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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

مقدمة

ثمــة إجمــاع فــي األدبيــات االجتماعيــة علــى وصــف األ�ة العربيــة التقليديــة علــى أنهــا 
أ�ة ممتــدة تحولــت بفعــل عوامــل التحديــث والتطــور إلــى أ�ة نوويــة، وتتصــف بأبويــة 
الســلطة والنســب، وبأنهــا هرميــة البنيــة يحتــل فيهــا األب رأس الهــرم، ويتــم تقســيم العمــل 
فيهــا علــى أســاس ال�كيــب العمــري والنوعــي، بحيــث تقــع علــى كاهــل األب جميــع التبعــات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة، وتميــل موازيــن القــوى داخلهــا لصالحــه، وتبــدو ســيطرته علــى 

عنــا� أ�تــه شــبه مطلقــة (بــركات،2009). 

وقــد أجمعــت الدراســات االجتماعيــة ا�حليــة بهــذا الســياق علــى أن تبعيــة ا�ــرأة للرجــل فــي 
ــد األبويــة  ــم والتقالي ــا لتفاعــل منظومــة القي ــا صافًي ــة التقليديــة تعــد نتاًج األ�ة العماني
والذكوريــة الســائدة؛ األمــر الــذي مكــن الرجــل القيــام بــأدوار محوريــة داخــل نطــاق أ�تــه 
ومجتمعــه، وبالتالــي أخــذ زمــام ا�بــادرة عــن ا�ــرأة فــي صناعــة كثــ� مــن القــرارات ذات 
العالقــة بخياراتهــا ســواء داخــل نطــاق أ�تــه أو مجتمعــه. وقــد لعبــت النظــرة التقليديــة 
للمــرأة ولــألدوار والوظائــف ا�توقعــة أن تؤديهــا، دوًرا مهًمــا فــي زيــادة تكريســها ألدوارهــا 
التقليديــة الــيت تــدور حــول وظائفهــا البيولوجيــة مــن حمــل وإنجــاب ووظائفهــا االجتماعيــة 
ــة؛ مــا أســهم  ــال ا��لي ــزوج وإنجــاز األعم ــاء، وخدمــة ال ــة األبن ــة مــن حيــث تربي والثقافي
فــي منــح الرجــل بســبب أســطورة تقســيم العمــل وطبيعــة عالقــة الرجــل بوســائل اإلنتــاج 
وأدواتــه وبســبب طبيعتــه البيولوجيــة وبســبب القيــم وا�عتقــدات الســائدة مزيــًدا مــن 
الســيطرة علــى ا�ــرأة، وعلــى الكثــ� مــن قراراتهــا (الحارثــي، 2003). وعلــى الرغــم مــن أن 
ــة  ــاة االقتصاديــة واإلنتاجي ــة كانــت تقــوم بــأدوار مهمــة ومتعــددة فــي الحي ا�ــرأة الُعَماني
فــي األ�ة العمانيــة التقليديــة، غــ� أن مســاهمتها بقيــت محــدودة ضمــن حــدود القطاعــات 
التقليديــة، وفــي أعمــال تقــع ضمــن إطــار األ�ة وغــ� مدفوعــة األجــر، وفــي بعــض ا�هــن 
التقليديــة البســيطة حــىت بدايــة الســبعينيات، بحيــث انحــ� نشــاطها االقتصــادي بشــكل 
ــري،  ــي (العم ــاج واالســتهالك ا��ل ــات الخاصــة باإلنت ــاج الســلع والخدم ــي إنت رئيــيس ف

.(2009

إّال أن عمليــة التطــور والتحديــث الــيت أصابــت ا�جتمــع الُعَمانــي فــي اآلونــة األخــ�ة 
أســهمت فــي إحــداث تغــ�ات عميقــة وجذريــة فــي بنيــة األ�ة، خاصــة فــي شــكل وبنــاء 
الســلطة فيهــا، وفــي رفــع مكانــة ا�ــرأة االجتماعيــة وزيــادة ســلطتها وقدرتهــا علــى ا�شــاركة 
فــي اتخــاذ كثــ� مــن القــرارات بداخلهــا خاصــة ا�تعلقــة بأشــكال ا�هــن ا�مكــن أن تعمــل بهــا. 
وقــد كان ل�عــة وعمــق التحــوالت الــيت أصابــت األ�ة الُعمانيــة وطبيعــة أدوار عنا�هــا، 
ــن  ــة م ــة ا�أمول ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــع مســتوى التوقع ــي رف ــم ف دور مه
ــة، 2012)، خاصــة فــي ظــل حركــة  ــة الب�ي ــر التنمي ــى وجــه الخصــوص (تقري ا�ــرأة عل
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التحديــث وقــوة التحــوالت الــيت يشــهدها ا�جتمــع الُعَمانــي و�عــة عمليــة انتقالــه إلــى نمــط 
ا�جتمعــات الح�يــة ا�عــا�ة، اآلخــذ بالنظــر إلــى مســألة مســاهمة ا�ــرأة االقتصاديــة 
كعنــ� �وري لبلوغــه كثــ� مــن أهدافهــا التنمويــة وتحقيــق التقــدم ا�نشــود؛ بــل أصبــح 

ينظــر إلــى هــذه ا�ســألة كغايــة لعمليــة التنميــة ومحورهــا. 

إن النهضــة التعليميــة الواســعة النطــاق الــيت شــهدتها الســلطنة فــي الفــ�ة األخــ�ة، وعودة 
أعــداد كبــ�ة مــن العمانيــ� ا�غ�بــ� الذيــن أتيــح لهــم فــرص التعليــم العالــي والعمــل فــي 
الخــارج؛ قــد أســهم أيضــا ب�ايــد أعــداد اإلنــاث ا�تعلمــات، وتزايــد نســبة مســاهمتهن فــي 
ســوق العمــل خاصــة فــي القطــاع الحكومــي، علــى اعتبــار أن هــذا القطــاع ا�شــغل األكــرب 
ــل ا�ناســبة  ــرص العم ــه ف ــر في ــذي تتواف ــيس ال ــاز الرئي ــو الجه ــة ه ــة ا�حلي ــوى العامل للق
لإلنــاث بفعــل مالءمــة الظــروف الــيت يتيحهــا لهــن، وبســبب مــا يقدمــه مــن مزايــا تتعلــق 
بالرواتــب وفــ�ات الــدوام، وظــروف عمــل تناســبها. وعلــى الرغــم مــن ال�ايــد ا�الحــظ فــي 
نســب مســاهمة ا�ــرأة العمانيــة فــي ســوق العمــل -كمــا أســلفنا- إال أن ا�ــؤ�ات ا�حليــة 
ا�توافــرة توضــح بقاءهــا دون مســتوى الطمــوح وتركزهــا فــي قطاعــات محــددة (كالقطــاع 
الحكومــي) وعــزى ذلــك لحداثــة مؤسســات التعليــم والتأهيــل، واســتمرار تأثــ� كثــ� مــن 

ا�فاهيــم وا�عتقــدات الســلبية لخــروج ا�ــرأة للعمــل (العمــري، 2009). 

