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 امللخص

-2006للفترة ) املرأة في مجال تقنية املعلومات في مملكة البحرين دور  تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على

مستوى الدور الذي تلعبه النساء على صعيد العمل و  نسب تمثيلها، من خالل تقديم ملحة عامة عن (2010

ة العوامل املعرقلة للتمثيل املتكافىء بين الجنسين والتقدم الوظيفي للمرأ، واستعراض املعلوماتفي مجال تقنية 

 على 
ً
هذه أظهرت نتائج و  تناولت مشكلة تمثيل املرأة في مجال تقنية املعلومات.التي سابقة الدراسات الاستنادا

 في التخصصات التعليمية لتقنية ب الدراسة
ً
أنه على الرغم من أن املرأة قد حققت مستوى تمثيل عاليا

املعلومات في مملكة البحرين، إال أن الرجال يمثلون نسبة أعلى في وظائف تقنية املعلومات في القطاع العام. 

ومات، حيث يهيمن الذكور نتائج وجود مشكلة الفصل املنهي بين الجنسين في مهن تقنية املعلالكما أظهرت 

بشكل بارز على الوظائف املهمة واألعلى مهاريا وإداريا، في حين تتمركز النساء بشكل ملحوظ في وظائف ذات 

 أهمية ومستوى مهاري أقل، ولم يصل إال عدد قليل منهن إلى وظائف إدارية عليا في مجال تقنية املعلومات.

( محلل في مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية falsebaie@derasat.org.bh)د. فاطمة السبيعي 

والطاقة. تمثل اآلراء في هذه الدراسة رأي املؤلف وال تعكس بالضرورة رأي مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 

 والدولية والطاقة.



3 

 

 ينمشاركة املرأة في مجال تقنية املعلومات في مملكة البحر 

 املقدمة .1

تطوير والتنمية على جميع األصعدة، حيث إن التقنيات الالشك أن تقنية املعلومات تعتبر قوة حيوية وفاعلة في 

الحديثة تؤدي دورا مهما في رفع كفاءة عمل القطاعات بكافة أنواعها، ومعالجة ما تواهجه من مشكالت وتحديات 

أمامها، وزيادة وتحسين اإلنتاجية ودعم عمليات صنع القرار. ورغم أن الطلب على وظائف تقنية املعلومات 

 أن املرأة مازالت تمثل املتخصصة آخ
ا

 في النمو بشكل مطرد مع التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، إال
ٌ
ذ

 في هذا املجال املهم بشكل ملحوظ في العديد من البلدان وعلى عدة جوانب، بما في ذلك الوصول إلى 
ً
 ناقصا

ً
تمثيال

 ,Huang)علومات، ومهن ووظائف قطاع تقنية املعلومات تقنية املعلومات واستخدامها، والتعليم الجامعي لتقنية امل

2006) . 

تشكل النساء في التعليم الجامعي ومهن تقنية املعلومات نسبة أقل من الرجال على مدى السنوات العشرين املاضية 

 . ويأتي هذا االن(Demaiter & Adams, 2009; Trauth & Quesenberry 2007)في العديد من البلدان الغربية 
ً
خفاض موازيا

لنقص تمثيل املرأة في مجاالت العلوم والهندسة والرياضيات، والتي ينظر لبيئتها بأنها ذات مناخ بارد وذكوري وشديد 

. كذلك، تتجلى (Morganson, Jones & Major, 2010)االنعزالية واالنفراد؛ ما يجعلها ال تتماش ى مع الطبيعة األنثوية 

واضح في الفصل املنهي بين الجنسين في مجال تقنية املعلومات، حيث يهيمن  مشكلة ضعف تمثيل املرأة بشكل

الرجال على وظائف ذات حضور وأهمية وقيمة عالية، مثل إدارة دوائر تقنية املعلومات وإدارة شبكات الحاسب 

 وأهمية، كإدخال البيانات وتش
ً
غيل األنظمة وغير اآللي واملشاريع، في حين يعمل النساء غالبا في وظائف أقل حضورا

 ذلك.

 بين النساء والرجال في 
ً
رغم نمو مهن تقنية املعلومات منذ التسعينيات، فال يزال الفصل املنهي األفقي والرأس ي قائما

يعتبر الفصل املنهي بين الجنسين وهيمنة الذكور على املستويات العليا من السمات البارزة مجال تقنية املعلومات، و 

. لقد كان من املفترض أن يساعد انتشار تقنية املعلومات في كسر (Ghoshal & Passerini, 2006)مهن الحوسبة  في

 
ً
الفصل بين الجنسين الذي يعد سمة من سمات الحقبة الصناعية، لكن مازالت املرأة في وقتنا الحالي تمثل تمثيال

 في مهن تقنية املعلومات والحاسوب، وتتمركز معظم النساء الالتي ي
ً
في وظائف  عملن في قطاع تقنية املعلوماتناقصا

 وذات فرص محدودة للترقي والتقدم الوظيفي 
ً
 .(Whitehouse, 2006)روتينية منخفضة األجور نسبيا
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 بين الرجال والنساء، بتوجه أو ميل النساء للعمل في وظائف منخفضة أومتوسطة األهمية 
ً
ويتكون الفصل املنهي أفقيا

األفقي على أنه فصل النساء عن الرجال على أساس ميل النساء لنوع عمل يتطلب واألجر. ويمكن فهم الفصل 

، يعمل النساء غالبا في الجوانب "األكثر ليونة" في مجال (Ghoshal & Passerini, 2006) مهارات تقنية منخفضة
ً
. عموما

في مكتب املساعدة وخدمة تقنية املعلومات، على سبيل املثال، في وظائف املبيعات والتسويق، والدعم كالعمل 

 Ghoshal)العمالء، وإدارة املشاريع، في حين يهيمن الرجال على وظائف التحليل والبرمجة والشبكات وصيانة األجهزة 

& Passerini, 2006; Myers, Moody, Beise & Woszczynski, 2006) . 

 ما يتم توظيفه (Myers et al., 2006) ويرى 
ً
 ومنخفضة أن النساء بوجه عام غالبا

ً
ن وتكليفهن بمهام تعتبر أقل تحديا

 مهاريا في املجال، مثل وظيفة محلل، أو مصمم مواقع الكترونية أو فني أو مشغل أنظمة.

تقنية مجال أما الفصل املنهي العامودي بين النساء والرجال فيظهر بشكل بارز في املناصب اإلدارية العليا في 

في وظائف منخفضة الرتبة اإلدارية واألجور  مودي" أنه ميل أو تمركز النساءاملعلومات. ويمكن فهم "الفصل العا

 & Tattersall, Keogh, Richardson (2006) ، ويعرف كل من (Ghoshal & Passerini, 2006)وصالحيات صنع القرار في العمل

Adam خفض مشاركة النساء في مهن تن. الفصل العامودي بأنه تركيز األفراد في مستويات العمل األدنى في املنظمة

 مع تسلق سلم الوظائف العليا
ً
رغم أن الدراسات تشير إلى أن . (Wentling & Thomas, 2009) تقنية املعلومات طردا

النساء يملن إلى القيام بمهام تتطلب مهارات اإلدارة والتواصل االجتماعي أكثر من التي تتطلب مهارات تقنية عالية، 

امليا، أن معظم النساء تعمل في وظائف بمستوى إداري منخفض، وأنه ال يوجد إال عدد قليل إال أنه من الشائع ع

. على سبيل املثال يعتقد (Galpin, 2006)ومات واالتصاالت منهن قد وصلن إلى مناصب إدارية عليا في مجال تقنية املعل

(2004 )King تقنية املعلومات لقوتهن في مهارات التواصل ساء قد يكنا املديرات األمثل واألنسب في إدارات أن الن

 & as cited in Hazzanاالجتماعي وإدارة العالقات وبناء فرق العمل والقدرة على القيام بمهام متعددة في وقت واحد )

Levy, 2006.) 

لذي كسر "السقف الزجاجي" ا ولقد استطاع عدد قليل فقط من النساء الالتي انخرطن في مجال تقنية املعلومات

صناعي غير مرئي يمنع األشخاص املؤهلين من التقدم الوظيفي داخل منظماتهم وتحقيق الوصول  يعرف بأنه حاجز 

 إلى كامل إمكانياتهم وقوتهم.

