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انجازها.
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واألستاذ الدكتور بشري البنا والدكتور نعمة الخفاجي ملا قدموه من إرشادات و توجيهات علمية يف أغناء
املعرفة العلمية وما قدموه من مساعدة.
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امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل تشخيص املحددات الرئيسة التي تواجهها املرأة األردنية يف تقدمها
وظيفياً يف القطاع املرصيف األردين والعمل عىل تربيرها من وجهة نظر املستويات اإلدارية العليا والوسطى
والتنفيذية.
إعتمدت الباحثة يف جمع البيانات عىل إستبانة علمية محكمة تم تصميمها وتطويرها إعتامداً
عىل الدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة وقد تشكل مجتمع الدراسة من كافة العاملني يف القطاع
املرصيف األردين ،وقد تم توزيع االستامرة عىل عينة مكونة من املديرين ضمن املستويات اإلدارية العليا
والوسطى واملقدر عددهم بـ ( )588مدير وبلع عدد االستامرات التي تم جمعها وتحليلها واملقبولة
إحصائياً ( )355استامرة وتشكل ما نسبته ( )%71من حجم مجتمع الدراسة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة:
 أن أكرث املحددات تأثرياً عىل وصول املرأة إىل املناصب اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين
هي املحددات االجتامعية ،ثم الشخصية ثم املحددات املؤسسية.
 وأن هنالك فروقاً ذات داللة إحصائية يف االتجاهات نحو تأثري املحددات املؤسسية عىل وصول
املرأة إىل املناصب اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى إىل متغري الجنس.
وأوصت الدراسة برضورة العمل عىل تغيري النظرة االجتامعية نحو وصول املرأة إىل مراكز قيادية
عليا ،ألن هذه النظرة لها تأثريات مبارشة عىل تويل املرأة مراكز قيادية عليا ،ورضورة وضع معايري محددة
وواضحة لسياسات التعيني واالستقطاب والرتقية يف املؤسسات العامة والخاصة.

ك

Abstract

This study aimed to assess the main determinants facing the
Jordanian women in their career advancement in the Jordanian
banking sector and the justification for these determinants from the
viewpoint of senior, middle and executive administrative levels.
In order to collect data, the researcher adopted a scientific
questionnaire, which has been designed and developed based on
the

previous studies and the theoretical framework of the study.

The sample unit included all the workers in the Jordanian banking
sector. The questionnaire was distributed on a sample of
managers of senior and middle administrative levels including 500
managers. The questionnaire that were returned analyzed and
statistically accepted were 355, which counted for 71% from the
total sample unit.
The results of the study showed:
• The most influential determinants on women's access to senior
management positions in the Jordanian banking sector were
social, personal and institutional.
• There were statistically significant differences in attitudes towards
the impact of the institutional determinants of women's access to
senior management positions in the Jordanian banking sector due
to the gender variable.

ل

The study recommends the need to change social attitudes
towards women's access to top leadership positions, because this
view has a direct impact on women high positions of leadership,
and the need to establish specific and clear standards for
recruitment policies, polarization and promotion in public and
private institutions.

م

الفصل األول
اإلطار العام
( )1-1مقدمة
شهد االردن يف السنوات املاضية ومنذ اعتامد اسرتاتيجيات (نريويب) ونتائج وتوصيات مؤمترات
(القاهرة ،وبكني ،وكوبنهاجن) نشاطاً ملوحوظاً للنهوض باملرأة األردنية،حيث شاركت فيه جميع
املؤسسات الرسمية وغري الرسمية باالضافة اىل املنظامت والهيئات الدولية املتواجدة يف األردن ،وأسهمت
جميعها يف توجيه االفكار اىل اهمية تعزيز دور ومكانة املراة ،فتم انشاء اللجنة الوطنية لشؤون املرأة
وتجمع لجان املرأة ،باالضافة اىل تعزيز ودمج املرأة يف الكثري من املؤسسات التي أكدت عىل حقوق
املرأة ومساواتها وزيادة اندماجها يف التنمية .وإتباع سياسة فعالة وواضحة إلدماج منظور يراعي نوع
الجنس ضمن التيار الرئيس والربامج يف األردن.
تشري أدبيات اإلدارة الخاصة مبوضوع القيادة إىل أن هناك أساليب قيادية نسائية لها خصوصيتها
حيث إن نتائج بعض الدراسات تشري إىل أن األداء وتقييمه من قبل الرؤساء أو املرؤوسني والخاص
باملديرات هو أفضل منه لدى املديرين الرجال وبخاصة يف بعض القابليات اإلدارية مثالً للقدرة عىل
تحفيز اآلخرين وتشجيع االتصاالت ومهارات اإلصغاء أو اإلنصات .وقد سمي هذا املدخل الخاص بالقيادة
النسائية بالقيادة التفاعلية ) (Interactive Leadershipوهذا يعني أن القائد يفضل أسلوب اإلجامع
والعمل التعاوين ويؤثر يف اآلخرين من خالل العالقات وليس بالقوة النابعة من املوقع الوظيفي أو
السلطة الرسمية .وهذا يعني أن األسلوب ليس مقترصاً عىل النساء فقط بل أصبح مطلوباً من كافة
املديرين الرجال للنجاح يف مكان العمل (العامري.)2887
متثل املرأة ( )%40من عدد السكان يف اململكة وأكرثمن ( )%58،6من الطالب الجامعيني ،وتشري
بيانات دائرة اإلحصاءات العامة وفق نتائج الفرص املستحدثة لعام  2886ان الفرص املستحدثة لصالح
اإلناث كانت ( 7625فرصة عمل) من أصل ( )35166والباقي للذكور وقد جاءت الزيادة يف صايف فرص
عمل اإلناث املحصلة لحصولهن عىل ( 14.3ألف) فرصة عمل جديدة و ( 6.7ألف) فرص عمل مفقودة.

جدول رقم ( )1صايف عدد الوظائف حسب الجنس
عمل جديد

صفي الوظائف

ترك العمل

الجنس
العدد

%

العدد

%

العدد

%

الذكور

67218

02.4

33660

05.5

2542

70.3

اإلناث

14331

17.6

67.6

14.5

7625

21.7

املجموع

01541

188.8

46375

188.8

35166

188.8

املصدر )2887( :دائرة اإلحصاءات العامة قسم إحصاءات
وقد أسهم القطاع الخاص بتوفري ( )%50.7من صايف الفرص الجديدة لإلناث يف املقابل أسهم
القطاع العام مبا نسبته (،)%33.7ومن الجدير بالذكر أن نتائج مسح دائرة اإلحصاءات العامة مل تظهر أي
تباين ملحوظ بني الجنسني يف صايف فرص العمل الجديدة التي ساهم بتوفريها القطاعان العام والخاص
باستثناء قطاع املنظامت غري الحكومية الذي وفر الجزء األكرب من فرص العمل الجديدة لإلناث.
إن غالبية الفرص الجديدة لإلناث حسب النشاط االقتصادي قد تركزت يف قطاع التعليم وبنسبة
بلغت ( )%43من إجاميل وظائف اإلناث يليه قطاع األرس الخاصة التي تعني أفراداً بنسبة بلغت ()%10.7
وهذا طبيعي ألن غالبية العاملني يف هذا النشاط هم اإلناث من جنسيات اجنبية (دائرة اإلحصاءات
العامة)2887 ،
هناك تباين ملحوظ يف توزيع فرص العمل املستحدثة عىل قطاعات النشاط االقتصادي ،ففي
حني تركزت اإلناث يف قطاع التعليم ،تركز الذكور يف قطاع اإلدارة العامة وبنسبة ( )%20من إجاميل
الوظائف املستحدثة للذكور مقابل ( )%0فقط لإلناث من إجاميل فرص عمل اإلناث .كام تركزت الغالبية
العظمى من صايف فرص العمل املستحدثة لإلناث يف مهن "املتخصصون" وبنسبة بلغت ( )%74.2من
إجاميل فرص العمل التي استحدثت لإلناث .بينت نتائج املسح أن اإلناث املقيامت
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يف محافظة العاصمة حصلن عىل ما يزيد عىل ثلث فرص العمل املستحدثة لإلناث من إجاميل
فرص العمل التي استخدثت لإلناث ،يليها اإلناث املقيامت يف محافظتي الزرقاء والبلقاء وبنسب بلغت
عىل التوايل ( %16.6و .)%12.2
ارتفع عدد العاملني يف البنوك من  12423موظفاً عام  2884إىل  15865موظفاً عام  2887بزيادة
قدرها  %6،4حيث ارتفع عدد الذكور من  0715موظفاً عام  2884إىل  18168موظفاً عام  2887وازداد
عدد اإلناث يف قطاع البنوك من  12423موظفة إىل ( )15،65موظفة يف عام  ،2887وتشكل ما نسبته
 %32،56من مجموع العاملني (جمعية البنوك يف األردن)2887 ،

( )2-1مشكلة الدراسة
رمبا متتلك املرأة األردنية مؤهالت متكنها من الوصول إىل املراكز اإلدارية العليا وبخاصة خصوصاً
يف القطاع املرصيف ،إال أن وجود محددات مؤسسية وشخصية واجتامعية تحول دون وصولها إىل هذه
املراكز مام يسبب خسارة لهذا القطاع ،وبالتايل فإن مشكلة هذه الدراسة قياس تأثري محددات وصول
املرأة األردنية إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين.
عنارص املشكلة
و تتجسد أبعاد مشكلة الدراسة من خالل طرح التساؤالت التالية-:
 )1هل تؤثر املحددات املؤسسية يف وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف
األردين؟
 )2هل تؤثر املحددات االجتامعية يف وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف
األردين؟
 )3هل تؤثر املحددات الشخصية يف وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف
األردين؟

( )3-1أهمية الدراسة
تظهر أهمية هذه الدراسة يف أنها تتناول موضوع املرأة العاملة يف القطاع املرصيف ،ومبا أن الفرص
املتاحة لرتقية املرأة محدودة ،فإن تحديد أهم املحددات التي تعيق عملية
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وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا ووضعها يف مستوى املشاركة يف اتخاذ القرار أو صنعه ،تعترب الخطوة
األوىل يف طريق الحل ملشكلة تدين مشاركة املرأة يف املراكز اإلدارية العليا والوسطى ،حيث إن هناك
إهامالً للكفاءات النسوية وخربات ومهارات محتملة لنصف املجتمع خاصة

( )4-1أهداف الدارسة
 تشخيص املحددات الرئيسة التي تواجهها املرأة األردنية يف تقدمها وظيفاً يف القطاع املرصيف
األردين والعمل عىل تربيرها من وجهة نظر املستويات اإلدارية العليا و الوسطى والتنفيذية.

( )5-1فرضيات الدراسة
لإلجابة عن التساؤالت السابقة متم صياغة عدد من الفرضيات بصورتها العدمية:
الفرضية األوىل :ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية للمحددات املؤسسية عىل وصول املرأة إىل مراكز إدارية
عليا يف القطاع املرصيف األردين.
الفرضية الثانية :ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية للمحددات الشخصية عىل وصول املرأة إىل مراكز إدارية
عليا يف القطاع املرصيف األردين.
الفرضية الثالثة :ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية للمحددات االجتامعية عىل وصول املرأة إىل مراكز
إدارية عليا يف القطاع املرصيف األردين.

( )6-1التعريفات املفاهيمية واإلجرائية
 املحددات املؤسسية ) ( (Institutional Determinantsوتتمثل يف نظرة القائد اإلداري لعمل
املرأة ،وعدم القناعة والثقة بقرارات وأداء املرأة ،وعدم القدرة عىل تحمل املسؤولية القيادية،
ومحدودية املؤهالت والخربة اإلدارية ،و كرثة متطلبات العمل ) (عودة  .) 2882 ،وتم قياسها
وفق الفقرات ( )18-1يف املحور األول من االستامرة.
(و تتمثل يف الظروف العائلية ،و عدم )(Personal Determinantsاملحددات الشخصية
الثقة بالنفس ،و الخوف من الفشل و عدم وجود الدافع والحافز والرغبة يف تبؤ موقع أعىل
وعدم االهتامم بتثقيف املرأة وتطوير مهاراتها (حمود .) 1337 ،وتم قياسها وفق فقرات
املحددات الشخصية ( )18-1يف املحور الثاين من االستامرة.
4



 املحددات االجتامعية )( (Social Determinantsو تتمثل يف التمييز باملعاملة بني الرجال
والنساء ،و العادات و التقاليد السائدة  ،و البعد األنثوي املرتبط برتبية األطفال ) (ناظم،)2888 ،
وتم قياسها وفق فقرات املحددات االجتامعية ( )18-1يف املحور الثالث من االستامرة.

( )7-1حدود الدراسة- :
 -1الحدود املكانية :عدم شموليه التطبيق عىل مدى واسع و ذلك بأخذ عينة من موظفي و
موظفات القطاع املرصيف األردين داخل حدود اململكة و يف اإلدارات العامة فقط.
 -2الحدود الزمنية :تطبيق الدراسة خالل فرتة إعداد البحث خالل العام الدرايس 2880-2887
فقط.
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الفصل الثاين
األدب النظري والدراسات السابقة
( )1-2مقدمة
يعد العمل من الحقوق األساسية للفرد وقد كفلت ذلك الدساتري واملواثيق الدولية حيث يجب
أن يكون للفرد دور فاعل ومؤثر يف املجتمع ومن املسلم به أن ال يكون هناك متييز يف حصول الرجل أو
املرأة عىل العمل يف املجاالت املختلفة ومع خروج املرأة إىل العمل وبعد أن أصبح عمل املرأة من القضايا
و الحقوق األساسية للمرأة فإنه أصبح من الرضوري االنتقال يف الحديث عن التقدم الوظيفي للمرأة و
وصولها إىل املراكز اإلدارية العليا التي تستحقها كنتيجة مبارشة لنشاطها وكفاءتها يف العمل ولقد القى
موضوع املرأة اهتامما واسعا من الباحثني اإلداريني ومن اإلدارات واملجتمع بشكل عام ،ملا تسهم به املرأة
من دور مهم يف عملية التنمية وتطوير املجتمعات وكعنرص برشي أسايس يف املجتمع  ،باعتبار املرأة
إنسانا له حقوق وعليه واجبات يف معظم املجتمعات الحديثة ،وباعتبارها متثل نصف القوى البرشية ،لذا
أصبح من الرضوري االهتامم بالدور الذي تقوم به يف مسرية منو وتطور املجتمعات مبا يضمن أن تقوم
املرأة بعملها بكفاءة عاليه ويف املقابل يكون لها نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الرجل.
وقد شهدت اململكة األردنية الهاشمية يف العقود األخرية تحوالت يف مختلف املجاالت االجتامعية
واالقتصادية والثقافية أثرت عىل مكانة ودور املرأة ،إن سوق العمل األردين يتميز بوجود فائض يف
العرض من األيدي العاملة عن الطلب ،األمر الذي يجعل من الصعب عىل اإلناث إيجاد فرص عمل متاحة
مناسبة وذلك بسبب الظروف االقتصادية واالجتامعية والتكنولوجية السائدة ،إال أن نظرة واقعية إىل
سوق العمل األردين واحتامالته الضمنية املستقبلية تشري بوضوح إىل مجموعة من املهن املختلفة التي
ميكن أن توفر مجاالت وفرص عمل كثرية للمرأة تتناسب مع طبيعة املرأة من جهة ،وتتوافق وطبيعة
الظروف االقتصادية واالجتامعية للمجتمع األردين من جهة أخرى (خصاونة .)1332 ،
كام وأستمر االرتفاع امللحوظ يف حجم القوى البرشية العاملة يف البنوك للعام الرابع عىل التوايل.
فقد ارتفع عدد العاملني يف البنوك من  14165موظفاً عام  ،2887أي بزيادة قدرها  388موظفاً ،أو ما
نسبته .%6،4
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توزيع العاملني يف البنوك حسب الجنس 2887-2884
السنة

ذكور

التوزيع

التوزيع

إناث

النسبي%

املجموع

النسبي %

نسبة
النمو%

2884

0715

78.1

3714

23.3

12423

4.3

2885

3135

63.3

4847

38.7

13102

6.1

2886

3781

60.5

4464

31.5

14165

7.5

2887

18168

67.44

4385

32.56

15865

6.1

وفيام يتعلق بتوزيع العاملني يف البنوك حسب الجنس فقد ارتفع عدد الذكور من  3781موظفاً
عام  2886إىل  18168موظفاً .وعىل الرغم من االرتفاع املطلق يف عدد الذكور إال أن نسبتهم من العدد
الكيل للموظفني تراجعت لحساب فئة اإلناث من  %60،5عام  2886إىل  %67،44عام  ،2887وقد واكب
ذلك ارتفاع يف عدد اإلناث العامالت من  4464موظفة إىل  4385موظفة أي بزيادة قدرها  441موظفة،
وبنت يشكلن يف نهاية العام ما نسبته  %32،56من العدد الكيل للموظفني.
لقد مارست املرأة العمل منذ فجر التاريخ ،وهي ما تزال تعمل إىل اليوم ،إ ّما داخل البيت أو
خارجه أو تقوم بالعملني معاً ،فهي تعمل يف بيت والديها ،ثم كأم يف بيت زوجها ،وخارج البيت متارس
كثرياً من األعامل الزراعية واالقتصادية الحرفية واملهنية ،واإلدارية .كام واكبت املرأة العربية تقدم
مجتمعها وشاركت يف تنميته ،وخاصة حينام تتوسع املدن وتتنوع الصناعات واألعامل .ويف ظل العمل
الزراعي ،كانت املرأة تؤدي دوراً مهامً يف هذا العمل سواء عن طريق مشاركة أرستها ،أو عن طريق
االستقالل يف العمل ،وتحمل املسؤولية مبفردها يف غياب األب أو الزوج (السباعي)1305 ،
لقد كانت تسهم يف العمل الزراعي عن طريق املساعدة يف الحراثة ،واستصالح األرايض للزراعة،
ويف بذر الحبوب ،وجمع الحصاد ،وزراعة أشجار الفاكهة والخرضاوات وغريها ،وكانت املرأة الريفية تقوم
بتلك األعامل يف نطاق العمل األرسي غري املأجور ،ويف مجال الحرف والصناعة.
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وإىل جانب األعامل املنتجة التي قامت املرأة بها هناك أعامل غري إنتاجية لقاء أجر تناله من
خالل مامرستها ملهنة التطبيب والقبالة كام مارست حرفة التجميل والتزيني للسناء ،كام عملت خادمة
يف البيوت ،وقد كانت تشارك يف الحروب بحمل السالح ومداواة الجرحى ،غري أن عملها هذا أخذ يتطور
بتطور املجتمع ،ومع تغري البناء االجتامعي واالقتصادي فقد أخذت أعاملها تتنوع منذ منتصف القرن
العرشين تقريباً حيث شهد بداية نهضة حضارية للمجتمعات العربية ،وخاصة مع تزايد توسع قاعدة
التعليم للفتيات ،فأصبحت املرأة تعمل يف مجال التعليم واإلدارة وغريها.
لقد بدأت األقطار العربية بالتوسع يف نرش التعليم ،فأخذت أعداد الفتيات تتزايد يف املدارس
واملعاهد والجامعات مام أفسح املجال أمام الفتيات للدخول يف سلك التعليم والتوظيف بوجه عام ،ومع
ذلك تعد النسبة التي تسهم بها قوة العمل النسائية العربية يف النشاط االقتصادي من أدىن النسب يف
العامل حتى إذا قورنت بالنسبة إىل الدول النامية األخرى ،فقد بلغت النسبة يف عقد الثامنينات من القرن
املايض حوايل  ،%3ويتوقع مكتب العمل الدويل أن تصل النسبة إىل  %13من مجموع القوى العاملة عام
 ( 2818سليم ،)1333 ،أن نسبة النساء املشاركات يف قوة العمل ترتاوح يف كل من دولة قطر واإلمارات
العربية املتحدة  %2ويف كل من األردن ولبنان  %15.5و %22عىل التوايل ،وترتفع هذه النسبة إىل %23
يف األقطار العربية الزراعية كالصومال وموريتانيا (سليم ،)1333 ،ومن ناحية عامة فإن انخفاض نسبة
مشاركة املرأة العربية يف قوة العمل ليست مستقلة عن ضآلة قوة العمل بشكل عام مقارنة مبجموع
سكان األقطار العربية ،حيث تصل نسبة اإلعالة إىل ( ،)4 :1كام ال يسهم سوى  %26من مجموع السكان
يف القوى العاملة ،وتعترب هذه النسبة من أخفض النسب يف العامل.
س ( )2-2-2العوامل املؤثرة يف عمل املرأة:
هناك عدة عوامل تؤثر يف عمل املرأة إيجاباً أو سلباً ،وميكن تقسيمها إىل عوامل اجتامعية
وعوامل اقتصادية عىل النحو اآليت:
أوالً :العوامل االجتامعيةSocial Determinates :
ومن بني العوامل االجتامعية ماييل:
 -1التعليم والتأهيل :ال شك أن قاعدة التعليم اتسعت يف اآلونة األخرية لدى املجتمعات العربية وبخاصة
لدى اإلناث مام أفسح املجال أمامهن للعمل خارج املنزل.
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إن من شأن تعليم املرأة وتأهيلها أن يفسح املجال أمامها للعمل ،الن ذلك يوفر أمامها فرصاً
أكرث للعمل ،إن معظم املهن تتطلب مستويات معينة من التعليم األكادميي ،أو الفني ،فانتشار املدارس
واملعاهد الفنية واملتوسطة والجامعات قد سهل من تعليم الفتيات خاصة يف ظل القوانني والترشيعات
التي تشجع وتسهل تعليم الفتاة .ومع ذلك ال يعترب ذلك قاعدة عامة ترسي عىل جميع الفتيات
املتعلامت ،فإن كثرياً منهن يتزوجن أثناء الدراسة والتأهيل فغالباً ما يخرجن من سوق العمل ،باإلضافة
إىل أن الوضع املادي الجيد لألرسة يف بعض الحاالت يجعل املرأة غري راغبة يف العمل ،كام أن هناك عوامل
أخرى قد تؤثر يف عدم دخول املرأة إىل العمل.
 -2ارتفاع معدل سن الزواج للفتيات :لقد بدأ سن الزواج باالرتفاع نتيجة تعلم الفتيات ،فمعظم الفتيات
يتزوجن بعد االنتهاء من الدراسة الجامعية ،مام يؤدي ذلك إىل رفع سن الزواج ويخفض معدل
الخصوبة ،ومن الجدير بالذكر أن معدل سن الزواج يف األردن قد وصل إىل  25.3سنة لإلناث 23.0
سنة للذكور عام 2888م .أن من شأن ذلك كله أن يسهم يف توجه املرأة نحو العمل خارج البيت
(دائرة اإلحصاءات العام)2888 ،
 -3نظرة املرأة إىل العمل :وهي نظرة ترتبط بالواقع النفيس واالجتامعي للمرأة ،حيث إن كثرياً من
النساء يفضلن عمل البيت والعناية باألرسة ،رغم توافر فرص العمل أمامهن ،كام أن نظرة املرأة
للعمل تتأثر بنظرة املجتمع لعملها بوجه عام ،ففي املجتمع العريب يكون الرجل هو املسئول عن
إعالة األرسة ،وبالتايل ال تكون املرأة مضطرة للعمل إال يف ظروف معينة ،باإلضافة إىل أن توجيه
التنشئة االجتامعية وهي أن تعمل املرأة يف البيت أوالً.
 -4ترشيعات وقوانني العمل :إن الترشيعات وقوانني العمل من شأنها أن تؤثر يف عمل املرأة ،ففي معظم
األقطار العربية هناك ترشيعات وقوانني تتعلق بعمل املرأة ،مثال منح إجازة األمومة ومدتها 78
يوماً مدفوعة اآلجر ،والضامن االجتامعي ،والتقاعد ،والعمل املالئم لطبيعة املرأة مع مراعاة ظروفها
االجتامعية ،واملساواة يف األجور مع الرجل يف حال تساوي العمل ،وتوافر فرص التعليم والتأهيل
والتدريب ،ومراكز محو األمية وغري ذلك ،إن مجمل تلك القوانني والترشيعات معمول بها يف معظم
األقطار العربية ،والتي من شأنها ان تزيد من فرص العمل أمام املرأة.
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 -5الهجرة للذكور داخل الوطن أو خارجه :وهذه الهجرة عامل مؤثر يف عمل املرأة ،لقد تزايد أعداد
العاملني املهاجرين الريفيني وترك العمل الزراعي ،والتوجه إىل املدن ،أو إىل دول أخرى ،فقد غري ذلك
من وضع املرأة الريفية يف العمل ،حيث تزايد عملها يف املجال الزراعي وقد أخذ هذا العمل يعتمد
اعتامداً كبرياً عىل القوة العاملة النسائية،ومن جهة أخرى فإن الهجرة إىل الخارج وخاصة من قبل
القوى العاملة من الذكور يف بعض األقطار العربية نحو بلدان الخليج ،قد أثر ذلك عىل عمل املرأة
وخاصة لدى البلدان املصدرة للقوى العاملة مثل األردن ومرص ولبنان وسوريا واليمن ،فقد أصبح
لديها نقص يف القوى العاملة يف بعض املهن مام أدى إىل دخول املرأة إىل مجال األعامل الشاغرة يف
تلك البلدان ومنها الوظائف اإلدارية يف مختلف املجاالت التعليم والصحة والداخلية وغريها من
الوظائف اإلدارية.
 -6زواج املرأة :لقد أجريت العديد من الدراسات يف األقطار العربية حول أثر الزواج عىل عمل املرأة
بالزواج ،فقد أظهرت دراسة أجريت يف األردن بأن هناك عالقة بني عمل املرأة والزواج ،فقد تبني ان
األغلبية من النساء غري املتزوجات يخططن لرتك أعاملهن بعد الزواج ،وأن نسبة عالية من النساء
املتزوجات يفك ّرن برتك أعاملهن بعد اإلنجاب ،وان نسبة منهن سيرتكن العمل لعدم استطاعتهن
التوفيق بني واجباتهن املنزلية ومتطلبات الوظيفة .وهناك دراسات أخرى أجريت يف أقطار عربية
مختلفة بينت تشابهاً كبرياً يف النتائج مع الدراسة السابقة مام يدل أن الزواج عامل رئيس يف توجه
املرأة نحو العمل واالستمرار فيه أو تركه للتفرغ للعمل يف البيت ،والعناية باألرسة أي معظم النساء
العامالت يفكرن برتك العمل بعد مدة ليتفرغن للعناية باألرسة (أبو جابر وآخرون.)1377،
ثانياً :العوامل االقتصاديةEconomic Determinants :
هناك عدة عوامل اقتصادية مؤثرة يف عمل املرأة ،من أهمها ما ييل:
طبيعة البناء االقتصادي للمجتمع :لقد شهد االقتصاد العريب يف اآلونة األخرية تقدماً ملحوظاً ،مام أحدث
تغرياً يف التوزيع السكاين ،وزيادة ملحوظة يف نسبة مشاركة املرأة يف القوى العاملة نتيجة للتغريات البنيوية
يف اقتصاد البلدان العربية ،فقد كان للنمو االقتصادي تأثري واضح يف توزيع السكان داخل هذه البلدان
وأصبحت الحياة الحرضية مع ما تنطوي عليه من تغريات يف التنظيامت االجتامعية مظهراً بارزاً للمجتمع
العريب ،وقد تزايدت الحاجة املاسة إىل زيادة دخل األرسة لتزايد النفقات االستهالكية ،وهي أعىل بكثري
مام كانت عليه يف املناطق الريفية التي كانت مكتفية ذاتياً (عزام.)1333 ،
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ثالثاً :املرأة العاملة ورصاع األدوار
يعد مفهوم الدور من املفاهيم التي ارتبط وجودها بأكرث من علم وقد تعددت التعريفات،
ولعل من أهمها التعريف الذي قدمه رالف لنتون(  )1345مجموعة من األمناط الثقافية املرتبطة مبكانة
محددة تتضمن االتجاهات والقيم والسلوك الذي يضعه املجتمع ألي فرد يشغل هذا الدور .وعىل هذا
ميكن القول بأن سلوك الدور اإلداري هو عالقة تفاعلية بني املوظف اإلداري واآلخر قد يكون اآلخر فرداً
أو جامعة وقد يكون هذا السلوك متفقاً مع توقعات الجامعة أو مغايرا لها ويساعد املوظف اإلداري يف
تحديد سلوكه أو اختيار استجابته وجود إطار مرجعي يتوافر فيه من املؤرشات ما ميثل القيم واملعايري
الدينية واالجتامعية واألخالقية التي تحدد التوقعات املرتبطة بكل دور يقوم به املوظف يف تسيري عملية
التفاعل االجتامعي واإلداري (أبو جابر وآخرون.)1377،
ويرتتب عىل املرأة عمل رصاع األدوار " دورها املزدوج " كعاملة وكمشاركة يف الحياة العامة مع
احتفاظها بأدوارها التقليدية كأم وزوجة وربة بيت ،سلسة من الرصاعات بني هذه األدوار انعكست عىل
شخصية املرأة ،وعىل مختلف األطراف املشاركة معها سواء يف محيط األرسة أو يف محيط العمل .حيث
كان هناك أثر كبري للمؤثرات الثقافية املرتسبة منذ عهود قدمية ،يف شكل تقاليد واعتقادات راسخة ،بأن
العمل املنزيل وتنشئة األبناء ورعايتهم من نصيب النساء حتى ولو خرجن للعمل ،وبالرغم من تفهم
الرجل ومشاركته لزوجته العاملة يف األعامل املنوط بها إىل انه ال تزال تقع عىل كاهلها املسؤولية الكربى
(السباعي.)1985 ،
كذلك فقد ترتب عىل ازدواجية دور املرأة املوظفة رصاع تعيق طموحها الوظيفي حيث واجهت
معوقات داخل العمل نفسه يرجع بعضها إىل خضوع قواعد الرتقي أحيانا ملعايري ثقافية وتقليدية بحيث
تؤثر أو تتداخل مع املعايري الرسمية املعلنة ،مام يدفع بانجازات املرأة املوظفة إىل االنكامش وعدم النمو
(السباعي.)1985 ،
وقد القى موضوع رصاع األدوار وشخصية املرأة املوظفة إهتامماً من الباحثني يف علم النفس
وعلم االجتامع والعلوم األخرى ،حيث متت دراسة أساليب مواجهة الرصاع لدى املرأة العاملة وخلصت
دراسات إىل وجود ثالثة أمناط من املواجهة ،احدها يتعلق بالبنية الخارجية وذلك مبحاولة تغيري العامل
الخارجي مبا فيه من توقعات ومطالب وثانيها يتعلق باتجاهات املرأة املوظفة نفسها وتصورها لتوقعات
اآلخرين وتوقعاتها لنفسها ،وثالثها ،أداء الدور من خالل التعديل يف ترصفاتها لتجد السلوك املالئم الذي
تقابل به التوقعات واملطالب التي ال تجد سبيال إىل تغيريها (السباعي.)1985،
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واستخلصت الدراسات أنه حينام يكون لدى املرأة صورة ايجابية عن ذاتها تتمثل فيام يكون
لديها من سامت املبادرة والفعالية تحررها من الصورة النمطية ،فإنها تستطيع أن تواجه الرصاع من حيث
إعادة بناء أدوارها ،ال من حيث االستجابة لجميع املطالب والتوقعات التي توضع أمامها .بحيث أن
التعدد يف األدوار يؤدي إىل إنضاج شخصية املرأة وإكسابها قدرا من الصورة اإليجابية للذات واملزيد من
الثقة بالنفس وتوقع النجاح .أما هذه الرصاعات فلم تكن وقفاً عىل امرأة دون أخرى ،فقد عانت منها
املرأة العاملة يف املجتمعات الغربية والعربية بشكل عام واملرأة األردنية العاملة بشكل خاص .إن أبرز ما
تواجهه الحكومات ومنظامت االعامل يتمثل يف شح املوارد املتاحة وتعدد األهداف ،وتزايد ورقي حاجات
املجتمع ،مام استوجب تحديد أولويات السياسات بشكل دقيق ،وتوزيعاً أكرث فاعلية ملا هو متاح من
املوارد البرشية واملادية .ولعل املرأة من أكرث املوارد البرشية املتاحة التي ينبغي اإلفادة من طاقاتها
وإمكاناتها (.)1990 ،Thomas
( )3-2-2واقع عمل املرأة
اقرتن خروج املرأة للعمل مبفهومه الحديث بظهور الثورة الصناعية يف أوروبا يف القرن التاسع
عرش وما صاحب ذ لك من تغيري يف القيم الثقافية واالجتامعية يف أوروبا نتيجة لهذه الثورة ويف املنطقة
العربية فقد كان خروج املرأة للعمل مرتبط بحاجة املجتمع إىل األيدي العاملة وإىل الجوانب االقتصادية
بالنسبة للمرأة ومع ازدياد نسبة التعليم بالنسبة للمرأة وحصولها عىل بعض الحقوق واالمتيازات فقد
أصبحت املرأة تطالب ببعض حقوقها والتي من أبرزها املساواة مع الرجل ،وقد كان لخروج املرأة إىل
العمل تأثري مهم عىل األرسة واملجتمع واملنظمة حيث ظهرت الدراسات التي تتعلق برصاع األدوار عند
املرأة ،ازدواجية األدوار التي تقوم بها املرأة وهذا انعكس بشكل سلبي عىل تقدم املرأة وظيفياً ملا يرتتب
عىل ازدواجية دور املرأة املوظفة من رصاع يعيق طموحها الوظيفي حيث تواجه معوقات داخل العمل
نفسه يرجع إىل خضوع قواعد الرتقية أحيانا ملعايري ثقافية وتقليدية بحيث تؤثر أو تتداخل مع املعايري
الرسمية املعلنة مام يدفع إنجازات املرأة املوظفة إىل االنكامش وعدم النمو (زكريا.)2881 ،
وقد كان لخروج املرأة للعمل دوافع متعددة استجابة للتغريات التي طرأت عىل املجتمعات
باختالف ثقافتها ،فشملت محاولة املرأة لرفع املستوى االقتصادي لألرسة ،وشغل وقت الفراغ ،وتأكيد
الذات والشعور باملسؤولية والحصول عىل املكانة االجتامعية ،إضافة إىل الدافع الناجم عن التطور وتعليم
البنات دومنا إغفال لدورها األسايس كأم مسؤولة عن تربية وتنشئة األجيال.
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كام أن دخول املرأة مجال العمل واإلدارة كان نتيجة التغريات التي تسارعت يف املجتمعات
املختلفة .ففي أوروبا فرضت طبيعة الظروف االقتصادية عىل املرأة األوروبية املشاركة يف اإلنتاج النشغال
الرجال بالحروب ومنها الحرب العاملية األوىل كام حدث يف أملانيا وفرنسا .كام كان للسلوك االستهاليك أثره
يف الحياة ،فقد أدى التطور االجتامعي واالقتصادي والسيايس إىل تعدد حاجات الناس وزيادة مطالبهم
مام أثر يف رضورة تلبية وإشباع هذه الحاجات عن طريق زيادة دخل األرسة وإسهام املرأة يف العمل
(عزام.)1333 ،
وقد ترتب عىل خروج املرأة للعمل آثاراً بارز ًة عىل محيطها متثلت يف أثرها عىل جامعة العمل
من جهة ،وعىل األرسة من جهة أخرى ،حيث أظهرت الدراسات املختلفة ،ان جامعة العمل قد حققت
للمرأة اإلحساس بالكيان االجتامعي والقدرة عىل تحمل املسؤولية ،وأدى هذا التفاعل إىل ارتفاع مستوى
العالقات اإلنسانية يف محيط العمل ،واىل زيادة حامسة الرجل لعمل املرأة (أبو شيخة.)1338 ،
( )4-2-2ظروف عمل املرأة العربية:
تشري الظروف التي تعمل يف أجوائها املرأة العربية إىل أن النساء:


أكرث فئات العمل حرماناً من مظلة الضامن االجتامعي ،ألن أغلب النساء يعملن أساساً يف
القطاع الزراعي ،كام أن نسبة ترك املرأة العمل قبل اكتامل املدة القانونية للحصول عىل
املعاش ،أكرث من نسبة العامل من الذكور.



