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 ملخص الدراسة 
رار، ينة أدبمدهدفت هذه الدراسة إلى تشخيص واقع عمل المرأة في المحالت التجارية      

رها ومدى تأثي والمهنية التي تتعرض لها العاملةمن خالل الكشف عن الظروف االجتماعية 
 .على استقرارها المهني

ع ماالستمارة والمقابلة لجاستخدام كل من مع ، يالمنهج الوصف اعتمدت الدراسة علىوقد 
مفردة تمثلت بالنساء العامالت  68البيانات الميدانية، حيث تم توزيعها على عينة قصدية قدرها 

تخراج ي والسوسيولوجي للبيانات واسبالمحالت التجارية بمدينة أدرار، وبعد التحليل االحصائ
 تم التوصل إلى جملة من النتائج نذكر أهمها في النقاط التالية:العالقات االرتباطية 

هناك عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين الوضعية االجتماعية واالقتصادية للعاملة  -
 استقرارها المهني.بين و 

 بين القبول االجتماعي ومدى استقرار العاملة بمهنتها. طرديةهناك عالقة تأثير  -
ين بالعالقة وأسلوب تعامل رب العمل مع العاملة و  طبيعةهناك عالقة تأثير بين  -

 ا بمهنتها.استقراره
هناك عالقة تأثير طردية بين الظروف التنظيمية )األجر، الحوافز، فترة العمل، العطل  -

 واإلجازات، مشاكل العمل(، وعدم االستقرار المهني للمرأة العاملة بالمحالت التجارية. 
الجتماعي اهناك عالقة ذات تأثير ضعيف بين كل من الظروف األمنية والتأمين  -

 المرأة بعملها.واستقرار 
   فكيرها فيتومدى  بين ما تواجهه العامالت في البيئة الداخلية للعمل تأثير هناك عالقة -

 .ستقرار بمهنتهااال
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Résumé de l'étude 

     Cette étude visait à diagnostiquer la réalité des femmes travaillant dans les 

magasins commerciaux de la ville d'Adrar, en révélant les conditions sociales et 

professionnelles auxquelles la travailleuse est exposée, et l'étendue de son impact 

sur sa stabilité professionnelle. 

L'approche descriptive et l'approche analytique ont été utilisées, avec l'application 

du questionnaire et des techniques correspondantes pour collecter des données de 

terrain, car il a été distribué à un échantillon intentionnel de 86 personnes 

représentées par des femmes travaillant dans des magasins commerciaux à Adrar, 

après l'analyse statistique et sociologique des données et l'extraction des 

corrélations, un certain nombre de résultats ont été mentionnés, dont les plus 

importants sont mentionnés dans les points suivants: 

-Il existe une relation d'impact statistiquement significative entre la position 

sociale et économique de la travailleuse et sa stabilité professionnelle.  

- Il existe une relation d'inpact entre l'acceptation sociale et la stabilité de la 

travailleuse dans sa profession. 

 - Il existe une relation d'impact entre la nature de la relation, la façon dont 

l'employeur traite le travailleur et sa stabilité dans sa profession.  

- Il existe une relation d'effet direct entre les conditions organisationnelles 

(salaires, incitations, période de travail, vacances, problèmes de travail) et 

l'instabilité professionnelle des femmes travaillant dans les magasins 

commerciaux. 

 - Il existe une relation à faible impact entre les conditions de sécurité, la sécurité 

sociale et la stabilité des femmes dans leur travail.  

- Il existe une relation d'impact entre ce à quoi les travailleurs sont confrontés dans 

l'environnement interne de travail et dans quelle mesure ils pensent à la stabilité 

de leur profession. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ع

Study summary 

     This study aimed to diagnose the reality of women working in the commercial 

stores in Adrar city, by revealing the social and professional conditions that the 

worker is exposed to, and the extent of its impact on her professional stability. 

The descriptive approach and the analytical approach were used, with the 

application of the quashing and corresponding techniques to collect field data, as 

it was distributed to an intentional sample of 86 individuals represented by women 

working in commercial stores in Adrar city, and after statistical and sociological 

analysis of data and extracting correlations, a number of results were mentioned, 

the most important of which are mentioned in The following points: 

 

-There is a statistically significant influence relationship between the social and 

economic position of the worker and her occupational stability. 

- There is an inpact relationship between social acceptance and the stability of the 

worker in her profession. 

- There is an impact relationship between the nature of the relationship and the 

way the employer deals with the worker and her stability in her profession. 

- There is a direct effect relationship between organizational conditions (wages, 

incentives, period of work, holidays and vacations, work problems), and 

occupational instability of women working in commercial stores. 

- There is a relationship with a weak influence between both the security 

conditions, social security, and women's stability in their work. 

- There is an impact relationship between what workers face in the internal 

environment of work and how well they think about stability in their profession. 
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 مقدمة 
 يف الباحثين قبل من كبير اهتمام على تحوز التي الموضوعات من  المرأة عمل يعد     
 لمجاالتا شتى في وانفتاح تطور من المجتمعات حققته  لما نتيجة االجتماعية العلوم مجال

 المجتمع بناء يف وجودها إثبات سبيل في وتضحياتها لمساهماتها ذلك فيه، بارز دور للمرأة كان
 قليديةالت المجتمعية القيود تكسر بها طةيالمح الظروف من وبالرغم  فالمرأة الثروة وخلق

 أحيانا به اهموتس الشخصية المادية متطلباتها به تحقق عمل   مقابل أجر   لكسب للعمل بخروجها
 حولها نقسمت ظاهرة يعتبر الزال المرأة عمل أنإلى  التنويه الواجب من أنه إال أسرتها، إعالة في

 الطفالا وتربية الرجل خدمة في بيتها مساحة ضمن المرأة دور يحجم محافظ فريق بين اآلراء
  يبيراليل فريق وبين المرأة، دون  بالرجل خاصة مسؤولية الرزق  وكسب العمل أن يعتبر كما

 ويشجع ،دهاض وتمييزية ظالمة يراها التي القهرية المجتمعية ضوابطال من  لتحريرها متحمس
 مجتمعية فئة يقين،الفر  هاذين بين و لذاتها المرأة إلثبات أساسيا ويعتبره بشدة النسوي  العمل على

 ال نأ العاملة المرأة على أن في تتمثل ،ضوابط تحت للعمل المرأة خروج من مانعا ترى  ال
 بشؤون  القيامو  األطفال تربية) األدوار النمطية في حسبهم المتمثلة األساسية مسؤولياتها تهمل
 . العام المجتمع توجه مع عملها يتعارض ال وأن ،(البيت
 في عملت وأضحت المجتمع يضعها التي العقبات من العديد تخطي في المرأة نجحت وقد     

 هذا التجاري، المجال في العمل أيضا  و  السياسة اإلدارة، والصحة، التعليمك متنوعة مجاالت
في  ألنثوي ا العنصر استقطاب في وبدأ العربية، المجتمعات في الذكور على حكرا كان األخير

 ةالظروف االجتماعي حول يتمحور الذي الجدل من نوعا ثيري ا المجالهذ أن إال ،الوقت الراهن
 يلجأن لنساءا أن حيث فيه، المرأة لدور المجتمع نظرةالتي تتعرض لها النساء ومنها  والمهنية

 هذاب مكوثهن عدم المالحظ أن كما ملحة، واقتصادية اجتماعية لظروف نتيجة مضطرات إليه
 عملها مكانل العاملة يريتغ ويتمثل ذلك في ،مهنيا اتمستقر  غير نيجعله ما طويلة لمدد العمل

 حيطهام بقبول يحظى مجال الى لتتجه عملها طبيعة من تغير أو آخر محل إلى تنتقل أنك
ما إلى البحث عن عمل تتحقق فيه ظروف أنها تسعى دو  ، كماعام بشكل ومجتمعها الخاص
 للبحث يدفعنا ذيال األمر ،هاعلى أداء عملية تساعد ز يبيئة صحية تحف تتوفر فيه مناسبةمهنية 

 من ،(ةالتجاري بالمحالت العمل) عملها في المرأة استقرار تعيق التي األسباب عن والكشف
 الظاهرة هذه وتشخيص المهني، استقرارها على وتأثيرها ،والمهنية االجتماعية ظروفها فهم خالل



 
 ص

 الدراسة دانمي إليها يفضي التي والنتائج المعطيات خالل من )عمل المرأة بالمحالت التجارية(،
 .(توات مجتمع) أدرار بمدينة
، بابينى إل ثولمعالجة هذه الظاهرة من خالل الدراسة االمبيريقية قمنا بتقسيم هذا البح     

 حتوي يفصول،  ثالثةيضم الباب األول الجانب المنهجي والنظري للدراسة وهو  حيث يضم
، وفيه تم تفصيل جميع اإلجراءات المنهجية المتبعة الطار المنهجي للدراسة األول الفصل

طرح إشكالية الدراسة وفرضياتها، أسباب اختيار طالقا من التعريف بموضوع الدراسة، ان
موضوع البحث، أمهيته وأهدافه، ثم الوقوف للتعريف بمفاهيم الدراسة إجرائيا، مع تحديد أدوات 

 الدراسة، عرض الدراسات السابقة وتقييمها.
ر إلى أربعة محاو  ينقسم هوو  المرأة والعمل،للحديث عن  الفصل الثانيتطرق في ويتم ال

المحور األول التعريف بعمل المرأة ودوافعه، مع اإلشارة إلى واقع عمل المرأة  ن  م  ض  ت  ي  أساسية، 
ي موقع عمل المرأة ف يتناولفي كل من المجتمعات الغربية والعربية، أما المحور الثاني ف

حور الثالث لمتفسيرات التي جاءت في هذا الشأن، االو نظرية السوسيولوجية ومختلف اآلراء ال
للحديث عن عمل المرأة في المجتمع الجزائري ومختلف التحديات التي تواجهها،  مخصص

عن نموذج من نماذج األعمال التي تمارسها المرأة  تحدثنوفي أخر محور من هذا الفصل 
 ةنيوالقانو  ةالدينيالمجال التجاري ومدى مالءمته للمرأة من الناحية  والمتمثل بالعمل في

 . ةواالجتماعي
 ةخر مقسم إلى أربعوهو اآل المرأة واالستقرار المهني،موضوع نعالج ، لفصل الثالثفي ا

از التعريف به وبأهميته، مع إبر  حيث محاور، يضم المحور األول ماهية االستقرار المهني من
ثم المحور الثاني وفيه تكلمنا عن الظروف مظاهر االستقرار وعدم االستقرار المهني، 

االجتماعية التي تؤثر في االستقرار المهني للمرأة العاملة، وقد حصرناها في بحثنا هذا 
ع، وشبكة األسرة والمجتمبالوضعية االجتماعية للمرأة، ومدى القبول االجتماعي لمهنتها من قبل 

ناول نتالثالث في المحور العالقات االجتماعية التي تخوضها المرأة في مجالها المهني، 
الظروف المهنية التي تؤثر في االستقرار المهني للمرأة العاملة، وقد حددنا هذه الظروف في 

المحور  فصل تناولوفي آخر هذا الهذه الدراسة بالظروف التنظيمية، واألمنية، والفيزيقية، 
الرابع التفسيرات السوسيولوجية لموضوع االستقرار المهني، انطالقا من النظريات الكالسيكية، 

 واإلنسانية، والنظرية الوظيفية، وصوال إلى النظريات الحديثة.



 
 ق

 أما الباب الثاني فهو يعبر عن الجانب الميداني للدراسة ويضم هو اآلخر ثالثة فصول،
ض وتحليل عر الجانب التطبيقي للدراسة، وتم فيه  إلى تطرق ن الذي ،الرابع الفصلبداية من 

 بيانات الفرضية األولى.
السادس  الفصلحين في عرض وتحليل بيانات الفرضية الثانية، تم  الفصل الخامس، فيو 
لدراسات افي ضوء فرضيات الدراسة، و وفق  ،تهاومناقشنتائج الدراسة فيه  عرضناألخير و 

التوصيات و  مجمل النتائجبخاتمة تحتوي على  بحثنا نهينالنظرية السوسيولوجية، و و السابقة 
 التي خرجنا بها من هذه الدراسة.
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 تمهيد 
إن أي دراسة علمية ذات قيمة ، البد وأن تكون خاضعة لمنهجية محكمة ودقيقة، لما       

يتطلبه البحث من ضبط وتحكم ووعي بما يقوم به الباحث طيلة مساره البحثي، هذا ما 
سنحاول العمل عليه في هذا الفصل، وذلك من خالل عرض إشكالية الدراسة وصياغة 

يح لتي دفعتنا النتقاء هذا الموضوع، وأهميته العلمية وكذا توضفرضياتها مع تحديد األسباب ا
األهداف المرجوة منه، كما أننا سُنعرف اجرائيا المفاهيم األساسية للدراسة، ثم نعرج على 
المنهج واألدوات المستخدمة في عملية البحث، مع تبيان مجاالت ومجتمع وعينة الدراسة، 

التي لها صلة  بالظاهرة قيد الدراسة والتي عالجت وسنعرض بعضًا من الدراسات السابقة 
الموضوع من زوايا مختلفة مع تبيان جوانب االختالف والتشابه ومواطن االستفادة منها، 

 وفي األخير نرصد الصعوبات التي واجهتنا خالل بحثنا هذا.
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 التعريف بموضوع الدراسةأوال: 
 إشكالية الدراسة -1

مع بداية القرن التاسع عشر وعلى امتداد القرن العشرين، استحوذت قضايا المرأة وعملها،  
وحريتها والمساواة بينها وبين الرجل على حيز مهم من االهتمام، وقد اعتبرت الحكومات في 
العالم المتقدم أن للمرأة العاملة وتمكينها ومشاركتها االقتصادية دور كبير في إحداث التنمية 

لمستدامة، وقد أخذت الدول العربية على وجه عام والدولة الجزائرية بالخصوص، كل ا
التدابير لمنح فرصة المشاركة للعنصر النسوي في بناء اقتصاد المجتمع وتطويره، األمر 
الذي غير من تلك النظرة االجتماعية السلبية السائدة، التي كرست الصورة النمطية للمرأة 

باتها المنزلية واألسرية فقط، ومنعتها من اقتحام مجال العمل وميادينه وحصرت أدوارها بواج
المتنوعة، ففي الوقت الراهن أصبح للمرأة الحق في التعلم والوصول إلى أعلى الدرجات 
العلمية، وُفِتَح المجال أمامها للعمل في مختلف الوظائف، كالتعليم والصحة، األسالك 

 ينشاء مشاريع مصغرة أي االتجاه نحو العمل المقاوالتاألمنية، المشاركة السياسية، وا  
 والدخول في المجال التجاري. 

إن حركة التحديث والتغير االجتماعي الذي شهدها المجتمع الجزائري في اآلونة األخيرة 
على مستوى األنساق )األسرة، الثقافة واالقتصاد( وكافة مجاالت الحياة، تظهر للوهلة األولى 

اد داخل المجتمع أصبح أكثر استقاللية، "ويمتاز بضعف القيود التي تحد من أن سلوك الفر 
حريته وقدرته على اتخاذ القرارات الخاصة به، فله الحق في اختيار مهنته وال يعود ملزما 
بمتطلبات عائلته أو عشيرته مع مالحظة أن القيود التي ُتفَرض على حياته تأتي من خالل 

هناك  ل، غير أنه في حقيقة األمر ماتزا1د والممارسات االجتماعية"القانون وليس من التقالي
الكثير من الرواسب االجتماعية متجذرة من أعراف وتقاليد غير منسجمة مع طبيعة العصر 

ومن تلك  ،ا أمام حركة التنمية بالمجتمع الصناعي الحديثوتطوراته المختلفة، وتقف عائق
ا طبيعة التي تفرضه ةلذي يتوافق والمحددات االجتماعيالموروثات اتجاه المرأة نحو العمل ا

المجتمع، فقد اتجهت المرأة في السنوات األخيرة إلى اقتحام فرص شغل جديدة لنفسها تمثلت 
في البيع بالمحالت التجارية، هذه المهنة مكنت المرأة من الحصول على أجر تلبي من 

                                                           
الجزائري تحليل سوسيولوجي ألهم مظاهر التغيير في المجتمع مقدمة في دارسة المجتمع محمد السويدي،  - 1

 .88ص ، 4891، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائري المعاصر
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ت نساء بدون شهادات علمية وقد انتشر خالله متطلباتها األساسية خاصة لتلك الفئة من ال
هذه الظاهرة )عمل المرأة بالمحالت التجارية( لتشمل حتى ذوات الشهادات الجامعية، غير 
أن هناك العديد من المعوقات والمشاكل التي تواجهها المرأة الجزائرية في هذا المجال، ولعل 

ة من ا تغير المرأة عملها متنقلمن أبرزها هو عدم استقرارها بمهنتها لمدة طويلة، فغالبا م
 محل إلى آخر سعيا منها إليجاد مكان عمل مناسب لها. 

إن الحركية المهنية وسبل تحقيق االستقرار المهني هي من بين المواضيع التي احتلت حيزا 
 التوتختلف حولها اآلراء والتحلي السوسيولوجية الحديثة،واسعا من االهتمام في الدراسات 

التي تؤثر في المرأة العاملة والتي من شأنها تسهم في استقرارها المهني، فمن عن العوامل 
بها، ومنهم من درس العوامل النفسية  الباحثين من ركز على البيئة االجتماعية المحيطة

للعامالت، والظروف الفيزيقية )كاإلضاءة، التهوية، الرطوبة، ...( أو الجوانب التنظيمية 
  وكذا األمنية وغيرها.

إن العوامل االجتماعية والمهنية كما أشرنا متعددة، وكلها ذات تأثير بشكل من األشكال 
 سواء كانت مجتمعة أو متفرقة على استقرار المرأة بمهنتها.

بالمحالت التجارية بمنطقة توات وبالضبط بمدينة أدرار  المرأة العاملة استقرار الحديث عنو 
يستدعي منا تشخيصاً لواقعها االجتماعي والمهني، فكما هو معروف أّن المجتمع الصحراوي 

ن م بجنوب الجزائر يتميز بالنمط المحافظ الذي قد يشكل عائقا أمام ممارستها لهذه المهنة،
 الظروف السوسيومهنية للمرأة العاملةل دراسة الدراسة تدور حو  إشكاليهخالل ما سبق فان 

بالمحالت التجارية وتأثيرها على استقرارها المهني، وكذلك من خالل محاولة اإلجابة على 
  التساؤل الرئيسي التالي:

هي الظروف السوسيومهنية التي تتعرض لها؟ وما تأثيرها على استقرارها ما       
 المهني؟ 
    فرعية التالية:                            ال التساؤالت اؤلستال عن هذا ويتفرع

الظروف االجتماعية التي تتعرض لها المرأة العاملة بالمحالت التجارية؟  وما  ما هي-
 استقرارها المهني؟على  تأثير ذلك

أثيرها توما  الظروف المهنية التي تتعرض لها المرأة العاملة بالمحالت التجارية؟ ما هي-
 استقرارها المهني؟على 
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 فرضيات الدراسة -2
 : الفرضية الرئيسية:2-1

على  يرأثت ،الظروف السوسيومهنية التي تتعرض لها المرأة العاملة بالمحالت التجارية
 استقرارها المهني.

 : تتفرع عن الفرضية الرئيسية فرضيتين جزئيتين وهما:2-2
  ي، القبول االجتماعوالمتمثلة في )الوضعية االجتماعيةالظروف االجتماعية ،

التي تتعرض لها المرأة العاملة بالمحالت العالقات االجتماعية في محيط العمل(، 
 على استقرارها المهني. تأثيرالتجارية 

 والمتمثلة في )الظروف التنظيمية، الظروف األمنية، الظروف  الظروف المهنية
على استقرارها  أثيرت ،التي تتعرض لها المرأة العاملة بالمحالت التجارية الفيزيقية(
 المهني.

 أسباب اختيار الموضوع  -3
 يرتبط بمجموعة من ،إن اختيار الباحث لموضوع ما دون غيره من المواضيع األخرى       

عتنا فوعليه سنبين بدورنا األسباب التي د ،الدوافع منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي
 الختيار هذا الموضوع كالتالي:

 ألسباب الذاتية:ا-3-1      
  لمواضيع المتعلقة بعمل المرأة وخاصة المهن الحرة الخارج عن إلى االميل

 الطابع المؤسساتي والتنظيم الرسمي.
  ي  لجنس اإلناث مما يسهل عل أنتميإمكانية دراسة هذا الموضوع بحكم أنني 

 عملية البحث من حيث التحاور والتعامل بشكل مستمر وفي جو مريح. 
 األسباب الموضوعية:-3-2

  إمكانية دراسة هذا الموضوع والتعمق فيه نتيجة لتوفر أدبيات التي تهتم بدارسة
 المرأة والعمل وكذا االستقرار المهني.

 ن المهفي مجال عمل المرأة في  )في حدود اطالعي( نقص الدراسات المتعمقة
 الحرة الغير خاضعة لطابع المؤسساتي مثل عمل المرأة في المحالت التجارية

 .في المجتمع الجزائري والمجتمع المحلي أيضا
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   ئري لمجتمع الجزاابداية انتشار لظاهرة عمل المرأة في المحالت التجارية في
األمر الذي لفت انتباهنا  ،المجتمع األدراري على غرار بشكل عام  هاوتوسع

أة الواقع الذي تعيشه المر  لدراستها كظاهرة جديدة بالمجتمع المحلي. ومعرفة
 .يمهنال امختلف العوامل التي تؤثر في استقرارهو  العاملة بهذه المهنة

  محاولة تسليط الضوء على بعض المواضيع التي لم يتم دراستها بعد في
 صد التعرف وعرض خصوصية المنطقةق ،المجتمع المحلي )مجتمع أدرار(

 معالمجتمختلف مجاالت الحياة ب)الثقافة المحلية( وكيفية تأثيرها على 
 .األدراري 

 أهمية الدراسة-4
  تكتسي هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوع االستقرار المهني بالنسبة ألي عامل

 سواء كان رجل أو امرأة وفي مختلف القطاعات.
  لمرأة العاملة في المحالت التجارية ومدى لالتعرف على الظروف السوسيومهنية

 تأثيرها في استقرارها المهني. 
  للدراسة أهمية تبعا لميدان الدراسة وهو العمل الحر )المحالت التجارية( وخاصة في

المجتمع األدراري الذي كان ولفترة ليست ببعيدة يرفض عمل المرأة كليا فضال عن 
 ل بالمحالت التجارية. العم

 .أهمية عمل المرأة في زيادة دخل األسرة والرفع من المستوى المعيشي لها 
 دور هذا العمل )عمل المرأة في المحالت التجارية( في التخفيف من حدة البطالة، 

باعتباره فرصة جديدة خلقتها المرأة لنفسها للعمل نتيجة قلة المناصب في قطاع 
تها لشهادة علمية تؤهلها للعمل بمؤسسات أخرى، وبالتالي معرفة الدولة أو لعدم حياز 

 األسباب التي تعيق استقرارها، خاصة وأنه يكاد هذا العمل الملجأ الوحيد لها.
  عدم ف ،العمل على استمرار النشاط التجاري بالمحالت التجاريةبأهمية االستقرار

 .أيضا المنطقةباالستقرار يؤدي إلى تذبذب في نشاط المحالت التجارية 
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 أهداف الدراسة -5
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

  منطقة أدرار.بتشخص واقع عمل المرأة في المحالت التجارية 
  معرفة كيف تؤثر الظروف السوسيومهنية للمرأة العاملة بالمحالت التجارية على

 استقرارها المهني.
   الظروف األكثر تأثيرا على االستقرار المهني للمرأة العاملة بهذا النوع من  معرفة أي

 المهن.
  التعرف على مختلف المعوقات التي تواجهها المرأة العاملة في العمل بالمحالت

 التجارية.
  دى إح تحلل ضمن علم االجتماع التنظيم والعمل،توفير دراسة علمية أكاديمية

 .)أدرار( لمنطقةالظواهر الحديثة با
  وصل " يهدف إلى استخدام النتائج المتتطبيقيفي جانبه العلمي  أكاديميوكأي بحث

 ،1إليها عن طريق عملية البحث وتطبيقها للوصول إلى حل المشكلة المطروحة"
ونحن بدورنا سنحاول إعطاء مقترحات يمكن من خاللها تنظيم عمل المرأة بهذا 

 مراعين بالموازاة الجانب القانوني وخصوصية المنطقة أي المجتمع األدراري.   المجال
 ثانيا: مفاهيم ونموذج الدراسة 

 التحديد اإلجرائي لمفاهيم الدراسة -1
بتعقد  ،تتميز الدراسات السوسيولوجية على غرار الدراسات اإلنسانية واالجتماعية      

 ومن أجل تفادي تداخل المفاهيم لذلك ،جهة أخرى مفاهيمها من جهة ومرونتها النسبية من 
أصبح من الضروري في الدراسات السوسيولوجية ضبط المفاهيم "بما يسمح  ،واختالطها

حيث يرجع الباحث أساسا إلى المفاهيم الواردة في عنوان ، وترابط مراحل البحث وتسلسلها
 اً وتعريفها تعريف ،2ن البحث"الموضوع ثم إلى بعض المفاهيم المستترة غير الظاهرة في عنوا

 إضافة إلى التعريف اإلجرائي والذي، لعلماءاأي ما اصطلح واتفق عليه مجموع  اصطالحياً 

                                                           
، 2222، القاهرة، المكتب العربي الحديث ،2ط، كيفية كتابة األبحاث واإلعداد للمحاضرات، محي محمد مسعد - 1

 .29 ص
 . 478ص  ،2222، اإلسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة، أصول البحث العلمي، حسين عبد الحميد رشوان - 2
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إذ يضعه الباحث ويبين فيه الجوانب التي تشملها مفاهيم الدراسة التي هو ، يعتبر مهم جدا
دد في منطلق سنحمن هذا الو  حيث يشير إلى أبعاد ومؤشرات كل مفهوم.، بصدد القيام بها
 تعريف اإلجرائي لمفاهيم الدراسة والمتمثلة فيما يلي:الهذا العنصر 

هي مختلف المؤثرات المادية والمعنوية والسيكولوجية  السوسيومهنية: لظروفا -أ
ي المحالت العاملة ف )المتمثل في دراستنا بالمرأة ةتعرض لها العاملتوالتفاعالت التي 

 ( في العمل وتشمل كل من: التجارية
 الظروف االجتماعية : 
 الوضعية االجتماعية -      
 .القبول االجتماعي ونظرة المجتمع -      
 األسرة وتأثيراتها. -      
 العالقات االجتماعية للمرأة في العمل. -      
 الظروف المهنية: -أ

 والمكافآت، مشاكل الحوافز ،فترات العمل واإلجازات ،األجرالظروف التنظيمية )-       
 ،(العمل

  (التحرش، الجانب األمني في العملالظروف األمنية ) -
 التأمين االجتماعي  -
 (العمل ، تهوية، رطوبة، اإلضاءة، ...، عبءبيئة العملالظروف الفيزيقية ) -
هو العمل الذي تقوم به المرأة في المجال التجاري  التعريف االجرائي لعمل المرأة: -ب

 والمتمثل في بيع المنتجات الجاهزة، وتتقاضى مقابل ذلك أجرًا معلومًا.
ي أحد ف قوم بالبيعهي كل امرأة ت: بالمحل التجاري  التعريف اإلجرائي للمرأة العاملة -ت

  المحالت التجارية بمدينة أدرار وال تكون مالكة للمحل.
هو بقاء العاملة في عملها أي تمارس العمل في المهني:  إلجرائي لالستقرارا التعريف -ث

ذا آخر إذا وفر لها ه عملالمحل التجاري دون التفكير في ترك العمل أو االنتقال إلى 
 العمل الراحة النفسية والطمأنينة وحاجاتها لمادية واالجتماعية.

المحالت التجارية العامة هي المحالت المخصصة  التعريف اإلجرائي للمحل التجاري: -ج
لبيع أو عرض منتجات جاهزة معينة ال تحتاج ألي عمليات تصنيعية أو إضافية أخرى 
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نما يقتصر التعامل فيها على العرض والبيع فقط : محالت والمتمثلة في دراستنا في، وا 
لمكتبات، زة واألحذية، ابيع األجهزة الكهربائية واإللكترونية، محالت بيع المالبس الجاه

محالت الديكور، محالت الخياطين، الصيدليات، محالت النظارات، محالت بيع 
يع محالت ب، محالت بيع المأكوالت، المفروشات، محالت تأجير مستلزمات الحفالت

      .)الواجهات الكبرى(، .. ةالمواد الغذائي
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  نموذج الدراسة -1
     الظروف االجتماعية                                                                                                                      

 عدم التغيب عن العمل  -                                                                                        الوضعية االجتماعية )عزباء، متزوجة(    -
 الوضعية االقتصادية لألسرة المبحوثة -

 )مكان اإلقامة، عمل الوالدان،...(
 ألسرة والقبول االجتماعي )تأييد، رفض(  -
     العالقات االجتماعية في محيط العمل   -

      
                 الظروف السوسيو مهنية                االستقرار المهني                                                           

  تأثير                                                          
 البقاء في نفس المحل لمدة أطول  -  

 
 لظروف المهنيةا        

 
                                                                                                              

 األجر، فترة العمل ) الظروف التنظيمية  -
 عدم التفكير في ترك العمل وتغيره-                                                                                             االجازات، المكافآت مشاكل العمل(   

 )الحماية من التحرش،                                                     الظروف األمنية -
 الوسائل األمنية(

 : يوضح نموذج الدراسة(10الشكل رقم )                                        التأمين االجتماعي -

 )بيئة العمل، عبء   الظروف الفيزيقية - 

 (المصدر: من إعداد الباحثة)                              العمل(                                     
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 ثالثا: اإلجراءات المنهجية للدراسة 
 منهج الدراسة-1

فهو ، ال يمكن الخوض في أي دراسة علمية دون اتباع خطوات محددة وواضحة األهداف
أن هناك  االحقائق، بماكتشاف  قصد ي دراسته للمشكالتف الباحث الطريقة التي يتبعها

المنهج الذي  الباحث يختارأن فمن الضروري عدة مناهج في مجال العلوم االجتماعية 
  .يتناسب وموضوع الدراسة

كما  الذي يعنى بوصف الظاهرة المنهج الوصفي هذه اعتمدنا في دراستنا قد ونحن بدورنا
كما أنه" يعتمد على تجميع  1توجد في الواقع وصفا دقيقا، ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا،

 2يرها للوصول إلى تعميمات مقبولة".الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتحليلها وتفس
 نعالكشف و  ،بوصف ظاهرة عمل المرأة في المحالت التجاريةفي دراستنا قمنا  وعليه

 لىثم تفسير كيفية تأثير هذه الظروف عالتي تتعرض لها  والمهنية االجتماعية ظروفال
 .استقرارها المهني، كما قمنا بتحليل نتائج الدراسة الميدانية تحليال إحصائيا وسوسيولوجيا

 أدوات جمع البيانات-2
كما أن المنهج المتبع تختلف أدوات جمع البيانات حسب الموضوع والهدف من الدراسة، 

روف ظيفرض على الباحث نوع محدد من التقنيات، وبما أن موضوع دراستنا يدور حول ال
التي تتعرض لها المرأة العاملة في المحالت التجارية وكيف تؤثر هذه األخيرة على استقرارها 

 التقنيات التالية: علىالمهني، كان لزاما علينا أن نعتمد 
وتعرف على أنها:" عبارة عن مجموعة من األسئلة وضعت من قبل  :االستمارة -أ

الباحث الستنباط معلومات معينة تتعلق بموضوع أو مشكلة محددة، معدة بشكل 
  3يعتقد بأنها تقود إلى إجابات تؤدي إلى تحليل المشكل."

                                                           
عداد األبحاث،صالح بلعيد،  - 1  .22، ص 2222دار هومه، الجائر،  في المناهج اللغوي وا 
 .221، ص4892، وكالة المطبوعات، الكويت، 6، طأصول البحث العلمي ومناهجهأحمد بدر،  - 2
، دار المناهج، عمان، البحث العلمي مناهجه، أساليبه وأدواتهعلي إحسان شوكت، فوزي عبد الخالق فائق،  - 3

 .96، ص2221
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تم عرضها على األساتذة المحكمين من وبعد تصميم االستمارة وتصحيحها مع المشرف 
، وقد قمنا بتقسيم استمارة الدراسة إلى ثالث محاور أساسية، يقيس كل محور أجل ضبطها

 العالقة بين أحد المتغيرات المستقلة وتأثيره على المتغير التابع وهي موزعة كما يلي:  
  .البيانات الشخصية للمبحوثاتسؤااًل متعلق ب 42ويضم  المحور األول: -
في  ةوالمتمثل االجتماعية للعامالت ظروفاليقيس  سؤاالً  47فيضم  :المحور الثاني -

أما عن  ،وتأثيرها في استقرارها المهني )القبول االجتماعي والعالقات االجتماعية(
الوضعية االجتماعية فنجد أن أسئلة المحور األول تغطي جانب مهما منها إضافة 

 إلى بعض األسئلة من المحور الثاني.
ال يقيس الظروف المهنية للعامالت والمتمثلة في سؤ  22ويحمل  المحور الثالث: -

)األجر، دوام العمل، االجازات، مشاكل العمل، الجانب األمني، التأمين االجتماعي 
 وبيئة العمل(، وتأثيرها في استقرارها المهني. 

وقد تم توزيع االستمارات مع ملئها عن طريق المقابلة على عينة من النساء العامالت في 
 عاملة. 96التجارية في مدينة أدرار، ويقدر عددهن ب المحالت 

وقد قمنا بمعالجة البيانات الميدانية باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
(spss)  من خالل تفريغ االستمارات واستخراج النتائج )الجداول البسيطة 49اإلصدار ،

نا ل االرتباط بيرسون، وكاف تربيع حيث ساعدوالنسب المئوية، معام توالمركبة(، من تكرارا
 هدا البرنامج في المعالجة اإلحصائية بشكل أسرع وبدقة أكبر.

سمح العلوم االجتماعية، ت وهي من بين تقنيات البحث العلمي في مجالالمقابلة:  -ب
بالحصول على معلومات كيفية، بهدف التعرف على مواقف األشخاص تجاه 

تكون أسئلتها عامة ومشتركة بين جميع المبحوثين  الوضعيات التي يعيشونها،
كما أنها ُتَعُد حوارًا منظمًا ومسيرًا هادفًا بين الباحث والمبحوث  1أو عدد منهم،

                                                           
   عوفي مصطفى، رضا نعيجة، باشيخ أسماء، محمداتني شهرزاد، لعريبي أحمد.المحكمين همهؤالء األساتذة : 
، دار المسيرة للطباعة والنشر 4، طالتقليدية وااللكترونية، البحث العلمي واستخدام المعلومات عامر قنديليجي - 1

 .478، ص 2229والتوزيع، عمان، 
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الذي وقع عليه االختيار، ويرجو الباحث منها الحصول على معلومات ترتبط 
 .1بطبيعة بحثه

مرأة مساعدة، بقصد فهم أكبر لوضعية اللقد استعملنا في بحثنا هذا تقنية المقابلة كأداة 
العاملة والظروف التي تتعرض لها جراء مزاولتها هذه المهنة، كما أن هذه التقنية ساعدتنا 
على رفع اللبس عن بعض اإلجابات الموجودة في االستمارة، وقد قمنا بمقابلة عدد من 

نا أن لهن اللواتي رأي المبحوثات تم انتقاؤهن بطريقة قصدية، أي اخترنا بعض المبحوثات
خبرة في هذا المجال وأيضا لهن رغبة في مساعدتنا بالمعلومات التي لها صلة بالبحث 

، وبما أن االستمارة قد تم ملؤها عن طريق المقابلة فإن تقريبا مبحوثات 42ويبلغ عددهن 
بالمقابلة  نجميع األسئلة تم اإلجابة عليها، وبالتالي فإن عدد المبحوثات اللواتي قمنا معه

لم يكن كبير فالغرض من هذه التقنية هي توضيح والتأُكد من بعض النقاط فقط، وليس 
 جمع المادة العلمية الخاصة بالبحث ككل.

 الدراسة  مجاالت -3
 المجال المكاني: -أ

يتمثل المجال المكاني لدراستنا في مجموع المحالت التجارية التي توظف النساء كبائعات 
 دينة أدرار فقط )بلدية أدرار(.والتي تقع في م
 المجال البشري:  -ب

يتمثل المجال البشري لدراستنا في كل النساء العامالت كبائعات في أحد المحالت التجارية 
 بمدينة أدرار.

وبما أن الدراسة ُتعَنى بالنساء العامالت كبائعات أي لسن مالكات للمحل فإننا لم نجد 
التأمينات االجتماعية للعمال األجراء، حيث صرح هذا احصائيات تمثلهن لدى صندوق 

األخير بأن أغلب أرباب العمل ال يؤمنون العامالت وبالتالي ال توجد احصائيات دقيقة وال 
 قمنا بالتجول والبحث عن المبحوثات عبر محالت مدينة أدرار. يحتى تقريبية لهن، وبالتال

                                                           
، ص 2228، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية2أسس البحث العلمي، ط، حسان الجياللي، سالطنيةبلقاسم  - 1

422. 
 هن بعد جمع يالمبحوثات اللواتي أجرينا معهن المقابلة لسن كلهن ممن ملئنا االستمارة بل هناك مبحوثات تم العثور عل

 ، وحاولنا االستفادة من تجربتهن في تحليل النتائج.البيانات باالستمارة
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 مراحل أساسية وهي كما يلي:مرت هذه الدراسة بثالثة المجال الزماني:  -ت
وهي المرحلة االستطالعية حيث تم تكوين نظرة عن ميدان الدراسة، المرحلة األولى:  -

ومعرفة أماكن تواجد أفراد العينة، عددهم، المادة العلمية المتعلقة بأدبيات الموضوع، 
 ةرساأي االلمام بحيثيات الموضوع ومعرفة عن مدى إمكانية االنطالقة الفعلية في الد

)أي بعد قبول المشروع  2246العلمية لهذا الموضوع، وامتدت هذه المرحلة من سنة 
 .2247من قبل المجلس العلمي( إلى غاية نهاية 

، تم فيها جمع المادة العلمية 2249إلى غاية  2247امتدت من المرحلة الثانية:   -
ن محكميتنظيمها وتلخيصها مع اعداد تقنية الدراسة، حيث تم عرضها على ال

ملء ثم قمنا بالنزول إلى الميدان و  وتصويبها بعد األخذ بآراء المحكمين من األساتذة،
، حيث تطلب منا األمر 2249إلى أكتوبر  2249االستمارات بداية من شهر جوان 

إلى البحث عن المحالت وملء االستمارات عن طريق المقابلة هذا من جهة، ومن 
ارات تزامنت مع العطلة الصيفية حيث تنقص جهة أخرى أن فترة توزيع االستم

الحركة والنشاط التجاري بالمنطقة نتيجة لدرجة الحرارة المرتفعة والعطلة الصيفية، 
 لذلك استلزم منا األمر وقت طويل لملء االستمارات.

، قمنا في هذه 2248إلى نهاية سنة  2249امتدت من أواخر سنة المرحلة الثالثة:  -
ويب البيانات ومعالجتها احصائيا، استخراج النتائج، ومراجعة المرحلة بتفريغ وتب

 العمل في شكله النهائي. 
 تجدر اإلشارة هنا أن العمل قد شهد توقفا من حين آلخر نتيجة لظروف خارجية.

 وطريقة انتقائها عينة الدراسة -4
المجموعة هي " ر أدقوبتعبي ،الذين ستجرى عليهم الدراسة المبحوثون  يتمثلون فيو      

الجزئية التي يقوم الباحث بتطبيق دراسته عليها، وتكون ممثلة لخصائص مجتمع الدراسة 
ة المحالت التجارية بمدينكبائعات بالنساء العامالت من ، وتتمثل عينة دراستنا 1الكلي"
ونظرا لصعوبة حصر مجتمع الدراسة لجأنا إلى أسلوب العينة الغير احتمالية وذلك  أدرار،

باختيارنا للعينة القصدية، أي كل امرأة توافق على ملء االستمارة نضمها إلى عينة الدراسة 

                                                           
 .429ص  مرجع سابق بلقاسم سالطنية، حسان الجياللي، - 1



 اإلطار المنهجي للدراسة                                                      لفصل األول ا
  

 
06 

من العامالت بعد أن رغبنا في  42كما أننا أجرينا مقابالت مع  مفردة. 96وقد بلغ عددهن 
 كبر فيما يخص بعض النتائج.يحات أاجاد توض

  رابعا: الدراسات السابقة وصعوبات الدراسة
 عرض الدراسات السابقة-1

نعني بالدراسات السابقة " كل دراسة ميدانية سبقت البحث الحالي والتي لها عالقة به سواء 
من حيث موضوع البحث أو إطاره المرجعي أو منهجيته لالستفادة منها منهجيا ونظريا 

  1مجال عملنا الحاضر." وتحديد
إذ من خاللها يمكن  ،وعليه فان الدراسات السابقة نقطة مهمة في مجال البحث العلمي

للباحث التعرف على مختلف األطروحات واألبحاث التي تناولت الموضوع الذي هو بصدد 
وعلى  ،القيام به وكذا االطالع على مختلف الجوانب التي تم دراستها والنتائج المتوصل إليها

ضوئها يعمل هو اآلخر باالستفادة منها ومواصلة البحث والكشف عما غفل عنه الباحثين 
 وهذا ما يحقق الصفة التراكمية للعلم.، الذين سبقوه

وسنعرض في هذا العنصر مختلف الدراسات التي تناولت موضوع المرأة العاملة وكذا   
التي استطعنا  ري الجزائ والمجتمعالعربية  والتي تم تطبيقها في المجتمعات، االستقرار المهني

  .الحصول عليها)في حدود اطالعنا(، حسب تسلسلها الزمني من القديم إلى الحديث
 عرض الدراسات السابقة حول االستقرار المهني-أ
 "االستقرار والتكامل في التنظيم الصناعي دراسة بعنوان: "  2دراسة "محمد علي محمد

جريت أميدانية في الشركة التابعة للمؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج بمصر"، 
(، وسعت الدراسة للكشف عن مدى تكامل العمال واستقرارهم المهني، وعلى 4864)سنة 

وا يفضلون ، وما إن كانمدى اقتناع العمال بأن عملهم في التنظيم يشكل مستقبال مهنيا لهم
تغيير عملهم واالنتقال إلى تنظيم آخر، كما أنه قارن في دراسته بين استمرارية عضوية 
العمال في التنظيم أو تفضيلهم االنتقال إلى تنظيمات آخرى جديدة مع افتراض تساوي 

عامل  222األجر وبعض الظروف األخرى، وقد تم تطبيق الدراسة على عينة قدرها 
 على خمسة أقسام إنتاجية وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:موزعة 

                                                           
 .422، ص 2229دار قرطاجة للنشر والتوزيع، الجزائر،  دراسات في التنمية البشرية،بوخريس بوبكر، وآخرون،  -1
 .299، ص 4872، اإلسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2، طمجتمع المصنعمحمد علي محمد،  - 2
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أبدوا رغبة  ٪ 12.8من أفراد العينة أبدوا تمسكهم بعملهم الحالي مقابل  ٪ 27أن  -
 شديدة في تغيير مكان عملهم.

 ٪ 22.2من إجمال أفراد العينة يفضلون البقاء في المؤسسة، في حين  ٪ 78.2 -
أظهروا رغبتهم في تغيير عملهم، ويعزى هذا للمتغير األجر، وقد أكدت الدراسة أن األجر 

 الجيد يلعب دورًا أساسيا في استقرار العامل في عمله. 
 "أسباب االستقرار في العمل الصناعي بالجزائر دراسة بعنوان:   1دراسة "صالح بن نوار"

وقد هدفت  ،(4882أجريت) سنة  ،لشرق"ميدانية بالديوان الوطني للحليب ومشتقاته با
تمثل تو  ،الدراسة إلى البحث عن الظروف المالئمة والمحفزة للعمل داخل المؤسسة الصناعية

، لترقية(ا، اإلشراف الجيد ،األجر المناسب ،التنظيم الجيد للعملالظروف الفيزيقية، في )
قد و تقبال، مس ةادرة المؤسس، وعدم التفكير في مغوالتي تؤدي إلى استقرار العامل في عمله

مقابلة ال ،استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته ومجموعة من التقنيات كالمالحظة
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة ، عامل 68إذ تم تطبيقها على عينة قدرها  ،واالستمارة

 من النتائج نذكر أهمها:
من أفراد العينة يؤكدون أن األجر والمكافآت التشجيعية من أهم    79,26أن نسبة   -

العوامل التي تساعد على استقرار العامل في عمله واطمئنانه على مستقبله المهني في 
، وبالتالي ضرورة رفعها لتحقيق أهدافه الخاصة وأهداف المؤسسة، مع تأكيد تكييف المؤسسة

 آل إليه الوضع االقتصادي. قيمة األجور مع المستوى المعيشي الذي
التطور ر العامل بشعِ إذ أنها تُ  ،أن الترقية من أهم العوامل المساعدة في االستقرار المهني -

 والتقدم في مجال عمله.
العمل على تحسين العالقات االجتماعية داخل المؤسسة بين العمال ورؤسائهم بالعمل -

 المهني. هقرار من نسبة استحتى يشعر العامل بقيمته مما يزيد 
 االهتمام بالظروف الفيزيقية التي تحفز العامل على قيامه بعمله في جو مريح. -

                                                           
، جتماعقسم علم اال، غير منشورة ،رسالة ماجستير، أسباب االستقرار في العمل الصناعي بالجزائر ،صالح بن نوار -1

 . 4882،جامعة منتوري قسنطينة
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 "الترقية الوظيفية واالستقرار المهني دراسة حالة بعنوان 1دراسة "فاتح جبلي " :
-2222أجريت )سنة  ،المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت وحدة الخروب قسنطينة"

إلى البحث عن العالقة بين كل من الترقية الوظيفية حيث هدفت الدراسة ، (2226
تمارة وقد تم تطبيق تقنيتي االس ،في ذلك المنهج الوصفي ماً ستخدِ واالستقرار المهني مُ 

 وخلصت الدراسة جملة من النتائج نذكر منها: ، والمقابلة على عينة من مجتمع الدراسة
قرار في العمل يرتبط بالترقية إلى من أفراد مجتمع الدراسة يؤكدون أن االست 91,1أن  -

 حد كبير.
يفية المكافآت( وأن للترقية الوظ ،العالوات ،أن االستقرار المهني له عالقة بكل من )األجر -

 تأثير على االستقرار المهني داخل المؤسسة قيد الدراسة.
 "العوامل المؤثرة على االستقرار بعنوان:  2دراسة "علي الضالعين، نجم العزاوي"

(، 2228أجريت )سنة  الوظيفي لدى العاملين في الشركات الصناعية في األردن"
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر عملية عدم االستقرار الوظيفي 
لدى العاملين في الشركات الصناعية األردنية، حيث استخدم الباحثين تقنية 

عامل في الشركات الصناعية  221ها االستمارة، وتم توزيعها على عينة عشوائية قدر 
 في مدينة الكرك الصناعية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج نذكر أهمها:

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين عدم استقرار الموظفين وتدني األجور، وعدم  -
 تناسب ساعات العمل، وعدم توفر التأمين الصحي على االطالق للعاملين بالشركة.