 "السقف الزجاجي" حاجز يشكل  
ً
غير مرئي وصلب يمنع وصول املرأة إلى مناصب قيادية أو تنفيذية عليا، ويحول ا

في املستويات اإلدارية املتوسطه  إلى نقطة معينة في السلم الوظيفي، عادة ما تكون  دون تقدمها أكثر عند وصولها

(as cited in Ghoshal & Passerini, 2006 و قد تعود أسباب وجود الحاجز الزجاجي أمام املرأة في مجال تقنية املعلومات .)

لكها الرجال لكونهم يهيمنون على هذه الوظائف، إلى أن املناصب اإلدارية العليا تتطلب سنوات من الخبرة اإلدارية يمت
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وبالتالي هم القادرون على اإليفاء بمتطلباتها، في حين أن النساء يفتقرن لهذه الخبرة، لكونهن متمركزات في مستوى 

 .(Tijdens, 1997)منخفض في سلم العمل 

 مشكلة البحث 1.1

أة في مجال تقنية املعلومات في مملكة البحرين على إن الغرض من هذه الورقة هو التحقيق في مستوى تمثيل املر 

، فقد تما دراسة نقص تمثيل املرأة في مجال تقنية املعلومات على نطاق 2010-2006في الفترة  مستوى التعليم واملهن

، إال أن الدراسات (Huang, 2006)واسع في سياقات البلدان الغربية مثل دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية 

والبحوث حول النساء العامالت في مجال تقنية املعلومات في مملكة البحرين تكاد تكون معدومة، وهناك القليل من 

الدراسات تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية، ولذلك تهدف هذه الورقة إلى معرفة وفهم الدور 

 مجال تقنية املعلومات. الذي تلعبه املرأة وتقييم حجم الفجوة بين الجنسين في

 أسئلة البحث 1.2

يهدف هذا البحث إلى اإلجابة عن األسئلة األساسية اآلتية: ما نصيب املرأة والرجل في تعليم تقنية املعلومات في 

؟ وما نصيب املرأة والرجل في وظائف تقنية املعلومات؟ وما نوع ومستوى 2010-2006في الفترة  مملكة البحرين

يعمل بها كل منهما؟ وما العوامل التي تعيق التقدم الوظيفي للمرأة في مجال عمل تقنية املعلومات الوظائف التي 

 بشكل عام؟

 البحث أهمية 1.3

 لألهمية املتزايدة لقطاع تقنية املعلومات لكونه 
ً
 نظرا

ً
 مهما

ً
يعتبر نقص تمثيل املرأة في مجال تقنية املعلومات موضوعا

 في دفع التنم
ً
 حاسما

ً
رتباط القدرة االقتصادية التنافسية، بمستوى قوة قطاع تقنية املعلومات ية والتقدم، وال عنصرا

 وتوافر املهارات البشرية املتخصصة، وهو ما يحتم النظر إلى نقص تمثيل املرأة في مجال تقنية املعلومات بأنه

وقد أدركت الدول العربية  .( ,.2006Tattersall et alمرتبطة بالقطاع والصناعة ) "مشكلة نسائية "، بل هو مشكلةليس

أن تقنية املعلومات واالتصاالت هي قوة فعالة لتسريع التنمية الشاملة، وأن استبعادها يحد من سرعة واستدامة 

 عملية التنمية والتطوير.

جتماعية لدولها، فإنه ينبغي وملا للمرأة في العالم العربي من دور أساس ي تلعبه في التنمية السياسية واالقتصادية واال 

ليتم تسليط الضوء على املرأة في مجال تقنية املعلومات، واعطائها مزيد من فرص  إعطاء املوضوع أهمية أكبر 
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 مع مستوى تعليمها وقدراتها وتطلعاتها املهنية، وإفساح املجال أكثر أمامها لرؤية 
ً
املساهمة في اإلنجاز والتطوير تماشيا

 .(El Louadi & Everard, 2006; El Gody, 2006قدرات املرأة في مجال تقنية املعلومات )إبداع وابتكار وم

 منهجية البحث 1.4

اعتمدت هذه الورقة على تحليل البيانات املتعلقة بالتعليم والتوظيف في مجال تقنية املعلومات من أجل اإلجابة 

ن قبل األمانة العامة ملجلس التعليم العالي وهيئة عن تساؤالت البحث، وقد تم االستعانة بالبيانات املنشورة م

قامت الباحثة بطلبها وتجميعها من ديوان  التأمينات االجتماعية وهيئة تنظيم االتصاالت، باإلضافة إلى بيانات

آنذاك واملتعلق بالتقدم الوظيفي كمتطلب لتحضير بحث الدكتوراه  2010الخدمة املدنية وجامعة البحرين عام 

 جمعالباحثة في  هاواجهت لى الصعوبات التيإهنا  وينبغي اإلشارة ،ي مجال تقنية املعلومات بمملكة البحرينللمرأة ف

أعداد  عن منشورة حصائياتإ أو  بياناتعلومات أو امل مصادر  ، حيث ال تتوفر البيانات الضرورية إلعداد الدراسة

ما استلزم  ،(2010-2006) فترةالالطالبات ونسب ونوع الوظائف التي تشغلها املرأة في مجال تقنية املعلومات في 

صول على البيانات ، وتعثر الحمع شرح اسبابه ومتابعته الالزمة من الجهات البيانات الحصول على طلبب التقدم

سيتم عرض تحليل نتائج البيانات، بعد تقديم نبذة علومات.في اعطاء املبسبب تحفظها  بعض الجهات املعنية من 

( املرأة في تعليم تقنية املعلومات، 1عن قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت في مملكة البحرين، ضمن ثالثة أقسام: )

 ( الفصل املنهي بين الجنسين في مجال تقنية املعلومات.3( املرأة في وظائف تقنية املعلومات، و)2و)

ا سيتم استعراض ومناقشة العوامل التي تعرقل التقدم الوظيفي للمرأة في مجال تقنية املعلومات باالستعانة كم

بالدراسات السابقة التي اجريت في بلدان غربية، بهدف تكوين فهم عام ومشترك ألسباب وجود الفجوة الجندرية في 

اسات مستقبلية قادرة على فهم العوامل املؤثرة على هذا املجال، ومن ثم تحديد املنهج البحثي األنسب إلجراء در 

 املرأة البحرينية بشكل خاص في مجال تقنية املعلومات، وايجاد الحلول املعززة لتمثيلها ودورها في هذا املجال.
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 مجال تقنية املعلومات واملرأة في مملكة البحرين .2

 قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت 2.1

ولي حكومة مملكة ا
ُ
 لقطاع تقنية املعلومات واالتصاالت لوعيها بأهميته في خلق وتمهيد ت

ً
 ملحوظا

ً
لبحرين اهتماما

 البيئة الالزمة للتنمية االقتصادية وجذب رؤوس األموال واالستثمارات العاملية. 

انت حكومة ك فقدوتعتبر مملكة البحرين رائدة بحق في قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت في منطقة الشرق األوسط، 

 لتقنية  1978مملكة البحرين أول دولة تقوم بتركيب أول جهاز كمبيوتر في العام 
ً
في املنطقة، وكانت تعد مركزا

 (.Oxford Business group, 2008وحتى منتصف التسعينات ) 1978املعلومات منذ عام 

ومع مطلع العقد األول من القرن الحالي، سعت الحكومة إلى تطوير البنية التحتية وتنمية قطاع تقنية املعلومات 

واالتصاالت وركزت على تحرير سوق االتصاالت بالكامل، فقد قامت هيئة تنظيم االتصاالت، التي أنشأتها في العام 

انية جذب رؤوس األموال وتشجيع االستثمارات املحلية ، باتخاذ خطوات سريعة إلنهاء االحتكار، بهدف إمك2002

واألجنبية في قطاع االتصاالت، األمر الذي انعكس على ازدياد أهمية قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت في مملكة 

، وإزدياد عدد املشاريع (TRA, 2014)من الناتج املحلي اإلجمالي  4%البحرين، وازدياد نسبة مساهمته إلى حوالي 

 يشغل أنشطة ذات صلة بتقنية املعلومات واالتصاالت  567إلى  2010واالستثمارات ليصل في العام 
ً
 تجاريا

ً
كيانا

(ESCWA, 2011.) 