أقل فرصاً للرتقية ،ألن غالبيتهن يعملن يف مستويات متدنية تنعدم فيها –أغلب األحيان-
آفاق التدرج يف السلم الوظيفي ،كذلك إمكانات الحصول عىل التأهيل والتطوير وبالتايل
الرتقي لتويل مناصب إدارية متقدمة ،أو غريها من مراكز صنع القرار.



أقل مستوى يف التمثيل يف النقابات واملنظامت العاملية األخرى ،فضالً عن أن غالبية النساء
غري منظامت يف مواقع العمل ،مام يحد من إمكانية تحقيق مطالبهن وتحسني وضعهن.



أدىن خربة فنية وإدارية ،لقلة التدريب ،ورفع كفاءة مهارتهن ا لفنية ،كام أنهن أقل فرصة
اإلفادة من فرص التثقيف األمر الذي يضعف قدراتهن ومهاراتهن الفنية والفكرية والثقافية.
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تحمل املرأة ألعباء واسعة ،وبذلها لجهود كبرية ،ألن عليها أن تجمع بني العمل واألعباء
األرسية وتربية النيشء الجديد (الزيدي.)1335 ،

( )5-2-2واقع املرأة العاملة يف املجتمعات الغربية
كان للثورة الصناعية أثرها الكبري عىل خروج املرأة الغربية للعمل وذلك لوجود ظروف مالمئة
لخروجها ،فالوضع االقتصادي يحتم عليها املشاركة بالعمل جنباً إىل جنب مع الرجل .ان الثورات املتالحقة
يف أوروبا يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش أدت إىل تغريات إجتامعية يف بنية األرسة الغربية .أما طبيعة
األعامل التي متارسها املرأة فهي تختلف عن تلك التي ميارسها الرجل من حيث نوعية العمل واألجر وعدد
ساعات العمل ،حيث تقترص غالبية الوظائف املمنوحة للمرأة عىل األعامل الروتينية التي ال تحتاج إىل
مهارات ذهنية وحيث تكون إمكانية الرتقي يف هذه الوظائف نادرة وعليه فتكون األجور متدنية نسبياً.
ومن منطلق التحيز وعدم تكافؤ الفرص عانت املرأة يف املجتمعات الغربية (التي تعد أكرث تطوراً
وتحرضاً) .ويف هذا الصدد تقول الكاتبة النابليس ( )1301بأنه يف الوقت الذي يعرتف فيه املؤرخون
االقتصاديون بأن دور املرأة األمريكية يف املجال االقتصادي كان عىل الدوام دوراً هاماً إال أنهم مل يولوا
هذا األمر االهتامم الجدير به يف حني كان كان هناك دامئاً سيدات أعامل عىل مرسح العمل ولكن كان
مكانهن غائباً يف الخلف ،ومع هذا فانه ال ميكن اإلنكار بأن مشاركة املرأة أسهمت يف صنع الرخاء
االقتصادي ومل يتفرد الرجل األمرييك به .وبينت عدد من الدراسات واألبحاث انه يبدو جلياً تدين عدد
النساء يف املراكز االداية العليا ومراكز اتخاذ القرار يف املجتمعات الغربية ،حيث إن نسبة النساء اللوايت
يتبوأن مناصب قيادية ال تزيد عىل  %3يف الرشكات الكربى (.)1990،Thomas
أما يف بريطانيا فرغم ازدياد عدد النساء العامالت بشكل مطرد خالل السنوات العرشين األخرية
وتبني اإلحصائيات للعام  1337أن  %68من النساء يتمركزن يف الوظائف اإلرشافية واملكتبية وأن %57
منهن يف املستويات اإلدارية الدنيا بالرغم من أن غالبيتهن من حملة الشهادات الجامعية ( Ackah et
.)1999 ،al
أما أسباب التحيز ضد املرأة وتدين نسبة تبوئها إىل املراكز القيادية فتعود إىل مجموعة من
العوامل التي تعرتض طريق املرأة يف معظم املجتمعات الغربية رغم الرقي واملستوي الحضاري الذي
وصلت إليه شعوب هذه املجتمعات وتتلخص هذه العوامل عىل النحو التايل:
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 -1الصورة النمطية (  )stereotypeاملرسومة للمرأة يف املجتمع والتي تحدد للمرأة طبيعة العمل
املناسب لها وهي األعامل الهامشية ذات الساعات القليلة التي ال تحتاج إىل جهد ذهني أو
إحرتاف ( )1999،Sheridan
 -2افتقار املرأة إىل الدعم مبا فيه محدودية املصادر املادية والتدريب والتعليم ،حيث يعتقد
الكثريون أن توفري التدريب للمرأة يُ َعدُ نفقات زائدة وليس إستثامراً ،وذلك بسبب انقطاعها
عن العمل يف مدة الحمل والوالدة وتربية األطفال.)1995،Carmichael ( .
 -3التحيز الوظيفي واالنطباع السلبي نحو ترقي املرأة يف العمل ،ونظرة الرجل إىل املرأة املديرة،
حيث يعتقد الغالبية من الرجال بان وصول املرأة إىل املناصب القيادية العليا ال بد وان يكون
نتيجة عمل طويل متواصل مام يؤدي إىل تقصري يف التزام املرأة نحو أطفالها وبيتها ومن هنا كان
هناك تحيز واضح لصالح الرجل يف الرتقيات ()1999 ،Cathleen
 -4تصطدم املرأة بظاهرة الحاجز الزجاجي (  )Glass Ceilingعندما تحاول الدخول إىل مواقع
السلطة يف الوظائف التنفيذية العليا ( )1997،Kantarوتتمثل هذه الظاهرة بعدم تكافؤ الفرض
الوظيفية بسبب ازدواجية دور املرأة ،والتحيز الوظيفي الناتج عن قلة العالقات االجتامعية
للمرأة ،وعدم توفري الدعم واملساندة لها حيث تشكل املحسوبية والوساطة هنا أهم مقومات
الرتقي بني الرجال ذوي العالقات الشخصية املشرتكة .وقد ال يكون هذا العائق مرئياً إال انه ذو
تأثري كبري عىل ترقي املرأة.
 -5التحيز يف التعيني والرتقيات لصالح الرجال ( )1995،Thomasويعزى ذلك إىل أن واضع
السياسات الرجل ،وبالتايل فان املواصفات املوضوعة للرتقية تتفق مع الرجل أكرث من املرأة.
 -6الفكرة الراسخة بأن هناك عمال أنثوياً وآخر ذكورياً والقيادة تحتاج إىل الصفات الذكرية ،وهي
غري متوافرة لدى املرأة ،فهي عاطفية وغري مستقرة ،لطيفة وتهتم مبشاعر اآلخرين،
ومتعاونة.بينام ميتاز الرجل بأنه عنيف ،صارم ،متحد ،منافس واثق وعقالين; ).)Frick.1994
( )6-2-2مشكالت املرأة العربية العاملة:
تواجه الدول العربية مجموعة من التحديات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية
والتقنية يف ظل مناخ يشهد تحوالت متسارعة ونزوعا نحو مزيد من الهيمنة االقتصادية
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والسياسية للرجل ،مام كان له األثر البالغ عىل املرأة بشكل عام وعىل املرأة العربية بشكل خاص .وقد
شهدت مجتمعاتنا العربية وما تزال تشهد تغريات يف األحداث االقتصادية كإزدياد حدة املنافسة وإزالة
معوقات التبادل التجاري وغريها ،وثورة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات يف املنطقة العربية بحيث أصبحت
دنيا األعامل الخاصة يف البيئة العربية ال تقل زخامً وحدة يف التغري عن بيئة األعامل العاملية  ،حيث
خلقت هذه التغريات متطلبات جديدة سببت تحديات وضغوطاً تفرض عىل اإلدارات تغيري األساليب
التقليدية لإلدارة  ،كام تفرض عليها اإلفادة من الطاقات الكامنة يف القيادات املتميزة والقادرة عىل التعامل
مع هذه اإىل متغريات بنمط إداري حديث ،بعيداً عن جنس هذه القيادات .فاملرأة كالرجل قادرة عىل
إدارة املنظامت مبا يتالءم مع التغريات املتسارعة (غرانت.)1988 ،
فمع أن االنجازات التي حققتها املرأة يف املنطقة العربية كانت قليلة وبسيطة ،فقد كان لها
أثرها يف تعديل وضع املرأة املوظفة وإنصافها من حيث األجر وساعات العمل وذلك من خالل إسهامها
يف اللجان املختلفة ،ونضالها ومثابرتها التي كان لها األثر الكبري يف تعديل بعض القرارات واملواثيق الدولية
ذات العالقة باملرأة التي انبثقت عن كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
إن املشكلة األوىل التي تواجه املرأة العاملة هي مسألة التوفيق بني العمل خارج املنزل،
والواجبات املنزلية ،والحل يكمن يف إيجاد بدائل اجتامعية لعمل املرأة املنزيل ،وبخاصة دور الحضانة
ورياض األطفال املناسبة واملتاحة للجميع.
عدم توافر فرص عمل مناسبة مام يرغم املرأة عىل العمل يف ميدان ال يناسبها ،أو ال ترغب فيه،
وهذه – أيضاً -مشكلة متعلقة ببنية املجتمع نفسه ،وبالسياسات التنموية املتبعة ،وكذلك بالسياسات
التعليمية التي ال تأخذ يف االعتبار احتياجات املجتمع.
وهناك مشكالت أخرى ذات طابع ثقايف وحضاري ،وهذه تتفاوت من قطر عريب إىل آخر ،بل
ومن منطقة إىل أخرى ضمن البلد الواحد ،وهذا النوع من املشكالت يحتاج عادة إىل وقت طويل ،وال
يتم حله إال تدريجياً من خالل التطور التاريخي للمجتمع.
وتشري بني عودة ( )2882إىل بعض املشكالت التي تواجه املرأة العربية العاملة منها:
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 ال تزال بعض الدول العربية ال تشجع تعليم املرأة بعد املرحلة االبتدائية وبخاصة يف القرىوأماكن الريف.
 الزواج املبكر وحرمان املرأة من حقوقها التي كفلها لها اإلسالم ،وحرمان املرأة من العمل يفمجاالت معينة مثل السياسة والقضاء والتجنيد.
 عدم مساواة املرأة بالرجل من الناحية املادية يف مجال العمل ،وعىل الرغم من أن املرأة  -يفالوقت الحايل -تتحمل أعباء مالية مثلها مثل الرجل.
 عدم توافر دور الحضانات الحكومية ،مام يضطر املرأة إىل ترك أطفالها مع الخادمات ،وما يرتتبعىل ذلك من مشكالت تربوية وسلوكية يف تنشئة األطفال.
 ال متنح املرأة فرتة كافية لحضانة الطفل أسوة بدول أوروبا التي وصلت فيها فرتة الحضانة إىلسنتني ،مع حصول املرأة عىل حقوقها املادية كاملة.
 حرمان الكثري من النساء من املشاركة الجادة يف املؤمترات الخارجية ،واقتصار أكرثها عىل الرجال. بعض الدول ال تسمح للمرأة بإكامل دراستها العليا إال ضمن رشوط وقيود قاسية.ومن بني أبرز العوامل املؤثرة يف تطوير أوضاع املرأة العربية ودفعها إىل ميادين العمل ما
ييل:
 .1التعليم ومحو األمية :ينتج عن محو األمية بالنسبة للمرأة اليشء الكثري ،فهي ال تستطيع أن متارس
دوراً فاعالً يف قوة العمل وهي غارقة يف الجهل واألمية ،كام ال ميكنها إقناع الرجل بحقوقها إذا كان
جاهالً وأمياً ،لذا فإن القضاء عىل األمية األبجدية والحضارية باعتباره "معيقاً" ،لكل جهود التنمية-
يغري من األهداف األساسية.
التوجيه والتدريب املهني :تعد برامج التوجيه والتدريب املهني للمرأة منطاً من اإلرشاد نحو مهنة
أو وظيفة معينة بهدف اكتساب خربة جديدة أو تحسني نوع من املهارات التي تعمل عىل رفع
كفاءتها اإلنتاجية ،إذ يعد التدريب عامالً مهامً من العوامل املساهمة يف تنمية املوارد البرشية ،وجانباً
مكمالً ملرحلة إعداد األفراد يف الوظائف واملهن املختلفة ،ومام يؤكد أهمية التدريب ظهور مفهوم
التعليم مدى الحياة ،والذي اعترب التعليم (وبضمنه التدريب) عملية مستمرة ينبغي أن تشمل
النشاطات التعليمية املختلفة غري املدرسية.
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2.

ومن األهمية مبكان تكثيف الجهود الرامية إىل إيجاد الوعي املهني بني النساء للتوجه نحو املهن
التي تتالءم مع طبيعتهن ،وتنسجم مع احتياجات الخطط التنموية يف األقطار العربية ،وذلك يف إطار
تخطيط علمي لتدريب املرأة ومتكينهاً من استخدام مهاراتها وقدراتها ومعلوماتها عىل الوجه األكمل،
لزيادة كفاءتها اإلنتاجية يف مختلف املجاالت من أجل اإلسهام يف نهضة اقتصادية واجتامعية شاملة ،حيث
تشكل هذه القوى أداة النهضة األساسية التي تنعكس – بالتايل -عىل تطوير أوضاع املرأة (الزيدي.)1335،
 .3النظم والترشيعات :تعد الترشيعات واألطر القانونية أحد الجوانب األساسية التي تسهم يف رسم معامل
الطريق أمام تطوير أوضاع املرأة ،ومن الطبيعي أن اعتامد التخطيط العلمي والربمجة أساساً ومنهجاً
يف تحقيق األهداف والغايات يقتضيان وضع برنامج شامل ومفصل يتناول مختلف الترشيعات
االقتصادية واالجتامعية واملدنية واإلدارية والسياسية والجنائية ،مع تحديد املنطلقات األساسية التي
يجب أن تقوم عليها الترشيعات مستهدفة تدعيم مكانة املرأة وتحريرها ضمن العملية الشاملة
لتحرير املجتمع ،والعمل عىل مساواتها يف الحقوق والواجبات من أجل تطوير أوضاعها .وإقرار حقها
يف التمتع باالمتيازات والحقوق املمنوحة لها ،والتي تضمنتها الترشيعات املتعلقة بتوظيف املرأة
وتشغيلها ،وراعت فيها تنظيم شؤون األرسة وتربية الجيل الجديد(الزيدي.)1335 ،
 .4الخدمات املساعدة :متثل املرأة العنرص األسايس يف بناء األرسة بحكم دورها الرتبوي واالجتامعي
واالقتصادي ،ولغرض متتني مكانة األرسة ،ومتكني املرأة من مامرسة جميع أدوارها مبا يكفل اإلسهام
الفاعل يف إرساء أسس عملية التطوير االجتامعي وقواعدها ،والبناء الجديد ،فإن ذلك يتطلب توفري
الخدمات املساعدة لها من أجل تيسري الجمع بني مسؤولياتها األرسية ومسؤولياتها يف العمل من
خالل:
 إيالء عناية للتوسع يف إنشاء دور الحضانة ورياض األطفال ،والعمل عىل تهيئة املستلزمات
األساسية لها.


إنشاء القاعدة التقنية الرضورية لتنظيم شبكة الخدمات املنزلية ملساعدة األرس يف التحرير قدر
اإلمكان من عبء األعامل املنزلية ،والتي ميكن أن تنهض بها القطاعات املختلفة التي تشتد
الحاجة إىل توفريها "انسجاماً مع حركة التحول االجتامعي واالقتصادي التي مير بها املجتمع
العريب ،وتزايد الحاجة إىل استيعاب قوة العمل النسائية يف حركة الدولة واملجتمع بشكل متكافئ
مع الرجل (الزيدي.)1335 ،
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 .5التنظيم املهني والجامهريي :تسخري جهد حقيقي ال شكيل ،لرفع نسبة عضوية املرأة ،واملرأة العاملة
عىل وجه الخصوص ،يف املنظامت الجامهريية (النقابات والجمعيات والنوادي) وتشجيعها عىل
الصعود إىل مواقع اتخاذ القرار .وأن تأخذ املنظامت الجامهريية املعنية ،وبخاصة نقابات العامل،
عىل عاتقها معالجة شؤون املرأة العاملة لتحقيق متابعة دقيقة لتنفيذ مقررات املؤمترات والندوات
التي تناولت معالجة شؤون املرأة العاملة العربية الستثامر معطياتها الهادفة ،وأن تتحمل التنظيامت
النقابية القيادية مسؤولية ذلك.
التثقيف العاميل ،والتدريب النقايب :ال بد من تحفيز املرأة عىل املشاركة يف برامج التثقيف العاميل
والتدريب النقايب ويف أنشطتها العامة أو ذوات الطبيعة التخصصية ،والعمل عىل إعداد برامج تثقيفية
وتدريبية تسهم يف تنمية القدرات الذاتية للمرأة وتهيئتها يك تأخذ عىل عاتقها مسؤوليات وواجبات
مبارشة يف هذه املجاالت ،وأن تكون عنرصاً مشاركاً ومفيداً يف فعاليات االتحادات املهنية النقابية والنسائية
وأنشطتها ،وأن تأخذ دورها الفاعل يف التنمية الشاملة (الزيدي.)1335 ،
( )7-2-2عدم تكافؤ األجور
دلت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية أن تكافؤ األجور هي املسألة التي تأيت بالرتتيب الثاين
يف مجال املساواة (بعد حامية األمومة) وهي التي غالباً ما تسجل يف االتفاقيات الجامعية .إذ ما تزال
النساء تتقاىض أجوراً تقل ( )%38 - 28عام يتقاضاه الرجال وبينت دراسة لالتحاد الدويل للنقابات الحرة
أن مسألة املساواة يف األجور تأيت يف املرتبة الثامنة بينام تأيت مسألة زيادة األجور يف املرتبة األوىل من
أولويات النساء (منظمة العمل الدولية.)2885 ،
وقد أشارت االتفاقية رقم  188حول املساواة يف األجور لعام  1351أن مفهوم األجر يشمل( :أبو
شيخة.) 1338 ،
 -1املرتب العادي ،األسايس أو األدىن ،وجميع التعويضات األخرى ،التي يدفعها صاحب العمل للعامل
بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،نقداً أو عيناً ،مقابل استخدامه لهم.
 -2تشري عبارة "مساواة العامل والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية" إىل معدالت األجور
املحددة دون متييز قائم عىل الجنس (منظمة العمل الدولية.)2885 ،

