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 المستخلص:

احتلت  مكاةتة هامتة  لتى  يُعتبر التمكين االقتصادي للمرأة المصرية من أهم القضايا التى      

قائمة األولويات للحكومة المصرية ومختلت  الاا ليناالحكومتةا المرا تل البح،يتةا المت متات 

غيتتر الحكوميتتةعل و لتتى التترغم متتن الولتتود المب ولتتة لماتتاةاة التمكتتين االقتصتتادي للمتترأة 

تحايتا المصرية فى  افة الوظائ  بالقطاع الحكومى بشكل  ام والقطاع الخاص  لتى وعتا ال

م،ل المتشات الاتاقية والاياحيةا إال إةه متااا  ببترا العايتا متن التحتايات التتى بتسلر بالاتل  

 لتتتى قتتتارة المتتترأة المصتتترية  لتتتى المشتتتار ة الاعالتتتة فتتتى الحيتتتاة ا قتصتتتاديةل ا تتتتتاد ا إلتتتى 

 ا تمارات ا  تقصاء التي بم بوايعلا  لى التااء العامالت فى الاتادق  يتة البحت  حيت  بتم

ا تقصتتتاء حتتتالل للتحليتتتل بر تتتتخاام برةتتتامة الحتتتلم ا حصتتتائية للعلتتتوم  105بوايتتتا  تتتاد

ا اهتتتم البحتت  الحتتالي بارا تتة واقتتا بشتتليل المتترأة المصتترية فتتى الاتتتادق SPSSا عتما يتتة 

وذلك بما يتضمته من درا ة بمكين المرأة فتى العمتل الاتتاقى والوظتائ  التتى بشتلللا و ت لك 

واعه المرأة فتى العمتلا وغيرهتا متن  يا تات د تم األ ترةل أو تح  درا ة التحايات التى ب

التتائة اباتاق أراء  يتتة البحت   لتى أف الاتتادق  يتتة البحت  ال بلتتلم بتطبيتع  يا تات  متل 

المتتترأة وذلتتتك وفقتتتا لقتتتاةوف العمتتتلا  متتتا اباقتتتوا  لتتتى وعتتتود  تتتاد متتتن التحتتتايات ا داريتتتة 

لاتادق مما يم،ل بحايا يواعة التااء العتامالت فتى وا عتما ية التى بواعه المرأة فى حتا ة ا

الاتادقل ل لك بتاء  لى مابم التوحل اليه من ةتائة يو   لى الولات ا داريتة المتوةتة بت لك 

المتابعة الماتمرة  لى الاتادق والتأ ا من ا لتلام بايا ات  مل المترأة والعمتل  لتى بمكتين 

 لوظياية  لى قام المااوة ما الرعلل المرأة وبقايم للا العايا من الملايا ا

  يا ات د م المرأةا التحاياتا التأليرات ا يوابيةا الاتادق المصريةلالكلمات الدالة: 
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Abstract: 

     The economic empowerment of Egyptian women is considered 

one of the most important issues that occupied an important place on 

the list of priorities of the Egyptian government and the various actors 

(government, research centers). Despite the efforts made to support 

the economic empowerment of Egyptian women in all jobs in the 

government sector in general and the private sector in particular, such 

as hotel and tourism facilities, many challenges still arise that 

negatively affect the ability of Egyptian women to participate 

effectively in economic life. Based on the survey questionnaires that 

were distributed to women working in hotels, the research sample, 

where 105 surveys are valid for analysis by using the SPSS program, 

have been distributed, the current research is concerned with studying 

the reality of the employment of Egyptian women in hotels, including 

the study of empowering women in hotel work and the jobs that they 

occupy as well as studying the challenges that face Women at work, 

and other family support policies. The results indicated that the 

research sample's opinions agreed that the hotels of the research 

sample are not committed to implementing women’s employment 

policies in accordance with the labor law. They also agreed that there 

are a number of administrative and social challenges facing women in 

the hotel industry, which represent a challenge facing women working 

in hotels. Therefore, based on the results achieved, the administrative 

bodies entrusted with this must continuously monitor hotels and 

ensure compliance with women's work policies and work to empower 

women and provide them with many job benefits on an equal basis 

with men. 

Key words: Women Support Policies, Challenges, Positive Impacts, 

Egyptian Hotels. 
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 مقدمة:

ا فعتاال  فتي الحيتاة ا قتصتادية        والايا تية وا ةاتاةيةل حيت  يتتألر دور  بلع  المترأة دور 

المرأة فتي العمتل بتأةواع الموتمتا الت ي بعتي  فيتها متن حيت  ال،قافتات والمعتقتاات والعتادات 

والتقاليتتا والمختتاةر والقتتيم التتتي بتتتحكم فيلتتال لقتتا أ لتتت  عميتتا األديتتاف والتقاليتتا وا بااقيتتات 

فا لة للمرأة  لتى قتام الماتاواة متا الاولية أف التطور الحضاري ألي موتما يتطل  مشار ة 

 لى الرغم من اهتمام الاولة المتلايا بتحايتل  (.2009)الطحاوي، الرعل في عميا المواالت

المتترأة  لتتى العمتتل فتتي عميتتا ا بواهتتات وابختتاذ  افتتة ا عتتراءات لضتتماف ذلتتكا فقتتا بمتعتت  

رة فتي  تاد التاتاء فتي المرأة المصترية باوائتا اقتصتادية واعتما يتة أدت إلتى الليتادة الماتتم

ال يتتلا   متتل  (.2003)حلميي ، مختلتت  الموتتاالتل بمتتا فتتي ذلتتك العمتتل الاتتياحي والاتتتاقي 

المرأة متاةي ا ويتاب  ببطء في معار ة اآلباء لتوظي  ا ةتا  فتي قطتاع الضتيافةا والمعتقتا 

ا ال  ما اف للمترأة إ تلام وا تل فتي دفتا  ولتة العمتل وا ةتتا  (.2008)أبو خرامة، الايتي

 تتيما فتتي  صتترةا الحتتاليا فقتتا أ تتلم  المتترأة فتتي الخامتتة بتتالتعليم بشتتكل  بيتتر وفتتي الطتت  

شيييو  ،  )والصتتتتا ة والتوتتتارة والعمتتتل ا داري وفتتتي مختلتتت  الملتتتن  المحامتتتاة وغيرهتتتا

2015.) 
ل (Clausing, 2019)بعتا الاتياات قتوة حا تمة فتي د تم حتتا ة الاتياحة والضتيافة     

مليتوف  9.2٪ من موظاي الضيافة والاياحة البتال   تادهم 50أ ،ر من  في الواليات المتحاةا

 National Travel)موظ  من التااءا لكن القليل متلم يصل إلتى متاحت  ا دارة العليتا 

and Tourism Office, 2020) فقتط متن الرا تاء التتايت يين 5ا  اف  2016ا في  ام ٪

تا مختلاين  ن القطا ات األخرى في  تالم ٪ من الرا اء في حتا ة الاتادق من الاياا9و 

 ل(Clausing, 2019) األ ما  

إف االفتقتار إلتى د تم العمتل واأل ترة للملتيتات ألتتاء األمومتة ومتا بعتاها أمتر بتارا بشتكل     

ختتتاص فتتتي حتتتتا ة الاتتتياحة والضتتتيافةل أظلتتتر بقريتتتر حتتتاي  حتتتادر  تتتن خامتتتة أبحتتتا  

 لتتى إعتتااة  ائليتتة مافو تتة األعتتر  ٪ فقتتط متتن المتتوظاين 8الكتتوةورأ أةتته متتا حصتتو  

(Donovan, 2019)  ا احتل  حتا ة الترفية والضيافة المرببة ال،اةية فتي عميتا الموتاالت

٪عل با  تافة إلتى ذلتكا بعمتل غالبيتة العتامالت فتي حتتا ة 16عميا الصتا ة هتو امتو ط 

إعتااة أمومتة الضيافة في متاح  غير قيادية ذات دخل متخاض وإمكاةية أقل للحصو   لى 

-COVIDفتي اآلوةتة األخيترة ا أدى اةتاالع  (.Horowitz et al, 2017) مافو ة األعر

إلتتى الضتتلط  لتتى بحتتايات عايتتاة  لتتى التتتوااف بتتين العمتتل والحيتتاة للتاتتاء متتا األةاتتا ا  19

ا لمحاودية الوحو  إلى ختامات ر ايتة األةاتا  ل أدى  ت ء ر ايتة (Krentz, 2020)ة ر 

األ رة ا  افي ما  ام وعود أعااة أمومة مافو ة األعر ود م العمل واأل ترة ذي الصتلة 

 إلى معا  الاوراف غير الطو ي للتااء الموظااتا وخاض عاذبية العمل في الصتا ةل
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 لى التقيض من األهمية العملية وا عتما ية للمو وعا فترف واقتا بشتليل و يا تات د تم    

رة العاملةا قا ع ب  القليل من ا هتمام األ اديمي في أدبيات حتا ة الاتياحة والضتيافةل األ 

ا  ميا من خال  بوايا ا تتمارات  في محاولة لاا ه ه الاووة البح،يةا يتخ  البح  الحالي ةلو 

ا تقصاء لاحص واقتا بشتليل المترأة العاملتة فتي حتتا ة الاتتادق ومحاولتة معرفتة التحتايات 

 عللم فى العمل بصتا ة الاتادقل ياترشا بح،تا باأل ئلة البح،ية التالية:التى بوا

 ما هي الايا ات التى بتبعلا المتشأت الاتاقية ما المرأة العاملة؟ ل1

  ي  بشعر المرأة العاملة في قطاع الضيافة بل ه الايا ات؟  ل2

 الاتادق؟ما هي أهم التحايات التي بواعللا المرأة العاملة ألتاء العمل فى حتا ة  ل3

 يتت  بتتسلر بوربتتة األمومتتةا إيواب تتا و تتلب ا  لتتى التطتتور التتوظياي واألداء الملتتتى للمتترأة  ل4

