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بعض الحقوق محفوظة

النتائج  بأن  علماً  الدولي  البنك  مجموعة  موظفو  الدراسة  هذه  بإعداد  قام 
نظر  وجهات  بالضرورة  تعكس  ال  فيها  الواردة  واالستنتاجات  والتفسيرات 
المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أو الحكومات التي يمثلونها. إضافة 
الى ذلك، ال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذه الدراسة. كما ال 
تشير الحدود واأللوان والفئات والمعلومات األخرى الموضحة على أي خريطة 
فيها إلى أي حكم من جانب مجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني 

ألي إقليم أو الموافقة على هذه الحدود أو قبولها.

الحقوق والتراخيص

هذا العمل خاضع لحقوق التأليف والنشر. ونظًرا ألن مجموعة البنك الدولي تشجع 
نشر معلوماتها، فإنه يمكن استنساخ هذا العمل، كلًيا أو جزئًيا ألغراض غير تجارية 
طالما تم ذكر المرجع الكامل لهذا العمل. جميع االستفسارات المتعلقة بالحقوق 
البنك  الدولي، مجموعة  البنك  المطبوعات  قسم  إلى  ارسالها  يجب  والتراخيص 
الدولي، H Street NW, Washington, DC 20433 1818، الواليات 

المتحدة األمريكية؛ البريد اإللكتروني:
 pubrights@worldbank.org

الدولية  التمويل  »مؤسسة  التالي:  النحو  على  المرجع  ذكر  يرجى   - المرجع 
النساء في األردن، دراسة  الدولي. 2021. جدوى االستثمار بتشغيل  والبنك 
حالة شركة إستارتا للحلول البرمجية: دعم المرأة في األعمال غير التقليدية.« 
الحقوق  ذلك  في  بما  والتراخيص،  بالحقوق  المتعلقة  االستفسارات  جميع 
البنك  مجموعة  الدولي،  البنك  المطبوعات  قسم  إلى  ارسالها  يجب  الفرعية، 
الواليات  العاصمة، 20433،  الدولي، H Street NW 1818، واشنطن 

المتحدة األمريكية؛ فاكس: 2625-522-202  البريد اإللكتروني:
 pubrights@worldbank.org

شكر وتقدير

قام بإعداد هذه الدراسة كالً من تاله متولي، ياسمين محمد وياسمين عسيلي، بناًء 
على أعمال شركة إرغون أسوشيتس المحدودة. كما تم االستفادة من إسهامات 
وتعليقات كل من نور المغربي وسمر عصمت في هذه النشرة. تم تنفيذ العمل 
بتوجيه من يوهانز هوجفين المدير بقطاع الممارسات العالمية للفقر والمساواة، 
وبدعم من فريق برنامج تمكين المرأة في المشرق )MGF( الذي تقوده جونا 

لوندوال.

تم إعداد هذه الدراسة كجزء من برنامج تمكين المرأة في المشرق.  يقدم هذا 
البرنامج المساعدة الفنية للعراق واألردن ولبنان لتعزيز البيئة الداعمة لمشاركة 
المرأة في النشاط االقتصادي وتحسين سبل حصولها على الفرص االقتصادية. 
يعد برنامج تمكين المرأة في المشرق مبادرة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل 
الدولية بالتعاون مع حكومتي كندا والنرويج. ويأتي تمويله بشكل أساسي من 
الصندوق الشامل للمساواة بين الجنسين )UFGE( مع مساهمات من حكومات 
والنرويج  وهولندا  والتفيا  وأيسلندا  وألمانيا  وفنلندا  والدنمارك  وكندا  أستراليا 
وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة ومؤسسة بيل 

وميليندا غيتس.
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بياتريس ماسر

المديرة اإلقليمية
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

بمؤسسة التمويل الدولية 

 

ساروج كومار جا 

المدير اإلقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي

مقدمة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

تعمل كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي بالشراكة مع جمعية إنتاج )int@j( واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة )JNCW( على إزالة العوائق 
التي تحول دون مشاركة المرأة في أماكن العمل في األردن وتشكيل مجتمع من الشركات المهتمة بتشغيل وإبقاء وتطوير المرأة فيها.

قبل انتشار وباء كوفيد- 19، كانت هناك حاجة ملحة لتكافؤ الفرص أمام النساء العامالت في األردن. على الرغم من النتائج التي تحققت في السنوات األخيرة، 
فإن %14 فقط من النساء األردنيات يشاركن في سوق العمل، مقابل %64 من الرجال. وتعد هذه من أوسع الفجوات في العالم - ولها آثار اجتماعية واقتصادية 
عميقة. نحن في مجموعة البنك الدولي ندرك أن الوصول إلى الفرص االقتصادية أمر ضروري لكل من الرجال والنساء ليعيشوا حياة كريمة ويكونوا عناصر 

فاعلة بالمجتمع.

إن استقطاب النساء واالحتفاظ بهن في مكان العمل وترقيتهن يعود بالفائدة على الشركات أيضا، ألنه يسمح لها باستغالل المواهب بحيث تصبح أكثر إنتاجية 
وتنافسية. وبشكل أوضح، تساهم زيادة تشغيل المرأة أيضاً في النمو االقتصادي وتدعم الحد من الفقر. وقد ورد في تقريرنا الرئيسي عن حالة المرأة في المشرق، 
الذي نشرناه مؤخًرا، أنه إذا رفع األردن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى %24، من النسبة الحالية والتي تبلغ %14، فإن معدل النمو االقتصادي 
السنوي سيرتفع بمقدار %2.5. وفي خضم التحديات واألضرار التي يسببها فايروس كورونا، سيكون تعزيز تشغيل المرأة بمثابة حافز لالقتصاد األردني، مما 

يجعله أقوى وأكثر شموالً.

ومع صعوبة الوضع جراء انتشار الوباء في األردن، فقد سمح لنا ذلك بإعادة التفكير بأماكن العمل وما تعنيه هذه األماكن بالنسبة للمرأة في االردن. لقد ألهمنا 
رؤية سهولة التغيير في بعض الشركات األردنية، حيث تحول العديد منها إلى نماذج عمل أكثر مرونة وسالمة وبالتالي شاملة تستجيب الحتياجات المرأة.

· في إطار المنصة التي تم إنشاؤها من خالل جمعية إنتاج واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، أطلقنا سلسلة من دراسات الحالة لعرض الشركات األردنية 	
التي أوجدت المزيد من أماكن العمل المستجيبة للنوع االجتماعي والتي تدعم النساء والرجال. وتعرض دراسات الحالة تلك الشركات التي تروج إلدماج 

أكبر للمرأة في القوى العاملة لديها في ثالثة محاور:

· دعم النساء في القطاعات غير التقليدية، كما في شركة إستارتا للحلول البرمجية.	

· تعزيز سياسات مكافحة التحرش في مكان العمل، بناًء على تجربة شركة أمنية،	

· تعزيز السياسات الصديقة لألسرة في مكان العمل كما تمثلها مجموعة قعوار.	

