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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
مﻘدمة
ﺛمــة إجمــاع ﻓــﻲ اﻷدبيــات اﻻجﺘماعيــة علــﻰ وﺻــﻒ اﻷ�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 اﻷب رأس الﻬــرم ،ويﺘــﻢ ﺗقســيﻢ العمــﻞ
ﻓيﻬــا علــﻰ أســاس ال�كيــﺐ العمــري والنوعــﻲ ،بحيــﺚ ﺗقــﻊ علــﻰ كاهــﻞ اﻷب جميــﻊ الﺘبعــات
اﻻجﺘماعيــة واﻻقﺘﺼاديــة ،وﺗميــﻞ موازيــﻦ القــوى داﺧلﻬــا لﺼالحــﻪ ،وﺗبــﺪو ســيطرﺗﻪ علــﻰ
عنــا� أ�ﺗــﻪ ﺷــبﻪ مطلقــة )بــركات.(2009،
وقــﺪ أجمعــﺖ الﺪراســات اﻻجﺘماعيــة ا�حليــة بﻬــﺬا الســياق علــﻰ أن ﺗبعيــة ا�ــرأة للرجــﻞ ﻓــﻲ
ﺻاﻓيــا لﺘﻔاعــﻞ منﻈومــة القيــﻢ والﺘقاليــﺪ اﻷبويــة
نﺘاجــا
اﻷ�ة العمانيــة الﺘقليﺪيــة ﺗعــﺪ
ً
ً
والﺬكوريــة الســاﺋﺪة؛ اﻷمــر 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
العﻼقــة بﺨياراﺗﻬــا ســواء داﺧــﻞ نطــاق أ�ﺗــﻪ أو مﺠﺘمعــﻪ .وقــﺪ لعبــﺖ النﻈــرة الﺘقليﺪيــة
مﻬمــا ﻓــﻲ زيــادة ﺗﻜريســﻬا ﻷدوارهــا
للمــرأة ولــﻸدوار والوﻇاﺋــﻒ ا�ﺘوقعــة أن ﺗﺆديﻬــا،
دورا ً
ً
الﺘقليﺪيــة الــﱵ ﺗــﺪور ﺣــول وﻇاﺋﻔﻬــا البيولوجيــة مــﻦ ﺣمــﻞ وإنﺠــاب ووﻇاﺋﻔﻬــا اﻻجﺘماعيــة
والثقاﻓيــة مــﻦ ﺣيــﺚ ﺗربيــة اﻷبنــاء ،وﺧﺪمــة الــزوج وإنﺠــاز اﻷعمــال ا��ليــة؛ مــا أســﻬﻢ
ﻓــﻲ منــﺢ الرجــﻞ بســبﺐ أســطورة ﺗقســيﻢ العمــﻞ وﻃبيعــة عﻼقــة الرجــﻞ بوســاﺋﻞ اإلنﺘــاج
وأدواﺗــﻪ وبســبﺐ ﻃبيعﺘــﻪ البيولوجيــة وبســبﺐ القيــﻢ وا�عﺘقــﺪات الســاﺋﺪة مزيــ ًﺪا مــﻦ
الســيطرة علــﻰ ا�ــرأة ،وعلــﻰ الﻜثــ� مــﻦ قراراﺗﻬــا )الحارﺛــﻲ .(2003 ،وعلــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ أن
الع َمانيــة كانــﺖ ﺗقــوم بــﺄدوار مﻬمــة ومﺘعــﺪدة ﻓــﻲ الحيــاة اﻻقﺘﺼاديــة واإلنﺘاجيــة
ا�ــرأة ُ
ﻓــﻲ اﻷ�ة العمانيــة الﺘقليﺪيــة ،ﻏــ� أن مســاهمﺘﻬا بقيــﺖ محــﺪودة ﺿمــﻦ ﺣــﺪود القطاعــات
الﺘقليﺪيــة ،وﻓــﻲ أعمــال ﺗقــﻊ ﺿمــﻦ إﻃــار اﻷ�ة وﻏــ� مﺪﻓوعــة اﻷجــر ،وﻓــﻲ بعــﺾ ا�ﻬــﻦ
الﺘقليﺪيــة البســيطة ﺣــﱴ بﺪايــة الســبعينيات ،بحيــﺚ انحــ� نﺸــاﻃﻬا اﻻقﺘﺼــادي بﺸــﻜﻞ
رﺋيــﴘ ﻓــﻲ إنﺘــاج الســلﻊ والﺨﺪمــات الﺨاﺻــة باإلنﺘــاج واﻻســﺘﻬﻼك ا��لــﻲ )العمــري،
.(2009
الع َمانــﻲ ﻓــﻲ اﻵونــة اﻷﺧــ�ة
ّإﻻ أن عمليــة الﺘطــور والﺘحﺪيــﺚ الــﱵ أﺻابــﺖ ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
أســﻬمﺖ ﻓــﻲ إﺣــﺪاث ﺗﻐــ�ات عميقــة وجﺬريــة ﻓــﻲ بنيــة اﻷ�ة ،ﺧاﺻــة ﻓــﻲ ﺷــﻜﻞ وبنــاء
الســلطة ﻓيﻬــا ،وﻓــﻲ رﻓــﻊ مﻜانــة ا�ــرأة اﻻجﺘماعيــة وزيــادة ســلطﺘﻬا وقﺪرﺗﻬــا علــﻰ ا�ﺸــاركة
ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ كثــ� مــﻦ القــرارات بﺪاﺧلﻬــا ﺧاﺻــة ا�ﺘعلقــة بﺄﺷــﻜال ا�ﻬــﻦ ا�مﻜــﻦ أن ﺗعمــﻞ بﻬــا.
العمانيــة وﻃبيعــة أدوار عنا�هــا،
وقــﺪ كان ل�عــة وعمــﻖ الﺘحــوﻻت الــﱵ أﺻابــﺖ اﻷ�ة ُ
دور مﻬــﻢ ﻓــﻲ رﻓــﻊ مســﺘوى الﺘوقعــات اﻻجﺘماعيــة واﻻقﺘﺼاديــة والثقاﻓيــة ا�ﺄمولــة مــﻦ
ا�ــرأة علــﻰ وجــﻪ الﺨﺼــوص )ﺗقريــر الﺘنميــة الب�يــة ،(2012 ،ﺧاﺻــة ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺣركــة
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الع َمانــﻲ و�عــة عمليــة انﺘقالــﻪ إلــﻰ نمــط
الﺘحﺪيــﺚ وقــوة الﺘحــوﻻت الــﱵ يﺸــﻬﺪها ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
ا�ﺠﺘمعــات الح�يــة ا�عــا�ة ،اﻵﺧــﺬ بالنﻈــر إلــﻰ مســﺄلة مســاهمة ا�ــرأة اﻻقﺘﺼاديــة
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 الــﱵ ﺷــﻬﺪﺗﻬا الســلطنة ﻓــﻲ الﻔــ�ة اﻷﺧــ�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 اﻷكــرب
للقــوى العاملــة ا�حليــة هــو الﺠﻬــاز الرﺋيــﴘ الــﺬي ﺗﺘواﻓــر ﻓيــﻪ ﻓــرص العمــﻞ ا�ناســبة
لﻺنــاث بﻔعــﻞ مﻼءمــة الﻈــروف الــﱵ يﺘيحﻬــا لﻬــﻦ ،وبســبﺐ مــا يقﺪمــﻪ مــﻦ مزايــا ﺗﺘعلــﻖ
بالرواﺗــﺐ وﻓــ�ات الــﺪوام ،وﻇــروف عمــﻞ ﺗناســبﻬا .وعلــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ ال�ايــﺪ ا�ﻼﺣــﻆ ﻓــﻲ
نســﺐ مســاهمة ا�ــرأة العمانيــة ﻓــﻲ ســوق العمــﻞ -كمــا أســلﻔنا -إﻻ 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 اﻷدبيــات ا�حليــة ا�ﺘواﻓــرة ،بﺄنــﻪ علــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ الزيــادة الطارﺋــة علــﻰ نســﺐ
مســاهمة ا�ــرأة بســوق العمــﻞ ا�حلــﻲ ،إﻻ أن مســﺘويات مﺸــاركﺘﻬا هــﺬه مــا زالــﺖ دون
مســﺘوى الطمــوح ،ويبــﺪو أن مــرد ذلــﻚ يعــود -ﺣســﺐ نﺘاﺋــﺞ الﺪراســات الســابقة -إلــﻰ
الع َمانيــة �ﻬــﻦ
ﺿعــﻒ محــركات مســاهمة ا�ــرأة بســوق العمــﻞ ،واســﺘمرار ﺗﻔﻀيــﻞ اﻷ�ة ُ
محــﺪدة ﻓقــط للمــرأة ،إﺿاﻓــة لﻔقــﺪان ا�ــرأة للﻜثــ� مــﻦ ا�ﻬــارات ا�ناســبة لســوق العمــﻞ
)ا�ركــز الوﻃــﲏ لﻺﺣﺼــاء وا�علومــات.(2013 ،
كمــا وﺗﺆكــﺪ أن اســﺘمرارية عمليــة إقﺼــاء ا�ــرأة عــﻦ كثــ� مــﻦ ا�ﻬــﻦ الحﺪيثــة الطابــﻊ،
وﺗﻬميــﺶ مســاهمﺘﻬا اﻻقﺘﺼاديــة ﻓــﻲ مﺠﺘمــﻊ يحﺘــاج إلــﻰ كﻞ ﻃاقــات عنــا�ه لﺨﻔــﺾ
عــﺐء اإلعالــة ورﻓــﻊ مســﺘويات الﺘنميــة ،لــﻪ مــردود ســلﱯ وﺧطــ� علــﻰ عمليــة ﺗنميــة
ا�ﺠﺘمــﻊ وﺗطــوره .كمــا يبــﺪو أن الﺘﻐــ�ات ا�ﺘســارعة الطارﺋــة علــﻰ اﻷوﺿــاع اﻻجﺘماعيــة
واﻻقﺘﺼاديــة لــﻸ�ة العمانيــة ﺻاﺣبﻬــا ارﺗﻔــاع ﻓــﻲ مســﺘويات ا�عيﺸــة لــﻸ�ة ،وﺗعــﺪد
ﺣاجاﺗﻬــا وزيــادة مســﺘويات اســﺘﻬﻼكﻬا ،وعــﺪم قــﺪرة الرجــﻞ علــﻰ اإليﻔــاء بﻬــﺬه ا�ﺘطلبــات
وﺣــﺪه؛ مــا عــزز مــﻦ دواﻓــﻊ ومحــركات دﺧــول ا�ــرأة لســوق العمــﻞ.
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الع َمانــﻲ قﻀيــة مﻬمــة؛ �ــا
يعــﺪ موﺿــوع عمــﻞ ا�ــرأة ومســاهﺘمﻬا اﻻقﺘﺼاديــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
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 اﻷ�ة أو علــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ ومــا اع�اهــا مــﻦ ﺗبــﺪﻻت وﺗﻐــ�ات ،وعلــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ
أهميــة هــﺬه الﻈاهــرة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ العمانــﻲ؛ إﻻ أنﻬــا مــا زالــﺖ ﺗعانــﻲ مــﻦ قلــة الﺪراســات
ونــﺪرة البيانــات ا�ﺘواﻓــرة ﺣولﻬــا ،إﺿاﻓــة إلــﻰ ﺷــﺢ اﻷبحــاث ا�يﺪانيــة لﻜثــ� مــﻦ جوانبﻬــا�
الع َمانــﻲ ﻓــﻲ
وﻓــﻲ ﺿــوء �عــة وﺣﺠــﻢ الﺘﻐــ�ات ا�ﺘﻼﺣقــة الــﱵ ﻃــرأت علــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
العقــود الثــﻼث اﻷﺧــ�ة؛ وﻓــﻲ ﻇــﻞ الحاجــة لﺘحقيــﻖ ﻓﻬــﻢ عميــﻖ ودقيــﻖ لﻬــﺬه الﻈاهــرة،
وﺗحقيــﻖ ﺛــراء معرﻓــﻲ لﺠوانبﻬــا ا�ﺨﺘلﻔــة ،ﻓقــﺪ ﺗبلــورت ﻓﻜــرة الﺪراســة الحاليــة �عاينــة
مﺸــﻜلﺘﻬا وأهﺪاﻓﻬــا�
ﺃﻫﻤية الدراﺳة

