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بتكليف من المجلس األعلى للمرأة
أعد الدراسة الدكتور عادل اسماعيل العلوي
من جامعة البحرين

املقدمت
مىر مىخصل الهسن اآلااض ي بسش دوز اآلاسأة الػاملت في جمُؼ أهداء الػالم ،قهد اطخؼاغذ اآلاسأة أن حسجل
ً ً
خظىزا نىٍا في مخخلل اآلاجاالث وذلَ لخمخػها بمخسجاث وبمظخىٍاث غالُت مً الخػلُم وندزاث ممحزة
جكىم الخىنػاث .وجدظم اآلاسأة بشٍل غام بظماث نُادًت و بأداء ممحز إذا ما وطػذ في بِئت غمل جىاقظُت.
وجىضح الػدًد مً الدزاطاث إهه مً الصػب غلى اآلاسأة أن جسجهي إلى اآلاظخىٍاث الػلُا لإلدازة في الهؼاع
ً
اآلاالي واآلاصسفي هظسا آلاصٍج مً الػهباث الثهاقُت والخىظُمُت ،وأشاز  (2013) Beagrieأن اآلاؤطظاث اآلاالُت
الخهلُدًت جصسح بأن طُاطاث اآلاىازد البشسٍت لديها جظمً اآلاظاواة في مٍان الػمل ،بما في ذلَ طُاطاث
الخىظُل والترنُت ،والؿسض مىه لغداد اليظاء في ًل مظخىي إدازي .ولًٌ خت� ﻵﺍن ما شاُ للمسأة جمثُال
مىخكظا في اآلاظخىٍاث الػلُا في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي خىُ الػالم ومنها في اآلاملٌت اآلاخددة .ونامذ
 ،)2015( Maysonبدزاطت تهدف آلاػسقت طبب نلت غدد اليظاء في مىاصب ﻹﺍدازة الػلُا في الهؼاع اآلاالي
واآلاصسفي والخػسف غلى الخددًاث التي جىاجه اآلاسأة ،وبُيذ دزاطتها أن  9مً  212مً اآلاىاصب الهُادًت
في الخدماث اآلاصسقُت الاطدثمازٍت جخىالها وظاء ،وهرا ٌشحر إلى أن  ٪4قهؽ مً اليظاء ٌشؿلً مىصب
إدازي ً
غاُ في الهؼاع اآلاصسفي في اآلاملٌت اآلاخددة ،وخىالي  ٪80مً الػاملحن في الهؼاع اآلاصسفي ( ٪60مً
اليظاء) ٌػخهدون بىجىد طهل شجاجي وخىاجص أمام جهدم اآلاسأة في هرا الهؼاع .في خحن ،إن  ٪70مً
الػاملحن ( ٪42مً اليظاء) ًخكهىن غلى أن اآلاؤطظاث ًجب أن جبرُ اآلاصٍد لظمان اآلاظاواة بحن الجيظحن
غلى جمُؼ اآلاظخىٍاث.
أجسي يثحرا مً الٌخاب والباخثحن دزاطاث مخػمهت خىُ الجىاهب اآلاخخلكت لهُادة اآلاسأة وﻵﺍزاز اآلاترجبت
غلى ﻷﺍداء الخىظُمي والىمى الانخصادي .ويشكذ الىخائج أن هىاى غالنت ػسدًت بحن وظبت جمثُل اآلاسأة في
ﻹﺍدازة الػلُا ومجالع ﻹﺍدازة وبحن ﻷﺍداء الخىظُمي .قهد جم نُاض ﻷﺍداء مً خالُ اطخخدام مخؿحراث
مخخلكت ،ووجد أن الشسًاث التي لديها جمثُل للمسأة في ﻹﺍدازة الػلُا جخمخؼ بأقٍاز أيثر ابخٍازا بخالف
الشسًاث التي لم ًًٌ بها وظاء في اآلاىاصب الػلُا يما ان جىاجد اليظاء في جلَ اآلاىاصب ًظُل نُمت
إجمالُت أغلى غلى السبذ ،وغلى صافي الدخل ،والػائد غلى ﻷﺍصىُ وأطػاز ﻷﺍطهم ) & Smith, Smith
.)2006 ،Verner
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وفي دزاطت نام بها  ،)2015( Reinert, Weigert and Winnefeldوذلَ باطخخدام غُىت مً جمُؼ
اآلاؤطظاث الائخماهُت في دونُت لىيظمبىزؽ للبىىى .أشازث هخائجها إلى أن هىاى جأزحر إًجابي في مظخهبل
أداء الشسيت التي جىجد بها وظبت مً اليظاء في اآلاىاصب ﻹﺍدازٍت الػلُا .وٍمًٌ الخػبحر غً الػالنت
ﻹﺍًجابُت بؼسٍهت إخصائُت بأن شٍادة  ٪10مً اليظاء في اآلاىاصب ﻹﺍدازٍت الػلُا ًدظً مً غىائد البىَ
اآلاظخهبلُت غلى خهىم اآلاظاهمحن بأيثر مً  ٪3طىىٍا.
وبالسؾم مً ذلَ قأن اآلاسأة الػاملت جىاجه مجمىغت مً الخدددًاث (اآلاخؿحدراث الثهاقُدت) التدي حػسندل جهددمها
ً
آلاىاصددب نُادًددت غلُددا بددالسؾم مددً أن حشددسَػاث الػمددل حظددمذ بىمىهددا وظُكُددا ومددً شددأن هددر الخددددًاث أن
ججػددل اآلا دسأة جخخلددى غ ددً غملهددا وٍؼلددو غلددى جلددَ الخددددًاث خ ددىاجص خكُددت أو مددا ًمٌددً حظ ددمُخه بددالجىاجص
الصجاجُت.
للمسأة البدسٍيُت في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي خظىز ال ًمًٌ ججاهله ،ولًٌ ًبهى الظعي لخػصٍص هرا الخىاجد
بمخخلل اآلاساخل ،قهي جخمخؼ بدهها في الػمل واآلاشازيت في الجُاة الانخصادًت ،وذلَ لىجىد الىعي
الاجخماعي بأهمُت نهىطها ودغمها لخػصٍص دوزها في غملُت الخىمُت ،وحظاهم اآلاسأة البدسٍيُت في الشأن
الاجخماعي إلى جاهب دوزها ﻷﺍطسي ،يما طاهمذ في اآلاجالحن الظُاس ي والانخصادي.
ً
وفي مملٌت البدسًٍ ٌػخبر الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي أخد أيثر الهؼاغاث خُىٍت وﻷﺍطسع همىا ،وٍصخس هرا
الهؼاع بػدد مً اليظاء السائداث في مظخىي ﻹﺍدازة الػلُا واًظا ﻹﺍدازة الىطؼى والالحي ًمثلً الىاجهت
ﻷﺍمامُت للهؼاع وٍ�رنبن اآلاصٍد مً الخهدم لخبىء مىاصب غلُا وجدمل اآلاظؤولُاث .وند شازيذ اآلاسأة
ً
البدسٍيُت في الػمل في هرا الهؼاع الجُىي أليثر مً  50غاما ،وحشحر البُاهاث إلى أن أيثر مً 14،600
شخص ٌػملىن في هرا الهؼاع ،وحشٍل اآلاسأة البدسٍيُت  ٪37مً الهىي الػاملت البدسٍيُت ،مػظمهً في
مىاصب إدازٍت مً اآلاظخىي اآلاخىطؽ أو أنل ( .)2015 ،SIO ;2015 ،BCCوهىا ًٌمً الخددي في يُكُت
