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قلة  إالفي الجزائر من المواضيع الحديثة من حيث الطرح والمعالجة، لم يتناوله  المرأةعمل  يعتبر   

وما تواجد في المكتبات من الباحثين الجزائريين في حدود ما اطلعت عليه من البحوث والدراسات، 

مقاالت متناثرة تتعلق  أواللهم ما كان من تقارير صحفية التي تشكو نقصا فادحا في هذا المجال 

 الدقيقة والشواهد العلمية والمنهجية. اإلحصاءاتبحوصلة عامة تتحدث عن وصف حال خالي من 

من  سوآءا  ، والبيت األسرةالتقليدية داخل  المرأةدوار أ إلى بالتفصيلالباحثين  العديد من أسهم وقد  

والمتمثل في  مأجور، بعملها المنزلي والغير والقيم األعرافما نصت عليه  أوالجانب الشرعي 

، وحفظ وبناء واستقرار النشء وإعداد، األجيال، وتربية أتعابهمساعدتها للرجل في التخفيف من 

ل وقيحيت اإلسالمية وحتى والقارية ود العربية هاته الفكرة تعدت الحد إنالنوع البشري، لنجد 

 .1ومنزلها" وأطفالها وأسرتهاعملها هو زوجها  المرأة إنرائد النازية "

في مختلف المدارس التعليمية، وحصولها على شهادات ذات كفاءة مهنية  المرأةولعل انخراط     

ي ف للمرأةمساعدة  أساليبفرزه من أعصر التطور وما  أن اجعلها تندفع نحو العمل الخارجي، كم

 إلىتضاف  أخرىدوار أ إضافةمن تدبير في شؤون البيت، جعلها تفكر في التقليدية  بأدوارهاالقيام 

  السابقة وتسمو بمكانتها االجتماعية داخل المجتمع. األدوار

ية االجتماعية، فهي مقومات التقدم واالزدهار في مسيرة التنم أهم المرأةففي الوقت الحاضر تعتبر     

 ألنه المرأةالبادية والحضر، فالمجتمع الحالي اعترف بضرورة عمل  مهماته في تشاطر الرجل في

من االنهيار، ويرفع من مستواها المعيشي، ويضمن لها الحياة  األسرةبمثابة العامل الذي يحمي  أصبح

 بطالته.  أوضعفه أو مرضه  أوعند وفاة الزوج 

نه يبقى من القضايا التي تغيرت أ، غير المرأةعمل  مبدأوالمواقف حول  اآلراءولقد اختلفت    

جبر على قبول العامالت لما تقدمه له من أ  الذي  األخيربالتوازي مع التطور الحضاري للمجتمع، هذا 

الذي دفع بالساسة والفقهاء والقائمين على تشريع القواعد التنظيمية في المجتمع  األمرخدمات، 

 .وحمايته في العمل خارج البيت المرأةالقانونية التي تضمن حق  األطروا بضرورة بلورة يشعر

تواكب الحدث وتستعد الستقبال ادوار مهنية زيدت على  أن المرأةوفي الجزائر كان لزاما على    

من  يؤجج صارخوالقيم المجتمعية كتحدي  األعرافالتي هي مطالبة بها من طرف  ،التقليدية أدوارها

ة للمؤسسات ناالجتماعية المحتض واألوساطعيشه، مع اختالف طبيعة البيئات تالذي حالة الصراع 

                                                           
 .79،ص1791، القاهرة، 1دار الثقافة العربية للطباعة، طكاميليا عبد الفتاح، 1
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التقليدية  األدواردوما للبحث عن درجة من التوفيق بين  المرأةالمقيمة بها، لتسعى  ولألسرالمستخدمة 

 منهما. أيالحديثة دون التفريط في  واألدوار

( األدوارالجزائرية خارج البيت وصراع  المرأةبالبحث والدراسة )عمل نتناول  أن رأينا فإنناومن ثم 

 فصول: أربعة إلىوقد قسمنا الدراسة 

مختلف الخطوات المنهجية تجريدا لالمنهجي للدراسة تطرقنا فيه  لإلطار األولخصصنا الفصل 

والمفاهيم ذات الصلة  ،واألهداف ،وأسباب اختيار الموضوع ،والفروض ،والمتضمن اإلشكالية

 وكذا الدراسات السابقة الغربية منها والعربية والجزائرية. ،بالموضوع

في  :بين المفهوم والواقع وقد اشتمل على ثالثة مباحث المرأةعمل لالفصل الثاني فقد تعرضت فيه  أما

رحات المفسرة لعمل المبحث الثاني فتعلق بالط أما المرأة،النظريات المفسرة لعمل  أهمتناولنا  األول

الواجبات األسرية والمهنية للمرأة العاملة  إلىفيما تعرض المبحث الثالث  ،في دول العالم المرأة

  .خارج البيت

ثالثة  إلى انقسم األدوارالجزائرية للعمل وصراع  المرأةخروج لالفصل الثالث فقد خصصته  أما

المبحث  أماالعاملة في النصوص القانونية للدولة الجزائرية،  بالمرأةيتعلق  األولالمبحث  :مباحث

 المرأةعند  األدوارالمبحث الثالث فتمثل في صراع  أما ،بصفة عامة األدوارالثاني فكرس لصراع 

 .العاملة خارج البيت الجزائرية

مبحثين  في  المنهجية للدراسة الميدانية اشتمل على اإلجراءات واألخيرفي حين تناول الفصل الرابع 

اختيارها،  وأسسنا فيه مجاالت الدراسة الثالث ) الزمني، المكاني، البشري(، ثم العينة بي   األول

المبحث  أماالمستخدمة في الدراسة،  اإلحصائية األساليبجمع البيانات، فضال على  وأدواتفالمنهج 

قدمنا خاتمة شاملة  وأخيراالثاني فقد خصص لعرض وتحليل البيانات وتفسيرها ومناقشة النتائج. 

  للدراسة.      
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 اإلشكاليةـ  10

 أمابالمرأة تقليدا وحسب العرف والعادات االجتماعية،  ذي ارتبطالمنزل هو المكان ال داخل برتيع   

دوار لها صلة بطبعه كرجل تماشيا أمهام وب القيامخارجه مع ما يستتبع ذلك من  به فقد ارتبط رجلال

ذا ما يعبر عنه في علم االجتماع ، وهواألدوارمع خلقته النفسية وبنيته الجسدية بحسب المراكز 

 أوالتي تولد معه  أوالتي يرثها الفرد من والديه المراكز الموروثة والتي تعني: " أوبالمراكز المنسوبة 

الفرد دخل في  إلرادةلم تكن  إي إراديةالتي تفرضها عليه النظم االجتماعية، وتعتبر مراكز غير 

الحصول عليها"
1
 

فهو رب العائلة الذي  األنثىفان الرجل يتمتع بمركز سيادي دون  عاداتوال األعراففحسب هذه    

بكليتها  المرأةفي الوقت الذي تنصرف فيه  وأوالدهيعمل لكسب قوته وقوت زوجته  أنينبغي عليه 

األطفالعلى تربية  واإلشرافتصريف شؤون البيت  إلى
2
. 

التي جلبتها الحياة العصرية، وما رافقها  ةواالقتصاديلكن واقع الحال تغير وفقا للظروف الحياتية    

فقد  من تقدم تكنولوجي الذي ارتسمت معالمه في كل نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

بفعل انتشار التعليم في  .بالخروج من بيتها والعمل خارجه لعدة اعتبارات اقتضت ذلك للمرأةسمح 

ضعف سطوة و ،ت علمية وشهادات ذات كفاءة مهنيةالحاضرة والريف، وحصولها على مؤهال

في  المرأةحلت محل  آالتدخل أالعامل التكنولوجي الذي كذا ووالنظم االجتماعية، التقاليد والعرف 

وانتشار المنزلية، خ ابمحل المطحلت جاهزة  أكالتووجود  ،مثال  التقليدية كالغسيل بالغسالة أدوارها

تحرر  إلى باإلضافةعليهم،  واإلشراف األبناءحضانة محل تربية ودور ال ،ظيفمواد ووسائل التن

داخل البيت وتقزم من مشاركتها  المرأةدوار أالمجتمع شيئا فشيئا من الذهنيات القديمة التي تحصر 

 أدوارهاعلى التحرر من  المرأةكل ذلك ساعد  ،لألسرةالرجل من الرفع في المستوى االقتصادي 

     يام بادوار جديدة  خارج بيتها.التقليدية ودفع بها للق

 المرأةف محافظة من المدينة، األكثر ) محل الدراسة(لف نوعا ما في الريفتولعل هاتة النظرة تخ   

  أما   و ،شؤون بيتهاوم بوربة بيت تق ،ترعى زوجهازوجة  خاصة عندما تكون متعددةلها مسؤوليات 

من توفق بين كل  أن وتريد، خارج البيت فهي تعمل كل هذه الواجبات إلى وباإلضافة ،أبناءهاتربي 

 إحساسها عند وخاصة األدوار صراع حالة تعيش ، مما يجعلهامهامها المنزلية وواجباتها في العمل
                                                 

) دراسة ميدانية بمؤسسة لينالقيم االجتماعية والثقافية المحلية وأثرها على السلوك التنظيمي للعاماألزهر العقبي، 1

-8112صناعات الكوابل بسكرة( أطروحة دكتوراه في علم اجتماع التنمية،جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة،
 .  012،ص:8112

، 2، الهيئة المصرية للكتاب، ط -المفهومات -، 0ج، البناء االجتماعي، مدخل لدراسة المجتمع،احمد أبو زيد 2
 . 000،ص:0228مصر،
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 منها يستنفذ دور كل أن اعتبار على األدوار هذه من دور كل يفرضها التي في الواجبات بالتقصير
 .وقتها من حيز شغل ويتطلبوجهد  طاقة
، ، ومسؤولية منوطة بهاواقعا  جمع بين عملها داخل البيت وعملها خارجه أمرا  الولما كانت مهمة     

، في المنزلبقاء ل، أو االعملالعامالت بين اإلبقاء على  النساءصراعا  مصيريا  عند كثير من أفرزت 

المؤاخذة  يُعفيها من وذلك حين تخفق إحداهن في الجمع بينهما، ولو بالحد األدنى من الواجب الذي

في ظل غياب األزواج عن المشاركة األسرية ، االجتماعية في األسرة، والمحاسبة اإلدارية في العمل

 .اإليجابية في كثير من األحيان

)رعاية للوقوف على التداعيات التي يطرحها جمع المرأة بين الدور التقليدي الدراسة هذه جاءت     

، خاصة ما يتعلق والدور الجديد المتمثل في العمل خارج البيت بيت،...(الزوج، األطفال، أعباء ال

دوار ال سيما في ظل الواجبات المختلفة والمسؤوليات باحتماالت حصول حالة من صراع األ

المتداخلة المنوطة بالمرأة مع ما سيتبع ذلك من صعوبات التوفيق بين ما يفرضه كل دور من هذه 

      .سرة ومكان العمل على حد سواءلفة تجاه األدوار من التزامات مختاأل

  :التالي ما سبق يطرح السؤال المشروع ضوء وفي

 

 ؟ ماهي العالقة بين عمل المرأة خارج البيت والصراع بين أدوارها _ 
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 ـ فرضيات الدراسة 21

 ـ الفرضية الرئيسية  10

 .تعيشه الذي واراألدصراع  أساس يشكل عمل المرأة خارج البيت 
 ـ الفرضيات الفرعية 10

 .شؤون بيتهاليعتبر عمل المرأة خارج البيت أهم أسباب إهمالها  أ ـ  

 .هاأبناء حاجاتل هااشباع عدميتسبب عمل المرأة خارج البيت في ب ـ 

 في واجبات الرعاية نحو الزوج. هايتسبب عمل المرأة خارج بيتها في تقصير ـ ج

 .قارباأل ها تجاهواجباتفي في تقصيرها أة خارج البيت عمل المر يتسبب ـ د
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 مبررات االختيار:و أسباب ــ31

 :الموضوعية المبررات_ أ

ـ تزايددد وتفدداقم التسداؤالت فددي الددرأي العدام الددوطني حددول )المدرأة والشددغل( بشددكل عدام فددي ظددل  10

 اته على المجتمع.التحوالت والتغيرات االقتصادية الحاصلة وتأثير

 وطرق بمناهج العاملة الزوجة حول أخرى لبحوث انطالق نقطة البحث هذا يكون أن يمكنـ  10

 .أخرى متغيرات إلى بالتطرق أو مختلفة،

وخروج المرأة  األدوار صراع بموضوع المتصلة األكاديمية بالبحوث الجامعية اتالمكتب إثراء .10

 .للعمل

في ميدان الدراسات المتعلقة بالمرأة العاملة بالقطاع الصحي وإثراء ـ  تقديم إضافة جوهرية  10

 الدراسات الميدانية في هذا المجال.

 . األدوار غير التقليدية في حياة المرأة الريفية ـ التطرق إلى  10

 :  الذاتية المبرراتـ ب 

أة خاصدة فدي المنداطق احدد أهدم ميدادين العمدل بالنسدبة للمدرـ االحتكاك بالمجدال الصدحي باعتبداره  10

 .الريفية البدوية والمحافظة

 فدي الريفدي باعتبدار الدراسدة سدتجرى تجاه المواضيع التي تتجه إلدى عمدق المجتمدع ذاتيةـ رغبة  10

تصدحيح بعدا المفداهيم المغلوطدة حدول سدلبيات عمدل إمكانيدة مع ، المعروف بطابعه المحافظالريف 

 .المرأة خارج البيت

 لتخصص.ـ نيل شهادة في ا 10
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 أهداف الدراسةـ  4 

األسرة من جراء انخراط المرأة في النشاطات  على مستوىصد التغيرات التي تتم ر  .0

 . خارج البيت االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تحديد البعد االجتماعي الذي يتمثل في العالقات المتبادلة من خالل التفاعالت االجتماعية  .0

لمرأة وإفرازه لقيم اجتماعية جديدة ومفاهيم تتماشى مع الوضع ونوعها في إطار عمل ا

 الحالي. 
اجتماعيا من خالل تأثيرها على أهم  ة المرأةمعرفة الدور الذي استطاع أن يساهم في ترقي .0

 العادات والتقاليد. 
إظهار القدرات الحقيقية للمرأة التي تؤدي وظيفتها البيولوجية كاألمومة ثم تنشئة األطفال  .0

  .مع المسؤولية الوظيفية خارج البيتلقيام باألعمال المنزلية وتوفيقها وا
إبراز الدور الحقيقي الذي تلعبه المرأة في التنمية الوطنية خاصة المرأة العاملة المتزوجة  .0

 قطعة. نبين البيت والعمل بصورة متواصلة غير موقتها التي تعيش 
ستوى األسرة وتسليط الضوء على االتجاهات على مالمرأة معرفة العراقيل التي تتعرا لها  .6

 الجديدة التي أصبحت تلعبها في التصدي لهذه المواقف.  والسلوكيات

قد  التي بالصراعات ء(األبنا الزوج، (العاملة بالزوجة المحيطين األفراد وتوعية تحسيس .7

 لها، ساعداتالم وتقديم دعمها يمكن وبذلك منهم، كل تجاه المختلفة واجباتها بين لديها تنشأ

 .لديها األدوار صراع حدة للتخفيف من

 األعباء األسرية بشكل عام.و بين عملها خارج المنزلالمرأة  فيقالكشف عن إمكانية تو .2
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  المفاهيم:تحديد ـ  10

 :المرأة العاملة/ أوال
اويدة من قبل علماء االجتماع فكل عرفهدا مدن خدالل الزخارج البيت  تعددت تعاريف المرأة العاملة   

سييكولوجية الميرأة العاملية   كاميليدا عبدد الفتداح فدي كتابهدا" هاعرفت ، فقدالتي يراها مناسبة لدراسته

المدرأة التدي تعمدل خدارج المندزل وتحصدل علدى أجدر مقابدل عملهدا وهدي تقدوم بدوظيفتين فدي   أنهيا:

."الحياة دور ربة بيت ودور الموظفة
1
 

ودورهدا الدوظيفي لكدن  ل دورهدا كربدة بيدت داخدل المندزل تناول هذا التعريدف المدرأة العاملدة مدن خدال

شدؤون بوقيامهدا  ،ألبنائهاوتربيتها  ،يفصل في دورها في العالقات القرابية أندون  اإلجمالبشيء من 

 زوجها.

ر يك المدرأة الماكثدة بالبيدت التدي تددد"المقصدود بدالمرأة العاملدة لديس تلدديقددول ففداروق بدين عطيدة أمدا  -

يعني المرأة التي تعمل خارج البيت. وإنما، األطفالبالمنزل وتربية وكل ما يتعلق  المنزلية األعمال
2
  

طاقددة يسدتنفذ منهدا لهدا والدذي  األسدريعلدى عمدل المدرأة خدارج البيدت نافيدا الددور  هدذا التعريدف ركدز

   .أدائهايؤثر على  وقتها وبالتاليمن  حيزيشغل جهد وو

تحقيدق منفعدة  إلدىيهدف  إراديهي التي تقوم بمجهود  :أنها العساف فعرفها علىصالح بن أحمد  أما -

اقتصادية
1
.  

المرأة للعمل خدارج  تضطرقد لكن  ،هذا التعريف ركز على الجهد اإلرادي لتحقيق المنفعة االقتصادية

، األسدرية األعبداءوثقدل  األبنداء وتكداثر حاجداتكمرا الزوج مثال  األسريةمن جراء الضغوط بيتها 

 ل الوحيد لهاته االسرة.فتصبح المعي

خددارج  ا  مدأجور ا  فكريدد أو ا  عقليد ا  نشداط تبددذلتلددك التدي ي هد :فدي هاتدده الدراسدةالعاملددة  ونقصدد بدالمرأة

ماديدا قصدد  أجدراوتتلقى مقابل ذلك  ،خدماتية أو ،مؤسسة اجتماعية أو ،المنزل في أي مجال اقتصادي

 باإلضدافة ا باالستقالل عن زوجها اقتصادياويسمح له ،رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي ألسرتها

 .ومهتمة بالمحيط القرابي لها وربة بيت و أما  كونها زوجة  إلى

 

 

 

 :صراع األدوار/ ثانيا  

                                                 
 .022،ص: 0221،دار النهضة العربية ، بيروت, لبنان،سيكولوجية المرأة العاملة ليا عبد الفتاح، كامي 1

Farouk, Benatia. Le Travail Féminin en Algérie. Alger S.N.E.P 1976, p2.  2 
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األدوار االجتماعية  صراع األدوار عبارة عن قيام الفرد بعدد من أن" :0667(   Hunt)هونتيرى -

"والصراع األدوار بعا الخلط واالختالف فقد يكون بين هذه
2
مركزا على التفاعل الحاصل بين  .

 األدوار المتعددة للفرد نفسه.

 " ذلك الصراع الناشئ عن التناقا بين األدوار التيبأنه ( 1978 )عبد المنعم الحفني هو يعرف -

."عين على الفرد القيام بها في محيطه االجتماعيتي
3
  

ذي يدرك الفرد فيه شاغل مركز معين أو العب ذلك الموقف ال"بأنهفتعرفه )سامية الساعاتي(  أما -

مواجه بتوقعات متباينة" دور بعينه انه
4. 

صراع األدوار في كمية الضغوط التي يتعرا لها الفرد في أدائه لدور من  التعريفينهذا  يحصر

ويصبح من  ،درجة التي تعوق الفرد عن أدائه بشكل مقبولالاألدوار، فقد تصل الضغوط إلى 

 هذه الحالة البحث عن حل لهذا الصراع، فيما يكمن للفرد التصرف دون أعاقة األداء الضروري في

 فقد يكون هناك نوع من الخلط بين األدوار وعدم أدائها بشكل صحيح. 

 بين دورين أو أكثر للموائمة المرأة العاملة"عدم قدرة  :صراع األدوار هوب في هاته الدراسةنقصد  و

 عدم القيام به".أو ته قأو يسبب في أعا خرر احدهما على القيام بالدور األإذ يؤث (خارجي) داخلي ، 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
في دول  مؤشرات حول المساهمة االقتصادية للمرأة العاملة في قطاع التربية والتعليمصالح بن احمد العساف،  1

 .81،ص: 0221المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل، بغداد،  الخليج،
، م 2003 القاهرة، ، 1 المكتب ط عالم، النفسي اإلرشاد و النفسية الصحة في دراسات ،زهران السالم عبد حامد 2

 . 070ص:
 القاهرة،1 ط الحديث، الكتاب دار، تطبيقال و النظرية بين التنظيمي و الصناعي النفس علم ،آخرون و ياسين حمدي 3

 .811،ص: 1999 
 .17:صدون تاريخ، ، 1 ط زهراء، مكتبة ،العاملة المرأة لدى العصابية االضطرابات شند، محمد سميرة 4
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 الدراسات السابقة – 10

قريبددة مددن الحالددة الرصديد النظددري الددذي يسدداعد الباحدث فددي تكددوين نظدرة تعتبدر الدراسددات السددابقة  

 بية والجزائرية التي والعر األجنبيةهناك عدد من الدراسات ف ،كما أنها تحدد المسار له ،المدروسة

  .وفيما يلي عرا لهاته الدراسات وخصته بالدراسةتناولت شق من هذا الموضوع 

 :األجنبيةالدراسات 
 األولى:الدراسة  

 وارتباطه ألزواجي الرضا ( :بعنوانIWO والية فيدراسة   Price ,1985)  ) برايس أجرى -

 األسرة، ودخل به الشخص، يقوم الذي لدورا ضغط  :وهي) باألسرة المتعلقة المتغيرات من بعدد

 إلى والذهاب الزواج، عند والعمر الزواج، ومدة التعليم، سنوات وعدد الوظيفية، الزوج ومكانة
 .الذاتي ،والرضا المنزل خارج المرأة وعمل األطفال، ووجود الكنيسة،

 ( 1006 ) على سةالدرا - عينة اشتملت وقد الزوجين، بين التوافق معرفة إلى الدراسة هدفت

ا  وقام 81)، ( 22 مقداره بمتوسط سنه، 69) ،(18 نبي أعمارهم تراوحت زوجة  (1180 )و زوج 

 هذه وأظهرت السابقة، العشرة العوامل أثر لمعرفة التدريجي االنحدار تحليل باستخدام الباحث
 :التالية النتائج الدراسة

 . الكنيسة إلى والذهاب الذاتي والرضا الدور لضغط إحصائية داللة ذي أثر وجود -

 التوافق في تأثيرا العوامل أكثر وأن ،ألزواجي التوافق على األسرة ودخل ألطفالل تأثير  وجود -

 .1 األسرة ودخل األطفال ووجود . الذاتي والرضا الدور ضغط كان ألزواجي

 

 

 

 

 

                                                 
1 Price, J.A Multivariate Study of Marital Satisfaction.(Doctoral Dissertation, the 

University of   Lowa,1984).Dissertation. 1985 
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  الدراسة الثانية: 

  2001  روم البروفيسور دراسة

 تذهب األطفال الذين على 2001 سنة خريف في "روم" البروفيسور بها امق أمريكية دراسة في

 يعانون هؤالء األطفال أن إلى الدراسة وخلصت األولى، حياتهم سنوات في العمل إلى أمهاتهم
 .القراءة مهارات في ضعف

 ها،طفل من حياة األولى الثالث السنوات خالل األم اشتغلت إذا أنه " روم " البروفيسور وجد فقد

 والرابعة، عمر الثالثة في ولغته التحدث، أو الكالم في طفلها قدرة على سلبيا أثرا هذا فسيترك
 .سنوات وست خمس في عمر والرياضيات القراءة مهارات على للغاية ضارا التأثير هذا ويصبح

 طفل ونيك صورة عندما أسوأ في يصبح العاملة المرأة تأثير أن " روم " البروفيسور أبحاث وأكدت

 هتسن في وطفلها إلى العمل تذهب حينما الكارثة وتزداد والثالثة، الثانية عمر في العاملة المرأة
 .العمر من األولى

 على مكلفة للعمل تصبح األم مسارعة أن هذه دراسته نتائج خالل من " روم " البروفيسور أكد كما

 األطفال أما وأم، أب مكونة من يةتقليد أسرة في يعيشون الذين لألطفال بالنسبة الخصوص وجه
 إدراكية بمكاسب فيتمتعون بعد الوالدة، األقل على ثالث أو لسنتين المنزل في أمهاتهم تبقى الذين

1.جوهرية
 

  الدراسة الثالثة:

الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية للعمل في  اآلثار" بعنوان هونجلي تشن قام بها الباحث دراسة 

وهي  0116المعاهد الصحية في نورث كارولينا عام إلىكبحث مقدم   المتعاقبة  الورديات الليلية

 إلىوهدفت الدراسة دراسة مسحية على الممرضات العامالت في الورديات الليلية بالمستشفيات 

معرفة مدى تأثير العمل في الورديات الليلية على صحة العاملين الجسدية والنفسية وعالقاتهم 

 :أهمهاعدة نتائج من  إلىلت الدراسة االجتماعية وتوص

فسيولوجية  أثاروقد تكون له اضطراب الساعة البيولوجية  إلىالعمل في ورديات ليلية متعاقبة يؤدي 

 ) الزوج، واألبناء(. األسرةحتى داخل  ونفسية واجتماعية على الممرضات
                                                 

 العدد البريطانية، ميل ديلي صحيفة."العاملة المرأة أبناء لدى والرياضيات القراءة في التحصيل ضعف":دوتي ستيف 1
 .2001 يناير ( 67 ) العدد السعودية، العربية المملكة المعارف، وزارة . المعرفة، مجلة ترجمة ، 2000 ماي 17
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عرضة للتدخين  أكثرن في نوبات ليلية ك األقلعاما على  00يعملن لمدة الممرضات الالئي  إن

وتناول العقاقير.
1
  

 الدراسات العربية:

 :الرابعةالدراسة 
 ) رعاية األبناء في وأثره العمل إلى المرأة خروج (بعنوان دراسة ( 1989 ) الطماوي أجرت -

 60 من عينة الدراسة وتكونت .األطفال رعاية في وأثره للعمل المرأة خروج معرفة إلى هدفت

 .األصلي المجتمع من عشوائية بطريقة اختيارهن تم عاملة امرأة

 :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت

 المرحلة المبكرة في الطفل لرعاية األم تفرغ ضرورة على المبحوثات العامالت السيدات أجمعت -

ا أكثر العاملة األم طفل إن إذ سنوات، ثالث حتى  الحضانة، لتركه في باألمراا لإلصابة تعرض 
 من طويلة األم لفترات عن لبعده باألمان شعوره لعدم والعدوانية والتوتر بالعصبية سلوكه يزويتم
كما ان  ،لألطفال الصحية النفسية والرعاية للعمل المرأة خروج بين سلبيا ارتباطا يؤكد وهذا م،اليو

 أكثر العاملة ماأل فأطفال لألطفال، االجتماعية والرعاية للعمل المرأة خروج بين سلبية عالقة هناك
 وأطفال، الطفل على مباشر وجود إشراف لعدم وذلك المتفرغة، األم أطفال من اآلخرين مع مشاحنة

ا أكثر المتفرغات 2.أطفال العامالت من الدراسي التحصيل في ارتفاع 
 

 :الخامسةالدراسة 

  . 1997 ))مختار رضا هادي دراسة–  

 أن باعتبار األسري عدم االستقرار على المرأة عمل رتأثي حول بالكويت أجريت ميدانية دراسة هي
 في صراع إلى يؤدي قد األدوار وخارجه وتعدد المنزل داخل متعددة بأدوار تقوم العاملة الزوجة
 .المالئم بها بالشكل المناط الدور تحمل على قدرتها وبالتالي الدور

                                                 
، المعاهد الوطنية للصحة، جية والنفسية واالجتماعية للعمل في ورديات ليلية متعاقبةاآلثار الفسيولوتشن هونجلي،  1

 .8111نورث كارولينا،
 السنوي المؤتمر:- مارس 28 ،الثاني المجلد ،فلالط رعاية على وأثارة للعمل المرأة خروج، محمد ملك الطماوي 2

 .25، ص: 1989،" القاهرة "هورعايت تنشئة المصري للطفل الثاني

. 
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 عربية (اجتماعية مختلفة بيئات يف أجريت التي السابقة الدراسات بعرا الباحث قام البداية في

 األسري االستقرار المرأة وعدم عمل بين قوية عالقة وجود على الغالب في أكدت والتي )وغربية

 .كعاملة ودورها بيت ربة كأم دورها بين التوفيق لصعوبة وذلك

 نم مجموعة فيها الباحث يطرح رئيسية فرضية  :التالي النحو على الدراسة فرضيات حددت ولقد

 مرتبط المنزل خارج المرأة المتزوجة عمل إن  :التالي النحو على تابع ومتغير مستقلة متغيرات

 في دورا تلعب قد واالجتماعية، بالخلفية االقتصادية عالقة لها أخرى وعوامل ديموغرافية بعوامل
 أو رارهااستق في يؤثر مما )المتزوجة المرأة (استمرارية دورها وعدم والغموا الصراع من حالة

 .األسري استقرارها عدم

 العوامل عالقة في جزئية للبحث فرضيات بتسع الباحث خرج الرئيسية الفرضية هذه من انطالقا
  .)عدمه أو األسري باالستقرار (إيجابية أو كانت العالقة سلبية المختلفة

 468 شملت عينة الباحث اختار5 إلى 1 من ليكرت مقياس على الباحث اعتمد العالقة ولقياس

 باإلضافة الحكومية والمؤسسات الدولة مختلف وزارات من عشوائيا اختيارا اخترن كويتية عاملة
 اإلحصائية اختبارات في الباحث واستخدم الشركات والبنوك، في المتمثل الخاص القطاع إلى

 عمر لة،العام عمر العاملة، فيها تقيم التي المحافظة (المرأة مثل بعمل خاصة مستقلة متغيرات

 فارق للعاملة، االجتماعية االقتصادية الخلفية األبناء، عدد سنوات الزواج، عدد ،الزواج عند العاملة
 ومتغير    )المنزل في خادمة ووجود وزوجها، العاملة بين الدخل فارق العاملة وزوجها، بين السن

 .الوصفي حليلالت استعمل فقد البيانات تحليل أما األسري، االستقرار وهو عدم تابع

 :يلي كما كانت الدراسة نتائج

 هي األبناء للزوج وعدد التعليمي والمستوى العاملة للزوجة التعليمي المستوى أن النتائج بينت -

 للزوجة التعليمي المستوى فارتفاع العاملة، المرأة عند األسري االستقرار عدم في المؤثرة العوامل
 .االستقرار األسري لعدم أقل احتماالت إلى ذلك أدى العاملة
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 وضوح إلى مما يؤدي  )وخارجه المنزل داخل عملها (المضاعف المرأة لدور الوعي متغير أما -

 .العاملة زوج قبل من األدوار لهذه أحسن وتعريف وتحديد

 عدد ارتفع فكلما عدد األبناء، وهو األسري االستقرار عدم على التأثير في الثالث المتغير أما -

 يعني األبناء عدد زيادة الباحث رأي ألنه في األسري، االستقرار عدم احتماالت زادت كلما األوالد
 عدم من حالة وخلق األدوار، من أكبر لعدد العاملة، ومواجهتها المرأة عاتق على أكبر مسؤوليات
 .األسري االستقرار

 الزوج عمر الزواج،عند  الزوجة عمر عمرها، الزوجة، كدخل األخرى للمتغيرات بالنسبة أما -

 المتغيرات هذه أن إلى الدراسة توصلت هذه فقد ...خادمة وجود الزواج، سنوات عدد الزواج، عند

االستقرار األسري عدم في يذكر تأثير أي لها ليس
1. 

 والنفسية واالقتصادية االجتماعية اآلثار بعنوان:" الخالدي ارشيد مريمدراسة  :السادسةالدراسة 
 حياة على الجامعات األردنية في العليا الدراسات ببرامج العامالت ء األردنياتالنسا اللتحاق
 في دكتوراه فلسفة درجة منح على الحصول لمتطلبات استكماال األطروحة هذه قدمت أسرهن 

  0116-0110التربية. أصول التربية تخصص

 :الدراسة أهمية

 النساء األردنيات اللتحاق والنفسية ديةواالقتصا االجتماعية اآلثار موضوع اختيار تم لقد    
 بحثه ينبغي تعد إشكاال   اآلثار هذه ألن األردنية، الجامعات في العليا الدراسات ببرامج العامالت
 في آثار من العمل والدراسة بين المرأة جمع يتركه لما الحلول طرح ومحاولة عليه، والوقوف
 . الموضوع لهذا والسلبيات اإليجابيات حول اآلراء واختالف، أسرتها محيط

 إذ أضحت األردني، المجتمع سيدات من كثير بين والدراسة العمل بين الجمع ظاهرة شيوع   
 من في الجامعات القبول قوائم تظهره ما وبخاصة القطاعات، أغلب في ومالحظة بارزة ظاهرة
 .الدراسة على المقبالت النساء نسبة ارتفاع

                                                 
 ، 25 المجلد االجتماعية، العلوم مجلة "ميدانية .ةدراس:األسري االستقرار على وأثره المرأة عملر،مختا رضا هادي 1

 1997 .،الكويت ،2 العدد
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 التي تناولت الجامعية الدراسات من كبير عدد وجود من الرغم فعلى ،تهوحداث الموضوع أهمية -

 نصيبه يلق لم في أسرتها، ذلك وأثر بينهما، المواءمة ظاهرة أن إال ودراستها، المرأة عمل بالبحث
 هذه الدراسات. أغلب في مغيب ا الجانب هذا فكان والبحث، الرعاية من

 :الدراسة حدود 

 :اآلتية حدودال ضمن جرت الدراسة هذه إن

 الدراسي للعام الثاني الفصل خالل تنفيذها تم حيث فيه، نفذت الذي لزمانيا لسياقا ـ1

.(2006/2005) 

 الدراسات والملتحقات ببرامج العامالت المتزوجات النساء على اقتصرت حيث المكاني، السياق 2-

 ممثلة العليا للدراسات العربية وجامعة عمان الحكومية، للجامعات ممثلة األردنية الجامعة في العليا
 .األهلية للجامعات

 األبناء. وبعا وأزواجهن المتزوجات النساء على الدراسة اقتصرت 3-

 :للدراسة اإلجراءات المنهجية

 العليا في الدراسات ببرامج الملتحقات العامالت األردنيات النساء من الدراسة عينة اختيار تم
 / 2005  الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل في الدراسة أدوات عبتوزي وبدء األردنية، الجامعات

 اآلتي: النحو على 2006

 القيام بجمع مهمة لتسهيل الرسمية الموافقة على للحصول الالزمة المراسالت بإجراء القيام 1- 

 العليا العربية للدراسات عمان جامعة رئاسة تفضلت فقد ،الدراسة ألغراا المطلوبة البيانات
 يلزم ما بإجراء األردنية للتفضل الجامعة وخاطبت االختصاص، جهات إلى خطابات برفع مشكورة
 .الباحثة مهمة لتسهيل

 .األردنية الجامعة في التربوية العلوم في العليا الدراسات من الدراسي البرنامج طلب  2-

 توزيع االستبانات من نللتمك المحاضرات فيها تتواجد التي الدراسية القاعات على جولة ملع -ـ0

  .جيد بشكل
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 .والجامعة والتخصص الكلية حسب قسم كل في النساء أعداد حصر تم 4- 

 .2006 ربسبتم شهر منتصف في وانتهت 2006/2/20 في الدراسة تطبيق إجراءات بدأت5 - 

 تحليلها جرى استبانه، ( 122 ) جادة متابعة بعد منها أعيد استبانه، ( 150 ) توزيع تم -6

 .منها النتائج واستخراج

 العامالت الدارسات النساء من عدد مع مقابلة وعشرون خمس عددها شخصية مقابالت تمت 7-

 .وأبنائهن وأزواجهن

 .إحصائيا لمعالجتها الحاسوب في وإدخالها البيانات تفريغ تم 8-

 :النتائج استخراج في المستخدمة اإلحصائية المعالجة

 بيانات الدراسة تحليل وتم للدراسة، الرئيسة باألسئلة الصلة ذات حصائيةاإل المعالجات استخدام تم
 :باستخراج الدراسة عينة أفراد واستجابات

 .المئوية والنسب التكرارات 1-

 . الحسابية المتوسطات 2-

 .المعيارية االنحرافات 3-

 .االرتباطية بالعالقات يتعلق ،فيما Pearsonبيرسون ارتباط معامل استخدام 4-

 - ( t–test ) -باختبار المعروف اإلحصائي المؤشر استخدام 5-

 .الفا كرونباخ الداخلي االتساق معامل استخدام 6-

 (ANOVA)األحادي التباين تحليل استخدام 7-

 :اآلتية األسئلة عن اإلجابة الدراسة حاولت

 الجامعات في العليا ساتالدرا ببرامج العامالت األردنيات النساء اللتحاق االجتماعية اآلثار ما - 

 ؟ أزواجهن نظر جهةمن وو نظرهن، وجهة من أسرهن حياة على األردنية
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 الجامعات  في العليا الدراسات ببرامج العامالت األردنيات النساء اللتحاق االقتصادية اآلثار ما - 

 أزواجهن؟ نظر ووجهة نظرهن، وجهة من أسرهن حياة على األردنية
 الجامعات في العليا الدراسات ببرامج العامالت األردنيات النساء اللتحاق ةالنفسي اآلثار ما - 

 أزواجهن؟ نظر ووجهة نظرهن، وجهة من أسرهن حياة على األردنية
ببرامج  الملتحقة العاملة األردنية المرأة استجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل - 

 .المرأة عمل طبيعة إلى تعزى العليا الدراسات

 الملتحقة ببرامج العاملة األردنية المرأة زوج استجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل- 

 .للزوج التعليمي المستوى الى تعزى العليا الدراسات

 والزوج واألبناء، الزوجة :الثالث الدراسة فئات تراها التي والسلبية اإليجابية اآلثار أبرز ما - 