وأسهمت هذه التحركات في بناء التنافسية الحقيقية واملرغوبة في سوق االتصاالت في مملكة البحرين على مدى 

تصاالت في الوقت الحاضر إلى تسع عشرة شركة متنافسة تقدم السنوات املاضية، فقد ارتفع عدد شركات اال

 . (TRA, 2012)خدمات الهاتف الثابت والهاتف النقال واإلنترنت والبرودباند والتلفزيون الرقمي 

وقد أدى هذا التنافس واالزدهار إلى نمو إيرادات قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت، وازدياد أعداد عامليه، وارتفاع 

مليون دينار مقارنة  430، بلغت اإليرادات 2016ت االتصاالت واستخدام اإلنترنت في مملكة البحرين، ففي عام معدال 

، (TRA, 2017) (2016و  2012بين عامي  13مركب بنسبة % )أي بمعدل نمو سنوي  2012ماليين دينار في عام  409ب 

 . (TRA, 2014)ن اإلناث منهم م 27موظف في القطاع، % 3000وبلغ عدد العاملين حوالي 

 25، في حين اليتجاوز % 2012من السكان في نهاية عام  70وبلغ معدل انتشار البرودباند املتنقل في مملكة البحرين %

. باإلضافة إلى أنه (The World Bank, 2013)من السكان في معظم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

٪ منهم يمتلكون أجهزة 90البحرين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت وأكثر من من األسر في مملكة  82أصبح %
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 2013كمبيوتر بحلول نهاية عام 
ً
، وتشهد (ITU, 2014) ، ما يجعل مملكة البحرين واحدة من أكثر دول العالم اتصاال

 في خدماتها حيث أوضحت مؤشرات هيئة تنظيم االتص
ً
، بلوغ 2017االت في عام شركات االتصال فيها نموا واضحا

 نقال و  2.3ثابت و خط 976239ما يقرب من 
ً

مليون مشترك في خدمة النطاق العريض  2,37مليون خط هاتف

 (.1)البرودباند( في مملكة البحرين )الجدول:

 : إحصائيات خدمات االتصاالت1الجدول 

 
 إلى  : املرجع

ً
 (TRA,2017)تصميم الباحث استنادا

أبرز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مجال تقنية املعلومات على  أحد الحكومة اإللكترونيةيعتبر برنامج 

في عمليات تطوير البنية التحتية الالزمة إلنشاء  2005مدى السنوات العشر املاضية. فقد شرعت الحكومة عام 

 24، موفرا من خالله 2007عها في عام بوابة حكومة إلكترونية تضم جميع وزارات وهيئات اململكة، تم إطالق موق

خدمة إلكترونية بحلول عام  300(، ثم تضاعف العدد إلى Oxford Business group, 2008خدمة للمواطنين واملقيمين )

، باإلضافة إلى تقديمها عبر عدة قنوات كتطبيقات األجهزة الذكية ومنصات الحكومة اإللكترونية ومركز 2019

ها على سبيل املثال إصدار شهادات امليالد والوفاة، وتسجيل املدارس والجامعات، وتراخيص االتصال الوطني، ومن

العمل، ومدفوعات االشتراكات التقاعدية، والدخول على السجالت الصحية، وتراخيص البناء، تسجيل املمتلكات 

عية، وإصدار أو تجديد رخصة واملوجودات العقارية، ودفع املخالفات، والخدمات القانونية، واملساعدات االجتما

 القيادة، وتسجيل املركبات املرورية، وتسجيل األعمال التجارية، والخدمات املصرفية، وغيرها. 

( على حجم 2018وتدل املراكز املتقدمة التي احتلتها مملكة البحرين في تقرير األمم املتحدة للحكومة اإللكترونية )

قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية، حيث صنفت اإلنجازات والجهود التي بذلت في تطوير 

 193عامليا والخامس آسيويا ضمن  26مملكة البحرين ضمن الدول ذات املؤشر العالي جدا، بحصولها على املركز 

 التقرير نفسه.دولة تم تقييمها، كما استطاعت إحراز املركز الرابع عامليا في مؤشر البنية التحتية لالتصاالت بحسب 

 

اجمالي عدد املستخدمين الخط\الخدمة

976,239 خطوط الهاتف الثابت

2,994,865 خطوط الهاتف النقال

2,374,717 خدمة النطاق العريض )برودباند(
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 املرأة في تعليم تقنية املعلومات 2.2

توضح إحصائيات التعليم العالي في مملكة البحرين أن نسبة اإلناث املنخرطات في تخصصات تقنية املعلومات 

تتجاوز نسبة الذكور في املؤسسات التعليمية، ما يعكس ارتفاع دافعية اإلناث وانجذابهن لتخصصات تقنية 

بلغ عدد اإلناث الخريجات من تخصصات العلوم التي من ضمنها تخصص علوم الحاسب اآللي  املعلومات، فقد

)األمانة العامة ملجلس التعليم العالي(. ووفقا للمعلومات  2014( ذكور في عام %38) 897( مقابل 62)% 1446

ات اإلناث نسبة الذكور ، تجاوزت نسبة خريجات تقنية املعلوم2010املطلوبة تحديدا من جامعة البحرين في عام 

األمر الذي يثبت أن لدى املرأة البحرينية القدرات واملهارات الالزمة التي (، 2)الجدول: 2007٪ منذ عام 20بأكثر من 

 تمكنها من القيام بوظائف تخصصات تقنية املعلومات.

: نسبة الخريجين من كلية تقنية املعلومات في جامعة مملكة البحرين ونسبة الذكور واإلناث في وظائف 2الجدول 

 تقنية املعلومات في القطاع العام حسب السنة

 
هيئة التأمينات االجتماعية و  UOB (2009)املصدر: تصميم الباحثه استناًدا إلى بيانات ديوان الخدمة املدنية و

(2019) 

 وظائف تقنية املعلوماتاملرأة في  2.3

٪ من شاغلي وظائف تقنية 60البلدان إلى أن الرجال يمثلون أكثر من تشير نسب القوى العاملة في العديد من 

املعلومات، وال يختلف الوضع في مملكة البحرين حيث يمثل الرجال نسبة أعلى من النساء في مهن تقنية املعلومات، 

٪ 58.95نسبة ٪ من شاغلي مهن تقنية املعلومات في القطاع العام، في حين يمثل الرجال 41.04فتشكل النساء نسبة 

فقد انخفضت  2019(، أما في عام 2 )الجدول  2009بحسب املعلومات املطلوبة من ديوان الخدمة املدنية في عام 

( في  1684) 68% امرأة( مقابل ارتفاع نسبة العاملين البحرينين إلى 798) 32نسبة العامالت البحرينيات إلى %
ً
رجال

 (.2 ( )الجدول 2019ة التأمينات االجتماعية )وظائف تقنية املعلومات بحسب احصائيات هيئ

ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

- - 36% 64% 38% 62% 37% 63% (%) عدد الخرجين

68% 32% 59% 41% 58% 42% 58% 42% العاملين في وظائف تقنية املعلومات   (%)

1684 798 237 165 216 159 205 147 عدد العاملين في وظائف تقنية املعلومات

2019 2009 2008 2007
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 : أعداد العاملين في قطاع تقنية املعلومات حسب الجنسية3الجدول 

 
( وهيئة التأمينات 2009املصدر: تصميم الباحثه استناًدا إلى البيانات املطلوبة من ديوان الخدمة املدنية في ) 

 (2017االجتماعية )

آنفا، يالحظ أن نسبة اإلناث الالتي  ةوالتوظيف في مجال تقنية املعلومات املذكور وبمقارنة نسب التعليم العالي 

من اإلناث  50يلتحقن بتخصصات تقنية املعلومات ال توازي نسبتهن في وظائف املجال، ما يعني ان مايقارب %

واسعة بين نسبة املتخصصات في تقنية املعلومات تنخرط في مهن مجاالت عمومية أخرى، ويمكن تبرير الفجوة ال

تعليم النساء البحرينيات ونسبة توظيفهن في مجال تقنية املعلومات باستعانة سوق العمل بالعمالة الوافدة املاهرة 

٪ من أصل العدد اإلجمالي ملوظفي تقنية املعلومات في 17.16واألقل كلفة، إذ بلغت نسبة املوظفين غير البحرينيين 

  1553عمال غير بحرينين مقابل  3806إلى  2017(، وارتفع العدد في عام 3 )الجدول  2009الوزارات في عام 
ً
بحرينيا

 ( .Alayam, 2017بحسب اإلحصاءات الصادرة عن هيئة التأمينات االجتماعية )