نأمل بأن تساعد دراسات الحالة هذه الشركات األخرى في األردن على تطوير واختبار حلول مماثلة لبيئات أكثر وعًيا بالنوع االجتماعي، استناًدا إلى رؤى حول 
النماذج الناجحة والتي يمكن تطبيقها.

نتقدم بالشكر الجزيل إلى جمعية إنتاج واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة لمناصرتهما هذه األجندة المهمة، وللشركات الثالث التي شاركت في هذا المشروع 
لمشاركتها الكريمة بتزويدنا ببياناتها وممارساتها الجيدة، ولحكومتي كندا والنرويج لدعمهما برنامج تمكين المرأة في المشرق. هذه مبادرة مدتها خمس سنوات 

نطلق بموجبها دراسات الحالة هذه مع حكومات لبنان والعراق واألردن لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
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مقدمة من الشركاء:
جمعية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردنية )إنتاج( 

واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 

بينما نقوم بكتابة هذه المقدمة، ال يسعنا إال التفكير في مدى صعوبة هذا العام بشكل استثنائي للشركات والموظفين وخاصة بالنسبة للنساء في األردن. ومع شعور 
قوي بالحاجة الملحة -مع الكثير من التفاؤل واألمل- توحدت جهود جمعية إنتاج واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة مًعا لمعالجة التحديات التي تواجه مشاركة 

المرأة في مكان العمل، وكذلك لعكس االنتكاسات األخيرة - التي مرت بها المرأة العاملة في األردن نتيجة لوباء كوفيد 19.

حتى قبل هذه الجائحة، كانت %14 فقط من النساء اللواتي في سن العمل يشاركن في القوى العاملة، مقارنة بـ %64 من الرجال في األردن. إن األسباب التي 
تمنع المرأة عن العمل - في األردن كما في أي مكان آخر في العالم - معروفة على نطاق واسع. ومن بين العديد من العوامل؛ عبء الرعاية المنزلية، ورعاية 
كبار السن واألطفال، ونقص وسائل النقل وعدم مالءمتها، عدم الشعور باألمن في مكان العمل، واألفكار النمطية السائدة في المجتمع حول أنواع األعمال 
والقطاعات التي يمكن للمرأة أن تعمل وتتطور وظيفياً فيها. لقد أدى استمرار هذه الجائحة إلى تفاقم بعض هذه التحديات التي تواجه النساء وأدى إلى إعاقتهن 
أو إرغامهن على ترك العمل. ومن هذا المنطلق، اجتمعت كل من جمعية إنتاج واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة مًعا للعمل جنًبا إلى جنب على رفع نسبة 
المشاركة المتدنية الحالية للمرأة في األردن. وهذا أمر بالغ األهمية لمسار النمو االقتصادي في األردن. فإذا رفع األردن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 

من %14 حالياً إلى %24 بناء على التزام الحكومة بذلك عام 2019، فإن النمو االقتصادي السنوي لألردن سيزداد بمقدار 2.5 نقطة.

على الرغم من مهامنا المختلفة، فإننا ندرك أن منظماتنا مرتبطة ببعضها البعض من خالل مصلحة استراتيجية مشتركة. كالنا يعلم أن تسخير مجموعة المواهب 
غير المستغلة للعديد من النساء المتعلمات في األردن، يعد مساهمة مهمة في تعزيز القدرة التنافسية واإلنتاجية للشركات األردنية والنمو االقتصادي على المدى 
الطويل في األردن. وبالمثل، فإن الحصول على المزيد من النساء واالحتفاظ بهن في العمل يخلق فرًصا وظيفية ودخاًل لهن، وهكذا يعزز من قوتهن ويجعلهن 

أكثر قدرة على صنع القرار. 

لقد تضافرت جهود جمعية إنتاج واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة مع مؤسسة التمويل الدولية لالجتماع والمشاركة بانتظام من أجل تشكيل مجتمع من 
الشركات الملتزمة بتشغيل المرأة واالحتفاظ بها وتطويرها.

في  العاملة  القوى  في  بالمرأة  بالنهوض  الملتزمة  األردنية  الشركات  على  الضوء  تلقي  والتي  الحالة،  دراسات  من  سلسلة  أطلقنا  المبادرة  تلك  إطار  في 
النساء في األعمال غير  الموظفين في ثالثة محاور: )1( دعم  أكبر ضمن  المرأة بشكل  الحالة شركات تعمل على تعزيز دمج  شركاتهم. تضم دراسات 
الصديقة لألسرة في  السياسات   )3( أمنية  العمل مثل شركة  التحرش في مكان  )2( سياسات مكافحة  البرمجية.  للحلول  إستارتا  التقليدية، كما في شركة 

مكان العمل كما في مجموعة قعوار.
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نضال البيطار
المدير التنفيذي، جمعية إنتاج2

د. سلمى النمس 
األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة1

1  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة هي مؤسسة شبه حكومية تعمل على كسب التأييد والحشد للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء في 
عام 1992، وذلك من منطلق التزام األردن بالنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة وتأكيداً على تنفيذه لتعهداته الوطنية والعربية والدولية. 
وتعتبر اللجنة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثال للمملكة في كل ما يتعلق باألنشطة النسائية وشؤون المرأة. تتمثل مهمة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في دعم 
المساواة بين الجنسين في جميع مجاالت السياسة وتضييق الفجوة ما بين االعتراف الرسمي بحقوق المرأة كما هو مفصل في التشريع والمواقف المجتمعية الفعلية تجاه المرأة.

التأييد والحشد حول صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات  2  جمعية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردنية )إنتاج(، هي جمعية قائمة على العضوية لكسب 
تزويد  إلى  الجمعية  تهدف  كما  الوطني.  االقتصاد  في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  مساهمة  تعظيم  إلى  وتسعى  الصناعة  قضايا  دعم  إلى  تهدف  عليها،  القائمة 

النمو والتوسع. أعضائها باألدوات الالزمة لضمان استمرار 

هدفنا هو أن تصل دراسات الحالة هذه إلى العديد من الشركات في األردن وتساعدهم على فهم أفضل للفوائد المتحققة من توظيف المرأة، والحصول على أفكار 
حول األساليب الناجحة، والتعلم من تجارب بعضهم البعض أثناء تكرار استخدام نفس الحلول.

نيابة عن اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وجمعية إنتاج، نود أن نشكر الشركات الثالث التي شاركت في هذا المشروع من خالل عرض بياناتها وممارساتها 
الجيدة بشكل واضح ومفصل. ونحن في إنتاج واللجنة األردنية لشؤون المرأة ملتزمون بمواصلة شراكتنا مع الشركات في األردن من أجل خلق فرص عمل 

متكافئة وظروف عمل الئقة ومسارات وظيفية مربحة للنساء، وسنواصل بذل المزيد.
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3 أنظر: قانون العمل: مرسوم يتعلق بالوظائف وساعات العمل التي يمنع تشغيل المرأة فيها.