 العاملة في موا  الضيافة؟

ما هي التلييرات المطلوبة في  يا ات العمل الحالية وما ال ي يمكتن للمت متات والموتمتا  ل5

  كل القيام به لا م األملات العامالت في موا  الضيافة؟

هتت ا البحتت  إلتتى درا تتة بصتتور التاتتاء العتتامالت وخبتترابلن بايا تتات العمتتل فتتى يلتتا     

الموتتا  الاتتتاقىا والتحتتايات التتتى بتتواعلم ألتتتاء العمتتل  تتواء متتن إدارة المتشتتأة الاتاقيتتة أو 

العاملين أو العمالء أةاالم وا ترابيويات المواعلةل ةعتقا أف م،ل هت ه الارا تة ملمتة لللايتةا 

ل مشكلة حتتا ية حتعبة وبضتا األ تاأ لمليتا متن التطتوير الت تريل وبلقي الضوء  لى ح

ا فتي هت ه البر تة اللادئتةا فتي  مليتة عت ن المليتا متن  ةاعى ألف ةكوف أو  متن يرمتي حوتر 

 االهتمام من األو اة األ اديمية والصتا ة والموتما للت ر في ه ه القضيةل

 النساء ف  القوى العاملة

لما يةا احتل  القضايا الوتاتاةية لى ماى العقود األربعة ا   
ع1ا

مر تل الصتاارة فتي قتاةوف  

الماتاواة فتتي األعترا التت ي يعتالة مختتاو  التمييتل  لتتى أ تاأ الوتتتل فيمتا يتعلتتع بتتالتوظي  

 واألعور وةقل العمل والترقيات ةتيوة ل لكا حال  بلييترات ملحوظتة فتي  تياق  متل المترأة

(Nath,2000). معتايير ا عتما يتة والمتعلقتة بتالتوظي   تمن بم إ ادة بربي  العايا متن ال

إةتتار بتتم إةشتتااه متتن ختتال   اتتر القتتيم وا فترا تتات ال،قافيتتة الاتتائاة للتحقيتتع فتتي الماتتارات 

الملتية للمرأة حي  غيان التااء في ا دارة العليا باب  الحتواعل التت يميتة و ت لك الحتواعل 

 ة فتي ا اديتاد فتي الما تي القريت ا إال المارو ة ذابي ا لى الرغم من أف مشار ة المرأة آخ

أف المعتتا  يتخلتت   تتن البلتتااف األختترى فتتي مختلتت  قطا تتات ا قتصتتاد والاتتياحةا ال بتتلا  

تا فتي ماتتويات ا دارة العليتا وفق تا لمسشتر كما تتر ارد العالميتة المرأة مم،لة بم،يال  ةاقص 
ع2ا

ك 

                                           
1
 أوا عتما يةا أوالروحاةيةلمشا ر والالو يات البيولوعيةا أو الوتايةا أو الواايةا أوالعاةايةا ا ع 
2
 مسشر خاص بقياأ بقام مكاةة المرأة ا عتما ية وا قتصاديةل«: ما تر ارد العالمية» ع 
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ا يوابية ةحو العمل في القطا تات الاتاقيتة  ل حي  ا بواهات(2014)حو  التلوض بالمرأة 

بشمل العمل في الاتادق بقار  الى من ا  تاادة واألهمية وما يتتة  ته من بحقيع دختال  عيتاا  

 .(Boone, 2013 and Clerk, 2014)ومكاةة ملتية

ف رغم اف المرأة المصرية بم،ل بقريبا ةص  الموتما من حي  التر يبة الايموغرافيتة اال ا   

% متتن قتتوة العمتتلا وذلتتك وفقتتا لتقريتتر احتتاره معلتتا 24مشتتار تلا فتتى  تتو العمتتل ال بتعتتاى 

% حتتا  باتتاوت أ تتااد 34متتا يتلى متتن الممكتتن أف يرباتتا التتتابة المحلتتى ا عمتتالى بتاتتبة 

الرعتا  متا أ تااد التاتاء فتى  توق العمتل وبتتلخص أهتم خصتائص  توق العمتل ل ةتا  فتتى 

 (:2020لدراسات اإل تصادية، )المركز المصرى لمصر فى التالى

  ع  مشار ة ا ةا  فى  وق العمل مقارةة بال  ورل ل1

 باضيل ا ةا  للعمل الحكومى فى مقابل القطاع الخاصل ل2

 الحاعة هى أ ،ر الاوافا للووء التااء الى العملل ل3

 وعود فارق فى األعور بين الوتايينل ل4

 محاودية ا ةا  فى حتا القمارل ل5

 الضيافةالمرأة ف   طاع 

في العقود األخيرةا  اة  المرأة بااهم في قوة العمل الملتية  لى الرغم من دورها في      

المتتتتل   لوعتتتة وأمل وحيتتت  ال بتتتلا  حتتتتا ة الاتتتتادق بعتتتاةي متتتن  تتتام الماتتتاواة والتمييتتتل 

 and UNWTO, 2015)  National Centerوالتحتر   تا المترأة واةتلتاو حقوقلتا

for Social Research, 2018،) في ةال الاياق أو ل Brownell and 

Walsh, 2008)،)  أف المرأة العاملة في موا  الضيافة بواعه بحايات إ افية ةتيوة لطبيعتة

وخصائص الصتا ة التي بعمل فيلال بكمن المشا ل التي بحيط بتالتطوير التوظياي للمترأة فتي 

أشارت درا ة آموف األخيترة التتي  التاريخ والمواق  ا عتما ية والخبرة المباشرة في العملل

إلتتى أف هتتتاو العايتتا متتن الارا تتات التتتي بتاولتت  مو تتوع  (،2015رزان وأميي ، أعربلتتا ا

الاياحة بشكل  ام وهتاو درا ات  ربية وأعتبية بحال   ن مااهمة المرأة في  وق العمل 

ة فتتي هتت ا حيتت  مو تتوع المتترأة والاتتياحة فتتي هتت ا الموتتا  قليلتتة عتتا ا وال بوعتتا درا تتة  تتابق

ا إلى أف ا هتمام بمالوم  مل المترأة يعتود إلتى باايتة (2009الطحاوي )الموا ل حي  أشار 

ال،ورة الصتا ية  تاما باأ  ما  المصاةا برو العمتل ةتيوتة  رهتاق  تا ات العمتل الطويلتة 

واألعرالمحاود باب  دخو  ه ه المرأة موا  العمل لتلطية التتقص فتي العمالتة فتي المصتاةا 
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ا متلدو   خو  ف ا من اةقطاع العمل والخاارة الماليتةا وذلتك يس تا أف المترأة العاملتة بلعت  دور 

تا ختار  المتتل  وبقت  عتب تا إلتى عتت  متا الرعتا   داخل المتتل  وخارعتها حيت  بعمتل أيض 

ا أو  وبشارو في  مليات ا ةتا ا التي بعر  بأةلا المرأة التي بعمل في متشأة وبتقا تى أعتر 

ل يوت  ا تتلال  قطتاع الاتياحة فتي (Anisah and Frinwei, 2016) مللتا مكافأة  لى 

بوظيتت  التاتتاء حيتت  ابضتتل أف هتتتاو العايتتا متتن التتاوافا لعمتتل المتترأة فتتي الاتتتادقا وشتتمل  

ل (2018)هنياء ، الاوافا االعتما ية والاوافا ال ابية والاوافا ا قتصادية وال،قافية والتعليميتة

وق العمل المصري بعاد متن الخصتائص التتي ألترت  لتى و تا با  افة إلى ذلكا يتميل  

المرأة المصرية وماى ةلبلا  لى العمالة مما باب  في موااةة بتين  ترض العمالتة والطلت  

وه ه الخصائص هي  ما يلتي: ا ادوا  التوظيايا بولئتة  توق العمتلا التمييتل التتو ي فتي 

 ل(2013)شهاب،  وق العمل المصري 

 ف   طاع السياحة والضيافةفوائد عم  المرأة 

ا واادت متن لقتلتا بتااتلا حيت      ا فتا ال  شعرت المرأة بقيملا في الموتما فأحبح   تصتر 

ا  تتتتتروري ا فتتتتتي بتميتتتتتة واادهتتتتتار بالدهتتتتتا ا 2010 ,بعتبتتتتتر المتتتتترأة العاملتتتتتة  تصتتتتتر 

 AlMazroei ا رئياتتي ا فتتي بتشتتئة عيتتل بعقتتو  متاتحتتة ومعرفتتة عل حيتت  بلعتت  المتترأة دور 

مختلاةا مما يااهم في بتمية وبطوير الاياحة مما يليا من  اد الاياحل ووعود المرأة لقافات 

فتتي العمتتل الاتتياحي دليتتل  لتتى قبتتو  الموتمتتا لوعتتود وا تضتتافة الاتتائحينا  متتا أف بوظيتت  

المرأة في قطاع الاياحة يقلل من الحاعة إلى العمالة الوافاةا ويقلل متن معتا  البطالتة للتاتاءل 

 بطالة بين الخريوين هو للتااءلوأ لى معا  

 التحديات التى تواجه المرأة أثناء العم  فى الضيافة

يتم ا تبار الحمتل واألمومتة الوايتاة  مصتار للتتقص أو  تام الكاتاءة فتي مكتاف العمتل ممتا    

يضر بوظائ  المترأةل بشتكل أ ا تيا بتم بحايتا األداء التوظياي للمترأة ليكتوف بتتال ماتتوى 

عل ومتتا ذلتتكا بواعتته التاتتاء بعتتض متتن Heilman and Chen, 2005)أداء الرعتتل 

 ,.Grandey et al)التتاقضتتات فتتي المعاملتتة الشخصتتية واألعتتور والتطتتوير التتوظياي 

 ل  (2020

بواعتته األملتتات العتتامالت بحتتايات  بتتور الحتتاود  تتتا التعامتتل متتا التليتترات البيولوعيتتة    

المرببطة بالحمل ور اية ما بعا الوالدةل يتم إحضار ه ه التوارن مباشترة إلتى مكتاف العمتلا 