    وتؤكــد األدبيــات ا�حليــة ا�توافــرة، بأنــه علــى الرغــم مــن الزيــادة الطارئــة علــى نســب 
مســاهمة ا�ــرأة بســوق العمــل ا�حلــي، إال أن مســتويات مشــاركتها هــذه مــا زالــت دون 
ــى  ــابقة- إل ــج الدراســات الس ــود -حســب نتائ ــك يع ــرد ذل ــدو أن م ــوح، ويب ــتوى الطم مس
ضعــف محــركات مســاهمة ا�ــرأة بســوق العمــل، واســتمرار تفضيــل األ�ة الُعَمانيــة �هــن 
ــارات ا�ناســبة لســوق العمــل  ــدان ا�ــرأة للكثــ� مــن ا�ه محــددة فقــط للمــرأة، إضافــة لفق

ــات، 2013). ــز الوطــين لإلحصــاء وا�علوم (ا�رك

    كمــا وتؤكــد أن اســتمرارية عمليــة إقصــاء ا�ــرأة عــن كثــ� مــن ا�هــن الحديثــة الطابــع، 
ــض  ــا�ه لخف ــات عن ــى كل طاق ــاج إل ــع يحت ــي مجتم ــة ف ــش مســاهمتها االقتصادي وتهمي
ــة  ــة تنمي ــى عملي ــردود ســليب وخطــ� عل ــه م ــة، ل ــتويات التنمي ــع مس ــة ورف ــبء اإلعال ع
ا�جتمــع وتطــوره. كمــا يبــدو أن التغــ�ات ا�تســارعة الطارئــة علــى األوضــاع االجتماعيــة 
واالقتصاديــة لــأل�ة العمانيــة صاحبهــا ارتفــاع فــي مســتويات ا�عيشــة لــأل�ة، وتعــدد 
حاجاتهــا وزيــادة مســتويات اســتهالكها، وعــدم قــدرة الرجــل علــى اإليفــاء بهــذه ا�تطلبــات 

وحــده؛ مــا عــزز مــن دوافــع ومحــركات دخــول ا�ــرأة لســوق العمــل.
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مشكلة الدراسة
يعــد موضــوع عمــل ا�ــرأة ومســاهتمها االقتصاديــة فــي ا�جتمــع الُعَمانــي قضيــة مهمــة؛ �ــا 
لهــا مــن تأثــ� علــى ا�جتمــع بشــكل عــام، وعلــى ا�ــرأة علــى وجــه الخصــوص ومــا تشــكله 
مــن حقــل خصــب للبحــث والدراســة بســبب عمــق انعكاســاتها وتعــدد مضامينهــا ســواء علــى 
ا�ــرأة أو األ�ة أو علــى ا�جتمــع ومــا اع�اهــا مــن تبــدالت وتغــ�ات، وعلــى الرغــم مــن 
أهميــة هــذه الظاهــرة فــي ا�جتمــع العمانــي؛ إال أنهــا مــا زالــت تعانــي مــن قلــة الدراســات 
ونــدرة البيانــات ا�توافــرة حولهــا، إضافــة إلــى شــح األبحــاث ا�يدانيــة لكثــ� مــن جوانبهــا� 
ــع الُعَمانــي فــي  ــى ا�جتم ــة الــيت طــرأت عل وفــي ضــوء �عــة وحجــم التغــ�ات ا�تالحق
العقــود الثــالث األخــ�ة؛ وفــي ظــل الحاجــة لتحقيــق فهــم عميــق ودقيــق لهــذه الظاهــرة، 
ــة  ــة �عاين ــرة الدراســة الحالي ــورت فك ــد تبل ــة، فق ــا ا�ختلف ــي لجوانبه ــراء معرف ــق ث وتحقي

مشــكلتها وأهدافهــا� 

أهمية الدراسة
انبثقــت أهميــة الدراســة مــن الــدور الــذي تلعبــه ا�ــرأة االقتصادية في ســوق العمــل العماني، 
ومــن محاولــة ال�كــ� علــى أهــم محــددات عمــل ا�ــرأة فــي ا�جتمــع الُعَمانــي ومســاهمتها 
االقتصاديــة وتــرك بصمتهــا فــي تنميــة مجتمعهــا جنبـًـا إلــى جنــب مــع الرجــل؛ ممــا يســاعد 
علــى توفــ� قاعــدة بيانــات مهمــة للباحثــ� وصنــاع القــرار حــول هــذه الظاهــرة االجتماعيــة 
السياســات  ا�ناســبة لرســم  القــرارات  اتخــاذ  فــي  ومســاراتها واتجاهاتهــا ومســاعدتهم 
االقتصاديــة واالجتماعيــة ا�ســتقبلية، ومــن ثــم إثــراء الــ�اث الفكــري بحيثيــات وتفاصيــل 
هــذه الظاهــرة، خاصــة بســبب قلــة ونــدرة الدراســات ا�حليــة ا�عمقــة حولهــا علــى حــد علــم 

الباحثــ�� 

أهداف الدراسة
حاولــت الدراســة إلقــاء الضــوء علــى موضــوع ا�ســاهمة االقتصاديــة للمــرأة العمانيــة فــي 
مجتمعهــا، وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى مواقــف أفــراد عينــة الدراســة مــن مســاهمة ا�ــرأة 

االقتصاديــة وعملهــا خــارج ا�ــ�ل علــى النحــو اآلتــي�
1. التعرف على توجهات عينة الدراسة نحو خروج ا�رأة لسوق العمل.

2. رصد مواقف عينة الدراسة حول أهمية عمل ا�رأة الُعَمانية في تنمية ا�جتمع.
3. التعرف على مصادر اتخاذ قرار عمل ا�رأة في ا�هن ا�تاحة.

4. إلقاء الضوء على أهم الدوافع الرئيسية لخروج ا�رأة الُعَمانية للعمل.
5. الكشف عن ا�هن ا�فضلة للمرأة في ا�جتمع الُعَماني.

6. الوقــوف علــى أهــم أســباب تفضيــل أفــراد العينــة لعمــل ا�ــرأة فــي بعــض ا�هــن دون 
غ�هــا.
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تساؤالت الدراسة

هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
1. ما توجهات عينة الدراسة نحو خروج ا�رأة لسوق العمل؟

2. ما مواقف عينة الدراسة حول أهمية عمل ا�رأة الُعَمانية في تنمية ا�جتمع؟
3. ما مصادر اتخاذ قرار عمل ا�رأة في ا�هن ا�تاحة؟

4. ما أهم الدوافع الرئيسية لخروج ا�رأة الُعَمانية للعمل؟
5. ما ا�هن ا�فضلة للمرأة في ا�جتمع الُعَماني؟

6. ما أهم أسباب تفضيل أفراد العينة لعمل ا�رأة في بعض ا�هن دون غ�ها؟

اإلطار املنهجي للدراسة

طبقــت الدراســة علــى عينــة مــن أفــراد ا�جتمــع الُعَمانــي ممثلــة لألقاليــم الثالثــة فــي ســلطنة 
ُعَمــان (الشــمال والوســط والجنــوب) وقــد بلــغ حجــم العينــة (3150) فــرًدا مــن أربــاب األ� 
ــم الشــهرية ودرجــة تح�هــم.  ــم ودخوله ــت أعمارهــم ومســتويات تعليمه ــة اختلف الُعَماني
البيانــات، متضمنــة أســئلة حــول  واســتخدمت الدراســة دليــل االســتبانة كأداة لجمــع 
مجموعــة مــن األبعــاد ا�ختلفــة ذات العالقــة بالظاهــرة قيــد الدراســة. كمــا تمــت االســتعانة 
با�نهــج النوعــي ممثــًال فــي ا�قابــالت ا�عمقــة مــع بعــض أفــراد ا�جتمــع العمانــي؛ بهــدف 
الوصــول إلــى معرفــة دقيقــة حــول حيثيــات الظاهــرة ا�دروســة ومتالزماتهــا. وقــد اعتمــدت 
ــي  ــة ف ــن األســاليب اإلحصائي ــدد م ــة باالســتعانة بع ــج ا�ســح بالعين ــى منه الدراســة عل
برنامــج الحــزم اإلحصائيــة ا�تعــارف عليــه فــي العلــوم االجتماعيــة (SPSS)؛ وذلــك بهــدف 

معالجــة بيانــات الدراســة، والكشــف عــن تفاصيلهــا وتحليــل حيثياتهــا. 

