوجه 
جمالت  يف  الجتماعي  النوع  بني  امل�ضاواة  يف  التفاوت 
الختيار،  على  الفرد  وقدرة  العمل،  �ضوق  يف  امل�ضاركة 
احلكومة  تزويد  ثم  العدالة،  اإىل  الو�ضول  من  ومتكنه 
يجب  التي  والإجراءات  لل�ضيا�ضات  عمل  باإطار  الأردنية 
تنفيذها ملعاجلة هذا اخللل، وكذلك توفري قاعدة ثابتة 
لتطبيق الأن�ضطة املت�ضمنة يف خطة العمل الرامية اإىل 
حتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني. اأما الهدف الثاين فيتمثل 
احلكومية  املوؤ�ض�ضات  مع  ال�ضراكات  وتعزيز  بتطوير 
يف  الأكادميية  واملوؤ�ض�ضات  املدين  املجتمع  ومنظمات 
املتعلقة  الق�ضايا  معاجلة  حول  التعاون  لتعزيز  الأردن 
بامل�ضاواة بني النوع الجتماعي والتي توؤثر ب�ضكل مبا�ضر 
اآليات  املجتمعات، وب�ضكل خا�ص تطوير  التنمية يف  على 
حتقيق  اإىل  الرامية  العمل  خطة  تطبيق  على  للتعاون 

امل�ضاواة بني اجلن�ضني.
بني  للم�ضاواة  القطري  التقييم  تقرير  ك�ضف  كما 
اأن  الأردين حقيقة اجلدل املطروح  ال�ضياق  اجلن�ضني يف 
يف  ي�ضهم  مل  الب�ضرية  التنمية  جمال  يف  املحرز  التقدم 
وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  احلياة  يف  املراأة  م�ضاركة  زيادة 
القت�ضادية  امل�ضاركة  اعتبار  يدعم  وهذا  والجتماعية. 
من  العدالة  اإىل  والو�ضول  الختيار  على  الفرد  وقدرة 
هذا  يف  عليها  الرتكيز  يجب  التي  اجلوهرية  املجالت 

التقييم.
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الوقت احلايل م�ضاواة ملحوظة يف  الأردن يف  يظهر   -
الأردن  حقق  فقد  والتعليم.  ال�ضحة  جمايل  نتائج 
مدى  على  الب�ضرية  املوارد  تنمية  يف  بارزاً  تقدماً 
العقود الثالثة املا�ضية اأ�ضهمت يف تطور ملحوظ يف 

موؤ�ضرات التنمية الب�ضرية على م�ضتوى الأ�ضرة.
جمال  يف  حتقيقها  مت  التي  الجنازات  تتعار�ص   -
يف  املراأة  م�ضاركة  تكافوؤ  ارتفاع  مع  الب�ضرية  التنمية 
العامل.  يف  املعدلت  اأدنى  بني  ظلت  التي  القت�ضاد 
يف  املذهل  التقدم  بني  املقلوبة  العالقة  "لغز"  يعد 
املراأة  الب�ضرية وانخفا�ص م�ضاركة  التنمية  موؤ�ضرات 
هي  الجتماعي"-  النوع  "مفارقة  القت�ضادية- 
و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  دول  على  الغالبة  ال�ضمة 
مثل  دولة  يف  وو�ضوحاً  حدة  اأكرث  ولكنها  اإفريقيا 

الأردن.
من  العمل  عن  العاطالت  الن�ضاء  اأغلبية  ت�ضكل   -
العاملة  للقوى  بالنظر  اأما  املنخف�ص.  التعليم  فئة 
البطالة  من  جداً  مرتفعة  معدلت  الن�ضاء  فتواجه 

خ�ضو�ضاً بني فئات ال�ضابات واملتعلمات.
ي�ضهم التحيز القائم على النوع الجتماعي يف البناء   -
ت�ضويه  يف  الأردن  يف  والإنتاج  للتوظيف  القت�ضادي 
م�ضاركة املراأة القت�ضادية يف القوى العاملة، فاملراأة 
مل ت�ضتفد من مزايا النمو املتزايد يف العقود املا�ضية 
ب�ضكل كبري نظراً لعدم تقبل �ضرائح كبرية من اأ�ضواق 
العمل عمل املراأة يف القطاعات متزايدة النمو وعالية 
بني  من  واحدة  امراأة  ت�ضارك  حني  ففي  الإنتاجية. 
العام  القطاع  يوظف  العاملة،  القوى  يف  ن�ضاء  اأربع 
ما  وال�ضحة  التعليم  قطاعا  ميثل  الن�ضاء.  من   %44
القطاعات  بني  من  التوايل  على  و%12   %38 ن�ضبته 
ن�ضبة  تتجاوز  التي  ن�ضائية  كثافة عمالة  ت�ضكل  التي 
املوظفات من الإناث فيها قلياًل عن 50% يف كل منها 

)م�ضح جلنة اخلرباء ل�ضوق العمل يف الأردن 2010(.
تظهر الأدلة اأن القيود على م�ضاركة املراأة القت�ضادية   -
يف  تتجلى  ولكنها  التعليمي  التح�ضيل  من  تبداأ 
�ضياغة  اأو  القت�ضادية  احلوافز  اإعداد  طريقة 
اخليارات والعادات الجتماعية، ففي الأردن ل يوجد 
ترابط بني املهارات والتعليم الذي حت�ضل عليه املراأة 
يف  وخ�ضو�ضاً  العمل  يتطلبها  التي  املهارات  وبني 
الوقت  الن�ضاء يف  الواقع تبدي  القطاع اخلا�ص. ويف 
احلا�ضر اهتماماً كبرياً  يف الدرا�ضات املتعلقة بالعلوم 
يف  اأو  العلوم  درا�ضة  يف  �ضئياًل  واهتماماً  الإن�ضانية 

التكنولوجيا ب�ضكل عام.
دون  وحتول  املراأة  تواجهها  التي  التحديات  تاأتي   -
تطبيق  يف  التمييز  من  الختيار  يف  حقها  ممار�ضة 
العادات  فجوات  بات�ضاع  املرتبطة  القانونية  الأطر 

الجتماعية املقيدة التي قد حتكم �ضلوك املراأة.
العادات  جزئياً  والأنظمة  الت�ضريعات  تعك�ص   -
الجتماعية، وتتعار�ص با�ضتمرار مع مبداأ امل�ضاواة يف 
املرتبطة  القانونية  احلدود  وتقيد  كما  القانون  ظل 

بقدرة املراأة على الختيار.
من  احلد  يف  هاماً  دوراً  الجتماعية  العادات  تلعب   -
الأحيان  بع�ص  يف  وتذهب  الختيار  على  املراأة  قدرة 
الت�ضريعات  و�ضعتها  التي  احلدود  من  اأبعد  اإىل 
با�ضم الأفكار املتداولة حول الأدوار التقليدية للنوع 
املراأة  �ضمعة  حماية  وبا�ضم  املجتمع  يف  الجتماعي 
اإىل  العادات الجتماعية  تزال  واملحافظة عليها. ول 
على  املراأة  قدرة  من  حتد  القانونية  القيود  جانب 
الختيار فيما يتعلق بالأ�ضول القت�ضادية ويف احلياة 

ال�ضخ�ضية والأ�ضرية ويف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.
من  الختيار  على  املراأة  قدرة  القت�ضادي  النمو  يعزز   -
خالل زيادة �ضيطرة املراأة على الأ�ضول القت�ضادية اإل اأن 
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بع�ص العوائق يف احل�ضول على بع�ص الأ�ضول وال�ضيطرة 
والتقاعد تقو�ص  واملرياث  والأرا�ضي  الدخل  عليها مثل 

من ممار�ضة املراأة و قدرتها على الختيار.

العمل  ثقافة  "تنمية  حول    )2015( يغمور  درا�ضة  ويف 
عمل"   ك�ضاحبة  العربية  املراأة  لدى  واملبادرة  احلر 
وتهدف الدرا�ضة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على واقع عمل املراأة 
والتحديات  خا�ص  ب�ضكل  والأردنية  عام  ب�ضكل  العربية 
التي تواجهه من نظرة املجتمع وتقييده لها اإىل ثقافة 
العيب و�ضول ًاإىل التمميز �ضدها وعدم مراعاة ظروفها 
كاحلمل والأمومة هذا بالإ�ضافة اإىل تدين الأجور. وقد 
ركزت الدرا�ضة على املحاور التالية، تنمية وتعزيز ثقافة 
لل�ضباب،  عمل  فر�ص  خلق  يف  دورها  وبيان  احلر  العمل 
العربية  املراأة  لدى  واملبادرة  احلر  العمل  ثقافة  تنمية 
امل�ضاريع  اأهمية  على  ال�ضوء  وت�ضليط  عمل،  ك�ضاحبة 
ال�ضغرية واملتو�ضطة يف تنمية ثقافة العمل وروح املبادرة. 
الإح�ضائيات  العينة  و�ضملت  الو�ضفي،  املنهج  واعتمدت 
ال�ضابقة.  والدرا�ضات  امليدانية  وامل�ضوحات  املوثقة 
املجتمعي  التهمي�ص  اأهمها:  النتائج  من  بعدد  وخرجت 
العيب،  املراأة يف احلياة القت�ضادية، هيمنة ثقافة  لدور 
حمدودة  فئة  على  الإقبال  ب�ضبب  البطالة  ن�ضبة  ارتفاع 
والأعمال.  املهن  من  الكثري  وجتاهل  العمل  فر�ص  من 
ومن اأهم التو�ضيات: التاأكيد على �ضرورة اإدخال مفهوم 
الدرا�ضية منذ  املناهج  والريادة يف  واملبادرة  العمل احلر 
التنفيذ  اإىل  التخطيط  من  والنتقال  الأوىل  ال�ضفوف 
يلزمه العمل كخطوة اأوىل على ح�ضر جميع املهن غري 
املرغوب فيها خ�ضو�ضاً تلك التي توفر الآلف من فر�ص 
العمل، وال�ضعي لتح�ضني ظروف العمل والعاملني فيها 
عليها.  والنت�ضار  العيب  ثقافة  ملجابهة  ثانية،  كخطوة 
املهني  والتوجيه  الإر�ضاد  خدمات  تقدمي  إىل  بالإ�ضافة 

وم�ضاعدة  جهة  من  عمل  عن  والباحثات  للباحثني 
من  العمالة  من  احتياجاتهم  بتاأمني  العمل  اأ�ضحاب 

ال�ضباب وال�ضابات من جهة اأخرى.
للدرا�ضات تقرير �ضحفي  الفينيق  وقد �ضدر عن مركز 
"،حيث  اقت�ضادياً الأردنية  املراأة  م�ضاركة  "واقع  حول 
هدف التقرير اىل الوقوف على ما مت اجنازه حتى الآن 
الإقت�ضادية.  احلياة  يف  املراأة  م�ضاركة  زيادة  جمال  يف 
مت  الأ�ضا�ضية،  املوؤ�ضرات  من  لعدد  �ضريعة  ومبراجعة 
ال�ضرتاتيجية  اخلطط  من  الرغم  وعلى  اأنه  مالحظة 
وال�ضيا�ضات التي مت ت�ضميمها وتطبيقها خالل ال�ضنوات 
الع�ضرين املا�ضية، والتي كانت ت�ضتهدف تطوير دور املراأة 
، فاإن واقع م�ضاركة املراأة القت�ضادية  اقت�ضادياً واجتماعياً
ودون  متوا�ضعاً،  زال  ما  العمل  �ضوق  يف  وم�ضاهمتها 
امل�ضاركة  معدل  اأن  ت�ضري  الر�ضمية  فالأرقام  الطموح. 
لالإناث  العمل  )قوة  الأردنية  للمراأة  املنقح  القت�ضادية 
من�ضوبة اإىل عدد ال�ضكان من الإناث 15 �ضنة فاأكرث( يف 
عام 2009 ما زال منخف�ضاً جداً ويبلغ حوايل 14 باملائة 
ما  واإذا  الذكور.  عن  باملائة   2.65 حوايل  مع  مقارنة 
قورنت هذه املوؤ�ضرات مع واقع حال الدول العربية ودول 
العامل الثالث الذي تقارب فيها ن�ضبة م�ضاركة املراأة 20 
باملائة ويف الدول املتقدمة تقارب 50 باملائة، فان الجناز 
ال�ضادرة عن  الأرقام  فاإن  اآخر  الطموح. من جانب  دون 
العامة لل�ضمان الجتماعي للعام 2008، ت�ضري  املوؤ�ض�ضة 
تبلغ حوايل  املوؤ�ض�ضة  امل�ضرتكات يف  الن�ضاء  ن�ضبة  اأن  اإىل 

25 باملائة من جممل امل�ضرتكني يف املوؤ�ض�ضة. 
ا�ضتحدثها  التي  العمـل  فر�ص  م�ضح  درا�ضة  وتوؤكد 
هذا   2009 عام  من  الأول  الن�ضف  يف  الأردين  القت�ضاد 
النخفا�ص يف مـ�ضاركة املـراأة يف احليـاة القت�ضاديةو�ضوق 
امل�ضتحدثة  العمل  فر�ص  اأن  الدرا�ضة  اأ�ضارت  اإذ  العمل، 
والتي اأ�ضغلتها الن�ضاء بلغـت نـ�ضبتها 19 باملائة من جممل 
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اإىل  ذهبت  باملائة   81 مقابل  امل�ضتحدثة  العمل  فر�ص 
الإناث  ن�ضبة  اأن  العتبار  بعني  اأخذنا  ما  واإذا  الرجال. 
ثلث  تقارب  )احلكومي(  العام  القطاع  يف  العامالت 
العاملة  العـاملني يف هـذا القطاع، وت�ضكل ن�ضف القوى 
اخلا�ص  القطاع  يف  الن�ضاء  ت�ضغيل  ن�ضبة  فاإن  الن�ضائية. 

تبدو متوا�ضعة للغاية.
الن�ضاء  لدى  البطالة  معدل  ارتفاع  جانب  اإىل  هذا 
الأردنيات مقارنة مع الرجال، اإذ بلغت 20.3 باملائـة مقابـل 
10.5 باملائة عند الرجال يف عام 2009. وتواجه الن�ضاء يف 
الأردن حتديات غري متكافئة مقارنة مع الرجال يف مكان 
اأرقام  )ح�ضب  العلمـي،  حتـ�ضيلهن  اإىل  بـالنظر  العمل 
2009، ي�ضكلن ما ن�ضبته 51 باملائة من طلبة البكالوريو�ص 
يف  �ضديد  �ضعف  هنالـك  حيـث  اجلامعات(،  خمتلف  يف 
م�ضاركتها يف العمل يف موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ص املنظم 
توفري  لعدم  املـنظم  غري  والقطاع  ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات 

هذه القطاعات �ضروط عمل مالئمة لظروف املراأة.
وا�ضحاً فيما يتعلق  العاملة متييزاً  املراأة   كذلك تواجه 
مب�ضتوى الأجور مقارنة مع الرجل، فقد بلغـت الفجـوة 
ديناراً   38 مقداره  ما  الذكور  ل�ضالح  اجلن�ضني  بـني 
اأجور الرجال العاملني يف الأردن بلـغ  ، فمتو�ضط  �ضهرياً
315 دينـار �ضهرياً، بينما متو�ضط اأجور الن�ضاء العامالت 
بلغ 277 ديناراً �ضهرياً. وهذه الفجوة يف القطاع اخلا�ص 
اإذ بلغت يف القطاع اخلا�ص  اأعلى منـها يف القطاع العام، 

66 ديناراً، بينما هي يف القطاع العام 27 ديناراً. 
يف  متييز  من  العاملة  املراأة  تعاين  ذلـك،  جانب  واىل 
داخل  ذلك  كان  �ضواء  التدريبية  والدورات  الرتقيات 
احلياة  يف  املراأة  دور  �ضعف  اإن  خارجه.  اأو  الأردن 
التي  الأ�ضا�ضية  امل�ضكالت  اأحد  يعد  الأردنية  القت�ضادية 
يواجهها القت�ضاد الوطني، فهي من جانب حترم طاقات 
القت�ضاد  وتطوير  بناء  يف  امل�ضاهمة  من  كبرية  اإنتاجية 

يف  الإعالة  ن�ضبة  من  تزيد  اآخر  جانب  ومن  الوطني، 
اآخرين،  اأربعة  مواطن  كل  يعيل  حيث  الأردين،  املجتمع 

وهذه الن�ضبة تعد من اأعلى الن�ضب يف العامل. 
القت�ضادية  امل�ضاركة  معدلت  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
وعـدد  الجتماعيـة  باحلالة  تتاأثر  الأردن  يف  للمراأة 
املتعلقة  اخلدمات  توفر  ومدى  لديها  الأطفال  واأعمـار 
باملراأة العاملة، وبالذات دور احل�ضانة، كما اأن حجم قوة 
العمل الن�ضائية يتاأثر اإىل حد كبري بعمر املراأة وزواجها، 
يزداد  للمراأة  بالن�ضبة  العمل  �ضوق  من  الن�ضحاب  واإن 
ازدياد  ومع  املتزوجات  العامالت  عدد  ازدياد  مع  طردياً 
كلفة  ارتفاع  جانب  اإىل  هذا  العاملة.  للمراأة  الإجناب 
ت�ضغيلها خا�ضة بعد زواجهـا، التي يتحمل �ضاحب العمل 
لوحده كلفة اإجازات الأمومة والر�ضاعة، وكونه �ضاحب 

القرار بالتوظيف، فاإنه يحجـم عن توظيفها.
بعمل  املتعلقة  الأردنية  الت�ضريعات  اأن  من  الرغم  وعلى 
املراأة تعد من الت�ضريعات املتقدمة على م�ضتوى املنطقة 
والعامل، وتتواءم ب�ضكل كبري مع معايري العمل الدولية 
اأمومة  اإجازة  يف  للمراأة  احلق  يعطي  اإذ  العالقة،  ذات 
اأ�ضابيع مدفوعة الأجر بالكامل و�ضاعة لإر�ضاع  مدة 10 
�ضاحب  واإلزام  الولدة،  يوم  من  ابتداء  يومياً  الطفل 
العمل الذي ي�ضتخدم عدداً يزيد على 20 عاملة متزوجة 
اأن يهيئ مكاناً منا�ضباً لأطفال العامالت، �ضريطة اأن ل 
يقل عددهم عن 10 دون �ضن الرابعة، كما ن�ص القانون 
على عدم ف�ضل املراأة احلامل ابتداء من ال�ضهر ال�ضاد�ص 
العاملة  املراأة  تكليف  وعدم  الأمومة،  اإجازة  اأثناء  اأو 
باأعمال خطرة وم�ضرة ب�ضحتها، ويتعامل قانون العمل 

مع العاملني دون متييز بني الرجال والن�ضاء.
اأما عن اأهم التو�ضيات فقد اأكدت على:

تذليل  اأجل  من  بالت�ضريعات:  النظر  اإعادة  �ضرورة   -
احلياة  يف  اأكرث  لالندماج  املراأة  اأمام  العقبات  بع�ص 
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اإعادة  مطلوباً  بات  فقد  العمل،  و�ضوق  القت�ضادية 
واأهمها  العالقة،  ذات  الت�ضريعات  بع�ص  يف  النظر 
�ضندوق  باإن�ضاء  الجتماعي  ال�ضمان  قانون  تعديل 
خا�ص لتغطيـة تكـاليف اإجازات الأمومة والر�ضاعة، 
العمل  �ضاحب  اإىل  التكاليف  هذه  حتميل  وعدم 
ين�ص  بحيث  العمـل  قـانون  تعديل  وكذلك  لوحده، 
�ضراحة على امل�ضاواة يف الأجور بني الذكور والإناث، 
يف  النـ�ضاء  لعمل  اأدنى  كحد  معينة  ن�ضبة  وفر�ص 
جانب  اإىل  هذا  )كوتا(  اخلا�ص  القطاع  موؤ�ض�ضات 
املخالفات  يوقفون  بحيث  العمل  دور مفت�ضي  تفعيل 

التي ترتكـب بحق العاملني ن�ضاء ورجاًل.
�ضاأنها  من  التي  احلمالت  تكثيف  مطلوباً  بات  كذلك   -
وت�ضجيع  العمل،  ب�ضوق  لاللتحاق  ال�ضيدات  ت�ضجيع 

اأ�ضـحاب العمل على توظيف الن�ضاء.
مبختلف  دورية  مراجعة  عمل  اإىل  بالإ�ضافة   -
ال�ضرتاتيجيات والربامج الهادفة اإىل تعزيز دور املراأة 
يف احلياة القت�ضادية و�ضوق العمل �ضواء تلك ال�ضادرة 
عن املوؤ�ض�ضات احلكومية ذات العالقة اأو عن موؤ�ض�ضات 
املراأة  حقوق  تقنني  بهدف  لي�ص  املدين،  املجتمع 

وحمايتها فح�ضب، بل ل�ضمان تنفيذ هذه احلقوق.
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القطاع  يف  للمراأة  القت�سادية  امل�ساركة  واقع   .2
اخلا�ص: حقائق واأرقام

منطقة  يف  تقدماً  الدول  اأكرث  من  واحداً  الأردن  يعترب 
حمدودية  من  يعاين  اأنه  من  بالرغم  الأو�ضط،  ال�ضرق 
على  الرتكيز  اإىل  دعا  الذي  الأمر  الطبيعية  موارده 
حتقيق  يف  رئي�ضية  كاأداة  الب�ضري  العن�ضر  يف  ال�ضتثمار 

روؤية الأردن يف التحول نحو اقت�ضاد ال�ضوق احلر.
ويف هذا ال�ضياق اأدرك الأردن اأهمية زيادة م�ضاركة املراأة يف 
التنمية من خالل العمل على اجناز العديد من املبادرات 
الوطنية الرامية اإىل دعم م�ضاركة املراأة يف �ضوق العمل، 
الوطنية  اللجنة  مع  بال�ضراكة  العمل  وزارة  فقامت 
التوجيهية  اللجنة  باإطالق  املراأة  ل�ضوؤون  الأردنية 

لالإن�ضاف بالأجور يف متوز 2011. 
العمل  وزارة  قامت  احل�ضانة،  دور  بتوفري  يتعلق  وفيما 
 )72( املاده  تطبيق  بخ�ضو�ص  اإعالمية  حملة  باإطالق 
وقد   .2013 لعام  اخلا�ص  القطاع  يف  العمل  قانون  من 
�ضراكات  عقد  ال�ضاأن من خالل  هذا  على  الوزارة  عملت 
ذلك  مقدمة  ويف  الداعمة  املدين  املجتمع  منظمات  مع 
كما  للمراأة"،  �ضديقة  عمل  بيئة  "نحو  �ضداقة  حملة 

والتي  املعلم"،  مع  "قم  حملة  اإطالق  الوزارة  رعت 
نفذتها الوزارة مل�ضاندة العامالت من املعلمات يف القطاع 
اخلا�ص، حيث جاء تنفيذها بالتعاون مع نقابة املعلمني 
من  وعدد  الجتماعي  ال�ضمان  وموؤ�ض�ضة  الأردنيني 

منظمات املجتمع املدين.
تطبيق  خالل  من  اأنه  اإىل  اأي�ضاً  الإ�ضارة  من  بد  ول 
للت�ضغيل  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  م�ضاريع  اإحدى 
الوطنية  احلملة  اأطلقت  فقد   ،2020-2011 لالأعوام 
من  كبري  عدد  ت�ضغيل  ا�ضتطاعتها  اأكدت  التي  الأوىل 
الوزارة  قامت  تقدم  ما  اإىل  بالإ�ضافة  والرجال.  الن�ضاء 
باإطالق العديد من الربامج ومنها: م�ضروع نقل الفروع 
للن�ضاء  النتاجيه )ال�ضتاليت( وذلك خللق فر�ص عمل 
تدريب  برامج  اإىل  بالإ�ضافة  الفقر.  جيوب  مناطق  يف 
وتاأهيل خريجي تكنولوجيا الت�ضالت واملعلومات. كما 
قام الوزارة بعدد من برامج الت�ضغيل الذاتي لالإناث يف 

املحافظات)1(.
وعلى الرغم مما مت الإ�ضارة  اإليه من وجود العديد من 
املبادرات الوطنية الهادفة لتمكني املراأة اقت�ضادياً، اإل اأنه  
املراأة  باأو�ضاع  املتعلق  ذلك  املطروح حالياً  الت�ضاوؤل  يظل 

 العكور, إيمان )2015(، التمكين االقتصادي للمرأة الواقع واآلفاق: وزارة العمل األردنية نموذجَا.
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اإىل  لقت�ضادية  اجلوانب  يف  م�ضاهمتها  ومدى  الأردنية 
جانب الرجل الأردين يف حتقيق روؤية الأردن يف التحول 
نحو اقت�ضاد ال�ضوق احلر؟ ولالإجابة على هذا الت�ضاوؤل 
العمل  �ضوق  يف  املراأة  واقع  حتليل  من  لبد  املطروح 

الأردين، والتحديات التي تواجهها اأو تعيق تقدمها.
والبطالة  العمالة  م�ضح  يف  الواردة  املعطيات  وت�ضري 
ال�ضادر عن دائرة الإح�ضاءات العامة لعام 2014 واملبينة 
يف ال�ضكل رقم )1(، اإىل اأن معدلت الن�ضاط القت�ضادي 
الزيادة  فاقت  حيث  لالإناث  مثيلتها  من  اأعلى  للذكور 
الإثني ع�ضر �ضعفاً يف عام 1979 ) 76.3% للذكور مقابل 

املعدلني  بني  الفارق  انخف�ص  حني  يف  لالإناث(،   6.4
مبقدار اأربعة اأ�ضعاف يف عام 2014.

القت�ضادي،  والركود  ال�ضيا�ضية،  الأحداث  اأدت  وقد 
�ضوق  متطلبات  مع  التعليم  خمرجات  موائمة  وعدم 
بالإ�ضافة  والبطالة،  الفقر  م�ضتويات  وارتفاع  العمل، 
اإىل التم�ضك بالأدوار التقليدية للمراأة ممثلة بالأعمال 
حمدودية  اإىل  بالأطفال  والعناية  اليومية  املنزلية 
م�ضاركة املراأة يف �ضوق العمل مقارنة بالرجل. وعليه فاإن 
هذه الظاهرة وانعكا�ضاتها على املجتمع الأردين ت�ضتدعي 

الدرا�ضة والبحث ب�ضكل متعمق.

