
امللخص
ملة إىل دول اخلليج العريب من ارأة األردنية العمللى أثر هجرة اعسعت هذه الدراسة إىل التعرف 

تقسيم العمل يف األسرة وتغري ستثمار، التغري يف نظام األدوار، حيث االستقرار يف املهنة، أوجه اال
تبطة بدور املرأة التقليدي.بعض القيم االجتماعية املر 

، متثل طبقية عشوائيةعلى أسس من مناطق عمان ، الزرقاء، مادةمبحوث١٧٩مشلت الدراسة 
تدور حول التغريات املنوي قياسها.املدينة والقرية والريف، وقد مت توجيه استبانة مشلت أسئلة 

تقاة متثل نمدول اخلليج العريب هي هجرة إىل لى أن اهلجرة النسوية من األردنعنتائج الدراسة بينت 
تتعلمة واملدربة من النساء ملالنخب ا سنة ٣٩من حجم العينة اقل من %٦٢(املتزوجات والشا

%٦٤حيملن مؤهالت فوق الثانوية العامة) وان %٩٢متزوجات، وان %٧٤من العمر، وان 
حجم العينة قمن من %٥٦أن عن عشر سنوات.كما دلت النتائج علىتقل امضني فرتة اغرتاب

بتغيري املهنة األصلية بعد العودة إىل األردن، مما يعين تقويض جمال االختصاص األصيل.
حية أخرى دلت النتائج أفراد العينة قمن بتوقيع عقد شخصي مستقل ومل من%٧١أن علىمن 

ن كتابع لألب أو للزوج أو األخ، كما أن  عقد ايضا مل ينص من حجم العينة %٧١تكن هجر
لة املغرتبة بدور قيادي وجود مرافق أو حمرم، وهذا يعكس اضطالع املرأة العامعلى ضرورةالعمل 
ا تغري نظام  إىل تغري يف، فقطذلك من تغري دورها التقليدي كربة منزلتضمنها يمب,ألهلهاو ألسر

تمعاألدوار و  كانتها تقاليد املرتبطة مبيف التغري وما يتطلب ذلك من،تقسيم العمل داخل األسرة وا
ودورها التقليدي، خاصة وأن نتائج الدراسةأظهرت حكمة مميزة يف مناذج الصرف واالستثمار وإعالة 

ت.وادوات التجميلالوالدين واألبناء بعيداً عن الكماليات الشخصية لدى هؤالء النساء املغرت



Abstract
The aim of this research is to analyze the socio-
economic impact of the Jordanian woman labor
migration to the Arab – Oil Countries. Such impact
included: roles of family members, job stability, and
spending and investment patterns.
A sample of ١٧٩ migrant women was taken from the

regions of Amman, Zarqa, and Madaba . Such sample
represented a random stratified sample from urban and
rural areas. A questionnaire was administered in the
research areas.
Results indicated that such migration was highly selected
representing highly educated (٩٢٪ hold post secondary

school diploma) well-trained and relatively young
women (٦٢٪ less than ٣٩ years old, and ٦٤٪ spent less

than ١٠ years working in the Gulf States).

The results also indicated that ٥٦٪ of the sample changed

their jobs when they returned to Jordan, having a
destructive influence on their profession*.
The results also indicated that about ٧١٪ of the sample

signed independent contracts (not as a part of their
family) and also ٧١٪ with no conditions to accompany

parents or relatives, which means that these women
started to play a leading role in their families and not  as
a housekeeper only. This means a major change in social
values and traditions normally attached to woman when
they travel abroad. This was clear in the wise patterns of
money spending and investment as well as helping
parents and family, far from personal and cosmetic
items.



مقدمة
م علـــى املســـتوى العـــاملي والعـــريب يفهتمـــام البـــاحثني حظيـــت دراســـات املـــرأة  خمتلـــف ختصصـــا

بـــل ،جتماعيـــةيف اإلنتـــاج والتعلـــيم والتنشـــئة االفمســـامهة املـــرأة .ولـــيس يف وقتنـــا املعاصـــر فحســـبواحمللـــي، 
ر الفراعنة القدماء تـويل صور وآأظهرتله ذكر يف كتب الرومان واملسلمني وغريهم، وقد ،وحىت احلروب

ملناصــب مرموقــة لقــاأويف العصــور الوســطى محلــت املــرأة .املــرأة ملناصــب سياســية وقياديــة يف مصــر القدميــة 
مـن ، وغـري ذلـكمشـرفة مالبـس ملكيـةو مـديرة أختـام، و مفتشـة طعـام، و يف زمن الرومان مثل مديرة خمازن، 

.١٧ص)٢٠٠٢ألقاب(نور 
ـــورة الصـــناعي لتصـــنيع ومـــع انبثـــاق الث ة وحلـــول اآللـــة حمـــل اإلنســـان، كـــان للمـــرأة عالقـــة مباشـــرة 

تمــع بعــد أن متكنــت اآللــة مــن  واإلنتــاج، فتغــري دورهــا التقليــدي مــن جمــرد ربــة منــزل إىل عنصــر فاعــل يف ا
ألعمال الشاقة اليت ال يستطيع جسم املـرأة حتملهـا هنـا تغـري نظـام األسـرة ومل يعـد األب فقـط هـو .القيام 

لألسـرة العصـرية اجتماعيـاً انيـاوعمـادفـاعالابل أصبحت املرأة عنصـر ،ً ة اجتماعياً واقتصادد األسر عما
ً (اجلوير  ).٣١ص١٩٩٥واقتصاد

ـاالت سي ً اويف األردن خطـت املـرأة األردنيــة خطـوات واســعة يف كافـة ا ســياً واجتماعيـاً واقتصــاد
ث يف مـدا،وتعليمياً  عـام %٧٣إىل حـوايل ١٩٧٩عـام %٤١رس اإلبتـدائي مـن فقد ارتفعـت نسـبة اإل
دائـــرة (١٩٩٤عـــام %٩,١٥إىل حـــوايل ١٩٧٩عـــام %٧,٣الثـــانوي مـــن بعـــد، ويف تعلـــيم مـــا ١٩٩٤

).٢٨،٢٠٠١ص،املرأة يف األردن املطبوعات والنشر
إىل ١٩٧٩عــام %٧,٦حيــث اإلنتــاج فقــد ارتفــع معــدل املشــاركة اإلقتصــادية للنســاء مــن مــنو 