 العليا؟ الدراسات ببرامج وجةالز التحاق على المترتبة
 الدراسة، وقد أسئلة عن لإلجابة وذلك الشخصية، والمقابلة االستبانة،  :الدراسة هذه في استخدم

 :يأتي ما إلى الدراسة نتائج أشارت

ا  األردنية الجامعات في العليا الدراسات ببرامج العامالت األردنيات النساء يؤثر التحاق  - تأثير 

 العامالت ومن النساء نظر وجهة من والنفسية، واالقتصادية االجتماعية أسرهن حياة على إيجابي ا
 .نظر األزواج وجهة

الدراسة  مجاالت في المرأة عمل طبيعة ألثر تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -  

 .الثالثة

لمجال ا في للزوج التعليمي المستوى ألثر تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم  -

 .االقتصادي

 .المجال االجتماعي في للزوج، التعليمي المستوى ألثر تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود  -

 .المجال النفسي في للزوج التعليمي المستوى ألثر تعزى إحصائية داللة ذات فروق دووج عدم - 
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 التفاهم واالتفاق، من عال   قدر على واألبناء والزوج الزوجة أن تبين فقد بالمقابلة يتعلق فيما أما - 

 الدراسات الزوجة ببرامج التحاق على المترتبة األعباء مواجهة على قادرة بأكملها األسرة وأن
 .للزوجة البرنامج الدراسي انتهاء حتى األسرية أوضاعهم مع الناجح والتكيف العليا،

ا أكثر كانت اإليجابية اآلثار أن النتائج من يالحظ -   إلى أن يشير مما السلبية، اآلثار من تكرار 

 وجهة نظر من األسرة حياة على إيجاب ا ينعكس العليا الدراسات ببرامج العاملة المرأة التحاق
 .واألبناء واألزواج، الزوجات،

 جانب إلى ألن دراستها العليا الدراسات برامج في اللتحاقها المرأة بدعم التوصية جاءت عليه وبناء
 1.األسرية حياتها في اإيجاب   تؤثر عملها

 :الجزائريةالدراسات 

  Blidi et autres ( 1980 ) دراسة بليدي واخرون :الدراسة السابعة

 اإللكترونيك بمصنع العامالت النساء حول بتحقيق 1980 سنة " األحداث الجزائر " أسبوعية قامت

 :محاور ثالث على التحقيق اشتمل بلعباس، سيدي بمدينة

 )األولى العقبة تخطي (والعائلة لةالعام المرأة -

 )الصامتة الثورة (والمجتمع العاملة المرأة -

 )الحقيقة تحري (والمدينة العاملة المرأة -

 حياة في لها ال مثيل ونفسية اجتماعية وضعية اإللكترونيك بمصنع للعمل امرأة 1320 خروج آثار

 مواجهة في نفسها لة التقليديةالعائ وجدت جديدة وضعيات وخلق بلعباس، سيدي مدينة سكان
 ذلك وظهر السائدة، القيم سلم في إعادة نظر تتطلب التي الوضعية هذه والمدينة، التصنيع متطلبات

 داخل العمال حتى أو العام الرأي أو العائلة من طرف سواء الساخطة الفعل ردود خالل من جليا
 .المصنع

                                                 
 الدراسات ببرامج العامالت األردنياتالنساء  اللتحاق والنفسية واالقتصادية االجتماعية اآلثار، الخالدي ارشيد مريم 1

 درجة منح على الحصول لمتطلبات استكماال األطروحة هذه قدمت أسرهن، حياة على األردنية الجامعات في العليا

 .8111، عمان،التربية أصول التربية تخصص في دكتوراه فلسفة
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 من ذلك من وموقف العائلة للعمل المرأة جخرو صاحبت التي الظروف المحقق عرا البداية في
 سيدي مدينة سكان وبعا وبعا العمال وعائالتهن العامالت بعا مع أجريت استجوابات خالل
 .بلعباس

 :التالية النتائج إلى الميداني التحقيق هذا وتوصل

 ائلي،الع التوازن في تحدث اضطرابات أن شأنها من جديدة ظاهرة المرأة عمل العائلة تعتبر 1- 

 التقليدية العائلة بنية تهدد أنها كما العائلة ووظيفتها في المرأة دور في النظر إعادة وتفرا
 في السائد الجو من كالتحقق بإجراءات العائلة تقوم هذا ومن أجل الدينية، التعاليم من المستوحاة
تراه  الذي المكان سهابنف لتختار المصنع بزيارة تقوم وقد عملها، مقر إلى مصاحبة الفتاة المؤسسة

 .ابنتها لعمل أخالقيا مناسبا

 معظم بل للعائلة موقف نهائي بالضرورة يعني ال للعمل بالخروج للمرأة العائلة سماح إن  2-

 ذلك رأت متى المهنية لحياتهن تضع حدا أن لها العائلة أن صرحن اللواتي استجوبن الفتيات
 .ضروريا

 حاجة في العائلة أن مما يعني فقيرة طبقة إلى المؤسسة هذه في العامالت النساء معظم تنتمي  3-

 التي المشاكل خالل من ذلك ويظهر عملهن بالرفا يقابل ذلك من بالرغم لكن عملهن، إلى ماسة
 .البيت داخل لها يتعرضن

 أن المحقق ويرى انحالل أخالقي بؤرة تمثل وكأنها المؤسسة إلى ينظر فإنه العام الرأي أما  4-

 من عامل 2704 تضم أنها علمنا خاصة إذا المؤسسة داخل االختالط نتيجة جاء اإلدراك هذا

 يعمل بأنه الرجل يصرح أن المشرف من ليس " أصبح أنه الصدد هذا في المحقق ويقول الرجال،

 20 أعمارهن تتجاوز ال منهن 742 عاملة امرأة 1320 بين من أنه باإلضافة إلى " السونيالك في

 المدينة والمؤسسة بين الرجال مع مألوفة غير ساعات وفي يوميا ينتقل الذي الهائل العددهذا  سنة،
 .المؤسسة هذه عن عامالت يقال بما وتأثرها العائلة تدمر من بالتالي ويزيد الشائعات يغذي

 ذلك المحقق ويصف التهجم اللفظي إلى) الحافالت موقف(تنقلها أثناء العاملة المرأة تتعرا 5- 

 .النفسي اإلرهاب من نوع هبأن
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 طبيعة وتتميز المؤسسة، ساعات في 8 تقضي فالعاملة المصنع، في المهنية حياتها وبخصوص 6- 

 .المجال هذا في تكوينا يمتلكن ال أن معظمهن علمنا إذا خاصة ممال يجعله مما بالرتابة العمل

 :وهي للعمل المرأة تدفع التي العوامل على المحقق أكد النهاية في

 .العامالت عائالت تعيشها التي الفقر حالة  -

 .المادي الكفيل أي الزوج أو الوالد وفاة - 

 .الذات لتحقيق الحاجة - 

 صفة قد أعطاه الميداني طابعه أن إال صحفي تحقيق عن عبارة أنها رغم الدراسة هده إن
1.واضحة بصورة الموضوعية

 

 دراسدة  الجزائريية لعوامل االجتماعية والمرأة العامليةا بعنوان: عمار مانعدراسة  :الثامنة الدراسة

 جامعة.اجتماع التنمية علم الماجستير في شهادة لنيل مذكرة بوعريريج، ببرج التفصيل بمؤسسة ميدانية

 .8118-8110قسنطينة، 

سوق العمل مع اليد العاملة النسوية مقارنة باليد العاملة  إشكالية الدراسة حول تعامل تمحورت

وتطرق الباحث في أطار دراسته إلى خمس تساؤالت  واألسباب الكامنة وراء ذلك، ورية،الذك

 وفرضية عامة وثالثة فروا جزئية.

 اإلشكالية العامة:

    المرأة العاملة الجزائرية في المؤسسة الصناعية؟ ةما هو دور العوامل االجتماعية في حيا: 10    

 الفرضيات الجزئية:

ائرية العاملة في المؤسسة الصناعية تعيش وسط ثالثة وضعيات متناقضة: الدين إن المرأة الجز :10

 الرأي العام. الل نصوصها التشريعية،خاإلسالمي، الدولة من 

: تعداني المدرأة الجزائريدة فددي المؤسسدة الصدناعية مدن ندددرة المنشدئات االجتماعيدة ومشداكل النقددل 10

مما يؤدي إلى عدم توفيقها ما بين واجباتها المهنية  ية،إضافة إلى القيام باألعمال المنزل والمسكن،

 وحياتها األسرية.

                                                 
1 Blidi et autres:"Femmes à l'usine",Algérie Actualité, n° 743,Semaine du 10 au 16 
Janvier 1980. 
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إن انخفاا أجور النساء العامالت في المؤسسة الصناعية، إضافة إلى انعدام فرص الترقية  :10

اندماج  وضعف التأهيل المهني والمعاملة السيئة من قبل المشرفين كل هذه الظروف أعاقة

وللتحقق من صدق الفرضيات المطروحة قام الباحث ، امل في المؤسسةومواصلة المرأة في الع

عاملة باستثناء عاملتين كانتا  61بمسح شامل لجميع العامالت في المؤسسة والتي يبلغ عددهن 

تمثل  وينقسم مجتمع الدراسة إلى مجموعتين من النساء العامالت، في فترة عطلة األمومة،

وتظم المجموعة الثانية النساء  %01بات التي بلغت نسبتهن المجموعة األولى العامالت العاز

ليقوم بمأل استمارات بحثية كما  %01العامالت المتزوجات والمطلقات واألرامل وتمثل نسبة 

استخدم المقابلة لمعرفة الظروف العامة للمؤسسة أما المالحظة فاستخدمت للكشف عن الظروف 

 .الفيزيقية للعامالت

 نتائج الدراسة:

: تتميز حياة المرأة العاملة عن حياة الرجل العامل كونها تقوم بوظيفة أسرية تستدعي منها أن 10

 كما أنها تعيش في وسط ثالثة وضعيات متناقضة الدين اإلسالمي، إضافيا ليس باليسير تبذل جهدا
 الرأي العام. نصوصها التشريعية، الدولة من خالل

)رياا األطفال، دور الحضانة، الخدمات  ساندة للمرأة العاملة،مال ةجتماعياال: غياب كلي للّبنة 10

 الصحية لألمومة(.

 واالزدحام وعدم انتظام النقل العمومي. : غياب نقل تابع للمؤسسة،10

 : ضيق المؤسسة وبعده عن المؤسسة.10

 : قيام المرأة عموما بجميع األعمال المنزلية بعد عودتها من المؤسسة.10

 

المنزليددة )نسدددبة  باألشددغالئل اإللكترونيددة التددي تسدداعد المددرأة العاملددة علددى القيددام : غيدداب الوسددا16

 .ال تملك آلة غسيل( 60.06%
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: إن انخفداا أجددور النسدداء العددامالت فددي المؤسسددة الصدناعية إضددافة إلددى انعدددام فددرص الترقيددة 17

يددق اندددماج ه الظددروف تعذوضددعف التأهيددل المهنددي والمعاملددة السدديئة مددن قبددل المشددرفين، كددل هدد

ومواصلة عمل المرأة بالمؤسسة.
1
 

دراسة   أبنائهاعلى تربية  األمعمل  أثاربعنوان"  مليكة الحاج يوسفدراسة  :الدراسة التاسعة

رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم  العامالت بمدينة الشراقة، األمهاتميدانية لبعا 

  0110-0110جامعة الجزائر،  االجتماع،

 الدراسة:فرضيات 

 :األولىالفرضية 

 غياب األم لمدة طويلة بسبب عملها يؤثر سلبا على أطفالها   

 الفرضية الثانية:

 .األم العاملة غالبا ال تستطيع التوفيق بين العمل الخارجي ورعاية األطفال وتربيتهم    

 الفرضية الثالثة:

الداخلي إلى أسباب اجتماعية وليس إلى  يعود عدم توفيق األم العاملة بين العمل الخارجي والعمل    

 .أسباب ذاتية

 أهداف الدراسة:

 اآلثار السلبية التي تنعكس على األطفال من جراء عمل األم.معرفة  -10
السيما تربية أطفالها  ،ن عملها الخارجي، وعملها المنزليمعرفة مدى توفيق األم العاملة بي -10

 واالعتناء بهم.
دون توفيق األم العاملة بين عملها الوظيفي وواجباتها الوقوف على العوامل التي تحول  -10

 المنزلية.  
 حدود الدراسة:

مبحوثة باختالف  001ويتمثل في استجواب أمهات عامالت وقد اختبرنا  المجال البشري:ـ  0

 القطاعات المهنية التي يعملن فيها.
                                                 

 مذكرة بوعريريج، ببرج التفصيل بمؤسسة ميدانية دراسة لعوامل االجتماعية والمرأة العاملة الجزائرية.اعمار مانع، 1
 .8118-8110قسنطينة،  جامعة.اجتماع التنمية علم الماجستير في شهادة لنيل
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غاية انتهاء شهر  إلى أكتوبرر ، من بداية شهأشهرالمجال الزمني: استغرق البحث الميداني ثالثة  ـ 0

بعدما وضعت استمارة المقابلة للتجريب من خالل دراستنا االستطالعية  0110ديسمبر سنة 

 لميدان البحث.
: مدينة الشراقة وبالتحديد في مدرستين ابتدائيتين ، مدرسة حمدي بن تمار المجال المكانيـ  0

الدراسة في هذه  أيضا أجريتمد اسياخم، كما الكثبان، وثانوية مح وإكماليه ومدرسة بوزاد علي،

 با، حيث تم هناك استجولتكوين المهني والبلدية والدائرةا ومركز ،كل من المركز الثقافي

، أما المبحوثات في القطاع الصحي فقد تم االتصال بهن في مستشفى األمراا الموظفات

في مؤسسة إنتاج الجبن وورشة  العقلية، بينما العامالت في القطاع الخاص فقد تم استجوابهن

 خياطة المالبس. 

 المنهج واألدوات:

المنهج المستعمل في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المسح االجتماعي، ونظرا 

، فقد اتبعنا المسح االجتماعي أطفالهاعلى تربية  األممعرفة اثر عمل  إلىهذا البحث يهدف  إلى أن

 إلىالمجتمع وليس على المجتمع بكامله، ويهدف  ب عادة على بعا فئاتخصص الذي ينصالمت

تفسيرها، كما اعتمدنا في هذا  أيضا إلىكما يهدف  وصف الظاهرة والعالقات والسلوك االجتماعي

 واإلداريينعينة قصدية من مختلف فئات المجتمع كالمعلمين  أخذناالمنهج على المسح بالعينة حيث 

 ع الصحي والعاملين في القطاع الخاص.والعاملين في القطا

 األدوات:-

ولقد تمت هذه التقنية في المرحلة االستطالعية للدراسة تمهيدا  المالحظة البسيطة والمباشرة: -0

 للعمل الميداني

يتم ملؤها من طرف الباحث بطريقة مباشرة خالل استجوابه للمبحوثين فالباحث  استمارة المقابلة: -0

موزعة على أربعة محاور على الشكل  الاسؤ01لمبحوث يجيب.تحتوي على وا األسئلةيطرح 

   التالي:

 خاص بالمبحوث أولية: بيانات األولالمحور 

 .أطفالهاالسلبي لمدة ساعات العمل الخارجي للمبحوثة على  بالتأثيرالمحور الثاني: بيانات خاصة 

ذلك على  وتأثيريفي والعمل المنزلي، المحور الثالث: يتعلق بمدى توفيق العاملة بين العمل الوظ

 .أطفالها
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العاملة في تربية  األمالتي تحول دون توفيق  باألسبابالمحور الرابع: يتضمن بيانات تتعلق 

 وعملها الخارجي. أطفالها

 :المجتمع والعينة

ط انه تشتر أالالعامالت" على اختالف مهنهن، ومستواهن التعليمي،  األمهاتيمثل مجتمع البحث " 

حتى نتمكن من معرفة صغارا،  أطفاالالعامالت الالئي لديهن  باألمهاتهذه الدراسة االتصال فقط 

  مدى تأثير عمل األم على تربية أطفالها.

 العينة:

 موزعة كما يلي:

 مبحوثة في قطاع التعليم 61

 مبحوثة في قطاع الوظيف العمومي 00

 مبحوثة في القطاع الخاص00

 الصحيمبحوثة في القطاع  00

 :نتائج الدراسة

نعرا النتائج العامة للدراسة والتي  أنيمكننا من خالل تحليل ومناقشة البيانات الميدانية المختلفة 

 تمثلت في:

حسب عدد ساعات العمل بالنسبة  التأثير، وتختلف درجة األطفاليؤثر على  األمعمل  إنـ 

منزلها في منتصف النهار وهذا يعني  إلىتعود  العاملة التي ال األم أنالدراسة  تبين  إذللمبحوثات، 

منذ الصباح حتى المساء ، لذالك فالكثير من المبحوثات  إليهاال ترى طفلها الذي هو بحاجة  أنها

 في الحقيقة غير كافي لالهتمام واالعتناء بهم أطفالهاالعاملة مع  األمصرحن بان الوقت الذي تقضيه 

 ل وقتها لصالح طفلها.ك األموهم مقتنعون بضرورة تكريس 
وتلبية  األطفالبتربية  أساسافيبقى دورها دائما مرتبط  األممهما يكن نوع عمل  بأنهــ تؤكد الدراسة 

 حاجياتهم المختلفة المادية والمعنوية في الوقت نفسه
هو العمل  أنالماكثة في البيت مما يدل على  األممن  أكثر اإلنجابتنظيم إلى العاملة  األمــ تسعى 

من جهة، ويجعلها تعتمد على الرضاعة االصطناعية  األسرةتقلص من حجم  األمالسبب الذي يجعل 

 عن صغيرها طوال اليوم يفرا عليها ذلك. األم ابتعاد، الن أخرىصغيرها من جهة في تغذية 

وهذا ، أطفالهامنزلها متعبة وغير قادرة على استقبال  إلىلساعات طويلة يجعلها تعود  األمــ عمل 

 المبحوثات. أغلبيةال عيؤثر نفسيا عليهم وهو ما صرحت به ف
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وصرحن  الصراع بينهما إخفاءالعاملة في  األملم تفلح  األداءتضارب الدورين في  أنــ اتضح لنا 

العاملة ال يمكنها تلبية حاجيات  األم أناغلب المبحوثات بعدم رضاهن عن عملهن ويؤكدن على 

 عنهم طوال اليوم. نظرا البتعادها أطفالها

 أغلبيةالعاملة في التوفيق بين العمل المهني والعمل المنزلي يظهر كذالك في تصريح  األمــ عدم قدرة 

الطفل يحتاج  أنال يمكن تعويا الحاجيات المعنوية بالحاجيات المادية، وهذا معناه  بأنهالمبحوثات 

 ختلفة.الم واألنشطةاللعب  أدوات إلىالحنان والعطف وليس  إلى

ضعف دورها التربوي الذي  إلىالعاملة بين عملها الوظيفي، وعملها المنزلي يؤدي  األمــ عدم توفيق 

اجتماعية، وليس ذاتية  أسباب إلى، وهو راجع أطفالهايقتضي منها االعتناء والتقرب المستمر من 

 نذكر منها:

، وتدبير شؤون البيت بأطفالهالعناية العاملة المساعدة من طرف الغير لالهتمام وا األمــ عدم تلقى 

المنزلية  أعمالهاسكنها المستقل، الذي يفرا عليها القيام بكل إلى خالل عملها، وهذا بدوره يعود 

 لوحدها.

القائمين على رعاية طفلها غير مهتمين به  أنالعاملة بسبب اعتقادها  األمـ القلق المستمر الذي ينتاب 

 كما يجب.

 العاملة. األموتعب  إرهاقوهذا ما يزيد من  ــ بعد مكان العمل

بقرب عمل المبحوثات. أطفالــ عدم وجود روضة 
1
 

 المهني التوافق على وتأثيره األدوار صراع" عمارة بعنوان: بن دراسة سمية ة:الدراسة العاشر
 ركزبالم العاملين لطالب واستكشافية ميدانية ة"دراس بغرداية الجامعي بالمركز لطالب العاملين
حول المعاناة في  الدوليمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص بالملتقى  ،الجامعي بغرداية

  . 0116-0116العمل، الموسم الدراسي 

 :الفرضيات

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين صراع األدوار والتوافق المهني لدى  الفرضية العامة -

 .الطالب العاملين

 

 

                                                 
دينة دراسة ميدانية لبعا األمهات العامالت بمأثار عمل األم على تربية أبنائها  مليكة الحاج يوسف،  1

 .8111-8118الشراقة،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع،جامعة الجزائر، 
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 :الفرعيةالفرضيات - 

 .لدى الطالب العاملين باختالف الجنساالدوار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صراع  1-

لدى الطالب العاملين باختالف الحالة  االدوار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صراع 2-

 . العائلية

لين باختالف سنوات لدى الطالب العاماالدوار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صراع  3-

  . العمل

لدى الطالب العاملين باختالف االدوار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صراع  4-

 .التخصص

 :أهداف الدراسة (0

 :إن األهداف هي غايات يراد الوصول إليها و غاية هذه الدراسة هي

 . التحقق من صحة الفرضيات المطروحة -

 . التوافق المهني لدى الطالب العاملينمعرفة العوامل المؤثرة على  -

 .توضيح االنعكاسات لصراع األدوار لدى الطالب العاملين على التوافق المهني  -

  الكشف عن العوامل المختلفة لصراع األدوار، والتي تقترن و تكون لها عالقة بتوافق المهني -

 .فقه مهنيا نظريا وميدانياالتعرف على كل من الصراع، الذي يعيشه الطالب العامل و توا  -

 :تحدد هذه الدراسة بشريا وزمنيا ومكانيا في إطار الحدود التالية :حدود الدراسة

الحدود البشرية: تتمثل الحدود البشرية لهذه الدراسة في الطلبة العاملين في المركز الجامعي بغرداية , 

 ( طالب وطالبة  001حيث قدر عددهم ب) 

 .م 0116م /  0116دد هذه الدراسة زمنيا خالل الموسم الحدود الزمانية : تتح
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الحدود المكانية : تتحدد هذه الدراسة مكانيا في المركز الجامعي بغرداية، و تتحدد هذه الدراسة 

بالمنهج المتبع والتقنيات المستخدمة و أدوات جميع البيانات المتمثلة في استبيان مصمم لقياس صراع 

 .املين استبيان مصمم لقياس التوافق المهني لدى الطالب العامليناألدوار لدى الطالب الع

 المنهج المستخدم في الدراسة

نظرا لطبيعة هذه الدراسة فإن المنهج المالئم لها هو المنهج الوصفي الذي يدرس أألوضاع الراهنة 

، و هذا عرف على عالقاتها و العوامل المؤثرة في ذلكتللظواهر من حيث خصائصها، أشكالها، و ي

 يعني أنه يهتم بدراسة حاضر الظواهر واألحداث.

 :نتائج الدراسة

 حيث العامل الجامعي يوميات الطالب في كبرى أهمية المهني لتوافقاو األدوار صراع دراسة تولي
 وتداخل واألسرية المهنية االدوارو خاصة الدراسة المختلفة الحياة مناحي في أدوار بعدة يقوم أنه

 حياة على يضفي األدوار فصراع نفسي، فريسة لصراع هيوقع بينها فيما األدوار هذه وتضارب
 لمهامه وأدائه بالجامعة أدائه مستوى انخفاا إلى ربما يؤدي مضاعفا جهدا العامل الطالب

 هذا في فتقصيره، للطالب المهني الجانب على بدوره الصراع هذا األسرية، كما يؤثر للمسؤولياتو
 .مهنيا توافقه عدم إلى بدوره يؤدي الذي والقلق التوتر يسةيوقعه فر الجانب

 عالقة هي والتوافق المهني األدوار صراع بين العالقة أن إلى توصلنا الدراسة هذه خالل ومن
 .هذه في دراستنا تجلى ما وهذا األخر انخفاا على يؤدي أحدهما فزيادة عكسية

 صراعه كان إذا ما وذلك عكس المهني وافقهت من يقلل العامل الطالب لدى األدوار صراع أن 
توافقه. نسبة من يزيد ما وهذا ضعيفا

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مجلة  ، بغرداية الجامعي بالمركز لطالب العاملين المهني التوافق على وتأثيره األدوار صراع، سمية عمارة بن 1

 . 8112-8112اة في العمل، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص بالملتقى الدولي حول المعان
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المرأة العاملة المتزوجة اإلطار وتقسيم العمل المنزلي " لحسن عبد الرحمان  بعنوان:الدراسة الحادي عشر

ة التخرج لنيل شهادة مذكر ،العمومية العين الصفراء االستشفائيةبالمؤسسة  دراسة ميدانية "بين الزوجين

  ،جامعة وهران ،واإلنسانيةاالجتماعية  المدرسة الدكتورالية للعلوم، :علم االجتماعالماجستير تخصص

0116 - 0101                  

 فرضيات الدراسة:

 الفرضية األساسية:

اخل البيت إالّ أن يعتبر أداء العمل المنزلي من أهم األدوار العائلية األساسية التي تقوم بها المرأة د

والقيم الذكورية( على المجتمع )ل العائلة الحديثة على الرغم من هيمنة الثقافة البطريكية ظالزوج في 

 ككل يشاطرها القيام بالعمل المنزلي.

 الفرضيات الفرعية:

: يساعد الزوج زوجته في إنجاز األعمال المنزلية في حالة المرا أو الحمل أو التعب أي في 10

 االستثنائية. التالحا

 مح الفضاء المنزلي للعائلة النووية أكثر للزوج بمساعدة زوجته في أداء األعمال المنزلية.يس :10

 أهداف الدراسة:

: معرفة دوافع خروج المرأة للعمل ومدى قدرة المرأة العاملة المتزوجة على تحقيق التوازن في 10

ل أسرتها بين زوجها وأوالدها والدور الذي اختارته أداء الدور الموكل لها شرعا أال وهو دورها داخ

أيضا من أجل معرفة الحقائق التي  ألسباب ذاتيه أو فرضته ظروفها والذي هو العمل خارج المنزل،

 تحيط بهذا الموضوع وواقع المرأة الجزائرية العاملة داخل المجتمع.

نية خاصة المرأة العاملة المتزوجة : معرفة الدور الحقيقي الذي تلعبه المرأة في التنمية الوط10

اإلطار التي تعيش الوقت بين البيت والعمل بصورة متواصلة غير منقطعة، وهو الدور الذي استطاع 

أن يساهم في ترقيتها اجتماعيا من خالل تأثيرها على أهم العادات والتقاليد التي تنعت المرأة بالضعف 

 العمل االجتماعي بين الجنسين على المستوى األسري. والعبودية وتغيير المفهوم التقليدي لتقسيم

: إظهار القدرات البيولوجية للمرأة التي تتمثل في دور األمومة، التنشئة األسرية، إنجازها 10 

 لألعمال المنزلية وتوفيقها رغم كل هذا مع العمل المهني خارج المنزل.

تسليط الضوء على االتجاهات : إبراز العراقيل التي تتعرا لها على مستوى األسرة و10

 والسلوكات الجديدة التي أصبحت تلعبها في التصدي لهذه المواقف.
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: محاولة تقديم ولو القليل للترات السوسيولوجي حول موضوع المرأة العاملة المتزوجة اإلطار في 10

 الجزائر.

صل عليها بغرا : إجراء دراسة ميدانية وتحليالت واقعية وربطها بالمعطيات النظرية المتح16

 .نتائج منطقية الوصول إلى
 مجاالت الدراسة 

 : المجال المكاني0

لقد تم إجراء هده الدراسة في المستشفى العمومي محمد بوضياف بمدينة العين الصفراء بوالية  

أقسام وهي  0مصالح و 7م يحتوي على 0667النعامة وهو مستشفى حديث النشأة تم فتحه سنة 

 كاآلتي:

 : قسم الجراحة وطب العيون األقسام :2                                     :ح: : المصال0

 قسم األشعة                                              مصلحة طب األطفال 

 قسم تحليل الجثث                                         مصلحة األمراا المعدية

 قسم الجراحة             الداخلية            مصلحة أمراا القلب واألمراا 

 الوالدة  مصلحة

 مصلحة طب العمل

 مصلحة اإلنعاش

 مصلحة المراقبة  

 مصلحة االستعجاالت

 : اإلدارة العامة للمستشفى 3

الصيانة الداخلية ببها ورشة خاصة بمكانيك السيارات، ورشة خاصة : حظيرة األمن والصيانة: 4

 بالحرق"حرق اإلبر واألدوات الطبية غير الصالحة..."  للمستشفى، ورشة خاصة

ة:   أناث. 60، منها 70، عدد األطباء والممرضين:010سرير، عدد العمال:  006عدد األِسرَّ

أشهر ونصف  0لقد دامت الفترة الزمنية المخصصة إلجراء الدراسة الميدانية  ::المجال الزماني 2

 ، 10/00/0116تاريخ  إلى غاية 01/17/0116ابتداء من تاريخ 
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 :وأدوات الدراسة منهج

ال يقتصر على مجرد هو المنهج الوصفي التحليلي حيث المنهج الذي اعتمدنا عليه في هذه الدراسة    

الوصف بل يتعداه إلى محاولة تفسير ومعرفة ما إذا كان الزوج يساعد زوجته في العمال المنزلية، 

ا واإلجابة على التساؤل الذي أثير في اإلشكالية من خالل أهدافه كما تحاول هذه الدراسة تحقيق

المنهج الوصفي حيث تعتمد الدراسة على وصف ظاهرة خروج المرأة المتزوجة للعمل المأجور 

 .افر لبقائها واستمرارها في المجتمعظوتحليل العوامل التي تت

 تم االعتماد في هذا البحث على استخدام األدوات التالية:   
 حيث تمكنا من خالل الدراسة االستطالعية من:ظة المباشرة: المالح

وهو ما سمح لنا بإجراء الدراسة وسمح  ،: معرفة مجتمع البحث من حيث التركيب والهياكل معاينة0

لنا أيضا بمعاينة بعا العينات من النساء العامالت وطرح الموضوع بشكل مباشر حتى نتمكن من 

 ومعرفة مدى تجاوبهن معنا. رصد ومعرفة رأيهن حول الموضوع

 : معرفة عالقة العمال ببعضهم البعا.0

: مكنتنا الفترة الميدانية للبحث من تتبع أفراد العينة المبحوثة في أماكن عملها ومالحظة سلوكها مع 0

والعمال فيما بينهم وطريقة أدائها لعملها وطريقة حديثها وتفاعلها وكذلك مالحظة هيئة  المرضى

  التها الجسمية والصحية.هندامها وح

مضمونها كان اإلجراء يتم باالتصال في مكان العمل بعد تحديد الموعد مسبقا  إجراء المقابلة:

المبحوثات وتبدأ بعملية  ةبواسطة األخصائية النفسية التي على اتصال دائم بهم وفق ما يتناسب وراح

لحوار ثم الدخول مباشرة في طرح التعارف قبل طرح األسئلة كطريقة أولية إلثراء وفتح باب ا

األسئلة من قبل األخصائية النفسية وهو ما سهل على المبحوثات التحدث بكل حرية فكانت مدت 

حيان ساعة كاملة، أما طبيعة األسئلة دقيقة وفي بعا اال 01المقابلة تتراوح مابين ربع ساعة إلى 

رصة التامة حتى تنهَي إجابتها وكانت فكانت مفتوحة وأخرى مغلقة تمنح من خاللها المبحوثة الف

التي تتزامن مع  تواإليحاءاتتخللها تسجيل المالحظات لبعا المواقف والوضعيات والسلوكات 

 إلجابات.لعلى االنفعاالت المرافقة  مهما في إثراء الجواب والتعرف الجواب والتي رأينا فيها عامال

لعينة العشوائية البسيطة وهي جزء من العينات على ا ث بحالاعتمد في العينة وكيفية اختيارها: 

عاملة يمثل  60لدينا مجتمع البحث يتكون من  تم سحب عينة البحث بالطريقة التالية: واالحتمالية 

 %    0686=01/011×60وبالتالي  01عدد متزوجات 
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 نتائج الدراسة:

إجراء المقابالت جعلنا نخرج إن جميع األجوبة والتصريحات التي استقيناها من المبحوثات خالل     

بانطباع شامل هو أن عمل المرأة المتزوجة له تأثير قوي لتحسين مكانتها االجتماعية وقد نبالغ إذا قلنا 

خاصة على المستوى  ،أنها مناسبة لها لكن هي على األقل أحسن بكثير مما كانت عليه في السابق

أي من  :زوجية التي تحولت من السلطة األبويةاألسري والعالقات االجتماعية وتحسين العالقات ال

وفي جميع األنظمة والسياسات  ،التسلط والقوة والنظرة الدونية التي تعلقت بأنوثة المرأة عبر التاريخ

لتصل إلى أقصى حدودها في ضل العائلة  ،والطبقات االجتماعية التي تصدر من األب أو الزوج

كوري الذي يستمد قوته من النظام البطريكي، إلى عالقة زواجيه التقليدية التي يغلب عليها الطابع الذ

لتبادل لم القابلة اتشاركيه ترتكز على بنى قائمة على التعاون والحوار المفتوح وحسن التواصل، والمه

وتقاسم األعمال المنزلية، واألنشطة العائلية المخططة والمشاركة في المسؤوليات االقتصادية والوفاء 

والمشاركة في اتخاذ  ،حترام والثقة المتبادلة واحترام الخصوصيات العائلية والزوجيةلألسرة واال

وتحل  ،القرارات ورعاية األسرة في ضل وحدة عائلية متماسكة يشعر األفراد فيها باألمان والحماية

 النزاعات بسرعة وتحترم السلوك والمشاعر واالحتياجات وتعترف بقيمة العمل غير المدفوع األجر

فتعتني بالمنزل وترعى األبناء وتتحمل مسؤوليات الواجبات العائلية  ،الذي تقوم به المرأة في المنزل

عندما يعمل أحد الزوجين خارج المنزل أو كالهما، ليتم كل ذلك في إطار العائلة النووية الحديثة، 

 ،لرجل مثل التسوقالعاملة أدوار ومسؤوليات كانت في السابق من مهام ا ةالتي أصبح فيها للزوج

دفع الفواتير الماء والكهرباء، مراقبة األبناء في  ،وشراء المستلزمات الضرورية للعائلة

الدراسة،...الخ وهو ما يفسر ممارسات المرأة المتزوجة زيادة على أدوار األمومة أدوار أخرى ذات 

 طابع مسؤول.

بعد الزواج مهما كانت الظروف  العامل الذي جعل أغلب النساء يتمسكن بعملهن ويشترطنه حتى

 والنتائج المتمخضة عن موقفهن.

ويتمثل التوجه األسري الحديث للزوجين العاملين معا في المشاركة في األعمال المنزلية    

أي االتفاق على كل صغيرة وكبيرة من  .وتربيتهم ،ورعاية األطفال ،ذ القراراتاواتخ ،واالقتصادية

، ويرجع ناالبتعاد عن الصراع الذي تكون نتائجه وخيمة على كال الزوجيل إلى السعادة ووأجل الوص

 ذلك إلى األدوار الجديدة التي تلعبها المرأة في ميدان الصحة، والتربية، والعمالة...الخ.

إالَّ أنَّ الشراكة في األعمال المنزلية بين الزوجين تزيد تداخال عما كانت عليه في التقسيم التقليدي 

وال تكاد تنفك حتى تظهر ترتيبات معيشية جديدة مع تزايد التقدم العلمي والتطور  ،سينلدور الجن

التقني الذي ما فتئ أن يقلص من حجم األسرة ويخفف من األعباء والمسؤوليات التي تقع على عاتق 

وخاصة األسرة العاملة ويزيد من مدى مساعدة الزوج لزوجته، مما ينجر عنه تغيير في  ،الزوجين
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إال أنه على الرغم من هذا ال يزال كثير من النساء يؤدين أدوار تقليدية  .يعة العالقة بين الزوجينطب

 نسبيا ال تختلف عما كانت عليه في السابق وذلك ما لمسناه من اإلجابات التي بين أيدينا.

رفع من الو ،كما تبينا أيضا أن لعمل الزوجة دور فعال في إعادة تقسيم وبناء األدوار داخل األسرة

وجعل العالقات  ،بعدما كانت تتميز بنظام الحاكم والمحكوم نعامل الكلفة في العالقة بين الزوجي

بقوة في  ،وأسهم في انتشار وظهور نمط األسرة النواة ،ة عالقات مفتوحة مع العالم الخارجيياألسر

فقوام  ،ية العامة للبالدودفع بوتيرة التنم ،المجتمع الجزائري وعمل على تحسين النوع االجتماعي

المجتمع يبنى على التعاون بين الزوج والزوجة في األسرة ألنها اللَّبنة األساسية لبنائه والرجل والمرأة 

وعليه يمكن القول بأن العائلة الجزائرية الحديثة وخصوصا الحضرية تختلف عما كانت  في العمل.