انبثقــﺖ أهميــة الﺪراســة مــﻦ الــﺪور الــﺬي ﺗلعبــﻪ ا�ــرأة اﻻقﺘﺼادية ﻓﻲ ســوق العمــﻞ العمانﻲ،
الع َمانــﻲ ومســاهمﺘﻬا
ومــﻦ محاولــة ال�كــ� علــﻰ أهــﻢ محــﺪدات عمــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
جنبــا إلــﻰ جنــﺐ مــﻊ الرجــﻞ؛ ممــا يســاعﺪ
اﻻقﺘﺼاديــة وﺗــرك بﺼمﺘﻬــا ﻓــﻲ ﺗنميــة مﺠﺘمعﻬــا
ً
علــﻰ ﺗوﻓــ� قاعــﺪة بيانــات مﻬمــة للباﺣثــ� وﺻنــاع القــرار ﺣــول هــﺬه الﻈاهــرة اﻻجﺘماعيــة
ومســاراﺗﻬا واﺗﺠاهاﺗﻬــا ومســاعﺪﺗﻬﻢ ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرارات ا�ناســبة لرســﻢ السياســات
اﻻقﺘﺼاديــة واﻻجﺘماعيــة 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 اﻻقﺘﺼاديــة للمــرأة العمانيــة ﻓــﻲ
مﺠﺘمعﻬــا ،وذلــﻚ مــﻦ ﺧــﻼل الﺘعــرف علــﻰ مواقــﻒ أﻓــراد عينــة الﺪراســة مــﻦ مســاهمة ا�ــرأة
اﻻقﺘﺼاديــة وعملﻬــا ﺧــارج ا�ــ�ل علــﻰ النحــو اﻵﺗــﻲ�
 .1الﺘعرف علﻰ ﺗوجﻬات عينة الﺪراسة نحو ﺧروج ا�رأة لسوق العمﻞ.
الع َمانية ﻓﻲ ﺗنمية ا�ﺠﺘمﻊ.
 .2رﺻﺪ مواقﻒ عينة الﺪراسة ﺣول أهمية عمﻞ ا�رأة ُ
 .3الﺘعرف علﻰ مﺼادر اﺗﺨاذ قرار عمﻞ ا�رأة ﻓﻲ ا�ﻬﻦ ا�ﺘاﺣة.
الع َمانية للعمﻞ.
 .4إلقاء الﻀوء علﻰ أهﻢ الﺪواﻓﻊ الرﺋيسية لﺨروج ا�رأة ُ
الع َمانﻲ.
 .5الﻜﺸﻒ عﻦ ا�ﻬﻦ ا�ﻔﻀلة للمرأة ﻓﻲ ا�ﺠﺘمﻊ ُ
 .6الوقــوف علــﻰ أهــﻢ أســباب ﺗﻔﻀيــﻞ أﻓــراد العينــة لعمــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ بعــﺾ ا�ﻬــﻦ دون
ﻏ�هــا.
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ﺗساﺅﻻت الدراﺳة
هﺪﻓﺖ الﺪراسة إلﻰ اإلجابة عﻦ الﺘساؤﻻت اﻵﺗية:

 .1ما ﺗوجﻬات عينة الﺪراسة نحو ﺧروج ا�رأة لسوق العمﻞ؟

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

الع َمانية للعمﻞ؟
 .4ما أهﻢ الﺪواﻓﻊ الرﺋيسية لﺨروج ا�رأة ُ

الع َمانﻲ؟
 .5ما ا�ﻬﻦ ا�ﻔﻀلة للمرأة ﻓﻲ ا�ﺠﺘمﻊ ُ

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

اإلﻃار اﳌنﻬﺠﻲ لﻠدراﺳة
الع َمانــﻲ ممثلــة لﻸقاليــﻢ الثﻼﺛــة ﻓــﻲ ســلطنة
ﻃبقــﺖ الﺪراســة علــﻰ عينــة مــﻦ أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
ُع َمــان )الﺸــمال والوســط والﺠنــوب( وقــﺪ بلــﻎ ﺣﺠــﻢ العينــة ) (3150ﻓــر ًدا مــﻦ أربــاب اﻷ�
الع َمانيــة اﺧﺘلﻔــﺖ أعمارهــﻢ ومســﺘويات ﺗعليمﻬــﻢ ودﺧولﻬــﻢ الﺸــﻬرية ودرجــة ﺗح�هــﻢ.
ُ
واســﺘﺨﺪمﺖ الﺪراســة دليــﻞ اﻻســﺘبانة كﺄداة لﺠمــﻊ البيانــات ،مﺘﻀمنــة أســﺌلة ﺣــول
مﺠموعــة مــﻦ اﻷبعــاد ا�ﺨﺘلﻔــة ذات العﻼقــة بالﻈاهــرة قيــﺪ الﺪراســة .كمــا ﺗمــﺖ اﻻســﺘعانة
با�نﻬــﺞ النوعــﻲ ممثـ ًـﻼ ﻓــﻲ ا�قابــﻼت ا�عمقــة مــﻊ بعــﺾ أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ العمانــﻲ؛ بﻬــﺪف
الوﺻــول إلــﻰ معرﻓــة دقيقــة ﺣــول ﺣيثيــات الﻈاهــرة ا�ﺪروســة ومﺘﻼزماﺗﻬــا .وقــﺪ اعﺘمــﺪت
الﺪراســة علــﻰ منﻬــﺞ ا�ســﺢ بالعينــة باﻻســﺘعانة بعــﺪد مــﻦ اﻷســاليﺐ اإلﺣﺼاﺋيــة ﻓــﻲ
برنامــﺞ الحــزم اإلﺣﺼاﺋيــة ا�ﺘعــارف عليــﻪ ﻓــﻲ العلــوم اﻻجﺘماعيــة )(SPSS؛ وذلــﻚ بﻬــﺪف
معالﺠــة بيانــات الﺪراســة ،والﻜﺸــﻒ عــﻦ ﺗﻔاﺻيلﻬــا وﺗحليــﻞ ﺣيثياﺗﻬــا.
الدراﺳات السابﻘة
أكــﺪت بعــﺾ الﺪراســات ا�حليــة الســابقة أن هنــاك عوامــﻞ محــﺪدة �ســاهمة ا�ــرأة
الع َمانــﻲ ،ﺣيــﺚ بينــﺖ دراســة )ا�ســلمﻲ (1995 ،ﺗحــﺖ عنــوان
اﻻقﺘﺼاديــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
الع َمانيــة ﻓــﻲ العمــﻞ ،وعﻼقﺘــﻪ بﺘﻐيــ� أدوارهــا الﺘقليﺪيــة« ،أن أهــﻢ العوامﻞ
»انﺨــراط ا�ــرأة ُ
ا�حركــة لﺨــروج ا�ــرأة للعمــﻞ كانــﺖ ﺗلــﻚ العوامــﻞ اﻻقﺘﺼاديــة ومــﻦ ﺛــﻢ العوامــﻞ النﻔســية
واﻻجﺘماعيــة؛ وعــزت ذلــﻚ إلــﻰ رﻏبــة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺗحســ� الوﺿــﻊ اﻻقﺘﺼــادي ﻷ�ﺗﻬــا.
كمــا بينــﺖ الﺪراســة وجــود كثــ� مــﻦ الﺼعوبــات الــﱵ مــا زالــﺖ ﺗعــوق انﺨــراط ا�ــرأة
الع َمانيــة بســوق العمــﻞ ،والــﱵ ﺗﺘمثــﻞ ﻓــﻲ القيــﻢ وا�وروﺛــات اﻻجﺘماعيــة ا�عارﺿــة لﺨــروج
ُ
ا�ــرأة لســوق العمــﻞ ،وﺻعوبــة الﺘوﻓيــﻖ بــ� العمــﻞ ا��لــﻲ والوﻇيﻔــﻲ والعنايــة باﻷﻃﻔــال
الع َمانيــة ﺗﺘمثــﻞ ﻓــﻲ ا�ﻬــﻦ
وﺗربيﺘﻬــﻢ .وأﺷــارت الﺪراســة إلــﻰ أن أهــﻢ ا�ﻬــﻦ ا�رﻏوبــة للمــرأة ُ
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ذات العﻼقــة بمﺠــال ال�بيــة والﺘعليــﻢ وبمﺠــال الﺨﺪمــة العامــة ،واﻷعمــال البســيطة الــﱵ
ﻻ ﺗحﺘــاج إلــﻰ مﻬــارات عاليــة.
وأﻇﻬــرت دراســة )الﺪقــﺲ وا�عمــري (2006 ،ﺣــول »عمــﻞ الزوجــة دواﻓعــﻪ وآﺛــاره
الع َمانيــة :دراســة ميﺪانيــة علــﻰ عينــة بمﺪينــة
اﻻقﺘﺼاديــة واﻻجﺘماعيــة ﻓــﻲ اﻷ�ة ُ
مســقط« ،والــﱵ هﺪﻓــﺖ إلــﻰ كﺸــﻒ أﺛــر عمــﻞ الزوجــة العمانيــة علــﻰ أوﺿاعﻬــا اﻻقﺘﺼاديــة
واﻻجﺘماعيــة ،والﺘعــرف علــﻰ اﻷســباب الــﱵ ﺗﺪﻓعﻬــا للعمــﻞ ،والــﱵ أجريــﺖ علــﻰ عينــة
قوامﻬــا ) (400زوجــة عاملــة ،أن هنــاك عــﺪة أســباب ﺗﺪﻓــﻊ الزوجــة للعمــﻞ ﺧــارج ا�ــ�ل،
جــاء ﻓــﻲ مقﺪمﺘﻬــا اﻷســباب اﻻقﺘﺼاديــة ﺛــﻢ اﻻجﺘماعيــة ﺛــﻢ الﺸــﺨﺼية ،وﺧلﺼــﺖ الﺪراســة
إلــﻰ أن ﺧــروج ا�ــرأة للعمــﻞ قــﺪ يعــزز مــﻦ مﻜانﺘﻬــا داﺧــﻞ نطــاق أ�ﺗﻬــا.
كمــا ذهبــﺖ دراســة )العمــري ،(2009 ،ا�وســومة بـــ »ﺻــورة ا�ــرأة العمانيــة العاملــة ﻓــﻲ
ﺛقاﻓــة الﺸــباب« والــﱵ ﻃبقــﺖ علــﻰ عينــة ﺣﺠمﻬــا ) (2790مــﻦ 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 بﺄوﻻدهــا ،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
اﻷ�ة ،ﺛــﻢ ﺷــﻐﻞ وقــﺖ الﻔــراغ ،وأﺧــ�اً ﺗﻜويــﻦ عﻼقــات اجﺘماعيــة جﺪيــﺪة.
ﳏددات مساﻫﻤة اﳌرﺃﺓ اﻻﻗتﺼادﻳة يف اﺠﻤﻟتﻤﻊ العﻤاﻧﻲ
الع َمانــﻲ إزاء مســاهمة ا�ــرأة
ﺣاولــﺖ الﺪراســة رﺻــﺪ ﻃبيعــة اﺗﺠاهــات أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
اﻻقﺘﺼاديــة 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
ﻷهــﻢ 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
للعمﻞ