�سكل )1(
التوزيع الن�ضبي ملعدلت امل�ضاركة القت�ضادية 
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ومن اجلدير بالذكر اأن الدور القت�ضادي للمراأة الأردنية 
مل ي�ضكل وزناً جوهرياً يف القت�ضاد الأردين كالدور الذي 
ا�ضطلع به الرجل. ول يعني هذا القول اأن املراأة الأردنية 
يف  القت�ضادية  امل�ضاهمة  عن  كلي  ب�ضكل  بعيدة  كانت 
يف  ال�ضوق  هذا  يف  م�ضاهمتها  لها  كانت  بل  العمل،  �ضوق 
الأكبـر  بالن�ضـبـة  التعـليم  حـظي  حيث  حمدودة  اأن�ضطة 
من امل�ضتـغالت، فاجـتـذب حــوايل 41.8% منهـن، يف حيـن 
حـوايل  الجتمـاعي  والعمـل  ال�ضحـة  ن�ضـاط  اجتذب 
توجه  اأدى  وقد  امل�ضتغالت.  الن�ضاء  جمموع  من   %15.3
حجم  ت�ضخم  اإىل  القطاعني  هذين  يف  للعمل  الن�ضاء 
العمالة الأنثوية فيهما وارتفاع عددها عن عدد الرجال.
عن  ال�ضادرة  والبطالة  العمالة  م�ضح  نتائج  وتظهر  كما 
اأن  الأعوام 2012- 2014  العامة خالل  الإح�ضاءات  دائرة 
اأكرث من 45% من الن�ضاء امل�ضتغالت دخولهن اأقل من 299 
ديناراً �ضهرياً، وهذا يعني اأن دخل املراأة مل ي�ضهد تغريات 
وا�ضحة خالل الفرتة املذكورة بالرغم من هيكلة رواتب 

القطاع العام وارتفاع احلد الأدنى لالأجور من 150 ديناراً 
اإىل 190 ديناراً خالل عام 2012. كما وتظهر اآخر البيانات 

اأن حيازة املراأة للعقار ل زالت تراوح مكانها.
ال�ضكان  م�ضح  نتائج  اأ�ضارت  فقد  �ضبق  ما  اإىل  اإ�ضافة 
يف  واملبينة   2012 و   2007 لعامي  الأ�ضرية  وال�ضحة 
املتزوجات  ال�ضيدات  39% فقط من  اأن   ،)2( رقم  ال�ضكل 
يقرّرن  عملهن  مقابل  مايل  مردود  لهن  الالتي  حالياً 
املردود  هذا  ا�ضتخدام  كيفية  رئي�ضي  وب�ضكل  لوحدهن 
وكيفية اإنفاقه. اإن هذا يدل على اأن ثلث ال�ضيدات فقط 
املقابل  يف  املادية  مبردوداتهن  التحكم  على  قادرات  هن 
فاإن القرار يف ا�ضتخدام املردود املايل لل�ضيدات املتزوجات 
من الثلثني الباقيني يبقى رهن الزوج اأو الزوج والزوجة 
معاً. ويعد هذا موؤ�ضراً خطرياً على القيمة امل�ضافة التي 
اأنها  املراأة  ت�ضعر  ل  بحيث  عملها  من  املراأة  ت�ضت�ضعرها 
عن  التوقف  منها  يطلب  اأو  تقرر  حني  الكثري  تخ�ضر 

العمل. 
�سكل )2(

التوزيع الن�ضبي لل�ضيدات املتزوجات حالياً واأعمارهن 15-49  �ضنة الالتي تلقني مردوداً نقدياً مقابل عملهن،
ح�ضب ال�ضخ�ص الذي يقرر كيفية اإنفاق املردود النقدي للزوجة

%4

%58

%39
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اختالف  بح�ضب  القرار  اتخاذ  على  القدرة  وتختلف  
م�ضح  نتائج  اأ�ضارت  حيث  للمراأة.  الأكادميي  امل�ضتوى 
ال�ضكان وال�ضحة الأ�ضرية لعام 2014  املبينة يف اجلدول 
رقم )1(  اإىل وجود تباين كبري يف اتخاذ القرار حول اإنفاق 
فال�ضيدات  التعليمي.  وم�ضتواهن  لل�ضيدات  املايل  املردود 
لأن  مياًل  اأقل  كن  ابتدائياً  التعليمي  م�ضتواهن  الالتي 

العمل من اأجل للم�ضاركة يف الأعباء املادية لالأ�ضرة بعد 
اأن كانت هذه الأ�ضر تكتفي بعائل واحد لالأ�ضرة. كذلك 
واملرتتب  للدولة  العام  الإنفاق  خف�ص  �ضيا�ضة  اقرتنت 
ق�ضماً  الأجور  ت�ضكل  الذي  الإنفاق اجلاري  عليه خف�ص 
وظائف  خلق  يف  م�ضاهمتها  تقلي�ص  اإىل  منه  كبرياً 
ت�ضتوعب ق�ضماً من العاطلني اأو الداخلني اجلدد ل�ضوق 
الوظائف يف  عنه تخفي�ص عدد  نتج  الذي  الأمر  العمل 
حلقوق  واحلامي  املف�ضل  القطاع  وهو   - العام  القطاع 

اأن 38% من  القرار لوحدهن )32%(. كما  يكن متخذات 
باأنهن متخذات  اأفدن  الأدنى  الرفاه  ال�ضيدات يف خمي�ص 
القرار الرئي�ضيات املتعلق باإنفاق مردودهن املايل مقارنة 

مع 47% من ال�ضيدات يف خمي�ص الرفاه الأعلى. 
وارتفاع  القت�ضادية  الظروف  تكون  قد  اآخر  جانب  من 
البحث عن فر�ص  اإىل  باملراأة  دفعت  قد  املعي�ضة  تكاليف 

الإناث- وهذا ما ت�ضري اإليه نتائج التقرير ال�ضنوي مل�ضح 
دائرة الإح�ضاءات  الذي تنفذه  امل�ضتحدثة  العمل  فر�ص 
حيث دلت النتائج على اأن عدد فر�ص العمل التي خلقها 
القطاع العام ل�ضنة 2014 مل تتجاوز 17158 فر�ضة عمل 
يف املقابل بلغ عدد الفر�ص التي خلقها القطاع اخلا�ص 
جمموع  من   %52 بلغت  وبن�ضبة  اأي  عمل  فر�ضة   32777

فر�ص العمل التي ا�ضتحدثت لعام 2014.
اإن ما �ضبق قد يدل على توجه الن�ضاء واإقبالهن على العمل 

جدول )1(
التوزيع الن�ضبي لل�ضيدات املتزوجات حالياً واأعمارهن 15-49 �ضنة الالتي تلقني مردوداً نقدياً مقابل عملهن

ح�ضب ال�ضخ�ص الذي يقرر كيفية اإنفاق املردود النقدي للزوجة
امل�ضتوى التعليمي 

ال�ضخ�ص الذي يقرر كيفية ا�ضتخدام املردود النقديالذي مت اللتحاق به
اخل�ضائ�ص 

ال�ضيدة وحدهاالأ�ضا�ضية

املجموعالزوج ب�ضكل رئي�ضيبال�ضرتاك مع الزوجوحدها
100.0 %32.457.89.8ابتدائي
100.0 %53.443.53.1اإعدادي

100.0 %44.252.63.2ثانوي
100.0 %37.059.73.3اأعلى من الثانوي

خمي�ص الرفاه
100.0 %38.452.88.8الأدنى
100.0 %38.058.83.2الثاين

100.0 %33.562.63.9الأو�ضط
100.0 %33.363.92.9الرابع
100.0 %47.449.82.8الأعلى

100.0 %38.857.63.6املجموع
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كاأن�ضطة  تقليدية  غري  اأن�ضطة  ويف  اخلا�ص  القطاع  يف 
الذي  الأمر  وال�ضياحة،  والبنوك  التحويلية  ال�ضناعات 
اأن التعديالت  مل يكن مقبوًل يف ال�ضابق. بالإ�ضافة اىل 
تاأمني  يف  الجتماعي  ال�ضمان  قانون  على  الإيجابية 
اأ�ضحاب  على  �ضهلت  اأنها  املفرت�ص  من  الأمومة  اإجازات 
يف  للعامالت  الأمومة  اإجازة  ا�ضتحقاقات  تقدمي  العمل 
على  العمل  اأ�ضحاب  ت�ضجيع   وبالتايل  اخلا�ص  القطاع 
الفرتا�ضات ل  اأن هذه  اإل  الن�ضاء.  العديد من  توظيف 
الأبواب  ويف  املتاحة.  الأرقام  ناحية  من  يعززها  ما  جتد 
التالية �ضنتناول اأربعة من القطاعات القت�ضادية الكربى 
والتي تعترب غري تقليدية لعمل الفتيات، وذلك لت�ضليط 
ال�ضوء على اأ�ضكال امل�ضاركة الن�ضائية فيها وخ�ضائ�ضها. 

تواجه  املراأة  اأن  الإح�ضائي  التحليل  نتائج  وتظهر 
عالقة  لها  املدرو�ضة  القطاعات  يف  التحديات  من  عدداً 

1.2 ال�سناعات التحويلية
يف   %10.2 بلغ   منوا  التحويلية  ال�ضناعة  ن�ضاط  حقق 
عام 2014  مقارنة بعام 2010 لالأ�ضعار الثابتة. كما بلغت 
م�ضاهمة هذا الن�ضاط يف الناجت املحلي الإجمايل باأ�ضعار 

ال�ضوق الثابتة 16.7% يف عام 2014 .
اأن %38  امل�ضتحدثة،  العمل  نتائج م�ضح فر�ص  اأظهرت    
من فر�ص العمل الذي مت ا�ضتحداثها يف القطاع اخلا�ص 

باجلدوى املادية من العمل، وفجوة الأجور بني اجلن�ضني، 
العائلية  الظروف  ظل  يف  العمل  موا�ضلة  على  والقدرة 
كالزواج والأطفال. وهذه القطاعات تعترب من القطاعات 
على  قدرة  اأكرث  تكون  اأن  الأجدى  ومن  وطنيا  الهامة 
ا�ضتقطاب وت�ضغيل الإناث كمورد ب�ضري اأ�ضا�ضي لنمو هذه 

القطاعات وتقدمها. 
كما تدل الإح�ضائيات على ندرة قيام املراأة بخو�ص ريادة 
اأرباب العمل هم من  الأعمال يف هذه القطاعات، فاأغلب 
الرجال. ويغلب طابع امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة على 
يف  اأنها  يعني  مما  القطاعات.  هذه  يف  العاملة  املن�ضاآت 
مييل  والرتقية  التعيني  يف  منطياً  اأ�ضلوباً  تتبع  الأغلب 
ل�ضالح الذكور والثقافة الذكورية، وغري مربوط باأنظمة 
العمل  وبيئة  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  م�ضائل  تراعي  عمل 

ال�ضديقة للمراأة.

ل�ضالح  كان   2014 عام  يف  التحويلية  ال�ضناعات  لن�ضاط 
الإناث يف حني بلغت هذه الن�ضبة 26.5% يف عام 2010، يف 
املقابل انخف�ضت ن�ضبة فر�ص العمل الذي مت ا�ضتحداثها 
يف القطاع اخلا�ص لن�ضاط ال�ضناعات التحويلية للذكور 
من 73.5% يف عام 2010 اىل 62.0% يف عام 2014. )انظر 

�ضكل رقم)1(.
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كما اأظهر م�ضح ال�ضتخدام الذي تنفذه دائرة الإح�ضاءات 
القطاع  يف  العامالت  الإناث  ن�ضبة  اأن  �ضنوياً،  العامة 
اأي  تظهر  مل  التحويلية  ال�ضناعات  ن�ضاط  يف  اخلا�ص 

الإناث  ن�ضبة  بلغت  العامني حيث  تباينات جوهرية بني 
العامالت يف هذا الن�ضاط 14% يف عام 2010 و13% يف عام 

2013.)انظر �ضكل رقم 2 (

�سكل )1(
التوزيع الن�ضبي لفر�ص العمل امل�ضتحدثة يف القطاع اخلا�ص لن�ضاط ال�ضناعات التحويلية

ح�ضب اجلن�ص، 2014-2010 

�سكل )2(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغلني الأردنيني يف القطاع اخلا�ص لن�ضاط ال�ضناعة التحويلية

ح�ضب اجلن�ص، 2013-2010
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وت�ضري نتائج م�ضح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة 
يف  العامالت  الإناث  غالبية  اأن  العامة،  الإح�ضاءات 
القطاع اخلا�ص يف ال�ضناعات التحويلية يف عامي 2010 

م�ضوح  نتائج  اأظهرت  فقد  التعليمي،  امل�ضتوى  وح�ضب 
العمالة والبطالة املبينة يف ال�ضكل )4( اأن غالبية الإناث 
القطاع  يف  التحويلية  ال�ضناعة  ن�ضاط  يف  العامالت 

وبن�ضبة جتاوزت 90% يف كال  اأجر  يعملن مقابل  و2014 
العامني. )انظر ال�ضكل 3(.

اأظهرت  كما   فاأقل،  ثانوي  التعليمي  اخلا�ص م�ضتواهن 
ن�ضاط  يف  م�ضتغالت  خم�ص  كل  من  واحدة  اأن  النتائج 

ال�ضناعات التحويلية من حملة ال�ضهادة اجلامعية .

�سكل )3(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضناعة التحويلية

ح�ضب احلالة العملية، 2014-2010

�سكل )4(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضناعة التحويلية

ح�ضب امل�ضتوى التعليمي، 2014-2010
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م�ضح  نتائج  اأظهرت  فقد  الزواجية  احلالة  وح�ضب 
من  اثنتني  اأن   )5( ال�ضكل  يف  املبينة  والبطالة   العمالة 
كل ثالث م�ضتغالت هن من الالتي مل ي�ضبق لهن الزواج 
الن�ضاط هن متزوجات. وقد  امل�ضتغالت يف هذا  واأن ربع 

كما وت�ضري نتائج م�ضح العمالة والبطالة اىل وجود تباين 
ن�ضاط  يف  للعامالت  ال�ضهرية  الدخل  فئات  يف  جوهري 
ال�ضناعة التحويلية يف القطاع اخلا�ص، حيث انخف�ضت 
اأقل من 199 ديناراً  ن�ضبة الإناث الالتي يتقا�ضني دخل 
�ضهرياً من63.4% يف عام 2010 اإىل 28.1% يف عام 2014. 
التغري   )6( ال�ضكل  يف  املبينة  النتائج  من  لوحظ  كما 
امللمو�ص يف فئة الدخل من 200 اىل 299 ديناراً اأردنياً بني 

يكون مرد ذلك اإىل اأن العمل يف ال�ضناعات التحويلية ل 
والقدرة  العمل  �ضاعات  املتزوجة من حيث  املراأة  ينا�ضب 

على التوفيق بني العمل والواجبات الأ�ضرية. 

العامني حيث ارتفعت ن�ضبة الإناث الالتي يتقا�ضني هذا 
الدخل من 22.4% يف عام 2010 اىل 47.3% يف عام 2014. 
وبلغت ن�ضبة الزيادة يف فئة الدخل من 300-499 ديناراً 
اإىل اأكرث من ال�ضعف خالل العامني املذكورين. كما اأن 
متو�ضط اأجور الإناث يف هذا القطاع يبلغ 269 ديناراً مما 

قد يجعله غري مغري مادياً بالن�ضبة للمراأة العاملة.
  

�سكل )5(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضناعة التحويلية

ح�ضب احلالة الزواجية، 2014-2010
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الدخل  فئات  مع  الفعلية  العمل  �ضاعات  درا�ضة  وعند 
اأنه  ال�ضكل )8(  املبينة يف  نتائج عام 2010  فيالحظ من 
الأ�ضبوعية  الفعلية  العمل  �ضاعات  عدد  اختلفت  مهما 
على  ح�ضلن  قد  غالبيتهن  فان  الأردنيات  للم�ضتغالت 
اأردنياً. يف املقابل اأظهرت  دخل مل يتجاوز األ 199 ديناراً 
اثنتني من كل ثالث م�ضتغالت يف  اأن  نتائج عام 2014  
�ضاعة   29-1 مبعدل  عملن  التحويلية  ال�ضناعات  ن�ضاط 

امللفت  ومن  ديناراً.   199 من  اأقل  دخل  على  ح�ضلن 
لالنتباه اأن النتائج اأظهرت اأنه مهما زادت �ضاعات العمل 
الفعلية الأ�ضبوعية للم�ضتغالت  فاإن فئة الدخل للن�ضبة 
اإن  ديناراً.   299-200 بني  ترتاوح  بقيت  منهن  الأعلى 
بحق  ترتكب  تكون  قد  انتهاكات  على  موؤ�ضراً  يعد  هذا 

العامالت من حيث بدل الإ�ضايف وا�ضتغالل العاملني.

�سكل )6(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الردنيات يف القطاع اخلا�ص لن�ضاط املعلومات والت�ضالت 

ح�ضب فئات الدخل ال�ضهري من العمل )بالدينار( 2014-2010

�سكل )7(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص لن�ضاط املعلومات والت�ضالت

ح�ضب �ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية، 2014-2010
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وت�ضري البيانات املو�ضحة يف ال�ضكل)9( اأن حوايل ن�ضف 
واحدة   واأن  حرفيات  هن  ال�ضناعة  ن�ضاط  يف  امل�ضتغالت 
الأولية.  املهن  من كل خم�ص م�ضتغالت هن عامالت يف 
وميكن القول اأن عمل املراأة يف املجال احلريف يعد منا�ضباً 
اأن املراأة تن�ضط فيه. جتدر الإ�ضارة  اجتماعياً ولذا جند 

ال�ضناعة  ن�ضاط  امل�ضتغالت يف  الأقل من  الن�ضبة  اأن  اىل 
كن من الالتي يعملن كم�ضغالت الآلت وعمال جتميع 
وعامالت بيع. اإن اإحجام الفتيات عن العمل على خطوط 
والنظرة  العمل  ببيئة  عالقة  لها  مدلولت  له  الإنتاج 

املجتمعية لفتاة امل�ضنع.

�سكل )8(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص ح�ضب فئات الدخل ال�ضهري

من العمل )بالدينار( و�ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية، 2014-2010

�سكل )9(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص

 ح�ضب املهنة احلالية 2014-2010
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كل  من  واحدة  اأن   )10( ال�ضكل  يف  البيانات  تظهر  كما 
الفئة  �ضمن  تقع  ال�ضناعة  ن�ضاط  يف  م�ضتغالت  ثالث 
العمرية 30- 39 وان 23% من امل�ضتغالت تقع �ضمن الفئة 
امل�ضتغالت  اأن ن�ضب  العمرية 25-29. ومن امللفت للنظر 

الأعلى  الن�ضبة  كانت  فقد  اجلغرايف،  التوزيع  وح�ضب 
لالإناث العامالت يف ن�ضاط ال�ضناعة التحويلية يف القطاع 
اخلا�ص تعمل يف حمافظة العا�ضمة تلتها حمافظة اإربد 
بتواجد  مرتبط  هذا  اأن  ويبدو  الزرقاء.  حمافظة  ثم 
عام  يف  اأنه  ويالحظ  املدن.  هذه  يف  ال�ضناعية  املن�ضاآت 

 19-15 بني  ترتاوح  التي  ال�ضغرية  العمرية  الفئات  يف 
عاماً والفئات العمرية الكبرية التي تزيد عن �ضتني عاماً 

كانت قليلة جداً.

2014 ارتفعت ن�ضبة امل�ضتغالت يف حمافظة الكرك حيث 
 ،2010 عام  يف  عليه  كانت  عما  مرات  بثالث  ت�ضاعفت 
املدينة  يف  جديدة  من�ضاآت  فتح  ب�ضبب  يكون  قد  وذلك 
ال�ضناعية التابعة ملحافظة الكرك، وجلهود وزارة العمل 

يف ت�ضجيع عمالة الإناث يف هذه املن�ضاآت.

�سكل )10(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص

ح�ضب الفئة العمرية  2014-2010
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اإن الفجوة يف الأجور بني اجلن�ضني هي موؤ�ضر دال على 
اأن التقدم املحرز يف امل�ضاواة القت�ضادية قد بلغ  حقيقة 
مرحلة التح�ضن حيث تعك�ص الفجوة الختالف يف الأجر 
بني اجلن�ضني الذي يتقا�ضاه كل من الرجال  والن�ضاء. 
ولكن  بطرق خمتلفة،  الأجور  الفجوة يف  قيا�ص  وميكن 
ال�ضهري  الأجر  احت�ضاب  هو  �ضيوعاً  الأكرث  الأ�ضلوب 

اجلدول  يف  املبينة  الأرقام  من  املالحظ  من  وبال�ضاعة. 
والتي  بال�ضاعة  اأو  ال�ضهرية  الأجور  فجوة  اأن   ،)1(
حت�ضب من خالل حا�ضل فرق متو�ضط الأجر ال�ضهري 
الأجر  اإىل متو�ضط  للمراأة والرجل من�ضوباً  بال�ضاعة  اأو 
ال�ضهري اأو بال�ضاعة للرجل م�ضروباً مبائة قد انخف�ضت 

انخفا�ضاً جوهرياً بني عامي 2010 و2014.

�سكل )11(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضناعة التحويلية

ح�ضب املحافظة، 2014-2010
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جدول )1(
فجوة الأجر بال�ضاعة وال�ضهر بالدينار الأردين للم�ضتغلني يف ن�ضاط ال�ضناعات التحويلية، 2013-2010
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اإ�ضافة اىل ما �ضبق، فقد اأ�ضارت النتائج املبينة يف ال�ضكل 
12 اأن الغالبية العظمى من امل�ضتغالت يف ن�ضاط ال�ضناعة 
املادية، حيث  كفايته  ب�ضبب عدم  بتغيري عملهن  يرغنّب 
الوظيفي  للتقدم  حمفزة  غري  امل�ضانع  تكون  اأن  ميكن 
من  ولكن  �ضئيلة.  فيها  الدخل  حت�ضن  فر�ص  وبالتايل 
اجلدير بالذكر اأن ن�ضبة امل�ضتغالت املرتفعة  الالتي كن 

 2.2 الأن�سطة املالية والتاأمني
حقق ن�ضاط الأن�ضطة املالية والتاأمني منواً بلغ 23.1% يف 
عام 2014  مقارنة بعام 2010 لالأ�ضعار الثابتة. كما بلغت 
م�ضاهمة هذا الن�ضاط يف الناجت املحلي الإجمايل باأ�ضعار 

ال�ضوق الثابتة 10% يف عام 2014.
اأظهرت نتائج م�ضح فر�ص العمل امل�ضتحدثة، اأن حوايل 

يرغنب بتغيري عملهن ب�ضبب ظروف العمل والتي بلغت 
يف   .2014 عام  يف   %10 اإىل  انخف�ضت   2010 عام  يف   %25
بتغيري  يرغنّب  الالتي  امل�ضتغالت  ن�ضبة  ارتفعت  املقابل 
من  العلمي  املوؤهل  مع  منا�ضبته  عدم  ب�ضبب  عملهن 

12.4% يف عام 2010 اىل 16.2% يف عام 2014.

ربع فر�ص العمل الذي مت ا�ضتحداثها يف القطاع اخلا�ص 
كانت  و2014   2010 لعامي  والتاأمني  املالية  لالأن�ضطة 
ل�ضالح الإناث،  يف املقابل فقد ح�ضل الذكور على ثالثة 
اأرباع فر�ص العمل التي مت ا�ضتحداثها يف القطاع اخلا�ص 

لالأن�ضطة املالية والتاأمني )انظر �ضكل رقم 1(.

�سكل )12(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت يف القطاع اخلا�ص

 ح�ضب اأ�ضباب الرغبة يف تغيري الن�ضاط القت�ضادي، 2014-2010  
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الإناث  ن�ضبة  اأن  والبطالة،  العمالة  م�ضح  اأظهر  كما 
العامالت يف القطاع اخلا�ص يف الأن�ضطة املالية والتاأمني 
اأن  حيث  العامني  بني  جوهرية  تباينات  اأي  تظهر  مل 

واحداً من كل اأربعة اأفراد يعملون يف هذا الن�ضاط كانت 
اأنثى)انظر �ضكل رقم 2(.

�سكل )1(
التوزيع الن�ضبي لفر�ص العمل امل�ضتحدثة يف القطاع اخلا�ص لن�ضاط املالية والتاأمني

ح�ضب اجلن�ص، 2014-2010 

�سكل )2(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغلني الأردنيني يف القطاع اخلا�ص ح�ضب اجلن�ص، 
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الإناث  غالبية  اأن  والبطالة،  العمالة  م�ضح  نتائج  وت�ضري   
املالية والتاأمني  العامالت يف القطاع اخلا�ص يف الأن�ضطة 

م�ضوح  نتائج  اأظهرت  فقد  التعليمي،  امل�ضتوى  وح�ضب 
العمالة والبطالة املبينة يف ال�ضكل )4( اأن معظم الإناث 
القطاع  يف  والتاأمني  املالية  الأن�ضطة  يف  العامالت 
اخلا�ص م�ضتواهن التعليمي بكالوريو�ص فاأعلى، يف حني 

وخدمات الأعمال يف عامي 2010 و2014، يعملن مقابل اأجر 
وبن�ضبة جتاوزت 99% يف كال العامني. )انظر ال�ضكل 3( 

العامالت يف القطاع اخلا�ص يف  الإناث  انخف�ضت ن�ضبة 
هذا الن�ضاط من حملة الدبلوم املتو�ضط ما بني العامني 

2010- 2014 مبقدار 10 نقاط مئوية.
 

�سكل )3(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف الأن�ضطة املالية والتاأمني

ح�ضب احلالة العملية،2014-2010

�سكل )4(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف الأن�ضطة املالية والتاأمني

ح�ضب امل�ضتوى التعليمي، 2014-2010
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م�ضح  نتائج  اأظهرت  فقد  الزواجية  احلالة  وح�ضب 
من  اأكرث  اأن   )5( ال�ضكل  يف  املبينة  والبطالة   العمالة 
الزواج  لهن  ي�ضبق  مل  الالتي  من  هن  امل�ضتغالت  ن�ضف 

وجود  اإىل  والبطالة  العمالة  م�ضح  نتائج  وت�ضري  كما 
يف  للعامالت  ال�ضهرية  الدخل  فئات  يف  جوهري  تباين 
حيث  اخلا�ص،  القطاع  يف  والتاأمني  املالية  الأن�ضطة 
من  اأقل  دخل  يتقا�ضني  الالتي  الإناث  ن�ضبة  انخف�ضت 
يف   %0.4 اإىل   2010 عام  يف   %3.1 من  �ضهرياً  ديناراً   199
عام 2014. كما لوحظ من النتائج املبينة يف ال�ضكل )6( 
دينار   299 اىل   200 من  الدخل  فئة  يف  امللمو�ص  التغري 
اأردين بني العامني حيث انخف�ضت ن�ضبة الإناث الالتي 

واأن حوايل اثنتني من بني خم�ضة من الإناث العامالت 
يف هذا الن�ضاط هن من املتزوجات. 