الدراسات السابقة

ا�ــرأة  أن هنــاك عوامــل محــددة �ســاهمة  الســابقة  ا�حليــة  الدراســات  بعــض  أكــدت 
ــوان  ــت دراســة (ا�ســلمي، 1995) تحــت عن ــث بين ــي، حي ــع الُعَمان ــي ا�جتم ــة ف االقتصادي
«انخــراط ا�ــرأة الُعَمانيــة فــي العمــل، وعالقتــه بتغيــ� أدوارهــا التقليديــة»، أن أهــم العوامل 
ا�حركــة لخــروج ا�ــرأة للعمــل كانــت تلــك العوامــل االقتصاديــة ومــن ثــم العوامــل النفســية 
ــا.  ــة ا�ــرأة فــي تحســ� الوضــع االقتصــادي أل�ته واالجتماعيــة؛ وعــزت ذلــك إلــى رغب
ــرأة  ــراط ا� ــوق انخ ــت تع ــا زال ــيت م ــات ال ــن الصعوب ــ� م ــود كث ــت الدراســة وج ــا بين كم
الُعَمانيــة بســوق العمــل، والــيت تتمثــل فــي القيــم وا�وروثــات االجتماعيــة ا�عارضــة لخــروج 
ا�ــرأة لســوق العمــل، وصعوبــة التوفيــق بــ� العمــل ا��لــي والوظيفــي والعنايــة باألطفــال 
وتربيتهــم. وأشــارت الدراســة إلــى أن أهــم ا�هــن ا�رغوبــة للمــرأة الُعَمانيــة تتمثــل فــي ا�هــن 

6



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

ذات العالقــة بمجــال ال�بيــة والتعليــم وبمجــال الخدمــة العامــة، واألعمــال البســيطة الــيت 
ال تحتــاج إلــى مهــارات عاليــة.

وآثــاره  دوافعــه  الزوجــة  «عمــل  حــول   (2006 وا�عمــري،  (الدقــس  دراســة  وأظهــرت 
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي األ�ة الُعَمانيــة: دراســة ميدانيــة علــى عينــة بمدينــة 
مســقط»، والــيت هدفــت إلــى كشــف أثــر عمــل الزوجــة العمانيــة علــى أوضاعهــا االقتصاديــة 
ــة  ــى عين ــت عل ــيت أجري ــل، وال ــا للعم ــيت تدفعه ــى األســباب ال ــرف عل ــة، والتع واالجتماعي
قوامهــا (400) زوجــة عاملــة، أن هنــاك عــدة أســباب تدفــع الزوجــة للعمــل خــارج ا�ــ�ل، 
جــاء فــي مقدمتهــا األســباب االقتصاديــة ثــم االجتماعيــة ثــم الشــخصية، وخلصــت الدراســة 

ــا. ــا داخــل نطــاق أ�ته ــد يعــزز مــن مكانته ــى أن خــروج ا�ــرأة للعمــل ق إل

كمــا ذهبــت دراســة (العمــري، 2009)، ا�وســومة بـــ «صــورة ا�ــرأة العمانيــة العاملــة فــي 
ثقافــة الشــباب» والــيت طبقــت علــى عينــة حجمهــا (2790) مــن الذكــور واإلنــاث، إلــى وجــود 
اتجاهــات واضحــة لــدى أفــراد عينــة الدراســة حــول العمــل والكســب الــذي عدته أهــم وظائف 
الرجــل، بينمــا حــ�ت وظائــف ا�ــرأة فــي خدمــة زوجهــا والعنايــة بأوالدهــا، خاصــة فــي 
حــال قــدرة الــزوج علــى اإلنفــاق علــى أفــراد أ�تــه وتلبيــة حاجاتهــم. كمــا بينــت الدراســة 
أن بعــض العــادات والتقاليــد تحــول دون التحــاق ا�ــرأة ببعــض ا�هــن خاصــة ا�ختلطــة، 
وأوضحــت أن أهــم دوافــع عمــل ا�ــرأة كانــت تأكيــد الــذات ثــم ا�ســاهمة فــي اقتصاديــات 

األ�ة، ثــم شــغل وقــت الفــراغ، وأخــ�اً تكويــن عالقــات اجتماعيــة جديــدة.

حمددات مساهمة املرأة االقتصادية يف اجملتمع العماني

حاولــت الدراســة رصــد طبيعــة اتجاهــات أفــراد ا�جتمــع الُعَمانــي إزاء مســاهمة ا�ــرأة 
االقتصاديــة وعملهــا خــارج ا�ــ�ل، ومــدى اعتقادهــم بأهميــة عملهــا فــي تنميــة ا�جتمــع، 
وصاحــب قــرار خروجهــا لســوق العمــل، ودوافــع خروجهــا للعمــل وتوجهاتهــم نحــو أنمــاط 
ا�هــن ا�مكــن أن تعمــل بهــا ا�ــرأة ومســوغات تلــك التوجهــات، وفيمــا يلــي عــرض مفصــل 

ألهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة:
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جدول (1): 
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوث� حسب مواقفهم من خروج املرأة لسوق العمل

هل تؤيد خروج املرأة 
Chi-squareSig النسبة%التكرارللعمل

137743.7نعم/ أؤيد عملها

2158.2160.000

2297.3ال/ أرفض عملها

يعتمد على طبيعة العمل 
الذي ستؤديه ا�رأة

149347.4

511.6غ� مبينة

3150100.0ا�جموع

يعايــن جــدول (1) مــدى تأييــد أربــاب األ� مســألة خــروج ا�ــرأة ومســاهمتها فــي ســوق 
العمــل، حيــث أبــرزت نتائجــه وجــود نســبة مرتفعــة مــن أفــراد عينــة الدراســة تؤيــد خــروج 
ا�ــرأة لســوق العمــل ولكــن بصــورة م�وطــة وبنســبة بلغــت (47.4%)، بمعــىن أن تأييدهــم 
لخروجهــا يعتمــد علــى طبيعــة العمــل الــذي ســ�اوله، وهــي نتيجــة تؤكــد وجــود تحفظــات 
واضحــة لــدى أفــراد ا�جتمــع الُعَمانــي حــول مبــدأ عمــل ا�ــرأة. با�قابــل، أشــار مــا نســبته 
(43.7%) مــن أفــراد عينــة الدراســة إلــى تأييدهــم ا�طلــق لخــروج ا�ــرأة لســوق العمــل دون 
رهــن هــذه ا�ســألة بطبيعــة ا�هنــة الــيت يمكــن أن تزاولهــا. وهــي نتيجــة تنســجم مــع مــا 
ــيت أكــدت وجــود  ــي وال ــع الُعَمان ــى ا�جتم ــت عل ــيت أجري ــه دراســة (عــزاز، 2013) ال أبرزت
مواقــف إيجابيــة لــدى أفــراده تجــاه عمــل ا�ــرأة وبشــكل م�ايــد ومتصاعــد، فقــد توصلــت 
نتائــج الدراســة إلــى وجــود زيــادة كبــ�ة فــي عــدد اإلنــاث العمانيــات الداخــالت لســوق 
العمــل بــ� تعــدادي (2003) و (2010) حيــث بلــغ مقــدار الزيــادة (74.86) أي بمتوســط 
زيــادة ســنوية قدرهــا(10.7%) ويمثــل ذلــك ضعــف معــدل الزيــادة علــى ا�ســتوى الوطــين 
ــس  ــور خــالل نف ــادة بالنســبة للذك ــدار الزي ــن مق ــ� م ــرب بكث ــي أك ــ�ة، وه ــس الف ــي نف ف
الفــ�ة، مــا يشــ� إلــى أن هنــاك زيــادة فــي حجــم مســاهمة ا�ــرأة فــي ســوق العمــل فــي 

الســلطنة.