التﻜرار

النسﺒة%

1377

43.7

ﻻ /أرﻓﺾ عملﻬا

229

7.3

يعﺘمﺪ علﻰ ﻃبيعة العمﻞ
الﺬي سﺘﺆديﻪ ا�رأة

1493

47.4

51

1.6

3150

100.0

نعﻢ /أؤيﺪ عملﻬا

ﻏ� مبينة
ا�ﺠموع

Chi-square

2158.216 a

Sig

0.000

يعايــﻦ جــﺪول ) (1مــﺪى ﺗﺄييــﺪ أربــاب اﻷ� 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 ) ،(%47.4بمعــﲎ أن ﺗﺄييﺪهــﻢ
لﺨروجﻬــا يعﺘمــﺪ علــﻰ ﻃبيعــة العمــﻞ الــﺬي ســ�اولﻪ ،وهــﻲ نﺘيﺠــة ﺗﺆكــﺪ وجــود ﺗحﻔﻈــات
الع َمانــﻲ ﺣــول مبــﺪأ عمــﻞ ا�ــرأة .با�قابــﻞ ،أﺷــار مــا نســبﺘﻪ
واﺿحــة لــﺪى أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
) (%43.7مــﻦ أﻓــراد عينــة الﺪراســة إلــﻰ ﺗﺄييﺪهــﻢ ا�طلــﻖ لﺨــروج ا�ــرأة لســوق العمــﻞ دون
رهــﻦ هــﺬه ا�ســﺄلة بطبيعــة ا�ﻬنــة الــﱵ يمﻜــﻦ أن ﺗزاولﻬــا .وهــﻲ نﺘيﺠــة ﺗنســﺠﻢ مــﻊ مــا
الع َمانــﻲ والــﱵ أكــﺪت وجــود
أبرزﺗــﻪ دراســة )عــزاز (2013 ،الــﱵ أجريــﺖ علــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
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 الﺪاﺧــﻼت لســوق
العمــﻞ بــ� ﺗعــﺪادي ) (2003و ) (2010ﺣيــﺚ بلــﻎ مقــﺪار الزيــادة ) (74.86أي بمﺘوســط
زيــادة ســنوية قﺪرهــا) (%10.7ويمثــﻞ ذلــﻚ ﺿعــﻒ معــﺪل الزيــادة علــﻰ ا�ســﺘوى الوﻃــﲏ
ﻓــﻲ نﻔــﺲ الﻔــ�ة ،وهــﻲ أكــرب بﻜثــ� مــﻦ مقــﺪار الزيــادة بالنســبة للﺬكــور ﺧــﻼل نﻔــﺲ
الﻔــ�ة ،مــا يﺸــ� إلــﻰ أن هنــاك زيــادة ﻓــﻲ ﺣﺠــﻢ مســاهمة ا�ــرأة ﻓــﻲ ســوق العمــﻞ ﻓــﻲ
الســلطنة.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
كمــا أﻇﻬــرت نﺘاﺋــﺞ الﺠــﺪول أعــﻼه أن هنــاك نســبة قليلــة لــﻢ ﺗﺘﺠــاوز ) (%7.3مــﻦ أﻓــراد
عينــة الﺪراســة أبــﺪوا رﻓﻀﻬــﻢ ا�طلــﻖ �ســﺄلة ﺧــروج ا�ــرأة للعمــﻞ ،وﺗعــﺪ هــﺬه النﺘيﺠــة
ﻻﻓﺘــة لﻼنﺘبــاه -رﻏــﻢ محﺪوديﺘﻬا-بســبﺐ مــا ﺗﺘﻀمنــﻪ مــﻦ مــﺆ�ات ﺣــول ﺗبــﲏ بعــﺾ
ال�اﺋــﺢ اﻻجﺘماعيــة ﻓــﻲ الســلطنة ﻻﺗﺠاهــات ســلبية ومعارﺿــة �ســﺄلة ﺧــروج ا�ــرأة
لســوق العمــﻞ ،وﺣــ� وﻇاﺋــﻒ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺧﺪمــة زوجﻬــا والعنايــة بﺄوﻻدهــا ،ﺧاﺻــة ﻓــﻲ
ﺣــال قــﺪرة الــزوج علــﻰ اإلنﻔــاق علــﻰ أﻓــراد أ�ﺗــﻪ وﺗلبيــة ﺣاجاﺗﻬﻢ�وهــﻲ ذات النﺘيﺠــة
الــﱵ ﺧلﺼــﺖ إليﻬــا بعــﺾ الﺪراســات ا�حليــة كﺪراســة )وزارة اﻻقﺘﺼــاد الوﻃــﲏ(2011 ،
الع َمانيــة بســوق
ودراســة )العمــري ،(2009 ،الــﱵ أﺷــارت إلــﻰ أن ﻓــرص مســاهمة ا�ــرأة ُ
العمــﻞ مــا زالــﺖ محــﺪودة؛ وذلــﻚ بســبﺐ ﺿعــﻒ ﺣراكﻬــا اﻻجﺘماعــﻲ وﺿعــﻒ اســﺘقﻼليﺘﻬا،
ويــرى الباﺣثــون أن ســبﺐ رﻓــﺾ هــﺬه النســبة مــﻦ ا�بحوﺛــ� لعمــﻞ ا�ــرأة يعــود إلــﻰ
العــادات والﺘقاليــﺪ ا�حاﻓﻈــة الــﱵ مــا زالــﺖ ﺗــ� علــﻰ أن مــﻜان ا�ــرأة اﻷســاﳼ هــو البيــﺖ
ودورهــا الرﺋيــﴘ 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
املرأة في تنمية املجتمع؟

التﻜرار

النسﺒة%

نعﻢ

1875

59.5

ﻻ

150

4.8

يعﺘمﺪ علﻰ ﻃبيعة العمﻞ

1076

34.2

ﻻ ينطبﻖ

49

1.6

ا�ﺠموع

3150

100.0

chi-squere

2816.098 a

Sin

0.000

الع َمانيــة ﻓــﻲ ﺗنميــة
يﺘﻀــﺢ مــﻦ ﺧــﻼل نﺘاﺋــﺞ الﺠــﺪول رقــﻢ ) (2ﺣــول أهميــة عمــﻞ ا�ــرأة ُ
ا�ﺠﺘمــﻊ ،قناعــة ) (%59.5مــﻦ أﻓــراد العينــة بﺄهميــة مســاهمة ا�ــرأة ﻓــﻲ عمليــة ﺗنميــة
ا�ﺠﺘمــﻊ ،كمــا بــ� ) (%34.2منﻬــﻢ بــﺄن قناعﺘﻬــﻢ هــﺬه ﺗبقــﻰ مرهونــة وإلــﻰ ﺣــﺪ بعيــﺪ
بطبيعــة ا�ﻬنــة الــﱵ يمﻜــﻦ أن ﺗزاولﻬــا .وبﺸــﻜﻞ عــام ﻓــﺈن هــﺬه النﺘيﺠــة ﺗﺪلــﻞ بمﺠملﻬــا علــﻰ
الع َمانــﻲ ﺣــول أهميــة الــﺪور اﻻقﺘﺼــادي
وجــود اﺗﺠاهــات إيﺠابيــة لــﺪى أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
للمــرأة وأهميــة مســاهمﺘﻬا ﻓــﻲ ســوق العمــﻞ وأهميــة دورهــا ﻓــﻲ ﺗنميــة ا�ﺠﺘمــﻊ.
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با�قابــﻞ ،أﺷــار ) (%4.8ﻓقــط 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
الع َمانــﻲ بﺸــﻜﻞ عــام بﺨﺼــوص دور ا�ــرأة ﻓــﻲ عمليــة الﺘنميــة .ويبــﺪو أن
أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
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
الســﻜانية وﻇــروف ﺣياﺗيــة ﻏــ� مواﺗيــة بســبﺐ كــ�ة ا�ســﺌوليات اﻷ�يــة ا�لقــاة علــﻰ
عاﺗقﻬــا .ويبــﺪو أن اﻷعــراف والﺘقاليــﺪ ا�وروﺛــة والقيــﻢ الثقاﻓيــة الســاﺋﺪة ،مــا زالــﺖ ﺗﺸــﻜﻞ
محــﺪدات أساســية لﺨــروج ا�ــرأة لســوق العمــﻞ ومســاهمﺘﻬا اﻻقﺘﺼاديــة ،وانﺨراﻃﻬــا ﻓــﻲ
كثــ� مــﻦ ا�ﻬــﻦ الحﺪيثــة الــﱵ ﺗحﺘاجﻬــا عمليــة الﺘنميــة والﺘحﺪيــﺚ الــﱵ يمــر بﻬــا ا�ﺠﺘمــﻊ
الع َمانــﻲ.
ُ
ﺟدول ):(3