يتقا�ضني هذا الدخل من 33.5% يف عام 2010 اإىل %13.6 
الفئات  لي�ضمل  التغيري  هذا  انتقل  حيث   .2014 عام  يف 
الأخرى على التوايل، حيث اأظهرت النتائج ارتفاع ن�ضبة 
العامالت الالتي يتقا�ضني دخل 300-499 ديناراً خالل 
العامني املذكورين مبقدار 17 نقطة مئوية كما ارتفعت 
ن�ضبة الإناث الالتي يتقا�ضني دخل 500 دينار فاأكرث من 

12.6% يف عام 2010 اىل 18.7% يف عام 2014.

�سكل )5(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف الأن�ضطة املالية والتاأمني

ح�ضب احلالة الزواجية، 2014-2010
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 وح�ضب �ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية يف ال�ضكل)7(، 
الن�ضبة  اأن  والبطالة  العمالة  م�ضح  نتائج  اأظهرت  فقد 
والتاأمني  املالية  ن�ضاط  يف  العامالت  لالإناث  الأعلى 
يعملن مبقدار �ضاعات ترتاوح بني 40 و59 �ضاعة اأ�ضبوعياً 

خالل العامني 2010-2014. ومن اجلدير بالذكر اأن عام 
2014 مل ي�ضجل اأي ن�ضبة من الإناث الالتي عملن يف هذا 

الن�ضاط اأكرث من 60 �ضاعة.

�سكل )6(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف الأن�ضطة املالية والتاأمني

ح�ضب فئات الدخل ال�ضهري من العمل )بالدينار( 2014-2010

�سكل )7(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف الأن�ضطة املالية والتاأمني

ح�ضب �ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية 2014-2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0.4

3.1

13.6

33.5

67.3

50.8

18.7

12.6

2010
2014

199 وأقل

200-299

300-499

500+

0

20

40

60

80

100

60+40-5930-390-29

2.2
3.6

19.2

9.4

75.8

87

0 2.8

2014
2010



مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية

54

الدخل  فئات  مع  الفعلية  العمل  �ضاعات  درا�ضة  وعند   
عدد  اختلفت  مهما  باأنه  يتبني   )8( ال�ضكل  يف  املبينة 
�ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية للم�ضتغالت الأردنيات 

من  اأكرث  اأن   )9( ال�ضكل  يف  املو�ضحة  البيانات  وت�ضري   
من  هن  والتاأمني  املالية  الأن�ضطة  يف  امل�ضتغالت  ثلثي 
الفنيون  مهنة  تلتها  الخت�ضا�ضيون  مهنة  العامالت يف 
اأن  اىل  الإ�ضارة  جتدر  كما  الخت�ضا�ضيني،  وم�ضاعدو 
الن�ضبة الأقل من امل�ضتغالت يف الأن�ضطة املالية والتاأمني 
من  ويالحظ  الأولية.  املهن  يف  يعملن  الالتي  من  كن 
يف  الن�ضاء  ن�ضبة  يف  ملحوظاً  انخفا�ضاً  البياين  الر�ضم 

بني  يرتاوح  دخاًل  يتقا�ضني  منهن  الأكرب  الن�ضبة  فان 
300 اإىل 499 ديناراً اأردنياً. 

م�ضاعدي  والفنيني  امل�ضاندين  املكتبيني  املوظفني  فئتي 
القدرة  حيث  من  دللت  لذلك  حيث  الخت�ضا�ضيني. 
على ا�ضتقطاب الإناث للعمل يف هذا القطاع اأو اإبقائهن 
�ضيعاين  كذلك  الأمر  ا�ضتمر  واإذا  العمل.  راأ�ص  على 
ل�ضغل  املوؤهالت  الن�ضاء  عدد  قلة  من  م�ضتقبالً  القطاع 

منا�ضب يف فئة الخت�ضا�ضيني. 

�سكل )8(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص ح�ضب فئات الدخل ال�ضهري 

من العمل )بالدينار( و�ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية، 2014-2010
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كل  من  واحدة  اأن  ال�ضكل)10(  يف  البيانات  تظهر  كما   
ثالث م�ضتغالت يف الأن�ضطة املالية والتاأمني تقع �ضمن 
ن�ضب  اأن  للنظر  امللفت  ومن   .29-25 العمرية  الفئة 
امل�ضتغالت يف الفئات العمرية التي تزيد عن �ضتني عاماً 
كانت قليلة جداً لكال العامني. وهذه املفارقة تعك�ص واقع 

حال املراأة العاملة حيث تكون ن�ضطة اقت�ضادياً يف فرتة 
القت�ضادية  تت�ضاءل م�ضاركتها  ثم  الزواج ومن  ما قبل 
اأي خبريات يف  العمر، حتى نكاد ل جند  مع تقدمها يف 

منا�ضب عليا ممن تزيد اأعمارهن عن �ضتني عاماً. 

�سكل )9(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص

ح�ضب املهنة احلالية 2014-2010
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ال�ضكل)11(، فقد كانت  املبني يف  التوزيع اجلغرايف  وح�ضب 
الن�ضبة الأعلىلالإناث العامالت يف الأن�ضطة املالية والتاأمني 
يف القطاع اخلا�ص تعمل يف حمافظة العا�ضمة. وقد يعزى 
تلتها  فيها،  والتاأمني  امل�ضريف  الن�ضاط  تركز  اإىل  ذلك 

حمافظة البلقاء والتي تعد قريبة جداً منها. فاملوا�ضالت 
من  ويالحظ  توافراً.  اأكرث  تكون  العمل  اأماكن  واإىل  من 
اإربد  امل�ضتغالت يف حمافظة  ارتفاع ن�ضبة  بيانات عام 2014 

مبقدار �ضعف ما كانت عليه يف عام 2010. 

�سكل )10(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص 

ح�ضب الفئة العمرية  2014-2010

�سكل )11(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص 
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

59-5049-4039-3029-2524-2015-19

2014
2010

0

10

20

30

40

50

60

70

80

75.
1 77.

4

6.1 6.1

3.3 5.5

2.1 1.5

6.5 3.7 1.1 0.3 1.1 0.3 1.9 0.3 2.2 1.3 0.2 0.8 0.5 0.6 2.3

2014
2014





املشاركة االقتصادية للمرأة يف األردن

57

 من املالحظ من الأرقام املبينة يف اجلدول 1 اأن فجوة 
بني  جوهرياً  انخفا�ضاً  انخف�ضت  قد  بال�ضاعة  الأجور 
عامي 2010 و2013  وبن�ضبة انخفا�ص وا�ضحة يف الأجور 

اإ�ضافة اىل ما �ضبق، فقد اأ�ضارت النتائج املبينة يف ال�ضكل 
والتاأمني  املالية  الأن�ضطة  يف  امل�ضتغالت  جميع  اأن   )12(
هو  عملهن  لتغيري  الرئي�ضي  ال�ضبب  كان   2010 لعام 
الرئي�ضي  ال�ضبب  واأما يف عام 2014 فكان  العمل  ظروف 
وتتوافق  الطويلة.  العمل  �ضاعات  هو  العمل  لتغيري 

ال�ضهرية �ضجلت قيمة بلغت 46%، بينما انخف�ضت فجوة 
قيمتها  بلغت  والتاأمني  املالية  لأن�ضطة  بال�ضاعة  الأجور 

.%19

واقع  لفهم  اأعدت  عديدة  تقارير  مع  البيانات  هذه 
الطويلة  العمل  �ضاعات  أن  حيث  العاملة  الأردنية  املراأة 
على  املراأة  قدرة  التي حتد من  العوائق  اأهم  اأحد  ت�ضكل 

ال�ضتمرار يف �ضوق العمل.  

�سكل )12(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت يف القطاع اخلا�ص يف الأن�ضطة املالية 

ح�ضب اأ�ضباب الرغبة يف تغيري الن�ضاط القت�ضادي، 2014-2010
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3.2 املعلومات والت�سالت
حقق ن�ضاط املعلومات والت�ضالت معدل منو بلغ  %13.6 
كما  الثابتة.  لالأ�ضعار   2010 بعام  مقارنة   2014 عام  يف 
الإجمايل  املحلي  الناجت  الن�ضاط يف  هذا  م�ضاهمة  بلغت 

باأ�ضعار ال�ضوق الثابتة 14.4% يف عام 2014. 
 %29.9 اأن  امل�ضتحدثة،  العمل  م�ضح فر�ص  نتائج  وت�ضري 
من فر�ص العمل الذي مت ا�ضتحداثها يف القطاع اخلا�ص 
املعلومات والت�ضالت يف عام 2014 كان ل�ضالح  لن�ضاط 

الإناث  ن�ضبة  ارتفاع  والبطالة  العمالة  م�ضح  اأظهر  كما 
العامالت يف هذا الن�ضاط من 15% يف عام 2010 اىل %21 
الذكور %85   امل�ضتغلني  ن�ضبة  بلغت  املقابل  لعام 2014 يف 
لعام 2010 وانخف�ضت اىل 79% يف عام 2014 كما هو مبني 
باملوؤ�ض�ضات  العمل  الن�ضاء  ال�ضكل )2(. ب�ضكل عام تف�ضل 

  2010 عام  يف   %24.3 الن�ضبة  هذه  بلغت  حني  يف  الإناث 
املقابل  يف  العامني،  بني  مئوية  نقاط  �ضتة  بزيادة  اأي 
يف  ا�ضتحداثها  مت  الذي  العمل  فر�ص  ن�ضبة  انخف�ضت 
للذكور  والت�ضالت  املعلومات  لن�ضاط  اخلا�ص  القطاع 
كما  70.1 % يف عام 2014.  من 75.7% يف عام 2010 اىل 
اأقل  هو مبني يف �ضكل )1(. وتعترب ن�ضبة الت�ضغيل هذه 
من ن�ضبة اخلريجات يف هذا املجال حيث تت�ضاوى تقريبا 

اأعداد اخلريجات مع اخلريجني يف علوم احلا�ضوب. 

الكبرية، ونظراً لأن هذا القطاع الذي يعترب حديثاً ن�ضبياً 
يحتوي على العديد من املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة، 
فقد يكون ذلك اأحد اأ�ضباب عدم ا�ضتغال املراأة به بن�ضب 

اأعلى. 
 

�سكل )1(
التوزيع الن�ضبي لفر�ص العمل امل�ضتحدثة يف القطاع اخلا�ص لن�ضاط املعلومات والت�ضالت

 ح�ضب اجلن�ص، 2014-2010 

0

10

20

30

40

50

60

70

80 75.7

75.7

24.9

70.1

2010

2010 2014

2014



املشاركة االقتصادية للمرأة يف األردن

59

وت�ضري نتائج م�ضح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة 
يف  العامالت  الإناث  غالبية  اأن  العامة،  الإح�ضاءات 

القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط املعلومات والت�ضالت يعملن 
مقابل اأجر لكال العامني. )انظر ال�ضكل 3 (  

�سكل )2(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغلني الردنيني يف ن�ضاط املعلومات والت�ضالت

 ح�ضب اجلن�ص، 2014-2010 

�سكل )3(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط املعلومات والت�ضالت 

ح�ضب احلالة العملية،2014-2010
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م�ضوح  نتائج  اأظهرت  فقد  التعليمي،  امل�ضتوى  وح�ضب 
العمالة والبطالة املبينة يف ال�ضكل )4( اأن معظم الإناث 
القطاع  يف  والت�ضالت  املعلومات  ن�ضاط  يف  العامالت 

م�ضح  نتائج  اأظهرت  فقد  الزواجية  احلالة  وح�ضب 
 %80 حوايل  اأن  ال�ضكل)5(  يف  املبينة  والبطالة  العمالة 
الزواج  لهن  ي�ضبق  مل  الالتي  من  هن  العامالت  من 
)عزباوات( لكال العامني، كما �ضكلت املتزوجات العامالت 
خم�ص العامالت يف هذا الن�ضاط للعامني املذكورين. اإن 

لكال  فاأعلى  بكالوريو�ص  التعليمي  م�ضتواهن  اخلا�ص 
العامني.

الذكوري  بالطابع  تت�ضم  املجال  هذا  يف  العمل  طبيعة 
وبالتايل قد تقبل عليه العزباوات ولكن مع الزواج جتد 
املراأة اأن هذا القطاع ل ينا�ضبها من حيث �ضاعات العمل 
مواكبة  على  قدرتها  يتطلب  الذي  الوظيفي  والتطور 

التقدم ال�ضريع ن�ضبياً يف هذا القطاع.

�سكل )4(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط املعلومات والت�ضالت 

ح�ضب امل�ضتوى التعليمي، 2014-2010
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يف  املبينة  والبطالة  العمالة  م�ضح  نتائج  وت�ضري  كما 
الدخل  فئات  يف  جوهري  تباين  وجود  اإىل   )6( ال�ضكل 
يف  والت�ضالت  املعلومات  ن�ضاط  يف  للعامالت  ال�ضهرية 
الالتي  الإناث  ن�ضبة  انخف�ضت  حيث  اخلا�ص،  القطاع 
�ضهرياً من 7.9% يف  ديناراً  اأقل من 199  يتقا�ضني دخل 
عام 2010 اإىل 0.3% يف عام 2014. كما تدل النتائج على 

التغري الوا�ضح يف فئات الدخل الأعلى والتي اأ�ضارت اإىل 
التغري اجلوهري يف فئة الدخل التي ترتاوح ما بني 300 
عام  يف   %43.2 من  الن�ضبة  ارتفعت  حيث  دينار   499 اإىل 
2010 اإىل 60.8% يف عام 2014. يف املقابل انخف�ضت ن�ضبة 
من يح�ضلن على دخل يرتاوح ما بني 200 اإىل 299 ديناراً 

من 37% يف عام 2010 اإىل 24% يف عام 2014.

�سكل )5(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط املعلومات والت�ضالت 

ح�ضب احلالة الزواجية 2010 -2014
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يف  املبينة  الأ�ضبوعية  الفعلية  العمل  �ضاعات  وح�ضب 
والبطالة  العمالة  نتائج م�ضح  اأظهرت  ال�ضكل )7(، فقد 
الفعلية  العمل  �ضاعات  يف  جوهري  تباين  يوجد  ل  اأنه 
الأ�ضبوعية خالل عامي 2010 و2014 لالإناث العامالت 
يف ن�ضاط املعلومات والت�ضالت يف القطاع اخلا�ص، ومن 
اجلدير بالذكر فقد كانت اأعلى ن�ضبة لالإناث العامالت 

 59 اإىل   40 بني   ما  يعملن  الالتي  من  الن�ضاط  هذا  يف 
اللواتي  ن�ضبة  اأن  كما  العامني.  لكال  اأ�ضبوعياً  �ضاعة 
يعملن عدد �ضاعات اأقل، مل تتغري بني العامني، ما ي�ضري 
خطوات  تتخذ  مل  القطاع  يف  العاملة  ال�ضركات  اأن  اإىل 

جديدة يف جمال الدوام اجلزئي.
 

�سكل )6(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص لن�ضاط املعلومات والت�ضالت 

ح�ضب فئات الدخل ال�ضهري من العمل )بالدينار( 2014-2010

�سكل )7(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص لن�ضاط املعلومات والت�ضالت 

ح�ضب �ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية، 2014-2010 
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وعند درا�ضة �ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية مع فئات 
اأنه   )8( ال�ضكل  يف  املبينة  النتائج  من  فيالحظ  الدخل 
الأ�ضبوعية  الفعلية  العمل  �ضاعات  عدد  اختلفت  مهما 

غالبية  اأن   )9( ال�ضكل  يف  املو�ضحة  البيانات  وت�ضري 
املعلومات  ن�ضاط  يف  و2010   2014 عام  يف  امل�ضتغالت 
الفنيني  فئة  تلتها  الخت�ضا�ضيون  هن  والإت�ضالت 
وم�ضاعدو الخت�ضا�ضيني. وقد يكون النخفا�ص يف ن�ضبة 
املرتاكمة  اخلربات  تناق�ص  اإىل  مرده  الخت�ضا�ضيني 

للم�ضتغالت الأردنيات فاإن غالبيتهن يح�ضلن على دخل 
يرتاوح ما بني 300-499 ديناراً اأردنياً.

فيه،  العمل  يف  املراأة  ا�ضتمرار  عدم  نتيجة  القطاع،  يف 
العادة  يف  اخت�ضا�ضاً  تتطلب  ل  التي  للمهن  توجهها  اأو 
الن�ضبة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  امل�ضاندة.  كاخلدمات 
كن  العامني  لكال  الن�ضاط  هذا  يف  العامالت  من  الأقل 

من الالتي يعملن يف املهن احلرفية والأولية.

�سكل )8(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط املعلومات والت�ضالت ح�ضب فئات الدخل 

ال�ضهريه من العمل )بالدينار( و�ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية، 2014-2010
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امل�ضتغالت  ثلث  اأن    )10( ال�ضكل  يف  البيانات  تظهر  كما 
يف ن�ضاط املعلومات والت�ضالت يف عام 2010 تقع �ضمن 
 2014 عام  يف  اأ�ضبحت  حني  يف   ،29  -25 العمرية  الفئة 
النتائج  ت�ضري  كما  م�ضتغالت.  اإناث  اأربع  كل  من  واحدة 

لعام  الن�ضاط  امل�ضتغالت يف هذا  الإناث  اأن 25% من  اإىل 
عاماً   39-30 العمرية  الفئة  �ضمن  اأعمارهن  تقع   2010

وارتفعت الن�ضبة اىل 36% يف عام 2014.

�سكل )9(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط املعلومات والت�ضالت 

ح�ضب املهنة احلالية، 2014-2010

�سكل )10(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت يف القطاع اخلا�ص لن�ضاط املعلومات والت�ضالت ح�ضب العمر، 2014-2010
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العامني  يف  اخلا�ص  القطاع  يف  والت�ضالت  املعلومات 
البلقاء  حمافظة  تلتها  العا�ضمة،  حمافظة  يف  يعملن 
باأن حمافظات  بالذكر  اإربد. ومن اجلدير  ثم حمافظة 

ال�ضهرية  املبينة يف اجلدول فجوة الأجور  وتدل الأرقام 
وبال�ضاعة كانت ل�ضالح الإناث يف عام 2010 بينما تغريت 
ويعود  الذكور.  ل�ضالح  لت�ضبح   2013 عام  يف  جوهرياً 
ال�ضبب يف ذلك اإىل اأن متو�ضط الأجر ال�ضهري وبال�ضاعة 
لالإناث يف عام 2010  كان اأعلى منه للذكور واأما يف عام 

اإقليم اجلنوب ل يوجد بها م�ضتغالت يف ن�ضاط املعلومات 
والت�ضالت يف القطاع اخلا�ص با�ضتثناء حمافظة الكرك 

وبن�ضبة �ضئيلة مل تتجاوز %1. 

2014 فاأ�ضبح متو�ضط الأجر ال�ضهري وبال�ضاعة للذكور 
اأعلى منه لالإناث. وقد يكون ذلك مرتبطاً بالنخفا�ص 
الوا�ضح لن�ضبة الخت�ضا�ضيني من الإناث بني العامني، 
اأجور  معدل  على  الخت�ضا�ضي  يح�ضل  ما  عادة  حيث 

اأعلى. 

�سكل )11(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط املعلومات والت�ضالت 

ح�ضب املحافظة 2014-2010
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اأ�ضارت النتائج املبينة يف ال�ضكل )12( اأن الغالبية العظمى 
من امل�ضتغالت عام 2014 يف ن�ضاط الت�ضالت وتكنولوجيا 
املعلومات يرغنّب بتغيري عملهن ب�ضبب عدم منا�ضبته مع 
املوؤهل العلمي، يف حني اأن 38.4% من امل�ضتغالت يف هذا 
القطاع عام 2010  يرغنّب بتغيري عملهن ب�ضبب �ضاعات 
العمل الطويلة وتغريت هذه النظرة يف العام 2014 حيث 

اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   .%26.2 إىل  الن�ضبة  انخف�ضت 
اأنه  عملهن  بتغيري  يرغنب  كن  الالتي  امل�ضتغالت  ن�ضبة 
املادية بلغت 9.1% يف عام 2010  الناحية  لي�ص كافياً من 
وارتفعت اىل 27.9% يف عام 2014. كما اأن واحدة من كل 
خم�ص م�ضتغالت يرغنّب بتغيري عملهن ب�ضبب اأن مكان 

العمل بعيد عن امل�ضكن يف عام 2010.

جدول )1(
فجوة الأجر بال�ضاعة وال�ضهر بالدينار الأردين للم�ضتغلني يف ن�ضاط املعلومات والت�ضالت يف القطاع 

اخلا�ص،2013-2010

فجوة الأجرمتوسط الأجر بال�ضهرمتو�ضط الأجر بال�ضاعةالسنة
اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

20128327233.63.21112
20104985082.262.33-2.9-2.0

�سكل )12(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط املعلومات والت�ضالت

ح�ضب اأ�ضباب الرغبة يف تغيري الن�ضاط القت�ضادي،2014-2010
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 4.2 ال�سياحة
حقق ن�ضاط ال�ضياحة )اأن�ضطة خدمات الإقامة والغذاء( 
منواً بلغ 10.8% يف عام 2014 مقارنة بعام 2010 بالأ�ضعار 

الثابتة.  
ميتاز قطاع ال�ضياحة باأنه من اأكرث القطاعات التي تعاين 
هذا  على  ويغلب  املوؤهلني  والعامالت  العاملني  قلة  من 
القطاع يف املهن الأولية العمالة الوافدة. وين�ضط القطاع 
يف و�ضط وجنوب اململكة حيث تنت�ضر املطاعم واخلدمات 
الفندقية والأن�ضطة ال�ضياحية. مما يعطي القطاع ميزة 
ن�ضبية يف القدرة على ت�ضغيل اأهايل هذه املناطق، اإل اأن 

الواقع بعيد عن هذه الفرتا�ضات.

دائرة  تنفذه  والذي  ال�ضتخدام  م�ضح  نتائج  تبني  كما 
الإح�ضاءات العامة �ضنوياً، اأن ن�ضبة الإناث العامالت يف 
العامني  خالل  طفيفاً  ارتفاعاً  اأظهرت  ال�ضياحة  ن�ضاط 

فر�ص  اأن  امل�ضتحدثة  العمل  فر�ص  م�ضح  نتائج  ت�ضري 
العمل الذي مت ا�ضتحداثها يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط 
ال�ضياحة يف عام 2014 لالإناث كانت قليلة حيث مل تتجاوز 
اأي  ا�ضتحداث  يتم  مل  حني  يف  جديدة،  عمل  فر�ضة   34
وظيفة جديدة لالإناث يف عام 2010 وهذا ما ي�ضري اإليه 
اأن 93% من الإناث تركن  ال�ضكل رقم)1( حيث يالحظ 
عملهن يف هذا الن�ضاط مل يتمكّن من احل�ضول على اأي 
ذلك  ويعود  تركنها.  الالتي  فر�ضة عمل جديدة مقابل 
اأثرها  انعك�ص  والتي  املنطقة  ال�ضيا�ضية يف  الظروف  اإىل 
على  خا�ص  وب�ضكل  ال�ضياحة  ن�ضاط  على  وا�ضح  ب�ضكل 

م�ضاركة الإناث يف هذا الن�ضاط.

 .2014 لعام  و%6   2010 لعام   %3.4 الن�ضبة  بلغت  حيث 
)انظر �ضكل رقم 2(

 

�سكل )1(
عدد فر�ص العمل امل�ضتحدثة يف قطاع اأن�ضطة ال�ضياحة 

ح�ضب اجلن�ص، 2014-2010 
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واأ�ضارت نتائج م�ضح العمالة والبطالة، اأن غالبية الإناث 
و2014    2010 عامي  يف  ال�ضياحة  ن�ضاط  يف  العامالت 
م�ضتخدمات باأجر وبن�ضبة جتاوزت 93% يف كال العامني. 
الإناث  ن�ضب  يف  جوهرياً  ارتفاعاً  البيانات  اأظهرت  كما 

الالتي يعملن حل�ضابهن اخلا�ص دون وجود م�ضتخدمني 
يف هذا الن�ضاط من 0.9% يف عام 2010 اإىل 6.4% يف عام 

2014. )انظر ال�ضكل 3(  

�سكل )2(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغلني الأردنيني يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضياحة

ح�ضب اجلن�ص 2014-2010

�سكل )3(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغلني الأردنيني يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضياحة ح�ضب اجلن�ص 2014-2010
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م�ضح  نتائج  اأظهرت  فقد  التعليمي،  امل�ضتوى  وح�ضب 
معظم  اأن   )4( ال�ضكل  يف  املبينة  والبطالة  العمالة 
ال�ضياحة يف القطاع اخلا�ص  العامالت يف ن�ضاط  الإناث 
النتائج  اأظهرت  كما   فاأقل،  ثانوي  التعليمي  م�ضتواهن 

م�ضح  نتائج  اأظهرت  فقد  الزواجية  احلالة  وح�ضب   
من  ثالثة  اأن   )5( ال�ضكل  يف  املبينة  والبطالة   العمالة 
كل خم�ص عامالت هن من الالتي مل ي�ضبق لهن الزواج 
)عزباوات( يف عام 2014 يف حني مل ت�ضل هذه الن�ضبة يف 

يف  ال�ضياحة  ن�ضاط  يف  عامالت  اأربع  كل  من  واحدة  اأن 
عام 2010 من حملة ال�ضهادة اجلامعية، يف حني انخف�ص 

العدد يف عام 2014 لي�ضبح واحدة من كل �ضتة عامالت.

العامالت  املتزوجات  �ضكلت  كما  الن�ضف،  اإىل   2010 عام 
ون�ضف   2014 عام  يف  الن�ضاط  هذا  يف  العامالت  ثلث 

العامالت يف عام 2010.
 

�سكل )4(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضياحة 

ح�ضب امل�ضتوى التعليمي، 2014-2010

�سكل )5(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضياحة ح�ضب احلالة الزواجية، 2014-2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80

6.2

6.2

6.2

14.5

14.5

14.5

14.5

2010
2014







0

10

20

30

40

50

60

70

80



46.3

63.9

48.8

33

3.1 4.9

2010
2014



مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية

70

وجود  اإىل  والبطالة  العمالة  م�ضح  نتائج  وت�ضري  كما 
يف  للعامالت  ال�ضهرية  الدخل  فئات  يف  جوهري  تباين 
انخف�ضت  حيث  اخلا�ص،  القطاع  يف  ال�ضياحة  ن�ضاط 
ن�ضبة الإناث الالتي يتقا�ضني دخاًل اأقل من 199 ديناراً 
�ضهرياً من 36.4% يف عام 2010 اإىل 19.4% يف عام 2014. 
ولوحظ من النتائج املبينة يف ال�ضكل )6( التغري يف فئة 
الدخل من 200 اإىل 299 ديناراً اأردنياً بني العامني حيث 
من  الدخل  هذا  يتقا�ضني  الالتي  الإناث  ن�ضبة  ارتفعت 
35.2% يف عام 2010 اىل 41.3% يف عام 2014. كما اأظهرت 

وح�ضب �ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية يف ال�ضكل )7(، 
اأن ل يوجد  والبطالة  العمالة  نتائج م�ضح  اأظهرت  فقد 
تباين جوهري يف �ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية خالل 
عامي 2010 و2014 لالإناث العامالت يف ن�ضاط ال�ضياحة 
يف القطاع اخلا�ص، فكانت اأعلى ن�ضبة بني الإناث الالتي 

النتائج التغري اجلوهري يف فئة الدخل 300-499 ديناراً 
اىل   2010 عام   %21.8 من  الن�ضبة  ارتفعت  حيث  اأردنياً 
ن�ضبة قليلة  اأن  امللفت للنظر  32.7% يف عام 2014. ومن 
من العامالت يف ن�ضاط ال�ضياحة يف القطاع اخلا�ص مل 
تتجاوز 7% حت�ضل على دخل مقداره 500 دينار فاأكرث، 
القطاع  هذا  يف  تعمل  ل  املراأة  اأن  مرده  ذلك  يكون  وقد 
مدة طويلة ترتاكم فيها اخلربة اأو اأن قيمة عملها تعترب 
الرجل  بها  يقوم  التي  الأعمال  قيمة  من  اأهمية  اأقل 

بالن�ضبة ل�ضاحب العمل.