a
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كمــا أظهــرت نتائــج الجــدول أعــاله أن هنــاك نســبة قليلــة لــم تتجــاوز (7.3%) مــن أفــراد 
ــل، وتعــد هــذه النتيجــة  ــق �ســألة خــروج ا�ــرأة للعم ــم ا�طل ــدوا رفضه ــة الدراســة أب عين
ــين بعــض  ــؤ�ات حــول تب ــن م ــه م ــاه -رغــم محدوديتها-بســبب مــا تتضمن الفتــة لالنتب
ــرأة  ــألة خــروج ا� ــات ســلبية ومعارضــة �س ــي الســلطنة التجاه ــة ف ــح االجتماعي ال�ائ
لســوق العمــل، وحــ� وظائــف ا�ــرأة فــي خدمــة زوجهــا والعنايــة بأوالدهــا، خاصــة فــي 
حــال قــدرة الــزوج علــى اإلنفــاق علــى أفــراد أ�تــه وتلبيــة حاجاتهم�وهــي ذات النتيجــة 
ــة كدراســة (وزارة االقتصــاد الوطــين، 2011)  ــا بعــض الدراســات ا�حلي الــيت خلصــت إليه
ودراســة (العمــري، 2009)، الــيت أشــارت إلــى أن فــرص مســاهمة ا�ــرأة الُعَمانيــة بســوق 
العمــل مــا زالــت محــدودة؛ وذلــك بســبب ضعــف حراكهــا االجتماعــي وضعــف اســتقالليتها، 
ويــرى الباحثــون أن ســبب رفــض هــذه النســبة مــن ا�بحوثــ� لعمــل ا�ــرأة يعــود إلــى 
العــادات والتقاليــد ا�حافظــة الــيت مــا زالــت تــ� علــى أن مــكان ا�ــرأة األســايس هــو البيــت 

ودورهــا الرئيــيس هــو القيــام بوظائفهــا التقليديــة كزوجــة وأم وربــة مــ�ل.

جدول(2):
التوزيعات النسبية والتكرارية ملواقف املبحوث� نحو أهمية عمل املرأة في تنمية املجتمع

هل تعتقد بأهمية عمل 
chi-squereSin النسبة%التكراراملرأة في تنمية املجتمع؟

187559.5نعم

2816.0980.000

1504.8ال 

107634.2يعتمد على طبيعة العمل

491.6ال ينطبق

3150100.0ا�جموع

يتضــح مــن خــالل نتائــج الجــدول رقــم (2) حــول أهميــة عمــل ا�ــرأة الُعَمانيــة فــي تنميــة 
ــة  ــة تنمي ــي عملي ــرأة ف ــة مســاهمة ا� ــة بأهمي ــراد العين ــن أف ــة (59.5%) م ــع، قناع ا�جتم
ــد  ــى حــد بعي ــة وإل ــى مرهون ــذه تبق ــم ه ــأن قناعته ــم ب ــ� (34.2%) منه ــا ب ــع، كم ا�جتم
بطبيعــة ا�هنــة الــيت يمكــن أن تزاولهــا. وبشــكل عــام فــإن هــذه النتيجــة تدلــل بمجملهــا علــى 
ــدور االقتصــادي  ــة ال ــي حــول أهمي ــع الُعَمان ــراد ا�جتم ــدى أف ــة ل ــات إيجابي وجــود اتجاه

للمــرأة وأهميــة مســاهمتها فــي ســوق العمــل وأهميــة دورهــا فــي تنميــة ا�جتمــع.

a
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با�قابــل، أشــار (4.8%) فقــط مــن عينــة الدراســة إلــى عــدم إيمانهــم بأهميــة الــدور الــذي 
يمكــن أن تقــوم بــه ا�ــرأة فــي تنميــة ا�جتمــع وهــي نســبة قليلــة جــداً، وتؤكــد إيجابيــة نظــرة 
أفــراد ا�جتمــع الُعَمانــي بشــكل عــام بخصــوص دور ا�ــرأة فــي عمليــة التنميــة. ويبــدو أن 
هــذه النظــرة الســلبية والضيقــة �ســألة مســاهمة ا�ــرأة بســوق العمــل لــدى فئــة محــدودة 
مــن الســكان قــد تعــود لظــروف واعتبــارات اجتماعيــة وثقافيــة خاصــة بهــذه ال�يحــة 
ــى  ــاة عل الســكانية وظــروف حياتيــة غــ� مواتيــة بســبب كــ�ة ا�ســئوليات األ�يــة ا�لق
عاتقهــا. ويبــدو أن األعــراف والتقاليــد ا�وروثــة والقيــم الثقافيــة الســائدة، مــا زالــت تشــكل 
محــددات أساســية لخــروج ا�ــرأة لســوق العمــل ومســاهمتها االقتصاديــة، وانخراطهــا فــي 
كثــ� مــن ا�هــن الحديثــة الــيت تحتاجهــا عمليــة التنميــة والتحديــث الــيت يمــر بهــا ا�جتمــع 

الُعَمانــي.

جدول (3):

التوزيعات النسبية والتكرارية ملصادر اتخاذ قرار عمل املرأة في املهن املتاحة

من صاحب القرار بشأن 
قبول عمل املرأة في املهن 

املتاحة لها؟
Chi-squareSig  النسبة%التكرار

150649.6ا�رأة ذاتها

3248.1570.000

72023.7األبوين (األب واألم معا)

200.7اإلخوة

60920الزوج

220.7األبناء

1625.3ال ينطبق

3039100ا�جموع

* البيانات املفقودة = 111

c
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ــاذ  ــة �صــادر اتخ ــبية والتكراري ــات النس ــة بالتوزيع ــم (3) ا�تعلق ــدول رق ــج ج ــ� نتائ تُب
القــرار داخــل األ�ة بشــأن قبــول عمــل ا�ــرأة فــي ا�هــن الــيت يتيحهــا ســوق العمــل ا�حلــي، 
أن مــا يقــارب نصــف عينــة الدراســة (49.6%) يــرون أن ا�ــرأة هــي صاحبــة القــرار فيمــا 
ــرأة  ــول ا� ــد أن مي ــا يؤك ــل، مم ــا ســوق العم ــيت يوفره ــن ال ــي ا�ه ــل ف ــول العم ــق بقب يتعل
الذاتيــة وقيمهــا الشــخصية تــؤدي دوًرا مهًمــا فــي هــذا ا�جــال. وهــي نتيجــة تؤكــد بمجملهــا 
ــي  ــدل ف ــة وتب ــأل�ة الُعَماني ــي ل ــي والوظيف ــتوى البنائ ــى ا�س ــة عل ــ�ات عميق ــروز تغ ب
ســلم أولوياتهــا، نتيجــة تعرضهــا لسلســلة مــن التحــوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة، بشــكل 
ــراط  ــل، واالنخ ــي ســوق العم ــاهمة ف ــرأة للمس ــة للم ــن الحري ــد م ــم ا�زي ــى تقدي ــىض إل أف

بأنمــاط مــن ا�هــن الــيت ترغــب بمزاولتهــا.

با�قابــل، أشــار مــا يقــارب (23.7%) مــن عينــة الدراســة أن مثــل هــذه القــرارات تعــود 
بالدرجــة األولــى للوالديــن، أو إلــى الــزوج وحــده وذلــك بنســبة بلغــت (20.0%). كمــا بلغــت 
نســبة القــرارات الــيت تتخــذ مــن قبــل كل مــن اإلخــوة واألبنــاء (0.7%)؛ وهــذه النتائــج تؤكــد 
وجــود إقصــاء متعمــد لــدى بعــض ال�ائــح االجتماعيــة لحــق ا�ــرأة فــي صناعــة القــرارات 
ــدرة  ــى االســتقاللية والق ــد إل ــت تفتق ــا زال ــرأة م ــل، وأن ا� ــا لســوق العم ــة بخروجه ا�تعلق
علــى اتخــاذ قــرارات مهمــة فــي حياتهــا مثــل قــرار اختيــار ا�هــن الــيت ترغــب أن تعمــل بهــا، 
واســتمرار ســيطرة أفــراد آخريــن داخــل األ�ة «بمــا فيهــم الوالديــن أو الــزوج أو األخــوة أو 
األبنــاء» علــى مثــل هــذه القــرارات وتدخلهــم فيهــا. وتوضــح هــذه النتيجــة أن قــرار اختيــار 
ــراًرا  ــون ق ــكاد يك ــل ي ــا، ب ــا �ًف ــراًرا ذاتًي ــا ليــس ق ــل به ــيت ترغــب أن تعم ــة ال ا�ــرأة ا�هن