 الفصل املنهي بين الجنسين في مجال تقنية املعلومات 2.4

تشير بيانات التوظيف إلى وجود العزل أو الفصل املنهي بين النساء والرجال في مجال تقنية املعلومات، حيث من 

املالحظ تمركز النساء الالتي انخرطن في املجال في وظائف فنية متوسطة األهمية وذات مسؤوليات محدودة، في 

 ؤسسة العمل. حين يعمل الرجال في وظائف فنية عليا وأكبر سلطة وأهمية مل

ويتضح من البيانات تمركز النساء البحرينيات في الوظائف املتعلقة بتشغيل وتطوير وإدارة نظم املعلومات، وصغر 

حصتهن في وظائف تولي إدارة وحماية الشبكات وأمن املعلومات وصيانة األجهزه وخدمات الدعم الفني، على سبيل 

 وظائف في أمن الشبكات  41امرأة مقابل  13ف في الدعم الفني، ورجال وظائ 84امرأة مقابل  29 شغلتاملثال، 
ً
رجال

 (. 4 )الجدول  2009وأنظمة املعلومات في عام 

بحريني غير بحريني بحريني غير بحريني

1553 3806 333 69 عدد املوظفين

28% 71% 82.8 17.16 (%) النسبة

العدد اإلجمالي

2017 2009

5359 402
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 إلى  2006: عدد العاملين في وظائف تقنية املعلومات وفقا لطبيعة الوظيفة والنوع االجتماعي من عام 4الجدول 

2009 

 
 (2009ات املطلوبة من ديوان الخدمة املدنية ): تصميم الباحثه استناًدا إلى البياناملصدر

 ما تكون ذات مسؤوليات محدودة وأهمية متوسطة ينتهي املسار الوظيفي للمرأة 
ً
 لتكليف النساء بوظائف غالبا

ً
ونظرا

عند سقف معين يصعب تجاوزه للوصول إلى ما يصل إليه الرجال من مناصب أومستويات إدارية عليا في مجال 

 ت. تقنية املعلوما

 يشغل منصب مدير مقابل  27على سبيل املثال، تظهر البيانات أن هناك 
ً
 مقابل  30نساء فقط، و  7رجال

ً
 15رجال

، وإن الفارق بين العدد اإلجمالي للمديرين الرجال واملديرات النساء في تزايد 2009امرأة يشغل منصب رئيس في عام 

 (.1 ل)الشك 2009إلى  2006مستمر لصالح الرجال من عام 

ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

29 59 49 50 47 53 44 57 إدارة وتطوير األنظمة

27 30 36 39 43 39 58 46 أخصائي أواستشاري

67 8 60 16 68 25 84 29 الدعم  الفني والخدمات والصيانة

27 5 35 12 38 17 41 13 أمن املعلومات والشبكات

3 7 2 17 7 12 4 12 ضمان الجودة

4 1 4 2 4 3 4 2 البرمجة

9 5 10 3 9 4 7 3 إدارة قواعد البيانات

8 5 10 5 10 9 11 8 تحليل نظم املعلومات

2006 2007 2008 2009
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 : عدد املديرين والرؤساء في إدارات تقنية املعلومات وفقا للنوع االجتماعي والسنة1الشكل 

 
 (2009املرجع: تصميم الباحث استناًدا إلى البيانات املطلوبة من ديوان الخدمة املدنية في )

يتضح من جميع املؤشرات أن موضوع مستوى تمثيل املرأة في قطاع تقنية املعلومات بمملكة البحرين يتفرع إلى 

 قسمين: 

القسم األول يتناول نسبة تمثيل املرأة في التخصصات التعليمية لتقنية املعلومات، والقسم اآلخر يتعلق بنسبة 

يعتبر مستوى تمثيل املرأة في التخصصات التعليمية  .تملعلوماتمثيل املرأة والدور الذي تلعبه في وظائف تقنية ا

لتقنية املعلومات عاليا في مملكة البحرين، حيث يسجل اإلناث نسبة انخراط أعلى من الذكور في تخصصات تقنية 

لكة املعلومات على املستوى الجامعي، على عكس االنخفاض املسجل في بعض البلدان األخرى كالواليات املتحدة واملم

املتحدة وغيرهما، ولكن هذا االرتفاع في تمثيل النساء التعليمي يتناقض مع النسبة املتدنية ملشاركة املرأة البحرينية 

في وظائف تقنية املعلومات مقارنة بالرجل، باإلضافة الى بروز مشكلة الفصل املنهي األفقي والعامودي بشكل واضح 

في العديد من البلدان على مستوى العالم، حيث تتمركز النساء بشكل  في وظائف تقنية املعلومات كما هو الحال

ملحوظ في وظائف فنية محدودة األهمية وذات طبيعة معينة، في حين ال يشغل إال عدد ضئيل جدا منهن مناصب 

مشاركة فنية وإدارية عليا في مجال تقنية املعلومات، وبالتالي يثار التساؤل حول األسباب الكامنة وراء انخفاض 

املرأة في وظائف تقنية املعلومات مقارنة بالرجل رغم اثبات قدراتها وتفوقها على املستوى التعليمي في مملكة البحرين، 

وما هي العوامل املؤثرة على اتجاهات املرأة البحرينية العاملة في وظائف تقنية املعلومات، وما هي املشكالت ومعوقات 

وما هي التدابير واالستراتيجيات الالزمة لتعزيز مستوى الدور الذي تلعبه املرأة  التقدم الوظيفي التي تواجهها،

 ومشاركتها في مجال تقنية املعلومات في مملكة البحرين.

27

19

24 24
27 27

30

27

7

3

11

6

15

5

15

7

رئيس مدير رئيس مدير رئيس مدير رئيس مدير

2006 2007 2008 2009

ذكور إناث
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 لعربيى ااملعلومات على املستو  الدراسات السابقة للمرأة وتقنية .3

املعلومات التي أجريت على نطاق واسع رغم وجود عدد من البحوث حول موضوع نقص تمثيل املرأة في مجال تقنية 

في سياقات دول غربية، إال أنه ال يوجد إال عدد قليل من الدراسات املنشورة عن النساء في تعليم ومهن تقنية 

في دراستهما  Al Marzouqi & Forster (2011) املعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية، حيث أشار 

تعلقة بتمثيل املرأة اإلماراتية في قطاع تقنية املعلومات إلى أنها تعتبر أول دراسة في دولة اإلمارات االستطالعية امل

العربية املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي متعلقة بهذا املوضوع. كما لوحظ أن الدراسات والتقارير السابقة 

بين الجنسين في جوانب الوصول لتقنية املعلومات املجراة في بلدان عربية قد ركزت على مسألة الفجوة الرقمية 

واستخدامها، وال تتطرق إلى جوانب التوظيف والتعليم في مجال تقنية املعلومات، باإلضافة إلى افتقارها إلى 

 إحصاءات تمثيل الجنسين في مجال تقنية املعلومات. 

التي يشير فيها الباحثان إلى  Zineddine & Kindi (2011)ومن بين الدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع، دراسة 

رغم التغير الجذري وزيادة اعتماد تقنية املعلومات واالتصاالت خالل العقود األخيرة في اإلمارات العربية املتحدة 

اق وعمان ومصر واألردن، إال أن هناك العديد من القيود االقتصادية والتعليمية واملجتمعية التي تعيق املرأة من اختر 

 سوق العمل في مجال تقنية املعلومات واالتصاالت. 

في دراستهم أنه بشكل عام يعمل عدد قليل من النساء في مجال علوم الكمبيوتر  Al Marzouqi & Forster (2011)وذكر 

 وسط وشمال أفريقيا ، وأن انجذاب النساء نحو وظائف تقنية املعلومات ال أل وتقنية املعلومات في منطقة الشرق ا

 يزال غير واضح آنذاك. 