يعملن من 40-59 �ضاعة اأ�ضبوعياً. ومن اجلدير بالذكر 
اأن ن�ضبة الإناث الالتي يعملن يف هذا الن�ضاط اأكرث من 
60 �ضاعة قد انخف�ضت ب�ضكل ملمو�ص من 16.9% يف عام 

2010 اإىل 2.4% يف عام 2014.

�سكل )6(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضياحة

ح�ضب فئات الدخل ال�ضهري من العمل )بالدينار( 2014-2010
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الدخل  فئات  مع  الفعلية  العمل  �ضاعات  درا�ضة  وعند   
فيالحظ من نتائج عام 2010 املبينة يف ال�ضكل )8( تباين 
للم�ضتغالت  الأ�ضبوعية  الفعلية  العمل  �ضاعات  عدد  يف 
الأردنيات مع الدخل الذي يتقا�ضينه، حيث اأظهر ال�ضكل 
اأن غالبية الإناث الالتي يعملن من 1-29 �ضاعة اأ�ضبوعياً 
يتقا�ضني دخاًل مل يتجاوز األ 199 ديناراً اأردنياً، يف حني 
حت�ضل الإناث الالتي يعملن من 30 اىل 59 �ضاعة على 
دخل �ضهري يرتاوح بني 200 اىل 299 ديناراً. اأما الإناث 
الالتي يعملن يف هذا الن�ضاط 60 �ضاعة فاأكرث فيتقا�ضني 
دخاًل 300-499 ديناراً، وقد يكون لبدل الإ�ضايف دور يف 
رفع فئة الدخل. وب�ضكل عام اأظهرت النتائج يف عام 2010 
اأنه كلما زادت �ضاعات العمل يف ال�ضياحة زاد الدخل الذي 

اليومي  العمل  لطبيعة  ذلك  يكون  وقد  املراأة.  تتقا�ضاه 
واملطاعم  ال�ضياحية  املن�ضاآت  من  العديد  به  تت�ضم  الذي 
التي تدفع اأجرة بح�ضب عدد ال�ضاعات ولي�ص �ضهرية. يف 
الالتي  الإناث  كافة  اأن   2014 عام  نتائج  اأظهرت  املقابل 
عملن يف ن�ضاط ال�ضياحة من 40 اىل 59 �ضاعة تقا�ضني 
دخاًل 500 دينار اأردين فاأكرث، كما تبني اأن اأكرث من ن�ضف 
الإناث العامالت يف هذا الن�ضاط والالتي يتقا�ضني دخاًل 
200-299 ديناراً يعملن اأكرث من 60 �ضاعة اأ�ضبوعياً، ويف 
الأدنى  احلد  ملعادلة  وا�ضح  انتهاك  على  موؤ�ضر  ذلك 
الالتي  الناث  الإ�ضايف. وكذلك  العمل  لالأجور وقانون 

يعملن من 30-39 �ضاعة يتقا�ضني نف�ص الدخل.

�سكل )7(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضياحة

ح�ضب �ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية 2014-2010
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معظم  اأن   )9( ال�ضكل  يف  املو�ضحة  البيانات  وت�ضري   
يعملن  العامني  لكال  ال�ضياحة  ن�ضاط  يف  امل�ضتغالت 
اأن  اإىل  البيانات  ت�ضري  كما  واخلدمات.  البيع  مهنة  يف 
واحدة من كل �ضتة م�ضتغالت يف ن�ضاط ال�ضياحة يعملن 
اأو مبهنة العاملني  مبهنة املوظفني املكتبيني امل�ضاندين 
الن�ضبة الأقل  اأن  يف املهن الأولية. ومن اجلدير بالذكر 

ال�ضياحة لكال العامني كن من  من العامالت يف ن�ضاط 
درا�ضات  الالتي يعملن كفنيات واخت�ضا�ضيات. وبح�ضب 
اأجريت على م�ضاركة املراأة الأردنية يف هذا القطاع، فاإن 
واجتماعياً.  ثقافياً  للمراأة  منا�ضباً  يعترب  ل  فيه  العمل 
ومن املرجح اأن ذلك اأحد الأ�ضباب الرئي�ضية التي ل جند 

املراأة يف مهن متقدمة يف هذا القطاع.

�سكل )8(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضياحة ح�ضب فئات الدخل ال�ضهري 

من العمل )بالدينار( و�ضاعات العمل الفعلية الأ�ضبوعية، 2014-2010
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كما تظهر البيانات يف ال�ضكل )10( اأن معظم امل�ضتغالت 
 39  -30 العمرية  الفئة  �ضمن  يقعن  ال�ضياحة  ن�ضاط  يف 
واأن واحدة من كل خم�ص م�ضتغالت يف عام 2014 تراوحت 
اأعمارهن ما بني 40 و49 عام. كما جتدر الإ�ضارة اإىل اأن 

كلما  بالنخفا�ص  تبداأ  العامني  لكال  امل�ضتغالت  ن�ضب 
ارتفعت الفئات العمرية. وقد يعزى ذلك لطبيعة القطاع 

الذي غالباً ما يف�ضل الأ�ضغر عمراً من اجلن�ضني. 

�سكل )9(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضياحة

ح�ضب املهنة احلالية 2014-2010

�سكل )10(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضياحة ح�ضب الفئة العمرية 2014-2010
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 وح�ضب التوزيع اجلغرايف يبني ال�ضكل )11( اأن الن�ضبة 
الأعلى لالإناث العامالت يف ن�ضاط ال�ضياحة لعامي 2010 
و 2014 كانت يف حمافظة العا�ضمة تلتها حمافظة اإربد 

يف  واملبينة  بال�ضاعة(  اأو  )ال�ضهرية  الأجور  فجوة  اأما 
كال  يف  الإناث  ل�ضالح  كانت  اأنها  اإىل  ت�ضري  اجلدول 
الأجر  متو�ضط  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�ضبب  ويعود  العامني 
ال�ضهري وبال�ضاعة كان لالإناث اأعلى منه للذكور يف كال 

النتائج على عدم وجود  دلت  الزرقاء. كما  ثم حمافظة 
م�ضتغالت يف حمافظة الكرك لعام 2010 يف هذا الن�ضاط 

ولكن ارتفعت هذه الن�ضبة يف عام 2014 اىل %6.4. 

ت�ضغلها  التي  الأعمال  طبيعة  على  ذلك  ويدل  العامني. 
الإناث، برغم قلة ن�ضبتهن اإىل املجموع، يف هذا القطاع، 
حيث حتجم الإناث عن العمل املهن الأولية بهذا القطاع.

�سكل )11(
التوزيع الن�ضبي للم�ضتغالت الأردنيات يف القطاع اخلا�ص يف ن�ضاط ال�ضياحة

ح�ضب املحافظة، 2014-2010
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يف  املبينة  النتائج  اأ�ضارت  فقد  �ضبق،  ما  اإىل  اإ�ضافة 
لعام  امل�ضتغالت  من  العظمى  الغالبية  اأن   12 ال�ضكل 
ب�ضبب  عملهن  بتغيري  يرغنّب  ال�ضياحة  ن�ضاط  يف   2014
من   %45 اأن  حني  يف  العلمي،  املوؤهل  مع  منا�ضبته  عدم 
امل�ضتغالت يف هذا القطاع لعام 2010 رغنّب بتغيري عملهن 

اأن ن�ضبة  ب�ضبب عدم كفايته املادية. من اجلدير بالذكر 
�ضاعات  ب�ضبب  بتغيري عملهن  الالتي يرغنب  امل�ضتغالت 
بلغت 10.7% يف عام 2010 وارتفعت اىل  الطويلة  العمل 
14 يف عام 2014. كما اأن واحدة من كل خم�ص م�ضتغالت 
رغنّب بتغيري عملهن ب�ضبب ظروف العمل يف عام 2010.

جدول )1(
فجوة الأجر بال�ضاعة وال�ضهر بالدينار الأردين للم�ضتغلني يف ن�ضاط ال�ضياحة 

يف القطاع اخلا�ص،2013-2010

فجوة الجرمتوسط الجر بال�ضاعةمتو�ضط الجر بال�ضهرالسنة
بال�ضهربال�ضاعةاأنثىذكراأنثىذكر

20133193861.31.6-24.0-21.0
20102743321.11.4-23.2-21.2
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2. واقع امل�ساركة القت�سادية للمراأة يف القطاع 
اخلا�ص: البحث يف ما وراء الأرقام واملوؤ�سرات

ومناق�ضة  عر�ص   اإىل  الدرا�ضة  من  اجلزء  هذا  يهدف 
القت�ضادية  امل�ضاركة  واقع  حول  امليداين  البحث  نتائج 
حتليل  تقدمي  خالل  من  اخلا�ص  القطاع  يف  للمراأة 
عامالت،  من  العالقة  اأ�ضحاب  خلطابات  معمق  نوعي 
عاملني، اأ�ضحاب عمل، ورا�ضمي �ضيا�ضات حكومية، ولقد 
انطلقت هذه الدرا�ضة يف حتليل هذه الظاهرة من خالل 
تق�ضيم هذا الف�ضل اإىل حماور مبنّية على اأهداف البحث 

واأ�ضئلته الأ�ضا�ضّية.   

اأولً - التحديات القت�سادية وال�سيا�سية التي توؤثر 
على م�ساهمة املراأة الأردنّية  يف �سوق العمل اخلا�ص 

على  الوقوف  حماولتنا  خالل  ومن  اأنه  القول  ميكن 
على  توؤثر  التي  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  التحديات  اأهم 
العمل  �ضوق  يف  الأردنّية  للمراأة  القت�ضادية  امل�ضاركة 
هذه  التعميمات،  ببع�ص  اخلروج  ميكننا  اخلا�ص، 
العاّمة  املالمح  ت�ضّكل يف جمموعها  التي قد  التعميمات 
مظاهرها  اأبرز  تلخي�ص  ميكن  والتي  الإ�ضكالّية،  لهذه 

بالنقاط التالية:

اأ – اإن نوع العالقة بني احلكومة باأجهزتها امل�ضوؤولة عن 
من  بنوع  تت�ضم  اخلا�ص  القطاع  بني  و  ال�ضاأن  هذا 
ال�ضعف وعدم الر�ضا من طرف القطاع اخلا�ص عن 
باإدماج  يتعلق  فيما  القت�ضادية  احلكومة  �ضيا�ضات 
القت�ضادية  امل�ضاركة  وتعزيز  الجتماعي  النوع 
اخلطابات  خالل  من  جلياً  ذلك  ويظهر  للمراأة، 
اأرباب  من  املبحوثني  ال�ضنة  على  ترتدد  كانت  التي 
اخلا�ص،  القطاع  يف  وم�ضتثمرين  واإداريني  عمل 
احلكومة  حتّمل  الأغلب  على  كانت  اخلطابات  هذه 
مو�ضوع  يف   وال�ضعف  الرتاجع  حالة  عن  امل�ضوؤولّية 
امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة يف القطاع اخلا�ص. كما 
ظهر ذلك يف ا�ضتجابات املبحوثني من معظم مدراء 
العمل يف القطاع اخلا�ص، فكانت ترتدد على األ�ضنتهم 
يذكر  �ضيء  تفعل  مل  "احلكومة  قبيل.  من  مقولت 
اأمام ال�ضعف الظاهر يف م�ضاركة املراأة يف �ضوق العمل، 
املنظم،  غري  القطاع  نحو  وا�ضحة  غري  واأولوياتها 
اأو  القطاع.  لهذا  حكومية  متابعة  يوجد  ل  مبعنى 
من ال�ضروري اأن تعمل احلكومة على اتخاذ اإجراءات 
من �ضاأنها اأن ت�ضهل عمل الن�ضاء مثل، اإعفاء �ضريبي، 
واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  ت�ضجيل  اإجراءات  ت�ضهيل  اأو 
قبل  من  ووا�ضح  كبري  �ضعف  هناك  اأو  ة،  اخلا�ضّ
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وال�ضركات  اخلا�ضة  املوؤ�ض�ضات  متابعة  حول  الوزارة 
وم�ضائلتها يف تطبيق القوانني".

درجة  العمل  اأرباب  من  املبحوثون  يخفي  مل  كما   
ال�ضيا�ضات  غياب  ر�ضاهم عن حالة  اأوعدم  ا�ضتيائهم 
الوا�ضحة للحكومة اأو ما عرّبوا عنه ب�ضياع  البو�ضلة 
جتاه ت�ضجيع ال�ضتثمار ب�ضكل عام وال�ضتثمار بعمل 
"لقد  يقول  البنوك  مدراء  اأحد  خا�ص.  ب�ضكل  املراأة 
اليد  يف  ال�ضتثمار  ت�ضجيع  اأجل  من  مببادرة  قمنا 
اأن  تاأ�ضي�ضها  �ضروط  اأوىل  كانت  اإذ  املوؤنثة،  العاملة 
الن�ضاء  ت�ضغيل  ن�ضبة  واأن تكون  امراأة،  ِقبل  تدار من 
فيها اأكرث من 25 باملائة، وتفاجئنا بكم العراقيل التي 
واجهتنا مع وزارة ال�ضناعة والتجارة عندما حاولنا 
ترخي�ص هذه امل�ضاريع ال�ضغرية، حتى اأننا ا�ضطررنا 
لقد  ال�ضاأن.  هذا  يف  مل�ضاعدتنا  حمامية  توكيل  اإىل 
بل  لي�ص بف�ضل احلكومة،  ولكن  اأخرياً  جنحنا فيها 

من خالل التعاون مع املوؤ�ض�ضات الدولية". 
ويرى امل�ضتثمرون واأرباب العمل وكثري من الإداريني يف هذا    
القطاع  الدولية تقدم دعماًللمراأة يف  املنظمات  اأن  القطاع 
يف  وال�ضتثمار  العمل  يف  الريادة  على  وت�ضجعها  اخلا�ص 

امل�ضاريع ال�ضغرية ب�ضكل وا�ضح ويفوق احلكومة اأحياناً. 
قانون  اإىل  النقد  املبحوثني  من  الكثري  وجه  كما   
ب�ضعف  ات�ضم  نظرهم،  وجهة  من  الذي،  العمل 
ببع�ص  اللتزام  عدم  على  واملحا�ضبة  املتابعة  اآليات 
القواعد التي ت�ضجع عمل املراأة يف القطاع اخلا�ص. 
القطاع  يف  تعمل  يل،  قريبة  "اأعرف  الإداريني  اأحد 
اأي  ت�ضتطع  ومل  تع�ضفي  ف�ضل  ف�ضلها  مت  اخلا�ص، 
جهة اأن حتمي لها حقها ب�ضبب �ضعف اآليات املتابعة 
اإىل  يفتقر  العمل  قانون  اأو  القانون،  يف  واملحا�ضبة 
اآلّية مبا�ضرة يف متابعة الأجور اأو التاأكد من اإن�ضاف 

العاملني يف القطاع اخلا�ص".

�ضلبّية  من  وا�ضتياءاً  عتباً  اأكرث  النتقادات  وبدت   
اأظهرت  التي  ال�ضتثمارات  جتاه  احلكومّية  اجلهات 
الن�ضاء من جهة والأردنيني  بت�ضغيل  اهتماماً خا�ضاً 
باملحبطة  �ضيا�ضة احلكومة  اأخرى، وا�ضفة  من جهة 
مدراء  اأحد  الإيجابي.  للتناف�ص  الداعمة  وغري 
البنوك: "ميكن اأن ن�ضجع ون�ضهل عمل الن�ضاء ونزيد 
من ن�ضبتهن اإذا تلقينا من احلكومة بع�ص الإعفاءات 

ال�ضريبية مقابل ذلك". 
الكربى:  ال�ضركات  اإحدى  يف  الب�ضرّية  املوارد  مدير   
ال�ضركات  من  بكوننا  اهتماماً  تبدي  ل  "احلكومة 
باملائة من   40 فاأكرث من  الن�ضاء،  ت�ضغيل  الرائدة يف 
ن�ضبة العاملني هم من الن�ضاء، والعاملني يف �ضركتنا 
هم من الأردنيني بن�ضبة 99 باملائة. ونحن الوحيدون 
الذين نطّبق قانون اإجازة �ضهرية ليوم واحد للمراأة 
مدفوع الأجر )Ladies day(، كما اأننا نتحمل كلف 
املناطق  الن�ضاء كون  التنقل على  املوا�ضالت لت�ضهيل 
ال�ضّكانّية.  التجمعات  عن  ن�ضبياً  بعيدة  ال�ضناعية 
ونطبق �ضيا�ضة تف�ضيلية يف م�ضاألة العمل املرن حيث 
للن�ضاء،  ال�ضباحي  ال�ضفت  الأولوية للعمل يف  نعطي 
من  العمل  ينجزن  اأن  لهن  �ضمحنا  فتيات  وهناك 
املنازل يف ق�ضم تكنولوجيا املعلومات، يف املقابل هناك 
من  عمالها  ومعظم  الن�ضاء  ت�ضتقبل  ل  موؤ�ض�ضات 
املعاملة،  نف�ص  جميعاً  نتلقى  النتيجة  ويف  الوافدين 
التناف�ضّية،  خا�ضّية  ال�ضركات  يفقد  النهج  هذا  اإن 
كبع�ص  حافز  باأي  احلكومة  �ضجعتنا  لو  نتمنى  كنا 
فاتورة  من  التخفي�ص  اأو  ال�ضريبّية  الإعفاءات 
كتكرمي  معنوياً  الت�ضجيع  كان  لو  حتى  الكهرباء. 
ذلك  احلكومة  لوفعلت  كاف.  نعتربه  نحن  منا�ضب 
حلذت حذونا �ضركات كثرية وتخل�ضنا من جزء كبري 

من بطالة الن�ضاء والبطالة ب�ضكل عام". 
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كما تكررت ال�ضكوى من ِقبل املدراء واأ�ضحاب العمل   
�ضعف  اأو  التوا�ضل  �ضوء  من  ال�ضناعة  قطاع  يف 
وال�ضناعة:"القطاع  احلكومي  القطاع  بني  التن�ضيق 
اآخر،  واد  يف  احلكومة  و�ضيا�ضات  واد  يف  ال�ضناعي 
ل  امل�ضانع  على  ال�ضرائب  تفر�ص  التي  واحلكومة 
حت�ضب ح�ضاب اأن ذلك �ضوف ينعك�ص على امل�ضتهلك، 
ففي اآخر املطاف ل جتد امل�ضانع من طريقة لتغطية 
زيادة  خالل  من  اإل  ال�ضلعة  على  الإ�ضافّية  الكلف 
الأ�ضعار، والأنكى من ذلك اأن احلكومة ل تبذل جهداً 
وا�ضحاً بهدف حماية املنتج الوطني، اأي مبعنى اآخر، 
هّمها  وكل  امل�ضتثمر  ول  املواطن  حتمي  ل  احلكومة 

ال�ضريبة".  
مظاهر  من  الكثري  به  جتّلت  الذي  الآخر  الوجه   
"الالتوافق" و�ضعف الن�ضجام بني القطاع احلكومي 
اخلطابات  يف  املقابل  يف  متّثل  اخلا�ص  والقطاع 
غياب  من  اخلا�ص  القطاع  ا�ضتكى  فكما  الر�ضمّية. 
يف  احلكومة،  مع  امل�ضرتكة  الروؤى  وغياب  التن�ضيق 
على  احلكومة  من  م�ضابهاً  وعتباً  لوماً  جند  املقابل 
اإىل وجود حالت متيل اىل  القطاع اخلا�ص م�ضرية 
ال�ضرائب،  من  والتهّرب  الن�ضاء،  عمالة  ا�ضتغالل 

وعدم دفع احلد الأدنى لالأجور. 
اأن  �ضرورة  اإىل  اإ�ضارة   هنالك  كانت  اأخرى  وجهة  من   
املنظمات  تلك  وخا�ضة  املدين  املجتمع  منظمات  تلعب 
دعم  يف  واأقوى  اأو�ضح  دوراً  الن�ضوي  بال�ضاأن  ة  املخت�ضّ
اجلهود احلكومية يف �ضبيل حتقيق التمكني القت�ضادي 
احلكوميني  امل�ضوؤولني  بع�ص  اتهمها  حيث  للمراأة، 
من  وا�ضح  م�ضروع  باأي  التقدم  دون  بالنقد  باكتفائها 

�ضاأنه اأن ي�ضاهم يف حل هذه الإ�ضكالّية. 
"الوزارة لوحدها لن  فكانت تتكرر عبارات من قبيل   
م�ضاريع  بع�ص  تقدمها  التي  واحللول  امل�ضكلة،  حتل 

املجتمع املدين والتي تتلقى الدعم من جهات عديدة 
هي اأي�ضاً ل تقدم اإل حلوًل جزئّية وحمدودة مبناطق 
جغرافّية معينة، وموؤقتة، اأي اأنها ل تقدم حلوًل على 
العاّمة  الإ�ضكالّية  م�ضتوى  على  اأو  الوطني  امل�ضتوى 
التي هي يف كثري من جوانبها ثقافّية. لذلك فاإننا ما 
زلنا نرى الأرقام واملوؤ�ضرات الدالة على م�ضاركة املراأة 
يف �ضوق العمل ثابتة، هذا اإن مل تكن يف حالة تراجع". 

نحو  الر�ضمي  اخلطاب  مظاهر  من  الثاين  املظهر  ب- 
الأفق  �ضيق  اأو  الركود  حالة  يف  يتجّلى  املراأة   عمل 
الذي تعانيه احلكومة يف التعاطي مع هذه الإ�ضكالّية. 
يف  مكانها  تراوح  زالت  ما  احلكومة  اأن  جند  حيث 
�ضعف  م�ضكلة  مع  التعاطي  حيث  من  الأول  املربع 
م�ضاركة املراأة يف �ضوق العمل اأو حتى بوادر ان�ضحابها 
منه. ويظهر ذلك جلياً من خالل اخلطاب اخلجول 
واإن  اخلطاب  فهذا  الق�ضّية،  هذه  حول  للم�ضوؤولني 
موؤ�ضرات  يعطينا  ل  اإلاأنه  �ضحوة  ببوادر  يب�ّضر  كان 
والروؤية،  الهدف  وا�ضحة  طريق  خلارطة  كافية 
اآخر  يف  الأردين  الوزراء  رئي�ص  يخفيه  مل  اأمر  وهو 
بف�ضل  والعرتاف  املراأة،  عمل  حول  ت�ضريحاته 
احلكومة يف التعامل مع اإ�ضكالية اإدماج املراأة يف �ضوق 

العمل بال�ضكل املطلوب.
الذين  احلكوميني،  امل�ضوؤولني  خطابات  فكانت   
حر�ضت الدرا�ضة على التعّرف على  روؤاهم وتطلعاتهم 
عن  تتحدث  الإ�ضكالّية،  هذه  مواجهة  يف  وخططهم 
الدرا�ضة والتفكري ولي�ص  حلول ومقرتحات يف طور 
تردد  امل�ضوؤلني  اإجابات  فكانت  التنفيذ.  اأو  التجريب 
مو�ضوع  وندر�ص  نبحث  زلنا  "ما  قبيل  من  عبارات 
احل�ضانات، اأو ما زلنا نفّكر يف مو�ضوع العمل املرن، اأو 
�ضّكلنا جلنة للتفكري بحلول لهذه الإ�ضكالّية برئا�ضة 
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وزارة العمل وجهات اأخرى كاملجل�ص الأعلى لل�ضكان، 
اأو لدينا نّية بدرا�ضة امل�ضكالت املتعّلقة بعمالة املراأة يف 

القطاع اخلا�ص ... " 

نحو  الر�ضمي  بالتوجه  فتمّثل  الثالث  املظهر  اأما   - ج 
باقرتاح  فجاءت  التغيري.  اإىل  منه  اأكرث  الإ�ضالح 
للواقع  ال�ضت�ضالمية  الروؤية  عليها  تغلب  حلول 
يف  املقرتحات  هذه  اتخذت  كما  حتّديه،  من  اأكرث 
جمملها طابعاً ذكورياً من حيث تكري�ضها للتق�ضيمات 

التقليدّية لالأدوار واملكانات والف�ضاءات.
فكان اأول م�ضروع مت تنفيذه ملواجهة اإ�ضكالية �ضعف   
هو  اخلا�ص  القت�ضادي  القطاع  يف  املراأة  م�ضاركة 
خالل  من  ذلك  وكان  اخلياطة،  يف  مهن  ا�ضتحداث 
الت�ضهيالت  تقدمي  يف  اخلا�ص  القطاع  مع  التن�ضيق 
املناطق  يف  لالألب�ضة  م�ضانع  اإن�ضاء  يف  الت�ضجيعّية 
تقدمي  فيما يخ�ص حماولة  اأما  والنائية.  الطرفّية 
احللول واملقرتحات لإدماج املراأة يف القطاع ال�ضياحي 
بالتاأ�ضي�ص ملهن يدوية تدعم تدريب  فكان بالكتفاء 
لت�ضويقها يف  الأغذية  اأو  املحيكات  اإنتاج  الن�ضاء على 

املناطق ال�ضياحّية. 
اجلهود  خالل  من  الأبوّية  الروؤية  هذه  تظهر  كما   
يختزل  الذي  التعريف  اإلغاء  اأجل  من  ُبذلت  التي 
التو�ضع به  العمل، ليتم  العمل بحدود موقع  مفهوم 
لي�ضمل العمل من املنزل. اأي اأن املراأة يف كل املرات كان 
الف�ضاء  اأو نحو  الداخل  نحو  الدفع بها جمدداً  يتم 
يف  التقليدّية  للمنظومة  التكري�ص  مع  اخلا�ص، 
تق�ضيم العمل، فكانت عبارات من قبيل: "لقد وجدنا 
اأن تغيري الواقع �ضعب لذلك ان�ضبَّ جل جهدنا على 
املهن  وتلك  التقليدّية  الأعمال  يف  املراأة  دور  تعزيز 
فروع  اإن�ضاء  اإىل  فتوجهنا  اجتماعياً.  عنها  املر�ضي 