حيتت  قتتا يتتتم وحتتملا وبقييمتتات  تتلبية ا لتتى  تتبيل الم،تتا ا اةخاتتاض االلتتتلام التت يمتتيع متتن 

ما بتكي  األملات العامالت ما ه ه التلييرات متا  تع  محتاودا ومتا ذلتك  اآلخرينل  ادة

بت تر بعتتض التاتاء إلتتى هت ه التلييتترات  لتتى أةلتا مسشتتر  لتى  تتلوة م،تل كالك بتتةك واأللتتم 

الشتتايا أو ا ةل تتا  التت ي يتاتتك  فتتي العمتتل ا لتتى  تتبيل الم،تتا ا ملتتص التتاورة الشتتلريةا 

تا فتي وا طران التتومعل ومتا ذلتكا فترف المتل  بت ين موتاالت العمتل واأل ترة قتا ياتاهم أيض 

الشعور باألحالةا حي  يمكن أف يوفر العمل باوام  امل الموارد لماا اة األملات العتامالت 
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ل من أعل اال تتاادة متن (Martela and Pessi, 2018)  لى التعامل ما ه ه الضلوةات

صتتتا ةا حيتت  يعتبتتر قطتتاع حتتتا ة الاتتياحة والضتتيافةا يوتت  أف يتتتم دمتتة التاتتاء فتتي هتت ه ال

 الاياحة والضيافة من الصتا ات الملمةل

الى أف مع م بحايات  متل المترأة فتي قطتاع الاتياحة والضتيافة  (2010القحطان  )أشار    

بتبا من المعتقاات والعادات والتقاليا واالةطبا ات وال،واب  التتي ورلتلتا األعيتا  دوف  تب  

وبأليرهتتاا فتتي التت ي بعتتاةي متتته المتترأة متتن العايتتا متتن حقيقتتيا ولكتتن ال يمكتتن إةكتتار قوبلتتا 

التحايات والعقبات التي بعيع  مللا في ه ا القطاع ال ي يعا من أ بر قطا ات التوظيت ا لت ا 

فرف التحايات التي بواعللا المرأة في موا  الاياحة والضيافة بشمل الت ترة الاتلبية للموتمتا 

ة ومعار تتة الوالتتاين لعمللتتم والتقاليتتا االعتما يتتة بالتاتتبة للمتترأة العاملتتة فتتي قطتتاع الاتتياح

 (.2016)فراج ، الصارمة 

 تحديات العم  .1

ا متن التحتايات بمتا ((Peshave and Gupta, 2017وفق ا لـ     ا بواعته التاتاء  تاد ا  بيتر 

فتي ذلتتك الصتعوبات فتتي إدارة  تا ات العمتتل الطويلتتة م  تا ات العمتتل غيتر المتت متتةل بيتمتتا 

إلتى أةته متن الوا تل أف هت ه التحتايات بترببط فتي اللالت  ب،قافتة ( (Madsen, 2010أشتار 

مكتتاف العمتتل وبشتتمل بحيتتل حتتاح  العمتتل والتمييتتل والقولبتتة والتتتاري  المحتتاودل وفق تتا لتتـ 

Magablih, 2006) ع فرف حتا ة الضيافة لايلا بم،يل متتخاض بشتكل  تام للمترأة فتي قتوة

العامالت في حتا ة الضتيافةل ومتا ذلتكا و لتى  ٪ من التااء 14.6العمل حي  يوعا حالي ا 

الرغم متن الليتادة فتي  تاد التاتاء العتامالت فتي حتتا ة الضتيافة ختال  العقتا الما تي ا إال 

٪ فقتتط متتن القتتوة العاملتتة د وهتت ا يتتا  بو تتوح  لتتى أف حتتتا ة 14.6أةلتتن متتا التتن يشتتكلن 

 ,Kattaraيت  أ لتن ل ح(2007)جدييد، الضتيافة ال بتلا  لقافتة ذ وريتة فتي مكتاف العمتل 

أف المرأة في الاو  العربية بعاةي من مشا ل  اياة متلتا التوفيتع بتين العمتل ختار   ((2005

المتل  والواعبات األ رية و ام وعود فرص  مل متا بةا مما يوبر المرأة  لى العمتل فتي 

لترقيتات ا مواالت غير متا بة للال المواق  الالبية بواه العمل في قطاع الاتتادق م،تل: بتطء ا

وظتتتتتترو  العمتتتتتتل المرهقتتتتتتةا والتحتتتتتتر  والتمييتتتتتتل  تتتتتتا المتتتتتترأةل فتتتتتتي حتتتتتتين أشتتتتتتار 

(Karunarathna, 2015)  إلى أف هتاو  اد ا من العوامل التتي بعمتل  عوائتع أمتام  متل

المرأة فتي الاتتادق والتقتام التوظياي م،تل التمييتل بتين الوتاتين والتحتر  الوتاتيا والتأهيتلا 

و توات الخبرةا و ام المااواة في األعورا وال،قافة التت يميتة لصتراع األ ترة العاملةلاشتار 

Baum, 2015))يتتل المتترأة فتتي المتاحتت  العليتتا فتتي موتتا  هتتتاو ةقتتص ملحتتوظ فتتي بم،

٪ متن 20٪ من عميتا المتاحت  ا داريتةا وأقتل متن 40الضيافةا حي  بشلل التااء أقل من 

 أدوار ا دارة العامة ا وأ بان ظرو  العملا و ام بكافس فرص المشار ة في مكاف العملل 

التى القضتاء  لتى  افتة  (،2021)برنامج األمم المتحدة اإلنمائى فى الدول العربيية،يلا     

أشكا  التمييل  تا التاتاء والاتيتات ال يم،تل حقتا أ ا تيا متن حقتوق ا ةاتاف فحات ا بتل هتو 
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أيضا  امل حا م في التعويل بتحقيع التتميتة الماتتاامةل وقتا لبت  مترارا وبكترارا أف بمكتين 

فتتي عميتتا التاتتاء والاتيتتات لتته ألتتر مضتتا  ا وياتتا ا  لتتى دفتتا التمتتو ا قتصتتادي والتتميتتة 

ا ععلتتا الماتاواة بتين الوتاتين محتور  ملتتا فتي برةتامة 2000المواالتل ول لكا ومتت   تام 

—عتبا إلى عت  شر ائتا في األمتم المتحتاة وبقيتة الموتمتا العتالمي—األمم المتحاة ا ةمائي

 وشلاةا بقاما ملحوظا  لى ه ا الصعيا مت  ذلك الحينل فاليوم بوعا أ اد أ بر من الاتيات فتي

 امتتا ا وحققتت  مع تتم متتتاةع العتتالم بكتتافسا  بتتين  15المتتاارأ مقارةتتة بمتتا  اةتت   ليتته قبتتل 

في المائتة متن العتاملين بتأعر ختار   41الوتاين في التعليم االبتاائيل  ما بشكل التااء اليوم 

وبلا  أهاا  التتمية الماتاامة إلى اال تتاادة  ل1990في المائة في  ام  35اللرا ةا مقابل 

 ه ا ةوااات لضماف و ا حا للتمييتل  تا التاتاء والاتيتات فتي  تل مكتافل إذ ال بتلا  من ه

هتاو أوعه  بيترة متن  تام ماتاواة فتي  توق العمتل فتي بعتض المتتاةعا متا حرمتاف المترأة 

بصورة متت مة من المااواة في الحصو   لى الوظائ لوبواعه التاتاء فتي المتطقتة العربيتة 

العمتلا ويتعر تن لخطتر البطالتة بشتكل أ بتر بك،يتر مقارةتة   وائع  بيترة أمتام دختو   توق

بالرعتتا ل و لتتى التترغم متتن أف معتتا  البطالتتة بتتين التاتتاء شتتلا اةخاا تتا بطيئتتا  لتتى متتاى 

فتي المائتة  19.96إلتى  2000في المائة في  تام  22.4الاتوات الـخماة  شر الما ية من 

 ع  معا  البطالة بين الرعتا  فتي ا فرف معا  البطالة بين التااء يليا  لى 2015في  ام 

فتتي  6.2فتتي المائتتةا ولاللتتة أ تتعا  المعتتا  العتتالمي التت ي يبلتت   8.96المتطقتتة والتت ي يبلتت  

المائةا في العام ةااهل وفيما بين التااء الشاباتا بعتبر معاالت البطالتة األ لتى فتي العتالما إذ 

فتتي المائتتةا  لتتى  23 فتتي مقابتتل 48—بقتتارن متتن  تتع  م،يالبلتتا بتتين الشتتبان متتن التت  ور

 في المائة  الميا ل 13و16التوالي مقارةة بـ 

 التحديات االجتماعية .2

إلتتى أف التاتتاء فتتي حتتتا ة الضتتيافة يتتواعلن العايتتا متتن  (Molebatsi, 2006)أشتتار     

التحايات الحا مة المختلاة من عواة  الماسوليات األ رية والتوااف في العمل والحاعة إلتى 

مواعلة مختل  المشكالت وبحقيع العايا من التحايات للتلل   لى آفاق ملتية  اليتة ومكاةتة 

لي والصتتراع األ تتري هتتو أ بتتر  قبتتة أمتتام مرموقتتة فتتي حتتتا ة الضتتيافةل اف الختتال  العمتتا

٪ متتن المتلوعتتات  تتن ةاشتتطات 52مشتتار ة المتترأة فتتي العمتتل الاتتياحيا حيتت  أف حتتوالي 

اقتصادي ا قبل اللوا  وبعا اللوا  قا يح ر  ليلن العمل وا  تمتاد  لتى التلو  ماليتا  ووعتا 

ا أيضا أف أحا أهم أ بان برو المرأة للعمل هو وعود أةاا  حلارل و  ل ك بلع  المترأة دور 

فا ال  في الحياة ا قتصتادية والايا تية وا ةاتاةيةا حيت  يتتألر دور المترأة فتي العمتل بتأةواع 