إلى أن النساء في منطقة الخليج العربي ستحتاج بشكل أكبر ممن في الدول الغربية لتعزيز  Elnaggar (2007) كما ذكر 

إدماجها والنهوض بدورها في االقتصاد القائم على املعرفة، وأنهن ما زلن غير متفاعالت مع مشكلة التمثيل غير 

قنية املعلومات واالتصاالت، واستمرار تفضيل أرباب العمل توظيف الرجال على النساء املتكافىء في وظائف مجال ت

(Elnaggar, 2008) وكذلك في مصر، ذكر .Hassan (2005) من إجمالي القوى العاملة 36يشكلن حوالي  أن النساء ٪

، ولكن رغم (as cited in Mandour, 2009) 2004املتخصصة في املجاالت العلمية والتكنولوجية في القطاع العام في عام 

ضعف معدالت توظيف النساء في القطاع، تعتبر مصر واحدة من البلدان األفريقية القليلة التي تتمتع فيها النساء 

. وفي األردن، تشير اإلحصاءات إلى أن مشاركة املرأة (Mandour,2009)بإمكانيات عالية للمشاركة بشكل فاعل فيه 

في اإلحصاءات املنشورة  Khreisat( 2009) تقنية املعلومات كباقي الدول العربية، فقد وجدت أقل من الرجل في مجال

في  2007٪ فقط في عام 26أن نسبة اإلناث امللتحقات ببرامج علوم الحاسوب ونظم املعلومات الحاسوبية بلغت 

، وأن نسبة النساء في القوى العاملة في تقنية املعلومات في القطاع العام قد 
ً
الجامعات الحكومية والخاصة معا
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 إلى أن غالبية النساء العامالت في تقنية املعلومات في األردن يشغلن . وأشارت أ2006في عام  ٪37.4بلغت 
ً
يضا

من النساء يعملن في صيانة البرمجيات واملواقع اإللكترونية على  ٪44وظائف تشغيل وإدارة نظم معلومات؛ فهناك 

لق بأمن األجهزة ٪ فقط يشغلن وظائف تتع11٪ من موظفي إدخال بيانات وموظفي استقبال، و 27شبكة اإلنترنت، و 

 .(Khreisat, 2009)٪ من مديري املشاريع 2٪ من صناع قرار، و 7وهندسة الشبكات، و

ن إجراء املزيد من البحوث والدراسات املتعمقة حول أوضاع املرأة ومجال تقنية املعلومات في الدول العربية يتطلب إ

ل في جوانب التعليم والتوظيف ومؤشرات قطاع توفير مصادر معلومات رسمية ذات صلة بنسب تمثيل النساء والرجا

 تقنية املعلومات بشكل دوري، مع األخذ بعين االعتبار الظروف املميزة لكل دولة. 

 من حيث 
ً
ونظرا الختالف طبيعة األوضاع العامة بين الدول، حيث إن الدول الغربية تعتبر مجتمعات أكثر انفتاحا

مجاالت العمل، تواجه النساء في البلدان العربية عوامل مختلفة من الناحية  سعي املرأة في املشاركة بجانب الرجل في

 & Zineddineالثقافية واملجتمعية واالقتصادية والتنظيمية التي قد تؤثر على مشاركتهن في قطاع تقنية املعلومات

Kindi (2011)  . أة في مجال تقنية املعلومات لذلك، يعتقد الباحثون أن االعتماد على حلول تعزيز مشاركة وإدماج املر

املوجودة في الدراسات السابقة بدون الفهم املتعمق للسياق االجتماعي والثقافي والتنظيمي الذي تعمل في نطاقه 

تحديدا، لن يكون له إال تأثير محدود فيما يتعلق بمسألة تعزيز تمثيل املرأة بمجال تقنية املعلومات في مجتمع 

، وبالتالي لفهم العوامل املؤثرة على املرأة في وظائف تقنية املعلومات  (Trauth, Quesenberry & Huang, 2008)معين

بصورة أفضل، يلزم إجراء بحوث ودراسات مبنية بشكل خاص على السياق االجتماعي والثقافي والتنظيمي الذي 

 تعمل فيه املرأة وتتعايش مع معطياته.

 مرأة في مجال تقنية املعلوماتالعوامل املؤثرة في التقدم الوظيفي لل .4

 & Trauth) لقد نشأ موضوع تقنية املعلومات والنوع االجتماعي كموضوع دراس ي وبحثي في أواخر التسعينيات 

Quesenberry 2007) ونتج عنه مجموعة صغيرة ومتزايدة من األدبيات والدراسات حول موضوع مشاركة املرأة في ،

 (Demaiter & Adams 2009) مجال تعليم وعمل تقنية املعلومات 
ً
، وبما أن مجال تقنية املعلومات لم يصبح تخصصا

 بذاته إال في اآلونة األخيرة، فليس من املستغرب أن توجد دراسات قليلة عن عمل وتقدم النساء في 
ً
 قائما

ً
ا دراسيا

نجذب . تسعى بشكل عام الدراسات في هذا املوضوع إلى فهم ملاذا ال تBurger et al., (2007) مهن تقنية املعلومات

النساء لالنضمام إلى وظائف مجال تقنية املعلومات، وملاذا يتعرقل تقدمهن الوظيفي في حال انخراطهن باملجال. يتم 

عادة تعريف التقدم الوظيفي أنه الترقيات في الرتب اإلدارية والوصول إلى مستويات عليا وذات أجور مرتفعة 

(Tharenou, 1997). 
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اصب اإلدارية ال تخلو بطبيعتها من التمييز بين الجنسين في العديد من املجاالت ومن املعروف بشكل عام أن املن

(Aaltio, 2006a) وأن موضوع االنخفاض النسبي في تقدم املرأة إلى املناصب العليا في القطاعين الخاص والعام وفي ،

. وقد قام (Aaltio & Huang, 2007)جميع البلدان املتقدمة موثق بشكل جيد في األدبيات والدراسات الغربية 

بتلخيص وتصنيف العوامل التي تعرقل أو تساعد في تقدم املرأة إلى املستويات اإلدارية  Tharenou (1997)الباحث

 العليا املوجودة فيها إلى ثالث فئات رئيسية، كاآلتي: العوامل التنظيمية واالجتماعية والفردية. 

العوامل التنظيمية: تشمل الفرص املرتبطة بالهياكل التنظيمية للمؤسسات، كحجم وشكل الهيكل التنظيمي،  .1

 وساللم الترقي، وأنواع الوظائف. 

العوامل االجتماعية: تشمل تجانس وتباين النوع االجتماعي، والشبكات االجتماعية، والتوجيه واإلرشاد، والتحفيز  .2

 نسين، وبرامج وسياسات تكافؤ الفرص. الوظيفي، والتمييز بين الج

العوامل الفردية: تشمل التدريب وتنمية املهارات، والتعليم، والخبرة العملية، واالنتقال الوظيفي، واملهارات  .3

 اإلدارية، واألداء الوظيفي.

ية األطفال، تؤخذ في االعتبار كسمات الشخصية والعوامل األسرية كالزواج، وإنجاب وترب فردية أخرى  وهناك عوامل

 .(as cited in Burke & Mattis, 2005) (Tharenou, 1997)ودعم الزوج 

لكن إضافة إلى العوامل املذكورة أعاله تواجه املرأة التي تعمل في مجال تقنية املعلومات بشكل خاص تحديات 

ع دور املرأة االجتماعي وعوائق ذات ارتباط بالثقافة الذكورية املتسيدة في املجال وطبيعة عمله التي تتعارض م

 وتوقعاته.

 على قضية التمثيل الناقص للمرأة في املناصب العليا في مجال تقنية املعلومات، تم االطالع على الدراسات 
ً
وتركيزا

املمتعلقة باملوضوع، بهدف فهم العوامل التي قد تعيق أو تيسر التقدم الوظيفي للمرأة في مجال تقنية  السابقة

أجريت معظمها في  ، والتي2012إلى  1995تم العثور على عدد من البحوث املعدة في الفترة ما بين  املعلومات، وقد

بلدان غربية وتتشابه في الهدف وهو فهم العوامل املؤثرة في التقدم الوظيفي للمرأة في مجال تقنية املعلومات، 

يجيات التي ساعدت النساء الالتي استطعن التغلب بالتعرف على العقبات التي قد تواجهها املرأة في املجال، واالسترات

على هذه العقبات والوصول إلى مناصب إدارية عليا، وذلك من خالل استخدام أساليب البحث النوعية واملقابالت 

املباشرة مع هؤالء النساء الستكشاف وجهات نظرهن وتسليط الضوء على املسيرة املهنية والخبرة والتجارب العملية، 

 ل ذلك بتساؤالت الدراسات.وربط ك

 
ً
 في التقدم الوظيفي للمرأة في مجال تقنية املعلومات، استنادا

ً
 رئيسيا

ً
وفيما يلي ملخص ألهم العوامل التي تلعب دورا

  على الدراسات الغربية السابقة التي تمت مراجعتها:
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 هيمنة الثقافة الذكورية في مجال تقنية املعلومات 4.1