إحصائياً بين عدم االستقرار الوظيفي للعاملين وعدم إيجابية العالقة هناك عالقة دالة  -
بين اإلدارة والعاملين من حيث التعامل، وصعوبات تتعلق بطبيعة العمل التي يواجهها 

 الموظفين.

                                                           
 ،غرافياقسم علم االجتماع والديم ،غير منشورة، رسالة ماجستير، الترقية الوظيفية واالستقرار المهني ،فاتح جبلي -1

 .2226-2222 ،جامعة منتوري قسنطينة
ي لدى العاملين في الشركات الصناعية ف العوامل المؤثرة على االستقرار الوظيفيعلي الضالعين، نجم العزاوي،"  - 2

 .427، 97، ص ص 2242، 21، العدد مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةاألردن"، 
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  العالقات اإلنسانية االستقرار الوظيفي عند بعنوان:  1دة العيفاوي"يدراسة "فر "
 ،(2242أجريت )سنة  ،سوميفوس مركب تبسة"العمال دراسة ميدانية لمؤسسة 

هدفت الدراسة إلى البحث عن تأثير العالقات اإلنسانية على استقرار العامل داخل 
حيث طبقت تقنيتي المالحظة والمقابلة الحرة والنصف موجهة  ،المؤسسة قيد الدراسة
 عامل. أسفرت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:  222على عينة حجمها 

ي من الرئيس والمرؤوسين مما يؤد لّ  أن العالقات اإلنسانية في العمل غير فعالة بين كُ  -
 إلى عدم استقرارهم مهنيا.

ويواجه عدة معوقات مما يؤثر  ،االتصال الرسمي والغير رسمي داخل المؤسسة ضعيف -
هذا ما و  على تحسين اإلنتاج وتطوير أداء العمال وال يعمل على تعزيز العالقات اإلنسانية

 يعكس انخفاض في مستوى رضا العمال واستقرارهم.
  "االستقرار الوظيفي وعالقته بأداء العاملين  بعنوان: 2دراسة " رفيقة بن منصور"

-في القطاع الخاص دراسة بالمؤسسة الخاصة صرموك للمشروبات الشرقية 
هدفت هذه الدراسة  ،(2241 -2242حيث أجريت الدراسة )سنة  ،" -سطيف 

لى الكشف عن العالقة بين كل من االستقرار الوظيفي واألداء الوظيفي في إ
مؤسسات القطاع الخاص وتأثير كل من العوامل السوسيوتنظيمية على هذين 

حيث تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي ومجموعة من  ،المتغيرين
قت على عينة بِ طُ  إذ، والمالحظة المقابلة ،أدوات جمع البيانات وهي االستمارة

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج نذكر أمهما:  ،مفردة 22قدرها 
 هناك عالقة سببية بين االستقرار الوظيفي واألداء الوظيفي. -  
أن االستقرار الوظيفي في المؤسسة هو ظاهري ألن العمال لديهم سلوك سلبي نحو  -  

وكذا غياب الرغبة بالعمل وعدم الشعور باالنتماء للمؤسسة مما يفقدهم  ،العمل والمؤسسة
 الفعالية في أداء وظائفهم.

                                                           
سم علم ق ،غير منشورة ،رسالة ماجستير، العالقات االنسانية واالستقرار الوظيفي عند العمال، فريدة العيفاوي  -1

 .2242-2242 ،تبسةجامعة  ،االجتماع والديمغرافيا
، ر منشورةغي ،رسالة ماجستير ،االستقرار الوظيفي وعالقته بأداء العاملين في القطاع الخاص ر،رفيقة بن منصو  -2

 . 2241-2242، جامعة الحاج لخضر باتنة ،قسم علم االجتماع
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أن أسلوب اإلكراه وأسلوب الجزاء والعقاب الذي تتخذه المؤسسة كإستراتيجية للعمل يحبط  -
 من فعالية أداء العمال داخل المؤسسة ويهدد استقرارهم الوظيفي.

 ة حول المرأة العاملةعرض الدراسات السابق-ب
تنا هذه إال أننا في دراس ،بالنسبة للدراسات التي تناولت عمل المرأة فهي كثيرة ومتعددة 

كل والتي لها عالقة بش ،سنقتصر فقط بعرض الدراسات التي تناولت ظروف عمل المرأة
 مباشر بالموضوع قيد الدراسة. 

 أجريت ،والمرأة العاملة الجزائرية"العوامل االجتماعية بعنوان " 1"عمار مانع" دراسة 
هدفت إلى البحث عن مدى تعامل سوق العمل ، (2222 -2224هذه الدراسة سنة )

 ،مع اليد العاملة النسوية مقارنة باليد العاملة الذكورية واألسباب الكامنة وراء ذلك
عاملة  82 وقد قام الباحث بمسح شامل لجميع العامالت بالمصنع حيث بلغ عددهن

و الفئة الثانية تضم كل من  % 22ن على فئتين، فئة العازبات ونسبتهن وه
مت في الدراسة خدِ ستُ وقد اِ  ،أيضا %22المتزوجات والمطلقات واألرامل ونسبتهن 

اعتمد وأما المالحظة ف ،تقنيتي االستمارة والمقابلة لمعرفة ظروف العاملة بالمؤسسة
لعامالت. وقد خلصت الدراسة إلى عليها الباحث للكشف عن الظروف الفيزيقية ل

 جملة من النتائج أهمها: 
حياة المرأة العاملة عن حياة الرجل العامل كونها تقوم بوظيفة أسرية تستدعي  تتميز -

الدين  ،منها أن تبذل جهدا إضافيا كونها تعيش في وسط ثالثة وضعيات متناقضة
 الرأي العام. ،الدولة من خالل نصوصها التشريعية ،اإلسالمي

، حضانةدور ال، غياب كلي للبنية االجتماعية المساندة للمرأة العاملة )رياض األطفال -
 الخدمات الصحية لألمومة(.

 غياب النقل التابع بالمؤسسة إضافة إلى بعدها عن مكان إقامة العامالت. -
 .ضيق المؤسسة )مكان العمل( -
غياب الوسائل االلكترونية التي تساعد المرأة العاملة على القيام باألشغال المنزلية  -

 ال تمتلكن آلة غسيل.  % 92.26إذ تصل نسبتهن إلى 
                                                           

رسالة  ،دراسة ميدانية بمؤسسة التفصيل برج بوعريريج ماعية والمرأة العاملة الجزائريةالعوامل االجت، عمار مانع- 1
 . 2222-2224، جامعة قسنطينة ،قسم علم االجتماع، غير منشورة، ماجيستير
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  دراسة "مليكة هيونMALIKA HAYOUNE "1  :مقاربة سوسيوبعنوان"-
انثروبولوجية حول عمل المرأة واالستثمار في مجال منهي جديد حالة العامالت 

(، هدفت الدراسة 2244-2242أجريت )سنة في المحالت التجارية بمدينة بجاية "
للتعرف على وضعية المرأة العاملة في قطاع المبيعات )بائعة في المحالت 
التجارية(، وما إن كانت هذه الفئة من العامالت مقبولة اجتماعيا أم أنها مستبعدة؟ 

لمجتمع الجزائري، وقد استخدمت خاصة وأن هذا المجال كان من المحظورات في ا
الباحثة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي المقارن، مع تطبيق تقنية المقابلة 

عاملة بمدينة بجاية. ونذكر فيما يلي أهم ما  42على عينة متكونة من  والمالحظة
 خلصت إليه الدراسة:

اب )األب(، فغيأن أكثر شيء دفع بالعامالت للعمل في هذا المجال هو غياب المعيل  -
 هذا األخير يزيد من احتمال اتجاه النساء للعمل بهذا المجال.

إن قبول األسرة لهذا النوع من المهن مقترن بمدى وعي الفتاة ومسؤوليتها في الحفاظ  -
على شرفها، وللحفاظ على أمنها فهي تختار العمل بالمكان أقل خطورة، بحيث يكون   

 لعمل لدى شخص موثوق.قريب من محل السكن، توفر نقل، ا
 أن العامالت ال يتوقعن االستمرار بالعمل وال يفكرن في ذلك خاصة في حالة الزواج.  -

  
 "المحددات االجتماعية لمهنة المرأة دراسة بعنوان 2دراسة "ابتسام هادي كاظم" :

أجريت هذه الدراسة ، ميدانية من وجهة نظر أساتذة جامعة بغداد مجمع الجادرية"
هدفت الدراسة إلى تحديد المحددات االجتماعية لمهن المرأة وتأثير  (2242)سنة 

مكانياتها وقد طبقت  ،المجتمع ونظرته لحق المرأة في اختيار المهنة التي تتناسب وا 
 مفردة 222هذه الدراسة على عينة من المدرسين والمدرسات بالجامعة بلغ عددهم 

 االستنتاجات وهي: إلى مجموعة منإناث( لتصل  422-ذكور422)
 أن أكثر المهن التي تتالءم والمرأة هي مهنة التدريس.  -

                                                           
 1 -Malika Hayoune, Approche socio-antropologique sur le travail des femmes et investissement de 

nouveaux aspaces professionnels (cas des vendeuses des boutique de la ville/ commune de Béjaïa), 

Mémoire de magister,Faculté des Sciences Sociales et Humaines, Université de Béjaïa,2010-2011. 

جلة البحوث التربوية م ،"المحددات االجتماعية لمهنة المرأة"، كواكب صالح البيرماني، ابتسام هادي كاظم- 2
 .428، 92، ص ص 2242، سنة 21العدد ، 8، المجلد بغداد ،كلية التربية للبنات، والنفسية
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أن العوامل الثقافية واالجتماعية تلعب دورا في تحديد مشاركة المرأة في النشاطات  -
 االقتصادية.

أن المحددات االجتماعية التي لها تأثير على اختيار مهنة المرأة جاءت مرتبة على   -
 طبيعة المجتمع(. ،الدين ،التقاليد، اتالتوالي )العاد
 بعنوان:  1""ريم بنت عبد العزيز الحصيف  و هيا بنت محمد المقرن"" دراسة

-2242أجريت )سنة  ،"عمل المرأة السعودية في محالت المستلزمات النسائية"
وهي عبارة عن دراسة اثنوغرافية هدفت إلى التعرف على طبيعة الحياة  ،(2242

      تي تعيشها المرأة السعودية في ظل عملها في المحالت التجاريةاالجتماعية ال
وردة فعل المجتمع السعودي حيال  ،والمشكالت التي تواجهها ،) وهو عمل جديد(

حالت المتمثل في تأنيث م ،ذلك وعلى حقوقها التي تطالب بها وفق القرار الجديد
حيث طبقت الدراسة على عينة من النساء السعوديات  ،مستلزمات النسائيةالبيع 

 ،العامالت في محالت بيع المستلزمات النسائية في مجمعات الرياض)كبائعة
ومن بين أهم ما  ،مستخدمين تقنيتي المالحظة المباشرة والمقابلة ،محاسبة(

 توصلت إليه هذه الدراسة هو: 
لنوع من العمل هي البطالة مما جعلهن أن أهم األسباب التي دفعت العامالت إلى هذا ا -

 قصد سد احتياجاتهن واالعتماد على أنفسهن. ،يخترنه
 عدم تقبل األهل وبعض أفراد المجتمع وخاصة الرجال إلى هذا النوع من األعمال. -
بائن من خالل تعاملها مع الز ، أن العمل بالمحالت التجارية يزيد من ثقة المرأة في نفسها -

 وهذا ما يشعرها بإثبات وجودها.  ،والتفاعل معهم
أهم المعوقات التي تواجهها المرأة السعودية العاملة في المحالت التجارية تمثلت في عدد  -

ساعات العمل التي شكلت لها صعوبة في التوفيق بين العمل في البيت والعمل خارجه 
  ة.وكذا صعوبة التوفيق بين العمل والعالقات المجتمعي ،خاصة المتزوجات

                                                           
   عمل المرأة السعودية في محالت المستلزمات النسائية  ،ريم بنت عبد العزيز الحصيف ،هيا بنت محمد المقرن  -1
 . 2242-2242ه الموافق ل  4121-4122، جامعة الملك سعود ،سياسات التربية قسم، "دراسة اثنوغرافية"
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 "بعنوان: " تأثير التحرش الجنسي على االستقرار  1دراسة "حاج علي حكيمة
دراسة ميدانية بالقطاع الصحي بوالية تيزي وزو  المهني للمرأة العاملة

هدفت الدراسة إلى  ،(2241-2242أجريت هذه الدراسة )سنة  ،"وبومرداس
تفسير ظاهرة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة بشكل عام والمرأة الجزائرية بشكل 

لدراسة أقيمت هذه ا ،والذي يهدد أمنها وحياتها النفسية واستقرارها المهني ،خاص
( وقد أعتمد في هذه بومرداس-وزوعاملة بمستشفى )تيزي  422على عينة قدرها 
ئج توصلت الدراسة إلى جملة من النتاي، صفي والمنهج التحليلالدراسة المنهج الو 

 نذكر منها: 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة في التحرش الجنسي وفقا  -

 لمتغير كل من الجنس وكذا االستقرار المهني.
جنسي ش العدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة في التحر  -

 سنوات الخبرة والمؤهل العلمي. ،وفقا لمتغير كل من الحالة االجتماعية
  التحديات التي تواجه المرأة  بعنوان: 2"دراسة "حنان شعشوع محمد الشهري "

هدفت الدراسة للتعرف على أهم التحديات االجتماعية  العاملة في القطاع الخاص"،
واالقتصادية التي تواجه المرأة العاملة في المراكز التجارية بالسعودية، حيث اعتمدت 
الباحثة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، مع استخدام تقنية االستمارة، وتم 

تواجدة في بعص المراكز عاملة م 122تطبيقها على عينة عشوائية عنقودية، قدرها 
 التجارية بمنطقة جدة، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج نلخص أهمها كما يلي: 

عام،  28-22إن غالبية العامالت من الفئة العازبة تتراوح أعمارهن ما بين  -
 كما أن مستواهم العلمي ثانوي.

أن أغلب المبحوثات مدة خبرتهن أقل من سنة، وأنهن ينتمين إلى أسر ذات  -
.  دخل اقتصادي متدن 

                                                           
، ورةغير منش ،رسالة ماجستير، تأثير التحرش الجنسي على االستقرار المهني للمرأة العاملة ،حاج علي حكيمة -1

 .2241-2242، جامعة معمري تيزي وزو، قسم علم النفس
 ،مجلة العلوم االجتماعية، "المرأة العاملة في القطاع الخاصالتحديات التي تواجه حنان شعشوع محمد الشهري،  - 2

 .29، 27، ص ص 2249، ديسمبر 7برلين، العدد –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا 
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أثبتت الدراسة أن العامالت يواجهن تحديات اجتماعية كالنظرة السلبية وعدم  -
تقبل أفراد المجتمع لعملهن بسبب العادات والتقاليد السلبية المسيطرة، وكذا 
يعانين من صراع األدوار بين متطلبات العمل واألسرة، وسجلت الدراسة أن 

مع األقارب واألصدقاء، ضعفت بعد مزاولتهن  العالقات االجتماعية للعامالت
 لعملهن كبائعات في المراكز التجارية.

أن أغلب العامالت يعانين من تدني األجور وغياب األمن الوظيفي في ظل  -
عدم وجود راتب تقاعدي، كما أن ظروف العمل التي تعمل فيها العاملة تفتقر 

 نة لألطفال.إلى فترات راحة في وقت دوام العمل، وألماكن حضا
 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  -2

بعد عرضنا للدراسات السابقة التي تناولت موضوع االستقرار المهني وعمل المرأة، نجد أنها 
 تختلف في جوانب وتتفق وقد تتداخل أيضا في جوانب أخرى، سنوضح ذلك فيما يلي: 

 :)حظ أن أغلب الدراسات وخاصة نال من حيث ميدان الدراسة )بيئة، طبيعة العمل
ما تعلق باالستقرار المهني، قد طبقت في مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي 
ونخص بالذكر الدراسات الجزائرية، أو أنها دراسات على مؤسسات تابعة للخواص 
ذات طابع إنتاجي، غير أن دراستنا تختلف من حيث مكان العمل، إذ أننا سنجري 

جارية، وأن هذه األخيرة تتميز عن الطابع المؤسساتي الرسمي، بحثنا في المحالت الت
 وهي تدخل ضمن القطاع الخاص الحر.

  إن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االستقرار المهني، أغلبها لم تهتم بمتغير
الجنس )ماعدا دراسة حاج علي حكيمة(، حيث نجد دراستنا اهتمت بالعنصر النسوي، 

 والظروف التي تؤثر على االستقرار في العمل بالمحالت التجارية.وعن مدى معانتهم 
 لسابقة : فان الدراسات اأما بالنسبة للعوامل التي تؤثر في موضوع االستقرار المهني

 كل واحدة منها درست بعد من األبعاد التي تناولناها نحن مجتمعتًا في بحثنا فنجد:
الفيزيقية، األجر، التنظيم، هناك من ركزت على الظروف المهنية )العوامل  -

االشراف، الترقية(، وهنا تتفق دراستنا مع هذه الدراسات فيما تعلق بالمؤشرين 
واألجر، وتختلف عنها فيما يخص بقية المؤشرات كون  ةالعوامل الفيزيقي

دراستنا بعيدة عن اإلطار المؤسساتي اإلداري، لكن اإلضافة التي جاءت بها 
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الظروف المهنية هو التركيز على دراسة الجوانب هذه الدراسة فيما يخص 
 األمنية والتأمين االجتماعي.

كذلك تتفق كل من الدراسات السابقة ودراستنا، فيما يخص جانب العالقات  -
االجتماعية واإلنسانية في مكان العمل ودوره في االستقرار المهني، إال أننا 

ول للمبحوثات والقب أضفنا تأثير المحيط الخارجي كالوضعية االجتماعية
االجتماعي لعمل المرأة في المحالت التجارية وانعكاسها على االستقرار 

 المهني.
وعليه يمكن القول أن دراستنا تختلف عن الدراسات السابقة، حيث ربطنا عمل المرأة  

بالمحالت التجارية بمتغير االستقرار المهني، وهو ما لم تتناوله الدراسات السابقة، فهذه 
خيرة اهتمت بواقع عمل المرأة بالمحالت التجارية كما هو الحال في دراسة كل من )مليكة األ

حنان شعشوع محمد الشهري(، أو دراسة االستقرار والعوامل  هيون، هيا بنت محمد المقرن،
التي تؤثر فيه، بالمؤسسات المتوسطة أو الكبرى سواء كانت صناعية أو خدماتية، في حين 

نا الضوء على  مشكلة االستقرار لدى المرأة العاملة بالمحالت التجارية مع في دراستنا سلط
التركيز على تشخيص واقعها في بعدين تمثال بالظروف االجتماعية والمنهية التي تتعرض 
لها، وعن مدى تأثيرها على استقرارها بعملها، مع األخذ بعين االعتبار أن مكان الدراسة 

له خصوصياته، والتي يتميز بها عن غيره من المجتمعات هو المجتمع األدراري الذي 
األخرى، وحتى أنه يتباين من حيث النمط المعيشي بينه وبين مناطق الشمال من المجتمع 
الجزائري التي أجريت فيها الدراسات السابقة، خاصة وأن هذه الظاهرة جديدة بالمجتمع 

 المحلي.
اسات السابقة، خاصة ما تعلق بتحديد إشكالية والجدير بالذكر أننا استفدنا من مجمل الدر 

الدراسة وضبطها، صياغة الفرضيات، تحديد المؤشرات، وحتى فيما يخص بناء تقنية 
 البحث. 
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 صعوبات الدراسة-3
  قلة الدراسااااات واألدبيات حول موضااااوع عمل المرأة في القطاع التجاري خاصااااة في

المراجع تتنااااول عمااال المرأة في المجتمع الجزائري )في حااادود اطالعناااا(، فاااأغلاااب 
 قطاع الصناعي واإلداري، الخدماتي أي ضمن تنظيم رسمي.

  عدم تواجد عينة الدراساااة في مكان واحد، األمر الذي صاااعب من الدراساااة الميدانية
 وأخذ منا وقت أطول وجهد أكبر مع عدم تجاوب بعض العامالت معنا.
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 خالصة الفصل  
بما أن الدراسااااااااااة العلمية في حقل العلوم االجتماعية تختلف عن غيرها من المجاالت      

األخرى )العلوم الطبيعية(، فإن كل موضاااوع فيها له خصاااوصااايته هو اآلخر، ومن منطلق 
أن أي تغيير في جزئية من جزيئات الموضااااااوع المدروس سااااااُيسااااااِفر إلى نتائج جديدة، وقع 

وف الساااوسااايومنهية للمرأة العاملة بالمحالت التجارية وتأثيرها اختارنا على البحث عن الظر 
، إذ حاولنا من خالل هذا الفصل تقديم موضوع الدراسة بمدينة أدرارعلى استقرارها المهني 

التي قمنا بها، انطالقا من طرح إشكالية البحث التي تمحور  ةوشرح كل الخطوات المنهجي
ة التي تتعرض لها؟ وما تأثيرها على اساااتقرارها ما هي الظروف الساااوسااايومهني ساااؤالها عن:

  المهني؟ 
ولإلجابة عن هذه اإلشااااااكالية، قمنا بصااااااياغة فرضاااااايات نوضااااااح فيها توقعاتنا عن مختلف 
الظروف التي قد تواجهها المرأة العاملة في المحالت التجارية والتي نعتقد أن لها صاالة في 
اساااااااااااتقرارها بمكان عملها، كما أننا بينا مختلف المراحل التي مر بها هذا البحث من بدايته 

 حتى نهايته. 
في األخير عرضاانا جملة من الدراسااات السااابقة التي اسااتطعنا الحصااول عليها في حدود و  

اطالعنا ومقدرتنا، مع تبيان االختالفات بينها وبين دراسااااااااااااتنا الحالية، وجوانب االسااااااااااااتفادة 
 منها، والصعوبات التي واجهتنا في مشوارنا البحثي.
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 تمهيد 
أددديا ظ أرددد   ل  فهدددمعمدددل رأمددد ال مدددع رأممر ددديح ح يمدددل رألددد       دددل رأمع أ دددل   عددد   ي       

 مالتددار  فددا رأا رعددل م نددا رأ مدد  سدد ظ    رأمدد ال  متحدد  سدد نسدد ع  م بددل حدد يم حدد م رإرأ   دد ل 
مر هددل معدد عا رأ يدد ل إ دد فل إأددو  ع يددل أدد مع ب تهدد   امدد  فددا  نددا رأ  ددل فددا م مرحفددل

و رأمن عدددا فدددا رأم ددد   رأسي سدددا  اعلددد  ددد  ل حدددت ودددل رببدددمرا متتبدددم فمحتنددد  رأ   ددد  
رأممر يح رأتا تتن م  عمل رأمد ال ظد أل    م تو رأعسو ي  م غم ول  ذر تتسم رالحتع  ي
و إن ددد ا م ع يدددل  بهددد رأتدددا تنددد    ربسددد  ل رأمهددد م رأت ل  يدددلرأدددذي   ودددا علدددو رأكالسددديوا 
 ربلف   

متار ددددد  ظ أ  رسدددددل مرأت ل دددددل   عدددددل فدددددا رأ  دددددل  محددددد  بددددد ا ي ردددددو  دددددذر رأمم دددددم  ظأدددددول
 رأسمس مأم ا 

مد م ر بدد مرفح ظد،  مددع رأتع  د  ب ريدل  فدا  دذ رأفعدل سدن  م  اع نلددم ظمم دم  عمدل رأمد ال
يل  بدددددا مرأم لفددددد ت رأعددددد   رأغ بدددددا مرأع حفدددددا ودددددل مدددددع رأم تمدددددعمدددددل رأمددددد ال  مم دددددع ته  

ددسدديومأم يل -مرأسمسدد م لدديالت رأسمسدد مأم يل رأت إأددو عدد ض ظعددض   إ دد فل  رء عملهدد   
نتند م  عمدل  مفا رب   ا علو عمل رأم ال فا رأم تمح رأ ارئ ي وم  سن و    أر   لرأهذه 

 أ  رستن    مم مع ظ عتظ  ه رأم ال فا رأم    رأت   ي 
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 أوال: عمل المرأة 
 عمدل رأمد ال مفهدمم رأعمدل  سن  م  مع  دال   دذر رأعنعد  ت د يم م تلد  رأتعد      دم  

 مرأم ال رأع ملل مح إب رء ام ، رالتف ق مرال تالف ب نهم 
 مفهوم عمل المرأة  -1

ن  ل فا تع  د  عمدل رأمد ال سدنع ال امال فدا تع  د  مفهدمم رأعمدل مدع رأن  يدل حبل اع 
 رألغميل مرالعلال يل  م نتل ق إأو مفهمم عمل رأم ال 

 :دددل  رأمهندددل مرأ مدددح (اعمددد     امددد  رأ"م دددم  التعريفففل الي فففول ليعمفففل مل دددلل  ُيع  م، فعدددل فعل
ل،  غ  ه  ام  رعتلملل فتعنا علمللل بنفس، مل   1"ماع 

 :ذأك رأ ه  رأع لدا ام رأع دلا رأمبدذم  مدع رأأد    يعرف العمل اصطالحا بأنه"
محدد   وددا  ددذر رأتعدد ف علددو رأ  نددا رأمدد  ي رأددذي  تل دد ه رأفدد     2م  بددل ا دد  معدد ع"
مددددل ظدددد أنر  إأددددو رأع ئدددد  رأمدددد  ي فددددا  دددد ع ن دددد  مددددع يعدددد ف رأع إارء ا رئدددد، ألعمددددل 

" ذأدك رأ هد  رإ ر ي رأبد نا ام رأدذ نا ظأن،:مرأمعنمي رأذي يعم  علو رأف   فيع ف 
ألتأ    فا ربأي ء م  يل و نت ام غ   م  يل أت   ق   ف رحتعد  ي  م دم مريفدل 

  3ر تم عيل تت  ق مع  الأه  أ عيل رأف  "
أددددذأك عمدددد  نح أمفهددددمم رأعمددددل  معليدددد، ف ندددد، أدددديا  ندددد ك تع  دددد  مر دددد   دددد مح مدددد 

  فمنهدد  رأ  نددا رأب مأددم ا مرأمتم ددل فيمدد   بذأدد، م تلفددلرأبظعدد  ه  رأظدد    ع أتع  فدد، مفددق
رأفدد   مددع ل حددل  سدد يل عندد  مم  سددت، ألعمددل  ممنهدد  رأنفسددا ذم عددلل م ي ددل ظأ عدديل 
رأع مددددددل مم تلدددددد  رنفع التدددددد، رأك منددددددل متف علهدددددد  مددددددح مودددددد ع عملدددددد، مم يلدددددد،  ممنهدددددد  

ا رأمددد تظش ظأدددظول رأعالحددد ت رال تم عيدددل رأتدددا تنسدددو بددد ع ربفددد ر  رأمم دددم  ع رال تمددد ع
 4 مع م يش رأعمل 

 موددذر رأمعنددمي رأددذي ال  ذأددك رأم هددم  رأمدد  ي رأمددأ م :" يعففرف عمففل المففرأة بأنففه
مددددع مر ظ تهدددد    ذأددددك العتظدددد  ه مر ظددددم   ( ر ددددل رأب ددددت  رتت   ددددو مددددع  الأدددد، ا دددد  

                                                 

  888   ر  أس ع رأع ا  ب  مت    2   رأم ل لسان العربربع منرم    - 1
  22    3991   ر  رأتع  ف ألملبمع ت  ب  مت  حقوق العامل في اإلسالمظ ح  أ    رأ   أا   - 2
  12    3922  موتظل أبن ع  ب  مت  ت العيوم االجتماعيةمعجم مصطيحاب مي ا م  اوا   - 3
رأم ال رأع بيل أللظ عل مرأنأ   رأ    ل  منرمل   3   والمؤسسة جتماع العملالنوع وعيم األ رأت  ا  ع ئ - 4

2133    31. 
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 أعمدل رأمدأ م  ف دش بدل يأدملال ي تعد  علدو رفعمدل رأمد ال  رأ ئيسيل فدا رأمندا  "
دددمغ   دد  مددع ربعمدد   رأتددا ا   ت م ع يددل أدد من، وت بيددل رببندد ء رأعمددل ظ أب دد ت  ل أع،

 1ظ أم ال منذ رأ  م 
عمل رأم ال  تم ل فا ول  ه  ب نا (ع لا  ام فو ي ت دمم ظد، رأمد ال  ميموع رأ م  إع

  مرأذي تت   دو فيد، رأمد ال م  بدل سمرء  ر ل رأب ت ام     ، مرأمسمو ظ أعمل رأمأ م 
 م  ي (ا  ًر  

ظ عتظ   ددد  رأمددد ال رأع ملدددل  رأدددظعض مدددع تعددد     ال علدددوتع  ددد  عمدددل رأمددد ال سدددنع    مظعددد 
 رأعنع  ربس سا فا   رستن  

  :دي  التعريل االصطالحي ليمرأة العامية عليدل" رأمد ال رأع ملدل علدو بدع "فد  مق  ف   عل
ربعمدد   رأمناأيددل موددل مدد  فددا رأب ددت رأتددا تدد    تلددك رأمدد ال رأم ك ددل  تأيسدد " : انهدد

نمد  يعندا رأمد ال رأتدا تعمدل  د  ال رأب دت "   تعلق ظ أمنا  مت بيل ربلف   اي اع  2مر 
رأتددا   عمددل رأمدد ال فددا ب تهدد   ددم ا دد  مر ظ تهدد  رأتددا تف  دده  عل هدد     فددل رأم تمددح

 تعتب  اع رأعمل    ال رأب ت  م مس مأيل   عل ظ أ  ل  مع رأم ال 
:" رأتدا تد  ي عمدال أ د ء ا د  متكدمع    آ   إأو اع رأمد ال رأع ملدل  داميأ   تع  

ميأدمل  دذر رأتع  د  عمدل رأمد ال  3 هه  متعمدل أ سد به  "ت ظعل فا عمله  إ ر ل تم  
محدددد  ا مددددل عمددددل رأمدددد ال   رأمددددأ م  مرأددددذي تكددددمع فيدددد، رأمدددد ال ت ظعددددل أم سسددددل مع نددددل

 أعمل رأتا تكمع في،  ا  ا رأعمل  أ س به  رأ    اي عمل رأم ال رأ   ام ر
  آ دد  مرأددذي نعتبدد ه اك دد  أددممأيل أمفهددمم رأمدد ال رأع ملددل م ددم: وددل رمدد ال  ددن دد  تع  

 4رأغ ض من، ت   ق منفعل رحتع  يل  بإ ر ته  ت  ي م هم  
:  دا ودل رمد ال  دتم رأمد ال رأع ملدلممع  ال   ملل رأتعد     رأسد ظ ل يمودع رأ دم  اع       

    مددل إأددو رأ هددل رأمسدد مأل عددع عملهدد    ظعددفل  رئمددل ام م حتددل م  بددل ت دد يمرأتع حدد  معهدد
                                                 

  331    3988  موتظل م ظل  رأ    ل المرأة في التصور اإلسالميعب  رأمتع   م م  رأ ب ي  - 1
2- Farouk Benatia, Le travail féminin en Algérie, Alger, SNEP, 1976, p2. 

  1   رأع  11  م ل  مجية العيوم االجتماعية   أ  عم  رأ  يع ع  "رأم ال رأع ملل رأسعم يل مرالتف ق ربس ي"  - 3
2111    182  

العامية في قطاع التربية والتعييم في دول مؤشرات حول المساهمة االقتصادية ليمرأة  ع أح بع ا م  رأعس ف  - 4
   21    3988  رأمعه  رأع با أل   فل رأعم أيل مظ مث رأعمل  ظغ ر   الخييج
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رأتددا رأمد ال ام  دا   رم م  بددل ا د  متفدق عليد، مسددظ  تعلدو اع يودمع  دذر رأعمددل ظأدول مند
إال اع  دذر رأعمدل يودمع مدع م رئد،   ام     د، هد ب تعمل أ سد به  رأ د   سدمرء ود ع فدا ت

سددمرء  عملهدد  ر إارءأمدد ال رأع ملددل  ددا رأتددا تت   ددو ا دد  مظمعنددو ا ق اع ر  منفعددل م  يددل أهدد 
     ر ل رأب ت ام     ،

اب ا دد  رأت ددمالت رأتددا لدد ات  ل  أعددرت ع  دد ل متغ دد     ددح أرأمدد ال رأع ملددل   دد ن دد  اع تع  
       فا   عل فا رأم تمع ت رأع بيلمع رنفت     علو رأبنو رال تم عيل مم  ع  به

 دوافع خروج المرأة ليعمل  -2
دد  دد مال رأمدد ال إع   أعمرمددل ع  دد ل متظ  نددل ا بدد ت   فل بددل  ر ددحألعمددل أددم يوددع مأ دد  رأع 

  رأم ال إأو رالعتم   علو نفسه  مرحت  م ع أم رأأغل
مفددا ف أ   ددل رأمتار دد ل ألم تمددح رأعددن عا رأمع عدد  ار  مددع اعظدد ء رأمعيأددل مغالئهدد   

   ظدد أم ال إأددو معيأددا م مددمق  ذأددك مدد  اتتللددح إأددو مسددتم   لربسدد  رأم  بددل ا دد ت 
ع ملددددل أهدددد  مو نتهدددد   مدددد النمددددش معيأددددته  مددددع  بددددل ب ددددت ف ددددش إأددددو إفو دددد  فددددا تغ  دددد  رأت

 رال تم عيل ممريفل فع أل فا بن ء رأم تمح 
ألعمددددل  سددددا مدددد  معددددلت إأيدددد، رأ  رسدددد ت  لفيمدددد   لددددا  مرفددددح  دددد مال رأمدددد ا  ضمسددددنع  

 مربظ  ث رأعلميل: 
  :ومسد لل أل عدم  علدو رأن دم   " إع رإ س ا ظأ ميل رأعمدلالدافع االقتصادل
أالامل أ فح مع مستم  معيأل ربس ل ود ع مدع ا دم رأعمرمدل رأتدا  علدت رأمد ال ر

 1تتمسك ظ أعمل رأ    ا "
ف دد  ا بتددت رأع  دد  مددع رأ  رسدد ت اع  دد مال رأمدد ال ألعمددل نت  ددل أ   ددل رحتعدد  يل ظ عدد  

عملهدد  فددا  عددع مسدد ع ل اسدد ته  فأعددظح مددع رأعددعا رالسددتغن ءوسددا حمتهدد  بنفسدده  م 
 رأ   ال 

إأدو ا ميدل عمدل   François djironمفا ذرت رأسي ق تأ   رأك تظل " ف رنسمر   د م" (
" رأعمددل ظ أنسددظل ألمدد ال  دد م ل مأدديا تسددليل بددل  دد م ل  يدد ل ام رأ يدد ل  ظ مأهدد :رأمدد ال 
 1نفسه  "

                                                 
   ر  رأمع فل رأ  معيل  المرأة في الريل والحضر دراسة لحياتها في العمل واألسرةعلي  أو ي مآ  مع   - 1

  218    3988رإسون   ل  
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سدددعا رأمددد ال أت   دددق رسدددت الأيل رحتعددد  يل تمونهددد  مدددع تلبيدددل     تهددد   دددم مدددع بددد ع  إع
ربسدددظ ا رأ ئيسددديل رأتدددا ت علهددد  تت مدددل مأددد ق را مر يدددل رأعمدددل  ددد  ال رأب دددت م ر لددد،  
فعمله  فا رأ د  ال ال يعندا ت ل هد  ام ت عد     فدا ب تهد  ماسد ته  ت دت اي رد ف  بدل 
تتكب  عن ء رأعمل ع إ ظ ت ح  ته  م  ر ته  ألم تمدح رأدذي ال يود   يفلدت اأدل مدع االتهد  

  ع   م، مال يغف  أه  ت ع   مهم  و
 2 ي سبا فا   مال رأم ال ألعمل ن  :رأتا ا بتت اع رأعما رأم ممع ب ع رأ  رس ت  

  ل ربم  ويدددددددل مرأمسدددددددمو " ب ددددددد  مع" م فدددددددا رأماليددددددد ت رأمت ددددددد3918رسدددددددتفت ء عددددددد م             
 )bidjoun   
  "رم ال  1111م م م مسح ا  ي علو 3911ت     " أمستيك 
  3فا رأ ل و رأع با  ل علو رأتم سك ربس ي تأ    عمل رأم ا  موذر   رسل  م 

  :تأ    مر ح علدو ذ نيدل ربفد ر   فمدح  تغ   رال تم عاإع ألالدافع االجتماعي
 دد  رأم تمددح مددع أددول، رأت ل دد ي رأبدد رئا إأددو م تمددح  عددن عا مع عدد  ظعدد  تغ  
عدد   رأنسدد ء رأعدد مالت  تار دد  م  رأ ددم ل رأعددن عيل مظعدد  رأ دد ب ع رأعدد أم ت ع رهدد

رأم تمدح ألعمدل رأنسدمي  ف ن لبدت رأنرد ل رأ منيدل أعمدل رأمد ال رأتدا  نر ل متغ  ت
ددل، سدد  ت فددا رأسدد بق إأددو نردد ل  دد م ل م   ل   عددل فددا رأم تمددح رأ دد  ث ا ددع   

تسم  ربس ل رأنمرل  ف    دعفت رأد مرظش ربسد  ل متالأدت بدذأك ربسد ل رأممتد ل  
ل فا رل غي ا رأمع دل رالعتم   علو نفسه     عربم  رأذي  فح ظ أم ال إأو 
مددل ام  تددو إذر مدد  ودد ع عمددل رأددامال غ دد  ودد ف أتلبيددل و دد الت رألددالق ام رأت   

  4رأ    ت رأ  م  ل أألس ل رأمع ع ل 
 ددد يعتبددد  رأعمدددل :الفففدافع النفسفففي    أك  ددد  مدددع مرال تهددد   مرالبددد ر  فيددد، عدددالال فع 

ظد  ت رم  ربم رض مرال ل رظ ت رأنفسيل  إذ ي رو رأفد   مدع  دال  ا رئد، أعملد،
                                                                                                                                                    

  3998  رأموتا رأ  معا رأ   ث  رإسون   ل  عيم االجتماع المرأةرأ م   ا م   أمرع   ن ال عع  س ع عب  - 1
  28  

  81ألما   مع راللال  انر : وم لي  عب  رأفت    م  ح س بق     - 2
رأع    مجية األمن والحياة،تم    ا  ي  سمع  "تأ    عمل رأم ال علو تم سك ربس ل فا رأ ل و رأع با"   - 3

  11    3991  اف  ل 311
  38    3981    مرع رأملبمع ت رأ  معيل  محاضرات في الثقافة والمجتمعم م  رأسم  ي   - 4
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مدددع حبدددل رأم تمدددح مظ يمدددل ع أيدددل ومنددد، عنعددد    نددد ميوا إ  ددد با  ر دددل رأبنددد ء 
 رال تم عا 

محتهد  مع رأتعليم اعظ ت تأع  ظف رغ وب   فدا  رً مرف    ً حسلرأم ال  تل تاع  ع مظ
ذي تنتمدا ظد، محتهد  ميودمع ند فح أهد  مألم ديش رأد أذر فها ظ   ل إأو أداء تمدأل
 نتهددد  رال تم عيدددل  فل دددأت إأدددو رأعمدددل   عدددل ماع إأيددد، ميأدددع    ظ يمتهددد  مظمو

لمدد ال رأع ملددل عوددا مدد  ودد ع فددا ر أوب دد    رأم تمددح رأ دد  ث اعددظح  ددمأا ر تم مدد
 رأس بق 

رأنفسدديل رأمسددت  ل ألمدد ال ظسددبا رنأددغ أه  ظ أعمددل مأددعم    ظ أمسدد مأيل إع رأ  أددل 
 1 سل مع  هل ا    ت فعه  أتلم   ذرته  مع  هل م فح مع إنت  يل رأم س  

  :دددداففففع التعيفففيم والت فففوين ات رأمددد ال فدددا يعتبددد  رأتعلددديم مدددع ابددد ا رأعمرمدددل رأتدددا  ف 
  د  مدع رأ  دم  رال تم عيدل        مظعمدق فدا ع ليدل رأمد ال م رأ  مال إأو رأعمل  إذ ا ل 

ف أدتغلت فدا اعمدد   م تلفدل مت لدد ت مرد ئ  متظ  نددل  فتعلديم ربن ددو مرأدتغ أه   نظدد  
 2  منه  ح رأ   ث اعظح   م ل م تميل ال مف  إأو  نا مح رأ  ل فا رأم تم

موددد ع أل  ودددل رأنسدددميل  م  إ ددد فا فدددا امسددد   رأنسددد ء رأمتعلمددد ت رأتعلددديم رأعددد أا    دددث 
بددذرته  ممو نتهدد  م م  دد  فددا رأم تمددح فسددعت إأددو رأ ددمض فددا من عددا   ً  ل ددت أدد  ه  معيدد
  د  مدع رأنسد ء و رأم  الت م  عل رأم    رالحتعد  ي رأدذي رسدت لا رأكمتع  ل مفا أت  

 3رأع مالت مظ أذرت رأمتعلم ت منهع 
  مأم  و ع ألتعليم  م  اس سا فا رأتنميل رأأ ملل ألظال   امأت رأ ارئ   ا رب د   ر تم مد

دددددم  عدددددل تعلددددديم رإظددددد أتعليم  روب ددددد   ل ل ظعددددد  نددددد ث مم دددددعت، مدددددع بددددد ع ا دددددم رب ددددد رف رأمس 
ظأع ول مدع رأت بيدل مرأتعلديم معدل ل   ت رأ مألرالست ال   ممع ا ل بلمغ  ذر رأمبتغو " اح  

 ت عليدد  مددع معدد أح ربمددل مذرت امأميددل علددو غ   دد  مددع رأمعدد أح رب دد         ومدد  اح دد
                                                 

  رأع   23رأم ل   مجية كيية التربية األساسية،نب را ع ن ع رأمل  ي  "تأ   سع رأامرال أ   رأم ال رأع ملل"   - 1
92  2131    128  

  منأم رت 2   العائية العربية ووظائفها دراسة ميدانية لواقع العائية السورية تركيبم م  عفم  رب  ا   - 2
  211   3983رأ   فل مرإ أ   رأ م  

  م وا رأ  رس ت رأم  ل رأع بيل  ب  مت  3   المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطيعات التحررم  م سليم مآ  مع   - 3
3999    89  
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رأأده  رت رأعليد  رنتأ   رأتعليم م مظف ل  1 "علو    رأسمرء  ن ت، أكل مع رأ  ل مرأم الظم   
دت، رأتا ت علت عل ه  رأمد ال ف   متغ د ت لبيعدل رأمهندا  ت ام مهد  ابدمرا مرسدعل فدا رأم د   ل

 2 رأمهع رأتا تم  سه  ممح ذأك تظ و ظعض رأمهع م  م ل ظ أنسظل أه 
وم  يعتب  رأتعليم فا رأم ي   رأأعبا سال  رأم ال رأذي تمر ، ظد، عدعمظ ت رأ يد ل مت  دق 

 ظ، لمم  ته  م غظ ته  مع  ال  رأعمل موسا رأم   
  :تهد  رأد م  مدع ع ت مرأ دمرن ع رأتدا اح   أد  م تم دل فدا رأت  الدافع القانوني والسياسي

ا ل  م يل مر ت رم   مق رأمد ال رأع ملدل  مم رعد ل تكم نهد  رأب مأدم ا مرأسديومأم ا  
علددو  ميددح اأددو   رأتم  ددا  دد  رأمدد ال فددا  إذ نعددت رأع  دد  مددع رأ ددمرن ع ظ أ  دد ء

 رأتدددا  وفدددل أهددد   دددق رأمسددد مرل ب نهددد  مبددد ع رأ  دددل  ممدددع بددد ع رأبندددم يرأعمدددل م    عميددد 
 3ب ات فا  ذر رأسي ق نذو  منه :

  ً    ،ف   رأعمل  متح بنفاظ أت   أ ميح رأظأ   مرأ ق     بت ً  رأ ق فا رأعمل بمعف 
  رأ ق فا    ل ر تي   رأمهنل منم  رأعمل  مرأ ق فا رأت حيل مربمع 
  رأ ق فا رأمس مرل فا رب   ظم  فا ذأك رالست   ح ت 
 فدا   أدل رأت  عد  رأ دم ع رال تمد عا السديم   مفدارأ ق فا رأمس مرل فا رأمع ملل  

  مدل رد مف رأعمدلء  ممال  إ  فل إأو رأ دق فدا رأعللدل رأم فمعدل رب د مرأم ض
رأفعددل مددع رأ  مددل ظسددبا رأ مددل ام   م ردد  ظمدد  فددا ذأددك  م يددل مريفددل رالن دد ا

   ال ربمممل إ
اي أددول مددع ومدد  ن دد  اع رأتأدد  ع ت رأ  نمنيددل عملددت علددو  م يددل رأمدد ال رأع ملددل مددع 

ت ظددأع يوددمع عمدل رأمدد ال  نسدد م مرأ دديم رب الحيددل مي دد ف  اأدو   رالسددتغال     ددث احدد   
نسددد نعلدددو أددد فه   مبهدددذر " أدددم يعددد  مدددع  دددق ا بددد ا رأعمدددل رسدددت  رم رأمددد ال فدددا . ته  مر 

رأ   لددددل  مظدددد ت رأعمددددل رأل لددددا ممنمعدددد  علدددد هع  ربعمدددد   رأمأددددتملل علددددو ن ددددل رب سدددد م

                                                 
  182   3991  رأم سسل رأملنيل ألكت ا  رأ ارئ   بية والتعييمأصول التر  رظح ت و ا   - 1

2- Jack Havel, le travail à l'extérieur à la promotion de la femme: la condition de la 
femme, e d: Armand colin  paris, 1961. www.persee.fr 2018/04/20 18:30h.  