أمــا مــن حيــث نــوع هــذه املشــاركة اإلقتصــادية فقــد بينــت الدراســات  أن ١٩٩٧٠عــام %٩,١٣حــوايل
ن اخلــاص %١تهن صــاحبات العمــل بلغــت نســب ملقابــل فقــد بلغــت نســبة %٧,٣، ومــن يعمــل حلســا  ،

جـر  ، مـع مالحظـة ارتفـاع ملحـوظ يف متثيـل املـرأة يف جملـس مـن القـوى العاملـة النسـوية%٩٥من يعملن 
ــــالس البلديــــة (احليــــارياألمــــ وعليــــه فــــإن نســــبة مشــــاركة املــــرأة يف القــــوى العاملــــة .٧٧ص)١٩٩٩,ة وا

جمتمـــع هـــذه وال شـــك نســـبة مشـــاركة ذات مـــدلول اجتمـــاعي كبـــري يف و .%٥,١٦األردنيـــة بلغـــت حـــوايل 
تمع األردين. حمافظ مثل ا

أن إىلت املتحــدةلــوالوامــن حيــث دوافــع املــرأة للعمــل فقــد أشــارت دراســات عامليــة يف أوروو 
علــى املــرأةعلــى مــدى حــرصوهــذا يعطــي دلــيالً واضــحاً .أجــل إعانــة األســرة أو الــزوجعملــن مــن%٧٥

١٩٩٥يف دراســة اجلــوير وعنــد ســؤال أفــراد العينــة.ولــيس منافســة الــزوج يف قيــادة األســرةاألســرة والــزوج ،
ـــن يعمعــن الـــدافع الـــذايت للعمـــل، أفـــاد أفـــ دة مســـتوى لـــن مـــن أجـــل االراد العينـــة أ لعمـــل  أو ز ســـتمتاع 



إلقتصــادي، وهــذا اإذن الـدافع للعمــل عنـد املــرأة هــو يف الغالـب حصــيلة وضـعها .)١٩٩٥التعلـيم (اجلــوير 
ـا حيـث املـادة والتعلـيم واملكانـة  كالم منطقي وعقالين ألن كـل امـرأة تسـعى لتحقيـق هـدف معـني يف حيا

.أة لإلجتاه للعمل خارج املنزلحامساً يف قرار املر يعاً دوراً اإلجتماعية تلعب مج
دة ،تغري دور املـرأة هـذا ، مثلـه يف ذلـك مثـل أي تغـري اجتمـاعي جنـم عنـه تغـريات إجيابيـة (مثـل ز

دة الــوعي لــدى املــرأة، وحتســن املســتوى الصــحي واملعيشــي لــدى  دة اإلنتــاج القــومي، ز دخــل األســرة، ز
دة اخلالفــات بــني الــزوجني، قلــة الوقــت الــالزم أيضــاً تغــريات ســلبية األســرة و األبنــاء) وجنــم عنــه  ( مثــل ز

لتــايل االعتمــاد علــى  ألبنــاء و أســرية كالتمــن مشــخيلفــه هــذا األمــر املربيــات واخلادمــات، ومــا للعنايــة 
تمع على حد سواء).عية طااواجتم .٥٤ص)٢٠٠٣(رمزون لت األسرة وا

:هدف الدراسة
لى أثر هجرة املرأة العاملة األردنية إىل دول اخلليج العريب عإىل التعرف  دف هذه الدراسة

را  تمع متعددة يف جمتمع حمافظ وتقليدي للعمل، وحيث أن عملية االغرتاب هذه حتدث أ مثل ا
األردين ، فقد هدفت الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

ا املرأة األردنية العاملة يف دول اخلليج ما اخلصائص االجتماعية والتعليمية اليت تتح-١ لى 
العريب ( العمر ، احلالة االجتماعية، املستوى التعليمي)؟

ما املهن النسوية األكثر قابلية للهجرة والعمل يف دول اخلليج العريب، وهل تغريت هذه -٢
املهن بعد العودة إىل األردن؟

بعةللمرأةاهلجرة (عقد شخصيهذه ما طبيعة -٣ )؟للزوج او االبأم 
ما أوجه االستثمار الرئيسية السائدة بعد العودة لألردن؟-٤
ما التغيريات الرئيسة النامجة عن عملية اهلجرة النسوية للعمل يف دول اخلليج العريب على -٥

ا؟ توزيع العمل واألدوار بني أفراد أسر
أمهية الدراسة:

ا تسعى لسد بشكل النقص الكبري يف دراسات املرأة العربيةتكمن أمهية هذه الدراسة يف أ
عام واملرأة األردنية العاملة يف دول اخلليج العريب بشكل خاص.

الدراسات السابقة
الدراسات خبصوص هجرة رب األسرة للعمل يف احلارج

يلور-أ أن هـذه اهلجـرة أسـهمت يف تفكـك الـنمط التقليـدي لألسـرة ، أن ١٩٨٦بينت دراسة أمني و
يلـــور لعربيـــة يف مصـــر وضـــعف ســـلطة رب األســـرة وحلـــول الزوجـــة حمـــل الـــزوج يف رعايـــة األســـرة (أمـــنيا و

.١٦٩ص)١٩٨٦



دة مكانــ، أن اهلجــرة العماليــة إىل دول احللــيج العــريب ٢٠٠١بينــت دراســة العليــوي -ب ة أســهمت يف ز
).٢٠٠١املرأة  األسرية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية (العليوي 

مــــن النســــاء األردنيــــات لــــديهن القــــدرة علــــى حتمــــل %٨٦أن ) ١٩٩٥بينــــت دراســــة أبــــو غزالــــة (-جـــــ
. )١٩٩٥ل يف دول اخللــيج العـــريب (أبــو غزالـــة مــألســرية واالجتماعيـــة أثنــاء غيــاب الـــزوج للعت ااملســؤوليا
دة دوراسهمت يفؤوليات اإلضافية على الزوجة هذه املس .جتماعيً ي واالاملرأة على املستوى األسر ز

.الدراسات خبصوص هجرة املرأة للعمل يف اخلارج
يعـــة (-أ وأن،أقـــل مـــيالً للهجـــرة مـــن الرجـــالعمومـــاً أن النســـاء )١٩٨٧أظهـــرت دراســـة الر

اهلجـــرة النســـوية للعمـــل يف اخلـــارج هـــي منتقـــاة يف العمـــر واملهنـــة والتخصـــص، ألن مثـــل هـــذه 
يعة هي املطلوبة لعملية التنمية يف دالكفاءات  .١١ص)١٩٨٧ول اخلليج العريب (ر