ية لتقنية املعلومات والحاجة إلى التكيف مع هذه الثقافة إحدى املشاكل الرئيسية التي تواجهها تعتبر الثقافة الذكور 

 (Hazzan & Levy, 2006)تقنية املعلومات مجال النساء في 
ً
 أمامها لكونها إحدى القوى املساهمة  ، وهي تشكل عائقا

ً
كبيرا

لقد أشار العديد من الباحثين إلى أن  .(Hayens, 2006)في خلق السقف الزجاجي الذي يمنع تقدم املرأة الوظيفي 

 يميز الرجل ويعتبره املرشح املثالي لوظائف 
ً
 ثقافيا

ً
 ما يواجهن مناخا

ً
النساء العامالت بمجال تقنية املعلومات كثيرا

 ;Ahuja, 2002; Margolis & Fisher, 2002)تقنية املعلومات،ومعاديا للنساء بغض النظر عن الكفاءات التي تمتلكها 

Roldan, Soe, & Yakura, 2004; Woodfield, 2002; Bagilhole, Powell, Barnard, & Dainty, 2008; Nelson & Veltri, 2011 . كما (

إن هيمنة الذكور في وظائف تقنية املعلومات، وخاصة املرتفعة األهمية و املهارات، تعزز من التصور الذهني الشائع 

  بأن وظائف تقنية املعلومات
ً
 اجتماعيا

ً
ذات ثقافة وطبيعة ذكورية غير مواتية وودية للمرأة، األمر الذي يشكل عائقا

 أمام إيجاد فرص التقدم والنجاح الوظيفي املحتمل للمرأة في املجال. 

 نخفاض شأن أنماط العمل األنثوية في مجال عمل تقنية املعلوماتا 4.2

شكل واضح يجعلها تجد نفسها معزولة ومستبعدة، بسبب النظرة إن عمل املرأة في مجال تسود فيه ثقافة ذكورية ب

 ,Hayens)إلى أساليب عملها أنها أنثوية ال تصل إلى مستوى قوة وقدرة األساليب الذكورية في مجال تقنية املعلومات 

 ,Major & Germano, 2006; Hayens)، ما يسبب اإلحساس بشعوراإلقصاء والعزلة والخوف والضيق عند النساء (2006

2006). 

كما يزيد االفتقار إلى التمثيل املتوازن للنساء والرجال وتمركز الذكور في الوظائف الفنية واالدارية العليا في املجال  

. (Burger et al., 2007)متماثلة مع سمات وأساليب عمل الرجل  من إعطاء وترسيخ هوية ذكورية لتقنيات املعلومات

ومن ناحية أخرى، فإن املرأة التي تعمل في املجال وتحاول مواكبة وتقليد أساليب العمل الذكورية تتم معاقبتها 

، حيث يعتبر نجاح املرأة في (Hayens, 2006)اجتماعيا كونها خالفت الصورة النمطية والتوقعات االجتماعية للمرأة 

 للمعايير االجتماعية املف
ً
 على النجاح والتقدم الوظيفي وظيفة ذكورية انتهاكا

ً
روضة عليها، األمر الذي يؤثر سلبا

 .(as cited in Burke & Mattis, 2005) (Heilman, 2001)ملناصب إدارية أعلى
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محدودية انخراط املرأة في شبكات العالقات االجتماعية والتوجيه الوظيفي في مجال  4.3

 عمل تقنية املعلومات

العالقات االجتماعية في مجال تقنية املعلومات من قدرة انخراط واستفادة النساء  تحد هيمنة الرجال في شبكات

 كل من الرجل واملرأة إلى التواصل االجتماعي (Ahuja, 2002; Hayens, 2006)منها على صعيد العمل 
ً
، حيث يميل فطريا

لوظائف المهمة ومناصب يشغل فيها الرجال أغلبية ا مع نفس جماعة جنسه، وفي أماكن ومجاالت العمل التي

السلطة بشكل غير متكافئ مع النساء، يحد هذا امليل الفطري من قدرة املرأة على التواصل مع دائرة األفراد املؤثرين 

ين، ويضعف من فرصها في تكوين وكسب رأس مال اجتماعي في العمل  ، الذي يعرف بأنه قدرة (Hayens, 2006)واملهما

، ويتغذى رأس (Portes, 1998)فضل التفاعل والتواصل في شبكات العالقات االجتماعية الفرد على كسب منافع آتية ب

املال االجتماعي من مداخل متعددة في العمل وخارجه كالتفاعل في الشبكات االجتماعية في دائرة العمل، واإلرشاد 

عليا والتمويل واملساندة واملعلومات والتوجيه املقدم من الزمالء واملسؤولين وذوي النفوذ والتأثير، ودعم اإلدارة ال

 أكبر لإلنجاز والتقدم في حياته الوظيفية. 
ً
 وغيرها من املنافع التي تتيح للفرد فرصا

 لكون الرجال يهيمنون على شبكات العالقات االجتماعية الفاعلة واملهمة في مجال عمل تقنية املعلومات، فال 
ً
ونظرا

الشبكات االجتماعية ألنفسهن، واقتصارها على النساء فقط، كونهنا أقلية يمتلك النساء رفاهية تكوين مثل هذه 

. وال تستطيع املرأة (Hayens, 2006)ولسن أغلبية في املناصب القيادية أو الوظائف املهمة في مجال تقنية املعلومات 

واسطة مسؤول أو زميل االستفادة من الشبكات االجتماعية في مجال تقنية املعلومات التي يتسيدها الرجال إال ب

أن املسؤول  Ragins, Townsend & Mattis (1998)عمل رجل في دائرة عملها يعوضها عن غيابها في تلك الشبكات، ذكر

الرجل الذي يتمتع بمنصب نافذ وتفاعل قوي في دائرة العالقات االجتماعية املهمة ويمتاز باملصداقية في التعامل 

يمنح املرأة التي تعمل تحت إدارته الدعم واملساندة في العمل ويوفر لها الفرص مع موظفه في العمل، يستطيع أن 

واملعلومات املفيدة لإلنجاز والتطوير وتحسين املهارات العملية، التي عادة ما يتم تداولها في شبكات الرجال االجتماعية 

 عن النساء
ً
 في العمل. لذلك، تعتبر شبكات العال املوظفات فيما بينهم بعيدا

ً
 مساعدا

ً
قات االجتماعية الذكورية عامال

 لتقدم املرأة في الحياة املهنية والوصول ملستويات عليا وتنفيذية في مجال تقنية املعلومات 
ً
 مهما

ً
 ,Woodfield)وشرطا

 في حصولها على املعلومات املفيدة ملعرفة وتلبية احتياجات عمل اإلدارات (2006
ً
 مهما

ً
، لكون هذه الشبكات مصدرا

وفهم األوضاع التنظيمية واألمور الثقافية املرتبطة ببيئة العمل، وكسب الفرص القيمة والتوجيه واإلرشاد من قبل 

 .(Hayens, 2006)املسؤول أو زميل العمل بصورة ودية وغير رسمية 
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الصورة النمطية ملتخصص ي ومديري تقنية املعلومات: التوقعات الثقافية واالجتماعية  4.4

 الشائعة

تمد الناس على القوالب النمطية في خلق التوقعات التي تعمل كاختصارات فكرية وتنبؤ نمط شخصية األفراد يع

يستند الفصل املنهي بين الجنسين في املجتمعات أيضا على و ، (Rudman & Glick, 2008)وسلوكياتهم وتوجهاتهم، 

الرجل، التي يتم اعتبارها معايير السلوكيات املتوقعة القوالب النمطية التقليدية املتعلقة بالدور االجتماعي للمرأة و 

للمرأة والرجل، والضوابط في الرغبات وامليول لكل منهما، وهذا ال يمثل بالضرورة تصرفهم ورغبتهم في الواقع 

Heilman, 2001) (as cited in Burke & Mattis, 2005))حاء العالم في جميع أن . فعلى سبيل املثال، عادة ما ينظر إلى الرجال

بأنهم يميلون نحو األعمال التقنية والصناعية، ويمتلكون سمات ذكورية مشتركة، كاالنفعالية والطموح والسيطرة 

 as cited) (Eagly and Karau, 2002; Williams et al., 1999)والقوة واالستقاللية واالكتفاء الذاتي والثقة بالنفس والقيادة 

in Burke & Mattis, 2005) ،  في حين ينظر إلى النساء على أنهن يملن نحو املهن التي تتطلب القدرة على الرعاية والعناية

، كما يمتلكن سمات أنثوية مشتركة  (Aaltio, 2006a)باآلخرين واالندماج االجتماعي، كمهنة التدريس والتمريض 

  .(Burke & Mattis, 2005)كاملساعدة والرأفة، والعطف، وحب التربية والتآلف والحساسية واللطف 

وفي مجال تقنية املعلومات ، قد يكون للتوقعات االجتماعية والصورة النمطية العالقة بأذهان الناس ملختص ي 

 ومديري تقنية املعلومات دور في تثبيط ميل النساء نحو اإلنخراط والسعي في مسار التقدم الوظيفي في املجال. 