الموتما ال ي بعي  فيه من حي  ال،قافات والمعتقاات والعادات والتقاليا وا بااقيتات الاوليتةا 

مرأة  لى قام الماتاواة وقا أ لت  ذلك يتطل  التطور الحضاري ألي موتما مشار ة فعالة لل

ع أف التمييتل بتين (Posholi, 2012ل وعتا Baum,2013))ما الرعل فتي عميتا الموتاالت 

التت  ور وا ةتتا  فتتي التتتروية للتت  ور فتتي الاتتياحة والاتتتادق يحصتتلوف  لتتى أعتتور أ لتتى متتن 
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٪ل وبالتتتالي يعتبتتر التمييتتل فتتي األعتتور أحتتا األ تتبان الرئياتتية  ةخاتتاض 20التاتتاء بتاتتبة 

ر ة المترأة فتي قطتاع الاتياحة والاتتادقل لت ا فترف العوامتل التتي بتسدي إلتى التقتام الملتتي مشتا

بشمل: ةقص التا م األ تريا والملتارات الشخصتيةل لت لك يوت  أف يعمتل البحت   لتى إاالتة 

الصورة الالبية الاتائاة فتي موتمعابتتا والتتي بعيتع باايتة المترأة فتي بتميتة الاتياحة المصترية 

 ل  (European Training Foundation, 2010ا

 التحديات اإلدارية .3

ع فتتي الاتتتوات األخيتترةا أظلتترت األبحتتا  أف Taylor and Walsh, 2004وفق تتا ا   

ا أحا التحايات الرئياية في التقام التوظياي للمترأةد يبتاو  الصراع بين العمل واأل رة هو أيض 

الرعتا  باتب   وائتع م،تل  أف التااء يلادرف الصتا ة بمعا  أ لتى بك،يتر متن ة ترائلن متن

ا (2014علي  )بألير الخصائص الوظياية المميتلة ومواحتاات العمتل غيتر الوا تحةل وعتا 

ا أف التحر  الوتاي فتي العمتل ةتابة  تن هيمتتة األدوار الوتاتية  لتى األدوار األخترى  أيض 

والتحتتر  الوتاتتي بمتتا فتتي ذلتتك التحتتر  اللا تتي ام،تتل التعليقتتات واالةتتافا ات واألحتتوات 

لوتايةع التحر  غير اللا ي ا رض الصور والتعبيرات وا يماءات التي بتوتاوا الحتاودع ا

ل في درا ة مماللة ا بواعه التااء العتامالت فتي فتتادق الخمتل ةوتوم فتي بر يتا خبترة ووقت تا 

غيتتر  تتافيين لاحتتاقاء واألقتتارنا واألعتتور المتخاضتتةا وحتتعوبة الحصتتو   لتتى برقيتتة 

ألتتتاء العمتتل فتتي حتتتا ة الضتتيافةل هتتتاو فتترص برقيتتة غيتتر  افيتتة با تبارهتتا بعتتض العوائتتع 

ووح  وظياي غير وا تل للوظياتةل لت لك ال بتلا  هتتاو العايتا متن القضتايا التتي بواعللتا 

التااء اليوم بما في ذلك  ام معاملتلن  لتى قتام الماتاواة فتي مكتاف العمتل وهتتاو بمييتل فتي 

مكتاف العمتل والتمييتل والتحتايات األخترى م،تل األعورا ذ رت أف المعاملتة غيتر العادلتة فتي 

 ,Mqabalaعل أو تتل Kumari, 2014)التاكيتتر المتحيتتلا وقضتتايا الاتتالمة واألمتتن ا 

أف المرأة باضل العمل في وظائ  الحول وا  تتقبا  ووظياتة مضتياة لتم المبيعتات  ((2005

 ,Peshave and Guptaوالوظائ  ا دارية وأخيرا أقاام األغ ية والمشتروباتل أو تل 

ا من التحايات بما في ذلتك الصتعوبات فتي إدارة  تا ات  ((2017 أف المرأة بواعه  اد ا  بير 

 العمل الطويلة م  ا ات العمل غير المتت مةل
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 العوام  الرئيسية الت  تؤثر على التقدم الوظيف  للمرأة

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم العوامل المسلرة في التقام الوظياي للمرأة(: 1شك  )

 (Magablih, 2006) المصدر:

 منهجية البحث

العاملتة فتي الاتتادق وخبرابلتا متا الايا تات  اللرض من ه ه البح  هو درا تة بصتورالمرأة

التى يتم التعامل معلا بلتاا والتحتايات التتى بواعته المترأة ألتتاء العمتلل حتادت ةتارة األدبيتات 

ا ظاهري ا لوما البياةات  Masberg and) والطبيعة الموعلة ل  تشا  لل ا المو وع ةلو 

Silverman, 1996)با تخاام إ تتمارات ا  تقصتاء  ل ل لكا بم ا تخاام بصميم بح   مى

 للحصو   لى باايرات ذابية مباشرة لخبرات موظاي الاتاق من التااء بواه محاور البح ل

 ا تمارة ا  تقصاء: 

  بم أخ  العيتات من فتادق القاهرة  الخمل ةوتوما حيت  بتم بحايتاها  لتى أةلتا الموتمتا

ا ومن لتم بتم اختيتار أقاتام ا شترا  (2016-2015لجمعية الفنادق المصرية )وفق ا 

 الااخلى والمكاب  األمامية والحاابات واألغ ية والمشروبات  موتما للارا ةل

 فتتاقاع وفقتا لومعيتة الاتتادق المصترية  29وببين أف  اد فتادق الخمل ةووم بالقاهرة ا

ا ووعتتتا البحتتت   تتتاد العتتتامالت  34اختتتر  تتتاد  2016-2015ادليتتتل الاتتتتادقع لعتتتام 

ل العتامالت فتي ا شترا  التااخلى (Ezzat and Qoua, 2019)ع 530رة ابالقتاه

والمكاب  األمامية مما أدى إلى درا ة ه ا التلييتر الكبيتر وأ تبان اةقطتاع المترأة  تن 

 العمل في ه ه الاتادقل بم اختيار العيتة العشوائية الطبقية لتكوف  يتة الارا ةل

 اختيار العيتة (:1جدول ر م)

فى عدد الفنادق 

 القاهرة

اجمالى عدد العامالت فى 

 الفنادق

 نوع العينة حجم العينة

  يتة  شوائية ةبقية 115 530 29

 

  

 التقدم الوظيفي

 موقفال - الفردية العوامل
 الشخصية

 التنظيمية العوامل

 البشرية الموارد

 التنظيمية الثقافة

 اجتماعية عواملال

 والجنس األسرة قضايا
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 معا  ا  توابة(: 2جدول ر م )

 التابة%  اد الصالل للتحليل الليرحالل حوم العيتة ا عمالى

530 115 10 105 19.8% 

 لي مقياأ ليكرت الخما ي بارعات موافقة بتار  من غير موافع بشتاة  وإ تما ا  تقصاء

 ع درعات الموافقة والماى لكل درعةل3حتي موافع بشاة ويو ل الواو  رقم ا

 مقياأ ا عابة  لى فقرات ا  تقصاءل (:3جدول ر م)

درجات 

 الموافقة
 موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

موافق 

 بشدة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 5: 4.21 4.20: 3.41 3.40: 2.61 2.60: 1.81 1.80: 1 المدى

 0.80=  5ع م 1 – 5ا المدي )طول الفئة( =

 النتائج والمنا شة

 دراسة الصدق والثبات

وباختبارمعامل ألاا  روةباخ الماتخام في قياأ لبات ا  تقصتاءا أو تح  التتتائة   

وهى أ ،ر من التابة المحادةل وهي قيمة مقبولة حيت  أف التاتبة  0.98أف قيمة أل   روةباخ

ل وهتتو متتا (Pallant, 2007)% فتتأ ،ر70المقبولتتة بالتاتتبة للبحتتو  ا ةاتتاةية وا عتما يتتة 

يشير إلي لبات ا  تقصاء وحالحية ا  تماد  ليه في الارا تة ولبتات ةتائوته إذا متا إ تتخام 

 مرة أخري في ةال ال رو ل

 وصف  لمحاور البحث:التحلي  ال

 أوالً: البيانات الديموجرافية:

يشتمل ذلك التحليل الوحاي  لي البياةات الايموعرافية التتي يتضتمتلا البحت  وذلتك 

لعيتتتة متتن التاتتاء العتتامالت بالاتتتادق  يتتتة الارا تتة متتن ختتال  التكتترارات والتاتت  المئويتتةل 

لعيتتة البحت ا ويتضتل متن الوتاو  أف غالبيتة  ع البياةتات الايموعرافيتة4يو ل عتاو  رقتم ا

 تام وذلتك بتاتبة  30التااء  يتتة البحت   اةت  بتتراوح أ متارهم فتى الائتة العمريتة أقتل متن 

 تام فتأ ،ر متعامتةا  50%ا بيتما  اةت  ةاتبة المشتار ة متن التاتاء فتى الائتة العمريتة 62.9

ف الائة العمرية حتليرة العمترل وذلك يشير الى أف حتاع القرار فى المتشأت الاتافية ياتقطبو

% 62.9وبارا ة الماتوى التعليمى أو ح  ةتائة البح  أف التابة األ بر من  يتة البحت  

متتن فئتتة المسهتتل المتو تتط أو التعلتتيم الاتتتىا بليلتتا الائتتة التعليميتتة متتن المسهتتل الوتتامعى بتاتتبة 

 %ل  5.7ك بتابة %ا وأخيرا بم،ل التابة األحلر من مرحلة الارا ات العليا وذل31.4
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 : التحليل الوحاي للبياةات الايموعرافية ( 4جدول ر م )