19

تستحق العاملة أجراً مساوياً ألجر العامل وذلك إذا قاما بعمل متساو ويف نفس مكان العمل.
يجدر االنتباه إىل أن العمل املتساوي يتم تحديده بحسب ما ينفذه العامل /ة وليس حسب اسم العمل
(ألنه يتم أحياناً تعريف نفس العمل باسم مختلف للرجال وللنساء) العمل املتساوي ليس بالرضورة
عمالً متامثالً ،إذا كان ألعامل العامل والعاملة وزن متساو من ناحية املؤهالت ،الجهد ،الخربة واملسؤوليات
املطلوبة ،فإنهام يستحقان أجراً مساوياً ،عالوات ومنحاً متساوية وظروفاً مرافق ًة متساوي ًة .ويشري مصطلح
أجر متساو عند مطابقة املهام التي تقوم بها املرأة مع املهام الذي يقوم بها الرجل يف نفس العمل.
أما معنى عمل متساو من حيث القيمة فهو يعني إلزامية مساواة أجر املرأة بالرجل عندما
تتساوى قيمة العمل الذي يبذله كالهام حتى وإن اختلفت الوظيفة التي يؤديها كالهام.
أن التمييز يف األجور بني املرأة والرجل يف العمل من شأنه أن يخلق فجوة كبرية بينهام إذ يجب
أن ال تزداد فرص عمل املرأة عىل حساب نوع العمل وأجره ووقته واملساواة بني الجنسني ،حرصاً عىل
ضامن العدالة بني الجنسني.
وتظهر الفروق يف األجور ما بني الرجال والنساء يف كل مكان يف العامل ويف دول الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،والتي يبدو ظاهرياً مقارنتها مع مناطق العامل األخرى .أن ما يعد خاصاً بدول الرشق
األوسط وشامل أفريقيا هو أن النساء العامالت فيها ،لديهن مستوى تعليمي أعىل مام لدى الرجال الذين
يشغلون ذات النوع من الوظيفة .باإلضافة إىل ذلك ،فإن ما يضع األردن يف معزل عن غريها هو أن الفجوة
التعليمية واحدة من أوسع الفجوات .وأن الفروق يف األجور هي أقل حضوراً يف القطاع العام مام هي
عليه يف القطاع الخاص يف األردن وهي تعد األعىل بعد إيران يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
إن التقديرات تبني أنه إذا متت إزالة التمييز وتم دفع أجور للنساء تتالءم مع مهاراتهن ،فإن أجور النساء
قد ترتفع بنسبة  %45يف القطاع الخاص و %13يف القطاع العام (مجموعة التنمية االجتامعية واالقتصادية
ملنطقة الرشق األوسط.)2885 ،
ويعد مثن الالمساواة يف األجور باهظاً جداً عىل املرأة واألرسة فقد أثبتت دراسة منظمة العمل
الدولية ( )2885أن األرس األمريكية النشيطة حيث يعمل الزوجان تفقد ما يزيد عىل  288مليار دوالر
سنوياً بسبب انعدام اإلنصاف يف األجور –
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وهذا ما يشمل خسارة سنوية تزيد عىل  488دوالر سنوياً لكل أرسة حيث تعمل املرأة مبا يف
ذلك حساب الفروق يف التعليم والسن ومكان العمل وعدد ساعات العمل.
* لو ربحت النساء املتزوجات نفس األجور التي يتلقاها الرجال لزاد األجر الذي تتقاضاه األرسة حوايل
 %6وينخفض مستوى الفقر األرسي من  %2.1إىل .%8.0
* لو تقاضت النساء املسؤوالت كرب عائلة مثلام يتقاضاه الرجل الزداد دخل األرسة السنوي مبا يقارب
 %17تقريباً وبالتايل ينخفض مستوى الفقر إىل النصف ،من  %25.3إىل .%12.6
* لو حصلت العازبات عىل نفس الرواتب التي يتقاضاها الرجال لزادت رواتبهن مبعدل  %13.4وانحدر
مستوى الفقر عندهن من  %6.3إىل.% 1
الال إنصاف يف األجور ميارس أيضاً عىل الرجال:
* إن النساء والرجال يصدمون بقوة بالال مساواة يف األجور وخاصة عندما يشغل الرجال "وظائف أنثوية".
إن النساء البالغ عددهن  25.6مليون من اللوايت يعملن يف هذه الوظائف يخرسن مبعدل 3446
دوالر يف العام ،أما األربعة ماليني رجل الذين يشغلون مناصب أنثوية يفقدون وسطياً  6253دوالر
سنوياً وهذا ما ميثل فقداً يعادل  114مليار دوالر سنوياً للرجال والنساء يف قطاعات يسودها عمل
النساء.
* وتبعاً لكل والية ،إذا حصل التكافؤ يف الرواتب فإن كل رجل سريبح  3533كل سنة يف والية كولومبيا
و 0350دوالر يف والية ديلواري (منظمة العمل الدولية.)،2005
ومن مظاهر التمييز األخرى يف بيئة العمل ،افتقار النساء إىل الفرص املتكافئة يف مجاالت التعليم
والتدريب والتأهيل املهني والوظيفي إذ ال تجد النساء ما يجده الرجل من فرص للتدريب املهني ورفع
الكفاءة ،وال يسمح لهن بااللتحاق بالكثري من التخصصات الفنية والتقنية باعتبار أن هناك تخصصات
مهنية ووظائف ال تليق بالنساء ،مام يجعل أصحاب العمل ال يرحبون يف توظيف النساء يف غري الوظائف
واملهن املحسوبة تقليدياً لهن (صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة.)1333 ،
إضافة إىل إن لدى أصحاب األعامل شعوراً بأن النساء أقل تعلقاً بوظائفهن من الرجال بسبب
التزاماتهن العائلية ،وهذا ما يدفعهن إىل عدم توظيف طاقاتهن يف التقنيات الحديثة التي متكنهن من
رفع مستواهن وكفاءاتهن وبيان ذلك بوضوح.
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كام إن النساء أقل متثيالً من الرجال يف املناصب القيادية وذلك بسبب األفكار املسبقة واملهن
املتقطعة التي مارسنها ،فإن مل تعط للنساء إمكانية الحصول عىل كفاءات وقدرات جديدة ،فلن تكون
لديهن إمكانية التقدم الوظيفي وشغل مناصب برواتب أفضل (منظمة العمل الدولية.)2885 ،
ويعد هذا من مظاهر التمييز ضد املرأة العاملة فهي ال تزال تواجه الشكوك حول كفاءتها
وقدرتها العملية وتدعم باالفرتاضات القائلة بأنها ال تتعامل مع واجباتها يف العمل بشكل جدي (منظمة
العمل الدولية .)2883 ،يف حني أن جنس الفرد أساس يسء ،وغري فعال للتنبؤ بالنجاح – فاملهم ليس إذا
كان "معظم" الرجال أفضل يف تنفيذ مهمة معينة من معظم النساء – بل من هو املرشح األفضل يف تنفيذ
املهمة ومن هو األكفأ.
كام أن خروج املرأة للعمل ،ومنافستها للرجل يف الحصول عىل الوظيفة جعلها تتهم بأخذ فرص
الرجل يف العمل ،وأنها املسؤولة عن ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ يف األردن حسب التقدير العام لعام
( )2884بنسبة ( %13.4وزارة العمل.)2884 ،
وقد تجاهلت هذه االتهامات وجود نسبة من النساء املعيالت ألرسهن وأنهن يحتجن إىل العمل
كالرجل متاماً ،فقد بلغ أقىص ارتفاع لعدد النساء املعيالت ألرسهن يف مرص بنسبة  ،%25تليها املغرب
 ،%10الجزائر  ،%11فلسطني ( %7منظمة العمل العربية.)2883 ،
ومن رشوط العدالة واملساواة بني الجنسني يف العمل الحصول عىل التدريب التقني واملهني
واالنخراط يف الربامج التدريبية التي تحسن من كفاءة العامل يف عمله .إال أن الواقع يشري إىل عدم حصول
املرأة عىل التدريب الكايف مثل الرجل باعتبار أن تدريبها إهدار لألموال ألنها ترتك العمل مبكراً بفعل
دورها األنثوي أما للزواج أو التفرغ لشؤون البيت.
ناهيك عن أن سوق العمل ما يزال يفرق بني الرجال والنساء يف املهن والوظائف إىل حد تحديد
بعض املهن بالنساء دون الرجال والعكس .كام نجد أن معظم الوظائف التي ترتفع بها السلطة واملسؤولية
تناط بالرجال ،وال تجد النساء ما يجده الرجل من فرص للتدريب املهني ،ورفع الكفاءة ،وال يسمح لهن
بااللتحاق بالكثري من التخصصات الفنية والتقنية باعتبار أن هناك تخصصات مهنية ووظائف ال تليق
بالنساء ،مام يجعل أصحاب العمل ال يرحبون يف توظيف النساء يف غري الوظائف واملهن املحسوبة تقليدياً
لهن (صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة.)1333 ،
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( )0-2-2التمييز األجري بني الذكور واإلناث يف سوق العمل األردين.
تتباين األجور بني الذكور واإلناث يف معظم أنحاء العامل ففي الواليات املتحدة تزيد أجور الذكور
يف املتوسط عىل أجور اإلناث وكذلك يف أملانيا واسرتاليا والسويد والنمسا وغريها من الدول ( F. Blau
) and L. Kahn 1992ويعزو االقتصاديون هذا التباين إىل اختالف اإلنتاجية أو إىل التمييز األجرى إال أن
جميع الدراسات حول تباين األجور تبني أن اختالف اإلنتاجية ال يربر كامل التباين يف األجور بني الذكور
واإلناث لذلك يفرس الجزء الباقي واألكرب من فروق األجر هذه بالتمييز االجرى والذي يعني حسب
تعريف  1978)،(Mayer and Leeوكذلك  1981) ، Benson et al،(Rosenبأنه حصول فئة من
العامل اإلناث عىل اجر اقل من غريها من الذكور بالرغم من تساوى إنتاجيتهام.
ويف األردن متيل األجور والرواتب إىل تحيز لصالح الذكور بشكل مبارش يف القطاع الخاص ويف القطاع العام
الذي تتساوى فيه أجور الذكور واإلناث عند التعيني عمال بأحكام القانون األردين املادة  " :23إعطاء
العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته"  ،يزيد متوسط رواتب الذكور عىل اإلناث حيث يحصل
الذكور عىل بعض العالوات التي ال تحصل عليها اإلناث مثل عالوات العمل اإلضايف واإلنتاج وغريها وغريها
باإلضافة إىل عالوة الزوجة واألوالد.وعىل الرغم من االهتامم الكبري بقضايا املرأة يف األردن إال أن التباين
يف األجور مل يلق االهتامم والدراسة حيث مل يتوافر إال القليل من الدراسات التي خلت بدورها من أي
مناقشة مهمة لفروق األجر بني الذكور واإلناث .وميكن تفسري فرق األجور بني فئتني من العامل باختالف
القدرات اإلنتاجية الناتجة عن اختالف التعليم والتدريب والخربة وغري ذلك من السامت املرتبطة
باإلنتاجية فإذا اختلفت األجور بني فئتني من العامل ميتلكون القدرات ذاتها فهذا يعني وجود ما يعرف
بالتمييز االجرى .وإذا اختلفت األجور بسبب التحيز ملنح الوظائف بحيث ترتكز بعض إحدى الفئات يف
وظائف معينة تزيد عرض العاملة فيها فتقل األجور وتزيد البطالة فهذا يعني وجود ما يعرف بالتمييز
الوظيفي وإذا اختلفت األجور بسبب التحيز يف عدد الوظائف املتاحة فهذا يعني وجود ما يعرف عدم
التكافؤ بفرص التوظيف.
( )3-2-2تأثري التمييز األجري عىل التمييز الوظيفي والبطالة.
إن اختالف نوعية الوظائف املتاحة للذكور واإلناث بحيث ترتكز اإلناث يف وظائف معينة  ،يؤدي
إىل زيادة العرض عىل هذه الوظائف مام يخفض األجور ،وكذلك يؤدي إىل زيادة معدل البطالة بني
اإلناث ،وهذا ما يعرف بالتمييز الوظيفي
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وقد ال يعد تركز اإلناث يف وظائف معينة متييزا وظيفيا ،إذا كانت هي من ترغب يف شغل هذه
الوظائف دون غريها.ويف سوق العمل األردين ،وعىل الرغم من عدم وجود اى دراسات حول هذا املوضوع،
إال أن املعلومات اإلحصائية  ،تؤكد عىل أن معظم اإلناث يرغنب يف العمل يف قطاع التعليم ،ولهذا فإن
التمييز األجري بني الذكور واإلناث قد ال ميارس مبارشة من خالل األجر األدىن لإلناث وإمنا من خالل
إتاحة فرص أقل للتوظيف أمام اإلناث الراغبات يف سوق العمل وينعكس ذلك باختالف معدالت البطالة
بني الذكور واإلناث.
( )18-2-2عمل املرأة األردنية:
منذ انضامم األردن إىل منظمة العمل الدولية عام 1356م ووزارة العمل ومبشاركة جميع أطراف
اإلنتاج تسعى إىل تدعيم دورها ورفع مستوى التعاون لدى املنظمة وتعزيز سمعة األردن من خالل زيادة
عدد االتفاقيات املصادق عليها املوافقة للترشيعات الوطنية .بهدف الوصول إىل ضامن حقوق اإلنسان
األردين يف حياة كرمية أساسها العدالة ضمن مستويات العمل الدولية .إضافة إىل إتاحة الفرصة لإلفادة
من املشاريع التي تقدمها منظمة العمل الدولية يف كافة مجاالت العمل.
يعرف الدستور األردين املبادئ األساسية للحق يف العمل ومساواة الفرص لجميع املواطنني يف
املادتني ( )23 ،22ويتم وصف العامل واملستخدمني بطرق محايدة لجنسهم يف املادة  2من قانون العمل
الذي يعرف العامل أنه "كل شخص ذكر أو أنثى ،يؤدي عمالً مقابل أجر ،إال أنه ومع ذلك ليس هناك أي
أحكام متنع التمييز بني الجنسني بشكل خاص يف فرص العمل أو يف مكان العمل ،وليس هناك أحكام
تشدد عىل رواتب متساوية للرجال والنساء الذين يعملون يف نفس املناصب (الدستور األردين.)1306 ،
عىل الرغم من الحقوق املنصوص عليها يف القانون إال أن املرأة العاملة تتعرض النتهاك حقوقها
القانونية املنصوص عليها يف القانون واالتفاقيات الدولية .نقصد بانتهاك الحقوق القانونية للمرأة العاملة:
االستعامل غري القانوين لوسائل القرس املادي أو البدين ابتغاء تحقيق غايات شخصية فردية أو جامعية
(الشهايب.)2883 ،
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( )11-2-2حقوق املرأة العاملة يف قانون العمل األردين:
يساوي الدستور األردين املرأة بالرجل يف حق الحصول عىل العمل ومامرسته والتفوق يف مجاالته
(الدستور األردين لعام  ،1306املعدل) ،وقد أثنى امليثاق الوطني األردين عىل إعطاء املرأة حقها يف املساواة
يف العمل بتأكيده عىل إنسانية اإلنسان رجالً أكان أم امرأة بتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ،وتأكيده
عىل حق املرأة الدستوري والقانوين يف املساواة بالتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب (امليثاق الوطني
األردين.)1331 ،
كام جاء قانون العمل األردين ليؤكد ما جاء به الدستور بأن العمل حق لجميع املواطنني وتدرج
يف إعطاء املرأة العاملة حقاً متالزماً لحق الرجل ،بل منحها حقوقاً تتالءم وأدوارها كزوجة وأم من خالل
قانون العمل املعدل رقم ( )0لسنة  1336الصادر يف الجريدة الرسمية عدد ( )4113تاريخ 1336/4/16
ومن هذه الحقوق:
* تحديد ساعات العمل:
تحدد ساعات العمل العادية بثامين ساعات يف اليوم عىل أن ال تزيد عىل مثان وأربعني ساعة يف
األسبوع ،وتوزع عىل ستة أيام وال يحسب منها الوقت املخصص لتناول الطعام والراحة (قانون العمل،
املادة .)56
وقد نص القانون بأنه يجوز تشغيل العامل مبوافقته أكرث من ساعات العمل العادية عىل أن
يتقاىض عن الساعة اإلضافية أجراً ال يقل عن ( )%125من أجره العادي ،وإذا اشتغل العامل أيام العطل
األسبوعية أو أيام األعياد الدينية والعطل الرسمية يتقاىض لقاء ذلك أجراً إضافياً ال يقل عن ()%158
من أجره املعتاد (قانون العمل ،املادة .)53
كام نص القانون عىل أنه ال يجوز استخدام النساء يف ساعات الليل وحددها من الساعة السابعة
مسا ًء وحتى الساعة السادسة صباحاً ،إال إذا كانت طبيعة عمل املرأة تسمح بذلك كالطبيبة أو املمرضة.
مع تحديد الصناعات واألعامل التي يحظر عمل املرأة فيها ملا تشكله من خطورة عىل صحة املرأة وسالمة
جنينها ،وتعد هذه املادة من املواد املستحدثة يف قانون العمل األردين رقم ( )0لسنة  1334علامً بأنها مل
تنصف املرأة كثرياً.
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* الحمل:
ومن النصوص القانونية التي أفردت لصالح املرأة املادة  27من قانون العمل والتي تنص عىل
أنه :ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة املرأة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خالل
إجازة األمومة.
* إجازة األمومة:
وجاء يف املادة  78من القانون ذاته :بأن للمرأة العاملة الحق يف الحصول عىل إجازة أمومة بأجر
قبل الوضع وبعده ،مجموع مدتها عرشة أسابيع عىل أن ال تقل املدة التي تقع من هذه اإلجازة بعد
الوضع عن ستة أسابيع ،ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك املدة.
* إرضاع املولود:
نصت املادة(  )71من قانون العمل :بأن للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة األمومة الحق بإرضاع
طفلها خالل السنة األوىل من تاريخ الوالدة ملدة ساعة باليوم الواحد مدفوعة األجر .بهدف املحافظة عىل
استقرارها النفيس واالجتامعي وشعورها بالطأمنينة نحو طفلها ملا ينعكس إيجابياً عىل إنتاجها بالعمل
(الشهايب.)2883 ،
* رعاية أطفال العامالت:
وتنص املادة  72من قانون العمل األردين :بأن عىل صاحب العمل الذي يستخدم ما ال يقل عن
عرشين عامله متزوجة ،تهيئة مكان مناسب يكون يف عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العامالت ،الذين
تقل أعامرهم عن أربع سنوات ،عىل أن ال يقل عددهم عن عرشة أطفال.
* إجازة األم لرعاية أطفالها:
نصت املادة  67من قانون العمل أن للمرأة التي تعمل يف مؤسسة تستخدم عرشة عامل أو أكرث،
الحق يف الحصول عىل إجازة دون أجر ملدة ال تزيد عىل سنة للتفرغ لرتبية أطفالها .ويحق لها الرجوع
إىل عملها بعد انتهاء اإلجازة عىل أن تفقد هذا الحق إذا عملت بأجر يف أية مؤسسة أخرى خالل تلك
املدة.
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* إجازة ملرافقة الزوج للعمل خارج اململكة:
أعطى القانون كالً من الزوج والزوجة ،الحق بالحصول عىل إجازة ملرة واحدة دون أجر ملرافقة
زوجه ،إذ جاء نص املادة  :60لكل من الزوجني العاملني الحصول عىل إجازة ملرة واحدة دون أجر ملدة ال
تزيد عىل سنتني ملرافقة زوجه إذ انتقل إىل عمل آخر يقع خارج املحافظة التي يعمل فيها أو عمل يقع
خارج اململكة.
* اإلجازة املرضية:
وتنص املادة  65من قانون العمل :لكل عامل الحق يف إجازة مرضية مدتها أربعة عرش يوماً خالل
السنة الواحدة بأجر كامل بنا ًء عىل تقرير الطبيب املعتمد من قبل املؤسسة .ويجوز تجديدها ملدة أربعة
عرش يوماً بأجر كامل إذا كان نزيل أحد املستشفيات .وبنصف األجر إذا كانت اإلجازة بناء عىل تقرير
لجنة طبية تعتمدها املؤسسة ومل يكن نزيل أحد املستشفيات.
* إنهاء االستخدام:
نصت املادة  23من قانون العمل :عىل صاحب العمل إنذار الطرف اآلخر (إشعاره) برغبته يف
إنهاء عقد العمل غري محدد املدة .وإن اإلشعار يجب أن يكون خطياً ،وأن يتم تبليغه للطرف اآلخر قبل
شهر عىل األقل من إنهاء العقد ،وإن للعامل الحق باملطالبة ببدل إشعار مبا يعادل راتب شهر إذا مل يقم
صاحب العمل بإشعاره وفق األصول.
* التعويض عن الفصل التعسفي:
جاء يف قانون العمل بأنه :إذا تبني للمحكمة املختصة يف دعوى أقامها العامل خالل ستني يوماً
من تاريخ فصله ،أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً ألحكام القانون جاز لها إصدار أمر إىل صاحب العمل
بإعادة العامل إىل عمله األصيل ،أو يدفع تعويضاً له باإلضافة إىل بدل اإلشعار واستحقاقاته األخرى
واملنصوص عليها بالقانون ،عىل أن ال يقل مقدار هذا التعويض عن أجور ثالثة أشهر ،وال يزيد عىل ستة
أشهر ويحتسب التعويض عىل أساس آخر أجر تقاضاه العامل.
عىل الرغم مام ذكر من حقوق للعامل والعاملة يف قانون العمل ،فام يزال هناك بعض الثغرات
القانونية التي تنعكس بصورة مبارشة عىل وضع املرأة العاملة ،أهمها:
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* تحديد األجور:
جاء بقانون العمل نص رصيح يوضح بأنه يجوز ملجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير العمل ،أن
يعني الحد األدىن لألجور ،وفعالً تم تحديد الحد األدىن لألجور بـ ( )35ديناراً أردنياً شهرياً لكن املرشع
األردين أغفل موضوع تساوي األجور بني العامل .إذ نجد يف كثري من األحيان تعرض املرأة الستغالل
صاحب العمل مبنحها أجوراً متدنية .ومبا أن األردن قد وقع عدة اتفاقيات عمل دولية تتعلق بتساوي
األجور ،كام وقع عىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
وبالرغم من الجهود املبذولة يف ترشيع القوانني املساندة للمرأة العاملة ،فام تزال عملية تفعيلها
ومامرستها مهمشة من قبل أصحاب العمل ،إذ تشري الدالالت الواقعية إىل انتهاك حقوق املرأة العاملة
من قبل أصحاب العمل بأشكال مختلفة من أهمها؛ إنهاء خدمة املرأة من العمل بسبب الحمل أو الوالدة،
ويف بعض املؤسسات ينص نظامها األسايس الداخيل عىل عدم تشغيل أي امرأة متزوجة ،وإذا ما حصل
وتزوجت تحرم تلقائياً من عملها ،وقد تحرم املرأة من أخذ إجازة أمومة مدفوعة األجر كام نص عليها
القانون ،وتحرم من أخذ اإلجازات املرضية وإجازات رعاية األطفال.
وقد سنت القوانني منح املرأة ساعة مدفوعة األجر إلرضاع طفلها لكن الواقع ال يعكس هذه
املادة من القانون .كام تجرب املرأة عىل العمل اإلضايف دون مقابل ،وعىل العمل يف ساعات الليل علامً أن
القانون نص عىل عدم عمل املرأة بعد الساعة السابعة مساء إال إذا كانت طبيعة عملها تقتيض ذلك.
كام نصت القوانني عىل حامية املرأة من األعامل الشاقة وعدم تعرضها لها ،وضمنت للعامل
توافر رشوط الصحة املهنية يف مكان العمل وأدواته .والتزمت القوانني مبنع الفصل املهني التعسفي،
وأوجبت تعويض العامل إذا ما تعرض لذلك ،ويف حالة دوام العامل أيام األعياد والعطل الرسمية ألزمت
أصحاب العمل بتعويض املوظفني مالياً.
وعىل الرغم من الرقابة الشديدة عىل تطبيق قانون العمل من قبل وزارة العمل .إال أن
االنتهاكات أخذه باالزدياد وبشكل متعمد ويف بعض الحاالت تأيت باالحتيال عىل القانون.
طبقاً لنظام الخدمة املدنية لألردن ،ال يفرق قسم الخدمة املدنية بني مقدمي الطلبات حسب
جنس املتقدم؛ ويحدد التوظيف حسب قسم الطلب ونتائج االمتحانات واملقابالت الشخصية ومع ذلك
مييز نظام الخدمة املدنية
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ضد النساء عن طريق توزيع بعض املنافع للرجال بشكل غري متساو ،مثل العالوة العائلية وعالوة
غالء املعيشة ،وال متنح هذه املنافع بشكل متساو للنساء (السلعوس.)2881 ،
( )13-2-2املرأة املوظفة يف املجتمع (األردين)
مل يعد دخول املرأة ميدان العمل أو عدم دخولها هو اإلشكالية الكربى املطروحة حيث اقتحمت
املرأة نسبيا هذا امليدان .ولكن أين هو موقعها ؟ هل يكفي حرشها يف مواقع إنتاجية ثانوية ،أو وظائف
إدارية وسطى أو دنيا لنكون قد حققنا استخدام جميع الطاقات املتاحة لتطوير املجتمع والسري يف مقدمة
الركب الحضاري ؟ ( بدوي.)1337 ،
لقد حققت املرأة زيادة كبرية يف نسبة التحاق النساء باملدارس خالل العقدين املاضيني لجميع
املراحل التعليمية ،وهذه الزيادة تعد مكسباً للحركة النسائية األردنية فقد كانت األمية منترشة يف األردن
ونسبة من يلتحقن بالتعليم قليلة جداً وذلك نظراً لسيادة بعض األعراف والتقاليد ،ومع تطور األوضاع
السياسية يف البالد وصدور مرسوم وزاري بإلزامية التعليم عام  1355باإلضافة إىل عوامل دافعة أخرى
كالتوصية من الربملان مبنح املرأة الحاصلة عىل التعليم االبتدايئ حق االنتخاب ،وزادت نسبة عدد الراغبات
يف التعلم وعىل مر السنني زاد عدد املتعلامت وقد حققت املرأة يف األردن تقدماً ملحوظاً وكبرياً يف
املستويات التعليمية .أما يف مجال التعليم العايل فقد دلت البيانات اإلحصائية عىل أن املرأة األردنية قد
نالت حظوظا مختلفة يف التعليم العايل ،مع أن النسب بالنسبة للمجموع العام تؤكد أن للمرأة الفرصة
املتساوية مع الرجل ،إال أن األمور اختلفت من حيث مدة الدراسة ونوعية الدراسة إضافة إىل التكاليف
املرتتبة عليهام.
وقد قامت اإلحصاءات العامة بتعريف القوى العاملة النسائية عىل إنها النساء اللوايت خرجن إىل
سوق العمل من أجل العمل بأجر إال أنه ال يتضمن القوى العاملة يف الزراعة واألمن والقوات املسلحة
والعامالت يف مؤسسات عدد أفرادها اقل من ( )5واللوايت يعملن لحسابهن( .دائرة اإلحصاءات العامة
األردنية.)1333 ،
و نظرا للتغريات االجتامعية واالقتصادية التي تأثر بها األردن خالل العقدين املاضيني فقط طرأ
تغري اجتامعي يف نزول املرأة إىل امليدان العمل ،فعىل الرغم من تفاوت اآلراء حول هذا املوضوع بني
املؤيدات واملعارضات ،إال أن املرأة ومدى إسهامها يف قوى العمل
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مل يضف حقاً من حقوقها املكتسبة ولعل ذلك يعود إىل تطور مستوى املرأة العلمي وإتاحة الفرصة
التعليمية لها لتشارك الرجل جنباً إىل جنب يف النهوض باملجتمع من جميع جوانبه ،ولعل أهم عامل هو
ما طرأ يف اآلونة األخرية زاد من مدى تلك املشاركة وهي املتطلبات املفيدة وسبل املعيشة التي فرضت
عىل املرأة نوعاً من املشاركة املتكافئة يف ظل ظروف اقتصادية تستدعي أن يكون لألرسة أكرث من مصدر
للدخل ولقد استطاعت املرأة أن تنشط يف جميع امليادين االجتامعية واالقتصادية يف األردن وشهدت
أواخر السبعينات وبداية الثامنينيات وحتى اآلن تطورا كامً ونوعاً يف حجم مسؤولياتها ومشاركتها يف
التنمية القومية الشاملة حيث دخلت ميدان السياسة والوظائف الفنية والصناعية والطب والهندسة
والجيش واألمن العام وغريها من امليادين.
جدول ()2
التوزيع النسبي للمشتغلني األردنيني ممن أعامرهم  15سنة فأكرث حسب النشاط والجنس2887 ،
نسبة إسهام اإلناث يف

النشاط االقتصادي

املجموع

ذكور

إناث

الزراعة

2.7

2.0

2.8

12.1

صناعة استخراجية

8.7

8.0

8.1

1.5

صناعات تحويلية

11.1

11.6

0.1

11.5

إمدادات الكهرباء واملاء والغاز

1.5

1.0

8.4

3.3

اإلنشاءات

6.7

7.0

8.3

2.8

تجارة الجملة والتجزئة

16.3

13.8

5.0

5.4

الفنادق واملطاعم

2.5

2.3

8.7

4.6

القطاع
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النقل والتخزين واالتصاالت

0.0

18.8

2.5

4.5

الوساطة املالية

2.1

1.0

3.6

27.3

األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة 4.1

4.8

4.0

10.4

املشاريع التجارية
اإلدارة العامة والدفاع املدين

13.2

21.4

7.1

5.0

التعليم

12.3

7.8

41.8

52.3

الصحة والعمل االجتامعي

5.1

3.2

15.1

46.5

الخدمات االجتامعية والشخصية األخرى

5.6

5.6

5.7

16.8

األرس الخاصة التي تعني أفراداً

8.5

8.2

1.6

55.4

املنظامت والهيئات غري اإلقليمية

8.3

8.3

8.6

31.5

املجموع=188

53835

44633

0342

15.7

* املصدر :دائرة االحصاءات العامة ،التقرير السنوي .2887
ويتضح من خالل الجدول السابق أن:
 أكرث من نصف اإلناث املشتغالت يعملن يف قطاعي التعليم والصحة ( )%56.1وتركز الذكور يف
قطاعي اإلدارة العامة والتجارة .وهناك منو يف قطاعي التعليم والصحة فيام شهد قطاع التجارة
الجملة والتجزئة والسياحة والنقل تراجعاً خالل السنوات .2887-2882
 تركز عمل اإلناث يف مهن املتخصصني واملتخصصني املساعدين وانتشارها للذكور عىل مختلف
املهن .وهناك منو يف مهن املتخصصني والفنيني ،بينام كان هناك تراجع ملهن العاملني يف الخدمات
واملحالت التجارية والحرف واملهن األولية.
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وهناك تفاوت واضح بني الذكور واإلناث حيث يشكل الذكور حوايل  %04.38من مجموع األفراد
يف قوة العمل ،وأن أكرث من نصف قوة عمل اإلناث حوايل  %50تقع ضمن هذه الفئة العمرية ،يف املقابل
يالحظ أن قوة العمل من اإلناث يف الفئة العمرية  48سنة فأكرث منخفضة إذ بلغت حوايل  %10من
إجاميل قوة العمل من أإلناث ،وبلغ معدل العنوسة لهذه الفئة  723أي أن عدد الذكور يف هذه الفئة
حوايل سبعة أضعاف عدد اإلناث وهذا يشري إىل خروج املرأة من سوق العمل يف سن مبكرة إن كانت
مشتغلة أم متعطلة(.دائرة اإلحصاءات العامة.)2887،
ويعد قطاع اإلدارة العامة األكرث جذباً للعاملة حيث ُيشغل حوايل  %13من إجاميل
املشتغلني يليه تجارة الجملة والتجزئة حوايل  %17ثم التعليم مبا نسبته حوايل  .%12ويرتكز عمل اإلناث
يف أنشطة اقتصادية معينة مثل التعليم والصحة إذ يعمل فيهام حوايل  %56من اإلناث املشتغالت .وتبلغ
نسبة اإلناث املشتغالت يف التعليم حوايل  %52من مجموع املشتغلني من كال الجنسني يف هذا القطاع ،يف
حني كانت النسبة حوايل  %46من مجموع املشتغلني يف قطاع الصحة والعمل االجتامعي .أما الذكور
فيتوزعون عىل نطاق واسع من األنشطة االقتصادية ،فيعمل حوايل  %48منهم يف اإلدارة العامة وتجارة
الجملة والتجزئة ( %21.4و %13عىل التوايل) ،ويعمل حوايل  %23منهم يف الصناعات التحويلية
واإلنشاءات والنقل والتخزين ( %7.0 ،%11.6و %18عىل التوايل) ويعمل حوايل  %18من الذكور
املشتغلني يف قطاع التعليم والصحة.
( )14-2-2املتعطلون:


ارتفاع نسبة اإلناث املتعطالت لهذا العام عن األعوام السابقة.
بلغت نسبة املتعطلني إىل السكان يف سن العمل  %5.2يف العام  .2887وبينت النتائج أن اإلناث

املتعطالت تشكل ما نسبته  %35.3من إجاميل املتعطلني ،يف حني كانت تشكل ما نسبته  %20من إجاميل
املتعطلني يف عام .2886
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شكل رقم()1
نسب التعطل حسب الجنس لعام 2887

إناث 35.9%

ذكور 64.1%

* املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،التقرير السنوي .2887


حوايل نصف اإلناث املتعطالت مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعىل (.)%43.2
وتشري البيانات يف الشكل رقم ( )2إىل أن حوايل  %45من املتعطلني هم ممن يحملون مستوى

تعليمي أقل من ثانوي ،تليها الذين يحملون مؤهل بكالوريوس فأعىل حيث بلغت النسبة حوايل %23
من إجاميل املتعطلني ،وتعد هذه النسب مرتفعة نسبياً .وتتفاوت هذه النسب بني الذكور واإلناث حيث
تبلغ نسبة املتعطلني الذكور الذين يحملون املستوى التعليمي األقل من ثانوي حوايل  %63من إجاميل
املتعطلني الذكور يف حني تبلغ نسبة اإلناث ضمن نفس املستوى ما نسبته  %14.0من إجاميل املتعطالت،
يف حني كانت نسبة املتعطلني الذكور ممن يحملون درجة البكالوريوس فأعىل  %10.3من مجموع
املتعطلني الذكور فيام كان حوايل نصف املتعطالت اإلناث ضمن ذات املستوى (.)%4331
الشكل رقم ()12
التوزيع النسبي للمتعطلني األردنيني ممن أعامرهم  15سنة فأكرث حسب املستوى التعليمي والجنس،
2887
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* املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،التقرير السنوي .2887
جدول رقم ()3
التوزيع النسبي للمشتغلني األردنيني ممن أعامرهم  15سنة فأكرث حسب بعض الخصائص األساسية،
للسنوات .2887-2882
املؤرش

2882

*2884

2883

2885

2886

2887

الجنس
ذكور

05.3

06.2

06.5

06.0

06.4

06.3

إناث

14.7

13.0

13.5

13.2

13.6

15.7

( التقرير السنوي ملسح العاملة والبطالة للسنوات )2887-2882
وبالتايل فإن متيز املرأة العربية يف اإلدارة يتطلب تفاعل ثالثة عنارص رئيسة هي :املعرفة باإلدارة،
واملهارة يف اإلدارة والحوافز ،وهذا يفرض عىل املرأة
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أن تصمم عىل تطوير أدائها اإلداري يف ظل الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية السائدة  ،و تشري
الدراسات إىل أن غالبية املنظامت الناجحة قد بدأت تعي أهمية وجود املرأة يف بعض املراكز يف املنظمة
بتحول املنظمة من النظام التقليدي الذي كانت عليه إىل نظام العمل كفريق (  )Team Orientedحيث
يبنى هذا النظام عىل التعاون والتعاطف مع اآلخرين وهي صفات تتحىل بها املرأة أكرث من الرجل وهذا
يدعو إىل انخراط املرأة يف مراكز القيادة (  .) 1995 ،Carmichaelوعىل املنظامت أن تتبنى سياسات
جديدة تتناسب وتطور املجتمعات وتحول األسواق من أسواق ضيقة إىل أسواق عاملية مفتوحة وال سيام
ونحن ننخرط يف االنطمة التكنولوجية واملعلوماتية املفتوحة عاملياً التي تفرزها ظاهرة العوملة .لذا تربز
أهمية توزيع الصالحيات والسلطة عىل جميع املستويات اإلدارية وتحويل األنظمة إىل الالمركزية
( )1994،Akandeإضافة إىل تبني سياسة املساواة يف األجور والدفع عىل أساس الكفاءة واملهارة يف العمل
ال عىل أساس الجنس والعرق .أن تبنى سياسة الرتقي الوظيفي عىل أساس الكفاءة واملقدرة وليس عىل
أساس الهرم الوظيفي لتنال املرأة الكفؤة فرصتها يف الرتقي أسوة بزميلها الرجل هو ما تطبقه رشكات كربى
عرفت بعراقتها مثل ( .) 1997،Kantar( ،) Motorola