حػصٍص وظبت اليظاء اللىاحي ًدبىأن مىاصب إدازٍت غلُا طمً الهؼاع اآلاصسفي يما هى الجاُ في الٌثحر مً
الدوُ خىُ الػالم.
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في هر الدزاطت طِخم الخؼسم إلى وصل جدلُلي لىانؼ اآلاسأة البدسٍيُت في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي
والخددًاث والكسص اآلاخاخت ومدي جأزحر ذلَ غلى اطخمسازها بالػمل في هرا الهؼاع ،زم غسض لىخائج
الدزاطت اآلاُداهُت والخىصُاث التي حظاغد في جدظحن وانؼ اآلاسأة البدسٍيُت في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي.
أهداف الدراست
تهدف الدزاطت إلى الخالي:
 بُد ددان واند ددؼ اآلا د دسأة البدسٍيُد ددت فد ددي اآلاجد دداُ اآلاد ددالي واآلاصد ددسفي مد ددً خد ددالُ الخػد ددسف غلد ددى جد ددم جىاجد ددد اآلا د دسأةالبدسٍيُت ودوزها واآلاىاصب التي حشؿلها في هرا الهؼاع.
 بُان مدي جؼبُو مبدأ جٍاقؤ الكسص وادماج اخخُاجاث اآلاسأة في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي والكسصاآلاخاخت للمسأة في هرا الهؼاع
 جددً ددد أهد ددم الخدد دددًاث التد ددي جىاجد ده دخد ددىُ اآلاد دسأة البدسٍيُد ددت فد ددي الهؼ دداع اآلاد ددالي واآلاصد ددسفي وجد ددأزحر غلد ددىاطخمسازها في هرا الهؼاع.
أسئلت الدراست
تهدف الدزاطت لإلجابت غلى الاطئلت ﻵﺍجُت:
 .1ما هى جم جىاجد اآلاسأة البدسٍيُت ودوزها واآلاىاصب التي حشؿلها في الهؼاع اآلاالي واآلاصدسفي ،مدؼ التريحدز
غلى:
 خظ ددىزها فد ددي اآلاىاصد ددب الهُادً ددت ومجد ددالع ﻹﺍدازة واليجد ددان اآلاخخلك ددت واآلاىاصد ددب ﻹﺍدازٍد ددت الىطد ددؼىوالػلُا ،وجدلُل جم جىاجدها في جلَ اآلاىاصب والاطباب التي أدث إلى ذلَ.
 اليظ دداء الالحد ددي جد ددسيً غملهد ددً فد ددي الهؼد دداع اآلاد ددالي واآلاصد ددسفي ،وجهخ د د ي أطد ددباب خد ددسوجهً مد ددً الػمد ددل(جهاغد ،جهاغد مبٌس ،اطخهالت ،جدىُ إلى نؼاع آخس ،اطباب أخسي)؟
 .2ما هى أزس جىاجد اآلاسأة البدسٍيُت غلى أداء اآلاؤطظاث في هرا الهؼاع؟
 .3م ددا م دددي جظ ددمحن مب دددأ جٍ دداقؤ الك ددسص ف ددي هٍُلُ ددت وخىيم ددت ول ددىائذ مؤطظ دداث الهؼ دداع اآلا ددالي واآلاص ددسفي
ومظخىي جؼبُهه (غلى طبُل اآلاثاُ في الخػُحن والخدزٍب والابخػار والترقي)؟
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 .4ما هدي الػىامدل واآلاخؿحدراث التدي طدظداهم فدي جدظدحن واندؼ اآلادسأة البدسٍيُدت فدي هدرا الهؼداع وحػصٍدص دوزهدا
في الانخصاد الىػني؟
 .5ماهي الخددًاث والكسص اآلاخاخت أمام اآلاسأة الػاملت في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي؟
مىهجُت الدراست وأدواتها
حػخمدد الدزاطدت غلددى اآلادىوص الىصدكي الاطددخهسالي وجدلُدل اآلاظددىداث وجمددؼ ﻹﺍخصدائُاث السطدمُت ،بالطدداقت
لػمددل مس ددح لػ دددد م ددً الػددامالث ف ددي الهؼدداع اآلاددالي واآلاصددسفي ف ددي مملٌددت البدددسًٍ بمخخل ددل الكئدداث الػمسٍددت
واآلاىاص ددب ﻹﺍدازٍ ددت .وج ددم اط ددخخدام أط ددلىب يم ددي ويُك ددي ليخ ددسوج بيخ ددائج ًمٌ ددً حػمُمه ددا ،خُد د ج ددم غم ددل
الاطدباهاث واجساء اآلاهابالث في غدد مً اآلاؤطظاث اآلاالُت واآلاصسقُت.
مجخمع الدراست والفئت املستهدفت
ًخٍىن مجخمؼ الدزاطت مً البدسٍيُاث الػامالث في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي في مملٌت البدسًٍ ،وجم اخخُاز
الػُىت مً مخخلل الكئاث الػمسٍت واآلاىاصب ﻹﺍدازٍت ،وغُىت اًظا مً اآلاخهاغداث أو مً ندمً
اطخهالتهً أو الالحي ؾحرن مجاُ غملهً ،بالطاقت الى غُىت مً صىاع الهساز في ﻹﺍدازاث الػلُا ،وغالوة غلى
ذلَ ،قئن إدازة اآلاىازد البشسٍت في بػع اآلاؤطظاث شازيذ في جهدًم البُاهاث واآلاػلىماث اآلاخػلهت بىطؼ
اآلاسأة البدسٍيُت الػاملت في هرا الهؼاع.
أقسام الدراست
جىهظم الدزاطت إلى خمظت قصىًُ ،هدم الفصل ألاول مهدمت خىُ الدزاطت وَظخػسض مشٍلت الدزاطت
واهداقها وأطئلتها .يما ٌظخػسض الفصل الثاوي ﻷﺍدبُاث التي جخصل بالدزاطت وحشمل اطخػساطا غاما
للهُاداث اليظائُت في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي ،وَؿؼي هرا الكصل أًظا الػىامل التي جؤزس غلى نُادة
اليظاء ومشازيتهً في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي .وٍخؼسم الفصل الثالث للمىوجُت اآلاظخخدمت خُ طُؿؼي
آلُاث جمؼ البُاهاث وغُىت الدزاطت والكئت اآلاظتهدقت .وَؿؼي الفصل الرابع جدلُل بُاهاث وهخائج
الدزاطت .وأخحرا الفصل الخامس طِبحن الاطخيخاجاث الػامت للدزاطت وَظخػسض هخائج البد وٍهترح
الخىصُاث التي طدظاغد غلى جدظحن وانؼ اآلاسأة البدسٍيُت في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي.
45