    2133  21  رأع   مجية كيية التربية األساسيةمعلح  سع ا م   "  مق رأم ال فا رأ  نمع رأ مأا رأع م"  - 3
398  392  

https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1962_num_17_3_10195
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رأمتعلدددق  3982 دددمرع  39رأمم  ددد ت   دددث عددد   حددد نمع عمدددل رألب ظددد ت م  ظ سدددت ن ء
 1ح رأعمل رأل لا ألنس ء ب ع رأس عل رأع أ ل مرأ  مسل "ن، م    فل ظم ل رأعمل

  :سدددد ع ت  ددددذه رأم سسدددد ت فددددا  دددد مال رأنسدددد ء ظهففففور مؤسسففففات دور الحضففففانة
عت بدذأك رأمد ال (ربم  فدا   فتأد   عالفد أه ذ م  ع مو ن    عورأمتام  ت ألعمل  إ

ألعمدددل ظ  تيددد   ذأدددك العتظددد   اع  م  رأ  ددد نل  دددا م سسدددل آمندددل    فدددل رأ ددد مال 
  و ت بميددل مع نددل  مفددق بدد رمتعمددل علددو تنأددئل رألفددل  ددال  م  لددل عم  ددل م دد  ل

رنأدددددغ أهع ظ بعمددددد   تعم دددددهم عدددددع رأفددددد رغ نت  دددددل   مددددد نهم مدددددع امهددددد تهم ظسدددددبا 
 2رأ    يل 

 سسدددل رأعمدددل  مدددع ا دددل محددد  أ دددأت ظعدددض رأم سسددد ت إأدددو تدددمف    م  رأ  ددد نل  ر دددل م
 ظ علو رست  ر  رأع ملل ظعمله    ذا رأ   رأع ملل رأنسميل مرأ ف

ربلفدد    رهدد ت مسدد ئل تكنمأم يددل  إ دد فل إأددو م ددم  رأم سسدد ت رأ  عددل ب ع يددل أدد مع 
دددإ اكبددد     ت أهددد  محتدددهلت علدددو رأمددد ال رأع ملدددل عملهددد   ر دددل رأب دددت ممف دددأكت منيدددل     دددل س 

 أال تم م ظأس ته  
مال ألعمددل  م ددا ت تلدد  مددع وددع رأ ددم  اع  ندد ك عدد ل عمرمددل تدد فح ظدد أم ال إأددو رأ دد  إذع يم
 دد   ممددع م تمددح إأددو آ دد   إال اع رأمال دد  أمرحددح رأم تمعدد ت رأع بيددل مم تمعندد  ب رمدد ال

يدددددل م   ندددددل نسدددددظل رأ ددددد  رأع ملدددددل رأنسدددددميل مت ن  تظ دددددو  اع مدددددح ودددددل  دددددذه رأددددد مرفح رأ ارئددددد ي 
رأ يم م رأت  أ د  رأسدلبيل فدا ذ نيدل رأم تمدح ظد أ غم  ل أسيل لتمع ت رأغ بيل  م ذر نت  ظ أم 

بد   د مال رأمد ال ألعمدل ظ أنسدظل أهدم غ د   د م ي عتل مع رنتأد   رأتعلديم رأعد أا  ممدح ذأدك ي  
مف دددق بددد ع تاع رأك  ددد رت ا بدددتع  ددد ر تهع فدددا رأ  دددم رأب دددت م ع يدددل أددد من،  مدددحماع مو نهددد  

 نر تهم غ   و ف  رأعمل  ر ل م   ال رأمنا  غ   اع  ذر  سا
 عمل المرأة في المجتمع ال ربي  -3

عمدددل ودد ع أارمددد  عل ندد  اع نتعددد ف علدددو ظعدد  اع تع فنددد  علددو ربسدددظ ا رأتددا  فعدددت رأمدد ال أل
م دددددح رأمهندددددا ألمددددد ال رأع ملدددددل مو ددددد  تلدددددم  فدددددا ودددددل مدددددع رأم تمدددددح رأغ بدددددا مرأع بدددددا  رأ

                                                 
1 - Serdjénian Evelyne, les femmes et l'égalité professionnelle: des moyens 
d'actions, e d: INSEP,paris,1987,p61. 

  82    2118  منأم رت   معل ظ  ا م ت    عن ظل (رأ ارئ    مؤسسات التنشئة االجتماعيةم ر  اعيما   - 2
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 نيد ت ربفد ر  موددذر ف بم د   رأمتغ د ل أهدذ ع رأم تمعد ع سد  مت ظأدول وب د  فدا تغ  د  ذ
 فا اسلما معيأتهم 

 د، رأم تمدح رأغ بدا ظف دل رأتلدم  رأتكنمأدم ا  لدق ردمر   إع رالست ال  رأنمعا رأدذي     
ع  دد ل منهدد   دد مال رأمدد ال ألعمددل  ممأدد  ول رأ  ددل فددا وسددا رأعددي  ممسدد ع ت، فددا ت مددل 

 أعنعد  رأنسدمي أم تمح رأغ با معمدل ررأ   ث عع ر عن  رإأ  ل  مت    مس مأيل رالنف ق
 ددد    تدددو ن  بدددل وددد ع نت  دددل أمسددد  ل مدددع رأ  ظددد، ممددد     ددد، مدددع ن ددد   أددديا مأ ددد  رأعددد فل

 ذر رأأدأع  ذأدك بع  دذر رأم تمدح أدم يعدشبهت ف  أه    ه   اعظ ت تع   حمرن ع   عل
   تهدد  بنفسدده   عوددا مدد   ددم رأ دد   ظ أنسددظل ألم تمعدد ت ألمدد ال   هدد  ممو نتهدد  إال ظعدد  مدد  

 م  تك  م ه  اي  ف إسالم  ف  أه  و مل   محه  مو م  ميل  رأع بيل رإسال
  حيدد م رأ ددم ل رأعددن عيل  م م 3289سدد  مت رأ ددم ل رأف نسدديل  بففا:وعمففل المففرأة فففي أور

 د مال رأمد ال إأدو سدمق  حلد عا إأدو رأ اسدم أا  فدانرد م مدع رإ  رأإ  فل إأو تغ  د
عددد مالت فدددا مدددع رأنسددد ء رأ ٪ 11نسدددظل  21  دددث ن ددد  فدددا مللدددح رأ ددد ع   1رأأدددغل

    ٪18أتتار   ظع  ذأك أتعل فا ف نس  إأو  ارأم تمح ربم مب
رأعمددددل رأنسددددمي  لددددث رأ ددددم  رأنأددددلل فددددا رأم تمددددح ربم مبددددا  ظف ددددل رهددددم  ميم ددددل 

نت  دد، مرالنت دد   إأددو مناأددا إأددو رأعمددل رأمنددتو مرأمعدد   إرأمعدد نح مرالنت دد   مددع رأعمددل رأ
نتددمال رأمعددنح فددا مو نتدد،  فرهدد  مو ندد، رأرأم أددل ظعدد  اع ف دد  رأعمددل رأ  فددا رأت ل دد ي م

    2 رأمع نح رأذي يمت ا ظ لل تكلفت، ممف ت، م م ت، اي   
فددا   ددم  ددذر رأم ددح رت هددت رأنسدد ء ن ددم رأعمددل رأمددأ م  اي رأعمددل ظ أمعدد نح فددا 
 ترأمدد ع    ددث و نددت اغلددبهع  تم ودداع فددا اعمدد   رأنسدد و ممددح ا دد  ل اعدد ر  ع تمسددع

مرأ  ع ت رأعدن عيل  رال تم عيلأع ل مرأتعليم مرأ  م ت حل   رست لبهع  فم  الت رأ
أددو  ممندد   مرأت    ددل  إال اع اك دد  أدداء تعدد نا مندد، رأمدد ال رأع ملددل فددا بدد ر ته  ربمأددو مر 

                                                 
  رأملت و رأمع ي أإلب ر  مرأتنميل ألنأ  مرأتما ح  القيادة النسائية في عالم مت يرع م ع ف لمل  م م  علا  - 1

  33    3998رإسون   ل  
2 - Rachel Silvera, les femmes et le travail: nouvelle inégalités, nouveaux enjeux, 
paris, 2000. www.persee.fr 2018/04/20 20:02  

http://www.persee.fr/
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رأنردددد م رأ اسدددددم أا  رددددل   عدددددل فددددا 1  ددددذر  ددددا مأددددولل رأتم  دددددا ب نهدددد  مبدددد ع رأ  ددددل
  يعل م ذر م  ت سد  فدا رالستغالأا  فهم يسعو فا رأظ ث  رئم  علو رأ   رأع ملل رأ

م  دددم  ر أدددل إأدددو رأمعددد نح فدددا  لرأعمدددل ربن دددمي  محددد  سددد  مت رأتكنمأم يددد ت رأ    ددد
رأتسدده ل علددو ا بدد ا ربعمدد   عمليددل رأتمر دد  ف أعمددل اعددظح ال  تللددا  هدد  ع ددلا 

 2وب   أذر  تم تمر   رأنس ء ظأ   ا نو مع ا   رأ  ل 
  :ال رإن ل ا ل أمد ل لم لدل مدع ا دل أم      ت رعمل المرأة في المجتمع اإلنجييزل

م و ندددت مهمأدددل فدددا رأم ددد   39رأ عدددم  علدددو   محهددد  و ملدددل م تدددو ب ريدددل رأ ددد ع 
م  تدو ا دذت 21 بل مأ  وته  فا رالنت  ظ ت  ممح مللدح رأ د ع رأسي سا  إذ ال ت  

نأد ء   ودد ت  عرأمد ال   هد  ظعد   هد  من د   وب دد     مدع رأ دمض فدا رأترد   رت مر 
  فد  لت 3922مود ع ذأدك سدنل  لرأمسد مر إأدو  متد عمظ  مق رأمد ال م معي ت تعنو 

م دد   رألددا مرأهن سدددل    فددا رأمع  دد  مرأ  معدد ت  مت عددلت علددو اعلددو رأأدده  رت 
 3علو رأ  ل  و رً مع رأأه  رت رأتا و نت  ،  غ   عم 

رأمريفدددل رأع مدددل  م  هددد  فدددا  ل ددداي حددد   ف دددت عمدددل رأمددد ال مفوددد ل إيدددل رأ  دددل رإنع ل   إع  
  أددذأك ن دد  مسدد  مته  فددا  ددم رأ دد   فددا رأم تمددح ربم مبددا  م ددل مدد  متهدد  أل  ددل (ممار

 4رأ ل   رأع ا ام  تو رأسي سا   ء متأ  ر 
  :رأمدد ال  دد  ال رأمنددا  فددا  ددا عمددل مل ي   ودد ع مدد عمففل المففرأة فففي المجتمففع األمريكففي

عتظدد   ع اع رأمودد ع رأمع   ددل مددع حبددل رأنسدد ء ذرتهددع  إ   وددا  ددم:رأم تمددح ربم
 دددذه رأفوددد ل رأتدددا سددد  ت امسددد    ع ربسددد ل م  ال  دددم ب تهددد  م ع يدددل أددد  ربس سدددا ألمددد
أعمددل مرعتب ندد، مسدد مأيل ر إأددومدد ت ا ف ددت مددع  غبددتهع فددا رأمأددمال ل  رأنسدد ء رأمتع

                                                 
1 - Martine Lurol, le travail des femmes en France: trente ans d'évolution des 
problématique en sociologie (1970- 2000), document de travail CEE, n7, mars 2001, 
p5. 

  3928   ر  رألليعل  ب  مت  1  ت : فمر  ل ربلسا  لال  رأ س نا   تحرر المرأة العاميةاأكسن   ومأمنت ي   - 2
  21  

  31   2132  م سسل  ن رمي ألتعليم مرأ   فل  مع  المرأة والعملنبميل ممسو   - 3
  12عب  رأفت    م  ح س بق    و ملي   - 4
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أدذأك ا دذت رأ  ودل رأنسدميل فدا ام  ود  من دو رسددت رت  ا   1 إ د فيل غ د  مللمظدل
أم تمددددح مت ف ددددا ع علددددو   دددد م ح دددد تهع إذ رت هددددع ن ددددم رألظ ددددل رأمسددددلو مددددع ر

رأمل أظددل ظ أمو نددل رال تم عيددل رأع أيددل مددع  ددال  رأعمددل بمردد ئ   ئيسدديل مرأ عددم  
  ممظ أدد ل ع رأف دد  مرأعددماهع فددا تلبيددل    دد تهع ميغندد هع عددعلددو م  بددل مدد  ي يع ددن

دددد ع رأم ددددح متار دددد  عدددد   رأعدددد مالت مددددح تمددددتعهع ظعدددد  رأ دددد ا رأع أميددددل رأ  نيددددل ت س 
رأم فمعدددل رب ددد   عللدددل ربمممدددل مرإ ددد ارت رأم  ددديل  ظ متيددد ارت مهمدددل و أعلدددل 

ذأدددك رأ ددد ع مل دددمع ممندددذ  21م بلدددد عددد   رأعددد مالت ربم  ويددد ت 3918مفدددا سدددنل 
 2 منسبتهع فا تار    رئم  

 :دد  علددو  دد م  ع أددت رأمدد ال رأ مسدديل إأددو محددت أدديا بظع عمففل المففرأة فففي روسففيا 
بسدد ل ام رأم تمددح  ممدد  مرأ  ددمق سددمرء فددا رإذ و نددت منع مددل رأأ عدديل رأم تمددح  
 ند ك مع حبل رأ  ل  فم  ست ربعم   رأأ حل إذ أم يوع  أالستغال   ل  عله  ع  

ظ يدد  ل    رأ ددم ي إأدو اع  دد ء رأتي ددمال رأسدديومأم ا   ااي م رعد ل أتكم نهدد  رأف ا مأددم 
أ ندد ع"  ندد  ي بت دد   رأمدد ال مسددعو إأددو   م هدد  ألعمددل مرسددتغال  رأ ددمل رأك منددل فددا "

ح رأ مسددا  م ندد  حدد   م مأتدد، رأأدده  ل: " اع ربمددل ال تكددمع  دد ل   ددث  ندد ك رأم تمدد
  3نع  ع   سو ع م    ع ظأعم   رأمنا "

تعمددل ممنددذ ذأددك رأعهدد  ا ددذت مو نددل رأمدد ال ت تفددح متتسدد م    محهدد  مددح رأ  ددل  فأعددظ ت 
ب ددد  رأ  دددل  إ ددد فل إأدددو مم دددارت ا ددد   تتعلدددق ظعلدددل ربمممدددل   ً مسددد مي متت   دددو ا ددد رً 

دده،  فمعددل رب دد   م ندد    ددا اع ننددمه أن لددل م  م فددا رأم تمددح رأ مسددا  لرأمسدد مر ل م ددا اع م 
ل أند   ف أن يدل حد  تتعدا و  دل ربن دو ظ بعمد      د، إ   با مفا ع أح رأم ال وم     أيا ول  

 رأأ حل رأتا ال تت مله  و أذو  

                                                 
  11و ملي  عب  رأفت    م  ح س بق     - 1
  29    3919ت :  س ع عم   موتظل رأنه ل رأع بيل  رأ    ل   المرأة والعمل في أمريكا، مب  ت سم تا   - 2

3- Laffont Robert, libration de la femme, bibliothèque Laffont des grands thème, e d 
Gramont, paris, 1975, p 121. 
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وب دد  فددا رسددتم ر  ل  م  أهدد  مفددا  ددذر رأعدد   ن ددم  إع رأتغ دد رت رال تم عيددل مرالحتعدد  يل 
 ر دل م د  ال رأب دت سدمرء  رأمالئمدلو م د ت رأمد ال رأرد مف عمل رأم ال ما   ل نسبتهع فمت

 مع رأن  يل رال تم عيل ام رأمهنيل ولم   فا   علو ممرعلل عمله  
 عمل المرأة في المجتمع العربي  -4

 دل رأ عدم  علدو ت، رأنسد ء مدع اعمل رأم ال فا رأم تمح رأغ با مم  ع ن ظع  رإأ  ل إأو
فددا رأم  بدل رأم ددح رأددذي تعيأد، رأمدد ال فددا رأم تمعدد ت  نم ددحفددا رأم دد   رأمهندا     هدع

ر ع رأم تمعد ت حدد يم حد م رأتد   و مرأم دح رأدد    ي د   مدح رأعلدم اع عمددل رأمد ال بهدذهرأع بيدل ا
اأع يعملدع ف أنسد ء ودع مال  د، م   م إال رمت ر  ت    ا أم  و ع علي، رأم تمح فا رأم  دا

 م  ته ع فا   مل مر    ء اس  ع م   أهع 
  دد    دد  رأم تمعدد ت رأع بيددل  م   دد م فددا تغ مألتلددم  رالحتعدد  ي مرال تمدد عا رأددذي مددُا 

ب ددت محددمل و منددل إأددو رعتظ   دد  مددم   ظأدد ي مهددم فددا   بددلمددع ن ددو " أألنر تدد،  م ددم رأمدد ال 
  1ا اسددالك متظ  نددل"رأتنميددل رأأدد ملل ألم تمددح  ف   ددت رأمدد ال ألعمددل رأمددأ م  مرن  لددت فدد

رأ  نددا م فدد  لت م دد رع رأتعلدديم  رألددا مرإ ر ل م تددو رأم دد   رأسي سددا ودد ع أهدد   م  فيدد،  
فدا رأنأد   رأت د  ي فأعدظ ت م  مأدل أد  وت ودذر ربمنا فعملت وأ ليل م م ويل      م 

 في،  ما بتت   ر ته  من، مت   ل مظ ئعل  إذ أم  ظ و م    إال مل حت ظ ظ، متمونت
 ئ  اند، ي مدل  عدمدع ظد أ غم  رأم تمدح رأع بدااع   رإأ  ل إأدو ن لدل مهمدل م دا   مت

   إال اع مددمرلع رأتظدد  ع تبدد م مر دد ل   عددل عندد  رأم   نددلمر تم عيدد ً  غ رفيدد ً م مت  نسددل  يم
 م م  رأ ل و   عمرأمغ ا رأع ب  ب ع عمل رأم ال فا رأمأ ق 

ب ريدل مدع بلد رع رأمأد ق  رأع بامفا  ذر رأعنع  سنع ض تلم  عمل رأم ال فا رأم تمح 
معددد   رأعددد رق  فلسدددل ع       دددم  م  رأ لددد و معدددمال إأدددو  م  رأمغددد ا رأع بدددا رأع بدددا (

(تددمنا مرأمغدد ا  امدد  عددع عمددل رأمدد ال فددا رأم تمددح رأ ارئدد ي سددن مض رأ دد  ث فيدد، فددا 
 فعل ال ق 

 :تعد  مأد  ول رأنسد ء فدا رأعمدل رأمدأ م  ظمعد  فدا رأعمدمم  عمل المرأة ففي مصفر
مأه  علدددو يعندددا  عدددع  دددذر ال اف دددل منهددد  فدددا ظددد حا  م  رأم تمدددح رأع بدددا  إال ا

  مظ ددمل فددا مم ددم  عمددل رأمدد ال ظدد أم تمح لدد ل رأنددم  ت   لنفددا مم ددارت رأ  ددل  ف  ددي  
                                                 

  331    3921موتظل ربس    مأق   المرأة ما لها وما عييها،أموت   م     - 1
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فددا  ٪38رأمعدد ي    ددث ن دد  تم  ددا مر ددح فددا نسددظل رأنسدد ء رأعدد مالت ال  تعدد   
م  أديا  دذر ف سدا 2113ظ أنسظل أل      سا ر ع ئي ت سدنل  ٪2 81رأم  بل 

بددل حدد  تل ددأ رأمدد ال ألعمددل  تددو بدد مع ا دد  علددو  ددالف رأ  ددل رأددذي ن دد ه   تدد   
رأمهع رأتا ال تتللا  ه  وب   مرأمن عا رأ ي  يل  ام  رأم ال ف ن عد  عملهد  فدا 

علدددو ظددد حا  مماعددد ت  ددد  دددم  رأع ملدددل امددد  رأ لدددث ر رأا رعدددل م دددم مددد  يم دددل  لدددث رأ
رأ ل عددد ت        إذ  تم وددداع غددد أب تهع بهدددذهمرإ ر ل  رأ ل عددد ت ( رأعددد ل مرأتعلددديم
 1فا حل   رأتعنيح مرإنت ال مرأهن سل  فا   ع رأ      تم وامع 

 ظ دو   مأدا فهدا ب ما ر   ل تأن ث رأ ل   رأ ومما رأمع ي إال اع تمر   رأمد ال  ممح 
 ظ دددو  دددذر  عمأكدددتعمدددل فدددا رأسدددو  ت     وو تظدددل مال تعدددل إأدددو رأم رتدددا رأعليددد  مدددع رأ ئ سدددل 

رأ لدد   اف ددل ظو  دد  مددع رأ لدد   رأ دد    إال اع نسددظل م تفعددل مددع رأفتيدد ت م  عددل فددا 
مدددع ا دددل رأ عدددم  علدددو أ مدددل   ظعدددفل غ ددد   سدددميل م ر دددل عم  دددل عدددغ  ل  ل دددأع إأيددد، (

ع اسددد  عرأعدددي  ممسددد ع ل  أت مدددل ر مفددد، رأعدددعظل مرأمتددد  م ل " فدددال  ر دددل  ع    تدددو مر 
رنعد رم رأب ئدل ظ إ  فل إأو لم  سد ع ت رأعمدل م م أيل   م   تأم ع ر تم عا  ام   مق ع

   2رأع يل فا ظعض رب ي ع بهذر رأ ل  " 
  :يموددع رسددت  رء مرحددح عمددل رأمدد ال فددا رأم تمددح  عمففل المففرأة فففي المجتمففع العراقففي

 :رحا مع  ال  ح رءل رأ  م  رأت أارأع  
 
 
 
 
 
 

                                                 
مجية أوروك اا      ب  م ر   "م   نل  غ رفيل أ م  رأعمل رأنسميل فا  م  رأع رق ممع  مرأع بيل رأسعم يل"   - 1

  32   2133ي   رأم ل  رأ رظح  رأع   رأ  نا  م لألبحاث اإلنسانية
  39      م  ح س بقاا      ب  م ر  - 2
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                (: يوضح تطور عدد العامالت بالعراق من سنة11جدول رقم )
(1791- 7119 ). 

الجدول من إعداد الباحثة باالستعانة بإحصائيات المقدمة في مقال: أزهار جابر مراد، ) المصدر:
 (.5مرجع سابق، ص 

 ال  رأسنمرت  مع  ال  رأ  م   تب ع أن  اع ع   رأنس ء رأع مالت  تار   ظأول مل مظ
غ رفا   عل فا  نا رالن ث موذر إأو م رأم  يل  م   ح رأسبا إأو ا   ل رأنمم رأ يم

ع ئلل رأع رحيل مم    ب  ع أت ك رأ  رسل ممارمأل رأعمل أتمف   لت نا رأمستم  رأمعيأا أ
مع ل فع   فا ربس ل   عل     عل   ل إ  فا   ف  مع  غش ربس ل  ف أفت ل رأع رحيل ت  

 و ع  ن ك ذوم  ع يما رأمس مأيل فت ل  رأفت ل ألعمل فا م تل  رأم  الت  إذر
مح  ن    فا ظعض رأم سس ت رالحتع  يل رأ ومميل فا رأع رق رأعنع  رأنسمي اك   مع 

 رأذوم ي م ذر م   م  ، رأ  م  رأت أا: 
(: يوضح الفرق بين االناث والذكور في بعض المهن في المجتمع 7جدول رقم )

 .7111اقي لسنة العر 
 عدد الذكور عدد اإلناث نوع العمل

 1869 1794 موظل تنفيذل
 9571 19148 التمويل والتأمين العقارل 

 74973 33774 الخدمات
الجدول من إعداد الباحثة باالستعانة بإحصائيات المقدمة في مقال: أزهار جابر مراد، )المصدر: 

 (.8ص  مرجع سابق،
 

 ع   رأع مالت رأسنل 

3921 1888 
3991 8211 
2112 31219 
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م  فا م تل  رأمهع رأ  م  اعاله اع ع   رإن ث اك   مع رأذورأمال   مع  ال       
ه  اعم   أ حل ت ت ال إأو  ه  ممحت  مم   نعوا سلظ  علو ع ل رأم ال مم  يم ا   ان

 ح علو رأمن عا رأسي سيل مرإ ر  ل رأعلي  مام  رأ  ل  ت ب    عل 
  :ل نا  تظ    عن  رأ   ث عع رأم تمح رأفلسعمل المرأة في المجتمع الفيسطيني

بذ  نن  عم ل رأم تمح رأغ   مست   ميفت   ألك    مع ربمع نت  ل ألم عيل رأتا 
ع رأم ال رأفلسل نيل مع رأ  م  يعيأه  ظسبا رال تال  رإس رئ لا   ذر رأم ح مو  

نسظل رأع مالت  2131فا رالنف ق  فن   فا سنل فا سمق رأعمل ممس ع ل ربس ل 
مع رأ   رأع ملل رأذوم  ل  ممعلت نسظل  ٪ 1 23ل فا رأم  ب ٪ 1 39تم ل 

و نت  2131م   نل ظسنل  ٪ 1 18رأظل أل فا  نا رإن ث فا ذرت رأسنل إأو 
  1 ٪ 1 11نسبتهم احل مبلغت 

رأم سس ت رأ ومميل ام رأ  عل فا  امفا م    رأ   ث عع م عيل رأم ال رأع ملل ف
  فا رأم تمح رأمع ي مرأع رحا س ظ   (    غ   ظع  ل عم  ح لرأم تمح رأفلسل نا ن  

مم  يفس   ذر رأتم  ل رال تم عا  ا رأ   فل رأمأ حيل رأتا تعاا مع رأسيل ل رأذوم  ل 
 علو  ميح رأم  الت  ر تم عي   رحتع  ي  مسي سي     

 ا ب نه   رأ  مق    عل م   تعلق ظ أتم لاع رأ  نمع رأفلسل نا ح   ف  أه  و ف مننمه  ن 
  2رأ  ل فا رب   مرأعلل مرأت حيل  مب ع
  :عمل رأم ال  يع  "م م  يس ي" م"إب ر يم  عظا"عمل المرأة في دول الخييج

   عملت رأم ال رأ ل  يل رأ  فيل فا رأ ل   ظ مأهم : "أ رعرأ ل  يل   ث   و 
رأا رعا    ث ت مم إ  فل إأو اعم أه  رأمناأيل با   رب ض مس  ه    نا رأ م   

ح أه  ظمم  سل نأ ل ت ا    سمل يل رأ مر ع مغ      مع ربعم   مال ي  مت ب
ب  رأعمل رأذي تم  س، رأم ال عتل و أت   ل إال عن  رأ  م ل رأ عم     ث ي  

رأ ل  يل    ح أ يم مت  أ   رأم تمح  معلي، ف ع رأت  أ      ت رأ م  رإنت  ا 

                                                 
  العنل ضد المرأة في مكان العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة في مدينة جنين ب  عن ع  سع  سع    - 1

  21    2131فلسل ع     س أل م  يست    غ   منأم ل  وليل رأ  رس ت رأعلي     معل رأن    رأملنيل فا ن بلا
  رأ ه ا رأم واي أإل ع ء رأفلسل نا  تأ  ع ربم  ( يسمب   المرأة والعمل ر  رأ    ي  ف رء رأب غم ا  رعت - 2

2131      1- 9  
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رأ ل و رأم  ف  ظ أت      ذي و نت تعيأ، رأنس ء فا ذر رأم ح رأ 1ألم ال " 
رأم تمع ت رأع بيل رأب ميل  إال اع ظع   ل  وم   م رأ    فا      ظ أمن لق رأ  فيل

رأ  ا رأع أميل رأ  نيل مركتأ ف رأبت م  تغ   رأم تمح ماعظ ت  م  رأ ل و مع 
اغنو  م  مر تفح رأمستم  رأمعيأا أألس  مع  ا  ذر تلم  رحتع  ي مل مظ 

  فتغ  ت بذأك نر ت، رأ ل  ا رأم عيل رال تم عيل ألم تمحمم  رنعوا علو 
ألم ال مأعمله   ف ن  لت ت    ي  فا ربعم   رإ ر  ل م  لت رأم سس ت 

بم  رأعممميل مرأ  عل  مو نت  ذه رأ لمل م تأمل فا ب ري ته  إأو اع تم رأ 
فا      فأظرعتب ه رأ  ل من فسل أ، مفا عمل،  رال تم عا بهذه رأمأ  ول رأتا

وم   م رأ    ظ أنسظل  نو مأم يسمح أه  ظ أتلم   فا م  أه  رأمهنا من عا ا
ألم تمح رأسعم ي  مأعل م  يفس   ذر رأم ح   عل فا  ذه رأم تمع ت  ا 

مرأمستم  رأمعيأا أألس      بل  ي ً ع أ فو ل مف    : إذر و ع رأ  ل ي  ق م  مالً 
 رأم ال ألعمل؟ مممت ا فا و    مع رأ  الت  فم     ل

مع  م  رأ ل و مرأم تمح رأسعم ي  تم ا بم م  حم  ع ملل مرف ل مبنسظل  إع والً 
م معلت نسظل رأعم أل 2118ع أيل  ففا ر ع ئي ت مار ل رأعمل رأسعم ي أع م 

ظم  ف ه  رأعم أل رأمرف ل مفا ول مع  ٪ 98 91  ميم ل رأذوم  ٪ 32 8رأنسميل 
  اع نسظل رالن ث رأع مالت فا رأ ل   رأ ومما تم ل رأ ل ع ع رأ    مرأع م  من 

 2 ٪ 39 2فا   ع تن فض رأنسظل فا رأ ل   رأ    أتأ   إأو  ٪ 12 11
 نسظل عمل رأم ال فا رأم تمح رأمغ با عن، فا  ت تل  :عمل المرأة في الم رب

  ٪ 2 31 ت  ما  رأم مم  رأكلا ألنس ء رأع مالت الرأمأ ق رأع با   ث اع 
 3  م أا ممرفا رأ مألإمع  ٪ 18 21رأم ال رأع ملل  متم ل

 

                                                 
  3998   ر  رأمع فل رأ  معيل  رإسون   ل  الثقافة والعمل في المجتمع البدول م م  يس ي  إب ر يم  عظا   - 1

 11  
  331  319    2119 المرأة السعودية،تمكين نم ل عب  رأ  مع رأ مس    - 2
  2111  رأموتا رأ  معا رأ   ث  المشاركة االجتماعية والسياسية ليمرأة في العالم الثالثم م  س   فهما   - 3

  219  
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  عل فا  ٪ 8 12مغ أظ  م  تمتهع رأم ال رأمغ بيل مهنل رأفال ل   ث تبلد نسبتهع 
 1رأم ع رأ  فيل  م  تل  علي، رأ    ظ أنسظل ألمنل ل رأ    ل 

ع رأنسا    فيل ألم تمح رأمغ با ن   ان، ال  ار  يع نا م-مظ أ  م  أل ع ئ  رأسمس م
رأم تفعل أألميل فا امس   رأ نا ربن مي  ممح ذأك أم يمنعهع  ذر رأمستم  مع رأعمل  

فا رأمسش رأ  مي  فا  ٪ 8 23اي م  تعب ه نسظل  امي ت 31مع ول نس ء  2فن   
رأمسش رأ   ي   ذر م   فا ٪ 9 19نس ء امي ت اي ظمع    31ب ع ول  1رأم  بل 

رأع مالت فا رأم رتا رأعلي  فا رأمر ئ    ث تم ل يفس  رأتمر   رأمن فض أنسا 
  2ف ش نسظل رأفتي ت رألمرتا مستم  تعليمهع ع أا  8٪ 8

ممع  ال  رال ع ئي ت رأم  مل مع حبل رأمن مظل رأس ميل ألت ليش ظ أمغ ا أسنل 
 ذه   سنل[ 21-31م  ب ع ]اعم   ع مل ألنس ء تس له  أ   ل   اع اعلو نسظل ع2132

  يعل  مم   تم رستغالأه  عتب     ع ملل ت أظ  أيا أه  مستم  تعليما ع أا م رب   ل غ
 31رأ مر  مفا ربنألل رأفال يل    عل ماع رأ وممل رأمغ بيل تعتب  اع سع  مع حبل

 3سنل  38 م رأسع رأ  نمنا ألعمل مت فض  فع، إأو 
  :مع رأن  يل ي مع رأ  نمع رأتمنسا ألم ال   محه  سمرء عمل المرأة في تونس

 مم  رنعوا إ   بي  4ف عل منه  رم ال و ملل رأ  مق رال تم عيل ام رالحتع  يل 
م ع مماع ت  ٪9 21علو رأم ال فار ت نسظل رأنس ء رأن أل ت رحتع  ي  مبلغت 

                                                 
1 - Monique Gadant, Michéle kasriel, femmes du Maghreb au présent, e d du centre 
national de la recherche scientifique, paris, 1990, p 95.  

     www.wonews.net  رأ ب    انر  رأممحح: ، أرقام صادمة عن تش يل النساء في الم ربمو أل ا ظ   رأم ال -2
28-11- 2138  h22:21   

  رأ ر  رأبي  ء  انر  رأممحح: العملالمرأة الم ربية تطالب الحكومة بحصة أ بر في سوق     ل رأفت ا   - 3
www.Alarabiy.net   28-11- 213823:00h    

  3982  مذو ل   رس ت رأم  ل رأع بيل  ب  مت  3   المرأة ودورها في حركة الوحدة العربيةعلا ألق ما  مع   -4
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فا  ٪2 81ممنهع رأم    رأا رعا  ٪1 22ب ع رأ ل   رأعن عا مرأ  م ت  
  1 م3921رأنس و فا سنل 
ذر نر ن  إأ  يسمب   ن     31رأم تمح رأتمنسا فا رأمحت رأ ر ع ظع   م ل و مرحح مر 

اع م عيل رأم ال أفا مع ن ل وغ     مع رأنس ء فا رأم تمح رأع با  عوا م  و ع 
ال أ، إعالمي  فا رأس بق  مأعل اب ا رأمأ كل رأتا يع نا منه  رأ نا ربن مي م   ل    

   سمرء فا م   تعلق ظ أ مرتا  ن غل  ا ر   ل رأعن  ظأأو أ، مرأفا م    رأأ
ام فا   الت رأتس  ح   رأمن عا رأعلي   س ع ت رأعمل  معلو سب ل رأم    ن   
نسظل رأنس ء رأمس   ت مع رأعمل فا حل   رأنس و مرأمالظا رأ   ال  ال  رأفت ل  

رأم    رأا رعا رأذي      إأو ذأك فا  ٪ 28م  2138 -2133م  ب ع 
 2يل إأو أتو انمر  رالنته ك ت ن  يك عع ع م رست  ر    مهني  ، رأتمنستتع ض في

م  نستنت ، مع  ال   ذه رأنسا ان،  تو إذر و ع يوفل و مل   مق رأم ال إال اع  ذر ال 
ال ال ف ق ب ع  مأل مال  ظ و  ب  علو م ق  يوفا  بل   ا تلبي ، م  رني  فا رأمرحح   مر 
 ك رأتا ت م ه  نر    ف ش ال ت ما   مق رأم ال ح نمني  مب ع تل

 خروج المرأة ليعمل  انعكاسات -5
إع رأتفوك مع ح م  رأع  رت مرأت  أ   رأسلبيل رأذي ا  ات، رأم ال رأع بيل  ال  مأمر    

عل ه     إ   با   ل أ، ا رال تم عيل  و ع رأمهنا م عمأه  علو رالست الأيل رأم  يل ممو نته 
م تو علو  ي ته   ع ته  رأ سميل مرأنفسيلتعلق ظ منه  م ف  سلبا آ  مع  هل م 
ف   اك ت ربظ  ث مرأ  رس ت فا علم رأنفا معلم رأنفا   مرال تم عيلربس  ل 

رالكل نيوا  اع أ  مال رأم ال ألعمل تأ    علو سيومأم  ته   فها تمر ،  ملل مع 
ل مع ومنل     رال ل رظ ت نت  ل أل غم  رأمهنيل مربس  ل مرال تم عيل ظأول ع م

 فا رأن    رأت أيل: ذه رأمأ كل علو     
 

                                                 
1 - Camille Lacoste –Dujardin, des femmes et des mères contre les maternités et 
patriarcat du Maghreb, 2éme édition, la Découverte, paris, 1985, p250. www.persee.fr 
11:25h. Et   www.confluences-mediterranee.com 21- 04 – 2018, 9:29h  

" انر  رأممحح: من النساء العامالت في تونس يعانين من االست الل االقتصادل ٪ 96 ي ل رأغ نما  "  - 2
2018, 09:57h. -04-29 www.arabstoday.net. 

http://www.persee.fr/
http://www.confluences-mediterranee.com/
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  الصحية لعمل المرأةاالنعكاسات : 
 س ا ظ أذنا نت  ل ع  رأم ال رأع ملل ظ الكتئ ا مرإإذ تأ"اال تئاب:  -

رأ غمل ت رأنفسيل مرال تم عيل علو أ ع ته   فها مأتتل رأفو  ب ع عمله  
أه  ممناأه  م  م ل رأ ي م م  م ل تأ  ت، علو اكمل م ه، مب ع اس ته  مالف 

رأمل  ل علو ع ت ه    عله  فا  مبتع   رأمس مأي ت 1بمر ظ ته  رأك ملل رت   هم "
 سلبي  علو سلموي ته  مم   نعوا تمت   رئم مرالع ظل ظ إ   ق 

الته  عرأع ملل لم ال ممتظ  نل فل  ل عمرمل مت ر لل ي  ث  ذر نتالقيق:  -
مع م  معع  رفح ربمممل الف أه ل عع مس مأها فرال تم عيل ما مه  ربس  ل 

ح  ته  علو إ   ء  ذر رأ رفح ظسبا رأأغل يسبا أه  رأ لق مرأ مف علو 
 2مست بل اس ته  

فا م تمعن  م م   غم  وب  ل علو رأم ال مرأتا تا   مع نسظل تمت    ممع رأمتمحح 
    عالمل علو أعم    محل ه  م مفه  متسبا أه  رإ ظ   مسمء رأتك   مر ل رظ ت ا 

ام اع تنعوا   أم تكع متام ل بامر ه  إذرستغن ء عع رأعمل فا اي أ رل (رإبإمو نيل 
 3ه  رأأ عيل مرال تم عيل علو اس ته  فا     و نت متام ل مام اي    كلمأ

ا مأم يل رأتا تتع ض أه  رأم ال   ذر م   تعلق ظ أ  نا رأنفسا ن  يك عع رأم   رت رأف
 ء رأعمل  مم   تللظ، مع م هم  ع لا  مرأمحمف أس ع ت لم لل م     ي لل مع مع اعظ

ف   ي أ مر ث   ته  مت و ا   ميسبا أه  ام رض و  ت  ع رأ م  رهم  رأ مرأا مغ      ح 
أو اك   مع ذأك فا     و نت رأم ال فا فت ل  مل فا رأعمل ظسبا رإ   ق مرأتعا   4مر 

 
 
 

                                                 
  392    3981  مت    ا مرء ع بيل أللظ عل مرأنأ  مرأتما ح  بسيكولوجية المرأة العاميةسليم نع مل   - 1
  391نفا رأم  ح     - 2
  تحديد االحتياجات التدريبية ليقوى العامية النسائية السعودية في األجهزة الحكوميةسم  ل   فم  ما    ت   - 3

  11    3983رإ ر ل رأع مل ألموتظ ت  رأ   ض  
    2113ا رأ   ث  رإسون   ل    رأموتا رأ  معالمدخل إلى الصحة النفسيةاأ ف م م  عب  رأغنا   - 4

389  
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 لخروج المرأة ليعملجتماعية واالاألسرية  االنعكاسات: 
 علو رأمستم  رأبن ئامر ح     تغإأو إ  رث   مال رأم ال ألعمل  ا   أ  

ألس ل رأ    ل  ماف ا ع ل آ    علو رأمستم  ربس ي مرال تم عا مرأمريفا أ
 1نذو  منه  م   لا: 

أ ته  رأم ال علو رست ال فظع  اع  علت :مأ  ول رأم ال رأع ملل فا رأسللل ربس  ل -
علو ت مل رأمس مأيل   لرأأعم  ظ أ    رأ     مع رالحتع  يل  مونه  م عه  

س ل  ف أم   رأذي ت عل علي، ربم ارنيل ظمرأمأ  ول فا رت  ذ رأ  ر رت رأمتعل ل 
ا   رأمع    رأتا تع نه  فا ركتس ا رأسللل علو يع  رأم ال رأع ملل (ربم   

فظع  اع و ع رأامال علو    يلعلو رأعالح ت رأام   أ، اي   ا   وم رأب ت مرببن ء 
مرعتظ  ه رأ ئيا رأفعلا أألس ل  ماع رأم ال   مفق رعتظ  رت    فيل(حمل   م رأسللل 

مبنيل علو تلعا  م  رأمليح مرأ   ح اعظ ت رأعالحل ب نه  فا رأمحت رأ ر ع 
  تت، رأك  م ذر  سا م  ا ب  يم  رلا يس مي ب نهم  فا رأ  مق مرأمر ظ ت  اس ا

 مع رأ  رس ت 
فغي ا ربم رأع ملل عع ابن ئه  أس ع ت تغ    فا نمش ت بيل رأم ال ببن ئه :  -

نت إ    رأ  رس ت ظ أم تمع ت  لم لل    ي بهم ألأعم  ظ إ م    ف   ب
ام مع ربمه ت رأع مالت يعتم ع علو ربح  ا ام رأ  م  ٪ 28رأع بيل اع 
ئهع  ال  فت ل رأعمل  م ذر م  يفس ه رأف ق رأكب     فا  ع يل ابن  م  رأ   نل

ب ع رأمستم  رأ ل ا أل  ل رأ     مب ع رأ  ل رأم  ا  غ   اع  ذه رأنت ئو 
مرالنعو س ت ت تل  مع ب ئل ر تم عيل عع ا     فعمل رأم ال فا ظعض 
رأم تمع ت  نعوا إ   بي  علو رببن ء معلو بن ء أ ع تهم  معلو مستم  

 لمم هم 
تم ات عالح ت رأم ال رأع ملل : رأ  ربيل مرأعالح ترال تم عيل ع  رأ مرظش   -

ظ إ   ا رأأ    مح ربع ح ء مرأ   رع  فها تت نا رالن م ال متمسيح  رئ ل 

                                                 
  8  رأع   األ اديمية ليدراسات االجتماعية واإلنسانيةن  يل ف   ت  "عمل رأم ال ما  ه علو رأعالح ت ربس  ل"   - 1

  313-322      2112  معل رأأل   
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عنه  مع رأتارم ظ أتمرعل     ن ل عالح ته  رال تم عيل نت  ل أتبيع ت رأتا تل 
  ل يلأذر اعظ ت عالح ته  م  م ل مسرأمستم  مرأ رئم  

إع مو نل رأم ال مرب مر  رأتا تم  سه  فا م تمع تن  رأمع ع ل  تمت عل ه  إع  ل تأو ل 
 م  ت رأم ال   مح رأم ح رأ      ف     كل أظول رأعالح ت رال تم عيل مربس  ل مع ا ل رأتل 

ب ع   عل ه  اع ت     فا رأغ أا اس ل  ابن ء  عمل   م نفسه  م عم ل مع ول رأ مرنا (
ظ أت     فا رأم تمع ت رأع بيل رأم  فرل م مب ع ع ئلته   مفا و    مع رأ  الت  عمله 

 ربس ل  رست  ر م ه    أه   ً يومع عمل رأم ال ع ئ 
 التفسيرات النظرية لعمل المرأةثانيا: 
إع رأغ يل ربس سيل مع رأتفس  رت رأنر  ل فا م  رع رأسمس مأم ي    م إ س ء        

 معلو  مئه  يموع ألظ  ث   ل أأ   رأرمر   رأ    ل فا رأم تمح ح ع ل تفس   ل مر
عا  سا رأمفو  ع   مأتفس   رأمرحح رال تم  ت رأر   ل مرأعمرمل رأم   ل عل ه فهم ت لي

مي ع  به  ت ل ل معلي ت رأمرحعل  ت    ظمستم  ع  امأهم  رأم ك مسمس مأم ي : 
 ل متن س ل رب ارء ف   ا رأ   ي  رأكليل رال تم عيل رنلالح  مع رأبن ء رال تم عا وم 

و أنر  ل رأبن ئيل رأمريفيل مرأم  وسيل ظ أ غم مع ر تالفهم  فا تفس  رت رأر   ل 
أ ائيل م تظلل بمرحح علو رعتظ   رأم  رت ر عيل  فا   ع   وا رأمستم  رأ  نا رال تم 