مشــ�ًكا يســهم فيــه أشــخاص آخــرون داخــل األ�ة وباألخــص الوالديــن والــزوج.
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جدول (4):

ال�تيب الرتيب (Rank Order) للدوافع الرئيسة لعمل املرأة بحسب املتوسط الحسابي

املتوسط ما الدوافع الرئيسة لعمل املرأة
Std.Devالعدد Nالحسابي

7.6730274.225ا�ساهمة في اقتصاديات األ�ة

6.8730274.708تأكيد الذات

6.2130274.337الرغبة في خدمة ا�جتمع

5.9230264.471تكوين شخصية مستقلة

استثمار ا�هارات والقدرات الذاتية 
للمرأة

5.6330274.317

5.3230274.249تحقيق االستقالل االقتصادي

5.1830274.130تحقيق االرتقاء االجتماعي

5.0630274.308شغل وقت الفراغ

إثبات أن ا�رأة ال تقل مقدرة عن 
الرجل

4.8130274.290

4.5530273.991تكوين عالقات اجتماعية جيدة

إيجاد منفذ للتخلص من تحكم 
العائلة/ الزوج

1.9630232.909

1.9630232.828تحقيق الشهرة

ــة  ــن وجه ــرأة م ــل ا� ــية لعم ــع الرئيس ــيب للدواف ــب الرت ــدول (4) ال�تي ــج ج توضــح نتائ
نظــر ا�جتمــع الُعَمانــي حســب أهميتهــا؛ حيــث تشــ� النتائــج إلــى أن الدوافــع االقتصاديــة 
ــى ســلم الدوافــع لخــروج  ا�تعلقــة با�ســاهمة فــي اقتصاديــات األ�ة قــد جــاءت فــي أعل
ا�ــرأة الُعَمانيــة لســوق العمــل والختيــار أنمــاط ا�هــن ا�رغوبــة أن تعمــل بهــا، وبمتوســط 
حســابي بلــغ (7.67). إذ أن عمــل ا�ــرأة ببعــض األنمــاط ا�هنيــة قــد يســاعدها علــى رفــع 
ا�ســتوى االقتصــادي أل�تهــا وفــي تغطيــة كثــ� مــن نفقــات األ�ة، كمــا أن عملهــا مــن 
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شــأنه أن يرفــع مكانتهــا االجتماعيــة ســواء داخــل نطــاق أ�تهــا أو ضمــن نطــاق مجتمعهــا، 
ــا،  ــل درجــة تبعيته ــة ويقل ــن اســتقالليتها ا�ادي ــد م ــا االجتماعــي ويزي ــزز أمنه ــد يع ــا ق كم
وهــي نفــس النتيجــة الــيت خلصــت إليهــا دراســة (ا�ســلمي، 1995) والــيت أشــارت إلــى أن 
أهــم محــركات دخــول ا�ــرأة الُعَمانيــة لســوق العمــل هــي ا�حــركات ذات ا�نشــأ االقتصــادي. 
ــة  ــة ا��وج ــرأة الُعَماني ــأن ا� ــة، 2006) ب ــس وا�عمري ــت دراســة (الدق ــذا الصــدد بين وبه
ــا لتحســ� أوضــاع أ�تهــا ا�اديــة، وليــس بهــدف شــغل وقــت الفــراغ فقــط. تســعى غالبً

وجــاء فــي ا�رتبــة الثانيــة ال�عــة لتأكيــد الــذات وبمتوســط حســابي قــدره (6.87)، حيــث 
إن خــروج ا�ــرأة لســوق العمــل شــأنه أن يعــزز مــن مكانتهــا داخــل نطــاق أ�تهــا. وهــي 
ذات النتيجــة الــيت توصلــت إليهــا دراســة (الدقــس وا�عمــري، 2006). ويشــ� هوالنــد بهــذا 
الخصــوص بــأن الدقــة فــي اختيــار الوظيفــة تعــد إلــى حــد مــا "دقــة فــي معرفــة الــذات"، وفي 
معرفــة طبيعــة الوظيفــة ا�رغوبــة، وبــأن اختيــار الفــرد للمهنــة؛ هــو تعبــ�ٌ عــن شــخصيته؛ 
ــه  ــه وتفضيالت ــه وتطلعات ــه ورغبات ــة عــن شــخصيته وهوايات ــرد ا�هني ــول الف ــرّب مي إذ تع

الشــخصية (ورد فــي عبــد الحميــد، 2002: 345). 

وفــي ا�رتبــة الثالثــة جــاءت الرغبــة فــي خدمــة ا�جتمــع وبمتوســط حســابي قــدره (6.21). 
كمــا أظهــرت الدوافــع ذات العالقــة بـــ "تكويــن شــخصية مســتقلة للمــرأة واســتثمار مهاراتهــا 
ــات أن ا�ــرأة عنــ�  ــراغ، وإثب ــاء االجتماعــي، وشــغل وقــت الف ــة، واالرتق ــا الذاتي وقدراته
منجــز وفاعــل وال تقــل عــن الرجــل مقــدرة، والرغبــة فــي تكويــن عالقــات اجتماعيــة جيــدة" 
كدوافــع مهمــة وذات أثــر واضــح فــي تشــكيل رغبــات أفــراد ا�جتمــع نحــو طبيعــة ا�هــن الــيت 

يمكــن أن تنخــرط بهــا ا�ــرأة. 

با�قابــل تبــ� النتائــج أن بعــض الدوافــع مثــل: إيجــاد منفــذ للتخلــص مــن تحكــم العائلــة، 
وتحكــم الــزوج وســيطرته، أو تلــك ا�تعلقــة بتحقيــق الشــهرة، جــاءت أســفل ســلم الدوافــع، 
ولــم تشــكل محــركات قويــة لخــروج ا�ــرأة لســوق العمــل وتحديــد أشــكال ا�هــن ا�رغــوب أن 

تعمــل بهــا.
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املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

جدول (5): 

ال�تيب الرتيب (Rank Order) للمهن املفضلة للمرأة في املجتمع الُعَماني بحسب 
املتوسط الحسابي

املتوسط ما املهن اليت تفضل أو ترغب أن تعمل بها املرأة؟
الحسابي

Std.Dev

1. قطاع ال�بية والتعليم (مدرسة، مديرة مدرسة، 
12.443.639إخصائية اجتماعية) 

210.874.722. القطاع الصحي (طبيبة، ممرضة، صيدالنية)

36.545.206. أعمال حرة

46.055.158. مهندسة

55.474.851. صناعات حرفية

65.134.875. القطاع ا��في (موظفة في بنك)

75.034.788 خب�ة تجميل / مصففة شعر

8. القطاع اإلعالمي (إعالمية، مقدمة برامج إذاعية 
4.464.596وتليفزيونية، مراسلة صحفية)

94.194.403. سكرت�ة

10. القطاع التجاري والخدمات
3.914.213(موظفة في ا�حالت وا�عارض، القطاع التجاري)

113.374.184. القطاع العسكري

122.963.459. موظفة في قطاع السياحة والفندقة

132.583.306. مضيفة ط�ان

141.232.387. القطاع الفين (مطربة، ممثلة، عازفة)
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يتطــرق جــدول رقــم (5) إلــى أهــم ا�هــن والقطاعــات ا�فضــل أن تعمــل بهــا ا�ــرأة مــن 
وجهــة نظــر ا�بحوثــ�، حيــث تظهــر نتائجــه أن أكــ� ا�هــن ا�فضــل أن تعمــل بهــا هــي تلــك 
ا�هــن ذات العالقــة بقطــاع ال�بيــة والتعليــم وبمتوســط حســابي قــدره (12.44)؛ وهــو مــا 
ــذي يؤيــد عمــل  ــاء الثقافــي واالجتماعــي للمجتمــع الُعَمانــي ال ــة البن يتســق مــع خصوصي
ا�ــرأة فــي مهــن ينتفــي فيهــا االختــالط بالرجــل؛ وحيــث إن قطــاع ال�بيــة والتعليــم يتمــ� 
بقلــة ســاعات العمــل وأوقاتهــا ا�ناســبة لالل�امــات األخــرى للمــرأة، إلــى جانــب االمتيــازات 

األخــرى لقطــاع ال�بيــة والتعليــم، فهــو بذلــك يعــد مــن القطاعــات ا�فضلــة لعمــل ا�ــرأة.