مــــــن الزوجــــــات املرافقــــــات ألســــــرهن كــــــّن %٤,١٢) أن ١٩٩٣بينــــــت دراســــــة الــــــزعيب وخرابشــــــة (-ب
ــن يرفــدن أســرهن برواتــب ود ً يف بلــد االغــرتاب، أي أ خــول شــهرية إىل جانــب رواتــب شــطات اقتصــاد

.أزواجهن
ل٢٠٠٠بينت دراسة ابراهيم (-جـ مسـامهة املـرأة إىل جانـب الرجـل يف العمالـة واضع نسبة تمن رغم ) أنه 

ملسـتوى املعيشـي يف اخلارج  ت تعاون سامية بني الزوجني يف العمـل للالرتقـاء   ها آ ا حتمل يف ثنا إال أ
)١٣ص٢٠٠٠من وجهة نظر افراد األسرة (ابراهيم واالجتماعي لألسرة

الدراسات خبصوص كفاءات العمالة املهاجرة 
من هؤالء العمـال املهـاجرين حيملـون مـؤهالت %٢١إىل أن ) ١٩٩٣دراسة الزعيب واخلرابشة (بينت -أ 

.الثانوية العامةبعدعلمية 
يعـــة (-ب أكثـــر مـــن بـــني النســـاء أن ذوي الكفـــاءات العلميـــة واالختصـــاص ) ١٩٨٧أظهـــرت دراســـة الر

اهلجرة النسـوية للعمـل يف اخلـارج هـي منتقـاة يف وأن، بسبب الرواتب املغريةميًال للهجرة والعمل يف اخلارج
العمـــر واملهنـــة والتخصـــص، ألن مثـــل هـــذه الكفـــاءات هـــي املطلوبـــة لعمليـــة التنميـــة يف دول اخللـــيج العـــريب 

يعة  .١١ص)١٩٨٧(ر
لعمال املهاجرين.لالدراسات خبصوص اخلصائص الدميوغرافية

يعــــة (- أ ســــنة أكثـــر قابليــــة للعمــــل يف ٣٤-٢٠أن الفئـــة العمريــــة ) ١٩٨٧أظهـــرت دراســــة الر
اخلارج من الفئات العمرية األخرى.

رين تقــــل أعمــــارهم عــــن الرجــــال املهــــاج) أن ثلــــث١٩٩٣بينــــت دراســــة الــــزعيب واخلرابشــــة (- ب
األربعني سنة.



لـــ يف الدراســــات املتعلقــــة اواضـــحاهنــــاك نقصــــفـــإن والدراســــات، البحــــوثكــــل هـــذه مــــنرغمو
.هذا السبيلجهداً يف أن يكون هذا البحثالعريب، ويُطمحدول اخلليجهلجرة النسوية إىل

منهجية البحث
٠نةعيالو ةجمتمع الدراس

مث يتألف جمتمع الدراسة من النساء األردنيات ممن عملن ملدة سنة أو أكثر يف دول اخلليج العريب
تغيريات ث الاهلدف من ذلك هو إعطاء املبحوث الفرتة الزمنية الكافية إلحداعدن اىل االردن.

وال تتواجد قيود رمسية كاملة للنساء األردنيات العامالت يف اخلارج. . هذااملنوي دراستها وقياسها
وقد امرأة ممن عملن ملدة سنة أو أكثر مث عدن إىل األردن، ١٧٩تكونت عينة الدراسة من وقد 

وقرية جرينة والزرقاء طق عمان وامنمت سحب العينة من  . وقد مت )عة بني عمان ومادالواق(ماد
دول يف اللوايت عملن للتعرف على النساء (على طالب اجلامعات يف هذه املناطق ةانتوزيع استب

من قبلهن ومن مث رده ةانوقام هؤالء الطالب بتعبئة االستبحميط هؤالء الطلبة) اخلليح العريب يف 
.للباحث

:أداة البحث
ى املعلومات املطلوبة من املبحوثني من خالل اسئلة تدور حول مت استخدام االستبانة للحصول عل

حماور الدراسة الرئيسة وهي خصائص املبحوث االجتماعية والتعليمية واملهنة وأوجه االستثمار 
والتغريات يف نظام األدوار وتقسيم العمل يف األسرة. مت توجيه هذه االستبانة إىل كل امرأة عملت يف 

عادت إىل األردن. دول اخلليج العريب مث
: حتليل النتائج

دف تسهيل عملية استيعاب  مت استخدام اجلداول والنسب املئوية يف عرض وحتليل نتائج الدراسة 
ومقارنة املعلومات اليت مت مجعها من املبحوثني لكل من الباحث والقارئ يف آن واحد، وقد مت حصر 

:يف الشكل التايلهذه املعلومات يف عشرة جداول

ومناقشتهاعرض النتائج

): توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية١دول رقم (ج

لسنوات  النسبة املئويةالعمر 
٢٩٣٠-٢٠%



٣٩٣٢-٣٠%
٤٩٢٨-٤٠%
%١٠وأكثر٥٠

موع  %١٠٠ا

مــن فئــة مــن هــم يف ســن اإلنتــاج،كــنمــن أفــراد العينــة%٩٠أن حــوايل )١(يبــني اجلــدول رقــم
ســـنة، يفســـر ذلـــك حقيقـــة أن اهلجـــرة العماليـــة إىل دول ٤٠خاصـــة فئـــة الشـــباب ممـــن تقـــل أعمـــارهم عـــن 

االغـرتاب والعمـل يف شـقةقتدر على حتمل مواملاخلليج العريب  هي منتقاة وتقتصر على فئة الشباب املنتج
٣٩ن هــم دون ســن ففــي حبــث مماثــل عــن العمالــة االردنيــة يف دول اخللــيج العــريب بلغــت نســبة مــاخلــارج. 

إن خطــط ومشــاريع ). ٥٣ص ٢٠٠٣مــوع عينــة البحــث (رمــزون جممــن%٤٠حــوايل مــن العمــال ســنة
التنميــة يف دول اخللــيج تقتضــي االســتعانة بســواعد شــابة مؤهلــة قــادرة علــى العطــاء واإلنتــاج، خاصــة تلــك 

ملرأة والتنمية االجتماعية. املشاريع واخلطط املرتبطة 
قــدرة علــى لالتخصــص واجــرة العماليــة النســوية هــي يف األصــل هجــرة ذوي أضــف إىل ذلــك أن اهل

كحــد أدىن للجامعيــات مــع (أو مــن العمــرســنة٢٤إىل ٢٠، وهــذا يعــين الفئــات العمريــة مــا بــني العطــاء
دون) بضع سنوات من اخلربة يف األردن.