ا  م ن  أل   فل مرأتف عل لت ل ل رأسمس مأم أم ا رأم  ل ربس سيل  رال تم ع  عرأف عل ع 
  رال تم عاعل  م   م  ي فا تفس   رأمعلو مرأف

إع ع ض م تل  رالت    ت رأنر  ل فا  ذر رأم  م أيا فا سب ل رأس    ظ    سع ن  
أتبي ع م ه ت نر  رأعلم ء مرأمفو  ع ت  ه مم م  عمل رأم ال مم تل  رأتفس  رت رأتا 

   ءت فا  ذر رأأأع 
 ية النظرية الوظيف-1
ع مم م  عمل رأم ال  مول مارميل  رأع    مع رأظ    ع مرأمفو  ع رأسمس مأم  ع أو 

ت ل ل، مرت    ت، رأفو  ل  فن   رأمنللق رأمريفا     اع رأم تمح عظ  ل عع نسق ظ، 
م ممعل ربف ر  مول مر   منهم أ، مريفل اس سيل ي مم به   مبتعب   اأمل  م : " رأ م  

إذ يفهم رأسلمك فا نل ق معن ه رأذرتا عن  رأف عل   اء فا رأكل       م ظ، رأ رأذي يس
و مع ربفع   مرأتع ف ت ما ن ء ذأك ع يم  سمع انمرع  أت   ف بف ر  مع م هل نر  رأمريف 
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ذر و ع مع رأ  م ي رأم  فرل علو  ذه  رال تم عيل  تظ  أمع رأعالح ت فيم  ب نهم  مر 
مع م م  انمر  ا    مع رأنأ ل ت رأ ائيل رأتا تكمع  رأعالح ت رال تم عيل فال ب  أهم

  1   فل إأو رأم  فرل علو رأكل اي رأبن ء رال تم عا "
مظ  رءل إس  لي، ن   اع ألم ال  م  اس سا  ر ل رأنسق ربس ي فها ت مم بمريفل  ع يل 

ا ض اي ا   مو ع رأم ال فأ مع رأب ت مت بيل ربلف   م  مل رأامال م     فال يعم  
رأمنا    فا رأم  بل علو رأامال رأ ي م بمر ظ ت، رت  ه ربس ل فا ت   ق متللظ ته   م ن  

اع  تنأأ رأعالحل رأت رظليل ب ع م  رت ربس ل بتك مل رب مر  رأمن   ظول مر   منهم  إال  
رأبن ء ربس ي   عل مح ب ما ربس ل  ومح   مال رأم ال ألعمل رنعوا مظال أك عل

أم تمح رأمع ع    ف سا  اي " م أ نمفيسوا" : " اع مريفل رأم ال فا رأب ت رأنمميل فا ر
  ي إأو إ  رث  لل ا   تعمي ه   م  م ه  ألعمل   بيال يموع  ا مريفل ملل ل 
مفا ذرت رأسي ق ي    " ظ  سمنا" رب مر   ر ل رأب ت م   ح  ذر  2 ر ل  ذر رأنسق "

أ نس ع  ماع رأمر ئ  ربس سيل أألس ل  ا رأتا رأت سيم إأو رأتم  ا رأب مأم ا ب ع ر
" اع ربس ل وأي  م عل عغ  ل أه   تظ  عم  ل " ظ  سمنا" فا ذأك ر ت    مو نل رأم ال  

معب  مح ئ  منفذ  مان، مع رأمف مض علو رأم ال رأ ي م ظ أ م  ربم  مرأذي رستم ت، مع 
ت ل  رأ  ل رأ م  رأ  نا أع م رأت بيل  فا   ع  وذر مريفل مرحعتا رأ مل مرأ   عل م 

رأذو   فعلي، رأ  مال ألعمل م ذر م  يوسظ، رأ ي  ل  ، علو ا رء رأمر ئ  س ظ  تح  ت
 مبذأك فا  اي،  ت  ق رأتمراع علو رأبن ء رال تم عا  3رأفعليل "

   فيل  فن    م  رأم ال ت ظح ممس   مع إع ت سيم رأعمل  سا  ذر رالت  ه أ، رمت ر رت، 
  ل ف يم رأم تمح تف ض علو رأ  ل ظسش سيل ت، معلو رأم ال مت   ق ر تي   ته   حبل رأ

إع تفس  رت "ظ  سمنا"  سا رأمنت   ع  ا تفس  رت والسيويل مت  م رأنر م رأ اسم أا 
رأت ل  يل رأتا تسهم  مان، و ع يسعو إأو رست  ر  رأم تمح مع  ال  رأ ف ظ علو رب مر 

 ل تمراع مرست  ر  ربس  فا 

                                                 
  29    3998  م أل   ELGAمنأم رت  النظرية االجتماعية اتجاهات أساسية،علا  مرت   - 1
  331    3991  موتظل ربأمر   مع   3   التربية األسريةن ال عع م م  سم     - 2
  رأتنم   ألل عل مرأنأ  3  ت : إم م عب  رأفت   إم م   النساء في الفكر السياسي ال ربيسمارع ممأل امو ع   - 3

  298    2119مرأتما ح  
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رأم تمح اع " :فا ت    ه أ م  رأم ال فهم     "  مب  ت م  تمع" ت تل  آ رء فا   ع 
 تأول مع بن ء ر تم عا م ت     ذر رأبن ء علو انم     بتل نسبي  مع رأسلمك 
رال تم عا  ماع أكل عنع  مع عن ع  رأبن ء مريفل ر تم عيل   مل م  م  ل أبن ء 

 ئعه  رأ م   ل ماع رأعالح ت رأمتظ  أل ب ع رأعن ع  رأم تمح  ميعتب  رأتمراع مع  ع
مريفل رأم ال فا رأب ت أيست ملل ل  ع  ممع  ذر رأمنللق فإ 1رأمومنل ألنسق   بتل نسبي  "

ال يع  ع ئ   ام م ا مر    ربس  ل م ن       رإأ  ل إأو اع نم  نسبيل م  م ه  ألعمل مر  
 أ  م ل م م  مع يس ع    فا  ع يل ابن ئه  ت عا ظي م رأم ال ظ أعمل    ال رأب ت يسح

أت م سس ت ألتنأئل رال تم عيل  مم ا امس   نأ، مت ب تهم ا ن ء رنأغ أه  ظ أعمل أذأك ا  
هل فا ت بميل م ل  م  رأ   نل  ظ ع  رأ ف ظ علو تمراع رأمر ئ  ظ أم تمح ميس  

  ل   ل بمر ظ ته  ربسرأم  بل علو رأم ال فا ممرعلل عمله   مع اع ت 
مع  ال  رأ  رءل فا رأفو  رأمريفا  تب ع أن  رأت   ا فا ر  رء فيم      عمل رأم ال 
فن   مل نمفيسوا" م " ظ  سمنا"   و رع علو رأمريفل رأملل ل ألم ال فا رأب ت ميعتب رع 
اع رأتك مل ربس ي مرأتك مل رأمنها ال  ت    ع إال ظعا  رب مر  ب ع رأ نس ع  فيومع 

 ال فا ربس ل فا   ع رأ  ل  ت ، ن م ع أم رأأغل  من   مع رأمريف ع ام      م  رأم
" مب  ت م  تمع" م"ريم ل  م و يم" ي  مع علو إمو نيل   مال رأم ال ألعمل ظول ا   يل 
بع  م    ممريفته  ربس  ل  ا نسبيل ظ  ث يموع أم سسل ا    اع ت ل م له  

 متم  ا مريفته  ظأول م حت 
 الماركسية  النظرية-7

مرأمسلم ت رأكالسيويل ألنر  ل رأمريفيل فيم   تعلق بت سيم  تع  ض رالت  ه رأم  وسا 
رأعمل متما ح رب مر  ب ع رأ نس ع  إذ يعتب مع اع رال تالف ت رأب مأم يل ب ع رأ نس ع ال 
نم     ح رأتظ  ع ب ع مر ئ  ول منهم  إ أو عالحل أه  ظمو نل رأ  ل مرأم ال م م  م   مر 

 رال تم عا  رالحتع  ي مرأ   فا  تلم  فا رأم   رأس  م ل رأت    يل م رأ
يأ   ول مع "و    م  وا" م " ف      ك رن لا" ل   هم   م  رأتم  ا رأ نسا 

" اع رأعمرمل مم  عي ت،  فأح  " رن لا" فا م أف، " اعل ربس ل مرأملكيل رأ  عل مرأ مأل
 ا نت ال أالستغال  رألظ ا منأأل رأملكيل رأ  عل   ب ع رأ نس ع رأم  يل إأو رأتم  ا

                                                 
  311   2118  أللظ عل مرأنأ  مرأتما ح  رأ ارئ      سم 3  المدخل إلى عيم االجتماع،  م    أ    - 1
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حبل نأأل رأنر م رالحل عا   ف أ  ل    ال ألع   م ا  ف أم ال و نت ذرت مو نل ع أيل
ت مم ب مح رأ م   إ  فل إأو عمليل رالن  ا مرأت بيل  ف    معت رأم ال آع ذرك ب ع 

عيل ا حو ماعلو مع رأ  ل  تو رأ م  ع رال تم عا مرالنت  ا ف كتسبت بذأك مو نل ر تم 
  إال اع مح ب ما اع رأم تمع ت فا تلك رأفت ل و نت تسمو ظ أم تمع ت ربممميل

رالحل عيل مرأ اسم أيل متلم  حم  رإنت ال ع  ا ذأك رهم  نر م ت سيم رأعمل   ذر 
 رب    رأذي ا   ب م ه إأو ا   ل رإنت ال فره  م  يسمو ظ أف ئض معلي، تأولت رأ  مل

ف ن سم  1فا    ربحليل منأأ نر م رأملكيل رأ  عل مرأنر م رببمي رأذي ف ض سيل ت،  
ماعظح  م     الستغال   فت ر عت مو نل رأم ال رأم تمح إأو لظ  ت مب     ربس سا ر

 ي تع  فا رأ  نا رأب مأم ا ف ش 
ا ع أح تكع فأم  لرالحتع  يل مرال تم عي ممع  ال  م  سبق ذو ه نستنتو اع رأتلم رت

ا ش مع م وا   رال تم عا  رأم ال وم  يعت   و    مرنم  و نت سبا فا ت ر ح مو نته  م 
  و ت نسميل م  وسيل  ر يو أيل تن   ظ أم ح  رهم  إأومم  ا   ظع  فت ل مع رأامع 

رأذي آأت إأي، مسعت إأو رست       محه  رأمسلمظل م ذر بإن    رأ م رت رالأت ركيل  
ه رب   ل    ي إأو إأغ ء و فل اأو   رأتم  ا فا رأم تمح  مام   لمل ح مت فن     ذ

به   ا تنميل رأمعا أ   رأنس ء بم م  ر له   لظ ا  تع  ع أ، مانهع مستغالت مع 
  2حبل رأ  ل مرأنر م 

ف   ع رأأ معا " علو اع رأم ال مربلفا ذرت رأسي ق   و  " م  وا" م " رن لا" فا "رأبي 
ي  رأ اسم أيل ف أمع نح يف لمع رأنس ء علو رأ      بنهع حم  عمل   يعل  م    

فيعملع أمحت الم  مظأ   احل  مي    " م  وا" فا وت ظ، "  اا رأم  " اع رأمس  مل 
  3فا رإنت ال مرأت    مع رستغال  رأ اسم أيل  م  رأم  لت ع ربس س ت ع أت    رأم ال 

رم  رأم  وسا  م ب ريل أت      مرست     أ  ه  ممو نته  مظ أت أا فعمل رأم ال مع رأمن
نم  رأمس  مل فا رإنت ال   رال تم عيل  مأكع أيا اي عمل مر 

                                                 
   213-399ع أا علا ابم ل  مع  م  ح س بق       - 1
  رأم سسل رأع بيل أل  رس ت مرأنأ  الدراسات االجتماعية عن المرأة في العالم العربيف ت ل   ي ا مآ  مع   - 2

  21مرأتما ح رأ منيسوم  ب  مت    
  321    3982   ر  رألليعل رأ    ل  ب  مت  مرأة العربية وقضايا الت يرال   ل ل ا م   ل ل - 3
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 نظرية الت ير االجتماعي-3
   رأتغ   رال تم عا ظأن،: "رأت م  Grigori Lazarev(  يع ف " غ  غم ي الار   "

رال تم عا أ م عل م  ميغ   م    رأ  بل ألمال رل رأذي      فا بنيل ممريفل رأتنريم 
ت    ه " ام وم  يأ   " م لا" ان،: " رأت م  رأذي يل ا علو رب مر  رال تم عيل رأتا ي مم 
به  ربف ر  مول م  يل ا علو رأنرم محمرع  رأ ظش رال تم عا رأتا  ت منه  رأبن ء 

 1رال تم عا فا م ل مع نل مع رأامع "
تم عا ن   ان، يما رب مر  رأمتعل ل ظ ببنيل مرأنرم بن ءر علو مفهمم رأتغ   رال 

مرأبن ء ربس ي أول مع اأو   تلك رببنيل مرأتا  عل ماع تغ  ت رب مر    رال تم عيل
رأتا     ه  ربف ر  ب ر ل،  ال  فت ل امنيل متع حظل  فوم    ء مع حبل فا أ   " رن لا" 

و   ت م  إأو نر م رببمي مم  ان   مع أمو نل م م  رأم ال فا رل رأنر م ربممما م 
تبيع ت  ذر رأنر م  مم  إع م ت   ظل مع رأامع  تو رست  عت رأم ال نسبي  مو نته  
رأس ظ ل ظف ل رأتغ   رال تم عا مرالحتع  ي اي      ث ع  ا  ذر رأت م  را مر يل 

ل فا رأمنا   رأ م  أ   رأم ال فأعظ ت تعمل    ال رأب ت مح  ف ره  ظأ مر    ربس سي
 2مظ أت أا تمونت رأم ال مع مأ  ول رأ  ل فا تمأا رأمس مأيل رالحتع  يل مم ارنيل ربس ل 

مأ  وته  م   را ت  م مل مظ فا م    رأأغل  ا رأعمرمل رأتا مونت رأم ال مع إممع اب
مع رأتعليم م له  م ل رأ  ل  حتع   رأملع  م  عمأه  علو ح   مرف  فا بن ء ر
 ا أتو رأم  الت  م م منع ال إ   با فا ت   و رأم ال ف ن  لت ف

البع " رأم ال فا  م ل مغل ل  سا نر  ل رأتغ   رال تم عا رأ رئ  ل مو نليموع تل ي  
 رأم لش رأت أا:  ع فا  نف   سا ت ليالت رأمفو  ع رأسمس مأم م    ء آمفق م  " ل مع 

 
 

                                                 
  مجية جيل العيوم اإلنسانية واالجتماعيةم م  بمرأنعن    "سمس مأم ي  رأتغ   رال تم عا   يل نر  ل ت ل ليل"   - 1

  81    2132  11رأع   
  81    3921 ل رأع بيل  ب  مت     ر  رأنهالمجتمع العربيعب  رأك  م ا م  عات مآ  مع   - 2
   :  سوسيولوجيا الت ير قراءة  مس  عن   ارمل  " ألما   مع راللال   م  رأنر  ل رأتغ   رال تم عا رأ رئ  ل انر

   www.iasj.net  33-12- 2138   h 18:31   مفاهيمية ) في ماهية الت ير  واتجاهاته الفكرية(
 

http://www.iasj.net/
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 وفق نظرية الت ير الدائرية(: ييخص مراحل تطور مكانة المرأة 17رقم ) الشكل
 

                                                                                             
 

 ت ير اقتصادل
 )ظهور النظام اقطاعي والرأسمالي(

 ت ير اجتماعي 
 عودة لينظام                                                                                                                                                اجتماعية(  )ظهور طبقات 

 
 
 

                                          
 

 نضال وحركات نسوية                                      
 اعي واقتصادل ت ير اجتم                                   

 
 (المصدر: من إعداد الباحثة)

 نظرية المساواة بين الجنسين  -4
مح نأأل رأ  و ت رأت    ل رأنسميل رأنألل فا رأم    رال تم عا ب ات  ذه رأنر  ل 

مرالحتع  ي مرأسي سا  مرأتا و نت تن   ظ أم ح رأ  ئم متسعو إأو تغ    أ مل أم عيل 
أبت ظ  محه  رأ  نمنيل و ملل فيم   تعلق ظ ق رأتع ف رأم ال فا رأم تمح رأغ با  فل 

ذأك بنه  تمر ، رأ ي ل م ل رأ  ل  مو نت أكت ظ ت "  مع   ظ أملكيل رأ  عل مغ    
 1ست مر ت م ل" رأف ل ربكب  فا نأ   ذر رأمعا ظ أمسش رأنسمي رأغ با 

مع رأنر   ت ممنه   مح  ا ست  ذه رأنر  ل مظ  ئه  ربس سيل ظع  فأل ت ليالت س ظ  ته 
رأنر  ل رأب مأم يل    ث رنت  ت  ذه رب   ل مرعتب ت اع رأ تميل رأب مأم يل فا ت سيم 

ال عالحل أ، بتكم نه  رأ سم نا ظ    م   م ف ع  رأم ال رأعمل  م تب    ح ع   

                                                 
  118    3921  رأه ئل رأمع  ل  معجم العيوم االجتماعيةمذوم  إب ر يم مآ  مع   - 1

 نظام األمومي
 يمرأة لية لمكانة عا

 نظام األبول 
ثانوية مكانة 
 مرأة لي

 مرحية انتقالية
مكانة فيها تتساوى 
 ةوالمرأ الرجل



 المرأة والعمل                           الفصل الثاني                                      
 

 
33 

م  مع ظم   ا   ته  فا رأمأ  ول رإنت  يل مت      مع سيل ل رأنر م فا ربس ل اممع 
 1بل رأ مأل   عل فيم   تعلق ظ أم    رأمهنا ح

  2م   لا:يرأمسلم ت ربس سيل رأتا   ءت به   ذه رأنر  ل ف منل  
 ) رأم    رأمهنا رأ سم نا  ألم ال ال عالحل أه  ظ عفه  فا رأتكم ع رأب مأم ا 
    تعلق ظ أمأ  ول فا رأ ي ل ع مل    م ل رأمس مرل ب ع رأ  ل مرأم ال   عل فيم 
 رالحتع  يل مرال تم عيل مرأسي سيل   (
  إأغ ء و فل اأو   رأتم  ا مرأسيل ل    رأم ال أع أح رأ  ل 
  ت سيم رأعمل ب ع رأ  ل مرأم ال  ر ل رأب ت أتتموع رأم ال مع مم  سل عمله     ال

 رأب ت 
  رأمن عا رأعلي  متس    أ مع رأ مأل  رأم ال فا ت ل ب ع رأ  ل م رأمس مرل 

ع و نت أه  ع   مرسح رأنل ق فا رأم تمح رأغ با ت    رإأ   ل إأو اع  ذه رأنر  ل مر 
   رأتا تتبن  ف إ   مأم يلال يموع ت   ق ذأك فا رأم تمع ت رأع بيل رإسالميل  إال ان، 

ذأك  فا   ع اع ي تعيأ، رأم ال رأغ بيل   فع نه  أ ذه رأ معي ت إ  فل ألم ح رأذ
  فمع غ   ته  ماعا   مأم  ت ك م    ألع رع ت ب ع رأ نس عرإسالم ح   ف  ألم ال مو ن

رأع   مفق رأفو  رإسالما اع  تس م  رأ  ل مرأم ال أيا فا مم م  رأعمل ف ش بل فا 
نم  رأغ ض مع تلك رأ  و ت  م تعميم لممر ح و       (فليا رأذو  م ل ربن و   مر 

 م رأع با أرأنممذال رأغ با علو رأع 
  لعامية في المجتمع الجزائرل ثالثا: المرأة ا

رأم تمح رأ ارئ ي ب ملل مع رأت مالت رأت    يل مست رأ  نا رال تم عا  م ُ     
رال تم عيل م سس ت رأمم  رنعوا علو   مرأسي سا مرالحتع  ي   عل ظع  رالست ال 

ممع ب نه  ربس ل    ث تغ   نمش ربس ل مع رأممت ل إأو رأأول رأنممي  ربم  رأذي 
ع رأ ي ل ل مس مأيل رببن ء مرأب ت ف   ت ألعمل أت م   ض علو رأم ال رأ ارئ  ل ت م  ف

اع رأ  نمع رأ ارئ ي س ع ع م  س  م فا  هل احسو رأر مف  إال  رأك  مل أع ئلته  ممر ، 
 رأت ل ل مع مع ن ته  ظ ف    ه  م م  ته  سمرء  ر ل ربس ل ام رأعمل 

                                                 
  389    3988  م وا رأ  رس ت رأم  ل رأع بيل  أبن ع  المجتمع العربي المعاصر ليم ب و ت   - 1
  212  213    9823أللظ عل مرأنأ   ب  مت    ملظعل عا رأ  ع تطور المرأة عبر التاريخظ سمل وي     - 2
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لو م عيل رأم ال فا رأم تمح رأ ارئ ي حبل مظع  سن  م  فا  ذر رأعنع  اع نتع ف ع
  رأ ارئ ي ألم ال معمله   مم   ا م تل  رأمهع رأتا أ ، رالست ال  مم هل نر  رأم  

 ارمأته  رأم ال فا رأم تمح مح رأت  ي ت رأتا تمر هه  
 تطور عمل المرأة في الجزائر-1

ي   ا اع ن    مسظ   فا رأم تمح رأ ارئ  معمله  عن  مع أ ل مم م  ت   و رأم ال 
فا  ذر رأعنع  رأ  ث  معلي، أم    رأامنا  أم  أ، مع مف  ح ت وب  ل فا عنح ر

سنتع ف علو م عيل رأم ال رأع ملل فا رأم تمح رأ ارئ ي فا فت ت ع اس س ت ع م م  ا ن ء 
 رال تال  رأف نسا مفت ل م  ظع  رالست ال  

 الفرنسي عمل المرأة الجزائرية أثناء فترة االحتالل 
مع رأمتع  ف علي، اع رأم ال رأ ارئ  ل ح  محفت  نظ  إأو  نا رأ  ل ا ن ء رال تال  

يعتم  علي، ا ن ء  رً سن و نت ما بتت ممرح  أهمل يأه  أه  رأت   و م   رأ ي ل  فرأف نسا 
ي رأ   و إ  فل إأو رال تم م ال ع ل ا مر  " فو نت مم  ل ت رم مح  أغلت رأم    رأ م ل
 مع رإ ر  ل ظمس ع ل و تا رأ ي  ل متأغل ظ أكت ظل رأ رحنل إع ر  رأمنأم رت مام رق ظ أأ

رأ ع ي ت مامع   رالأت رك ت منأ  رب ظ   مرأمعلمم ت مربمرم  موت ظل رأت      رأس  ل 
 1مرأ مرن ع رأعسو  ل متل ا رأم    ل رأم  فل   ما فا رأتمعيل رأسي سيل" 

سمرء فا رب   ف ام رأم ع  م    ع اع ألم ال  م  فع  ت رأ ت ح مع  ال  أه  ر
مسمرء و نت متعلمل ام  الف ذأك  إ  فل إأو عمله  رأ م ي   فرت رأم ال رأ ارئ  ل 
علو ب ته  مابن ئه  ظع  غي ا رأ  ل مرنأغ أ، ظ أ م ل  فظع  اع رستمأو رأمستعم  علو 

أإلنف ق علو ع ئلته  سم   بيالً    رأم ال سمع ا رض مب مت أم ت عممتلك ت رأ ارئ   
 رعا مو   مل فا رأب مت ظأ   ا    رأعمل أ   رأمستعم  ف ست  مه  فا رأم    رأا  

مع ربم    رأم ل بل مح رنع رم ربمع مرالست  ر   ان، ظ أ غم مرأمم ا فا تلك رأفت ل 
أم تم رت  مع حبل رأ  و ت رإعال يل مفا ر رً إال اع مم م  رأم ال أ ا ر تم م  وب   
إأو    ءت رأ عملم  3911مظ أذرت فا سنل فن   فا رال بع ني ت مع تلك رأفت ل 

حأت مو فل اأو   رالستغال   فنم رأنهمض ظمو نل رأم ال مت       مع ح م  رأعبم يل 
                                                 

  3981رأم سسل رأملنيل ألكت ا  رأ ارئ   نضال المرأة الجزائرية خالل الثورة التحريرية، انيسل ب و ت   ر    - 1
  18  



 المرأة والعمل                           الفصل الثاني                                      
 

 
33 

ح  ته  علو مستم  رأع  فل مرأم الت مرأ  رئ   ممع اب ا رأ   ي  رأتا ل  ت فا 
أم ال م ن  ت   بت ربفو   مرنأل ت ر  رء ب ع رأم     ذر رأم    ح يل تعليم ر

إع " إأو تعليم رأم ال في م :"  م  ع  مم "    عممرأمع  ض ففا وت ظ، " ب م  رأ ي ل" 
ع و نت    لل فلنعلمه  م   همه  مع  رأم ال رأ ارئ  ل ال تار  علو فل ل ل   ل مر 

ئ  رأ  ول رإسالميل "عب  رأ م   مفا ذرت رأسي ق      ح  1  م   ت رأ ي ل ال غ   "
رأفو ل مي ث علو م ما تعليم رأم ال مأكع: " علو اع يوع  ذر رأتعليم ح ئم  ربع ظ  يا" 

مرأ مميل مرب الق رأنسميل رأم مم ل مأع  ذ ا فا رأنهمض ظ أم ال علو اس ا رأ  ع 
ظ أمفهمم رأ   ث إذع  ا  عمل إأو رأتعليم ال إأو رأت     2اظع  مع  فح ربميل عنه  "

 رإأ  ل س ظ     تم م ل م   م رأ    ظ أم تمع ت رأغ بيل (وم 
فا  ق رأ م  اع عمل رأم ال فا  ذه رأفت ل و ع عمل ن  أا اك   من، رمتي ا  ميموع

م ب رت علو رأعمل مهم  و ع نمع، مأم يوع م   رت إ  فل إأو  رأعنع  رأنسمي  فهع  
نم  رأمهنل بل و نت م   ل إم  فا م    رأ ه   ام  انهع أم يوع  ن ك ف عل ال تي  

ظعم ت،  فا  ذه رأفت ل وم   م عملرأ ععفا   مل رأمستعم  أذأك ال يموع اع نتكلم 
 رأ  أيل 

م   3912مح  ن أت رأم ال ظع   ذر رأن      ه  رأسي سا رأمتم ل فا رالنت  ا ذأك سنل 
 تو ظع  رالست ال  مآ    رنعوست  تو أيا  ذر ف سا بل و نت أهذه ربفو   رمت ر رت 

 علو مم م  عمل رأم ال  م ذر م  سن  م  رأتفع ل في، ال    
  عمل المرأة الجزائرية بعد االستقالل 
فو ع  منهك رأ م  م م  رأهي كل مأتت رأأمل ظع  رالست ال    ال رأم تمح رأ ارئ ي     

مس  ته  رأم ال رأملع  فمرعلت  أ هم  إع  ل بن ء ف   ميح رمع رأمر ا اع تت مح متتر
رأن  أيل  تو ظع  رأ م ل رأت     ل   عل ماع رأك   رت منهع ح  ت ملع ماعظ ع ظال 
مع ل  مو نت أل  ر رت رأسي سيل  م  فع   فا تأ يح عمل رأم ال مذأك ظ ف    محه  

أ  كمل مت ف ا   علو رأتنميل رأأ ملل ألظال  م تو  ت  ق ذأك و ع الب  علو رأسلل ت ر

                                                 
  32  ن ال عع: انيسل ب و ت   ر   م  ح س بق    ، بدور الحياة م  ع  مم  - 1
 21  م  ح س بق     ر   انيسل ب و ت  - 2
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 تعم  فأح ت ظم  نيل رأتعليماع ت مع تعليم  و ف بف ر    مع ا ل إعال  م   م ه رأمس
 1  ظ   ت، مرأ   ء علو ربميلمر  

رأعلي   امرعلل تعليمه  مرأمعم  ألم رتأم تمح رأ ارئ ي فسمح ألفت ل بف نتأ  رأتعليم فا ر
نر ته  رأت ل  يل ألعمل  فب ات موذر رالأت  ق ظع أم رأأغل ظع  اع تغ  ت ذ نيل ربس ل م 

ر   ل   مال رأم ال ألعمل تتمسح فا امس   رأ نا ربن مي  إال اع فا رأب ريل و ع 
رأم تمح ح      رأمهع رأتا ي بل ألم ال مارمأته  م ل، م ل ول رأم تمع ت رأع بيل 
مرأمأ حيل ظ أت       ث   ق علو رأم ال رأم    م ع  عمله  فا  الث حل ع ت 

اع عل ه  يأت   م  ا أه  سيل م ا ( حل   رأع ل  رأتعليم   رإ ر ل  ظ عتظ     ربنساس
  2يومع مو ع رأعمل أيا ظع  ر عع مو ع سوع رأم ال 

إال اع رأم ال رأ ارئ  ل أم تكتفا بهذر بل أ  وت فا م  الت محل ع ت م تلفل ماعظ ت 
ن م رأعمل  لرأنسميرأمللبيل  ر  تتا فتن فا رأ  ل  تو فا رأمن عا رأسي سيل مرأ ي  يل  

  عل فا رأمن لق رأ    ل مرأم ع رأكب    أتن    ظع  ذأك ن م رب   ف بنم  مع 
مت رأم ال ح ، ت ل (رأسظع ن ت  ب ات ح يل رأفمر ق رأ نسيل تت ر ح ما  رال تأ م  ممنذ تلك رأف

 3فا رأم ع مرب   ف  ظأول مظ أ  فا  لش رأتنميل
  رأ   ث عع رنفت   رأم تمح رأ ارئ ي مت   ه نسبي  مع ح م  رأع ليل فا   ي ل ربم  عن

نم  أفو ل مع   ل عمل رأم ال  ام تالأا ولا رأت ل  يل ف ع  ذر ال يعنا ع م م م   مر 
  ففا ب ريل مع رأ  ع رأعأ  ع  ح م   نل ظم  و ع علي، فا رأس بق (رال بع ن تت ر 

فا رن ف ض رأ   ل رأأ رئيل  رأمتم للمرالحتع  يل رأتسع ن ت تغ  ت ربم    رال تم عيل 
 فح ظ أنس ء  رأأاء رأذيمتم ، رالحتع   رأ ارئ ي ن م رحتع   رأسمق   أألس ل رأ ارئ  ل

فا رل أح رأمن عا مرنتأ   رأظل أل فا رأمسش إأو رأظ ث عع ف عل ألعمل   عل 
ظ، فا م     ظأاالو نت ح   ر ت ظ سش ل فا  ذه رأفت   انه رأنسمي  مح رأعلم 

                                                 
  3991  رأم سسل رأملنيل ألفنمع رأملظعيل  رأ ارئ   التعييم في الجزائر قبل وبعد االستقالل  رأل    ا  منا- 1

  39  
2 - Héléne Vandeveld Dailliere, Femmes Algériennes à travers la condition Féminine 
dans le constantinois depuis l'indépendance, opus, Alger, 1980, p 199. 

  مجية الت يرات األسرية والت يرات االجتماعية ل رأس    " تغ   م عيل رأم ال مرأتغ  رت ربس  ل فا رأ ارئ "  سم  - 3
  321    2118  رأ ارئ  3ال
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فلألامل رالحتع  يل اي    م  فع   فا تغ   م هل نر  ربس ل فا رأم تمح   رأتعليما
 رأ ارئ ي أعمل رأم ال 
فا رأم ع ب نم   ٪ 2 83م بلغت نسظل رأنس ء رأع مالت 2111سنل رم  فا ب ريل ربأفي ت 

ر تفعت نسظل  م 2131مفا سنل  1 ٪ 8 18نس ل نسظل احل منه  فا رب   ف تعب  ا  
 3111  ث يم ل ع   رالن ث ا   ٪82رأ   رأع ملل ظ أمنل ل رأ    ل   ث نس ل 

فا  189 ا تم ل ع   رالن ث ٪11ذوم   ام  فا رأ    ف   س لت نسظل  1128م  بل 
 رأ   فيل رأبنيل رأنت ئو  م تأ     ه ذ مم  يفس  2 2988  ع ع   رأذوم  معل إأو 

يل  فا رأمن لق رأ  فم ال أاء   نمي مغ     م ي   عل ل رأرأتا تعتب  عم رأب ميل 
  ام  فيم      نسا أعمله التار  رأنر ل رأ منيل أعمل رأم ال معلو ع م م م    م ل ف

   تلم  وب   عع م أم نال2138أسنل رأ م  رأع ملل ظأول ع م مرأنسميل ظ أ عم  
 3م 2131م م 2131سنل 

مرأم  الت رأتا و نت رالست ال  ام  عع نمعيل ربعم    ذر فيم      عمل رأم ال ظع  
 فا  ل م  أتهع رال تم عيل فسنفعل،ل فئل مع رأفئ ت رأعم  تأتغل به  رأنس ء منسظل و

  م يل رأم ال رأع ملل    محبل ذأك سنع ض  م  رأ  نمع رأ ارئ ي فالال  عن ع  
 عمل المرأة في القانون الجزائرل  -7

لمس   أئ ي ا ميل وب  ل ألم ال ول ف ف عل فا رأم تمح  ف أمتتظح   رأ ارأ ،  مأو رأم  اً 
  رأتأ  عا مرأ ستم ي منذ رالست ال  إأو  ممن   ذر نال   ذأك رأ  ا رأذي   عع، 

ول  فا " لمو نظ  ر تمم    ً  ذ   رً أل   ي  رأمتعل ل ظ أم ال  فهذه رب   ل ح  ع فت تلم  
ح نمع رأع مظ ت   ح نمع رأعمل  رأ نسيل    ع ربس لرأ ستم   ح نمع رالنت  ظ ت  حمرن مع

  إ  فل إأو رأ ل ظ ت رأسي سيل 4ح نمع  م يل رأع ل مت ح ته  مرأ م ع رال تم عا    "
 مم  تعلق ظمم  سل   ه  فا رأعمل رأتا  عمت ظأول مظ أ  مر   با ح  ي  رأم ال 

                                                 
   31    2113  نأ ل 19   حم 7111الجزائر باألرقام نتائج رأ  مرع رأملنا أإل ع ئي ت   - 1
  32    2138نأ    18 حم   7115- 7113األرقام نتائج الجزائر برأ  مرع رأملنا أإل ع ئي ت   - 2
 7114الجزائر باألرقام نتائج   انر : رأ  مرع رأملنا أإل ع ئي ت  2138ألما   مع راللال  علو ر ع ئي ت  - 3
   39    2132  نأ ل 12   حم   7118 -
ربمل أللظ عل مرأنأ  مرأتما ح  رأ ارئ      ر  وسائل الت ير االجتماعي ومؤشراته في الجزائر  رأت   نا       - 4

2131    332  
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 ه  و   اع رأ  نمع فا  ذر رأعنع  سن  م  ع ض  ملل مع رأ مرن ع رأتا تب ع ف
 رأ ارئ ي ح  س  م فا  ف  م رفح عع  ق رأم ال فا رأعمل 

   عمل المرأة في الدستور الجزائرل 
م ظمم ا 2118  فا سنل م رأمع   3998مع  ستم   13م 29 نعت رأم  ت عأ   

  لا:  م     علواك ت مرألت ع 1 م2118/  33/  31رأم  خ فا  39-18رأ  نمع 
سمرسيل ام م رأ  نمع  مال يموع اع  تذ   ظأي تم  ا يعم  ل رأممرلن ع و : " 29رأم  ل 

مع ذرت رأ ستم  علو  13سبظ، إأو رأممأ   ام رأع ق  ام رأ نا "  متن  رأم  ل 
 م ع رأمس مرل ب ع ول رأممرلن ع مرأممرلن ت فا رأ  مق مرأمر ظ ت بإارأل رأع ظ ت 

أ ي ل رأسي سيل مرالحتع  يل مرال تم عيل رأتا تعمق  مع مأ  ول رأفعليل أل ميح فا ر
 مرأ   فيل 
مو   فأح ت علو اع: " تعمل رأ مأل علو ت حيل رأ  مق رأسي سيل ألم ال  13ام  رأم  ل 

 بتمسيح  رمظ تم  له  فا رأم لا رأمنت ا " 
 ق ب ع رأ  ل مرأم ال بل س م    رأ ارئ ي أم يف  أ ،  يره  مع  ال   ذه رأممر  اع رأم  

  ماع ألم ال نفا رأ رمظ فا رأمأ  ول فا رأ ي ل رالحتع  يل ق مرأمر ظ تم  فا رأ  م ب نه
رت رأسي ق فيم      عالح ت رأعمل   ا رب    أم تف ق ب ع مرأسي سيل  من   فا ذ

رأمت مع رأ  نمع ربس سا  32-28مع رأ  نمع  32رأ نس ع م ذر لظ   أن  رأم  ل 
موذر  3 يل رأمت مع عالح ت رأعمل رأف   18-82رأ  نمع مع  18مرأم  ل  2 رأع م ألعم  

علو  4 رأمتعلق ظعالح ت رأعمل 33-91  مع رأ  نمع 312  313  32ح  نعت رأممر  (
    تسليش رأع مظ ت علو اي ل ف مع رالتف حي ت رأ م عيل رأتا ح  تت مع تم  ارً 

                                                 
عدد الجريدة الرسمية   31/33/2118رأم  خ فا  39-18رأ  نمع  حم  رأمع   ظمم ا 3998رأ ستم  رأ ارئ ي  -1

  2118  سنل 83
عدد  سميةالجريدة الر رأمت مع رأ  نمع ربس سا رأع م ألعمل   11/18/3928رأم  خ فا  28/32رأ  نمع  حم  - 2

  18/18/3928  بت   و 37
  بت   و 17الجريدة الرسمية عدد رأمتعلق عالح ت رأعمل رأف  يل   22/12/3982رأم  خ فا  82/18رأ  نمع  حم  3

12/11/3982  
  بت   و 19الجريدة الرسمية عدد رأمتعلق ظعالح ت رأعمل   23/11/3991رأم  خ فا  91/33رأ  نمع  - 4

21/11/3991  
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رأم ال ب ملل مع     أيا  ذر ف سا بل اع رأ  نمع رأ ارئ ي ا ل  1رأنس ء فا رأعمل 
تللظ ت رال تم عيل مع ع  رت  هل مرأم رأ مرن ع رأتا تتمرفق متكم نه  رأف ا مأم ا مع

ف    رأمسمم  مع ربعم   مربمح ت ربنسا أه   م يل مع مع  هل ا     مت  أ   
رأتا تمنح تأغ ل رأم ال فا  رأعمل منذو  منه : رأ مرن عرب ل   رأتا ح  تتع ض أه  إارء 

ر مف ح سيل ( أ حل مم   ل   وم  يمنعه  مع رأعمل أيال إال فا   الت   عل مح  
 س بق رأذو  (رأ33 -91 ت منه  ممر  رأ  نمع مرأتا ت مع نلح نمني  ممفق  مرظش ت    

رأنس ء رأ مرمل مع علل ربمممل  مرل فا رب م   مع تم  ا مرستف  تإ  فل إأو رأمس 
رأ مرن ع اع فنال   مع  ال   ذه  2ظ أت حيل مرأتكم ع مرأعلل   ال  فت ل رأمال ل مم  تعلق

رأ مأل رأ ارئ  ل أم ت  ال مع بمت ل رأ مرن ع مرب و م رأ ستم  ل ألممر  ق مرالتف حي ت 
رأ مأيل  بل   ءت مل ظ ل أه  ال سيم  م  تعلق ظعمل رأم ال مرأتا فا م مله  تسعو إأو 

منذو  مع ب ع  ذه  3 ع مرأمس مرل ب ع رأ نس تك ف  رأف   مرأ   ء علو رأ ن   لت   ق 
 4م   لا:فيتا ع  حت عل ه  رأ ارئ  رأ مأيل رأ  عل ظعمل رأم ال مرأرالتف حي ت 

م رأ  عل ظ أمس مرل فا ا م  رأعم   عن  تس مي 3913أع م  311رالتف حيل  حم  -
 رأعمل 

رأ  عل بتك ف  رأف   ب ع رأ     مرأنس ء فا  3921أع م  312رالتف حيل  حم  -
 م  الت رأت   ا رأمهنا 

رأ    ظ أمس مرل فا رأف   مرأمع ملل ب ع رأ      3983أع م  318رالتف حيل  حم -
 مرأنس ء 

معلي، ال   لم اي ح نمع ام رتف حيل ام ن  ام م  ل ح نمنيل ع   ل عع رأمنرمل رأ مأيل 
ع  ت سم  النس ع إال مف  ت ظأ ل   م ل رأمس مرل ب ع رأ نس عرأمتعل ل ظ  مق م    ت ر

                                                 
    مرع رأملبمع ت رأ  معيل    2 ا  التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائرل، ميل سليم ع  ا - 1

  311-318   
مجية انم  م  رنا   س ع   ما  "سمق رأعمل فا رأ ارئ  مم م رأهيمنل رأ ن   فا م ك رأم ي   رال تم عا"   - 2

  11    2138ل ربغمر   م  ا     مع29  رأع   2  رأم ل  العيوم االجتماعية
المركز القانوني ليمرأة العامية في القانون المصرل المقارن )مبدأ المساواة وت افؤ م م  ا م  إسم ع ل   - 3

  8    2111    ر  رأنه ل رأع بيل  رأ    ل  الفرص
  31م م  ا م  إسم ع ل  نفا رأم  ح     - 4
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مرأتا  فا ت   ق رأتنميل لر مف رأعمل متسه ل علو رأنس ء مأمال ع أم رأأغل  مرأمس  م
تمر   رأممر   مع ا ل  ا : م  رأع أم رأ  أث ظأول ع م تعنا ظمفهمم رأ مأل رأ ارئ  ل م 

   أه ف رأذي    ت، رأ ارئ  غ رل رالست ال  فح مستم  رأمعيأل مرأ   مع رأف     ذر ر
م م  ستم  مع 3981مظ أفعل و ست أ،  ميح رأ مرن ع أت  ي ، ب ريل مع م   ق رأ ارئ  

  1   إأو  ممن   ذر 3989  3928   3981
 الجزائرل  عمل المرأة في الخطاب السياسي 

   ع فا رل رأتم ، موسبت رأتمونت رأم ال مع ف ض نفسه  مر ظ ت فع أ ته  فا رأم تمح 
  مال يموع رإغف   عع  م  رأ ل ا رأسي سا فا ت ف ا رأنس ء (رحتع   رأسمق  رأ    
ا رأذي تل ت، رأم ال فا ح ر رت ف أتعا   رأ مفمالمح ار ل رأت  م مب لو مرسعل مر  علو 

ام  اع رف  ع  رت  ت  أ   ( لرال تم عي رأ مر ا مأت لاعمل ل فعه  أ    س ء رأ وممل
 م   لا:   منذو  مع ب ع  ذه رأ ل ظ ت   سم ت ظ أع ليل رأمت   ل ألذ ني تم

رأم تم  رأ  أث م  ال  3921 اف  ل 2 " مر ي بمم  ع "رأ ر ل  ل ا رأ ئيا  -
إع رأنر م رأ م ي يعمل علو مس ع تكم مع أالت    رأملنا ألنس ء ا ع ح  : " 

يوع مست بل  مأكن،  تم ا عل ال  إع ر  تأ  ح يفتح ام موم ول رببمرا ن م رأ
ال تنتر مع اع نف ض تغ    ظعض رأذ ني ت ت س    ذه رأ مرن ع متلبي ه   

م ذر يع  تعب   ع  ح ظمع رحيل رأسي سل رأ ومميل ت  ه  2رأمت   ل ظ أ مل   "
ت س     فا رأ مرن ع مرأ س ت   رأتا  مع  ال مح  اك    م ل ا      رأم ال معمله 
إال اع رأ مرظش رأتا تف  ه  رأ يم رال تم عيل   أت  مع رأت    ذو ن    آنف   

ال ار  رأنر م رببمي  نس ء   عل ماع فا تلك رأفت ل و عرأمنتر  مع حبل رأ
  ا ع مح  رأممت ل ربس ل ربس ل رأ ارئ  ل ( مرأسللل رأظل   ويل تت بح فا مسش

 رأنر م رأسي سا ع  ار إارء   

                                                 
    مرع تشريع العمل الجزائرل بين المساواة والحماية القانونية "دراسة مقارنة"المرأة العامية في ت ال عل ء هللا   - 1

  11    2118رأملبمع ت رأ  معيل  رأ ارئ   
-12  رأع   مجية إنسانياتبل  سم بع ان ع  "رأم ال رأ ارئ  ل مرأتغ   :   رسل  م   م  ما رء رأسي س ت رأعممميل"   -2

18  2132    1   
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ا مع  الأ، م رأذي عا   3999 اف  ل 31  ا بمتفلي ل" ل ا رأ ئيا " عب  رأعا  -
 م  ممو نل رأم ال فا رأم تمح رأ ارئ ي ظ مأ،: " رأعمل علو رأ   ء علو و فل 

ا رأتا تع ق ام ت م   مع رأتعب   عع رأ   رت رأف  يل  مم   ن    م تاأو   رأ
ظعم ل عنه  مع تهمي   مفا  ذر رإل   ظ أذرت تف ض ت حيل رأم ال م مبه  

رالنأغ   يملي، مللا رالنس  م مع رأت مالت رأمعتم ل رأتا أه    م ذر لبيعيل  
م تمعن   مرأتا  علت رأفتي ت يعلع مظأع ر  متار  ل فا رل رأمس مرل ب نهع مب ع 

 1فا رأع أم رأمع ع " لرأفتي ع إأو  ميح رأت عع ت رأمهنيل رأمت رمأ
  م ل إعل ء ألم ال   ه  فا إ ظ ت علو  ئيا رأ وممل مع  ال   ذر رأ ل ا ع    

 ح  ته  مع م تهميأه  
عظ  ل   اع    ئيا رأ مهم  ل بي ع 2131 -2131مفا ب ن م ، رأتنممي رأ م سا (

م سمم  ئ سا تن م  فا رأبن  رأ  أث من،  ح يل رأم ال م م يل رالس ل مرألفمأل مع  عع
ق فا  ذر رأم    " حع  رن  ا  ال  إنأ ء م وا ملنا أل  رس ت مرإعالم مرأتم  

  رس ت مرستغال  رأمعلي ت مع ا ل مس ع ل رأسلل ت رأعممميل علو إع ر  متنف ذ 
ول   ئيا   مفا ذرت رأسي قرأسي سل رأملنيل أت حيل رأم ال م م يل رالس ل مرألفمأل" 

ا اعلع "  تع  ل فا ت س   رأ  ر رت مرإ  رءرت رأت:رأ مهم  ل رأه ئل رأ ومميل ماك  علو
معلو رأ عم  تأ يح رأتكم ع ظم  فا ذأك ظ أب ت أف ئ ل  2119م  ا  8عنه  فا 

ن  ا ب ن مو  م     نل رأمتم ا من،  رأفتي ت مرأنس ء   عل فا رأمن لق رأ  فيل مر 
تسه ل   م  رأم ال رأ ي ل رأعمليل إأو   نا رب و م رأتأ  عيل رأ   يل ب فح  رمظ 

فا   ي ل ربم  اع منذ  2رأمنت ظل لظ   ب و م رأ ستم " رأم ال فا ع ميل رأم  أا 
عع رأم ال معع   رفحرأ ارئ   لم اي منذ تمأا رأ ئيا " عب  رأعا ا بمتفلي ل "  ئ س3999

و نت فت ل  وم، منع ال وب   أع أح رأسي سيل م   م ل إ م  ه  فا رأ ي ل رالحتع  يل م 
 ه  مع حبل ما ذت  ذه رأر   ل (  مال رأم ال ا ع ت ل ت في، من عا ع   ل أم تعل إأ

                                                 
  ن ال عع رأع  ق 12    3999اف  ل  31ئيا عب  رأعا ا بمتفلي ل رأم  م النت  ظ ت رأ ئ سيل ب ن مو رأ   -1

   س أل م  يست    غ   منأم ل  حسم رأعلمم رال تم عيل  عمل المرأة الجزائرية خارج البيت وصراع األدوارع م ع  
  82   2131-2131  معل م م   ي   ظسو ل  

http://algerianembassy-  انر  رأممحح : 8  1      2131-2131ب ن مو رأتنميل رأ م سا  -2
saudi.com/PDF/quint.pdf 2018 -07-h 1738:12 

http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf
http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf
http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf
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مفا حل ع ت متظ  نل  مفا   ي ل  سمرء فا رأم ع ام رب   ف ظ النتأ  رأم ال ألعمل  
 ل رأظ  ء فا رأ وم ربم  اع  ذه رأن لل و نت عظ  ل عع سي سل رت ذ   رأ ئيا مع ا

و مع مرأسيل ل علو رأم تمح مي مع مس ن ل رأأعا    عل ماع نسظل رأنس ء اعل
 رأ     فا رأ ارئ  

 مجاالت عمل المرأة في الجزائر -3
تأغل رأم ال رأ ارئ  ل   أي  ع ل من عا مفا حل ع ت م تلفل سمرء رأ ل   رأع م ام 
رأ    فا  ذه رأم لل سنت  ث ظأول مع رأتفع ل عع م   مأ  ول رأم ال فا ول مع 

 تف ل معلو اي اس ا؟رأ ل ع ع ما هم  
 لقطاع العمومي عمل المرأة في ا 
م مم  ام  ا   أتا ت  ح ألسيل ل رأك ملل أل مألتلك رأ ل ع ت ر" :ظ أ ل   رأع م ن ع 

ن   اع معللح رأ ل   معلي،  1م  رت مع حل   ربعم   رأتا ت ر  مع حبل رأ وممل "
مرأ  م تيل مرال تم عيل رأتا تعم  ملك ته  إأو  لرأع م يأمل ول مع رأم سس ت رإنت  ي

 . رأ مأل سللل
ار   فا نسا تمفا م    رأ   ث عع عمل رأم ال بهذر رأ ل   نال   ذأك رأتلم  رأم

رأنس ء رأع مالت منذ رالست ال  رأو  ممن   ذر  مظ أ  م  رأو ر ع ئي ت ب ريل ربأفي ت 
منهع يعملع  ٪92م  ٪38نس ء رأع مالت أبلغت نسظل رم 2111ففا سنل   نوتأ  ذأك

(سنل  ٪82 19ماع اغلبهع  تم واع فا رأمسش رأت بمي بنسظل   ظ أمر   رأعممما
ام  فيم    2111( سنل  ٪11  رأ   ء بنسظل   ٪11    م    رأع ل بنسظل 2111

متعتب   ذه رأم  الت  2  ٪ 1 18    م    رأ  م ت ف   بلغت نسظل رأع مالت ظ، 
رأتأظح فا رل رأا   ل    إأو اع معل إأو   أل معربك   رست ل ظ  ألنس ء بهذر رأ ل  

                                                 
    معل 9   رأع  مجية البحث ل ل  ميا  "مس  مل رأ ل   رأع م مرأ    فا رأتنميل رأملنيل فا رأ ارئ "   - 1

  211    2131م حلل رأ ارئ   
2 - Saoudi abdlaziz, op cit ,p 36. 