تشكل النساء:

%44 من العاملين	 

%0 من اإلدارة العليا	 

%52 من المدراء	 

%41 من المهندسين	 

%62 من خبراء تكنولوجيا المعلومات 	 
واالتصاالت من غير المهندسين

ملخص المبادرات الرئيسية:

برنامج حاضنة إستارتا	 

التدريب على المهارات القيادية	 

سياسة ترتيبات العمل المرنة	 

تعزيز التدابير األمنية للمناوبات الليلية	 

ملخص منافع التجارية/فوائد ممارسات 
العمل:

التوظيف من مجموعة واسعة من الكفاءات	 

انخفاض معدل الدوران الوظيفي	 

التوافق مع قيم العميل الرئيسي	 

أداء أفضل للفريق	 

الصورة العامة للعاملين في 
شركة إستارتا - مقر العمليات - 

األردن )2020(

جدوى االستثمار بتشغيل
النساء في األردن

شركة إستارتا للحلول البرمجية: 
دعم المرأة في األعمال غير التقليدية 

المرأة في األدوار غير التقليدية في العمل في األردن

تعمل المرأة بشكل أساسي في عدد قليل من القطاعات في األردن، مثل التعليم والرعاية الصحية 
التي تتطلب مهارات  القطاعات  العديد من  الدولية، 2017(، ويتدنى تمثيلها في  )منظمة العمل 
عالية، على الرغم من كفاءتها. كما أنها ال تشغل مناصب قيادية عليا، حيث أن %2 فقط من 
األعراف  إلى  ذلك  2020(. ويعزى جزء من  الدولي،  )البنك  امرأة  تقودها  األردنية  الشركات 
أيضاً  والتي  للرجال،  مناسبا  للنساء وآخر  مناسًبا  المجتمع عمالً  يعتبره  بما  المتعلقة  االجتماعية 
صاغتها القيود القانونية مما يعني أن النساء ممنوعات من العمل في بعض القطاعات واألعمال-
والتي شملت معظم العمل الليلي حتى عام 2020، عندما تم إلغاء هذه الفقرة من القانون3 - مما 
يحد بشكل أكبر من خيارات العمل المتاحة لمشاركة المرأة في سوق العمل. على نطاق أوسع، 
تتأثر خيارات المرأة فيما يتعلق باألعمال مدفوعة األجر أيًضا بمحدودية توفر الحضانات في مكان 
العمل، ونقص وسائل النقل العام اآلمنة وسهولة الوصول إليها، باإلضافة إلى التمييز والتحرش 

في مكان العمل.

هذا النوع من التمييز بين الجنسين في سوق العمل - حيث إن توزيع النساء والرجال غير متساو 
المرأة  قلة وجود  إن  باهظة.  تكاليف  األردني  االقتصاد  يكّبد  المختلفة-  واألعمال  القطاعات  في 
في المناصب القيادية يعني أن العديد من الشركات تخسر فرصة تحقيق المستويات األعلى من 
الربحية واالبتكار المرتبط بالتنوع في القيادة )انظر BCG، 2018؛ ماكنزي، 2020( بينما ال 
تتمكن العديد من القطاعات في االستفادة من المؤهالت التعليمية وكفاءات نصف السكان بشكل 
كامل )انظرDas & Kotikula، 2019(. ووفًقا إلحدى الدراسات، فإن تحسين توزيع الكفاءات 
في القوى العاملة - مدفوًعا إلى حد كبير بزيادة دخول المرأة إلى األعمال التي تتطلب مهارات 
عالية- يعد مسؤوال عن ربع النمو في الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة خالل الفترة 

.)Hsieh et al، 2019( 2010-1960
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4    تقوم سيسكو بتطوير وتصنيع وبيع أجهزة الشبكات والبرامج ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية وغيرها من خدمات ومنتجات التكنولوجيا العالية- حيث تقوم باالستعانة بمصادر 
خارجية لتوفير الدعم الفني لعمالئها مثل شركة إستارتا.

5    تشير أرقام القوى العاملة المذكورة في دراسة الحالة هذه إلى القوى العاملة في شركة إستارتا األردن فقط، ما لم ينص على خالف ذلك.

تلتحق المرأة األردنية بالتعليم العالي بمعدالت أعلى من الرجل، بما في ذلك 
 51.5% يمثلن  حيث  الطبيعية،  والعلوم  واإلحصاء  الرياضيات  دراسات 
الحاسوب  علوم  خريجي  نصف  من  أكثر   .)2020 )اليونسكو،  الطلبة  من 
 ،)2020 العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  )وزارة  النساء  من  هم  األردنيين 
ومع ذلك فإنهن يشكلن ثلث قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردني 
ككل، وأقل من %15 من الوظائف في أنظمة الشبكات والدعم الفني )جمعية 
إنتاج،2019(. لذلك، فإن إطالق العنان إلمكانات النساء األردنيات المؤهالت 
تأهيالً عالياً هو مفتاح لمعالجة النقص في المهارات والكفاءات التي تواجهها 
القطاعات االستراتيجية عالية  العاملة في  الشركات، ال سيما تلك  العديد من 
النمو مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالقتصاد الرقمي، ودعم التنمية 

االقتصادية على نطاق أوسع.

وهنا تلعب الشركات ذات النظرة المستقبلية دوًرا حاسًما في دعم المرأة لتولي 
األعمال غير التقليدية والنجاح فيها- وهو مصطلح شامل ُيستخدم في دراسة 
تواجد  يكون  التي  والساعات  واألعمال  القطاعات  جميع  ليشمل  هذه  الحالة 

المرأة فيها غير ملحوظ أو مستبعد في األردن. 

نبذة عن الشركة

وهي   ،1991 عام  عمان  في  البرمجية  للحلول  إستارتا  شركة  تأسست 
المعلومات  وتكنولوجيا  الشبكات  هندسة  مجال  في  رائدة  عالمية  اآلن شركة 
وخدمة  والتدريب  المتقدم  الفني  الدعم  في  متخصصة  وهي  واالتصاالت، 
الدعم  لخدمات  أعمال رئيسي  إستارتا مزود  تعد   ،2004 منذ عام  العمالء. 
)سيسكو  العالمية  التكنولوجيا  حلول  لشركة  الخارجي  بالتعاقد  المنفذة  الفني 

سيستمز4(. يمثل دعم شركة سيسكو اآلن أغلب نشاطات الشركة.

القوى  %90 من  والتي تضم  إستارتا في عمان  لشركة  الرئيسي  المقر  يقع 
العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  أيًضا  تعمل  كما  العاملة، 
السعودية، وفي عام 2018، وسعت عملياتها إلى أوروبا، حيث أطلقت ثالثة 
عامي  بين  ورومانيا.  والبرتغال  بولندا  في  جديدة  مشتركة  خدمات  مراكز 
2015 و2020، نمت القوة العاملة األردنية 5 في شركة إستارتا من 200 

إلى 957 عامل، تشكل نسبة النساء منهم 44%.