العولمة والتطور العلمي قرية صغيرة تتحكم فيها  عليه في السابق وكيف ال والعالم اليوم أصبح بفعل

المعايير والقيم الجديدة.
1
 

 تقييم الدراسات السابقة:رابعا: 

الدراسات معظم هذه  أناالطالع عليها يمكن القول  بعد عرضنا لمجموعة من الدراسات التي توفر لنا

 :أهمهامن  األدواربصراع تعلق ت وأخرى بعمل المرأة خارج البيتعلى جملة من النتائج تتعلق اشتملت 

وجود أكثر من طفلين لدى األم العاملة مكلف لألطفال ويترك اثأر نفسية واجتماعية كبيرة على  -

 األسرة ككل. 
 التوافق ألزواجي يتأثر بدخل األسرة ووجود األبناء . -
ليلية عمل المرأة يزيد من األعباء داخل المنزل خاصة العاملة في نوبات مسائية أو ورديات  -

 .ويؤثر على حالتها الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية
 في يعيشون الذين لألطفال بالنسبة الخصوص وجه على مكلفة للعمل تصبح األم مسارعة -

 على ثالث أو لسنتين المنزل في أمهاتهم تبقى الذين األطفال أما وأم، أب مكونة من تقليدية أسرة
 .جوهرية إدراكية ببمكاس فيتمتعون بعد الوالدة، األقل

وجود  لعدم وذلك المتفرغة، األم أطفال من اآلخرين مع مشاحنة أكثر العاملة األماطفال  -

ا أكثر المتفرغات وأطفال، الطفل على مباشر إشراف أطفال  من الدراسي التحصيل في ارتفاع 

 .العامالت

 .قطاع الصحيبال العاملة الزوجة لدى النفسي والضغط األدوار صراع بين يوجد ارتباط -
                                                 

" دراسة ميدانية بالمؤسسة المرأة العاملة المتزوجة اإلطار وتقسيم العمل المنزلي بين الزوجين" ، الرحمان لحسن عبد 1
علم االجتماع، المدرسة الدكتورالية  ، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير تخصص:العمومية العين الصفراء االستشفائية
                       . 8101 - 8112  جامعة وهران تماعية واإلنسانية ،للعلوم االج
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 انخفاا إلى ربما يؤدي مضاعفا جهدا المرأة العاملة حياة على يضفي األدوار صراع -
 التي العوامل من العديد وجوداألسرية،  للمسؤولياتو  لمهامها وأدائها أدائها في العمل مستوى
 المهام. تعطيل منها العالقات توتر و الصراع إلى تؤدي

 األدوار كل من صراع في ما حد إلى تأثير له العاملة ةالزوج بها تقيم التي األسرة نوع -
  النفسي والضغط

يشجعه  أوه فللموروث الثقافي والبيئي ارتباط كبير في عمل المرأة خارج البيت فقد يوق -

 بحسب طبيعة المنطقة السكنية والمعتقدات واألديان والعادات والتقاليد.
 أن حيث ، المنزل داخل العمل تقسيم في نسبي لو و انهيار أحدث كما أن عمل الزوجة -

 ذي عن وضوحا اقل أصبح المنزل في النساء أعمال و الرجال أعمال يميز كان التقليدي الذي الخط
 قبل.

 مفهوم عن خروج بالتالي هناك و أطفاله تربية في دورا يلعب تعدد ادوار المرأة جعل الزوج -
 التقليدي. الزوج دور

 المستوى االقتصادي لألسرة وكرس من استقاللية المرأة ماديا. عمل المرأة خارج البيت رفع من -
 أسرتها أمور في استشارتها يخص ما في التقليدي لدورها مراجعة أدى إلى المرأة عمل أن -

 تعمل لكونها فنظرا زوجها، مع مساواة األمور هذه في القرار أخذ مرحلة الدور إلى هذا وتوسع
 المرأة نظرة إلى باإلضافة األسرية الزوج أعباء من التخفيف في تساهم و تتقاضى أجرا و

 الواقع. و الخبرة بحكم مدركاتها اتساع و العاملة للحياة
 .أسرهناالحتياج المادي كان هو السبب الرئيسي لخروج المرأة للعمل خارج البيت ومساعدة  -
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 تقاطع الدراسات مع الدراسة الحالية:خامسا: 

واآلثدار  للعداملينابقة فدي التنداول علدى الجاندب النفسدي االجتمداعي ركزت جدل الدراسدات السد -

كمدا أن بعدا ، اختصاصدهموذالك بحسدب النفسية كالرضى الذاتي والتوافق ألزواجي ومدارك األبناء 

الدراسات أجريت في بيئات مختلفدة عدن هدذه الدراسدة اختالفدا جوهريدا يتعلدق بالمعتقددات والمدوروث 

 بير في نظرة المجتمعات لعمل المرأة خارج البيت. الثقافي الذي  له دخل ك
جل الدراسدات ركدزت علدى الددافع االقتصدادي والحاجدة الماديدة لألسدر كعامدل أساسدي ن أكما  -

 لخروج المرأة للعمل خارج البيت.
ا الصراع ذالتأثير المفترا في هناول تت بأنهاتميزت الدراسة الحالية على الدراسات السابقة  -

) تربيدة األبندداء  البيدت مدن خدالل التقصدير فددي الخددمات التقليديدة للمدرأة والمنوطدة بهدالدألدوار داخدل 

والقيام بشؤونهم، القيام بالواجبات الزوجية تجاه الزوج، األعباء المنزلية، والعالقة مع األقارب خاصة 

 (.  أو الموسعة في ظل األسر الممتدة
يؤثر العمل خدارج البيدت علدى التفكدك  الدراسة الحالية على الجانب االجتماعي وكيف ركزت -

األسدري وقددد يصددل فدي كثيددر مددن األحيددان لجعدل المددرأة أمددام خيددار صدعب ومصدديري يِددؤدي بحياتهددا 

 .المهنية أو حياتها األسرية لمن تتاح لها حرية االختيار
 جوانب استفادة الباحث من هذه الدراسات:سادسا: 

  المنهجية: تياراتاالخار مجموعة من يتحديد مسار الباحث في اخت -

 تصويب اإلشكالية -0

 بشكل دقيق صياغة الفرضيات -0

  التي يمكن قياسها في الميدان تحديد المؤشرات -0

 المنهج واألدواتاختبار   -0

  تكوين رصيد نظري مساعد على التحليل والتفسير. -0
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 :تمهيد

قبل التطرق إلى أهم النظريات التي  سريرت لميل الميرأف بتارييرات م تلاين ايل مية التا يين التي      

حينما اانت  غير العربين  س  المجتمعات القديمن ن المرأف مناربن، ال بأس أة نعرج للى  ضعيتراها 

 اترث شيئا،  س  بعض المجتمعات التبرت حي انا، أ  م ل ق مهض من الحق ق، مجردف اإلنرانين، ال

ناقص األهلين، ال تد ل المعابد،  لم تاة إال  ارا لل طيئن  العار،  لم تاة بأسضل حال سي  المجتمي  

       بهييراحن سي  ق لييل تعييالى:حييث ايياة نهييبها اليي أد م بيرا ليية نليل القييراة الايريم الجيياهل  العربي  

ا َ ُهَ  َاِظيمٌ ﴿  َيَتَ اَرى ِمَة الَْقْ ِم ِمْة ُر ِء َما بُشَِّر بِيِل أَيُْمِريُاُل  َ إَِنا بُشَِّر أََحُدُهْم بِاألُْنَثى َظلَّ َ ْجهُُل ُمْرَ د ًّ

ُل سِ  التَُّراِب أاَل َراَء َما َيْحُاُم َة ﴾ َللَى ُه ٍة أَْم َيُدرُّ
1

   . 

 إماانيين حق العمل  ارج البييت أدنى الحق ق  منها أة المرأف لم ياة لها  يظهرمة  الل ما ربق     

س  معظم المجتمعات القديمن للى  د رها  ، بل اقتهرالمتن لن قدراتها  تاجير طاقاتها إظهار  إبرات

 العمل المنتل  با تالف ج انبل مة غتل  نريج  ألمال يد ين ....الخ. 

 قييديما  ريينحا ل سيي  هيينا الاهيل التطييرق إلييى أهييم األلمييال التي  اانييت تقيي م بهييا المييرأفا يليي  سيمي    

 . ااائة  اعض  س  المجتم  بالتاهيل  ايف ااة ينظر إليها
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 أهم النظريات الماررف لعمل المرأف: المبحث األ ل

 النظرين المارارين   -1

ينتقل ة مة مناقشن العميل المنتلي  إليى تحلييل  ضي   الماراري ة مة دلاف حق ق المرأف سهميعتبر     

، سا  ض ء المادين التاري ين  الماديين الجدليين ألطيى ايل مية النراء بالتبارهة جيشا احتياطيا للعمل

"ماراس" " انجلت" " بير" اهتماميا  اهيا بقضيين اضيطهاد الميرأف  أايد ا  ضي لها  قهرهيا نتيجين 

تمعات اإلنرانين سقيد سرير "انجليت" تارييرا شيامال للع اميل التي  للتط ر االقتهادي الت  مرت بل المج

 هي   رالدت لليى التميييت بيية الجنريية بالتميادت سارتي  االريتبالل الطبقي   نشيأف الملايين ال اهين.

يق ل:" إة أ ل تنياسر  أ ل ليداء طبقي  ظهير سي  التياريخ اياة متطابقيا مي  تطي ر العيداء بيية الرجيل 

اج األحيادي  اة أ ل ظليم طبقي  اياة مهياحبا لظليم الرجيل للميرأف" م ايدا  المرأف س  ظل نظيام اليت 

اليد ر الحارييم للميرأف سيي  العملييين اإلنتاجيين سيي  ظيل النظييام العشييائري اليني اارييبها ماانين أسضييل ميية 

،  اة تطي ر قي ى اإلنتياج  نشيأف نظيام تقرييم العميل قيد أدى باألم ميينالرجل  رميت هنت المجتمعيات 

ا، بحيييث شييهد التياريخ اإلنرييان  أ ل شييال مية أشيياال المجتمعييات الطبقيين سيي  ظييل إليى تييدن  ماانتهي

المجتم  العب دي،  بظه ر اإلقطالين  الرأرمالين تطي رت لالقيات اإلنتياج القائمين لليى االريتبالل، 

ظهيير النظييام األبيي ي مقابييل انحطيياط ماانيين المييرأف  تح لييت إلييى مجييرد رييلعن  أداف للمتعيين  المناعيين 

 رها  إمااناتها اإلنتاجين  اإلنرانين س  الحد د البي ل جين. انحهار د
1
 

 تأريرا للى ما ربق ساة المنهج المارار  ي ض  المرأف للعالقن بية المرتِبل  المرتَبل، 
2
 س  هنا  

الرياق لقيد أللية مياراس  انجليت مشيالن الميرأف بربطهيا بالنضيال الطبقي   بيالتح ل الثي ري  ي يص 

نرياء التي  تيدية بهيا الشيي لين األميين،  أ ضي  انجليت أة النرياء  األطايال هييم مياراس سايرف مشيال ال

ضحايا الرأرمالين سأهحاب المباتل ياضل ة النراء للى الرجال ألنهة يعملة أاثر  بأقل اجر"  ه  

: إة المجتمي  الطبقيي   حيدت اليني يحييرر حيييث جياء سييل ميا أايدت مياراس  انجلييت سي  البيياة الشيي ل 

الميرأف،
3
لمرياهمن سيي  اإلنتياج  التحيرر ميية االريتبالل الرأريمال  همييا ساا جياء سيي  "رأس الميال" امي  

 المرحلتاة األراريتاة لتحرر المرأف.  

 

                                                                 
، تهدر لة المجلس الق م  5558، مجلن ال حدف، د ة لدد، موقف علم االجتماع من قضايا المرأةساتحن حقيق ،  1

 .85، 85:صص ، للثقاسن العربين، باريس، سرنرا
،  الم ررن العربين للدرارات  النشر،  الدراسات االجتماعية عن المرأة في العالم العربيساتحن حقيق   آ ر ة،  2

 .  32:الي نرا ، بير ت، لبناة، د ة تاريخ، ص
 .   531، ص:5553، دار الطليعن الجديدف، بير ت، لبناة، المرأة العربية وقضايا التغيير  ليل احمد  ليل، 3
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 النظرين ال ظياين   -2

ايل سيرد يقي م أة س  المجتم  ال احد ي د ة  ظيائف م تلاين، أي  األسراد أةهنت النظرين ترى    

 ،  لقيد ات ينتليل ل دمين المهيلحن العامين للمجتمي االجتمال ،  نب ظيان جد هامن، دا ل النرق 

 :ننار منها ما يل  سيما بينها متباينن أ جللدف  ال ظيانهنت 

  أ ـ ال ظياين المطلقن:  

المجتمي   إتاءايل م ررين، تقي م ب ظياين ضير رين  مهمين  أة يمثلها "مالين سريا " اليني ييرى 

 غير  ظياتل. أ رىيرتطي  أي لض  القيام ب ظيان   ال

سي  الريهر لليى  أرارياتتمثيل  األريري ال اهين بهيا دا يل النريق  األراريينسمثال،  ظيان المرأف 

للييى  اإلشيرافسي   األبسعاليين مية  األاثير رليايتهم " بالتبارهييا  األبنياءراحين اليت ج   تربيين 

"األبناء اجبات 
1

     

،  الرهر للى تلبين حاجاتهم الي ميين  أطاالهاس   مجال تربين  األميع ض أي احد لة د ر  اما ال

  الحنياة ليدى الهيبير األمية مهيدر  بأطاالهيالليى االلتنياء  المريئ لنال حييدف  األم هانا تبقيى 

 .األ ير لها  ظيان مطلقن تجات هنا 

 ب ـ ال ظياين النربين

 أةسقط يماة   احداًّ  بناءاًّ أ  لنهر  أةياترض  أةينبب  للباحث  ال :نلأيرى "ر برت ميرت ة" 

البنيياءات  إليىيقبليي ا الحقيقين التي  تيينهب  أةيي دي  ظياين معينيين، بيل لليى العلميياء االجتمياليية 

بياة العنهير  أيضات دي  ظائف ضر رين الرتمرار الجمالات، اما يقر  إنمااالجتمالين البديلن 

 هير لدييدف  تي دى مية  يالل لنا أةناتل قد ي دي  ظائف متعيددف،  اينلل ال ظياين ناتهيا يماية 

لن"يبد
2
  

تعمل  ارج المنيتل  دا يل  إنةتق م ب ظائف متعددف، سه   أة لليل ساة المرأف العاملن يماة لها 

  تدبير ش  ة المنتل. األبناءللى رلاين  اإلشراف ه   أال، األررف

                                                                 
 .552 :ص ،5551مهر،  ،5ط، ، ماتبن األش ال األسريةالتربية محمد رمير حرانية،  1

دار  ،درارن نقدينترجمن محم د ل دف، ابراهيم لثماة، النظرية المعاصرة في علم االجتماع ،  ارسنج تالتة، 2

 . 35 :،ص5555المعرسن الجامعين، الا يت،



 بين المفهوم والواقع عمل المرأة                                      الثاني: الفصل 
 

 
46 

مييية الم ررييات االجتماليييين أ  األلضييياء  ظيايين مجم لييين  األبنييياءتايي ة تربيييين  أةامييا يماييية 

الم تلاييية، ميييثال نجييد الر ضييين ترييالد األم العاملييين سييي  التربييين  االهتميييام بطالهييا قبيييل د  ليييل 

    المدررن. 

  ج ـ البنائين ال ظياين

ميية متتلمي  هينا االتجييات اليني حيا ل أة ياريير أهميين تقرييم العمييل بيية الجنرييية  يعتبير بارري نت   

بحيث ي تص الرجل بالعمل  اإلنتاج  مماررن ااسن األنشطن االقتهادين  االجتماليين  الرياريين سي  

المجتميي ، بينمييا يقتهيير د ر المييرأف للييى ال ظيايين العائلييين لتحقيييق قييدر ميية التيي اتة دا ييل النريييق 

اال، اما الحظ اثر النظرين ال ظياين للى المرأف األمرياين الت   جيدت ناريها تعييي سي  االجتمال  

 ضم المجتم  االرتهالا ، سحررها مة األلباء المنتليين،  أشيعرها بعيدم االطمئنياة الناري ،  اهين 

 تلل الت  تنتم  للطبقن العليا الت   هاها "سليبية" س  نظريتل بطبقن الاراغ.  

ل ظيا  يقي م لليى استيراض أة د ر الميرأف ينحهير سي  إطيار األريرف بالتبارهيا ت جين سالمنظ ر ا   

 ربن بيت، سه  ي اد للى  ضعها التبع  للرجل
1
. 

 لليييل سيياة النظرييين ال ظياييين ت اييد تبعييين المييرأف  انحهييار  ظياتهييا سيي  إطييار أرييرتها لتحقيييق    

 االرتقرار  الت اتة للنرق االجتمال  للمجتم  اال.   

 ظرين المرا اف بية الجنرية ن  -3

ترى هنت النظرين إة ريطرف النا ر تتجنر س  ظاهرف التقريم الجنر  للعمل سه  تبحث س  أهل     

التاا ت الجنر ، ساشتبال الرجل بالهيد  المرأف بالقطف أدى إليى رييطرف الرجيل لليى تميام األمي ر 

الهييد  برياطن األلميال التي  تقي م بهيا  التعقيد التان لي ج  لعمليين"ب:نظرا لما أرمتل بعض البح ث 

، باإلضاسن إلى اريتقرار النرياء نريبيا سي  ماياة  احيد اي نهة يقمية بحميل األطايال  رليايتهم. "المرأف

انطالقا مة نقدها لنظرين الحتمين البي ل جين  النظرين االجتماليين، نات الطياب  التطي ري التي  تيرى 

تميييت،  تمتيد جين رها لبير مراحيل التطي ر اإلنريان ، تقريم الجنر  لنهر مرايتي سي  هينا الالس  

 قد لقيت هنت النظرين ر اجا ابيرا س  البرب ممثلن بعدف حراات مثل حراين تحريير الميرأف، الحراين 

 هيي  حرايات نات طياب  اجتميال  رياريي  سئي ي تطاليب بتبييير لييام  ،النري ين، حراين ترقيين الميرأف

مبيدأ المريا اف بييية الرجيل  الميرأف، ألنهييا ت اجيل الحييياف   شيامل ل ضيعين المييرأف سي  المجتمي ،  تبنييت

                                                                 
 .   55، ص:المقال نفسهساتحن حقيق ،  1
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االجتمالين االرجل  باريتطالتها الحهي ل لليى م اردهيا االقتهيادين  اينلل اريتعمال م اني  الحميل 

 مشاران الت ج س  رلاين األبناء  األلمال المنتلين.
1
 

الييدات ر  مييا اتبييلن  منهييا انتقييدت هيينت النظرييين ميية قِبييل المجتمعييات البربييين  العربييين اإلرييالمي    

"مهطاى ب تان ي " س  ق لل " سيما ي ص المرأف هنال سارف يجب ال ق ف ضدها بشيدف، ألة الميرأف 

 لجنس س  ييد الرجيل بيال رحمين. ايللم الرجل ال ادمن للعائلن، أ  م ض ل ألالجتائرين لم تاة شبيهن 

تهيف القيرة التاري  لشير سي  البيرب، هينا مية من المالمي  أد لهيا التييار األنثي ي بأدبياتيل ابتيداءًّ  هنت

 1111ـ  1111التيار الني لاي اتدهار ملح ظا س  نهاين الحرب الا نين 
2
 " . 

مة  الل هنا الطرح يتبية أة هنال ا تالف ابيير سي  الير ى حي ل الميرأف   ظياتهيا دا يل المجتمي  

 أد ارهيا التي  يرج  نلل إلى طبيعن المجتمعيات  ميا تحمليل مية أسايار  معتقيدات حي ل الميرأف ناريها 

 مة مجتم  أل ر. انللت تلف 

 لم : الطرحات الماررف لعمل المرأف  س  د ل العاالمبحث الثان  

 الد ل البربينس    -1

البد أة نعرج لليى حيال الميرأف البربيين سي   ،قبل الحديث لة لمل المرأف س  الد ل البربين حديثا    

العهي ر ال رييطى المليئيين بييالظلم  القهيير حيييث اريتبداد رجييال األميية  ظلييم اإلقطييال، إلييى أة جيياءت 

 س  هاتل الاترف:، ساانت أ نت المرأف سيها أ هاف لدف  الث رف الهنالين الت 

 ـ إما حبيرن س  قه ر األمراء  رجال اإلقطال حيث مهنن ال دم المنلن لدى الطبقن الراقين.

 ـ  إما ستاف بت ل رانت الد ر لتحتم  مة ظلم اإلقطال.

 ـ  إما غناء للشه ات س  بي ت الدلارف أ  تينن س  الرهرات.

طن بالمجتم   ظلت متحاظين بعاتهيا التي  اياة ه  مرتب ـ   إما مرتنلن سال ه  مة طبقن األشراف  ال

 يطاردها رجال اإلقطال.

                                                                 
، 5558، الهيئن المهرين العامن للاتاب، معجم مصطلحات العلوم االجتماعيةمة إلداد ن بن مة األراتنف، 1

 . 815:ص
، دي اة المطب لات الجامعين، الجتائر، العائلة الجزائرية)التطور والخصائص الحديثة(مهطاى ب تان ي،  2

 .55:، ص5551
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 تجيدر اإلشيارف إليى أة هنيال طبقين لرسيت بالعجيائت اتهمهية النياس بالريحر  الشيع نف اية ي  يينة    

 سي  هينت الاتيرف  قهرا أمام محاام التاتيي  يقطعة اربآ أ  يعنبة أ  يرجمة بالحجارف  حتيى المي ت،

   الش هين للى لالقات المحبن إما لضر رف حربين أ  ريارين أ  غيرها.طبت المادف  المهال

أما س  العهر الحيديث  منين بيت غ الثي رف الهينالين سي  البيرب تحطميت األريرف  سايت ر ابطهيا    

 دسعيت الميرأف اليثمة غالييا مية جهيدها  ارامتهيا  حاجاتهيا الناريين  الماديين، حييث امتني  الرجيل لية 

إلالتهيا،  سيرض لليهيا أة تعميل لتعي ل ناريها حتييى لي  اانيت ت جين أ  أميا
1

  ، ساريتبلت سي  المهييان

لتعميل لريالات ط يلين بيأجر تهييد أقييل مية الرجيل، مي  أنهيا تقيي م بالعميل ناريل  سي  المهين  نارييل، 

  لانها مضطرف أة تعمل لتعيل نارها.

جياءت الثي رف الارنريين ليتعلة لية حقي ق اإلنرياة تحيت  1811لشير رينن الثامة  س  نهاين القرة   

ميرأف حق قهيا، حييث  اايت شي ء مية معاناتهيا " هادسين إليى إلطياء ال اإل ياءشعار "الحرين  المرا اف 

بتبيير ق انية الطالق  حاظ الحق ق االقتهادين المرل بن،  ستحت أمامها أب اب التعلم.
2
  

قتل العديد مة الشباة سااة للى المرأف أة تعمل  (1111 -1131) بعد الحرب العالمين الثانين    

لتها الظالمن لها،  أمام هنا ال ض  المأرا ي لتع ل األطاال  العجائت  ارتمرت المهان  س  معام

ااة البد مة ث رف نرائين تحطم الظلم ال اق  لليها منن قر ة ط يلن، سارت دمت المرأف س  أ ربا 

 أمرياا أرلحن لديدف ااإلضراب،  التظاهر،  الهحاسن،  المطالبن بحق االنت اب،  حق التمثيل س  

انت أ ل حران نرائين لتحرير المرأف س  انجلترا رنن البرلمانات، حتى حققت بعض مطالبها سا

11933
،  اانت مة بية مطالبها: المرا اف المطلقن بية الرجال  النراء،  ارتقالل النراء بش  ة 

 س  هنت الظر ف ظهرت حران نر يل ق ين تطالب بحق ق المرأف  تحرية  ضعيتها  معاشهة،

 ت ايض رالات العمل.  الرماح لها بالعمل الليل   س  المناجم م  

 رغم ما  لاتل الحرب العالمين الثانين إال أنها تعتبر نقطن حارمن س  تاريخ تحرير المرأف البربين 

الحرب العالمين الثانين معلما تاري يا س  حران تعد النظرف الد نين لها، لنلل  ص اهن م  تناق

تحريرها  حه لها للى حق ق مرا ين لحق ق الرجل"
(4)

الة د  لها س  مرحلن الحرب المهة ، 

الم تلان  مرالدف الرجال با نها الرند  القالدف ال لاين للحرب س  اإلمداد بال ما تتطلبل هاتل 

                                                                 
 . 18، ص:3115، دار الاار المعاهر، بير ت، لبناة، 5، جموسوعة المرأة المسلمةهالح لبد البن  محمد،  1
 .  581:، ص5558، دار الطليعن الجديدف، بير ت، لبناة، الحجابالمرد دي،  2
 .15:هالح لبد البن  محمد، مرج  رابق، ص 3

 .551:ص ،5551، دار النهضن العربين بير ت علم االجتماع الصناعيحرة الرالات ،    4
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أاربها حق س  العمل  ارج البيت سأهب  مة الحق ق الماتربن الت  ألتمت المجتم  القب ل  ،الحرب

 بها. 

 س  د ل العالم الثالث  -2

يعتبر م ض ل لمل النراء س  د ل العالم الثالث مة بية الم اضي  الت  يثار ح لها الاثير مة      

س  اتجات تحقيق قدر الن ل االجتمال  سعمل النراء يعد لامال مهما س  إلادف هيالن لالقات  ،النقاي

تم  بهان لامن. اما ،  القرارات  األد ار دا ل األررف  المجاإليراداتمة المرا اف س  ت تي  ابير 

 يبد  أة البطالن المتااقمن تح ل النراء  ،برت س  المجال العامأة ت فالمرأ ترتطي أنل مة  الل العمل 

 ،إلى مناسرات للرجال س  ر ق الشبل، مما ينمى معل شدف المعارضن لإلقرار بد رهة االقتهادي

 لعنف.اما يمثل م ض ل لمل النراء  حقهة س  الشبل رببا مة أرباب ا
 يماة أة ن جتها سيما يل : لقد ظهرت لدف طر حات ماررف ل ض  المرأف بد ل العالم الثالث     

البعض ت لف  ض  المرأف س  العالم الثالث إلى النظام األب ي الهارم الني أدى إلى  ج ير -

ارتمرارين تبعين المرأف،  يلق  أهحاب هنا الرأي الل م للى االرتعمار لعدم محا لتل تبيير القيم 

 التقليدين.

لين  االرتعمار بينما يرج  البعض األ ر  اهن االشترااي ة، تدن   ض  المرأف إلى التقاليد البا -

 اللناة هما مهد االرتبالل تحت  طأف الت ر  الرأرمال ، سأضرا بمهلحن المرأف.

 يشير البعض إلى  ه هين الظر ف التاري ين لمجتمعات العالم الثالث،  ت لاها لة المجتمعات  -

األ ر بين. سا  ال قت الراهة تمر مجتمعات العالم الثالث بمرحلن التحديث الت  أدت إلى ظه ر 

التحديث بعض التناقضات س  الترايت للى تنمين المرأف الحضرين ب هاها أاثر مرايرف  تقبال لعملين 

مة المرأف البربين
1
 . 

المشاران بية س اق  الت لف الني ميت مجتمعات العالم الثالث أثر للى  ضعين المرأف،  حال بينها     

س  الحياف االجتمالين  االقتهادين، لاة م  طبيعن التح الت الهادسن لتحقيق التقدم االجتمال  أسرتت 

 تالف البيئن االجتمالين للى مرت ى الريف  المدينن اما أنماط جديدف لتقريم العمل بية الجنرية با

 يل : 

 

 

 

                                                                 
 .21:، ص5555، دار الاار العرب ، بحوث في علم االجتماع المعاصرريد لبد الاتاح لايا ،  1
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  للى مرت ى الريفأ ـ 

تق م المرأف الرياين س  د ل العالم الثالث بد ر سعال س  المجال االقتهادي بمماررن بعض     

 الهنالات التقليدين الم جهن نح  االرتهالل  ، تربين الحي انات،  الحرف ،األنشطن االترالن

 العائل  المحل   اإلنتاج الم جل للر ق.

 بربب الظر ف الريئن للعمل س  القطال الاالح  مة جهن  تراج  الارص المتاحن لارب العيي س  

المناطق الرياين، اضطرت بعض النراء إلى الهجرف نح  المدة، س اجهة هع بات لديدف س  

حيث يجدة أنارهة س  أرال الهرم المهن  مما يجبرهة  ،االندماج لدى اليد العاملن الهنالين الحديثن

أ  بائعات س  األر اق  الش ارل  س  حاالت أ رى ال يجدة  ،للى العمل ا ادمات س  المناتل

ربيال لالرتتاق ر ى الدلارف.
1
  

 للى مرت ى المدينن ب ـ 

لعمل س  أي ميداة إة  ضعين المرأف س  المدة أر ء منها س  الريف، حيث دس  الاقر بالنراء ل   

%  يهل س  28يقدر بح ال   س  هاتل الد ل بية الجنرية  مهما ان اضت أجرتل، سمعدل الارق

%،  اغلب العامالت يتمراتة س  لدد قليل مة ال ظائف الت  ال تتطلب قدرا 19بعض الد ل إلى 

رجال بارتثناء لاليا مة التأهيل، بربب انتشار األمين بشال رهيب س  أ راط النراء أاثر مة ال

% اما يالحظ 1942% مة أمين النراء الت  بلبت 1141"الريشل" حيث ترتا  سيل نربن أمين الرجال 

%  النراء 1941تقارب س  نربن األمين بية الرجال  النراء س  البراتيل بنربن تقدر للرجال 

%  الرنبال 1142%  س  تنتانيا تقدر بنربن 1145% أما ر ندا سنربن العامالت تقدر ب:1141

%2142بنربن  ة الاامير % 3142بنربن 
2

.  ل  أة اغلب النراء يماررة ألماال سالحيل   اهن 

س  الد ل اإلسريقين  يرج  نلل إلى قلن المنشآت الهنالين لهنت الد ل بارتثناء الشراات المتعددف 

 الجنريات.  

 

 

 

 

                                                                 
، ) ررالن ماجرتير، معهد للم االجتمال ، جامعن منت ري، خروج المرأة للعمل وتربية األطفالالطاهر غرات،  1

 .   25:، ص5558ـ5551، قرنطينن
 .  21الطاهر غرات، المرج  نارل، ص: 2
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 س  الد ل العربين -3

 رنعرضها سيما يل :إة  ضعين المرأف س  الد ل العربين تتأرج  بية ثالث اتجاهات    

 :االتجات األ ل 

ه  االتجات التقليدي المحاسظ الني يرى أة المرأف اائنا ضعياا جرما  لقال تنحهر  ظياتها س      

ليم الدية، لانهم ال ل ض ل ،  األم من بماه مها الرل ي،  يعلل ة م قاهم بتعااالت جين بماه مها 

يعترض ة للى مراهمن المرأف الرياين، رغم قر ف لملها  هنا ما يثبت أة تمراهم بم قاهم ال يرج  

ألرباب دينين بل للتقاليد  الرغبن س  امتالل المرأف  الريطرف لليها،  ه  األاثر ر اجا س  

المجتمعات المت لان س  ال طة العرب 
1
. 

 :االتجات الثان 

هنا االتجات مبن  للى أراس المرا اف بية المرأف  الرجل  ه  يعترف ب اق  الظلم الني تعيشل     

المرأف،  يتميت بنربن متحررف نربيا ال تتعارض م  التقاليد، إن يعترف بحقها س  العمل س  نطاق 

د ل األررف   ظائف معينن ) التعليم، األم من، الهحن.....( تنرجم م  طبيعتها  ترالد للى تيادف

 تحررها،  هنت الاارف تح ت للى أنهاة البالبين مة الرجال  النراء
2
. 

 : االتجات الثالث

 ه  اتجات يرا ي بية اال مة المرأف  الرجل س  الحق ق  ال اجبات س  م تلف المجاالت    

 جهلها  لدم االقتهادين  االجتمالين  الريارين،  يرج  ت لف المجتم  العرب  النعدام حرين المرأف 

اطمئنانها للى مرتقبلها ا نها لض  غير سعال سيل، لنا يطالب ة بات  األب اب أمامها للتعليم  التدريب 

 العمل بم تلف أن الل
3

       . 

سقد لعب االرتعمار بشتى أن الل د را ابيرا س  لدم تط ر المرأف العربين لة البربين إضاسن     

مة طرف الرجل   ض لها لريطرتل المتجنرف س  األيدي ل جيات العربين التقليدين، إال  لالرتبالل

أنل ظهرت أساار تحررين س  العهر الحديث م  تاليف المرأف بمر  ليات  مهام لضماة التقدم 

                                                                 
 .  52:، دي اة المطب لات الجامعين، الجتائر، بد ة تاريخ، صمحاضرات في الثقافة والمجتمعمحمد الر يدي،  1
، المنظمن العربين للتربين  الثقاسن  العل م، ببداد، العراق، المرأة والتغير االجتماعي في الوطن العربين رف العطين،  2

 .55:بد ة تاريخ ،ص
 .32:ن رف العطين، مرج  نارل، ص 3
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 "المرأف الجديدف"  "تحرير المرأف"اب يمها،  يعتبر قارم أمية هاحب اتللى تعل االجتمال   الترايت

 بتحريرها  تعليمها  ترقيتها.  نادىة مم

 م   ج د االرتعمار انتشرت المدارس األجنبين سأد لت المرأف التعليم ثم العمل لرد الاراغ    

الجتئ  الناتج لة نقص األيدي العاملن مة النا ر النية ترا ا المهان   المعامل لإلرهام س  

ررين س  العالم  البالد العربين ارتدلت الحرب،  م  انتشار م جن االرتقالل  الحراات التح

الضر رف إلى تجنيد ااسن الطاقات البشرين ل لق تنمين شاملن سأدمجت المرأف  شارات س  العملين 

"برهنت المرأف للى أة النراء قادرات للى شتى أن ال األلمال شأنهم  :(linin لينية)اإلنتاجين، يق ل 

الرجال  يتجا تهة  يناسرة ظهار طاقتهة الطبيعين سإنهةإماانين إ ةشأة الرجال  لندما تتاح له

أحيانا.... إة ت ري  امتياتات النراء ه  المبدأ العام لال تقدم اجتمال "
1

  . 

، اتجاها نح  ارتاال 1119سريقيا،  ه ها منن رنن أللى غرار باق  مناطق العالم، رجل شمال    

لدد النراء الل ات  يلجة ر ق العمل لرف تتايدا مطردا،  هنا االتجات  ةأ إن معدل نشاط النراء:

سإة  تيرف النم  لرست بعض  البلداةلدى جمي  الد ل بارتثناء م ريتانيا. أما بالنربن لباق   ثابت

اال تالف: سه  أابر ررلن س  الجتائر، تليها ت نس  مهر.  ببض النظر لة هنت اال تالسات 

، إال أنها ترجيل ان ااضنلل أة م ريتانيا،  بالرغم مة  ناتها، ين  الل المدف ج د ارتمراريالحظ 

، س  2999رجلت أللى معدل نشاط، بينما رجلت ال مة الجتائر  ليبيا معدالت أدنى.  س  رنن 

شمال إسريقيا، يالحظ س  المت رط  ج د امرأف  احدف نشيطن مة أهل أرب  نراء، هنا س  ال قت 

%(، 3148 ه  بحرب النربن أاثر لددا س  م ريتانيا )البلداة، ارق شارعن بية الني تظل سيل س 

اما أنها أقل باثير مة حيث النربن س  الجتائر  ؛%(2541%(،  س  ت نس )28412 س  المبرب )

.%(15413س  ليبيا ) %(11421)
2
 

جال أللى منها لدى س  المنطقن د ة اإلقليمين اما س  غيرها، تظل ال معدالت النشاط لدى الر      

بية معدل اج ف ،  س  المت رط سإة ال2999   1119النراء إال أنل  الل المدف المترا حن بية 

 مشاران النراء  معدل مشاران الرجال تقلهت بعض الش ء )نقطن  احدف س  المائن(. 

                                                                 
 .851 :، ص5558 ،، مهرمعجم العلوم االجتماعية الهيئة المصرية العامةإبراهيم منا ر،   1
 .2004)ماتب العمل الد ل   )   2
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 ال اجبات األررين  المهنين للمرأف العاملن  ارج البيت: المبحث الثالث

  المرأف األررين )التقليدين(جبات ا   -91

  الت  تشال نهف الق ف البشرين لها د رها الهام س  لملين التنمين االقتهادين المرأفإة      

اما إة  طط التنمين الهادسن إلى تحقيق التقدم  التط ر تحتاج إلى تاريس ااسن  ، االجتمالين

سالمرأف معنين بعملين التنمين االرجل تماما  ،الجه د  الطاقات  اإلماانيات لل ه ل إلى غايتها

 . مر  لياتها س  التنمين تشمل العمل بجانب تربين األ الد  إلداد األجيال القادمن

 تتدا ل  الاتاف تتبير طبيعن حياتها   طبيعن مر  ليتها،: حية تتت ج المتت جن المرأفمر  ليات 

أد ارها ضمة األررف   تتشابل، سه  س  بداين لهدها بالت اج ت جن لها مر  لياتها ات جن 

،  مر  لياتها هنت  لين العناين باألطاال  تربيتهمأهبحت أما  لليها مر  حيث أنها ،مرئ لن

لاتق الت جن  للى ل هنت المر  ليات لتلقى مجتمعن مرتبطن بمر  لياتها اربن أررف،   تتدا

درجن األ لى س  العمل  ارج المنتل البشال رئير  بالتبار أة مر  ليات الت ج تنحهر ب

 للىالتتاماتل األررين األ رى ااإلنااق  للىأررتل   للى تأمية الم ارد المالين الت  يناق منها 
  .بعض ن يل للى الديل أ  أ  تل أ  

الرغم مة أنها تنهض بها مجتمعن س   للىالمتت جن  المرأف  رنحا ل سيما يل  تقريم مر  ليات 

  :آة  احد إلى ثالثن بن د أرارين

اما   ج دها مرتمد مة  ج د الرجل،العربين اانت  ال تتال  المرأف :ات جن المرأف  اجبات - أ

هنا األراس تبدأ التربين منن  للى  ،أة  ج دها س  حياف الرجل مرتبطا بتأمية االرتقرار  الراحن لل

با تالف م ض  الطبقن االجتمالين الت  تنتم   تأثيرهابشال لام   هنت التربين ت تلف درجن  تهاطا ل

ي   مة  اما تنب  مة  ضعها االثن ،هادي  االجتمال   الثقاس أي مرت اها االقت ،إليها األررف

 .  اإلقليم الدين   ضعها 

لاة بشال لام التنشئن س  األررف ه  األراس س  إلداد الاتاف لتهب  ت جن س  المرتقبل تق م بما 

 .لليها مة مر  ليات   ت دي ما لليها مة  اجبات   مر  ليات

نلل س  بيت  للىالعربين ات جن اانت حتى لهد قريب محه رف س  ألمال منتلين تربى  المرأف 

أرباب  تهيئأة  ااة المطل ب مة الت جن  ،أبيها   تنتقل إلى بيت ت جها لتق م باأللمال ناتها
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  مرئ لن، الراحن  الهناء  الرر ر لت جها  تعيي معل س  الرراء  الضراء  تتحمل منل ال شيئا

للى تحضير أالل  شربل  ملبرل
1
 م  التقدم التدريج  للمجتم  هارت مر  ليات الت جن أابر  .