هخائج الدراست
 هخائج جحلُل واقع املرأة البحرٍيُت في القطاع املالي واملصرفي مً خالل البُاهاث واملسدىداث
م ددىذ دط ددخىز مملٌ ددت البد ددسًٍ اآلا دسأة البدسٍيُ ددت الج ددو ف ددي الػم ددل واآلاش ددازيت ف ددي الجُ دداة الانخص ددادًت ،وللم دسأة
خظىز في اآلاجاُ الانخصادي وال طُما في اآلاؤطظداث اآلاالُدت واآلاصدسقُت ،قهدد أظهدسث ﻹﺍخصدائُاث اآلايشدىزة
مددً نبددل مصددسف البدددسًٍ اآلاسيددصي أن إجمددالي غدددد اآلاددىظكحن فددي الهؼدداع اآلاددالي واآلاصددسفي ختددى دٌظددمبر 2014
هى  146675يما ًبِىه جدوُ  ،1والسطم البُاوي  ، 1السطم البُاوي . 2
جدول  0الخىزَع العددي للعاملين في القطاع املالي واملصرفي حتى دٌسمبر 5102
بحرٍيُىن

بحرٍيُاث

إلاجمالي

غير
بحرٍيُين

غير
بحرٍيُاث

إلاجمالي

غدد اآلاىظكحن في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي

9193

5482

14675

5956

1229

7185

غدد اللرًً خصلىا غلى غظىٍت مجلع ﻹﺍدازة

345

29

374

495

10

505

غدد اآلاىظكحن في مىصب زئِع جىكُري

63

3

66

75

3

78

غدد اآلاىظكحن في مىصب مدًس جىكُري

107

14

121

127

8

135

غدد اآلاىظكحن في مىصب مدًس إدازة

261

55

316

323

16

339

غدد اآلاىظكحن في وظُكت مدًس

787

370

1157

831

106

937

غدد اآلاىظكحن في وظُكت مظاغد مدًس

574

350

924

273

76

349

غدد اآلاىظكحن بىظُكت مظؤوُ أوُ

578

471

1049

278

86

364

غدد اآلاىظكحن بىظُكت مظؤوُ

1429

1070

2499

512

193

705

غدد اآلاىظكحن ﻹﺍدازٍحن

5049

3120

8169

3042

731

3773

البُاهاث

ًىضح الجدوُ أغال غدد اآلاىظكحن في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي في البدسًٍ بدظب الىىع مً البدسٍيُحن
وؾحر البدسٍيُحن وٍدبحن مىه الخالي:
 جمثل اليظاء البدسٍيُاث اآلاىظكاث في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي وظبت  %37في خحن ًمثل السجاُاليظبت ﻷﺍغلى وهي .%63
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 هجد أن وظبت  %8قهؽ مً اليظاء خصلً غلى غظىٍت مجلع إدازة في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفيً
مىر الخأطِع في خحن خصل السجاُ غلى ما وظبت  ،%92وحػخبر وظبت اليظاء مىخكظت جدا
مهازهت بالسجل.
-

 %4.5مً اليظاء البدسٍيُاث قهؽ جبىأن مىصب السئِع الخىكُري في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي في
خحن خظي السجاُ غلى وظبت .%95.5

-

شٍلذ وظبت اليظاء البدسٍيُاث الالحي جبىأن مىصب مدًس جىكُري  %11.5وباآلاهابل ًمثل السجل
في هرا اآلاىصب وظبت .%88.5