ستكشف دراسة الحالة هذه دعم شركة إستارتا للمرأة في األعمال غير التقليدية 
في األردن، بما في ذلك األعمال اإلدارية والفنية والعمل الليلي.

اإلطار العملي لدعم المرأة في األعمال غير التقليدية 

تعمل شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردنية ضمن قطاع سريع 
القطاع  بشكل عام. يساهم  للدولة  للتنمية االقتصادية  النمو ذو أهمية متزايدة 
ذو  كقطاع  الحكومة  حددته  وقد  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   12% بنحو 
إمكانية عالية للنمو في خطتها االقتصادية لعام 2025. على وجه الخصوص، 
مجال  في  خدمات  الخارجي  للتعاقد  كمركز  نفسه  وضع  إلى  األردن  يهدف 
لشركة  الرئيسي  األعمال  )مجال   )EPC, 2018( الرقمية  التكنولوجيا 
إستارتا(. نظًرا للحاجة إلى زيادة أعداد العاملين ذوي المهارات العالية لدفع 
التي  الشركات  فإن  األردنية،  للمرأة  المستغلة  غير  واإلمكانات  التحول  هذا 
المنافسة في  العمل ستجد صعوبة في  النساء في  وإبقاء  تفشل في تشغيل – 

السنوات القادمة.

 - ككل  القطاع  في  تلك  من  أعلى  بنسبة  النساء  بالفعل  إستارتا  تشغل شركة 
على  فقط.  سنوات  %44 خالل ست  إلى   34% من  النسبة  ارتفعت  حيث 
واالستفادة من   - التحديات  لمواجهة  في وضع جيد  الشركة  فإن  النحو،  هذا 
الفرص- المرتبطة بالتحول الرقمي للدولة. تؤمن الشركة بأن التزامها طويل 
األمد بتعيين النساء كمهندسات كان أساسياً لنجاحها التجاري ونموها السريع 
)من 200 إلى أكثر من 900 موظف على مدى خمس سنوات(. وال يزال 
تشغيل أعداد كبيرة من النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعد 
أمراً غير اعتيادي )على الرغم من ارتفاع معدالت تخرج النساء من تخصص 
علوم الحاسوب( - وذلك يعزى إلى الصورة النمطية المتأصلة في ثقافتنا حول 
األعمال »المناسبة« للرجل والمرأة وقلة الوعي بين النساء حول األعمال التي 
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يمكن أن تشغلها في هذا القطاع، من بين عوامل أخرى. إن تمّيز إستارتا بهذه 
الطريقة قد مّكنها من التشغيل من بين مجموعة كفاءات أوسع، واالستفادة من 
زيادة اإلنتاجية واالبتكار بسبب وجود فريق عمل يضم كال الجنسين )انظر 
Staff، 2019؛ Sodexo، 2016( – كما جعلها »مكان العمل المفضل« 
وساعدها على االحتفاظ بالعاملين بشكل أكبر في ظل معدل دوران العاملين 

.)GIZ، 2018( 25% المحليين في هذا القطاع والذي يصل الى نحو

 

كامتداد  التقليدية  غير  األعمال  في  المرأة  بدعم  إستارتا  شركة  التزمت  وقد 
اللتزام سيسكو، عميلها الرئيسي، بالتنوع بين الجنسين. في اآلونة األخيرة، 
كان طموح إستارتا لزيادة التنوع بين الجنسين مدفوًعا بالقيادة المتقدمة للمدير 
الطموح،  هذا  ويعتمد  واحدة(.  امرأة  يضم  )الذي  اإلدارة  ومجلس  التنفيذي 
الجنسين  التي تضم كال  الفرق  ذات  الشركات  أن  إدراك  لإلدارة، على  وفًقا 
تعمل بشكل أفضل. بعد إحراز تقدم كبير في زيادة تمثيل النساء كمهندسات 
في الشركة، ينصب التركيز اآلن على ضمان تمثيل المرأة في اإلدارة العليا. 
العمل  كبيًرا في سياق سوق  تحدًيا  يمثل  أن هذا  إستارتا  إدارة  تدرك  وبينما 
منظمة  )إحصائيات  العمل  في سن  النساء  من   14% تشارك  الوطني حيث 
العمل الدولية، 2020(، و%40 منهن يتركن العمل قبل سن األربعين )البنك 
الدولي، 2019( – إال أنها مصممة على رؤية المجتمع ينعكس على جميع 

مستويات الشركة.

كيف تدعم الشركة المرأة في األعمال غير التقليدية

تعتقد إستارتا أن دعم المرأة في األعمال غير التقليدية يتطلب نهًجا شامالً، يبدأ 
قبل التشغيل ويستمر طوال عالقة العمل.

تبنت الشركة العديد من المبادرات لتشجيع التنوع بين الجنسين في العمل بدًءا 
من توعية طالبات المدارس والجامعات، ووصوالً إلى توجيه وتدريب النساء 
مدعومة  المبادرات  هذه  الوظيفي.  تطورهن  لدعم  العالية  اإلمكانات  ذوات 
بإطار قوي متعلق بالسياسات وثقافة مكان العمل الشمولية التي تدعم النساء 
في  والتميز  للبقاء  أسرهم(  تجاه  مسؤوليات  لديهم  الذين  أولئك  ذلك  في  )بما 
الشركة. في اآلونة األخيرة، كان تركيز شركة إستارتا على بناء خط إمداد 
من المديرين اإلناث، وتوسيع مجموعة المواهب، وتطوير استراتيجية اتصال 
إستارتا  أطلقت   ،2018 عام  وفي  اإليجابية.  النسائية  النماذج  تعزز  داعمة 
في  للتنوع بين الجنسين بالشراكة مع برنامج تمكين المرأة اقتصادياً  خطتها 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )EconoWin( التابع للوكالة األلمانية 

للتعاون الدولي.

برامج التوعية والتشغيل 

الشراكات  من  عدداً  الشركة  أقامت  إستارتا،  حاضنة  برنامج  خالل  من 
اإلستراتيجية مع الجامعات في مختلف أنحاء المملكة. والغرض من البرنامج 
تغيير نمط  التشغيل في إستارتا بشكل مباشر والمساهمة في  هو دعم جهود 
التفكير على نطاق أوسع )والذي قد يساعد بدوره الشركة على التشغيل من 

مجموعة أوسع من المرشحين(.

يهدف ممثلو الشركة إلى زيادة الوعي بين الطلبة -وخاصة اإلناث - وأسرهم 
حول فرص العمل في هندسة الشبكات وإطالعهم على طبيعة العمل في شركة 
إستارتا. ويشمل ذلك معالجة مخاوف العديد من األسر بشأن اآلثار المترتبة 
خالل  من  عمان،  العاصمة  الى  المحافظات  من  اإلناث  انتقال  سالمة  على 
إعطاء معلومات حول شروط األمن والسالمة المتوفرة في محيط مقر عمل 
إستارتا على سبيل المثال. ومن خالل هذه المشاركة، يحاول ممثلو الشركة 
من العاملين أيًضا تحدي الصور النمطية حول األعمال »المناسبة« للرجال 

والنساء.

 باإلضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الطلبة من خالل برنامج التوعية على االلتحاق 
بالدورة التدريبية المكثفة التي تديرها شركة إستارتا سنوًيا ومدتها ستة أشهر- 
الدورة مصممة لتزويد المرشحين الواعدين بالمهارات التقنية األساسية الالزمة 
للعمل على تقنيات سيسكو )Cisco(. تشّغل الشركة في المتوسط 24 عامالً 

»نصف المجتمع من النساء. لماذا ال ينعكس ذلك 
على القوى العاملة؟«.

معتز النابلسي، المدير التنفيذي
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جديًدا من برنامج التدريب في الحاضنة: في عام 2019، كانت نسبة تشغيل 
اإلناث تعادل %63. األهم من ذلك، تهدف الشركة إلى أن يكون %50 من 

المدربين من النساء، مما يوفر قدوة نسائية للتعيينات الجديدة منذ البدء.

المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  للعمل  الفتيات  حماس  إثارة  وبهدف 
والتكنولوجيا  العلوم  موضوعات  دراسة  على  وتشجيعهن  واالتصاالت 
والهندسة والرياضيات، تدير إستارتا برنامج توجيه وتعريف للفتيات اللواتي 
يقوم  التي  اليومية  بالمهام  لتعريفهن  عاًما  و16   14 بين  أعمارهن  تتراوح 
التوضيحية  والعروض  التفاعلية  التدريبات  خالل  من  الشبكات  مهندس  بها 
يمثلن  لنساء  نماذج  مع  يتم عقدها  التي  األسئلة واألجوبة  المباشرة وجلسات 
قدوة في المجتمع. لقد تم إنشاء هذه المبادرة في البداية عام 2014 بالشراكة 
مع شركة سيسكو تحت اسم »Greenlight for Girls«، وفي عام 2019 

.”ProGirls“ أعيد إطالقها باسم

تزويد المرأة بالمهارات القيادية والفنية

إن التزام شركة إستارتا بالتنوع بين الجنسين مقترن بإيمانها الراسخ بحاجتها 
في  للتقدم  ودعمها  مواهبها  تنمية  العمل من خالل  في  بالمرأة  االحتفاظ  إلى 
حياتها المهنية- بما في ذلك المناصب القيادية العليا. مع وضع هذا الهدف في 
االعتبار، أنشأت إستارتا برنامًجا مخصًصا للتقدم الوظيفي لمساعدة الشركة 
على زيادة تمثيل المرأة في اإلدارة. يتكون البرنامج من ثالثة محاور، علماً 
بأنه متاح لكال الجنسين: )1( تحديد العاملين الواعدين من المستويين المبتدئ 
يغطي  القيادة  على  تدريبي  برنامج   )2( محددة؛  لمعايير  وفًقا  والمتوسط 
موضوعات مثل إدارة األزمات والخطابة والتواصل الفّعال؛ )3( تنفيذ برنامج 
إرشاد داخلي لمجموعة المواهب التي تم اختيارها. وقد قدمت شركة إستارتا 
برنامج تناوب يسمح للمشاركين باالنضمام إلى فرق مختلفة واكتشاف تقنيات 
جديدة كجزء من نهج الشركة في التطوير الوظيفي. وفي عام 2019، شارك 
في البرنامج 15 إمرأة من بين 17 مشارًكا، وتولت ستة منهن مناصب إدارية 

في إستارتا.

باإلضافة إلى ذلك، تدعم شركة إستارتا الكفاءات النسائية لديها في الحصول 
على فرص التطوير الوظيفي في الخارج. تأتي بعض هذه الفرص من خالل 
الشراكة الوثيقة مع سيسكو: على سبيل المثال، للحصول على أعلى مستوى 
من شهادة سيسكو، البد للعاملين في شركة إستارتا من إجراء االختبار في أحد 
مراكز امتحانات سيسكو في الخارج. كما يوفر سوق سيسكو، برنامج تدريبي 
لجميع مزودي الدعم الفني لها، باإلضافة إلى مجموعة من الخيارات األخرى 
المحلي والذي  المستوى  أما على  بتقنيات سيسكو.  لتعميق معرفتهم  للعاملين 
غالًبا ما يعتبر سفر المرأة إلى الخارج للعمل غير مقبول اجتماعًيا، تبذل شركة 
إستارتا جهًدا إضافًيا لدعمها الغتنام هذه الفرص، حيثما كان ذلك ممكًنا، من 
خالل ترتيب إجراءات السفر من وإلى مراكز االمتحانات في نفس اليوم، أو 
المؤسسة  المحمد، مدير  أفراد األسرة. ويقول شريف  أحد  أن تكون بصحبة 

ومركز البيانات »أن األسر تثق في الشركة لضمان سالمة بناتهم«.

كما أسست شركة إستارتا لجنة لتمكين المرأة في عام 2019 كمنصة غير 
رسمية إللهام النساء العامالت وتعزيز المساواة بين الجنسين. وقد كان أحد 
األنشطة الرئيسية للجنة هو برنامج »Toastmasters«، وهو عبارة عن 

سلسلة من الفعاليات األسبوعية لبناء مهارات القيادة والثقة بالنفس.

»بصفتنا طالبات، لم يتم إبالغنا بفرص العمل في 
هندسة الشبكات، لكن إستارتا غيرت ذلك«.

رنا الشبول، قائد فريق

»في كل مرة أفكر فيها بترك الشركة، تستبق الشركة 
قراري بمنحي فرصة جديدة تقنعني بالبقاء«.

ياسمين حشكي، مدير فريق الشبكة االفتراضية الخاصة
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دعم اآلباء العاملين

تشكل فئة الشباب ما نسبته %87 من القوى العاملة في شركة إستارتا، كما 
العالم  مستوى  على  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  الحال  هو 
)%86 من النساء( تحت سن الثالثين. يشكل العاملون الذين لديهم أطفال أقلية 
-فحوالي %10 من اإلناث و%21 من الرجال لديهم أطفال، إال أن إستارتا 
تؤكد على ضرورة أال تتأثر حياة العاملين ممن لديهم أطفال بشكل سلبي بسبب 
مهماً  جزءاً  الشركة  في  العاملين  اآلباء  دعم  شّكل  لذا،  الرعاية.  مسؤوليات 
وتمنح  العاملة.  بالقوى  االحتفاظ  من  عاٍل  مستوى  لضمان  استراتيجيتها  من 
إستارتا األمهات الجدد إجازة أمومة مدفوعة األجر بالكامل مدتها تسعين يوماً 
أي بزيادة عشرين يوماً عما هو منصوص عليه في قانون العمل. كما منحت 
والتي  قانونياً  أيام قبل أن تصبح مطلباً  لمدة ثالثة  أبوة  إستارتا اآلباء إجازة 
اعتبرها اآلباء حافزاً لهم. وتؤكد الشركة أن العامالت لديها على دراية بحقهن 
القانوني في الحصول على إجازة لمدة عام غير مدفوعة األجر بهدف رعاية 
أطفالهن وتضمن كذلك عودتهن إلى عملهن بعد انقضاء اإلجازة. إضافة إلى 
دينار  مائة  بمقدار  شهرياً  أطفال  رعاية  عالوة  على  األمهات  تحصل  ذلك، 
أردني وتعادل )مائة وأربعون دوالراً أمريكياً( للطفل الواحد حتى يبلغ عمره 

أربع سنوات.