( )3-2املبحث الثاين :مفهوم القيادة والوظائف القيادية
( )1-3-2تعريف القيادة
هي" :القدرة عىل معاملة الطبيعة البرشية أو التأثري يف السلوك البرشي لتوجيه جامعة من الناس
نحو هدف مشرتك بطريقة تضمن بها طاعتهم وثقتهم واحرتامهم وتعاونهم"(.الفرحان)1303،
يؤكد هذا التعريف عىل فعل القيادة الذي هو التأثري يف السلوك البرشي النطوائه عىل يشء من
السلطة ،وعىل شخصية القائد الذي ال بد من أن يتمتع بصفات تحوز عىل تقدير واحرتام اآلخرين ،وعىل
وظيفة القيادة التي هي توجيه جامعة من الناس نحو تحقيق أهداف مشرتكة( .الفرحان)1331 ،
وإذا كان مفهوم القيادة يُثري يف الذهن أول ما يثري مسألة السلطة ،ال سيام السلطة السياسية،
فإن القيادة وإن كانت إحدى الوقائع املميزة ملنظومة السلطة ،ال سيام السلطة السياسية إال أنه ال يجوز
حرصها يف هذه الزاوية ،ذلك أن القيادة تتناول كل وقائع املجتمع وتطال جميع املستويات ،ففي املجتمع
قيادة أدبية ،وقيادة إعالمية ،وقيادة فنية ،وقيادة علمية ،وقيادة روحية ،وقيادة اقتصادية ،وقيادة
اجتامعية ،إن قيادة وقائع املجتمع هذه ومختلف أنشطته هي ما تعنينا يف هذا البحث وهي تقرتب من
مفهوم اإلدارة وما يتضم ّنه من سلطة اتخاذ القرار.
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والقادة هم رأس املال البرشي االسرتاتيجي يف الدولة .فهم القوة الفاعلة وأداة التنمية يف الدولة
ألنهم يقودون عملية التنمية يف ظل أوضاع سياسية واقتصادية مع ّينة ويسعون إىل تنفيذ الخطط وتحقيق
األهداف( .الفرحان)1332 ،
أما الوظائف القيادية فهي تلك التي يتوىل شاغلوها إدارة اإلنتاج أو الخدمات وأنشطتها من
درجة مدير عام أو من فئة أوىل وثانية وما يعادلها ،وتتضمن واجباتها ومسؤولياتها اإلرشاف عىل وظائف
أدىن يكون لشاغلها حق اتخاذ القرار .وتختلف أمناط وأشكال القيادة من مجتمع آلخر ويختلف أسلوبها
من موقف آلخر.
القائد ،توصيفاً هو املخطط واملقرر ،واملنظم ،واملنفذ ،والضابط ،واملراقب والخبري والحكم،
والقدوة واملحدد للوسائل والطرق واألساليب الالزمة إلنجاز العمل .وإذا كانت الصفات املطلوب توافرها
يف القائد ليست سامت موروثة ،إال أن الخصائص االجتامعية والسلوكية والثقافية للمجتمع تلعب دوراً
مهامً يف تنمية االستعدادات والقدرات الفكرية لإلنسان .ومن أهم السامت والقدرات التي يجب أن
تتوافر يف القائد ،ال سيام املرأة القيادية يف عرصنا الراهن ،هي :القدرة عىل استخدام األساليب العلمية
الحديثة يف التحليل واتخاذ القرار ،القدرة عىل التطوير واالرتفاع مبستوى أداء األعامل ،القدرة عىل التكيف
مع متغريات البيئة املتسارعة واملتالحقة ،والقدرة عىل االتصال والتواصل مع فريق العمل ومع الخارج،
ومع القدرة عىل إدراك الرصاع من خالل تحليل السلوك البرشي وتفهمه ثم تعزيز الرغبة يف العمل،
والقدرة عىل حل املشكالت الطارئة والقدرة عىل التخطيط والتنظيم والتفويض والتأثري واإلقناع والحسم
وإدارة الوقت ،وجميع هذه القدرات والسامت يكتسبها اإلنسان خالل مراحل منوه عن طريق التنشئة
االجتامعية والتعليم والتدريب ،وترتبط باألسلوب الرتبوي والنسق القيمي للمجتمع ومبقدار الفرص التي
يتيحها ألفراده لتطوير قدراتهم واستثامرها يف تنميته (الفياض.)1333 ،
األساليب القيادية Leadership Styles
مهام تكن وجهات النظر التي تفرس القيادة وظهور القادة فإن هناك إجامعاً عىل أن األساليب
القيادية هي ثالثة:
أسلوب القيادة األوتوقراطية (االستبدادية) Autocratic Style
ضمن هذا األسلوب فإن القائد يعمل بهيمنة كاملة يف مجال القرارات
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واإلرشاف عىل العمل وتطيري السياسات فهو قريب من النزعة الفردية وبعيد عن املشاركة الجامعية.
وهنا تضعف التفاعالت بني األفراد وتنخفض الروح املعنوية ويشيع عدم التامسك وضعف االرتباط
كام تظهر حاالت عدائية يف مكان العمل ،وبالتايل فإن االندفاع للعمل قليل( .العامري.)2887
أسلوب القيادة غري املوجهة Lessez-Fair Style
يصلح هذا األسلوب لبيئات علمية عىل درجة عالية جداً من التخصص وما شابهها من املنظامت ،فهو
أسلوب يقوم عىل أساس عدم االقتصاد وعىل شخص واحد فقط بل كل عضو يف املنظمة هو قائد وكل
منهم يعمل أفضل ما عنده وبأحسن الصيغ بحيث ال يحتاج إىل توجيه ومتابعة وبدون أدىن تدخل يف
عمل املرؤوسني( .العامري.)2887
أسلوب القيادة الدميقراطية Democratic Style
يشجع هذا األسلوب املشاركة بدرجاتها املختلفة يف إنجاز املهام وتطوير األفراد ،والقيادة الدميقراطية
تشجع املشاركة من خالل تقاسم املعلومات وإسهامهم يف مراحل تطوير القرار مع إتاحة الفرصة
الكاملة لتنمية املهارات ومتكني العاملني.
ولو تساءلنا عن أي األساليب هو األصلح فإن هذا يعتمد عىل جوانب كثرية جداً سوف تأيت مناقشتها
الحقاً ضمن النظريات ووجهات النظر املختلفة فيها حول القيادة والقادة( . .العامري.)2887
( )2-3-2التقدم الوظيفي:
املرأة العربية ومامرسة العمل اإلداري والقيادي:
إن دور املرأة يف تقدم املجتمع دور فاعل يعتمد بفاعليته وأهميته عىل مدى ما تتمتع به املرأة
من مكانة اجتامعية الئقة ،كام يتمثلس ذلك بتوفري فرص العمل املالمئة لها ،ومتتعها بحرية الرأي والتعبري
عن رأيها وكل ذلك ساعدها عىل تقوية شخصيتها وتكوينها وأصبح لديها الوعي الكامل باملشكالت
االجتامعية ،لذلك فإنه ال ميكن دراسة وتحليل أوضاع املرأة عىل مختلف األصعدة االجتامعية واالقتصادية
والسياسية والثقافية مبعزل عن املجتمع الذي تعيش فيه ،كام ال ميكن فصل القضايا املرتبطة بحقوقها عن
قضايا املجتمع الذي تنتمي إليه (بدوي.)1337 ،
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إن مامرسة املرأة لألعامل اإلدارية والقيادية يوضح أنها تبذل أقىص جهودها إلثبات ذاتها ،وتقوم
بدور فعال يف الخطط التنموية مبا يتناسب مع ظروفها االجتامعية وقدراتها األدائية ،ورغم كل النجاحات
التي حققتها يف عدة مجاالت إال أنها ال تزال تعاين من صعوبات كبرية نتيجة للثقافة االجتامعية التي
تسود معظم الدول العربية يف نظرتهم للمرأة وعدم متكينها لالرتقاء إىل أعىل السلم الوظيفي اإلداري،
وحرصها يف مجاالت محددة ،مام كان له األثر يف حدوث رصاعات وظيفية ومنافسة بني املرأة اإلدارية
ومن بيده سلطة القرار العليا.
أما يف الدول العربية ما تزال ظاهرة التمثيل غري املتكاىفء أكرث انتشاراً وأوسع نطاقاً ليس فقط
عىل املستوى اإلداري والقيادي بل يف كافة املستويات الوسطى واإلرشافية أيضاً باإلضافة إىل تبني بعض
املحاوالت لحجب املرأة عن تقدمها وتحجيم مستواها الوظيفي ،واالستهانة بقدراتها وقابليتها وترويج
االعتقاد الذي يبني أن املرأة هي عاطفية بطبيعتها وأنها مهتمة بحياتها الشخصية أكرث من العملية وليس
لديها القدرة عىل اإلبداع والتجديد ،هذه املعتقدات تسببت يف خلق مشكالت وصعوبات أمام تقدم املرأة
وتطورها مام أدى إىل انخفاض يف نسب حصولها عىل مواقع إدارية عليا ،مام يتطلب وضع اسرتاتيجية
عربية تسهم يف رفع إسهام املرأة التي متارس العمل اإلداري والقيادي بشكل فعال لتحقيق أهداف التنمية
الشاملة يف الوطن العريب (العضايلة.)1330 ،
وإضافة إىل ذلك ال بد من إلقاء الضوء عىل ماهية اتجاهات ودوافع املرأة لحصولها عىل املوقع
القيادي وما هي أهم السامت الواجب توافرها يف املرأة التي تشغل املنصب القيادي ،والتعرف عىل مدى
التكافؤ يف احتالل املواقع القيادية بني املرأة والرجل.
اتجاهات ودوافع مامرسة املرأة للعمل القيادي:
استطاعت املرأة من خالل بذل جهودها الحثيثة يف عملها وتفانيها يف عملها وسعيها للتطور
والتقدم وتأكيد ذاتها وإثبات جدارتها وتحقيق رغباتها الشخصية والتزود بالخربة واملعرفة من حصولها
عىل املكانة االجتامعية الالئقة بها إضافة إىل ما يحققه العمل لها من مردودات مادية ومعنوية يعزز من
ثقتها بقدراتها وإمكاناتها األمر الذي يحفزها نحو التقدم للحصول عىل املواقع القيادية حيث تتشابك
وتتداخل يف العديد من تلك الدوافع لتشكل محصلة واحدة هي تحفيز املرأة عىل التقدم واحتالل املواقع
اإلدارية العليا،

38

وليك تستطيع املرأة من تبني اتجاهات إيجابية نحو التقدم الوظيفي عليها ومقاومة كل املخاوف التي
بداخلها ،والخوف من الفشل وتعزيز ثقتها بنفسها وتطوير وعيها بذاتها ومعرفة مكامن القوة يف شخصيتها
ومحاولة إبرازها عىل نحو إيجايب ،ولتحقيق ذلك ال بد للمرأة من معرفة قدراتها الحقيقية والوظائف
املالمئة لها التي تتفق مع وتالئم مقدرتها الذاتية ويف أي املجاالت التي تتفوق بها عىل زمالئها ضمن إطار
العمل العام ليك تستطيع أن تحقق قدراً أكرب من النجاح والتفوق.
وكانت من أهم الدوافع التي تدفع املرأة لحصولها عىل مواقع قيادية( :الرشيد)2881 ،
 الرغبة وحب العمل.
 تأكيد الذات والطموح.
 املقدرة عىل تحمل املسؤولية.
 الخربة الوظيفية يف مجال العمل ومؤهالتها العلمية.
 الحرص عىل تعزيز مكانة املرأة.
 العالقة الجيدة باملسؤولني واملرؤوسني يف العمل.
لذلك فإن اتجاهات املرأة ودوافعها يف مامرستها للعمل اإلداري والقيادي ناتج عن تركيزها عىل
تحقيق ذاتها وتحقيق مكانتها االجتامعية الالئقة بها وإثبات جدارتها وكفاءتها وقدرتها عىل توظيف
مجاالت العمل اإلداري كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واإلرشاف واتخاذ القرارات الرشيدة التي
تساعد عىل تحقيق أهداف منظمتها بفاعلية عالية.
( )3-3-2السامت والخصائص الواجب توافرها يف املرأة القيادية:
ما يعزى نجاح أو فشل أي مؤسسة يف تحقيق أهداف يف الغالب إىل كفاءة قيادتها ،وإن نجاح
القائد بالقيام بدوره القيادي يتوقف عىل قناعة ورىض غالبية األفراد الذين ميارس قيادته عليهم وذلك
وفق األسلوب الدميقراطي املتاح له ،ويؤكد علامء النفس واإلدارة أن مبدأ التعامل اإليجايب مع اآلخرين
هو أحد مقومات نجاح النساء يف عملهن وتفوقهن الوظيفي وإن النجاح يف العمل ووصول املرأة إىل
مناصب قيادية عليا يرتكز عىل عاملني هام الوعي الذايت ،وقوة الشخصية.
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ومتتلك املرأة القيادية القدرات واملهارات التالية( :الشهايب)2881 ،
 قدرات إنسانية :فهم العاملني من رؤساء ومرؤوسني والتعامل معهم.
 قدرات فنية :مثل معرفة طبيعة العمل وفهم ظروفه ومشاكله.
 مهارات فكرية :مواجهة املواقف والقدرة عىل اتخاذ القرارات وحل املشكالت.
من ناحية أخرى يقوم العديد من كتاب اإلدارة وعلامء السلوك بعدد من الدراسات واألبحاث
التي تهدف إىل تحديد سامت القيادة الناجحة فكانت تؤكد عىل مجموعة من السامت التي يتمتع بها
فرد معني ،وإن من تتوافر فيه هذه السامت تكون لديه القدرة عىل القيادة وميكن أن يكون قائداً ناجحاً
يف العديد من املواقف ،حيث إن سلوك اتخاذ القرارات ال يختلف عن أمناط السلوك األخرى من حيث
كونه يعتمد جزئياً عىل صفات الفرد أي سامته الشخصية والصفات الذاتية واالجتامعية والخلقية
والتنظيمية وتتمثل أهمها مبا ييل( :الشهايب)2883 ،
 .1السامت الشخصية:
تتمثل بقوة الشخصية ،والذكاء ،والرغبة يف التفوق والطموح ،القدرة عىل تحمل املسؤولية،
والثقة بالنفس ،واللباقة والدبلوماسية ،وقوة املالحظة ،واإلخالص والحرص والثقافة.
 .2السامت التنظيمية:
القدرة عىل اتخاذ القرارات ،والقدرة عىل قيادة الجامعة ،والقدرة عىل توزيع املهام ،والكفاءة
العلمية والخربة الوظيفية ،وتفويض الصالحيات ،والقدرة عىل التطوير والتغيري ،واملرونة يف التعامل
والجرأة والحزم.
 .3السامت الخلقية واالجتامعية:
تتمثل يف تكوين العالقات اإلنسانية ،والقدرة عىل التكيف مع املواقف ،واإلسهام والتعاون،
والعدالة واملساواة ،والنزاهة واالستقامة ،واألمانة والصدق ،واالتزان والسمعة الجيدة.
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( )4-3-2مدى التكافؤ يف احتالل املواقع القيادية بني املرأة والرجل:
هناك عدة آراء ووجهات نظر حول حق املرأة يف احتالل مواقع قيادية متقدمة فمنهم من يدعم
حق املرأة يف حصولها عىل هذه املواقع ومنهم من يقلل من شأنها يف األداء وأنها تحتاج إىل رقابة وإرشاف
مام يدل عىل اختالف مواقف اإلدارات ووجود اختالفات بني املرأة والرجل يف العمل فاملرأة ال ميكنها أداء
األعامل القيادية كام يؤديها الرجل ،ويلعب البناء االجتامعي العريب األبوي والتنشئة االجتامعية واألرسية
للرجل واملرأة دوراً يف عدم تحقيق املساواة بني املرأة والرجل ويسهم هذا البناء يف تبعية املرأة للرجل
بخالف استقاللها ويخلق عدم التكافؤ يف الفرص الوظيفية بينهام( .الرشيد)2882 ،
فنظرة املجتمع للمرأة بأنها تنشأ أرسياً لتكون ربة بيت والرجل ينشأ للعمل واتخاذ القرارات يف
جميع مجاالت الحياة والنشاطات اإلنسانية اليومية ،ويشارك املجتمع واملؤسسات التعليمية والرتبوية يف
تثبيت منط التنشئة األرسية لدى النساء والرجال ،فالتغريات التي طرأت عىل واقع تقسيم العمل
االجتامعي حسب الجنس يف مجتمعنا العريب نتيجة للتغريات االجتامعية والثقافية واالقتصادية
والترشيعية ،مل تغري من واقع تقسيم العمل هذا بصورة أساسية وجوهرية حيث ظلت آثاره باقية وواضحة
يف تركيز عدم التكافؤ يف احتالل الوظائف بني املرأة والرجل وخاصة يف مجال احتالل املواقع القيادية.
( )4-3-2املشكالت واملعوقات التي تواجه املرأة يف مامرسة العمل اإلداري والقيادي:
ميثل التمكني عمليات بوساطتها ميكن املديرين العاملني اآلخرين ويساعدونهم عىل امتالك القوة
لتحقيق تأثري يف جوانب املنظمة املختلفة .إن املدير الفاعل ميكن اآلخرين من خالل تزويدهم باملعلومات
وتحميلهم املسؤوليات ومنحهم الصالحيات والثقة يف صنع القرارات والقيام باألعامل باستقاللية وهو
يع ي أن شعور األفراد بهذا التمكني يزيد من التزامهم بالعمل ويحافظ عىل النوعية فيه .إن تحقيق أداء
وإنجاز عالٍ يف منظامت األعامل اليوم يتطلب حشداً فاعالً للقوة عىل جميع املستويات وجميع العاملني
ويجب أن يأيت هذا مركزاً عىل مصالح املنظمة ويسمح لآلخرين بتقاسم ملكية تأيت يف إطار حل املشكالت
وتحسني مستمر لوضع املنظمة .إن املدير يستطيع متكني اآلخرين بوسائل عديدة منها جعل اآلخرين
مشاركني حقيقيني يف اختيار طرق العمل وإنجاز املهام وخلق بيئة تعاونية من خالل املشاركة يف املعلومات
ومناقشتها معهم ليصبح أمر املشاركة يف األهداف ممكناً كذلك تشجيع األفراد عىل القيام باملبادرات
واتخاذ القرارات واستخدام املعرفة بكل صورها من أجل الوصول إىل األهداف ،كام أن إعطاء الحرية
للعاملني لتقديم مقرتحاتهم وحلولهم للمشاكل والقيام بتنفيذها وإدامة السلوك اإلداري اإليجايب والثقة
باآلخرين سوف يشجع عىل أداء أفضل(العامري.)2887
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إن االسرتاتيجيات واألولويات يف السياسات املستقبلية التي تستهدف تنمية أوضاع املرأة وضامن
مشاركتها املجتمعية يتطلب العمل عىل تشخيص واقع املرأة بأصعدته ومستوياته املختلفة ومعرفة أبرز
املعوقات واملشكالت التي تواجه املرأة ،ويعني ذلك أنه ال يوجد حل وأحد جاهز ملشاكل املرأة بشكل
عام ميكن تعميمه ونقله بشكل مطلق من مجتمع آلخر( .نصار)2882 ،
وذلك ال ينفي إمكانية وجود عوامل مشرتكة قد تجمع بني عدد من املجتمعات ويكون لها
مردودها يف التقارب يف نوعية املشاكل املثارة بالنسبة للمرأة ،ومن ثم يف وسائل ومناهج التصدي لها،
وهو األمر الذي نجد أمثلة عليه يف البلدان العربية ،وبحيث ميكن القول إن اإىل إختالف القائم بني
مشكالت املرأة العربية يف هذه البلدان هو خالف يف الدرجة وليس يف النوعية.
ومن أهم املعوقات واملشكالت التي تواجه املرأة وتحديد مجاالتها املختلفة التي غالباً ما تكون
متداخلة التأثري يف مامرسة املرأة للعمل القيادي وترتكز باملحاور التالية:
( )1.4.3.3املشكالت التنظيمية:
يشكل هذا املحور أهمية خاصة يف موضوع املشكالت واملعوقات التي تحول دون تقدم املرأة
يف مامرسة العمل القيادي ،سواء يف بيئة الدول املتقدمة أو النامية ،إذ يلعب دوراً مؤثراً تأثرياً سلبياً عىل
أداء املرأة يف العمل ،إذ إن عدد النساء القليل يف املراكز القيادية العليا ويقابله نسبة األكرثية من الرجال،
يفوت فرصة وجود القاعدة التي تدعم املرأة يف العمل وتسهل أداءها ،مام يزيد من الضغط عليها ويربك
عملها يف املجاالت التالية( :السليطي)2882 ،