مة مجرد تأدين األلمال المنتلين أ  االهتمام س  الت ج سقد تح لت باضل تعلمها   تط ر مهاراتها   

 .ط رها   تبيرهات للىد  لها ميداة العمل إلى مرات المشارل س  الحياف   العامل 

 :اأم المرأفب: مر  ليات 

ينقل التراث الحضاري   الثقاس  للمجتم  مة جيل إلى جيل مة  الل األررف لبر ما تترلل األم    

اأم أي امربين   منشئن لألطاال  المرأف مر  لين  ،الين س  أبنائها لند تربيتها لهممة قيم اجتم

 اهن س  الرن ات ، تلقينهم المبادئلة رلايتهم   المرئ لنسه   ااسن نراء األرض، للىتنطبق 

الت  تعتن  بتربين أ الدها  المرأف مر  لياتها اأم تتطلب منها الاثير مة  اجبات  ،األ لى مة العمر

 ، الترتيب ، التق ى ،االثبات ،أة تنم  سيهم األ الق الطاهرف  الهاات الحميدف الشريان ، تهنيبهم

 ت لد  ، ما شاالها مة الهاات المحب بن الت  ترق  اإلنراة لقال  أدبا الحناة،  ، الهدق  الهبر

  يجب لليهم أة ال  ،سيهم الرغبن الشديدف س  درس العل م الت  يباشر نها بعد بل غهم الرة الم اسق

 نم  أجرامهم بل أة تبنل الجهد س  هيانن لائلتها مة ال ما يضر بهحتها  ،تتباضى لة هحتهم

 .للمنتل اقظتها   حرة تدبيره  نلل يا ة بي

ا نها تشال لل  األ لىبالبن س  تا ية  تهيئن ش هين الطال س  رن اتل  أهمينم لأل أةسعال  تأاد لقد 

التهاق الطال  إلىطبيعن الطا لن تدل   أة إلى أيضا اإلشارفمهدر الحناة  الطمأنينن، اما تجدر 

باثير مة تربين ال دم  أجدىلطالها  األمتربين أة ار ين أةاحد  أي  اهن  الدتل،  ال يرتطي   ب الديل

ه  جرم   إنمانق م بتبنيتل  تنظيال،  أةجرم للينا  أ ، بتنظياهانق م  أدافليس مجرد  ألنل،  األقارب

 ألةننم  لندت ال ل  بناتل  الثقن بنارل،  أةلل ر ح،  لل اهتماماتل  مي التل  ل اطال، بحاجن 

أمللائلتل  بال ه ص  أسرادحياتل مقه رف للى مة يعيي معل مة 
2
 . 

س   األابرالعناهر الااللن س  العملين الترب ين، حيث يق  للى لاتقها العبء  أهم األمتعتبر   لليل  

حتى يهبح ة سيما بعد لماد بناء المجتم .  مة  الهالدف،  تربيتهم جيدا األجيال تا ية  إلداد

                                                                 
 .55،ص:5551 ., دار اآلساق الجديدف , بير ت المرأة العربية بين التخلف و التحررلبدت  رمير.  1

 .551 :ص ،مرج  رابقحرانية محمد رمير،  2
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 إنبابنها  رلايتل منن ال الدف  المرأف نلم  هنا مة ربط القراة الاريم  أ الدهاتربين  األم اجبات 

يتم الرضالن"أة  أرادح لية ااملية لمة  أ الدهةيق ل "  ال الدات يرضعة 
1
 

ترم  س  الها ين  إنمالل دم  أ الدهاالت  تترل  المرأف إة بالنربن لعبد المتعال  محمد الجبري يرى 

لياتها نات األهمين القه ى.لطالها مة مر   األمرلاين  أة،  ي اد أبناءها بمرتقبل  بمرتقبلها
2
    

لقد ااة د ر األم س  الرابق محه را سقط س  أم ر العناين باأل الد   ال ما يتعلق بحياف أ الدها     

 د  لها ميداة العمل  المرأفلاة س  العهر الحديث  م  تعلم  ، ر ى نلل يعتبر مر  لين األب

  هار لألم د ر هام س   ،االقتهادي   تقلص تبعيتها للرجل تبير ال ض االرتقالل   للى حه لها 

  أهبحت تت ن القرارات الهامن المتعلقن  ، تيار مهنتهمت جيل أبنائها ال تيار أرل ب تعليمهم أ  ال

  ر س  تحديد لدد األ الد النية رتنجبهمأب أهم مة نلل هار لها الحق  القدرف بشال أ   ،بمرتقبلهم
أدائها لهنت المر  لين بنجاح ي ثر س  اأم مر  لين هامن جدا الة نتائج  المرأفمر  لين أة  إن .3

 المرأف  هنا يلعب المجتم  د را بارتا س  أداء  ،مرتقبل المجتم  بالتبار أبناء الي م هم رجال البد
 .لمر  ليتها اأم مة  الل درجن ثقاستل  تقدمل

 :اربن أررف   العالقات األررين الممتدف المرأفمر  ليات  -ج

لليها القيام بها س  ال قت  ،لاتقها للى أضياتربن أررف سهنا يعن  مر  ليات  المرأفأة تا ة 

األقارب   تيارتهم   ارتقبالهم أمر ضر ري بساالهتمام  ،ناتل الني تق م سيل بمر  لياتها األ رى

لنل س  المجتمعات العربين    اهن س  أ قات العيد أ  المناربات  االرتبناء  هام ال يماة 

 .األ رى

أررتها الممتدف الت  تشمل األم  العمات  للىاانت الت جن س  الماض  تعتمد س  رلايتها     

 الي م بعد تقلص الد ر لألررف   بر ت األررف الن اف  ،ال االت إضاسن إلى لدد ابير مة األقارب 

 حدها مة  اتدادت مر  ليات الت جن سأهبحت تق م بهنت األلباء ،الما نن مة الت جية  األطاال

 ،حيث تربين األبناء   تنشئتهم   االلتناء بهم  االهتمام بش  ة المنتل  تلبين احتياجات األررف

                                                                 
 .322ر رف البقرف، اآلين  1
 .515 :ص ،5555 هبن، القاهرف،  ماتبن ، اإلسالميفي التصور  المرأة لبد المتعال محمد الجبري، 2
  .52، ص:5555، منش رات  تارف الثقاسن ، دمشق  5، ج قضية المرأةال طيب محمد اامل،  3
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بهنت  المرأف أة لدم قيام  ، اتدادت ألباء الت جن حيث أهبحت الرلاين الهحين للمرنية لها أهمين

. ة رببا س  بعض األ قات لل الساتالمر  ليات يا
1
 

 المرأفس  البالب د ة مقابل مادي مة طرف  ت دى األررينال هنت ال اجبات  أة إلى اإلشارف تجدر 

 المأج ر. هنا ما اهطل  لليل العمل المنتل  غير 

  ج ب إظهارت  ، قد أجريت لدف درارات إلبرات أهمين العمل المنتل  س  الحياف االجتمالين    

 محا لن تاميمل  نلل بإلطائل قيمن مالين مة  ،اقتهادين ام ض ل أرار  ضمة الدرارات الر ري 

مة  الل تقديم أجر للقائمات لليل، سأدت محا الت  ،أجل ال ه ل بل إلى ناس قيمن العمل المأج ر

لعامل يشبل مرتب لتب ث جعل ا مريبح ،البحث لة قيمن للعمل المنتل  إلى تشبيهل بالعمل الهنال 

هرها للى راحن  تلبين حاجيات األررف المادين رالمرأف القائمن للى إلادف إنتاج ق ف العمل مة  الل 

. المعن ين
2
 

 لعل مة بية أهم الدرارات الت  يماة اإلشارف إليها بشال م تهر بحام أة  البحث س  العمل     

المنتل  ليس م ض لنا إال  أة هنت األ يرف ارتطالت أة ترت س  الشر ط الضر رين  المت ههن 

 تبعمق  دقن  الت  تنا لت العمل المنتل  مة تا ين القيمن المادين  ه  مة االتجاهات الت  ميت

 طرحها بن ل مة التاهيل  ،الاثير مة الدرارات االجتمالين  االقتهادين ال اهن بهنا الجانب

 نايها للمرلمات ال مس لالقتهاد  للم  ،لا نها شاملن للعديد مة الدرارات الت  تتميت بناس االتجات

لدرارن اإلنتاج االقتراب الجديد " :ح ل "  A- Michel أندريل مشال"االجتمال الاالريا  درارن 

 Problématique nouvel de la production "domestique non : المنتل  غير الرلع 

marchand  ترى أندريل مشال أةَّ الحرابات االقتهادين نات  "النراء س  المجتم  الرلع "س  اتابها

حرابها لالرتهالل  ال ترى منهم لمال منتجا ألة  ،الدالالت الاالرياين تعمل للى إقهاء لمل النراء

س  حية المقابل إنا ااة  يثمة بمعنى أة اإلنتاج ،ال يتجرد إال  مة  الل شراء هنت الرل  مة الر ق

ناس المنت ج المنتل  غير مثمة   ال  مة القيمن، أما العمل اإلنتاج  غير العائل  سه  مشب  بالقيمن، 

حتى  ،اين بالقيمن المالين أللمالها المنتلين لهنا تق ل أندريل مشال أنل للى المرأف أة تا ة للى در

 تبييرها حيث ال يجب أة  ،تتماة مة إلادف تقريم األد ار التقليدين س  العائلن البارتف س  مماررتها

                                                                 
 . 53:، ص5551دار النهضن العربين، بير ت،  األسرة والحياة العائلية،رناء ال  ل ،  1
 .85 :ص ،مرجع سابق ،لحرة لبد الرحماة 2
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 إبرات مراهماتها  ،ترم  باألد ار  تق م بتبييرها  ه  ما ي دي إلى إضااء قيمن للى ماانتها

 لمرأف مقابل اإلنتاج س  العائلن.لأنل يجب تقديم مرتب االقتهادين،  ال تعن  أندريل مشال 

اما ال يعن  حهرها س  المنتل بنهف ال قت ألة هنا مة شأنل تعتيت ثباتها ضمة األد ار   

د ة أمل س  تط يرها دا ل البيت  تقارم المهام المنتلين م  الت ج  هنا ما يرم   ،المنتلين التقليدين

بت اتة األد ار بية الجنرية  يبرت لهما قيمن اإلنتاج المنتل  غير الرلع  للمرأف
1

، لقد قامت أندريل 

هنت  ا قامت بإلطاءن ل ،مشال بهنت الدرارن إللطاء قيمن أاثر للعمل المنتل  لدى المرأف العاملن

المرحن المادين االقتهادين الراجعن لقنالتها بأة المرأف لم ما تق م باأللمال المنتلين أاثر بالنربن 

% أ  الت  تماث 8345% أ  الت  انقطعت لة العمل ب: 1145للرجل ر اء بالنربن للمرأف العاملن 

% 11,5س  البيت ب: 
2

 رها المهن ،  د، ت تلف درجن مراهمن الت ج حرب المرت ى التعليم  

لاة ترايتها للى األهمين االقتهادين للعمل  المنتل ه  إهمال لبعض الج انب األ رى إة ه  

 اهن العالقات االجتمالين العائلين الت  تتحام سيل  القائمن ه  األ رى للى التبادل الني  ،التعبير

سإة العالقات االجتمالين العائلين تت ر بالعطاء  اهن مة طرف األم الت  ال  ،يعتمد للى المقابل

تنتظر مة نلل مقابل إن ال يعقل أة تأ ن مقابال للى أم متها تجات تربين األطاال  تنشئتهم اجتماليا 

 لليها  اجبات نح  ت جها  ما يلحقها مة مهام أ رى االطبخ  البريل  ترتيب األثاث  تنظيف 

،  ه  راج  إلى الق الد  األرس الت  تبنى لليها العائلن  ت تلف سيها العالقات لة منظمن أ  المنتل

م ررن إنتاجين تق م للى لق د  تعهدات  مهال   اهن  مشتران، ألة العالقات العائلن تعتمد للى 

للى حراب التاالالت المتبادلن  الممتلان  ر ابط لائلين تتضاءل سيها المهال  المناعين الش هين 

 رية، سعمل الت جن س  البيت قد يا ة مثمنا لاة هنا التثمية ال يقارة مباشرف بناس األسراد األ

 لعل  ،المعايير  المقاييس الت  يقاس بها العمل المأج ر مة  الل المجال التبادل  المتمثل س  الر ق

مها مة  الل العمل المأج ر الماانن االجتمالين للمرأف المتت جن س  المجتم   العالقات الت  تحا

 ه ها إنا تعلق األمر بالمجاالت اإلنرانين االطب ه  الت  تهر للى الهببن المجانين س  أداء 

األلمال المنتلين بالنربن ألسراد األررف  المجتم  اال
3

. سالعالقات القائمن بية أسراد العائلن تق م للى 

 ه  س  الحقيقن تبادل  ،المهام دا ل البيت   ارجل التبادل س  الع اطف  التآ    التعا ة س  إنجات

 .غير تعاقدي، للى لاس التبادل القائم س  الر ق الني ينبن  للى المقابل

                                                                 

A- Michel : Les femme dans la société marchande, . Paris. 1970; P8
1 

 .85:لحرة لبد الرحماة، مرج  رابق، ص 2
 58 :رناء ال  ل ، مرج  رابق ،ص 3
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الني يضح  مة أجلل  لليل سه  ال يرم   ءالش ترى أندريل مشال أة الش ص المضح  يحل محل  

المرأف اأم  ت جن  ربت بيت بأة تنهب تضحيتل ردى  ه  هان تريد إلتامها بطبيعن المرأف. س

تحمل للى لاتقها مر  ليات معقدف يهعب تع يض األلمال الت  تماررها إن  ،إضاسن إلى لملها

تربطها باألررف لالقات لاطاين حتى س  مماررن المهام المنتلين  قيام المرأف بم تلف المهام )الطبخ، 

 المرأف العاملن ي ميا إلى جانب لملها  ارجالبريل، التنظيف،...(هنت المهام المتدا لن الت  تعيشها 

يهعب قيارها  تحديد التع يض الال تم لها، سالطر حات القائمن للى الاار المحاربات  للعمل  البيت

األرس الت  تق م لليها  العالقات  الر ابط الت  تجمعها ال يماة  ألة ،المنتل  ال يماة تحقيقها

ي دي إلى الت اتنات المرج ف.للمقابل المادي للعمل المنتل  أة 
 1

 

لما  ،إةَّ العمل المنتل  يعد منطلقا مهما لاهم المرأف العاملن المتت جن س  إطار التبيرات االجتمالين  

 ،ينط ي لليل مة ميتات  قيم اما أنل مهم لاهم أد ار المرأف العائلين  تحديد ماانتها االجتمالين

يمثل الد ر الرئير    األرار  س  حياف سه   ،   ر جها للعمل التبيرات الالَّحقن بها  المتتامنن م

إالَّ أنل أهب  يقف  ،اما يد ل س  تا ينها الش ه  ،المرأف ر اء اانت متت جن أ  غير متت جن

اعائق أمام ال ضعين الحالين للمرأف الت  انتقلت مة المنتل إلى العمل  ارجل سأهبحت تعمل س  شتى 

 .الت  منيت بها  االجتمالين الت  قيدت مة حريتها التقليدينالميادية  المجاالت متحدين بنلل القي د 

رلبين  ايجابين تع د س  جملتها للى المرأف س   إالَّ أة هنا التدا ل  التن ل س  األد ار لل تأثيرات

 ناتها  البنين األررين الت  تعتبر الجتء الرئير  سيها.

  : اجبات المرأف المهنين -92

أتيحت لها سرص العربين بشال لام بمرت يات لالين مة الرلاين   االهتمام إن  المرأفحظيت     

اثيرف   متعددف ستحت أمامها قن ات  ارعن للد  ل إلى ر ق العمل  شبل م تلف األلمال 

هيلها حتى  هلت نربن مراهمتها س   تأ المرأفتعليم  للى نلل نتيجن إلى اإلقبال الشديد  ، ال ظائف

 .2991% س  العام 2945النشاط االقتهادي المنق  إلى 

منن د  لها إلى مجال ال ظائف العامن قدرتها  هالحيتها للقيام ب اجبات  المرأفأثبتت  مة هنا 

تثبت هنت ال ظائف   مةتبت  مجاالت جديدف  المرأفنجد   س  ال ي م ،هنت ال ظائفل مر  ليات 

                                                                 

A- Michel :Activité professionnelle de la femme et vie conjugale . Paris 1972 , P 73  
1 
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.القيام بألباء ال ظيان العامن للىسالمرأف ب هاها امرأف ال تاتقر إلى القدرف  ،جدارتها سيهاقدرتها  
1
 

 : ااالت نقرم مر  لياتها المهنين  أة  سيما يل  يماة

 :ا حدف اقتهادين ساللن العاملن المرأفمر  ليات أ _ 

الجم  بية أد ار متعددف سه  أم  ت جن إضاسن لعملها س  م اق   للىقدرتها  المرأفمة ميتات    

أنل غير دائم  ال يرتمر ط ل  للىاإلنتاج،   هنا الجم  بية األد ار يجعل البعض ينظر إلى لملها 

س  مجال العمل  ال ظائف العامن بأنها  المرأفحياتها، هنال نظرف رائدف   التقاد رارخ بالنربن إلى 

س  هنا المجال،  هنت النظرف ترج  قبل ال ش ء إلى مجرد ا نها امرأف سهاحب العمل  فغير مرتقر

ر اء ااة الد لن أ  غيرها مة األش اص العامن أ  ال اهن، ينظر إلى العنهر النرائ  س  العمل 

 ظياتها س  أي لحظن ألرباب ترج   المرأفبالتبارت لنهر غير مرتقر  يت ق  دائما أة تترل 

 .لطبيعتها ال اهن  ظر سها العائلين
2 

االرتثمار األسضل لال لجهد  االمنتجن تتحلى بمتايا لديدف منها التنظيم لل قت   العاملن المرأفإة    

 تتعمق  المرأفظر سها  ما نات حياتها الش هين  العامن، إضاسن للمعرسن باضل العمل تتداد  برف 

 تعدد  اما تتميت بالمر نن نتيجن تتايد معارسها ،لالقتها م  اآل رية  يتم ااتشاسها لنارها  لبيرها

التحمل  العقالنين س  معالجن ما يعترضها  للىتجاربها  تن ل أهداسها مما ينعاس لليها قدرف أابر 

 .مة هع بات

 :تجات نارها س  م ق  العمل العاملن المرأفب _ مر  ليات 

مة إة التحرر   ارتقاللين الرأي  إثبات النات  إلباء التبعين لة طريق االرتقالل االقتهادي الها    

مر  لين التعليم  التدريب لترتطي  القيام  المرأف للىهنا يرتب   ،إلى العمللل ر ج  المرأفد اس  

الني تنشدت  التحرر بالعمل الني  رجت مة بيتها إليل  بالتال  تحقيق ما تنشدت مة تحرر  ارتقاللين.

ما  ،مرا ين للرجل س  أي مجتم  ااة المرأفة تعتبر أال تبحث لنل ال يماة أة يتم  لنارها   المرأف

 3.أي أة تشعر أة العمل ه   اجبها س  الحياف ،ربيل التارغ للىلملها  يد لم ت

                                                                 
 .318:، ص198 1،, دار النهضن العربين , القاهرف  المرأة و الوظيفة العامةأميمن س اد مهنا,  1
 .385:.ناس المرج  ، ص2
 .553 :، مرج  رابق، ص أميمن س اد مهنا 3
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اما أة أداء مر  ليتها س   ،تجات لملها ال تقل لة مر  ليتها تجات أررتها المرأفإة مر  لين 

 .باااءف لالين يعن  الرير نح  تط ير المجتم    تقدملالمجالية 
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  الهن الاهل

لعمل الرجل س  شتى المجاالت،  م اتيامة  الل ما ربق يبد  أة لمل المرأف أهب   اقعا معاشا     

حتى الت  اانت حارا للى الرجال، االعمل بالمناجم  األلمال الليلين اما ارتشرست بل النظريات 

أ   ،أ  د ل العالم الثالث ، جملن اآلراء المعر ضن لل المرت ى البرب  الماررف لعمل المرأف

مرتايدف مة جملن الق انية الدالين للمرا اف،  الحراات النر ين المطالبن بالحق ق  المنتشرف  العربين،

مبقين  منتجن دا ل المجتم ،  ف تناقص النظرف الد نين للمرأف،  االلتراف بها ا حد لبر رب ل العالم،

لاة با تالف  المترتبن للى هنا الد ر،المر  ليات للى د رها دا ل البيت  الني يشمل جملن مة 

 البيئن المحيطن بها  اهن البربين  العربين للى حد ر اء.

تجد المرأف نارها تتأرج  بية المر  لين األررين  االلتتامات المهنين الت  تضيف لها ألباء أ رى  

تتحملها للبقاء  االرتمرارين،  إماانين الت سيق بية هاتل األد ار المترتبن لة  ر جها للعمل  ارج 

تت قف للى مجال العمل الني تعمل سيل  أراليب  .ت  ال اجبات األررين المطالبن بها مة دا للالبي

 األبناء  األررف حتى المجتم .  ثم بدءا مة الت ج  ،اإلقنال المت نف مة طرسها تجات المحيطية بها
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 :دــــــــــتمهي

       بته تجسنن ق نا   يننق  امننق تنن  ا دظناتهننا دمخننص مالعمننص االلعمننص  نن مالمننجأ خننج    أامننا مالمظ نن     

جمادنق مالعمننص  ا اعضن  فن تت ملهن) مألفقينق  مالعم دينق و  مسني الياتها ب سنم مالمجماند  مألد مج مالتنن  

مالت  ت تم  إاليهاو  ف  مالجدمئج باالت ديد اا ت  ضعيق مالمجأ  مالعاملق خاج  مالبينت تسنيج بناالت مدع من  

يطت بنه منا ن مدند    ن ن نا   ينق   نت د هنا مالم مدينت  مالدسناتيج مالجدمئجينق مالتن   نددت    ما أ  

د مج مالمنجأ   تاادههنا بادتباج نا النا أأد مج ا مالمه يق بدنق  أالدمتها بتأديتهاو مألمج مالنيع أد  إالنز ديناد  

 . تقليدم   مالم  طق بها دجفا   مألسجيق مألد مجدلز  د  ت   

خنناج  مالبينت فنن   مالمنجأ مجم دنق مال  نن ن مالقا   ينق مالم  منق العمننص  إالننز شنيج  أا فيمنا يلن  يماننا 

 مالتقليدينق ) يقمألسج مألد مجمالعاملق ما بيا  مالمجأ مالت  تعيشه  اته  مألد مجمالجدمئج ال عج  دلز  جمع 

 .   )مال ديدق  مالمه يق  مألد مج
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   مالمب ث مأل ص: مالمجأ  مالعاملق ف  مال   ن مالقا   يق اللد الق مالجدمئجيق

  0699 و 0691 و 0691)  مال ط    مالميدات ف  -10

باإلجمنناع دلننز مالميدننات مالنن ط    0691 نادت مالمجلننل مالنن ط   اللدنن ج  مالجدمئجيننق مالم عقنند سنن ق     

بمدي ق طجمبللو بهدف  ض  مالق مدد مألساسيق البج نام  مالعمنص  مال شناط فن  مالجدمئنج مالمسنتقلق  طبعنا 

هننا  مننا م تماماتننه د ج مالمننجأ  فنن  مج لننق مالب ننال  تضننما مننا يلنن  ا القنند خلقننت مشنناجاق مالمننجأ  فنن  ا

مالت جيج مال ج ف مالمظئمق الاسج مالااب ل مالقديا ماليع ي يط بهنا  يقيند ا  إلشنجماها إشنجماا انامظ فن  

ينددا  تسييج مالشي ا مالعامنق  ت مينق مالنبظدو ي بلن  الل ندم أا يقضن  دلنز انص د مئنت تطن ج مالمنجأ  

أا مجتمع ا ال  دمص مالم  مات مال س يقو  ال س ف يا ا دمص مال دم  اج ا ف   يم مالميدما  ال   سز

يدمص إالز ي م ا  يم الديق دقليق سلبيق بشأا مالمنجأ و فانص شن ل يسنادد  بأ مناط مختلهنق فن   شنج  فانج  

 بظ مبااللق  جد  يه مالهاج  متهشيق ف  أ ساط مال سال أ هسهاا و قن مالمجأ   دجد ا
1
 

مالمنجأ  فن  إطناج   بهيم فاا  ندم جبهنق مالت جينج يياند دلنز إبعناد انص مال ن مجد مالتن  تعينت م ندما    

 مالت ميق  مشاجاتها ف  تط ج مالمجتم .

ماليع يعتبج مجم دنق منا مال  ن ن مالم نادت دليهنا منا طنجف مالمنيتمج  0691ـ أما ميدات مالجدمئج 

بننناالجدمئج مالعا نننمق  0691مبجينننص  10مالنننز09مأل ص ال ننندم جبهنننق مالت جينننج مالننن ط   مالم عقننند منننا 

م  بنيا مالججنص  مالمنجأ  يجنم أا تان ا ننادج  دلنز بخ  ن مالمجأ  مالعاملق جال فينه منا يلن : ا مالمسنا 

مالمشاجاق مالهعليق ف  مال شناط مالسياسن   مالجتمناد   فن  ب نال مالشنتجمايق باال ضناص فن   قن ت مال ندم 

 مالم  منات مالق مينق  مال هن م بمسني اليات فيهناو انيالأ يجننم أا تان ا ننادج  دلنز  ضن  طانتهنا فنن  

ب يث تضما تجنيتها ب مسطق مالعمصا.خدمق مالبظد باالمشاجاق ف  مال شاط مالنت ادع 
2
 

 يماا مالق ص أا ميدات مالجدمئج أاد دلز مشاجاق مالمجأ  ف  شتز مأل شنطق مالنت ناديق  مالجتمادينق    

  مالسياسيق اللبظد  مسا متها باالججص.

مالم ندج مألساسن  السياسنق مألمنق  نن م يا مالد النق مالم نادت ي عتبنج  0699مالميدنات مالن ط   السن ق أمنا ـ 

مياندم دلنز  قن ت مالمنجأ  مالسياسنيقو  فنت  مجناص مالتعلنيا  مالعمنص  0699ي  ين   19عد مستهتال دليه ب

                                                                 
و 19مجلق مالعل ا مالجتماديق  مإل سا يقو مالعدد المرأة العاملة في مضمون االتفاقيات الدولية للعمل،م طهز د ف و  1

 و مجلق دلميق م امق سياسيق و جامعق بات قو مالجدمئج.    1111مال ادج بتاجيخ ديسمبج 
 . 019م طهز د ف و  هل مالمجج و ن: 2
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اط  ننيا القن   ين مدتبج مالميدات مال سال ن   نابلق الظستعماص د ند مال اجنق  ينث  جد فينه:ا إا مالمنجأ  م ت

مالعمص ف  مالبظدا
1
. 

فهن  يقنج أا مشناجاق مالمنجأ   امشنيق فن  مالب نال مالشنتجما  تسنتعمص د ند مالضنج ج  النيم أاند مالمنيتمج    

 دلزا أا مال   ن مالشجديق مالعائد  إالز  ق ت مالمجأ  مالعاملق ال 0696مالعاا الل سال مالجدمئجيات س ق 

دمالت  ان ق بهعص طابعها مالعاا  ددا  ج د    ن تطبيقيقا.
2

    

 جأ   قها ف  مالعمص   جيا بلم مال  ج دا م د ديته  غيابه دلز مسج  مالتطبيت. بيالأ  االت مالم   

    0696و0699و0691ما (ف  مالدست ج مالجدمئجع -11

أادت اص مالدساتيج مالجدمئجيق دلز مبدأ مالمسنا م  بنيا مالججنص  مالمنجأ  فن  جمين  مجناالت مال ينا و فقند  

مألفجمد  أاا : م ه ت ن دلز 01ف  ماله ص مالمتعلت باال ق ت مألساسيق مالماد   0691جال ف  دست ج 

ما اظ مالج سيا الها  هل مال ق ت  مال مجباتا
3
.  

 99/011  يننق  مالت  يميننق مال ننادج  فنن  مالجدمئننج بنندلم بنناألمج امننا أانندت مختلننف مأل انناا مالقا      

مالمتضما مالقا  ا مألساس  مالعناا الل  يهنق مالعم مينق  مالقنا  ا  مألساسن  مالعناا  19/0699مالميجخ ف  

مالقننا  ا  م نند باال سننبق  أاا :0699مننا دسننت ج  11امننا   ننت مالمنناد   0699اللعامننص مال ننادج دنناا 

م نه فن  ماله نص مالخنامل مالخنان ب مجبنات  90اما جالت مالمناد   اللجمي  أا ي اا أ  ياجه أ  يعانما

مالم مطا ما  هنل مالدسنت ج التياند بشناص مباشنج دلنز مسنا مق مالمنجأ   فن  مال من  مالنت نادع  مالتطن ج 

 ه: ا دلز مالمجأ  أا تشاجأ اامص مالمشاجاق ف  مالتسييج مالشتجما   مالت ميق أمال ط    مالت  ت ن دلز 

مالنت اديقا
4
 . 

 دسننت ج  0698مناجل 11مالمنيجخ فن   98/86جسنت  نيه مالضنما ات فن  أ انناا مالمجسن ا امنا ا     

فقنند جننال فنن  ماله ننص مالجمبنن  م ننه مالخننان بنناال ق ت  0669 نن فمبج  19مالمعندص فنن  مسننتهتال  0696

 مالت  ت ن دلز أا:ا اص مالم مط يا س مسيق أماا مالقا  او  ال يمانا أا يتنيجع  16 مال جيات مالماد  

به إالز مالم الدو أ  مالعجتو أ  مالج لو أ  مالنجأعو أ  شنجطو أ   نجف أخنج شخ ن  بأع تمييد يع د سب

 أ  مجتماد ا.

                                                                 
جيج جبهق مالت  الميثاق الوطني،مالجمه جيق مالجدمئجيق مالديمقجمطيق مالشعبيقو جبهق مالت جيج مال ط   مالجدمئجعو  1

 . 011و ن:0699مال ط   
المقررات االجتماعية للمؤتمر العام مالجمه جيق مالجدمئجيق مالديمقجمطيق مالشعبيقو جبهق مالت جيج مال ط   مالجدمئجعو  2

 .  81و ن:0696مالجدمئجو جبهق مالت جيج مال ط   للنساء الجزائريات، 
 . 0691و مالدست جو جبهق مالت جيج مال ط  و مالجمه جيق مالجدمئجيق مالديمقجمطيق مالشعبيق 3
 .0699جبهق مالت جيج مال ط  و مالجمه جيق مالجدمئجيق مالديمقجمطيق مالشعبيقو مالدست جو  4
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مالتن  أاند دلنز مبندأ مسنا م   1119   ال إالز أ ااا مالقا  ا مألساس  مالعاا الل  يهق مالعم ميق العاا    

يجن د مالتمييند   نه الأما  19مالم  هيا ف  مالالت ات باال  ائف مالعم ميق. ما يالأ ما   ت دليه مالماد 

ما  هل مالقا  ا دلنز أا مالالت نات  91أ  ج سها أ  أ لهاو  ايم مالماد   أجمل ابيا مالم  هيا بسبم 

 باال  ائف مالعم ميق يتا دلز أسال مالمسابقات امبدأ داا.

   0691ف  نا  ا مألسج  مالجدمئجع  -11

 16الم مفنت ص:م 0111جمضاا  16مالميجخ ف   91ـ 00 ا مألسج  مال ادج بم جم نا  ا إا نا   

يعتبنج مألسنج  مالخلينق مألساسنيق اللمجتمن و   ن  تتان ا منا أشنخان تجمن  بين ها  نلق  0691ي  ين  

 م ه ما يجم دلز اص طجف ف  ما يل :   19مالد جيق   لق مالقجمبق م ددم ف  مالماد  

 ـ مالم اف ق دلز مالج مبط مالد جيق   مجبات مال يا  مالمشتجاق. 10

 مألسج   جدايق مأل الد   سا تجبيتها.ـ مالتعا ا دلز م ل ق  11

 ـ مالم اف ق دلز ج مبط مالقجمبق  مالتعامص م  مال مالديا  مألنجبيا باال س ز  مالمعج ف. 11

ما  هل مالقا  ا ف  مالهقج  مأل الز ت ديد  مجبات مالند     ن  د جتنه بشناص  19فقد جال ف  مالماد     

شنن د مالد جننق ا  د ج مالنند   فنن  ت مننص  مضنن  ا مال هقننق مالشننجديق  سننم  سنن  مالنند   إال إيم دبننت  

مسئ اليق إداالق مألسج  ممنا جعلهنا منا مألسنبام مالتن  تسنم  اللد جنق فن   االنق دندا مسنتيهائها أا تطلنم 

منا ننا  ا مألسنج  بعند  ند ج مال انا ب ج بنه من  مجمدنا  مالمن مد  81مالطظتو اما أشناجت إالينه مالمناد  

 ما  هل مالقا  ا. 91و96و99

ج ننا  ا مألسنج  ننا  ا  ضنع  مسنت  ز منا مالشنجيعق مإلسنظميق   ن  يعهن  ما خظص اص  يم فيعتب  

  مالمتمدلق ف :  19مالمجأ  ما مسي اليق مألدبال مالماديق الألسج    دد  ق نها ف  مالماد  

 ـ دياج  أ لها ما مالم اجا  مستضافتها باالمعج ف.

 ـ  جيق مالت جف ف  ماالها.

  مالمتمدلق ف :  16اما  دد  مجباتها ف  مالماد  _ 

 ـ طادق مالد  و  مجمداته بادتباجه جئيل مالعائلق.

 ـ إجضاع مأل الد د د مالستطادق  تجبيتها.

 ـ م تجما  مالدع مالد    أناجبه.
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اما م   مالمشجع مال ت فن  مشنتجمط مالند جيا منا يج  نه م اسنبا منا مالشنج ط فن  دقند مالند م  منا النا    

منا  هنل مالقنا  او فبمقتضنز  نيه مالمناد  يمانا اللد جنق  06قا  او اما جال  جم ق ف  مالماد  ي اف  مال

أا تمنناجل دمننظ باالتهننات منن  د جهننا أد ننال إبنننجما دقنند مالنند م   ال مننا   فنن  يالننأ الت سننيا مال االنننق 

مالنت اديق الألسج   تيسيج  ياتهما مالد جيق ما الا يخاالف يالأ  ن نا     شاظ  مضم  ا
1
. 

يما يخنن ت  نيات مال جشنق مأل النز مالخا نق بم ضن ع ا  قن ت مالمنجأ  مالعاملنق  مالطهنص ا فقند أما ف   

خل ت إالز: ا أا مإلسظا بادتباجه ديا مالد الق ال يم   ما تجنيق مالق م يا  مألفاناج مالمسنتجد  مالخا نق 

 باالمجأ  مالجدمئجيق ف  سيج مالبظد ا. 

دلنز مالسنا ق مالعملينق  منا تضنم ته منا ت ن الت فااا نا  ا مألسج  م ص مجتهاد السنعق مالمسنتجدمت     

منت اديق  مجتماديق خا ق ف    ج بعم مالمطاالبات ب ق نها  مالل مت  يجيا م نه بعيند دنا مالمقا ند 

مال ضاجيق مالت  تتطل  الها مألمق مالجدمئجينقو فهنا يطناالب ا بادطنال مأل ال ينق اللمنجأ  فيمنا يتعلنت باالتاهنص 

 ت ديد مإلججملمت مالجتمادينق ال ناال  مالمنجأ  مالعاملنقو خا نق  باالنت اد مالم دال و   مايق شخ يتهاو

دطلق مألم مقو  ايم مالتيايج ب ت مالمجأ  ف  مالعمص ضما نا  ا مألسج   مماجسق  يم مال تو باإلضنافق 

إالز مال جن دلز تطابت مبادئ  ق ت مإل ساا دمخص مألسج  م  مال   ن مالدست جيق
2

    . 

   مالسياس ف  مالخطام  -11

 0666س مالخطام مالجئا - أ

ماا نق  0666مفجينص  08يياد مالخطام مالسياس  اللجئيل ادبد مالعديد ب تهليققا مالمقندا فن  م تخابنات 

 د ج مالمجأ  ف  مالمجتم  ما خظص خطابه مالتاال :

ا ... يتعنيا انيالأ مالعمنص دلنز مالقضنال دلنز اافنق أشنااص مالميند مالتن  تعينت أ  ت ن ص د ا مالتعبينج دننا 

د ها ما مالتهميشو  ف   نيم مإلطناج باالنيمت تهنجم تجنينق مالمنجأ   ج بهنا مالقدجمت مالهجديقو  ما ي جج 

ب  ج  طبيعيقو  مال شلاص  يم يملينه مطلنم مال سنجاا منا مالت ن الت مالمعتمند  مالتن  شنهد ا مجتمع ناو 

 مالتنن  جعلننت مالهتيننات ي ننلاو  بأدنندمد متدمينند  فننن   ننص مالمسننا م  بينن ها  بننيا مالهتينناا إالننز جميننن  

متدم الق ف  مالعاالا مالمعا جامالتخ  ات مالمه يق مال
3
. 