 % التكرار البيانات الديموجرافية % التكرار البيانات الديموجرافية

 العمر

 62.9 66  ام 30أقل من 
لمستوى ا

 التعليمى

مسهتتتتتتل متو تتتتتتط أو 

 بعليم فتى
66 62.9 

 31.4 33 مسهل عامعى 27.6 29  ام  40- 30من 

 - تتتتتام  40أ ،تتتتترمن 

  ام 50أقل من 
10 9.5 

 -درا ات  ليا ادبلتوم

 د توراةع –ماعاتير 
6 5.7 

 100.0 105 اإلجمالى - -  ام فأ ،ر  50

الحالة  100.0 105 اإلجمالى

 اإلجتماعية

 58.1 61 أ لن

 القسم

 22.9 24 متلو  57.1 60 ا شرا  الااخلى

 19.0 20 ويعو متلو   25.7 27 المكاب  األمامية

 100.0 105 اإلجمالى 11.4 12 الحاابات

سنوات  5.7 6 األغ ية والمشروبات

 الخبرة

 85.7 90 أ وام 5أقل من 

 14.3 15  ام 10-5من  100.0 105 اإلجمالى

 
 - - أ وام 10أ ،ر من 

 100.0 105 اإلجمالى

البح   اة  من التاتاء فتى قاتم ا شترا    ما أو ح  التتائة أف التابة األ بر مشار ة فى

%ا بليلتتا التاتتاء العتتامالت بقاتتم المكابتت  األماميتتة وذلتتك بتاتتبة 57.1التتااخلى وذلتتك بتاتتبة 

%ا وأخيترا أقتل ةاتبة متن المشتار ة  اةت  11.4%ا يليلا قام الحاابات وذلك بتاتبة 25.7

 ,Mqabalaمتتا %ل اباقتت  بلتتك التتيوتتة 5.7فتتى قاتتم األغ يتتة والمشتتروبات وذلتتك بتاتتبة 

ا حيتت  أشتتار التتى اف المتترأة باضتتل العمتتل فتتي وظتتائ  الحوتتل وا  تتتقبا  ووظياتتة ((2005

مضياة لم المبيعات والوظائ  ا دارية وأخيرا أقاتام األغ يتة والمشتروباتل وبارا تة الحالتة 

% وذلتك يشتير التى أف 58.1ا عتما ية ببين أف التابة األ بر من التااء أ لن وذلك بتاتبة 

بية حتاع القرار فى المتشأت الاتاقية يتولتوف التى بوظيت  التاتاء غيتر المتتلوعين حتتى غال

يكوةتتتوا أ ،تتتر بارغتتتا للمتطلبتتتات الوظيايتتتةا ولكتتتن ةاتتتبة المشتتتار ة متتتن التاتتتاء المتلوعتتتات 

%ل وبتتالت ر التتى 19.0%ا وأخيتترا ةاتتبة التاتتاء المتلوعتتات التت ين يعولتتوف أةاتتا  22.9

 10-5% متن 14.3أ تواما وةاتبة  5% أقتل متن 85.7ف ةاتبة  توات الخبرة  للتااء ببين أ

  امل 

 ثانيا:أراء المبحوثين تجاه محاور البحث

 سياسات عم  المرأة فى صناعة الفنادق .1

ع أف أراء  يتتة البحت  بميتل التى الحياديتة بوتاه 5أو ح  التتائة الموعودة فى الواو  رقم ا

حتا ة الاتادق وذلك وفقتا للمتو تط الحاتابى وا ةحترا  المعيتارى   يا ات  مل المرأة فى

حيتت  حتتاات العبتتارة كلتتاى المس اتتات الاتاقيتتة إدارة ماتتتقلة للتحقيتتع فتتى الشتتكاوى بشتتكل 
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مو تتو ى وبقتتام مالح تتات بقييميتتة بشتتأف الشتتكاوى متتن المعاملتتة الموحاتتة أو التمييتتل أو 

ا إةحتترا  3.20ا امتو تتط حاتتابى= التحتتر" ك  لتتى أ لتتى ةاتتبة متتن الموافقتتة وذلتتك  تتت

عابيتما حاات العبارة الخاحةكيتم مااةاة المراة فتي الحصتو   لتى حقوقلتا 1.22معيارى= 

القاةوةية  املة داخل بيئتة العمتلك  لتى أقتل ةاتبة متن الحياديتة وذلتك  تتا امتو تط حاتابى= 

 عل  1.26ا إةحرا  معيارى= 2.79

 اه محور  يا ات  مل المرأة فى حتا ة الاتادقإ توابات  يتة الارا ة بو (:5جدول ر م )

 العبــــــارات م
المتوسط  اإلستجابـــة

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

 الترتيب

1 2 3 4 5 

1 
يتم بمكين المترأة وبعليتل أدوارهتا 

 القيادية فى العمل الاتاقىل

 6 12 36 27 24 التكرار
2.51 1.13 

6 

% 22.9 25.7 34.3 11.4 5.7 

2 

يمتتتا التمييتتل  تتا المتترأة فتتي بقلتتا 

المتاحتت  القياديتتة فتتي المس اتتات 

 الاتاقيةل

 18 18 39 21 9 التكرار

3.14 1.18 

3 

% 8.6 20.0 37.1 17.1 17.1 

3 

يتتتم ماتتاةاة المتتراة فتتي الحصتتو  

 لى حقوقلا القاةوةية  املتة داختل 

 بيئة العملل

 9 21 27 24 24 التكرار

2.69 1.26 

5 

% 22.9 22.9 25.7 20.0 8.6 

4 

يُقام قطتاع الاتتادق ملايتا يار تلا 

قاةوف العملا م،ل إعااات الو ا 

 و ا ات الر ا ةل

 9 21 51 15 9 التكرار

3.06 1.01 

4 

% 8.6 14.3 48.6 20.0 8.6 

5 

باا ا الايا ات  لى بياير  متل 

المرأة  م،ل بلك التي بتعلتع بالبتيتة 

والماديتتتتتةا ومأو التحتيتتتتتة الماليتتتتتة 

الخاماتا ومتلا  لى  بيل الم،تا  

 ال الحصر ر اية الطالل

 18 27 30 18 12 التكرار

3.20 1.24 

2 

% 11.4 17.1 28.6 25.7 17.1 

6 

يوعتتا بطبيتتع لقتتاةوف العمتتل متتن 

حيتتتتتت  بتتتتتتوفير و تتتتتتائل التقتتتتتتل 

للموظاتتتتتتتتتات أو متتتتتتتتتن حيتتتتتتتتت  

للتاتتاء والرعتتا   األعرالمتاتتاوي

  تا أدائلم ةال العملل

 6 - 18 48 33 التكرار

2.03 1.00 

7 

% 31.4 45.7 17.1 - 5.7 

7 

لتتتتاى المس اتتتتات الاتاقيتتتتة إدارة 

ماتتتتتقلة للتحقيتتتتع فتتتتى الشتتتتكاوى 

بشتتتتتتتتتكل مو تتتتتتتتتو ى وبقتتتتتتتتتام 

مالح ات بقييمية بشتأف الشتكاوى 

متتن المعاملتتة الموحاتتة أو التمييتتل 

 أو التحر" ل

 18 24 36 15 12 التكرار

3.20 1.22 

1 

% 11.4 14.3 34.3 22.9 17.1 

 - 0,89 2.47 متوسط إستجابات عينة الدراسة تجاه محور سياسات عم  المرأة فى صناعة الفنادق

 = موافع بشاةل5=موافعا  4=محاياا  3=غير موافعا  2=غير موافع بشاةا 1
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 لتتى الواةتت  األختتر أو تتح  التتتتائة  تتام اباتتاق  يتتتة البحتت   لتتىك بمكتتين المتترأة وبعليتتل 

ا إةحترا  معيتارى= 2.51أدوارها القيادية فى العمل الاتاقىك وذلك  تا امتو تط حاتابى= 

 ,National Traveland Tourism Office)عل واباق  بلك التتيوتة متا  تل متن1.13

٪ متتن 9٪ فقتتط متتن الرا تتاء التتايتت يين و 5ا  تتاف  2016ا حيتت  ذ تتر أةتته فتتي  تتام (2020

الرا اء في حتا ة الاتادق من الايااتا مختلاين  ن القطا ات األخرى فتي  تالم األ متا ل  

و تت لك كوعتتود بطبيتتع لقتتاةوف العمتتل متتن حيتت  بتتوفير و تتائل التقتتل للموظاتتات أو متتن حيتت  

ا 2.03 تا أدائلم ةال العملك وذلك  تاامتو ط حاتابى= األعر المتااوي للتااء والرعا  

عل وبشتتكل  تتام ةوتتا  تتام اباتتاق أفتتراد  يتتتة البحتت   لتتى ا لتتتلام 1.00إةحتترا  معيتتارى= 

بايا ات  مل المرأة فى حتا ة الاتادق فى الاتادق  يتة البح  وذلك  تاامتو تط حاتابى= 

 عل  0.89ا إةحرا  معيارى=2.47

 أة فى صناعة الفنادقفوائد ودوافع عم  المر ل2
ع أف أراء  يتتة البحت  بميتل التى الموافقتة 6أو ح  التتائة الموعودة فى الوتاو  رقتم ا

بواه بعض  بارات المحور الخاص باوائا ودوافا  مل المرأة فى حتا ة الاتادق وذلتك وفقتا 

عتة للمتو ط الحاابى وا ةحرا  المعيارىك بوظي  المرأة فتي قطتاع الاتياحة يقلتل متن الحا

ا 3.51إلتتى العمالتتة الوافتتاة ويقلتتل متتن معتتا  البطالتتة للتاتتاءك وذلتتك  تتتا امتو تتط حاتتابى= 

يعتبر الاافا لوما الما  من دوافا  مل المرأة للعمل فى ك و  لك عل1.05إةحرا  معيارى= 

عل بيتمتا  اةت  أراء 0.97ا إةحترا  معيتارى= 3.46الاتادقكل وذلك  تا امتو ط حاتابى= 

اشباع رغبتلا فى بحقيتع الماتاوة  الى الحيادية وذلك بواه العبارات التالية:ك  يتة البح  بميل