أ) نظرة القائد اإلداري لعمل املرأة:
غالباً ما ينظر القائد اإلداري إىل عمل املرأة بأنه دون املستوى املطلوب نظراً لضعف كفاءتها
وقلة اهتاممها بالتطوير والتغيري ومتتعها باإلجازات الكثرية وانشغالها باألمور الصغرية يف عالقتها مع زمالء
وزميالت العمل وضعف إدراكها وتفهمها لألوامر والتعليامت التي تصدر.
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ب) عدم القناعة والثقة بقرارات وآراء املرأة:
ويرجع سبب عدم قناعة القادة اإلداريني إىل اعتقادهم بأن املرأة ال قدرة لها عىل اتخاذ القرارات
الرشيدة واملوضوعية ألنها غالباً ما تكون عاطفية وانفعالية وتتأثر باآلخرين ومبشكالتها العائلية ،وتنعكس
عدم القناعة والثقة هذه عىل املرؤوسني أيضاً الذين تتعامل معهم املرأة القائد ،مام يولد لديهم حساسية
تجاه املرأة التي تقودهم وقد يؤدي هذا إىل معارضتهم آلرائها وقراراتها وعدم تنفيذها أحياناً ،مام يجعلها
تشعر باإلحباط والتوتر النفيس ،األمر الذي قد يسبب أحياناً إىل انسحاب املرأة من املوقع القيادي والتخيل
عن املواجهة أو استمرارها يف مواجهة اآلخرين إلثبات جدارتها وكفاءتها (العويض.)2882 ،
ج) عدم القدرة عىل تحمل املسؤولية:
إن خوف املرأة من تحمل أعباء املسؤولية القيادية التي غالباً ما تكون تفوق طاقتها وقدرتها
األمر الذي يشكل خطورة وإرباكاً يف مامرستها للعمل القيادي.
د) عدم القدرة عىل مواجهة مشكالت العمل:
إن كرثة وصعوبة متطلبات العمل وإرهاقاته يتطلب من املرأة القيادية مقدرة عالية وكفاءة
ملواجهة مشكالت العمل وتذليلها ،األمر الذي قد يؤدي إىل إغراق املرأة يف تلك املشكالت وبالتايل فشلها
وعدم استطاعتها املواجهة.
هـ) محدودية املؤهالت والخربة اإلدارية الوظيفية:
تؤكد الدراسات عىل رضورة توافر املؤهالت العلمية املناسبة لدى املرأة والتي تتناسب واملوقع
القيادي الذي تشغله حيث إن التخصص والثقافة عنرصان مهامن يف إكساب الخربة اإلدارية والوظيفية
للمرأة (بادواد.)2882 ،
( )2.4.3.3املشكالت الشخصية:
يعتمد نجاح وفاعلية القيادة اإلدارية عىل ما تتمتع به املرأة القائد من خصائص شخصية،
ونفسية تؤهلها ملامرسة عملها بكفاءة عالية وتساعدها عىل مواجهة املواقف التي تتعرض لها ،وهذا
يتطلب تنشئة اجتامعية سليمة تنمي الثقة بالنفس وتخلق الدافع والرغبة يف تطوير املهارات والقدرات،
وقد تضمنت املشكالت الشخصية للمرأة القيادية املجاالت التالية:
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 .1عدم الثقة بالنفس :التنشئة االجتامعية للمرأة:
تعترب شخصية املرأة االعتامدية والسلبية التي جاءت حصيلة لعملية التنشئة االجتامعية العائلة
التقليدية التي تركز يف اعتامدها عىل األب واألخ والزوج ،وقيامهم باتخاذ القرارات نيابة عن املرأة ،جعلها
تتخوف من املسؤولية وفقدانها الثقة بالنفس وبالذات وبقدرتها وقابليتها عىل اتخاذ القرارات الرشيدة.
 .2الخوف من الفشل:
إن لعدم الثقة بالنفس نتيجة التنشئة االجتامعية الخطأ يف تربية املرأة يولد لديها عقدة الخوف
والدائم من الفشل يف التقدم والتطور والدخول يف مجاالت العمل الجديدة.
 .3عدم وجود دافع الرغبة يف الحصول عىل مواقع أعىل:
إن تخوف املرأة من الفشل وعدم الثقة بالنفس أضعف رغبتها ودافعها ،وأحياناً إبعادها عن
احتالل موقع قيادي أعىل.
 .4الظروف األرسية والعائلية:
تعاين املرأة القيادية من املشكالت العائلية التي تتطلب منها املوازنة بني أعباء القيام بالواجبات
املنزلية ومسؤولية تربية األبناء وتنشئتهن التنشئة الصحيحة من جهة األعباء الوظيفية والقيادية وما
تتطلبه من التزامات كثرية من جهة أخرى ،األمر الذي يثقل كاهل املرأة ،فرتكيز االهتامم عىل جانب قد
يكون عىل حساب الجانب اآلخر فيؤثر عىل مستوى أدائها لهذا الجانب ،إضافة إىل أن هناك الكثري من
األزواج الذ ين يستخدمون أسلوب الضغط عىل زوجاتهم من أجل ترك العمل والتفرغ للشؤون العائلية،
مام يجعل املرأة يف كثري من األحيان أن ترضخ لألمر وترتك موقعها القيادي خوفاً عىل متاسك عائلتها
وحياتها الزوجية (الشهايب.)2883 ،
( )3.4.3.3املشكالت االجتامعية:
ترتبط املشكالت االجتامعية بنظرة املجتمع إىل عمل املرأة وكيفية تنشئتها وتهيئتها ملسؤوليتها،
التنشئة التي متيز بني الذكور واإلناث وعىل أساس أن املرأة أقل أهمية وأقل استقاللية وأن دورها تابع
ومستقبلها مرتبط بأرستها ،ومرتبط بالعادات والتقاليد ،مام كان له األثر الكبري يف املجاالت التالية:
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أ) نظرة املجتمع لعمل املرأة (العادات والتقاليد):
تعد نظرة املجتمع لعمل املرأة من املعوقات األساسية التي تبعد املرأة عن املواقع القيادية،
فالتقاليد العائلية والعادات االجتامعية غالباً ما تشجع املرأة عىل القيام باألعامل التقليدية البسيطة
الروت ينية ،واتكالها يف قراراتها عىل الرجل وخضوعها ،األمر الذي مينعها من الحصول عىل مواقع قيادية
عليا.
ب) التمييز باملعاملة بني الرجال والنساء:
إن عدم تحقيق املساواة بني املرأة والرجل ،يسهم يف تبعيتها للرجل ويخلق عدم التكافؤ يف
الفرص املتاحة أمامها ،فعىل الرغم من أن القوانني والترشيعات الحكومية ال متيز بني الرجل واملرأة إال أن
الواقع الفعيل يكشف عن التحيز لصالح الرجل فيام يتعلق بأخذ املواقع القيادية.
وعند توافر املؤهالت العلمية والخربة الوظيفية التي تساعد حصولها عىل املوقع القيادي فإنه
كثرياً ما يفضل اختيار الرجل عىل املرأة إلشغاله لهذا املوقع.
ج) تخوف الرجال من منافسة النساء:
إن غالبية الرجال يتخوفون من منافسة النساء لهم يف حصولهن عىل مواقع قيادية ،حيث غالباً
ما يحتل الرجل معظم املواقع القيادية الرئيسة ،وهذا مام مينحه القدرة واإلمكانية يف التأثري عىل الفرص
املتاحة للمرأة يف العمل ،كام أنه بإمكانه تسهيل أو إعاقة تقدمها وظيفياً.
د) األوضاع االقتصادية واملالية للمرأة:
إن عدم تناسب الرواتب والحوافز التي متنح للمرأة القيادية مع ظروف العمل ومتطلباته
ومستلزماته ،فإنه يؤثر أحياناً يف مستوى دافعية املرأة للعمل ورغبتها يف االستمرار مبزاولة العمل.
( )5-3-2اسرتاتيجيات تفعيل دور املرأة يف مجال مامرستها للعمل اإلداري والقيادي:
إن تفعيل دور املرأة يف مجال مامرستها للعمل اإلداري والقيادي باعتباره رضورة مجتمعية
وجزءاً ال يتجزأ من اإلسرتاتيجية الشاملة لتنمية املرأة والنهوض بها وهذا يتطلب باألساس استثامر وتظافر
جهود مختلف الهيئات واملؤسسات املعنية باملرأة
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مبا يف ذلك مؤسسات الدولة املختلفة واملنظامت غري الحكومية ووسائل اإلعالم ومراكز البحوث العلمية
من جهة ووضع اإلسرتاتيجية الخاصة بتفعيل دور املرأة يف مجال مامرستها للعمل اإلداري والقيادي
وتذليل العقبات التي تواجهها وتحديد السبل والطرق الكفيلة بالنهوض مبستوى أدائها وتقدمها يف
حصولها عىل املناصب اإلدارية والقيادية وتطوير مهاراتها وتنميتها وصقلها مبا يساعد عىل النجاح والتقدم.
( )6-3-2ظاهرة الحاجز الزجاجي من املعوقات التي تحول دون وصول املرأة إىل العمل
الحاجز الزجاجي مصطلح إداري ارتبط بالدراسات الغربية التي تناولت موضوع عمل املرأة لدى
الفكر اإلداري الغريب الحديث ويشري هذا املصطلح إىل التمثيل الحقيقي للمرأة يف املناصب القيادية
العليا ،وقد القى املوضوع اهتامماً خاصاً يف مجال البحوث العلمية واإلدارية واالجتامعية حيث تناول
هذا املوضوع كثرياً من الدراسات واألبحاث التي تناولت املعوقات التي أصبحت تعرف باسم ظاهرة
(الحاجز الزجاجي) وتظهر هذه الحالة عندما تحاول املرأة الدخول إىل مواقع السلطة يف الوظائف
اإلدارية العليا.
وتتمثل هذه الظاهرة بعدم تكافؤ الفرص الوظيفية بسبب ازدواجية دور املرأة ،والتحيز الوظيفي
الناتج عن قلة العالقات االجتامعية ،وعدم توافر الدعم واملساندة لها حيث تشكل املحسوبية والوساطة
هنا أهم مقومات الرتقي بني الرجال ذوي العالقات الشخصية املشرتكة وقد ال يكون هذا العائق مرئيا إال
انه ذو تأثري كبري عىل ترقي املرأة . 1997)،(Kantar
ويعرف ذلك املصطلح عىل انه التمثيل غري املتكافئ للمرأة املوظفة يف املراكز اإلدارية العليا يف
املؤسسات العامة أو الخاصة كذلك يعرف مصطلح الحاجز الزجاجي عىل انه املعوقات الوظيفية التي
تحول دون تقدم املرأة ودون وصولها إىل املراكز القيادية العليا ومتثل ظاهرة الحاجز الزجاجي إحدى
الظواهر العاملية التي تواجهها املجتمعات عىل حد سواء املتقدمة منها أو النامية واإىل إختالف يكون يف
مستوى ودرجة هذا الحاجز (الشهايب.)2883،
تتمثل الصورة النمطية (  )stereotypeاملرسومة للمرأة يف األذهان والتي تحدد طبيعة العمل
املناسب لها وهي األعامل الهامشية ذات الساعات القليلة التي ال تحتاج إىل جهد ذهني أو بدين ،وهذه
الصورة قد تنشأ مع الطفل ( أنثى أكان أم ذكراً ) منذ السنوات األوىل من عمره والتي ويترصف عىل
أساسها.
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كام أن افتقار املرأة إىل الدعم مبا فيه محدودية املصادر املادية والتدريب والتعليم ،حيث يعتقد
الكثريون أن توفري التدريب للمرأة هو نفقات زائدة وليس استثامراً ،وذلك بسبب انقطاعها عن العمل
يف مدة الحمل والوالدة وتربية األطفال والتحيز الوظيفي واالنطباع السلبي نحو ترقي املرأة والتحرشات
الجنسية يف العمل ،ونظرة الرجل إىل املرأة املديرة .حيث يعتقد الغالبية من الرجال بان وصول املرأة إىل
املناصب اإلدارية القيادية العليا ال بد وأن يكون نتيجة عمل طويل متواصل مام يؤدي إىل تقصري يف التزام
املرأة نحو أطفالها وبيتها ومن هنا كان هناك تحيز واضح لصالح الرجل يف الرتقيات . 1994)،(Frick
لقد عالجت الدراسات اإلدارية ظاهرة الحاجز الزجاجي ،باعتبار أنها ظاهرة متثل املعوقات التي
متنع املرأة من تحقيق وجود أكرب لها يف املراكز العليا يف الوظيفة ،فقد اعترب أن مصطلح الحاجز الزجاجي،
ويقصد به اتجاهات األفراد وسلوكهم نحو عمل املرأة من منظور تصوري معني للمرأة ،يفرتض هذا املنظور
أن املرأة ال تتمتع باملزايا والسامت الالزمة ألداء األعامل ،والوظائف التي يقوم بها الرجل بالوظيفة ،كام
تربز يف هذه الدراسات مفاهيم مرتبطة بالبناء التنظيمي تلقي الضوء عىل الصريورة التي تحول دون
وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا ،وتشمل هذه املفاهيم عدم تكافؤ الفرص الوظيفية ،وحلقات البناء
التنظيمي غري الرسمي ،وازداوجية دور املرأة (الوظيفية واألرسة) والتهيئة الوظيفية وأشكال التحذير
الوظيفي املتعددة وصعوبات التكيف الوظيفي ،واالختيار الوظيفي ،وتطلعات املسار الوظيفي( .أبو
دولة)2881،
( )7-3-2معوقات تقدم املرأة األردنية إىل املستويات اإلدارية العليا
تعد وظائف املرأة العاملة األردنية من نوع الوظائف التابعة وال تشغل املراكز اإلدارية العليا إال
يف حاالت قليلة ،فالفرص املتاحة لرتقية املرأة والوصول إىل املراكز اإلدارية ،وحتى يف حالة إعطاء املرأة
فرصة العمل ضمن فئة اإلدارة الوسطى فإسن الحراك الوظيفي من هذه الفئة إىل فئة اإلدارة العليا
ضعيف للغاية ،وتبعا لهذا فالرجال هم أزليون ميلكون السلطة ،وحق إصدارات القرارات لذا تأيت هذه
القرارات يف الغالب لتحقيق مصالحهم األمر الذي يؤدي إىل املطالبة برضورة إتاحة فرص املشاركة للمرأة
يف اتخاذ القرار وتويل مناصب إدارية عليا يف األجهزة الحكومية والقطاع الخاص وذلك عىل أساس ما
متلكه من مؤهالت وخربات وكفاءة دون أن يكون جنسها عائقا يف تويل املراكز اإلدارية العليا.
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وان ضعف وجود متثيل النساء يف املراكز اإلدارية العليا والوسطى ال يرتبط مبؤهلها أو بتخصصها
بالقدر الذي يرتبط فيه واىل حد كبري بوجهة نظر املؤسسات املستخدمة للقوة العاملة التي غالبا ما
يديرها الرجال وهؤالء لو كانت لديهم قناعة مبدئية بفكرة املساواة مع النساء إال انهم من ناحية عملية
يرفضون تطبيقها ،وان املعتقدات الشائعة بان املناصب اإلدارية العليا تتطلب مجموعة من الصفات
والخصائص الشخصية ال تتوافر لدى املرأة وان املرأة أقل دافعية للرتقيه والتقدم للوظائف العليا من
الرجل وأقل استقراراً منه يف العمل ،كانت وما تزال افرتاضات مل تثبت صحتها يف الواقع العميل.
إن التمثيل غري املتكافئ للمرأة يف املراكز اإلدارية العليا من أهم املعوقات اإلدارية سواء يف
املؤسسات العامة أو يف منظامت األعامل الخاصة أو ما يطلق عليه يف األدبيات اإلدارية املعارصة مصطلح
"الحاجز الزجاجي" الذي يجسد املعوقات الوظيفية ،التي تحول دون وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية
العليا ،وهو يف الواقع ظاهرة عاملية ،وإن اختلفت يف الدرجة واملسار من بلد آلخر ومن سياق آلخر.
وتتلخص املعوقات اإلدارية لوصول املرأة إىل املناصب اإلدارية العليا يف مواجهة املرأة صعوبة
للوصول إىل املراكز اإلدارية العليا بسبب إعطاء األولوية بالرتقيات للرجل .فعىل املرأة أن تثبت بأنها
أفضل من الرجل كثريا حتى تأخذ الفرص املامثلة ،ويف مواجهتها للتحيز يف األجور لصالح الرجل (،Long
.)1987
ويحدث هذا اإىل إختالف يف األجور ألسباب منها اإىل إختالف باإلنتاجية لعدم الحصول عىل
التأهيل العلمي والتدريب الالزمني لتبقى بنفس مستوى مهارة الرجل ،واإىل إختالف يف التوزيع باألعامل
بني الرجل واملرأة يف سوق العمل ،وأخريا التميز ملجرد التحيز لصالح الرجل وضد املرأة ،فتكتسب املرأة
أقل من الرجل يف العمل املامثل فتصل إىل ( .)%08-68وقد يعزى هذا اإىل إختالف إىل حد ما إىل مبدأ
الساعات اإلضافية ،التي يعملها الرجل .فالنساء نادرا ما يعملن ساعات إضافية هذا عالوة عىل عدم
تقلدهن أعامالً ذات رواتب مرتفعة نظرا ملا تتطلبه طبيعة تلك األعامل من ساعات دوام طويلة
(.) 1986،Marshal
وبالتايل فهن يعملن يف أعامل معينة بتقاضيهن من خاللها أجورا منخفضة مقارنة بالرجل ،وميكن
أن يعزى هذا اإىل إختالف باألجور أيضا إىل أسباب تتعلق بالعمر العميل ،واملهنة ،والقطاع ،وساعات
العمل .كام يعتقد بوجود مشكالت إدارية ووظيفية أخرى ،مثل التحيز يف سياسات التعيني ،وملء
الوظائف الشاغرة لصالح الرجل ،مام يؤدي إىل حدوث مشكلة أمام املرأة تعيق من النهوض بوضعها
(.) 1984،Mellor
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وقد تواجه املرأة تحيزا باالمتيازات لصالح الرجل مثل الصالحيات املمنوحة ،والتشجيع املادي
واملعنوي عند تقديم أعامل إبداعية أوجهد مضاعف وإعطاء الفرص لاللتحاق بدورات تدريبية ،وبعثات
علمية داخل البلد وخارجه ،وكذلك افتقار املرأة إىل حامية بعض حقوقها الرضورية مثل حامية األمومة،
حيث إن األمومة وظيفة اجتامعية تتطلب منح حقوق خاصة ،أبسطها املرونة يف أوقات الدوام أحيانا
وعندما تضطر إىل أخذ إجازات طارئة .وأخريا صعوبة اتصال املرأة بني اإلدارات وسهولته للرجل ،لعدم
مالءمة أنظمة ولوائح العمل التنظيمية يف الرشكة للرجل واملرأة عىل حد سواء (الشهايب.)1303 ،
وميكن تقسيم هذه املعوقات عىل النحو التايل:
أوال :معوقات ترتبط باملرأة نفسها
تعرف املعوقات املرتبطة باملرأة عىل إنها املعوقات التي ترتبط بالطبيعة الفسيولوجية للمرأة
والتي تشكل حاجزاً بني املرأة املوظفة وبني تقدمها يف العمل حيث تواجه املرأة مشكلة يف عدم االهتامم
بتوفري بيئة العمل املناسبة للمرأة وهذا يؤدي إىل إضعاف قدرتها عىل النجاح يف أداء دورها الوظيفي
ومن أمثلة ذلك افتقار املرأة إىل ظروف العمل املناسبة وإهامل الحوافز والعالقات اإلنسانية كذلك تواجه
املرأة مشكلة يف االزدواج الوظيفي فاملرأة تقوم بدور مؤثر ومهم تجاه األرسة والبيت وهذا يفرض عليها
دوراً ثانوياً يف املجال الوظيفي فاملرأة بحاجة إىل التكيف بني وقت العمل ووقت األرسة ،إن االتجاه السائد
لدى كثري من النساء بأن الرتقية يف العمل ستؤدي يف النتيجة إىل ارتباط متزايد مبسؤوليات العمل مبا
يتعارض مع دورها يف البيت.
إن تقنني وضعية املرأة عىل السلم الوظيفي وفرص التدرج الوظيفي لدى كثري من املجتمعات
ينحرص ضمن اإلدارة الدنيا أو املتوسطة يف أفضل األحوال وهذا بالتايل يشكل معيقاً عىل ترقية املرأة
وتقدمها الوظيفي ويضعف الحافز الذي ميكن أن يساعد املرأة عىل التوثيق بني مسؤوليات العمل
ومسؤوليات البيت ،وهذا أدى إىل عزوف الفتيات عن بعض األعامل التي تتطلب ساعات طويلة من
العمل كذلك العزوف عن األعامل التي تتطلب مهارات عالية وهذا يؤدي بالنتيجة إىل فقدان املرأة لفرص
واحتاملية اكتساب خربة اكرب يف ميدان العمل ومتطلباته ،وهذا بالتايل يؤدي إىل حرمان املرأة من التقدم
الوظيفي ،إن قناعة املرأة مبا حصلت عليه من تعليم وعدم رغبتها يف مجاراة أخر التطورات العلمية
ونجاحه يف مجال العمل،
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األمر الذي يجمد إمكاناتها العلمية والفكرية واملهنية عند الحد الذي بدأت فيه عملها ويعترب أحياناً
تفاجؤ املرأة بأن نوعية العمل الذي تقوم به خارج املنزل ال يحقق ذاتها وال يريض طموحها وهي أما أن
تكون قد أقدمت عليه ألسباب اقتصادية بحته أو ألنها مل تكن ذات معرفة كافية بطبيعة العمل .ويف
هذه الحالة تصاب باإلحباط ويكون عطاؤها بالحد األدىن املطلوب مام يعيق تقدمها بطبيعة الحال
(حلواين.)2882 ،
ثانيا :معوقات ترتبط بالرجل وجو العمل
تعاين املوظفات يف األردن بشكل عام من التدخل املبارش للرجل املسؤول يف عملها ،وتعاين من
مركزية القرارات وعدم التمتع بالصالحيات الكافية التي تكفل لها حرية اتخاذ القرارات بشكل يناسب
العمل ويناسب طبيعتها وشخصيتها حيث أشارت دراسة قام بها عيل العضايلة أن املرأة األردنية العاملة
تعاين من التحيز ضدها يف القطاع العام ويتم تجاوزها يف الوظائف املهمة وال يتم إرشاكها يف اتخاذ
القرارات الخاصة بعملها ،كذلك تحرم املرأة األردنية من فرص التدريب املناسبة لها (العضايلة،)1330 ،
وهذا يعود إىل نظرة الرجل السلبية نحو إمكانات املرأة وتجاهله لخصائصها كامرأة ،وان إحجام بعض
املؤسسات عن تشغيل املرأة أو ترقيتها لالعتقاد السائد أن التزامات املرأة األرسية ستؤثر عىل أدائها
الوظيفي حتى ال تتعرض لخسائر مادية نظراً اللتزامات املرأة ومسؤولياتها األرسية التي قد تضطر إىل
االنقطاع عن العمل لدواعي اإلنجاب واألمومة أو إىل التغيب بسبب مسؤوليات الرتبية.
بشكل عام نالحظ أن املنظامت تعطي املرأة دامئا وظائف هامشية وليست أساسية يف اإلدارة
وهذا أدى إىل تكوين صورة وفكرة سلبية عن عمل املرأة ،وعدم تقبل فكرة تويل املرأة مراكز إدارية
عليا وهذا أدى إىل عدم تهيئة الرجل لتقبل فكرة املرأة القائدة.
ثالثا :معوقات ترتبط بالوضع االجتامعي
رسم املجتمع صورة عن املرأة أخذت فيها املرأة البعد األنثوي املرتبط باألرسة تربية األبناء
وتنشئتهم وهذا يعكس أحد املعوقات التي ارتبطت بصعوبة الوصول إىل املراكز اإلدارية العليا فوصف
املرأة بالعنرص الذي يرتبط بالحنان والعطف وعدم القسوة اعتربه املجتمع غري قادر عىل اتخاذ القرار
وتحمل مسؤولية القيادة ،حيث تلعب بعض العادات والتقاليد االجتامعية السائدة يف املجتمعات العربية
دوراً مهامً يف صعوبة وصول املرأة إىل املناصب اإلدارية وتقدمها الوظيفي،
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عندما ال تكون تنمية املوارد البرشية مدرجة يف إسرتاتيجية التنمية وتكون السياسة التنموية مناهضة
لتعزيز دور املرأة يف اإلدارة ،حينئذ يؤدي التنافس إىل الصدام مع الرجل ،يف حني أن السياسة التي تتجاهل
التمييز بني الرجل واملرأة يف اإلدارة تعمد إىل اختيار األصلح من بينهام.
يف بعض البلدان العربية ،تفضل الحكومات أن تعوض النقص يف اليد العاملة أو النقص يف الخرباء
والقياديني عن طريق استريادها من البلدان األخرى عىل أن تتبنى سياسة مشاركة املرأة لسد هذا النقص
يف ظل غياب التوجيه واإلرشاد املهني القائ م عىل أسس عملية تساعد الفتاه عىل التوجه نحو الدراسة
واملهنية املالمئة الستعداداتها واملالمئة لحاجات سوق العمل.
وتشري إحدى الدراسات أن املرأة العاملة تواجه مجموعة من املعوقات يف مجال التأهيل
والتوظيف واملشاركة حيث تلعب التوجيهات االجتامعية دورا أساسياً يف تحديد نوعية القدرات التي ميكن
للمرأة اكتسابها وأمناط املهن التي ميكن أن تعمل بها وطبيعة مشاركتها يف خدمة مجتمعها دون أن تتاح
لها فرصة االختيار يف كل املجاالت السابقة (عارف.)2888 ،
يعد نقص الخدمات االجتامعية التي تخفف األعباء عن املرأة العاملة كخدمات رعاية األطفال
ودور الحضانة يف مكان العمل أو خارجه ال سيام بعد أن تقلص دور الجدات والحاالت والعامت كام
كانت الحال يف نطاق األرس املمتدة سابقاً ،مام يضطرها يف كثري من األحيان إىل التوقف عن العمل.
وبالنظر إىل وسائل اإلعالم السلبي ،التي تسهم يف تقديم الصورة التقليدية عن املرأة التابعة
للرجل املستهلكة ألدوات الزينة والعطور ،وتحجم عن تقديم مناذج من السيدات املنتجات والناجحات
يف مختلف امليادين العلمية ،وهذا يؤثر عىل اتجاهات الذكور واإلناث ويعيد إنتاج املفاهيم التقليدية
ذاتها املتعلقة بدور كل من الجنسني ،وللمناخ السيايس تأثري حاسم يف النظرة إىل أهلية املرأة وتعليمها
وعملها وعىل مامرسات عمل اإلداريني ففي بعض البلدان العربية يحظر عىل النساء االنتخاب والرتشيح
عىل الرغم من أن دستورها يكفل حقوقاً متساوية لجميع املواطنني .يف بعض القوانني هناك تحيز للرجال
ويف بعض القوانني هناك مساواة يف الحقوق والواجبات .لكن النص يشء والتطبيق يشء اخر خاصة عندما
نصل إىل أعىل السلم الوظيفي.
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رابعا :معوقات ترتبط بالثقافة التنظيمية واألسلوب اإلداري
ترتبط هذه املعوقات بشكل أسايس يف الثقافة التنظيمية داخل املنظمة وطبيعة اإلدارة فاإلدارة
بشكل ع ام ال تعمل عىل توفري مناخ العمل املناسب للمرأة وهذا يؤثر بشكل سلبي عىل أدائها الوظيفي
ومن أساسيات مناخ العمل املناسب للمرأة توفري ظروف العمل املناسبة للمرأة وتوفري التدريب املناسب
للمرأة وتوفري نظام عادل للحوافز والرتقية يف املنظمة ،فقد أشارت كثري من الدراسات إىل أن املعوقات
األساسية التي تحول دون وصول املرأة إىل مراكز إدارية عليا قصور سياسة تدريب املرأة حيث ال تحظى
املرأة املوظفة بإمكانات التدريب وبرامج تدريب املوجهة للمرأة مام يضعف من قدرتها عىل لعب دور
أسايس يف املنظمة والوصول إىل مراكز متقدمة يف العمل (عليان.)1332 ،
وميكننا تلخيص العوامل املتعلقة باإلدارة والتي تحول دون وصول املرأة إىل مراكز إدارية عليا والتي
من أهمها سياسة الرتقي الوظيفي عىل أساس الوساطة واملحسوبية وليس عىل أساس الكفاءة ،وتبني
سياسات تظهر تحيزاً تجاه الرجل يف توزيع السلطة داخل املنظمة.
وقد بدأت بعض املنظامت بتبني سياسات جديدة تجاه عمل املرأة تكون مبنية عىل أساس نظام
العمل كفريق يبنى عىل أساس املساواة والكفاءة والذي ميكن أن تصل فيه املرأة إىل مراكز إدارية عليا.
( )0-3-2الطروحات املتعلقة بتجاوز ظاهرة الحاجز الزجاجي املتمثل يف معوقات وصول املرأة إىل املراكز
اإلدارية العليا:
أوالً :اإلطار االجتامعي والثقايف
يعد اإلطار االجتامعي والثقايف القاعدة األساسية التي تنبثق عنها القيم واالتجاهات والتقاليد
والقوانني يف املجتمع .وبالتايل فهو يؤثر عىل دور املرأة يف جميع امليادين من خالل القيم واملعتقدات
املرتبطة بعالقة الرجل باملرأة ،وبطبيعة املهامت املناسبة لكل منهام وتنتقل هذه املوروثات من جيل إىل
جيل من خالل التنشئة االجتامعية (أبو دولة.)2881 ،
هذا ،وتشكل أساليب التنشئة االجتامعية األساس يف نظرة املجتمع ملوقع املرأة يف العمل
ومقدرتها يف صنع القرار والتأثري عىل اآلخرين .إضافة إىل أن أساليب التنشئة االجتامعية تحدد لألنثى
مقدار النفوذ املتاح لها الكتسابه ومن ثم مامرسته .لذا فإن التوقعات والسلوكات املتعلقة بالنفوذ تنحرص
يف املجتمعات التقليدية يف دائرة الرجال.
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ومن هذا املنطلق جاءت سيطرة الرجل عىل املصادر التي تساعد عىل بناء النفوذ لدى الفرد
كاملراكز االجتامعية والكفاءة العلمية والخربة واملقدرة االقتصادية ،إضافة إىل السامت والخصائص
الشخصية التي يوحي من خاللها لآلخرين بقوته وقدرته عىل القيادة .ومام ال شك فيه أن االتجاهات
االجتامعية ،والتفاوت يف الخربة الناتج عن التنشئة االجتامعية للذكور واإلناث ،تؤهل الرجل للسيطرة عىل
هذه املصادر وتتيح له الفرصة للوصول إىل مراكز النفوذ ،ومن ثم تعزيز هذه االتجاهات واألدوار
االجتامعية ،األمر الذي يجعل من الصعب عىل املرأة اخرتاق تراكامت هذا الواقع ،ومواجهة االتجاهات
السلبية مبا متلكه من مصادر للوصول إىل املراكز العليا (بدوي.)1337 ،
ثانياً :عدم املساواة
أن ميثاق األمم املتحدة يؤكد عىل اإلميان بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامه الفرد وقدرته،
وبتساوي الرجل واملرأة يف الحقوق ،كام يؤكد يف املادة الثامنة منه عىل أن املرأة رشيكة الرجل يف تنمية
املجتمع وتطويره مام يقتيض انسحاب ذلك عىل حقها الدستوري والقانوين يف املساواة عىل صعيد التعليم
والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل ومتكينها من اخذ دورها الصحيح يف بناء املجتمع وتقدمه.
ومن الطبيعي أن يكون لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة يف اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان يف مادته األوىل " :يولد جميع الناس أحرارا متساويني يف الكرامة والحقوق " وعليه
فإن أي متييز ضد املرأة يشكل انتهاكاً ملبدأ املساواة يف الحقوق واحرتام كرامة اإلنسان.
نص الدستور األردين عىل مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف املادة السادسة منه " األردنيون أمام
القانون سواء ال متييز بينهم يف الحقوق والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين " .ويالحظ
أن هذه املادة قد ساوت بني اإلفراد رغم اختالف العرق واللغة والدين ،إىل أنه مل يرد فيها ما يثبت
املساواة بينهم بغض النظر عن الجنس .ومن هنا ال نجد يف النص ما يثبت أن ال متييز يف الحقوق
والواجبات بني األردنيني أن اختلفوا يف الجنس .هذا الوضع الذي يتطلب إعادة النظر يف هذه املادة
الدستورية حتى تتكون قاعدة دستورية داعمة لعمل املرأة وحقوقها الوظيفية ميكن تفسريها وبغض
النظر عن حقل الوظيفة أو قطاع العمل الذي تعمل فيه املرأة (أبو دولة)2881 ،
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ثالثاً :القوانني والترشيعات األردنية
سعياً وراء تحقيق العدل واملساواة بني الرجل واملرأة يف العمل فقد تم وضع وتعديل القوانني
والترشيعات األردنية بحيث تضمنت هذه القوانني والترشيعات نصوصاً واضحة ورصيحة تضمن للمرأة
حصولها عىل جميع الحقوق اإلنسانية املمنوحة للرجل.
تضمنت املادة ( )23من الدستور أيضا حق املرأة يف العمل أكدت ذلك املادة ( )56من نظام
الخدمة املدينة األردين لسنة  1300التي تضمنت رشوطاً إلشغال الوظيفة العامة والرتفيع فيها عىل سبيل
تحقيق املساواة يف فرص الرتقية واالمتيازات املمنوحة ،بحيث تعتمد الرتقية عىل معياري الجدارة
واألقدمية معاً إذا توافرت بالفرد الرشوط الالزمة للرتقية بغض النظر عن الجنس.
كام متت إضافة فقرات جديدة تضمنها قانون العمل األردين رقم ( )0لسنة  1336من أهمها
الفقرة(ب) من املادة رقم ( )27والتي تنص عىل انه ال يجوز إنهاء خدمة املرأة املوظفة الحامل أو توجيه
إشعار إليها إلنهاء خدمتها ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خالل إجازه األمومة كام تم منح األم
املوظفة يف املادة الحادية والسبعني فرتة ساعة يومياً إلرضاع مولودها الجديد وملدة عام واحد ،أال انه مل
يتضمن تخفيف األعباء عن املرأة خالل فرتة الحمل املذكورة.
وحرصاً عىل حامية الطفولة فقد تضمنت املادة الثانية والسبعني أن عىل صاحب العمل الذي
يستخدم ما ال يقل عن عرشين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون يف عهدة مربية مؤهلة لرعاية
أطفال العامالت الذين تقل أعامرهم عن أربع سنوات ،عىل أن ال يقل عددهم عن عرشة أطفال.
إضافة إىل ذلك فقد متت مراعاة تحديد الصناعات واألعامل التي يحظر تشغيل النساء فيها.
واألوقات التي ال يجوز تشغيل النساء فيها والحاالت املستثناة منها كام بينته املادة التاسعة والستون.
ولكن رغم وجود هذه املادة إال أن القطاع الصناعي اليزال بعيداً عن تطبيقها (أمل الفرحان.)1303 ،
أما قانون التقاعد فقد شمل الرجل واملرأة معاً يف معظم نصوصه إال انه أفرد نصوصاً خاصة
باملرأة .فقد اعترب هذا القانون ويف املادة ( )17منه" :أن
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املوظف محال عىل التقاعد حكامً أذا انتهت خدمته بغري االستقالة ،أو فقد الوظيفة ،أو إذا كان قد أكمل
عرشين سنة خدمة مقبول للتقاعد ،أما املوظفة فتحال عىل التقاعد إذا أكملت خمس عرشة سنه خدمه
مقبولة للتقاعد " .كام افرد القانون نصاً خاصاً للموظفة املستقبلة بحيث تعاد لها العائدات التقاعدية
التي اقتطعت من رواتبها بينام ال تعاد هذه العائدات للموظف عند استقالته.
وكان احدث الترشيعات يف قانون العمل والعامل ذات العالقة باملرأة هو قانون تحديد الحد
األدىن لألجور يف األردن بقيمه ( )35ديناراً شهرياً للعاملني بغض النظر عن جنسهم.
وبالرغم من أن بعض الترشيعات والقوانني قد أتاحت للمرأة فرصاً متكافئة مع الرجل كام هو
الحال يف قوانني التعليم ،ووجدت سبيلها إىل التطبيق واملامرسة دون عوائق كثرية إال أن بعض أنواع
الترشيعات األخرى بحاجة إىل مراجعه من جهة وإىل وضع ضوابط ورادع لتطبيقها وااللتزام بها من جهة
أخرى .وإذا كانت غالبية الترشيعات والقوانني تجد طريقها للتنفيذ وااللتزام يف القطاع العام فإنها ما
تزال غري مطبقة بشكل واضح يف القطاع الخاص.
وعليه ميكن القول برضورة العمل الجاد الدؤوب لبيان دور املرأة األردنية بشكل خاص والعربية
بشكل عام يف املجتمع ،وإثبات حقها يف مامرسة األعامل ويف مختلف املستويات واملراكز اإلدارية إلعطائها
فرصة إثبات ذاتها والكشف عن مقدرتها وطاقتها وكفاءتها يف تويل هذه املواقع من خالل معالجة ما
أمكن من الصعوبات التي تقف يف سبيل تحقيق ذلك.
( )3-3-2التقدم الوظيفي:
تعرف الرتقية عىل أنها قيام الجهة املسئولة عن العمل يف القطاع العام أو الخاص بإصدار قرار
برتفيع املوظف من مستوى وظيفي إىل مستوى وظيفي أعىل مع تعديل كامل الصالحيات ومنح املوظف
كافة املزايا لهذه الوظيفة (عبد الفتاح.)1335 ،
نالحظ أن هذا التعريف يعني انتقال املوظف من موقع وظيفي أدىن إىل موقع وظيفي أخر مبا
يقرتن ذلك من اختصاصات وتغري يف الواجبات وزيادة يف املسؤوليات وبالتأكيد انتقال أو زيادة يف األجور
ويقسم نظام الرتقية إىل ثالثة أقسام:
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 -1الحدود الهرمية للتسلسل اإلداري:
وتفصل مستويات التسلسل اإلداري الهرمي ،ومن املعايري التي تعتمد يف اجتياز هذه الحدود
االقدمية والقدرة والخصائص الشخصية للموظف واتجاهاته والجهات املوصية به أو املرشحة له.
 -2الحدود الوظيفية:
وهي حدود األقسام التي تفصل األقسام والوظائف ومجموعات العمل املختلفة ،وهي أكرث
حساسية من الحدود الهرمية لدى اجتيازها فتأخذ يف اعتبارها معيار الكفاءة والجدارة واالختصاص
واألهلية أو مدى الحاجة إىل الحصول عىل مزيد من الخربات األوسع يف بعض برامج التدريب والتطوير.
 -3الحدود الضمنية:
وتفصل بني األفراد أو املجموعات باختالف درجة مركزيتهم ،وهي أكرث أنواع الحدود حساسية
وصعوبة يف االجتياز حيث تأخذ يف اعتبارها عند اختيار الشخص املنتخب لوظيفة ذات مركزية عالية
عوامل تتغري حسب درجة مركزية الوظيفة ،مثل قدرة املوظف وتقبله للقيام بدور معني من األدوار
السياسية يف (مركز) املؤسسة ،وتعتمد بشكل نهايئ عند االختيار لهذا الفرد عىل درجة ثقة املؤسسة بهذا
ومبقدار احتفاظه بأرسارها.
أن عملية الرتقية يف النظام الوظيفي تضمن للموظف االستقرار الوظيفي وتحثه عىل االهتامم
بتنمية قدراته الذاتية وكفاءته الشخصية التي تؤهله لتويل املناصب األعىل ،كام تغرس يف نفس املوظف
التفاين يف العمل وااللتزام بتعليامت الوظيفة واالنتظام ليحظى بتقدير أعىل يفتح له املجال للرتقي.
إن رشوط إشغال الوظائف العامة والرتفيع فيها يف نظام الخدمة املدنية األردين رقم ( )1لسنة
 1300هو اعتامد معياري الكفاءة أو الجدارة واألقدمية معا ،حيث ورد يف املادة  56منه بأنه عند ترفيع
املوظف من درجة إىل أعىل منها يف الفئة نفسها أو إىل الفئة األعىل منها يجب مراعاة االعتبارات التالية:
 -1إذا توافرت فيه متطلبات الرتفيع للوظيفة التي سريفع إليها.
 -2إذا كان قد أكمل يف درجته مدة فعلية ال تقل عن ثالث سنوات.
 -3إذا ورد عنه يف السنتني األخريتني تقريران سنويا بدرجة جيدا جدا وإذا تساوت هذه االعتبارات
بني املتنافسني لألشغال أو الرتفيع إىل وظيفة ما ،عندها يجب مراعاة األقدمية يف الدرجة الحالية
وكفاءته يف عمله ومسؤولياته الوظيفية واملؤهالت العلمية والتدريب لديه.
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 -4إذا تساوى املرشحون يف هذه الرشوط يخضع املتنافسون إىل امتحان يهدف إىل اختيار أفضلهم
كفاءة واستحقاقا (أمل الفرحان.)1303 ،