ا العمـر هـذففـي ، %١٠يوضح ذلـك أن نسـبة مـن هـم فـوق اخلمسـني سـنة مـن العمـر مل تتجـاوز 
ـــال املهـــين، و تـــركن املـــرأة عـــادة إىل الســـكينة واهلـــ لـــوازع لالغـــرتاب والعمـــل يف يقـــل لـــديها امـــن مثدوء يف ا

اخلارج.
يف ســــن و اهلجرة النســــوية األردنيــــة إىل دول اخللــــيج هــــي يف الغالــــب مــــن فئــــات املتعلمــــاتفــــإذن 

ــدف مســاعدة الــزوج ً مــل نفقــات احليــاة احتيف أو الوالــديناإلنتــاج  مــني مســتقبل أكثــر أمــا ،ملتزايــدة أو 
زي سـنوات عـدة يف اخللـيج يعـين دخـالً يـواواحـداأفضـل ألن العمـل عامـاً اً ومسـتوى معيشـي،ودخًال أعلـى

من العمل يف األردن.

: توزيع أفراد العينة حسب احلالة االجتماعية٢جدول رقم 

النسبة املئويةاحلالة االجتماعية



ء %٢١عز
%٧٤ةمتزوج
%٣أرملة 
%٢مطلقة

موع  %١٠٠ا

مــن املتزوجــات، وهــذا يعكــس مــدى نمــن أفــراد العينــة هــ%٧٤أن حــوايل ٢دول رقــم يبــني اجلــ
وحدها.حيث يرفض عمل الفتاة أو سفرها للخارج والتقاليد والقيم لدينمتسك الشعب األردين

 ً العربيـــة تشـــرتط) وجـــود حمـــرم مـــع املـــرأة كمـــا أن شـــروط بعـــض دول اخللـــيج العـــريب حتبـــذ (وأحيـــا
يت تقضـــي بـــزواج البنـــت حـــال انتهـــاء دراســـتها لـــإىل ذلـــك تقاليـــد الشـــعب األردين افأضـــ،العاملـــة هنـــاك

.اجلامعية، هذا كله يفسر ارتفاع نسبة املتزوجات بني أفراد العينة
النســبة تشــكل أن هــذهمــنرغملــو مــن أفــراد العينــة غــري متزوجــات ،%٢١هنــاك فــإنملقابــل

هــا معــ،حــوايل مخــس أفــراد العينــة ــا حتمــل وال شــك يف ثنا مــن النــاس أن قســماً كبــرياً ين كبــرية، أوهلــا اإال أ
ـــا ضـــلع ضـــعيف وقاصـــر ومـــا إىل ذلـــكبـــدأ فـــاملرأة اليـــوم أصـــبحت .يف تغيـــري النظـــرة التقليديـــة للمـــرأة يف أ

ً نتاج فاعالً إعنصر  تمـع، وقـو ـا قـادرة علـى اإلغـرتاب مـع زوجهـا أو وحـدها، وهـذا يف بنـاء األسـرة وا وأ
حـرتام أكـرب، خاصـة وأن هنـاك ال كثـري مـن املهـن الـيت يستدعي تغيري النظـرة القدميـة إىل املـرأة والنظـر إليهـا 

ا، خاصة يف دول اخلليج العريب.املرأة القيامال يتسىن لسوي
ظهـور املـرأة األردنيـة املسـتقلة الشخصـية عـين ببسـاطةهـذه تن نسبة غري املتزوجات اضف لذلك ا

ن عـــدم زواجهـــا اآلن ال يعـــين مطلقـــاً عـــدم زواجهـــا إىل مـــع أرغم لـــوالبعيـــدة عـــن التبعيـــة التقليديـــة للرجـــل 
دة  خـــر ســـن الـــزواج للمـــرأة، وز األبـــد، لكـــن كمتغـــري اجتمـــاعي ال شـــك أن نســـبة غـــري املتزوجـــات تعـــين 

لنســــبة املناصــــب ة قطعــــت شــــوطاً طــــويالً يف موضــــوع تكــــاليف الــــزواج، وأن املــــرأة األردنيــــ القياديــــة ســــواًء 
دة .غري املتزوجاتمللمتزوجات أ دة دخل األسرة عن طريق اغرتاب املـرأة األردنيـة يعـين وال شـك ز إن ز

تمــع، إىل جانــب دورهــا التقليــدي يف رعايــة األســرة والــزوج، أي أن دور دورهــا يف صــنع قــرارات األســرة وا
أة املغرتبة أصبح أكثر عبئـا وأخطـر مسـؤولية. هـذا التغـري يف دور املـرأة مل يقابلـه الكثـري مـن املسـاعدة مـن املر 

ــا التقليديــة يف رعايــة األســرة والــزوج، حيــث ال  تمــع مــن حيــث واجبا األم اجتماعيــا تــزالقبــل الــزوج أو ا
ت تعكس دالئل مهمةضت ت من املغرت حول تغـري دور االبنـة العاملـة يف طلع بكل ذلك. إن نسبة العاز

ا. ا، وما يرافق ذلك من تغري يف القيم والتقاليد املرتبطة  رعاية أسر



: توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي٣جدول رقم 

النسبة املئويةمستوى التعليم 
نوية عامة) %٨توجيهي (

%٣٢دبلوم
%٥٠بكالوريوس

%٨ماجستري
%٢ةدكتورا

موع  %١٠٠ا

غياب أي نسبة تذكر لفئة ما دون الثانوية العامة، ويفسـر ذلـك عـزوف املـرأة ٣يبني اجلدول رقم 
ذلـــك أن جمتمـــع اخللـــيج العـــريب حيتــــاج إىل املهـــن اليدويـــة أو اخلدميــــة، أضـــف إىل عـــن العمـــل يف جمـــاالت
، %٩٢لــدبلوم أو أعلــى تتجــاوز  لــذلك ال عجــب أن نســبة مــن حيملــن شــهادة ا؛املتعلمــات مــن النســاء

.%٦٠نسبة اجلامعيات تبلغ حوايل وأن 
هذه النسبة تؤكد ما قيل سابقاً من أن اهلجرة النسوية إىل دول اخللـيج هـي هجـرة منتقـاة وتقتصـر 

لتحديــد يعــة يف عمومهــا علــى املتعلمــات و اجلامعيــات  ، وأن األردن لديــه األعــداد املتزايــدة )١٩٨٧(ر
إىل عــدد الســكان قياســاالدولــة الثالثــة يف العــامل يف نســبة اجلــامعينيدواجلامعيــات حيــث يعــمــن اجلــامعيني