   ألما   مع راللال  عع إ ع ئي ت رأنس ء رأع مالت ظ أمر   رأعممما انر   ل ا رأما   " ل ا أم " فا من سظل
  www.ennaharonline.com  32/12/2138 38:11رأع   رأع أما ألم ال عب  رأممحح رأت أا: 

 
 

http://www.ennaharonline.com/
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رأللا علو  ذر رأ ل   تظع    رأمستم ل أ    ا رأ  مع ت مع وال رأ نس ع ف ا ر
أالمتي ارت رأتا يمتلكه  م   نل ظ أ ل ع ت رب     إ  فل إأو رأذ نيل رال تم عيل رأتا 

اك   امن   ا  رال تم عيل تعم ففا رأعمل رأ ومما ألم ال علو رأ ل   رأ    رأتف ل 
 منح رأ حاأالعتن ء ظأ مع ب ته   م ي  ً ماحل رستغالال وم  ان،  مف  ألم ال محت مرست  ر ر

  رال تم عيل أممرلني،
مظع  م  اعلنت رأ مأل عع ع ا   فا رستيع ا رأكم رأه ئل مع رأ مل رأع ملل رأنألل فا 

   ح رأمأ  فت ت رأم    ألعمل ظعيد م تلفل منه  عيغل رال م ال رأمهنا  م سس ته 
رأملنيل أت حيل مر  م ال رالست رت  يل تبنت ع ل رست رت  ي ت منه  م  رأمعغ ل مرأمتمسلل

سي س ت رأتنمميل رأتا رأمرأتا   فت إأو رالستف  ل مع    م 2131 -2131( رأنس ء
تع منيل ب ع  مع ا ل بن ء م  ل رأمالئم رأمن خ لت ت  ه  رأ مأل فا سب ل تأ  ل رأم ال مته ئ

سعت  ذه رأمظ   ل إأو ت س   مأ  ول رأم ال فا رأم    رأسي سا مرأم    أم ال  م رأ  ل مر
 متمو نه  مع ف   رأأغل رأمت  ل  ألم ال ت   ق رالست الأيل اك ت علورأع م  وم  انه  

رأعغ  ل مرأمتمسلل رأم  مل أكع فا   ي ل ربم  مرأمتمعع فا رب ح م رأمتعل ل ظ أ  مض 
العتم   علو ربف ر  رأف عل ع ومميل فا سب ل تأ يح رالست م   مرمع حبل رأه ئ ت رأ 

 ٪32كع ذرت حيمل ع أيل فم ال ن   ف ش رأأه  رت  ف ع رستف  ل رأنس ء مع ذأك أم ت ذمي 
(رأتا ال تت  ما حيمته   مع رأنس ء رأمستف  رت مع رأ  مض مظ أت     رأ  مض رأمعغ ل 

ت ظم  ت  م، رأ م  رب    نل  ، م ذه رب   ل أم ح  م اأ    ن    ارئ ي   311اأ  إأو  11
ب رمو رأمو أل رأملنيل   رأنس ء مع تستف  مأم تظ و  عيفل مال تعل إأو    ل رالست م   

   ح رأسبا فا ذأك إأو ع م مع فل رأنس ء بم م   ذر    ٪ 23أ عم رأأظ ا إال بنسظل 
مأل فا م    تمعيل رأ نا رأأول مع اأو   رأ عم  ربم  رأذي   ا اع تت مل، رأ 

  1رأع رأل مرأمس مرل ب ع رأ نس ع   ت س  ربن مي فا سب ل 
 

                                                 
   نم   ا م سس ت   عل  نأئه  اف ر رع رأم سس ت رأمعغ ل مرأمتمسلل فا   ي ته  ال ت  ل  مع رأ ل   رأع م مر 

ظ الستع نل ظ أ عم رأم  ي مع رأ مأل فا سب ل رأنهمض ظ الحتع   رأملنا متأ يح رالست م   رالحتع  ي م فح ظع لل 
رأتنميل  إال ان، تم ر  ر ه  فا  ذر رأعنع  أتبي ع رأ لم  رأم ت  ل مع حبل رأ مأل مع ا ل ت ف   رأ غش علو 

 رأم سس ت رأعممميل 
   33-2بل  سم بع ان ع  م  ح س بق       - 1
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  المرأة بالقطاع الخاصعمل 
رأذي يملك، م    ه ربف ر  ام   اء مع رالحتع   رأملنا يع ف رأ ل   رأ    ظأن،: "

ي، يومع مفمظ أمفهمم رأم  وسا  ا رأملكيل رأف  يل أمس ئل رإنت ال  1 "أ و ت ربأ   
رأ مأل رأ ارئ  ل  رأعم    أ ا  ذر رأ ل   تهميأ  معألف ر  رأم أك ع سللل رأ  ر  علو أ

م   ل  ذأك ألمو نل مرأ  ل رأتا و ع  ظأول   ق مفا م  الت مرن ع ظع  رالست ال  
رأ ل   رأع م آنذرك متظع  ألتم ، رأسي سا مرالحتع  ي أل ارئ  فا تلك رأفت ل   ي تله

 تو رهم  ربامل  رأتا   ت مع فع أيل رأ ل   رأ   م الأت ركا  (رأنر م ر
ظع     ذر    رأنر  فا سي سته  متم هه   فب ارأذي  عل رأ وممل تع    ربم رالحتع  يل

  عل فا رل رتس    حعل رأظل أل نت  ل ع ا  رً وب    رأ ل   ظ أتمسح مأ ا  مر  ً 
  مع من عا رأأغل   رأم سس ت رأعممميل فا تلبيل     ت رأممرلن ع

ميال   رأف ق رأم ال أ   رأ مر  ر   ل     ل نسبي  م ن    ا اع نأ   إأو اع عمل 
رأ  م  رأت أا  فا ع   رأع مالت فا رأ ل   رأ    ب ع رأم ع مرب   ف اي    مأعل  

 س م ح اك   ر ع ئي ت رأنس ء رأع مالت أ   رأ ل   رأ    م   نل ظ أ ل   رأع م فا 
  2: 2131ر ع ئي ت رأ  مرع أإل ع ء  ( سا رب   ف مرأ    ول مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  211    3981  موتظل رأ    ل رأ    ل  رأ    ل  موسوعة المصطيحات االقتصادية سع عم   - 1
  2132   مرع 29  رأع   مجية العيوم اإلنسانية واالجتماعية  أليفل  "مرحح رأعمل رأنسمي فا رأ ارئ "  من  - 2

  281  معل م حلل    
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 قطاعات(: يبين توزيع السكان المشت يون حسب الجنس وال13جدول رقم )

 
 (.7113المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء )

 
عم أل رأذوم  ل فا رأ ل   رأ    ظ أم تمح مع  ال  رأ  م  اعاله  تب ع اع نسا رأ

  ٪ 2 11فا   ع ن   نسظل رالن ث فا ذرت رأ ل   تم ل   ٪ 1 81رأ   ي ت    ا 
رأ ل    إأو اع رأنس ء يف لعرأذوم  مرالن ث  ب ع   ذر رأتظ  ع رأكب   فا رأنسا ميعا  

 رأم مم  رإن ث  رأذوم  
 ٪رأنسظل رأع   ٪رأنسظل رأع   رأنسظل ٪ رأع  

 رأ    
 11 1321 1 81 981 1 19 2381 عممما
    1118 81 1 121 11 2 1823 11 
 311 2113 311 3118 311 1111 رأم مم 

    

 3 11 3388 1 11 229 8 11 918 عممما
    2312 89 1 221 19 1 2112 88 9 
 311 1121 311 111 311 1121 رأم مم 

 رأم مم 
 3 13 1118 9 83 3231 1 18 1321 عممما
    1181 81 2 218 18 3 8228 18 9 
 311 31188 311 3982 311 8811 رأم مم 
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مع  هل إ  فل إأو رأعمرمل رأتا ذو ن     سمس م   فيلرأع م علو رأ ل   رأ    أعمرمل 
مال   تل  ربم  و   ر فيم      عم أل   نر  عمل رأم ال فا رأ ل   رأع م س ظ   ( ا

 لعم أف مر ح فا نسا   ث  ظ و رال تال أ ل   رأ    ظ ء فا رأم تمح رأ  فارأنس 
ع رأم تمح رأ  فا  ا اع نذو  ظأم ن     ٪ 1 19 م   نل ظ إن ث  ٪ 2 81رأذوم  

اي رأعمل رأمناأا ت، رأتا ال  ار  ي  ف  عل ه  م م رالت  ه ن م رأ ارئ ي أ،  عمع 
 ذه  متأملأكع غ   مع   بهذه رأنسا  يعملعف أك    مع رأنس ء رأعمل رأغ    سما 

      ربغذيل رأت ل  يل   م    رأنس وا مظعض و  سرأم    رأغذرئا ( عن عل رأك  ربعم   
متس  م فا رالحتع    لرأت ل  يل  م ا نسظل معتب   ربأظسل( عن عل رأا ربا  رأ ي لل  

أ غ ل رأا من عرأ ل م لق ف   أغل فا رل غي ا رأملنا مت  ل  مع رأمهع رأ 
 رأ نس ع  ع وال  بل ر تف   ع   رأظل أ ع ممفا رأم
مح  عنفن    فا  ذر ممتأعظل إع م  الت عمل رأم ال فا رأم تمح رأ ارئ ي ع   ل      

   مع رأ مض فا رأم  الت حل   ع م م    إأو ( رأظ ث مع   ث رأأ عيل رأ  نمنيل
 سا نمعيل رأنأ    أكا نومع اك   أممأيل  ممع  ال  راللال  علو ( رأ حي ل

إأو رأمرحح رال تم عا يموع أن  اع نستنتو تلك رأمغ ألل فا  ق  رال ع ئي ت مظ أنر 
 ظل تم له  فا سمق رأعمل رأ ارئ ي تمر   رأنس ء منس

اعظح أإلن ث  رمظ وب  ل فا رأن    فا مس ظ  ت  ل  ي ل اع فا ر منل رب          
ال اع ف   إعلن  عل ه  مرأتا ع  ن    آنم   تمرفق مرأنسا رأتا ت  رأمر   رأعممما م م

مأكع رأتهم ل   تمر   رأنس ء م عمأهع علو ف عل عمل م   نل ظ أ      ظ و  ع  
رال تم عا أ  يل عمل رأم ال من   ه   م م   عل ربم   ب م ألغ   مت ع  انه  
  ول ت   ض    عمل رأ     مرأتأ يح علو ت    رأم ال ماع  ذه ربفو   م   ا إال 

لم تمع ت رأغ بيل ماع رأم تمح رأ ارئ ي يس   ن م رالنفالت رنت    أع مل رأم  ك ل أ
  مال أه  فا  رأ   فا معع تع أيم رب الحيل مرأ  نيل   ذه رأنر ل رأتا ظ تت منتأ ل مم 

م   ا إال رنعو س ت أت ليالت فئل مع اف ر  رأم تمح مرأذ ع ال  ارأمع  نر مع   رأمرحح 
  ا اع يومع فا   الت   عل  هل مان،  ال علو ان، غ     م ي معإأو عمل رأم  

ت بت أن  ع م تغ   ذ نيل رأم تمح وع م م م  مع ل أألس ل  م ذه رأب ر يغم  فا    ذرته  
رأ ارئ ي ظ أ غم نفا ول مع رب بي ت مرالعالم مرأ اي رأع م أذأك   فن   إأو  ممن   ذر ال 
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ومل مأيا ربس ا مم    و  ن، م ار   نر  أعمل رأم ال علو ان، رمتي ا مأيا  ق ما
  م ذر يعنا اع عمل ءرأ     أكا تعمل رأنس  رأم مأل رأأعبيل رأمأهم ل ( أم  نتهمر  ذر 

نم  يأتا فا   نل رال تي     م ي رأم ال أيا  رأمف  حل ب ع  م مر   ً  ب      إذعمر 
  رأت ليالت رأنر  ل أهذه رأر   ل مرأمرحح رال تم عا  

  مية في المجتمع الجزائرل المرأة العا تحديات-4
ت   ق لمم  ته  رأمهنيل ممأم ه  ع رأأم  رأكب   رأذي حلعت، رأم ال فا سب ل إ      

م أم تتظع، ظ ست رت  يل مر  ل تتموع  الأه  مع رأتمف ق  ي ً ع أم رأأغل  ال يع  إن  ار و ف
ل مس     ام ت م    ما رأمأ كل رأتا ح  تع حمتمر    رأمهنيل ممر ظ ته  ربس  ل  ب ع ا 

رأتا  علو مأولل ع ر  رب مر  مع ت   ق ا  رفه   م ن  فا  ذر رأعنع  سنتع ف 
أت ل ه   م     ظ أذو  تمر هه  رأم ال رأ ارئ  ل   رء   م ه  ألعمل مرأتا تسعو     ل 

تأ   سع رأامرال  ت ر ح مع الت رأ ارئ  ل و   ل ممتع  ل منه   اع ت  ي ت رأم ال رأع ملل
أ عمظل رأت    مرأعن  مغ      إال انن   وان  فا  ذر رأعنع  ف ش علو مأولل ع ر  ر

رب مر  ومع رأمأ كل رب    سنتن مأه  فا عن ع  ال  ل ظأول مع رأتفع ل متف  ي  
  ألتك ر 
   مع ب ع ا م رأت  ي ت رأتا تمر هه  رأم ال رأع ملل فا : هاوصراع األدوارتعدد

ها تعمل    ال رأب ت أم تمح رأ ارئ ي  م تع   رب مر  فول رأم تمع ت ممنه  ر
مأس ع ت لم لل مفا ذرت رأمحت ملامل ب ع يل أ مع رأب ت إ  فل إأو ت بيل 

  ن  يك عع رأعالح ت رال تم عيل مرأ  رظل  أنسظل ألم ال رأع ملل رأمتام ل رببن ء (ظ
ع و نت رأم ال تعي  ف ا اس ل نمميل رأتا ال يموع ظأي     ت  ما    تو مر 

ع حلت   عل فا ر ف أ مرظش رال تم عيل ظ أم تمح  منل رب   ل رأ ارئ ي  تو مر 
إال انه  ال تن لح مظ أت أا فا نه يل   و  ل رالنأغ الت متار   رب مر  ظسبا

رأمل ف ت   رأم ال نفسه  تعي  فا ع ر  وب   مع ا ل رأتمف ق ب ع ول رب مر  
م ا ر  ربم  تع   ر إذر م  و نت  ذه   ام  للرأمن لل به   مع اي ت ع   
اس ته   ممنهم  ع  رأك       ذأك انه  م ش انررب مر  تتع  ض فيم  ب نه 

  ر ته  متف ن ه  فا ا رء  ال ب  ماع ت بت ام م، رأذيمظ أ   ل ربمأو رأامال 
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 ،ا مر    مم   نعوا مظال أك علو ع ته  رأنفسيل مرأ سميل علو    سمرء
 1رست  ر    ربس ي مرأمهنا اي    م ه  

ه  إأو رأت ع   فا اعم أه  عمل رأم ال    ي ب   ا بتت رأ  رس ت اع مح ذأك فم  
مع ربامرال   ف مع مس ع ل ام  تهم فا تمأا  أمناأيل السيم  ماع ع   وب  ر

ع مس  مل رأ  ل فا رأعمل رأمناأا  تو إ 2 ٪ 11مس مأيل رأب ت مت    نسبتهم ا 
ع و  تتم بت ف  أ     مفا رأغ أا تأمل رأمس ع ل فا  ع يل رببن ء ها نت فمر 

متنأئتهم  م ذر رأتع مع فا تأ يل رب مر  ب ع رأام  ع ال  ت  ق  رئم  فا م تمعن  
العت    رأس ئ  ان، مع رأع ا علو رأ  ل مس ع ل ام ت، فا رأت بيل مرأمنا   ف م ه 

غ      م ذر رأع ف ال  تمرفق مح تع أيم يومع فا ت   ق رأمتللظ ت رأم  يل  مع 
 رأ  ع رإسالما مال مح م ت ي ت رأم تمع ت رأمتلم ل 

إذع  ب م ان، أيا مع رأسهل رأ مح ب ع رأ م  رأمريفا مرأعمل رأمناأا   عل ماع 
رأمو ع رأ  ي ا ألم ال  م رأب ت  ف ال عع عمل رأم ال  رأم تمح ال ار  متأبث ظفو ل

ا ح  تتع  ض محيم رأم تمح فهن  يعظح ربم  اك   تع   ر  فا ظعض رأمهع رأت
ع  رت مرأت  أ   ماع رف تأول فا م مله  ع ر  ا   رأف أمتغ  رت رأ   فيل مع 

 ت م ، رأم ال فا سب ل رأ ف ظ علو عمله  مب ته  
 عمل المرأة في المجال التجارل : رابعا
من عا متع  ل  رحيل ما بتت ظع  اع أ  وت رأم ال فا م  الت م تلفل مت ل ت     

م م    مح  ته  متمونه       ا ربع ت مض فا م         علو رأم تمع ت رأع بيل  
ع و ع فا   ي ل ربم  مظعظ  ل ا ق  م رست  رث أم    سبق ماع ارمأت، رأم ال منذ  مر 
رأ  يم  من ع  بذأك رأنأ   رأت   ي   ذر رأمسش رأذي اعظ ت اغلا رأنس ء تته فت 

 لي، ظع  اع ف ذت ربمل فا رأ عم  علو منعا عمل فا رأ ل   رأع م ع

                                                 
  3999  3   ر  رأكت ا رأ   ث   عيم النفس الصناعي والتنظيمي بين النظرية والتطبيق م ي ي س ع   - 1

 18  
  328ن  يل ف   ت  م  ح س بق     -2
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سنتع ض فا  ذر رأعنع  إأو مفهمم عمل رأم ال فا رأم    رأت   ي منمعيل رأمهع رأتا 
م  سته   وم  انن  فا رأم  بل نتع ف علو  اي ول مع رأ  ع مرأ  نمع مرأم تمح  م   ذه 

 رأع بيل ع مل مرأم تمح رأ ارئ ي   عل  رأر   ل رأتا ظ تت مرحح فا رأم تمع ت
 مزاولة المرأة لينشاط التجارل تحديد مفاهيمي  -1

ر تظلت رأمهع فا رأم تمع ت رأع بيل ح يم  ظ أه م رال تم عا مالتار  ت  ف  علو     
ذأك  فمنه  مهع أ  فل مذرت حيمل فا رأمسش رال تم عا  ما    ت ح فا ح ع ل رأه م 

  إال رالف ر  رأذ ع ت ل  م رأ ي ل أذأك مرأغ ض منه  تأم ع أ م رأعي  مت نيل ال يم  سه
مرأ فح ظ أف    فا  ذر رأم    ح      "ربع  ل مع" انمر  مع رأمهع ت    ر  حي   فا 
رأفعل رأ  ما رأ    ظ أم    رالحتع  ي مع م  مت،  ماأ   إأو ام ، رأكسا 

" مغ م ام  ظ يل  ام ع   ام فلح ام اع   م ا إم  اع تكمع -وم  و ع يعفه  -مرأمع  
م  اع تكمع ت   ل م ذه  ا ام ،  يومع رأكسا مع ربعم   رإنس نيل رأمسم ل رأعن ئح مر 

ممع  ال  رأت سيم رأ ل منا بنمر  رأمهع مظ أنر  إأو عمل رأم ال  1رأمع   ماعن ف،"
م ال فا رأم    ن   انه  ح  رأتغلت فا  ل  ذه ربعم    مسنع ض فيم   لا عمل رأ

رأت   ي ملبيعل رأت   ل رأتا م  سته  رأم ال ظ أم تمع ت رأع بيل ح يم  مح إعل ء 
 رس  ل ت مرمت ر رته  فا رأم تمح رأمع ع  

 إع رأمتتظح بأو   رأت   ل رأتا ارمأته  رأم ال ن   انه  علو ام ، م ا: 
 ت مم  :اجية المعيشية()اإلنت ةإما أن ت ون تجارة في المنتجات الحرفية وال ذائي

 ا ظعن عته  مبيعه  م ن    ا رأفعل ب ع رأعمل رإنت  ا نت  ل رأعما رأم  ي 
مرأعمل رإنت  ا رأ  فا رأ  مي وهمريل مفا ول رب مر  فأع رأم ال تكمع  ا 
رأم أكل مرأظ ئعل فا نفا رأمحت ام اع ت مم بتكل   أ   ا   ظمهمل رأتسم ق  

 ن  : معلو سب ل رأم   
م ا  تع  مع ب ع رأ  ف رأتا م  سته  رأم ال ح يم   :والنسيج والحيا ة ال زل -

مع حبل م تل   متأ يع ً  رأتا الحت حبمالً  فا رأمحت ذرت، مع ب ع رأ  ف
الي ف رأم تمح  مح  رأته  رأمأ ق رأع با رإسالما ب م ل رأمنت  ت فا 

                                                 
  ت   ق: عب  هللا م م  رأ  مي   رأ اء رأ  نا   ر  يع ا أل  رس ت مرأنأ  مرأتما ح  سم     المقدمةبع  ل مع  ر - 1

2111    88  
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مع رأغارالت وع  م    رأغا  مرأنس و  م ن       رإأ  ل إأو اع "رأظعض
 تمأ ع بيح غاأهع ظأنفسهع  فيم  يعتم  رأظعض رب   علو اامر هع مآظ ئهع 

ال تار  مهنل رأغا  مم م ل فا رأم تمح رأ ارئ ي متتم وا 1أل ي م ظعمليل رأبيح" 
فا ظعض  رأمن لق رأ  فيل من،  مرأغ ض مع مم  سته   م ن له  أل  ل رأ     

انه  تم ل ت رث رأم تمح ممر  ل مع رأمهع مع ا ل رأ ف ض عل ه   وم  
رأت ل  يل  مغ أظ  م  تستعمل ف ه  مس ئل ح يمل  معلي، ال يموع اع تعتب  مهنل 
رأغا  مع رأمهع ذرت رأ  ل رأكب   ومع رأغارأل ت ت ال إأو محت لم ل م ه  

ي  وب   ال تم م عمله  أذر ال يموع رعتظ  ه مهنل    و منه  م  بل مع ا ل رأع
به  سمرء رأع ملل ام رأابمنل  مح رأعلم اع     م  ا   فل مت  أ    تظ  وظ 

ربأي ء رأت ل  يل رأتا تن ا   مي  تظ   ظأ م ع ظ  رل م   نل ظ   ن ته  رأتا 
ا مع رأمع نح  ممح ذأك ف ع ا    ذه رأمهنل يع  غ   و فا إع ا ذن   لل ت  

  هل مربس ل مع  هل   نيل   ظع ع رالعتظ   غالء رأمعيأل ممتللظ ت رأم ال مع
ت   ل رأممر  رأغذرئيل مرنتأ ت   مع ب ع رأ  ف رأتا تن  ال  مع متع  الخبازة: -

 ذه رأمهنل ح يم  حبل ركتأ ف رأم  با  إذ و نت رأنس ء  بذأع  ه  وب   فا 
ع ظمم  سته  أتلبيل     تهع   بل  بح ا    ممح ذأك رستم   رأ ظ ال م

مظ أنر  ألم تمح رأمع ع  ن   اع مهنل 2مابن ئهع رأ  م  ل م   ل اس  ع 
رأ ظ ال ظ أأول رأذي و نت تم  س، رأم ال س ظ   أم يع  مم م    عل مح رهم  
متلم  رأت ني ت رأ    ل ظ أم تمح رأمع ع   مأكع ن   م  ي  بله  فا رأمحت 
 رأ  أا   نا ا   مع رأت   ل فا م    رأممر  رأغذرئيل م ا عن عل رأ لمي ت
مربلظ ق رأت ل  يل م ا  اء مع مهنل رأ ظ ال ظمفهممه  رأمرسح مح  رنتأ ت 
 ذه رأمهنل   عل مح   مال رأم ال ألعمل ف  ق رأمحت م  ل رأمس مأي ت رأتا 

                                                 
مجية م   3218-219ه/ 818-312ا م  ميس  م مم  رأسن  ي  "نأ   رأم ال رأت   ي فا رأمأ ق رأع با ( - 1

  81    2133ممعل  رأع رق      معل رأ2  رأع   38  رأم ل  التربية والعيم
ربتس م    ي و رم  ومركا ع أح رأب  م نا  "رأم   رت رال تم عيل أمهنل رأم ال (  رسل م  رنيل مع م هل نر   - 2

  2132    معل ظغ ر   رأع رق  11  رأع   مجية البحوث التربوية والنفسيةاس تذل   معل ظغ ر  م مح رأ     ل "  
  91  
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علو ع ت ه  ت ل  فا ظعض رأ  الت إأو أ رء م ل  ذه رأمنت  ت فا 
 نا  مع رع ر    فا رأم رأم الت اممع نس ء مت عع ت فا ذأك ب الً 

إذ ت مم رأم ال بتا  ع رأنس ء فا رأمن سظ ت (ربعي   مربف ر     الحالقة: -
مو نت تم  سه  فا ب ته  فال ت ل  أل  مال مع ا ل رأعمل م ا مع رأت   ل 
رأم ب ل   ث و نت ت رو ب عمعيل فها تعمل أع أح ربس  رأبم  مرا ل 

ر  إأو  ممن   ذر  متل و متع  مع ب ع رأمهع رأتا ال تا  1(رأم أكل مربأ رف  
حبمال ر تم عي  مرسع  م  عل مع حبل ربس ل ام رأامال فا     م  إذر و نت 
رأم ال رأع ملل متام ل  ف أع ملل فا  ذر رأم    تتع مل مح رأنس ء ف ش  ربم  

 رأذي ي فا أول مع راللمئن ع علو رأم ال رأع ملل فا  ذر رأم    
 عمل مال ة ليرأس المال وتعمل عيى إدارته  بحيث ت ون ربة العمل بالتجارة

(مفا ظعض رأ  الت ي مم أ   ا   ظعمليل رإأ رف ب    واإلشراف عييه
عنه  : م ذر رأم    يع ف ظ سم رأعمل رأم  مالتا رأذي ا   ظ أتمسح مرالنتأ   فا 
رأ  ع رأ  مع عأ  أيأ   ظأمسح مع ني،: " ول أ    ظ أ  ظعمل م  " ميع ف 

ان،:" ول أ   م  ل  ي مم بتمر   اممرأ، رأ  عل  ظغض رأنر  اي   علو 
عع نأ ل،"  ف أأ   رأم  م   م مع ي مم ظأ رء ام رستئ    متنو م  ظسع  

  2 اك   أ بيح ظسع  غ   اك   
مح  أه  رأم تمح رأ ارئ ي رنتأ   مرسح ألمأ   ح رأم مالتيل ظف ل م  ح مت،  

 3ال رأ نس ع رأ مأل مع  عم متسهيالت ألأظ ا أك

                                                 
 رأ الحل فا  ذه رأ ائيل   ث فا رأس بق و نت تعتب    فل تت نه  ظعض رأنس ء فا ب متهع  إال اع  تم تعن   مهنل

مح تلم  رأم تمح مم  ع  ظ، مع ت سيم رأعمل مرأت ع  اعظ ت مهنل رأ الحل عمل  تللا تكم ع مع حبل رأم ال 
 ل مرأ عم  علو أه  ل مع  هل  سميل معت ف به  مع ا ل مم  سته  ومهنل مست ل

  98ربتس م    ي و رم  ومركا ع أح رأب  م نا  رأم  ح رأس بق     - 1
  ال م ل  وتم ره  غ   منأم ل  وليل نحو تطوير المقوالتية من خالل التعييم المقاوالتيرأ م ي م م  علا   - 2

  11    2131-2131رأعلمم رالحتع  يل مرأعلمم رأت    ل معلمم رأتس       معل ظسو ل  
برامج المرافقة المقاوالتة لما   مع راللال   م   م  رأ مأل تأ يح رأعمل رأم  مالتا انر    رسل: ام   بلعش  أ - 3

  3ال م ل  وتم ره  غ  منأم ل  وليل رأعلمم رالحتع  يل معلمم رأتس       معل ظ تنل ،-واقع وآفاق-في الجزائر 
2138/2132  
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  ظ  ث ال تكمع م أكل ال عامية في مجال تجارل كأجيرة )كبائعة(المرأة أن ت ون :
ألم ل مال مأ  ول فا  اا م أ،   ذر رأنم  مع ربعم   رأتا " تعتم  علو رأبيح 

إال اع فا رأمحت  1مرأأ رء متظ    رأسلح مح يم  و نت مع أأع رأ     ف ش" 
نس ء أهذر رأم    مرنتأ  ظأول وب   فا رأم تمع ت رأ     يأه  رأسمق مأمال رأ

رأع بيل مرإسالميل مرأذي و ع رأغ ض من،  لق ف   أغل فا رل أح 
رأمن عا متف حم نسا رأظل أل فا امس   رأأظ ا مع رأذوم  مرالن ث علو    
رأسمرء  إال اع  ذه رأمهنل ا   ت   اًل مرسعً  فا رأم تمح مول و ع أ،  اي، فا 

 سنتن م   ذه ر  رء ظأول مع رأتفعل فا رأعن ع  رأ   مل ذأك  م 
  لعمل المرأة في المجال التجارل  اإلسالميمنظور ال-7

سن  ه مرء و ع مع رأ  ل ام رأم ال م ا إإع  ق رأكسا مرالكتس ا ممأ مع ت، س      
م   علو  ذر سن رً أم    ءت ظ، رأأ  عل رإسالميل مع  ال  رأكت ا مرأسنل  معلي، مبن ء

 رب أل  م   اي رأ  ع رإسالما مع عمل رأم ال مظ أذرت فا رأم    رأت   ي 
مفا حمأ، تع أو:  2''ليرجال نصيب مما ا تسبوا ولينساء نصيب مما ا تسبن''ح   تع أو: 

  م ذر تع  ح 3''ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخيون الجنة''
مع رأ     مرأنس ء معً   إال اع ر يل رب   ل تف ا إأو ب مرا رأعمل مم مظ، علو ول 

مأ معيل رأعمل م  إع تمف ت في، أ م  رأعال  رأممرف ل ألأ    وأع يومع رأعمل ظم  
 م  ال  متلتام في، رأنس ء ظ أ مرظش رأأ عيل و ألظ ا  رأ أمل  مع م رأتعل   

  4مرأت مل    رأو 
ال وم  ذو ن  آنف  إال اع رأفو  رأ  نا اي رب و م إع رأنعم  رأأ عيل ال تمنح عمل رأم  

مر  رء رأتا تل   مع حبل رأف ه ء مرأتا رستنظلت ظ ال ته   مع رأكت ا مرأسنل _ سا 
حمأهم_ تف ا إأو رال تالف فا مأ معيل عمل رأم ال فهن ك مع اظ   عمل رأم ال م    

                                                 
ليعمل ... أهي مادية أم اجتماعية ... المنظور االجتماعي النتقال  حاجة المرأة غير الموظفةععا أه ا   - 1

  1    2131  م وا رأ  رس ت مربظ  ث  رأمغ ا  عمل المرأة العربية من داخل البيت إلى خارجه
   12سم ل رأنس ء  ر يل ( - 2
   11سم ل غ ف   ر يل ( - 3
  ظ ث م  م أم تم : رأتأ  ح رإسالما عة اإلسالميةعمل المرأة في ضوء الشريم م  مس  م م  رأأمظوا   - 4

   1   31/11/2118-31ممتللظ ت رأمرحح  وليل رأأ  عل مرأ  نمع ظ أ  معل رإسالميل ظغال   مما 
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     م ا رأمهع رأتا تل و حبمالً م  الت مع نل و أتعليم  رألا  رأ  ف رأ  ميل مرأ عمل 
 1ر تم عي  وم  سل  رأذو  مرأمتفق عل ه  ظ إ م   

مف  ق آ     م عمل رأم ال فا رأم  الت رأتا  ا فا ربس ا م  مل أ ع : و أعمل  
فا رأ ح   رأتم  ل  ع    ت ربا  ء  رأغن ء مرأعمل فا م الت بيح رأم  م ت مع 

  ء ت   م رأف ه ء أهذه رأمهع ومنه  ال تلتام ظ مرع   رأ مم  مرأمسو رت مغ      مح 
رأأ  عل رإسالميل فها ال ت  ح أأ م  رأعال  ف أم ال رأتا تعمل فا  ذه ربعم   ال 

ا رأأ عا مرأست   وم  ان،   مت رأت   ل مبيح ول رأم  م ت م ن  رأت   م ال  تلتام ظ ألظ
 م    ظ إ  فل إأو أكت ا مرأسنل مرإ ل م م ت   م ظ     رأم ال م     بل  تو رأ  

 م  ام  تو رأعمل اع عمل رأم ال فا م     نع م ظ، ربمع مع رأ لمل مح رأ  ل فهم م 
 تال  وب   مح رأ     مفا ظعض رب ي ع ت ل  في، إأو رأ لمل ف ن، فا مو ع في، ر

 2ي  م عل ه  رأعمل ظ،  تو أم رأتامت ظ أاي رأأ عا رأك مل 
أمهع رأتا ر تل  رأف ه ء ف ه  ممنه : تمأا رأم ال  ئ سل رأ مأل  فمنهم مع م ن ك مع ر

  مه  ت  م حلعا ذأك اع رأم ال ال تستليح تمأا أ مع رأ مأل أم  ف ه  مع مس مأي ت 
وب  ل مر تال  م م منعا أبي، ظ إم مل رأعرمو رأتا ت   رأ      مع رأنس ء  

ل ا م  ظ  ن، متع أو   ا أن  م ال أ وم إهللا س م ن ك مع ا  ا   مرست   علو ذأك: "اع
   معلو ذأك اع م  ت رأيمع  م ا رأتا لظ ت مب ا رأأم   م ا بل يا رأتا  ومت

رأم ال رأتا ف ه  رأكف ءل رأمريفيل مح ر تي   رأأعا أه  ظأ   اال      ذأك علو  م    
   3ربس سا وأم مام ل"

  مرأنعم  ف ع رالت  ه رأع مجارل بالتحديد أما فيما يخص عمل المرأة في المجال الت
" ليس عييكم جناح أن تبت وا فضال من ال ت  م، مرأ أ ل علو ذأك حمأ، تع أو:  رأ  نيل
م ذر  ب ع اع للا رأ اق رأ ال  مع  ال  رأبيح مرأأ رء اي رأمم  سل رأت    ل  4ربكم"

                                                 
  2  رأع   8  رأم ل  إربد ليبحوث والدراساتعيسو رأعم ي  "اعم   رأم ال رأكسبيل ما و مه  فا رأف ، رإسالما"   - 1

2111    329  
 س أل م  يست    غ   منأم ل   حق المرأة في التميك واإلنفاق في الفقه اإلسالمي،اميمل م م  مسعم  رأ ملل   - 2

    12-11      2112وليل رأأ  عل مرأ  نمع  حسم رأف ، رأم   ع    معل غال  
  11اميمل م م  مسعم  رأ ملل  رأم  ح رأس بق    - 3
   839سم ل رأظ  ل  ر يل ( - 4
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ك  مل أم ت   رأ     ام فيم   م مأ م    ئال مال   ال فا ذأك مرأمال   اع ر يل رأ
رأنس ء بل   ء رأ ل ا ع م   معلي، ن   اع رأم ال فا رإسالم عملت فا رأم    
رأت   ي مأم تل و اي  فض بل اب ات رب    ث مرب بي ت نم ذال مع رأع  بي ت 

إال اع  ن ك مع يعتب  اع بيح رأم ال 1مامه ت رأم من ع  تع ملع ظ أت   ل متبيح  ذه رأمهنل 
رأم الت رأت    ل عمل    ث ي ع  ظ، رأتأظ، ظ أم ال رأغ بيل م م رنفالت عع حيم فا 

رأم تمح ميعتب ه عمل غ     ئا مفي، تع  ض رأم ال أل ل  مع ت  أ ت فا مو ع رأعمل 
  2وم  ان، عمل م  أ  أفل ته  

بن ءر علو م  م  ن ه ظأأع  اي رأ  ع  م  عمل رأم ال فا رأم    رأت   ي ن   اع 
رأ  ع رإسالما أم ي  م حش عمل رأم ال مظ ب   فا مهنل رأت   ل فال  م   ن  ع  ح 
    علو ذأك  مع  هل ا    اع رأف ه ء أم يعتب مر مهنل رأت   ل م  مل ام ممنمعل 
نم    ء رأت   م إم  مع لبيعل م   ت    ظ، ام م  م   رأتارم رأم ال رأع ملل  أ ع  أذرته  مر 

 مرظش رأأ عيل ولظا رأ   ا ممنح رال تال  رأكب   مرأ لمل موذر ر م أه  بهذر رأنأ   ظ أ
أمس مأي ته  ربس  ل علو  س ا عمله   مول  ذه رأأ م  ن   انه  تنلبق علو عمل 

 رأم ال فا ول رأم  الت مأيا رأم    رأت   ي ف ش  
 المنظور القانوني لعمل المرأة في المجال التجارل -3

  عع عمل رأم ال فا   نظ، رأ  نمنا ظأول ع م مفا رأ  نمع رأ ارئ ي سبق ماع ت   ن     
ظ أ عم  معع م   ر تم م، ظ ف   ق رأم ال فا رال  ارت معلل ربمممل مظ أمس مرل 
ب نه  مب ع رأ  ل معع ع م رأتم  ا ب نهم  فا رب   مرأت حيل مغ      وم  امأت ا ميل 

رأمهع رأأ حل مفا امح ت متأ  ل مع رأل ل   ظ أغل ظر مف رأعمل م ر  عمل رأم ال فا
                                                 

  مجية الفكرا   م مم  رأع   لل  "  مق رأم ال رأع ملل:   رسل م   نل ب ع رأأ  عل رإسالميل مرأ مرن ع رأم عيل"   - 1
  132    8  معل م م   ي   ظسو ل  رأع   

  انر  رأممحح: الضوابط الشرعية لعمل المرأة في مواجهة تحديات العولمة  ه ع رأل    م م  عب  رأ ليم  - 2
http://fiqh.islammessage.com  21/11/2138  h 21 :31   

  ن ع  ظعمل رأم ال فا رأم    رأت   ي ظ أت     فا  ذه رأ  رسل مفا  ذر رأعنع :  م عمل رأم ال فا رأم الت
رأ  نمع أهذه رأأ   ل مع رأع مالت  ذأك اع  ذر رأنم  مع رأمهع رأذي رست  ث فا رأت    ل وأ   ل معع م   م رع ل 

رأم تمع ت رأع بيل ح  أه  رنتأ ر مرسع  ربم  رأذي  تللا رأظ ث عع م   م رع ل رأ ه ت رأمس مأل أهذر رأعمل 
ر ظ ت مم  أه  مع   مق  ومع متنريم، مم ع، فا رل  ه رأ  نمنا رأذي ي مو،ع ألم ال مع  الأ، مع فل م  عل ه  مع م 

  ذر رأم    أ،  عمعيل م   نل ظ أعمل فا رأم سس ت ام فا م  الت رب    رأتا رعت   عل ه  رأم تمح 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5755
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5755
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عمل رأم ال فا رأم    رأت   ي مم   ت تا علو  لام  عع  ذر رأعنع  فسنع أو ح ي
ع  ا رأعمل مع رأتارم ت ح نمنيل نت  ل أتأغ ل، ألعنع  ربن مي  م ن  ت    بن  رإأ  ل 

تم بهذه رأمهنل ظ   ذرته  إأو اع رأتأ  ع ت رأ  نمنيل فا رأم تمع ت رأع بيل ع مل أم ته
نم     ت رأنعم  مرأتأ  ع ت  م  عمل رأم ال إم  ء(رأعمل فا رأم الت رأت    ل  مر 

فا رأ ل   رأعممما ام فا رأ ل   رأ     مظم  اع مهنل رأت   ل تن  ال  مع حل   
رأ مأل رأم   ل رأتا عملت  رأسعم يلرأ مر  فإنه  ت  ح أ  نمع رأعمل  أكع ن   اع 

  رأ  نمنيل أذأك فا ح ر    ل  تنريم عمل رأم ال فا رأم الت رأت    ل مح     ت رب  علو 
  م  ت  ذه رالأتف تل فا رل   1ه 31/8/3112/   مت   و (3/3/2121رأمار ي  حم (

ا   ل ف   رأأغل موذر مع ا ل تأن ث م الت بيح رأمستلام ت رأنس ئيل مرأت ل  مع 
 ذر رأ  ر  علو  ملل مع رأ مرظش  نذو  منه  م   لا:   ل رال تال   مح  نعت بنم   