كمــا جــاءت ا�هــن ذات العالقــة بالقطــاع الصحــي (طبيبــة أو ممرضــة أو صيدالنيــة) فــي 
ا�رتبــة الثانيــة وبمتوســط حســابي قــدره (10.87). وبهــذا الســياق كشــفت دراســة (بيــت 
ــة  ــة يحقــق مكاســب مادي ــأن تشــغيل النســاء فــي قطــاع الخدمــات الطبي ســعيد، 2013) ب

واجتماعية عالية لإلناث. 

واحتلــت ا�هــن ذات العالقــة باألعمــال الحــرة ا�رتبــة الثالثــة وبمتوســط حســابي (6.54)، 
كمــا جــاءت مهنــة ا�هندســة فــي ا�رتبــة الرابعــة. ويمكــن عــزو هــذه النتيجــة إلــى تســارع 
حركــة التحــول االجتماعــي واالقتصــادي الــيت يشــهدها ا�جتمــع الُعَمانــي وزيــادة مســتويات 
تقدمــه وتركيبــه؛ ممــا زاد تفضيــل اضطــالع ا�ــرأة بمهــن حديثــة تتمــاىش مــع عمليــة التنمية 
والتحديــث ومجديــة اقتصادًيــا، وتحقــق قيمــة اجتماعيــة عاليــة للمــرأة ومغايــرة عــن تلــك 
ــى  ــت عل ــيت دأب ــة، وال ــن التقليدي ــت تعــرف با�ه ــيت كان ــا ســابًقا، وال ــاط به ــت تن ــيت كان ال

تأديتهــا لفــ�ات طويلــة مــن الزمــن.

وفــي ا�راتــب الدنيــا فــي ســلم التفضيــالت جــاءت تلــك التفضيــالت ذات العالقة بعمــل ا�رأة 
فــي القطــاع اإلعالمــي. كذلــك الحــال بالنســبة للمهــن األخــرى كمهــن الســكرتارية، والعمــل 
فــي القطــاع التجــاري والخدمــات. كمــا أظهــرت النتائــج وجــود ضعــف واضــح فــي توجهــات 
ا�جتمــع الُعَمانــي نحــو عمــل ا�ــرأة فــي القطــاع العســكري، وفــي قطــاع الســياحة والخدمــات 
الفندقيــة، ويبــدو أن عمــل ا�ــرأة كمضيفــة طــ�ان أو فــي القطــاع الفــين كمطربــة أو ممثلــة 
أو عازفــة... إلــخ قــد القــى نفــوًرا اجتماعًيــا واضًحــا، حيــث احتلــت هــذه ا�هــن أدنــى ســلم 
التفضيــالت ا�هنيــة فــي ا�جتمــع الُعَمانــي، وبطبيعــة الحــال فــإن هــذه التفضيــالت تعــود 

إلــى أن ا�جتمــع الُعَمانــي مــن ا�جتمعــات ال�قيــة ا�حافظــة.

وعلــى كل، فــإن هــذه النتائــج تتفــق إلــى حــد مــا مــع بعــض الدراســات ا�حليــة، كدراســة 
ــرأة هــي: التدريــس والتمريــض  (العمــري، 2009) الــيت بينــت أن أكــ� ا�هــن ا�رغوبــة للم
والطــب، والعمــل فــي محــالت الخياطــة، ومحــالت بيــع العطــور والذهــب، بينمــا تمثلــت ا�هــن 
غــ� ا�رغوبــة فــي «العمــل فــي ا�حــالت التجاريــة، وا�قاهــي، والعمــل ا�يدانــي فــي حقــول 

النفــط، ومندوبــة مبيعــات، وضيافــة الطــ�ان، والعمــل فــي القطــاع الفندقــي».
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جدول (6):
املتوسط الحسابي ألسباب تفضيل املبحوث� لعمل املرأة في املهن املذكورة

املتوسط أسباب تفضيلك ألن تعمل املرأة بهذه املهن
Std. Devالعدد Nالحسابي

110.8430235.476. مناسبة العمل لطبيعة ا�رأة البيولوجية

29.3930225.690. مناسبة وقت العمل لدور ا�رأة في البيت

37.7430225.635. النظرة الدينية لهذه الوظيفة

47.0830225.468. ا�وقع الجغرافي �كان العمل

56.9830225.272. القبول االجتماعي لهذه ا�هنة

66.730235.350. تحقيق العمل مكانة اجتماعية للمرأة

76.5730235.588. مقدار الراتب الشهري

86.5430235.409. ظروف العمل ال تتطلب سفراً

95.7430234.939. ظروف العمل مريحة ومرنة

105.730225.113 تأث� هذه ا�هنة على تنشئة األطفال

11. انتفاء إمكانية االختالط بالجنس اآلخر 
5.4930225.240في هذا العمل

125.3130234.861. عدد ساعات العمل القليلة

13. وجود امتيازات تصاحب العمل غ� 
3.8330234.158الراتب

14. الحصول على مم�ات بعد التقاعد 
3.3830224.038(ا�عاش التقاعدي)

150.3130231.649. أخرى
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ــج  ــث خلصــت النتائ ــابق، حي ــدول الس ــج الج ــى نتائ ــم (6) عل ــدول رق ــج الج تســتند نتائ
إلــى أن معظــم توجهــات أفــراد عينــة الدراســة ترتكــز حــول مهنــة التعليــم وا�هــن الطبيــة؛ 
ــدول  ــج الج ــاءت نتائ ــد ج ــة. وق ــة مختلف ــة وثقافي ــة واقتصادي ــارات اجتماعي ــك العتب وذل
ــة  ــار هــذه األشــكال ا�هني ــف وراء اختي ــيت تق ــع واألســباب ال ــد أن أهــم الدواف أعــاله لتؤك
ــة بمــدى مناســبة هــذه ا�هــن لطبيعــة ا�ــرأة  ــك الدوافــع واألســباب ذات العالق ــرأة، تل للم
ــا  ــ� بطبيعته ــرأة تتم ــث أن ا� ــدره (10.84)؛ حي ــابي ق ــك بمتوســط حس ــة وذل البيولوجي
األنثويــة وخصوصيتهــا البيولوجيــة القائمــة علــى الحمــل واإلنجــاب وتربيــة األطفــال، ومــن 
ــة  ــة الثاني ــي ا�رتب ــمات�وجاءت ف ــذه الس ــع ه ــق م ــن لتتواف ــض ا�ه ــة بع ــدم مالءم ــم ع ث
األســباب الــيت تتعلــق بمــدى مناســبة وقــت العمــل للمــرأة؛ وذلــك لتفــادي التعــارض مــع 

ــا. ــا وأطفاله ــا تجــاه بيته واجباته

ــة الثالثــة، ويمكــن فهــم هــذه النتائــج فــي ضــوء  بينمــا جــاءت النظــرة الدينيــة فــي ا�رتب
طبيعــة تكويــن ا�جتمــع الُعَمانــي الــذي يعــد مــن نمــط ا�جتمعــات التقليديــة الــذي يحمــل كل 
خصائــص ا�جتمــع اإلســالمي التقليــدي وقيمــه وإرثــه الثقافــي، ويتمــ� بالــوالء القبلــي الذي 
يشــكل اإلطــار العــام لبنيتــه االجتماعيــة والثقافيــة لهويتــه الُعَمانيــة، كمــا يتمــ� بغلبــة القيم 
وا�عايــ� ا�حافظــة الضابطــة لســلوك األفــراد، وســلطة األب، وال�ابــط األ�ي والتواصــل 
والتعاطــف بــ� أفــراده، وصلــة الرحــم وذوي القربــى (البيلــي وا�حــرزي: 2004, 12). أمــا 
مــدى مناســبة ا�وقــع الجغرافــي �ــكان العمــل فقــد جــاء فــي ا�رتبــة الرابعــة وبمتوســط قــدره 
(7.08) مــا يؤكــد أهميــة هــذا العامــل أيضــا فــي تحديــد خيــارات أفــراد ا�جتمــع نحــو أنمــاط 

ا�هــن الــيت مــن ا�مكــن أن تعمــل بهــا.