 وظبت اليظاء الالحي جبىأن مىصب مدًس إدازة  %17.4في خحن وظبت السجاُ براث اآلاىصب .%82.6 غدد اليظاء البدسٍيُاث الالحي خصلً غلى غظىٍت مجلع ﻹﺍدازة  29بِىما خصلذ  10ؾحربدسٍيُاث غلى الػظىٍت.
 غدد اليظاء البدسٍيُاث الالحي خصلً غلى مىصب زئِع جىكُري  3وهى ذاث الػدد الري خصلذغلُه اليظاء ؾحر البدسٍيُاث.
 غدد اليظاء البدسٍيُاث الالحي خصلً غلى مىصب مدًس جىكُري  14بِىما  8وظاء ؾحر بدسٍيُاثخصلً غلى ذاث اآلاىصب.
 غدد اليظاء البدسٍيُاث الالحي خصلً غلى مىصب مدًس إدازة  55بِىما خصلذ  16ؾحر بدسٍيُهغلى ذاث اآلاىصب.
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الرسم البُاوي  1الخىزَع العددي للعاملين البحرٍيُين في القطاع املالي واملصرفي حتى دٌسمبر 5102
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الرسم البُاوي  2الخىزَع العددي للبحرٍيُاث في القطاع املالي واملصرفي بحسب املىاصب حتى دٌسمبر 5102
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ممددا طددبو ًدبددحن لىددا أن اآلادسأة البدسٍيُددت جىاجدده صددػىبت فددي الىصددىُ إلددى اآلاىاصددب الهُادًددت وغظددىٍت مجددالع
ﻹﺍدازاث فدي اآلاؤطظدداث اآلاالُددت مهازهدت بصمُلهددا السجددل .بِىمددا جظهدس بيظددبت جُدددة فدي ﻹﺍدازة الىطددؼى ممددا ًؤيددد
جىاجدها بصىزة قػاله بالهؼاع اآلاالي واآلاصسفي وأن هىاى ما ٌػُو جهدمها لخهلد اآلاىاصب الػلُا.
 هخائج الاسخبُاهاث
جم إغداد اطخبُان ل لبدسٍيُاث الػامالث في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي في مملٌت البدسًٍ آلاخخلل الكئاث
الػمسٍت في اآلاىاصب ﻹﺍدازٍت ،ويهدف الاطخبُان إلى مػسقت الػىامل التي حػُو وصىُ اآلاسأة إلى اآلاىاصب
الػلُا ،وبلـ غدد اآلاظخجُباث  502مً أصل  502اطخبُان جم جىشَػه.
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الرسم البُاوي  3وسبت املسخجُباث لالسخبُان بحسب املىصب إلاداري
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ًىضح السطم البُاوي 3وظبت اآلاظخجُباث لالطخبُان بدظب اآلاىصب ﻹﺍدازي ،خُد ًدبدحن ان اليظدبت ﻷﺍي�د�
مددنهً ٌػملددً فددي ﻹﺍدازة الىطددؼى وهددى مددا ٌشددٍل  %92.2وبددالخىشَؼ الاحددي (مدددًس نظددم  ،%12.4مظدداغد مدددًس
نظددم  ،%13.4مظددؤوُ أوُ  ،%9.7مظددؤوُ  ،%42.4ومىظكدداث إدازٍدداث  ،)%14.3بِىمددا ٌشددؿلً مددا وظددبخه
 %4.2ف ددي ﻹﺍدازة الػلُد ددا باآلاىاصد ددب الخالُد ددت ( %2.3مد دددًس إدازة %0.9 ،مد دددًس جىكُد ددري %1 ،زئد ددِع جىكُد ددري)،
وخظُذ  %3.6منهً بػظىٍت مجلع إدازة.
وٍبحن السطم البُاوي  4هخائج جىشَؼ الػُىت بدظب اآلاؤهل الػلمي ،خُ أن وظبت الجاصالث غلى دزجت
البٍالىزٍىض هي ﻷﺍغلى وبلؿذ وظبتهً  ،%51يما بلؿذ وظبت الجاصالث غلى الدزاطاث الػلُا مً
اآلاظخجُباث  ،%21.9أما في اآلاسجبت الثالثت قهً خملت الشهادة الثاهىٍت بيظبت  ،%12بِىما بلؿذ وظبت مً
ًدملً دزجت الدبلىم  ،%13.7وٍﺄحي في اآلاسجبت ﻷﺍخح�ة الجاصالث غلى مؤهالث أخسي بيظبت .%1.8
10
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الرسم البُاوي  4وسبت املسخجُباث لالسخبُان بحسب املؤهل العلمي
0.6
51.1%
0.5
0.4
0.3
21.9%
0.2

13.7%

11.4%
0.1
1.8%
0

الدزاطاث الػلُا

بٍالىزٍىض

الدبلىم

الشهادة الثاهىٍت

أخسي

في مملٌت البدسًٍ الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي في همى مخىاصل وبداجه الطدثماز اآلاىازد البشسٍت بصىزة
صجُده واطخهؼاب الٌكاءاث ،ولخػصٍص وصىُ اآلاسأة في هرا الهؼاع للمىاصب الػلُا ٌظخىجب مػسقت
الػىامل التي جؤزس في ذلَ.
الجدوُ ً 2ىضح جسجِب الػىامل اآلاؤزسة غلى وصىُ اآلاسأة البدسٍيُت للمىاصب الهُادًت في الهؼاع اآلاالي
واآلاصسفي ﺣظب ﻷﺍهمُت بىاء غلى ﺣظاب اآلاخىطﻂ الجظا�ﻲ لٍل غامل وجسجُ��ﻢ مً ﻷﺍﻛ�� أهمُت إلى ﻷﺍﻗل
اهمُه باليظبت للمىظكاث البدسٍيُاث.
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جدول  5جرجِب العىامل املؤثرة على وصىل املرأة البحرٍيُت للمىاصب القُادًت في القطاع املالي واملصرفي بحسب
ألاهمُت للعامالث
الترجِب

العىامل املؤثرة على وصىل املرأة البحرٍيُت للمىاصب القُادًت في القطاع املالي واملصرفي
حسب ألاهمُت للعامالث