وتعتز إستارتا بسياسة التشغيل الخالية من التمييز بالنسبة للمرأة الحامل وهناك 
للعديد من  بالنسبة  الحمل. ويعد ذلك  فترة  أثناء  تعيين نساء  أمثلة كثيرة عن 
العمل.  في  الشركة  تطبقها  التي  التمييزية  غير  السياسة  على  دليالً  العاملين 

عند  بشدة«  »صدمت  بأنها  فريق  مديرة  حليمة  أبو  سوزان  السيدة  وتتذكر 
تلقيها عرض عمل بينما كانت حامالً في الشهر السادس حيث أن »هذا األمر 
غير شائع في األردن«. علماً بأن قانون العمل األردني يحمي حق المرأة في 

االحتفاظ بالعمل حتى الشهر السادس من الحمل فقط.

االحتياجات  ودعم  العمل  في  المرونة  لتعزيز  الشركة  سياسات  إعداد  تم  لقد 
المرونة  وجود  ومع  المرأة.  خاصة  لديها  للعاملين  المختلفة  والمسؤوليات 
بعد  العمل عن  إلى  التحول  فإن  العاملين،  لبعض  المنزل  العمل من  بإمكانية 
في بداية جائحة كوفيد- 19 لم يمثل أية مشكلة للشركة. تعتقد اإلدارة أن هذه 
الممارسة سيتم تبنيها بشكل أوسع في المستقبل وأن ثقافة عمل أكثر مرونة 
ستشجع المرأة التي لديها أطفال على البقاء في عملها.  يقدر العاملون قضاء 
المتزايدة حيث  المرونة  بفضل  وقت إضافي مع أسرهم وتحمل مسؤولياتهم 

أشاروا الى أن دعم وتفهم المديرين كان حاسماً لنجاح هذا التحول. 

الجمعة( عن  إلى  االثنين  )من  إستارتا  لشركة  األسبوعي  العمل  أيام  تختلف 
هذا  يكون  وقد  الخميس(.  إلى  األحد  )من  األخرى  األردنية  الشركات  معظم 
صعباً بالنسبة لآلباء – خاصة األمهات - حيث يعد يوم الجمعة يوماً عائلياً، 
وتعتبره الشركة أحد األسباب الرئيسية التي تجعل دعم عمل المرأة في اإلدارة 
الرغم  وعلى  سهل.  حل  وجود  بعدم  وتعترف  كما  كبيراً،  تحدياً  يمثل  العليا 
من ذلك، تالحظ اإلدارة أنه مع مرور الوقت، فإن النساء العامالت - وكذلك 
الرجال - أصبحوا أكثر تقبالً لذلك، ويعزى هذا إلى جهود الشركة المستمرة 

لخلق بيئة عمل داعمة وإيجابية وأكثر شمولية للمرأة.

توفير المرونة والحماية اإلضافية خالل المناوبات الليلية

نظراً لضرورة توفير الدعم الفني لعمالء سيسكو كان البد من أن تعمل شركة 
إستارتا بنظام المناوبات الليلية. وفي حين أن المرأة ال يسمح لها بالعمل في 
المناوبات الليلية بشكل عام، إال أن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
مستثنى من ذلك. وفي عام 2020 ألغت الحكومة التعليمات ذات الصلة في 
قانون العمل حيث كانت المرأة ممنوعة من العمل بموجبه في المناوبات الليلية 
في معظم الصناعات. ومع ذلك، كان قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
مستثنًى – وقد كانت إستارتا دائماً تدعم عمل المرأة في المناوبات الليلة إذا 

»ال يوجد أي مكان يدعم النساء العامالت مثل 
إستارتا«.

والء، موظفة جديدة
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عبر  المرئية  المؤتمرات  لعقد   WebEx تطبيق  مثل  سيسكو  منتجات  على 
الجديد. فضالً  العالمي  المعيار  هو  المنزل  من  العمل  أصبح  االنترنت حيث 
عن مساعدة الشركة في ملء كافة الشواغر، فإن التزام إستارتا بتشغيل المرأة 
يؤكد قدرتها على تشغيل المرشحات األكثر كفاءة من خالل االستفادة من قاعدة 

بيانات واسعة تضم أصحاب المهارات العالية.

أصبح برنامج الحاضنة )يضم أنشطة التوعية للجامعات في كافة أنحاء األردن 
القنوات  أحد   ،2014 عام  إنشائه  منذ  شهور(،  ستة  مدته  تدريبي  وبرنامج 
الرئيسية للتشغيل بالنسبة لشركة إستارتا. حيث قامت الشركة ما بين نيسان 
وأيلول عام 2020 بتعيين خمسة وستين مرشحاً في أعمال هندسية من بينهم 
سبعة وعشرون امرأة علماً بأن اثني عشرة منهن تم الوصول إليهن من خالل 

برنامج الحاضنة.

المناطق  امرأة بشكل عام من  البرنامج في تشغيل سبعة وأربعين  لقد ساعد 
فإن  والتطوير«  التدريب  مديرة  عودة  هبه  السيدة  قول  وبحسب  حظاً  األقل 
برنامج الحاضنة قد »أغنى الخط الرافد للكفاءات«.  كما ساعد في رفع مكانة 
شركة استارتا كصاحب عمل موثوق ويحظى باحترام كبير في المجتمع في 

كافة أنحاء األردن وهذا بدوره يدعم جهود الشركة في التشغيل.

فرق قيادة أقوى

يؤمن فريق القيادة في إستارتا بأن الفرق اإلدارية األكثر فعالية هي تلك التي 
تمثل القوى العاملة لديها، وقاعدة عمالء الشركة والمجتمع بشكل كبير – وهذا 
أجرتها  عالمية  دراسة  وجدت  وقد  الدولية.  األبحاث  قبل  من  مدعوم  الرأي 
مجموعة بوسطن االستشارية عام 2018 أن الزيادة في التنوع بين الجنسين 
ضمن فرق القيادة يؤدي إلى مزيد من االبتكار وتحسين األداء المالي من خالل 
تقديم مجموعة أكثر تنوعاً من وجهات النظر وتعزيز فعاليات الفريق. على 
نطاق أوسع، ترتبط عمليات صنع القرار األقوى، نتيجة للتنوع، بعوائد مرتفعة 
وأسعار أسهم وأرباح أعلى. إن مكاسب األداء ليست مسألة تفوق المرأة على 

الرجل ولكن تنوع فرق القيادة العليا هي المهمة.