  ا علو ع  ا رأعمل اع ي  ا   يل م  ب ر ل م ل بيح رأمستلام ت   "
رأنس ئيل إذر و ع رأم ل م عع  ألنس ء ف ش  ميمنح رأ     مع   مأ،  مي ر  
علو ع  ا رأعمل   ا   يل م  ب ر ل رأم ل إذر و ع م ع  ألعمرئل": م ن  

 ذر رأبن  عع م   م رع ل  عمعيل رأم ال مربس ل فا رأسعم يل م ا ن لل   ره، ي  
اس سيل مع ا ل منح رال تال  مع  هل ممنح رأم ال (رأابمنل     ل رأتسمق فا 
 م آمع  ن   اع  ذه رأ ائيل مغ ظل فا م تمعن  رأ ارئ ي  فال  م   ح نمع ي ف  

 تو أم و نت رأظ ئعل رم ال    مل م عمعيل رأم ال رأ ارئ  ل فا م    رأتسمق 
  لمرأم ل     ظمنت  ت نس ئيل م  

  ر  علو ع  ا رأعمل تمر   رأذوم  مرالن ث مع  فا م ل مر    إال إذر و ع 
رأم ل ظ، احس م متع  ل ممتظ  نل  يستلام فا  ذه رأ  أل تمر   م  ال ي ل عع 

ا ن ء عمله   الث ع مالت فا رأ سم رأمر   مح رأتارمهع ظ ألظ ا رأم تأم 
ح يل رأ لمل ع رمل رأمأ   رأسعم ي فا (رأ   ا رأأ عا : مرأمال    ن  م   

 ألع مالت  رأم لمو ع رأعمل مت نبه  بم ع،  ذر رأأ   فا تمر   ع  ا ظ

                                                 
" تنظيم عمل المرأة في ه   رأذي  ن  علو 31/8/3112/   مت   و (3/3/2121 حم ( رأسعم ي رأ  ر  رأمار ي  - 1

  www.chamber.org.sa  22/11/2138    h 39:38رأممحح:انر  محالت بيع المستيزمات النسائية" 
 

http://www.chamber.org.sa/
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ظ مأ،: "مال أك اع تع مع رأم ال فا   مل  "أبي حامد ال زالي"يأ   فا  ذر رأع   
ل       ذر ف ال عع رأ ي م ظأمم  رأم ال رأتا رأم تمح تع مع عريم يس   غ ل وب   

 ا فا    ل إأو  هم   رئ رت مع  نسه   ف ر  عل ه   معلو إسالمه  معفته  
  ربم  رأذي ن  ه فا رأغ أا مغ ا فا و    مع رأم الت رأتا 1مله    "

فا  "روبرت ميرتون"تمر  رأنس ء فا م تمعن   ف أمريفل رأر   ل وم  يعب  عنه  
  رأنس ء بهذه رأمهنل ظ أنسظل أع  ا رأعمل رأغ ض من، ا   ل رأ بح تمر 

مرأ فض مع رأتكلفل ومع ا   رأنس ء فا رأغ أا يومع احل مع رأ  ل مانهع 
ع و نت تعب   ل  لبع رأاب ئع ظ سع مع ملتهع مال  همهم  ف   عمعي رأم ال مر 

أمهع اك   ت ظال مع ربم  رأذي   عل مع  ذه ر  أهذه رأمهنل رأك منل عع رأمريفل
علو  الف م   م ملبق فا رأم تمح رأ ارئ ي فال  م   حبل رأم تمح رأسعم ي  

 ن  ع  ح  لام  ا رأعمل علو ذأك مأهذر ن   رأنر ل رأسلبيل مع حبل رأم تمح
 ألم ال رأع ملل فا رأم الت رأت    ل  رأ ارئ ي 

 ل سمرء و ع ذأك فا رأم  ر ظ   ل تمف      ا امنا ام نر م امع رأكت منا فا
بذرت، ام و ع م وا ت   ي مفتم  وم  ان، مع رأ  م ي تمف    م ل مي ه  م ل ح ئم  

 ر ل رأم ل   عل ظ أع مالت: مذأك أ م ع سالمل مامع رأع ملل مع اي 
م  ح أه  نفسي   ت  مارت ام  ل  (رأس حل  رعت رءرت  ت         موذر تأم ع  م  

  مع ي  
 ت رأتع ح يل ألع ملل ظع   عمل  م ق و فل رأ  مق ظم  ف ه    م ل تنريم رأعالح 

رأتأم ع رألبا أه  مأمع تعمأهم أ ع   إ  فل إأو رأ  مق رأمنعم  عل ه  فا 
نر م رأعمل: يره   ذر رأأ   عع ع رمل رأ  نمع  م  تمر   رأنس ء فا 
 ذ رأم الت رأت    ل  ف ا رأعمل حبل اع ي مم بتمر   اي رم ال علي، اع يأ

رأمم م  ب  يل مظع ع رالعتظ   ول رأأ م  رأمت تظل عع ح ر ه فا ذأك  إال اع 
فا رأم تمح رأ ارئ ي ظم  ان، أم تت ذ ظع   ذه رأمع     فا تمر   رأنس ء 
ظ أم الت رأت    ل رأأاء رأذي  ب   ع م موم هع ظ أم ل رأمر   أم ل لم لل 

                                                 
   ر  رأمف ء أللظ عل مرأنأ   3   عمل المرأة بين األديان والقوانين ودعاة التحريرابم غ ل ذوا علا رأس     - 1

2112    311  
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 م   مسمء رأتنريم أهذه رأمهنل فأ م  رالست  ر  مغ ظل تم م   م ذر  ر ح أإل
 رأم      ح نمنيل ال ت ما رأع مالت فا  ذر نت  ل أم م  ف مل

 المنظور االجتماعي لعمل المرأة في المجال التجارل -4
ظع  اع رتسعت م  الت عمل رأم ال ممأ  وته  فا  لش رأتنميل رأمست رمل      

أ ع عل و ع مع م  مل رأم تمح  مفا رل رأتم ، ن م رحتع   رأسمق مر
ستغال  ربم ل أكل رأ م  رأمت  ل مع ا ل إن    تلك رأ لش  الرأ  م ي ر

فعم ت رأم ال إأو رأمأ  ول فا ربنألل رالحتع  يل مرأ فح مع رأ   ل رأتن فسيل فا 
سمق رأعمل مرأ فض مع نسظل رأظل أل  فس  مت بذأك با   ل ف   رأأغل ام مه   

   ته  رأم ال فا  ذر رأم    فا رأمحت رأ ر ع مرأتا مأعل مع اب ا ربنألل رأتا 
رعتب ت مع ب ع رأت مالت رأظ  ال فا رأم تمع ت رأع بيل علو غ ر  رأم تمح 

 م تم هه  ن م رأعمل ظ أم الت رأت    ل  ممح م   رً وب    رأ ارئ ي مالحت   الً 
من  لل ظ، ي مل،  ذر رأعمل مع إ   بي ت علو رأع   رأم تمعا إال اع رأم ال رأ

 ،  م، يل تمر ، ت  ي ت ر تم عيل عميعل أه  عالحل مل  ل ب   فل رأم تمح رأع با مح، 
فا  ذر رأعنع  سن  م   ع  رأ اي رأع م ن م عمل رأم ال فا رأم الت رأت    ل مع 

   ال  راللال  علو رأت      رأتا   ءت فا  ذر رأمم م  
ل فا نر ت ع  ا رأم ركا مرأم الت رأت    يموع تل ي  نر ل رأم تمح ألفت ل رأظ ئعل ف

   اس س ت ع م م : إم  نر ل  منيل ظسبا فعلته  مرأتا تعتب  تم   علو ع  رت مت  أ
م  نر ل رأأف ل فأف ر  رأم تمح ال ي   مع رأر مف رال تم عيل رأتا تعيأه   رأم تمح  مر 

علم رال تم   ظأع رأظ    ت فا م        رأع مالت بهذر رأم     مح  ع  ت إرأنس ء 
رأعمل فا  ذر رأم  رع ال يعتب  ظ أر   ل رأأ ذل ف أم ال غات ول رأم  الت فال م نح مع 

                                                 
 رأتا تن مأت رأمم ح م ذر أع م م م    رس ت ام وتا  –ظ أت     -ت سن وا فا  ذه رأن لل علو رأت      مرأم  ال

  عل تن مأت رأمم م  ظل   اك  يما رال رأ  رس ت رأتا تم ل  ه  س ظ   فا عنع  رأ  رس ت رأس ظ ل  مأكا نعلا 
سمرء و نت  عم ل اح ا  م  رأنر ل رال تم عيل ألم ال رأع ملل ظ أم الت رأت    ل سنل   م   ع ت، تلك رأت     

   عل ظ أم تمح رأ ارئ ي ام رأم تمع ت رأع بيل رب    
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م م م  نأ ت، منرمل  1اع تم  ا رأفت ل رأت   ل  ر ل ربسمرق رأكب  ل ام فا رأم الت 
ال  رأع ل رأع أميل فا أ ق رأظ   رأمتمسش فا ا   ت       ظ مأه : " مفا  ميح رب مر 

 ل ق ظ أم ال اع تعمل فا رأم  الت رأتا ال تالئم لبيعته   ماع ت  ل فا اي   ا مع 
  ما رأعن عل مرأ  ف رأم نيل  ف أم  الت رأتا ت سنه  رأم ال متتن سا معه  و   ل 
ممتع  ل  وم  رع رأتعليم مرألا مرأتم  ض  مرأ ع يل رال تم عيل مرأكت ظل مرأنأ   مظعض 

   ل  متستليح فمق ول ذأك اع تغأو ربسمرق فا  أمل ممح   فتبيح رأمر ئ  غ   رأم
  2متبت  "

وم  انن  مع  ال  ح رءرتن  ألم  الت رأتا تن مأت ر   ل عمل رأم ال فا رأم الت رأت    ل 
 3ن ل  إأو اع  له  ت مح علو اع:

رأك    مع ا ب ا ربعم   (اع  ا رأم الت رأت    ل  يف لمع تأغ ل  -
فا  لا رأاب ئع  وم  انهع ي مع  مأمه  تهع   لو رأذوم   أ   تهع  رالن ث ع

ظعمليل تنل   رأم ل م م عمل    ال رأمه م رأمنملل بهم مول ذأك  مع اع 
  رً وب    رً يللبع ا   

إع رأع مالت ظ أم الت رأت    ل أيا ظ أ  م ل غ   متعلم ت ف أك    مع  -
 أل رأتا تع  ع أه  أسنمرت رأ  معي ت  ته فتع علو  ذه رأمهنل نت  ل ألظل

 ع   ل ظع  ت   هع 
 لب ات فو ل عمل رأم ال فا رأم الت رأت    ل رأ  عل ببيح رأمالظا رأنس ئي -

 أ فح رأ  ال مع رأابمنل  إال اع رأفو ل ح  رنت لت إأو رأم ركا رأت    ل مم الت

                                                 
  .bushra.annabaa.orgwww  . "عمل الفتيات في الموالت بين الرفض والقبول"ف لمل ع أح   - 1

11/11/2138 h 38:11  :  تجارية يواجهن نظرة المجتمع القاصرةالفتيات العامالت في المحالت ال انر  اي  
   www.4may.net  2138/11/11 h 31:13انر  رأممحح: 

  319ابم غ ل ذوا علا رأس    م  ح س بق     - 2
  ألما   22/31/3821  جريدة الفجرإيم ع عيالع  "اع  ا رأم الت رأت    ل  ته فتمع علو تأغ ل رأفتي ت"   - 3

   h  19:19  11/11/2138تم راللال  علو رأممحح:   www.djazairess.com  مع راللال  انر 

http://www.bushra.annabaa.org/
http://www.4may.net/
http://www.djazairess.com/
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متع  ل رأنأ ل ت مأيا ظ أ  م ل   عل ظأمم  رأنس ء  مذأك نت  ل أم  
 1ت، رأم ال مع تموع فا  ذر رأم       

إع رأنس ء رأع مالت تل  ع نر ل رال ت    مع حبل رأظعض مع رأذوم  م تو  -
 رأاب ئع إال انهع ال  ظ أ ع  فهذه رأمهنل أ فل مال أاء يع به  

عمل رأم ال فا رأم الت رأت    ل      غ ا رأذوم   فهم يعتب منه  من فسل  -
 ح أغام رأنس ء سمق ا رأظل أل رأتا  م ف ه   رأهم فا ول رأم  الت ماع سب

 في،  رأعمل من   هع
مع  ال  م  سبق نستنتو اع رأ اي رأع م  ت ، إأو  فض  ذه رأمهنل ظسبا م  أفته  
أ   فل رأم تمح مرعتظ     مهنل    لل علو رأم تمح رأم  ف  م م ب ريل رأتم ، ن م رأت    

ول مع رأذوم  (رأأظ ا رأظل     عل  م تو  رأغ   م غما في، مح  تبنو  ذر رأ اي
رأظعض مع رأنس ء  ام  رأ اي رأم    أهذر رأنأ   ف ب   ذأك ظأع رأم تمح اعظح اك   
تفت   معمل رأم ال أم يعظح ظ أر   ل رأ    ل ربم  رأذي   عل مع  ذه رأمهنل ع  يل 

ا ربسمرق أ فح رأ  ال وم يالته  مع رأمهع  وم  اع رأم ال ت ت ال إأو نس ء مع  نسه  ف
 م ف  رأ عمعيل مظ أت أا فهم ام    م ي ال ب  من، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   s.comwww.djazaires  انر  رأممحح: جامعيات يحترفن البيع في المحالت" "نسيمل  ظ  ل   - 1

12/11/2138   h 31:13   

http://www.djazairess.com/
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 خالصة الفصل 
و نت م رء   م ه  ألعمل فا  مء م  ت  م ن ل  إأو اع ألم ال ع ل  مرفح        

مع  ا  ذه رأ  ن ميويل تغ  رت فا مو نل      منه  رال تم عيل مرالحتع  يل مرأ   فيل
وا   رال تم عا سمرء فا رأم تمع ت رأغ بيل ام رأع بيل  موم  و ع أهذر رأم ال مم  

ع  ت ظ أسلا علو رأم ال    ه فا نر  رأع    مع رأنس ء إال اع آرإن  ا  م  إ   با 
  مفا رل مرال تم عا مستم  رأسيومأم ا مرأف ا مأم ارأفا    ذرته    عل علو 

 و رأنر ل رأكالسيويل اك    مر   مع  ض تظرأت ليالت رأس مس مأم يل ب ع رأم    مرأ
مرأتا مف     اع مريفل رأم ال تتم ل فا  ع يل أ مع رأب ت مح  تتع ر   إأو رأعمل 

     ال   ا اع ي ل م ل رأمريفل ربمأو ام يأغله  عنه  رأ    ا إال اع  ذر رب
م  مأن  اع  مام  عع عمل رأم ال فا رأم تمح رأ ارئ ي فو ع أ، نع ا مع ظ  ن   ذر

أل مرن ع مرأ س ت   رأتأ  عيل  ترأ ارئ  ل مو   و نرأع ملل نتع ف علو م عيل رأم ال 
مت ف ا   علو ممرعلل رأمأمر  رأن  أا فا سب ل    م  فا  م يل   محه  مع  هل

  مع  هل ا     ت   ق مو نته  رأمهنيل ممن، رأمو نل رال تم عيل فا رأم تمح
 ظ ل ع ت م تلفل منه  رأ ل   رأعممما مرأ ل   رأ   ف أت  ت رأنس ء ظ أعمل 
 م  ارئ  ل و نت ام ل إأو رأ ل   ربم ال رأ رأإال اع  مم  ست رأنأ   رأت   ي 

اع رب مر  رأمتع  ل رأتا ا    علوبسظ ا ر تم عيل مرحتع  يل مامنيل  مال   فو 
رأسهل اع ت مم ظع ل   فليا مع أه  ظ تت رأم ال ت   ه  تأول فا ذرت رأمحت    ار

 ا مر  مفا و    مع رب ي ع ظأ مر  متع   ل فا رأمحت ذرت، 
ع و نت ح  سعت م    ت ممحفت علو مفا ذرت رأسي ق معلي،   ن و  اع رأم ال مر 
ع  ذر رب    ال يم ل رأ ي ل رأمهنيل مس ق مع ا ل رأرف  ظمنعا أغل  فإ ح م

ذأك  ي ت ا مأكعمللا اس سا  يلرأتا و نت تسعو أه  ف الست الأيل رالحتع  
 ظ أ   ل ربمأو  مرأمهنارالست  ر  رأنفسا 
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 تمهيد 
يسعى العامل دائما إلى االلتزام بأداء واجباته وفق ما هو مطلوب منه قصد إرضاء    
توفير جو مريح  ستلزمي ق هذاين تحقوأ، استقراره بعمله بذلك على ويحافظ بالعمل هرئيس

بيئة العمل الكما أن  ،تقديم كل ما بوسعه وتحسين أدائه حتى يتسنى لهوآمن ومرضي 
فظتها على القوى العاملة خاصة في ظل المتغيرات الحديثة اى محدور جوهري في مد

عامل إلى والتوجه نحو اقتصاد السوق والبحث عن الكفاءات، األمر الذي قد يؤدي بال
ن إ .ة والمعنويةياالنتقال إلى بيئات عمل أخرى تحقق له متطلباته واحتياجاته الماد

األساسية العمل توفير المتطلبات  الستقرار المهني مطلب أساسي فمن الواجب على رب
 الضرورية للحفاظ على العامل خاصة في القطاع الخاص.و 

وكذا  ،ومظاهرهتعرف على مفهوم االستقرار المهني، أهميته سنحاول في هذا الفصل ال
كما سنعطي  ،مؤثرة في االستقرار المهني للمرأة العاملةالظروف االجتماعية والمهنية ال

، اإلنسانية، ةنظر النظريات الكالسيكي قرار المهني من وجهةستقراءات تفسيرية لال
المهني للمرأة العاملة في مجال القطاع  رالحديثة، مع التركيز على االستقراالوظيفية و 
 الخاص. 
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 االستقرار المهني ماهية  أوال:
 مفهوم االستقرار المهني-1
 :ثبااااات دوام ،صااااالبة ،رساااا  ،ةجاااااء بمعنااااى متاناااا" التعريففففل الللففففوا ل سففففتقرار، 

 2"الثبوت واإلقامة." :واالستقرار هو 1"واالستقرار بالمكان أي أقام به
 "ثبااات العاماال فااي عملااه وعاادم تنقلااه التعريففل االصفف  الي ل سففتقرار المهنففي: هففو

إلى تنظيم آخار هاذا إذا كاان هاذا التنظايم يساكل مساتقبال مهنياا للعامال وفاق عوامال 
أي  3اجتماعيااة نفسااية متضااافرة لتحقيااق التكاماال واالسااتقرار."ماديااة ملموسااة وأخاارى 

لعماال الااذي أن العاماال إذا تحققاات لااه المتطلبااات الماديااة والمعنويااة الضاارورية فااي ا
 يمارسه حافظ على بقائه واستمراره. 

:" الحالااة التااي تنطااوي علااى بقاااء آخاار إلااى أن االسااتقرار المهنااي هااو ويسااير تعرياا 
ة لماادة أطااول دون تغياار مكااان عملااه فااي حالااة حصااوله العاماال فااي خدمااة المؤسساا

فهااو يسااير إلااى ارتبااا  العاماال بعملااه وتمسااكه بالمؤسسااة التااي ينتمااي  ،علااى الباادائل
وعاادم االسااتقرار ال يعنااي بالضاارورة مغااادرة العاماال للمؤسسااة باال يعنااي كااذلك  ،إليهااا

ساتقرار ال وهناا نساتخلص أن اال 4تمسكه بعمله مع عدم االرتياح المادي والمعنوي."
فحتى إذا سعر العامل بعدم االرتياح في عمله علياه أن يواصال  ،يعبر عن االرتياح

 حتى لو توفرت البدائل.  ،ويحافظ على بقائه في منصبه
كما يسير تعري  أخر لالستقرار المهني بأنه:" إسعار العامل على الدوام باألمن والحماية 

اتخذت التي  اإلجراءات لخوف ما دامتى تحرره المعقول من افي عمله، والعمل عل
ديمه سليمة الخطوات، وكان إنتاجه ال يدعو إلى القلق، لذلك ال بد أن يستغل قلت

ة وضمان استقراره عن سعار العامل باألمن والراحإلكل مناسبة  يالمسؤولون الفرص ف
ضرورة  ىعل  يركز هذا التعر 5ة وأمنه الصناعي وترقيته"يحريته النقابطريق تحفيزه على 

                                                 
، ص 8002، القاهرة، لم الكتبعار دا ،1 المجلد، 1 ، معجم الللة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر - 1

1311. 
 .298، ص 8002، دار الفكر للطباعة والنسر، بيروت، 1،  8، مج لسان العربابن منظور، - 2
 . 13، وكالة المطبوعات، الكويت، ص مبادئ إدارة الموارد البشريةمحمد ما هو عليش،  -3
 .168، ص مرجع سابق، مجتمع المصنعمحمد علي محمد،  -4
 .21، ص 1198، الرياض، علم إدارة األفرادعبد الوهاب عبد الواسع،  - 5
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وهذا بتوفير المتطلبات في عمله والحماية االهتمام بسعور العامل باالرتياح واألمن 
 المعنوية والمادية الالزمة لذلك.

وغالبا ما يقترن استقرار العامل بمعدل بقاء العامل في المؤسسة التي يعمل بها )مكان 
تقرار الموظ  في االستقرار هو:" اس إنضيفه هذا التعري  بقوله يوهو ما العمل( 

الوظيفة ويتبين من معدالت البقاء في العمل، وتحسب المنظمات متوسط العمر الوظيفي 
   1الوظيفي وتعمل على تكريسه." رللعاملين لديها لتحديد معدالت االستقرا

 ومن خالل ما سبق من تعارف نخلص إلى أن االستقرار المهني مرهون بسرو  وهي: 
)عدم البحث عن  رة أو ترك أو تغيير مكان العملعدم تفكير العامل بمغاد -

 بدائل(.
بقاء العامل في مكان العمل أطول مدة ممكنة )حتى الوصول إلى العجز عن  -

 2.القيام بالعمل أو التقاعد(
المتطلبات المادية والمعنوية األساسية للعامل للحفاظ على استقراره  يرتوف -

 المهني.
طمئنان على مستقبله المهني مطلب مهم سعور العامل بالراحة النفسية واال -

 العامل بعمله. رفي استقرا
مفاهيم تقترب من مفهوم االستقرار المهني إال أنها ال  كما تجدر اإلسارة إلى أن هناك عدة

نما هناك فرق بينها وبين االستقرار المهني وسنفصل فيها على سبيل المثال  تعبر عنه، وا 
 نجد المفاهيم التالية: 

  ما وأن يفا سلي  تكيتكييعرف على أنه:" قدرة الفرد على أن  المهني:التوافق
تضمن أيضا مفهوم التوافق يو  3ة."يالمهنية و المادو  ةاالجتماعيئته يتواءم مع بي

رضاء الرضا عن العملالمهني " االختيار المناسب اآلخرين فيه، ويتمثل  وا 

                                                 
 بيروت، لبنان،مكتبة ، 1،  عربي-إنجليزا  معجم إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملينحبيب الصحاف، - 1

 .66، ص 1998
2 - Albou paul, problèmes humains de l'entreprise, DUNOD, paris, 1975, p 90.  

، مكتبة لتوافق المهني والصالة النفسيةة المعوقة لإلنتاج في اية الشخصيكولوجيسفرج عبد القادر طه،  - 3
 .36، ص 1920الخانجي، القاهرة، 
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 با للدخول فيهايدر ا وتيللمهنة عن قدرة واقتناع سخصي، واالستعداد لها علم
  1والصالحية المهنية والكفاءة واإلنتاج والسعور بالنجاح."

توافق مع مختل  العوامل البيئية التي تحيط به في العمل، يعلى العامل أن  إذن
كما يجب أن يستجيب للتغيرات التي قد تطرأ على هذه العوامل خالل مساره 

في وصوله إلى العمل ساهم ذلك تالءم وظروف يالفرد أن  ستطاعاالمهني، فاذا 
التوازن والتوافق في مهنته مما يزيد ذلك في رغبته في الحفاظ الرضا و حالة من 

 على عمله والبقاء فيه وتمسكه به وبالتالي استقراره بالعمل.
وهنا يجب اإلسارة إلى أن العامل إذا توافق في عمله أدى ذلك إلى استقراره 

عن توافقه، فقد تكون هناك عوامل ل ال يعبر ستقرار العامبالعمل، غير أن ا
 معه. هساهمت في بقاء العامل في مكان عمله بالرغم من عدم تكيف ى خر أ
 إحساس العامل بالسعور باالرتياح في العمل  وهو: الرضا المهني أو الوظيفي "

كما يعبر عن "اتجاه إيجابي من  2ويظهر ذلك في سلوك الفرد أثناء تأدية مهامه"
وبالتالي فان الرضا عن العمل له بعد نفسي  3لى عمله الذي يمارسه"الفرد إ

)معنوي( اتجاه المتغيرات المادية المحاطة به في بيئة العمل ويمكن تلخيص هذا 
 في المعادلة التالية: 

الرضا عن العمل= الرضا عن األجر+ الرضا عن محتوى العمل+ الرضا عن 
لرضا عن ا عن جماعة العمل +افرص الترقية + الرضا عن اإلسراف+ الرض

 4ظروف العمل.ساعات العمل+ الرضا عن 
كلما زاد رضا  :نظر إلى المفهومين )الرضى المهني واالستقرار المهني( نجد أنهوبال

وقل  العامل عن عمله كلما ازدادت دافعيته للبقاء في ذلك العمل والحفاظ عليه
 المهني طردية بين الرضا ، أي أن هناك عالقةاحتمال تركه للعمل عن طواعية

كما أن االستقرار المهني ليس بالضرورة يعبر عن الرضا التام  .االستقرار المهنيو 
                                                 

 .89، ص 1921، عالم الكتب، القاهرة، الصالة النفسيةزهران حامد،  - 1
جامعة  ، مخبر تطبيقات علم النفس وعلوم التربية من أجل التنمية في الجزائر لدىالرضا عن العملمحمد بالرابح،  -2

 .88ص  ،1992 ،وهران
 . 191، ص 8001، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، السلوك التنظيمي، محمد سعد أنور سلطان - 3
 .188، ص 8001، الدار الجامعية، اإلسكندرية، السلوك الفعال في المنظماتعبد الباقي صالح الدين،  - 4
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فالعامل ما إن سعر بعدم الرضا قد يسعى إلى البحث عن البدائل وفي حال عدم 
ن انتابه سعور سلبي اتجاهه )عدم الرضا(.    توفرها فإنه يحافظ على عمله حتى وا 

  نتاج جماعي لتفاعل جماعة من األفراد يعملون في وتسير إلى ية: المعنوالروح"
ونفهم من هذا التعري  أن الروح  1نفس المجال بقصد تحقيق نفس الهدف"

عمله كلما بيئة ، فكلما سعر الفرد بالرضا عن المعنوية ذات صلة بالرضا المهني
بر عن مدى وزادت تفاعالتهم لتعتوطيد عالقته مع بقية العمال  إلىذلك  أدى

تكيفهم بمحيط العمل، وكلما كانت الروح المعنوية عالية لدى العامل كلما ساهم 
ذلك في استقراره، فالروح المعنوية تنتقل من الفرد إلى الجماعة مسكلة بذلك جو 
يسوده التفاهم والتعاون، التقدير، الثقة بالنفس واألمن، مما يؤدي إلى تحقيق 

 تقرار المهني.األهداف المستركة ومنه االس
  :استعداد الفرد لبذل جهود كبيرة لصالح المنظمة وامتالك " ويعنيااللتزام المهني

" بدرجة انغماس العامل في  أيضا ويقاس الرغبة القوية في البقاء في المنظمة"
غالبا ما يرتبط فهوم  2.عمله ومقدار الجهد والوقت الذي يكرسه لهذا الغرض"

ه، فارتبا  العامل بعمله وكالهما يدعما استقرار الفرد بعملبالوالء االلتزام المهني 
لقيم المنظمة إضافة إلى استعداده وميله لبذل جهد كبير في سبيل تحقيق وتمثله 

، كل ذلك يسكل رغبة جامحة في بقائه والحفاظ على استقراره في أهداف المنظمة
لمهنة المناسبة ظروف ابتوفر  إالهذا اإلحساس ال يتأتى  كما أن 3مكان عمله،

وجو عمل يرفع من دافعية العمال للحفاظ على منصبهم، كما أنه كلما سعر الفرد 
ويؤدي إلى بقائه لمدة  باالنتماء والوالء للعمل انعكس إيجابيا في أدائه داخل العمل

 ، ويؤثر ذلك بدوره على تفاعالته بالمحيط الخارجي وعلى حياتهأطول بالمنظمة
 .ةيالعائل

                                                 
، 8010توزيع، عمان، األردن، دار المسيرة للنسر وال ،1  ،علم النفس الصناعي والمهنيمحمد سحاتة ربيع،  - 1

 .831ص 
 ،8011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دليل مص لالات علم االجتماع التنظيم والعملناصر قاسمي،  - 2
 .80ص  
عبد هللا بن عبد الغني الطجم، "قياس مدى قدرة العوامل التنظيمية والديمغرافية في التنبؤ بمستوى االلتزام التنظيمي   - 3
 .106، ص 1996، نوفمبر 1، عدد3، مجلدالمجلة العربية للعلوم اإلداريةاألجهزة اإلدارية السعودية"، ب
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 وفق المخطط التالي:  ستنتج العوامل المساهمة في االستقرار المهنيمكن أن ني
 (: يوضح الع قة بين االستقرار المهني والمفاهيم المساوقة له.03رقم ) الشكل

 
 
 

 تأثير              
   

  تأثير    
   

                                           تأثير         
                                         

 
                                          

 تأثير                
 
 
 

 (المصدر: من إعداد الباالثة.)
 أهمية االستقرار المهني   -2

يؤمن للفرد الحياة الكريمة هو من جهة يعد العمل المصدر األساسي للكسب، ف
وثبات العامل ته فيه من جهة أخرى، ويثبت فيه قدراته وامكانياته ويحقق ذا

على  واستقراره في مكان عمله دور إيجابي في حياته المهنية واالجتماعية، وكذا
 ا وعليه سنبرز أهمية االستقرار المهني فيما يلي:المؤسسة التي ينتمي إليه

 
 

الرضا المهني 
 أو الوظيفي

 الروح المعنوية

االلتزام والوالء 
 المهني

 االستقرار المهني

  التوافق المهني
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 :1أهمية االستقرار المهني بالنسبة للفرد 
 ر مستوى أداء الفرد في العمل وتطويره.يعمل االستقرار المهني على ثبات واستقرا  -
للفرد للتعلم والنمو والترقي  والمهاريساهم في تنمية االستعداد النفسي والعقلي   -

 المستمر.
 يعلي من سق  الطموح الفردي.  -
يعكس قابلية التفاعل الفردي مع برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها المؤسسة  -

 دائه في العمل.ويظهر ذلك من خالل ارتفاع مستوى أ
 ينمي إحساس العامل باالنتماء للمؤسسة والتمتع بمستوى جيد من الرضا المهني -

والروح المعنوية وبالتالي ينعكس على ذلك على زيادة اإلنتاجية وتحسين جودة 
 .الخدمات المقدمة

يجعل من الفرد يتمتع بمستوى جيد من االستقرار النفسي واالقتصادي واالجتماعي  -
 ه الدائم والمستمر وفي مكان واحد.نتيجة عمل
 :2أهمية االستقرار المهني بالنسبة للمؤسسة 

لدى العاملين ومنه الحفاظ على س سبل الوالء يالتقليل من دوران العمل وذلك بتكر   -
 قوة ثقافة المنظمة.

االستفادة من كفاءات وخبرات القوى العاملة والحفاظ عليها بدال من االنتقال إلى  -
، يساهم من رفع القوى التنافسية للمؤسسة مع قريناتها من منظمات أخرى 

 المؤسسات األخرى.
 في مستوى الغياب والتمارض. نانخفاض واضح وملموس لدى الموظفي -
ضمان مستوى عالي من األمان وانخفاض أو التوق  النهائي من االضطرابات   -

 التي قد تسود المؤسسة.
سير الحسن للعملية اإلدارية واإلنتاجية القلة السكاوى واالحتجاجات التي قد تعيق   -

 للمؤسسة.

                                                 
 .23، ص 8006، مؤسسة أم القرى للترجمة والنسر والتوزيع، مصر، دليل إدارة الموارد البشريةإبراهيم الديب،  - 1
، ص 8009، دار المسيرة، عمان، األردن، 8،  إدارة الموارد البشريةخضير كاظم حمود، ياسين كاسب الخرسة، - 2

191. 
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محاولة استثمار كل الطاقات البسرية سواء من الناحية الفكرية أو البدينة في مجال  -
 .ةتطوير مجال العمل وتحسين ظروفه من أجل تحقيق األهداف المنسودة للمنظم

منًا، ومعطاء في أكثر ثقة وأ همكان عمله يجعلسبق نجد أن استقرار العامل في ومما 
مجال عمله على عكس العامل الذي يبحث دائما عن محيط يتكي  معه ويتالءم وثقافته، 
كما أن اختالف سلوكيات جماعات العمل وعدم االندماج معها تحبط من رغبة الفرد في 

نفسيته ر مما ينعكس سلبا على ااالستمرار بالعمل وبالتالي تجعله يغير من عمله باستمر 
  مستقبله المهني. وكذا على

 المهني مظاهر االستقرار -3
في  اً جوهري اً عمله من بين العوامل الهامة التي تلعب دور  يعد استقرار العامل في

مة، فاهتمام وبالتالي الزيادة في أرباح المنظ ،الرفع من فعالية أداء العاملين
من التسرب  ظ عليهاكيفية الحفاوفي  ،المؤسسة ورب العمل بالقوى البسرية المنتجة

التعرف على مظاهر االستقرار المهني انطالقا من جملة  هيمكنالوظيفي ضروري، و 
 مؤسرات، أهمها: 

 :فالعامل وجب عليه أن يتحلى بالقيم اإليجابية  المواظبة وااللتزام في العمل
السليمة كالمواظبة على الحضور في الوقت المحدد للعمل وعدم التغيب أو 

عمل وذلك من أجل الحفاظ على بقائه في عمله، كما التأخر عن مواعيد ال
أن التزام الفرد بهذه القيم دليل واضح وقوي بأن العامل يسعر بارتياح نحو 
عمله بل ويرى أن مستقبله المهني مرتبط بمدى انضباطه والتزامه وجديته 

لذا يجب على بالعمل وهذا مؤسر يدل على مدى استقرار العامل بعمله، 
المهنية وتقاليد العمل وتعزيز القيم  دة النظر باستمرار في القيمالمؤسسة إعا

تقانه واحترام الوقت  السليمة المبينة على حب العمل واالجتهاد فيه وا 
 1وتسجيع الجهد المبذول.

 يتولد سعور الفرد باألهمية عند اقتناعه بأن له مكانة  :ةالشعور باألهمي
عنه أو إمكانية إحالل سخص أخر مميزة في عمله وبأنه ال يمكن االستغناء 

كما أن انخفاض نسبة الحوادث وتوفير األجهزة األمنية الالزمة  ،محله
                                                 

 .86، ص 8011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القيم الثقافية وفعالية التنظيماتبوفلجة غياث،   - 1
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لحماية العامل من أي خطر قد يواجهه في بيئة العمل يجعله يسعر بأهميته 
وبأن حياته ذات معنى وقيمة لدى الجهات المسؤولة في العمل )منظمة، 

وعدم تفكيره في ترك العمل أو  العملمما يؤدي إلى استقراره في  رب عمل(
 1.البحث عن بديل آخر

 :ضمانات ومصادر توفرت يتحقق االستقرار المهني ما إن  الشعور باألمن
جتماعي من قبل المنظمة التي يزاول بها العامل المن ااألنفسي و الستقرار الا

، وهي إحدى الطرق التي تعتمدها المؤسسات لخفض مستوى التوتر نساطه
" في نظريته ووقد حدد "ما سل 2ق بسأن المستقبل المهني لدى العاملين،والقل

الحاجة لألمن في الدرجة الثانية من سلم الحاجات وهي تأتي بعد اسباع 
 3ما يلي: تحقيقولتحقق السعور باألمن يجب  يةالحاجات الفسيولوج

 .فيهية وغيرهاوالثقافية والتر الحماية االجتماعية: وذلك بتوفير الخدمات االجتماعية  -
الخدمات الثقافية: من خالل الحصول على دورات تدريبية وتعليمية وتثقيفية  -

للعاملين بمجال عملهم، كما أن على المنظمة اختيار العاملين الذين تتوافق ثقافتهم 
وثقافة المنظمة لخفض من مستوى الصراعات وبالتالي الوصول إلى استقرار القوى 

 العاملة بالمؤسسة.
ية من المخاطر الصحية: كتوفير نظم فعالة للتنمية الصحية للعاملين وأسرهم الحما -

سواء من خالل نظم العالج الخاصة بالمؤسسة أو من خالل هيئات التأمين 
 وبالتالي ضمان جودة الحياة الوظيفية للعامل وألسرته.الصحي، 

ين العيش الكريم إن اطمئنان العامل على مستقبله المهني وعلى صحته وعلى عائلته بتأم
لهم يعتبر هاجسا يالحقه طول مدة حياته، لذا فهو بحاجة إلى السعور باألمان الذي ال 

 يتأتى إال بالسعور باالستقرار في العمل.

                                                 

 .802ص  ،8003، منسورات الجلبي الحقوقية، بيروت، 1،  سيكولوجية النساءعبد الرحمن محمد عيسوي،  - 1
، 1،  دراسة السلوك اإلنساني الفردا والجماعي في المنظمات المختلفة السلوك التنظيميريتوي، حمد قاسم القم - 2

 .118، ص 8000دار السروق، عمان، 
، ص 8002، 1،  إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي لتعظيم القدرات التنافسيةسيد محمد جاد الرب،  - 3
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 :تعبير  وهي من بين المؤسرات التي تظهر على العامل وهي الراالة النفسية
نفسيا عليه، داخلي نتيجة عدم مصادفة العامل ألي عقاب من سأنه أن يؤثر 

النتقام سواء ستياء والإلاألمر الذي قد يدفعه  1ويق  مانعا أمام العامل في عمله،
بالالمباالة في العمل أو تخريب العتاد أو التغيب أو سوء التعامل سوء كان ذلك 

ذما اطمأن إكما أن العامل  مع العمالء، زبائن، زمالء العمل، رب العمل، ...،
  مما ينعكس بدوره على استقرار العامل في عمله.      بسأن حقوقه ومحمية

 المهنيمظاهر عدم االستقرار -4
إن سعور العامل بعدم استقراره المهني دليل بعدم قدرته على التكي  السليم مع  

الظروف التي تواجهه، فينتهج سلوكيات سلبية تعزز من سعوره وتزيد من 
وجود االستقرار المهني ما  ونجد من بين مؤسرات التي تدل على عدم ،اضطرابه

 يلي:
 التليب :مل رسمية، ويقصد به عدم تواجد العامل في عمله رغم أنه في فترة ع

لدى العامل بحساب األيام الضائعة بالمقارنة  كما يمكن معرفة معدل التغيب
المتكرر وبدون سبب واضح  تغيببإجمالي أيام المفروضة للعمل، ويعبر ال

ة واستياء العامل من يقارب، مناسبات، ...( عن كراهوفاة أحد األ)كالمرض، 
 تغيبوالتهاون عن عمله، يف ه وعن المؤسسة التي ينتمي إليهاالنسا  الذي يزاول

يعد من بين المساكل التي تتعرض لها المؤسسات، كما يمكن تسبيهه بالصراع 
في ويظهر ذلك عند العمل بالفرق أو الجماعات  2،وجود خلل وظيفيبينذر الذي 

هذا النوع من األعمال تظهر الفجوة التي يتركها العامل المتغيب، فيضطر 
المسؤول عن العمل بتعويض المتغيب بعامل آخر، مما يزيد في تكلفة اإلنتاج 

، لذا وجب النظر في أسباب التغيب والعمل على خفض ويتسبب في تكلفة زائدة
 معدالته والرفع من درجة استقرار العامل.

                                                 
 .29، ص1986، دار السعب، القاهرة، 1،  قات اإلنسانيةإدارة األفراد والع ، منصور فهمي - 1
  يختل  التغيب عن الغياب، فالتغيب يعني غياب العامل عن عمله دون سبب مقنع، أما الغياب يكون خارج عن إرادة

 العامل وبمبرر مقنع يجزه له القانون.
 .98، ص1998كتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للأسس علم النفس الصناعي التنظيميمصطفى عسوي،  - 2
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  :يعني التوق  الجماعي عن العمل، وهو نوع من االحتجاج يقوم به و االضراب
العمال لتعبير عن وضعهم السيئ وعن مدى رفضهم لألوضاع المحيطة بهم، 

وغالبا ما يصل ويعد وسيلة ضاغطة على أرباب العمل أو المسؤولين بالمؤسسة 
أو عدم العمال إلى هذا الموق  بعد غلق أبواب الحوار بين العمال والمسؤولين 

تلبية مطالبهم األساسية فيلجأ العمال إلى اإلضراب إلسعار الجهات المعنية 
بخطورة الوضع وبتفاقم حجم المسكل، ولإلضراب انعكاس سلبي على المؤسسة 

ويعد  1وعلى اإلنتاج، إال أن تلبية مطالب المحتجين تعود بالنفع على الجميع.
وعلى  بداية التفكير في ترك العملاالضراب أحد المؤسرات القوية التي تدل على 

، فترك العمل لفترة زمنية مؤقتة قد يؤدي في بعض الحاالت إلى عدم االستقرار
 الفصل أو االستقالة وهذا ما يهدد استقرار الفرد في عمله. 

 يسير إلى "معدل األعضاء الذين يتركون المنظمة خالل مدة : اراديا   ترك العمل
س هذا المتغير في عالقته بعوامل أخرى مثل طبيعة وعادة ما يدر زمنية معينة، 

لعمله والتخلي نهائيا عنه دليل على  وترك العامل ،2اإلسراف والرضا عن العمل"
أجريت على دراسة التي الففي  مع الجو المهنيسعوره بعدم االستقرار وعدم تكيفه 

هم فأسفرت أحد المصانع بأمريكا للبحث عن األسباب التي تدفع بالعمال لترك عمل
النتائج على أن "نص  تلك األسباب مهنية، وتتمثل في عدم االستقرار في العمل 

فهي على حسب أهميتها أسباب صحية، رعاية  ةبوجه عام، وأما األسباب السخصي
 .3األطفال، وأسباب تتعلق بالمواصالت وتبعات المنزل"

يكن العامل يسعر  فحتى لو لمجوء اليه لوترك العمل هو آخر حل يمكن للعامل ال
أخرى، كما أن هذا االجراء يكل   باالستقرار في عمله عليه أن يجد حلوالً 

المؤسسة خسائر مادية نتيجة لتدريبهم وتعيننهم، لذا وجب النظر إلى أوضاع 
القوى العاملة وتحاسي حاالت االنفصال عن العمل بدراسة جميع حاالت ترك 

                                                 
 .23، ص 8001، المكتب الحديث، اإلسكندرية، علم االجتماع الصناعيعبد المنعم عبد الحي،  - 1
 .106مرجع سابق، ص مجتمع المصنع، محمد علي محمد،  - 2
 .391، ص 1998، دار غريب، مصر، مالاضرات في السلوك التنظيميعبد الغفار حنفي،  - 3
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على استقرار العامل  إلمكان ومنه الحفاظمعالجتها قدر ابها و االعمل وتقصي أسب
 بمهنته.

  :ما يتذمر العمال ويرفعوا سكواهم إلى رب العمل أو مسؤولين  غالباكثرة الشكاوى
عليهم، ومن خالل دراسة أجريت في مجال البحث عن أسباب سكاوى التي يقدمها 
 العمال فتوصلت النتائج إلى أن جل السكاوى تدور حول عدم كفاية األجر،

عدم السعور باألمن، قلة فرص الترقية، كثرة ساعات صعوبة العمل أو تعقده، 
رة السكاوى المقدمة من قبل العاملين على وجود ثوتدل ك ،1العمل وعدم مالءمتها

العمل، األمر الذي يجعل من الضروري أخد في كل فترة متاعب وعدم استقرار في 
فكلما تراكمت المساكل كلما ازداد وأخرى انسغاالت العمال بمحمل الجد ودراستها، 

الوضع سوءا وصعب ضبطه، وكل ذلك يؤدي إلى عدم سعور العامل باالستقرار 
 ويجعله يفكر في ترك العمل أو التماطل فيه.