املحافظات  يف  واملن�ضوجات  الألب�ضة  م�ضانع  لبع�ص 
البعيدة والأطراف النائية. وقمنا بت�ضغيل اأكرث5000 
مع  كوزارة  فيه  امل�ضاهمة  ن�ضتطيع  ما  وهذا  عاملة 
قبل  اأنه  روؤيتنا  كانت  واإمنا  ا�ضتثمار  جهة  ل�ضنا  اأننا 
احلديث عن تغيري الجتاهات الجتماعية نحو عمل 

 ." املراأة يجب اأن نقوم بت�ضغيلها اأولً
من  الألب�ضة  م�ضانع  اأ�ضحاب  ت�ضجيع  اأجل  ومن   
القطاع اخلا�ص، توؤكد احلكومة على قيامها بتقدمي 
التدريب،  وتكاليف  كالأر�ص  الت�ضهيالت  من  الكثري 
وتوفري املوا�ضالت بالإ�ضافة اإىل امل�ضاهمة بدفع جزء 
ال�ضتثمار.  من  الأوىل  لل�ضنة  العامالت  رواتب  من 
ولكن يف املقابل فاإن م�ضاألة تغيري الوعي العام نحو 

عمل املراأة لي�ص من الأولويات بعد.
الوزارات  اإحدى  يف  القيادات  اأحد  ل�ضان  على  فجاء   
خطاب من قبيل "على �ضعيد تغيري الوعي الجتماعي 
اأن يكون  فهذا دور منظمات املجتمع املدين والأ�ضل 
من اأولوياتهم ولي�ص نحن، التغيري الذي اعترب اأنه 
اإجناز كبري على �ضعيد زيادة دمج املراأة ب�ضوق العمل 
هو ما قمنا به يف العام 1996 من خالل اإلغاء العبارة 
التي كانت تعّرف العامل" على اأنه من يعمل يف موقع 
العمل" وا�ضتبدلتها بعبارة "العامل هو كل من يعمل 
اأن  اإمكانية  العمل" وهذا يعني  اأو خارج موقع  داخل 
للبيت  رعايتها  اأثناء  منزلها،  داخل  من  املراأة  تعمل 

والأطفال دون ال�ضطرار للخروج من املنزل" .
اأكرث  ال�ضياحة فكان اخلطاب  اأما فيما يخ�ص قطاع   
توا�ضعاً من حيث اإظهار الإمكانّية يف التغيري، فجاءت 
املربرات اأكرث ا�ضت�ضالماً للواقع واإحباطاته: "اأما يف 
جمال ال�ضياحة وب�ضبب �ضعوبة اإدماج املراأة يف العمل 
دعم  حاولنا  واملطاعم  بالفنادق  اخلا�ص  ال�ضياحي 
املناطق  يف  ال�ضيدات  بتدريب  تقوم  �ضغرية  م�ضاريع 
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اإنتاج �ضلع ميكن  ال�ضياحّية على  املواقع  القريبة من 
التنمية  �ضندوق  خالل  من  ذلك  كل  لل�ضياح،  بيعها 
والت�ضغيل "طبعاً ف�ضلنا يف كثري من امل�ضاريع الهادفة 
اإىل دمج املراأة يف اأعمال الفندقة واملطاعم، واحلقيقة 
هذه  الذكور  مع  امل�ضكلة  هذه  مثل  نواجه  بداأنا  اأننا 
رف�ضها  يتم  الف�ضاء  الفر�ص يف هذا  الأيام، فمعظم 
اأن  ب�ضبب  احلرام،  يف  الدخول  من  اخلوف  باب  من 
العديدين يرف�ضون التواجد يف اأماكن ت�ضمح بتناول 

امل�ضروبات وذلك من منطلقات دينّية".
"املحافظة"،  طابع  عليه  يغلب  الذي  اخلطاب  هذا   
هو يف الواقع ما ميّثل ل�ضان حال ال�ضريحة الأعر�ص 
من املبحوثني، فقليلة هي الأ�ضوات التي كانت تبدي 
بال�ضياحة،  اخلا�ص  الف�ضاء  يف  املراأة  لعمل  تقباًل 
اخلطابات  ت�ضودها  مّرة  كل  يف  العتبارات  وكانت 
الدينّية، اأو تلك املتعّلقة مبنظومة التقاليد والأ�ضول 
معظم  كان  واإن  خطابات  وهي  القرابة.  وعالقات 
درجات  اىل  ينتمون  الذين  الأفراد  من  حامليها 
ن�ضبة  اأن  اإل  الجتماعي،  الهرم  �ضّلم  على  متوا�ضعة 
ل ي�ضتهان بها من املنتمني اإىل درجات اأعلى يف هذه 
الهرمّية يتبنونها اأويتعاطفون معها. من بني هوؤلء 

كان اأمناء عامون واأ�ضحاب عمل وم�ضوؤولون. 
وبالعودة اإىل مفهوم اخلطاب املهيمن وما ميلكه من   
اأو�ضلوكياتهم،  النا�ص  �ضلطة يف بناء وتوجيه قناعات 
للنا�ص  العام  امل�ضرتك  باحل�ص  فوكو  دعاه  ما  اأو 
اأن  القول  ميكننا  فاإنه   .common science

تبني  اإىل  مياًل  اأكرث  للنا�ص  العام  امل�ضرتك  احل�ص 
خطابات  منها  اأكرث  وحمافظة  تقليدّية  خطابات 
القوة ملجمل  فموؤ�ضرات موازين  حداثية ومنفتحة،  
اخلطابات التي متَّ ر�ضدها، كانت متيل ب�ضكٍل وا�ضح 

نحو اخلطاب الَقَبلي.

والليربالّية  املارك�ضّية  ف�ضل  على  اآخر  دليل  وهذا   
النموذج  عن  املختلفة  احلالت  هذه  ملثل  التنبوؤ  يف 
بفكرة  نظرت  لطاملا  التي  النظرّيات  تلك  الأوروبي، 
واأن  املجتمعات كحتميات لزمة احلدوث.  كّل  تطّور 

احلداثة مرحلة قادمة ل حمالة.
والثقافات  الرتاث  نحو  "النكو�ضّية"  املوؤ�ضرات  هذه   
اأم�ضت وا�ضحة يف معظم البلدان العربّية  التقليدّية 
ال�ضيا�ضي  اخلطاب  م�ضتويات  كل  على  مل�ضها  وميكن 
والجتماعي. وهي خطابات قّوية للدرجة التي جتعل 
تكن  مل  اإن  هذا  �ضعباً،  اأمراً  التغيري  حماولت  من 
املطلوب  التغيري  اإحداث  امل�ضوؤولة عن  نف�ص اجلهات 
اخلطاب.  ذات  لهيمنة  خا�ضعة  اأ�ضبحت  نف�ضها  هي 
اإىل  ال�ضعي  اأن  اإذا وجدنا  وبالتايل ل يعود م�ضتغرباً 
حما�ضاً،  اأقل  بات  اأو  اأبوياً  منحاً  اأخذ  نف�ضه  التغيري 
الرّدة عن  بل واأكرث من ذلك بداأنا نلم�ص حالة من 
ا�ضتغرابّية  واعتبارها  احلداثة،  خطابات  من  الكثري 

لدى الكثري من ال�ضرائح الجتماعية.

اإىل ذريعة �ضعف  اللجوء  الرابع بكرثة  املظهر  د– متّثل 
كبرياً  عائقاً  واعتبارها  الالزمة،  املالّية  املخ�ض�ضات 
�ضعف  اإىل  بالإ�ضافة  التغيري  اإحداث  دون  يحول 
امل�ضوؤولني  اأحد  املن�ضود.  التغيري  حتقيق  يف  الأمل 
بناءاً  الإ�ضالحّية  نبني خططنا  "نحن  احلكوميني: 
جند  اأننا  يعني  ل  هذا  ولكن  ودرا�ضات،  اأرقام  على 
ونحن  امل�ضكالت،  ملواجهة  الكافية  امليزانية  دائماً 
كوزارة نن�ضق مع وزارة التخطيط يف حال وجود منح 
خارجّية. فتوفر املال حافز كبري للتعاون والتخطيط 
امل�ضرتك. لقد �ضاعدنا الدعم الذي تلقيناه من جهة 
واقع  على  للوقوف  بدرا�ضات  القيام  على  خارجّية 
اأن  لنا  التعليم اخلا�ص، ولقد تبنّي  الأجور يف قطاع 
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القطاع  بالعامالت يف هذا  يلحق  الذي  الظلم  حجم 
ونحن  جداً.  كبري  الأجور  يف  الإن�ضاف  عدم  ب�ضبب 
اىل  املراأة  دخول  اأمام  املعيقات  اأكرب  من  ذلك  نعترب 
�ضوق العمل، يف الوقت الذي اأغلق القطاع العام اأبوابه 
نقوم  عليه  وبناء  املعّلمات.  من  كبرية  اإعداد  اأمام 
القطاع اخلا�ص  املعلمات يف  ت�ضتهدف  الآن بحمالت 
الأدنى من  املطالبة باحلد  التوعّية يف حق  اأجل  من 
احلد  اأن  حلقيقة  مدركون  اأننا  واحلقيقة  الأجور. 
مثالياً.  حاًل  يعترب  ل  اأي�ضا  هو  الأجور  من  الأدنى 
اأقل  اأجره   فاملتزوجات ل ميكن ان ُيقبلن على عمل 
وح�ضانات  موا�ضالت  من  اإليه  اخلروج  تكلفة  من 

وم�ضاريف ". 

باإلقاء  ومتّثل  �ضيا�ضياً  طابعاً  اأخذ  ال�ضاد�ص  املظهر  هـ- 
�ضوريا  التي خّلفتها احلرب على  الأزمات  اللوم على 
التخطيط:  وزارة  يف  م�ضوؤولني  الالجئني.  وم�ضكلة 
يحظى  املراأة  مو�ضوع  كان  العربي  الربيع  "قبل 

اأ�ضبحنا  العربي  الربيع  بعد  ولكن  اأكرب،  باإهتمام 
وهذا  الذكور،  ال�ضباب  بني  كبرية  بطالة  نواجه 
لالأ�ضف خفف من الرتكيز على م�ضكلة بطالة الإناث، 
فنحن يف اآخر املطاف جمتمع ذكوري وال�ضاب هو من 
تقع عليه م�ضوؤولية الإنفاق، ناهيك عن فر�ص العمل 
�ضواء من  الالجئني  الكثري من  عليها  ا�ضتوىل  التي 

خالل ت�ضاريح العمل اأو بالطرق غري القانونّية". 

الذي  الدور  حمدودية  يف  فتمّثل  ال�ضابع  املظهر  اأما  و– 
الوزارات  يف  الجتماعي  النوع  وحدات  متار�ضه 
نف�ص  بني  والتن�ضيق  التعاون  �ضعف  اإىل  بالإ�ضافة 

وزارات الدولة والأطراف ذات العالقة بالإ�ضكالّية.

الجتماعي  بالنوع  اخلا�ضة  الوحدة  تكون  ما  غالباً   
اأولً  مينحوا  مل  اأ�ضخا�ص  من  تت�ضّكل  الوزارة  يف 
لعملّية  بالن�ضبة  الوزارة  داخل  �ضلطة  اأي  ميلكون 
اتخاذ القرار، وتتلخ�ص كّل مهماتهم يف التن�ضيق مع 
املانحني املهتمني مب�ضكلة املراأة القت�ضادية يف الأردن 
واقع احلال،  املتوفرة عن  املعلومات  واإّطالعهم على 
تاأ�ضي�ضها  مت  التي  البيانات  قاعدة  خالل  من  وذلك 

خلدمة هذا ال�ضاأن.
وكما تبنّي مديرة وحدة النوع الجتماعي يف اإحدى   
خالل  من  ا�ضرتاتيجية  من  اأكرث  "و�ضعنا  الوزارات 
بقيت  ال�ضرتاتيجيات  هذه  لكن  بخرباء  ال�ضتعانة 
حتى  الن�ضيان،  اأدراج  يف  وحفظت  ورق  على  حرباً 
كل  باإر�ضال  قام  له  تقرير  اآخر  يف  الدويل  البنك  اأن 
الوزارة  مع  التن�ضيق  دون  تقاريره  كل  وكتب  بعثاته 
لكتب  الإعداد  ب�ضدد  الآن  ونحن  علمها.  حتى  اأو 
املراأة  اأما جلان  ر�ضمّية هدفها التحقيق بهذا الأمر. 
والتحّدث  الإعالم  يف  الظهور  على  حتر�ص  فرناها 
عن هذه امل�ضكلة، لكن على ال�ضعيد العملي مل نرى 
ل  اأننا  كما  املجال،  هذا  يف  تن�ضيقاً  اأو  ملمو�ضاً  �ضيئاً 
يفرت�ص  الوزارات  م�ضتوى  على  كاف  تن�ضيق  نرى 
اأنهما مرجعيات من اأجل التخطيط. اعتقد اأن هناك 
فو�ضى يف التخطيط بني الوزارات واجلهات املانحة، 
واأن الوزارات ل ت�ضع املراأة �ضمن اأولويات اهتمامها 
املتوا�ضعة  امليزانية  خالل  من  وا�ضحاً  ذلك  ويبدو 

املر�ضودة خلدمة هذا ال�ضاأن".
ل  فاإنه  املظاهر  لهذه  �ضو�ضيولوجي  حتليل  ولتقدمي 
ميكن لنا اأن نغفل العوامل القت�ضادية وال�ضيا�ضّية وما 
ميلكانه من تاأثريات بنيوية على جميع امل�ضتويات �ضواًء 

املاكرو منها اأو املايكرو.
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 sociological الجتماعي  املخيال  ملفهوم  طرحه  ففي 
كيف   ،)1959  ،Mells )ميلز  لنا  يبنّي   Imagination

التاريخ  �ضياق  عن  الفرد  حياة  نف�ضل  اأن  ميكن  ل  اأننا 
وبالن�ضبة  املحيط.  الجتماعي  الواقع  اأو  يعي�ضه  الذي 
اأو�ضو�ضيولوجي  علمي  ب�ضكل  اأي ظاهرة  نتخّيل  اأن  مليلز 
يعني حماولة فهم اإىل اأي مدى ميكن اأن نعترب امل�ضاكل 
اإذا  املثال  �ضبيل  على  اجتماعية.  ق�ضايا  هي  ال�ضخ�ضّية 
وجدنا اأن هناك امراأة قد ف�ضلت يف الو�ضول اإىل الربملان 
اأما  �ضخ�ضّية،  عوامل  اىل  ذلك  نعزي  اأن  ن�ضتطيع  فقد 
ف�ضاء  اإىل  و�ضلت  قد  امراأة  جتد  اأن  النادر  من  كان  اإذا 
كق�ضية  الظاهرة  بتناول  نبداأ  اأن  يجب  حينها  ال�ضيا�ضة 
�ضو�ضيولوجّية يجب تف�ضريها، وذلك من خالل الرجوع 

اإىل كل العوامل والظروف التاريخّية التي بنتها.
بناء  مُيكن  ل  فاإنه   1971  ،Marx مارك�ص  لنا  بنّي  وكما 
القت�ضادّي  باإرجاع  علمّيا  بناًء  القت�ضادية  الّظواهر 
يف  �ضائداً  القت�ضادّي والقت�ضادّي فح�ضب كما كان  اإىل 
ذاته،  احلني  ويف  كذلك  باإرجاعه،  واإمّنا  القت�ضاد  علم 
القت�ضادية  الُبنى  اىل  اأي  باأكمله،  الإنتاج  منط  اإىل 
ذلك  ومن  اإليها.  ينتمي  التي  والثقافّية  وال�ضيا�ضّية 
ن�ضتطيع اأن ن�ضتنتج حجم التداخل بني كل هذه املوؤثرات 
الفرد الجتماعي ب�ضكل ي�ضبح فيه كل  يف �ضناعة واقع 
 Personal is ذاته،  الآن  �ضيا�ضي يف  هو  �ضخ�ضي  هو  ما 

. Political

ومن هنا فاإن العامل القت�ضادي يحتّل اأهمية كبرية يف 
التاأثري على اإدماج املراأة يف �ضوق العمل او ا�ضتبعادها منه. 
ة  ف�ضعف الأجور ل ميّثل حالت فردّية ول م�ضاكل خا�ضّ
تعانيها العامالت يف القطاع اخلا�ص. ولكن هذه املعاناة  
دوراً  تلعب  اأ�ضبحت  التي  للدرجة  وكبرية  عاّمة  باتت 
هاماً وخطرياً يف بناء الظاهرة ال�ضو�ضيولوجّية املتمّثلة 
العمل. والتي بدورها  �ضوق  املراأة يف  يف تراجع م�ضاهمة 

تتداخل بنف�ص الطريقة مع ال�ضعف العام الذي تعانيه 
الدولة ويعانيه القطاع اخلا�ص. حتى اأننا ميكن اأن جند 
اخلا�ص،  القطاع  اقت�ضاد  بني  التقاطعّية  العالقة  نف�ص 

واقت�ضاد الدولة، والقت�ضاد العاملي ب�ضكل عام. 
ال�ضيا�ضي كعامل له  العامل  وبنف�ص النهج ميكننا تناول 
تقاطعاته هو اأي�ضاً بالإ�ضكالّية مو�ضع الدرا�ضة. فاحلرب 
يف �ضوريا وما خّلفته من حالة عدم ا�ضتقرار يف املنطقة 
من  وذلك  امل�ضكلة.  وتاأزمي  مفاقمة  على  بدورها  اأّثرت 
وال�ضياحة  التجارة  مرافق  من  الكثري  تاأثر  خالل 
املنطقة،  يف  احلرب  خّلفتها  التي  ال�ضتقرار  عدم  بحالة 
ناهيك عن الأعداد ال�ضخمة التي ا�ضتقبلتها الأردن من 

الالجئني ال�ضوريني.    

اإىل  املراأة  تدفع  التي  والأ�سباب  الظروف  ثانياً: 
الأردن  يف  اخلا�ص  العمل  �سوق  يف  النخراط 

وال�ستمرار فيه. 
اأنواعها  بكافة  احلكومية  الوظائف  توفر  عدم  كان 
العمل  �ضوق  اإىل  الن�ضاء  توجه  وراء  الدوافع  واأكرب  اأول 
اخلا�ص يف امل�ضانع، فكانت اإجابات من قبيل "اناأ ل اأحمل 
دوري  اأو  اجلامعي،  اإل  توظف  واحلكومة ل  الدبلوم  اإل 
تخ�ض�ضي  اأو  الألف،  يتعدى  املدنّية  اخلدمة  نظام  على 
التي  الإجابات  اأبرز  من  العام"  القطاع  غري مطلوب يف 

كانت ترتدد على ال�ضنة املبحوثات.
دخل  م�ضدر  اإىل  امللّحة  احلاجة  دافع  ذلك  بعد  جاء   
ب�ضمال  امل�ضانع  يف  العامالت  اأن  مع  الثانية،  املرتبة  يف 
وو�ضط وجنوب اململكة اأعربن بالإجماع عن عدم الر�ضا 
واعتربنها جمحفة  يتقا�ضينها  التي  الأجور  عن مقدار 
العمل.  يف  به  يقمن  الذي  اجلهد  بحجم  قورنت  ما  اإذا 
وحتى  الثامنة  من  اأعمل  "اأنا  مثال  من  الردود  فكانت 
للعمل  بعده  نعود  ب�ضيط  لوقت  اإل  انقطاع  دون  الرابعة 
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على  فقط  ديناراً  وت�ضعني  مائة  اأتقا�ضى  اأنا  اأو  املجهد، 
عمل 8 �ضاعات، اأو ليكفي راتبي حتى لتغطية م�ضرويف 
مع  بالتحدث  حتى  يل  ي�ضمح  ل  امل�ضوؤول  اأو  ال�ضخ�ضي، 
زميلتي التي جتاورين على خط الإنتاج، والعقوبة ل تقل 

عن ح�ضم ع�ضرة دنانري من راتبي ال�ضهري".
 وكان الرد ياأتي على الأغلب على �ضوؤال �ضر ال�ضتمرار 
املا�ضة مل�ضدر دخل  الأجور هو احلاجة  قلة  بالعمل رغم 
حتى واإن كان قليل، فكانت عبارات من قبيل "اأبي تزوج 
اأو  واأمي ل تعمل،  اأبي عاجز  اأو  لنا،  اأمي ول معيل  على 
اأعمل  اأو  اإخواين،  لتدري�ص  يكفي  ل  ودخله  فقري  اأبي 
من اأجل ت�ضديد اأجور البيت الذي اأ�ضكن فيه اأنا واأختي 
ل م�ضرويف  بعد وفاة والدينا، اأو اأعمل من اأجل اأن اأح�ضّ

ال�ضخ�ضي".
اأن  عن  العينة  من  باملائة   95 من  اأكرث  عرّبت  كما 
�ضن  اإىل  الو�ضول  بهدف  كان  بالعمل  ا�ضتمرارهن 
ال�ضمان الجتماعي ل�ضمان �ضيخوخة بعيدة عن ال�ضارع 
على  �ضنوات   7 يل  بقي  "اأنا  الآخرين  اإىل  احلاجة  اأو 
التقاعد ول اأريد اأن اأ�ضحي براتب ال�ضمان، اأو اأنا ل زوج 
يل ول معيل ول اأ�ضمن الزمن لذلك اأحتامل على نف�ضي 
من اأجل ال�ضتقرار يف �ضن لن اأ�ضتطيع فيه العمل، ورمبا 
عند  نف�ضي  باإذلل  اأر�ضى  لن  اأو  العالج.  اإىل  فيه  اأحتاج 
اأن  اأريد  ل  اأو  فالن،  اأو  فالنة  من  بالطلب  ال�ضيخوخة 

ينتهي بي الأمر بال�ضارع... ".
حتقيق  قبيل  من  دوافع  عن  عرّبن  اللواتي  هن  قليالت 
عن  الرتويح  اأو  املنزل  من  اخلروج  يف  الرغبة  اأو  الذات 
ال�ضناعة،  قطاع  يف  العامالت  من  الت�ضلية  اأو  النف�ص 
وحتديداً على خطوط الإنتاج، كما فعلت قريناتهن من 
الت�ضالت  اأو  كال�ضياحة  اأخرى  قطاعات  يف  العامالت 
تكن  مل  اإن  نادرة  الدوافع  هذه  تكون  وتكاد  البنوك.  اأو 
التي  القليلة  الأ�ضوات  بع�ص  ا�ضتثنينا  ما  اإذا  معدومة 

يف  رغبتهن  عن  عرّبن  حيث  معان  منطقة  من  جاءت 
انعدام  ب�ضبب  ال�ضعوبات  الرغم من كل  العمل على  هذا 
فكانت  املنزل.  من  باخلروج  للفتاة  بديل  متنف�ص  اأي 
ا�ضتجابات املبحوثات من مثال:  "اأنا تخرجت من جامعة 
معان، وب�ضبب اعتيادي على اخلروج اأثناء فرتة الدرا�ضة 
جمّدداً  البيت  من  باخلروج  لدي  فر�ضة  ل  اأن  وجدت 
امل�ضنع،  يف  عملي  خالل  من  اإل  قهري  عن  والتنفي�ص 
فاأبي واأخوتي والعادات كلها ل ت�ضمح بخروج الفتاة من 
املنزل اإل لأ�ضباب �ضرورية، اأو كثرياً ما تقرتن الأخالق 
العالية يف جمتمعي مع فكرة التزام الفتيات بيوت ذويهن 
واأزواجهن، فتلك التي جتوب الطرقات ل متّثل اإل منوذج 
�ضيء وغري حمرتم لدى املجتمع". مبحوثة اأخرى تعمل 
يف م�ضنع للمالب�ص يف عجلون: "زميلتاي يف العمل، وهن 
لأن  اللقاء  هذا  اأجل  من  القدوم  ت�ضتطيعا  مل  �ضقيقات، 
اأخوهم منعهنَّ من ذلك، فهو ل يوؤمن بخروج البنت من 
البيت اإىل اأي مكان، لذلك هن يجدن باخلروج اإىل امل�ضنع 
حرية  ميلكن  ل  اأنهن  من  الرغم  على  وحيد  متنف�ص 
الت�ضرف برواتبهن". مع �ضرورة التنويه اإىل حقيقة اأن 
من يتحكمن بدخلهن اأو بجزٍء منه ل تتجاوز ن�ضبة الـ 25 

باملائة تقريباً من العينة التي متت مقابلتها يف امل�ضانع.
اإجابات  معظم  فكانت  ال�ضياحة  لقطاع  بالن�ضبة  اأما 
اإىل  والر�ضا  العمل  هذا  يف  الرغبة  يف  ت�ضب  املبحوثات 
فيه،  العمل  وجاذبّية  الأجور  م�ضتويات  عن  كبري  حد 
هذا  على  ُيقبلن  ل  الفتيات  فاإن  ذاته  الوقت  يف  لكن 
العمل ب�ضكل يوازي م�ضتوى رغبتهنَّ فيه، وال�ضبب كان 
بناتهم  التحاق  والأقارب من  الأهل  الدوام ممانعة  على 
واخواتهم وزوجاتهم بهذا القطاع. وكانت املربرات تتعلق 
على الدوام بال�ضورة ال�ضلبّية  املبنّية عن طبيعة العمل 
يف القطاع ال�ضياحي، فهذه ال�ضورة التي اقرتنت مبعاين 
وغياب  الدين،  عن  والبعد  والإنفالت،  التحرر  ورموز 
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مهيمنة  ثقافة  ت�ضّكل  تكاد  الأخالق،  وانعدام  الرقابة 
من  "تخرجت  قبيل  من  املبحوثني  اإجابات  يف  وتتجلى 
اأعر�ص  عندما  ولكن  واآثار  �ضياحة  تخ�ض�ص  اجلامعة 
فكرة العمل على اأبي يرف�ص اأن اأعمل يف جمال الفنادق 
واملطاعم رف�ضاً باتاً، مع اأين اأحب تخ�ض�ضي واأرغب بهذا 
من  الأماكن  بهذه  العمل  يف  ميانع  خطيبي  اأو  العمل. 
منطلق فكرة املبيت. اأو بنتي اأكملت تخ�ض�ص اإدارة اأماكن 
يف  التحقت  اأن  بعد  املنزل  يف  جتل�ص  الآن  وهي  �ضياحّية 
ب�ضبب  فيه  العمل  تركت  ولكنها  للجينز  مب�ضنع  العمل 
العمل  يف  ترغب  فهي  الأجور،  و�ضعف  العمل  �ضعوبة 
بتخ�ض�ضها يف جمال ال�ضياحة اإل اأن والدها ل يرغب يف 
اأن تعمل يف اأي عمل له عالقة بال�ضياحة، ويعترب اأنه اإذا 
�ضمح لها بذلك ف�ضوف يلحق به اإثم كبري. اأو اأخي رجل 
اأن  يعترب  لأنه  القطاع  هذا  يف  يعمل  اأن  ورف�ص  متدّين 
اأن  له  بالن�ضبة  ذاته حرام،  بحد  الأماكن  هذه  العمل يف 