ـــة يف )١٩٩٧علـــيم العـــايل ت(ال . هـــذه احلقيقـــة جعلـــت مـــن األردن مصـــدرا للعمالـــة النســـوية املتعلمـــة واملدرب
االت تقريبا .خمتلف ا

جســتري ودكتــوراة) فقـد يكــون مــرده إىل أمـا تــدين نسـبة محلــة الشــهادات العليـا بــني أفــراد العينـة (ما
ودورهـا إما بسبب النظرة التقليديـة للمـرأة ،حمدودية الطلب على مثل هذه املؤهالت يف دول اخلليج العريب

ا و حتتاج لسنوات حىت يـتم إرسـاء ال تزاليع التنموية النسوية هناك أو أن املشار ،يف تلك الدول يف بدا
بعكــس األردن الــذي خطــا خطــوات أوســع يف هــذا ،ونيــة يف دول اخللــيج العــريبجتماعيــة والقانالالقواعــد ا

ــــال أو قــــد يكــــون الســــبب أن حــــامالت املاجســــتري أو الــــدكتوراة متخصصــــات يف علــــوم إنســــانية علــــى ا
األغلب، وهذه ختصصات تقبل عليها املرأة اخلليجية مما أدى بدول اخلليج إىل االكتفاء ذاتيا.

أفراد العينة حسب مدة االغرتاب: توزيع٤جدول رقم 

لسنوات النسبةاملدة 



٤٣٨-١%
٩٢٦-٥%

١٤١٧-١٠%
%١٩فأكثر١٥

موع  %١٠٠ا

أقــل مـن عشــر ســنوات مــن العمــل نيمضــأةافــراد العينــمـن%٦٤حــوايل نأ)٤يبـني اجلــدول رقــم(
ممــاربــع ســنوات و أقــل ,فــرتة أأمضــني%٣٨وأن حــوايل ن اىل األردن,يف دول اخللــيج العــريب قبــل عــود

مجــع هــدفها ا هــيف معظمدول اخللــيج العــريب هــي هجــره قصــريةاىليــة النســويةمالاهلجــرة العأنعلــىيــدل
ا للعمـل يف دول اخلأكفي لقضاء احلاجه اليت من يمن املال مبلغ ،لـيج العـريبجلها شرعت املرأة يف هجر

ذن إأمـــر طبيعـــي ,ذا و هـــ,قامـــة يف الــوطن األميفضـــلن العمـــل واإلةن غالبيـــة افـــراد العينــألـــك ذأضــف إىل 
أكـــانحمـــدودة يف الـــزمن ســـواءةهجـــر وية اىل دول اخللـــيج العـــريب هـــيالنســـأن اهلجـــره العامليـــةميكـــن القـــول

تبســـبب رغبـــة النســـاء الـــيت ،دول اخللـــيج العـــريبيفوانني اإلقامـــةبســـبب قـــأماىل الـــوطنللعـــودةاملغـــرت
ــا وتبلــغ هنــاك نســبة فــإن ملقابــل ,انتهــاء مــدة عقــدهىل الــوطن حــالاملغــرتب إتقضــي بعــودة ال يســتهان 

نســبياً ممــا يعكــس صــرب طويلــةعشــر ســنوات وأكثــر, وهــي فــرته ةفــرت تقضــمــن أفــراد العينــة%٣٦حــوايل 
ريب، مثلهـا يف على مشاق العمل واالغرتاب لسنوات طويلة يف دول اخللـيج العـةاملغرتبيةوحتمل املرأة األردن
يعـة مـن ان النسـاء اقـل مـيال للهجـرة مـن الرجـال .ذلك مثل الرجل هـذا يتماشـى متامـا مـع ماتوصـل اليـه ر

يعة  ).١٩٨٧(ر
قــد ال ،ن االغــرتاب والعمــل يف اخللــيج العــريب لفــرتة ســنة أو مــا يقــارب ذلــكإميكــن القــول .أخــرياً 

ع يف عمليـة االغـرتاب والعمـل يف اخلـارج ال بـد وأن فـإن مـن يشـر مـن مثستحق كل ذلك العناء واملشقة، و ي
اعـــه عـــن عملـــه ومشـــقة اغرتابـــه، غيابـــه أو انقطيضـــع نصـــب عينيـــه البقـــاء هنـــاك لســـنوات تكفـــي لتعـــويض

خاصة وأن عملية االغرتاب تعين ترك املرأة لعملها يف األردن وما يتبع ذلك من خطـورة فقـدان هـذا العمـل 
مني صحي وتقاعد وغري ذلك.وما يرتبط به من ،إىل األبد

: توزيع أفراد العينة حسب املهنة قبل االغرتاب٥جدول رقم 

النسبة املئويةاملهنة 



%٣٨تعليم
%٢٢متريض

ر %١٢سكر
%٣طب

%١١أخرى
%١٤ال تعمل

موع  %١٠٠ا

ـــل الغربـــة كأكثـــر املهـــن شـــيوعاً بـــني املأن)٥(يبـــني اجلـــدول رقـــم  ت قب انـــت التعلـــيم، وهـــذا غـــرت
مـن %٢٢أمـا حقيقـة أن .ملـرأة األردنيـة وأهلهـالـدى اأكثر املهن قبـوالً ديتماشى مع حقيقة أن التعليم يع

ت كن يعملن يف التمريض فريجع سببه إىل الطلب املتزايد على مهنة التمريض حمليـاً وإقل يميـاً خاصـة املغرت
مــريض مل تكــن تســتقطب الكثــري مــن الفتيــات يف األردن يف ســوق العمــل اخلليجــي. فــاملعروف أن مهنــة الت

تمع إىل هذه املهنـة اإلنسـانية وأمهيتهـا حليـاة النـاس واملـردود ،حىت عهد قريب  حيث تغريت نظرة الناس وا
٠.ااملادي اجليد الذي أصبح مرتبطاً 

) ر النســب )، هــذه األرقــام و %١١)، ومــن مث مهــن أخــرى (%١٢يت بعــد ذلــك مهنــة الســكر
تعكس مدى االخنراط املتزايـد للمـرأة األردنيـة يف شـىت أنـواع املهـن، وحـىت علـى مسـتوى الطـب  كـان هنـاك 

ــاهــذه النســبة إالتواضــعرغــم) و %٣(بلغــت نســبتهفقــدنصــيبللمــرأة األردنيــة ابرة ثــاملو اجلــدتعكــس إ
جـرة العماليـة مـن الرجـال والنسـاء هـي هذا يؤكد ماتوصل اليهالزعيب وخرابشة مـن ان اهلعند املرأة األردنية.