التوزيعات النسﺒية والتﻜرارية ملصادر اتﺨاذ قرار عمﻞ املرأة في املﻬﻦ املتاحة

مﻦ صاحﺐ الﻘرار بﺸﺄن
قﺒول عمﻞ املرأة في املﻬﻦ
املتاحة لﻬا؟

التﻜرار

النسﺒة%

1506

49.6

اﻷبويﻦ )اﻷب واﻷم معا(

720

23.7

اإلﺧوة

20

0.7

الزوج

609

20

اﻷبناء

22

0.7

ﻻ ينطبﻖ

162

5.3

ا�ﺠموع

3039

100

ا�رأة ذاﺗﻬا

* الﺒيانات املﻔﻘودة = 111

10

Chi-square

c

3248.157

Sig

0.000
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ﺗُبــ� نﺘاﺋــﺞ جــﺪول رقــﻢ ) (3ا�ﺘعلقــة بالﺘوزيعــات النســبية والﺘﻜراريــة �ﺼــادر اﺗﺨــاذ
القــرار داﺧــﻞ اﻷ�ة بﺸــﺄن قبــول عمــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﻬــﻦ الــﱵ يﺘيحﻬــا ســوق العمــﻞ ا�حلــﻲ،
أن مــا يقــارب نﺼــﻒ عينــة الﺪراســة ) (%49.6يــرون أن ا�ــرأة هــﻲ ﺻاﺣبــة القــرار ﻓيمــا
يﺘعلــﻖ بقبــول العمــﻞ ﻓــﻲ ا�ﻬــﻦ الــﱵ يوﻓرهــا ســوق العمــﻞ ،ممــا يﺆكــﺪ أن ميــول ا�ــرأة
مﻬمــا ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺠــال .وهــﻲ نﺘيﺠــة ﺗﺆكــﺪ بمﺠملﻬــا
الﺬاﺗيــة وقيمﻬــا الﺸــﺨﺼية ﺗــﺆدي
دورا ً
ً
الع َمانيــة وﺗبــﺪل ﻓــﻲ
بــروز ﺗﻐــ�ات عميقــة علــﻰ ا�ســﺘوى البناﺋــﻲ والوﻇيﻔــﻲ لــﻸ�ة ُ
ســلﻢ أولوياﺗﻬــا ،نﺘيﺠــة ﺗعرﺿﻬــا لسلســلة مــﻦ الﺘحــوﻻت اﻻجﺘماعيــة واﻻقﺘﺼاديــة ،بﺸــﻜﻞ
أﻓــﴣ إلــﻰ ﺗقﺪيــﻢ ا�زيــﺪ مــﻦ الحريــة للمــرأة للمســاهمة ﻓــﻲ ســوق العمــﻞ ،واﻻنﺨــراط
بﺄنمــاط مــﻦ ا�ﻬــﻦ الــﱵ ﺗرﻏــﺐ بمزاولﺘﻬــا.
با�قابــﻞ ،أﺷــار مــا يقــارب ) (%23.7مــﻦ عينــة الﺪراســة أن مثــﻞ هــﺬه القــرارات ﺗعــود
بالﺪرجــة اﻷولــﻰ للوالﺪيــﻦ ،أو إلــﻰ الــزوج وﺣــﺪه وذلــﻚ بنســبة بلﻐــﺖ ) .(%20.0كمــا بلﻐــﺖ
نســبة القــرارات الــﱵ ﺗﺘﺨــﺬ مــﻦ قبــﻞ كﻞ مــﻦ اإلﺧــوة واﻷبنــاء )(%0.7؛ وهــﺬه النﺘاﺋــﺞ ﺗﺆكــﺪ
وجــود إقﺼــاء مﺘعمــﺪ لــﺪى بعــﺾ ال�اﺋــﺢ اﻻجﺘماعيــة لحــﻖ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺻناعــة القــرارات
ا�ﺘعلقــة بﺨروجﻬــا لســوق العمــﻞ ،وأن ا�ــرأة مــا زالــﺖ ﺗﻔﺘقــﺪ إلــﻰ اﻻســﺘقﻼلية والقــﺪرة
علــﻰ اﺗﺨــاذ قــرارات مﻬمــة ﻓــﻲ ﺣياﺗﻬــا مثــﻞ قــرار اﺧﺘيــار ا�ﻬــﻦ الــﱵ ﺗرﻏــﺐ أن ﺗعمــﻞ بﻬــا،
واســﺘمرار ســيطرة أﻓــراد آﺧريــﻦ داﺧــﻞ اﻷ�ة »بمــا ﻓيﻬــﻢ الوالﺪيــﻦ أو الــزوج أو اﻷﺧــوة أو
اﻷبنــاء« علــﻰ مثــﻞ هــﺬه القــرارات وﺗﺪﺧلﻬــﻢ ﻓيﻬــا .وﺗوﺿــﺢ هــﺬه النﺘيﺠــة أن قــرار اﺧﺘيــار
ـرارا
ـرارا
ً
ذاﺗيــا � ًﻓــا ،بــﻞ يــﻜاد يﻜــون قـ ً
ا�ــرأة ا�ﻬنــة الــﱵ ﺗرﻏــﺐ أن ﺗعمــﻞ بﻬــا ليــﺲ قـ ً
مﺸــ� ًكا يســﻬﻢ ﻓيــﻪ أﺷــﺨاص آﺧــرون داﺧــﻞ اﻷ�ة وباﻷﺧــﺺ الوالﺪيــﻦ والــزوج.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺟدول ):(4

ال�تيﺐ الرتﱯ ) (Rank Orderللدوافع الرﺋيسة لعمﻞ املرأة بحسﺐ املتوسﻂ الحسابي
ما الدوافع الرﺋيسة لعمﻞ املرأة
ا�ساهمة ﻓﻲ اقﺘﺼاديات اﻷ�ة

املتوسﻂ
الحسابي
7.67

ﺗﺄكيﺪ الﺬات

6.87

3027

الرﻏبة ﻓﻲ ﺧﺪمة ا�ﺠﺘمﻊ

6.21

3027

4.337

ﺗﻜويﻦ ﺷﺨﺼية مسﺘقلة

5.92

3026

4.471

اسﺘثمار ا�ﻬارات والقﺪرات الﺬاﺗية
للمرأة

5.63

3027

4.317

5.32

3027

4.249

ﺗحقيﻖ اﻻرﺗقاء اﻻجﺘماعﻲ

5.18

3027

4.130

ﺷﻐﻞ وقﺖ الﻔراغ

5.06

3027

4.308

إﺛبات أن ا�رأة ﻻ ﺗقﻞ مقﺪرة عﻦ
الرجﻞ

4.81

3027

4.290

4.55

3027

3.991

1.96

3023

2.909

1.96

3023

2.828

ﺗحقيﻖ اﻻسﺘقﻼل اﻻقﺘﺼادي

ﺗﻜويﻦ عﻼقات اجﺘماعية جيﺪة
إيﺠاد منﻔﺬ للﺘﺨلﺺ مﻦ ﺗحﻜﻢ
العاﺋلة /الزوج
ﺗحقيﻖ الﺸﻬرة

العدد N

Std.Dev

3027

4.225
4.708

ﺗوﺿــﺢ نﺘاﺋــﺞ جــﺪول ) (4ال�ﺗيــﺐ الرﺗــﱯ للﺪواﻓــﻊ الرﺋيســية لعمــﻞ ا�ــرأة مــﻦ وجﻬــة
الع َمانــﻲ ﺣســﺐ أهميﺘﻬــا؛ ﺣيــﺚ ﺗﺸــ� النﺘاﺋــﺞ إلــﻰ أن الﺪواﻓــﻊ اﻻقﺘﺼاديــة
نﻈــر ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
ا�ﺘعلقــة با�ســاهمة ﻓــﻲ اقﺘﺼاديــات اﻷ�ة قــﺪ جــاءت ﻓــﻲ أعلــﻰ ســلﻢ الﺪواﻓــﻊ لﺨــروج
الع َمانيــة لســوق العمــﻞ وﻻﺧﺘيــار أنمــاط ا�ﻬــﻦ ا�رﻏوبــة أن ﺗعمــﻞ بﻬــا ،وبمﺘوســط
ا�ــرأة ُ
ﺣســابﻲ بلــﻎ ) .(7.67إذ أن عمــﻞ ا�ــرأة ببعــﺾ اﻷنمــاط ا�ﻬنيــة قــﺪ يســاعﺪها علــﻰ رﻓــﻊ
ا�ســﺘوى اﻻقﺘﺼــادي ﻷ�ﺗﻬــا وﻓــﻲ ﺗﻐطيــة كثــ� مــﻦ نﻔقــات اﻷ�ة ،كمــا أن عملﻬــا مــﻦ
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ﺷــﺄنﻪ أن يرﻓــﻊ مﻜانﺘﻬــا اﻻجﺘماعيــة ســواء داﺧــﻞ نطــاق أ�ﺗﻬــا أو ﺿمــﻦ نطــاق مﺠﺘمعﻬــا،
كمــا قــﺪ يعــزز أمنﻬــا اﻻجﺘماعــﻲ ويزيــﺪ مــﻦ اســﺘقﻼليﺘﻬا ا�اديــة ويقلــﻞ درجــة ﺗبعيﺘﻬــا،
وهــﻲ نﻔــﺲ النﺘيﺠــة الــﱵ ﺧلﺼــﺖ إليﻬــا دراســة )ا�ســلمﻲ (1995 ،والــﱵ أﺷــارت إلــﻰ أن
الع َمانيــة لســوق العمــﻞ هــﻲ ا�حــركات ذات ا�نﺸــﺄ اﻻقﺘﺼــادي.
أهــﻢ محــركات دﺧــول ا�ــرأة ُ
الع َمانيــة ا��وجــة
وبﻬــﺬا الﺼــﺪد بينــﺖ دراســة )الﺪقــﺲ وا�عمريــة (2006 ،بــﺄن ا�ــرأة ُ
ﻏالبــا لﺘحســ� أوﺿــاع أ�ﺗﻬــا ا�اديــة ،وليــﺲ بﻬــﺪف ﺷــﻐﻞ وقــﺖ الﻔــراغ ﻓقــط.
ﺗســعﻰ
ً

