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عملَت يريدها ان تعمل في  وإذامجال االعمال،  المرأةربي ال يحبّذ دخول ما زال العالم الع

، وال تريد ان تهمل بأوالدهابدورها تهتّم كثيراً  العربية والمرأةمجاالٍت يظّن انّها مرسومهٌ لها. 

تعمل مهندسهً  المرأةبيتها، فتحاول التوفيق بين العمل والمنزل. ولكن كيف لو كانت هذه 

 ميكانيكيه؟

"مع "انتربرينرجي سريعةفي مقابلٍه  واالّم  الزوجةنيرمين سعد،  الميكانيكية المهندسةتخبرنا  "

، وشغوفه بالعمل في والدراسة"تحترم االوالد  ألنهاعملها من المنزل  بدأتاوالد، كيف  لثالثة

شركه "هندسيات الرياديةالوقت نفسه." كيف تعرفوا كيف انشات هذه االّم  " Handasiat ،

تقّدم خدماٍت  اإللكترونية الهندسية الشركةتوازٍن بين البيت والعمل. فهذه  إليجادبعد السعي 

الكترونيٍه تؤّمن التواصل ما بين العمالء  منصةهندسيهً، ال تحتاج التواجد في المكاتب، عبر 

 ه نسخءت من محاولجا الفكرةفقط، وهذا الممّيز، اذ تقول سعد اّن هذه  مهندسات-والمهندسات 

."شجيع االناث كي يوفّقَن بين بيوتهّن واعمالهنّ وت ةتجربتي الشخصي  

" التي ترّددها سعد وتقتدي بها، خاّصهً انّها  ةن لديك فرصه، اوجدها،" هي المقولاذا لم يك

، علي انّه ذكوريٌّ كثيراً  ةر عاماً، حيث يُصنّف مجال الهندسالثني عش السعوديةعاشت في 

علي االطالق. وتشير سعد في حديثها قائلهً: "وانا  ذكوريةوخصوصاً هندسه الميكانيك االكثر 

 دراسةعن كّل ما حقّقتُه من  أتخلىي مجالي، ولم ارَض ان ف الجامعةفي جّداً  ناجحةكنُت 

."وعمل، وان اغيّر عملي؛ جربُت التدريس ولكن لم استِطع العمل به  

ان تعمل في مجاٍل ال تري  علىان تجلس في المنزل مع شغفها  الرياديةبعد ذلك فّضلَت هذه 

، وتسعي للعمل علي شغفها أكثرنفسها فيه. ولكن يدو اّن هذا االمر كان سبباً في ان تبتكر 

بالعمل من المنزل عبر  بدأتمن المنزل، اذ تقول: "بما اّن زوجي مهندٌس ايضاً،  بالهندسة

 السعوديةالهاتف واالنترنت والحاسوب." بعد فتره من بدئها هذا النشاط الريادي، تّم تكريمها في 

ئماً."دا األسوأعبر عّده جوائز، فـ"ليس اسوا ما تتوقّعه يكون   

في حديثها عن الفشل، تشير سعد الي انّه يجب ان يفعّل المرء عمل حواسه ويدقّق في مهامه 

 الّن االخطاء قد تكثر وتكبر. واّما عن قّصتها معه، تقول انّها عندما الثقة علىوااّل يعتمد كثيراً 

جاءت الي االردن بَنت موقع "هندسيات" من اجل ان تسيّر عملها الشخصّي، ولكنّها اضطّرت 

"وضعُت اعالناً مبّوباً من سبع كلمات  ان تبحث عّمن يساعدها في مشروعٍ كي تعمل في اخر. 

سيره ذاتيه. اخترنا عدداً من  700لمهندسه تعمل من المنزل، فوصلني  الحاجةعن  لإلعالن

المشروع ولم يكن معنا وقٌت  علىب، فتركناهّن يعملَن االناث بعدما ُخدعنا مّما هو مكتو

لمراقبته. ولكن بعدما سلّمناه للعميل، تبيّن انّه يشوبه الكثير من المشاكل، فخسرنا العميل 

 المرأةوخسرنا الكثير من المال." ولكن بما اّن كّل فشٍل يلحقه دروٌس وعبر، تعلَّمت هذه 

.الجودةان تنئ فريقاً لمراقبه  الريادية  

للمهندسات؟ منصةمن مجّرد عمل مهندسٍه واحدٍه من منزلها، الي  الفكرةولكن كيف تطّوَرت   



والعمل فيها الثني عشر عاماً، ساعداها  السعوديةالي اّن العيش في  المقابلةتشير سعد في هذه 

ردن وبعدما راحت مشاريعها تكبر، عمٍل لها وحدها، ولكن بعدما عاَدت الي اال تأسيس على

 احتاجت المزيد من الموّظفين، ولكنّها اراَدت ان يكّن مهندساٍت اناث؛ لماذا؟

نقابة المهندسين األردنيين وثائق من بإحضارقاَمت  مهنِدسٍه  ألف 26ّن االردن يضّم أظهَرت أ 

االف مهنِدسه فقط. "رحنا نتّصل بالمهنِدسات سائلين اياهّن عن سبب  8انثي، يعمل منهّن 

ّما يكون الزوج ال يريد لها أ: ةفتبين اّن معظم االسباب اجتماعي رغبتهّن في العمل من المنزل،

ان تعمل، او انّها تضطّر للبقاء مع اوالدها، او اّن الراتب قد ال يناسبها وال يكفي بدالً تدفعه 

ى."اوالدها حتّ  لحضانة  

االف مهنِدسه فقط.  8مهنِدسٍه انثي، يعمل منهّن  ألف 26يضّم االردن   

لتوظيف المهندسات االناث كي  نسعى"هندسيات" كشركه، وراَحت  بتأسيسبعد ذلك، قاَمت 

يق، كما تسعي الي يعملَن من منازلهّن. واالن، تسعي سعد لتوسيع شركتها وتوظيف فريٍق للتسو

المهندسين نقابةشراكٍه مع  . 

من ان  أفضل، وهذا متأخر تأتيقد  الفرصةحياته، ولكن  طيلةفي كّل انسان رائد اعماٍل يرافقه 

بها. وعن  المحيطة االجتماعيةابداً، فاستغلّها/استغّليها كما فعلَت سعد رغم الظروف  تأتيال 

ورعايتهم في المقام االّول؛ وقلّه المعلومات  باألوالد، تقول انّه بسبب "الشغف التأخراسباب هذا 

، ال يتّم كالهندسةدرسًت اختصاصاً ما  إذاخصوصاً في الجامعات حيث عن مجال االعمال ثانياً )

 ".تعليمك اّي شيٍء عن عالم االعمال( وهذا خطا كبير

التي تساعد المهندسات االناث  الشركة، صاحبه يةالريادِمن عادات النجاح التي تتّبعها هذه االّم 

ومن ثّم تتفّرغ  المنزلية باألعمال تبدأعله عدم الياس والعمل من بيوتهّن، االستيقاظ باكر حيث 

او  ورشة عمل او فعاليةالعمل و"التواصل ايضاً. فهي كما تقول "ال افّوت  تبدألشركتها حيث 

ل."والتواصل يساعدان كثيراً في العمدروساً ]عبر االنترنت[، الّن العالقات   
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