عل 1.05ا إةحتترا  معيتتارى= 3.26وذلتتك  تتتا امتو تتط حاتتابى=  "بتتين المتترأة والرعتتل

و ت لك العبتتارة الخاحتتة نكبتتوافر وظتتائ  ذات  تمات بتطلتت  العتصرالتاتتائى فتتى ا لتحتتاق 

شتتعور المتترأة  "عل1.11حتترا  معيتتارى= ا إة3.26بلتتاكا وذلتتك  تتتا امتو تتط حاتتابى= 

ا إةحترا  معيتارى= 3.23بقيمتلا في الموتما وماى فا ليتلاك وذلك  تا امتو ط حاابى= 

ا 3.20وذلتتك  تتتا امتو تتط حاتتابى=  "،ا ادوا  التتوظياي لطبيعتتة  متتل المتترأة ،"ع1.10

ا رئياي ا في بتشئة عيل بعقو  متا ،ع1.09إةحرا  معيارى=  تحتة ومعرفتة كبلع  المرأة دور 

 .ع1.10ا إةحرا  معيارى= 2.86لقافات مختلاةكا وذلك  تا امتو ط حاابى= 
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إسييتجابات عينيية الدراسيية تجيياه محييور فوائييد ودوافييع عميي  المييرأة فييى صييناعة  (:6جييدول ر ييم)

 الفنادق

 العبــــــارات م
المتوسط  اإلستجابـــة

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى
 الترتيب

1 2 3 4 5 

1 

يعتبر الاافا لوما الما  من 

دوافا  مل المرأة للعمل فى 

 الاتادقل

 12 45 30 15 3 التكرار

3.46 0.97 2 
% 2.9 14.3 28.6 42.9 11.4 

2 
االادوا  الوظياي لطبيعة  مل 

 المرأةل

 15 21 48 12 9 التكرار
3.20 1.09 6 

% 8.6 11.4 45.7 20.0 14.3 

3 
بقيمتلا في الموتما شعور المرأة 

 وماى فا ليتلال

 12 33 36 15 9 التكرار
3.23 1.10 5 

% 8.6 14.3 34.3 31.4 11.4 

4 

ايادة لقة المرأة بتاالا من لقتلا 

ا  بتاالا بر تبارها  تصر 

 روري ا في بتمية واادهار 

 بالدهال

 9 - 15 24 57 التكرار

1.86 1.20 9 
% 54.3 22.9 14.3 - 8.6 

5 

ا رئياي ا في  بلع  المرأة دور 

بتشئة عيل بعقو  متاتحة ومعرفة 

 لقافات مختلاةل

 9 12 57 9 18 التكرار

2.86 1.10 7 
% 17.1 8.6 54.3 11.4 8.6 

6 

وعود المرأة في العمل الاياحي 

دليل  لى قبو  الموتما لوعود 

 وا تضافة الاائحينل

 3 9 39 48 6 التكرار

2.57 0.84 8 
% 5.7 45.7 37.1 8.6 2.9 

7 

بوظي  المرأة في قطاع الاياحة 

يقلل من الحاعة إلى العمالة 

الوافاة ويقلل من معا  البطالة 

 للتااءل

 27 15 51 9 3 التكرار

3.51 1.05 1 
% 2.9 8.6 48.6 14.3 25.7 

8 
اشباع رغبتلا فى بحقيع المااوة 

 بين المرأة والرعلل

 15 21 54 6 9 التكرار
3.26 1.05 3 

% 8.6 5.7 51.4 20.0 14.3 

9 

بوافر وظائ  ذات  مات بتطل  

العتصر التاائى فى ا لتحاق 

 بلال

 15 30 33 21 6 التكرار

3.26 1.11 4 
% 5.7 20.0 31.4 28.6 14.3 

 - 0.85 3.02 متوسط إستجابات عينة الدراسة تجاه محور فوائد ودوافع عم  المرأة فى صناعة الفنادق

 = موافع بشاةل5=موافعا  4=محاياا  3=غير موافعا  2=غير موافع بشاةا 1

 لتتى الواةتت  األختتر أو تتح  التتتتائة  تتام اباتتاق  يتتتة البحتت   لىكوعتتود المتترأة فتتي العمتتل 

الاياحي دليل  لى قبو  الموتما لوعود وا تضافة الاائحينكل وذلك  تا امتو تط حاتابى= 

ايتتادة لقتتة المتترأة بتااتتلا متتن لقتلتتا بتااتتلا بر تبارهتتا  ك.ع0.84= ا إةحتترا  معيتتارى2.57

ا  روري ا في بتمية واادهار بالدهاكا وذلك  تا امتو تط حاتابى=  ا إةحترا  1.86 تصر 

 .  ع1.20معيارى= 
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وبشتتكل  تتام ةوتتا أف أراء أفتتراد  يتتتة البحتت  بميتتل التتى الحياديتتة بوتتاه  بتتارات محتتور فوائتتا 

حتا ة الاتادق فى الاتتادق  يتتة البحت  وذلتك  تاامتو تط حاتابى=  ودوافا  مل المرأة فى

 عل  0.85ا إةحرا  معيارى=3.02

 التحديات التى تواجه المرأة العاملة فى صناعة الفنادق  .3

 تحديات مكان العم  .1

ع أف أراء  يتتة البحت  بميتل التى الموافقتة بوتاه 7أو ح  التتائة الموعودة فى الواو  رقم ا

حتتتور الختتتاص بتحتتتايات مكتتتاف العمتتتل وذلتتتك وفقتتتا للمتو تتتط الحاتتتابى بعتتتض  بتتتارات الم

 تتام بتتوافر حضتتاةات مسهلتتة داختتل بيئتتة العمتتلكا وذلتتك  تتتا  وا ةحترا  المعيتتارى  التتتالىك

قواةين العمل ال بلتلم حتاح  العمتل  علك0.98ا إةحرا  معيارى= 4.20امتو ط حاابى= 

والتار  الوظياىكا وذلك  تا امتو تط  ام التمييلبين الوتايين والمااواة فى فرص الترقى 

يعتبتتر التحتتر  الوتاتتى متتن التحتتايات التتتى  علك1.08ا إةحتترا  معيتتارى= 4.03حاتتابى= 

ا إةحترا  3.46بواعه التااء التاء العمل فى حتا ة الاتادقكا وذلك  تا امتو ط حاتابى= 

 National Center for Socialعل واباقت  بلتك التتيوتة متا  تل متنا1.11معيتارى= 

Research and UNWTO, 2015 عا حيتت  أشتاروا التى أةته ال بتلا  حتتا ة الاتتتادق

المضتايقات و تام  بعاةى من  ام المااوة والتميتل والتحتر   تا المترأه واةتلتاو حقوقلتال ك

ا إةحترا  معيتارى= 3.43وذلك  تا امتو ط حاابى=  الراحة التى قا بتعرض للا المرأةكا

 عل  1.32

 ت  يتة الارا ة بواه محور بحايات مكاف العملإ توابا (:7جدول ر م )

 العبــــــارات م
المتوسط  اإلستجابـــة

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى
 الترتيب

1 2 3 4 5 

1 
 ع  الخبرة و ام بقبل 

 األخرين التعامل معلال

 9 9 9 54 24 التكرار
2.29 1.16 7 

% 22.9 51.4 8.6 8.6 8.6 

 و يلة اةتقا  للعملل ام بوافر  2
 18 30 33 15 9 التكرار

3.31 1.17 5 
% 8.6 14.3 31.4 28.6 17.1 

3 
 ع  بأهيل المرأة وةقص 

 البرامة التاريبيةل

 9 6 27 39 24 التكرار
2.40 1.15 6 

% 22.9 37.1 25.7 5.7 8.6 

4 
المضايقات و ام الراحة التى 

 قا بتعرض للا المرأةل

 30 21 30 12 12 التكرار
3.43 1.32 4 

% 11.4 11.4 28.6 20.0 28.6 

5 

يعتبر التحر  الوتاى من 

التحايات التى بواعه التااء 

 التاء العمل فى حتا ة الاتادقل

 18 39 27 15 6 التكرار

3.46 1.11 3 
% 5.7 14.3 25.7 37.1 17.1 

6 
 ام بوافر حضاةات مسهلة 

 داخل بيئة العملل

 51 33 15 3 3 التكرار
4.20 0.98 1 

% 2.9 2.9 14.3 31.4 48.6 

7 

قواةين العمل ال بللم حاح  

العمل  ام التمييلبين 

الوتايين والمااواة فى فرص 

 39 48 6 6 6 التكرار
4.03 1.08 2 

% 5.7 5.7 5.7 45.7 37.1 
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 الترقى والتار  الوظياىل

 - 0.92 3.20 عينة الدراسة تجاه محور تحديات مكان العم  متوسط إستجابات

 = موافع بشاةل5=موافعا  4=محاياا  3=غير موافعا  2=غير موافع بشاةا 1

بيتمتتا  اةتت  أراء  يتتتة البحتت  بميتتل التتى الحياديتتة بوتتاه ك تتع  الخبتترة و تتام بقبتتل األختترين 

عل لى الواةت  1.17معيارى= ا إةحرا  3.31التعامل معلاكا وذلك  تا امتو ط حاابى= 

األخر أو ح  التتتائة  تام اباتاق  يتتة البحت   لتىك  تع  بأهيتل المترأة وةقتص البترامة 

عل ك تع  الخبترة 1.15ا إةحرا  معيارى= 2.40التاريبيةكا وذلك  تا امتو ط حاابى= 

ا إةحترا  معيتارى= 2.29و ام بقبل األخرين التعامل معلاكا وذلك  تا امتو ط حاتابى= 

 عل1.16

 التحديات اإلجتماعية .2
ع أف أراء  يتتة البحت  بميتل التى الموافقتة 8أو ح  التتائة الموعودة فى الوتاو  رقتم ا

بواه أربعة  بارات من  بارات المحور الختاص بالتحتايات ا عتما يتة وذلتك وفقتا للمتو تط 