وجــاء ﻓــﻲ ا�رﺗبــة الثانيــة ال�عــة لﺘﺄكيــﺪ الــﺬات وبمﺘوســط ﺣســابﻲ قــﺪره ) ،(6.87ﺣيــﺚ
إن ﺧــروج ا�ــرأة لســوق العمــﻞ ﺷــﺄنﻪ أن يعــزز مــﻦ مﻜانﺘﻬــا داﺧــﻞ نطــاق أ�ﺗﻬــا .وهــﻲ
ذات النﺘيﺠــة الــﱵ ﺗوﺻلــﺖ إليﻬــا دراســة )الﺪقــﺲ وا�عمــري .(2006 ،ويﺸــ� هوﻻنــﺪ 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 ﺗعبـ� ٌ عــﻦ ﺷــﺨﺼيﺘﻪ؛
ﺗعــرب ميــول الﻔــرد ا�ﻬنيــة عــﻦ ﺷــﺨﺼيﺘﻪ وهواياﺗــﻪ ورﻏباﺗــﻪ وﺗطلعاﺗــﻪ وﺗﻔﻀيﻼﺗــﻪ
إذ
ّ
الﺸــﺨﺼية )ورد ﻓــﻲ عبــﺪ الحميــﺪ.(345 :2002 ،
وﻓــﻲ ا�رﺗبــة الثالثــة جــاءت الرﻏبــة ﻓــﻲ ﺧﺪمــة ا�ﺠﺘمــﻊ وبمﺘوســط ﺣســابﻲ قــﺪره ).(6.21
كمــا أﻇﻬــرت الﺪواﻓــﻊ ذات العﻼقــة بـــ "ﺗﻜويــﻦ ﺷــﺨﺼية مســﺘقلة للمــرأة واســﺘثمار مﻬاراﺗﻬــا
وقﺪراﺗﻬــا الﺬاﺗيــة ،واﻻرﺗقــاء اﻻجﺘماعــﻲ ،وﺷــﻐﻞ وقــﺖ الﻔــراغ ،وإﺛبــات أن ا�ــرأة عنــ�
منﺠــز وﻓاعــﻞ وﻻ ﺗقــﻞ عــﻦ الرجــﻞ مقــﺪرة ،والرﻏبــة ﻓــﻲ ﺗﻜويــﻦ عﻼقــات اجﺘماعيــة جيــﺪة"
كﺪواﻓــﻊ مﻬمــة وذات أﺛــر واﺿــﺢ ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜيﻞ رﻏبــات أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ نحــو ﻃبيعــة ا�ﻬــﻦ الــﱵ
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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ﺟدول ):(5

الع َماني بحسﺐ
ال�تيﺐ الرتﱯ ) (Rank Orderللمﻬﻦ املﻔﻀلة للمرأة في املجتمع ُ
املتوسﻂ الحسابي
املتوسﻂ
الحسابي

Std.Dev

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

12.44

3.639

 .2القطاع الﺼحﻲ )ﻃبيبة ،ممرﺿة ،ﺻيﺪﻻنية(

10.87

4.722

 .3أعمال ﺣرة

6.54

5.206

 .4مﻬنﺪسة

6.05

5.158

 .5ﺻناعات ﺣرﻓية

5.47

4.851

 .6القطاع ا��ﻓﻲ )موﻇﻔة ﻓﻲ بنﻚ(

5.13

4.875

 7ﺧب�ة ﺗﺠميﻞ  /مﺼﻔﻔة ﺷعر

5.03

4.788

 .8القطاع اإلعﻼمﻲ )إعﻼمية ،مقﺪمة برامﺞ إذاعية
وﺗليﻔزيونية ،مراسلة ﺻحﻔية(

4.46

4.596

 .9سﻜرﺗ�ة

4.19

4.403

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

3.91

4.213

 .11القطاع العسﻜري

3.37

4.184

 .12موﻇﻔة ﻓﻲ قطاع السياﺣة والﻔنﺪقة

2.96

3.459

 .13مﻀيﻔة ﻃ�ان

2.58

3.306

 .14القطاع الﻔﲏ )مطربة ،ممثلة ،عازﻓة(

1.23

2.387

ما املﻬﻦ الﱵ تﻔﻀﻞ أو ترﻏﺐ أن تعمﻞ بﻬا املرأة؟
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
يﺘطــرق جــﺪول رقــﻢ ) (5إلــﻰ 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 العﻼقــة بقطــاع ال�بيــة والﺘعليــﻢ وبمﺘوســط ﺣســابﻲ قــﺪره )(12.44؛ وهــو مــا
الع َمانــﻲ الــﺬي يﺆيــﺪ عمــﻞ
يﺘســﻖ مــﻊ ﺧﺼوﺻيــة البنــاء الثقاﻓــﻲ واﻻجﺘماعــﻲ للمﺠﺘمــﻊ ُ
ا�ــرأة ﻓــﻲ مﻬــﻦ ينﺘﻔــﻲ ﻓيﻬــا اﻻﺧﺘــﻼط بالرجــﻞ؛ وﺣيــﺚ إن قطــاع ال�بيــة والﺘعليــﻢ يﺘمــ�
بقلــة ســاعات العمــﻞ وأوقاﺗﻬــا ا�ناســبة لﻼل�امــات اﻷﺧــرى للمــرأة ،إلــﻰ جانــﺐ اﻻمﺘيــازات
اﻷﺧــرى لقطــاع ال�بيــة والﺘعليــﻢ ،ﻓﻬــو بﺬلــﻚ يعــﺪ مــﻦ القطاعــات ا�ﻔﻀلــة لعمــﻞ ا�ــرأة.
كمــا جــاءت ا�ﻬــﻦ ذات العﻼقــة بالقطــاع الﺼحــﻲ )ﻃبيبــة أو ممرﺿــة أو ﺻيﺪﻻنيــة( ﻓــﻲ
ا�رﺗبــة الثانيــة وبمﺘوســط ﺣســابﻲ قــﺪره ) .(10.87وبﻬــﺬا الســياق كﺸــﻔﺖ دراســة )بيــﺖ
ســعيﺪ (2013 ،بــﺄن ﺗﺸــﻐيﻞ النســاء ﻓــﻲ قطــاع الﺨﺪمــات الطبيــة يحقــﻖ مﻜاســﺐ ماديــة
واجﺘماعية عالية لﻺناث.
واﺣﺘلــﺖ ا�ﻬــﻦ ذات العﻼقــة باﻷعمــال الحــرة ا�رﺗبــة الثالثــة وبمﺘوســط ﺣســابﻲ )،(6.54
كمــا جــاءت مﻬنــة ا�ﻬنﺪســة ﻓــﻲ ا�رﺗبــة الرابعــة .ويمﻜــﻦ عــزو هــﺬه النﺘيﺠــة إلــﻰ ﺗســارع
الع َمانــﻲ وزيــادة مســﺘويات
ﺣركــة الﺘحــول اﻻجﺘماعــﻲ واﻻقﺘﺼــادي الــﱵ يﺸــﻬﺪها ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
ﺗقﺪمــﻪ وﺗركيبــﻪ؛ ممــا زاد ﺗﻔﻀيــﻞ اﺿطــﻼع ا�ــرأة بمﻬــﻦ ﺣﺪيثــة ﺗﺘمــاﳽ مــﻊ عمليــة الﺘنمية
اقﺘﺼاديــا ،وﺗحقــﻖ قيمــة اجﺘماعيــة عاليــة للمــرأة ومﻐايــرة عــﻦ ﺗلــﻚ
والﺘحﺪيــﺚ ومﺠﺪيــة
ً
الــﱵ كانــﺖ ﺗنــاط بﻬــا ســاب ًقا ،والــﱵ كانــﺖ ﺗعــرف با�ﻬــﻦ الﺘقليﺪيــة ،والــﱵ دأبــﺖ علــﻰ
ﺗﺄديﺘﻬــا لﻔــ�ات ﻃويلــة مــﻦ الزمــﻦ.
وﻓــﻲ ا�راﺗــﺐ الﺪنيــا ﻓــﻲ ســلﻢ الﺘﻔﻀيــﻼت جــاءت ﺗلــﻚ الﺘﻔﻀيــﻼت ذات العﻼقة بعمــﻞ ا�رأة
ﻓــﻲ القطــاع اإلعﻼمــﻲ .كﺬلــﻚ الحــال بالنســبة للمﻬــﻦ اﻷﺧــرى كمﻬــﻦ الســﻜرﺗارية ،والعمــﻞ
ﻓــﻲ القطــاع الﺘﺠــاري والﺨﺪمــات .كمــا أﻇﻬــرت النﺘاﺋــﺞ وجــود ﺿعــﻒ واﺿــﺢ ﻓــﻲ ﺗوجﻬــات
الع َمانــﻲ نحــو عمــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ القطــاع العســﻜري ،وﻓــﻲ قطــاع الســياﺣة والﺨﺪمــات
ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
الﻔنﺪقيــة ،ويبــﺪو أن عمــﻞ ا�ــرأة كمﻀيﻔــة ﻃــ�ان أو ﻓــﻲ القطــاع الﻔــﲏ كمطربــة أو ممثلــة
واﺿحــا ،ﺣيــﺚ اﺣﺘلــﺖ هــﺬه ا�ﻬــﻦ أدنــﻰ ســلﻢ
اجﺘماعيــا
ـورا
ً
ً
أو عازﻓــة ...إلــﺦ قــﺪ ﻻقــﻰ نﻔـ ً
الع َمانــﻲ ،وبطبيعــة الحــال ﻓــﺈن هــﺬه الﺘﻔﻀيــﻼت ﺗعــود
الﺘﻔﻀيــﻼت ا�ﻬنيــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
الع َمانــﻲ مــﻦ ا�ﺠﺘمعــات ال�قيــة ا�حاﻓﻈــة.
إلــﻰ أن ا�ﺠﺘمــﻊ ُ

وعلــﻰ كﻞ ،ﻓــﺈن هــﺬه النﺘاﺋــﺞ ﺗﺘﻔــﻖ إلــﻰ ﺣــﺪ مــا مــﻊ بعــﺾ الﺪراســات ا�حليــة ،كﺪراســة
)العمــري (2009 ،الــﱵ بينــﺖ أن أكــ� ا�ﻬــﻦ ا�رﻏوبــة للمــرأة هــﻲ :الﺘﺪريــﺲ والﺘمريــﺾ
والطــﺐ ،والعمــﻞ ﻓــﻲ محــﻼت الﺨياﻃــة ،ومحــﻼت بيــﻊ العطــور والﺬهــﺐ ،بينمــا ﺗمثلــﺖ ا�ﻬــﻦ
ﻏــ� ا�رﻏوبــة ﻓــﻲ »العمــﻞ ﻓــﻲ ا�حــﻼت الﺘﺠاريــة ،وا�قاهــﻲ ،والعمــﻞ ا�يﺪانــﻲ ﻓــﻲ ﺣقــول
النﻔــط ،ومنﺪوبــة مبيعــات ،وﺿياﻓــة الطــ�ان ،والعمــﻞ ﻓــﻲ القطــاع الﻔنﺪقــﻲ«.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺟدول ):(6
املتوسﻂ الحسابي ألسﺒاب تﻔﻀيﻞ املﺒحوﺛ� لعمﻞ املرأة في املﻬﻦ املﺬكورة
املتوسﻂ
الحسابي