1

الجاجت للمسأة في اآلاىاصب الهُادًت

2

الدوز الهُادي للمسأة والىمى الانخصادي

3

الخصائص الصخصُت

4

الىصىُ لىظُكت نُادًه في مظخىي مجلع ﻹﺍدازة

5

حػازض الجُاة الاجخماغُت والػملُت

6

غىائو الىصىُ للمىاصب الهُادًت

7

زهاقت اآلاجخمؼ

8

الهىاﻧ�ﻥ وﻷﺍﻧﻈمت

9

الهلو الاطسي

10

شسوغ الػمل

11

ػبُػت الىظُكت

12

ﻹﺍدازة وأطلىب الهُادة في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي

13

قػالُت الخهُُم

14

الساجب والجىاقص

15

اآلاشازيت باجخاذ الهساز

16

جٍاقؤ الظلم الىظُكي

17

اجاخت الكسص للدوزاث والخدزٍب

18

اآلاصاًا ﻹﺍﺿاقُت

12
11

بىاء غلى هخائج الاطخبُان ،جم جهظُم الػىامل التي جؤزس غلى وصىُ اآلاسأة للمىاصب الهُادًت في الهؼاع
اآلاالي واآلاصسفي ًالخالي:
ً
ً
 أوال :أيثر الػىامل جأزحرا غلى وصىُ اآلاسأة البدسٍيُت للمىاصب الهُادًت هي الجاجت لليظاء في جلَاآلاىاصب ،قدشدد اليظاء غلى أهمُت وجىد اآلاسأة الهائدة في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي ،ولرا ًجب
الخأيد مً إشالت الجىاجص التي جدىُ دون ذلَ ،وجىقحر قسص مخٍاقئت للىصىُ إلى مىاصب نُادًت
في الهؼاع ،خُ حػخهد اآلاظخجُباث أن وجىد اآلاسأة ًؤدي إلى وجىد غهلُت أيثر جىىغا وإمٍاهُت
صىؼ نساز أيثر جىاشها.
-

زاهُا :الدوز الهُادي للمسأة والىمى الانخصادي ،قتري اآلاظخجُباث أن اآلاصٍد مً اليظاء في اآلاىاصب
الػلُا ًمًٌ أن ًؤدي إلى ازجكاع الػائد للمؤطظاث وشٍادة مظاهمتها في الىمى الانخصادي،
بالطاقت إلى أهمُت الخىىع بحن الجيظحن في جبىء اآلاىاصب الهُادًت .يما أن الػدد ﻷﺍي�ر مً اليظاء
في ﻹﺍدازاث الػلُا مً شأهه جدظحن ﻷﺍداء للىصىُ إلى اطتراجُجُت الاشدهاز في الهؼاع.

-

زالثا :الخصائص الصخصُت ،قمً وجهت هظس اآلاظخجُباث اهه مً الظهل غلى اآلاسأة البدسٍيُت
نُادة قسٍو الػمل بىجاح ،يما أنها أيثر إنىاغا وخصما زؾم مسوهتها وغاػكتها .ومً هر الخصائص
أنها أنىي في مهازاث الخػامل مؼ الاخسًٍ مهازهت بصمالئها السجاُ.

-

زابػا :الىصىُ لىظُكت نُادًت في مظخىي مجلع ﻹﺍدازة ،خُ جسي اآلاظخجُباث أن وجىد اآلاسأة في
مظخىي مجلع ﻹﺍدازة له جأزحر إًجابي غلى أغماُ اآلاؤطظت وخدمت الػمالء وغىائد اآلاظاهمحن،
وزؾم أن جهدم اآلاسأة مً اآلاظخىٍاث الىظُكُت اآلاخىطؼت إلى اآلاظخىٍاث الىظُكُت الػلُا مهازهت
بالسجل أصػب في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي مً الهؼاغاث ﻷﺍخسي ،إال أهه ًيبغي أن ًٍىن جٍاقؤ
الكسص بحن اآلاسأة والسجل في اآلاىاصب ﻹﺍدازٍت الػلُا غلى زأض أولىٍاث اآلاؤطظاث في هرا الهؼاع.

-

خامظا :الخػازض في الجُاة الػملُت ،بُيذ اآلاظخجُباث ان اآلاسأة ممًٌ أن جخخلى غً وظُكتها إن
ً
ًاهذ طخؤزس طلبا غلى خُاتها الػائلُت ،وهىاى غالنت ػسدًه بحن مىصب اآلاسأة ووطػها الىكس ي،
قٍلما جهلدث مىصب أغلى واشداد جم اآلاظؤولُاث غلى غاجهها؛ مً شأهه أن ًصٍد مظخىي الخىجس
ً
لديها .وأيدن أن الخدماث اآلاظاهدة التي جهدمها اآلاؤطظاث خالُا للمسأة الػاملت للخىاشن بحن
مظؤولُاث الػمل والجُاة الصخصُت في الؿالب لم جخدمهً.
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أما باليظبت لالحي جركً العمل في القطاع املالي واملصرفي ،قهد جم جىشَؼ اطخبُان خاص بهً وبلـ غدد
اآلاظخجُباث  ،15وجظمً الاطخبُان الىنىف غلى أطباب جسيهً للػمل ،قٍاهذ اجاباتهً بأن هىاى غدة
أطباب يما هى مبحن في السطم البُاوي  ، 5والتي ًمًٌ جيخُصها ًالخالي:
-

حؿُحر وظُكت بيظبت %53

-

جهاغد بيظبت %20

-

اطخهالت بيظبت %7

-

أطباب أخسي بيظبت %20
السطم البُاوي  5الخىشَؼ اليظبي ألطباب جسى الػمل في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي

جقاعد
%20

أسباب أخري
%20

إسخقاله
%7

حغُير الىظُفه
%53

وٍىضح الجدوُ  3جسجِب الػىامل اآلاؤزسة غلى وصىُ اآلاسأة آلاىاصب نُادًه غلُا مً وجهت اآلاظخجُباث
الالحي جسيً غملهً في هرا الهؼاع ،وذلَ بىاء غلى خظاب اآلاخىطؽ الجظابي لٍل غامل وجسجُبهم مً
ً
أيثرهم أزسا في جخلى اآلاسأة غً غملها في هرا الهؼاع.
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جدول  3العىامل املؤثرة على وصىل املرأة البحرٍيُت للمىاصب القُادًت في القطاع املالي واملصرفي حسب ألاهمُت
لالحي جركً عملهً
الترجِب

العىامل املؤثرة على وصىل املرأة البحرٍيُت للمىاصب القُادًت في القطاع املالي واملصرفي حسب
ألاهمُت لالحي جركً عملهً