االخـــرى (الــزعيب وخرابشـــة جــرة كغريهــا مـــن منــاذج اهلاصــال هجــرة كفـــاءات علميــة ومهنيــة مدربـــة وليســت  
٢٠٠٠.(

دهن لـبيفوجود فـرص عمـلعدمأفراد العينة كن يعانني منمن%١٤ملقابل فإن وجود نسبة 
ن الرجــل تعــاين مــن العــريب يؤكــد أن املــرأة مثلهــا مثــلجومــن مث ســعيهن للعمــل يف دول اخللــي،قبــل اغــرتا

يف فر فـرص العمـل آثـرن العمـلاعنـد تـو ، وأنـهمشـكلة البطالـة يف األردن خاصـة بـني اجلـامعيني واجلامعيـات
االبقاء دون عمل، يشجعها يف ذلك هجرة زوجها أو أقعلىدول اخلليج العريب يـزال هنـاك ما، حيث ار

بسـببفركفـاءات معينـة أواتلك الدول، إما بسبب عـدم تو لدى شعوبالنسوية نقص يف األيدي العاملة
٠العزوف عن العمل يف بعض املهن مثل التمريض



: توزيع أفراد العينة حسب التغري يف املهنة بعد العودة إىل األردن٦جدول رقم 

%٥٦قمن بتغيري جمال املهنة
%٤٤مل يقمن بتغيري جمال املهنة 

موع  %١٠٠ا

مـن أفـراد العينـة قمـن بتغيـري جمـال املهنـة الـيت كـن %٥٦أن هناك نسبة عالية ٦يبني اجلدول رقم 
ا بعد أن عدن إىل األردن مقابل  ملهنة األصلية%٤٤يعملن  ٠احتفظن 

اال ان،أم لألســوأفضــلغيــري كــان لألذا كــان هــذا التإنــت ال توضــح فيمــا ن كاإن هــذه األرقــام و إ
ـــال املهـــين احلقيقـــة تبقـــى أن اغـــرتاب املـــرأة األردنيـــة للعمـــل يف دول  اخللـــيج العـــريب مـــن شـــأنه أن يقـــوض ا

والقبــول مبهــن وختصصــات جديــدة ،ة، مــن خــالل تــرك املهــن والتخصصــات األصــيلةاألصــيل للمــرأة املغرتبــ
.لية أو الراحة اجلسديةبسبب اإلغراءات املالية أو الرواتب العا

ـا تنتظـر الفرصـة ،التمريضكـعلـى مـدى حتمـل املـرأة للمشـقة والتعـب يف بعـض املهـن  ليدلمماو  أ
حيـث بينـت دراسـات سـابقة حـول ،وعناًء، مثلهـا مثـل الرجـلاملناسبة لالنتقال للعمل يف جمال أقل مشقة

ل اخللــيج العــريب أن حــوايل يــني املغرتبــني يف دو أثــر اهلجــرة العماليــة علــى االســتقرار الــوظيفي للعمــال األردن
م إىل األردن (رمـــزون %٤٧ ـــاالت ١٢ص)٢٠٠٣قـــاموا بتغيـــري املهنـــة األصـــلية بعـــد عـــود ، امـــا عـــن ا

ن إىل األردن فهذا سيتم حبثه يف اجلداول الالحقـة إذن الرغبـة لـدى .اليت حتولت العامالت إليها بعد عود
 ( متقاربــة جــدا. والســبب يف ذلــك أن عمليــة االغــرتاب لــدى اجلنســني هــي حاصــل املغرتبــني (ذكــورا وإ

اذن هنـاك سـعي حثيـث .مـن اجـل االغـرتابإغراءات مالية وراحة جسدية وليس جمرد الرغبة يف االغرتاب
ت للحصول على جماالت  اكثر استقاللية واكثر راحة جسدية اذا ما توافرت الفرص لذلك.بني املغرت

: توزيع أفراد العينة حسب نوع العقد٧جدول رقم 

النسبة املئويةنوع العقد
%٧١عقد شخصي (مستقل)

بع (مع زوج/أخ/أب) %٢٩عقد 
موع  %١٠٠ا



لتعاقـــد بصــفة مســـتقلة مـــعمـــن%٧١أن ٧يبــني اجلـــدول رقـــم  ه دونـــحمـــرم أو أفــراد العينـــة قمـــن 
ــا يف  وجــود حمــرم مثــل بعضــهمحيــث يشــرتط،خللــيج العــريبدول ابعــض وحســب قــوانني اهلجــرة املعمــول 

ت لكــون املــرأة ذلــك مثــل اشــرتطالســعودية وبعضــها ال ي اعصــبإلمــارات املتحــدة وقطــر، وهــذا يعــين بــدا
اارئيسياقتصاد مثلهـا يف ذلـك مثـل األب األسـريومـا يتبـع ذلـك مـن املشـاركة يف صـنع القـرار ،يف أسر

ً ، الذي هو عماد األسرة العرب ، يتبع ذلك ضمناً تغيري القيم والتقاليد واألعـراف التقليديـة املرتبطـة ية تقليد
ً تتقبــل فكــرة اســتقدام العمالــة النســوية العربيــة،  تمــع، فــدول اخللــيج أصــبحت تقليــد ملــرأة ومكانتهــا يف ا

تمــع األردين يتقبــل قيــادة املــرأة لألســرة إىل جانــب الــزوج أو  ملقابــل أصــبح ا مــاب أو ألاو ــا حقــا دو ، إ
تمع األردين يتقبلها تدرجييا بفعل اهلجرة العماليـة النسـوية إىل دول اخللـيج العـريب ومـا قيم جديدة أصبح ا

، ســواء لــألم أو لالبنــة العاملــة إىل يعــين ذلــك مــن تغــريات يف عمليــة صــنع القــرار وتقســيم العمــل يف األســرة
ما.جانب تغري العادات والقيم والتقاليد امل رتبطة 

اخلــارج هــي فكــرة جديــدة مل يســبق أن حــدثت يف إىلن ســفر واغــرتاب املــرأة األردنيــة أو العربيــة إ
تمـع األردين، تمع األردين أو العـريب، وهـذا يعكـس املكانـة الرفيعـة واملا ـا املـرأة يف ا تقدمـة الـيت حظيـت 

تمـع األردينضـوهـذا صـحيح وملمــوس عنـد كــل م ، فهنـاك العديــد مـن األســر الـيت أصــبح طلع يف شــؤون ا
يف جمــاالت خنــراطااليم أو التــدريب املهــين ومــن مث مــن التعلــلــت قســطاأنعمادهــا الزوجــة أو اإلبنــة بعــد