جمرد عر�ص املو�ضوع للتفكري ُيعد جرمية".  
كانت  التي  الكبرية  الرغبة  تلك  الالفت  من  كان  لقد 
املهن والأعمال،  النمط من  املبحوثات نحو هذا  تبديها 
املانع من  اأن  باإ�ضتمرار على  يوؤّكدن  كنَّ  الذي  الوقت  يف 
بقرارهن  ولي�ص  الأهل  بقرار  يتعلق  القطاع  هذا  ولوج 
ل  املبحوثات  اأغلب  اإىل  بالن�ضبة  العمل  فقرار  اأنف�ضهّن، 
وقرار  رغبة  مقابل  �ضئيلة  بن�ضٍب  اإل  برغبتهن  يتعلق 

العائلة ال�ضغرية ورمبا املمتدة اأي�ضاً. 
اإىل  ال�ضاأن  بعد احلداثة يف هذا  ما  لقد تطرقت نظريات 
غري  ال�ضعوب  ثقافات  على  وتاأثرياتها  احلداثة  مو�ضوع  
من  بتاأثري  التحديث  انتهجت  التي  تلك  اأو  الأوروبّية، 
على  اأخذت  التي  امل�ضاريع  تلك  اأو  الإ�ضتعمار،  اأو  العوملة 
عاتقها امل�ضّي يف حتديث الكثري من �ضعوب العامل الثالث 
ما بعد الإ�ضتعمار، واتخذت من م�ضروع "التنمية" طريقاً 
لها اإىل ذلك. ولقد كان لبورديو ودفنيو وعبد املالك �ضّياد، 

درا�ضات كبرية تناولت هذا اجلانب يف �ضمال اأفريقيا. ويف 
تف�ضي  متقاربة  نتائج  اإىل  يخل�ضون  كانوا  درا�ضاتهم  كل 
على  توؤكد  دائماً  كانت  احلقيقة  هذه  واحدة،  حقيقة  اإىل 
اأو  قبل  كانت  و�ضواًء  املختلفة،  بتاأثرياتها  احلداثة  اأن 
الكثري من مظاهر  الإ�ضتعمار، قد جنحت يف تفكيك  بعد 
اأو  الثقافات التقليدّية والقائمة يف معظمها على الزراعة 
الدرا�ضات.  هذه  اإليه  ت�ضري  كانت  كما  ال�ضرف(  )اقت�ضاد 
ولكنها مل جتلب لها البديل احلداثي، ويبدو ذلك يف اأو�ضح 
�ضورة لي�ص يف ف�ضل الكثري من م�ضاريع التنمية فح�ضب بل 

ويف ا�ضتفحال حالة الفقر وتو�ضعها وتعدد اأ�ضكالها.
لقد بدا ذلك وا�ضحاً يف خطاب املبحوثات اللواتي عرّبن 
عن حالة متناق�ضة من القيم، فهذه الفتاة التي اأ�ضبحت 
مطالبة بكفالة نف�ضها مادياً مل تكن يف ال�ضابق م�ضطرة 
عاتق  على  تقع  امل�ضوؤولّية  هذه  كانت  فلقد  ذلك.  اإىل 
الأب والأخ والعم من رجال العائلة، حتى اأن الثقافة مل 
هذه  حتّمل  بني  الإختيار  يف  جماًل  للذكور  ترتك  تكن 
امل�ضوؤولّية اأوتركها، بالطبع كان لذلك يف املقابل �ضريبة 
كبري  جزء  اأو  حرّيتها  عن  الأخت  اأو  البنت  فيها  تتنازل 

منها لهذا الكفيل الذكر �ضواء كان اأب، اأخ ، اأو ابن.
حالة  ي�ضّكل  ل  كان  واإن  النظام  هذا  اأن  القول  وميكننا   
مثالّية من العدل وامل�ضاواة، اإل اأنه رمبا يكون اأكرث عدًل 
ظل  يف  الفقرية  الفئات  فتيات  تعي�ضها  التي  احلالة  من 
الظروف التي اأظهرتها لنا الدرا�ضة. حيث جند اأن الأخ 
متاماً  تخّلوا  بل  كفالء،  يعودوا  مل  والبن  والعم  والأب 
امل�ضوؤولّية الثقيلة يف ظل فقر احلال من جهة  عن هذه 
لديهم، وهي  والإ�ضتقاللّية  وتطّور مفهوم اخل�ضو�ضّية 
اإىل  تعود  نرىمطّلقة  نعد  فلم  حداثّية.  قيم  باملنا�ضبة 
مل  بنت  اأو  ذووها،  يكفلها  اأرملة  اأو  اأخيها،  اأو  اأبيها  بيت 
يف  اإل  اأخوة  اأو  اأبوين  ظّل  يف  كرمية  حياة  وحتيا  تتزوج 
ُيعد و�ضعاً مريحاً  فاإن ذلك ل  واإن حدث  حالت قليلة، 
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ناهيك  املعي�ضة.  وغالء  امل�ضاكن  و�ضيق  الفقر  ظل  يف 
عن اعتبارات اخل�ضو�ضّية والإ�ضتقاللّية التي باتت من 
احلالت  تلك  يف  املراأة  اأنَّ  بل  الأفراد.  ثقافة  مكونات 

اأ�ضبحت تو�ضف بـ "العالة" يف حالت كثرية.
ولكن يف املقابل مل نرى تغرّياً يذكر على امل�ضتوى الرمزي 
ملفهوم حرّية الفتاة، اأو مفهوم ال�ضرف و�ضلطة الرجل يف 
اإىلغري  اخلروج  يف  الفتيات  وحرّية  حركة  يف  التحّكم 
مكان العمل، اأو حرّية املبيت يف اخلارج، اأو التنّقل.  فتلك 
الرمزي يوازي ما  امل�ضتوى  الأج�ضاد مل تنل حرّية على 
اكت�ضبته  ما  اأو  والرعاية،  التكافل  امتيازات  من  فقدته 
جراء متتعها باأجر كان من املفرت�ص اأن يعطيها ن�ضيباً 
من ال�ضلطة، ورمبا بع�ص احلرّية، فمعظم هذه الفتيات 
كما  اأموال،  من  يك�ضبنه  مبا  يتحكمن  ل  باأنهن  اأقرين 
اأنهنَّ مل يك�ضنب على م�ضتوى احلرّية �ضوى النزر القليل.  
وتتجلى اأبرز �ضور هذه املعاناة يف خطاب املبحوثات من 
يف  للفتاة  الظاهرة  الرغبة  كانت  حيث  ال�ضياحة،  قطاع 
لدى  م�ضابهة  رغبة  مع  تلتقي  ل  العمل  بهذا  اللتحاق 
الأهل والأزواج، كما مل تكن الفتيات ليملكن حرّية اتخاذ 
اأعمال رغم  اأو  به من مهن  اختيار ما يرغنب  القرار يف 
الكثري منهنَّ ب�ضهادات متخ�ض�ضة يف هذا املجال.  متتع 
ا�ضتجابات  من  الكثري  الإ�ضكالّية  هذه  عن  عرّبت  لقد 
املبحوثات التي كانت ت�ضبُّ  بفكرة اأن الرجل يف جمتمعنا 
يريد ما  جتنيه املراأة من اأجر ويريدها يف الآن ذاته اإمراأة 

ب�ضروط "احلرمي".  
ويعاد  تت�ضّكل  الفاعلة  الذات  اأن  تبني  الدللت  كل هذه 
ت�ضكيلها عرب املنظومات اخلطابّية، واأن هذه املنظومات 
تعمل كخرائط مفاهيمّية تعنّي لكل فاعل مكانه الذي مت 
تعريفه م�ضبقاً يف خطابات الثقافة املهيمنة. وبهذا املعنى 
�ضخ�ضّية  تعود  ل  ال�ضخ�ضّية  الفتيات  تلك  جتارب  فاإن 

خال�ضة بقدر ما هي مبنّية من خالل وعرب اخلطاب. 

الذي تب�ضطه مدر�ضة ما بعد احلداثة  التف�ضري  اإن هذا 
عند  قلياًل  ولو  نتوقف  يجعلنا  فوكو،  قّدمه  ما  وفق 
مفهومه للقّوة، حيث اأن القّوة من وجهة نظره ل تعني 
والتخفي  والرقابة،  والقمع،  واملنع،  التحّكم  ميكانزمات 
من  تنتج  كبرية  اآلية  اأي�ضاً  هي  بل  فح�ضب،  املبا�ضرة 
خاللها احلقائق الإجتماعّية عرب اخلطاب وعرب اللغة. 
احلالل،  معاين  على  توؤكد  تنفكُّ  ل  التي  اللغة  هذه 
 .  ... والو�ضيع  وال�ضريف  وامل�ضموح  واملمنوع  واحلرام، 
ومن هنا فاإن التجربة ال�ضخ�ضّية مت�ضي رهينة للمعرفة 
امل�ضكلة  تعود  فال  الثقافة.  يف  املهيمن  وللنظام  ال�ضائدة 
ِبَتحّكم اخلطاب  يف التحّكم املبا�ضر لللذكور بالإناث، بل 

ال�ضائد بكليهما.
الظواهر  هذه  مثل  اأن  القول  ميكن  نف�ضه  الوقت  ويف 
الليربالّية  املناهج  اأتباع  لدى  كاماًل  تف�ضرياً  جتد  ل 
واملارك�ضّية، واللذين افرت�ضوا اأن كل الن�ضاء حول العامل 
ينتمني اإىل هوّية مفرت�ضة واحدة مغفلني بذلك حقيقة 
التنوع والختالف من خالل املبالغة يف اإعطاء الأهمّية 
واملكانات.  الأدوار  تعيني  يف  ثابت  كاأ�ضا�ص  لالقت�ضاد 
والنتقال بالأفراد من مرحلة حتمّية اإىل مرحلة حتمّية 
اأخرى بنف�ص الأ�ضلوب والطريقة التي حدثت يف الغرب 
الراأ�ضمايل. دون اللتفات اإىل راأ�ص مال من نوع اآخر هو 

ذلك الذي دعاه بورديو بالراأ�ضمال الرمزي للثقافة.
فال ميكن هنا اأن نف�ّضر هذا الختالف يف تقدير الأعمال 
العالية  الأجور  اأن  �ضكَّ  فال  فقط،  القت�ضادي  بالعامل 
ميكن  ل  اأي�ضاً  ذلك  ولكن  مكانته،  من  تزيد  ما  لعمل 
للعمل،  الجتماعي  التقييم  يف  وحيد  كعامل  تعميمه 
اأن  دون  عالية  اأجوراً  جتني  التي  الأعمال  هي  فكثرية 
وهذا  الرمزي.  امل�ضتوى  على  موازٍ  ب�ضكل  تثمينها  يتم 
منخف�ضة  برمزّية  الأعمال  بع�ص  تقييم  يف  نلحظه  ما 

كم�ضيفات الطريان والعمل يف الفنادق.   
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هذه املعادلة تختلف ب�ضكل ن�ضبي عند تناول الظاهرة على 
م�ضتوى املبحوثات من العامالت اللواتي ي�ضغلن وظائف 
على م�ضتوى الأعمال القيادّية �ضواًء يف قطاع ال�ضياحة اأو 
الفنادق، اأوعند احلديث عن العمل يف ال�ضركات ال�ضياحّية 
يف  الأغلب  على  واملنت�ضرة  ال�ضخمة  ومكاتبها  الكربى 
عّمان العا�ضمة. فالعمل كمهند�ضة �ضناعّية اأو يف الإدارة 
العليا لإحدى ال�ضركات ال�ضياحّية كان يختلف يف اإجابات 
كان  ما  وغالباً  والتقدير،  التمّثل  حيث  من  املبحوثات 
يعرّب عن ظروف العمل فيه "باملعقولة" اأو "باملحرتمة". 
الأمر الذي يرتك جماًل لت�ضنيف الأعمال اإىل و�ضيع اأو 
القطاع  اإىل  العملني  انتماء كال  الرغم من  �ضريف على 
اإىل  متيل  اخلطابات  هذه  اأن  اأي�ضاً  هنا  نن�ضى  ول  ذاته. 
الفئات  اإىل  املنتميات  الن�ضاء  بني  تداوًل  اأكرث  تكون  اأن 
التعليم  ذات  اأو  احلديثة،  القيم  منظومة  مع  املن�ضجمة 
اأو  متو�ضطة  درجات  اإىل  تنتمي  التي  تلك  اأو  العايل، 
وكادت  الجتماعي.  الهرم  �ضّلم  على  عالية  متو�ضطة 
وال�ضعبّية  الفقرية  الأو�ضاط  من  اقرتبنا  كّلما  تختفي 

وذات امل�ضتوى املتدين من التعليم.
قطاع  يف  الإ�ضكاليات  هذه  اأثر  تتبع  حاولنا  ما  اإذا  اأما 
يف  خمتلفاً  الأمر  لوجدنا  الإت�ضال،  و�ضركات  البنوك 
لقد  املبحوثات.  اأغلب  اإجابات  عنها  عربت  عّدة  جوانب 
اأبدت الغالبّية منهنَّ حجماً من الر�ضا الكايف، لي�ص فقط 
على الإقبال على العمل يف مثل هذه الوظائف بل وعلى 
ال�ضتمرار فيها كذلك، فكانت ا�ضتجابات املبحوثات من 
مثال: "العمل يف البنك جُمدي من حيث الأجر، وهنالك 
مكافاآت ورواتب اإ�ضافّية وقرو�ص بدون فوائد، بالإ�ضافة 
ول  اآمنه  العمل  بيئة  اأو  املنا�ضبة.  العمل  �ضاعات  اإىل 
خماطر على وجود املراأة يف هذا العمل. اأو طبيعة العمل 
مكتبّية ومريحة يف هذه ال�ضركة. اأو هناك قانون وا�ضح 
يحكم العمل. اأو �ضحيح اأن هذه املهن تقت�ضي الختالط، 

و�ضركات  البنوك  يف  للموظفني  الثقايف  امل�ضتوى  لكن 
الت�ضال الكربى عايل وحمرتم، اأو ميدان العمل مفتوح 
تعّر�ص  م�ضتوى  على  لل�ضك  فيه  جمال  ول  للجمهور 
�ضندوق  وجود  اأو  اأ�ضكالها.  بكافة  لالإ�ضاءة  املوظفة 
بدون  �ضلف  من  الإ�ضتفادة  من  العاملة  واإمكانّية  اّدخار 
البنوك وال�ضركات تكون  اإىلاأن مواقع  فوائد، بالإ�ضافة 
امل�ضافات  ول�ضنا م�ضطرين لقطع  املدينة  و�ضط  عادة يف 
اأو معظم املوظفني ينتمون  اأماكن العمل.  اإىل  للو�ضول 
اإىل طبقات متو�ضطة وم�ضتوى تعليمي جيد مما مييزها 
ب�ضمعة  املخاطرة  ن�ضبة  اأخرى ترتفع فيها  عن قطاعات 
ل  املثال  �ضبيل  على  وال�ضياحة  ال�ضناعة  كقطاع  البنت، 

احل�ضر".
تناولة  مت  الذي  البنك  يف  املراأة  عمل  ن�ضبة  بلغت  لقد   
الكلي  العدد  من  باملائة   42 الدرا�ضة  لهذه  كميدان 
�ضركة  يف  العمل  اأما  الن�ضف.  يقارب  ما  اأي  للموظفني، 
الت�ضالت التي متت عليها الدرا�ضة فتبلغ ن�ضبة ت�ضغيل 
واإذا وجدنا  الثلث،  اأي ما يقارب  باملائة،  الن�ضاء فيها 30 
املراأة  تواجد  بن�ضبة  قورن  ما  اإذا  منخف�ضاً  الرقم  هذا 
راأي  وفق  يعود  ذلك  فاإن  الدرا�ضة،  مو�ضع  البنك  يف 
املبحوثني اإىل جزئية الوظائف املتعلقة بالعمل امليداين، 
و�ضيانة  اإن�ضائّية  اأعمال  من  يتطلبة  وما  اجلانب  فهذا 
وتركيب تتطلبه طبيعة العمل يف �ضركات الإت�ضالت ل 
يجذب الن�ضاء بنف�ص الن�ضبة التي تفعلها الوظائف ذات 

الطابع املكتبي. 

اىل  الأردنّية  املراأة  تدفع  التي  الأ�سباب   - ثالثاً 
الن�سحاب من العمل يف هذا القطاع اأوال�ستمرار فيه. 
لقد تطّلب البحث يف ظاهرة اأ�ضباب الن�ضحاب من فر�ص 
ال�ضناعة  قطاعي  يف  للكثريات  واملتوفرة  املتاحة  العمل 
يف  العمل  خ�ضو�ضّيات  اإىل  التنبه  وال�ضياحة  التحويلّية 
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هذين القطاعني. ففي الوقت الذي لحظنا فيه التزام 
معظم امل�ضانع باحلد الأدنى لالأجور على عك�ص الكثري 
وجدنا  اأننا  اإل  مثاًل،  كالتعليم  اخلا�ضة  القطاعات  من 
اأن عدم الرغبة اأو حتى الإن�ضحاب من هذين القطاعني 

مرتفعة ب�ضكل كبري.
ت�ضب  خطاباتهن  جممل  كادت  للمبحوثات  وبالن�ضبة 
الآن  يف  وخمتلفة  م�ضرتكة  وم�ضاعب  اإ�ضكاليات  يف 
ذاته. ففي الوقت الذي رّكزت فيه املبحوثات على نق�ص 
الأجور يف قطاع ال�ضناعة وطول �ضاعات العمل كعوامل 
عالقة  لها  اأخرى  عوامل  على  الرتكيز  ان�ضب  طاردة، 
عن  الأفراد  يحملها  التي  ال�ضلبّية  الرمزّية  باملنظومة 
يخلوان  ل  العملني  باأن  التذكري  مع  ال�ضياحة.  قطاع 
اأو  متفاوتة  بن�ضب  واإن  ال�ضلبي  القيمي  الرتميز  من 
خمتلفة، فاإن كانت مهنة العاملة يف امل�ضنع يتم انتقا�ضها 
للت�ضاقها باحلاجة والفقر وزهادة الأجر وال�ضتغالل، 
فاإن العمل يف الفنادق واملطاعم كان اأكرث اقرتاناً بالبعد 
عن ال�ضرف والأخالق والدين. حتى واإن كان اأجدى نفعاً 

على م�ضتوى الأجور والفر�ص واملكافاآت.
تلخ�ضها  ال�ضناعة  قطاع  يف  املبحوثات  اإجابات  فكانت 
عبارات من قبيل "اأفكر بالن�ضحاب ب�ضبب �ضعف الأجور 
من  ويخلو  الإبداع  ينّمي  ل  روتيني  عملنا  اأو  والتعب، 
الت�ضلية والتجديد. اأو امل�ضافة للعمل طويلة واأعود للبيت 
الإدخار  اأو  معدوم.  �ضبه  املجتمع  مع  وتوا�ضلي  منهكة 
اخلم�ضة  يتعدى  ل  اّدخاري  خدمة  �ضنة   23 فبعد  قليل، 
بال�ضلم  الإرتقاء  اأو  الرتفيع  اإمكانّية  اأو  دينار،  اآلف 
اأو ل  الوظيفي معدومة يف العمل على خطوط الإنتاج. 
كنت  لو  اأنني  اأعتقد  احرتام،  نظرة  لعملنا  النا�ص  ينظر 
ي�ضمل  ل  ال�ضحي  التاأمني  اأو  احرتامهم.  لنلت  معلمة 
الن�ضائية والأ�ضنان وهذا بالن�ضبة يل اأكرث ما اأحتاجه. اأو 
اأنا اأعمل كالآلة وممنوعة من ا�ضتخدام اخللوي اأو حتى 

احلديث مع الزمالء على نف�ص خط الإنتاج، وال�ضرتاحة 
ل تتعدى ال�ضاعة". 

املفارقة  كانت  فقد  ال�ضياحة  قطاع  يخ�ص  فيما  اأما 
خمتلفة فالرغبة الكبرية التي كانت تبديها الكثري من 
الفتيات للولوج اإىل هذا القطاع مل توازيها ذات الرغبة 
لدى الأهل. وكما �ضبق وذكرنا اأن اأكرث من 90 باملائة من 
قرارات اختيار نوع العمل يعود اإىل العائلة اأو الزوج اأكرث 

من املراأة نف�ضها. 
بع�ص  لدى  كثرية  حتفظات  وجود  ينفي  ل  هذا  بالطبع   
بحرمة  الأغلب  على  تتعلق  التحفظات   هذه  الفتيات، 
اأو  بال�ضياحة،  الأعمال اخلا�ضة  الذي تقت�ضيه  الختالط 
املنزل،  خارج  املبيت  اإىل  ال�ضطرار  م�ضاألة  من  باخلوف 
ناهيك عن تاأثري كل ذلك على �ضمعة الفتاة والتقليل من 
قيمتها يف املجتمع، وبالتايل التاأثري على فر�ضها بالزواج".
وعلى  الفنادق  اأحد  يف  الب�ضرّية  املوارد  مدير  م�ضاعدة 
الرغم عن درجة الر�ضا العالية التي اأبدتها اإزاء طبيعة 
العمل والأجور اإل اأنها نّوهت اإىل نقطة التحفظات التي 
هي  تخفي  ل  كما  عملها،  جتاه  يبدونها  الأهل  زال  ما 
نف�ضها رغبتها يف العمل كمعّلمة فيما لو كانت الظروف 
اأ�ضهل للدخول اإىل هذا املجال، واأنها توجهت اإىل قطاع 
ال�ضياحة بعد اأن يئ�ضت من العمل يف جمال التعليم. وهي 
تربر ذلك مبيزة ق�ضر �ضاعات العمل والإجازات التي من 
وقت  ق�ضاء  من  متزوجة  كامراأة  متكنها  نظرها  وجهة 
اأطول مع العائلة والأولد. كما ل تخفي  بع�ص العامالت 
العمل، وحق  �ضاعات  ر�ضاهن عن طول  الفنادق عدم  يف 
ال�ضركة الفندقية يف نقل العاملة من فندق اإىل اآخر دون 
م�ضورتها، بالإ�ضافة اإىل �ضعوبة احل�ضول على الإجازات 

الكافية من وجهة نظر العامالت.
تناوله  مت  الذي  الفندق  يف  العامالت  ن�ضبة  تتجاوز  مل 
الن�ضبة  من   %15 من  اأكرث  الدرا�ضة  جمتمع  من  كجزء 
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اأن كل الوظائف التي  الكلّية للعاملني، مع التاأكيد على 
ت�ضغلها املراأة اإدارّية، فال وجود للن�ضاء يف مطبخ الفندق 
اإل بن�ضبة قليلة وتكاد تنعدم يف خدمة الغرف اأو ال�ضفرة، 
بالإ�ضافة اإىل اأن العامالت ل يرغنب اإل بتغطية ال�ضفت 
املوارد  الإدارّية فقط ح�ضب مدير  وبالأعمال  ال�ضباحي 

الب�ضرّية يف هذا الفندق.
وكذلك هو احلال بالن�ضبة للم�ضنع حيث كانت ن�ضبة من 
)�ضكرتاريا  الو�ضطى  الإدارية  املنا�ضب  جمال  يف  يعملن 
واأعمال مكتبّية( هي الأعلى، حيث جتاوزت الـ 46 باملائة 
من جمموع العاملني ولكنها كانت تنخف�ص اإىل ن�ضبة 1 
من 10 يف املواقع العليا، ومل تتجاوز الـ2 باملائة فقط على 
خطوط النتاج. ناهيك عن رف�ص اأكرث من 95 باملائة من 
العامالت العمل يف ال�ضفتات غري ال�ضباحّية، مع التنويه 
اإىل حقيقة اأن الغالبية العظمى من العامالت على خط 

النتاج يف امل�ضانع حمل الدرا�ضةغري متزوجات. 
 وتعلل العامالت وجود الن�ضاء بن�ضبة قليلة على خطوط 
النتاج، بعد اأن كانت ن�ضبة الن�ضاء هي الغالبة قبل خم�ضة 
وهنَّ  الن�ضاء،  تعيني  اإىل  الإدارة  ميل  بعدم  �ضنة،  ع�ضر 
اأ�ضحاب  يواجهها  التي  ال�ضروط  ب�ضعوبة  ذلك  يف�ضرَن 
العمل، والتي يقت�ضيها وجود الن�ضاء وخا�ضة املتزوجات 
منهن يف امل�ضنع، هذه ال�ضعوبات ميكن تلخي�ضها بعدم 
يف  املرونة  وعدم  الزواج  عند  العمل  يف  الن�ضاء  ا�ضتمرار 
قبول الدوام على ال�ضفتات امل�ضائية بال�ضافة اإىل اإجازات 
الأمومة. كل ذلك على الرغم من اعرتاف اأرباب العمل 
العاملني  على  العامالت  بتفوق  الذكور،  من  والعاملني 
بالقدرة واملهارة والإخال�ص والإنتاجّية العالية وال�ضرب 

باملقارنة مع زميلها الرجل.
اإن هذا ل يعني البتة اأن القطاعات الأخرى التي تناولتها 
الدرا�ضة ل ت�ضهد ظاهرة ان�ضحاب على الإطالق، فهنالك 
اأبدت حالة  ن�ضبة من العامالت، واإن كانت قليلة ن�ضبياً، 

و�ضاعات  للبنوك،  املتعب  العمل  عن  الر�ضا  عدم  من 
ال�ضاعة  اإىل حد  الغالب  ت�ضتمر يف  التي  الطويلة  العمل 
الرابعة م�ضاًء، هذا بالإ�ضافة اإىل اإبداء بع�ضهن نوعاً من 
التحفظات الدينّية على �ضرعّية العمل يف البنوك كونها 
بينت  الإ�ضالمّية، حيث  ال�ضريعة  املحّرم يف  بالربا  تعمل 
لبيتي  كافياً  وقتاً  اأجد  ل  "اأنا  مثل  من  اإ�ضتجابات  ذلك 
اأحياناً  ال�ضاد�ضة  اأو  اخلام�ضة  حتى  نتاأّخر  اأو  واأطفايل، 
بهدف جرد احل�ضابات، بالطبع دون احت�ضاب ذلك كعمل 
اإ�ضايف. اأو اأنا حالياً اأقوم بتوزيع جزء من راتبي ك�ضَدقة 
على الفقراء، كنوع من التكفري عن عملي يف البنك، ول 
اأفّكر بالإ�ضتمرار يف العمل يف بنوك ربوّية، رمبا اأعمل يف 

امل�ضتقبل يف اأحد البنوك الإ�ضالمّية.
اإن  اخلطابات  هذه  معظم  اأن  يبدو  اأنه  نقول  هنا  ومن   
مل تكن كّلها تدور يف املجمل حول م�ضاألة تق�ضيم العمل 
ظّلت  النمطّية  الأدوار  حيث  التق�ضيم  ذلك  اجلندري. 
ثابتة، وكاأن عجلة التغيري مّرت عنها مرور الكرام.لقد 
متّكنت املراأة من التعليم ورمبا فاقت الذكور يف جمالت 
كما  التح�ضيل.  حتى  اأو  العدد  م�ضتوى  على  �ضواء  عّدة، 
وجدارتها  قدرتها  واأثبتت  العمل  �ضوق  املراأة  دخلت 
والتزامها يف الكثري من املجالت. لكن كل ذلك مل ينعك�ص 
الجتماعّية  والتمثالت  وال�ضور  الروؤى  م�ضتوى  على 

ة بتق�ضيمة الأدوار واملكانات التقليدّية.  اخلا�ضّ
الكثري  لدى  حلماً  للمنزل  بالعودة  الرغبة  كانت  لقد 
ال�ضناعة  كقطاعي  بعينها،  قطاعات  يف  العامالت  من 
وال�ضياحة، ورمبا حلماً موؤجاًل يف معظم قطاعات العمل 
العربّية  املراأة  اخلا�ص. وكثريات هنَّ من و�ضفَن خروج 
اإىل �ضوق العمل بالـ "مقلب" الكبري، فاملراأة التي خرجت 
وحت�ضني  الرزق  جلب  يف  الرجل  و�ضاركت  العمل  اإىل 
ظروف احلياة، مل يقا�ضمها الرجل باملقابل اأعباء العائلة 
واملنزل، وترك املراأة يف حالة من ال�ضراع ما بني مفهومها 
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لنف�ضها كمعيل وفق مفهوم احلداثة، ورّبة بيت واأم وفق 
مفهوم التقاليد.