والصتتراع األ تترى متتن  يعتبتتر الختتال  العمتتالى الحاتتابى وا ةحتترا  المعيتتارى  التتتالىك

ا إةحتترا  4.00التحتتايات ا عتما يتتة فتتى مكتتاف العمتتلكا وذلتتك  تتتا امتو تتط حاتتابى= 

علكالمشتتكالت األ تترية التتتى قتتا بتعتترض للتتا ا ةتتا  ةتيوتتة التقصتتير فتتى 0.96معيتتارى= 

ا إةحتترا  3.77واعبتتات المتتتل  وايتتادة األ بتتاء األ تتريةكا وذلتتك  تتتا امتو تتط حاتتابى= 

يعتبتتر وعتتود األةاتتا  متتن معوقتتات  متتل المتترأة فتتى حتتتا ة الاتتتادقكا عل ك1.29معيتتارى= 

الحمتل واألمومتة الوايتاة   علك0.92ا إةحترا  معيتارى= 3.66وذلك  تا امتو ط حاابى= 

ا 3.62وذلتك  تتا امتو تط حاتابى=  يعتبر مصار للتقص أو  ام الكااءة في مكاف العمتلكا

 (،Heilman and Chen, 2005)عل واباقت  بلتك التتيوتة متا 1.06إةحترا  معيتارى= 

حيتت  أشتتار التتى أف الحمتتل واألمومتتة الوايتتاة يعتبتتر مصتتار للتتتقص والتحتتايات التتتى بواعتته 

المرأة فى موا  العمتلل بيتمتا  اةت  أراء  يتتة البحت  بميتل التى الحياديتة بوتاه كةقتص التا م 

ى= األ تترى والملتتارات الشخصتتية متتن التحتتايات ا عتما يتتةكا وذلتتك  تتتا امتو تتط حاتتاب

المورولات ا عتما ية وال،قافيتة  توف ا ةتا  أقتل قتارة  علك0.99ا إةحرا  معيارى= 3.23

عل 1.30ا إةحتترا  معيتتارى= 2.98واةتاعيتتة متتن الرعتتا كا وذلتتك  تتتا امتو تتط حاتتابى= 

حي  أشار أف مع م بحايات  متل المترأة  (2010القحطان  )اختلا  بلك التتيوة ما ماذ ره 

الت ترة  افة بتبتا متن المعتقتاات والعتادات والتقاليتا وا ةطبا تاتل  كفي قطاع الاياحة والضتي

الاتتلبية للموتمتتا بالتاتتبة للمتترأة العاملتتة فتتي قطتتاع الاتتياحةكا وذلتتك  تتتا امتو تتط حاتتابى= 

(، 2016)فييراج ، عا واختلاتت  بلتتك التتيوتتة متتا متتاذ ره 1.06ا إةحتترا  معيتتارى= 2.83

الت تترة الاتتلبية  التتتى بواعتته المتترأة العاملتتة حيتت  أشتتار التتى اف متتن التحتتايات ا عتما يتتة 

للموتمتتتا بالتاتتتبة للمتتترأة العاملتتتة فتتتي قطتتتاع الاتتتياحة ومعار تتتة الوالتتتاين لعمللتتتم والتقاليتتتا 

االعتما ية الصارمة ويرى الباح،ين اف ذلتك األختتال  يرعتا التى التاتتل فتى ةريقتة التاكيتر 

لرعتل وأف  تل متلمتا يكمتل األخترل فى الوق  الحالى و ام التارة بتين ةبيعتة  متل المترأة وا
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وبشكل  ام أو ح  التتائة ابااق  يتة الارا ة  لتى أف التحتايات ا عتما يتة متن التحتايات 

ا إةحترا  3.44التى بواعه المرأة العاملة فى حتتا ة الاتتادق وذلتك  تتا امتو تط حاتابى= 

 عل0.80معيارى= 

 ايات ا عتما ية يتة الارا ة بواه محور التحإستجابات  (:8جدول ر م )

 العبــــــارات م
المتوسط  اإلستجابـــة

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

 الترتيب

1 2 3 4 5 

1 
المورولتات ا عتما يتة وال،قافيتة  تتوف 

 ا ةا  أقل قارة واةتاعية من الرعا ل

 13 30 23 20 19 التكرار
2.98 1.30 

6 

% 18.1 19.0 21.9 28.6 12.4 

2 

يعتبتتتتر الختتتتال  العمتتتتالى والصتتتتراع 

األ رى متن التحتايات ا عتما يتة فتى 

 مكاف العملل

 36 42 21 3 3 التكرار

4.00 0.96 

1 

% 2.9 2.9 20.0 40.0 34.3 

3 
يعتبتتتر وعتتتود االةاتتتا  متتتن معوقتتتات 

  مل المرأة فى حتا ة الاتادقل

 15 54 24 9 3 التكرار
 0.92ل 3.66

3 

% 2.9 8.6 22.9 51.4 14.3 

4 
ةقتتتتتص التتتتتا م األ تتتتترى والملتتتتتارات 

 الشخصية  من التحايات ا عتما يةل

 12 24 51 12 6 التكرار
3.23 0.99 

5 

% 5.7 11.4 48.6 22.9 11.4 

5 

الحمتتتتتل واألمومتتتتتة الوايتتتتتاة  يعتبتتتتتر 

مصتتتار للتتتتقص أو  تتتام الكاتتتاءة فتتتي 

 مكاف العملل

 22 42 24 13 4 التكرار

3.62 1.06 

4 

% 3.8 12.4 22.9 40.0 21.0 

6 
الت رة الالبية للموتما بالتابة للمترأة 

 العاملة في قطاع الاياحةل

 9 12 48 24 12 التكرار
2.83 1.06 

7 

% 11.4 22.9 45.7 11.4 8.6 

7 

المشتتكالت األ تترية التتتى قتتا بتعتترض 

للا ا ةا  ةتيوة التقصير فى واعبتات 

 المتل  وايادة األ باء األ ريةل

 42 21 30 - 12 التكرار
3.77 1.29 

2 

% 11.4 - 28.6 20.0 40.0 

 - 0.80 3.44 متوسط إستجابات عينة الدراسة تجاه محور التحديات اإلجتماعية

 = موافع بشاةل5=موافعا  4=محاياا  3=غير موافعا  2=غير موافع بشاةا 1

 التحديات اإلدارية .3
ع أف أراء  يتتة البحت  بميتل التى الموافقتة 9الوتاو  رقتم ا أو ح  التتائة الموعودة فى

بوتتاه  بتتاربين متتن  بتتارات المحتتور الختتاص بالتحتتايات ا داريتتة وذلتتك وفقتتا للمتو تتط 

بعتبتتر ادارة  تتا ات العمتتل الطويلتتة والليتتر  الحاتتابى وا ةحتترا  المعيتتارى  التتتالى:ك

إةحترا  معيتارى= ا 3.91وذلتك  تتا امتو تط حاتابى=  متت مة من معوقات العمتلكا

ع حيتت  (Peshave and Gupta, 2017عا واباقت  بلتك التتيوتة متتا  تل متن 0.97

ا متن التحتايات بمتا فتي ذلتك  أشاروا الى أف التااء فتى حتتا ة الاتتادق بواعته  تاد ا  بيتر 

شتعورها  الصعوبات في إدارة  تا ات العمتل الطويلتة م  تا ات العمتل غيتر المتت متةلك

الوظياى ةتيوة للتلوا  وا ةوتانكا وذلتك  تتا امتو تط حاتابى= بالقلع لعام ا  تقرار 

عل بيتما  اة  أرائلم بميتل التى الحياديتة بوتاة العبتارات 1.04ا إةحرا  معيارى= 3.89

التاليتتة وذلتتك وفقتتا للمتو تتط الحاتتابى وا ةحتترا  المعيارىاكال،قافتتة التت يميتتة لصتتراع 
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إةحتتتتترا  معيتتتتتارى=  ا3.17وذلتتتتتك  تتتتتتا امتو تتتتتط حاتتتتتابى=  األ تتتتترة العاملتتتتتةكا

علكحرماف ا ةا  متن الحمايتة التعاقايتة وحقتوق العمتل والملايتا الخاحتةكا وذلتك 1.00

علكبتألير الخصتائص الوظيايتة 0.94ا إةحترا  معيتارى= 2.96 تا امتو ط حاتابى= 

ا 2.89وذلتتتك  تتتتا امتو تتتط حاتتتابى=  المميتتتلة ومواحتتتاات العمتتتل غيتتتر الوا تتتحةكا

 لحصتو   لتى برقيتة  للمترأة متن  وائتع العمتلكاع كحتعوبة ا0.98إةحرا  معيارى= 

 عل  1.24ا إةحرا  معيارى= 2.68وذلك  تا امتو ط حاابى= 

 إ توابات  يتة الارا ة بواه محور التحايات ا دارية (:9جدول ر م)

 العبــــــارات م
المتوسط  اإلستجابـــة

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

 الترتيب

1 2 3 4 5 

1 
الخصتتتتائص الوظيايتتتتة المميتتتتلة بتتتتألير 

 ومواحاات العمل غير الوا حةل

 9 9 57 21 9 التكرار
2.89 0.98 

5 

% 8.6 20.0 54.3 8.6 8.6 

2 
حتتعوبة الحصتتو   لتتى برقيتتة  للمتترأة 

 من  وائع العملل

 12 14 26 34 19 التكرار
2.68 1.24 

6 

% 18.1 32.4 24.8 13.3 11.4 

3 
العمتتتتل الطويلتتتتة بعتبتتتتر ادارة  تتتتا ات 

 واللير متت مة من معوقات العملل

 27 57 9 9 3 التكرار
3.91 0.97 

1 

% 2.9 8.6 8.6 54.3 25.7 

4 
ال،قافتتتتتة التت يميتتتتتتة لصتتتتتتراع األ تتتتتترة 

 العاملةل

 12 18 60 6 9 التكرار
3.17 1.00 

3 

% 8.6 5.7 57.1 17.1 11.4 

5 
حرمتتتاف ا ةتتتا  متتتن الحمايتتتة التعاقايتتتة 

 العمل والملايا الخاحةل وحقوق

 6 17 58 15 9 التكرار
2.96 0.94 

4 

% 8.6 14.3 55.2 16.2 5.7 

6 
شتتتتتتعورها بتتتتتتالقلع لعتتتتتتام ا  تتتتتتتقرار 

 الوظياى ةتيوة لللوا  وا ةوانل

 30 48 18 3 6 التكرار
3.89 1.04 

2 

% 5.7 2.9 17.1 45.7 28.6 

 - 0.80 3.44 عينة الدراسة تجاه محور التحديات اإلدارية متوسط إستجابات

 = موافع بشاةل5=موافعا  4=محاياا  3=غير موافعا  2=غير موافع بشاةا 1

بشكل  ام أو ح  التتائة ابااق أراء  يتتة البحت   لتى أف التحتايات ا داريتة متن التحتايات 