»لقد شجعت أختي الصغرى على العمل ضمن فريق 
الحماية. ليس سهالً إيجاد عمل في بيئة آمنة وداعمة 

وصحية كهذه«.

إسراء التميمي، قائد فريق

على  الخيار  هذا  عرضت  عندما  إستارتا  وجدت  الواقع،  في  بذلك.  رغبت 
العامالت لديها بأن العديد منهن يفضلن العمل في المناوبات الليلية حتى يتمكّن 
من رعاية أطفالهن في فترتي الصباح والمساء. ومن أجل معالجة المخاوف 
من  العديد  إستارتا  طّبقت  ليالً،  العاملة  للمرأة  الشخصية  بالسالمة  المتعلقة 
المراقبة  كاميرات  العمل مثل وضع  في مكان  المشّددة  األمنية  اإلجراءات 
واألبواب اآلمنة، والتشديد على ضرورة إبراز الهوية لدخول المبنى. كما 
باستطاعتهم  الذين  عائلتها  أفراد  باصطحاب  المرأة  بقيام  الشركة  ترحب 
انتظارها في منطقة االستقبال لحين انتهاء المناوبة. عالوة على ذلك، كان 
باستطاعة النساء العامالت في المناوبات الليلية ومنذ فترة طويلة أن يعملن 
ونتيجة  كوفيد- 19.  بسبب  منتشراً  األمر  هذا  يصبح  أن  قبل  المنازل  من 
في  العاملين  من   58% نسبته  ما  تمثل  النساء  أصبحت  المعطيات،  لهذه 

الليلية. المناوبات 

اآلثار العملية نتيجة دعم الشركة للمرأة في األعمال غير 
التقليدية

تحسين عملية التشغيل بما في ذلك جذب المرشحين ذوي 
الكفاءات العالية 

وال  كان  القطاعات  من  أّي  في  النساء  من  ومتزايدة  كبيرة  أعداد  تشغيل  إن 
من  إستارتا  لشركة  بالنسبة  األهمية  غاية  في  أنه  إال  شائع،  غير  أمراً  يزال 
حيث قدرتها على النمو بشكل سريع في السنوات األخيرة ومواجهة التحديات 
غير المتوقعة مثل جائحة كوفيد- 19. والمقصود به هنا إن شركة إستارتا من 
خبرتها في تشغيل المرأة كان بإمكانها إيجاد 200 عامل جديد بشكل سريع 
المتزايد  للطلب  استجابة  تماماً  إناث( إلنشاء فريق عمل جديد  )%60 منهم 
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تحقق إستارتا وفراً يزيد 
على 300,000 ألف 

دوالر أمريكي سنوياً من 
خالل الحفاظ على معدل 

دوران وظيفي يقدر بـ 6.5 
نقطة مئوية أقل من المعدل 

على المستوى الوطني 
للقطاع.

6    استناًدا إلى أرقام عام 2017 )أحدث ما هو متاح(: الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، 2018
7    يعتمد هذا الرقم على تكاليف التدريب المباشرة واإلنتاجية المفقودة التي يتم تكبدها في كل مرة تحل فيها الشركة محل موظف )تقدير متحفظ ال تشمل تكلفة الوقت للمدرب، وال تشمل 

التكاليف اإلضافية التي يتم تكبدها عند مغادرة المزيد من كبار الموظفين للشركة(.

في عام 2020، شغلت المرأة ما نسبته %52 من اإلدارة الوسطى في شركة 
الذي يهيمن عليه  المحلي  العمل  القطاع وسوق  إستارتا مما جعلها تبرز في 
الرجال بشكل كبير. وعّبر العاملون من خالل مجموعات النقاش عن اعتقادهم 
بيئة  وخلق  الفرق  بين  التواصل  تعزيز  في  يساهم  الجنسين  بين  التنوع  بأن 
إيجابية تساعدهم على األداء بشكل أفضل بوجه عام. وعلى الرغم من ذلك، 

اإلدارة  في  المرأة  دعم  هو  للشركة  بالنسبة  واألولوية  مستمراً  التحدي  يبقى 
العليا حيث ليس لها مشاركة فيها بعد. وتهدف المبادرات األخيرة مثل برنامج 
القيادة النسائية إلى معالجة هذا األمر إلى جانب دعم الشركة المستمر للمرأة 

لتتمكن من تحقيق التوازن بين مسؤوليات األسرة والعمل.

انخفاض معدالت الدوران الوظيفي 

لقد أدت استراتيجية إستارتا فيما يتعلق بزيادة نسبة تشغيل المرأة في الشركة 
إلى خفض التكلفة لوجود كفاءات رئيسية أثرت على معدل الدوران الوظيفي 
والمقدر حالياً في إستارتا بنسبة %18.2 وهذا أقل بكثير من المتوسط على 
الدولي،  للتعاون  األلمانية  الوكالة  )وفق   24.8% والبالغ  القطاع  مستوى 
2018( وتعزو الشركة السبب الرئيسي في هذه النسبة إلى التمثيل المرتفع 
للمرأة في الشركة مقارنة بغيرها في هذا القطاع. ونظراً للتحديات اإلضافية 
فإنها عندما تجد شركة تدعمها، تميل  العاملة في األردن  المرأة  التي تواجه 
إلى البقاء فيها: فمعدل مدة عمل المرأة في استارتا أطول بعامين من الرجل. 
الرجال والنساء على حد  النقاش أشار  عالوة على ذلك، وخالل مجموعات 
سواء بأن البيئة الشمولية والمتنوعة في إستارتا كان عامالً مشجعاً على بقائهم 

في الشركة.

إن المستويات المنخفضة للدوران الوظيفي للعاملين يساعد الشركة على التحكم 
تمكنت  ذلك،  على  وبناًء  الجدد.  العاملين  وإعداد  بالتشغيل  المتعلقة  بالتكلفة 
ما  أي  أمريكي  ألف دوالر   )300,790.00( مقداره  ما  توفير  إستارتا من 
يعادل )213,260.00( ألف دينار أردني سنوياً من خالل الحفاظ على معدل 
دوران وظيفي سنوي يقدر بـ 6.5 نقطة مئوية أقل من المعدل على المستوى 
الوطني للقطاع. وتعتبر التكلفة الحقيقية أعلى بكثير في سياق القوى العاملة 
لدى إستارتا حيث لدى مغادرة العامل للشركة فإنه يستفيد من المهارات الفنية 

المتخصصة التي اكتسبها وكذلك المعرفة المؤسسية واالتصاالت االجتماعية 
التي تعد قيمتها كبيرة إال أنه من الصعب إحصاؤها. وتشير األبحاث األمريكية 
الى أن تكلفة استبدال العامل من المستوى المتوسط يمكن أن تصل إلى 30% 

من راتبه السنوي )مقالة لـ بوشي وجلين عام 2012(. 