العدد N

Std. Dev

 .1مناسبة العمﻞ لطبيعة ا�رأة البيولوجية

10.84

3023

5.476

 .2مناسبة وقﺖ العمﻞ لﺪور ا�رأة ﻓﻲ البيﺖ

9.39

3022

5.690

 .3النﻈرة الﺪينية لﻬﺬه الوﻇيﻔة

7.74

3022

5.635

 .4ا�وقﻊ الﺠﻐراﻓﻲ �ﻜان العمﻞ

7.08

3022

5.468

 .5القبول اﻻجﺘماعﻲ لﻬﺬه ا�ﻬنة

6.98

3022

5.272

 .6ﺗحقيﻖ العمﻞ مﻜانة اجﺘماعية للمرأة

6.7

3023

5.350

 .7مقﺪار الراﺗﺐ الﺸﻬري

6.57

3023

5.588

 .8ﻇروف العمﻞ ﻻ ﺗﺘطلﺐ سﻔراً

6.54

3023

5.409

 .9ﻇروف العمﻞ مريحة ومرنة

5.74

3023

4.939

 10ﺗﺄﺛ� هﺬه ا�ﻬنة علﻰ ﺗنﺸﺌة اﻷﻃﻔال

5.7

3022

5.113

 .11انﺘﻔاء إمﻜانية اﻻﺧﺘﻼط بالﺠنﺲ اﻵﺧر
ﻓﻲ هﺬا العمﻞ

5.49

3022

5.240

 .12عﺪد ساعات العمﻞ القليلة

5.31

3023

4.861

 .13وجود امﺘيازات ﺗﺼاﺣﺐ العمﻞ ﻏ�
الراﺗﺐ

3.83

3023

4.158

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

3.38

3022

4.038

 .15أﺧرى

0.31

3023

1.649

أسﺒاب تﻔﻀيلﻚ ألن تعمﻞ املرأة بﻬﺬه املﻬﻦ
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﺗســﺘنﺪ نﺘاﺋــﺞ الﺠــﺪول رقــﻢ ) (6علــﻰ نﺘاﺋــﺞ الﺠــﺪول الســابﻖ ،ﺣيــﺚ ﺧلﺼــﺖ النﺘاﺋــﺞ
إلــﻰ أن معﻈــﻢ ﺗوجﻬــات أﻓــراد عينــة الﺪراســة ﺗرﺗﻜــز ﺣــول مﻬنــة الﺘعليــﻢ وا�ﻬــﻦ الطبيــة؛
وذلــﻚ ﻻعﺘبــارات اجﺘماعيــة واقﺘﺼاديــة وﺛقاﻓيــة مﺨﺘلﻔــة .وقــﺪ جــاءت نﺘاﺋــﺞ الﺠــﺪول
أعــﻼه لﺘﺆكــﺪ أن أهــﻢ الﺪواﻓــﻊ واﻷســباب الــﱵ ﺗقــﻒ وراء اﺧﺘيــار هــﺬه اﻷﺷــﻜال ا�ﻬنيــة
للمــرأة ،ﺗلــﻚ الﺪواﻓــﻊ واﻷســباب ذات العﻼقــة بمــﺪى مناســبة هــﺬه ا�ﻬــﻦ لطبيعــة ا�ــرأة
البيولوجيــة وذلــﻚ بمﺘوســط ﺣســابﻲ قــﺪره )(10.84؛ ﺣيــﺚ أن ا�ــرأة ﺗﺘمــ� بطبيعﺘﻬــا
اﻷنثويــة وﺧﺼوﺻيﺘﻬــا البيولوجيــة القاﺋمــة علــﻰ الحمــﻞ واإلنﺠــاب وﺗربيــة اﻷﻃﻔــال ،ومــﻦ
ﺛــﻢ عــﺪم مﻼءمــة بعــﺾ ا�ﻬــﻦ لﺘﺘواﻓــﻖ مــﻊ هــﺬه الســمات�وجاءت ﻓــﻲ ا�رﺗبــة الثانيــة
اﻷســباب الــﱵ ﺗﺘعلــﻖ بمــﺪى مناســبة وقــﺖ العمــﻞ للمــرأة؛ وذلــﻚ لﺘﻔــادي الﺘعــارض مــﻊ
واجباﺗﻬــا ﺗﺠــاه بيﺘﻬــا وأﻃﻔالﻬــا.
بينمــا جــاءت النﻈــرة الﺪينيــة ﻓــﻲ ا�رﺗبــة الثالثــة ،ويمﻜــﻦ ﻓﻬــﻢ هــﺬه النﺘاﺋــﺞ ﻓــﻲ ﺿــوء
الع َمانــﻲ الــﺬي يعــﺪ مــﻦ نمــط ا�ﺠﺘمعــات الﺘقليﺪيــة الــﺬي يحمــﻞ كﻞ
ﻃبيعــة ﺗﻜويــﻦ ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
ﺧﺼاﺋــﺺ ا�ﺠﺘمــﻊ اإلســﻼمﻲ الﺘقليــﺪي وقيمــﻪ وإرﺛــﻪ الثقاﻓــﻲ ،ويﺘمــ� بالــوﻻء القبلــﻲ الﺬي
الع َمانيــة ،كمــا يﺘمــ� بﻐلبــة القيﻢ
يﺸــﻜﻞ اإلﻃــار العــام لبنيﺘــﻪ اﻻجﺘماعيــة والثقاﻓيــة لﻬويﺘــﻪ ُ
وا�عايــ� ا�حاﻓﻈــة الﻀابطــة لســلوك اﻷﻓــراد ،وســلطة اﻷب ،وال�ابــط اﻷ�ي والﺘواﺻــﻞ
والﺘعاﻃــﻒ بــ� أﻓــراده ،وﺻلــة الرﺣــﻢ وذوي القربــﻰ )البيلــﻲ وا�حــرزي .(12 ,2004 :أمــا
مــﺪى مناســبة ا�وقــﻊ الﺠﻐراﻓــﻲ �ــﻜان العمــﻞ ﻓقــﺪ جــاء ﻓــﻲ ا�رﺗبــة الرابعــة وبمﺘوســط قــﺪره
) (7.08مــا يﺆكــﺪ أهميــة هــﺬا العامــﻞ أيﻀــا ﻓــﻲ ﺗحﺪيــﺪ ﺧيــارات أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ نحــو أنمــاط
ا�ﻬــﻦ الــﱵ مــﻦ ا�مﻜــﻦ أن ﺗعمــﻞ بﻬــا.
كمــا أﻇﻬــرت نﺘاﺋــﺞ الﺠــﺪول الســابﻖ أن أﺣــﺪ أهــﻢ أســباب ﺗﻔﻀيــﻞ عمــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﻬــﻦ
ا�ﺬكــورة ســاب ًقا ﺗﺘلﺨــﺺ ﻓــﻲ "القبــول اﻻجﺘماعــﻲ لﻬــﺬه ا�ﻬــﻦ ،ومــا ﺗحققــﻪ مــﻦ مﻜانــة
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
الع َمانيــة للعمــﻞ كانــﺖ ﺗلــﻚ العوامــﻞ ذات الﺼيــﻎ اﻻقﺘﺼاديــة ،ومــﻦ ﺛــﻢ
لﺨــروج ا�ــرأة ُ
العوامــﻞ ذات ا�نﺸــﺄ النﻔــﴘ واﻻجﺘماعــﻲ.
كمــا بينــﺖ الﺪراســة أن ﺗلــﻚ اﻷســباب ذات العﻼقــة بﺄﺛــر ﺧــروج ا�ــرأة لســوق العمــﻞ علــﻰ
ﺗربيــة اﻷﻃﻔــال وانﺘﻔــاء ﻓــرص اﻻﺧﺘــﻼط بالرجــال ﺗعــﺪ مســاﺋﻞ مﻬمــة وذات أﺛــر كبــ� ﻓــﻲ
الع َمانــﻲ نحــو أنمــاط ا�ﻬــﻦ ا�مﻜــﻦ أن ﺗعمــﻞ بﻬــا ا�ــرأة؛ نﻈــرا
ﺗحﺪيــﺪ ﺗوجﻬــات ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
لطبيعﺘــﻪ ا�حاﻓﻈــة.
كﺬلــﻚ ﺗــربز نﺘاﺋــﺞ الﺠــﺪول أعــﻼه وﺿــوح أهميــة اﻷســباب وا�حــركات ذات العﻼقــة بمــا
يحققــﻪ عمــﻞ ا�ــرأة مــﻦ ا�ﻜانــة اﻻجﺘماعيــة لﻬــا وبمﺘوســط ﺣســابﻲ بلــﻎ ) ،(6.7مــا يﺆكــﺪ
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أهميــة هــﺬه اﻻعﺘبــارات اﻻجﺘماعيــة للمﻬنــة ﻓــﻲ ﺧلــﻖ دواﻓــﻊ قويــة إﺿاﻓيــة لــﺪى أﻓــراد
الع َمانــﻲ وﺧاﺻــة ا�ــرأة ﻻﺧﺘيــار ا�ﻬنــة الــﱵ ﺗرﻏــﺐ أن ﺗعمــﻞ بﻬــا .وهــو مــا أكﺪﺗــﻪ
ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
دراســة )العمــري ،(2009 ،ﺣيــﺚ أﺷــارت إلــﻰ أن أهــﻢ دواﻓــﻊ عمــﻞ ا�ــرأة هــو اﻷهميــة
اﻻجﺘماعيــة 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
اﻻجﺘماعــﻲ" عوامــﻞ مﺆﺛــرة ولﻜــﻦ بﺪرجــات أقــﻞ أهميــة مقارنــة باﻷســباب والﺪواﻓــﻊ الﺬاﺗيــة
وذات العﻼقــة بﺨﺼوﺻيــة ا�ــرأة البيولوجيــة الــﱵ ذكــرت ســاب ًقا.
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ﺧالصة النتاﺋﺞ
مﺆيــﺪة �ســﺄلة ﺧــروج
الع َمانــﻲ اﺗﺠاهــات ّ ِ
بﺸــﻜﻞ عــام ،يبــﺪو أن لــﺪى أﻏلــﺐ أﻓــراد ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
ا�ــرأة لســوق العمــﻞ وإن ر ُ ِهنــﺖ أﺣيا ًنــا بطبيعــة العمــﻞ ا�مﻜــﻦ أن ﺗﺆديــﻪ ،مقابــﻞ ﺗراجــﻊ
وانﺨﻔــاض اﻻﺗﺠاهــات ا�عارﺿــة لﻬــﺬه ا�ســﺄلة ،رﻏــﻢ اســﺘمرار وجودهــا لــﺪى �اﺋــﺢ
الﺘحــوﻻت الــﱵ أﺻابــﺖ ا�ﺠﺘمــﻊ
محــﺪودة وﺿيقــة مــﻦ ا�ﺠﺘمــﻊ .وﺗﺠــﺪر اإلﺷــارة إلــﻰ أن ّ
الع َمانــﻲ ،ﻻزمﻬــا ﺗﻐــ�ات عميقــة ﻓــﻲ أنماﻃــﻪ اإلنﺘاجيــة ،وزيــادة اعﺘمــاده علــﻰ العاﺋــﺪات
ُ
النﻔطيــة ﻓــﻲ ﻓــ�ة زمنيــة قﺼــ�ة )اللواﺗيــة ،(2012 ،والــﱵ أســﻬمﺖ ﻓــﻲ بــروز أﺷــﻜال
جﺪيــﺪة مــﻦ العﻼقــات اﻷ�يــة لــﻢ ﺗﻜــﻦ معروﻓــة ،وﻓــﻲ إﺣــﺪاث ﺗﻐــ�ات عميقــة ﻓــﻲ بنيــة
اﻷ�ة ،وﻓــﻲ ﻃبيعــة اﻷدوار الــﱵ ﺗقــوم بﻬــا عنا�هــا ،وﻓــﻲ ﻃبيعــة النﻈــرة للمــرأة
وﻃبيعــة اﻷدوار الــﱵ مــﻦ ا�مﻜــﻦ أن ﺗقــوم بﻬــا والــﱵ قــﺪ ﺗﺘناقــﺾ مــﻊ اﻷدوار الﺘقليﺪيــة
الــﱵ دأبــﺖ علــﻰ ﺗﺄديﺘﻬــا ســاب ًقا.