كمــا أظهــرت نتائــج الجــدول الســابق أن أحــد أهــم أســباب تفضيــل عمــل ا�ــرأة فــي ا�هــن 
ــة  ــن مكان ــه م ــا تحقق ــن، وم ــذه ا�ه ــي له ــول االجتماع ــي "القب ــورة ســابًقا تتلخــص ف ا�ذك
اجتماعيــة للمــرأة، إضافــة إلــى مقــدار الراتــب الشــهري ا�مكــن أن تتقاضــاه ا�ــرأة، وظــروف 
العمــل". وبهــذا الســياق خلصــت دراســة (ا�ســلمي، 1995)، إلــى أن أهــم العوامــل ا�حركــة 
ــم  ــن ث ــة، وم ــغ االقتصادي ــل ذات الصي ــك العوام ــت تل ــل كان ــة للعم ــرأة الُعَماني لخــروج ا�

العوامــل ذات ا�نشــأ النفــيس واالجتماعــي.

كمــا بينــت الدراســة أن تلــك األســباب ذات العالقــة بأثــر خــروج ا�ــرأة لســوق العمــل علــى 
تربيــة األطفــال وانتفــاء فــرص االختــالط بالرجــال تعــد مســائل مهمــة وذات أثــر كبــ� فــي 
ــا ا�ــرأة؛ نظــرا  تحديــد توجهــات ا�جتمــع الُعَمانــي نحــو أنمــاط ا�هــن ا�مكــن أن تعمــل به

لطبيعتــه ا�حافظــة.

كذلــك تــربز نتائــج الجــدول أعــاله وضــوح أهميــة األســباب وا�حــركات ذات العالقــة بمــا 
يحققــه عمــل ا�ــرأة مــن ا�كانــة االجتماعيــة لهــا وبمتوســط حســابي بلــغ (6.7)، مــا يؤكــد 
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ــراد  ــدى أف ــة ل ــة إضافي ــق دوافــع قوي ــة فــي خل ــة للمهن ــارات االجتماعي ــة هــذه االعتب أهمي
ا�جتمــع الُعَمانــي وخاصــة ا�ــرأة الختيــار ا�هنــة الــيت ترغــب أن تعمــل بهــا. وهــو مــا أكدتــه 
دراســة (العمــري، 2009)، حيــث أشــارت إلــى أن أهــم دوافــع عمــل ا�ــرأة هــو األهميــة 

االجتماعيــة للمهنــة و�كانتهــا، ومــا تقدمــه مــن أمــن اقتصــادي واجتماعــي للمــرأة.

كمــا شــكلت عوامــل مثــل: "عــدد ســاعات العمــل القليلــة، ووجــود امتيــازات لبعــض هــذه ا�هن 
غــ� امتيــاز الراتــب، والحصــول علــى بعــض ا�مــ�ات مــن العمــل كنظــام التقاعــد والضمــان 
االجتماعــي" عوامــل مؤثــرة ولكــن بدرجــات أقــل أهميــة مقارنــة باألســباب والدوافــع الذاتيــة 

وذات العالقــة بخصوصيــة ا�ــرأة البيولوجيــة الــيت ذكــرت ســابًقا.
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خالصة النتائج

ــدة �ســألة خــروج  بشــكل عــام، يبــدو أن لــدى أغلــب أفــراد ا�جتمــع الُعَمانــي اتجاهــات مؤّيِ
ــا بطبيعــة العمــل ا�مكــن أن تؤديــه، مقابــل تراجــع  ا�ــرأة لســوق العمــل وإن رُِهنــت أحياًن
وانخفــاض االتجاهــات ا�عارضــة لهــذه ا�ســألة، رغــم اســتمرار وجودهــا لــدى �ائــح 
محــدودة وضيقــة مــن ا�جتمــع. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التّحــوالت الــيت أصابــت ا�جتمــع 
الُعَمانــي، الزمهــا تغــ�ات عميقــة فــي أنماطــه اإلنتاجيــة، وزيــادة اعتمــاده علــى العائــدات 
ــروز أشــكال  ــي ب ــيت أســهمت ف ــة، 2012)، وال ــة قصــ�ة (اللواتي ــ�ة زمني ــي ف ــة ف النفطي
جديــدة مــن العالقــات األ�يــة لــم تكــن معروفــة، وفــي إحــداث تغــ�ات عميقــة فــي بنيــة 
األ�ة، وفــي طبيعــة األدوار الــيت تقــوم بهــا عنا�هــا، وفــي طبيعــة النظــرة للمــرأة 
ــا والــيت قــد تتناقــض مــع األدوار التقليديــة  وطبيعــة األدوار الــيت مــن ا�مكــن أن تقــوم به

الــيت دأبــت علــى تأديتهــا ســابًقا.

وخلصــت الدراســة إلــى أنــه مهمــا اتجهــت عمليــة تحديــد خيــارات ا�ــرأة ا�هنيــة وا�رغــوب 
ــا  ــم به ــة تتحك ــة شــخصية أو ذاتي ــح قضي ــي ألن تصب ــع الُعَمان ــي ا�جتم ــا ف ــل به أن تعم
ــى  ــا يبق ــة ألخــرى، كم ــن مــن �يحــة اجتماعي ــة نســبية تتباي ــى قضي ــا تبق ا�ــرأة، إال أنه
ــة،  ــرارات الحيوي ــذه الق ــل ه ــي مث ــ� ف ــا واضــح وكب ــن تأث�هم ــل وباألخــص الوالدي األه
ــا لخيــارات اإلنــاث ا�هنيــة، ولهمــا دور فاعــل فــي اختياراتهــن، كمــا  ويشــكالن مصــدًرا مهًم
تجــدر اإلشــارة بــأن تبعيــة ا�ــرأة للرجــل فــي ا�جتمــع الُعَمانــي مــا هــي فــي نهايــة ا�طــاف 
ــة التنشــئة  ــة الســائدة وطبيع ــة الذكوري ــد والثقاف ــم والتقالي ــة القي ــاج صــاٍف لطبيع إال نت
االجتماعيــة ا�مارســة، األمــر الــذي مكــن الرجــل "كأخ وزوج وأب" مــن القيــام بــأدوار 
محوريــة داخــل نطــاق أ�تــه ومجتمعــه وأخــذ زمــام ا�بــادرة عــن ا�ــرأة فــي اتخــاذ كثــ� من 
القــرارات الخاصــة بهــا مثــل قــرار دخولهــا لســوق العمــل ونوعيــة العمــل ا�مكــن أن تزاولــه.