( )4-2الدراسات السابقة
اهتم كثري من الباحثني بدراسة موضوع عمل املرأة ،وقدم عدد منهم موضوعات متنوعة تتعلق
بعمل املرأة ومحدداته ،وبالتايل قامت الباحثة باالطالع عىل العديد من الدراسات والبحوث ذات العالقة
بالدراسة الحالية.
أوال :الدراسات باللغة العربية
دراسة اإلبراهيم ( )2880بعنوان :واقع تويل املرأة األردنية إىل املراكز القيادية يف البنوك
دراسة مقارنة بني بعض البنوك املحلية:
هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع تويل املرأة األردنية إىل املراكز القيادية يف البنوك دراسة
مقارنة بني بعض البنوك املحلية والدولية وذلك من خالل التعرف إىل الخصائص االجتامعية والدميوغرافية
لإلناث العامالت يف البنوك املحلية والدولية ،وأهم الوظائف واملراكز القيادية التي تشغلها اإلناث يف
البنوك املحلية والدولية.
وتكون مجتمع الدراسة من جميع النساء العامالت يف البنوك املحلية واألجنبية العاملة يف
محافظة العاصمة للعام .2887/2886
وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 نسبة النساء العامالت يف البنوك املحلية والدولية يف املستوى اإلداري املتوسط أعىل مننسبة النساء العامالت يف املستوى اإلداري العايل.
 أن املرأة العاملة يف البنوك بشكل عام (البنوك املحلية والدولية) ال تنال فرصة الحصول عىلالرتقية الوظيفية والتدريب والتأهيل كالرجل.
دراسة الحديدي ( )2886بعنوان :واقع القيادات النسائية يف وزارة الرتبية والتعليم يف األردن:
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هدفت هذه الدراسة إىل معرفة نسب القيادات النسائية يف وزارة الرتبية والتعليم يف األردن
خالل األعوام  ،2886-2884ومقارنتها عام هي عليه يف بعض الوزارات األردنية األخرى ،ومقارنتها أيضاً
بواقع املرأة يف بعض الدول العربية واألجنبية ،كام هدفت الدراسة إىل معرفة الصعوبات التي تحول دون
وصول املرأة إىل املراكز القيادية يف وزارة الرتبية والتعليم ،تكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات
النسائية بوزارة الرتبية والتعليم يف األردن خالل األعوام  ،2886-2884وتم اختيار عينة قصدية من
املجتمع الكيل للدراسة.
أظهرت النتائج أن نسبة القيادات النسائية بوزارة الرتبية والتعليم جاءت خالل األعوام -2884
 2886-2885عىل التوايل (  ،)%11 ،%18 ،%3وشكلت هذه النسب أدىن النسب مقارنة مع نسب
القيادات النسائية يف الوزارات األخرى األردنية .كام أظهرت النتائج أن نسبة القيادات النسائية مقارنة
مع بعض الدول العربية واألجنبية جاءت باملرتبة الثالثة .كام أظهرت النتائج أن أهم الصعوبات التي
تحول دون وصول املرأة إىل املراكز القيادية هي عوامل مؤسسية كانخفاض عدد الربامج املتكاملة يف مجال
إعداد القيادات ،كام كانت العوامل االجتامعية كاملوروث االجتامعي حائالً أمام تقدم املرأة وظيفياً
ووصولها إىل املراكز القيادية ،إضافة إىل العوامل الشخصية كضعف قدرة بعض النساء عىل مواجهة
التحديات الناتجة عن عدم التمكن يف املهارات القيادية.
دراسة الخاروف والقضاة ( )2885دراسة بعنوان :الخصائص الدميغرافية واالجتامعية والسامت القيادية
لدى سيدات أعامل القطاعني الصناعي والتجاري والعوامل املؤثرة يف نجاحهن يف العمل يف األردن:
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل الخصائص االجتامعية والدميغرافية للمرأة يف اإلدارة العليا
وبخاصة يف القطاع الخاص يف عامن ،وتحديد العوامل التي تساعد أو ال تساعد عىل نجاحها يف عملها،
وصفات املرأة القيادية من وجهة نظرهن .تكونت عينة الدراسة من  58أمرأة اختريت عشوائياً من مجموع
اإلناث العامالت يف اإلدارة العليا ويف املشاريع الصناعية والتجارية.
أظهرت نتائج الدراسة أن معظم العامالت يف اإلدارة العليا ذوات مستوى عالٍ يف التعليم،
ومعظمهن متزوجات .أما عن العوامل التي ساعدتهن عىل الوصول إىل املراكز القيادية فتتلخص بالوضع
االقتصادي لألرسة ومساندة األهل والزوج للمتزوجات ،إضافة إىل العوامل الشخصية مثل طموح املرأة
واملهارة والكفاءة يف العمل وقدرتها عىل مواجهة املشكالت .وباملقابل كان من أبرز العوامل التي تعيق
وصول املرأة صعوبة التوفيق بني عملها داخل البيت وخارجه وعدم توافر رأس املال إضافة إىل ضعف
الثقة بالنفس.
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دراسة حبيب ( )2885بعنوان :العوامل املؤثرة عىل حصول املرأة عىل مراكز إدارية عليا يف الوزارات
الحكومية يف األردن:
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل العوامل املؤثرة عىل حصول املرأة عىل مراكز إدارية عليا
يف الوزارات الحكومية يف األردن ،تكونت عينة الدراسة من ( )382موظفاً وموظفة من أصل  1110موظفاً
يف مستوى اإلدارة العليا والوسطى.
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لكل من الجنس عدد سنوات الخربة
وحصول املرأة عىل امل راكز اإلدارية العليا ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري الظروف
االجتامعية وحصول املرأة عىل املراكز اإلدارية العليا ،كام تبني بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
العوامل النفسية وحصول املرأة عىل املراكز اإلدارية العليا.
دراسة أبو الهندي ( )2883بعنوان "الخصائص النفسية واإلبداعية للمرأة العاملة يف املواقع
القيادية يف مدينة عامن" .حيث هدفت الدراسة إىل الكشف عن الخصائص النفسية واإلبداعية للمرأة
العاملة يف املواقع القيادية للمرأة يف مدينة عامن ،ووزعت عىل عينة مكونة من ( )188امرأة عاملة،
وكانت بعض نتائج الدراسة- :
* إن املرأة يف املواقع القيادية يف مدينة عامن متتلك الخصائص النفسية ذات القيم املتعلقة باملجتمع
باملرتبة األوىل ،تليها القيم املتعلقة بالجامعة ثم القيم الفردية.
* ليس هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف الخصائص اإلبداعية  ،والطالقة  ،واملرونة ،والحساسية
للمشكالت  ،والثقة بالنفس يعود إىل متغري الحالة االجتامعية (عزباء  ،متزوجة ،مطلقة )  ،بينام هنالك
فروق ذات داللة إحصائية يف الخصائص اإلبداعية األصلية لصالح املطلقات عند مقارنتهن مع املتزوجات.
و ميكن اإلفادة من هذه الدراسة بأن الخصائص النفسية املتعلقة باملرأة العاملة هي من الخصائص التي
تحول دون وصول املرأة إىل املستويات القيادية.
أما دراسة تفاحة (  ) 2883بعنوان "مشكالت املرأة الصحفية العاملة يف الصحف اليومية" .فقط
سعت الدراسة إىل معرفة وتحديد أهم املشكالت التي تواجهها املرأة الصحفية العاملة يف الصحف اليومية
األردنية يف املجاالت :االجتامعية ،واالقتصادية ،واملهنية ،والنفسية ومعرفة األسباب التي تعيق وتتحكم
ببعض املشكالت
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من وجهة نظرها وعالقتها ببعض اإىل متغريات التي تشكل أهمية يف عمل املرأة الصحفية .ومن
أجل ذلك وزعت استبانه عىل  57صحفية شكلت مجتمع الدراسة يف خمس صحف يومية هي ( صحف
الدستور ،والرأي ،Jordan times ،والعرب اليوم  ،واألسواق سابقا)  ،ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة
أن املشكالت التي تواجهها املرأة الصحفية يف الجانب االجتامعي متثلت يف صعوبة التوفيق بني الحياة
العائلية  ،واملهنية وإن املشكالت التي تعاين منها املرأة يف الجانب االقتصادي متثلت بعدم تناسب الراتب
مع الجهد املبذول  ،وكذلك وجود العديد من املعيقات التي حالت دون التقدم املهني للصحفيات أبرزها
النظرة إليهن بأنهن أقل قدرة من الرجال.
وميكن اإلفادة من هذه الدراسة يف تحديد أهم املشكالت التي تواجهها املرأة الصحفية العاملة يف
الصحف اليومية األردنية وهي :االجتامعية  ،واالقتصادية  ،واملهنية ،والنفسية.
وتوصلت دراسة بني عودة ( )2882بعنوان "معوقات وصول املرأة للمناصب اإلدارية العليا يف
املؤسسات الفلسطينية العامة" ،إىل تحديد درجة معوقات وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف
املؤسسات الفلسطينية العامة من وجهة نظر العاملني فيها  ،مع تحديد دور كل من املؤسسة والجنس،
والحالة االجتامعية  ،وعدد األوالد  ،واملؤهل العلمي  ،ومكان اإلقامة  ،والعمر يف إعاقة وصول املرأة إىل
املناصب اإلدارية العليا يف املؤسسات الفلسطينية العامة من وجهة نظر العاملني فيها .وطبقت هذه
الدراسة عىل عينة عشوائية بسيطة  ،حيث تم توزيع ( )458نسخة من االستبانة عىل املؤسسات
الفلسطينية العامة (الحكومية وغري الحكومية ) شملت املديرين العاملني يف الوزارات الحكومية  ،ورؤساء
املنظامت الحكومية  ،واألحزاب  ،واملنظامت السياسية (غري الحكومية ) وقد وزعت أسئلة الدراسة يف
أربعة مجاالت مهمة هي :املعيقات السياسية ،واإلدارية  ،واالجتامعية  ،والنفسية.
و توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من أهمها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
معوقات وصول املرأة إىل املناصب اإلدارية العليا يف املؤسسات الفلسطينية العامة تعزى إىل متغري
املؤسسة  ،ومتغري الجنس  ،ومتغري الحالة االجتامعية  ،واملؤهل العلمي  ،ومكان اإلقامة  ،ومتغري العمر.
وأوصت الباحثة برصد اإلشكاليات التي تواجه املرأة يف عملية الوصول إىل املناصب اإلدارية العليا ،
والعمل عىل تطبيق أسس الرتقية عىل أساس الكفاءة واملقدرة  ،وإتاحة فرص التدريب املتكافئة أمام
املرأة مع تبني إسرتاتيجية إعالمية لتغري نظرة املجتمع حول أهمية عمل املرأة لدفع عجلة التنمية ،
والتقدم إىل اإلمام  ،وكذلك توصية املرأة نفسها للعمل بجد ،واجتهاد متميزين يف سبيل تحقيق املساواة
يف الرتقي الوظيفي.
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وميكن اإلفادة من هذه الدراسة بان هنالك عوامل تحول دون وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا
وهي تحديد دور كل من املؤسسة والجنس  ،والحالة االجتامعية  ،وعدد األوالد  ،واملؤهل العلمي ،
ومكان اإلقامة.
أما دراسة رشيد وأبو دولة (  ) 2881بعنوان "معوقات التقدم الوظيفي ملوظفات القطاع الخاص
األردين" ،فقد سلطت الضوء عىل ظاهرة الحاجز الزجاجي التي تكشف عن التمثيل غري املتكافئ بني
إمكانات املرأة  ،وبني طموحاتها املختلفة  ،وهي ظاهرة عاملية تختلف من بلد ألخر .واستنادا ملدخل
مفهومي البعد املجتمعي والبعد الجندري (  ) Genderأبرزت الدراسة نقاط تشابه ونقاط اختالف بني
األردن والدول املتقدمة يف دراستها لهذه الظاهرة .وقد طور الباحثان أداة لقياس معوقات التقدم
الوظيفي وتم استخدام عينة بلغت ( )511موظفة من مختلف املستويات اإلدارية حيث ظهر أن املستوى
االجتامعي يحتل املرتبة األوىل كعائق يحول دون التقدم الوظيفي يليه التأهيل املهني  ،واملعريف  ،ثم
املجال املؤسيس  ،وضعف دعم اإلدارة العليا ثم عدم املساواة يف العمل وكان البعد االجتامعي قاسام
مشرتكا يف تفسري بنود هذه املجاالت الرئيسة.
وميكن اإلفادة من هذه الدراسة يف التعرف إىل ظاهرة الحاجز الزجاجي  Glass Ceilingذات
االهتامم املتزايد يف األدب اإلداري املعارص املتعلق باملرأة العاملة.
وهدفت دراسة أبو طوق ( )1335بعنوان "أوضاع عمل املرأة العاملة يف ميدان التعليم العام وعالقتها
باألداء" ،إىل التعرف إىل األوضاع االجتامعية  ،واالقتصادية  ،واإلدارية للمرأة العاملة يف ميدان التعليم ،
وأثرها يف أدائها  ،والتأثري املمكن أن تحدثه هذه األوضاع يف أضعاف ارتباطاتها مبهنتها  ،وقد طبقت
الدراسة باستخدام أسلوب املسح االجتامعي عىل عينة ممثلة من معلامت املرحلتني يف التعليم األسايس
والثانوي  ،ويف مدارس الرتبية والتعليم يف مدينة عامن .وبينت الدراسة أهم مشكالت املجال اإلداري
املهني وحاجة مهنة التعليم إىل وقت كبري وعدم تعاون أولياء أمور الطلبة يف تحقيق أهداف هذه
الدراسة  ،ويف املجال االقتصادي تتقاىض املعلمة راتبا اقل من الجهد املبذول وعدم تالؤم الراتب مع
مقدار النصاب التدرييس باإلضافة إىل ذلك بينت الدراسة ما يتعلق باملجال االجتامعي والثقايف وأهم
املشكالت فيه :إعطاء املجتمع قيمة اجتامعية أعىل ملعلامت املراحل التعليمية األعىل وعدم تحقيق مهنة
التعليم املكانة التي تصبو إليها.
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و بينت الدراسة عدم وجود داللة إحصائية بني األساليب اإلدارية املتبعة واملكانة االجتامعية
ملهنة التعليم ،ونوعية العالقة االجتامعية ما بني املعلمة  ،وزميالتها األخريات وما بينها وبني اإلدارة
املدرسية  ،إضافة إىل متغري الحالة الزوجية لها ودرجة األداء الوظيفي .كذلك بينت الدراسة املردود املادي
ملهنة التعليم ،والعمر وعدد سنوات الخدمة ،وما بني األداء الوظيفي لها .كذلك وبينت الدراسة عىل أن
العالقة الرتابطية بني كل من األوضاع اإلدارية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،إضافة إىل الحالة الزوجية
للمعلمة ،ودرجة األداء الوظيفي عالقة ضعيفة جدا ،وأن العالقة الرتابطية بني كل من العمر وعدد سنوات
الخدمة للمعلمة وبني درجة األداء الوظيفي عالقة ترابطية قوية.
و ميكن اإلفادة من هذه الدراسة بان األداء الوظيفي للمرأة يتأثر بكل من العوامل اإلدارية،
واالقتصادية ،واالجتامعية حيث إن هذه العوامل ذات تأثري ضعيف عىل درجة األداء الوظيفي للمرأة
العاملة ( املعلمة )  ،وإن كل من العمر وعدد سنوات الخدمة للمعلمة ذات تأثري قوي عىل درجة األداء
الوظيفي للمرأة العاملة (املعلمة ).
وهدفت دراسة عوض هللا (  ، )1334بعنوان " مشكالت املرأة الحرضية العاملة يف األردن دراسة
ميدانية عىل عينة من النساء العامالت يف مدينة عامن " ،إىل معرفة أهم املشكالت التي تواجهها املرأة
العاملة األردنية وتحديدها يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والنفسية واملهنية والصحية وتأثري كل من
متغريات العمر وعدد ساعات العمل وعدد األطفال واملستوى التعليمي وقطاع العمل واألجر الشهري
عىل مشكالت الدراسة املختلفة .ومن أجل ذلك فقد تم توزيع استبانه عىل ( )338عاملة يف املؤسسات
العامة والخاصة يف مدينة عامن .وكانت من أهم النتائج لهذه الدراسة أن املشاكل التي تعاين منها املرأة
العاملة األردنية يف املجال االقتصادي كانت:قلة األجور ،وعدم توافر الحوافز املشجعة ،وعدم االهتامم
بتحسني ظروف العامالت املادية ،ويف املجال االجتامعي هي :محدودية عالقات املرأة العاملة االجتامعية،
وقرص إجازة الوالدة  ،وصعوبة التوفيق بني العمل خارج املنزل وداخله والتفكري برتك العمل بسبب الزواج،
وإنجاب األطفال ،ويف املجال املهني :نقص وسائل التربيد ،والتكييف ،وعدم االهتامم بشكاوى العامالت،
وعدم االهتامم برأي العاملة يف اتخاذ القرارات ،وعدم توافر دور حضانة كافية لرعاية األطفال.
وميكن اإلفادة من هذه الدراسة بان هنالك مشكالت إضافة إىل املشكالت التي تواجهها املرأة
العاملة األردنية (االقتصادية واالجتامعية والنفسية ) وهي املهنية والصحية.
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وهدفت دراسة الفياض ( )1332بعنوان " املرأة واملراكز القيادية واإلرشافية يف مراكز الوزارات"،
إىل التعرف إىل نقاط القوة والضعف ملامرسة املرأة يف مراكز الوزارات األردنية لدورها كمديرة أو مرشفة
وبالتايل اقرتحت برامج تطويرية تستهدف تعزيز املامرسات اإليجابية وتاليف املامرسات السلبية خدمة
لفعالية املؤسسات الحكومية .وتآلف مجتمع الدراسة من مديرات املديريات الحكومية ورئيسات األقسام
يف مراكز الوزارات يف األردن ،والبالغ عددهن ( )77موظفة شملتهن الدراسة جميعا ،واستخدم يف جمع
بيانات الدراسة استبانه من خالل مراجعة لألدبيات التي بحثت يف موضوع القيادة يف اإلدارة وقد أجريت
هذه الدراسة لزيادة فهم كيفية قيام األقليات العرقية والنساء بالتغلب عىل العوائق التي تضعها سيطرة
العرق يف القيادة الرتبوية  ،كام كانت تركيز الدراسة عىل صوت هذه املجموعات ذات التمثيل املنخفض
يف اإلدارة وتسليط الضوء عىل طرق ومعوقات الوصول إىل اإلدارة املدرسية الحكومية .وميكن اإلفادة من
هذه الدراسة بأنها ركزت عىل إعداد املرأة وظيفيا من خالل الربامج التطويرية.
وقام خصاونة ( )1332بعنوان " صعوبات ترقية املرأة املوظفة إىل املستويات اإلدارية العليا يف وزاريت
التعليم العايل والرتبية والتعليم" يف دراستها باستخدام استبانه قامت ببنائها وتأكدت من صدقها وثباتها
 ،وقد تضمنت ( )45فقرة موزعة عىل املجاالت األربعة التالية :الصعوبات املؤسسية والنفسية والشخصية
والتأهيل العلمي والفني واملهني وقد تكونت عينة الدراسة من ( )258فردا موزعني عىل اإلدارة العليا
وعددهم ( )23فردا واإلدارة الوسطى وعددهم ( )227فردا وبلغت نسبة العينة من املجتمع (.)%48
كام اشتملت الدراسة عىل خمسة متغريات مستقلة هي املستوى اإلداري والجنس واملؤهل العلمي
ومستوى الخربة والحالة االجتامعية ومتغري تابع وهو درجة تأثري الصعوبات عىل ترقية املرأة  ،ومتثلت
أهم النتائج عىل وجود تأثري عىل ترقية املرأة إىل املستويات اإلدارية العليا يف الوزارة .واحتلت الصعوبات
االجتامعية املرتبة األوىل ،وتلتها يف املرتبة الثانية كل من الصعوبات الشخصية ،وصعوبة التأهيل العلمي،
والفني ،واملهني ،أما الصعوبات املؤسسية فقد كانت يف املرتبة األخرية.
و ميكن اإلفادة من هذه الدراسة بأن الصعوبات االجتامعية ،الشخصية ،املؤسسية و التأهيل العلمي،
والفني ،واملهني ذات تأثري عىل عمل املرأة األردنية يف وزارة الرتبية وو التعليم.
ومتثلت دراسة الفرحان ( " ، )1338اتجاهات املسؤولني يف اإلدارتني العليا والوسطى يف القطاع العام
نحو عمل املرأة األردنية" يف التوصل إىل أهم النتائج يف تفضيل الذكور عىل اإلناث يف نطاق البعثات
والذي يعود إىل دور العالقات الشخصية بني الرئيس واملرؤوس  ،وعدم موضوعية تطبيق
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أسس البعثات والدورات كام أوضح ان نحو (  ) % 44من أفراد عينة الدراسة يرون أن سبب تدين
وجود النساء يف املستويات اإلدارية العليا يعود إىل عدم استمرارية املرأة يف الوظيفة ونظرة املجتمع إىل
عدم قدرتها عىل االداره واىل دور العادات والتقاليد االجتامعية واىل مسؤوليات املرأة العائلية .بينام
ظهر أن ( )% 56من العينة قد عزا سبب ذلك إىل تدين مستوى املؤهالت العلمية واملهنية التي تؤهلها
للوصول إىل هذه املستويات اإلدارية  ،حيث ظهرت عالقة قوية بني املستوى الوظيفي واملؤهل العلمي
ألفراد عينة الدراسة التي اشتملت عىل ( )18موظفات يف املستويات اإلدارية العليا يف وزارة الرتبية
والتعليم وعىل ( )138موظفة يف املستويات اإلدارية األخرى يف مديريات الرتبية والتعليم يف املحافظات
واأللوية.
وميكن اإلفادة من هذه الدراسة بان سبب تدين وصول املرأة إىل املستويات اإلدارية العليا يعود إىل
عدم استمرارية املرأة يف الوظيفة ونظرة املجتمع إىل عدم قدرتها عىل اإلدارة واىل دور العادات والتقاليد
االجتامعية واىل مسؤوليات املرأة العائلية.
و كشفت دراسة نرصاوي ( " ، )1306العوامل التي تؤثر يف الدور القيادي للمرأة يف املجتمع األردين
من وجهتي نظر اإلناث والذكور القياديني " يف التحليل اإلحصايئ للبيانات عن وجود خمسة مجاالت
ذات أثر هي:
 -1العوامل البيولوجية ذات العالقة بالتوفيق بني متطلبات القيادة والحياة الزوجية .حيث تبني أن
الذكور قد أعطوا تقديراً ألثر هذه العوامل أعىل من تقدير اإلناث.
 -2العوامل االجتامعية وتتعلق بنظرة املجتمع وتقبله لدور املرأة القائد وقد أظهرت وجود عالقة لها
باملستوى التعليمي ،حيث إن الذين يحملون مؤهالً علمياً عالياً كانوا يعطونها تقديراً أعىل من الذين
يحملون مؤهالً علمياً متدنياً.
 -3العوامل االقتصادية وتتعلق بالصعوبات املادية املرتتبة عىل القيادة  ،فقد كشفت الدراسة عن عدم
وجود أي إسهامل متغريات الدراسة بالتنبؤ بتقدير أهمية هذه العوامل.
 -4العوامل النفسية وتتعلق بنظرة املرأة إىل ثقتها بنفسها كرئيسة ،وقد كان متغري الجنس هو الوحيد
الذي دخل يف معادلة التنبؤ بتقدير أهمية هذه العوامل ،حيث إن الذكور قد أعطوا تقديراً لها أعىل
من اإلناث.
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 -5العوامل الرتبوية وتتعلق بنظرة الرجل إىل املرأة كرئيسة له ،وقد ظهر أنها تختلف باختالف
متغريي الحالة االجتامعية وسنوات الخربة حيث كان تقدير األرامل واملطلقني واملتزوجني من
الجنسني لهذه العوامل أعىل من تقدير غري املتزوجني من الجنسني ،كام كان تقدير ذوي الخربة
الطويلة اقل من تقدير ذوي الخربة القصرية.
و ميكن اإلفادة من هذه الدراسة بأنها لخصت العوامل التي تحول دون وصول املرأة إىل املراكز
اإلدارية العليا يف العوامل البيولوجية  ،االجتامعية  ،االقتصادية  ،النفسية  ،الرتبوية.
ثانيا :الدراسات باللغة األجنبية
دراسة حنان ( )2886بعنوان :عامل جديد :رؤية للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة:
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أهمية دعم الدول ملشاركة املرأة يف املناصب العليا فيها
والعمل عىل مساعدتها للتقليل من حدة الصعوبات التي تواجهها املرأة وبخاصة يف املجال الربملاين ،وقد
كان الهدف الرئيس لهذه الدراسة تشجيع دعم املرأة من قبل املرأة نفسها والتكاتف ملواجهة الصعوبات
وتشكيل قوة ضاغطة عىل التقاليد والقوانني التي تكبح جامح النظرة التفاؤلية للمرأة نحو املساواة
والتقدم يف جميع املجاالت.
أظهرت النتائج أنه عىل الرغم من االعرتاف العاملي للحق األسايس للنساء والرجال يف املشاركة
يف مجاالت الحياة العامة عىل حد سواء ،إال أن هناك فجوة املساواة بحكم القانون واملساواة الفعلية يف
مجال السلطة وصنع القرار بني الرجل واملرأة ال تزال عىل نطاق واسع ،والدليل عىل ذلك نسبة املقاعد
التي تشغلها النساء يف الهيئات والحكومات والتي ال تزال نسبتها قليلة ،كام أظهرت نتائج الدراسة أيضاً
أن النظرة املجتمعية للمرأة سواء من قبل الرجال أو النساء أنفسهن هي إحدى أهم املشكالت التي
تواجه املرأة يف الوصول أو حتى التطور يف مناصب الحكم ،وأن االتجاهات السلبية والضعيفة تجاه قدرات
املرأة تحد من املشاركة الفعالة لديها وبخاصة يف ظل القوانني العرفية املتغطرسة واملتحيزة للرجل والذي
يرجع إىل فهم هذه القوانني بشكل غري صحيح.
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دراسة دوالر وفيسامن وغايت ( and Gatti، Fisman،Dollar )2886بعنوان :هل تعترب املرأة الجنس
األكرث عدالً؟ الفساد ودور املرأة يف الحكومة:
وقد هدفت هذه الدراسة إىل بيان دور املرأة يف املشاركة ووجوها يف املناصب اإلدارية العليا.
وتكونت عينة الدراسة من مجموعة عشوائية من النساء التي طابقت بعض املعايري يف الدراسة (كالسن،
والحالة االجتامعية ،واملؤهالت العليمة والعملية وغريها من الرشوط).
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن من أهم املشاكل والصعوبات التي تواجهها املرأة هي ظاهرة
التوزيع التقليدي لألدوار والتمثيل غري املتكافئ لدور املرأة يف املراكز اإلدارية العليا الحكومية ،والتقليل
من قيمة القدرات التي متتلكها املرأة للوصول إىل هذه املناصب ،وأنها إذا وصلت إىل هذه املناصب فإنها
تواجه املعوقات الوظيفية التي تحول دون ترقيتها ووصولها إىل املراكز اإلدارية العليا وهي تعد ظاهرة
عاملية ،وإن اختلفت يف الدرجة ويف املسار من بلد آلخر ومن سياق آلخر ،إذ يتم عزل املرأة يف املواقع
القيادية عن القرارات الهامة ،وبينت النتائج أيضاً أن من املشكالت التي تواجهها املرأة يف تويل مناصب
حكومية علي ا هي صعوبة الوثوق يف القرارات التي تتخذها حتى لو كانت تعمل يف مناصب عليا يف الدولة
فيجب أن تلجأ إىل استشارة من قبل رجل أعىل منها رتبة وليس مرتبة.
دراسة زاهيدي ( Zahidi)2885بعنوان :متكني املرأة :قياس الفجوة العاملية بني الجنسني:
هدفت هذه الدراسة إىل تقييم حجم الفجوة يف التفريق بني الجنسني (ذكر أو أنثى) يف عدد من
املجاالت والتعرف عىل أهم املشكالت التي تنعكس عىل املرأة نتيجة هذه الفجوة ،وبيان الدور الذي
تلعبه املرأة يف املجال الحكومي والذي ال يزال إىل اآلن رمزياً ولن يحقق التغيري املرجو إال إذا أصبح ظاهرة
عام ة طبيعية تعكس الوجود الحقيقي للمرأة األردنية ،عدداً ونوعية ،وقدرة  ،وطاقة وعىل مستويات
صنع القرار واإلدارة العليا يف جميع املجاالت .وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعة من النساء يف ()50
دولة احتلت فيها املرأة مناصب عالية جنباً إىل جنب مع الرجل لدراسة املشاكل التي تواجهها املرأة يف
هذه املناصب.
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أظهرت نتائج الدراسة أنه حتى مع وصول املرأة إىل مناصب تساوي الرجل أو أحياناً مناصب
أعىل منه وشعارات الدول التي تتحدث عن املساواة بني الجنسني ودليلها يف ذلك وصول املرأة إىل مراكز
حكومية مرتفعة فيها ،إال أن الواقع والحقيقة يبني أن مناذج من املساواة بني الجنسني ال وجود لها .وبينت
النتائج أيضاً أن من املشكالت التي تواجهها املرأة أوالً صعوبة الوصول إىل مراكز عليا؛ فهي بحاجة أحياناً
إىل تقديم بعض التنازالت إىل درجة قبولها بالوصول إىل مركز محدد وعدم تقدمها إىل مناصب أعىل.
دراسة واس ومكناب ( ،Wass and McNabb )2884بعنوان :التمييز والقانون :الرواتب والرتقية واألبوة:
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن األسباب الكامنة وراء انخفاض معدل املشاركة للمرأة يف
الوظائف العليا وأسباب انخفاض نسبة الرواتب للمرأة وتأخر املدة الزمنية لرتقي املرأة ،األمر الذي يرتبط
ارتباطاً وثيقاً باإىل إختالفات يف مستوى وطبيعة مشاركة النساء يف مثل هذه الوظائف .تكونت عينة
الدراسة من مجموعة من املحامني (ذكوراً وإناثاً) يف الواليات املتحدة للمقارنة بينهم من حيث الظروف
الوظيفية واالجتامعية واألرسية.
أظهرت نتائج الدراسة أن املرأة يف وظيفة املحاماة تتقاىض أجراً أقل من الرجل ويعود هذا األمر
إىل أمور ترشيعية مختلفة ترتكز يف معظمها عىل البنية الجسدية األقوى للرجل الذي تساعده عىل العمل
بأوقات أكرث من املرأة وتفسري ذلك أن طبيعة املرأة الجسدية (الوالدة واألمومة ورسعة اإلرهاق والتعب)
وتضطرها إىل أخذ اإلجازات ،كام أظهرت النتائج أن األم العاملة يف مجال املحاماة تخضع إىل برامج تأهيلية
لتحمل مسؤولية األمومة األمر الذي يأخذ من وقتها الكثري بينام الرجل ال يتحمل الكثري من مسائل األبوة
التي من الواجب أن تكون مشرتكة حتى بوجود األبوين العاملني ،وما يزيد األمر سوءاً أنه إذا مل تستطع
املرأة القيام بواجب األمومة فإنها الوحيدة التي تالم ويصل أحياناً إىل حرمانها من أطفالها وإعطاء حق
األمومة إىل األب حتى لو كان عامالً .وكل هذه العوامل إىل جانب العوامل النفسية للمرأة التي تتميز
بالعاطفية وبخاصة يف مجال القضاء فإن النظرة السلبية للمرأة يف هذه املناصب القيادية للمرأة سوف
تتطور مام يؤدي إىل تقدم الرجل عليها يف هذه املناصب.
وفحصت دراسة  1999)،(Sliverبعنوان "And ، Gender، In the Shadow: Women
 "public Administration In Indonesiaيف مكانة املرأة يف اإلدارة العامة يف إندونيسيا تحت القانون
الجديد يف النظام السيايس
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وهدفت هذه الدراسة التأكد من حجم وتوزيع وديناميكيات مشاركة املرأة يف اإلدارة العامة يف
اندونيسيا حيث تلخصت املشكلة الرئيسة يف التمثيل املتدين ،والتابعية للمرأة عىل املستويات اإلدارية
ومستويات صنع القرار وهو أمر مهم عىل املستوى التنظيمي واالجتامعي مع األخذ بعني االعتبار تأثري
ذلك عىل الحالة اإلجاملية للمرأة يف املجتمع االندونييس  ،وتشكلت دراسة الحالة هذه من منظور نسايئ
حيث إنها تعالج من وجهة نظر املرأة كام لو أن مشاركتها واهتامماتها تعد أمرا مهام فعال.
و ميكن اإلفادة من هذه الدراسة بان للمرأة العاملة مشاركة ديناميكية يف اإلدارة العامة وصنع القرار.
و قامت دراسة  1998) ،(SCHELLبعنوان "Sources of ، Women in Administration
disenchantment and Advice for Women Considering Educational Administration
)  "(Women Administratorsعن طريق دراسة طبيعة ظاهرية للمرأة يف اإلدارة الرتبوية حيث
بعثت رسائل إىل (  )12مديرة من اجل إجراء مقابالت حيث تم اختيار هؤالء النساء بناء عىل توصيات
من زمالء باإلضافة إىل نساء قرأت عنهن أو سمعت بهن من مربني آخرين وكانت كل واحده من املشاركات
تستحق االحرتام الكبري يف مقاطعتها وكل منها كانت ناجحة يف تقدمها الوظيفي  ،وقد تم تطوير أسئلة
املقابلة بعد مراجعة املؤلفات حول املديرات واملشكالت التي يواجهنها يف املراكز اإلداريه حيث تم إجراء
املقابالت املفصلة مع  12امرأة كام متت مقارنة النتائج مع األبحاث التي دارت حول املديرات .ومن بني
النساء اإلثنى عرشة اللوايت متت مقابالتهن كانت مثانٍ منهن مساعدات إرشاف واثنتان منهن مديرات
وواحدة مديره متقاعدة وواحدة مرشفه  ،وكانت هؤالء النسوة ناجحات واستطعن تحقيق أهدافهن رغم
العوائق.
و استخدمت دراسة  ، 1996)،(NELSONبعنوان " Feminist and Administration in
 "Higher Educationاملقابالت التحليلية واعتامد أسلوب التحليل التفسريي للباحث مارتن هايدجر
ملعنى اإلدارة النسائية للمديرات يف التعليم العايل ،مع تطبيق النظرية النسائية ونظرية هايدجر لبحث
السؤال التايل :ما ذا يعني أن تكون املديرة إمرأة مع ست مديرات خبريات حسب نظام جامعة
ويسكونس ؟ وقد تم توجيه الدعوة إىل نشيطات نسائيات لالشرتاك بناء عىل سمعتهن يف مواقع مختلفة،
حيث شملت العينة ( )3عميدات ،و( )2من املستشارات ،وواحدة موظفة أكادميية ،حيث وصلت
خرباتهن اإلدارية املشرتكة مبجملها إىل ( )15سنة
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كانت من بينهن (  )5من النساء البيض واستشارية واحده من األمريكان السود .وقد تم تحليل
املقابالت املسجلة بالتعاون مع اثنني من الباحثني عىل دراية بأسلوب دراسة الحالة ومن خالل التحليل
النهايئ للمقابالت .وقد أشارت النتائج إىل سبع أفكار ثابتة هي :الهوية النسائية والقوة واإلسرتاتيجية
واالستقاللية والتمييز والثقافة واملكان واكتامل منصب العمر.
ووافقت املشاركات عىل أن األسلوب النسايئ يف اإلدارة هو أسلوب فعال وانه متكامل فلسفيا
وأكرث سهولة مع املستويات العليا كام ذكرن مجموعة من العوائق التي تعيق التقدم ،مع رضورة وجود
حاجة إىل إعادة تحديد فلسفي نسايئ حيث الحظت معظمهن وجود آراء سلبية من الرجال والنساء نحو
القيادة النسائية واملساواة واملشاركة مل تذكر أيا منهن أهمية إعدادها الرتبوي باإلضافة إىل قلة وجود
مناذج متثيل أدوار نسائية.
و ميكن اإلفادة من هذه الدراسة يف أنها توصلت إىل سبع أفكار ثابتة هي :الهوية النسائية والقوة
واإلسرتاتيجية واالستقاللية والتمييز والثقافة واملكان واكتامل منصب العمر تحول دون املشاركة الفعالة
للمرأة يف املراكز اإلدارية العليا.
و بحثت دراسة  ،) 1996)،HALLبعنوان " Ethinicity and Gender in Educational
 ،"Administrationيف األقليات العرقية والنساء عند محاولة الوصول إىل مركز املدير واعتمدت الباحثة
عىل دراسات متعددة الحاالت وركزت عىل تاريخ الحياة ملديرات املدارس الثانوية واالبتدائية من النساء
واألقليات العرقية .حيث تأمل الباحثة من خالل تواريخ الحياة هذه وصف وسائل الوصول إىل اإلدارة
كام تراها األقليات والنساء اللوايت يعملن كمجموعة تشكل نسبة قليلة يف هذه املراكز .واعتمدت دراسات
الحاالت عىل مقابالت شفوية واستبانه مكتوبة باستخدام مديرين سابقني وحاليني وأكدت نتائج الدراسة
بان الطرق إىل اإلدارة بالنسبة لألقليات العرقية والنساء هي طرق مختلفة ومتنوعة  ،فقد كانت هنالك
عنارص مشرتكة تتعلق بالخلفيات الجغرافية  ،وتركيبة العائلة واملكانة االجتامعية واالقتصادية واألشخاص
املهتمني واألحداث املحفزة باإلضافة إىل ذلك فانه توجد فروق ثقافية وعرقية تدعم كل فرد ومعتقداته
للوصول إىل مركز اإلدارة.
و ميكن اإلفادة من هذه الدراسة بأنها ركزت عىل تاريخ الحياة وأن كل من العنرص الجغرايف ،
وتركيبة العائلة واملكانة االجتامعية واالقتصادية والثقافية والعرقية لها تأثري عىل وصول املرأة إىل املراكز
اإلدارية العليا.
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دراسة  ، 1994)،(FRICKبعنوان " Leadership Styles and Power Sources Seeking
) "Relationship for Women in Public Administration (Women Managersحيث تضمنت
ثالثة أسئلة هي:
 -1ما مصادر السلطة التي تحتلها النساء املديرات يف القطاع العام ؟
 -2ما األساليب اإلدارية التي متتلكها ؟
 -3هل هناك عالقة بني مصادر السلطة وبني أساليب القيادة ؟
وكان الهدف األسايس هو اإلسهام يف نظرية حول العالقة بني مصادر السلطة وأساليب القيادة ،
وقد متت دراسة( )26مصدراً من مصادر السلطة شملت دراسة العالقات بني مصادر السلطة ونوع القطاع
العام املستخدم والجنس وخربة العمل يف القطاع الخاص كام وأشارت النتائج إىل عدم وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بني أساليب القيادة ومصادر السلطة حيث تبني من التحليل بان هناك مصدرا واحدا من
السلطة فقط وهو السلطة الرسمية له عالقة ذات دالله إحصائية مع أسلوب القيادة.
و ميكن اإلفادة من هذه الدراسة بأن املرأة العاملة تتأثر بالسلطة التي تحتلها وأساليب القيادة
املتبعة والتي لها عالقة يف متركز املرأة املوظفة يف املستويات اإلدارية العليا.
ما مييز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
ركزت الدراسات السابقة عىل عرض واقع مشاركة املرأة االردنية يف القوى العاملة ،والكشف عن
العومل املؤثرة يف مشاركة املرأة .وإلقاء الضوء عىل واقع املرأة العاملة يف املجتمع األردين كصاحبة عمل
أو مهنة حرة والتغري الذي طرأ عليه وكيف يتفق او يتعارض ذلك مع أدوارها األخرى األرسية واالجتامعية
والتعرف عىل أهم املشكالت التي تتعرض لها وتواجهها.وتحديد الصعوبات التي تواجه املرأة األردنية
العاملة يف القطاع املرصيف األردين يف التقدم الوظيفي والوصول اىل املراتب القيادية العليا.والتعرف اىل
التغريات التي طرات عىل سوق العمل األردين وانعكاس ذلك عىل عمل املرأة األردنية والتعرف إىل
اإلحتياجات املهنية واملهارية للنساء.
تتميز الدراسة الحالية بأنها واحدة من الدراسات التي تتناول محددات وصول املرأة إىل املراكز
اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين من وجهة نظر النساء العامالت يف اإلدارات العامة حيث تقوم
الدراسة
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بإبراز املحددات الحقيقية التي تحد من تطور املرأة العاملة وظيفيا ومشاركتها يف القرارات
العامة والتعرف إىل هذه املحددات .كذلك تحاول الدراسة التعرف إىل واقع املامرسات القيادية ملديرات
ورئيسات األقسام يف املصارف وذلك فيام يتعلق مبجاالت التخطيط  ،التنظيم  ،الرقابة ،تقييم األداء ،
تعزيز األداء اإليجايب  ،بناء الفريق  ،التدريب  ،التطوير والتأثري باملوظفني  ،كذلك تتميز الدراسة يف أنها
تسعى إىل التعرف إىل واقع مامرسه املرأة للوظائف القيادية من حيث درجه تقبل املرؤوسني للمرأة
املديرة ودرجة تأثري االلتزامات خارج العمل عىل عمل املرأة كمديره أو مرشفة ومن حيث درجة تأثري
املناخ التنظيمي السائد يف األقسام عىل تطور املرأة وارتقائها يف عملها ومن حيث درجة الحرية التي
تتمتع بها املرأة والتي تساعدها عىل القيام بجميع األنشطة التي تسهم يف نجاحها .باإلضافة إىل ذلك
تقوم الدراسة بإقرتاح الوسائل املساعدة عىل إزالة االتجاهات السلبية وأثارها من اجل متكني املرأة العاملة
من اإلسهام الفاعل يف اتخاذ القرارات يف املصارف.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
( )1-3مجتمع وعينة الدراسة:
أ ) مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من املصارف التجارية األردنية ،واملرخص لها مبامرسة األعامل املرصفية،
والنشاطات املالية  ،والبالغ عددها  15وتضم  404فرعاً موزعة يف محافظات اململكة األردنية الهاشمية
كافة ،حسبام ورد يف التقرير السنوي الثامن والعرشين الصادر عن جمعية البنوك يف األردن (.)2886
ب) عينة الدراسة:
ألغراض هذه الدراسة تم اختيار جميع العاملني يف اإلدارات العامة للمصارف الرئيسة يف األردن.
وقد بلغ عدد العاملني يف هذه اإلدارات ما يقارب ( )1888فرد موزعني بني مدير دائرة ،ورئيس قسم،
وموظف يف الدائرة ،وحسب ما ورد يف الكشوفات التي استطاعت الباحثة اإلطالع عليها ،وفضلت الباحثة
توزيع استبانات عىل ( )%58من هذا العدد.
( )1-1-3وحدة املعاينة والتحليل:
وحدة املعاينة التي تتمثل باملديرين ضمن املستويات اإلدارية (العليا والوسطى) يف املصارف
التجارية األردنية ( باستثناء املصارف األجنبية ) واملقدر عددهم بحوايل ( )588مدير ،الذين تم توزيع
االستامرات عليهم ،وبلغ عدد االستامرات املسرتجعة ( )487استامرات مشكلة ما نسبته ( )%01.4من
عدد االستامرات املوزعة ( ،)588وتم استبعاد ( )52لعدم اكتامل اإلجابات عنها ،وبذلك بلغ عدد
االستامرات الخاضعة للتحليل اإلحصايئ ( )355استامرة وتشكل ما نسبته ( )%71من حجم مجتمع
الدراسة.