من  �ضوى مزيداً  امل�ضتويني  تك�ضب على كال  اأنها مل  اأي 
م�ضتوى  على  وا�ضحاً  تغرّياً  تلم�ص  اأن  دون  الأعباء، 
مينحها  مل  العمل  اإىل  خرجت  التي  فاملراأة  املكت�ضبات. 
والتمّكن  احلرّية  م�ضتوى  على  كبرية  امتيازات  ذلك 
وال�ضلطة على ج�ضدها والتّحكم مبا جتني من اأجر كما 
حدث ذلك يف الغرب، يف الوقت الذي فقدت فيه امتيازات 

البقاء يف املنزل واأعبائه الأقل ن�ضبياً.  
كل ذلك يف ظل ا�ضتفحال حالة الفقر وزهادة الأجور التي 
مل تعد ُتغري عدداً كبرياً من الن�ضاء على اخلروج. اأو على  
حتدي املنظومات الرمزّية التقليدّية و حماولة النفكاك 
منو  مع  بالتوازي  ينمو  الفقر  نرى  يوم  كل  ففي  منها، 
اخلطابات التقليدّية واإعادة احلياة للرتاث وللخطابات 
الدينّية املت�ضددة. وهو الو�ضع الذي لن ي�ضّجع املراأة على 
يجعلها  ما  بقدر  فيه  ال�ضتمرار  اأو  العمل  على  الإقبال 
اخلطابات.  لهذه  متبنية  ورمبا  بل  وطائعة  م�ضت�ضلمة 
فغالباً ما يقود التهمي�ص اإىل حالة من املقاومة. ونعني 
هنا تلك املقاومة التي بتنا ن�ضهد مالحمها يف اخلطابات 

الراف�ضة للكثري من مظاهر التحديث.
�ضحيح اأن الفقر، من وجهة نظر املارك�ضيني، يدفع املراأة 
املنظومة  هيمنة  مع  الفقر  ترافق  اإذا  ولكن  العمل.  اإىل 
ولي�ص  للثقافة  تكون  الغلبة  فاإن  التقليدّية  الرمزية 
اختارت  حال  ويف  الداخل.  اإىل  املراأة  وتعود  لالقت�ضاد. 
البقاء يف العمل يف ظل هذه الظروف، فعليها اأن تتوقع 

يف كثري من احلالت مزيداً من ال�ضطهاد. 
املادي  الراأ�ضمال  على  الليربالّية  املدار�ص  رّكزت  لقد 
 )1999  ،Bourdieu( بورديو  �ضّماه  ما  قوة  واهملت 
وقناعات  �ضلوك  ت�ضكيل  يف  وقوته  الرمزي  بالراأ�ضمال 
هذه  تعطي  مل  كما  الأ�ضياء.  حول  النا�ص  ومتثالت 

املدار�ص باًل كبرياً مل�ضاألة املقاومة التي قد تبديها الن�ضاء 
ويبديها الرجال للنموذج التنموي على الطريقة الغربّية 
على اإعتباره منوذجاً دخياًل. اأو التاأثريات ال�ضلبّية التي 
يخلقها التناق�ص وال�ضراع بني من مييلون اإىل تقّم�ص 
النموذج احلديث للمراأة الناجحة واملتحررة  والتي غالباً 
النموذج  وبني  واملنفتحة،  الغنّية  الأو�ضاط  يف  ت�ضود  ما 
هذه  تثريه  قد  وما  �ضابقاً  عنه  حتدثنا  الذي  املقاوم 
م�ضتوى  على  و�ضراع  وت�ضوي�ص  ت�ضارب  الزدواجّية من 

قناعات و�ضلوكات الأفراد يف هذه املجتمعات.
فرادة  اإىل  النظر  احلداثة  بعد  ما  مدر�ضة  لفتت  لقد 
املختلفة،  الثقافات  يف  الن�ضاء  تعي�ضها  التي  التجربة 
احلقيقة  على  ال�ضوء  من  مزيد  ت�ضليط  و�ضرورة 
اليومّية املعا�ضة، ولي�ص احلقيقة التي حتاول اأن تفر�ضها 
وجهة  من  يقود  مما  واملارك�ضّية،  الليربالّية  النظريات 
�ضراكة  حتقيق  �ضاأنها  من  �ضيا�ضات  تطوير  اإىل  نظرها، 
الإكتفاء  ولي�ص  وال�ضمال.  اجلنوب  دول  بني  حقيقّية 
يف  الأبوي  التحّكم  من  تزيد  وم�ضاريع  �ضيا�ضات  بخلق 

.)1993 ،Parpart( .اأج�ضاد الن�ضاء وعملهن

املراأة  لترغب  اأو  ترغب  التي  العمل  اأنواع  رابعاً: 
النخراط بها، مع حتديد اأ�سباب ذلك.

عام  ب�ضكل  العمل  اىل  التوجه  يف  الرغبة  مو�ضوع  اإتخذ 
وا�ضحة  املفارقة  وتبدو  كبري،  حد  اإىل  جدلياً  مظهراً 
تف�ضله  الذي  العمل  نوع  عن  ال�ضوؤال  نطرح  عندما 
الن�ضاء، ويف ذات الوقت اإىل اأي الأعمال هي تتوجه فعاًل 
التعليم  مهنة  اأن  مثاًل  فنالحظ  "منا�ضبة".  تراها  اأو 
يرينها مهنة  بل  الأغلبّية  لدى  جّذاباً  ت�ضّكل طموحاً  ل 
ممّلة، وعلى م�ضتوى القطاع اخلا�ص تعترب غري جمدية 
من ناحية الأجر بل وحتى جمحفة يف اأحيان كثرية، اإل 
لعمل  الأن�ضب  يراها  املهنة  هذه  نحو  العام  التوجه  اأن 



املشاركة االقتصادية للمرأة يف األردن

91

اجلائر  التحّكم   رغم  الكثريات  عليها  وتقبل  الن�ضاء، 
العمل.  للقطاع اخلا�ص، و�ضعف الأجور، وطول �ضاعات 
حيث توؤكد اآخر درا�ضة اأجرتها وزارة العمل على التعليم 
يعملن  املعلمات  من   %27 اأن  اإىل  اخلا�ص  القطاع  يف 

برواتب دون احلد الأدنى لالأجور. 
اخلا�ص  بالعمل  كرث  فتيات  فيه  ترغب  الذي  الوقت  يف 
لحظنا  كما  لكنهن  التعليم،  قطاع  عن  والبعيد  واحلّر 
ال�ضلطة على امل�ضّي وراء ما يرغنب فيه  ل ميلكن حتى 
ل يقع �ضمن  واأخرياً  اأوًل  اأو يرينه منا�ضباً، لأن اخليار 
الزوج  اأو  العائلة  دامت  ما  اأنف�ضهن  الفتيات  �ضالحّية 
اأو  "املنا�ضبة"  الأعمال  هي  ما  يقررون  من  ح�ضرياً  هم 
يف  لحظنا  كما  الن�ضاء،  لعمل  "الالئقة"  اأو  "ال�ضريفة" 
قطاع ال�ضياحة مثاًل، على الرغم من الأجور اجلّيدة التي 
الإح�ضاءات  نتائج  اأظهرت  حيث  القطاع.  هذا  يوفرها 
العاّمة للعام 2014، اأن كل الإناث الالتي يعملن يف ن�ضاط 
ديناراً   500 دخالً  يتقا�ضني  �ضاعة   59-40 من  ال�ضياحة 
اأردين فاأكرث. )دائرة الإح�ضاءات العامة، م�ضح العمالة 

والبطالة، 2014(.
 بالطبع يجب اأن ل نقع هنا يف �ضَرك التعميمات فعندما 
اخلطاب  اإىل  ن�ضري  بالتاأكيد  فنحن  العام  التوجه  نقول 
متّثل  التي  ال�ضرائح  اأو  ال�ضعبّية  الفئات  على  املهيمن 
ال�ضواد الأعظم من ال�ضكان، وتزداد ال�ضورة غرابة اإذا ما 
زادت  العمل  �ضن  الن�ضاء يف  البطالة بني  اأن حجم  علمنا 
بن�ضبة 2.3 باملائة عن العام املا�ضي، حيث بلغت ن�ضبتها يف 
العام 2015، 22.5 باملائة مقارنة بن�ضبة 20.7 للعام 2014.
مبعنى اأن زيادة البطالة امل�ضطردة عاماً بعد عام ما زالت 
ل ت�ضّكل �ضغطاً كافياً نحو تغيري التوجهات العاّمة للنا�ص 
ب�ضكل مواٍز. اأي اأن العامل القت�ضادي مل يكن احلا�ضم يف 

هذه امل�ضاألة اأي�ضاً  )م�ضح العمالة والبطالة، 2015( .
 ولقد حر�ضنا هنا على اأن ل ن�ضري اإىل )طبقات( بل اإىل 

�ضَرك  يف  الوقوع  متجنبني  هرمّيات  اأو  وتراتبّيات  فئات 
كما  فمجتمع  كطبقات.  للمجتمع  العامودي  التق�ضيم 
املجتمع الأردين مثله مثل الكثري من املجتمعات العربّية 
الطبقّية  التق�ضيمات  منظور  اإىل  بال�ضرورة  يخ�ضع  ل 
وا�ضحة املعامل كما يف املجتمعات الأوروبّية اأو الأمريكّية 
الأحوال  كل  يف  تعني  ل  املال  راأ�ص  فملكّية  الراأ�ضمالّية. 
ذات  اأو  احلرّية  حترتم  اأو  منفتحة  طبقة  اإىل  الإنتماء 
يلعب  زال  ما  الرمزي  املال  فراأ�ص  مت�ضابهة.  خ�ضائ�ص 
يتنبه  التي قد ل  امل�ضائل  كبرياً يف ح�ضم كثري من  دوراً 
والتحليل.  البحث  يف  ال�ضت�ضراقّية  النظرة  اتباع  لها 
بعد  ما  مدر�ضة  اإىل  اللجوء  اأهمّية  جائت  هنا  ومن 
احلداثة كطريقة يف النظر قد متكننا من التعّرف على 
خ�ضو�ضيات ثقافّية و�ضو�ضيولوجّية قد ل تنجح املدار�ص 
املارك�ضّية والليربالّية يف تف�ضريها )البنيويات الكربى(. 

خام�ساً:  العوامل التي توؤثر على تطوير مهارات عمل 
املراأة اأو اإحباطها مهنيًا.

قائمة  على  متقدماً  موقعاً  الأجور  م�ضاألة  احتّلت  لقد 
اأو  حمّفزة  كاأ�ضباب  لها  الإ�ضارة  يتم  كان  التي  العوامل 
حمبطة لعمل الن�ضاء، وعلى الأخ�ص يف قطاع ال�ضناعة، 
فكانت مقولت من مثل "اأنا اأجري ل يكفيني كم�ضروف 
لأن  العمل  اأترك  �ضوف  وتزوجت  حدث  لو  اأو  �ضخ�ضي، 
البيت،  من  خروجي  بتكلفة  يفي  لن  ال�ضعيف  اأجري 
لالأولد".  ح�ضانات  اأو  موا�ضالت،  اأو  يومي،  كم�ضروف 
التي  الفئة  عامالت  بع�ص  فيه  اأبدت  الذي  الوقت  يف 
من  العليا  الفئة  وعامالت  املكتبّية  الوظائف  يف  تعمل 
نف�ص القطاع درجة معقولة من الر�ضا عن الأجور. مع 
التنويه اإىل اأن ق�ضم من العامالت يف الوظائف املكتبّية 
املتو�ضطة اأبدين نوعاً من عدم الر�ضا عن الأجور يف حال 
كن متزوجات لنف�ص الأ�ضباب التي ذكرتها فئة العامالت 
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اإعطاء  �ضرورة  على  الكل  اإجماع  مع  الإنتاج،  خط  على 
ي�ضاهم  قد  الذي  الأمر  ح�ضانات.  اأجور  بدل  العامالت 
الأمهات،  من  العامالت  لدى  كثرية  م�ضاكل  حل  يف 
املوؤ�ض�ضات على  الكثري من  وخ�ضو�ضاً يف ظل عدم قدرة 

فتح ح�ضانات. 
اأما العامل امل�ضجع الثاين لعمل الن�ضاء يف القطاع اخلا�ص 
والذي لقي �ضبه اجماع كّلي فكان فكرة العمل اجلزئي، اأو 
مت  التي  القطاعات  جميع  من  فالعامالت  املرن.  العمل 
العمل  نحو  كبرية  رغبة  اأبدين  الدرا�ضة  هذه  يف  بحثها 
اجلزئي اأو العمل املرن لأ�ضباب كانت ظاهرة يف خطابات 
الظاهرة  املعاناة  يف  جمملها  يف  �ضّبت  والتي  املبحوثات 
للمراأة العاملة يف التوفيق بني دورها كعاملة خارج املنزل 
ول�ضاعات طويلة، وبني تلك الأعمال التي كان ي�ضار اإليها 
دائماً "بالواجبات" املنزلّية اأو الزوجّية اأو "واجبات" الأم 
املر�ضى. اأو  العاجزين  بالوالدين  العناية  "واجبات"  اأو 
كبرية  م�ضاكل  اأواجه  "اأنا  قبيل  من  اخلطابات  فكانت 
زوجي  جتاه  البيتّية  وواجباتي  عملي  بني  التوفيق  يف 
اتهامي  �ضببها  زوجي  مع  م�ضاكلي  ومعظم  واأبنائي، 
ل  ولكني  اآن�ضة  انا  اأو  وزوجة.  كاأم  بواجباتي  بالتق�ضري 
لوالدتي  اأو  الجتماعّية  لعالقاتي  اأو  لنف�ضي  وقتاً  اأجد 
ومواقع  بوك  الفي�ص  لول  املنزل،  واأعمال  املري�ضة 
التوا�ضل ملتُّ من امللل. اأو ل�ضت را�ضية عن درا�ضة اأبنائي 
اأعطي  ول  التعب  من  مزرية  بحالة  البيت  اأ�ضل  حيث 
الأولد حقهم يف متابعة فرو�ضهم املدر�ضّية، اأو حبذا لو 
حينها  مثاًل،  للثالثة  العا�ضرة  من  يبتدىء  دوامي  كان 

�ضوف اأقوم مبعظم واجباتي باأريحّية". 
ال�ضناعة  قطاعي  يف  العامالت  جميع  تاأكيد  مع  هذا 
العامل  كان  ال�ضباحي  ال�ضفت  وجود  اأن  على  وال�ضياحة 
القطاعني،  هاذين  يف  العمل  يف  متكينهن  من  الرئي�ضي 
العامالت،  عائالت  ت�ضامح  يف  العامل  هذا  دور  عن  عدا 

ولو جزئياً، عن عملهن يف هذه الوظائف اأو املهن.  
املرونة ل تكون فقط يف  العامالت كنَّ يرين   كثري من 
عرّبت  فلقد  العامل،  �ضاعات  تق�ضري  اأو  اجلزئي  العمل 
بالإجازات،  اأي�ضاً  تكون  اخلا�ضّية  هذه  اأن  عن  الكثريات 
فاأعلى درجات الر�ضا عرّبت عنها العامالت يف البنوك. 
للعامالت عدى  ي�ضمح  للبنك  الداخلي  النظام  اأن  حيث 
راتب  بدون  مفتوحة  باإجازات  ال�ضنوّية  الإجازات  عن 
فيما اذا احتاجت العاملة اإىل ذلك لأ�ضباب تتعلق برعاية 
العاملة   امل�ضافر، مع احتفاظ  اأو مرافقة الزوج  الأطفال 

بحق العودة اإىل العمل ولنف�ص املوقع متى �ضاءت ذلك. 
انت�ضار  اليه �ضلفاً يف فكرة   وهذا يوؤكد جمدداً ما ذهبنا 
واإن  حتى  املنزل،  اإىل  الردة  اأو  بالعودة  الرغبة  خطاب 
كانت هذه العودة جزئّية مع الإذعان لفكرة الأجر الأقل. 
هذه الرغبة وجدناها اأي�ضاً لدى الكثري من العامالت يف 
ف�ضاء البنوك والت�ضالت واإن ب�ضورة اأ�ضعف. مع بقاء 
حلم التقاعد املبّكر قائماً لدى معظم العامالت من كل 
القطاعات. وهذا ما قد يف�ّضر جانباً من جوانب ظاهرة 
واملتقّدمة يف جميع  القيادّية  املواقع  الن�ضاء يف  قلة عدد 

قطاعات العمل. 
التقليدي  اخلطاب  هيمنة  فكرة  النتائج  هذه  توؤّيد  كما 
املبحوثات  فمعظم  واملكانات.  والأدوار  العمل  لتق�ضيمة 
الزوج  برعاية  ة  اخلا�ضّ الأدوار  اأنَّ  على  يوؤكدن  كنَّ 
ومتابعة الأولد يف كل ال�ضوؤون مبا يف ذلك الأداء املدر�ضي 
هي فرو�ص واجبة على الأم. ناهيك عن رعاية الوالدين 
واملر�ضى واحتياجات املنزل على اختالف اأنواعها. وكانت 
الرجل  بني  العمل  تق�ضيم  باإعادة  نادت  التي  الأ�ضوات 
واملراأة وفق �ضروط خمتلفة تبدو يائ�ضة اأو غري متفائلة 

كثرياً باإمكانّية حدوث ذلك.  
واحلوافز  الرتقيات  مو�ضوع  فكان  الثالث  العامل  اأما 
واملكافاآت، وكانت هذه املعاناة تتجلى ب�ضكلها الأو�ضح من 
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خالل ما اأظهرته عامالت القطاع ال�ضناعي يف تذمرهن 
ثالث  منذ  اأعمل  "اأنا  ترقيات  اأو  حوافز  وجود  عدم  من 
وعلى  املهنة  بنف�ص  الإنتاج  خط  على  عاماً  وع�ضرين 
اأف�ضل  اإىل موقع  الإنتقال  اأمل يل يف  الروتني، ول  نف�ص 
اأو  اآلة.  اإىل  حولني  الآلت  على  العمل  اأعلى.  وظيفة  اأو 
العمل  من  �ضنة  ع�ضرين  فمنذ  م�ضجعة  حوافز  نتلقى  ل 
اأي مبعدل ل  اإىل 300  ارتفع راتبي من 50 دينار  امل�ضني 
الذي مل  الأمر  �ضنوّية"   كزيادة  دنانري  الع�ضر  يزيد عن 
جنده لدى العامالت يف البنوك و�ضركات الإت�ضالت حيث 
اأبدين درجة من الر�ضا عن احلوافز والرتقيات واملكافاآت 

�ضواًء املادّية منها اأو الرمزّية الداّلة على تقّدم املكانة. 

�ساد�ساً: اجتاهات الن�ساء العامالت يف هذا القطاع يف 
تاأ�سي�ص م�سروع عمل خا�ص.

م�ضاريع  تاأ�ضي�ص  نحو  متغايرة  املبحوثات  اإجابات  كانت 
من  املبحوثات  اإجابات  فجاءت  م�ضتقّلة.  اأو  ة  خا�ضّ عمل 
والبيئة  الأجور  عن  الر�ضا  من  درجة  اأبدين  اللواتي 
اأكرث  املاأجور  بالعمل  الت�ضبث  نحو  متيل  للعمل،  الآمنة 
من املخاطرة بتاأ�ضي�ص م�ضاريع عمل م�ضتقّلة. فكان مما 

ة يف ف�ضاء البنوك والت�ضالت:  قالته العامالت وخا�ضّ
اأكرث  الثابتة  الوظيفة  اأو  مغامرة،  اخلا�ضة  "امل�ضاريع 
اأمناً، واأقل تعر�ضاً للم�ضكالت. اأو اأنا اأحتمل تبعات �ضداد 
ديون يف حال ف�ضل امل�ضروع وقد يكون ال�ضجن اإحدى هذه 
عك�ص  "على  مرعب  احتمال  يل  بالن�ضبة  وهذا  التبعات، 
الأغلب  على  كّن  حيث  والفنادق  امل�ضانع  يف  العامالت 
ة يف حال توفر التمويل  ميلن اإىل فكرة امل�ضاريع اخلا�ضّ
اأ�ضّجع  "نعم  ال�ضتجابات  فكانت  والتدريب.  وال�ضت�ضارة 
حمرتم  يكون  اأن  ب�ضرط  خا�ص  عمل  مل�ضروع  التاأ�ضي�ص 
يف املجتمع، وجمدي ماّدياً. اأو زوجي ي�ضجعني على فتح 
تعجبني  اأو  املنزل.  من  واطعمة  خملالت  انتاج  م�ضروع 

�ضّيدة  اأكون  واأن  العمل  ب�ضاعات  والتحّكم  ال�ضتقاللّية 
اأت�ضّجع على ال�ضتثمار اخلا�ص يف حال توفر  اأو  نف�ضي. 

لدي الدعم ودرا�ضة جدوى ت�ضمن يل جناح امل�ضروع". 

العمل  وزمالء  لأ�سحاب  العاّمة  الجتاهات   : �سابعاً
نحو انخراط املراأة يف القطاع اخلا�ص.

املدراء  خطاب  عن  ينعك�ص  ما  جممل  اأن  القول  ميكن 
وامل�ضوؤولني واأ�ضحاب العمل ل يظهر اأي نوع من التمييز 
الوا�ضح املالمح نحو ت�ضغيل الن�ضاء يف امل�ضانع والفنادق 
والبنوك وال�ضركات، بل إن معظمهم كان يظهر نوعاً من 
وخا�ضة يف  الن�ضاء،  ل�ضالح  الإيجابي  التمييز  نحو  امليل 
خالل  ومن  اأنه  اإل  الت�ضالت.  و�ضركات  البنوك  ف�ضاء 
جند  الفئة  هذه  من  املبحوثني  خطابات  يف  التعمق 
على  واملهيمنة  العامة  بالروؤية  ينطق  حالهم  ل�ضان  اأن 
داأبواعلى  واإن  املراأة، فهم  العام نحو عمل  النا�ص  خطاب 
التمثيل  م�ضاألة  املراأة يف  املجتمع وعلى  اللوم على  اإلقاء 
يف  املدقق  اأن  اإل  القطاعات،  هذه  يف  للن�ضاء  املتوا�ضع 
والتمثالت  الروؤى  من  الكثري  يجد  هوؤلء  خطابات 
عبارات  "فكانت  خطاباتهم  على  تهيمن  التي  الذكورّية 
اأرباب العمل والكثري من املدراء وامل�ضوؤولني ُتظهر قدراً 
كبرياً من الرمزّية الأبوّية من مثال: "اأنا ل اأر�ضى لأي 
عاملة بامل�ضنع اأو ال�ضركة ما ل اأر�ضاه لأختي اأو بنتي اأو 
اأن  قبل  �ضَرف  واملراأة  حمافظ  جمتمع  فنحن  زوجتي، 
تكون عاملة، والدوام الّليلي براأيي ل ينا�ضب عمل الن�ضاء 
. اأو اأنا دائماً اأجعل الأولوّية للن�ضاء على  ومي�ص ب�ضرفهنَّ
ال�ضفت ال�ضباحي حتى واإن مل ير�ضي ذلك زمالئها من 
واأحر�ص  العامالت  الن�ضاء  بحماية  اأهتم  اأنا  اأو  الذكور. 
على �ضمعتهن وبالتايل يحدث اأن اأقوم باإعفاء الإداريات 
العامالت  اأكلف  اأول  امل�ضائّية.  الإجتماعات  ح�ضور  من 
متنعهّن  مل  اإن  اأعلم  لأين  الأمهات  وخا�ضة  بال�ضفر 
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وم�ضوؤولّية  املنزلّية  فالواجبات  والتقاليد  العادات 
الأطفال حتول دون ذلك".

هذه اخلطابات املحّملة برمزيات الأبّوة كانت تبدو اأكرث 
ثقاًل كلما اقرتبنا من اأ�ضفل ال�ضّلم الوظيفي للعاملني، 
وبالتايل الدرجات املتوا�ضعة على هرم ال�ضّلم الجتماعي، 
وعلى الأخ�ص يف امل�ضانع وحتديداً على خطوط الإنتاج 
فكانت خطابات من نوع :"العمل للرجال اأما املراأة فهي 
عورة ل تخرج اإّل لل�ضرورة. اأو نحن نرى يف الإختالط 
اأن كل  اأو  اأن ي�ضان.  حرمة كبرية، فاملراأة ِعر�ص ويجب 
على  فر�ضة  تعّطل  الواقع  يف  هي  وظيفة  تاأخذ  امراأة 
اأو الرجال مكّلفون بالنفاق �ضرعاً ولي�ص على  الرجال. 
املراأة واجب النفاق. اأو للمراأة اأن تعمل يف جمالت حمّددة 
فقط يف مدار�ص الإناث اأو كطبيبة ن�ضائّية ب�ضبب حرمة 
انك�ضاف الن�ضاء على الرجال. اأو لو انقطعت الن�ضاء من 
اإل موظفة تعمل يف جمال خمتلط لن  العامل وما بقي 
اأتزوجها، املراأة التي تعمل على الآلت اأو يف جو الرجال 
تفقد اأنوثتها. اأو اأنا ل اأ�ضمح لبنتي اأو اأختي من دخول 
اأّما ال�ضاب فال �ضري  اجلامعة ب�ضبب الختالط املحّرم، 
الإنفاق.  من  متّكنه  �ضهادة  اإىل  بحاجة  لأنه  يختلط  اأن 
اأو لدّي م�ضكلة يف اأن تكون مديرتي اإمراأة فالن�ضاء ل�ضن 

للقيادة، ناهيك عن عدم قناعتي بالختالط".
املرّكزة،  اأفراد اجلماعات  العمال �ضمن  13 من  من بني 
اتفق 10حول هذه الآراء واختلف مع بع�ص اآرائهم وعلى 
ا�ضتحياء 3 فقط. وكانوا ممن يحبذون عدم الختالط 
لكن ل مانع لديهم بالعمل املختلط والدرا�ضة املختلطة 

فيما يخ�ص اأنف�ضهم وزوجاتهم واإخواتهم وبناتهم.  