 :قد يصل األمر بالعامل إلى التخريب والالمباالة واللجوء إلى  ال مباالة في العمل
مساكل الخلق مما يأو المسرفين، في العمل العدوان مع األخرين سواء زمالء 

يجعل الجو العام للعمل مليء بالتوتر والقلق والخوف من اآلخر، كما أن إتالف و 
، فتسير الدراسات إلى أنه " الوسائل ومعدات العمل يعود بالضرر على المؤسسة

حينما يتضاع  السعور بعدم االستقرار ويصبح مزمنا، تحدث صدمات ذات 
بون في ترك العمل بالمنظمة لك العاملون الذين ال يرغعواقب وخيمة، فقد يس

غير منتج، كاحتكارهم للمعلومات أو توجيه االجتماعات بعيدا عن جداول  اسلوكً 
األعمال، أو إحجامهم على التعاون مع الرؤساء وزمالء العمل، ومن الممكن أن 

ة وخيانة وا إلى السرقة والتزوير، وأي سكل من أسكال التخريب والالمبااليلجؤ 
فكل ما يقوم به الفرد من سلوكيات سلبية ما هو إال تعبير عن عدم  2".األمانة

 رضا لوضعه المهني وبالتالي عدم استقراره.
 :وعدم ثباتهم فيها،  العمل ويعني بها كثرة تنقل العمال بين مناصب دواران العمل

متباينة، قد  قدرة الفرد على التالؤم مع العمل الذي يمارسه ألسبابأو هو عدم 
                                                 

 .393نفي، المرجع السابق، ص عبد الغفار ح - 1
 .36، ص1991اإلدارة العامة، الرياض،  معهد ،السلوك التنظيمي واألداءجعفر أبو القاسم،  - 2
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عالقات اإلنسانية المهنة السيئة، اإلحساس بالظلم والقهر ، التسمل الظروف المهنية
وقد تأخذ هذه الحركة العمالية  واالستغالل من المسؤولين أو أرباب العمل، ...إل ،

 1)دوران العمل( عدة أسكال وهي:
الهيئة التنظيمية قد يلجأ المسرف العامل أو  تليير العمل داخل المؤسسة الواالدة: -

على العمل إلى نقل العامل وتكليفه بمهام أخرى غير التي كان يمارسها، نتيجة 
فيه  ن  ي  لعدم تمكنه من العمل األول أو ألن إمكانياته ال تتالءم والمنصب الذي ع  
سر في ست  في البداية، إال أن هذا التنقل قد يؤثر في نفسية العامل خاصة إذا لم ي  

 ذلك.
قد يحدث أن يتم تغيير مكان عمل  سسة بأخرى داخل نفس الشركة:تليير مؤ  -

الفرد، في حال ما تم إنساء وحدة أخرى جديدة تابعة لنفس السركة، أو لحاجة 
غير أن هذا التحويل قد يؤثر في الوحدات التابعة لنفس السركة للقوى العاملة، 

يضع  من  جتماعينمط العمل الذي اعتاد عليه العامل، كما أن تغيير الفضاء اال
ستقرار النفسي للعامل والذي يؤدي الة ليالروح المعنوية التي تعد أحد األسس الداع

 بدوره لالستقرار المهني.
ة على عدم االستقرار المهني وهو أكثر المؤسرات الدال تليير نوع المهنة نهائيا: -

مل أو عامل في بعض الحاالت، وقد يكون ترك العوكذا على الللمؤسسة  هاوأسوؤ 
 تغييره بهدف الحصول على امتيازات أفضل من العمل الذي كان فيه.

ومن جملة هذه المؤسرات نستخلص أن استقرار العامل في مكان عمله مرتبط بجملة من 
ن تحسين جانب من هذه  الظروف االجتماعية والمادية وكذا السيكولوجية المحاطة به، وا 

   يحقق له حياة مهنية ذات جودة.الجوانب يزيد من معدل استقرار العامل و 
 للمرأة العاملة المهني المؤثرة في االستقرار: الظروف االجتماعية ثانيا     
سبق وأن تحدثنا عن عمل المرأة في المجتمعات العربية وعن التحوالت التي طرأت        

ي العمل في البنى االجتماعية لتلك المجتمعات، األمر الذي فسح للمرأة المجال للخوض ف
المأجور. في هذا العنصر سنركز بالتحديد على الظروف االجتماعية وكي  ساهمت في 
ولوج المرأة للعمل، من حيث تقبل األسرة والمجتمع، وعن والوضعية االجتماعية للمرأة 

                                                 
 .118، 116 حاج علي حكيمة، مرجع سابق، ص - 1
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العاملة، كما أننا سنعرج على العالقات االجتماعية للمرأة العاملة سواء في بيئة العمل أو 
براز التأثيرات الجانبية لهذه المتغيرات على حياتها األسرية والمهنية على حد خارجها، وا  

 السواء.
 مفهوم الظروف االجتماعية –1

 التعريففل الللففوا للظففروف :ومنااه  ،معنااى الظاارف فااي اللغااة هااو" الظاارف: الوعاااء
   1ظروف الزمان والمكان عند النحويين"

  :الفضاااء الااذي يتحاارك فيااه  هااو ذلااكالتعريففل االصفف  الي للظففروف االجتماعيففة
القائماة باين جمياع عناصار الفرد ويتضمن كل العناصر المادية والبسارية والعالقاات 

وتسمل نظارة المجتماع نحاو الفئاة االجتماعياة ونظارة الفئاة االجتماعياة ، ذلك الفضاء
-اجتماعيااااة  فئااااة-نحااااو المجتمااااع أي العالقااااة التفاعليااااة بااااين هااااذه العناصاااار )فاااارد 

القاااول باااأن الظاااروف االجتماعياااة: عباااارة عااان ماااؤثرات خارجياااة ويمكااان  2(.مجتماااع
يتلقاهااااا الفاااارد ماااان خااااالل جملااااة ماااان التفاااااعالت التااااي تحاااادث بينااااه وبااااين عناصاااار 

   3المجتمع األخرى.
وعنااااد الحااااديث عاااان الظااااروف االجتماعيااااة للماااارأة العاملااااة فاااانحن نقصااااد بهااااا جملااااة 

ل ماان جهااة وبااين البيئااة التفاااعالت االجتماعيااة بينهااا وبااين الفاااعلين فااي بيئااة العماا
األسااارية مااان جهاااة أخااارى، ومماااا ال ساااك فياااه أن لهاااذه المتغيااارات تاااأثير علاااى أداء 

ا يعكااس إمااا تمسااكها مااالعاملااة وماادى ارتياحهااا ورضاااها عاان العماال الااذي تزاولااه، م
 .نهائياواستمرارها فيه أو الرغبة في تغيره أو عزوفها عنه 

 الوضعية االجتماعية للمرأة العاملة  -2
توفيق المرأة العاملة بين عملها خارج البيت يطرح التساؤل حول مدى إمكانية  البا ماغ

وبين ومسؤولياتها المنزلية؟ ونحن بدورنا نتساءل هل عمل المرأة يسكل حاجزا أمام زواجها 

                                                 
  بيروت، دار راتب الجامعية ،عربي-المتقن معجم مصور عربي ،هزار راتب وآخرون  ،ويسير إلى نفس التعري، 

 .899ص ،8001
 .1311ص، مرجع سابق ،أحمد مختار عمر - 1
 . 216ص ، 1999 ،الدار العربية للموسوعات ،1  ،موسوعة علم االجتماع، حسان محمد حسن -2
 .813ص ، 8009، ةالقاهر  ،عالم الكتب، 1  ، معجم مص لالات ومفاهيم التعليم والتعلم ابراهيم،مجدي عزيز  -3
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ويعتبر عائقا في حياتها الزوجية؟ أم أن طبيعة العمل هي التي تفرض هذا الحاجز 
 نوع المهنة التي تزاولها المرأة؟  ويختل  الوضع باختالف

سجلت العديد من األبحاث والدراسات التي تناولت موضوع عمل المرأة أن النساء 
من العامالت  ٪ 11العامالت أغلبهن عازبات فنجد في المجتمع الجزائري ما يقارب 

له دور عازبات ، " وهذا يوضح الديناميكية التي تتميز بها المرأة الغير متزوجة فالزواج 
، والمالحظ في 1مؤثر في النسا  المهني للمرأة، فهو يضع  نسا  النساء المتزوجات" 

في كثير من  قت مبكر من قبل المرأة أو تأخيرهاآلونة األخيرة عزوف عن الزواج في و 
الحاالت، عكس ما كان عليه الحال في السنوات القليلة السابقة، ولهذا التأخير مبرراته 

بة لها )للمرأة( ضمان لمستقبلها، وحتى لو تزوجت فإنها تخضعه لسرو  فالوظيفة بالنس
 ومن بينها الحفاظ على منصبها وعملها وهي أولى األولويات.

فتيات العازبات إلى العمل الذي ينظر إليه كوضعية الوفي ذات السياق نجد أن خروج 
ا لو حاولنا استطالع عابرة، يجد قبول اجتماعي أكثر من عمل النساء المتزوجات، إال أنن

الرأي العام حول هذه القضية خاصة في مجتمعاتنا العربية، فإنه غالبا ما تعطى األولوية 
بقاء االناث في البيت مهما  العمل للذكور في خضم الندرة والسح في مناصب السغل، وا 

  2كانت حالتها االجتماعية.
زائر" وحسب معطيات الديوان الوطني وباالستناد إلى التقرير المتعلق "بواقع المرأة في الج

مليون امرأة، ويسجل القطاع  8لإلحصاء تبين أن عدد العامالت في الجزائر يقدر ب 
من  ٪ 18ب ر الخاص نسبة عالية من بين هؤالء النساء، ويسير ذات التقرير أن ما يقا

 ٪ 11عازبات في حين بلغت نسبة المتزوجات  ٪ 12النساء العامالت هن مطلقات و 
  3فقط.

وما يفسر العدد الضخم للعامالت النساء المطلقات هو عدم وجود معيل لهن وألبنائهن 
                                                 

 .1، ص بلقاسم بن زنين، مرجع سابق - 1
لنهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الالياة االقتصادية تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ا - 2

، مطبعة في الالياة االقتصادية: القائق وتوصيات" واالجتماعية والثقافية والسياسية "أشكال التميز ضد النساء
   www.cese.ma.   81، ص 12/8013رقم سيباما، إحالة ذات 

   www.echroukonline.com  ،01- 09- 8012 ثلث النساء العام ت في الجزائر م لقات"،ج. بن خنو، " - 3
18:00h  . 

http://www.cese.ma/
http://www.echroukonline.com/
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فغالبا ما تكون المرأة المسؤولة الوحيدة في التكفل باألبناء بعد الطالق، وفي ظل غياب 
األسرة الممتدة تصبح أسرة المطلقة رافضة لتحمل أعباء ابنتهم وأبنائها بعد الطالق، 

أخذنا بعين االعتبار غالء المعيسة، ضع  الروابط االجتماعية واألسرية،  خاصة إذا ما
إضافة أن في كثير من الحاالت يكون والدا المرأة المطلقة غير قادرين صحيا وماديا، 
وحتى من الناحية القانونية لم يكفل حقها بالسكل الكافي فمع تغير األوضاع االقتصادية، 

كفي لتلبية ادنى متطلبات الحياة، لذا  وفي ظل هذه الظروف تبقى منحة النفقة ثابتة وال ت
تضطر المرأة للعمل لحفظ كرامتها وترعى به أبناءها، األمر الذي جعل الفتيات في الوقت 
ن  الراهن ال يتخلين عن عملهن حتى بعد الزواج، وقلما نجد امرأة ترفض العمل خاصة وا 

مادي لألسرة  أو للزوج، فهي تعتبره كانت متعلمة تعليم جامعي، مهما كان الوضع ال
 سالح تواجه به صعوبات الحياة التي يخفيها المستقبل.

تأكيدا لكالمنا الدراسة التي أجريت من قبل " مركز االعالم والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة 
" حول مدى تقبل المجتمع الجزائري لعمل المرأة، ومن أهم النتائج المتوصل إليها نوجزها 

 1لي: كما ي
  عامالت حتى لو كن متزوجات، لالعتماد  لو كانت بناتهن نص  األمهات يتمنون

 على النفس في الحصول على دخل مستقل.
  أربع من أصل عسر رجال يوافقون على أن تكون زوجاتهم عامالت قصد

 مساعدتهم في االنفاق بسبب غالء المعيسة.
  ن على عمل المرأة ولكن من المبحوثين الرجال ومنهم اآلباء يوافقو  ٪ 11إن

بسرو  وهو أن يكون العمل مقبوال اجتماعيا )طب، تعليم، إدارة( وأن يكون قريب 
 من مسكنها.

 83٪  من الرجال  ٪ 31من النساء يرغبن في العمل بعد الزواج، في حين سجل
 ال يرغبون في أن تعمل زوجاتهم.

المجتمع الجزائري في السنوات  وباستقرائنا للنتائج المقدمة نلمس مدى التغيير في ذهنية
 األخيرة تجاه عمل المرأة، إذ أصبح يلقى قبول وترحيب حتى بعد زواج المرأة وتكوين أسرة.

                                                 
، درتها على تالقيق ذاتها ""عمل المرأة في الجزائر يخضع لمزاجية الرجل ومدى قسهام حواس،  - 1

www.djazairess.com  ،01-09- 8012  ،h 12 :83 . 

http://www.djazairess.com/
http://www.djazairess.com/
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 القبول االجتماعي لعمل المرأةاألسرة و -3
إن وضعية المرأة في األسرة الجزائرية والمرأة العاملاة بالتحدياد، ال يختلا  كثيارا عان 

ربياااة فلطالماااا اعتبااارت عنصااارا ثانوياااا مجسااادا لقااارارات مثيالتهاااا فاااي المجتمعاااات الع
الرجااال، ولكاااي نفهااام وضاااعية المااارأة العاملاااة الجزائرياااة فاااي الوقااات الاااراهن الباااد مااان 
إعطاء إطاللاة ماوجزة عان بنياة األسارة الجزائرياة والتحاوالت االجتماعياة التاي طارأت 

مجتماااع، عليهاااا إضاااافة إلاااى تبياااان جملاااة العوامااال التاااي سااااهمت فاااي تغيااار ذهنياااة ال
 وكي  حتى تقبل موضوع عمل المرأة؟

قاااء الماارأة فااي البياات وانسااغالها باإلنجاااب والتربيااة يماانح للرجاال السااعور باألمااان إن ب
هاااذه النظااارة التاااي 1علاااى نساااائه وبالتاااالي االطمئناااان علاااى سااارفه والمحافظاااة علياااه، 

غااداة دعمتهاا كال ماان عاادات وأعااراف وتقالياد المجتماع الجزائااري بادأت فااي االنادثار 
االسااتقالل ممااا أدى إلاااى تغياار مكاناااة وأدوار كاال مااان الرجاال والمااارأة داخاال األسااارة، 
السيما وأن العائلة الجزائرية حذت حاذو المجتمعاات الغربياة، فانتسارت األسارة الناواة 
وتكاااااد تختفااااي االساااارة الممتاااادة، فحركااااة التماااادن والتصاااانيع التااااي سااااهدها المجتمااااع 

أدوار الفااعلين االجتمااعين، فلام تبقاى األم تلاك  الجزائري أفرزت متغيرات نوعية في
عائلتهاا خاضااعة لماا يفرضااه عليهااا  ديااة التاي همهااا األول واألخيار خدمااةالمارأة التقلي

المجتمااع، باال تمكناات ماان تجاااوز الضااوابط االجتماعيااة الكالساايكية الساالبية المقياادة، 
 العلمية والعملية.التي ال طالما ثبطت ديناميكيتها وقللت من قدراتها وامكانياتها 

ل عااان العالقاااة باااين نماااط االسااارة وتحااارر المااارأة فاااي المجتماااع ليناااا أن نتسااااءوهناااا ع
الجزائااااري؟ وبعبااااارة أخاااارى هاااال لاااازوال األساااارة الممتاااادة )المساااابعة بااااالقيم المحافظااااة( 
بااالمجتمع الجزائااري هااو الساابب الوحيااد فااي خااروج الماارأة للعماال وتحررهااا ماان القيااود 

ك عواماال أخاارى باارزت أدت إلااى تغيياار ذهنيااة المجتمااع ماان االجتماعيااة؟ أم أن هنااا
 جهة وفي االنفتاح وتغيير من مكانة المرأة من جهة أخرى؟ 

فاااي حقيقااااة األماااار إن اإلجابااااة علاااى هكااااذا تساااااؤل يسااااتدعي مناااا األماااار إلااااى الغااااوص فااااي 
غرافية والحضارية لبنياة المجتماع الجزائاري بالقيااس و اكتساف الخصائص االجتماعية والديم

 ع ما مر به من تغيرات سوسيوتاريخية.م
                                                 

1- Mrabet fadila, la femme algérienne, Françoise Maspero, paris, 1983, p13. 
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النمو الديمغرافي للسنوات األخيرة في الجزائر، نجد أن عدد االنااث  تإلحصائياعند تتبعنا 
يقااارب عاادد الااذكور فكمااا يوضااحه الااديوان الااوطني لإلحصاااء حسااب مااا توصاال إليااه ساانة 

 أي ماااااا يعاااااادل نصااااا  1ملياااااون أنثاااااى، 19،88ملياااااون ذكااااار مقابااااال  81، 80أن  8011
ن كقااوة عاملااة نسااطة ، ماان جهااة أخاارى أ المجتماع وبالتااالي فااان هااذه النساابة ال يسااتهان بهااا

المجتمااع الجزائااري وبعااد مسااايرته العالميااة تغياارت مالمااح البااداوة فيااه وباتاات غياار واضااحة 
أن مفهااوم المجتمااع الريفااي  ن قباال ) بعاد االسااتقالل(، وبمعنااى آخاركماا كااان عليااه الحاال ماا
لحضاري فاي الكثيار مان الناواحي، فالعقلياة الريفياة الموساومة باالتحجر يقترب من المجتماع ا

والمحافظااة الزائاادة واالنغااالق االجتماااعي والتكنولااوجي و...، والساايطرة الدكتاتوريااة الذكوريااة 
وغيرها من مؤسرات البداوة لم تعد متجذرة ، األمر الذي دفع بالنساء إلاى ساق طرياق جدياد 

عماال، خاصااة وأنهاان متحصااالت علااى سااهادات علميااة فااي حياااتهن والخااروج للبحااث عاان 
كبقيااة االناااث فااي المجتمااع المدينااة، باال وقااد تطااور األماار إلااى أن توجهاات النساااء الريفيااات 
إلى األعمال المقاوالتية، فأنسأت مؤسسات مصغرة وأحيت بذلك بعض من المهان التقليدياة 

الوطني والمحلي. ومع هاذا  وتوجيهها نحو التسويق وبالتالي المساهمة في انعاش االقتصاد
تبقااى النسااب ضااعيفة مقارنااة بعمالااة الااذكور " فاإلحصااائيات الرساامية تسااير إلااى أن نسااابة 

بماا فيهاا  8013سانة  ٪ 1االدماج األنثوي في المسروعات الصغيرة والمتوسطة ال تتعادى 
 إال أنها تحسب لصالح المرأة. 2)الري  والحضر("

وتخطيها للعقبات الثقافية المتأصلة، إال أنها التزال  مع كل ما حققته المرأة من نجاحات
تعاني منها ويسير "إميل دوركايم" في هذا الصدد بقوله:" أن كل منا يحمل المجتمع في 
عقله على سكل معان، وتصورات ومبادئ أخالقية، اكتسبها الفرد من خالل عملية 

سرة الممتدة وتراجع مالمح فمع زوال األ 3التطبيع االجتماعية وأصبحت جزء من ذاته." 
التضامن اآللي )المجتمع الريفي( والسير نحو التضامن العضوي )المجتمع الحضري(، 
نسأة لدى الفرد رغبة جامحة في بناء حياة جديدة بقيم وذهنية معاصرة تحاكي الواقع 

                                                 
      ،www.skynewsarabia.com  ،01 – 09-2801الديوان الوطني لإلحصاء يكس  عدد سكان الجزائر ،  - 1
h02:00 . 
 .89أنور مقراني، حسان حامي، مرجع سابق، ص  - 2
 .19، ص 1999، دار النهضة العربية، مصر، التمركز الول األنثىنقال عن عبد الوهاب المسيري،  - 3

http://www.skynewsarabia.com/
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يها االجتماعي. فبدل من تأكيد األدوار النمطية الكالسيكية التي باتت المجتمعات تنظر إل
بسيء من الدونية، وبعد أن كان يختار للفتاة نوع المهنة التي تمارسها حسب قيم وعادات 

قد انصهرت وانحلت  1الوسط االجتماعي والثقافي حسب ما أثبتته العديد من الدراسات،
 لتصبح المرأة جزء أساسي وضروري في البناء االجتماعي تساهم في تنميته وتطويره. 

 للمرأة العاملة  ةعيالع قات االجتما-4
تعتبر العالقات االجتماعية التي تنسأ بين األفراد نتيجة تفاعالتهم مع بعضهم       

البعض مهمة جدا في استمرار الحياة، وا عطاء تصور واضح لكيفية تسييرها 
وتنظيمها يدفع باألفراد والمؤسسات وحتى المجتمع إلى الحفاظ على تماسكهم. 

د في بيئة واحدة يعني بالضرورة تكوين روابط اجتماعية ووجود جماعة من األفرا
نتيجة التفاعالت المتبادلة فيما بينهم، إذ تتسكل الخبرات خالل االندماج والمساركة 

 في األنسطة اليومية، مهما كان حجم هذه الجماعة.
إن المرأة العاملة اليوم تجد نفسها محاطة بدائرة العالقات االجتماعية التي تفرض 

ها، فهي مطالبة بالحفاظ على عالقاتها بأسرتها من جهة، وبمحيطها االجتماعي نفس
من جهة ثانية، وعالقاتها بمحيطها المهني من جهة ثالثة، هذه الثالثية التي 
أضحت واقع تتدحرج فيه النساء العامالت، وال بد وأنها تؤثر بسكل أو بآخر على 

 لمهني أيضا.المرأة نفسها بالدرجة األولى وعلى أدائها ا
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

، دار الفكر العربي، 1  مرأة بين تعاليم االس م وتقاليد المجتمع،قضايا العبد الحميد اسماعيل األنصاري،  - 1
 .18، ص 8000القاهرة، 
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 والماليط الخارجي يوضح دائرة الع قات االجتماعية للمرأة العاملة :(04) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 (المصدر: من إعداد الباالثة)

فاااي هاااذا الصااادد يؤكاااد الكثيااار مااان البااااحثين ومااان بيااانهم " ولياااام جاااود" علاااى تراجاااع 
ارنة بما كانت عليه المرأة في السابق وخاصاة العالقات االجتماعية للمرأة العاملة مق

في ظل األسرة الممتدة، حيث يرى أن األسرة النووية وعمل المرأة عاامالن أساسايان 
فااااي ضااااع  الااااروابط االجتماعيااااة بقولااااه: " إن الخاصااااية العظمااااى الممياااازة للعائلااااة 

فااي الزوجيااة النوويااة هااي العزلااة النساابية عاان النطاااق الواسااع ألقااارب الاادم والنسااب 
مختل  سؤون حياتها اليومية، فليس هناك امتاداد كبيار لسابكة القراباة وهاذا المظهار 
يعبر عن صاورة العالقاة الموجاودة باين المارأة العاملاة خاارج البيات وجيرانهاا وأقاربهاا 
على مستوى األسرة الممتدة، فقد تميزت باإليجاز السديد بحيث لام يعاد لاديها الوقات 

 1فأصبحت العالقات محدودة وسطحية".الكافي ألن تزور جاراتها 

                                                 
 .21، ص 1998، الينابيع للنسر والتوزيع، دمسق، المرأة العربية السورية بين الواقع وال موحليلى أبو سعر،  - 1

 المرأة العاملة
 

 األسرة
  (ناءاألب، الزوج)

 صلة القرابة
 صلة الجوار

 بيئة العمل
 

 العملزم ء رب العمل     
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ونجد أيضا أن حتى نمط العالقاة باين المارأة العاملاة وزوجهاا قاد يساودها ساكل مان  
عاادم االتفاااق المساابق حااول ميزانيااة أسااكال الصااراع الخفااي، ويعاازى هااذا األخياار إلااى 

فخاااروج المااارأة للعمااال يعناااي غيابهاااا لمااادة مااان الااازمن عااان بيتهاااا  1البيااات واالدخاااار،
ا وزوجهااااا واهمالهااااا لهاااام ولصاااالة القرابااااة ) أهاااال الاااازوج(، وبالتااااالي يجااااب أن وأوالدهاااا

هاااذا  تعاااوض ذلاااك باالساااتراك فاااي االنفااااق علاااى البيااات وتحقياااق متطلباااات أبنائهاااا،
خااااطئ ماان حيااث المبااادأ، فاألصاال فااي االنفااااق  ن يعاادالتحلياال الااذي يتبنااااه الكثياارو 

هااا يفااوق راتااب زوجهااا، واجااب ماان واجبااات الاازوج حتااى لااو كاناات الماارأة عاملااة وراتب
ن سااعت إلااى مساااعدته فهااو فضاال منهاااا، كونهااا غياار مجباارة علااى ذلااك، إال أناااه  وا 

 يخف  من الجو المسحون بالتوتر والضغوطات المحاطة بالمرأة. 
في نفس الوقت للمرأة عالقات في بيئتها المهنية، هذه األخيرة التاي تتسام بجاو أكثار 

ر منهاااا اجتماعياااة، خاصاااة باااين العاملاااة انضاااباطا ورسااامية، فهاااي عالقاااة مهنياااة أكثااا
ورب العماااال )رئيسااااها بالعماااال(، ونجااااد أنااااه كلمااااا كاناااات العالقااااة جياااادة بااااين الماااارأة 
ومساؤولها كلماا سااهم فاي تحقاق االنسااجام، ويعطاي دافاع للعاملاة لالساتمرار بالعماال 
الذي تزاوله والبقاء لمدة أطول بالمنظماة، لكان فاي حااالت كثيارة تساتكي النسااء مان 

السااابب فاااي ذلاااك لعااادة عوامااال مااان  ويعاااود 2اكل بينهاااا وباااين رئيساااها المباسااار،المسااا
 3ها: بين

  ،عااادم إعطااااء العاملاااة الحرياااة الكاملاااة للقياااام بأعمالهاااا بصاااورة التاااي تناسااابها
 حيث يتدخل المسؤول ويجبرها على طريقة معينة.

  باااات علاااى العاملاااة، خاصاااة فيماااا يتعلاااقممارساااة بعاااض الضاااغوطات والعقو 
المكافااآت، تقسايم العماال بينهاا وبااين زمالئهاا بالعماال األمار الااذي باإلجاازات، 

 قد يخلق نوع من المساحنات والصراعات بينها وبينهم.
 سكاوى المقدمة من طرف العاملة. العدم األخذ بعين االعتبار ب 

                                                 
، األدوار المرض النفسي، 21ن األسرة على مشارف القر، زكريا أحمد السربيني، عبد المجيد سيد منصور - 1

 . 131ص، 8000للطبع والنسر، القاهرة،  دار الفكر العربي، 1  المسؤوليات،
 .11، ص1991، دار النهضة العربية، بيروت، علم النفس المهني وت بيقاته لأصوعبد الفتاح محمد،  - 2
  .18ص  ،مرجع سابقسيكولوجية النساء، ، عبد الرحمن محمد عيسوي  - 3
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لهااذه العوامااال دور جااوهري فاااي أداء الماارأة لعملهاااا وعلااى عالقاتهاااا داخاال المؤسساااة 
هاااا أيضاااا، وقاااد تنقااال المااارأة هاااذه المسااااكل مااان بيئاااة العمااال إلاااى بالمساااؤولين وبزمالئ

البيئاااة األسااارة مماااا ياااؤثر سااالبا علاااى نفسااايتها، وبالتاااالي علاااى عالقاتهاااا االجتماعياااة 
 بسكل عام.

 للمرأة العاملة المهني الستقرارالمؤثرة في االظروف المهنية : ثالثا
التاي يعمال بهاا تاأثير علاى  إن لظروف العمل التاي يتعارض لهاا العامال داخال المؤسساة   

ساااالوكه وجااااودة أدائااااه، وذلااااك حسااااب تااااوفر الوسااااائل والمتطلبااااات الضاااارورية للعماااال، سااااواء 
ن أداء األفاااااراد وفعااااااليتهم وتحمساااااهم أو تاااااذمرهم وممااااااطلتهم عااااان  المادياااااة أو المعنوياااااة، وا 
ممارسااة واجباااتهم المهنيااة، مااا هااو إال انعكاااس لمااا يواجهونااه ماان ظااروف مهنيااة، سااواء مااا 

ان يتعلااااق بالبيئااااة الداخليااااة )عواماااال فيزيقيااااة(، أو عواماااال تنظيميااااة، أو حتااااى الظااااروف كاااا
 األمنية.

ظهاار كيفياة تاأثير كال  سنحاول في هذا العنصر تناول هذه الظروف بسيء من التفصيل وا 
 عامل من هذه العوامل على المرأة العاملة.

 الظروف المهنية  ليتعر -1
  الفلسافي "هاي العمال األساساي المعتاااد حساب المعجام الللفوا للمهنفة: التعريفل

 1الذي يتقاضاه المرء ويحتاج في ممارسته إلى خبرة ومهارة".
 هاي ذلاك النساا   : "يعرفها " فدريك تاايلور" بأنهاالتعريل االص  الي للمهنة: ا

النوعي الذي يرتبط بسوق العمال بهادف إساباع الحاجاات األساساية لألفاراد وهاذا 
 2الوضع االجتماعي للفرد."النسا  المهني يحدد أيضا 

وعليااه فااان المهنااة هااي ماارادف للمصااطلح العماال وأن أي عماال يقااوم بااه الفاارد يخضااع إلااى  
 سااااعات العمااال ،كااااألجرها يلحاااق الفااارد )العامااال( بالخدماااة جملاااة مااان السااارو  علاااى أسسااا

 3، وهذه السرو  تتضمنها عقود العمل التي ينص عليها القانون.ال ...،وبيئته
                                                 

 . 108ص  ،1981، لبنان ،دار الكتاب اللبناني ،1 ، المعجم الفلسفي، ميل صيلبياج -1
دار غريب للطباعة والنسر  ،العمل وعلم االجتماع المهني األسس النظرية والمنهجية ،كمال عبد الحميد الزيات -2

 .131ص ، 8008 ،جامعة القاهرة، والتوزيع
، بيروت، دار راتب الجامعية ،االجتماعية انجليزا _ عربي شامل قاموس مص لالات العلوم، مصلح الصالح -3

 .899ص  ،8001
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  كاال مااا يحاايط بااالفرد فااي عملااه   الي للظففروف المهنيففة: وهففي " ل االصففيففالتعر
والمجموعاااة التاااي يعمااال معهاااا ، وياااؤثر فاااي سااالوكه وأدائاااه وفاااي ميولاااه اتجااااه العمااال
يركااز هااذا التعرياا  فقااط علااى  1واإلدارة التااي يتبعهااا والمؤسسااة التااي ينتمااي إليهااا."

 ،ي مياادان العماالالجانااب المعنااوي النفسااي وعلااى العالقااات التفاعليااة التااي تحاادث فاا
إلياه تعريا  "هناري ساافل" الاذي ياولي اهتماام كبيار للجاناب الماادي  عكاس ماا يساير

 ،ويجماع بيناه وباين الجاناب الساايكولوجي والتنظيماي حياث يعتبار تعريفاه أساامل وأدق
 ،طبيعاااة مادياااة كاإلضااااءةو كااال سااايء ذإذ يعااارف الظاااروف المهنياااة علاااى أنهاااا: " 

عنوياااة كالعالقااات األفقياااة ماااع بساايكولوجية وم طبيعاااة ووكااذا ذ ،الحااارارة ،الضوضاااء
تنظيمياااة  وهاااي ذات طبيعاااة ،ماااع السااالم اإلداري العالقاااات العمودياااة  ،العماااال بااااقي

   2طبيعته."كمحتوى العمل وأهميته و 
نستخلص أن الظروف المهنية هي تلك العوامل التي تحيط بالعامل من مواق  

تؤثر على الفرد وعلى  ،يةومواجهات في بيئة العمل قد تكون مادية أو معنو 
 سلوكياته وتساهم إما في االستقرار المهني للفرد أو عدم استقراره.

 الظروف الفيزيقية -2
يسير مفهوم الظروف الفيزيقية إلى المتطلبات األساسية المحيطة ببيئة العمل، والتي 

سبة من سأنها أن تعزز من دافعية االنجاز لدى األفراد نحو مهنتهم إذا ما كانت منا
لهم أو تكون سبب في عدم رضا العاملين وقد يؤدي بهم الحال إلى ترك العمل وتغييره 

 نتيجة األجواء السيئة التي يعيسونها أثناء مزاولة نساطهم المهني.
 وتستمل الظروف الفيزيقية حسب المتخصصين على ما يلي: 

  :الجهاز على المباسر تعد من بين العوامل الطبيعية ذات التأثير اإلضاءة
السديدة أو المنخفضة تؤدي إلى ارهاق العينين مما يسبب  ةالعصبي، فاإلضاء

في ضع  االبصار كما يؤدي إلى سعور العامل بالتعب والذي ينعكس سلبا 

                                                 
 . 801ص ، 8003 ،اإلسكندرية، مؤسسة سباب الجامعة، 1 ، إدارة األفراد والع قات اإلنسانية ،صالح السنواني - 1
الة ماجستير، غير ، رسالصالة والس مة وأثرها على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعيةعلي موسى حنان،  -2

 . 11، ص 8008 – 8006منسورة، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري قسنطينة، 
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على قدرة أدائه، وفي بعض الحاالت يكون سوء اإلضاءة من بين العوامل 
 1المؤدية إلى حوادث العمل.
العمل المؤدى فكلما كان العمل دقيقا فالعامل يحتاج  وتختل  سدة اإلضاءة باختالف

إلى إضاءة أكثر، وأيضا كلما كانت بيئة العمل أوسع وأكبر كلما تطلب األمر إلى 
 إضاءة موزعة بسكل يجعل العامل مرتاح في عمله دون إنهاك للعينين. 

  :إذ تتغير ، تتسكل بفعل اختال  في التموجات بطريقة غير ثابتةالضوضاء
 2.تمرار من حيث موجتهاباس

وتسير إلى جملة من األصوات المنتسرة في بيئة العمل والتي تؤثر في نسا  
 3العاملين وتقلل من انتاجيتهم، ومن السلبيات التي تنجر عن الضوضاء ما يلي:

 .صعوبة التخاطب بين العاملين بعضهم البعض 
 يق،...تأثيرات سيكولوجية كالسعور بالقلق والتوتر، العصبية، الض 
  عدم التركيز الجيد في العمل أو زيادة في التركيز أثناء أداء العمل مما يزيد

 من سدة اإلرهاق والتعب أثناء وبعد االنتهاء من دوام العمل.  
 :الفرد في بيئة عمله إلى حرارة معتدلة مهما كان عمله سواء يحتاج  الالرارة

مول والفسل وسعور عضلي أم فكري )ذهني(، فالحرارة المرتفعة تسبب الخ
بالضيق وسرعة االثارة وفقدان التركيز، كما أن الحرارة المنخفضة تؤثر في نسبة 

وبالتالي فإن تعديل حرارة محيط العمل ضروري لضمان أداء  4نسا  العامل،
أحسن للعمال، لذا اضحى من الواجب توفير الوسائل التي من سأنها التعديل 

 ترميم أو ير مكيفات هوائية ومدافئ، إعادةمن درجة حرارة مكان العمل، كتوف
مبنى العمل بسكل يسمح للعامل من ممارسة نساطه المهني بارتياح، هيكلة 

                                                 
الجامعية،  ، دار المعرفة1،  علم النفس الصناعي بين النظرية والت بيقمجدي محمد أحمد عبد هللا،  - 1

 .869، 862 ، ص8008اإلسكندرية، 
، مؤسسة رؤية للطباعة والنسر والتوزيع، اإلسكندرية، 1،  علم النفس الصناعيحسن محمد عبد الرحمن،  - 2

 .129، ص 8009
 .862مجدي محمد أحمد عبد هللا، مرجع سابق، ص  - 3
 .198حسن محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  - 4
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 خاصة وأن العديد من الدراسات أثبتت السلبيات التي تنجر جراء التعرض
 1 لضغط حرارة غير مناسبة.

  :مكان العمل،  ويقصد به إدخال الهواء النقي أو طرد الهواء الفاسد فيالتهوية
والهدف من ذلك تهيئة الظروف والمكان المناسب، والجو المالئم ألداء العمل 

 2بالكفاية الالزمة مع توفير السالمة والظرف الصحية للعاملين.
من خالل هذا التعري  تظهر أهمية تهوية بيئة العمل بالنسبة للعامل، ففي 

اض الصدرية منها غالب الحاالت تكون سوء التهوية سبب في بعض األمر 
ضيق التنفس خاصة إذا ما كان المكان به رطوبة عالية مع نقص التهوية، 
الصداع بسبب استنساق نفس الهواء أي تنفس ثاني أكسيد الكاربون والذي يؤثر 
على األعصاب وحدث هذا في حال المكان المغلق أو ما إذا كان مكان العمل 

ناق وضيق في الصدر ومنه إسكالية إن قلة التهوية تؤدي باالخت 3تحت األرض،
التنفس وعليه يستوجب على رب العمل توفير مكان يتالءم ومتطلبات الصحية 

 العمل والعمال. ةلضمان جودة في اإلنتاجية واستمراري
مما سبق نالحظ التأثير العميق الذي تحدثه بيئة العمل على أداء العاملين سواء 

لصحة الجسمية والنفسية إذا لم يراعى فيها ، حيث تفتك باأو نساءً  رجاالً  واكان
 .المتطلبات الضرورية للعمل

 الظروف التنظيمية -3
تحت هذا المفهوم جملة الخصائص التي تتص  بها المنظمة والتي ينضوي 

 4.تتميزها عن غيرها من المنضما
 

                                                 
، ص 8000، الدار الجامعية للنسر والتوزيع، اإلسكندرية، علم النفس واإلنتاجعبد الرحمن محمد العيسوي،  - 1

119. 
، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 1،  علم النفس الصناعي أسسه وت بيقاتهأسرف محمد عبد الغني،  - 2

 .183، ص 8001
، دار الكتاب للنسر والتوزيع، الكويت، علم النفس الصناعي بين النظرية والت بيقحمدي ياسين وآخرون،  - 3

 .99، ص1999
 .812، ص 8006دار المناهج للنسر والتوزيع، األردن، التنظيم واإلدارة،  مبادئ محمد عبد الفتاح الصيرفي، - 4
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وتسير أيضا إلى: "الخصائص التي تتعلق بتصميم العمل من درجة الرقابة أسلوب 
 1، والتكنولوجيا المستخدمة."اإلدارة

وبمعنى أسمل وأدق فإن الظروف التنظيمية يقصد بها: البيئة الداخلية للعمل، 
ير العمل واالسراف، يوالتي تسمل سياسات المؤسسة ويدخل ضمنها طريقة تس

  2ساعات العمل، اإلنتاج، األجر والحوافز، االتصال، درجة الرقابة.
مفصل كل خاصية أي كل ظرف من الظروف من خالل ما سبق سنتناول بسكل 

 التنظيمية التي تواجهها المرأة العاملة على حدا، ولمتمثلة في:  
 :ينظر لهذا المفهوم من عدة زوايا ويعرف على أساسها، فهناك من  األجر

يراه من الناحية القانونية، وهناك من يرى منه بعد اجتماعي وأخر اقتصادي 
  وعليه نعرف األجر كما يلي: 

عرفت المادة األولى من االتفاقية الدولية رقم األجر من الناالية القانونية: -
الصادرة عن منظمة العمل الدولية بسأن حماية األجور  1939لسنة  91

بأنه" أي مكافأة أو كسب يمكن أن تقدر قيمته نقدا أيا كانت تسميته أو 
وطنية ويدفع الائح طريقة حسابه وتحدد قيمته بالتراضي أو بالقوانين أو اللو 

صاحب العمل لسخص يستخدمه مقابل عمل أداه أو يؤديه أو خدمات قدمها 
، في حين يسير 3أو يقدمها بمقتضى عقد استخدام مكتوب أو غير مكتوب"

قانون العمل األردني في تعريفه لألجر بقوله:  " كل ما يستحقه العامل لقاء 
ات األخرى أيا كان نوعها إذا عمله نقدا أوعينا مضاف إليه سائر االستحقاق

                                                 
، دار صفاء للنسر والتوزيع، عمان 1،  الرضا الوظيفي ا ر نظرية وت بيقات عمليةسالم تيسير السرايدة،  - 1

  .69، ص 8002األردن، 

، دار مجلة منتدى األساتذةميدانية "،  عبد النور أرزقي، " محددات الرضا المهني لدى العامل الجزائري دراسة - 2
 .126، ص 8001الهدى، العدد األول، عين ميلة، 

المنعقدة بموجب المؤتمر العمل المتعلقة بحماية األجور، ، 1939( لسنة 91من االتفاقية الدولية رقم ) 1المادة  - 3
 .1939الدولي في دورته الثاني وثالثين، جني ، يونيو 
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نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها 
 1باستثناء األجور المستحقة عن العمل اإلضافي"
 11-90من القانون رقم  20كما يعرف األجر وفق ما نصت عليه المادة 

في األجر  للعامل الحق "المتضمن عالقات العمل في قانون العمل بأن:
مقابل العمل المؤدى، ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخال يتناسب ونتائج 

 2العمل"
يتضح من خالل التعاري  السابقة لألجر من المنظور القانوني بأنه: المردود 
المادي الذي يتقاضاه الفرد )العامل( لقاء عمل يؤديه، تتحدد قيمته وفق اتفاق 

مل(، وتضي  بعض التعاري  سر  أن مسبق بين الطرفين )العامل ورب الع
يتناسب األجر المحدد والجهد المبذول، وقد يزيد في حال المكافآت أو اضطرار 
العامل إلى زيادة ساعات عمل إضافية، وفق عقد عمل قد يكون عقد مكتوبة أو 

 سفوي. 
ويعد األجر أحد الحقوق األساسية التي كرسها القانون وتسريعات العمل، حيث 

ي تمييز بين العمال إزاء األجر يعزى لمتغير الجنس وهذا ما نصت منع من أ
والتي جاء فيها: " يجب على كل مستخدم  11-90من قانون  23عليه المادة 

 3ضمان المساواة في األجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز".
ل في األجر دون أي ومن هنا نستنتج أن المسرع قد حفظ للمرأة العاملة حقها الكام

تمييز بينها وبين الرجل، إال أن المالحظ للواقع وحسب ما توصلت إليه التقارير 
العلمية بأن تدني األجور بالنسبة للعامالت اليزال قائما خاصة في القطاع 
الخاص، وال يعكس الجهد المبذول، كما أنه ال يسلم في اآلجال المحددة خاصة 

وفي بعض الحاالت قد تتعرض العاملة إلى  4فهية.وأن أغلب العقود هي عقود س
                                                 

، أطروحة دكتوراه، غير منسورة، كلية الحقوق الالماية القانونية لألجر في التشريع الجزائرا ، نسيمة براهيمي - 1
 .12، ص 8018-8016والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، 

 .80، ص نفس المرجع - 2
 .03/1990/ 81 بتاري  ،11عدد  الجريدة الرسميةالمتعلق بعالقات العمل،  90/11من قانون رقم  23المادة  - 3
، ص 8008، منسورات دار الثقافة، سوريا، في سبيل تنمية بديلة وقضايا أخرى عبد الوهاب محمود المصري،  - 4
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إجراءات تعسفية تهضم حقوقها المادية سواء تعلق األمر باألجر أو المكافآت، كما 
يجد اإلسارة بأن القطاع الخاص وبالتحديد المؤسسات الخاصة ومنها المحالت 
أن التجارية موضوع الدراسة تتسم باإلجازات الغير مدفوعة األجر، ففي نظرهم 

أثناء العطل أي كان نوعها سواء  اً مادي العامالت ال يحق أن تتقاضى مقابالً 
السنوية، عطلة أمومة، عطلة مرضية أو غيرها من العطل واالمتيازات المماثلة 

 والتي تمنح فيها مقابل مادي في القطاعات العمومية، بموجب القانون.
  :لمؤثرات الخارجية التي ويقصد بها " مجموع العوامل واالالوافز والمكافآت

تثير الفرد وتدفعه ألداء األعمال الموكلة إليه على خير وجه عن طريق 
. وعليه يفترض أن المرأة العاملة 1إسباع حاجاته ورغباته المادية والمعنوية"

ن  تستفيد من الحوافز إضافة على األجر األساسي الذي تتقاضاه، خاصة وا 
جابية على أداء العامالت خاصة ما كانت تعمل بجد، وللمكافآت آثار إي

يتعلق بإتقان العمل وااللتزام به وتنمي لديهن الروح المعنوية والوالء إزاء 
عملهن، مما يؤدي إلى الحفاظ عليه، عكس ما إذا خلى العمل ما أي سكل 
من أسكال الحوافز والمغريات مما يدفع بالعاملة للتذمر والمماطلة في 

باإلحبا  وقد يصل األمر إلى التخلي عن بعض األحيان نتيجة سعور 
العمل وهذا عينه ما أسار إليه "برنارد" في نظرية النظام التعاوني فيري أن 

 2هناك عالقة طردية  بين نظام الحوافز وتمسك العامل بعمله.
  :ونعني به الوقت الذي يتواجد به العامل في مكان العمل، وهي فترة العمل

 18بحيث ال تتجاوز  01-98من األمر  02محددة قانونيا في المادة 
عات طويلة في اوبالتالي منع القانون استغالل العامل لس 3ساعة يوميا.

العمل، إال أن ما يميز القطاع الخاص االفرا  في العمل وألوقات 
متواصلة، مما يجعل العامل وخاصة النساء يسعرن بالتعب واالرهاق فمع 

                                                 
 .811، ص 1921مكتبة غريب للطباعة والنسر والتوزيع، القاهرة، 1921، ، فعالية المنظمةحنفي سليمان حنفي- 1
دار الفكر للنسر  ،1  وك الفرد والجماعة في التنظيم،السلوك التنظيمي مفاهيم وأسس سلكامل محمد المغربي،  - 2

 .61، ص 8003والتوزيع، عمان، 
، الجزائر، باعة والنسر، دار هومه للطع قات العمل في ظل اإلص الات االقتصادية في الجزائررسيد واضح،  - 3

 .111، ص 8008



 المهني واستقرارهاالمرأة العاملة                                             لثالث لفصل اا
 

 
999 

باألعمال المنزلية الساقة وهنا تجد  عملها خارج البيت هي مطالبة أيضا
راعي رب العمل ظروف المرأة نفسها منهكة جسميا ونفسيا، السيما إذا لم ي

  ، فالضغط يكون مضاعفا بالنسبة لها.اً ما كانت أم  العاملة إذا 
 :الثابتة للمرأة  حقوق الوهي حق من  إلى أيام العطل والراحة وتسير االجازات

ام األعياد، المناسبات الوطنية والدولية والدينية، ويدخل ضمنها )أي العاملة
وأيام نهاية األسبوع(، "فهي عطل رسمية وتكون مدفوعة األجر كما يمنع 

سنة والنساء في يوم  12منعا قانونيا تسغيل العمال الدين يقل سنهم عن 
تتمتع المرأة عن الرجل  باإلضافة إلى ذلك  1عيد رسمي مهما كان السبب."