                                                                 
 .0661و مالجدمئجو 1و دي ما مالمطب دات مالجامعيقو ط قانون األسرة مالجمه جيق مالجدمئجيق مالديمقجمطيق مالشعبيقو 1
 . 0666أات بج  01جماو بتاجيخ ملتقز دقد ب   حقوق المرأة والطفل،فاطمق مالد جمل سباد و  2
 . 11و ن:0666مفجيص  08بج ام  مالجئيل دبد مالعديد ب تهليققو مالمقدا ف  م تخابات مالجئاسق ف   3
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أاد مالجئيل امالعديد ب تهليققا ف  خطابه دلز مالمسا م  بيا مالج سيا م   ج م تجنينق مالمنجأ  طبقنا    

القندجمتها مالهجدينقو منا أجنص ت قيننت مال سنجاا  مالت مفنت من  مالت نن الت مالمجتمعينق    ن الها إالنز جمينن  

 مالتخ  ات مالمه يق مالمتدم الق. 

   1101مالخطام مال دمجع - م

باالمجاد  1101ماجل  19مال تهاص باالي ا مالعاالم  اللمجأ   مالم عقد ي ا:) مألجبعال  مفتتا  بم اسبق   

ف    اطيب لوحلعمص  مالتشليص  مالضماا مالجتماد  ا ال مالسابت  ديجمالأاد  .–با دا  ا  –مالعائل  

مطاالبا ميا ا بم م لق دلز ضج ج  مشاجاق مالمجأ  مالجدمئجيق ف  مجاص مالت ميق مالمستدممق  المته

 خلنالي ومالمش مج  مال خجمط ف  مست يات مالتشليص مالمختلهق  مالمتا ق الها د ا نيد م  شجط ااالججص

بخ  ن  ضعيق  اما يل : 1101مإل  المت مالخا ق باالمجأ  مالجدمئجيق مالعاملق الس ق  بعممالز 

ممجأ   919.091العم م  فقد بلغ ددد مال سال مالعامظت ف  مال  يف م مالمجأ  ف  مال  يف مالعم م و

 متعاندمت. % 11,3م  هات   % 88,7ما مالعدد مإلجماال  ما بي ها  % 31,8 أع ب سبـق

ف  مال  ق  %11ف  مالتجبيق مال ط يقو   %11: تمدص  سبق مال سال مالم  هات  سم مالقطادات

 11ف  مالتعليا مالعاال   مالب ث مالعلم و   %19ف  مالدمخليق  مالجمادات مالم ليقو   % 01مالعم ميقو  

 ف  مالقطادات مألخج .  % 00ف  مالتا يا  مالتعليا مالمه يياو   % 11ف  نطاع مالمااليقو   %

 304ما بي ها  09.961 سبق  باال سبق الدمئجت ا مال دمجيق فاا مالعدد مإلجماال  الل سال مالعامظت يبلغ

 و  تمدص د يايشللا م ا م  191مالعليا و   ممجأ  يشللا   ائف  10يشللا م ا م     مالقجمج )

 .%  37,94مال سبق مإلجمااليق الل سال مالمشتلظت ف  مالقطاع 

 أما باال سبق اللهيئات ت ت مال  ايق )   اديت مالضماا مالجتماد    مالهيئات مالمخت ق  : 

  ما داا ف  مالهيئات ت ت مال  ايق  : تشلص سيدتاا م  م مديج1101فباال سبق الس ق  -

  مالهيئق مال ط يق الطم مالعمص .  ومال ط   الل نايق ما مألخطاج مالمه يق)مالمعهد 

 جئيسق  ااالق  الئيق. 91مديج   ياص ف  مالهيئات ت ت مال  ايق   09 -

 سيدمت تجأل  يه مالمديجيات. 11باال سبق المديجيات مالتشليص مال الئيق ت جد 

 سيدمت مهتشات  الئيات اللعمص. 1باال سبق المهتشيق مالعمص   اأ أيضا 
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    جمع مألد مج   :مالمب ث مالدا   -

 م ادج )أسبام   جمع مألد مج  -10

فم ها تتعلت باالهجد  هسنه  م هنا منا تتعلنت بناالم يط مالجتمناد   مألد مج جمع   م ادج أسبامتعدد   

ادينج   نياج فهن    غيج نا مالجتمادينق  مالنت ناديق مأل ضناع متطلبنات انيالأ  مالهنجد إالينهماليع ي تم  

 :م ها

إدجمأ مالهجد ال هسه م ه يق ا بد جيا أ  أادج  اظ ما ي اسم م منف مختلهق ت اسم م منف  ال   - أ

 .ت اسم أخج 

خج مأل د يا ا مال جمع اام ا ف  مالت نعات باال سبق الألد مج مالمختلهق اللهجدن - م
1
. 

  .ي شأ  جمع مألد مج مالمتعدد  ي ما ي دث  جمدا بيا د جيا أ  أادج - 

مألسااليم مالسل ايق  مال م د ف  بعم مأل ياا أادج ما سل أ ماليع ند ي شأ ماند يتطلم مالد ج   -د

مالمتعدد  مالت  يتطلبها مالد ج
2
  .مالمطاالم مالمتعدد  اللد ج و  يطلت دلز  يم مالم نف  جمع 

إالز فعص ش ل  جمئه  دقائده  متجا اته فا ه يج  أددا مالتسات بيا مقتضيات مألد مج  بيا   -ه

 .الخهم ددا مالتسات

مألد مج نياا مالهجد بمجم دق ما مألد مج مالمتعدد   مالمت  دق ييدع إالز  جمع ف  -  
3
.  

م دنيق ا  -ع مألجياص  ف جد إا مالجد مدظ يخ م  جمع وي دث د دما ال تت دد مألد مج ت ديد 

 مألفجمد مالييا مختلهت أدماج ا يخ ض ا  جمدا فيما بي ها
4
مالد ج الد  مالد      جمع و

  .مأل دنال  مالد جقتسلط  م  مال

مالتهادص م   ضطجم معها أ ماطتي دث  جمع مألد مج د دما تتأدا  تضطجم مالشخ يق ف  -د

 .مآلخجيا

 ما يت نعه   جد فج ت  مض ق بي ما يت نعه مآلخج ا ما مالشخنت ي دث أيضا د دما   -ص

خج أ  ميجابيا   االعجد دا مالتعبيج دا مالمشادج ف  مالم منف مالت  تتطلم مت اال  ا مالشخن ما  هسه

                                                                 
 .090 ن: ومرجع سابق د جماو مالسظا دبد  امد 1

 .099و ن:1111وومألجدا مال جنق دمج و االجتماعي النفس علم و مالدبيدع دل ما اامص  2
 .901و ن:  2003 دمااو و مالشج ت دمج و النفس علم في مقدمة ،مال نه  جمض   3
ه أطل  و االجتماعي الضغط و ، التغيير : ( 2007 ) ب خميل ب ف الق  4  مالم ن   دلز - .1101ـ 19ـ 03 دليه ي ا 

www.bahh.net 
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  مالجغبق ف  مالتعبيج دا مالمشادج  مألفااج ا مما ييدع إالز نسلبي  
1

مال ع بق ف  مالتعبيج  و   يه

اللم ادق مالجتماديق  مال هسيق  يسهص  أماا مآلخجيا غاالبا ما ت  ص مالشخن إالز فجد با ت فاند

 .ت طيمه  تجا ده 

 :م ا ج  جمع مألد مج  -11

مالعامق  مالم  مات  مألد مج  ا مالجيسال  مالمشجف ا دلز مالهيئاتأادج مال ال دجضق ال جمع   

مجغا دلز إجضال مالتظميي  مآلبال  مالجتماديق  مالسياسيق  مالنت اديقو اأا يجد مديج مالمدجسق  هسه

ما  جمع مألد مج بشد  مما ييدج دلز دقته ب هسه   أجهد مالجنابق مالعامق  متطلبات مال دمج  فقد يعا  

 جضاه دا دمله
2
. 

ي دث د دما ي تقص  يبجد  ي هج ب هق خا ق د دما ي دث تهسيج مجتماد  ف   يا  مالهجد مدلما  

    تيجق م خهام مالمست   مالنت ادع أ  مالعال مالهجد ما طبقق مجتماديق إالز طبقق مجتماديق أد ز

أناجبه ي هج أيضا ف   االق ججص مالشجطق ماليع دليه أا يقبم دلز أع مججاو  تز  ال  ااا م د 

ااا يا ا أخا اله
3
 و  ف   االق مالمجم ت ماليع يشجف دلز مالجشد  يجم دليه مالقياا بد ج مالبا 

مالمطي .
4
 

يعانبه ابقيق مالتظميي أا يت يد اله أل ه ا ياتشف أا مب ه يلش فظ يدجع أ مال ا ج باالمدجسق ماليع ايم  

  المجم دق ما  ا   مالت  ند تا ا أم  االق مالمجأ  مالعاملق  مالمتد جق  جمع الألد مجو مب ه  م ه يق  ف 

.مألطهاص
5
  يالأ يسبم الها مال جمع مالدمخل  ف  مالتعامص معها. 

 :آداج  جمع مألد مج  -11

 يل :  الاص  جمع  تائ   مخلهات  مداج تطهج دلز م تمص  يم مال جمع   جد ا فيما

بعم أ  مع   سم إاليهتند  مالت يدج دلز مالشخ يق تأديجم سيئا  يخلت مالاديج ما مالمشاظت ي -

مالضطجمبات مال هسيق.
6
  

                                                                 
 .www مالم ن  دلز 1101ـ19ـ 03ي ا   دليه أطل  ، السلوكية آثاره و ، الصراع :( 2008 )  مد  ق أسامق  1

Fajrueb.net . 
 .1101ـ19ـ 03ي ا   دليه أطل و هل مالم ن    مد  ق أسامق 2

 .069و ن: 20 11دمااو 1 ط ومالهاج دمج واالجتماعي النفس علمو مالمعايطق مالج ما دبد خليص  3
 .091و مجج  سابتو ن: د جما مالسظا دبد  امد  4
 .096و ن:  1110و و بيج ت 1 ط و مال هضق دمج والشخصية النفس علم و مالمليج   لم   5

 
 .091و مجج  سابتو ن: د جما مالسظا دبد  امد  6
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مال سجاا بيا   جمع مألد مج  ا ج  تعال مشالق مالتهاأ ف  مالب ال مالجتماد   ددا -

ب يث ييدع إالز ت قيت  ومالشخ يق  مالب ال ماليمت  د د  د ث مال جمع بيا د جيا أ  أادج

 إالز ددا مالقدج  دلز ت قيت مالت نعات مالمجتبطق باالد ج ومالمت لق بأ د مألد مج مالت نعات

 ن ده فجيسق الل جمع مالدمخل   وخجأالم ل ق د ج  هلز مالهجد دا مالقياا بخند يت مآلخج
1
. 

  دمالمت لق بأ د د  د ث مال جمع بيا د جيا أ  أادج ب يث تيدع إالز ت قيت مالت نعات -

مآلخج مألد مج إالز ددا مالقدج  دلز ت قيت مالت نعات مالمجتبطق باالد ج
2
.  

 ما مآلداج تدص  تائ  مالدجمسات مالعلميق أا   ج  جمع مألد مج مالمختلهق ي ت  د ها مالاديج -

 ايالأ: السلبيق مالضاج  باالهجد  مالم  مق   ياج م هام

 .مالعمص ت تج ف  جا ممجتهاع ضلط مالدا  دياد  دنات مالقلم  مجتهاع مست   مالقلت  مال -

مجتهاع معدالت مالليام  تجأ مالعمص. -
3
 

 .م خهام مست   مالجضا مال  يه    م خهام مإل تاجيق -

.ضعف مالدقق ف  مالجيسال  مالم  مق ااص -
4
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 مالعاملق خاج  مالبيت مالجدمئجيق مالمب ث مالداالث:  جمع مألد مج د د مالمجأ  -

 مالعاملق خاج  مالبيت مالجدمئجيق م ادج مال جمع د د مالمجأ  - 10

مالت  تعا   م ها مالعامظت ف  مختلف مالقطادات  مال جمداتأ تا مالعلمال  مالبا د ا بت ديد م ادج    

  ج ف مال يا    يث اشهت مالدجمسات أا أ ا مالم ادج تتمدص ف  خ ائن  سمات مالشخ يقو

اللميسسق مالت  تعمص بها عاا باإلضافق إالز مالت  يا مال خجياومالخا ق  مظبساتها  مالعظنات م  مأل

أا مال سال مالل مت  يعملا ف  نطاع ات مالت  ت ا الت دمص مالمجأ  ف  مالجدمئج  اشهت مالدجمس ومالمجأ 

مما يياد أا طبيعق مالعمص ماليع تدم اله  يعتبجا ما أادج مألشخان دجضق اللضلطو مال  ق  مالتعلياو

 . مالمجأ  يا ا الها أدج ا  م عااساتها دليها

 :    م ادج دد إالز  مالميدع مالز مال جمع ج ضلط مالعمص يماا تقسيا م اد

 طبيعق مالعمص : - أ

ا مالعمص اعامص مجهد    إما ي  طبيعق الي ق أل ي دج  ت ته متليجما  ج ف مالعمص  دمل مالعمص 

 ايهيق ناسيق  إما ي  طبيعق
1
. 

 د ج مالمجأ  مالعاملق : -م

 يجتبط  يم مال  ع باالمجأ   هسها مالت  تق ا باالعمص  د ج ا ف  م  مق مالعمص  يبجد  يم مالعامص  

 . قهايباإلضافق إالز ددا  ض   مأل دمف مالمجمد ت ق وغامضا   م  ف  بعم مال االت  يا يا ا د ج

 مالعظنات ف  مالعمص :  - 

 ند  ض  مالعديد ما دلمال  ومالجئيل مالتسلسل  دمظل ف  مالعمص     أ  مع مدص دظنق مالمجأ  م 

 تماسأق دمخص فجيت مالعمص    دامص أساس  ف  عيملخ ها أا مالعظنات مالطبي ضيقمال هل فج

  .مالمجم دقم  مالهجد 

 :  ما ي ت ع دلز م ض دييا أساسييا تط ج مال  يهق :  -د

 ددا ضماا مال  يهق    -

 .مال  يهق م   منعها  ما يعتقد أ ه يجم أا يا ا لق مالمجأ  مالعامت انم مجاد   -

                                                                 
1 DALELE KARNEGIE ;comment dominer le stresse.6eme édition Flaman ion en 

France .1993.p82 
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  ياص مالم  مق : - ـ

 يتمدص ف   جممق  ياص مالم  مق  م اخها مالت  يم   يدخص ضما  يم مالم دج نلق مالمشاجاق ف  

   . ضعف مالستشاجمت  مالت االت وو  ددا مالشع ج باال تمالالقجمجمتمتخاي م

 مالمشاظت ماليمتيق اللمجأ  :  - 

 مالت  تعال أداج ا دلز مالمجأ   ونت اديق أ  مالعائليق  مالجتماديقمالمشاظت مال هسيق أ  مالس مل 

 . ند تتسبم ف  خلت مالت تج الديها ف   يئق مالعمص ومخص دملهاد

 ما مال ا يق مالت  يميق :  -د

م   ست مالجمادقو   يتمدص يالأ ف  غياباتها مالمتاجج  دا مالعمصو  ددا ندجتها دلز مالتماش    

 و  نلق مالتدممها باالق مدد  مالل مئ  مالقا   يق و  ددا جضا ا مال  يه . ميلها اللعدالق

  :مالضل ط مالنت اديق  -ص

الها مالد ج مألد ا ف  تشتت جهد مالمجأ   ضعف ندجتها دلز مالتجايد  مالتهايج خا ق  ي ما 

و هائ  إيم ااا م دج جدنهاتع ف به مألدمات مالمااليق أ  مالخساج  أ  فقدما مالعمص بشاص  

و  ي جا دا يالأ ددا ندجتها دلز مسايج  متطلبات مال يا  ي عال يالأ دلز   تها مال هسيق
1
. 

 باالتاال  تتعقد مسيج  مالمجأ  مالعاملق خاج  مالبيت     م م لق مالعمص م  بقال  يم مال جمع 

 مالمماجل ما مالضل ط مالنت اديق مالت  تطاالبها باالبقال  ال  دلز  سام   تها مال هسيق  مالجسميق. 

  : سجيقمألجتماديق مالضل ط مال -أ

أا  د جق  مديج  م دص  م  هقو  الاص تعيش مالمجأ  مالعاملق دد  أد مج  مجماد مجتماديق و فه  

د ج أ    يهق متطلباتها و  مالت  ند ال ت سجا م  متطلبات مال  ائف مألخج  بص  جبما تتعاجم 

معها و فضظ دا مإل سال بضج ج  مال فال بمتطلبات  يه مألد مج و يجعلها تعيش  جمدات 

ا اليالأ  د  دلز مالستقجمج دميقق يماا أا ت جمها ما مالستقجمج مالجتماد  مألسجع  ند يا 

مال  يه  مالمه  
2

و يماا أا يقلص ما مهاا مالملقا  دلز مالمجأ  مالعاملق إا تعقد مألد مج  دقص مال. 

 قلت  مالخ ف دلز مستقبلها مال  يه . مالمه يق مما ييدع بها إالز مال تهااهال

                                                                 
 . 006و ن: 0669و دلا مالمعجفق و مالا يت واالكتئاب و اضطرابات العصر الحديثإبجم يا دبد مالستاجو 1

 19ون:0666و0و دمج مالاتام مال ديث و طالنظرية والتطبيقعلم النفس الصناعي والتنظيمي بين  مدع ياسيا :  2

. 
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 يث مددمدت مالمهاا مالملقا  دلز     يم ما ي هج الد  مالمجأ  بعد خج جها اللعمص خاج  مالم دصو  

 ياا دلز مالت فيت بيا مسي الياتها     أب ائها داتقها مما يجعلها مج قق  غيج نادج  ف  بعم مال

 اص  يم ييدع إالز م خهام مست   أدمئها  و الياتها مألخج  مال اتجق دا دملها د جها  مسي

 تعدد مألد مج مالت   مالد جق مالعاملقو  ادج  مالت انم بيا مالم منف مالت  ت مجهها التلأ مالمسي الياتو

  .تلعبها و  ت  ع أ ماط مالسل أ مالت  تتطلبها  يه مألد مج

يلجأا إالز أ  مع ما مالسل أ غيج  واهيها  جعلها ف  اديج ما مأل يااعقد دمليق تياص يالأ 

ي ا الا بها  ص مشاظتها  مالتللم دلز د مئقها ومالس ع ام ا الت تايهيق غيج سليمق
1
  أيضا و

  مجبات مالاديجت دث مالضل ط د دما تطاالم مالعاملق مالد جق باديج ما مالمطاالم مالت  تتمدص ف  مال 

ضاغطق تختلف س مل ف  مألسج  أ  ف  مجاص مالعمص   جد أا أ دمث مال يا  مال ومالملقا  دلز داتقها

يجق دمليق ججم يق أ   ت بسبم مدص مال ت اج فبعضها يا ا ن يج مالمد و وف  مستمجمج ا   دتها

ممت اا
2

 و  أخج  ط يلق مالمد .

 ت جتبتها مالجتماديق  تبيا مالدجمسات مإل  ائيق مالت  م تمت بضل ط مال سال مالم  هات أيا اا

الز ضل ط أد ف مما يتعجم اله مالججاص   يم الدتباجمت م ها مأ ها يتعجضا  و مالنت اديق

 مألسجع أا مالضل ط مال اد  ت جا  تعتجف مال سال ف  م يطها مالجتماد  و تا ي ها مالهسي ال ج 

دا ت ادا مالد جق م  سيات مالعمص  تبايا مالعمص م  أ دمث مال يا  مالعائليقو  ال تستهيد مالم  هات 

 . تز مآلا ما ددا شجاائها ما مجص م مجهق مالتأديجمت مال هعااليق

ما  يديد  جمع دمخل  سبم الهات الإلشاج  فاا   اأ ضل ط دلز مالمجأ  مالعاملق دمخص مالعمص 

:اما سيأت  ف  مجاالت مالعمص  ايم ف  مالع ممص مالمظدمق اله تشتت تجايد ا
 3

 

   اأ دد  د ممص أ:  :مجاالت مالعمص -0

  تتعلت م: :ع ممص ديملجمفيق مال- 

  .مجتم م خهم -أ

  .نلق مال ديقات ف  مالعمص - م

 .مي ظت مالعاملق  تجاجبها م  مال يا  مالمه يق متقطعق - 

                                                                 
 . 101ن: و 1997و  1مإلسا دجيق وددد  

 . 61ون: 0666وماتبق أ جل  م جيقو مالقا ج  و الضغوط النفسية طبيعتها ونظرياتها اج ا ت فيت جشيدع و   2

 0669ت د يدمت وبيج ت الب اا ووتججمق أ ط ما  اشا م ش جمأسبابه وعالجه  اإلجهادجاا ب جماا ست جم و  3 

 . 81ون: 
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 .دد مال قطاع الس ييا  -د

 .ا  ها مأل الز ف  سلا مجاد ا -ه

 :د ممص مظدمق مالعمص- 

  .ج ظت تق ا بها ال  د ا -أ

 .تدجيم غيج م اسم -م

 .مالتسلسص مإلدمجع سيئ مالمعاملق - 

 .  ج د  ع بق ف  مالتعامص م  مالمجأ  -د

 . غيام مالتشجي  ما نبص مإلدمج -ه

 مالعاملقمالجدمئجيق د د مالمجأ  مألد مج م ا ج  جمع  -11

 هاخج جف ال تختلف مالمجأ  مالجدمئجيق مالعاملق دا   يجمتها ف  مال طا مالعجب   مالسظم  دم ماو

 دظدق منساا إالزياما تقسيمها  أشااال  اللعمص  الد الديها تضاجم   جمع ف  مألد مج دلز دد  أ جه 

سط يق و مالعاملقضعف مالالتدما مالت  يم  د د مالمجأ   و االق مالقلت مال هس  دلز مالمجأ   هسها)

  . م د ديق مالعظنق م  مالجيجما  مالناجم

 :  االق مالقلت مال هس  دلز مالمجأ   هسها  - أ

 يبجد  يم مال جمع ف  م ا ج مختلهق ف   مالعاملقإا مالعمص يخلت  جمدا   قيقيا  ف   هسيق مالد جق    

دد  ا ف  مال نت  هسه ت ت ضلط مال اجق إالز ت  وأ يا ا  اللع د  إالز مالبيت اأادمخلها تدد  ا 

شاص ددا  دلزمالستمجمج ف  مالعمصو  ت قيت طم  ها   يم مالت انم يخلت الديها م نها   هسيا  ي هج 

تجنيتها  دلزاليل فيه إبدمع  ال يسادد  جضا  نلت  هس  خا ق إيم اا ت تعمص ف  دمص ج تي  

فيتأاد الديها مالمهه ا مالجتماد  مالم ج ث بأ ها خلقت اللبيت   ت ا ص مالع د  إاليه  تجأ مالعمص  ومه يا  

وأسجتها دلزف   اص م خهام تأدج ضلط مال اجق مالماديق 
1
 مالمجأ اما أا مال ع بات مالت  ت مجهها  

 .باالت تج مال هس    مإلج ات مالمجأ ف  مالت فيت بيا أد مج ا مالمتعدد  أدت إالز إ ابق  مالعاملق

                                                                 
و ن: 0661 .و مالي ابي  الل شج   مالت دي  و دمشت المرأة العربية السورية بين الواقع و الطموحاليلز أب  شعج و   1

90. 

http://www.kobani.net/vb
http://www.kobani.net/vb
http://www.kobani.net/vb
http://www.kobani.net/vb
http://www.kobani.net/vb
http://www.kobani.net/vb
http://www.kobani.net/vb
http://www.kobani.net/vb
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مالت  تقض  جدلم   مالعاملق مالمجأ إا مالتجبيق مالتقليديق  ج ت ف  غجل دقد  مالي م إالز  د بعيد الد  

تشعج باالي م مالابيج المججد    ص أع  مالعاملق مالمجأ إالز دججق أا  و نتها مالي م  خاج  مالم دصما 

 تعتقد إ ها اص ي ا  وت اللعمص تعد   يم مالتق يج إالز خج جها ما مالبي وتق يج تجاه مالد   أ  مالبيت

 ت جا د جها ما مالج ق مالت  مستمت  بها  مالد ا ألا أمها اا ت ج ي ق اللم دص. 

مالعجبيق مت اا ما أجص فأ  يه مالعقد   مالتللم دليها إي اليل ما مالمعق ص أا تخشز  مالمجأ إا  د  

 ال  ود جها أل ها ن جت ف  تقديا  مجم خدم  إضافق إالز نيامها بعمص ماافئ العمص د جها مالمجأ 

يماا العظنق سليمق أا ت م  ف  ج  ما مالخ ف   مالجدم  ال ألسج  سليمق أا تسعد  يا تشعج 

.استمجمجبا قيّمنم  ت  ج  ت   م ها مالمجأ 
1

بضيت مال نت  أ ها ت تا  إالز ددد سادات  مالمجأ فا سال  " 

مالت تج  أط ص إل جاد ما دليها ما مهمات ييدع بها إالز مإلج ات
2
ا ددا تخ ين مع ا أاما  و

 دلز مال سائص مالجتماديق ييدج  سم مدتقاد ا  و مسادد  مالد   وبليام مالت  يا نتها التجبيق مأل الد 

  .ت فيج مالعطف   مال  اا الأل الد دلزأدمل   ائهها اد جق  أا  

 :مالمجأ  مالعاملق ضعف مالالتدما مالت  يم  د د - م

 ددا مالجضا  ومالعمص  مالعدالق دا دمظل وم خهام مإل تاجيق  ي هج يالأ ف   االت مالتليمو   

 م خهام مالالتدما مال  يه و
 3

. 

بسبم أدبائها مالم داليق ما  م ج مق ما تط يج  هسها أد ال مالخدمق   جف  اهالتها مالعاملقفاالد جق 

مستقجمج مألسج , اليالأ  دلزتج م مالمتادم م  مالد   ما جهق دا يق مما ييدج  دلز ج ها جهق  

يق تج با  الما ت اط به ما ضل ط  مها يا فه  تت ادص دا  قها ف  تط يج  هسها  تقدمها ط مد

الهيم  جد غاالبيق مال سال مالعامظت ال يشاجاا ف  مالد جمت  مالميتمجمت مخافق إا تطلم  ومجتماديق

  مالقائميا بجدايق مب ائها و اما  جم ا ي جما أيضا دا مالمسا مق ف  مال شاطات أبيالأ ما أسج ا 

مما يعيت ت ميق شخ يتها  إاسابها مالخبجمت مالظدمق  ومالت  تتسا باالعظنات مالعامق ف   طات دملها

 .التطيج شخ يتها  أدمئها مال  يه   اهالتها مإل تاجيق

م ج مق ما مال شاطات مالتجفيهيق  مالدقافيق  مالعظنات مالجتماديق خاج   مالعاملقإضافق اليالأ مالد جق 

أدماص م داليق البد ما مالقياا بها بعد د دتها ما مالعمص يها  مجبات تجاه مألسج   ألا دل مالم دص

بمهجد ا د ا تلق  مسادد 
1
. 

                                                                 
 .91و ن: 1111و دمج مالمد  اللدقافق   مال شج و دمشتو  المرأة العربية في القرن العشرينبدي ق شعبااو   1
 .000و ن: 0691 .و دمج مالمعاجف و مالقا ج  المرأة بين البيت و العملآدا  م مد سظمقو   2

 18و مالمجلق مالتجب يق وددد  دراسة الفروق بين الجنسيين في الضغوط الناجمة عن أدوار العملخضج دبال باج او 

.99ن: و 0666و  3  
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ال ت  ز باجادتها مإلدمجيق مالت  م  ها إيا ا مالقا  ا التق ا  مالعاملق  ي ت  دما سبت إا مالد جق 

أ نات مستجماا م  مألسج  إال ف  مال د د مالد يا طلبا  الجم تها أ  القضال إجاد    دا  هسها أ باالتجفيه 

 .ب يث ال تتجا د أياما  نليلق ف  مالس ق يالأ أ ها تست هي إجادتها بسبم مسي الياتها مألسجيق

إال أ ها تمل مألسج   مالمجتم  بشاص  مالعاملقإا  يه مالمشاظت  إا بدت متعلقق شخ يا  باالد جق 

 . مباشج

 سط يق  م د ديق مالعظنق م  مالجيجما  مالناجم   -        

 جيجم ها  مناجبها دلز  خاج  مالبيتمالمجأ  مالعاملق   يم مالم هج يعبج دلز   ج  مالعظنق مالقائمق بيا 

  تلل  تتالا ألا مالااف  مال نت الديها يعد الا ب يث مالشديد باإليجاد تميدت فقد مست   مالسج  مالممتد و

 تتالا مالت   هسها تعد الا م مضي  مال ديث   تز  سط يقو م د د  دظناتها فأ ب ت م  جاجمتها

 أجص جاجمتها ما إالز ماسق ب اجق مالعاملق مالمجأ  أ ب ت أخج   ما جهق مالبيتو ف  مالماادات فيها

  أ ص أ لها دا بعيد مااا ف  مالعاملق مالمجأ  اا ت إيم قخا  ومالعمص سادات طيلق الها أب ائها جدايق

 الجاجمتها فأ ب ت تاا إنامتهاو دا بعيدم يا ا ما غاالبا ماليع دملها إالز مااا إضافق ود جها

 بي ها تق  مالت  مالمشااص ججمل ما  مال سد  مالاجه ماللضم مشادج بدص  مال تجما مال م مشادج

.تافهق ألسبام
2
  

 شباق تشايص إداد  دليها  تمت مالمعا ج  ف  مجتمعات ا تماجسها مالت   مألد مج مالمجأ  ماا ق إا

 .مالجديد مال ض  م  مالتايف أجص ما مألسجيق   مالعظنات مالجتماديق

 مالعاملق  أسجتهامالجدمئجيق دلز مالمجأ    جمع مالد مج أداج -11

  اأ مجم دق ما مالداج مال اجمق دا  جمع مالد مج مالت  تعيشه مالمجأ  مالعاملق خاج  مالبيت س مل     

يماا ما  جملها  ت ب  دائقا اله  مالسلبيق  مالت م   خاج  مالبيتو العمصدا م هد ت ماليجابيق م ها  مالت 

 اما يل : 

 : اإليجابية اآلثار  -1

 ال فاال يا  و هسها بج  ج مال يا  يجتبط  إ ه مإل ساا دمخص ف   مستعدمد  اجق مالعمص أا  ق ص أا يما  ا

 .س مل  د دلز  مالمجتم  اللهجد باال سبق مالعمص بد ا تستقيا

     مالعمص خظص ما   ج د ا  شخ يتها يمتها ت قت أ ها اللمجأ  باال سبق مألساسيق  مإليجابيات

                                                                                                                                                                                                     

  1 .91و مجج  سابتو ن:اليلز أب  شعج  
ن: ، 0669سبتمبج 19و 011مجلق مالتجبيقو مالعددواثره على نفسية انبائها،  المرأةعمل  ايف د د  مال ب عو  2

008.   
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 ت ميق ف   يسا ا مالمادع مالستقظص  ا به يعط  مالعمص أا اما و  مأل ميق  مإل جاد باإل تا  ت ل

 مالمجأ  يشعج باالعمص  مالقياا و مالجتماديق  مالهاجيق مالعمليق مال  م   ما  مغت ائها ندجمت مالشخ يق

 ومال هسيق مال  م   ما ب هسها  دقتها القيمتها  تدديا  امق ماافأ  يالأ  ف   مال جا و باالجضا  مالسج ج

و  مالمع  يق مال منعيق مال  م   مختلف ف  نيمق  أادج ن   أادج مالمجأ  يجعص مالعمص أا فيه ال شأ  مما

 فاا داا  بشاص. ن    ال اله   ص ال  ماليع مالم د د  مالقدجمت يم مالضعيف مالاائا يالأ ال تبقز  مالمجأ 

 إليجابيات   جم مالعجبيق مالدجمسات مع ا دليه تدص اما اللمجأ  مال هسيق مال  ق ت سا ف  مالعمص يسا ا

 مال  م   ما  مالمستقبص مال يا  دلز مالسيطج   مددياد ماليمت  ت قيت باالستقظاليق مالعمص مالمتعلقق

 مالشخ يق مالنت اديق
1
. 

 بيت مستقجمج دلز مالبيت خاج  مالمجأ  دمص أدج   ص "د د   ادت فجيد  " بها نامت دجمسق فه 

 بيتها خاج  مالمجأ  العمص مإليجابيق مآلداج أ ا ما أا إالز فيها أشاجت بمااليدياو 2005 س ق مالد جيق

  : 

 .مال طا ت ميق ف  مالمسادد  -

 . مالدخص ف  مالمسا مق -

 .اللد   مالمااليق مألدبال ف  مالمشاجاق -

 يتا ا مالعمص  ب مسطق مالجفا يقو الها ي قت مالمجأ  دمص إا " : دطيق با فاج ت يق ص مال دد  يم  ف 

امالججص م  جديد  دظنات مالمجأ  الد 
2
 . 

  : السلبية اآلثار 2-

 .مإليجابيق مآلداج  جمها ف  ته ت ند دديد  سلبيق آداج تمالبي خاج  مالمجأ  العمص

 على البيت خارج المرأة عمل أثر امالياج مالسابقق دجمستها ف  " د د   ادت فجيد " أشاجت  ند

  مألا و)مالد  ) مألم: مالدظدق سج مدضال مالدلز  مالعائد  مالسلبيق مآلداج مالز الزوجية" بيت استقرار

 ومالمجأ  دلز دائد  آداج  و دلز مأل الد دائد  آداج إالز تقسيمهاتا   تبعا اليالأ  مأل الدو و)مالمجأ (

 .مالد   دلز دائد   آداج

  :مأل الد دلز مالعائد  مآلداج -أ

ماليع  مالد ج     فقطو  مال  ا  مال  افق مألاص   اجيات أم ج اله ي فج ما إالز فقط ي تا  ال مالطهص إا

 مال  اامالز  مالياجو مالسابقق مألم ج ضما ي تا  مالطهص  الاا  ضا قالل دمج أ  خادمق أع تيديه أا يماا

  يم ألا الهو تعطيها ما    اا  أما ق دقق ما أ تيت مهما اللخادمق يماا ال مالت   داطهق مألم مق

  مالي ا مالعائلقو الهيه مالتقليديق مالب يق م طلت ما بيتها شي ا تديج مالعائلق ف   مألا وفقط أجيج ا مالطهص

                                                                 
 .90ن:  و2000و  ودمشت1 ط و مإلشجمنات و دمج3   و والحياة النفسي الطب و مالماال   ساا 1

2 BEN ATIA FAROUK , le travail féminin en Algérie – études et documents – 

SNED – Alger. 1970 
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 أ ب ت  الاا و مدد  بشاص مالبيت  خاج  دمخص شي ا تديج) مالع جيق(مألا مالمت ضج  أ ب ت

 مالتقليديق مال يا  سيات ما  اتجق متطلبات :مالمتطلبات ما د جا تلب   -د    أ الد بيا– مألا  يه

مال ديدق مالع جيق مالبيئق تمخضت ما أخج   متطلبات
1

.  