العمل  اأ�سحاب  تواجه  التي  التحديات  أبرز  ثامناً: 
اخلا�ص لدى ت�سغيل الن�ساء. 

خطاب  ت�ضود  كانت  التي  الر�ضا  حالة  من  الرغم  على 

واإخال�ص  ان�ضباط  من  الن�ضاء  عمل  جتاه  العمل  اأرباب 
عدم  اإىل  وميل  بالقوانني،  والتزام  ونظام  واإنتاجية 
بزمالئهنَّ  مقارنة  الواقع،  بالأمر  والقبول  التفاو�ص 
وب�ضراحة عن حتّديات  الكثريين عرّبوا  اأن  اإل  العّمال، 
على  وكان  العمل.  ل�ضري  ومعيقة  حقيقّية  اعتربوها 

راأ�ضها ان�ضحاب العامالت من العمل.
"اأنت تتعب على املراأة وتدربها وعندما   �ضاحب �ضركة: 
ت�ضبح خبرية تن�ضحب فجاأة لترتك مكانها فراغاً يحتاج 

اإىل جهد يبداأ من ال�ضفر".
اإىل  العودة  ثم  النقطاع  �ضمة  فكان  الثاين  التحدي  اأما 
�ضوق العمل. �ضاحب عمل: "عندما تذهب املراأة يف اإجازة 
�ضاحب  جتد  امل�ضافر  بالزوج  التحاق  اإجازة  اأو  اأمومة 
من  وورطة  جهة،  من  البديل  اإيجاد  ورطة  يف  العمل 
يقبل بوظيفة موؤقتة من جهة اأخرى. والكثري من هذه 
الوظائف حتتاج اإىل تدريب م�ضبق بالإ�ضافة اإىل الكلف 
بدل  اأو  ح�ضانات  كلف  عن  ناهيك  ذلك.  على  املرتتبة 
ح�ضانات، و�ضاعات الر�ضاعة. وهي كلف ميكن توفريها 

يف حال كان العامل ذكراً".
وقد �ضّرح بع�ضهم باأن الكثري من الوظائف حتتاج فيها 
التعامل  يف  ق�ضوة  ورمبا  �ضّدة  اإىل  عمل،  ورب  كم�ضوؤل 
اأمر براأيهم ي�ضّكل عائقاً  بهدف �ضمان الن�ضباط، وهو 
يف حال كانت العامل امراأة، فهم ل يتجروؤون على اتّباع 

مثل تلك الأ�ضاليب مع الن�ضاء. 

ت�سريعات  يف  التعديالت  عن  الناجمة  تا�سعاً:الآثار 
هذا  يف  املراأة  عمل  على  الأردن  يف  العمل  وقوانني 

القطاع من وجهة نظر اأرباب العمل.
يف الواقع مل يجب الكثري من املبحوثني عن هذا ال�ضوؤال 
ب�ضبب اعرتافهم بعدم الإّطالع على هذه املادة القانونّية 
دبلوما�ضّية  ردوداً  الآخر  البع�ص  ورد  اأ�ضاًل.  اجلديدة 
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كّله  اأوعملنا  القانون  مظلة  حتت  نعمل  نحن  قبيل  من 
قانوين. ال اأن بع�ضهم عّلق على قانون العمل يف تعديله 
اإيجابي من  باأنه  التحّر�ص،  ي�ضمل مو�ضوع  الخريالذي 
التطبيق.  م�ضتوى  على  عملي  غري  لكنه  ال�ضكل  حيث 
حيث نقده اأحد اأرباب العمل قائاًل: "اإن القانون بتعديله 
ميثله  من  اأو  العمل  �ضاحب  قام  )اإذا  يقول:  اجلديد 
بالتحّر�ص يتعّر�ص للعقوبة( واأ�ضار البع�ص الآخر اإىل اأن 
الواقع  اإثبات. ويف  اإىل  ويحتاج  التحّر�ص مو�ضوع معّقد 
ل املراأة ال�ضكوت عن التحّر�ص لأنها خا�ضرة  غالباً ما تف�ضّ
تطبيق  وجوب  على  القانون  ين�ص  كما  احلالت.  كل  يف 
قانون �ضاعات العمل املرن، ولكن على ال�ضعيد العملي اإذا 
كان العمل ل تخدمه �ضيا�ضة العمل املرن فهو يف حلٍّ من 

الإلتزام بهذا القانون.

املراأة  على  يجب  التي  املهارات  على  التعّرف  عا�سراً: 
نظر  وجهة  من  العمل  �سوق  يف  لالنخراط  اكت�سابها 

اأ�سحاب العمل. 
حر�ضاً  اأكرث  املراأة  اأن  على  العمل  اأ�ضحاب  يجمع  يكاد 
خرباتها  تطوير  جتاه  اأكرب  ب�ضكل  للجدّية  واإبداًء 
بع�ص  باأن  يفيد  بع�ضهم  ولكنَّ  الرجل.  من  ومهاراتها 
فائ�ص  ب�ضبب  طلباتهن  رف�ص  يتم  للعمل  املتقدمات 
اخلربات يف حال كانت الوظيفة ل تتطلب ذلك، اأو كان 

الراتب متوا�ضعاً. 
ويوؤكد معظم اأرباب العمل على اأن الكثري من اخلربات 
التي  الدورات  خالل  ومن  العمل  اأثناء  اكت�ضابها  يتم 
تطرحها موؤ�ض�ضات العمل وتغطي تكاليفها. اإل اأن بع�ص 
تكون  اأن  للوظيفة  تتقدم  فيمن  ل  يف�ضّ العمل  اأرباب 
كاملهارات  بالأ�ضا�ضّية  دعوها  التي  املهارات  من  متمكنة 
الإجنليزّية  اللغة  باأ�ضا�ضّيات  واملعرفة  احلا�ضوبّية 

والطباعة ومهارات الت�ضال. 
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اخلامتة:
واقع  اإ�ضكالية  عن  الإجابة  الدرا�ضة  هذه  حاولت  لقد 
عمل املراأة الأردنّية يف القطاع اخلا�ص، وذلك من خالل 
ال�ضو�ضيولوجّية  والأ�ضباب  العوامل  طبيعة  حتديد 
الأردنّية  املراأة  اإقبال  وراء  تقف  التي  والأنرثوبولوجّية 
اأو عدم  على العمل يف القطاع اخلا�ص وال�ضتمرار فيه، 
ولأغرا�ص  دخوله.  بعد  منه  الن�ضحاب  اأو  عليه  اإقبالها 
مّثلت  حمددة  قطاعات  حتديد  مت  فقد  الدرا�ضة  هذه 
وتكنولوجيا  وال�ضياحة  البنوك  يف  العمل  جمالت 

املعلومات وال�ضناعات التحويلّية .
بعد  ما  ن�ضوّية  منهج  من  الدرا�ضة  هذه  انطلقت  ولقد 
العالقة  ذات  الجتماعّية  الظواهر  تف�ضري  يف  احلداثة 
باإ�ضكالية البحث. وذلك اإمياناً بقدرة هذه املدر�ضة على 
توفري الأدوات الالزمة لتفكيك وحتليل هذه الظاهرة. 
ال�ضو�ضيولوجّية  الظاهرة  تفكيك  يقت�ضي  منهج   وهو 
املكّونة  العنا�ضر  حتديد  بهدف  الأنرثوبولوجّية  اأو 
للظاهرة املدرو�ضة من ممار�ضات ومن ممار�ضات خطابّية 
تناول   يتم  املدر�ضة  لهذه  تبعاً  اأنه  حيث  متّثالت.  ومن 
اعتبارها  يف  اأ�ضا�ضي  كمحور  الرمزّية   والأنظمة  اللغة 
طريقة للفعل الإجتماعي، اأو ما عرّب عنه فوكو رائد هذه 

 .Discourse املدر�ضة باخلطاب

وبالإنطالق من الكلمات والأ�ضياء على حد تعبري فوكو، 
اأهمّية  اإغفال  دون  اخلطاب  على  الإعتماد  خالل  من  اأو 
الظاهرة  وحتليل  درا�ضة  يف  )املارك�ضّية(  املادّية  املناهج 
املارك�ضّية   النظرّية  بتوظيف  الدرا�ضة  هذه  اهتّمت  فقد 

كلما ا�ضتدعت احلاجة اإىل ذلك. 
اأن  مفادها  كربى  نتيجة  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  لقد 
املراأة يف املجتمع الأردين بقيت على الرغم من امتثالها 
لآليات احلداثة وانخراطها يف ميادين جديدة يف التعليم 
الغياب  من  حالة  الأغلب  على  متثل  زالت   ما  والعمل، 
القطاعات  بالذكر هنا  على م�ضتويات خمتلفة. ونخ�ص 
الدرا�ضة. والتي متّثلت  التي مت تناولها يف هذه  الأربعة 
والبنوك،  واملالية  وال�ضياحة  ال�ضناعة  قطاعات  يف 

والت�ضالت. 
لكثري  متقاربة  نتائج  اإىل  الدرا�ضة  هذه  خل�ضت  لقد 
البحث مو�ضوع احلداثة  تناولت يف  التي  الدرا�ضات  من 
وتاأثرياتها على ثقافات ال�ضعوب غري الأوروبّية، اأو تلك 
التي انتهجت التحديث بتاأثري من العوملة اأو الإ�ضتعمار، 
اأو تلك امل�ضاريع التي اأخذت على عاتقها امل�ضّي يف حتديث 
الإ�ضتعمار،  بعد  ما  الثالث  العامل  �ضعوب  من  الكثري 
ذلك.  اإىل  لها  طريقاً  "التنمية"  م�ضروع  من  واتخذت 
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درا�ضات  �ضّياد،  املالك  وعبد  ودفنيو  لبورديو  كان  ولقد 
كل  ويف  اإفريقيا.  �ضمال  يف  اجلانب  هذا  تناولت  كبرية 
درا�ضاتهم كانوا يخل�ضون اإىل نتائج متقاربة تف�ضي اإىل 
اأن  على  توؤكد  دائماً  كانت  احلقيقة  واحدة، هذه  حقيقة 
بعد  اأو  قبل  كانت  و�ضواًء  املختلفة،  بتاأثرياتها  احلداثة 
مظاهر  من  الكثري  تفكيك  يف  جنحت  قد  ال�ضتعمار، 
الثقافات التقليدّية والقائمة يف معظمها على الزراعة اأو 
اإليه هذه الدرا�ضات. )اقت�ضاد ال�ضرف( كما كانت ت�ضري 
يف  ذلك  ويبدو  احلداثي،  البديل  لها  جتلب  مل  ولكنها 
اأو�ضح �ضورة لي�ص يف ف�ضل الكثري من م�ضاريع التنمية 
تلك  يف  وتو�ضعها  الفقر  حالة  ا�ضتفحال  ويف  بل  فح�ضب 

املجتمعات.
يف معظم اخلطابات  وا�ضحاً  بدا  ذلك  اأن  القول  وميكن 
التي عك�ضت حالة متناق�ضة من القيم لدى املبحوثني. 
من  الكثري  عن  الرجال  فيه  تخلى  الذي  الوقت  ففي 
وهي  املراأة،  على  والإنفاق  بالكفالة  املتعلقة  امل�ضوؤولّيات 
قيم تقليدّية، جند اأن الرجال احتفظوا مبعظم ال�ضلطات 
املراأة،  وا�ضتقاللّية  وقرار  وحرّية  حركة  على  التقليدّية 
الوقت ذاته بالعمل وامل�ضاهمة يف دخل  مع مطالبتها يف 
من  الكثري  الإ�ضكالّية  هذه  عن  عرّبت  لقد  الأ�ضرة. 
ا�ضتجابات املبحوثات التي كانت ت�ضبُّ  بفكرة اأن الرجل 
اأجر ويريدها يف  املراأة من  يف جمتمعنا يريد ما جتنيه 

الوقت ذاته امراأة ب�ضروط  "احلرمي".  
اإن هذه احلقيقة من فرادة التجربة التي تعي�ضها الن�ضاء 
يف الثقافات املختلفة، هي ما اأكّدت عليه مدر�ضة ما بعد 
من  مزيد  ت�ضليط  �ضرورة  خالل  من  وذلك  احلداثة، 
احلقيقة  ولي�ص  املعا�ضة،  اليومّية  احلقيقة  على  ال�ضوء 
التي حتاول اأن تفر�ضها النظريات الليربالّية واملارك�ضّية، 
من  �ضيا�ضات  تطوير  اإىل  نظرها،  وجهة  من  يقود،  مما 
�ضاأنها حتقيق متكني وتنمية حقيقّية للعامالت. ولي�ص 

التحّكم  من  تزيد  وم�ضاريع  �ضيا�ضات  بخلق  الكتفاء 
الأبوي يف اأج�ضادهّن وعملهن. 

 اإنَّ هذا التوظيف لنظريات ما بعد احلداثة جعلنا نتوقف 
يف هذه الدرا�ضة  عند مفهوم فوكو لل�ضلطة اأوللقّوة، حيث 
التحّكم  ميكانزمات  تعني  ل  نظره  وجهة  من  القّوة  اأن 
واملنع، والقمع، والرقابة، فح�ضب، بل اإن هذه القّوة تعمل  
الجتماعّية عرب اخلطاب  كاآلية �ضخمةلإنتاج احلقائق 
وعرب اللغة. هذه اللغة التي ل تنفكُّ توؤكد على معاين 
احلالل، واحلرام، واملمنوع وامل�ضموح وال�ضريف والو�ضيع. 
ومن هنا فاإّن التجربة ال�ضخ�ضّية مت�ضي رهينة للمعرفة 
امل�ضكلة  تعود  فال  الثقافة.  يف  املهيمن  وللنظام  ال�ضائدة 
اخلطاب  ِبَتحّكم  بل  بالإناث،  للذكور  املبا�ضر  التحّكم  يف 

ال�ضائد بكليهما.
الأجور  الفقر وزهادة  ا�ضتفحال حالة  يرتافق ذلك مع  
التي يعر�ضها القطاع اخلا�ص والتي  مل تعد ُتغري عدداً 
كبرياً من الن�ضاء على اخلروج. اأو على  حتّدي املنظومات 
ففي  منها،  الإنفكاك  وحماولة  التقليدّية  الرمزّية 
اخلطابات  منو  مع  بالتوازي  ينمو  الفقر  نرى  يوم  كل 
الدينّية  وللخطابات  للرتاث  احلياة  واإعادة  التقليدّية 
املتطرفة، وهو الو�ضع الذي لن ي�ضّجع املراأة على الإقبال 
على العمل اأو ال�ضتمرار فيه بقدر ما يجعلها م�ضت�ضلمة 
وطائعة بل ورمبا متبّنية لهذه اخلطابات. فغالباً ما يقود 
التهمي�ص اإىل حالة من املقاومة، ونعني هنا تلك املقاومة 
التي بتنا ن�ضهد مالحمها يف اخلطابات الراف�ضة للكثري 

من مظاهر التحديث.
اجلندرّية  العمل  تق�ضيمة  خالل  من  ذلك  يت�ضح  كما 
الزمن  عرب  ثابتة  تبدو  التي  التق�ضيمة  تلك  ال�ضائدة، 
ومل يعرتيها تغري ُيذكر. فرغم متّكن املراأة من التعليم 
ذكورّية  اأدواراً  ال�ضالف  يف  كانت  باأعباء  والقيام  والعمل 
وكانت  ثابتة  بقيت  التقليدّية  اأدوارها  اأن  اإل  خال�ضة، 
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على  مّرة  كل  لها  ت�ضري  تنفك  ل  املبحوثني  خطابات 
اأّنها "واجبات". مما زاد من اأعباء الكثري من العامالت 
للمنزل.  بالعودة  الرغبة  الّلواتي عرّبت خطاباتهن عن 
اأدوار  بني  تعانيها  املراأة  اأم�ضت  التي  ال�ضراع  فحالة 
فر�ضتها التقاليد اأو اأغرتها بها احلداثة اأ�ضبحت ت�ضّكل 
فاملراأة  املنزل.  اإىل  بالرجوع  تفّكر  ثقياًلجعلها  عبئاً 
اإىل العمل و�ضاركت الرجل يف جلب الرزق  التي خرجت 
باملقابل  الرجل  يقا�ضمها  مل  احلياة،  ظروف  وحت�ضني 

اأعباء العائلة واملنزل. 
لقد كانت هذه املعادلة اأكرث و�ضوحاً يف قطاعات ال�ضناعة 
وال�ضياحة وبع�ص احلالت غري القليلة يف قطاع البنوك.  
ولكنها كانت تختلف ب�ضكل ن�ضبي عند تناول الظاهرة على 
م�ضتوى املبحوثات من العامالت اللواتي ي�ضغلن وظائف 
ال�ضياحة  قطاع  يف  �ضواًء  القيادّية  الأعمال  م�ضتوى  على 
الت�ضال  �ضركات  توّفرها  التي  الوظائف  اأو  الفنادق،  اأو 
اأو املالّية والبنوك  فغالباً ما كان يعرّب عن ظروف العمل 
اإىل  الإ�ضارة  وجتدر  "باملحرتمة".  اأو  "باملعقولة"  فيه 
بني  تداوًل  اأكرث  تكون  اأن  اإىل  متيل  اخلطابات  هذه  اأن 
منظومة  اإىل  متيل  التي  الفئات  اإىل  املنتميات  الن�ضاء 
القيم احلديثة، اأو ذات التعليم العايل، اأو تلك التي تنتمي 
اأو متو�ضطة عالية على �ضّلم الهرم  اإىل درجات متو�ضطة 
الأو�ضاط  من  اقرتبنا  كّلما  تختفي  وكادت  الجتماعي. 

الفقرية وال�ضعبّية وذات امل�ضتوى املتدين من التعليم.
كاأداة  احلداثة  بعد  ما  لنظرّية  الدرا�ضة  هذه  تناول  اإن 
يف التف�ضري والتحليل ل تعني اإغفال اأهمّية التف�ضريات 
ملفهوم  طرحه  ففي  الدرا�ضة.  مو�ضع  للظاهرة  املادّية 
املخيال الجتماعي Sociological Imagination  يبنّي 
اأن نف�ضل  اأننا ل ميكن  Mells، 1959(، كيف  لنا )ميلز 
الواقع  اأو  يعي�ضه  الذي  التاريخ  �ضياق  عن  الفرد  حياة 
الجتماعي املحيط. وبالن�ضبة مليلز اأن نتخّيل اأي ظاهرة 

اإىل  فهم  حماولة  يعني  �ضو�ضيولوجي  اأو  علمي  ب�ضكل 
اأي مدى ميكن اأن نعترب امل�ضاكل ال�ضخ�ضّية هي ق�ضايا 
اجتماعية. ومن ذلك ن�ضتطيع اأن ن�ضتنتج حجم التداخل 
بني كل هذه املوؤثرات يف �ضناعة واقع الفرد الجتماعي 
ب�ضكل ي�ضبح فيه كل ما هو �ضخ�ضي هو �ضيا�ضي يف الآن 

. Personal is Political ،ذاته
التاأثري  يف  كبرية  اأهمّية  القت�ضادي  العامل  احتل  لقد 
منه.  ا�ضتبعادها  اأو  العمل  �ضوق  يف  املراأة  ادماج  على 
ة  ف�ضعف الأجورل ميّثل حالت فردّية ول م�ضاكل خا�ضّ
تعانيها العامالت يف القطاع اخلا�ص. ولكن هذه املعاناة 
دوراً  تلعب  اأ�ضبحت  التي  للدرجة  وكبرية  عاّمة  باتت 
هاماً وخطرياً يف بناء الظاهرة ال�ضو�ضيولوجّية املتمّثلة 
العمل. والتي بدورها  �ضوق  املراأة يف  يف تراجع م�ضاهمة 
تتداخل بنف�ص الطريقة مع ال�ضعف العام الذي تعانيه 

الدولة ويعانيه القطاع اخلا�ص. 
بني  التقاطعّية  العالقة  نف�ص  جند  اأن  ميكن  اأننا  حتى 
والقت�ضاد  الدولة،  واقت�ضاد  اخلا�ص،  القطاع  اقت�ضاد 

العاملي ب�ضكل عام. 
ال�ضيا�ضي كعامل له  العامل  وبنف�ص النهج ميكننا تناول 
الدرا�ضة.لقد  مو�ضع  بال�ضكالّية  اأي�ضاً  هو  تقاطعاته 
باأجهزتها  احلكومة  بني  العالقة  نوع  اأن  الدرا�ضة  بّينت 
تت�ضم  اخلا�ص  القطاع  وبني  ال�ضاأن،  هذا  عن  امل�ضوؤولة 
بنوع من عدم الن�ضجام اأكرث من الت�ضارك والتفاق مما 
يظهر حالة من عدم الر�ضا لدى القطاع اخلا�ص لدرجة 
اأّنهم يرون اأن املنظمات الدولّية تقّدم دعما مل�ضروع ادماج 

املراأة يف قطاع العمل اأكرث من احلكومة نف�ضها. 
�ضلبّية اجلهات  وا�ضتياًء من  اأكرث عتباً  وبدت النتقادات 
احلكومّية جتاه ال�ضتثمارات التي اأظهرت اهتماماً خا�ضاً 
بت�ضغيل الن�ضاء، وا�ضفة �ضيا�ضة احلكومة باملحبطة وغري 

الداعمة للتناف�ص اليجابي.
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ناهيك عما جّرته ظروف  احلرب على �ضوريا من حالة 
على  الظروف  هذه  وتاأثري  املنطقة،  يف  ا�ضتقرار  عدم 
الكثري  تاأثر  خالل  من  وذلك  امل�ضكلة.  وتاأزمي  مفاقمة 
ال�ضتقرار  عدم  بحالة  وال�ضياحة  التجارة  مرافق  من 

الأعداد  اإىل  بالإ�ضافة  املنطقة،  يف  احلرب  خّلفتها  التي 
ا�ضتقبلهم  الذين  ال�ضوريني  الالجئني  من  ال�ضخمة 

الأردن.
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تو�سيات الدرا�سة: 
يف  النوعي  النهج  ذات  البحوث  من  مزيد  اإجراء   -
تناول هذه الإ�ضكالّية بهدف الوقوف على مزيد من 

احلقائق الثقافّية واليومّية املحيطة بالظاهرة.
باجلانب  الهتمام   من  مزيد  اإفراد  على  الرتكيز   -
الدرا�ضة  نتائج  من  تبنّي  فكما  للم�ضكلة،  اخلطابي 
فاإن املعرفة ال�ضائدة اأو اخلطاب املهيمن على احل�ص 
امل�ضرتك للنا�ص مل يكن خادماً لإدماج املراأة يف �ضوق 
العمل اإىل حد كبري. وهو اأمر ي�ضتدعي اإعادة النظر 
يف املواد التي تطرحها املناهج اأو يرّوج لها الإعالم اأو 

تلك التي تتبناها املوؤ�ض�ضات الأكادميية والدينّية. 
لتلك  ت�ضجيعّية  �ضيا�ضات  اإتباع  على  احلكومة  حث   -
الن�ضاء.  لعمل  مّي�ضرة  فر�ضاً  تقّدم  التي  القطاعات 
القطاعات  هذه  بني  التناف�ضّية  من  نوع  خلق  بهدف 

ت�ضّجع على ا�ضتقبال مزيد من العامالت.
اإجراء املزيد من الدرا�ضات النوعّية حول فكرة العمل   -

اجلزئي اأو العمل املرن واإمكانّية تطبيقه.
اتخاذ الإجراءات الالزمة من اأجل توفري بيئة عمل   -
اخلا�ص.  القطاع  يف  العمل  مرافق  كافة  يف  اآمنة 
على  الرقابة  ت�ضمن  قانونّية  منظومة  وتطوير 
الأجر،  مدفوع  غري  الإ�ضايف  والعمل  العمل،  �ضاعات 

والإجازات و�ضاعات ال�ضرتاحة. 
تفعيل منظومة رقابية فاعلة على الإن�ضاف بالأجور   -

واإ�ضكاليات العمالة الوافدة وعمل الالجئني. 

العمل  عن  والباحثات  العامالت  لدى  الوعي  زيادة   -
من اخلريجات مبنظومة احلقوق القانونّية للعمل.

العمل على تي�ضري �ضروط ال�ضتثمارات ال�ضغرية من   -
خالل تقدمي الت�ضهيالت الالزمة لتاأ�ضي�ص امل�ضاريع 

ال�ضغرية وت�ضجيعها.
مع  للتوائم  اجلامعات  يف  القبول  �ضيا�ضات  تطوير   -

حاجات ومتطلبات ال�ضوق.
�ضرورة اإ�ضراك املراأة يف ر�ضم �ضيا�ضات وخطط التنمية   -

والإ�ضالح القت�ضادي.
�ضعف  اإ�ضكالية  معاجلة  على  �ضمولية  بخطة  العمل   -
ننطلق بخطط  العمل بحيث  �ضوق  املراأة يف  م�ضاركة 
لردة  وكنتيجة  ك�ضبب  والبطالة  الفقر  مع  للتعامل 

املراأة نحو الف�ضاء اخلا�ص.
كافة  تن�ضم  �ضمولية  وطنية  خطة  �ضمن  العمل   -
كافة  وبني  اقت�ضادياً  املراأة  لتمكني  املبذولة  اجلهود 
اأو  اأكانت جهات حكومية  �ضواء  العالقة  اجلهات ذات 

منظمات جمتمع مدين اأو برامج دولية.
تعزيز دور النقابات يف التعامل مع الق�ضايا العمالية   -
واإقرار احلقوق العمالية لكافة العاملني والعامالت.

عمل  باأهمية  املجتمعي  الوعي  رفع  برامج  تعزيز   -
وواجباتهم  العمال  بحقوق  املتعلقة  والربامج  املراأة 
القدرات  بناء  برامج  على  الرتكيز  اىل  بالإ�ضافة 

التفاو�ضية لدى العامالت.
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