٠العمل واإلنتاج جنباً إىل جنب مع الرجل

مرافق أم الا/حمرم: توزيع أفراد العينة حسب اشرتاط عقد العمل وجود ٨جدول رقم 

%٢٩ود حمرميشرتط وج
%٧١يشرتط وجود حمرمال

موع  %١٠٠ا

ضمن شروط عقـد /حمرممن أفراد العينة مل يتم اشرتاط وجود مرافق%٧١أن ٨يبني اجلدول رقم 
العمـل، وهــذا حبــد ذاتــه خــروج عــن املــألوف، فاملتعــارف عليــه يف دول اخللــيج أن يكــون هنــاك حمــرم مــع كــل 

ت ياحملــرم بعــدم اشــرتاط %٧١ايلقــول حــو لكــن ,امــرأة أجنبيــة عكــس بدايــة حتــرر يف حركــة النســاء املغــرت
تمـــع اخلليجـــي نفســـه، وقـــد يكـــون الســـبب يف ذلـــك احلاجـــة كـــذلكللعمـــل يف دول اخللـــيج العـــريب و  يف ا

ث شـــغلها مثـــل تعلـــيم البنـــات والتمـــريض أو مـــا شـــابه غـــريملاســـة لـــبعض التخصصـــات الـــيت ال ميكـــن لا اإل
ث حيملــن املـؤهالت العلميــة الالزمــةهــذه املفذلـك،  واألردن إحــدى ،هــن ال ميكــن شـغلها إال عــن طريــق إ



مل قابــل فــإن حاجــة دول اخللــيج املاســة ملثــل هــذه الــدول الــيت ميكنهــا تزويــد اخللــيج مبثــل هــذه اخلــربات ، و
ســة التخصصــات يــدفعها للتقليــل مــن شــروط اصــطحاب حمــرم مــع كــل امــرأة مغرتبــة ، أضــف إىل ذلــك سيا

االنفتــاح اإلقتصــادي والثقــايف الــيت شــرعت بعــض دول اخللــيج يف تطبيقهــا مــن أجــل إجيــاد قواعــد اقتصــادية
ــا أكــرب امــارة بديلــة للــنفط الــذي ميكــن أن ينضــب يف املســتقبل، ومــن األمثلــة علــى ذلــك  ديب الــيت يوجــد 

وكمـا سـبق القـول، أصـبح بلملقا٠سوق اقتصادية حرة يف العامل، هذا إىل جانب قطاع اخلدمات والتجارة
ملــرأة يف األردن مثــل الســفر مــع أحــد األقــارب أو العمــل  هنــاك تغــري تــدرجيي يف القــيم واألعــراف املرتبطــة 

لبيت، وغري ذلك من قيم تقليدية، والقبول التدرجيي من قبل  تمع و سرة االقرب  خلـارج للمراة ا لعمل 
.نسبياولزمن طويل

أفراد العينة حسب نوع املرافق/احملرم)توزيع ٩(جدول رقم 
%٦٠رافق زوجامل
%٩رافق أخامل
%٢١رافق أبامل

%١٠أخرى
موع  %١٠٠ا

رافقهــن االب %٢١ذالــك الــزوج يلــيرافقهــنمــن أفــراد العينــة%٦٠ان)٩يبــني اجلــدول رقــم(
أخـــرى ان الزوجـــة يف مـــرةخـــرين .هـــذا يعـــين آاقـــاربرافقهـــن %١٠االخ والبـــاقي رافقهـــن%٩وحـــوايل 

تمــع االردين شــرعت يف ا و اإلرتقــاء يف املســتوى املعيشــي لألحتا ان بنــاء اىل درجــةمــل مســؤوليات اســر
لســفر واال ً يقــوم األب مبرافقــة اجنــب . و جنبــاً اىل معهــاغــرتابيقــوم الــزوج  بنتــه للعمــل يف اخلــارج أحيــا

ةخ فهــو اقـل انـدفاعاً للسـفر مــع أختـه كمحـرم . واحلقيقــامـا األبنتـه . الزوجتـه و فــعتاملر نظـراً للراتـب املغـري 
لعمــل يف دول اخللــيج زوج او األخ او األب البــد وان يقــوم الــن احملــرم ســواًء كــان أللجميــعة تبقــى معروفــ

أي أن عمليـة االغـرتاب للمـرأة األردنيـة إىل دول اخللـيج العـريب طـالق.اإلدون عمل على العريب ولن يبقى
كـــورة فـــرج وانفتـــاح مـــادي لزوجهـــا وأهلهـــا مـــن خـــالل إجيـــاد فـــرص عمـــل ـــدف ال عمـــل والكســـب متثـــل 

ــا ضــربة عصــفورين حبجــر واحــد.للمحــرم املرافــق هلــا : للمــرأة املغرتبــة فرصــة عمــل براتــب مغــري البــد مــن إ
حتملـه استغالهلا، وللمحرم او االسرة فرصة للكسب ورفـع مسـتوى املعيشـة البـد مـن االسـتفادة منهـا مـع ما

من بعض التضحيات للقيم واالعراف التقليدية.

ستثمارحسب جماالت االة):توزيع أفراد لعين١٠جدول رقم(



موعالنعمستثمارإلاعنو  ا
%١٠٠%٤٨%٥٢ةشراء سيار 

%١٠٠%٥٨%٤٢تعليم
%١٠٠%٥٥%٤٥شراء بيت

%١٠٠%٤٢%٦٨نيدوالالةمساعد
%١٠٠%٩٤%٦ةجتار 

%١٠٠%٥٠%٥٠توفريادخار و
%١٠٠%٩٤%٦استثمارات أخرى

ـــدين متثـــل االســـتثمار األ١٠يبـــني اجلـــدول رقـــم ( ـــاول بـــني أفـــراد ) ان مســـاعدة الوال حـــوايل (ةلعين
ت و وهــذا يعكــس مــدى الــرتابط االســري بــني)%٦٨ كثــري مــن االهــايل هلهــن كمــا يعكــس اعتمــاد  أاملغــرت

ت م املتعلمــات املغــرت در رئيســي للــدخل, وأصــبحت املــرأة الغرتبــة (ولــيس األب  أو األخ كمصــعلــى بنــا
.األسربعض األكرب) هي عماد 