  : هسها مالمجأ  دلز مالعائد  مآلداج -م

 مالميدع باإلج ات ت ام فا ها داتقها دلز مالملقا  مالمسي اليات تعدد   ادج   بسبم مالعاملق مالمجأ  إا

ومال هس  مالضلط إالز
2
 مالعمص بقسم ا بمد  يجتبط مال هسيق مال ا يق ما مالمجأ  بعمص مالمجتبطق  مالسلبيات 

 مالعمص فاا  أيضا ...  ج فه مالعمص أدمل شج ط ب  ديق  أيضا  مهاجمتها  ندجمتها مالمجأ  الشخ يق

  .مال هسيق مالمجأ    ق دلز سلب  بشاص يسا ا مالقاس  مال عم مالعمص أ  مالممص مالج تي  

  فقدما مال هل ضبط ددا   جهد ا دلز تشتيت يعمص اما مضطجمبا الها يسبم اللعمص مالمجأ  خج  ف

 مالهيدي ال جيق مال االق إضافق دلز مالعامظتو مع ا تعيشه ماليع مالمستمج  مالقلت دلز مالتجايد تهاالقدج

 مالهتج  ف   يه  يث  مال الد  مال مص فتج  فمدظ مالعض عو  بتجايبها خا ق بها مشااص ما ت مجهه  ما

 مالبيت دمخص مسي الق  داملق  أا د جق     بمدابق خا ق  ياتها ف  مالمجم ص أ عم تظن  بااليمت

 ماليع  مالي    مإلج ات مالجسما   ما يشتايا مالعامظت مال سال ما مالع مز ماللاالبيق م  أا خاججهو  

مالمجأ   أدمل دلز تيدج  مالت  مالمج ققو  مالخطج  مال  ادات ف  مجاص خا ق مالعمصو أد ال اله يتعجضا

 مملاتها مالمجأ  أا بهاج  ت ادع  هجت تياجمت اليالأ  جه أامص دلز مألسج  ف  مالتجب يق ال  يهتها

  مالمست يات مألخظنيق يهدد اخطج مال سال ت  يف إالز ي  ج إي مالمجاص مالخاجج و اله  مالججص مالبيت

.ماليمت  اللججاص  مال تجما الألسج  مالنت اديق مألسل 
3

 

  ت انم مالجتماديق مال  م   ما مالمجأ  ت مجهها مالت  مالمتعدد  مالضل ط أا مجتمعات ا ف  مالمت ن   ما

 إالز إضافقو  مضطجمباته مالتايف  س ل  مإل باط  مالت تج مالقلت دياد  ف  تسبم أا دملها إالز مال  ج 

 مالشخ يق  مشاظتها ت عال أا أ  ال  ق أع ف  مالعمص دا مالستل ال يما ها بأ ه شع ج ا  يمو

).دملها دلز مالجتماديق 
4

 

  مالمجه دمت مالبيئقو  مالعادمتو مأل شطق أا مال دد بهيم Paul Leaury-Beaulieu  يضيف

 فه   د بيقو ضعيهق مالمجأ  أا اما مالججص ما أادج مالعاملق مالمجأ  دلز جسيمق آداجم تخلف مالي ميق

                                                                 
1 MOSTAFA BOUTEFNOUCHET , système social et changement social en 
Algérie –office des publication universitaires-Alger.1998. p159 

دلز  1101ـ 19ـ 24 و مااليديا -الزوجية بيت استقرار على البيت خارج المرأة عمل أثر و د د   ادت فجيد   2

 ( www.lahaonline.com)مالم ن 
 

 و2 مالجدل مإلسظم  مالهاج ملتقز و م اضجمتاألصالة الغربية، األسرة تطورات في األفكار دور ،ايجع فجم ل  3

 .309 :ن و1988 بات قو مالدي يقو مالشي ا  دمج 
 و الحكومية األجهزة في السعودية العاملة النسائية للقوى التدريبية االحتياجات تحديد و مخجيات  جف ش سميج   4

 .11ن:1961.مالجيامو و اللماتبات مالعامق مإلدمج 
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بها مالم يطيا مالعماص ما مهاجئق  دمات إالز تتعجم
1

 مالمجأ  م ها تعا   مالت  مال ج ف  جغاو 

  م مجهتها مإل تاج  ميدما مالعمص دخ الها خظص ما مالاديج ال هسها ت قت أا أ ها مستطادت إال مالعاملق

دليهاو  مالسيطج    مالمخا ف دف  دلز مالمجأ  مشتلاص سادد أسجتهاو فقد دا بعيدم مالخاجج  اللعاالا

 ف :  هسها مالمجأ  دلز مالعمص أدج مالهتا  دبد ااميليا    جت

 .مالقضيم اسد مشالق  ص دلز يسادد ا مالمجأ  مشتلاص -

 .ماللبيديق مالج مبط دا مالتخل  دلز يسادد ا مالمجأ  مشتلاص -

 . مالملص مالهجمغ دلز مالتللم ف  يسادد ا مالمجأ  مشتلاص -

.باالتبعيق مالمجأ  شع ج ما يخهف مالخاجج  مالعمص -
2

 

 سلطتها ما دمد   ماا تها ددا مالعمص إالز بخج جها مالمجأ  دليه ت  لت ماليع مالنت ادع فاالستقظص

 اص أا يع   ال  الاا  يم مالمجاالت مختلف ف  مالسلطق  مال ه ي ما م تجا تتمت  بمقدمج فأ ب ت

 دمالت ال ما مالعامظت ما   اأ ت جد بص مالقجمجو ما متخاي مالمست   ب هل يتمتعا مالعامظت مال سال

 مسأالق ف    تز مالقجمجمت مألسجيقو متخاي أ  باالجأع س مل  مستبدمده مالد   سيطج  تعيش ت ت

 ستت  ص دلز فا ها مالعمص   مالتعليا ف   قها دلز يالأ فب   الها جغا   تتقاضا او مالت  مألج ج

 د ه ت الد اللعمص مالمجأ  فخج    دائلته د جها شخ يتها أماا  تأايد يمتها دا اللتعبيج مالااملق مال جيق

 . مجتمعها أسجتها دلز    هسها دلز مالمجأ  أداج

 : مالد   دلز مالعائد  مآلداج  -  

 طادته  ج م دلز مالتأايد ف  غايق  مض ق  اسمق ب  ج  مالد    ق ت دلز مإلسظا تأايد جال

 فتهمص اتيملج تخددها أ  أسبام الها عجمت   فقد ومالمجأ  نبص ما مأل  مص ما ب اص  قه إ ماص  ددا

طادته ف  تق ج أ   قه
3
. 

  قه  إدطائه د جها تجاه  مجباتها اص أدمل دا مالمجأ  م شلاص ف  مالجئيسيق مألسبام ما يعتبج  مالعمص

 مالي ميق مال يا  ف  مالملص مالججص  هل ف  يبعث  هسها مالمجأ   إ ماص مالبيت شي ا إ ماص اااليم فو اامظ

 يج    يا واللعمص اللخج   بدي تها تهتا ما بقدج مالبيت ف  ب هسها تهتا ال داملق د جق م  مالج تي يق

 يدخص إج انا مالبيت  مسي اليات أدبال تديد ا مالخاجج  دملها ما تعبق مالمج قق مالعاملق د جته مالد  

 مال هسيق با تياجاته يب   أا  يت ج  مقاما ال هسه يجد ال مألج مل  يه خضا فه  .د ممق ف  أيضا   

.مألسج  ميسسق اياا ي ه  ماليع مالطظت خطج إالز بد جه ييدع   يم
4

 

                                                                 
1 PAUL LEROY-BEALIEU ; le travail des femmes au XXI siècle , Elibron 

classics.2000. p 213 
 .198ن: و 1984 بيج تو مالعجبيقو دمج مال هضق و العاملة المرأة سيكولوجية مالهتا و دبد إبجم يا ااميليا  2
3  .ومالسا دجيقو مالم  فيق جامعق و وسوسيولوجية دينية دراسات:المرأة حقوقو  طا  ا أب  دل  ددال   

 .91ن:2000
 .1110ـ19ـ11ي ا  ش  د www.lahaonline.comو  هل مالم ن د د   ادت فجيد  4 

http://www.lahaonline.comشوهد
http://www.lahaonline.comشوهد
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 مالعلميق مألب اث   مالدجمسات اما تشيج مالمتد جق مالمجأ  دمص فاا »مال سا إ ساا م مد   سم

 يمتهو  ت هج مالم دص تدبيج ف    مالد جيقو مالعظنات  ف  مألطهاص دمليق ت شئق ف  سلبيق آداجم يتجأ

 مالبيتيق  مالل مدا مألجهد   ج د ما مالمعا ج و باالجغا مالعجمنيق مالعائلق ف  جليق مالسلبيق مآلداج  يه

 مالمجأ  دمص أا إالز تشيج إ  ائيق أدالق    اأ مالبيتو أم ج  تدبيج إدمج  تسادد دلز مالت  مال ديدق

»مالعجمن  مالمجتم  ف  مالطظت دياد  معدالت ف  فعاالق مسا مق سا ا ند مالبيت خاج 
1
. 

  د ج ا ماا تها  تليج  ا يق مألسجيق ما مالعظنات  مط تليج إالز أد  مالعمص دلز مالمجأ  فانباص 

 د مف  مالعمص اا ت أيا– مالم دص خاج  مالعمص دلز مالمجأ  إنباص تضما» فلقد أخج و  جهق ما مالتقليدع

مألسجيق  مالعظنات ما بدال جديد  أ ماطا تضما مألسجيقو اما مال ج ف م  اللتايف جديد  أ ماطا -

و«الألسج   مالنت اديق مأل ضاع مالجتماديق باختظف مختلهت  ماا تها ألد مج ا جديد   أبعادم
2
 إي 

 بأد ز تتمت  تاا الا مالت   السيما مالمجأ  مجتماديا مال ج د إلدبات م دجم اللاديج مالعمص يمدص

 اللتليجمت مالت    تيجق و مالسياس   مالنت ادع  مالدقاف  الل من  مالجتماد   تيجق  )االتعلياا( ق نها

 مختلف تلد  أا مستطادت مالت  ومالمجأ  مهت  ق أماا  مالعمص مالتعليا مياديا أ ب ت مالمجتم  داشها

 مالعاملق مالمجأ  تعد الا  مالمه يقو ب يث مألسجيق  ياتها دلز مالبليغ مألدج الها ااا مالعلميقو  القد مالمياديا

 مشااص دلز خلت إالز أد    يم مالعمليقو  مالتدمماتها مسي الياتها مألسجيق بيا مالت فيت دلز نادج 

 بيا مالعمص تقسيا م هاج اما فيها مألسج   مألد مج   ائف تليجت ب يث مألسج  خا ق  مالمست ييا

 مد  أا إال مسي الياتها مالاديج  إ ماص  باالتاال  باألب الو  مالجدايق مال تماا إالز  قن إضافق مالد جياو

مالنت اديق   مال ج ف إاليهاو ت تم  مالت  مالجتماديق باختظف مالطبقق يختلف اللعمص مالمجأ  خج   تأديج

 اا ت فايم مالتأديجو طبيعق ت ديد ف  اللقيا  مالعادمت مالهعاص جمالد  إالز إضافق ااصو مالمجتم  يعيشها مالت 

 -مالعادمت   مالقيا–  إيم اا ت   إيجاب و مالتأديج ااا مالت ميق ف   مشاجاتها مالمجأ  دلز دمص جمضيق

 مست   مالعمص دلز د ي ق مشااص ي دث مما  جههاو ف  تقف دائت فا ها اللعمص خج جها تجفم

 . مألسج 

 

 

 

 

                                                                 

 و 1992 مإلسا دجيقو مالجامعيقو مالمعجفق دمج .والبشرية الموارد تنمية و السكان اجتماع علم  ساو م مد  سا 1 

 307 ن:
 .016ن: و 1981 بيج تو مال شجو   اللطبادق مالطليعق دمج والزواج و القرابة و العائلة مال ساو م مد إ ساا 2



 خروج المرأة الجزائرية للعمل وصراع األدوار          الفصل الثالث:                  

 

82 

 خظ ق ماله ص

فبعد أا ااا د ج ا  أا دمص مالمجأ  خاج  مالبيت دمد ما مسي الياتهامالز ف  ض ل ما تقدا  خلن     

د مج تقليديقو  بعد أا اا ت أجدايق مألسج    ت شئق مألطهاص  مالقياا باألدبال مالم داليق ا دلزيقت ج 

خج أمتهجغق تهجغا اامظ الهيم مالد ج ماليع خلقت مي لق اله بي ال جيا  سيا ال جياو أ ب  الها د ج 

ييدع س الشأ أا يالأ  .خج جها خاج  مالم دصو  تجأ  يم مالد ج مالهاا الهتج  ن يج  ي ميايقتض  

مالقا   يق مالت  اهلت الها مال ت ف  مالعمص  مألطجمألسج   مالمجتم و بجغا  دلزإالز  تائ   امق  خطيج  

ا يعهيها  يم الالاا   ودبج مالم مديت مال ط يق  مالدساتيج  مالخطابات مالمطاالبق باالمسا م  ف  داالا مالشلص

 أد مج ا مال  يهيقو  يبقز ت  يا مال نت  مألسجيقما مالميمخي  مالجتماديق  مال جمع مالدمئا بيا أد مج ا 

مالع ممص مالت   أ ا ما ودمخص مالبيت ف  مسا متها اللمجأ  و  مشاجاتها ماليجابيق مألسج أفجمد  تهها

مالمديد ما مال نت الها  تم    ومالعاملقف مالضل طات  مال جمدات مالت  تعيشها  اته مالمجأ  يتخهيما ها 

 يض  س خي نجمج جدعأ إال ي ب  مالتهايج ف   والتط ص مد  مالجم  بيا مال ياتيا دمخص  خاج  مالبيت

مألسج  دلز ب هق مباشج  أداجه ت عال س تما   وف  م فت م ج  اللمجأ   هسها الد جيامبأ د 

 .   ااص  مالمجتم 

 

 

 

http://www.kobani.net/vb


  

 
 

38 

 [الدراسة الميدانية]: الفصل الرابع

 املبحث األول: اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية -

 جماالت الدراسة        -10

 اجملال الزمين - أ
 اجملال املكاين - ب
 اجملال البشري - ج

 العينة وأسس اختيارها     -10

 املنهج وأدوات مجع البيانات  -10

 املنهج املستخدم يف الدراسة - أ
 أدوات مجع البيانات - ب

 األساليب اإلحصائية -10

 املبحث الثاين: عرض وحتليل البيانات وتفسريها ومناقشة النتائج -

 أوال: عرض البيانات امليدانية وحتليلها وتفسريها -

 ثانيا: النتائج حسب الفروض  -

 الفرضية اجلزئية األوىل -10   

 الفرضية اجلزئية الثانية -10  
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 ثالثا: النتائج العامة للدراسة-
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 االجراءات المنهجية للدراسة: المبحث االول 

  مجاالت الدراسة: 

  المجال الزمني:  -أ-

 أجريت الدراسة على ثالث مراحل: 

 المرحلة األولى) المرحلة االستطالعية في الميدان(  -

شهر سبتمبر  أواخرإلى  3102 أوائل شهر جويليةوالتي امتدت حوالي ثالث أشهر من  

واللواتي   العامالت في ذلك الحين واللواتي هن من ر عدد مفردات الدراسةتم فيها حص 3102

  في عطلة سنوية أو عطلة أمومة.هن 

لمعرفة األسئلة المحرجة وعلى المبحوثات، للتجريب استمارة  01قمنا بتوزيع  المرحلة الثانية:  -

 المبحوثات. لدىفيها غموض والتي 

لجمع المعلومات ابتداء من  بحيث تم توزيع االستمارات وفي المرحلة الثالثة: نزلت إلى الميدان  -

  .33/01/3102حتى  10/01/3102

 .: استعراض البطاقة التقنية للمؤسسةالمجال المكاني -ب -

درار تجاه أجنوب الوالية  ²كلم 041مدينة رقان هي أحدى قرى بلدية ودائرة رقان تقع على بعد    

شماال قصر تاعرابت ومن الجنوب قصر  ا، يحده10حدود دولة النيجر، عبر الطريق الوطني رقم 

تاوريرت  فمن الشرق الطريق الرابط بينها وبين دائرة أولف ومن الغرب قصر زاوية الرقاني وهي 

 منطقة ذات طابع فالحي.   

، حيث بدأ تقديم 0092أنشئ بها القطاع الصحي )سابقا( بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في سنة   

ويعتبر هو الثالث على مستوى الوالية بعد كل من القطاعين بأدرار  0091خدماته في شهر جويلية 

 10/041بموجب المرسوم التنفيذي رقم  وتيميمون، انبثقت عنه المؤسسة العمومية االستشفائية برقان

والمتضمن إنشاء المؤسسات  3110ماي  00الموافق ل 0439جمادي األول  13المؤرخ في 

 .10/10/3119العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية ابتدءا من 

لدددائرة رقددان ومددن يحددد المؤسسددة العموميددة االستشددفائية برقددان مددن الشددمال قسددم الدددرك الددوطني    

الجنوب طريق معبد بمحاذاة المجمع التجاري لبلدية رقان فمن الشدرق سدكنات طوبيدة مهجدورة ومدن 

وهددي مؤسسددة ذات طددابع خدددماتي. تقدددم خدددماتها ألربعددة دوائددر  10الغددرب الطريددق الددوطني رقددم 

 لي:نسمة موزعين بالشكل التا 91200بتعداد سكاني يقدر ²كلم901مجاورة لها على مسافة 
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 بعدها عن المؤسسة عدد السكان الدائرة

 شماال ²كلم 01 نسمة 00224 زاوية كنتة

 مقر المؤسسة نسمة 33031 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 شماال ²كلم01 نسمة 32090 أولــــــــــــــــــــــــــــف

 جنوبا ²كلم011 نسمة 00109 برج باجي المختار

ـــموع ــــــــ ـــــــ  ²كلم901 نسمة 91200 المجـــــــــــــــــــــــــ

 مجال التخصص: 

 التكفل بالحاجات الصحية للسكان. -

 وإعادة التأهيل الطبي واالستشفاء. يالستشفائي والتشخيصإضمان تنظيم وبرمجة وتوزيع العالج  -

 تطبيق البرامج الوطنية للصحة. -

 ومكافحة األضرار واآلفات االجتماعية.ضمان حفظ الصحة والنقاوة  -

 ضمان تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة وتجديد معلوماتهم. -

 المصالح والدوائر التي تضمها:

: يوجد بها النظام الداخلي للمؤسسة وهي تحت سدلطة المددير ويتصدل بده مكتدب التنظديم العدام اإلدارة

 ومكتب االتصال وتشتمل على ما يلي:

 ية للمالية والوسائل.المديرية الفرع -

 المدرية الفرعية للموارد البشرية. -

 المديرية الفرعية للمصالح الصحية. -

 المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة. -

 :كما هو موضح في الجدول التاليسرير( 021وعدد األسرة) بالمؤسسة المصالح االستشفائية  
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 :المصالح التقنية -

 كتلة العمليات - 

 المخبرمصلحة  -

 مصلحة وعيادة أألسنان -

 مصلحة الصيدلية  -   

 مصلحة األشعة -   

: تغطدي المؤسسددة العموميدة االستشدفائية برقددان ثدالث دوائدر علددى األمداكن التدي يتوافدد منهددا المرضدى

كيلدو متدر  901األقل وهي: دائرة زاوية كنتة وأولف باإلضافة إلى دائرة برج بداجي المختدار بمسدافة 

بدا، مدع مؤسسدتين عمدوميتين للصدحة الجواريدة بدأولف وبدرج بداجي المختدار باإلضدافة إلدى مربع تقري

 ميمون أحيانا.يمن ادرار وت الوافدين

 

 

 

 

 عدد األسرة المصلحة

 10 مصلحة االستعجاالت 

 21 مصلحة الجراحة العامة

 21 مصلحة طب األطفال

 01 مصلحة طب النساء والتوليد 

 01 مصلحة األمومة

 21 مصلحة الطب العام

 10 مصلحة تصفية الدم

 021 المجمـــــــــــــــــــــــــوع
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عامدل مدنهم   419مجموع العاملين بالمؤسسة العمومية االستشفائية برقان هدو  المجال البشري:  -ج-

 :التاليبحسب االختصاص، كما هو موضح في الجدول  عاملة 90

 عدد النساء العدد االختصاص والرتب

 12 03 األطباء المختصين

 12 32 األطباء العامون وجراحي األسنان والصيادلة 

 11 11 العمال اإلداريون

 11 00 الممرضين الشبه طيبين

 31 03 الممرضين للصحة العمومية) م ح ش د( سابقا

 12 29 الممرضين المؤهلين

 04 21 مساعدي التمريض

 10 13 نفساني عيادي للصحة العمومية

 11 13 بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة األولى

 11 03 العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

 39 041 األعوان المتعاقدون

 90 419 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمجم
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 وأسس اختيارها عينة الدراسةــ  20

وكدددذا  حسددب االختصددداص و الرتبدددة االستشدددفائية وبعددد استعراضدددنا لمجمدددوع العدداملين بالمؤسسدددة  

صددل االن الددى عينددة دراسددتي والتددي حسددب االشددكالية المطروحددة سددتكون مددن العددامالت أالجددن ، 

عدددهن مدن المطلقدات او االرامدل دون العازبدات واللدواتي  او اللواتي سدبق لهدن الدزواجالمتزوجات 

عاملدة بالمؤسسدة االستشدفائية قبرقدانق، وهدن موزعدات حسدب المصدالح  90عاملة من مجموع  01

   كاالتي:

 

 المصلحة

الطب  المخبر

 العام

الجراحة  االستعجاالت الصيدلية

 العامة

تصفية 

 الدم

طب النساء 

 والتوليد

كتلة  المطبخ المغسلة اإلدارة طب األطفال

 العمليات

 األشعة

العامالت عدد 

 المتزوجات

12 13 14 10 14 13 03 11 14 11 01 10 13 

 عاملة متزوجة 01 المجموع

هذه العينة كما هو مالحظ من النوع الطبقي رعي فيهدا عنصدر الحالدة العائليدة وندوع العمدل المشدتغل 

 به او المصلحة المنتسب اليها، سيقوم الباحث بإجراء الدراسة على كل مفرداتها.

 المنهج وأدوات جمع البيانات - 20

 :أ ــ المنهج المستخدم في الدراسة

إذا كانت الدراسة هي التي تحدد المنهج الذي ينبغي إتباعه، فمعنى هذا أن كل دراسة علمية قد ال    

  المستعملة في إجرائها.بل قد تتعدد المناهج  واحدايكفيها في بعض األحيان منهجا 

المنهج الوصفي الذي يعرف على انه: قاستقصاء ينصب على  قد اعتمدنا على بحثنا هذا حالة في

ظاهرة من الظواهر االجتماعية كما هي قائمة في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها، وتحديد 

العالقات بين عناصرها أو بين ظواهر اجتماعية أخرىق.
1
التحليل  إلىيتعدى الوصف  فهذا االخير 

هاته، دراستنا  العالقات واالرتباطات بين مختلف المتغيرات، وهو ما يناسبن التفسير والبحث عو

التي تقف وراء صراع االدوار الذي تعيشه المرأة العاملة سباب األالتعرف على  التي تسعى الى

 خارج البيت.

 

 

 

                                                                 
  . 18، ص0991الجزائر،، المؤسسة الوطنية للكتابمناهج البحث في علوم التربية،  تركي رابح، 1
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ـ أدوات جمع البيانات:  ب ـ

" األداة هي الوسيلة المستخدمة في جمع البيانات أو تصنيفها وجدولتها وهي ترجمة للكلمة الفرنسية 

Technique "  تستخدم في البحوث االجتماعية الكثير من الوسائل للحصول على البيانات، كما

 أي حسب نوع وطبيعة يمكن استخدام العديد منها في البحث الواحد إذا اقتضت الضرورة لذلك

المعلومات المستهدفة
1
فقد استخدمت لجمع البيانات الدراسة،  هذه المنهج المتبع في وفي ضوء،   

 التالية:منهجية الدوات األ

 :ـ االستمارة*

 أو النفسية الموضوعات بعض تتضمن التي المواقف أو من األسئلة قسلسلة تعرف على أنها:

البياناتق أو التربوية أو االجتماعية
2
 

 محاور هي: 10تضمنت بالنسبة الستمارة هذه الدراسة فقد و -

 .19الى السؤال 10، من السؤال : يتعلق بالبيانات الشخصيةاألولالمحور 

الى  10، من السوالشؤون البيت إهمال أسباب كأهمخارج البيت  المرأةالمحور الثاني: يتعلق بعمل 

 .09السؤال 

الى  00، من السؤال األبناءحاجات  أشياعخارج البيت وعدم  المرأةالمحور الثالث: يتعلق بعمل 

 .31السؤال 

، من خارج البيت والتقصير في واجبات الرعاية نحو الزوج المرأةالمحور الرابع: يتعلق بعمل 

 . 20الى السؤال  30السؤال 

من السؤال ، األقاربخارج البيت وتقصيرها في الواجبات تجاه  المرأةالمحور الخام : يتعلق بعمل 

 .29الى السؤال  23

المحور الساد : يتعلق بصراع االدوار التقليدية داخل البيت واالدوار الحديثة خارجه، من السؤال 

 .  11الى السؤال  20

  منها المغلقة والمفتوحة والنصف مغلقة.سؤال موجه للمبحوثات  11احتوت على  في المجموع 

دون الدارجة، فاتسمت بالوضوح واالسلوب البسيط  الفصحى عربيةــ اللغة المستعملة فيها هي اللغة ال

 .تراعي مستوى المبحوثاتل

                                                                 
ق، اإلسكندرية، المكتب الجامعي إلعداد البحوث االجتماعيةالخطوات المنهجية " البحث العلميمحمد شفيق،  1

 .18:، ص8991الحديث، 
 ، والتربوية واالجتماعيةالنفسية  المجاالت في العلمي البحث أسس  ،منسي الحليم عبد محمود ، أحمد كامل سهير 2

 .98، ص:2002،مصر ، للكتاب اإلسكندرية مركز
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تم صياغة االستمارة في الشكل المفترض وعرضها على أساتذة لهم خبرة في الحقول المنهجية ــ 

وتقنيات البحث بجامعة أدرار واألستاذ المشرف، وأفرزت مالحظاتهم مراجعتها من حيث الشكل 

 والترتيب وأسلوب الصياغة، ليتم بلورتها في الشكل النهائي.

 ـــ تم تجريب االستمارة على عينة من المبحوثات كما ذكر في االطار المنز في المرحلة الثانية. 

ــ بعد ما تم بلورة االستمارة في صورتها النهائية تم توزيع االستمارات غلى المبحوثات في مكان  -

ا، مع العلم أني قمت بتدوين اإلجابات  شخصيا على االستمارة مع العمل وتم جمعها الحق

 المبحوثات اللواتي ال يكتبن وال يقرأن بعد مقابلتهن.

واستبعاد استمارتين لعدم اإلجابة عن جل  01استمارة مملوءة من مجموع  03وتم استرجاع   -

يبقى عدد االستمارات األسئلة المجودة فيهما، ووجود أجوبة مخطط عليها وغير مفهومة بهما ل

 استمارة خاضعة للتحليل.  01التي بحوزتنا هو 

 المالحظة:ـ  *

عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرة ومكوناتها المادية والبيئية واإلنسانية، ومتابعة سيرها ق :وهي

المتغيددرات تهددا وتفاعالتهددا بأسددلوب علمددي مددنظم بقصددد تفسددير وتحديددد العالقددة بددين اواتجاههددا وعالق

قوالتنبددؤ بسددلوك الظدداهرة وتوجيههددا لخدمددة اإلنسددان وتلبيددة حاجاتدده
1

فددي هددذه  ، اسددتعملت المالحظددة

فدي جمدع البياندات والمعلومدات لتزويدد وإثدراء موضدوع البحدث بمددادة  لالسدتمارةكدأداة مكملدة  الدراسدة

، مكددن مالحظتهدداوالتددي ي االسددتمارةعلميدة، وكددذلك فددي التأكددد مددن صددحة بعددض البياندات الددواردة فددي 

مقننة مع المبحوثات لالستفسار عن حالتهن االجتماعية في الباإلضافة إلى بعض اللقاءات الحرة وغير 

، وتيسددير ذلددك للباحددث بحكددم عملدده مددع المبحوثددات فددي نفدد  المؤسسددة األسددرة ونظددرة المجتمددع لهددن

 .االستشفائية، فقد مارست المالحظة بالمعاينة

  :ـ المقابلة*

فددي االسدتمارة وكددان  ن وال يكتدبنأالمبحوثددات اللدواتي ال يقددر إجابداتمسداعدة لتدددوين  كددأداةاسدتعملت 

االستفسار عن ما  بهدفمقننة ال، باإلضافة إلى بعض المقابالت العشوائية وغير تمبحوثا 10عددهن 

 جاء مبهم في بعض اإلجابات. 

 

 

                                                                 
، 8991،عمان، سنة 8، دار الفكر للطباعة والنشر، طالبحث العلميمنهجية مهدي زويلف، تحسين الطراونة،  1
 .99:ص
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -14

 المئوية النسبالتكرارات و  - أ

 المتغيدرات حسدب البحدث عيندة ألفدراد األساسدية النسدب تمثيدل مددى علدى للوقدوف اعتمادهدا وتدم

، وفددي ققسددمة تكددرار الفئددة أو العدددد علددى مجمددوع التكددرارات وضددربة فددي مائددةق  :وهددي المدروسددة

 .دراستي استخدمت النسب المئوية في جميع جداول الدراسة

 المتوسط الحسابي  - ب

حاصددل قسددمة مجمددوع مراكددز الفئددات فددي تكراراتهددا علددى  =والددذي هددو فددي البيانددات ) ذات فئددات( 

 ( ويرمز له بالرمز )  أو  مجموع التكرارات
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  عرض وتحليل البيانات وتفسيرها ومناقشة النتائج: المبحث الثاني

بعد جمع المعلومات وتبويبها وجدولتها وإعطاء النسب المئوية لها سنحاول القيام بعرضها وتحليلها 

 وتفسيرها ومناقشتها وفق ما تحصلت عليه. 

 : عرض البيانات الميدانية وتحليلها وتفسيرهاأوال

  (1جدول رقم )

 يوضح نوع الوظيفة الممارسة من طرف المبحوثات

 المئوية %النسبة  ك الوظيفة

 01 11 عاملة تنظيف

 11 20 عاملة بالمطبخ

 26.60 20 إدارية

 00.00 06 ممرضة 

 12 26 طبيبة

 122 62 المجمـــــــوع

% ، ثم تليها نسبة 42.22يتضح من الجدول أن الممرضات أعلى نسبة من المبحوثات بنسبة    

% بينما 01% ممثلة لعامالت التنظيف، فيما العامالت بالمطبخ يأتين في الصف الثالث بنسبة 31

 % ممثلة لفئة اإلداريات. 10.00%، وأخيرا نسبة 01تليهن الطبيبات بنسبة 

ق أن أغلبية المبحوثات كانت من فئة الممرضات بالتوازي مع طبيعة المؤسسة ما ستنتج مما سب     

االستشفائية وكذا عامالت التنظيف موزعين ضمن المصالح واألقسام، فالعامالت بالمطبخ والطبيبات 

ثم اإلداريات، وهي نسب منطقية نظرا لتواجد الدراسة في المؤسسة المذكورة سابقا. بما يعني ان جل 

ات لهن نف  القدر من المسؤولية وااللتزامات كعامالت التنظيف والممرضات والطبيبات المبحوث

باإلضافة  ،اللواتي قد يقمن بالمداومة والعمل الليلي الذي يجعلهن يغبن عن منازلهن في اوقات حرجة

دية، فهن يغبن عن منازلهن اثناء فترة العمل باألوقات العا عامالت المطبخ الى بعض االداريات اما

 او حسب البرنامج المسطر من طرف المؤسسة المستخدمة قد تصل في احيان كثيرة الثامنة ليال. 
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 (0جدول رقم )

 يوضح المستوي التعليمي للمبحوثات

 % النسبة المئوية ك المستوى التعليمي

 01 10 أمي

 11 12 ابتدائي

 01 10 متوسط

 39.22 00 ثانوي

 40.00 31 جامعي

 122 62 المجموع

مقدرة ب: النسبة ن المستويات التعليمية للمبحوثات متفاوتة إذ تمثل الأيالحظ من الجدول السابق    

ثم تليها نسبة المبحوثات ذوات  ،بذوات المستوى الجامعيوهي خاصة اكبر نسبة  % 40.00

% 01بنسبة ف ،وات المستوى المتوسطذ % من01إلى جانب نسبة  ،%39.22المستوى الثانوي ب:

 وات المستوى االبتدائي.  ذ% من 11نسبة  وأخيرامن األميات 

% معظمهن حاصالت على 01نا أمام عينة من المتعلمات بنسبة استنتج من قراءتي لهذا الجدول أن   

 المستوى الجامعي.
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 (0جدول رقم )

 يوضح الحالة العائلية للمبحوثات

 % النسبة المئوية ك الحالة العائلية

 30.00 12 متزوجة

 11.60 20 مطلقة

 21 20 أرملة

ـــوع ــــ  122 62 المجمـــــــــ

%  مقابل نسبة 92.22المبحوثات من المتزوجات وهذا بنسبة  أغلبيةيالحظ من الجدول أن   

 % من األرامل.11% من المطلقات وأخيرا نسبة 00.00

مددن المتزوجددات أو مددن سددبق لهددا ذلددك سددواء مددن  أغلبيتهدداممددا سددبق ذكددره يالحددظ أننددا أمددام عينددة   

 .الدراسةاشكالية المطلقات أو األرامل حسب ما تتطلبه 
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 ( 0) رقم الجدول

 يوضح عدد سنوات الزواج لدى المبحوثات

 النسبة المئوية % ك سنوات الزواج

1-  1   20 11.60 

6- 12 00 13.00 

11- 11 12 21 

16- 02 19 10.00 

01 ≥ 10 11.60 

 122 01 المجمـــــــــوع

المبحوثات في الفئة األولى من سنة غالبية أن عدد سنوات الزواج لدى مما تضمنه الجدول يتضح     

ثم الفئة  09.22بنسبة  01-0ا مباشرة الفئة الثانية % ثم تليه10.00والمقدرة ب:  سنوات إلى خم 

سنة فما فوق  30فئةفي حين تمثل المجموعات األخرى  واقصد بذلك  02.22بنسبة  31-00الرابعة 

 من مجموع المبحوثات. % على التوالي11و  %00.00سنة ما نسبته  01سنة الى 00وفئة من 

في الفئة األولى والثانية بنسبة  تتركزت الزواج إذ المبحوثات حديثا أغلبيةاستنتج مما سبق أن    

، مما في الفئات الثالثة الباقية تتركزبينما بعضهن لصغر سنهن % من مجموع المبحوثات 01تفوق 

قد يؤثر على االدوار المنزلية واالدوار الوظيفية لقلة خبرتهن في كيفية التعامل مع الطوارئ  كمرض 

 .وبالتالي يريد من حدة الصراع الذي يعيشونه مثال، اطفالهن
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 ( 1الجدول رقم )

 يوضح عدد أوالد المبحوثات 

 النسبة المئوية % ك عدد األوالد

 

 الذكور

0-2 40 00.13 

4-0 12 26.30 

 122 44 ـــوعـــــالمجم

 

 اإلناث

0-2 22 00.21 

4-0 10 20.01 

 122 00 وعــــــــالمجم

                      20.02المتوسط الحسابي للذكور:                                    10عدد المفردات:

 20.20المتوسط الحسابي لإلناث: الن بقية المفردات ليس لكن اوالد                    

من بنات % من مجموع المبحوثات صرحن أن لهن 00.11أن ما نسبته  ما يالحظ من الجدول   

تأتي النسب  ما، فيفئةالصرحن أن لهن أبناء ذكور من نف   %02.09وكذا ما نسبته  الفئة األولى،

نسب اللواتي صرحن أن لهن أبناء ذكور من الفئة الثانية وبنات من  %13.01% و10.93التالية 

ت مساوي لسبعة أو عدد من األوالد أو البنافيما لم تصرح أي مبحوثة أن لها  ،على التوالي نف  الفئة

 .أكثر

وهذا ما  من واحد إلى ثالثة أوالد هميتراوح عدد والديستنتج مما سبق أن معظم المبحوثات لهن أ   

مما يدل على اننا  . 13.10و اإلناث  ب: 13.31فئة الذكور ب: عندعبر عنه المتوسط الحسابي 

بغرض دراسة تأثير اشباع رغبات االبناء من طرف االمهات كأحد من االدوار االسرية التقليدية على 

 االدوار الوظيفية داخل مكان العمل.
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 (6الجدول رقم)

 تالمتمدرسين والغير متمدرسين من أبناء المبحوثااألوالد يوضح عدد 

 النسبة المئوية % ك األوالد

 20.06 12 متمدرسين

 01.00 01 غير متمدرسين

 122 60 المجمـــــــــــوع

غير متمدرسين فيما  أوالدلهن  أن% من المبحوثات صرحن 01.34يالحظ من الجدول أن نسبة     

السنة التحضيرية بنسبة  أو األولىمتمدرسين في السنة  أوالد لديهم أنصرحن باقي المبحوثات 

ذكورا  منذ السنة الرابعة القرآنيةيدرسن في الكتاتيب  أوالدلهن  أنصرحن  أنهن% مع العلم 14.00

 .وإناثا

المبحوثات حديثات الزواج فأبنائهن سواء الذكور أو اإلناث صغار  أغلبيةما يستنتج مما سبق أن    

 م اربعة( في الجدول رقذكورا واناثا)د لو 09من مجموع   السن ولم يبلغوا السن القانوني للمدرسة.

بما يمثل االغلبية العظمى وهذا يطرح وجود مسؤوليات  متمدرسينغير ولد ) ذكر وانثى(  01وجد 

كبرى على المرأة العاملة كالرضاعة وما تستغرقه من جهد ووقت خاصة عند الذين لم يبلغوا سنتين 

 ، والعناية بهمالغذائيةتحضير وجباتهم لباإلضافة الى من يبقى معهم في البيت اثناء غياب االم العاملة 

وكذا المتمدرسين في الكتاتيب القرآنية او المدرسة  ، باإلضافة الى تكاليف غسل وتنظيف لثيابهم ،

التعليمية وما يتطلبونه من ترتيب لألدوات داخل المحفظات مثال، والسهر على حل واجباتهم المنزلية 

     .   ن يغيب عن ذهن االم العاملةومتابعة مسارهم الدراسي بعناية تامه كل هذا ال يجب ا
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 ( 0الجدول رقم )

 أقدمية المبحوثات في العمل الحالييوضح 

 النسبة المئوية % ك االقدمية

1-1 31 00.00 

6-12 03 02 

11-11 19 10.00 

16-02  02 01.60 

01-01 14 26.60 

06 ≥ 12 21 

 122 62 المجمـــــوع

اي  % 22.22بنسبة  األولىالعينة المبحوثة يركزن في الفئة  أفراد أغلبية أنمن الجدول يتضح     

 أنهنثم تليها نسبة المبحوثات اللواتي صرحن سنوات  11أقدميتهن في العمل من سنة إلى تتراوح 

 سنة، 31سنة إلى  00أي أن أقدميتهن في العمل تتراوح ما بين %،30.00الرابعة بنسبة الفئة من 

فيما تأتي الفئة الثالثة بنسبة %، 31الفئة الثانية بنسبة  إلىتم تليها كذلك فئة المبحوثات المنتميات 

 %.11 % ، وأخير الفئة السادسة ب:10.00%، فالفئة الخامسة بنسبة 02.22

سنوات  01المبحوثات حديثات السن بالتوظيف إذ إنهن ال يتجاوزن  أغلبيةيستنتج مما سبق أن    

 ،برتهنخ يدل على قلةا ما ذمن الجدول وه يتين% إي الفئتين األول12عملهن الحالي أكثر من داخل 

وقليل منهن من تفوق سنة في العمل  00بينما بعضن تجاوزن  ،مواجهة الصعوبات والضغوطفي 

االمر الذي يطرح مشكل خبرتهن في التعامل مع الصراع بين االدوار  سنة في عملها الحالي. 31

الذي يتطلب بدوره نوع من الصبر والحنكة في تدبير االمور المتعلقة باألسرة والحيطة والحذر من 

السقوط في المحظور الذي تم االتفاق علية بين الزوجين كشرط لعمل المرأة العاملة في بعض 

ات المترتبة عن الوظيفة ألنهن حديثات التوظيف كذلك  فالضغوط االسرية االحيان، وكذا المسؤولي

 تخلق لهن مشاكل كثيرة داخل مكان العمل مما قد يصعب في التعامل والتكيف معها.