1

الجاجت للمسأة في اآلاىاصب الهُادًت

2

قػالُت الخهُُم

3

جٍاقؤ الظلم الىظُكي

4

شسوغ الػمل

5

الخصائص الصخصُت

6

غىائو الىصىُ للمىاصب الهُادًت

7

زهاقت اآلاجخمؼ

8

الهىاهحن وﻷﺍهﻈمت

9

الهلو ﻷﺍطسي

10

شسوغ الػمل

11

زهاقت اآلاجخمؼ

12

الدوز الهُادي للمسأة والىمى الانخصادي

13

قسص الخدزٍب والخؼىٍس

14

غىائو الىصىُ للمىاصب الهُادًت

15

الساجب والجىاقص

16

الهىاهحن وﻷﺍهﻈمت

17

اآلاصاًا ﻹﺍﺿاقُت

جسي اآلاظخجُباث الالحي جسيً غملهً أن هىاى غىامل مؤزس غلى وصىُ اآلاسأة آلاىاصب نُادًت غلُاً ،الخالي:
 أوال :أن هىاى خاجت للمسأة في اآلاىاصب الهُادًت آلاا لها مً جأزحر إًجابي مخػلو بدىىع الػهلُاثوﻷﺍقٍاز ،وغلى صىاع الهساز الظعي لخػصٍص جٍاقؤ الكسص بحن الجيظحن في هر اآلاىاصب.
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 زاهُا :قػالُت الخهُُم ،أشازث اآلاظخجُباث أن الخهُُم بؼسٍهت غادلت ًدكظ خهىم الؼسقحن :اآلاىظلوزب الػمل ،وٍٍىن هىاى جكػُل لىخائج الخهُُم بىاء غلى ﻷﺍداء مً خُ الدصجُؼ والدغم؛ لدصجُؼ
بهُت اآلاىظكحن لخدظحن أداءهم.
 زالثا :وطىح الظلم الىظُكي للمىظل ٌػؼي قسصت للخهدم الىظُكي. زابػا :ػبُػت الػمل في اآلاىاصب الهُادًت جدخاج جهد أيبر ،وجدمل للمظؤولُت أيثر ،بالطاقتآلاخؼلباث الػمل ﻷﺍخسي ،يئمٍاهُه الػمل بػد او خازج طاغاث الػمل (بالجاشاث) أو بػد اهتهاء الدوام
السطمي.
 خامظا :الخصائص الصخصُت للمسأة جخخلل غً السجل مما ًكظس جأخس وصىلها للمىاصب الػلُا،ً
ً
قسؾم أن اآلاسأة أيثر انىاغا وخصما ومً الظهل غليها نُادة الكسٍو بىجاح؛ الا انها أنل ندز غلى
اآلاخاػسة وذلَ ما جدخاجه في اآلاىاصب الهُادًت بالطاقت لهىة الصخصُت والثهت بالىكع ألزباث
ذاتها ،يما أنها مػسطه لإلصابت بالخىجس غىد اشدًاد اآلاظؤولُاث غلى ًاهلها.
 هخائج املقابالث الشخصُت
جم إجساء مهابالث شخصُت ( )Semi Structured Interviewمؼ عدد  33مً صىاع القرار في ﻹﺍدازاث
الػلُا في الهؼاع اآلاالي اآلاصسفي ( 9وظاء 24 ،زجال) ،وشملذ اآلاهابلت  13طؤالا وهدقذ إلى الخػسف غلى
دوز اآلاسأة البدسٍيُت في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي والػىامل التي حػُو وصىلها إلى اآلاىاصب الهُادًت الػلُا.
ً
وًان ميخص هخائج اآلاهابالث ان اآلاسأة البدسٍيُت جلػب أدوازا مهمت في البىىى وشسًاث الخأمحن وشسًاث
الخدنُو والشسًاث الاطدثمازٍت .وغلى السؾم مً أن همؽ الجُاة وأطالُب الخكٌحر ند حؿحرث بشٍل يبحر
ً
وإًجابي لصالح اآلاسأة الُىم ،إال أن هىاى جأخسا في وصىلها للمىاصب الهُادًت الػلُا هظسا لػدة أطباب،
منها:
 .1إجاخت الكسص للسجل بخهلد هر اآلاىاصب أيثر وأطسع مً اآلاسأة.
 .2الهُىد ﻷﺍطسٍت آلاا لدي اآلاسأة مً مظؤولُاث أخسي ًاألػكاُ مما ٌػسنل اآلاىاشهت بحن الػمل
وﻷﺍطسة.
 .3جخؼلب بػع اآلاىاصب إجساء جىهالث يثحر وزخالث طسَػت.
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وٍسي صىاع الهساز في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي أن الػىامل الاجخماغُت والثهاقُت حػُو اآلاسأة البدسٍيُت مً
الىصىُ الى اآلاىاصب ﻹﺍدازٍت الػلُا ،ألن اآلاسأة البدسٍيُت حظعى دائما للىصىُ إلى الخىاشن بحن الػائلت
والػمل وؾالبا ما جٍىن ﻷﺍولىٍت ألطستها في خاُ واجهذ الصػىبت في هرا الخىاشن؛ مما ًكظس جكظُل بػع
اليظاء غدم جهلد مىاصب نُادًت غلُا الطدبػاد أغباء ومظؤولُاث إطاقُت .يرلَ الػامل الاجخماعي له
جأزحر هام ،اآلاسأة في اآلاىصب الهُادي ًجب أن جهبل مخؼلباث اآلاىصب مً إمٍاهُت الظكس اآلاكاجئ أو الػمل
ختى طاغاث مخأخسة وما إلى ذلَ مً مخؼلباث ،ويرلَ قئن اآلاػخهداث الثهاقُت وبػع الػاداث والخهالُد
جؤزس في خُازاث اآلاسأة خىُ البهاء أو الاهخهاُ لىظُكت أخسي.
وبدظب زأي صىاع الهساز في الهؼاع قأن اآلاسأة البدسٍيُت جمخلَ مهازاث نُادًت إطاقت آلاظخىاها الخػلُمي
والثهافي الري ًخالءم مؼ مخؼلباث الػمل ،لٌنها جدخاج للخػامل بمسوهت لٍي حظخؼُؼ أن جىاشن أمىزها،
بالطاقت إلى اغخهادهم بأن اآلاسأة حؿلب لديها الجىاهب الػاػكُت ،وما لرلَ مً جأزحر غلى صىاغت الهسازاث
وصػىبت اجخاذها وخصىصا في اآلاىاصب الهُادًت التي جدخم طسغت اجخاذ الهساز في أجىاء شدًدة الخىجس،
مما ٌػخبر غامل مهم للصخصُت الهُادًت الىاججت .والىاضح في ذلَ أن الكجىة الصمىُت التي ٌظبهها