ن من افراد العينة %٥٢فاد أحيث ،شراء سيارةثاين فكان لما االستثمار اأ شـراء سـيارةقمن با
فكــان يف الــثسـتثمار الثإلما اأفر املـال الــالزم لــذلك.اتــو الشــباب والفتيـات اذا مــاوهــذا حلـم كــل ،ةخاصـ

ت إلاافــادو ةدخــار حيــث أن نصــف أفــراد العينــإلا هــذا االســتثمار .دخــارالتــوفري واالســتثمار يف حســا
ت غيــاب الوالــدين  ملــادي عنـد الكــرب او عنـد حيــث ميكـن ان جيــدن االمـان امتوقـع جــداً خاصـة بــني العـاز

أو التقاعد.
هـذا عبـارة وت، و يالبشراء بهفراد العينأمن%٤٥اد حيث اف،كان شراء بيتلرابعإلستثمار ااو

مني لتـــأم ان امـــتالك بيـــت ميثـــل ســـعي كـــل أب وأكـــل مـــواطن اردين , حيـــثلو افتخـــار مـــانعـــن بطاقـــة أ
م بعيداً عن اإلاال مـن %٤٢فـاد أستثمار اخلـامس فهـو التعلـيم حيـث جيارات, اما اإلبناء مبسكن خاص 

ـا حيـثا نفسـهةللمـرأة املغرتبـءاً كـان لالبنـاء أمالتعليم سـوايف مار ستثيف االةافراد العين ادركـت عنـد اغرتا
اب عمليـة االغـرت اي أن املؤهل العلمي يف حتديد الراتب الشهري و املكانة االجتماعية و نـوع املهنـة ,امهية

ت حـــول أ االســـتثمارات امـــأاالســـتثمار يف التعلـــيم واملؤهـــل والتخصـــص . مهيـــةوســـعت مـــن مـــدارك املغـــرت
فــراد العينـــة . لـــذلك ميكـــن ) مـــن أ%٦(ســوى حبـــوايلالتجـــارة و االســهم وغريهـــا فلـــم حتـــظرى مثـــل االخــ

هتمام كبريالقول ان املر  ات.األسهم والسندجتارة ستثماريف لإلاة االردنية التتطلع 



اال ت يعكـس مـدى وعـي املـرأثمارية عنـتت االسـمما سبق يتبني أن ا ة ة االردنيـة يف كيفيـد املغـرت
االت االقتصادي ومسـاعدة االهـل ،بناءتقبل األمني مسة املتنوعة اليت يتم من خالهلا استغالل املال يف ا

ـــزوج ـــدا عـــن ســـبل،وال والبـــذخ الفـــاحش. منـــاذج الـــرتفواحلـــرص علـــى متابعـــة العلـــم و االدخـــار للغـــد بعي
يـة علـى نفسـها وعلـى زوجهـا و ة االردنالـوعي و احلـرص الـيت بلغتهـا املـرأاالدخار هذه تعكـس ايضـا درجـة

نيــة وحــب الــذات ، وغــري ذلــك مــن انطباعــات اجتماعيــة خاطئــة حــول زوائيــة و األعــن االنيــداً عابنائهــا ب
ملـــرأةمنـــ . اذن املـــرأة األردنيـــة املغرتبـــة حريصـــة جـــداً  علـــى اذج الصـــرف والبـــذخ علـــى الكماليـــات املتعلقـــة 

الستثمار واالدخار والتعليم دون املسـاس بواجبـات الوالـدين مستقبلها ومستقبل ذويها وأبنائها من خالل ا
م قدر اإلمك . وهـذا يتماشـى متامـا مـع مـا خلـص اليـه عند توفر الظـروف املاديـة املواتيـة لـذلكانومساعد

ا واهلهــا ومــد يــد العــون واملســاعدةابــراهيم مــن حــرص املــراة العربيــة علــ هلــم ى رعايــة ومســتوى معيشــة اســر
ملال ا الستثمار واالدخار.سواء  و 

الخالصة
والعمل و املهنة.يف التعليم العايل ةوواسعةخطوات كثري خطت املرأة األردنية

قشت هذه الورقه اهلجرة العمالوق و معية النسوية اىل دول خلليج العريب سواًء مبفردها أد 
واحلالـة االجتماعيـة والؤهـل حيـث العمر النتائج أن هذه اهلجرة هي منتقاة مـن ظهرت  وقد أ.أحد األقارب

ت يف سن ا, حيث أن الغالبيةالعلمي متزوجـات ,وحيملـن سـنه) ,و ٥٩نتاج (اقل مـن إلهي من فئة الشا
ث او يف التدرجات اجلامعيــةالــ كمــا دلــت النتــائج علــى ان .مــريضوالــدبلوم, عملــن كمعلمــات مــدارس ا
ت اىل غرتاب يدفع الكثري من ااال رض الوطن, كمـا عَكَ◌سـت املهنة األصلية عند العودة إىل أريتغيملغرت

ا املرأة األردنيوة الشخصيةالنتائج ق عـن طريـق عقـود عمـل غرتاب تتم ة حيث كانت عملية االاليت تتمتع 
بع  ألسرة األشخصيه مع املرأة نف .* وتوافق هذه الدراسة ماتوصل لهبسها و ليست كجزء 

ــاالت االســتثماريةمــن األغــرتاب ,فقــد دةت والرواتــب النامجــمــا عــن منــاذج صــرف العائــداأ لــت األرقــام وا
حلكمــةعلــى مــدى متتــع املــ ا يف جمــاالت تــؤمن الرخــاء والرفاهيــة رأة األردنيــة  و الــوعي يف اســتثمار مــدخرا

ــا مـــن أروع امثلـــة التضـــحيةلألبنــاء ولال أفضـــلغـــرتاب مــن أجـــل غـــٍد االحيـــثوالعطــاءســـره واألقـــارب. ا
اليـوم فقـد اصـبحت املـرأة مـاثـل هـذا الـدور, أمبقـومبنـاء. يف القـدمي كـان االب فقـط يلألسرة و لألهـل ولأل



ا وابناســـتثمارتشـــارك الرجـــل يف عمليـــة الكســـب والبنـــاء واالاألردنيــة تغـــرياً كبـــرياً يف د هـــا، وهـــذا يعـــئألســـر
اليــد املرتبطــة  بــدور املــرأة داخــل األســرة والتقيف االســرةعمليــة صــنع القــرار وتقســيم العمــل وتوزيــع األدوار

يف رعايــــة الــــزوج واألســــرة عبئــــاً جديــــداً للمــــرأة العاملــــة يضــــاف إىل أعبائهــــا التقليديــــة داألردنيــــة، كمــــا يعــــ
. والوالدين
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