ويرى الباحثون أن الصورة النمطية القديمة الشائعة ملوظفي تقنية املعلومات كانت تجسد صورة رجل أبيض 

 أبيض وربطة عنق داكنة اللون، ثم 
ً
البشرة بشعر قصير، ينتمي إلى الطبقة االجتماعية املتوسطة، ويرتدي قميصا

وتجسد صورة لرجل أبيض  (Ferratt & Trauth, 2014)طرأ عليها تغيير طفيف بعد مدة من الزمن وأصبحت أقل رسمية 

 ,.Clarke et al)البشرة في مرحلة منتصف العمر يعمل بإنفراد واليبدو ان عليه أية التزامات عائلية مرماة على عاتقه

2002; Faulkner, 2002; Massey, Quintas, & Wield, 1992; Millar & Jagger, 2001; Woodfield, 2002) (as cited in Woodfield, 

2006). 

وعالوة على ذلك، يساهم الفصل املنهي والتمثيل غير املتكافىء بين النساء والرجال في مجال تقنية املعلومات في تعزيز 

.، حيث يقولب الرجال في أنهم (Woodfield, 2006)الصور النمطية التي يراها الناس لدور املرأة والرجل في املجال

ون والقاد رون على املخاطرة في العمل واملبتكرون واملصممون في مجال تقنية املعلومات، في حين املوظفون املهما

. ولذك، تناط بالرجال أعمال مختلفة عن (Aaltio, 2006)تقولب النساء في أنهن مجرد موظفات يعملن في املجال 

ي مجال تقنية املعلومات. وتثبت النساء يتم تحديدها بناء على تلك القوالب النمطية املرتبطة بدور املرأة والرجل ف

الدراسات السابقة وجود امليل إلى منح النساء وظائف فنية وخدماتية مثل تشغيل الحواسيب أو إدخال البيانات أو 
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برمجة أو تطوير وادارة نظم معلومات ومواقع إلكترونية، في حين يمنح الرجال، في أغلب األحيان، الوظائف ذات 

ناصب العليا في مجال تقنية املعلومات، وبالتالي، فإن الصورة النمطية الذكورية لرؤساء ومديري املهارات العالية و امل

 أمام قدرتها في التقدم الوظيفي ووصولها إلى (Haynes, 2006)مجال تقنية املعلومات 
ً
، تؤثر على املرأة وتعتبر تحديا

 .(Aaltio, 2006a)تلك املناصب 

 الصراع بين العمل والحياة 4.5

 بالنسبة للرجال والنساء في وظائف تقنية املعلومات 
ً
 صعبا

ً
تشكل املوازنة بين الحياة املهنية والحياة الخاصة تحديا

 ;Liu & Wilson, 2001; Ahuja, 2002; Webster, 2006; Haynes, 2006; Hazzan & Levy, 2006)بسبب متطلبات طبيعة العمل.

Major & Germano, 2006; Hoonakker et al., 2006; Aaltio & Heilmann, 2006). 

إدارة تقنية املعلومات يتنوع ما بين مشاريع يتم التخطيط لها وإنجازها على مراحل، أو كأعمال طارئة يجب إن عمل 

تلبيتها بشكل فوري وسريع وغالبا ما تستغرق ساعات عمل طويلة ومتواصلة، لذلك يتطلب شغل بعض الوظائف 

ة الدائمة على العمل لساعات طويلة والتلبية في أي وقت من اليوم أو متى ما احتاج أرباب الفنية واإلدارية القدر 

. وبالتالي، إنه من املمكن أن تتعرض املرأة على وجه التحديد (Webster, 2006) العمل أو العمالء واملسؤولون لذلك

 إنجاباعي في رعاية األسرة وتربية و لضغط اجتماعي كبير ناتج عن تعارض رغبتها في تحقيق توقعات دورها االجتم

 . (Haynes, 2006)األبناء، مع متطلبات العمل والنجاح في مجال تقنية املعلومات 

 أن يعمل موظف تقنية املعلومات لساعات طويلة تمتد إلى ما بعد ساعات العمل الرسمية، وفي 
ً
إنه من الشائع جدا

. ومن الشائع (Webster, 2006)وفقا ملا تقتضيه ظروف العمل عطل نهاية األسبوع، وأن يصل ويغادر موقع العمل 

أيضا أن في كثير من األحيان يقض ي موظفو تقنية املعلومات وقتهم الخاص في القراءة واالطالع ملواكبة املستجدات 

األنماط . وبالنظر إلى هذه (Haynes, 2006)التكنولوجية املتعلقة بمجال عملهم وتنمية املعارف والقدرات العملية 

 بالنسبة المرأة مسؤولة 
ً
 كبيرا

ً
الشائعة في مجال عمل تقنية املعلومات، نجد أن التنظيم ألوقات العمل يشكل تحديا

 يصعب على النساء الالتي يتحملن مسؤوليات أسرية أو التزامات منزلية 
ً
عن تنظيم أسرة ورعاية أطفال. فمثال

، (Webster, 2006)والتدريب الذاتي بعد ساعات العمل الرسمية  التواجد في العمل وتخصيص وقت للقراءة والتعلم

ولذلك تترك بعض النساء العمل في مجال تقنية املعلومات العتقادهن بصعوبة التوفيق بين متطلبات النجاح 

 (Hazzan & Levy, 2006)والتقدم في العمل والحياة الشخصية 
ً
 أساسيا

ً
 ، حيث تعتبر قدرة العمل لساعات طويلة شرطا

للتقدم الوظيفي والترقي للمناصب اإلدارية العليا في جميع مؤسسات العمل، حتى تلك التي تنتهج برامج قوية لتكافؤ 

الفرص، األمر الذي ال يشجع النساء الالتي تمنعهن مسؤلياتهن األسرية من العمل لساعات طويلة، على ترقب فرص 

 .(Webster, 2006)وإمكانيات الترقي والتقدم في مجال العمل 
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 املناقشة. 5

قدمت الدراسات السابقة بعض العوامل املهمة واملؤثرة على املرأة وتقدمها الوظيفي في مجال تقنية املعلومات، وهي 

 مفيدة في إيجاد مداخل لدراسة الفجوة بين الجنسين في وظائف تقنية املعلومات بمملكة البحرين، 
ً
تعتبر رؤى وأفكارا

، هيم
ً
نة الثقافة الذكورية، وانخفاض شأن أساليب العمل األنثوية، ومحدودية انخراط املرأة في وهي كما ذكر آنفا

شبكات العالقات االجتماعية التي يتسيدها الرجال والحصول على التوجيه الوظيفي، والصور النمطية الشائعة 

 ملهنيي ومديري تقنية املعلومات، والصراع بين العمل والحياة. 

السابقة إلى إجراء دراسات مستقبلية متعمقة لفحص هذه العوامل وطرق تأثيرها على  دعت معظم الدراسات

التقدم الوظيفي للمرأة في مجال تقنية املعلومات على أرض الواقع، وذلك بحسب الحالة والسياق املحيطي، فقد 

هم نوع ومدى تأثير هذه العوامل يختلف التأثير من امرأة إلى أخرى ومن بيئة عمل وثقافة إلى أخرى. وبالتالي، ينبغي لف

إجراء مزيد من البحث لفحصها وقياسها على عدة حاالت وظروف، كدراستها على نساء مختلفات وفي مراحل 

ومستويات وظيفية مختلفة، وأماكن عمل وبيئات أو ثقافات مختلفة، حيث من املمكن أن يكون كل عامل من هذه 

 يمكن تذليله أو استراتي
ً
جية يمكن استخدامها للنهوض بدور املرأة وزيادة تمكينها في مجال تقنية العوامل عائقا

 املعلومات.