 

 

 



 الدراسة امليدانية                                                     : الرابعالفصل 
 

 

99 

 ( 3الجدول رقم )

 المبحوثات لنظام العمل المعمول به أفضليةيوضح 

 النسبة المئوية % ك المعمول به نظام العمل

 03.00 32 العادية األوقات

 61.60 20 المداومة

 122 62 المجمـــــوع

% بينما 00.00المبحوثات يفضلن العمل بنظام المداومة بنسبة  أغلبيةيالحظ من الجدول أن    

ساعات من الثامنة صباحا  19 –% من المبحوثات العمل باألوقات العادية 29.22تفضل ما نسبته 

 . -حتى الرابعة والنصف مساءا

المبحوثات يفضلن العمل بنظام المداومة لما فيه من امتيازات على  أغلبية أنمما سبق نستنتج     

خاصة اللواتي يقطن بعيدات عن مكان عملهن فال تستطيع التنقل  ،بعد العمل اإلجباريةغرار الراحة 

 كل يوم للعمل.

ليتفرغن للعمل داخل البيت خالل  وهذا ما يعني أن نظام العمل بالمداومة يتيح أكثر حرية للمبحوثات

مل الليلي وما يترتب عنه من تبعات على أم اللواتي ال تفضلناه فبسبب الع ،الراحة التي تخلف العمل

 :   كاالتي الخاضعة للدراسة جاءت المؤسسةاألبناء واألزواج،  خاصة وان الورديات المستعملة في 

 ساعة راحة 20ساعة عمل تخلفها  03 -

 ثالث أيام راحةساعة عمل تخلفها  34 -

 ساعة عمل تخلفها ستة أيام راحة  49 -

 .ساعة عمل تخلفها ثمانية أيام راحة في بعض المصالح كمصلحة األشعة وكتلة العمليات 49 -
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 (0جدول رقم )

 يوضح اإلعمال المقدمة من طرف المبحوثات تجاه الزوج واألبناء قبل مغادرتهن البيت

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 23.90 49 وجباتهم الغذائية وتحضيرتنظيف الصغار 

 14.00 10 اخرج مسرعة للعمل ال وجود للوقت

 39.00 43 المنزلية األثاثترتيب 

 14.00 10 تنظيف الثياب

 19.03 02 وضع الثياب ضمن الغسالة

 10.94 01 للحضانة األبناءحمل 

 02.13 00 المتعلقة بالبيت األمورمناقشة الزوج في بعض 

 122 106 المجمـــــــــوع

 اإلجاباتنسبة من  بأكبروجباتهم الغذائية حظي  وتحضيرتنظيف الصغار  أنمن الجدول يتضح     

ثم تليها  ،قبل مغادرتهن البيت األبناءكعمل تقوم به المبحوثات تجاه  %23.90المعبر عنها بنسبة 

ممثلة في ترتيب األثاث المنزلية، فيما حظيت مناقشة األزواج من قبل زوجاتهم في %  39.00نسبة 

% فتعلقت بقيام 19.03%، أما نسبة 02.13بعض األمور المتعلقة بالبيت قبل مغارتهن له بنسبة 

% ، 10.94المبحوثات بوضع الثياب ضمن الغسالة تمهيدا لغسلها، وحمل األبناء للحضانة بنسبة 

 %  14.00تنظيف الثياب والخروج مسرعة للعمل بسبب عدم توفر الوقت بنسبة  أعمال فيما اشتركت

المبحوثات لديهم أبناء صغار يحتجن الرعاية والسهر على راحتهن،  أغلبيةما سبق أن يستنتج م    

فهن ال يشعرن بالراحة في عملهن خارج البيت إال إذا حضرن كل ما يتعلق بصغارهن من ملب  

ب، ومع ذلك تشير أحداهن أنها دائمة التفكير فيهم حتى وهي في عملها خارج البيت، ومأكل ومشر

غلب المبحوثات أكل شيء ويستحوذوا على النصيب األكبر من التفكير، خاصة وان  عنفهم يتقدمن 

تعلق الصغير بأمه  إلى باإلضافةحديثة كذلك،  اإلنجابحديثات السن بالزواج وقد تكون تجربتهن في 

فيما يأتي ترتيب األثاث المنزلية كعمل من أعمال          كما يقولون: ) لغة مومو ما تفهمها اال امو(

ربات البيوت ال تعفيهم االلتزامات المهنية من المؤاخذة االجتماعية، خاصة وان الدراسة  تجرى في 

ة مقيا  تقيم به ربات البيوت في الوسط مكان ريفي، من وجهة نظره يرى أن ترتيب األثاث المنزلي

 العام داخل البيت.
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% نظرا ألهميتهما 01فهذين األمرين يتقدمان على باقي األعمال الخمسة المقترحة  بنسبة تفوق    

وتأتي باقي األعمال على الترتيب كما جاءت في إجابات المبحوثات ألنه يكمن تداركها حتى بعد 

كمناقشة الزوج في األمور المنزلية، ووضع الثياب ضمن الغسالة،  ،الرجوع من العمل خارج البيت

وحمل األبناء للحضانة الذي قد يقوم به الزوج كذلك. باإلضافة إلى تنظيف الثياب والخروج مسرعة 

 للعمل.
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 (12الجدول رقم )

 القيام بالواجبات المنزلية  علىالمساعدة  وسائلالمبحوثات لل امتالكيوضح 

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 00.40 20 الطبخ آلة

 34.12 20 آلة الغسيل

 10.31 13 آلة التنظيف

 01.02 31 آلة الخياطة

 10.44 01 العاب لألطفال

 30.10 40 تلفاز

 122 110 المجمــــــوع

يتضح من الجدول أن التلفاز يعتبر احد الوسائل التي تساعد المبحوثات على القيام  بالواجبات     

%، فيما 34.12الغسيل بنسبة  آلة% ثم تليه 30.40المنزلية ومن الضروريات في المنازل بنسبة 

بنسبة  األطفال فألعاب%، 01.02الخياطة بنسبة  آلة%، ثم 00.40آلة الطبخ بنسبة  توفير يأتي

 %.10.31التنظيف بنسبة  آلة% ثم 10.44

يستنتج مما سبق إن التلفاز يعد من الضروريات في المنازل بحيث يقدم للمبحوثات مساعدة     

    هن دكما تقول اح ،الذين تجاوزا سن الرضاعة ببرامجه الخاصة لألبناء هنصغارلإضافية خاصة 

ة انه ال يكلف كثيرا وتستعمله المبحوثات لترك )طيور الجنة أغنت الصغار عن الجدة( باإلضاف

 الصغار بقربه وتتفرغ لمهام أخرى داخل البيت وحتى خارجه،

 ساعدت بتوفيرها لهاته اآلالت والوسائل المبحوثات بشكل عام هذا ما يؤكد أن التكنولوجية الحديثة   

الخوض واالنخراط في الحياة المهنية والوظيفية خارج البيت، وتقديم خدمة مساعدة لهن في  في

وربح الوقت المستهلك من طرف المبحوثات تخفيف األتعاب والمساهمة في القيام بالواجبات المنزلية 

   أثناء تأديتهن هاته الواجبات بالطريقة التقليدية.
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 (11جدول رقم )

 الطعام ألفراد األسرة بالنسبة للمبحوثاتيوضح وقت طهي 

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 23.09 20 في الليل

 40.99 41 الصباح الباكر

 00.04 09 أحيانااالكتفاء بالطهي 

 122 00 المجمــــوع

المبحوثات ينهضن من النوم في ساعات مبكرة لطهي الطعام ألفراد  أغلبيةيتضح من الجدول أن    

%  خوفا من 23.09%، ثم تليها نسبة اللواتي يقمن بذلك في الليل بنسبة 40.99أسرهن بنسبة

تأخرهن في النوم ووصول وقت العمل خارج البيت، ثم تأتي نسبة اللواتي يكتفين بالطهي أحيانا بنسبة 

00.04 %. 

تنتج أن طهي الطعام كعمل يختص بوجود المرأة في البيت، يمكن أن تستعمل مما سبق نس   

المبحوثات عدة حلول للتفرغ لاللتزامات المهنية دون مطالبة األزواج بأحد المهام الهامة من الواجبات 

 ، كالطهي باكرا او من الليل بما يعني ان المبحوثات يستعملن اساليب مساعدة لهن للتفرغالمنزلية

درة البيت باكرا واالنطالق للعمل، وكذا اللواتي يكتفين بالطهي احيانا فلي  لعن وقت كافي لذلك لمغا

مع قلة تواجدهن فبي البيت، وهذا ما يعبر عن الصراع الذي يخيم على المبحوثات وهن في محاوالت 

   عديدة للتخلص منه بشتى االساليب والوسائل او التكيف معه.  
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 (10)جدول رقم 

 وأسباب ذلكلمبحوثات عن العمل لدى ا تأخرال نسبيوضح 

النسبة المئوية  ك االحتماالت

% 

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 

 

 نعم

 

 

40 

 

 

09.22 

 30.09 21 تنظيف البيت

 32.33 30 تحضير وجبات األكل

 39.19 23 حاجيات األبناء

 04.39 00 تنظيف الثياب

 تحضير أعراض

 الزوج

19 10.04 

 122 110 المجموع 20.00 00 ال

  122 62 المجموع

عن العمل خارج  يتأخرن إجاباتهنعن  نالكثير من المبحوثات اللواتي عبر إنيتضح من الجدول    

 % .20.00بالعك  فتمثلهن نسبة  أجابواالذين  أما% ، 09.22البيت بنسبة 

 يتأخرن عن العمل لألسباب التالية:مما سبق نستنتج أن أغلبية المبحوثات  

الفئة األولى يتأخرن بسب االشتغال بتحضير حاجيات األبناء الن اغلبهن ذوات أبناء صغار بنسبة  -

39.19.% 

 %30.09وترتيب األثاث المنزلية بنسبة ية منهن يتأخرن بسبب تنظيف البيت الفئة الثان -

 % .32.33بنسبة الفئة الثالثة يتأخرن بسبب تحضير وجبات األكل  -

هذا ما يؤكد مجددا أن المبحوثات و الفئة الرابعة فيتأخرن بسبب تحضير أغراض الزوج. -

األبناء والسهر على حاجياتهم خاصة الصغار منهم قبل العناية  يعطون االولوية لحاجات

 بالمقابل فان التأخر في حد ذاته يعني ان هناك ادوار اسرية ادت له .وشؤون البيت باألزواج

كالقيام على حاجات االبناء وتحضير وجبات االكل وغيرها، وهذا يعطي  ،شغلت المبحوثات

االدوار االسرية على االدوار  فأولويةفكرة واضحة على العمل باألولويات لدى المبحوثات 

تبدو واضحة، والعالقة بينهما  المهنية والتي من ضمنها الحضور في الوقت المحدد للوظيفة

  صراع قائمة كذلك.تجعل حالة ال

-  
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 (10جدول رقم )

 ذلك وأسبابيوضح تفكير المبحوثات في إحضار خادمات لمساعدتهن في الواجبات المنزلية 

النسبة المئوية  ك االحتماالت

% 

النسبة  ك االحتماالت

 المئوية %

 

 نعم

 

00 

 

09.22 

لعدم قدرتي على التوفيق بين الواجبات 

 المنزلية وااللتزامات المهنية

10 10.10 

 03.02 19 لتخفيف األتعاب

للقيام ببعض الواجبات تجاه األهل 

 واألقارب

13 09.09 

 122 11 المجموع 90.00 40 ال

  122 62 المجموع

% 90.00 نسبة كبيرة من المبحوثات ال يفكرن خادمات لبيوتهن مقدرة ب: أنيتضح من الجدول    

% يفكرن في إحضار خادمات لبيوتهن مع 09.22من مجموع اإلجابات المعبر عنها بينما ما نسبته 

% تفكر المبحوثات في إحضار الخادمات لتخفيف أتعابهن من جراء 03.02فبنسبة  ،اختالف أسبابهن

للقيام % تفكر المبحوثات في إحضار الخادمات ليتفرغن 09.09تعدد األدوار والمهام، وبنسبة 

% يفكرن في إحضار الخادمات لعدم 10.10ببعض الواجبات تجاه األهل األقارب، وأخيرا ما نسبته 

ما يستنتج مما سبق انه وبرغم   .قدرتهن على التوفيق بين الواجبات المنزلية وااللتزامات المهنية

للوصول  الدؤوبسعيها تفكر في إحضار خادمة للبيت نظرا لال  فإنهاالعاملة خارج البيت  المرأةعناء 

معا، إال إذا كثرت إتعابها  واستحال عليها  الدورينإلى حل توافقي يتيح لها البقاء واالستقرار في 

ولمهام محددة كما صرحت  التوفيق بينهما،  تفكر في إحضار الخادمة وقد تكون لفترة محدودة جدا

قبل عمل المرأة  تجل المبحوثات الذي احد المبحوثات، باإلضافة إلى الطابع الريفي الذي تقطن فيه 

يسمح لها بإحضار خادمة للبيت وهذا باإلشارة إلى الجو الثقافي  فهو البتحفظ كبير  خارج البيت 

بدخول امرأة غريبة الى المنزل تحل محل االم في  غياب الزوجة،  كذلك والذي ال يسمحالسائد 

 .    الى القدرة المالية المحددة لجل المبحوثات باإلضافة

 

 

 



 الدراسة امليدانية                                                     : الرابعالفصل 
 

 

018 

 (10جدول رقم )

 يوضح نوع الرضاعة المقدمة للرضيع من طرف المبحوثات

 النسبة المئوية % ك الرضاعة

 01.01 49 طبيعية

 20.31 20 اصطناعية 

 122 00 المجمــــــــــوع

                11مالحظة: عدد المفردات = 

 خيار  أكثر مننظرا إلجابة أكثر من مبحوثة على  00اإلجابات المعبر عنها = 

% فيما 01.01المبحوثات يحبذن الرضاعة الطبيعية بنسبة  أغلبيةيتضح من خالل الجدول أن    

 بعضهن يزاوجن  بينهما. أن%، مع العلم 20.31يحبذن األخريات الرضاعة االصطناعية بنسبة 

 ا الجدول ما يلي:استنتج من قراءتي لهذ

لرضاعة الطبيعية ألنها اسلم واصح للرضيع  ولالعتبارات ثقافية في ان تحبيذ المبحوثات الستعمال إ

المجتمع المدرو ، بينما اللواتي تزاوجن بين الرضاعة الطبيعية واالصطناعية ليتفرغن للمهام 

االصطناعية ألسباب صحية تتعلق ، بينما للواتي اقتصرن على الرضاعة داخل وخارج البيت األخرى

من إلجهادهن وتعبهن الكبير خارج المنزل ورجوهن  ومن جهة اخرى ،هذا من جهة باألم المرضع

 .  العمل منهكات ال يستطعن ان يقدمن شيء للرضيع اال ما وجد في البيت
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 (11جدول رقم )

 أبنائهنللعناية بكفاية الوقت المخصص من طرف المبحوثات  ح مدىيوض

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 20.33 31 نعم

 01.09 20 ال

 122 11 المجموع

الفئة المبحوثة تؤكد على عدم كفاية الوقت المخصص  أغلبية أن أعالهيالحظ من الجدول المبين  ما   

يؤكدن كفايتهن   %20.33ما نسبته   في حين نجد %01.09عنه بنسبة  عبر ما وهذا ألبنائهن

 للوقت المخصص ألبنائهن. 

على المخصص ألبناء من قبل المبحوثات يدل  راءتنا لجدول هو عدم كفاية الوقتوما يستنتج من ق   

شعور المبحوثات واعترافهن بالتقصير اتجاه أبنائهن خاصة اللواتي ينتمين ألسر نووية أما اللواتي 

يجدن من يساعدهن في  اغلبهن ينتمين ألسر ممتدة ئهنعبرن عن كفايتهن للوقت المخصص ألبنا

و أو أمهات أزواجهن أالعناية بأبنائهن واعطائهن جزء من الحنان والرعاية سواء من أمهاتهن 

  .خواتهن لكن يبقى الشعور بالتقصير هو السائد تجاه االبناء لدى جل المبحوثاتأ
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 (16جدول رقم )

  رضيعيوم( للعناية بال 02عطلة األمومة )يوضح رأي المبحوثات في كفاية 

 النسبة المئوية % ك  االحتماالت

 00.01 01 نعم

 91.41 40 ال

 122 11 المجمــــوع

يوم( غير كافية ألغلب المبحوثات المعبر عن إجابتهن  01ما يالحظ من الجدول أن عطلة األمومة )  

 % أكدن أن عطلة األمومة كافية لهن للعناية بصغيرهن. 00.01%، بينما ما نسبته91.41بنسبة 

األمومة لعدم يوم( لعطلة  11الكثيرات من المبحوثات يردفن العطلة السنوية ) أنستنج مما سبق ما ي  

، ما يدل على ان االم وهي في هاته الفترة تعاني من آالم الوالدة من للعناية بالرضيع كفايتها لهن

ومن جهة اخرى هي خائفة على مستقبل الرضيع الذي هو في هذه الحالة معتمدا عليها في كل  ،جهة

حتى تنقضي عطلة ال لضرورة قصوى، وما ان تتعافى من آالمها  امفارقته  تستطيعشيء وال 

دون المجازفة في الدخول الى  العطلة السنوية ، لتكون اقرب لرضيعها على اخذأمومتها، فهي مجبرة 

    معترك الوظيفة من جديد حتى تطمئن على رضيعها. 
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 (10جدول رقم)

   مساعدة الغير للمبحوثات في العناية بأبنائهن حيوض

 النسبة المئوية % ك االحتماالت النسبة المئوية % ك االحتماالت

 

 

 نعم

 

 

39 

 

 

01 

 43.91 03 أمك

 12.19 10 المربية

 31 10 أهل الزوج

 00.91 11 الروضة

 01.03 12 الجيران

 122 03 المجموع 21 03 ال

  122 02 المجموع

بأبنائهن يتلقين المساعدة من طرف الغير للعناية أن نسبة المبحوثات اللواتي ما يالحظ من الجدول    

 % .21% ، أما اللواتي ال يتلقين أية مساعدة تقدر ب: 01 تقدر ب:

 بأبنائهن( للعناية األبناء) جدة  األماللواتي يتلقين المساعدة من طرف  أنما يستنتج من الجدول ك   

الزوج  أهل% فهن اللواتي يتلقين المساعدة من طرف 31نسبة  أما% ، 43.91مثلهن نسبة يف

وكذلك  في بعض الحاالت، واألعمام واألخواتتضم الجدة والجد  اسر ممتدة إلىباعتبارهن ينتمين 

اللواتي يتلقين  مانبي للقرب الجغرافي بين مسكن الزوجية ومسكن االهل من الزوج والزوجة  

% 01.03 الممثلة في الجيران بنسبة )أخرى(% وكذا 00.91للروضة بنسبة أبنائهن بأخذالمساعدة 

 واألم األبفي  ةمثلمنووية انتمائهن ألسر بسبب  بأبنائهنفي العناية  أنفسهنفهن يعتمدن على 

نظرا للخلفية  %12.19اللواتي يتلقين المساعدة من طرف المربيات فهن قالئل بنسبة ، فيما واألبناء

  .كما سلف الذكر من قبل رو ميز المجتمع المدالثقافية التي ت

بأبنائهن اثناء كما ان اللواتي يعملن في الغالب هن اللواتي يتلقين مساعدة من االهل في العناية 

  ممارسة اعمالهن خارج المنزل. ، مما يسهل عليهن غيابهن
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 (13جدول رقم )

 يوضح تواجد الزوجة في البيت بعد رجوع الزوج من العمل

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 20.04 31 نعم

 12.00 13 ال

 19.40 20 أحيانا

 122 10 المجمـــــوع

     10المطلقات(=+ ) االرامل 0 – 62عدد المفردات= 

بنسبة من خالل الجدول يتضح أن المبحوثات اللواتي يتواجدن أحيانا في بيوتهن بعد رجوع أزواجهن 

قبل أزواجهن، يتواجدن في البيوت  أنهن% صرحن 20.04نسبة  أن% اكبر نسبة، فيما 19.40

وأخيرا اللواتي عبرن في إجاباتهن بأنهن ال يتواجدن في البيوت أثناء رجوع أزواجهن من العمل 

 % .12.00بنسبة 

ما يستنتج من قراءتي للجدول أن نظام العمل المعمول به في المؤسسة المختارة للدراسة مرن    

أو  كاإلداريات رات للمبحوثات سواء اللواتي يتواجدن في البيوت بصفة دائمةويعطي عدة خيا

 المداومةالقريبات من مكان عملهن وعمل أزواجهن أو اللواتي يتواجدن من حين ألخر حسب نظام 

نظام العمل المعمول  المبحوثات يحاولن التكيف مع ، مما يدل على انوالذي تعقبه راحة إجبارية

من خالله، واستغالله قدر االمكان في التخلص من التبعات  االمتيازات الممنوحة لهمواالستفادة من 

 في مقدمتها القيام بالواجبات والرعاية نحو الزوج.والتي  ،االسرية واالدوار التقليدية
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000 

 ( 10جدول رقم )

 أثناء رجوعهم من العمل زوجاتهنيوضح كيفية استقبال األزواج من طرف 

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 21.10 09 البيت أمورتناقشين معه 

 10.09 14 يجدك متعبة ونائمة

 10.23 21 تقدمين له الشراب والطعام

 12.20 13 يقومون بخدمته  األبناءتتركين 

 122 10 المجمـــوع

     اكثر من خيار لدى بعض المبحوثات لوجود  10واالجابات= 10عدد المفردات=

المبحوثات تقدر ب:  إجابةما يتضح من الجدول أن اكبر نسبة من اإلجابات المعبر عنها في 

 هالمفضلة الستقبال الزوج و هذا ما تعبر عن األعمال كأحد% تخص تقديم الشراب والطعام 10.23

 كأحد القيم التي يتربين عنها ربات البيوت في بيوتتوجيهات المجزون الثقافي للمجتمع المدرو ، 

 أن% من اللواتي تناقشن أزواجهن في األمور المتعلقة بالبيت فيما 21.10نسبة وتليها ، أباءهن

% هن اللواتي يجدهن أزواجهن متعبات ونائمات،  واللواتي يتركن 12.20% و10.09نسبتي 

 .أزواجهنأبنائهن يقومون بخدمة 

من طرف زوجاتهن باعتبار ومما سبق نستنتج أن هناك حسن استقبال لألزواج بحسب األعراف    

، وهذا ما يفسر ان الموروث الثقافي يلقي بظالله من خالل أن الزوجة تقوم بالسهر على راحة زوجها

تعامل الزوجات مع ازواجهن باعتباره قيمة خلقية منبعثة من الوسط البيئي للريف، كما ان المرأة 

االبعد تأدية مهام الزوجية والقليالت منهن  العاملة وان كانت متعبة ال ستطيع النوم او الخلود للراحة

من تترك خدمة زوجها ألبنائها الكبار نوع ما، وبعد يقدم له الطعام والشراب تبدا العاملة رويدا رويدا 

    في مناقشة زوجها في امور البيت.  

 

 

 

 



 الدراسة امليدانية                                                     : الرابعالفصل 
 

 

009 

 (02جدول رقم )

 التي يقوم بها الزوج بعد رجوعه من العمل نوع النشاطاتيوضح 

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 01.90 41 يبقى في البيت

 14.11 12 يخرج لزمالئه

 21.04 30 في المدارس األبناءيتفقد 

 122 00 المجمـــــوع

  لوجود اكثر من خيار في اجابات المبحوثات 00واالجابات= 10عدد المفردات=   

بعد رجوعهن من العمل اكبر نسبة مقدرة يتضح من الجدول أن األزواج الذين يبقون في بيوتهن  

الذين يخرجون  وكذا،  %21.04بنسبة  م في المدار %، فيما الذين يتفقدون أبنائه01.90ب:

 % .14.11سبتهم نلزمالئهم كانت 

أعمال مساعدة ويقدمون األزواج يولون اهتمام ألسرهن  أغلبيةمما يستنتج من قراءتي للجدول أن    

في العناية والرعاية لألبناء في غياب االم لألمهات ويتحملون قدرا من المسؤولية للتخفيف عنهن، 

العاملة او بوجودها، وكذا مساعدة الزوجة في امور البيت االخرى ، مما يدل على ان هناك تعاون 

على أسا  ادوار رجالية كبير بين الزوجين داخل االسر، وقد ال يكون تقسيم العمل داخل المنزل 

واخرى نسائية ومنطق االلزام واالمر، وانما داعمة االسرة تبنى على الحوار واالقناع والتعاون 

 بينهما.
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009 

 (01جدول رقم )

 أزوجهنمع  متاعبكان العمل خارج البيت يسبب للمبحوثات  ما إذايوضح 

النسبة  ك جاباتاال

 المئوية %

النسبة  ك االسباب

 %المئوية 

 

 نعم

 

00 

 

24 

 00.00 13 واإلرهاقالتعب 

 00.01 12 المنزلية األعباءعدم مشاركة زوجي في 

 01.10 03 عاملة أمزوجي يراني ربة بيت ال 

 122 10 ـــــــــوعالمجم

 

 ال

 

22 

 

00 

 20.20 03 وإرهاقيزوجي يخفف من تعبي 

 02.04 30 زوجي يقدر جهودي وانشغاالتي

 122 00 ـوعـــالمجمــــ

  122 12 وعـالمجم

لعمل خارج البيت ال يسبب لهن االفئة المبحوثة ترى بان  أغلبيةأعاله أن يوضح الجدول المبين    

 ها من طرف الزوجاتوانشغاالت الزوجة تقدير جهود أنبحيث نجد  %00مشاكل مع أزواجهن بنسبة 

  .% 20.20في جميع أعباء المنزل على التوالي  االزواج ن جاءت مشاركة% في حي02.04بنسبة 

لك بنسبة ذشكل لهن مشاكل و ان العمل خارج البيت  أيهناك من يرين العك   أنفي حين نجد    

وعدم مشاركة  % ،01.10بنسبة  ال أم عاملة بيت ةربك% متجسدة في نظرة الزوج لزوجته 24

 %00.00 واإلرهاقالتعب  %، يليها00.01المنزلية بنسبة االعباء فياالزواج  

العمل خارج البيت بالنسبة  أن إال المرأةتقبل المجتمع لعمل من رغم الب وما يستنتج من الجدول هو

متاعب مع ازواجهن، بسبب تقصير الزوجة في واجباتها أو مشاكل  لبعضهنللفئة المبحوث يشكل 

تجاه زوجها وبيتها، بينما اللواتي ال يشكل لهن العمل خارج البيت اية متاعب مع ازواجهن فللمشاركة 

اإليجابية لألزواج داخل البيوت وانخراطهم في االدوار التي كانت تعرف سابقا من اختصاصات 

 الزوجات فقط. 
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008 

 (00جدول رقم )

 يوضح زيارة المبحوثات ألقاربهن

النسبة  ك االحتماالت

 المئوية %

النسبة  ك االحتماالت

المئوية 

% 

 

 نعم

 

10 

 

91 

 11.03 20 والسنوية األسبوعيةالعطل  أيام

 21.00 31 في المناسبات الكبرى

 19.10 10 كلما سمحت الظروف بذلك

 122 02 المجمــــــــوع

 

 ال

 

10 

 

01 

 00.09 10 وجود الوقت الكافي للزيارةعدم 

 33.33 13 بعيدة عن أهلي وأهل زوجي

 122 20 المجمــــــــوع

  122 62 المجمــــوع

العطل  حيث جاءت  أيام أقاربهن نتزر % من الفئة المبحوثة91 أنمن خالل الجدول يتضح لنا    

%يليها في المناسبات الكبرى 11.03بنسبة  واألسبوعيةالعطل السنوية  األولىفي المرتبة 

% منهن من يقول بعدم 01في حين نجد، % 9.10نسبة حت الظروف بم% وكلما س21.00ب

% يليها سبب بعد عن 00.09نتيجة عدم وجود الوقت الكافي للزيارة بنسبة  األقاربالزيارة  إمكانية

  %.33.33 عن مكان اإلقامة الزوج المبحوثة وأهل أهل

فأنهن يولين  المنزلية والمهنية يستنتج مما سبق أن المبحوثات وبرغم تعدد مهامهن وانشغالهنما    

في بقاء النسيج االجتماعي متماسكا،  شك بال يساهم هن وهو االمر الذي لزيارة أقارب ا كبيرااهتمام

وغريبات في خصوصا في المناطق القروية، أما اللواتي ال يزن اقاربهن فهن البعيدات عن أهلهن 

المجتمع المحيط ببيت الزوجية، او اللواتي يشتغلن كثيرا خارج البيت ولوجود لوقت كافي للزيارة 

 لديهن.
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008 

 (00جدول رقم)

 يوضح زيارة األقارب للمبحوثات في بيوتهن

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 02.22 19 دائما

 49.22 30 أحيانا

 29.24 32 نادرا

 122 62 وعـــالمجم

في  ،% 49.22ألخر بنسبةمن حين في بيوتهن  اتللمبحوث األقاربزيارة  إن يوضح الجدول    

من  تلتها، ما تتم نادرا األقارب لهن ان زيارة أجبنلواتي الالمبحوثات تمثل % 29.24نسبة أن حين 

 . %02.22زيارة أقاربهن لهن بنسبة ام وبد أجبن

بة ذبذهي مت األقاربطابع العالقات االجتماعية المتمثلة في زيارة  أنلجدول ل قراءتي نستنج من   

، ، وعدم تواجد المبحوثات في منازلهن عن المقر األهلل وبعد منتيجة عوامل عدة منها طبيعة الع

، باإلضافة انها قد مما يترك حالة من الشك لدى من ينوي الزيارة لهن داخل بيوتهنلغياب اة دائمفهي 

 يت متعبة ومرهقة من جراء االلتزامات المهنية وال تفضل من يزورها.ترجع الى الب
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008 

 (00جدول رقم )

 يوضح شعور المبحوثات بالعزلة االجتماعية

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 12.24 23 نعم

 40.00 39 ال 

 122 62 المجمــــــــوع

% 12.24جتماعية بنسبة العزلة االتعاني من  ال بأنهاالفئة المبحوثة ترى  أنيتضح من الجدول    

 .%40.00بنسبة من يعانين العزلةو

أغلبيتها ال تشعر بالعزلة االجتماعية نظرا ألنهن يقمن بحوثة مالفئة ال أنوما يستنتج من الجدول هو    

بزيارة اقاربهن من جهة، ومن جهة اخرى هذا يؤكد تراجع النظرة الدونية في المجتمع تجاه المرأة 

االجتماعية العاملة خصوصا لما يقدمونه للمجتمع من خدمات مباشرة، اما اللواتي يشعرن بالعزلة 

والبعيدات عن مكان عملهن بحكم التنقل وما يستحقه من وقت وما  ،فهن القاطنات بعيدا عن أهلهن

، وكذا المنتميات الى اسر نووية واللواتي يستغرقن اوقات كثيرة في االلتزامات يستهلكه من جهد

  االسرية فيجدن انفسهن قابعات في البيت فيشعرهن بالعزلة االجتماعية.
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008 

 (01جدول رقم )

 وحاالت ذلكعن العمل  تالمبحوثاغياب مدى يوضح 

النسبة المئوية  ك االحتماالت

% 

النسبة المئوية  ك االحتماالت

% 

 

 

 نعم

 

 

40 

 

 

09.22 

 09.30 39 مرات 20اقل من 

 30.30 03 21إلى  20من 

 13.44 10 23إلى  26من 

 122 01 المجموع

    20.00 00 ال

 122 62 المجموع

% ثم 09.22الجدول أن نسبة المبحوثات اللواتي يغبن عن العمل خارج البيت بلغتيتضح من    

 % .20.00اللواتي ال يغبن عن العمل مطلقا فتمثلهن نسبة 

 بدرجات شهريا هو شبه مؤكد عن العمل العاملة خارج البيت المرأةغياب  أنما يستنتج مما سبق     

% بسبب مرضهن أو احد 09.30اللواتي يغبن اقل من ثالث مرات بنسبة عدة منها  وألسبابمتفاوتة 

أفراد أسرهن في غياب األزواج خاصة األبناء الصغار، ثم تليها نسبة من لهن غيابات تتراوح ما بين 

نقص المواصالت و ،% بسبب المرض كذلك30.30ثالث غياب إلى خم  غيابات في الشهر مقدرة 

من ست مرات إلى ثمانية مرات في الشهر  غابت عن العمل بأنها أدلتلتي ا أماأو التعب واإلرهاق، 

مما يدل على أن المبحوثات  % .13.44ها مترددة في البقاء في العمل أو إنهاءه وتمثلها نسبة نفال

يولين اهتمام كبير للواجبات االسرية من تنظيف وغسل وترتيب لألثاث والطوارئ كمرضهن او احد 

 لو على حساب االلتزامات المهنية. افراد االسرة، و
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004 

 (06جدول رقم )

 يوضح تصرف المشرفين إزاء غياب المبحوثات

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 40.00 39 يسامحك

 30.00 02 يخصم أيام من مرتبك

 20.00 00 يقدم لك استفسارا

 122 62 ـــــــوعالمجمــ

يالحظ من الجدول أن نسبة المشرقين الذين يسامحون العامالت الغائبات عن العمل والمقدرة     

% من المشرفين الذين يقدمون استفسارا للعامالت 20.00% ، اكبر نسبة، ثم تليها نسبة 40.00ب:

ة فبنسبمن مرتبات العامالت الغائبات  أيامالذين يقومون بخصم  أماغيابهن ،  أسبابالغائبات عن 

30.00. % 

 ماستنتج من قراءتي للجدول أن المشرفين يتفهمون في كثير من الحاالت أسباب غياب العامالت فه   

تمنح لهم الحق في يتنازلون عن القيام بمهامهم العقابية والردعية، وممارسة واجباتهم القانونية التي 

على ، لكي ال يضفن أعباء أخرى القيام باالستفسار أو الخصم ويتعاملون معهن بالعاطفة ومسامحتهن

االسرية منها والمهنية، وتفهمهم لدور المرأة المزدوج في بيتها  الكثيرة األعباءزيادة على  العامالت

       وخارجه.
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 (00جدول رقم)

 يوضح ضعف الصلة باألزواج لدى المبحوثات من جراء كثرة المهام

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 32.22 04 نعم 

 00.00 20 ال

 122 12 ــوعالمجمـــ

 دون المطلقات واألراملفقط وهن المتزوجات  12عدد المفردات=  

بنسبة  بأزواجهنلم يضعف من صلتهن  خارج بيوتهن عمل المبحوثات أنمن الجدول يتضح 

 % .32.22اللواتي يرن العك  فهن  أما% ، 00.00

المبحوثات أخذن قرار العمل أو البقاء فيه بمشاورة أزواجهن  أغلبيةاستنتج من قراءتي للجدول أن    

مادامت القناعات  ،ال يشكل أي عائق لهن الذي، نزوجهأالعمل من طرف  لىع نتي شجعلواومنهن ال

 واحدة بضرورة العمل ومساعدة أزواجهن في إعالة أسرهن. 
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 (03جدول رقم )

 التوفيق بين االلتزامات المهنية والواجبات تجاه الزوج إمكانيةيوضح 

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 41 31 ممكن

 11 31 ممكن جدا

 01 11 غير ممكن

 122 12 ــوعالمجمــــــ

المبحوثات يمكنهن التوفيق بين االلتزامات المهنية والواجبات تجاه  أغلبيةما يتضح من الجدول إن    

%، أما 41% وممكن بنسبة 11% من مجموع اللواتي اجبن بممكن جدا بنسبة 01أزواجهن بنسبة 

 %.01اللواتي اجبن بعدم إمكانية التوفيق تمثلهن بسنة 

لتوفيق بين المهمتين داخل ل وسعها تعمل كل ما فينستنتج مما سبق إن المرأة العاملة خارج البيت    

من خالل التفاني في القيام بالواجبات االسرية والرعاية  وخارج البيت شريطة إقناع المحيطين

، وكذا الواجبات تجاه االقارب، لتترك االلتزامات المهنية بعد الواجبات والزوج باألبناءوالعناية 

 دءاً من الزوج الى باقي أفراد األسرة. االسرية ألنها االصل في نظر كل المحيطين بها، ب
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 ( 00جدول رقم )

 مطالبة األزواج زوجاتهن بالتخلي عن العمل لصالح البيت واألسرةمدى يوضح 

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 29 00 نعم

 03 20 ال

 122 12 المجمـــــوع

فيما  %،03ال يطالبن زوجاتهن بالتخلي عن العمل بنسبة  األزواج أغلبية أنما يالحظ في الجدول    

 % .29يطلبون األزواج اآلخرين زوجاتهم بالتخلي عنه لصالح األسرة بنسبة 

نستنتج مما سبق أن قناعات األزواج قوية بعمل زوجاتهم وهم في بحث دائم عن الحلول األسرية    

ليهم، وصعوبة العيش والمعيشة بأجر واحد، األعباء المادية ع ثقلالتي تبقي الزوجة في العمل نظرا ل

 وهذا تطور ملحوظ والفت وجديد في عقلية أهل الريف لم يكن موجودا منذ سنوات سابقة.  
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 (02جدول رقم )

 ر تعدد مهام المبحوثات على قدرتهن على االعتناء باألبناءتأثيمدى يوضح 

 المئوية %النسبة  ك االحتماالت

 30.19 02 نعم

 03.13 21 ال

 122 03 المجمــــوع

    عدد المبحوثات من لهن ابناء من باقي المبحوثات 03عدد المفردات= 

% فين 03بنسبة  بأبنائهنالمبحوثات برغم تعدد مهامهن ال يهملن االهتمام  أن إلىيشير الجدول  

 % .30.19حين اللواتي يرن العك  بنسبة 

أن العامالت خارج البيوت يتشبثن باالهتمام بأبنائهن برغم تعدد مهامهن ما يستنتج مما سبق    