( )2-3مصادر املعلومات:
اعتمدت الباحثة يف جمع البيانات التي تطلبتها الدراسة عىل املصادر التالية:
 مصادر أوليه :يف ضوء الدراسة تم تصميم استبانه كأداة لجمع البيانات وفحص وقياس اإىل متغرياتاملختلفة .وتشتمل االستامرة عىل جزأين ،ويحتوي الجزء األول
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عىل معلومات عامة عن املوظفني واملوظفات الختبار تأثري املحددات املؤسسية والشخصية واالجتامعية
والتطويرية عىل وصول املرأة إىل املستويات اإلدارية العليا ،أما الجزء الثاين فيحتوي عىل فقرات
تقيس محددات وصول املرأة للمستويات اإلدارية العليا.
 مصادر ثانوية :متت مراجعة الكتب واملقاالت األدبية ذات العالقة والدخول إىل شبكة االنرتنت للوقوفعىل كل ما له عالقة يف موضوع الدراسة.
( )1-2-3أدوات الدراسة:
أعتمدت الباحثة يف جمع البيانات عىل االستبانة التي تم تصميمها لتحقيق غرض الدراسة وقد
تكونت االستبانة م ن جزأين ،تضمن الجزء األول البيانات الدميغرافية والوظيفية( ،الجنس ،والعمر،
والحالة االجتامعية ،واملؤهل العلمي ،واملستوى اإلداري ،وعدد سنوات الخربة يف املنصب اإلداري الحايل)،
الجزء الثاين وتم تقسيمه إىل ثالثة محاور ،أما املحور األول فقد تناول املحددات املؤسسية حيث تم
قياسها من خالل عرش فقرات ،واملحددات الشخصية تم قياسها من خالل عرش فقرات ،واملحددات
االجتامعية تم قياسها من خالل عرش فقرات ،كام هو مبني يف امللحق رقم (.)1
( )2-2-3اختبارات الصدق والثبات:
الختبار صدق أداة الدراسة تم عرضها عىل عدد من أساتذة الجامعة والخرباء يف مجال الدراسة
(ملحق رقم  3يبني أسامء املحكمني) وتم تعديل األداة بناء عىل مالحظاتهم التي تضمنت التعديل
والشطب واإلضافة .كام تم تطبيق االستبانة عىل عينة استطالعية مكونة من ( )38موظفا وموظفة ،وأعيد
التطبيق بفارق زمني (أسبوعني) وتم حساب معامل ارتباط بريسون بني التطبيقني بلغت قيمته ()%03
مام يشري إىل مصداقية أداة الدراسة.
االتساق الداخيل  :Reliabilityالختبار االتساق الداخيل بني فقرات املقياس تم استخراج
معامالت ألفا كرونباخ  ،Cronbach's Alphaوبلغت قيمتها عىل مستوى الفقرات الكيل ( )%03.74مام
يشري إىل وجود درجة مرتفعة من االتساق بني فقرات املقياس حيث تبلغ قيمة الحد األدىن ( )%60التي
يعترب عندها وجود اتساق داخيل بني فقرات املقياس ،والجدول رقم ( )4يبني معامالت كرونباخ الفا
لالتساق الداخيل عىل كل بعد من أبعاد املقياس:

73

جدول رقم ()4
معامالت كرونباخ الفا لالتساق الداخيل
الرقم

البعد

عدد الفقرات

قيمة معامل ألفا كرونباخ

1

املحددات املؤسسية

18

%03.74

2

املحددات الشخصية

18

%75.33

3

املحددات االجتامعية

18

%08.30

4

املحددات ككل

38

%63.01

( )3-3تصميم الدراسة واملعالجات اإلحصائية:
استخدمت الباحثة لغرض تحليل البيانات األساليب اإلحصائية التالية:
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها ،واختبار فرضيلتها وإظهار خصائص األفراد املبحوثني،فقد
تم استخدام محموعة من األساليب واملعالجات اإلحصائية املناسبة،من خالل الحزمة اإلحصائية للعلوم
االجتامعية. scinecns-SPSS statistscal Package for socialومن هذه األساليب اإلحصائية ماييل:
 أساليب اإلحصاء الوصفي:مثل التوزيعات التكرارية،والنسب املئوية ،وذلك لوصف أفراد عينة الدرالسةوفقاً لخصائصهم الشخصية والوظيفية،باإلضافة إىل املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية،بقصد
التوصل اىل الحكم املناسب عىل استجابة عينة الدراسة عىل الفقرات متغريات الدراسة،ومعرفة اتجاهاتهم.
اختبار كرونباخ الفا ) (Cronbach- Alphaللإلتساق الداخيل ،من اجل قؤاس ثبات أداة الدراسة. معمل ارتباط بريسون) (Pearson Correltionلقياس درجة ثبات أداة الدراسة. اختبار االنحدار الخطي البسيط).(Simple Linear Regression -اختبار االنحدار الخطي املتعدد ). (Multiple Linear Regression
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( )4-3منوذج الدراسة:
شكل رقم ()3
نموذج الدراسة

اإىل متغري التابع

اإىل متغريات املستقلة
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الفصل الرابع
عرض وتحليل البيانات واملعلومات
سيتم يف هذا الفصل عرض نتائج الدراسة امليدانية ،واختبار فرضيات الدراسة وتم استخدام
األساليب اإلحصائية املناسبة وهي التكرارات والنسب املئوية ،واملتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية .وكذلك تم استخدام اختبار (ت) للعينة الواحدة  ،One-Sample Statisticsواستخدام تحليل
التباين .ANOVA
وفيام ييل عرض لنتائج الدراسة:
( )1-4البيانات الدميوغرافية والوظيفية:
جدول رقم ()5
التوزيع النسبي ألفراد الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة املئوية

ذكور

278

76.1

إناث

05

23.3

املجموع

355

188

يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )5بأن الذكور يشكلون النسبة األكرب من عدد أفراد الدراسة،
حيث بلغت نسبة متثيلهم ( ،)%76.1مقابل ( )%23.3لإلناث ،وهذا يعود إىل أن معظم العاملني يف القطاع
املرصيف هم من فئة الذكور باعتبار أن اتجاه املرأة األردنية نحو العمل املرصيف ال يزال محدوداً نتيجة
لطبيعة هذا العمل ومتطلباته مام يخفض من نسب إقبال املرأة عىل العمل يف هذا املجال.
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جدول رقم ()6
التوزيع النسبي ألفراد الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة املئوية

أقل من  38سنة

63

17.7

 48-31سنة

122

34.4

 58-41سنة

143

48.3

 51سنة فأكرث

27

7.6

املجموع

355

188

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )6النسبة األكرب من أفراد الدراسة تقع أعامرهم يف الفئة -41
 58سنة وبنسبة متثيل ( ،)%48.3ثم الفئة العمرية  48-31سنة وبنسبة ( .)%34.4أما أدىن نسبة متثيل
فكانت للفئة العمرية  51سنة فأكرث وبلغت ( ،)%7.6باعتبار أن معظم املجتمع األردين يتميز بفئة
الشباب ،وأن معظم عينة الدراسة هم من الفئة الدنيا مبعنى أن مجال عملهم بالقطاع املرصيف محدود.
جدول رقم ()7
التوزيع النسبي ألفراد الدراسة حسب الحالة االجتامعية
الحالة االجتامعية

العدد

النسبة املئوية

أعزب

60

13.2

متزوج

207

08.0

املجموع

355

188

توضح بيانات الجدول رقم ( )7التوزيع النسبي ألفراد الدراسة حسب الحالة االجتامعية ،فيالحظ
بأن النسبة األكرب منهم متزوجون بنسبة ( ،)%08.0مقابل ( )%13.2حالتهم االجتامعية أعزب.
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جدول رقم ()0
التوزيع النسبي ألفراد الدراسة حسب املؤهل العلمي
املؤهل العلمي

العدد

النسبة املئوية

الدراسة الثانوية

71

28.8

دبلوم كلية املجتمع

03

23.4

بكالوريوس

171

40.2

دراسات عليا

38

0.5

املجموع

355

188

يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )0بأن أعىل نسبة متثيل ألفراد الدراسة حسب املؤهل العلمي
ملرحلة البكالوريوس بنسبة( ،)%40.2الدبلوم بنسبة متثيل ( .)%23.4أما أدىن نسبة فكانت للدراسات
العليا بنسبة( ،)%0.5وذلك ألن املصارف تشرتط للتعني لديهم أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس
نجد أن ما نسبته ( )%40.2من العينة من حملة البكالوريوس.
التوزيع النسبي ألفراد الدراسة حسب املستوى اإلداري
املستوى اإلداري

العدد

النسبة املئوية

اإلدارة العليا

24

6.0

اإلدارة الوسطى

38

25.4

اإلدارة الدنيا

241

67.3

املجموع

355

188
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يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )3بأن أعىل نسبة متثيل ألفراد الدراسة حسب املستوى اإلداري
كانت لإلدارة الدنيا بنسبة( ،)%67.3يليها نسبة اإلدارة الوسطى بنسبة ( ،)%25.4أما اإلدارة العليا فكانت
لها أدىن نسبة متثيل ( ،)%6.0وهذا ألن الفئة الدنيا هي أكرث الفئات عدداً بالنسبة للمستويات اإلدارية
األخرى.
جدول رقم ()18
التوزيع النسبي ألفراد الدراسة حسب عدد سنوات الخربة
عدد سنوات الخربة

العدد

النسبة املئوية

أقل من  5سنوات

47

13.2

 18-6سنوات

147

41.4

 15-11سنة

183

23.8

 28-16سنة

16

4.5

 25-21سنة

24

6.0

 -25سنة فأكرث

10

5.1

املجموع

355

188

توضح بيانات الجدول رقم ( )18التوزيع النسبي ألفراد الدراسة حسب عدد سنوات الخربة،
فكانت أعىل نسبة متثيل لهم تقع يف الفئة العمرية  18-6سنوات بنسبة بلغت ( ،)%41.4ثم الفئة العمرية
 15-11سنة يف الدرجة الثانية بنسبة متثيل ( .)%23أما أدىن نسبة فكانت للفئة العمرية ( 28-16سنة)
بنسبة ( ،)%4.5وهذا يرتبط بالفئة العمرية حيث إن أكرث من ( )%78من العينة ترتاوح خربتهم (-6
15سنة).
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جدول رقم ()11
التوزيع النسبي ألفراد الدراسة حسب عدد سنوات الخربة يف املنصب الحايل
عدد سنوات الخربة يف املنصب

العدد

النسبة املئوية

أقل من  5سنوات

244

60.7

 5سنوات فأكرث

111

31.3

املجموع

355

188

الحايل

يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )11بأن أعىل نسبة متثيل ألفراد الدراسة حسب عدد سنوات
الخربة يف املنصب الحايل كانت للذين خربتهم أقل من  5سنوات بنسبة( ،)%60.7مقابل نسبة ()%31.3
للذين عدد سنوات خربتهم يف املنصب الحايل  5سنوات فأكرث.

( )2-4محددات وصول املرأة إىل املستويات اإلدارية العليا:
أ -املحددات املؤسسية:
جدول رقم ()12
املتوسطات الح سابية واالنحرافات املعيارية إلجابات املبحوثني عن فقرات مقياس املحددات املؤسسية
لوصول املرأة إىل املستويات اإلدارية العليا
املتوس
ط

رقم

الفقرة

.1

تتخصص املرأة يف مجاالت عمل معينة ومحدودة.

الحسايب
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3.21

االنحراف
املعياري
0.89

.2

توجد معدالت تدرج عالية للنساء ضمن املستويات األدىن إال أنها

3.58

0.73

.3

يعتقد املديرون بان املرأة اقل التزاما ووالء للمؤسسة.

3.57

0.98

.4

يعتقد املديرون بتدين قدرة املرأة يف مامرسة القيادة.

3.98

0.72

.5

يعيق الدور غري الواضح لكل من الرجل واملرأة من تقدمها الوظيفي3.96 .

0.83

3.06

1.00

3.57

0.87

3.15

1.17

3.48

0.91

3.76

0.91

3.53

0.51

.6

.7

.0
.3
.18

تقل نسبيا إىل املستويات األعىل.

يعتقد املسؤولون بان املرأة اقل إنتاجية وفاعلية يف أداء العمل يف
املستويات العليا من املستويات الدنيا.
تحد القوانني والترشيعات املعمول بها وال سيام يف مجال الرتشيحات
واالنتخابات من وصول املرأة إىل املناصب اإلدارية العليا.
يحد غياب املعايري الواضحة للرتقية للمناصب اإلدارية العليا من
وصول املرأة إليها
تحرم املشاركة السياسية املرأة مهامها اإلدارية.
يوجد تحيز خفي يف الرتقية يحد من نسبة وصول النساء إىل املواقع
القيادية العليا.

الكيل – املحددات املؤسسية

يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )12بأن املحددات املؤسسية تؤثر عىل وصول املرأة إىل
املستويات اإلدارية العليا يف البنوك األردنية ،حيث بلغ متوسط اإلجابات الكيل ( )3.53وهو أعىل من
متوسط املقياس االفرتايض (.)3
كام يالحظ بأن أعىل متوسط إجابات كانت عىل الفقرة رقم  4والتي تشري إىل اعتقاد املديرين
بتدين قدرة املرأة عىل مامرسة القيادة مبتوسط إجابات (،)3.30
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ثم الفقرة رقم  5والتي تشري إىل إعاقة الدور غري الواضح لكل من الرجل واملرأة من تقدمها
الوظيفي مبتوسط إجابات ( .)3.36أما أقل املحددات املؤسسية فكانت عىل الفقرة رقم  0والتي تشري إىل
أن غياب املعايري الواضحة للرتقية للمناصب اإلدارية العليا تحد من وصول املرأة إليها مبتوسط إجابات
(.)3.15
وهذا يشري إىل أن املحددات املؤسسية التي ترتبط بطبيعة املؤسسة التي تعمل تشكل عامالً
مؤثراً يف وصول املرأة إىل مراكز قيادية عليا من خالل اعتبار املديرين أن املرأة ال تتمتع مبؤهالت كافية
للوصول إىل مراكز قيادية عليا ،وكذلك وجود القوانني واألنظمة ،وعدم وجود معايري واضحة للرتقية،
ووجود تحيز للرجل نحو الوصول إىل مراكز قيادية من قبل اإلدارة العليا التي غالباً ما يتوىل هذه اإلدارة
الرجال.
ب -املحددات الشخصية:
جدول رقم ()13
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات املبحوثني عن فقرات مقياس املحددات الشخصية
لوصول املرأة إىل املستويات اإلدارية العليا
املتوس
رقم

ط

الفقرة

الحسايب
.1

تضعف رغبة املرأة الشخصية يف اكتساب املهارات والقدرات الالزمة

االنحراف
املعياري

3.57

0.81

3.75

0.75

.3

تنظم املرأة العاملة وقتها بني العمل داخل املنزل وخارجه.

3.26

1.19

.4

تفتقد املرأة الثقة الرضورية بالنفس ملواجهة الصعوبات املختلفة.

3.57

0.76

.2

لتويل مراكز إداريه عليا.
تعتقد املرأة يف الغالب بعدم مالءمة طبيعتها الفسيولوجية ملامرسة
مسؤوليات إدارية عليا.
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.5

ال تتمتع املرأة عادة بالجرأة واملغامرة يف إدارة العمل.

3.87

0.75

.6

ال تتمكن املرأة من إعطاء النموذج املطلوب للموظفني.

3.65

0.89

.7

ال تستطيع املرأة تحمل مسؤوليات عدة يف وقت واحد.

3.95

0.88

.0

ال تتمتع املرأة باملبادرة واالبتكار الخالق يف العمل.

3.67

0.91

3.69

0.77

3.63

0.93

3.66

0.53

.3

.18

يسهم الحامس واالندفاع الكايف للعمل يف وصول املرأة إىل املستويات
اإلدارية العليا.
تضعف التأثريات النفسية والجسدية للحمل والوالدة من منافسة
املرأة للرجل يف الوصول إىل املناصب اإلدارية العليا.

الكيل – املحددات الشخصية

يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )13بأن املحددات الشخصية لها تأثري عىل وصول املرأة إىل
املستويات اإلدارية العليا يف البنوك األردنية ،حيث بلغ متوسط اإلجابات الكيل ( )3.66وهو أعىل من
متوسط املقياس االفرتايض ( .)3كام يالحظ بأن أعىل متوسط إجابات كانت عىل الفقرة رقم  7والتي تشري
إىل عدم استطاعة املرأة تحمل مسؤوليات عدة يف وقت واحد مبتوسط إجابات ( ،)3.35ثم الفقرة رقم
 5والتي تشري إىل عدم متتع املرأة بالجرأة واملغامرة يف إدارة العمل بشكل معتاد مبتوسط إجابات (.)3.07
أما أقل املحددات الشخصية فكانت عىل الفقرة رقم  3والتي تشري إىل عدم قدرة املرأة العاملة عىل تنظيم
وقتها بني العمل داخل املنزل وخارجه مبتوسط إجابات (.)3.26
وهذا يشري إىل أن الطبيعة الفسيولوجية لشخصية املرأة تتضمن بعض الضعف يف إعطاء األوامر،
باعتبار أن العاطفة تغلب عىل املرأة يف قراراتها وهذا له تأثري سلبي عىل طبيعة العمل يف قطاع املصارف،
ويضاف إىل ذلك مشاغلها املنزلية والعائلية وبعض املشاكل االجتامعية ،مام يرتتب عليه عدم قدرتها عىل
القيام بالوظائف واملهام ومتطلبات العمل يف اإلدارة العليا ،من هنا ميكن اعتبار املحددات الشخصية أحد
املحددات املؤثرة عىل وصول املرأة إىل مراكز قيادية عليا.
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ج -املحددات االجتامعية:
جدول رقم ()14
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات املبحوثني عن فقرات مقياس املحددات االجتامعية
لوصول املرأة إىل املستويات اإلدارية العليا
املتوس
رقم

ط

الفقرة

الحسايب
.1

متكن مشاركة الزوج أو األوالد أو حتى شخص ثالث يف أعامل

االنحراف
املعياري

3.68

0.95

3.69

0.97

.3

يفضل الزبائن أو العمالء التعامل مع الرجل.

3.37

1.12

.4

يقترص دور املرأة عىل مجاالت محددة اقل مام هو متاح للرجل.

3.47

0.99

.2

.5

املنزل للمرأة العاملة من قضاء وقت أكرب يف العمل خارج املنزل.
ينظر املجتمع بعدم توفر القدرة لدى املرأة عىل رسم الخطط
والسياسات واتخاذ القرارات.

يعتقد الكثريون من أفراد املجتمع بأن املكان املناسب للمرأة هو

3.74

0.92

.6

تخضع املرأة يف الغالب للقيود االجتامعية.

3.45

0.83

.7

تعتمد املرأة يف الجوانب االجتامعية والرتبوية عىل الرجل.

3.86

0.78

3.87

0.80

.0

البيت.

يتخوف الرجل يف املجتمع من منافسة املرأة وتفوقها يف املراكز
اإلدارية العليا.
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يتدىن مستوى التقبل االجتامعي لدور املرأة يف املراكز اإلدارية

.3

العليا.

.18

تحد تبعية املرأة للرجل (األب ،األخ ،الزوج) من أمكانية التحاقها
بالتعليم الجامعي

الكيل – املحددات االجتامعية

3.91

0.83

3.69

0.71

3.67

0.47

يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )14بأن املحددات االجتامعية لها تأثري عىل وصول املرأة إىل
املستويات اإلدارية العليا يف البنوك األردنية ،حيث بلغ متوسط اإلجابات الكيل ( )3.67وهو أعىل من
متوسط املقياس االفرتايض ( .) 3كام يالحظ بأن أعىل متوسط إجابات كان عىل الفقرة رقم  3والتي تشري
إىل تدين مستوى التقبل االجتامعي لدور املرأة يف املراكز اإلدارية العليا مبتوسط إجابات ( ،)3.31ثم الفقرة
رقم  7والتي تشري إىل اعتامد املرأة يف الجوانب االجتامعية والرتبوية عىل الرجل مبتوسط إجابات (.)3.06
أما أقل املحددات االجتامعية فكانت الفقرة رقم  3والتي تشري إىل تفضيل الزبائن أو العمالء التعامل مع
الرجل مبتوسط إجابات (.)3.37
ترتبط هذه املحددات بطبيعة العالقات االجتامعية السائدة يف املجتمع واملوروثات االجتامعية
السائدة فيه نظرة املجتمع ذاته إىل املرأة ،حيث إن املرأة األردنية ال تزال تعاين من مشكلة نظرة املجتمع
السلبية لها ،وقدرتها عىل تويل مناصب اإلدارة العليا والعمل يف القطاع الخاص ،حيث كانت أكرث املحددات
االجتامعية تأثرياً عىل عمل املرأة ترتبط مبستوى تقبل املجتمع األردين لدور املرأة يف املراكز اإلدارية العليا،
ثم تخوف الرجل من منافسة املرأة له ،ثم ارتباط كثري من جوانب حياة املرأة بالرجل.

( )3-4اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية األوىل:
الفرضية العدمية :ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 8.85للمحددات
املؤسسية عىل وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين.
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جدول رقم ()15
نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة  One-Sample Statisticsالختبار تأثري املحددات املؤسسية عىل
وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين
املتوسط

االنحراف

قيمة

(ت) قيمة

(ت) درجات

الداللة

الحسايب

املعياري

املحسوبة

الجدولية

الحرية

اإلحصائية

3.53

8.51

13.667

1.36

354

8.888

يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )15وجود تأثري للمحددات املؤسسية عىل وصول املرأة إىل املراكز
اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين ،حيث بلغ املتوسط الكيل ( )3.53وهو أعىل من متوسط املقياس
االفرتايض ( ،)3كام أن اختبار (ت) للعينة الواحدة أظهر وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى (8.85
≥  )αبني متوسط اإلجابات ومتوسط املقياس االفرتايض ،إذ بلغت قيمة (ت)املحسوبة ( )13.667وهي
أعىل من قيمة (ت) الجدولية ( ،)1.36وبناء عليه تقبل الفرضية البديلة والتي تنص عىل " وجود تأثري
ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 8.85للمحددات املؤسسية عىل وصول املرأة إىل املراكز
اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين".
وفيام ييل اختبار للفروق يف االتجاهات نحو تأثري املحددات املؤسسية عىل وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية
العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى إىل إختالف اإىل متغريات الديغرافية والوظيفية :الجنس ،العمر،
املؤهل العلمي ،املستوى اإلداري.
جدول رقم ()16
نتائج تحليل التباين( )ANOVAاختبار الفروق يف االتجاهات نحو تأثري املحددات املؤسسية عىل وصول
املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى إىل إختالف الجنس ،والعمر ،واملؤهل
العلمي ،واملستوى اإلداري
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اإىل

املربعات

الحرية

املربعات

بني املجموعات

1.681

1

1.681

داخل املجموعات

90.707

353

0.257

الكيل

92.388

354

بني املجموعات

0.748

3

0.249

داخل املجموعات

91.640

351

0.261

الكيل

92.388

354

بني املجموعات

0.197

3

0.066

داخل املجموعات

92.191

351

0.263

الكيل

92.388

354

بني املجموعات

0.084

2

0.042

داخل املجموعات

92.304

352

0.262

الكيل

92.388

354

مصدر التباين

متغري

الجنس

العمر

املؤهل
العلمي

املستوى
اإلداري

مجموع

درجات متوسط

قيمة(ف)
6.543

0.955

0.250

0.161

الداللة
اإلحصائية
0.011

0.414

0.862

0.852

توضح بيانات الجدول رقم ( )16نتائج تحليل التباين ( )ANOVAالختبار الفروق يف االتجاهات
نحو تأثري املحددات املؤسسية عىل وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى
إىل إختالف اإىل متغريات الديغرافية والوظيفية :الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،املستوى اإلداري .فيالحظ
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 8.85يف االتجاهات تعزى إىل متغري الجنس ،حيث
بلغت قيمة (ف) املحسوبة ( )6.543والداللة اإلحصائية لها (.)8.811
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ومل تظهر نتائج التحليل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 8.85يف
االت جاهات نحو تأثري املحددات املؤسسية عىل وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف
األردين تعزى إىل إختالف العمر ،واملؤهل العلمي ،واملستوى اإلداري ،حيث بلغت قيمة (ف) املحسوبة
( )8.161 ،8.258 ،8.355عىل التوايل والداللة اإلحصائية لها (.)8.052 ،8.062 ،8.414
الفرضية الثانية:
الفرضية العدمية :ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 8.85للمحددات
الشخصية عىل وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين.
جدول رقم ()17
نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة  One-Sample Statisticsالختبار تأثري املحددات الشخصية عىل
وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين
املتوسط

االنحراف

قيمة

(ت) قيمة

(ت) درجات

الداللة

الحسايب

املعياري

املحسوبة

الجدولية

الحرية

اإلحصائية

3.66

8.53

23.517

1.36

354

8.888

يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )17وجود تأثري للمحددات الشخصية عىل وصول املرأة إىل املراكز
اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين ،حيث بلغ املتوسط الكيل ( )3.66وهو أعىل من متوسط املقياس
االفرتايض ( ،)3كام أن اختبار (ت) للعينة الواحدة أظهر وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى (8.85
≥  )αإذ بلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )23.517وهي أعىل من قيمة (ت) الجدولية ( ،)1.36وبناء عليه
تقبل الفرضية البديلة والتي تنص عىل " وجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 8.85
للمحددات الشخصية عىل وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين".
وفيام ييل اختبار للفروق يف االتجاهات نحو تأثري املحددات الشخصية عىل وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية
العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى إىل إختالف اإىل متغريات الديغرافية والوظيفية :الجنس ،والعمر،
واملؤهل العلمي ،واملستوى اإلداري.