وﺧلﺼــﺖ الﺪراســة إلــﻰ أنــﻪ مﻬمــا اﺗﺠﻬــﺖ عمليــة ﺗحﺪيــﺪ ﺧيــارات ا�ــرأة ا�ﻬنيــة وا�رﻏــوب
الع َمانــﻲ ﻷن ﺗﺼبــﺢ قﻀيــة ﺷــﺨﺼية أو ذاﺗيــة ﺗﺘحﻜــﻢ بﻬــا
أن ﺗعمــﻞ بﻬــا ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
ا�ــرأة ،إﻻ أنﻬــا ﺗبقــﻰ قﻀيــة نســبية ﺗﺘبايــﻦ مــﻦ �يحــة اجﺘماعيــة ﻷﺧــرى ،كمــا يبقــﻰ
اﻷهــﻞ وباﻷﺧــﺺ الوالﺪيــﻦ ﺗﺄﺛ�همــا واﺿــﺢ وكبــ� ﻓــﻲ مثــﻞ هــﺬه القــرارات الحيويــة،
مﻬمــا لﺨيــارات اإلنــاث ا�ﻬنيــة ،ولﻬمــا دور ﻓاعــﻞ ﻓــﻲ اﺧﺘياراﺗﻬــﻦ ،كمــا
ـﺪرا ً
ويﺸــﻜﻼن مﺼـ ً
الع َمانــﻲ مــا هــﻲ ﻓــﻲ نﻬايــة ا�طــاف
ﺗﺠــﺪر اإلﺷــارة بــﺄن ﺗبعيــة ا�ــرأة للرجــﻞ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
ٍ
ﺻــاف لطبيعــة القيــﻢ والﺘقاليــﺪ والثقاﻓــة الﺬكوريــة الســاﺋﺪة وﻃبيعــة الﺘنﺸــﺌة
إﻻ نﺘــاج
اﻻجﺘماعيــة ا�مارســة ،اﻷمــر 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 الــﱵ ﺗرﻏــﺐ بمزاوﻻﺗﻬــا هــو نﺘــاج لﺘﻔاعــﻞ عوامــﻞ ﺛقاﻓيــة واجﺘماعيــة
واقﺘﺼاديــة مﺨﺘلﻔــة .مثــﻞ :انﺨﻔــاض مســﺘوى ﺗعليمﻬــا واﻓﺘقادهــا للمﻬــارات الــﱵ يحﺘاجﻬــا
ســوق العمــﻞ ،والــﱵ قــﺪ ﺗﺸــﻜﻞ إﺣــﺪى ا�عوقــات الحقيقيــة أمــام دﺧولﻬــا لســوق العمــﻞ،
وﺗقيــﺪ عملﻬــا بﻜثــ� مــﻦ أﺷــﻜال ا�ﻬــﻦ الحﺪيثــة الــﱵ ﺗحﺘاجﻬــا عمليــة الﺘنميــة والﺘحﺪيــﺚ
الــﱵ ﺗمــر بﻬــا الســلطنة ،بــﻞ قــﺪ ﺗﺸــﻜﻞ أهــﻢ ﺗحﺪيــات مســاهمﺘﻬا بســوق العمــﻞ .كمــا يبــﺪو
أن عــﺪم ﺣﺼــول ا�ــرأة علــﻰ الﺘﺪريــﺐ ا�ناســﺐ ،إﺿاﻓــة للموروﺛــات اﻻجﺘماعيــة والثقاﻓيــة
الﺘقليﺪيــة ﺣــول أنمــاط ا�ﻬــﻦ ا�مﻜــﻦ أن ﺗعمــﻞ بﻬــا والــﱵ ﺗح�هــا ﻓــﻲ إﻃــار البيــﺖ ،ﺗحــول
دون دﺧولﻬــا لﻜثــ� مــﻦ ا�ﻬــﻦ الحﺪيثــة الــﱵ يحﺘاجﻬــا ســوق العمــﻞ .ويﻔــ�ض الﺘحليــﻞ
السيوســيولوجﻲ بﻬــﺬا الســياق أن الﺘﻔاعــﻞ ا�عقــﺪ بــ� ا�ﺘﻐــ�ات اﻻجﺘماعيــة واﻻقﺘﺼاديــة
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والثقاﻓيــة ا�ﺨﺘلﻔــة ،قــﺪ يســﻬﻢ أيﻀــا وبﺸــﻜﻞ كبــ� ﻓــﻲ ﺗحﺪيــﺪ مﻼمــﺢ ﺗوجﻬــات ا�ﺠﺘمــﻊ
نحــو ا�ﻬــﻦ ا�مﻜــﻦ أن ﺗســﻬﻢ بﻬــا مســﺘقبﻼ.