وبصــورة عامــة، يبــدو أن غيــاب ا�ــرأة عــن ا�شــاركة فــي اتخــاذ قرار ا�ســاهمة بســوق العمل 
وفــي نوعيــة ا�هنــة الــيت ترغــب بمزاوالتهــا هــو نتــاج لتفاعــل عوامــل ثقافيــة واجتماعيــة 
واقتصاديــة مختلفــة. مثــل: انخفــاض مســتوى تعليمهــا وافتقادهــا للمهــارات الــيت يحتاجهــا 
ــل،  ــا لســوق العم ــام دخوله ــة أم ــات الحقيقي ــد تشــكل إحــدى ا�عوق ــيت ق ــل، وال ســوق العم
وتقيــد عملهــا بكثــ� مــن أشــكال ا�هــن الحديثــة الــيت تحتاجهــا عمليــة التنميــة والتحديــث 
الــيت تمــر بهــا الســلطنة، بــل قــد تشــكل أهــم تحديــات مســاهمتها بســوق العمــل. كمــا يبــدو 
أن عــدم حصــول ا�ــرأة علــى التدريــب ا�ناســب، إضافــة للموروثــات االجتماعيــة والثقافيــة 
التقليديــة حــول أنمــاط ا�هــن ا�مكــن أن تعمــل بهــا والــيت تح�هــا فــي إطــار البيــت، تحــول 
ــل  ــل. ويفــ�ض التحلي ــا ســوق العم ــيت يحتاجه ــة ال ــن الحديث ــن ا�ه ــ� م ــا لكث دون دخوله
السيوســيولوجي بهــذا الســياق أن التفاعــل ا�عقــد بــ� ا�تغــ�ات االجتماعيــة واالقتصاديــة 
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والثقافيــة ا�ختلفــة، قــد يســهم أيضــا وبشــكل كبــ� فــي تحديــد مالمــح توجهــات ا�جتمــع 
نحــو ا�هــن ا�مكــن أن تســهم بهــا مســتقبال.

وانتهــت الدراســة إلــى انحســار ا�هــن ا�فضلــة للمــرأة فــي عــدد قليــل مــن ا�هــن والــيت ُوِصفت 
بأنهــا مهــن أنثويــة تقليديــة، وتهميــش أدوارهــا فــي كثــ� مــن أشــكال ا�هــن األخــرى مثل تلك 
ا�هــن ذات العالقــة بالقطــاع الســياحي واإلعالمــي وفــي قطــاع التجــارة والخدمــات. وتجــدر 
اإلشــارة بهــذا الصــدد إلــى أن أنمــاط ا�هــن ا�فضــل أن تعمــل بهــا ا�ــرأة قــد تشــكلت بفعــل 
ــة  ــة وا�تبادل ــة وا�ختلف ــة ا�تداخل ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــل االقتصادي ــن العوام ــج م مزي
التأثــ�؛ ممــا يؤكــد صعوبــة تفســ� هــذه الظاهــرة بعامــل واحــد، حيــث تعــد هــذه الظاهــرة 
مــن الظواهــر ا�عقــدة والــيت يدخــل فــي تكوينهــا العديــد مــن العوامــل ا�تداخلــة وا�تشــابكة 

التأثــ� والــيت تحتــاج إلــى كثــ� مــن العمــق والدقــة عنــد دراســتها. 

وتميــل هــذه النتائــج بمجملهــا إلــى تأكيــد أن مســألة مناســبة ا�هنــة لطبيعــة ا�ــرأة 
وخصوصيتهــا البيولوجيــة، ومــدى مناســبة وقــت العمــل ألداء مهامهــا التقليديــة فــي البيــت، 
والنظــرة الدينيــة لعمــل ا�ــرأة، وموقــع عملهــا، إلــى جانــب مســألة القبــول االجتماعــي تشــكل 
عوامــل حاســمة فــي تحديــد توجهــات ا�جتمــع الُعَمانــي لطبيعــة وأشــكال ا�هــن ا�مكــن أن 

تنخــرط بهــا ا�ــرأة فــي ا�جتمــع الُعَمانــي.

20



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

التوصيات:

خرجت الدراسة ببعض التوصيات كان أهمها:

1. �ورة االلتفــات ألهميــة الــدور الــذي مــن ا�مكــن أن تــؤدي مســاهمة ا�ــرأة فــي ســوق 
العمــل بزيــادة هوامــش تحررهــا مــن مظاهــر اســتالبها التقليديــة، وفــي توســيع دائــرة 
ــة االغــ�اب  ــف حال ــة، وتخفي ــال ا��لي ــود األعم ــن قي ــة، وتحريرهــا م ــا االجتماعي عالقاته
والتهميــش الــيت تشــكلت عــرب مراحــل تاريخيــة طويلــة وألهميــة دورهــا فــي زيــادة قدرتهــا 
علــى صناعــة القــرارات داخــل األ�ة خاصــة قــرار خروجهــا لســوق العمــل، وأنمــاط ا�هــن 

ا�فضــل أن تعمــل بهــا.

ــ�ات  ــن تغ ــه م ــرأ علي ــا ط ــا� وم ــي ا�ع ــع الُعَمان ــيت يشــهدها ا�جتم ــوالت ال 2. إن التح
اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وتكنولوجيــة تدفــع إلــى إعــادة النظــر فــي تشــكيل الهيــكل 
ــدة  ــا أدواًرا جدي ــة، ومنحه ــة التنمي ــي عملي ــرأة ف ــج ا� ــا، ودم ــة فيه ــوى العامل ــي للق البنائ

ــا. ــة فيه ــة وإيجابي فاعل

3. علــى الرغــم مــن ارتفــاع مســتويات تعليــم ا�ــرأة، إال أن الفجــوة مــا زالــت واســعة بــ� 
تحصيلهــا العلمــي وقدرتهــا علــى تحديــد أشــكال ا�هــن الــيت ترغــب باالنخــراط بهــا، ويبــدو 
إن زيــادة اتســاع حــدة الفجــوة بــ� مــا تملكــه ا�ــرأة مــن مقومــات وطموحــات وعــدم قدرتهــا 
علــى تحقيــق طموحاتهــا، شــأنه أوال أن يزيــد حــدة الــ�اع داخلهــا، وقــد ي�تــب علــى ذلــك 
ثانيــا زيــادة قصــور ا�جتمــع وعجــزه عــن تحقيــق كثــ� مــن األهــداف التنمويــة؛ وفــي ضــوء 
ذلــك تتبــدى ربــط مســألة رفــع مســتوى تعليــم ا�ــرأة بمســألة تمكينهــا اقتصادًيــا وزيــادة 

مســاهمتها بســوق العمــل.

4. إن إعطــاء ا�ــرأة فرًصــا مســاوية للرجــل ومكملــة لــه فــي مجــال العمــل والتوظيــف يعــد 
ــا اجتماعًيــا وأساًســا لتحقيــق مبــدأ ا�ســاواة للمــرأة فــي الحقــوق والواجبــات مقارنــة  مطلبً

بالرجــل.

ــي  ــل ف ــا للعم ــح ا�جــال له ــة وفت ــف القطاعــات اإلنتاجي ــة إ�اك ا�ــرأة فــي مختل 5. عملي
مهــن جديــدة وحديثــة يفــ�ض أن تشــكل إحــدى أولويــات عمليــات التنميــة فــي ا�جتمــع، 
ــة  ــي ظــل عملي ــه ف ــده وتحقيق ــف عن ــى التوق ــع إل ا يجــب أن يســعى ا�جتم ــا رئيســي� وهدًف
التغــ� والتحديــث الــيت يمــر بهــا ا�جتمــع وحاجاتــه لــكل عنــا�ه القــادرة علــى اإلنتــاج 
والعمــل، ويجــدر التنويــه هنــا إلــى أن عمليــة خــرط ا�ــرأة فــي ســوق العمــل فــي مهــن جديــدة 
لــم يســبق لهــا العمــل بهــا، ال يتــم إال مــن خــالل خطــط مســبقة وبرامــج مدروســة ومنظمــة، 
ــا لضمــان نجــاح وتحقيــق هــذه األهــداف. ــا وفكري� ــا ومعرفي� مق�نــة بعمليــة تمكينهــا مهني�
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