ا إةحترا  3.44حتتا ة الاتتادق وذلتك  تتا امتو تط حاتابى=  التى بواعه المرأة العاملة فى

 عل0.80معيارى= 

 التوصيات 

وفقا لتتائة ا تمارات ا  تقصاء يوحى الباح،ين بمومو ة من التوحيات والولات المتوةتة 

 بالتتاي  وأليات التتاي   التالى:

الجهات المنوطة  التوصيات

 بالتنفيذ

 أليات التنفيذ

باعيتتتتتل الكليتتتتتات  ل1

والمعاهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

الاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتياحية 

والاتاقيتتتتتة لرفتتتتتا 

ماتتتوى التتتاري  

  واارة الاتتتتتتتتتياحة

 واأللار

  الكليتتات والمعاهتتتا

 الاياحيةل

 

  قتتتتا ور  العمتتتتل والبتتتترامة التاريبيتتتتة 

المختلاتتتة  تتتن التوحتتتي  والمواحتتتاات 

الوظيايتتتتة الالامتتتتة للعمتتتتل فتتتتى القطتتتتاع 

 الاياحى والاتاقىل 

  القيتتتام بحمتتتالت بو يتتتة فتتتي المس اتتتات
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للتاتتتتتتتاء لتلبيتتتتتتتة 

متطلبتتتات الاتتتوق 

الاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتياحى 

 والاتاقىل

التعليميتتتة للتعتتتر   لتتتى أهميتتتة حتتتتا ة 

الاتتتتتياحة والاتتتتتتادق ودور المتتتتترأة فتتتتتي 

 المااهمة في بطوير ه ا القطاعل

ا هتمتتتام بو تتتا  ل2

أليتتتتتتات بطتتتتتتوير 

 يا تتتتتات  متتتتتل 

المرأة فى الموتا  

 الاتاقى

  واارة القتتتتتتتتتتتتتتوى

العاملتتتتة بالتعتتتتاوف 

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا واارة 

 الاياحةل

  حلقتتات العمتتل المشتتتر ة بتتين التتوااربين

لو تتتا مومو تتتتة متتتن الايا تتتتات التتتتتى 

بتص  التر يل  لى  تا ال،لترات القائمتة 

 فى موا  العمل الاتاقىل

  يتعتتتتتين  لتتتتتى إدارة الاتتتتتتادق وحتتتتتاةعي

الايا تتتتات العمتتتتل معتتتتا  لضتتتتماف بكتتتتافس 

الاتتتترص وبمليتتتتا الطريتتتتع لمليتتتتا متتتتن 

قصص التوتاح وبمكتين المترأة وإشترا لا 

التتميتتتة فتتتي قطتتتاع الاتتتياحة فتتتي خطتتتط 

والاتاقة لال تتاادة متن قتارابلا الماتتقبلية 

 في ه ا الموا  الرائال

   التتتلام الاتتتتادق المصتتترية  لتتتى بوظيتتت

 المرأة المصرية فى الاتادقل

ل ةشتتتتتتتتر التتتتتتتتو ى 3

القاةوةى وا عتما ى 

بحقوق المرأة العاملتة 

 فى القطاع الاتاقىل

  المولتتتتتل القتتتتتومى

 للمرأة

  واارة الاتتتتتتتتتتياحة

 واأللار

  حتتتاع القتترار فتتى

 حتا ة الاتادقل

  المتتتتوارد البشتتتترية

 فى حتا ة الاتادق

  قا ور   مل للمرة فتي قطتاع الاتياحة 

والاتتتادق لتتتو يتلن بحقتتوقلن االعتما يتتة 

والقاةوةيتتتتتتتة وواعبتتتتتتتابلن للحتتتتتتتا متتتتتتتن 

 الممار ات الالبية في ه ا الموا ل

  الوحتتتو  إلتتتى حلتتتو  لتاتتتليل المعوقتتتات

العمتتتل الاتتتتاقي  التتتتي بواعتتته المتتترأة فتتتي

والتلل   لى التحايات التتي بواعللتا فتي 

 الموا ل

  ا تماد المولل القومي للمرأة وواارة

الاياحة لان بشريا يشوا المرأة  لى 

المشار ة في العمل الاتاقى ومتابعة بتاي  

ه ا التشريا خاحة من حي  المو مية 

ااال تقرار الوظيايع وباةي األعور 

المرأة في الحوافل المااواة بين الرعل وو

 واألعورل
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 المراجع باللغة العربية

عا كدور مت م العمتل العربتي فتى بحقيتع التمكتين االقتصتادى للمترأة 2008أبو خرم ا خليل ا

العربيك: ةحو مليا من ا عراءات للتلتوض بعمتل المترأة وبحقيتع الماتاواة فتى العمتلا 

 متشورات مت م العمل العربيا القاهرةل

اللتتا   -عاكأهتتاا  التتميتتة الماتتتاامة2021برةتتامة األمتتم المتحتتاة ا ةمتتائى للتتاو  العربيتتةا

 الخامل المااوة بين الوتاينك متاح  لى الموقا التالى

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-

development-goals/goal-5-gender-equality.html 

عا كمقتتا  بعتتتواف  متتل المتترأةكا عريتتاة ال،تتورة ا لكتروةيتتةا  2007متتود ا عايتتاا  لتتى مح

 متتاح  لتى 2007أبريل ا 4الصادرة  ن مس اة الوحاة للصحافة ل والطبا ة والتشرا 

http://www.Thawra.alwehda.Gov.sy 

الليكليتتة الرأ تتمالية : بمكتتين أم بلمتتي  للمتترأة  ع كإ تتادة 2003حلمتتيا إعتتال  إ تتما يلا 

المصتتتريةاك بحتتت  متشتتتور  تتتمن أ متتتا  التتتتاوة العلميتتتة لمر تتتل الارا تتتات والبحتتتو  

والختتتتامات المتكاملتتتتة ا كالعولمتتتتة وقضتتتتايا المتتتترأة والعمتتتتلاك بحريتتتتر:  بتتتتا البا تتتتط 

  باالمعطىل 

تصههه  ات  )ة مهههت م ههه  (ح "تق هههمد دهههلي  ا )مهههت  )قم  ههه      2013شههه، مح د عهههل ميل ) ع هههل  
داههل   درهه الت  )عههمصر  )عصههمةت  ههل  ههرر  )اعههي"ح  ا ة ت    مههت حدي ههت  )ا ههر      اةههت 

 و   تص  ات ح ج دع  )قصمد  )قار ات.

عا كمشار ة المرأة في العمل الايا يكا موقا قتتاة العربيتة ا لكتروةتيا 2015شوقي  الم ا

 مل 2015 بتمبر  15 -ه  1436ذوالحوة  2ال،اللاء 

عاكبألير التحر  الوتاي  لتى اال تتقرار الملتتي للمترأة العامتلكا 2014 ليا حا  حكيم لا

درا تتة ميااةيتتة ا ر تتا  ماعاتتتير غيتتر متشتتورةا  ليتتة العلتتوم ا ةاتتاةية واالعتما يتتة 

 اعامعة مولود معمريل

يتة لتاى عا كدور التو ية ال،قافية الاياحية فى بكوين الصورة ال هت2016فرا ا محما محما ا

م كا مولتة  ليتة الاتياحة  2016 تبتمبر 2الشبان  ن  مل المرأة فى القطاع الاياحي ا 

 عل  1المولا العاشرا العاد -عاما الايوم -والاتادق

عا كالمتتترأة والحتتتراو االعتمتتتا ى غيتتتر الر تتتمىكا درا تتتة 2009الطحتتتاوىا ملتتتك محمتتتا ا

 تيالميااةيةا بحليل اعتما ى اقتصادى ا لية اآلدانا عاما الم

عاكالموقت  التايتي متن قضتايا المترأة الماتلمةك: دراأ  2012القحطاةيا ماارا واختروف ا 

لمتلوية الاتيا في قضايا المرأة المعاحرةا مر ل األمير  با المحان بتن علتوي للبحتو  

 والارا ات ا  المية ا الرياضل

http://www.thawra.alwehda.gov.sy/
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الاتتياحيك عا كموقتت  الشتتبان متتن  متتل المتترأة فتتى القطتتاع 2015اللغبتتيا رااف ا وأمتتلا

 -ا متتافا االردفا مر تتل درا تتات المتترأة ل  107االمولتتة األردةيتتة للعلتتوم االعتما يتتة 

 ل6اص 1ا العاد 8االمولا 

ا أغاتتطل 21عاكرأى فتتى أامتتةكا العتتاد 2020المر تتل المصتترى للارا تتات ا قتصتتادية ا

 ل2020

طتاع الضتيافة عا ك واقا مااهمة المرأة في القتوى العاملتة فتي ق2000مقابلا خالا مصطاى ا

 . ا األردف183-209اص 83في األردفكا المولة ا داريةا العاد 

عا كبقتيم بتالير المترأة فتى الموتا  الاتياحىك ا ر تالة ماعاتتيرا المولتة الاوليتة 2018هتاء ا

 للترا  والاياحة والضيافةل
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