88

جدول رقم ()10
نتائج تحليل التباين( )ANOVAاختبار الفروق يف االتجاهات نحو تأثري املحددات الشخصية عىل وصول
املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى إىل إختالف الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي،
املستوى اإلداري
اإىل
متغري

الجنس

العمر

املؤهل
العلمي

املستوى
اإلداري

مصدر التباين

مجموع
املربعات

درجات متوسط
الحرية املربعات

بني املجموعات

0.027

1

0.027

داخل املجموعات

99.549

353

0.282

الكيل

99.577

354

بني املجموعات

1.204

3

0.401

داخل املجموعات

98.372

351

0.280

الكيل

99.577

354

بني املجموعات

1.210

3

0.403

داخل املجموعات

98.366

351

0.280

الكيل

99.577

354

بني املجموعات

0.709

2

0.354

داخل املجموعات

98.868

352

0.281

الكيل

99.577

354

الداللة
قيمة(ف)
اإلحصائية
0.097

1.432

1.440

1.262

0.755

0.233

0.231

0.284

توضح بيانات الجدول رقم ( )10نتائج تحليل التباين ( )ANOVAالختبار الفروق يف االتجاهات نحو
تأثري املحددات الشخصية عىل وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى إىل
إختالف املتغريات الديغرافية والوظيفية :الجنس ،والعمر ،واملؤهل العلمي،
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واملستوى اإلداري .فيالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 8.85يف االتجاهات
تعزى إىل إختالف متغريات الجنس ،والعمر ،واملؤهل العلمي ،واملستوى اإلداري ،حيث بلغت قيمة (ف)
املحسوبة ( )1.262 ،1.448 ،1.432 ،8.837عىل التوايل والداللة اإلحصائية لها (،8.231 ،8.233 ،8.755
.)8.204
الفرضية الثالثة:
الفرضية العدمية :ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 8.85للمحددات
االجتامعية عىل وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين.
جدول رقم ()13
نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة  One-Sample Statisticsالختبار تأثري املحددات االجتامعية عىل
وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين
املتوسط

االنحراف

قيمة

(ت) قيمة

(ت) درجات

الداللة

الحسايب

املعياري

املحسوبة

الجدولية

الحرية

اإلحصائية

3.67

8.47

27.283

1.36

354

8.888

يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )13وجود تأثري للمحددات االجتامعية عىل وصول املرأة إىل املراكز
اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين ،حيث بلغ املتوسط الكيل ( )3.67وهو أعىل من متوسط املقياس
االفرتايض ( ،)3كام أن اختبار (ت) للعينة الواحدة أظهر وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى (8.85
≥  )αإذ بلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )27.283وهي أعىل من قيمة (ت) الجدولية ( ،)1.36وبناء عليه
تقبل الفرضية البديلة والتي تنص عىل " وجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 8.85
للمحددات االجتامعية عىل وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين".
وفيام ييل اختبار للفروق يف االتجاهات نحو تأثري املحددات االجتامعية عىل وصول املرأة إىل املراكز
اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى إىل إختالف املتغريات الديغرافية والوظيفية :الجنس،
والعمر ،واملؤهل العلمي ،واملستوى اإلداري.
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جدول رقم ()28
نتائج تحليل التباين( )ANOVAاختبار الفروق يف االتجاهات نحو تأثري املحددات االجتامعية عىل وصول
املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى إىل إختالف الجنس ،والعمر ،واملؤهل
العلمي ،واملستوى اإلداري
اإىل
متغري

الجنس

العمر

املؤهل
العلمي

املستوى
اإلداري

مجموع

درجات متوسط

املربعات

الحرية

املربعات

بني املجموعات

2.790

1

2.790

داخل املجموعات

73.924

353

0.209

الكيل

76.714

354

بني املجموعات

1.651

3

0.550

داخل املجموعات

75.063

351

0.214

الكيل

76.714

354

بني املجموعات

0.247

3

0.082

داخل املجموعات

76.467

351

0.218

الكيل

76.714

354

بني املجموعات

0.574

2

0.287

داخل املجموعات

76.140

352

0.216

الكيل

76.714

354

مصدر التباين
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قيمة(ف)
13.322

2.573

0.377

1.326

الداللة
اإلحصائية
0.000

0.054

0.769

0.267

توضح بيانات الجدول رقم ( )28نتائج تحليل التباين ( )ANOVAالختبار الفروق يف االتجاهات
نحو تأثري املحددات االجتامعية عىل وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى
إىل إختالف املتغريات الديغرافية والوظيفية :الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،املستوى اإلداري .فيالحظ
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 8.85يف االتجاهات تعزى إىل متغري الجنس ،حيث
بلغت قيمة (ف) املحسوبة ( )13.322والداللة اإلحصائية لها (.)8.888
ومل تظهر نتائج التحليل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 8.85يف
االتجاهات نحو تأثري املحددات االجتامعية عىل وصول املرأة إىل املراكز اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف
األردين تعزى إىل إختالف العمر ،واملؤهل العلمي ،واملستوى اإلداري ،حيث بلغت قيمة (ف) املحسوبة
( )1.326 ،8.377 ،2.573عىل التوايل والداللة اإلحصائية لها (.)8.267 ،8.763 ،8.854
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج وعرض التوصيات
( )1-5مناقشة النتائج:
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل املحددات التي تحول دون وصول املرأة املوظفة إىل املراكز
القيادية يف املستويات اإلدارية العليا الوسطى يف القطاع املرصيف ،ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم
استبانه وتوزيعها عىل املوظفني يف املستويات اإلدارية الثالثة –العليا ،الوسطى ،الدنيا .-ومتت عملية
ترميز وتفريغ البيانات حاسوبيا ،وكانت النتائج عىل النحو التايل:
 -1اظهرت نتائج التحليل اإلحصايئ أن هنالك ضعفاً يف مستوى إقبال املرأة األردنية عىل العمل يف القطاع
املرصيف األردين حيث بينت الدراسة أن أكرث من ( )%76.1من العاملني يف هذا القطاع هم من فئة
الذكور ،وفيام يتعلق بالخصائص الدميغرافية أظهرت نتائج الدراسة بأن النسبة األكرب من أفراد
الدراسة هم من الذكور بنسبة ( ،)%76.1وذوي أعامر مرتفعة نسبياً ومتزوجني .كام يتميز أفراد
الدراسة بارتفاع املستويات التعليمية حيث إن النسبة األكرب ( )%56.7من مستوى بكالوريوس
فأكرث ،ومن حيث الخصائص الوظيفية فقد أظهرت النتائج بأن النسبة األكرب من أفراد الدراسة يف
املستوى اإلداري األدىن ،والنسبة األكرب منهم يف فئة الخربة  18-6سنوات وبنسبة ( ،)%41.4أما
الخربة يف املنصب الحايل فكانت النسبة األكرب يف الفئة أقل من خمس سنوات بنسبة (،)%60.7
وميكن تفسري ذلك بطبيعة عمل املصارف التجارية األردنية التي تتطلب خصائص ومواصفات قد
ال تتوافر لدى املرأة األردنية حيث إن فرتات العمل طويلة ،وهناك ضعف يف إقبال املرأة األردنية
عىل العمل يف القطاع الخاص وبخاصة القطاع املرصيف األردين.
 -2أظهرت النتائج أن أكرث املحددات تأثريا عىل وصول املرأة إىل املناصب اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف
األردين هي االجتامعية ،ثم الشخصية ويف الدرجة الثالثة املحددات املؤسسية ،وهذا يتفق مع
دراسة تفاحة ( ،)2883ودراسة بني عودة ( ،)2882ودراسة أبو دولة ( ،)2881حيث أن نظرة
املجتمع إىل مدى قدرة املرأة عىل الوصول إىل مراكز قيادية عليا ،ونظرة املجتمع لإلمكانات التي
تتمتع بها املرأة تشكل محدداً رئيساً يف وصولها إىل مراكز قيادية عليا،
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حيث ال يزال املجتمع األردين ينظر إىل املرأة عىل أنها عاطفية ،من السهولة التأثري عليها ،غري قادرة عىل
تحمل مسؤوليات العمل يف املراكز القيادية العليا ،ويعود ذلك إىل الثقافة السائدة لدى املجتمع
األردين التي تتأثر بالعادات والتقاليد السائدة والخصائص النفسية والفسيولوجية للمرأة األردنية،
ونظرة املرأة لنفسها ،أما بالنسبة للمحدد األخري الذي يرتبط باملحددات املؤسسية ،فإنه أقل تأثرياً
باعتبار أن هناك مساواة بني الرجل واملرأة من الناحية القانونية ،وبالتايل فإن املؤسسات ال تضع
قواعد قانونية تحدد فيها جنس من يتوىل القيادة العليا ولكنها وبتأثري املحددات السابقة متيل إىل
تويل الرجل هذه املناصب ،وغياب املعايري الواضحة للرتقية إىل املناصب اإلدارية العليا ،وعدم
استطاعة املرأة تحمل مسؤوليات عدة يف وقت واحد .وأقلها تأثريا عدم قدرة املرأة العاملة عىل
تنظيم وقتها بني العمل داخل املنزل وخارجه.
 -3أثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االتجاهات نحو تأثري املحددات املؤسسية
عىل وصول املرأة إىل املناصب اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى إىل متغري الجنس.
ويفرس ذلك إىل أن معظم أو غالبية اإلدارة العليا واملتوسطة يف املصارف التجارية األردنية هم من
الذكور ،وبالتايل فهم يفضلون أن يتم حرص املناصب اإلدارية العليا بهذه الفئة ،وعدم وجود فروق
دالة إحصائياً يف االتجاهات تعزى إىل متغريات العمر واملؤهل العلمي واملستوى اإلداري.
 -4أثبتت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االتجاهات نحو تأثري املحددات
الشخصية عىل وصول املرأة إىل املناصب اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى إىل متغريات
الجنس والعمر واملؤهل العلمي واملستوى اإلداري.
 -5أثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االتجاهات نحو تأثري املحددات االجتامعية
عىل وصول املرأة إىل املناصب اإلدارية العليا يف القطاع املرصيف األردين تعزى إىل متغري الجنس.
وعدم وجود فروق دالة إحصائيا يف االتجاهات تعزى إىل متغريات العمر واملؤهل العلمي واملستوى
اإلداري.

( )2-5التوصيات:
بناء عىل نتائج التحليل فإن الباحثة تويص مبا ييل:
 -1العمل عىل تغيري النظرة االجتامعية نحو وصول املرأة إىل مراكز قيادية عليا،
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حيث إن هذه النظرة السلبية لها تأثريات مبارشة عىل تويل املرأة مراكز قيادية عليا مام يشري إىل رضورة
العمل ومن خالل برامج وسياسات إعالمية وتربوية وتعليمية تقوم عىل أساس أن املرأة األردنية لديها
القدرة عىل منافسة الرجل ولها الحق يف الرتقيات لتصل إىل مراكز قيادية عليا ويجب عىل املجتمع األردين
أن يتقبل لها هذا الدور مستقبالً من خالل استخدام وسائل اإلعالم املختلفة وسن الترشيعات والقوانني
التي تنصف حقوق املرأة.
 -2رضورة وضع معايري محددة وواضحة لسياسات التعيني واالستقطاب والرتقية يف مؤسسات االقطاع
املرصيف ،ومتابعة ومراقبة تنفيذها ،حيث إن غياب وجود معايري واضحة للرتقية قد شكل أحد أكرث
املحددات املؤسسية تأثرياً عىل ترقية املرأة لتصل إىل مراكز قيادية عليا.
 -3رضورة توضيح دور الدين والقانون يف رفع مكانة املرأة وإسهامها يف الحياة العامة وذلك من خالل
منظور حضاري يتناسب والزمن الذي نعيش فيه من أجل القضاء عىل التفسريات الخطأ املؤدية إىل
عرقلة التقدم االجتامعي للمرأة واألرسة.
 -4خلق الوعي يف عملية التنشئة االجتامعية حول أهمية عمل املرأة ومشاركتها يف شتى املجاالت وجميع
املستويات ،باعتبار أن املحدد االجتامعي أكرث املحددات تأثرياً عىل وصول املرأة إىل مراكز قيادية
عليا.
 -5دعم االتحادات والتنظيامت النسائية املعنية بقضايا املرأة بهدف العمل عىل دعم ومتكني املرأة من
حصولها عىل حقوقها يف مجال العمل واألجور وتويل املناصب القيادية العليا.
 -6دراسة الترشيعات العاملية والترشيعات األخرى وتعديل بعضها مبا يتناسب مع املساواة وضامن
عدم التمييز ضد املرأة سواء يف التوظيف أو يف األجر أو يف تويل املناصب القيادية العليا.
 -7رضورة رصد اإلشكاليات التي تواجه املرأة يف عملية الوصول إىل املناصب اإلدارية العليا وتبني برامج
اجتامعية وتدريبية ملواجهتها.
 -0رضورة تبني إسرتاتيجية إعالمية مقبولة لتغيري نظرة املجتمع حول دور املرأة وأهمية مشاركتها يف
العملية التنموية.
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الـمراجـع واملصادر العلمية
املراجع باللغة العربية-:


أبو جابر ،كامل وآخرون ( ،)1377أوضاع بعض النساء العامالت يف األردن ،ورقة بحث يف ندوة
السكان واالستخدام والتنمية يف األردن ،عامن.



أبو دولة ،جامل ،والرشيد ،عادل (" ،)2888اتجاهات املرأة املوظفة نحو معوقات تقدمها وظيفيا
يف منظامت األعامل األردنية "  ،عامن.



أبو شيخه ،نادر ( " ، )1338املرأة العربية و العمل بقطاع اإلدارة العامة يف الدول العربية " ،
دراسات تحليليه مقارنه املجلة العربية لإلدارة  ،املجلد ( )14العدد (.)4



أبو هندي ،هناد ( " ، )2883الخصائص النفسية واإلبداعية للمرأة العاملة يف املواقع القيادية يف
مدينة عامن"  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،الجامعة األردنية  ،عامن.



بادواد ،تغريد (" ،)2882دور املنظمة العربية للتنمية اإلدارية يف تفعيل دور املرأة اإلداري القيادي
يف املجتمع العريب" ،ندوة دور املرأة يف اإلدارة يف منطقة الخليج العريب ،الدوحة – قطر.



بدوي ،فاطمة (" ،)1337املرأة القيادية والتنمية املتواصلة :بحث سوسيولوجي إحصايئ مقارن"،
دراسات عربية ،العدد  ،18/3عامن.



بني عودة ،سمر (  " ) 2882معوقات وصول املرأة للمناصب اإلدارية العليا يف املؤسسات
الفلسطينية العامة "  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة النجاح الوطنية  ،نابلس  ،فلسطني



تفاحة ،علياء (  " ، )2883مشكالت املرأة الصحفية العاملة يف الصحف اليومية" ،رسالة ماجستري
غري منشورة  ،الجامعة األردنية ،عامن.



جرادات ،صالح ( ،)2888حقوق املرأة يف اإلسالم ،دراسة مقارنة مع الواقع ،مطبعة الروزانا ،أربد.



حلواين ،إبتسام (" ،)2882العوائق التي تقف يف طريق املرأة العاملة وتعرقل مسرية نجاحها"،
املجلة العربية لإلدارة ،املجلد .)2( 22
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الخصاونة ،صالح ( ،)1333مبادئ االقتصاد الكيل ،الطبعة الثانية ،عامن ،املؤلف.



الخصاونة ،عيىس ( ،)1332صعوبات ترقية املرأة املوظفة إىل املستويات اإلدارية العليا يف وزاريت
التعليم العايل والرتبية والتعليم ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة الريموك ،األردن.



دائرة اإلحصاءات العامة ،األردن باألرقام ،عام 2888م.



دويكات ،سوسن ( " ، )2883تغريات سوق العمل وانعكاساتها عىل عمل املرأة " رسالة ماجستري
غري منشورة  ،الجامعة األردنية  ،عامن.



الرشيد ،عادل ،أبو دولة ،جامل (" ،)2881اتجاهات املرأة املوظفة نحو معوقات تقدمها وظيفياُ
يف منظامت األعامل األردنية" ،دراسات ،املجلد  ،)1( 20عامن.



الرشيد ،عبد السالم (" ،)2882معوقات التقدم الوظيفي للمرأة األردنية يف القطاع املرصيف :دراسة
مقارنة إلتجاهات الذكور واإلناث" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،الجامعة األردنية ،عامن.



الزيدي ،محمد ( " ،) 1335عمل املرأة العربية الواقع وآفاق التطوير"  ،مجمله العمل  ،ع () 63
السنة الثامنة عرش  ،عامن  ،األ ردن



السباعي ،بدر الدين ( ،)1305مشكلة املرأة ،العامل التاريخي ،دار الفارايب ،بريوت.



السلعوس ،رنا ( " ، )2881السامت الشخصية لدى املرأة يف القطاعني الحكومي والخاص يف مدينة
نابلس  -فلسطني "  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة النجاح الوطنية نابلس  ،فلسطني.



السليطي ،خالد (" ،)2882محددات تويل املرأة القطرية للمناصب اإلدارية القيادية"،ندوة دور
املرأة يف اإلدارة يف منطقة الخليج العريب ،الدوحة ،قطر.



سليم ،رفيقة حمود ( " ،)1333مشكالت املرأة الحارض و تحديات املستقبل "  ،بريوت :دار االمني
للطباعة والنرش والتوزيع.



سليم ،مريم ( ،)1333أوضاع املرأة العربية بني ثقل الواقع وتطلعات التحرر ،بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية.

97



شتيورى ،رىب (  " ، ) 2882الصعوبات التي تواجه اإلناث العامالت يف القطاع السياحي " رسالة
ماجستري غري منشورة  ،الجامعة األردنية  ،عامن.



شعبان ،بثينة (  " ، ) 2888املرأة العربية يف القرن العرشين "  ،الطبعة األوىل  ،دار املدى للثقافة
والنرش  ،سوريا دمشق.



الشهايب ،إنعام (" ،)2881مشكالت تبؤ املرأة للموقع القيادي من وجهة نظر القيادات النسائية:
التجربة العراقية" ،املؤمتر العريب الثاين يف اإلدارة ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الدول
العربية ،القاهرة.



الشهايب ،إنعام ،العزام ،عبداملجيد (" ،)2883إتجاهات املرأة القيادية يف األردن نحو معوقات
وصول املرأة إىل املواقع القيادية العليا" ،املجلة األردنية للعلوم التطبيقية ،املجلد  :)2( 6عامن.



عارف ،ناظم ( "، )2888مساواة املرأة بالرجل يف ميدان العمل " دراسة مقارنه مجلة مؤتة للبحوث
والدراسات املجلد الحادي عرش العدد األول.



عبد الفتاح ،سوسن ( " ،)1301أمناط السلوك القيادي للمرأة املرصية يف مجال العمل "  ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية التجارة ،جامعة عني شمس.



عبد الفتاح ،كاميليا ( " ،)1335سيكولوجية املرأة العاملة"  ،نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع
الفحالة – القاهرة.



عزام ،هرني ( ،)1333دور املرأة يف التنمية االجتامعية واالقتصادية يف البلدان العربية " ،يف " املرأة
العربية بني ثقل الدافع وتطلعات التحرر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.



العضايلة ،عيل (" ،)1330املشكالت اإلدارية التي تواجه املرأة املوظفة يف القطاع العام األردين:
دراسة ميدانية" ،أبحاث الريموك ،املجلد  :)4( 14عامن.



عليان ،عبد الباقي ( " ، )1332املشكالت التي تواجه معلمي و معلامت املرحلة األساسية حديثي
التعني يف األردن " ،املجلة العربية لإلدارة املجلد (.)3
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عوده ،سهري  ،والهندي ،سهى (" ،)2882مواقع صنع القرار للنساء يف  6وزارات فلسطينية "،
وحدة البحث مركز الدراسات النسوية.



عوض هللا ،خالد (  " ، )1334مشكالت املرأة الحرضية العاملة يف األردن دراسة ميدانية عىل عينة
من النساء العامالت يف مدينة عامن " رسالة ماجستري غري منشورة ،الجامعة األردنية  ،عامن.



العويض ،بدرية (" ،)2882العقبات القانونية واإلجتامعية املقيدة للمرأة الخليجية يف تويل
الوظائف القيادية" ،ندوة دور املرأة يف اإلدارة يف منطقة الخليج العريب ،الدوحة -قطر.



الفرحان ،أمل (" ،)1303الرقي الوظيفي للمرأة العاملة يف الجهاز اإلداري لوزارة الرتبية والتعليم
يف األردن ،مجلة دراسات ،مجلد  :)1( 16عامن.



الفرحان ،أمل ( " ، )1338اتجاهات املسؤلني يف اإلدارتني العليا و الوسطى يف القطاع العام العام
نحو عمل املرأة األردنية"  ،مجلة دراسات : )2( :10 ،ص.60-30



الفرحان ،أمل (" ،)1332أهمية العمل للموظفات يف املستويات اإلدارية العليا والوسطى يف القطاع
العام األردين" ،مجلة دراسات :)4( 13 ،عامن.



الفياض ،خالد ( " ، )1332املرأة و املراكز القيادية و اإلرشافية يف مراكز الوزارات"  ،دراسة ميدانية
معهد اإلدارة العامة ،األردن.



الفياض ،رجاء ( " ،)1333املرأة واملراكز اإلرشافية والقيادية يف مراكز الوزارات يف األردن :دراسة
ميدانية" ،مديرية البحوث :معهد اإلدارة العامة ،األردن.



القمش ،فوزية (  " ، )2883أثر التغري يف املستوى التعليمي للمرأة عىل مشاركتها يف اتخاذ القرارات
األرسية دارسة من ابنه يف مدينة صنعاء  ،رسالة ماجستري منشوره  ،الجامعة األردنية ،عامن.



املكتب اإلقليمي للدول العربية .)2883( ،التمييز يف مكان العمل ،مجلة عامل العمل ،العدد،47 ،
بريوت.



منظمة العمل الدولية ( ،)1333معايري منظمة العمل الدولية والنساء العامالت ،جنيف.
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منظمة العمل الدولية ( ،)2888تقرير منظمة العمل الدولية ،مجلة عامل العمل ،العدد  ،32عامن
وزارة العمل ،ص.25-28



منظمة العمل الدولية ( ،)2883زمن املساواة يف العمل ،جنيف :مكتب العمل الدويل.



منظمة العمل الدولية ( ،)2885تعزيز املساواة بني الجنسني (الدليل التدريبي للنقابات) بريوت:
املكتب اإلقليمي للدول العربية.



منظمة العمل الدولية ،)1334( ،دور منظمة العمل الدويل يف األمم املتحدة يف تعزيز حقوق املرأة
العاملة ،جنيف :مكتب العمل الدويل.



املوسوعة الحرة ( ،)2886دستور اململكة األردنية الهاشمية  ،الصفحة الرئيسية ،أسس و تعليامت
وأنظمة وقوانني.



النابليس ،محمد سعيد ( ،)1301االقتصاد السيايس ،مطابع مؤسسة الوحدة ،دمشق.



نصار ،هبة ( " ،)2882دور املرأة يف املناصب اإلدارية يف بعض أقطار املجتمع العريب ودور الدول
والحكومات يف تفعيله" ،ندوة دور املرأة يف اإلدارة يف منطقة الخليج العريب ،الدوحة-قطر.



نرصاوي ،فاتن ( " ،)1306العوامل التي تؤثر يف الدور القيادي للمرأة يف املجتمع األردين من
وجهتي نظر اإلناث و الذكور القياديني" ،رسالة ماجستري غري منشوره  ،جامعة الريموك  ،اربد.



اإلبراهيم ،فادية عاين(، )2880واقع تويل املرأة االردنية إىل املراكز القياية يف البنوك دراسة مقارنة
بني بعض البنوك املحلية والدولية،رسالة ماجستري غري منشوره الجامعة الردنية ،عامن.



حبيب ،جيام عفيف(،)2885العوامل املؤثرة عىل حصول املرأة عىل مراكز إدارية عليا يف الوزارات
الحكزمية االردنية يف االردن،رسالة ماجستري غري منشورة ،الجامعة االردنية ،عامن،االردن.



الخاروف ،امل محمود القضاة(،)2885الخصائص الدميوغرافية واالجنتامعية والسامت القيادية
لدى سيدات اعامل القطاعني الصناعي والتجاري والعوامل املؤثرة يف تجاحهن يف العمل،بحث
منشور،الجامعة االردنية.
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الحديدي ،ضحى (،)2886واقع القيادات النسائية يف وزارة الرتبية والتعليم/االردن ،ملتقى
القيادات النسائية يف وزارة الرتبية والتعليم ،عامن االردن.



العامري ،صالح مهدي محسن ،الغالبي ،طاهر محسن منصور ( ،)2887اإلدارة واألعامل ،دار وائل
للنرش ،ص.413
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املالحق
ملحق رقم ()1
استبانة الدراسة
جامعة عامن العربية للدراسات العليا
كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا
قسم إدارة األعامل

االخوه واألخوات الكرام،،،
تحية طبية وبعد،،،
بهدف التعرف إىل املحددات التي تحول دون وصول املرأة املوظفة إىل املراكز القيادية يف
املستويات اإلدارية العليا الوسطى يف القطاع املرصيف ،نقوم بإجراء هذه الدراسة وقد تم اختياركم بطريقة
عشوائية ضمن عينة الدراسة راجيا التكرم بتعبئة االستامرة التي بني أيديكم علام بأنها مخصصة لغايات
هذا البحث العلمي فقط.
واقبلوا فائق االحرتام،،،

البـــــاحثة
قمر ســابا
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الجزء األول
أوال :البيانات الدميوغرافية والوظيفية
أرجو التكرم باختيار اإلجابة التي تتفق مع حالتكم بوضع عالمة (  ) xيف املربع املناسب-:
 .1الجنس:
أنثى

ذكر
 .2العمر:
 ºاقل من  38سنة
 58 – 41سنة

 48 – 31 ºسنة
 51 ºسنة فأكرث

 .3الحالة االجتامعية:
أعزب

أخرى

متزوج

 .4املؤهل العلمي:
الدراسة الثانوية
بكالوريوس

دبلوم كلية مجتمع
دراسات عليا

 .5املستوى اإلداري:
اإلدارة العليا

 ºاإلدارة الوسطى

اإلدارة التنفذية
 .6عدد سنوات الخربة:
اقل من  5سنوات

 18 – 5 ºسنوات

 15 – 18سنة

 28 -15سنة

 25 – 28سنة

25سنة فأكرث

 .7عدد سنوات الخربة يف املنصب اإلداري الحايل:
اقل من  5سنوات

أكرث من ذلك
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الجزء الثاين:
ا ) يتعلق هذا الجزء بجمع بيانات حول املحددات املؤسسية يف وصول املرأة للمستويات اإلدارية العليا،
وسوف يتم استخدام مقياس ليكرت الخاميس لقياس درجة تطبيق هذه الفقرات يف القطاع املرصيف
األردين .يرجى وضع إشارة (  ) Xتحت اإلجابة التي تتفق وموقفكم.
 املحددات املؤسسية
رقم

درجة تأثري املحدد عىل ترقية املرأة

الفقرة

الفقر

ال

ة

أوافق
بشدة

1

تتخصص املرأة يف مجاالت عمل معينة
ومحدودة.

2

توجد معدالت تدرج عالية للنساء ضمن
املستويات األدىن إال أنها تقل نسبيا إىل
املستويات األعىل.

3

يعتقد املديرون بان املرأة اقل التزاما ووالء
للمؤسسة.

4

يعتقد املديرون بتدين قدرة املرأة يف مامرسة
القيادة.

5

يعيق الدور غري الواضح لكل من الرجل واملرأة
من تقدمها الوظيفي
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أوافق محاي أوافق أوافق
بشدة د

بشدة

يعتقد املسؤولون بان املرأة اقل إنتاجية

6

وفاعلية يف أداء العمل يف املستويات العليا من
املستويات الدنيا.
تحد القوانني والترشيعات املعمول بها وال سيام

7

يف مجال الرتشيحات واالنتخابات من وصول
املرأة إىل املناصب اإلدارية العليا.
يحد غياب املعايري الواضحة للرتقية للمناصب

0

اإلدارية العليا من وصول املرأة إليها
3

تحرم املشاركة السياسية املرأة مها اإلداري.

18

يوجد تحيز خفي يف الرتقية يحد من نسبة
وصول النساء إىل املواقع القيادية العليا.

 )2يتعلق هذا الجزء بجمع بيانات حول املحددات الشخصية يف وصول املرأة للمستويات اإلدارية العليا،
وسوف يتم استخدام مقياس ليكرت الخاميس لقياس درجة تطبيق هذه الفقرات يف القطاع املرصيف
األردين .يرجى وضع إشارة (  ) Xتحت اإلجابة التي تتفق وموقفكم.
 املحددات الشخصية
درجة تأثري املحدد عىل ترقية املرأة

رقم
الفقر
ة

الفقرة

1

تضعف رغبة املرأة الشخصية يف اكتساب
املهارات والقدرات الالزمة لتويل مراكز إداريه
عليا.

2

تعتقد املرأة يف الغالب بعدم مالمئة طبيعتها
الفسيولوجية ملامرسة مسؤوليات إدارية عليا.

محاي أواف أواف
ال أوافق ال
ق
ق
بشدة أواف د
بشدة
ق
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3

تنظم املرأة العاملة وقتها بني العمل داخل
املنزل وخارجه.

4

تفتقد املرأة الثقة الرضورية بالنفس ملواجهة
الصعوبات املختلفة

5

ال تتمتع املرأة عادة بالجرأة واملغامرة يف إدارة
العمل.

6

ال تتمكن املرأة من إعطاء النموذج املطلوب
للموظفني.

7

ال تستطيع املرأة تحمل مسؤوليات عدة يف
وقت واحد.

0

ال تتمتع املرأة باملبادرة واالبتكار الخالق يف
العمل.

3

يسهم الحامس واالندفاع الكايف للعمل يف
وصول املرأة إىل املستويات اإلدارية العليا.

18

تضعف التأثريات النفسية والجسدية للحمل
والوالدة من منافسة املرأة للرجل يف الوصول إىل
املناصب اإلدارية العليا.
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 )3يتعلق هذا الجزء بجمع بيانات حول املحددات االجتامعية يف وصول املرأة للمستويات اإلدارية العليا،
وسوف يتم استخدام مقياس ليكرت الخاميس لقياس درجة تطبيق هذه الفقرات يف القطاع املرصيف
األردين .يرجى وضع إشارة (  ) Xتحت اإلجابة التي تتفق وموقفكم.
 املحددات االجتامعية
درجة تأثري املحدد عىل ترقية املرأة

رقم
الفقرة

الفقرة

1

متكن مشاركة الزوج أو األوالد أو حتى شخص ثالث
يف أعامل املنزل للمرأة العاملة من قضاء وقت أكرب
يف العمل خارج املنزل.

2

ينظر املجتمع بعدم توفر القدرة لدى املرأة عىل رسم
الخطط والسياسات واتخاذ القرارات.

3

يفضل الزبائن أو العمالء التعامل مع الرجل.

4

يقترص دور املرأة عىل مجاالت محددة اقل مام هو
متاح للرجل.

5

يعتقد الكثريين من أفراد املجتمع بأن املكان املناسب
للمرأة هو البيت.

6

تخضع املرأة يف الغالب للقيود االجتامعية.

7

تعتمد املرأة يف الجوانب االجتامعية والرتبوية عىل
الرجل.

0

يتخوف الرجل يف املجتمع من منافسة املرأة وتفوقها
يف املراكز اإلدارية العليا.

3

يتدىن مستوى التقبل االجتامعي لدور املرأة يف املراكز
اإلدارية العليا.

18

تحد تبعية املرأة للرجل (األب ،األخ ،الزوج) من
أمكانية التحاقها بالتعليم الجامعي

ال أوافق ال
أوافق
بشدة
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محايد أوافق أوافق
بشدة

ملحق رقم ()3
أعضاء لجنة التحكيم
االسم

مكان العمل

ا .د .شوقي عبد الجواد

جامعة عامن العربية للدراسات العليا

د .صباح محمد موىس

جامعة عامن العربية للدراسات العليا

ا .د .محمد ابو صالح

جامعة عامن العربية للدراسات العليا

ا .د .نعمة الخفاجي

جامعة عامن العربية للدراسات العليا

أ .د .روال الضامن

جامعة عامن العربية للدراسات العليا

أ.د .بشري عبد العظيم البنا

جامعة عامن العربية للدراسات العليا

أ.د .عادل رجب

جامعة عامن العربية للدراسات العليا

أ.د .احمد املرصي

جامعة عامن العربية للدراسات العليا

د .سعاد الربنوطي

جامعة عامن العربية للدراسات العليا

أ .د .عبد الباري درة

جامعة عامن العربية للدراسات العليا

د .سلوى السامرايئ

جامعة اإلرساء األهلية

أ.د .عدنان النعيمي

جامعة اإلرساء األهلية

د .اثيلة العزاوي

جامعة اإلرساء األهلية

د .ماجدة التميمي

جامعة البرتاء األهلية

د .عصام الدباغ

جامعة عامن األهلية
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