قام الباحثون في معظم الدراسات السابقة التي تم مراجعتها باستخدام أساليب البحث النوعي وإجراء املقابالت 

مجال تقنية املعلومات في سياق املتعمقة مع عدد من النساء الناجحات الالتي استطعن الوصول إلى مناصب عليا في 

محيط معين، بهدف استكشاف العوامل التي تؤثر على التقدم الوظيفي للمرأة في مجال تقنية املعلومات، وتحقيق 

فهم أفضل لألسباب الكامنة وراء نقص تمثيل املرأة في مجال تقنية املعلومات. وبناء عليه، توص ي هذه الورقة 

قة لفهم العوامل التي تؤثر على التقدم الوظيفي للمرأة في مجال تقنية املعلومات في بإجراء دراسات مستقبلية متعم

سياق مملكة البحرين، باستخدام منهج البحث النوعي من أجل الحصول على فهم أفضل للعوامل التي تعرقل أو 

ومات. وتوص ي أيضا باالعتماد تيسر للمرأة البحرينية التقدم الوظيفي والوصول إلى مستويات عليا في مجال تقنية املعل

في الدراسات على إجراء مقابالت شبه مهيكلة مع مجموعة من نساء بحرينيات ناجحات يشغلن مناصب إدارية 

متوسطة وعليا في مجال تقنية املعلومات وفي القطاعين العام والخاص، من أجل خوض واستكشاف خبراتهن 

بشأن مجال تقنية املعلومات، حيث تتيح منهجية املقابالت شبه وتجاربهن العملية ومعرفة وجهات النظر الخاصة 

 لتجارب النساء الوظيفية التي ستشارك في الدراسة والحصول على إجابات 
ً
املهيكلة بناء صورة أكثر وضوحا واكتماال

وكيف  متعمقة لفهم "كيف" و "ملاذا" استطعن النجاح والوصول إلى مناصب عليا، وما هي العقبات التي واجهنها،

أثرت هذه العقبات على تقدمهن الوظيفي، وكيف تغلبن عليها، وما هي االستراتيجيات النافعة من وجهة نظرهن في 

 تمكين املرأة وتعزيز تقدمها الوظيفي في مجال تقنية املعلومات في مملكة البحرين.



21 

 

-2011سنوات )لل في البحرين علوماتتمثيل املرأة في مجال تقنية املمستوى ب تعلقةامل املعلوماتلعدم توفر ونظرا 

يتسنى  ال بسبب شح األرقام والدراسات املتعلقة بموضوع املرأة في وظائف تقنية املعلومات في البحرين، ، (2019

وبناء  .السنوات ههذ خالل املجالفي في مستويات تمثيلها الحاصل و التراجع أمعرفة و قياس مدى التقدم  للباحثة

حول عدد  بشكل سنوي  بيانات تفصيلية ودقيقة نشاء وتتبعإل قة بضرورة إيجاد نظام ممنهج، توص ي هذه الور عليه

، وعدد املوظفات في مهن تقنية املعلومات واملتخرجات منهاالطالبات املنخرطات في تخصصات تقنية املعلومات 

بشكل كبير ذه املعلومات ومسمياتهن ومستوياتهن الوظيفية في كال القطاعين العام والخاص. سوف يساعد توافر ه

تسهيل باإلضافة الى ، تحديد الطريق الى الجهود البحثية املستقبليةو الجهود البحثية املختصة بهذا املوضوع  دعمفي 

نسب تمثيل النساء في تخصصات  رفعحول الدولية  تقارير المراقبة واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة واعداد 

 ( STEM: Sience, Technology, Engeneering and Math، التي يشار اليها ب )والهندسة والرياضياتالعلوم والتكنولوجيا 

 .في تقارير التنمية البشرية وأهداف التنمية املستدامة

 . الخاتمة6

-2006للفترة ) هدفت هذه الورقة إلى التعرف على مستوى تمثيل املرأة في مجال تقنية املعلومات في مملكة البحرين

، من خالل معرفة نسبة مشاركة املرأة والرجل في التعليم الجامعي ووظائف تقنية املعلومات، ونوع ومستوى (2010

الوظائف التي يعمل بها كل منهم، وتوصلت الورقة إلى أنه على الرغم من النمو الكبير في قطاع تقنية املعلومات في 

لعالي لإلناث في املجال التعليمي لتقنية املعلومات، فأنه لم مملكة البحرين خالل العقد املاض ي ومستوى التمثيل ا

 املرأة بتمثيل متكافىء مع الرجل في وظائف تقنية املعلومات، باإلضافة إلى وجود مشكلة الفصل األفقي والرأس ي 
َ
تحظ

ؤوليات الكبيرة، بين النساء والرجال، حيث يهيمن الذكور بشكل بارز على املناصب العليا والوظائف التقنية ذات املس

في حين تتمركز النساء بشكل مفرط في وظائف تقنية ذات مسؤليات محدودة ومتوسطة األهمية، ولم يصل منهن 

 إلى مناصب عليا في املجال
ً
 .إال عدد قليل جدا

وفي ظل نقص الدراسات السابقة حول موضوع تمثيل املرأة في مجال تقنية املعلومات في مملكة البحرين، تم 

عانه بالدراسات السابقة التي أجريت حول هذا املوضوع في بلدان غربية، ملعرفة العوامل التي تعيق التقدم االست

الوظيفي للمرأة في مجال عمل تقنية املعلومات بشكل عام، وكشفت هذه الدراسات عن بعض العوامل املهمة التي 

ات، إال أن نوع ومدى تأثير كل من هذه العوامل قد تعيق أو تيسر التقدم الوظيفي للمرأة في مجال تقنية املعلوم

يختلف من سياق بيئي إلى آخر، وبناء عليه فقد أوصت هذه الورقة بضرورة إجراء دراسات مستقبلية متعمقة 

تهدف إلى معرفة وفهم العوامل املؤثرة على التقدم الوظيفي للمرأة في مجال تقنية املعلومات في سياق مملكة البحرين 

ن البلدان األخرى من ناحية الثقافة املجتمعية واألوضاع االقتصادية والتنظيمية. وستساهم هذه الدراسات املتميز ع
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املستقبلية بشكل عام في مجال املعرفة والدراسات املتعلقة بموضوع املرأة في مجال تقنية املعلومات، وخاصة فهم 

د من الدراسات التي توضح كيفية تأثير العوامل الثقافية تأثير العامل الثقافي، حيث يشير الباحثون إلى الحاجة ملزي

 Trauth, Quesenberry & Huang، وصورة التقنية، وعالقة املرأة والرجل بالتقنيةلمرأة والرجلعلى الصورة االجتماعية ل

(2008) . 

البحرين حول موضوع كما ستساهم الدراسة املستقبلية في سد الفجوة املعرفية ونقص الدراسات السابقة في مملكة 

املرأة وتقنية املعلومات، وبشكل خاص في فهم مشكلة نقص تمثيل املرأة في وظائف تقنية املعلومات، ما يساعد في 

زيادة وعي النساء أنفسهن وأرباب العمل حول املشكلة ورفع قدرة صانعي السياسات وأصحاب القرار في وضع 

رأة وتعزيز مستوى مشاركتها والدور الذي تلعبه في مجال تقنية استراتيجيات وسياسات وبرامج فعالة لدعم امل

املعلومات، خاصة أن نسبة اإلناث املتخرجات من كليات تقنية املعلومات أكبر بكثير من الذكور في مملكة البحرين، 

 من أهم املجاالت الداعمة لعمل
ً
ية التنمية املستدامة وتأثير ذلك على االرتقاء بقطاع تقنية املعلومات الذي يعتبر واحدا

والقدرة االقتصادية والتنافسية ألي دولة على مستوى العالم. لذلك، فإن مسألة تعزيز مشاركة املرأة في مجال تقنية 

املعلومات في مملكة البحرين أمر ذو أهمية، حيث تعتمد برامج التنمية والتطوير في جميع القطاعات الحكومية 

ت التكنولوجية املستقبلية، باملقام األول على مدى توافر الخبرات البشرية ومستوى والخاصة وقدرة مواكبة التغيرا

الكفاءات واملهارات املتخصصة بتقنية املعلومات. وبالتالي فإن تعزيز مشاركة ودور املرأة في مجال تقنية املعلومات 

 في سوف يساعد في زيادة تأمين القوى البشرية املؤهلة والقادرة على تحقيق تطلعا
ً
ت التنمية املنشودة مستقبال

 مملكة البحرين.
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