السجل في إدازة اآلاىاصب الػلُا مهازهت باآلاسأة ،وأيدظاب السجل ليخبرة الالشمت لىصىله إلى جلَ اآلاىاصب،
ند أهله بشٍل أيبر ليجصىُ غليها.
مً الىاضح بأن اآلاؤطظاث اآلاالُت واآلاصسقُت ال جمحز بحن السجل واآلاسأة في ما ًهدم للمىظكحن مً مىاقؼ أو
مصاًا ،قػلى طبُل اآلاثاُ خدمت "الخأمحن الؼبي" و"الخأمحن غلى الجُاة" جمىذ للمىظكحن واآلاىظكاث وابىائهم
بالدظاوي في ؾالبُت اآلاؤطظاث وان لم جًٌ ًلها .وفي مملٌت البدسًٍ قئن جددًد السواجب جٍىن غلى
أطاض ﻹﺍهجاش ،وغدد طىىاث الخدمت ،والٌكاءة ولِع غلى أطاض الىىع.
ومما طبو ًدبحن بأن اآلاسأة جدخاج إلى بِئت غمل صجُت وإػاز حشسَعي نىيً ،دكظ لها جٍاقؤ الكسص،
وٍٍىن الخمُحز الىخُد بحن اآلاسأة والسجل هى أدائهم ونُمتهم اآلاظاقت للمؤطظاث.
 هخائج الاسخبُان املىجه إلدارة املىارد البشرٍت املخعلقت بمدي جطبُق مبادئ جكافؤ الفرص في
املؤسساث املالُت واملصرفُت
جم جىشَؼ اطخبُان مىجه لدازة اآلاىازد البشسٍت في  19مؤطظت مالُت ومصسقُت ،وجم الخجاوب مً نبل
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حظؼ مؤطظاث ،وًاهذ اهم هخائجها ًالخالي:
 خىُ مدي جؼبُو مؤطظاث الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي اللىائذ والهىاهحن التي حشمل الظُاطاثوﻹﺍجساءاث ال�اصت بشأن جىكُر مبدأ جٍاقؤ الكسص وإدماﺝ اخخُاجاث اآلاسأة ،أجاب ()%66.7
بالًجاب واهه ًخم جؼبُهها ،بِىما ( )%11.1أقادو بىػم ولًٌ لم ًخم الخؼبُو بػد ،وما وظبخه
(ً )%22.2اهذ إجاباتهم بالىكي.
 ما ًخص وجىد مػاًحر واضجت ومىزهت للخىظُل والخدزٍب والخؼىٍس اآلانهي ،والخػلُم ًاآلاىذالدزاطُت ،والترنُاث بما في ذلَ الجىاقص ،جبحن ان ( )%12.5أجابىا بىػم ولًٌ لم ًخم الخىكُر،
وﻷﺍؾلبُت أجابىا بػدم وجىد مػاًحر واضجت لرلَ.
 قُما ًخػلو بخظمحن مبدأ جٍاقؤ الكسص في طُاطاث وإجساءاث ومػاًحر الخىظُل والخدزٍبوالخؼىٍس اآلانهيً ،اهذ ﻹﺍجابت وػم بالجماع ،أي بيظبت ( .)%100وبخصىص وجىد مػاًحر واضجت
ومىزهت في إخخُاز أغظاء مجلع ﻹﺍدازة ،أشاز ﻷﺍؾلبُت وبيظبت  66.7%بأن هىاى مػاًحر واضجت
وٍخم جؼبُهها ،وأشاز البهُت بػدم وجىد مثل جلَ اآلاػاًحر .وباالطخكظاز غً جظمحن مبدأ جٍاقؤ
الكسص طمً طُاطاث مجلع ﻹﺍدازة وإجساءاث ومػاًحر الاخخُاز ،أقادث الاؾلبُت بشٍل إًجابي
بأن هر الظُاطاث مىجىدة.
 بخصىص وجىد مىاشهاث مظخجُبت للمسأة ،قٍاهذ ﻹﺍجابت ال بخىاقو الجمُؼ.الخحدًاث
خلصددذ الدزاطددت الددى ان هىدداى جددددًاث جىاجدده اآلا دسأة وهددي جخىاقددو مددؼ الخددددًاث التددي ذيددسث فددي الدزاطدداث
الظدابهت والتدي منهدا دزاطدت ًدل مدً ) Schwanke (2013و )، Hoobler (2011خُد بُيدذ ان اآلادسأة الػاملدت
حػدداوي مددً وجددىد خددىاجص خكُددت أو مددا ًمٌددً حظددمُخه بددالجىاجص الصجاجُددت التددي جدددد مددً هجاخهددا فددي الىصددىُ
للمىاصب الهُادًت .وجم جصيُكها ًالخالي:
 هظدسة اآلاجخمدؼ لددلم الػاملدت :وَػددد أهدم الػىائددو خُد ًخىندؼ اآلاجخمددؼ مدً اآلادسأة أن جلبدي خاجددت أطدستها فددياآلاه ددام ﻷﺍوُ ،ون ددد ًد ددد وج ددىد اآلا دسأة ف ددي مىاص ددب نُادً ددت م ددً جلبُ ددت واجباته ددا ي ددأم وزب ددت مج ددزُ ،يم ددا ً ددسي
اآلاجخمؼ أن جلبُت خاجت ﻷﺍطسة حػني باآلاهابل الهصىز في جأدًت مهام الػمل.
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 الج دداجص ﻵﺍخ ددس ه ددى الظُاط ددت اآلاخبػ ددت ف ددي بػ ددﺾ اآلاؤطظ دداث :جدب ددؼ بػ ددﺾ اآلاؤطظ دداث طُاط ددت الخمُح ددز ب ددحنالجيظددحن ،خُ د جكظددل جىظُ دل السجددل غلددى اآلا دسأة فددي مىاصددب صددىؼ اله دساز .يمددا جىاجدده الػددامالث فددي
جلددَ اآلاؤطظدداث وانددؼ حشددٌُل السجدداُ لشددبٌت مددً الػالندداث التددي جدددىُ دون وصددىُ اآلادسأة إلددى اآلاىاصددب
الػلُا ذاث الىكىذ.
 زهاق ددت اآلاجخم ددؼً :دص ددس اآلاجخم ددؼ مش ددازيت اآلا دسأة الػامل ددت ف ددي مج دداالث مد دددودة ًال ددجت والخػل ددُم وَػ ددىدً
ذل ددَ لالغخه دداداث بمددودً ددت ن دددزاث اآلاد دسأة مهازه ددت بالسج ددل .يم ددا ً ددسي اآلاجخم ددؼ أن اآلاىاص ددب الػلُ ددا ه ددي
مىاصب ذًىزٍت ال جصيح للمسأة .
 ﻷﺍخٍد ددام اآلاظد ددبهت غلد ددى اآلا د دسأة :ججد ددد اآلا د دسأة هكظد ددها مداػد ددت بالخىنػد دداث اآلاخػلهد ددت بهد دددزتها غلد ددى الظد ددُؼسةوممازطت الىكىذ مما ًدظبب في مداصستها بالظؿىػاث والازجباى في غملُت صىؼ الهساز.
الخىصُاث
-