التوافق مع قيم العميل

إن الحفاظ على عالقة إيجابية مع سيسكو والتي تعد العميل الرئيسي لشركة 
إستارتا، أمر بالغ األهمية لنجاح إستارتا كونها مركز المساعدة الفنية الوحيد 
لسيسكو في الشرق األوسط، لذلك، فإن إستارتا أيضاً تعد شريكاً استراتيجياً 
هاماً لعمالئها. تتطلع سيسكو في أن تمثل المرأة %35 من القوى العاملة لديها 
الفرق.  في  والتعاون  التواصل  من  يحسن  الجنسين  بين  التنوع  بأن  إليمانها 
الذي  الجندري  هدفها  مع  التوافق  سيسكو  خدمات  مزودو  يحاول  حين  وفي 
متقدم كمورد  تحقيق مركز  إستارتا على  يساعد شركة  هذا  فإن  به،  تميزت 
ساعدها  سيسكو  قيم  مع  نفسها  مواءمة  في  إستارتا  جهود  إن  لديها.  مفضل 
أيضاً في خدمة قاعدة عمالء سيسكو العريضة في جميع أنحاء العالم – وهي 
العاملين لدى سيسكو وإستارتا على حد سواء. وبحسب  وجهة نظر كل من 
»صدام إسماعيل« أحد العاملين في مجموعة الحماية قوله »إننا نمثل سيسكو. 

وعمالؤنا يعرفون بأنهم يتعاملون مع ثقافة سيسكو«.
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»إن شغف إستارتا يجعلها شركة 
فريدة من نوعها بالفعل. إنها 

ملتزمة %100 بالمساواة بين 
الجنسين وهي تقود هذا التوجه«.

وسن التلهوني مدير تطوير أعمال المبيعات- 
أنظمة سيسكو

فرق أكثر تماسكاً وابتكاراً

إن التنوع الكبير بين الجنسين في الشركة أدى إلى ظهور فرق أكثر تماسكاً وابتكاراً وتكّيفاً.  وتعتقد 
اإلدارة بأن التواصل وصنع القرار أصبح أفضل، وكذلك المرونة في االستجابة للتحديات، مثل جائحة 
التي  العمل  التنفيذي للشركة »إن فرق  الرئيس  النابلسي  كوفيد – 19، أصبحت أكبر. ويقول معتز 
التنوع بين  الفرق ذات  الرجال أفضل أيضاً«. كما وتستفيد  أداء  الجنسين تجعل  بين  بالتنوع  تحظى 
الجنسين من مجموعة الخبرات ووجهات النظر المختلفة للرجال والنساء. إن هذا الرأي تدعمه األبحاث 
الدولية حيث وجدت دراسة أجرتها »شركة سوديسكو« عام 2016 أن نسبة النمو في الفرق المتوازنة 
بين الجنسين كان أعلى بمقدار %13 وأن إجمالي األرباح كان أعلى بمقدار %23 )أي تلك الفرق 

التي لديها نسبة تتراوح ما بين 40-%60(. )شركة سوديسكو، 2016(.

الدروس المستفادة

تقدم إستارتا بناًء على خبرتها مجموعة من الدروس المستفادة والنصائح للشركات التي تحاول دعم المرأة في األعمال غير التقليدية كما يلي:

· إدراك فوائد التغيير المبكر: من خالل البقاء في المقدمة – على سبيل المثال عن طريق إدخال سياسات العمل المرن وإجازة األبوة مدفوعة األجر 	
قبل أن يتم إقرارها بموجب القانون – ال ترسخ إستارتا نفسها »كصاحب عمل مفضل« فحسب، لكنها تصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتطلبات 

التشريعية المتغيرة واحتياجات القوى العاملة.
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·  دعم اإلدارة العليا: إن تشغيل النساء واالحتفاظ بهن ودعم تقدمهن المهني بحاجة إلى إدارة ذات طموح حقيقي. وفي حين أن وضع األهداف أمر 	
مهم كوسيلة للتركيز على طموحات الجنسين، فإنه من المهم جداً أن تدعم اإلدارة العليا البيئة التي تدرك فيها المرأة أن بإمكانها أن تنجح.

· مشاركة قصص النجاح إللهام اآلخرين: إن استراتيجية التواصل المتكاملة أمر أساسي. فمن خالل مواقع التواصل االجتماعي، والمشاركة في 	
الندوات عبر االنترنت ومحتوى المواقع التفاعلية، تعمل إستارتا على زيادة الوعي بالفرص المتاحة وتحديات األفكار النمطية عن التشغيل المالئم 

للمرأة ودعم سمعتها بين الرجال، والنساء، واألسر وفي مجتمع األعمال.

· إشراك الرجال أيضاً: تضمن إستارتا استفادة الرجال من برامج التدريب، والمناسبات وغيرها من المبادرات وتشجعهم على االستفادة من المزايا مثل 	
مرونة العمل وإجازة األبوة. أيضاً، يساعد تقديم سياسات وبرامج شاملة على تجنب المقاومة أو الفهم الخاطئ لعدم المساواة في المعاملة.

· كن مستعداً للتحدي: إن دعم المرأة لالستفادة من فئة األعمال التي يكون تمثيلها فيه غير كاٍف عادًة– خاصة اإلدارة – يستغرق وقتاً طويالً وليس 	
باألمر السهل أو غير المكلف. تعتقد إدارة إستارتا باإلجماع أن االستثمار في معالجة هذه التحديات سيحقق فوائد كبيرة ليس فقط بالنسبة لتحسين 

نتائج األعمال ولكن أيضاً لتحسين الحياة الشخصية للمرأة ومساهمتها في إحداث تحول إيجابي في المجتمع.

الخاتمة

يعد تعريف »األعمال غير التقليدية » في األردن واسعاً. وبالنسبة لـ إستارتا، فإن التركيز يجب أال يكون فقط على زيادة مشاركة المرأة في القطاع الذي يهيمن 
عليه الرجال عادًة، لكن أيضاً على خلق ثقافة شمولية في مكان العمل تدعم المرأة لتأسيس مسار مهني لها طويل األجل في الشركة وتولي أدوار قيادية والعمل 
ضمن ساعات عمل غير تقليدية بما فيها المناوبة الليلية وأيام العطلة األسبوعية )الجمعة(. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، تبنت إستارتا نهجاً متعدد األوجه يتراوح 
من برامج التدريب والتوعية إلى المرونة ودعم اآلباء العاملين. إن استراتيجية إستارتا في جذب المزيد من النساء واالحتفاظ بهن في مكان العمل قد مكنتها من 
اغتنام ميزة تنافسية في استقطاب أفضل الخريجين الجدد في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوفير األسس الضرورية للنمو المستمر واألداء عالي 

المستوى.
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