لدى األزواج أن لم يتم االهتمام بهم أو  خطوط الحمراءويعطين األولوية لألبناء ألنهن ضمن قائمة ال

 التقصير نحوهم من طرف الزوجات.  بشعور األزواج 
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 (01جدول رقم )

 تعويض الحاجات المعنوية للطفل بالحاجات المادية المبحوثات حول إمكانية آراءيوضح 

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 10.11 14 يمكن

 03.41 40 ال يمكن

 122 10 المجمــــوع

المبحوثات ال يؤمن بتعويض الحاجات المادية للحاجات المعنوية بنسبة  أنما يالحظ من الجدول    

 % .10.11بذلك بنسبة  أخريات% ، فيما يؤمن 03.41

تعوض الحاجات المعنوية للطفل كما  أبدا أنالحاجات المادية ال يمكنها  أنما يستنتج مما سبق    

مما يدل على ان المبحوثات يدركن أتم  ال يمكن للعبة أن تعوض الحنان(. بقولها:)  أحداهنتجاوب 

هم في حاجة ماسة اليهم في كل دقيقة خاصة الصغار منهم لما يغدقونه من الجنان ئبناأن أاإلدراك 

اتجاههم، وال يمكن لهذا الدور ان تقوم به غير االم التي عانت ويالت الحمل والرضاعة والرعاية 

يدركن كذلك ان خروجهم للعمل يحرم ابنائهم من هذا ، وفي االشهر االولى من العمرخاصة  والعناية 

كله، بل ويؤثر على النمو العاطفي ألبنائهم، وهو ما يؤرقهن حتى في مكان عملهن، وال يمكن 

للماديات  والتي مصدرها العمل خارج البيت عادة ان تسد الشرج العاطفي لدى االبناء، وهذا ما يجعل 

لي مصدره الشعور بعدم القدرة على االشباع النفسي العاطفي االمهات العامالت في صراع نفسي داخ

 الذي يستحقه االبناء.
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 (00جدول رقم )

 األبناءالتخلي عن العمل خارج البيت لصالح  علىالمبحوثات  مدى استعداديوضح 

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 41.29 30 كثيرا

 12.91 39 أحيانا

 11.00 12 مطلقا أفكرلم 

 122 10 ــوعالمجمـــ

يدلل الجدول على أن اللواتي فكرن عن التخلي للعمل خارج البيت لصالح األبناء من حين ألخر     

اللواتي  أما%، 41.29%، في حين اللواتي فكرن كثيرا في التخلي عن العمل بنسبة 12.91بنسبة 

 %.11.00فكن بنسبة لم يفكرن مطلقا 

ألمهات العامالت ضغوطا كبيرة على ا نويشكلورعايتهم  األبناءالعناية بما يستنتج مما سبق أن      

النسبة األخيرة من لي  لهن أبناء، فيما تمثل االبناء،  مما يجعلهن يفكرن في  التخلي عن العمل لصالح

بين شيئين ال يمكن  مما يدل على االمهات العامالت يعشن تصادم وصراع داخلي كبير في االدوار

، خاصة تجاه (بين رغبة المرأة في العمل، ورغبتها في اداء ادوارها تجاه االسرةعنهما ) االستغناء

، ويبدو في الممارسة ان التقصير الذي ولد هذا الشعورهو االبناء وحصول التقصير من هذا الجانب 

بة هذه في احداهما لصالح االخر أي أن التقصير في االدوار المهنية لصالح االدوار االسرية جاء لغل

     االخيرة و المنبعث من ثقافة المجتمع خاصة الريفية منها. 
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 (00جدول رقم )

 األسرة عملهن داخل المبحوثات عملهن خارج البيت على حساب مدى مفاضلةيوضح 

 النسبة المئوية % ك االحتماالت

 01 10 نعم

 01 14 ال

 122 62 ـــوعالمجمـ

%، 01الفئة المبحوثة تقدم األسرة عن العمل خارج البيت بنسبة  أغلبيةما يالحظ من الجدول أن    

 %.01فيما تفضل األخريات العمل خارج البيت ولو على حساب األسرة بنسبة 

ان  يمكنهن عملهن ال أو ،نستنتج مما سبق أن العامالت يؤمن أن العمل خارج البيت للضرورة فقط   

، مما يدل على أن المبحوثات مستقبل أسرهن في العناية والرعاية للزوج واألبناء حساب يكون على

يفضلن البقاء في االدوار االسرية ان اصبح العمل خارج البيت حاجزا لهن ال يمكن تخطيه باي شكل 

 من االشكال، وهذا بدوره له داللة واضحة على الخلفيات الثقافية السائدة في مجتمعنا الجزائري عامة

واالوساط الريفية خاصة، وبهذا ال تفضل المبحوثات العمل خارج البيت العتقادهن الراسخ ان العمل 

 وال يمكن تخطيه او االستغناء عنه لحساب أي شيء.داخل االسرة عمل مناط بالمرأة 
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 (00جدول رقم )

 المبحوثات بحسب نوع الوظيفة أثناء غيابتصرف المشرفين يوضح 

 الوظيفةنوع 

 

 االحتماالت

عاملة 

 تنظيف

  طبيبة ممرضة إدارية عاملة بالمطبخ

 المجموع

 

% 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 06.60 39 92.22 11 29.40 01 31 10 22.22 12 01 10 يسامحك

يخصم أيام 

 من مرتبك

12 31 10 00.00 / / 10 24.03 / / 02 

 

01.60 

يقدم لك 

 استفسارا

12 31 11 11.11 12 01 10 30.03 10 00.00 00 

 

01.66 

 122 62 122 26 122 06 122 20 122 20 122 11 وعــالمجم

من الجدول نالحظ أن اغلب المشرفين يتخذون المسامحة كأسلوب للتعامل مع المبحوثات أثناء    

% ، وهذا ما تدل عنه نسبة هذا 40.00غيابهن مع مختلف الموظفات وان اختلفت مناصبهن بنسبة

%، ولدى 01عامالت التنظيف بنسبة وكذا عند  ،%92.22األسلوب عند الطبيبات والمقدرة ب:

، %22.22، فيما يمثل المرتبة الثانية لدى عامالت المطبخ بنسبة  %29.40بنسبة الممرضات 

 %.31وكذا لدى اإلداريات بنسبة 

ية في تصرف المشرفين مع حول أسباب الغياب فيحتل المرتبة الثان أما أسلوب تقديم استفسارا   

% ، كما كان عن الطبيبات بنسبة 20.00 بنسبة المبحوثات أثناء غيابهن في الحالة العامة

العامالت بالمطبخ فهو يقدم عن أسلوب  %، أما عند31%، ولدى عامالت التنظيف ب:00.00

  %.30.03%، أما لدى الممرضات فتمثله نسبة 01المسامحة ممثال بنسبة 

وب الخصم من المرتب المستعمل من طرف المشرفين تجاه الغائبات عن العمل فهو في أما أسل   

ردعي للقضاء على غياب  كإجراءالقانونية  اإلجراءاتينهي المشرفين كامل  إنآخر المطاف بعد 

%، والعامالت بالمطبخ 31%، كما هو الحال لدى عامالت التنظيف بنسبة 30.00بنسبة المبحوثات 

ما يستعمل المشرفين هذا األسلوب بعد أسلوب المسامحة مباشرة تجاه الممرضات % ، ك00.00ب:

 %. دون انجد لهذا األسلوب اثر لدى الطبيبات و اإلداريات.24.03كم تدل عنه نسبة 

الردعي المتبع من طرف المشرفين تجاه العامالت  األسلوب أنما يستنتج من قراءتنا لهذا الجدول    

المسامحة هو الغالب في التعامل مما يوحي بوجود  أسلوب أنيخضع لطبيعة الغياب وسببه غير 
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المستمدة من قيم المجتمع المحلي والذي يحيط  عالقات مبنية على العاطفة داخل مكان العمل

تنظمها القوانين الخاصة بعالقات العمل في التي و المفترض أن تكون عوض العالقات بالمؤسسة،

وهذا ما يلجأ له المشرفين في حاالت أخرى كتقديم استفسار عن  ،الدساتير والنظم الداخلية للمؤسسة

 أسباب الغياب أو الخصم من المرتب.

 وع الوظيفةباإلضافة إلى أن هذا التصرف بأساليبه الثالث والمتخذ من طرف المشرفين يتأثر بن   

تبين إن أكثر العامالت المعرضات للخصم أو االستفسار هن من اللواتي يعملن في وظائف دنيا  كما

اإلشراف دون الوظائف العليا، مع العلم أن مسؤولية اتخاذ القرار في المستشفى تخضع إلى ازدواجية 

يكون عادة ما  المشرف التقنيأما  يعين من طرف اإلدارة  كرؤساء المصالح،  المشرف اإلداريف

طبيبا لدى المصالح الصحية داخل األقسام ، فيجد العامل نفسه أمام أكثر من أمر في بعض األحيان 

  كما هو الحال عند الممرضين وعمال التنظيف . 
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 (01جدول رقم )

 لدى المبحوثات بحسب الحالة العائلية التأخر عن العمليوضح 

 الحالة العائلية  

 

 االجابات

 % المجموع أرملة  مطلقة  متزوجة

 % ك % ك % ك 

 63.00 01 22.22 10 43.91 12 04 20 نعم

 01.60 10 00.00 13 10.01 14 30 02 ال

 122 62 122 20 122 20 122 12 المجموع

% من مجموع 09.22المبحوثات يتأخرن عن عملهن بنسبة  أغلبيةيتضح من الجدول إن     

فهن ال يتأخرن فيما المطلقات   ،% 04اإلجابات المعبر عنها،  كما هو الحال لدى المتزوجات بنسبة 

 %.22.22واالرامل بنسبة  %.43.91بنسبة كبيرة بنسبة 

%  بنسبة كبيرة لدى 20.00مثلهن نسبة تاللواتي ال يتأخرن عن العمل في الحالة العاملة فيما     

 . %30بنسبة %، أما لدى المتزوجات ف10.01% والمطلقات بنسبة00.00 مقدرة ب:االرامل 

استنتج من قراءتي لهذا الجدول إن نسبة التأخر عن العمل تخضع للحالة العائلية في الغالب األغلب    

اتجاه أزواجهن وأبنائهن وبالتالي فهن كما صرحت به المتزوجات نظرا النشغالهن في الواجبات 

المطلقات واألرامل أنفسهن أكثر تحررا من المتزوجات من  تجداألسباب، فيما ه اتله يتأخرن

مما يدل على ان المتزوجات في صراع دائم مع الوقت المخصص للعمل من ، الواجبات تجاه األزواج

 جراء الواجبات تجاه ازواجهن. 
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 (06جدول رقم )

 يوضح الشعور بالعزلة االجتماعية لدى المبحوثات بحسب الحالة العائلية

 الحالة العائلية   

 

 االجابات

  أرملة  مطلقة  متزوجة

 المجموع

 

% 

 

 % ك % ك % ك

 01.60 10 / / 04.30 10 34 03 نعم 

 06.60 03 22.22 10 04.30 10 13 30 ال

 01.66 10 00.00 13 00.43 11 34 03 أحيانا

 122 62 122 20 122 20 122 12 المجموع

%  كما 40.00المبحوثات في الغالب ال يشعرن بالعزلة االجتماعية بنسبة  إنيتضح من الجدول    

 %.04%،  فعند المطلقات بنسبة 22.22% واألرامل بنسبة 13هو الحال لدى المتزوجات بنسبة 

% 20.00مة بنسبة ابالعزلة االجتماعية في الحالة الع ألخراللواتي يشعرن من حين  أنكذلك نجد     

 %34% و00.00ب: والمتزوجات  األرامل% ، وكذا 00.43كما هو الحال لدى المطلقات بنسبة 

 على التوالي.

% من مجموع 30.00أما اللواتي يشعرن بالعزلة االجتماعية في الحالة العامة تمثلهن نسبة    

%، دون 04.30% لدى المتزوجات والمطلقات بنسبة 34ر عنه نسبة اإلجابات المعبر عنها كما تعب

 أن نجد أي نسبة ممثلة لدى األرامل.

 :استنتج من قراءتي من الجدول 

في المجتمع  ياتاألخرالنساء من  نغيره منعرضة للعزلة االجتماعية  ثركأفئة المطلقات هي  نأ   

السائدة في المجتمع، وهذا ما يؤكد أن عمل المرأة خارج البيت ال عالقة له  وذلك لالعتبارات الثقافية

شعر بها المبحوثات فهن مقبوالت في المجتمع وهذا ما تعبر عنه نسب تبالعزلة االجتماعية التي 

، باإلضافة إلى أن المجتمع قد وعي بضرورة عمل المرأة كذلك المبحوثات أسر الزيارة من والى

حل الدراسة لما تقدمه له من خدمة، ومن ضرورة وجود المرأة في هذا شفيات مخاصة في المست

المرفق لتقديم الخدمة لبنات جنسها في مجتمع محافظ ال يتقبل بسهولة الخدمات المقدمة للنساء من 

         طرف الرجال.
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 : النتائج حسب الفروض ثانيا -

التصور النظري والمنهجي وتحليل الجداول في الشق الميداني عن طريق عرض أن فرغت من بعد 

التحليل الكمي ) النسب المئوية والمتوسط الحسابي( والكيفي بالتعليق على النتائج ومناقشتها ومقارنتها 

 وتفسيرها، وصلت إلى اختبار الفرضيات ومعرفة صحتها من خطأها: 

 ق  :الفرضية الجزئية األولىاختبار   -10   

  قشؤون بيتها إهمالهايعتبر عمل المرأة خارج البيت أهم أسباب 

 كشف تحليل بيانات الجداول المختلفة لجملة من النتائج:

  تقوم مقام المرأة في أدوارها التقليدية  آالتفي توفير قد ساعدت التكنولوجيا الحديثة إن

كما هو موضح في  لآلالت المعدة لذلك للبرامج التلفزيونية والغسيل والطبخ األطفالكرعاية 

  (.01الجدول رقم )

  ألوقاتخاضع  أصبحطهي الطعام كعمل تختص به ربات البيوت  أنالدراسة  أوضحت 

لمساعدة لهن ا األساليب يستعملن أصبحنفالعامالت  ،التقليدية المعهودة أوقاتهتختلف عن 

االكتفاء بالطهي  أو ،الليلفي  أو ،كطهيه في الصباح الباكر ،لتفرغ لاللتزامات المهنيةل

  (00الجدول رقم ) .أحيانا

   العامالت  تأخر إلىتؤدي  األحيانالواجبات المنزلية في اغلب  أنالدراسة  أوضحتكما

، فهم يسعون الى ابتكار غير ذلك إلى األثاثوترتيب  بيوتهنمن اجل تنظيف  ،عن العمل

 بين الواجبات المنزلية وااللتزامات المهنية، كتقديم أحد الواجبات المنزلية  اساليب توفيقية

الجدول ) .وقاتها المعهودة سابقا للتفرغ لاللتزامات المهنية في أوقات العملأن او تأخيرها ع

  (.03رقم 

  برغم عناء العامالت وتعدد أدوارهن ال يفكرن في إحضار خادمات لبيوتهن لقناعات ثقافية

على  وللقيام على شؤون الرعاية والعناية بأنفسهن ،بالمجتمع المدرو  في جهةتختص 

  (02الجدول رقم ) .أفراد أسرهن

تحقق  تأكد هفأنالمبتكرة من طرف العامالت للتعامل مع الموقفين خارج وداخل البيت  األساليببرغم 

  ولو بشكل نسبي بحيث يعد عملها سببا من أسباب إهمالها شؤون بيتها.   األولىالفرضية 
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  :الفرضية الجزئية الثانيةاختبار  -13

  قاألبناءحاجات  إشباعيتسبب عمل المرأة خارج المنزل في عدم ق

   يؤرق العامالت  رعايتهن أهم ماوالسهر على  األبناءالقيام بحاجات أن  إلىتشير الدراسة

يقومون بها قبل مغادرتهن البيت من تنظيف  التي اإلعمالخارج بيوتهن هذا ما يدل عليه نسب 

  .وكل ما يتعلق بهمالصغار وتحضير واجباتهم الغذائية 

   صحية وكذا لالعتبارات  ألنها ألبنائهنيقدمن العامالت رضاعة طبيعية  األحيانفي أغلب

الجدول ) .بيوتهن متعبات إلىالرضاعة االصطناعية عند وصلهن  الثقافية في الريف ويستعملن

  (04رقم 

  لهم بعد  إالملعدم كفاية الوقت الذي يخصصه  بأبنائها إالميؤثر العمل خارج البيت على عالقة

رجوعها من العمل متعبة فهي تحتاج الراحة وهم يحتاجون حنانها وعطفها ورعايتها لهم 

في انتظارها فالعامالت يشتكين كثيرا  أخرىمات من تعبها تجد مه عترف إذاوعنايتها بهم حتى 

ال يمكن تعويض و (.01الجدول رقم ) .أبنائهنمن عدم كفاية الوقت المخصص لهن تجاه 

الحاجيات المعنوية بالحاجيات المادية، وهذا معناه أن الطفل يحتاج إلى الحنان والعطف ولي  

المدرجة في  يتفق مع دراسة مليكة الحاجة يوسف ما ووه إلى أدوات اللعب واألنشطة المختلفة،

 .الدراسات السابقة

   يوم غير كافية للعناية بالرضع فالكثيرات من  01 األمومةعطلة  أنتشير الدراسة كذلك

مع  كذلك وهذا ما يتوافق (.00الجدول رقم ) .يوما11العامالت يردفن معها العطلة السنوية 

 االجتماعية والرعاية للعمل المرأة خروج بين سلبية عالقةفي وجود  0090 دراسة الطماوي

 لألطفال.

   وهذا  بأطفالهنفي العناية  أسرهنجل العامالت يجدن المساعدة من  أنالدراسة  أوضحتكما

 األبناءزيادة  أنالمحيطين بها في ضرورة عملها كما  إقناعيدل على نجاح المرأة العاملة في ما 

ممتدة دون المنزل المستقل الذي تجد  ألسروانتمائهن  (.00 رقم دولجال) .إتعابهاتزيد من 

 إليهلحدها عن كل ما يتعلق بداخل البيت وهذا عك  ما توصلت  مسئولةفيه نفسها  المرأة

   الحاج يوسف نظرا الختالف المجتمع المدرو .   ةمليكدراسة 

ة الثانية بحيث أن عمل المرأة خارج البيت وفي ضوء ما تم عرضه من نتائج يبرز تحقق الفرضي

 فعال يتسبب في عدم إشباع حاجات األبناء.
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 : الفرضية الجزئية الثالثةاختبار  -12

  قيتسبب عمل المرأة خارج بيتها في التقصير في واجبات الرعاية نحو الزوجق

   كثيرة يرجع الزوج  األحيانففي يؤثر عمل المرأة خارج البيت في تواجدها الدائم في البيت

يجد الزوجة في البيت وهذا حسب نظام العمل المعمول به في المؤسسة  أنمن العمل دون 

 األعرافداخل البيت بعد رجوعه بحسب  األزواجالمستخدمة للمرأة وبذلك يكون استقبال 

أما  ،عليها النساء منذ كن في بيوت أهلهن بتواالعتبارات الثقافية في الريف والتي تر

كأعمال  األبناء ونيتفقدبعد رجوعهم من العمل ت وفي البي ونفي الغالب يبق زواج فهماال

  (.31،00،09الجدول رقم ) مساعدة لزوجاتهم.

    االعتبارات الثقافية والنظرة الدونية لعمل المرأة انخفضت  أنالدراسة  أوضحتكما

 متاعب او مشاكللهن يسبب  ال الزوجات فعمل ،األولىبالدرجة  األزواجبانخفاض قناعة 

كثيرة  أحيانلرجل تطالبه في ا سكينةوهي التي تعتبر  (.30 . ) الجدولعادة هنأزواجمع 

 يطالبونالذين  األزواجبعض  يألفهالتقليدية وهو ما لم  بأدوارهاالقيام في مساعدتها ب

دراسة ، وهو ما يتفق مع في مواصلة العمل خارج البيت بالعدول عن قرارهن همزوجات

 .  المدرجة في الدراسات السابقة لح  عبد الرحمان

بحيث وجد أن عمل المرأة يتسبب في  سبي،نبشكل  الفرضية الثالثة يلثمت الجداول تحليالتمن  ويتأكد

فقد  ،ترتيب هذه الواجبات قد أعيدو ،حسب قناعة هذا األخير التقصير في واجبات الرعاية نحو الزوج

يكون ذلك لدى أن وجب الواجبات دون أمن في البيت الماكثة  المرأةلدى  مثال يكون استقبال الزوج

ول  ثقل األمن يدرك فهو   .أحيانامعه أو زوجها  قد تدجل البيت بعد ألنها ،خارج البيت العامالت

التقليدية  االسرية واجباتال، ولذلك فهو يتنازل عن بعض ما كان يرى بأنه من الزوجة العاملة مهمات

   . اتجاههالزوجة اصة بالخ
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 : الفرضية الرابعةاختبار  -14

  قاألقاربيتسبب عمل المرأة خارج البيت في تقصيرها في واجباتها تجاه ق

  الثقافية المحلية في المجتمع تدخل ضمن االعتبارات  األقاربزيارة  إنالدراسة  أوضحت 

 ،أو زيارة أقاربهن لهن ألقاربهنبها سواء لزيارتهن  اهتماملذلك فالعامالت يولين الريفي 

برنامج  األحيانفي كثير من  عرفي ال إذتتأثر بعملهن خارج البيت  األخيرةأال أن هذه 

     .حكرا على نمط العمل الذي تعمل بهعمل المرأة وتواجدها في البيت دائما يبقى غامضا 

  (.32،33 رقم جدولال )

  يجعلهن  يشعرن بالعزلة االجتماعية  خارج البيت ال  المرأةعمل  إنالدراسة  أوضحت كما

فئة المطلقات فهن يشعرن بالعزلة لالعتبارات  منكان  اجتماعيا اللهم ما التفهن مقبو

         (.20،34جدول ال . )أجل عملهن ال من الثقافية السائدة في المجتمع

ويتأكد من الشواهد الميدانية للدراسة عدم صدق الفرضية الرابعة، إذ أن عمل المرأة خارج البيت ال  

يتسبب في تقصيرها في واجباتها تجاه األقارب بما أن المجتمع قد قبل هذه الفئة، واعتبرها خادمة له 

       ولرغباته، مما يزيد في حدة التضامن واالتساق مع كل البناءات داخل المجتمع.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسة امليدانية                                                     : الرابعالفصل 
 

 

098 

 النتائج العامة للدراسة ثالثا: -

 وبصفة عامة فان الدراسة تمخضت  على جملة من النتائج هي:

أن العامالت يجدن تشجيع من أزواجهن وأسرهن عن العمل، فاألزواج قد تنازلوا عن ما   -10

مالت في العناية ادوار التقليدية للمرأة اتجاههم أما األسر فيساعدون العكان يعرف باأل

 بأطفالهن.  

 تطور فيالنظرة الدونية التي كان ينظر بها المجتمع إلى المرأة العاملة، ووجود  راجعت  -13

 مكانتها االجتماعية عما كانت عليه من قبل.

لوحدهن داخل البيت بمساعدة  بأدوارهنالعامالت يفضلن القيام  أن إلىكما تشير الدراسة   -12

 لفكرة، لما يحمله الموروث الثقافي الخادمات لبيوتهن إحضاردون التفكير في  أزواجهن

 . في بيت الزوجية غريبةالمرأة عدم تقبله 

أصبحت األدوار التقليدية داخل البيت تخضع لمعيار تفاهم الزوجين يغلب عليها طابع   -14

عمال أوأعمال الرجال  بين التقليدي الذي كان يميز تراجع التقسيمالحوار ال األمر، وبالتالي 

 النساء.

كما أن هناك تأثير لنمط األسرة التي تقيم بها الزوجة، فوجد أن األسرة الممتدة أكثر   -11

 تشجيعا للعمل عن األسرة النووية لمساعدتها في الرعاية والعناية باألطفال.

انتشار اآلالت التكنولوجية خفف من عناء العامالت وزاد من تشجعهن عن العمل خارج   -10

 البيت. 

العامالت، ووجود عالقة طردية بين عدد  األمهاتال يزال يؤرق  األبناءحاجات  إشباع  -10

 .بدرجة كبيرة ، فهم سبب تأخرهن وغيابهن عن العملالعاملة األم إتعابوزيادة  األبناء

كما تشير الدراسة إلى أن نظام المداومة يعطي أكثر راحة للمرأة العاملة خارج البيت في   -19

اجباتها تجاه أقاربها في أيام الراحة، خاصة اللواتي يقمن بعيدات عن القيام بشؤون بيتها وو

 مقر عملهن، وهو المحبذ للعمالت حتى اللواتي يعمل باألوقات العادية فقط.

كما وجد أن تصرف المشرفين أثناء غياب العامالت يبعث عن االرتياح ويشجعهن عن   -10

يخضع لنوع الوظيفة: أي كلما كانت   كما انه وتشابكها، العمل فهم يتفهمون تعدد أدوارهن

 الوظيفة أرقى كلما كان التصرف مرن.

في تصرف العامالت، فهو يشجع عن العمل أو ث الثقافي واالجتماعي تأثير كبير للمورو  -01

 يعيقه بحسب طبيعة المجتمع واألعراف والتقاليد. 
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رات الثقافية أن العزلة االجتماعية التي قد يشعر بها العامالت هي نتيجة لالعتبا  -00

 واالجتماعية ال االعتبارات المهنية. 

كما أن عدم وجود نقل خاص بالمؤسسة يشكل عائقا للمقيمات بعيدا عن عملهن،  ويسبب   -03

        لهن أتعاب جمة، ويزيد من إرهاقهن وتأخرهن عن العمل والبيت.
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 ة:ـــــخاتم

يجعلها تتحمل ما يترتب عن هذا القرار من تبعات ونتائج من  بيتهاإن خروج المرأة للعمل خارج     

االجتماعية  األسرية قرارها هذا ال يعفيها من المؤاخذةوالناحية المهنية، فمن الناحية  األسريةالناحية 

القيام  أوحاجات الزوج،  أو، األبناء، كتقصيرها في القيام بحاجات األسرةفي حالة وجود خطر يتهدد 

 األحيان،الممتدة في اغلب  األسرةعضو ضمن بوتقة  ألنها، األقاربالواجبات تجاه  أوت، بشؤون البي

 ويطالبها الجميع بحقوقهم.

 أومن جراء تكرار الغيابات  إزاءهامن الناحية المهنية فهي تحت مطرقة تصرف المشرفين  أما     

ظرا النشغاالتها الكبيرة داخل عن العمل التي هي موجودة ال محالة كما بينت الدراسة ن التأخيرات

 البيت.

والحياة المهنية تسلك طريقا شاقا وصعب يعمل  األسريةفي محاولتها للتوفيق بين الحياة  فالمرأة    

على تشتيت جهدها وقدرتها على التركيز، لتعيش قلقا مستمرا يؤثر على صحتها النفسية والجسمية 

خاصة في غياب المشاركة االيجابية  وتكون عواقبه وخيمة على المحيطين بها داخل وخارج البيت،

العرفية والشرعية  حقوقهمبات المنزلية وتنازلهم عن بعض في القيام بالواج إياهابمساعدتهم  لألزواج

 حيالها.

تجاه عملها، فمثال  بالمرأةطبيعة ووقت العمل يلعبان دورا مهما في قناعة المحيطين  أنكما وجد    

قبوال لدى المجتمع من غيرهن في  أكثرالعامالت بالمؤسسات االستشفائية ) مفردات الدراسة( 

يقدمن خدمة مباشرة للمجتمع فهن يعملن داخل مكان العمل كما يعملن  ألنهنالمجاالت الصناعية، 

المجتمع المحلي للعالج والتداوي خاصة من  أفرادخارجه ) في بيوتهن( عند الضرورة يستقبلن 

المكانة  وإعطائهنضرورة قبول هاته الفئة من العامالت  أمام الذي جعل بالمجتمع األمر، األقارب

 االجتماعية التي تليق بهن.

 فوقنحو العمل خارج البيت وتشجيعها والو المرأةبدفع  إماونوعيتها تقوم  األسرطبيعة أن كما     

غير مباشرة  للحيلولة بينها وبين  أوووضع الحواجز والعراقيل لها بصفة مباشرة  إحباطها أو ،معها

ورعايتهم لها  أبناءهارها، كعزوف المحيطين بها بتفقد عملها خارج البيت وبالتالي العدول عن قرا

 األسرمهمتها المهنية خاصة في  أداءوقت  أثناء أسريةوضع وبرمجة واجبات  أوغيابها،  أثناء

 أحيانمتفرق طرق في  أمامنفسها  المرأةاته الواجبات، فتجد الممتدة ومؤاخذتهم لها عند عدم القيام به

مالءات األسرة، خاصة عند ضعف إلالدور الخارجي واإلذعان  عن بها للتوقفكثيرة ينتهي 

 األدوار لدىعند تضارب  أو، بذالكتذبذب قناعاتهم أو  األزواج في الدفاع عن زوجاتهمشخصيات 
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رغباتهم النفسية  بإشباعمثال واستحالة القيام  األوالدمن جراء زيادة عدد  نفسها العاملة المرأة

 والجسمية والصحية واالجتماعية عامة.

للمحيط االجتماعي والموروث الثقافي السائد في المجتمع دور كبير في بقاء واستمرار  أن كما    

ماضيا  المرأةالقضاء عليه، لما يحمله من تصورات ذهنية حول عمل  أوخارج البيت  المرأةعمل 

 أنهاالعامالت للمحيطين بهن بعملهن خارج البيت تبدو  إقناع محاولة أنوحاضرا ومستقبال، غير 

عملن على تغيير نظرة المجتمع لعملهن من خطيئة اجتماعية في  إذتسير في المسار الصحيح ، 

مقومات التنمية االجتماعية داخل المجتمع. فيما  أهمضرورة ملحة، واعتبارها من  إلىعصور مضت 

، وبالتالي تحسين المستوى ألسرهنى الرفع من مستوى الدخل الكثير من العامالت عملن عل أن

لم نقل المستوى العالي ضمن مصاف المراتب  أنالمستوى المتوسط  إلىالمعيشي لهم والرقي بهم 

 االجتماعية. 

على تالشي الخط التقليدي الذي كان يفصل بين  أيضاخارج البيت عمل  المرأةعمل  أنتضح اكما   

وتقسيم البيوت  إلدارةجديدة  أساليب، وتم وضع واألسرالنساء داخل البيوت  وأعمالاعمل الرجال 

في اتخاذ أي قرار يتعلق بالمصير  واإلقناعتبنى على الحوار والنقاش  ،العمل والمهام داخل البيت

      .  األبوية األسرالذي كان سائدا زمن  واإللزام األمر أسلوبالمشترك بدل 
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 تتناقشين معه في أمور البيت                                يجدك متعبة ونائمة          

 تقدمين له الطعام والشراب                      تتركين األبناء يقومون بخدمته           

 ..............................أخرى تذكر.................................................................... 

 بعد رجوع الزوج من العمل هل عادة: -00

 يبقى في البيت                يخرج لزمالئه               يتفقد األبناء                   يخلد للنوم        

 ؟  هل عملك خارج البيت يسبب لك عادة خالفات مع زوجك -00

 ال                                                  نعم                                            

 ـ إذا كانت اإلجابة بنعم هل بسبب؟13

 التعب واإلرهاق ـ        

 عدم مشاركة زوجي في األعباء المنزليةـ         

 زوجي يراني ربة بيت ال أم عاملةـ         

 ....................................................................................   أخرى تذكر..........        

 ــ أذا كانت اإلجابة بال هل الن :13

 زوجك يخفف من تعبك وإرهاقك ـ      

 زوجك يقدر جهودك وانشغاالتكـ      

 أعباءك المنزليةيشاركك زوجك في جميع ـ      

 ..........................................................................................أخرى تذكر..........

 هل تبرمجين زيارات لألقارب؟                  - 00

 نعم                                    ال                     

 ـ إذا كان الجواب بنعم هل في:11

 أيام العطل األسبوعية والسنوية ـ                     

 في المناسبات الكبرى  ـ                     

 .................................................................................................................أخرى تذكر    

  ........................................................................................ـ إذا كان الجواب بال ترى لماذا؟ 11



 في المناسبات الكبرى ترى لماذا؟.....................................................  تجرى ـ إذا كانت الزيارات11

 ـ هل  يزورك أقاربك من اهلك وأهل زوجك؟61

 دائما                 أحيانا                      نادرا                                

 ....................................لماذا؟.................................................ـ في حالة أحيانا أو نادرا ترى 

 العزلة االجتماعية؟أحيانا بحالة من  هل تشعرين -11

 أحيانا                                ال  نعم                                                          

 ......................... ...................................................ترى لماذا؟أو أحيانا ــ إذا كان الجواب بنعم 11

 ؟يحدث أن تتغيبين عن عملكهل  -19

 نعم                                      ال                                 

 ؟هي األسباب التي تقف وراء ذالك بنعم ترى ما  ي حالة اإلجابةف -41

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 كم هو عدد غياباتك في الشهر؟ـ 13

 15إلى  10مرات                                 من  10اقل من            

            10أكثر من                                       10الى16من             

 في حالة غيابك عن العمل كيف يتصرف المشرف معك؟ـ  12

 يسامحك                         يخصم أيام من مرتبك                     يقدم لك استفسارات 

 ......................................................................................................أخرى تذكر.................

 ؟هل كثرة مهامك أضعفت صلتك بزوجك  - 40

 نعم                                                     ال                 

   تجاه زوجك؟ واجباتكــ هل يمكنك التوفيق بين مهام العمل خارج البيت و 44

 ممكن                      ممكن جدا                       غير ممكن    

 .............................................................................ــ في كل الحاالت كيف ذلك؟.... 45

 

 



 ؟في إحدى المراتزوجك فكرة تخليك عن العمل خارج البيت عليك طرح حدث وان ــ هل  46

 نعم                                            ال       

............................................ .................................؟ ....................ـ ما هي أسبابه 47

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

      ؟هل ترين أن تعدد مهامك شغلك عن االهتمام بأبنائك ـ 48

 نعم                                               ال                          

 بالحاجات المادية ؟ أن نعوض الحاجات المعنوية للطفل يمكنــ في رأيك هل  40

 يمكنيمكن                                ال                     

 ............................................                                         .................كيف ذالك؟.......................................ـ  51

 ما في التخلي عن العمل خارج البيت لصالح أبنائك؟ـ هل فكرت يو13

 كثيرا                        أحيانا                        لم أفكر مطلقا              

 لماذا؟..........................................................................................................ـ  50 

 ؟ ولو على حساب أسرتك هل ترين أن عمل المرأة خارج البيت ضروري - 11

 ال    نعم                                          

                ...................................................................................................ذا؟.....................لماـ  11

ــ برأيك كيف يمكن للمرأة أن توفق بين عملها خارج المنزل والتزاماتها داخله؟  11

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................     

..................................................................................................................................... 



 

 

         20ملحق رقم 

 الشعبية الدميقراطيةة ية اجلزائر ياجلمهور 

 والية ادرار

 رقانب االستشفائية العموميةاملؤسسة 

 :الوظيفةــ وثيقة تبين عدد العمال والعامالت بالمؤسسة العمومية االستشفائية برقان بحسب نوع 

 عدد النساء العدد االختصاص والرتب

 30 21 األطباء المختصين

 30 10 األطباء العامون وجراحي األسنان والصيادلة 

 35 55 العمال اإلداريون

 33 21 الممرضين الشبه طيبين

 15 21 للصحة العمومية) م ح ش د( سابقا الممرضين

 30 03 الممرضين المؤهلين

 21 03 مساعدي التمريض

 32 31 نفساني عيادي للصحة العمومية

 33 31 بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة األولى

 35 11 العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

 13 215 األعوان المتعاقدون

 31 153 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 

 20ملحق رقم 

 

 الشعبية الدميقراطيةاجلمهورية اجلزائرية 

 والية ادرار

 برقان االستشفائية العموميةاملؤسسة 
 

 :ــ وثيقة تبين عدد العامالت المتزوجات بالمؤسسة العمومية االستشفائية برقان بحسب المصالح واالقسام

 

 

 المصلحة
الطب  المخبر

 العام
الجراحة  االستعجاالت الصيدلية

 العامة
تصفية 

 الدم
طب النساء 

 والتوليد
طب 
 األطفال

كتلة  المطبخ المغسلة اإلدارة
 العمليات

 األشعة

عدد 
العامالت 
 المتزوجات

30 31 31 32 31 31 21 35 31 35 23 32 31 

 عاملة متزوجة 25 المجموع
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ــات: ــ ــ ــ ــ ــ  التوصيـ

 جاء من نتائج في هذه الدراسة : بمجموعة من التوصيات على ضوء ما أتقدم

) الزوج، األبناء، األقارب ( باستفاء نعلى العامالت ضرورة إقناع المحيطين به  -1
للعمل  نبمثابة التأشيرة له اقبل خوض غمار الحياة المهنية ألنه الواجبات االسرية

 من عوائق مستقبال. نسيعترضه وعامل أمان لما خارج البيت،
ما تقدمه المرأة العاملة خارج البيت من  لىعلى المجتمع بصفة عامة التعرف ع   -2

 ،كالصحة مهنيةفي مجاالت  خاصة  ما تقدمه لبنات جنسها خدمات لصالحه
للقيام بالدورين  ما أمكن لها ، وتقديم المساعدةومراكز الخدمة االجتماعية ،والتعليم

 األسري والمهني في أحسن الظروف ومساعدتها لتساهم في التنمية االجتماعية.
 ،فروعها في والتخصص الطبية العلوم مجال في االنخراط على النساء تشجيع  -3

وفي  عامة الطبية التخصصاتهذه   درةلن نظًرا والتوليد، النساء أمراض وخاصة
 المناطق الريفية على وجه الخصوص.

  

 

 
 