اطددخدامت جؼددىز اآلا دسأة البدسٍيُددت فددي الهؼدداع اآلاددالي واآلاصددسفي ًخؼلددب اطددخمساز الجهدداث اآلاػىُددت فددي مملٌددت
البدددسًٍ فددي وطددؼ آلُدداث حصددجؼ جىظُددل اآلادسأة فددي هددرا الهؼدداع واطددخمساز جؼىزهددا الددىظُكي ،والػمددل غلددى
بى دداء ن دددزاتها ودغمه ددا آلاىاجه ددت أب ددسش الخد دددًاث الت ددي ن ددد جىاجهه ددا ف ددي الػم ددل وجمٌُنه ددا م ددً جب ددىء اآلاىاص ددب
الهُادًت.

-

اصددداز وشازة الػمددل والخىمُددت الاجخماغُددت لهددىاهحن بالخػدداون مددؼ مصددسف البدددسًٍ اآلاسيددصي لدددغم اطددخمساز
اآلاسأة وحصجُؼ جؼىزها لظمان ﻷﺍمان الىظُكي لها.

-

جظمحن مبدأ جٍاقؤ الكسص في هٍُلُت وطُاطاث ولىائذ مؤطظاث الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي.

-

حشددٌُل لجددان فددي مؤطظدداث الهؼدداع اآلاددالي واآلاصددسفي حػنددى بمخابػددت وجؼبُددو مبدددأ جٍدداقؤ الكددسص وادمدداج
اخخُاجاث اآلاسأة ،جهىم بئغداد ﻹﺍخصائُاث وجسصد البُاهاث اآلاخػلهت برلَ.

-

جىقحر قسص غادله في خؼت الخؼىٍس الىظُكي ،مؼ وطؼ مظاز واضح لرلَ.

-

ج د ددىقحر خ د دددماث مظ د دداهدة للم د دسأة حظ د دداغدها غل د ددى جدهُ د ددو ج د ددىاشن ب د ددحن مظ د ددؤولُاتهً الػائلُ د ددت والتزاماته د ددا
الىظُكُت في اآلاؤطظاث اآلاالُت واآلاصسقُت.

-

جؼبُددو أهظمددت غمددل مخىىغددت جهدددم خُددازاث للمدسأة الػاملددت يخهاطددم طدداغاث الػمددل  ،والػمددل مددً اآلاجددزُ
وؾحرها.
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-

جكػُل اآلاىاشهاث اآلاظخجُبت الخخُاجاث اآلاسأة في مؤطظاث الهؼاع اآلادالي واآلاصدسفي لهُداض جدم الاهكدام
غلى اآلاسأة والسجل وؾلو الكجىاث بُنهما لظمان جدهُو غائد اًجابي غلى اآلاؤطظت والانخصاد الىػني.

-

بشٍل واطؼ في مجاُ جدزٍب وجؼىٍس اآلاهازاث لبىاء نُادًاث اآلاظخهبل.
الاطدثماز ٍ
ً
دغم وحػصٍص مشازيت اآلاسأة في جمُؼ اآلاىاصب الادازٍت وجمٌُنها وظُكُا في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي.

-

اطدثماز الؼاناث الٍامىت التي جخمخدؼ بهدا اآلادسأة ممدا ًدؤدي لخػصٍدص جؼدىز الهؼداع وهمدى بمدا ًدهدو الخىمُدت
اآلاظخدامت.

-

زقددؼ وظددبت الددىعي الثهددافي والاجخمدداعي خددىُ أهمُددت الخىددىع بددحن الجيظددحن الددري ًمٌددً أن ٌظدداهم إلددى خددد
يبحر في زقؼ أداء اآلاؤطظداث ،يمدا طدٍُىن هىداى نددزة أيبدر غلدى قهدم الظدىم واخخُاجاجده غىددما جخىاجدد
وجهاث هظس الؼسقحن.

-

حػصٍص واوشاء شبٍاث جىاصل مهىُت للػامالث في الهؼاع اآلاالي واآلاصسفي.

-

حصجُؼ اآلامازطاث واآلابادزاث الداغمت لخٍاقؤ قسص الػمل وادماج اخخُاجاث اآلاسأة في الخىمُت.

-

الجددسص غلددى جظددمحن اآلاىددا ص الدزاطددُت بدداخخالف اآلاساخددل الخػلُمُددت آلاهددازاث جىمُددت الددراث وبىدداء الثهددت
وجؼ ددىٍس مه ددازاث الاجص دداُ وبى دداء الػالن دداث غل ددى اآلاظ ددخىي الصخخد د ي وم ددؼ ﻵﺍخ ددسًٍ ،وايظ ددابهم آلاه ددازاث
ً
حظاغدهم غلى جدمل اغباء الجُاة لُخمٌىىا مظخهبال مً جدهُو جىاشهاث شخصُت في خُاتهم.
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