وانﺘﻬــﺖ الﺪراســة إلــﻰ انحســار ا�ﻬــﻦ ا�ﻔﻀلــة للمــرأة ﻓــﻲ عــﺪد قليــﻞ مــﻦ ا�ﻬــﻦ والــﱵ ُو ِ
ﺻﻔﺖ
بﺄنﻬــا مﻬــﻦ أنثويــة ﺗقليﺪيــة ،وﺗﻬميــﺶ أدوارهــا ﻓــﻲ كثــ� مــﻦ أﺷــﻜال ا�ﻬــﻦ اﻷﺧــرى مثﻞ ﺗلﻚ
ا�ﻬــﻦ ذات العﻼقــة بالقطــاع الســياﺣﻲ واإلعﻼمــﻲ وﻓــﻲ قطــاع الﺘﺠــارة والﺨﺪمــات .وﺗﺠــﺪر
اإلﺷــارة بﻬــﺬا الﺼــﺪد إلــﻰ أن أنمــاط ا�ﻬــﻦ ا�ﻔﻀــﻞ أن ﺗعمــﻞ بﻬــا ا�ــرأة قــﺪ ﺗﺸــﻜلﺖ بﻔعــﻞ
مزيــﺞ مــﻦ العوامــﻞ اﻻقﺘﺼاديــة واﻻجﺘماعيــة والثقاﻓيــة ا�ﺘﺪاﺧلــة وا�ﺨﺘلﻔــة وا�ﺘبادلــة
الﺘﺄﺛــ�؛ ممــا يﺆكــﺪ ﺻعوبــة ﺗﻔســ� هــﺬه الﻈاهــرة بعامــﻞ واﺣــﺪ ،ﺣيــﺚ ﺗعــﺪ هــﺬه الﻈاهــرة
مــﻦ الﻈواهــر ا�عقــﺪة والــﱵ يﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺗﻜوينﻬــا العﺪيــﺪ مــﻦ العوامــﻞ ا�ﺘﺪاﺧلــة وا�ﺘﺸــابﻜة
الﺘﺄﺛــ� والــﱵ 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 ﻷداء مﻬامﻬــا الﺘقليﺪيــة ﻓــﻲ البيــﺖ،
والنﻈــرة الﺪينيــة لعمــﻞ ا�ــرأة ،وموقــﻊ عملﻬــا ،إلــﻰ جانــﺐ مســﺄلة القبــول اﻻجﺘماعــﻲ ﺗﺸــﻜﻞ
الع َمانــﻲ لطبيعــة وأﺷــﻜال ا�ﻬــﻦ ا�مﻜــﻦ أن
عوامــﻞ ﺣاســمة ﻓــﻲ ﺗحﺪيــﺪ ﺗوجﻬــات ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
الع َمانــﻲ.
ﺗنﺨــرط بﻬــا ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
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التﻮصيات:
ﺧرﺟﺖ الدراسة بﺒعﺾ التوصيات كان أهمﻬا:
� .1ورة اﻻلﺘﻔــات ﻷهميــة الــﺪور الــﺬي مــﻦ ا�مﻜــﻦ أن ﺗــﺆدي مســاهمة ا�ــرأة ﻓــﻲ ســوق
العمــﻞ بزيــادة هوامــﺶ ﺗحررهــا مــﻦ مﻈاهــر اســﺘﻼبﻬا الﺘقليﺪيــة ،وﻓــﻲ ﺗوســيﻊ داﺋــرة
عﻼقاﺗﻬــا اﻻجﺘماعيــة ،وﺗحريرهــا مــﻦ قيــود اﻷعمــال ا��ليــة ،وﺗﺨﻔيــﻒ ﺣالــة اﻻﻏــ�اب
والﺘﻬميــﺶ الــﱵ ﺗﺸــﻜلﺖ عــرب مراﺣــﻞ ﺗاريﺨيــة ﻃويلــة وﻷهميــة دورهــا ﻓــﻲ زيــادة قﺪرﺗﻬــا
علــﻰ ﺻناعــة القــرارات داﺧــﻞ اﻷ�ة ﺧاﺻــة قــرار ﺧروجﻬــا لســوق العمــﻞ ،وأنمــاط ا�ﻬــﻦ
ا�ﻔﻀــﻞ أن ﺗعمــﻞ بﻬــا.
الع َمانــﻲ ا�عــا� ومــا ﻃــرأ عليــﻪ مــﻦ ﺗﻐــ�ات
 .2إن الﺘحــوﻻت الــﱵ يﺸــﻬﺪها ا�ﺠﺘمــﻊ ُ
اقﺘﺼاديــة واجﺘماعيــة وﺛقاﻓيــة وﺗﻜنولوجيــة ﺗﺪﻓــﻊ إلــﻰ إعــادة النﻈــر ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜيﻞ الﻬيــﻜﻞ
أدوارا جﺪيــﺪة
البناﺋــﻲ للقــوى العاملــة ﻓيﻬــا ،ودمــﺞ ا�ــرأة ﻓــﻲ عمليــة الﺘنميــة ،ومنحﻬــا
ً
ﻓاعلــة وإيﺠابيــة ﻓيﻬــا.
 .3علــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ ارﺗﻔــاع مســﺘويات ﺗعليــﻢ ا�ــرأة ،إﻻ أن الﻔﺠــوة مــا زالــﺖ واســعة بــ�
ﺗحﺼيلﻬــا العلمــﻲ وقﺪرﺗﻬــا علــﻰ ﺗحﺪيــﺪ أﺷــﻜال ا�ﻬــﻦ الــﱵ ﺗرﻏــﺐ باﻻنﺨــراط بﻬــا ،ويبــﺪو
إن زيــادة اﺗســاع ﺣــﺪة الﻔﺠــوة بــ� مــا ﺗملﻜــﻪ ا�ــرأة مــﻦ مقومــات وﻃموﺣــات وعــﺪم قﺪرﺗﻬــا
علــﻰ ﺗحقيــﻖ ﻃموﺣاﺗﻬــا ،ﺷــﺄنﻪ أوﻻ أن يزيــﺪ ﺣــﺪة الــ�اع داﺧلﻬــا ،وقــﺪ ي�ﺗــﺐ علــﻰ ذلــﻚ
ﺛانيــا زيــادة قﺼــور ا�ﺠﺘمــﻊ وعﺠــزه عــﻦ ﺗحقيــﻖ كثــ� مــﻦ اﻷهــﺪاف الﺘنمويــة؛ وﻓــﻲ ﺿــوء
اقﺘﺼاديــا وزيــادة
ذلــﻚ ﺗﺘبــﺪى ربــط مســﺄلة رﻓــﻊ مســﺘوى ﺗعليــﻢ ا�ــرأة بمســﺄلة ﺗمﻜينﻬــا
ً
مســاهمﺘﻬا بســوق العمــﻞ.
ﻓرﺻــا مســاوية للرجــﻞ ومﻜملــة لــﻪ ﻓــﻲ مﺠــال العمــﻞ والﺘوﻇيــﻒ يعــﺪ
 .4إن إعطــاء ا�ــرأة
ً
وأساســا لﺘحقيــﻖ مبــﺪأ ا�ســاواة للمــرأة ﻓــﻲ الحقــوق والواجبــات مقارنــة
اجﺘماعيــا
مطلبــا
ً
ً
ً
بالرجــﻞ.
 .5عمليــة إ�اك ا�ــرأة ﻓــﻲ مﺨﺘلــﻒ القطاعــات اإلنﺘاجيــة وﻓﺘــﺢ ا�ﺠــال لﻬــا للعمــﻞ ﻓــﻲ
مﻬــﻦ جﺪيــﺪة وﺣﺪيثــة يﻔــ�ض أن ﺗﺸــﻜﻞ إﺣــﺪى أولويــات عمليــات الﺘنميــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ،
رﺋيســيا يﺠــﺐ أن يســعﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ إلــﻰ الﺘوقــﻒ عنــﺪه وﺗحقيقــﻪ ﻓــﻲ ﻇــﻞ عمليــة
وهﺪ ًﻓــا
�
الﺘﻐــ� والﺘحﺪيــﺚ الــﱵ 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 ،ﻻ يﺘــﻢ إﻻ مــﻦ ﺧــﻼل ﺧطــط مســبقة وبرامــﺞ مﺪروســة ومنﻈمــة،
وﻓﻜريــا لﻀمــان نﺠــاح وﺗحقيــﻖ هــﺬه اﻷهــﺪاف.
ومعرﻓيــا
مﻬنيــا
مق�نــة بعمليــة ﺗمﻜينﻬــا
�
�
�
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اﳌراﺟﻊ
 .1البيلــﻲ ،ﻃيﻔــور ،ا�حــرزي ،راﺷــﺪ )" (2004أبعــاد ومعوقــات الﺘماســﻚ اﻷ�ي" وزارة
الﺘنميــة اﻻجﺘماعيــة ،ســلطنة ُع َمــان.

 .2الحارﺛــﻲ ،ســعيﺪ بــﻦ ســيﻒ )" .(2003اﻷ�ة والــزواج ﻓــﻲ ســلطنة ُع َمــان :دراســة
سوســيولوجية ميﺪانيــة ﻓــﻲ مﺠﺘمــﻊ ﺣــ�ي ،وﻻيــة إبــراء با�نطقــة ال�قيــة نموذجــا".
رســالة ماجســﺘ� ﻏــ� منﺸــورة ،جامعــة محمــﺪ الﺨامــﺲ ،الربــاط :ا�ملﻜــة ا�ﻐربيــة.

 .3الﺪقــﺲ ،محمــﺪ عبــﺪ ا�ولــﻰ  ،ا�عمــري ،وﻓــاء )" ،(2006عمــﻞ الزوجــة ودواﻓعــﻪ وآﺛــاره
اﻻقﺘﺼاديــة واﻻجﺘماعيــة ﻓــﻲ اﻷ�ة العمانيــة :دراســة ميﺪانيــة علــﻰ عينة بمﺪينة مســقط"
 ،دراســات العلــوم اإلنســانية واﻻجﺘماعيــة  ،ا�ﺠلــﺪ ) ،(33ســلطنة ُع َمــان.

الع َمانيــة العاملــة ﻓــﻲ ﺛقاﻓــة الﺸــباب:
 .4العمــري ،قاســﻢ زهــران )" ،(2009ﺻــورة ا�ــرأة ُ
دراســة ميﺪانيــة" .وزارة الﺘنميــة اﻻجﺘماعيــة ،ص  ،166-163مســقط :ســلطنة ُع َمــان.

 .5اللواﺗيــة ،ســلوى )" .(2012اﻷبعــاد اﻻجﺘماعيــة لﺘﺄﺧــر ســﻦ الــزواج ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ
الع َمانــﻲ :دراســة ميﺪانيــة مطبقــة علــﻰ محاﻓﻈــة مســقط" .رســالة ماجســﺘ� ،جامعــة
ُ
الســلطان قابــوسُ :ع َمــان.

 .6ا�ركز الوﻃﲏ لﻺﺣﺼاء وا�علومات )" .(2013الﺘقارير ا�علوماﺗية" .العﺪد .2

 .7ا�ســلمﻲ ،ﺷــيﺨة ســالﻢ )" .(1995انﺨــراط ا�ــرأة ﻓــﻲ العمــﻞ وعﻼقﺘــﻪ بﺘﻐــ� أدوارهــا
الﺘقليﺪيــة :دراســة اســﺘطﻼعية لــﻸدوار ا�ﺘﻐــ�ة للمــرأة ﻓــﻲ ســلطنة ُع َمــان" .ص .231

 .8بــركات ،ﺣليــﻢ )" (2009ا�ﺠﺘمــﻊ العربــﻲ ا�عــا� :بحــﺚ ﻓــﻲ الﺘﻐــ� واﻷﺣــوال
والعﻼقــات" مطبعــة الســﻔ� ،وزارة الثقاﻓــة ،عمــان اﻷردن.
 .9بيــﺖ ســعيﺪ ،ســعيﺪ )" (2013عــادات الــزواج بــ� الثبــات والﺘﻐــ� ﻓــﻲ ســلطنة ُع َمــان-
دراســة أن�وبولوجيــة علــﻰ بعــﺾ ا�ﺠﺘمعــات ا�حليــة ﻓــﻲ ريــﻒ ﻇﻔــار" رســالة ماجســﺘ� ،
جامعــة الــﺪول العربيــة  ،القاهــرة مــ�.
 .10ﺗقرير الﺘنمية الب�ية ) .(2012ا�ﺠلﺲ اﻷعلﻰ للﺘﺨطيطُ ،ع َمان.

 .11عبــﺪ الحميــﺪ ،إبراهيــﻢ ﺷــوقﻲ )" .(2002اﻻهﺘمامــات ا�ﻬنيــة :دراســة مقارنــة ﺣســﺐ
كﻞ مــﻦ الﺘﺨﺼــﺺ والﺘحﺼيــﻞ الــﺪراﳼ وﺗعليــﻢ الوالﺪيــﻦ لــﺪى عينــة مــﻦ ﻃالبــات جامعــة
اإلمــارات" .مﺠلــة ﺷــﺌون اجﺘماعية-جامعــة اإلمــارات .العــﺪد ) ،(79ص.37-9
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .12عــزاز ،لطﻔــﻲ" (2013) ،دور ا�ــرأة الﺨليﺠيــة ﻓــﻲ النﺸــاط اﻻقﺘﺼــادي :الحالــة العمليــة
للمــرأة العمانيــة نموذجــاً" .اللقــاء العلمــﻲ الرابــﻊ للﺠمعيــة الﺠﻐراﻓيــة بــﺪول مﺠلــﺲ
الﺘعــاون لــﺪول الﺨليــﺞ العربيــة ،ا�ﺪينــة ا�نــورة :ا�ملﻜــة العربيــة الســعودية.
الع َمانيــة ﻓﻲ ســوق العمﻞ :الواقﻊ والﺘحﺪيات"
 .13وزارة اﻻقﺘﺼــاد الوﻃــﲏ ) " (2011ا�ــرأة ُ
ســلطنة ُع َمــان ،وزارة اﻻقﺘﺼــاد الوﻃــﲏ ،ا�ﺪيريــة العامــة لﻺﺣﺼــاءات اﻻجﺘماعيــة ،ســلطنة
ُع َمان.
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