خاصة والمتعلقة بعطلة األمومة وهي ضرورية جدا ورب العمل  بأيام عطل
مجبر على منحها للعاملة، كما ال يحق له طرد أو توقي  النساء العامالت 

 2بسبب عطلة الوالدة ويضي  البعض ساعات الرضاعة.
سال  الذكر بضرورة االلتزام بمنح العطل وأيام  11-90قانون العمل  يلزمو 

معارضة أو تجاوزات في هذا المجال يتعرض  الراحة للعامالت، وأي
المسؤول عن العمل إلى عقوبات صارمة وغرامة مالية وهي محددة في كل 

 133.3، 131من المادة 
 ضمان التأمين به "حق المرأة العاملة في نظام وي قصد : التأمين االجتماعي

يفة االجتماعي وهو إجباري يهدف إلى توفير الحماية المادية للطبقات الضع
للمجتمع في حال تعرضهم ألخطار ليس في قدرتهم تحملها كأخطار 

اذن يعتبر التأمين االجتماعي ، 4المرض أو حوادث العمل، العجز،..."
نظام لحماية المرأة العاملة من قبل الدولة، وهو من بين أهم العوامل التي 

ين المرأة مهنيا، نفسيا وأسريا، وتبنى فلسفة التأم رتساهم في استقرا
االجتماعي على مبدأ مساركة العامل في تمويل صندوق الضمان 

                                                 
 .111، ص سابقالمرجع ال، رسيد واضح - 1
 .81، 80ص ، ص 8011، دار العلوم للنسر والتوزيع، عنابة، العمل في الجزائرتشريع  بعلي محمد الصغير، -2
، باألحكام الجزائيةالمتعلق  81/03/1990المؤرخ في  90/11من قانون العمل  133المادة و  131المادة   - 3

 .81/03/1990، بتاري  11الجريدة الرسمية عدد 
 .1، ص 1992، دار الصفاء للنسر والتوزيع، عمان، 1،  تأمينمبادئ التأمين دراسة عن واقع الزياد رمضان،  - 4
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حالة ك االجتماعي، ولهذا للمرأة الحق في التأمين االجتماعي على المرض
التي تضطر المرأة للتوق  المؤقت عن عملها، فبهذا اإلجراء يمكنها  الوالدة
نسبة من األجر الذي كانت تحصل عليه وال ينقطع بسبب  تقاضىت أن
 فها لمدة معينة عن العمل.توق

مع كل ما حققه القانون من ضمانات لحقوق المرأة في مجال التأمين 
التقارير العلمية الميدانية تصرح بانعدام التعاقد والتغطية إال أن االجتماعي، 

االجتماعية للعامالت بالقطاع الخاص، حيث نجد حسب تقرير المجلس 
ب بأن: جل العامالت الناسطات في االقتصادي واالجتماعي والبيئي بالمغر 

ال يتوفرن على تغطية  ٪ 92.2الوسط القروي والذي تقدر نسبتهن ب 
في الوسط الحضري، وفي ذات  ٪ 11.1صحية وتنخفض نسبتهن إلى 

السياق يضي  " أن الولوج الضعي  للنساء إلى سوق السغل المهيكل، 
ن التأمين عن ال مرض يصل إلى يتصل بضع  التغطية الصحية، ....، وا 

وبالتالي نجد أن المرأة  1بالنسبة للذكور." ٪12.1لإلناث مقابل  ٪ 2.1
العاملة مهضومة الحقوق وال تتمتع بأدنى سرو  العمل والمتمثلة في 

 التأمين االجتماعي. 
 الظروف األمنية-4

تغيرت النظرة للعامل في العقود األخيرة بعد ظهور النظريات التنظيمية التي تعزز من 
انة العامل في المنظمة، األمر الذي أدى إلى اعتباره كيان إنساني وليس آلة فقط، مك

صاحب هذا التحول تغيرات في مجال بيئة العمل وف رضت قوانين ت لزم صاحب العمل 
لتوفير الجو اآلمن والذي يضمن سالمة العاملين وحمايتهم من جميع األخطار المحتملة 

 وفير الوسائل الالزمة للوقاية منها.الوقوع في بيئة العمل، وذلك بت
بما أن المرأة ضعيفة البنية وتفتقر لمعايير السجاعة لمواجهة األخطار، فهي تسعى للعمل 
في مكان يتناسب والبنية الفيزيولوجية لها، وبالتالي تتجه نحو األعمال التي ال تضطر 

ا يكفله لها القانون ايضًا، ل أو تمارس أعمال ساقة تفوق قدراتها، وهذا مافيها لحمل األثق
إال أن غياب الرقابة والمتابعة المستمرة للمنسأة والمؤسسات وخاصة في بعض المجاالت 

                                                 
 .30، 19 ص ،مرجع سابقتقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،  - 1
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من القطاع الخاص يؤدي برب العمل إلى التهاون في تحقيق السالمة الصحية واألمن 
في خوف وقلق  النفسي للعامالت في مكان العمل، السيء الذي يجعل النساء العامالت

 المهني. ديد أثناء مزاولتهن لنساطهنس
ومن بين األخطار والمساكل التي تتعرض لها المرأة العاملة في بيئة العمل في القطاع 

 الخاص والتي تؤثر على أدائها العملي وتسهم في عدم استقرارها المهني نذكر منها:  
  :عمل حرص القانون وبسدة في التسديد على المسؤول عن الاألخ ار المعنوية

بتوفير الحماية حيث إذا ما تعرضت العاملة إلى أي سكل من أسكال التهديد أو التعني  
ونذكر من بين هذه  1أو االعتداء الجسدي أو المعنوي فعلى رب العمل حمايتها،

 األخطار: 
  :ويعرف في مكان العمل على أنه: " كل وضعية يتعرض من خاللها العنل

كما يتعدى عليه نفسيا وجسميا أثناء تأديته  العامل إلى االضطهاد والتهديد،
وتنفيذه للعمل، أو هو كل اعتداء نفسي جسدي أو جنسي يتعرض إليه العامل 
في مكان العمل، وبمناسبة تأديته لمهامه مما يعرض صحته النفسية والجسمية 

فالعن  إما يكون لفضي كالسب والستم أو جسدي والذي تمارس  2للخطر."
ية بسكل مباسر، وفي هذا المجال أوجب القانون على المستخدم فيه القوة البدن

حماية العاملة وتحقيق األمن في بيئة العمل باعتباره إلزاميا على رب العمل، 
وذلك من خالل إيقاف االعتداء وطرد المتعدي وحتى التبليغ عليه، لكن في 
ل بعض األحيان قد تتعرض العاملة إلى العن  والتهديد من طرف المسؤو 

نفسه وهذا ما يؤثر على سلوك ونفسية العاملة ويسعرها بالقلق والتوتر 
باستمرار، خاصة إن لم توجد أدلة مادية تثبت فيها ما يدين صاحب العمل في 

 حالة ما اتجهت نحو القضاء. 
  :وهو نوعان تحرش معنوي نفسي وتحرش جنسي، فيعرف التحرش التالرش

العمل، ويجب أن يحمل أو يمكن  المعنوي على أنه:" إثبات تدهور سرو 

                                                 
 .91-22، ص ص 1926دار القلم، الكويت،  مكانة المرأة بين اإلس م والقوانين العالمية،سالم البهنساوي،  -1
، أطروحة دكتوراه، غير منسورة، كلية للعامل في مجال الوقاية الصالية واألمنالالماية القانونية سكيل رقية،  - 2

 .801، ص 8016-8011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
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زيولوجية أو يأن يحمل مساسا بحقوق العمال، أو بكرامة أو الصحة الف
النفسية أو المستقبل المهني للعامل، أو يمكن أن تحمل مساسا بصورة، أو 
  1منصب أو سلطة أو مبدأ المساواة بين العمال وهو ما يقترب من التمييز."

 اً إال أن بالمجتمع الجزائري ال يمنح اهتمام وهذا حسب قانون العمل الفرنسي
لهذا السأن، فهو )التحرش النفسي( ضمن قائمة ضغو  العمل أو قلق  اً كبير 

العمل ومعاناة من األوضاع المهنية وليست عن  أو تحرش معنوي، فلم 
في قانون العمل  اً مهم اً بر جزءعت  ي صدر قانون يخص هذه النقطة التي ت  

ة النقض الفرنسية، لذا نجد أن نسبة كبيرة من الفرنسي ولدى محكم
العامالت يعانين في صمت من جراء التدهور في أوضاع العمل ومن القلق 
وتوتر ومعاملة مذلة تمس بكرامتها وتهدد استقرارها المهني في أوضاع 

 كثيرة.
أما فيما يخص التحرش الجنسي فهو:" كل تصرف يظهر مرة أو عدة مرات 

أفعال أو إسارات تحمل مدلوالت جنسية، وذلك من  عن طريق كلمات أو
طرف واحد، وغير مرغوبة من الطرف اآلخر، تهدف إلى المساس بكرامة 
ونزاهة الجسد والنفس للسخص، وتسميم جو العمل، أو وضع منصب العمل 

لهذا ينظر للتحرش على أنه أحد الملوثات النفسية لبيئة العمل،  2في خطر."
الضاغطة على المرأة العاملة فهي إن استجابت  كما تعد "من العوامل

ن رفضت ستخسر أيضا حيث  ستخسر تقديرها لذاتها واحترام اآلخرين لها، وا 
دها وظيفتها أو موقعها داخله، واإلحساس باألمان في أرجائه فضال ققد تف

   3عن استقرارها النفسي والبدني."
لدى الجهات المسؤولة مخافة تخفي النساء العامالت حاالت التحرش وال يصرح بها 

فقدانها لمنصبها أو الخوف من الفضيحة خاصة في مجتمعاتنا المسرقية، كما أن تصريح 

                                                 
 .802، ص السابق المرجع، سكيل رقية - 1
، عدد م االنسانية واالجتماعيةمجلة العلو زهية بعلي، بريسي مريامة، "األمراض المهنية في قطاع المحروقات"،  - 2

 .10، ص 8010، المعاناة في العمل، جامعة ورقلة خاص بالملتقى الدولي حول
 .69حاج علي حكيمة، مرجع سابق، ص  - 3
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المرأة بالتحرش دليل على أن العمل خارج البيت خطر عليها ويفند النظرية الذكورية بأن 
لخبايا التي موقعها هو البيت وتربية األبناء وليس العمل خارجه، إذ ال تجني جراء كسفها ل

تتعرض لها سوى اللوم وفقدان منصبها، لذلك تتستر العديد من النساء على حاالت 
التحرش وفي أحسن المواق  تتخلى المرأة عن منصبها، وأكثر الحاالت تعرضا للتحرش 
هن المطلقات واالرامل وحتى الفتيات العازبات اللواتي يكن بحاجة إلى عمل يعينهن في 

 حياتهن.
أن المرأة العاملة في القطاع الخاص تبقى إما عاطلة عن العمل أو تحت رحمة لذلك نجد 

رب العمل، في انتظار فرص أفضل بالقطاع العام والتي يمكن القول عنها سبه مستحيلة، 
خاصة في غياب الكفاءة والمستوى التعليمي وغيرها من المتغيرات التي تتطلبها بعض 

 طاع العام منها.المناصب في بعض الوظائ  وخاصة الق
 في ضوء النظرية السوسيولوجية الستقرار المهني ا :رابعا
حاول العديد من العلماء والرائدين في مجال الفكر اإلداري وعلم االجتماع العمل تفسير    

ودور المنظمة استقرار العامل في مكان عمله، ومعرفة العوامل المؤثر في ذلك،  ظاهرة
رساء المبادئ  المعنوية الالزمةلظروف المادية و في توفير ا للحفاظ على القوى العاملة، وا 

من فريدريك  جاءت إسهامات كلفوالقواعد األساسية لضمان التسيير الحسن للمؤسسة، 
عامة التون مايو، وغيرهم ممن أعطوا رؤية تنظيرية للتنظيم واإلدارة تايلور، هنري فايول، 

 م وتفسيراتهم.ي كجزئية مهمة في تناولهواالستقرار المهن
في ضوء ما تقدم سنحاول طرح االتجاهات النظرية التي تناولت موضوع االستقرار 

مرورا ، بالنظريات الكالسيكيةت، بداية المهني، مع مناقسة وتحليل تلك االسهاما
 وصوال إلى النظريات الحديثة. ،ةة والنظرية الوظيفيينظريات االنسانالب

  ةات الك سيكيالنظري -1
" و" هنري فايول" رمثل النظريات الكالسيكية في أعمال كل من "فريديريك تايلو تت      

والتي برزت في بدايات القرن العسرين، وقد اهتمت بالجانب التنظيمي واإلداري أكثر من 
وتحليالت رواد  ومبادئ لي سنحاول عرض آراءيما ياهتمامها بالعنصر البسري، وف

مع إعطاء اسقاطات حول عمل  ع االستقرار المهنيو وضوتفسيراتهم لم النظرية الكالسيكية
 :المرأة
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من مالحظاته  "تايلور"انطلقت نظرية نظرية اإلدارة العلمية "التايلورية":  -أ
الظواهر السلبية داخل المنظمات، والمتمثلة في انخفاض  االمبيريقية لجملة من

قلة اإلنتاج الحوافز، ضع  العالقات بين اإلدارة والعمال، سوء ظروف العمل، 
األسباب التي أدت إلى انتسار هذه عن ، فحاول أن يكس  من المؤسرات وغيرها

يجاد حلول لها واحداث تغيير في ذهنية العمال كما سعى سلوكيات السلبيةال ، وا 
، ولتجسيد ذلك أرسى مجموعة من يةاالنتاج من تزيد أساليب للعمل طرحإلى 

اس العمل ووصفه، ووضع نظام المكافآت والمتمثلة في تقسيم العمل، قي المبادئ
  1.والحوافز
جاءت في مجملها تركز على كيفية الوصول إلى معدالت عالية من مبادئ ال غير أن هذه

الجوانب بأي اهتمت  ،ماديةالحوافز الاإلنتاجية والرفع من مستوى أداء العامل وذلك بتقديم 
الخارجية د وجماعات العمل أو الظروف لنفسية األفرامراعاة المادية المحيطة بالعامل دون 

ن من أدائه في حس  أن العامل ينجذب نحو وظيفته وي   "تايلور"تحيط بهم، وحسب التي 
هذه ة، كما يرى "تايلور" أن العمل، كلما حصل على أجر مسجع ومكافآت وحوافز مادي

 هي استقرار فذلك  بالرضا مما يزيد في تمسكه وارتباطه بعمله ويسهم فردتسعر الالعوامل 
 2في مكان عمله.

ضرورة الحفاظ على القوى ل ارة العلمية أولت أهمية كبيرةة اإلديومن هنا نجد أن نظر 
البسرية وعلى استقرارها بالمؤسسة وذلك من خالل إيجاد أجور تتناسب والجهد المبذول 

 اإلنجاز.كما أنها ربطت الحوافز والمكافآت بالتدرج المهني والترقية وبمتغير في العمل، 
من هذا المنطلق يمكن أن نفهم من منظور هذه النظرية بأن العامل ينتمي للمؤسسة التي  

 ،نسق مغلق( العمل كان)م تأثر فقط بالظروف الداخلية المحيطة بهييعمل بها وهو 
والمتمثلة في المقابل المادي الذي يتقاضاه نتيجة الجهد المبذول، وبأن العامل يعسى 

ق ترقية مهنية من خالل االجتهاد في العمل وتحسين األداء، وهذا األخير جاهدا إلى تحقي
يقترن بمدى أقدمية العامل بالمؤسسة، إذن هناك عالقة ارتباطية بين األجر واألداء 

ففي بعض الحاالت  ،هذا التحليل قد ال ينطبق على كل المهن ، ولكنواالستقرار المهني
                                                 

 .61، ص 1920، وكالة المطبوعات، الكويت، ت ور الفكر التنظيميعلي السلمي،  - 1
 .19، ص 1921لنهضة العربة، ، دار ا1  علم النفس الصناعي،محمود أبو السيل،  - 2
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أداء جيدا غير أنه ال يتحصل على ترقية مهنية أو على يبدي وقد  اً كبير  اً جهديبذل العامل 
، )موضوع قد الدراسة( ، كما هو الحال عند المرأة العاملة في المحالت التجاريةمكافآت

أين ال يمكن لها أن ترتقي في مهنتها مهما قدمت من مجهودات، ولكن قد يزيد أجرها في 
وقد  ...ال ، تحقيق مبيعات أكبر،حال كان أداؤها جيد مع الزبائن من حسن استقبال، و 

في استقرار المرأة  اً جوهري اً يكون األجر الجيد الذي تتلقاه العاملة مقابل عملها يلعب دور 
لذلك نقول أن طبيعة العمل ونوعية النسا  الممارس يؤثر أيضا في مدى  ،بمحل العمل

كما هي في كل  فقد ال تتوفر األساليب التي طرحها "تايلور" مجملة ،استقرار العامل
ومع ذلك تبقى احتمالية أن األجر الجيد له دور في استقرار العامل هي نظرة المهن، 
 بقوة، خاصة في ظل غياب البدائل الوظيفية، وتدني المستوى المعيسي.ومرسحة قائمة 
الرائد األول لهذه النظرية وجاءت  "هنرا فايول"يعتبر : اإلدارا نظرية التكوين  -ب

إرساء مفهوم الوظيفة اإلدارية وكذا  والمتمثلة فيتين أساسيتين اسهاماته في نقط
العمال وقد أكد على جملة من الخصائص الواجب توفرها في  1مبادئ اإلدارة،
خاصية الخبرة ل كما أولى أهمية كبيرةالصفات السخصية وكذا المهنية والتي تسمل 

  2.والتجربة السابقة في العمل
نما مجرد قواعد مرنة صالحة  واعتبر "فايول" أن المبادئ التي طرحها ليست بقوانين وا 

لمام بها، فمستوى أداء ل اإلوأن على المنظمة والعما أماكن العملفي مختل   قللتطبي
 3األفراد في المنظمة مرهون بمدى كفاءتها وتحكم اإلدارة في هذه المبادئ.

ر كاساهم في موضوع مبادئ اإلدارة عند "فايول" والتي تعتبونحدد فما لي بعض من 
 4ستقرار المهني هي:اال

جراء مهم لالستفادة دة في اإلنتاج واتقان العمل وهو إويستهدف الزيا تقسيم العمل: -
كما أنه أسلوب لتخف   وسيلة لتحسين العملالمثلى لكفاءة األفراد والجماعات، و 

                                                 
 .81، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 1،  الفكر اإلدارا اإلس مي والمقارن حمدي أمين عبد الهادي،  - 1
 .68ص  ،8003، دار الرضا للنسر، دمسق، 1،  نظرات اإلدارة واألعمالرعد حسن الصرن،  - 2
 .12، ص 1998الفنية، اإلسكندرية، ، مكتبة اإلسعاع وظائل اإلدارةحنفي محمود سليمان،  - 3
 .31،11، ص 8008يدة للنسر، اإلسكندرية، ، دار الجامعة الجدأساسات التنظيم واإلدارةعبد السالم قح ،  - 4
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لتالي ، وهذا عامل مهم يسعر العامل باالرتياح في العمل وباالضغط على العامل
 االستقرار به.

االنضبا  وتوفر الطاعة والعمل ومظاهر االحترام وااللتزام وقصد به  النظام:  -
 باالتفاقات القائمة بين العامل ورب العمل.

أي أن يتلقى العامل األوامر من رئيس واحد، وهذا بقصد تحديد والدة األمر:  -
 وضبط واجبات كل عامل.

طة العمل نحو هدف واحد ويكون ذلك بمعنى يجب أن توجه خوالدة التوجيه:  -
مبين للعامل مسبقا، مما يعمل على زيادة تركيزه في األهداف المنا  به دون 

، وهذا ما قد يجعل العاملة يفكر في البقاء بهذا العمل أم تضييع للجهد والوقت
 تغييره.

بحيث تكون عادلة تحقق رضا العامل ورب العمل على حد  :نأجور العاملي -
ما أن "فايول" يدعم مساركة العاملين في األرباح، األمر الذي يدعم رغبة السواء، ك

 العامل في االستمرار بالعمل.
وهو الجمع بين الرحمة والعدالة في تنفيذ االتفاقات والقواعد العامة االنصاف:   -

، وهي من للعمل واستبعاد القسوة والصرامة، وعدم استغالل العامل وحاجته للعمل
 التي تؤدي بالعامل للحفاظ على عمله.بين العوامل 

، كما أن وتعني وجود توافق واتحاد بين العاملين في مكان العمل روح الجماعة: -
عنصر التنسيق دور في تسكيل روح الجماعة، هذه األخيرة التي تعد مؤسر 

 إيجابي وداعم الستقرار العامل في مكان عمله.
الكفاءة والمهارة والخبرة العالية في  وهو الحفاظ على العمال ذوي استقرار العامل:  -

أن: "العامل متوسط القدرات مستقرا في عمله أفضل  مراكزهم، وحسب "فايول"
  1بكثير من عامل ممتاز سرعان ما ينتقل من عمل إلى آخر."

                                                 
 .82مرجع سابق، ص ، حمدي أمين عبد الهادي - 1
 تقرار المهني للعاملة في نا فقط بذكر المبادئ التي لها عالقة بموضوع الدراسة والتي تعمل على تفسير االسياكتف

المحل التجاري، فباإلضافة إلى المبادئ سابقة الذكر هناك مبدئ )السلطة، تغليب المصلحة العامة، المركزية، التدرج 
الرئاسي، المبادأة، الترتيب(، إال أننا نرى أن هذه المبادئ يلتزم بها العامل ورب العمل في مجال معين من األعمال 

 ات الكبرى الصناعية، وبالتالي لم نفصل فيها.وخاصة منها المؤسس
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نظرية التكوين اإلداري والتي جاءت ردًا على نظرية اإلدارة العلمية، نجد  عرضخالل من 
أعارت أهمية كبيرة للبيئة الداخلية للعمل بقصد تحقيق االستقرار للعامل، أنها هي األخرى 

 يؤكدوهو ما  ،مهمة في المجال المهني ةكما أنها تناولت عنصر الخبرة )األقدمية( كجزئي
ضرورة بقاء العامل في مكان عمله وعدم انتقاله إلى محل آخر، فلهذا االنتقال آثار  على

وحسب هذه النظرية أن كفاءة العامل تزيد  أو رب العمل نظمةسلبية على العامل وكذا الم
كلما استقر بعمله، وكذا تزيد درجة رضا العامل مما يرفع من روحه المعنوية ويحقق 

 استقراره المهني.
من جهة أخرى تسير هذه النظرية إلى نقطة مهمة في مجال العمل والمتعلقة بالنظام 

تالءم مع األهداف العامة، وأن يتص  بنوع من الرقابي، فترى أنه " ال بد من أن ي
المرونة والفهم، ومراعاة الجانب اإلنساني من أجل تحقيق الرضا الوظيفي واالستقرار في 

وهذا دليل على مدى مراعاة الجانب النفسي للفرد في مكان العمل وهو ما يغيب ، 1العمل"
ة العاملة، إال أن طريقة تنفيد المراقبة ضروري لمتابعفي نظرية اإلدارة العلمية، فنظام 

الرقابة يجب أن تكون إنسانية، األمر الذي يسعر العامل براحة في عمله وبثقة رب العمل 
فيه، فمثال عند الحديث عن عمل المرأة في المحل التجاري نجد في كثير من الحاالت 

تيب، ولكن قلما ة االستقبال، التنظي ، التر يعدم ثقة رب العمل في العاملة، فقد تقوم بعمل
، وهذا لعدم ثقة رب العمل في العاملة، هذا السعور قد يدفع بالمرأة للتخلي تكون محاسبة

على ضرورة تقديم "فايول" ألح ، كما بخصوص هذا السأن عن العمل عند أول اصطدام
المكافآت للعامل نتيجة األعمال الموكلة إليه وأن يكون عدل في تقسيم هذه المكافآت، 

خاصة في القطاع  رب العمل بهذا المبدئفيها نجد أن في بعض األنسطة ال يلتزم ولكن 
مقابل عمله وهو كاف بالنسبة له، كما أن  ، ففي نظره أن العامل يتلقى أجراً الخاص

يمكن تمرد العامل ومطالبته بالمكافآت االعتقاد السائد لدى أرباب العمل أن في حال 

                                                 
، 1998، المؤسسة الوطنية للنسر والتوزيع، بيروت، إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيميكمال بربر،  - 1

 .11ص 
 و ما غالبا ال يوكل رب العمل العاملة بمهمة المحاسبة )قبض المال من الزبون( في المحالت التجارية الصغرة، وه

رأة ي عامل سواء كان رجل أو امألمما يسمح ال نالحظه في المراكز التجارية التي تكون مجهزة بأجهزة مراقبة متطورة 
 م بهذه العملية. ياقال
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عدم مطالبته بذلك من أجل الحفاظ يدفع بالعامل بمما  ،من العمال بغيره بسهولة تعويضه
 .بالعمل على استقراره

ونظرية  "لتايلور"عموما فإن النظريات الكالسيكية المتمثلة في نظرية اإلدارة العلمية 
اهتمت باالستقرار المهني للعامل، وربطته بعدة جوانب إال  "لهنري فايول"التكوين اإلداري 

 والعوامل المادية.وااللتزام بالنظام الرسمي البيئة الداخلية للعمل أن أغلبها تقتصر على 
 النظريات اإلنسانية  -2
لم تعد النظريات الكالسيكية كافية لتفسير الظواهر التنظيمية، خاصة بعد إهمالها     

فجاءت للجانب االنساني والذي يعتبر عنصر مهم في مجال العمل ومظاهر التنظيم، 
همية للمواضيع النفسية واالجتماعية في اإلطار المهني ودورها نظريات أخرى أولت أ 

في رفع األداء وزيادة اإلنتاج وكذا االستقرار المهني، فاهتمت بدراسة الرضا الوظيفي 
رسمي ...ال ، اخدت هذه النظريات الدوافع والحاجات، التنظيم الغير والروح المعنوية، 

والذي يضم مدرسة العالقات سة التنظيم، منحى جديد عرف باالتجاه اإلنساني في درا
ماسلو"، براهم إ" رائدهااإلنسانية لمؤسسها "التون مايو"، ونظرية الحاجات اإلنسانية ل

األول واألساسي عنصر الالنظريات الظواهر التنظيمية باعتبار الفرد  حيث عالجت هذه
إلى  في تفسيراتها، وفيما يلي سنعرض هذه النظريات بالتفصيل وكي  نظرت

 .االستقرار المهني
المناخ  أثر النظرية من خالل دارسةانطلقت هذه  نظرية الع قات اإلنسانية: -أ

في  التنظيمي على اإلنتاجية داخل المنظمة، وهي عبارة عن مجموعة تجارب
أسباب "هاوثورن" بالواليات المتحدة االمريكية، وقد بحثت الدراسة عن مصانع 

وغيرها من المؤسرات السلبية التي كانت منتسرة  بالتعب وحوادث العمل والتغي
في المصنع، وقد توصل "التون مايو" إلى تحديد أثر العوامل السيكولوجية على 

فهذه األخيرة حسب نظره ال ترتبط بعوامل تقنية ومادية بحث كما اإلنتاجية، 
هو الحال بالنسبة للنظريات الكالسيكية، بل هناك عوامل اجتماعية متعلقة 

 والتي 1لوكيات األفراد ووجهة نظرهم مستوى رضاهم ودافعيتهم نحو العمل،بس
                                                 

، 8006، دار الغرب اإلسالمي، الجزائر، 1،  نظريات اإلدارة الالديثة في القرن الواالد والعشرينعمار بوحوش،  - 1
 .81،80ص 
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للدراسات التي قام بها وكانت  لها تأثير كبير على األداء بسكل عام بالمنظمة،
بحاث أخرى، والتي نقطة انطالق ألالرواد األوائل لمدرسة العالقات اإلنسانية 

ية مهمة في المناخ المحيط أهمية الظروف االجتماعية واعتبارها كجزئأظهرت 
بالعمل، كما أن لها أهمية في تحديد مستوى إنتاج العاملين ودرجة رضاهم عن 
العمل، واعتبرت العامل محور العملية اإلدارية وعنصر مهم ومحوري في 

 العملية اإلنتاجية.
من خالل سلسلة الدراسات التي قام بها رواد هذه النظرية، نجد أنها قد 

والتي تعتبر كقواعد وارسادات مهمة في سبيل  ،لة من النتائجتوصلت إلى جم
الحفاظ على القوى العاملة في مكان العمل وتحقيق استقرارها المهني، ويمكن 

 1تلخيص هذه النتائج في النقا  التالية: 
 إن سعور العامل بالرضا والراحة النفسية والروح المعنوية يؤدي إلى تقوية السعور -

مما ينعكس في سكل مستويات أداء عالية على المستوى  ،ظمةباالنتماء للمن 
 لفردي والجماعي ويؤدي ذلك إلى تمسك العامل بعمله أكثر.ا
يجب على المنظمة تنمية روح الجماعة التي تحد من الخالفات التي تظهر بين  -

خلل في انتقال المعلومات مما ينعكس بصورة العمال والتي يمكن أن تؤدي إلى 
األهداف، فعلى رب العمل االعتماد على أساليب ذات طابع إنساني سلبية على 

 في توجيه سلوكيات العمال نحو تحقيق أهدافهم ومنها إسباع حاجاتهم األساسية.
عدم االعتماد الكلي على الحوافز المادية في زيادة الفعالية التنظيمية والحفاظ على  -

فقط، بل وجب  ادية للمنظمةالقوى العاملة، أي عدم التركيز على المدخالت الم
العناية باألبعاد النفسية واالجتماعية للعامل كعناصر محددة لألداء التنظيمي 

 الجيد.
هم بقصد الكس  عن ية أثناء أدائهم للمهام المنا  بهامش الحر  العمال إعطاء -

الطاقات اإلبداعية الكامنة وتجديد العزيمة في العمل، وهذا ال يتأتى إال باتخاذ 
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قيادي مرن، فيعامل رب العمل كل فرد بما يناسبه، مع األخذ بعين  أسلوب
 االعتبار الجانب اإلنساني واالجتماعي في االرسادات والتوجيهات المقدمة للعمال.

ق يتواف، بحيث للفرد أثناء أدائه للعملب مراعاة الجانب الفسيولوجي )العضلي( يج -
 امل وتحميله فوق طاقته.لتفادي استغالل الع مع تكوينه وقدرته الجسمية،

الجماعات تبرز هذه النظرية اهتمامها بالعامل وباحتياجاته االجتماعية وقد بينت أهمية 
واعتبرت وتأثيرها على عمله، حوافز المعنوية الو  ة، العالقات االجتماعيرسميةالغير 

عدم ، لذا يجب على رب العمل المنظمة كيان اجتماعي واقتصادي في نفس الوقت
بالعامل  ةيز على المكافآت المادية فقط بل مراعاة الظروف االجتماعية المحيطالترك

 ومحاولة تحسنها لضمان استقرار العامل بمكان عمله.
اهتمت هذه النظرية بالحاجات األساسية للفرد والتي ال يمكن نظرية الالاجات:  -ب

تؤثر في  االستغناء عنها، وفي حال ما لم يحقق الفرد أحد من هذه الحاجات فإنها
 1، وقد قسم "ماسلو" حاجات االنسان إلى نحو الحياة االجتماعية والمهنية دافعيته

 1أقسام متدرجة من األدنى إلى األعلى وقد وضعها في هرم )سلم( وهي كما يلي:
وتتمثل في الحاجات األساسية التي يجب توفرها لضمان الالاجات الفيزيولوجية:  -

ويتحقق ذلك  م، السراب، المسكن، الراحة، النوم،بقاء واستمرار االنسان، كالطعا
وينجر  بتوفير أجر مناسب، وظروف مادية جيدة حتى يتسنى للعامل القيام بعمله،

عن اسباع هذه الحاجات تفكير الفرد بحاجات أخرى غير مسبعة مما تزيد دافعيته 
  نحو تحقيقها.

جسدية والنفسية، وكذا تتضمن الحماية من المخاطر الو  الالاجة لألمن واالستقرار: -
استقرار العامل في محل عمله د ع  لذا ي   الحماية من األزمات االقتصادية والمادية،

من متطلباته الضرورية فيسعى للبحث عن مهن تتوفر بها الظروف المالئمة 
من خالل الحماية من تعس  رب العمل،  نفسيةالوتضمن له السعور بالراحة 

استقرار وثبات دائم، غير أن هذا ال يكفيه فالفرد وأيضا  توفير تأمين اجتماعي
 بحاجة إلى إسباع حاجاته األخرى.
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 سعر، يةعالقات اجتماعيوهي رغبة الفرد بإقامة الاجات اجتماعية )االنتماء(:  -
ع يراجع إلى الطبيعة البسرية، فاإلنسان ال يستط فيها باالنتماء إلى الجماعة، ذلك

ل في سبكة من فهو بحاجة إلى الدخو  العيش والعمل بمعزل عن األخرين،
 خاصة في مكان العمل الذي يقضي فيه معظم وقته. العالقات والتفاعالت

وهو أن يضمن الفرد مركزًا اجتماعيًا يمنحه ثقة الاجة إلى االالترام والتقدير: ال -
بالنفس، ويسعره بمكانته واستقالليته بين الجماعة، وغالبا ما يكون االحترام والتقدير 

 في الوسط االجتماعي له عالقة بنوعية المهنة التي يمارسها.ي يكتسبه الفرد الذ
وتسمل المحاوالت التي يبذلها الفرد في تحقيق ذاته الالاجة إلى تالقيق الذات:  -

، طموحاته تجسيدوبالتالي باستخدام مهاراته وقدراته، لبلوغ أقصى ما يمكن إنجازه 
ن الوصول إلى هذه المرحلة تستدعي من  الفرد التخلي عن الممارسات الروتينية وا 

تحسين األداء...، في المقابل على رب  ،من خالل ابداع طرق جديدة في العمل
ه في مجال لذاتالفرد  فإبراز، م العامل بترك هامش من الحرية أثناء عملهالعمل دع

العمل ينعكس على سخصيته المهنية وهذا ما يجعل الفرد أكثر استقرارا من غيره 
 عمله.في 

، ملعالل يقد اهتم بموضوع االستقرار المهن "ماسلو"ة الحاجات نجد أن يمن خالل نظر 
حاجاته األساسية الواجب تحقيقها، لرفع من دافعية العمل لديه، وفي رأي "ماسلو"  بتحديد

أن الفرد يسعى إلى تحقيق حاجاته األولية والتي يمكن أن نصفها بالمادية كالحاجات 
سبعها ينتقل إلى مستوى الحاجات ، وما إن يالحاجة لألمن واالستقرارالفيزيولوجية و 

، وتحقيق الذات، وكلما استطاع الفرد اسباع المعنوية كالحاجة لالنتماء، التقدير واالحترام
، حاجاته كلما زادت دافعيته نحو عمله وهذا ما يؤدي به إلى ضمان استقراره المهني

الفرد حاجاته الفيزيولوجية لعدم وجود أجر مناسب والعكس صحيح، أي في حالة لم يحقق 
 أو عدم سعوره باالستقرار واالحترام في عمله سينعكس سلبا على التزامه وفعاليته

يحقق احتياجاته الدنيا  كونه لميجعله يفكر في ترك العمل وتغييره، ، األمر الذي التنظيمية
  فضال عن احتياجاته العليا.
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 النظرية الوظيفية -3
 القضاياالنظرية الوظيفية من النظريات الكبرى في علم االجتماع، وهي تحلل تعد 

المقوالت  من مجموعة منوالبنى المجتمعة على مستوى الماكرو سوسيولوجيا، وتنطلق 
برزت اسهامات النظرية ، كذا المؤسساتالتنظيمات االجتماعية و سلمات تنطبق على والم

عد االنتقادات التي وجهت للنظريات الكالسيكية في الوظيفية في الفكر التنظيمي، خاصة ب
وقد تطور هذا االتجاه بفضل أعمال كل اإلدارة إزاء عجزها في حل المسكالت التنظيمية، 

لخلل لو"روبرت مارتون" وتحلالته  ،تالكوت بارسونز" في نظرية األنساق االجتماعيةمن "
 .في نظريته متوسطة المدى الوظيفي

نصر عن منطلقات النظرية الوظيفية وكي  نظرت إلى االستقرار سنتعرف في هذا الع
 .المهني، باعتباره واحد من مواضيعها الرئيسة

نسق  التنظيم بوصفه "تالكوت بارسونز" لقد عالجنظرية األنساق االجتماعية:  -أ
ر أن "التنظيمات عبارة عن أنظمة اجتماعية تتكون من مجموعة عتب  وي   اجتماعي

ماعية الفرعية، تتسابك وتتفاعل فيما بينها وتهدف إلى تحقيق من األنساق االجت
نسق اجتماعي مفتوح  ةمفالمنظ، 1بر هي جزء منه"عت  التكي  مع الكل التي ت  

تتعاون فيما بينها  ويعمل ضمن نسق أكبر ويظم في نفس الوقت أنساق فرعية
ترى ارجية، لذا فهي تؤثر وتتأثر بالبيئة الخ باعتبارها نسق مفتوحو  ،لتحقق أهدافها

جتماعية وتماسكه، وذلك من خالل هذه النظرية بضرورة الحفاظ على البناء اال
، فالعامل يقوم بواجبه بأداء عمله كما هو مقرر كل فرد باألدوار المناطة به قيام

عليه وفي المقابل يحصل على حقوقه، فالخضوع للسلطة وااللتزام بالقوانين 
على توازن المنظمة، ويحدد "بارسونز" أربع  التنظيمية مطلب أساسي للحفاظ

 2للحفاظ على النسق واستقراره وهي:متطلبات وظيفية 
، وبناء ويتمثل في تأقلم العمال مع الظروف المحيطة بالنسق :والمواءمة التكيل-

 .ومواردها الداخلية عالقات مع البيئة

                                                 
 .111محمد علي محمد، مجتمع المصنع، مرجع سابق، ص  - 1
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 لألفراد ل الالزمةبتحديد المنظمة ألهدافها بوضوح، وتوفير الوسائ تالقق الهدف:-
 لتحقيق تلك األهداف.

ويسير إلى تحقيق التضامن والتماسك بين األنساق الفرعية، وكلما  التكامل:-
 توطدت العالقات بين الوحدات كلما أدى ذلك إلى التكامل بينها.

ويسير إلى مدى االنسجام والتطابق بين األدوار  الالفاظ على النمط )الكمون(:-
في التنظيم وبين األدوار التي يؤديها في البيئة الخارجية  التي يؤديها الفرد

 ذلك بخلق دافعية لدى العمال ويتم)المجتمع(، كما يعرف أيضا بإدارة التوتر، 
 1التنظيمية. ألداء مهامهم

 نجد أن:حددها " بارسونز"  يالت ةيلمتطلبات الوظيفلوبالنظر 
يرتكزان على فعالية التنظيم من  اثنان منها داخليان وهما )التكي ، تحقيق الهدف(: -

 خالل أداء الفرد للوظائ  الموكل إليه.
اثنان خارجيان وهما )التكامل، حفظ التوتر(: يهتمان باستقرار العامل بالمؤسسة  -

 وثباته.
من خالل االهتمام بكفاءة  املوعليه فان نظرية النسق قد اهتمت باالستقرار المهني للع

كما أن هذا  ،المكان المناسب الستغاللها أحسن استغاللووضعها في  ،الفرد ومهاراته
 كونه يؤدي مهامهفي النسق الفرعي االجراء يضمن للعامل االستقرار واألمن والطمأنينة 

وبذلك يحقق التكامل والتبادل الوظيفي مع بقية ، وفق تخصصه وأدواره المسندة إليه
 األدوار في النسق الكلي.

 أعمال من ااسهامات "ميرتون" عن غيره تاختلف: نظرية متوس ة المدى -ب
التي تبناها  ، التكامل، الثبات والتساندالعضوية ةفهو لم يسلم بفكرة المماثل ،الوظيفين

عرف يوالصراع، أو كما  أبعاد التغيراستبعد وأغفل والذي  ،يفياالتجاه الوظ
وجود التغير على  أكد هذا األخير، "ميرتون" بتعبير في التنظيم بالمعوقات الوظيفية
 2.مما يؤثر على استقرار العامل هخارجمن  داخل التنظيم وحتىالذي يفرض نفسه 
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ظرية البيروقراطية " لماكس فيبر"، فقدم كرد للنا جاءت أنه للتنظيم "ميرتون"دراسة  ما يميز
 ونذكروكذا لالستقرار المهني للتنظيم البيروقراطي تحليال يبين فيه النتائج المعوقة وظيفيا 

 1منها ما يلي:
إن البيروقراطية برسدها وعقالنيتها وبتحديدها األهداف المرجوة من التنظيم وتحديد  -

المسؤوليات وتنظيم العمل، فعال تساعد على ضبط السلوك والتنبؤ به، لكنها تهمل 
تنسأ في اإلطار الغير الرسمي داخل  يمساعر األفراد والجماعات واتجاهاتهم الت

 ينعكس على أداء العامل وفعاليته. اً جوهري اً لعب دور والتي ت ،التنظيم
والتسديد على االلتزام بها من بين العوامل يعد االسراف الدقيق والقواعد الصارمة  -

التي تعيق سير العملية التنظيمية وتحد من مرونتها، وفي كثير من الحاالت 
 القوى العاملةأن تعمل على الحفاظ على  تنعكس سلبا على أهداف المؤسسة، فبدالً 

  .  متصبح كعوامل طاردة له
، بل إلى السعور بالمسؤولية إن ثبات السلوك التنظيمي ال يولد الرغبة والحاجة -

يؤثر على العالقات االجتماعية داخل التنظيم فتنحصر العالقات بين الوظائ  
، مما يؤدي إلى السعور بالفراغ االجتماعي وليس بين األفراد ساغلي الوظائ 

 روتين السلبي في العمل وبالتالي التفكير في التخلي عنه والبحث عن البدائل.وال
وع االستقرار وتحليله لموض ةللبناءات التنظيميقدمها "ميرتون"  يالت تمن خالل التفسيرا
، قد كس  عن صورة أخرى للتنظيم البيروقراطي غير التي قدمها "فيبر"المهني للعامل، 

ط الذي تمارسه القواعد في إثبات السلوك التنظيمي يؤدي إلى أنه إذا كان الضب ومفادها
القدرة على التنبؤ به حسب "فيبر"، فإن "ميرتون" يرى أن هذا الثبات يثير في ذات الوقت 

وفي بعض الحاالت يثير حالة  إلى جمود وعدم المرونة في اإلجراءات والقواعد التنظيمية
وما تعرضون له من تحكم  ملما ي فر ض عليه ةنتيج ،في وسط جماعة العمل ءمن االستيا

ل الوسائل إلى غايات في حد  ،وهذا ما يؤدي إلى خلل وظيفيفي أدائهم المهني  و  مما ي ح 
 ي ح ول دون تحقيق األهداف المرجوة. اً ذاتها األمر الذي يجعلها عائقا تنظيمي

امنة داخل التنظيم، بين الوظائ  الظاهرة والوظائ  الك ،"ميرتون  "في ذات السياق يميز 
ومنه الحفاظ على النسق ؤدي إلى التنبؤ بالسلوك التسديد على االلتزام باللوائح ي أنفيرى 
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)الوظيفة الظاهرة(، غير أن ذلك يؤدي في نفس التنظيمي واألعضاء المساركين فيه 
وهذا جانب من جوانب عدم الرساد في السلوك  1الوقت إلى تنميط السلوك )وظيفة كامنة(،

تمسكه مدى التنظيمي، كما أن هذه األفعال تؤثر بسكل مباسر في التزام العامل وعن 
 بوظيفته داخل التنظيم واستقراره به.

  الالديثة اتنظريال -4
بدأ التوجه الحديث في دراسة الظواهر التنظيمية إلى تناول موضوع المنظمة 

 يةلداخلاالبيئة  مع مراعاة ،بالكيفية التي من خاللها يمكن تحقيق فعالية كبيرة
المحيط الخارجي عليها، ويقصد بهذا  ثارآومدى الترابط المتبادل بين أجزائها و 

وعدم التركيز على  ومتكاملة، النظر للمنظمة بسمولية أكثر ومن زوايا مختلفة
 وعليه ظهرت الجانب اإلنساني فقط أو الجانب اإلداري التنظيمي والمادي محض،

تختل  عن  موضوع االستقرار المهني تفسير وتحليلت التي حاولت بعض النظريا
األكثر  اذجتحليالت النظريات السابق الذكر، ومن بين هذه النظريات سنختار نم

 نظرية العدالة "آلدمز"، ونظرية العاملين "لهرزبرغ"، : الحديثة منهاتأثيرا في اإلدارة 
كل واحدة  سرحوسن(، z)"ويليام أوسي" ونظريته اإلدارة اليابانية ونجد كذلك نموذج 

 منهما على حدى ونبين وجهة نظرها حول االستقرار المهني للعامل.
"آدمز" أن العامل يسعى إلى الحصول على معاملة عادلة  يرى : العدالةنظرية  -أ

أقرانه من العاملين في نفس التنظيم، فال يكتفي بالحصول على وبين بينه 
 السعور بأنبل يحرص على العائد المادي مقابل الجهد المبذول فحسب 

وحسب "آدمز" أن هذا السعور يتحقق عند مقارنة أيضا،  المعاملة بينهم عادلة
ي يبذله العامل في أداء عمله، المتمثلة في )المجهود الذو  الفرد بين المدخالت

مستوى التعليمي، األقدمية، األداء، صعوبة العمل(، وبين المخرجات والمتمثلة 
ت، األمن الوظيفي، السعور النفسي باالرتياح واالستقرار في )األجر، العالوا

أي النتائج والمكافآت التي يحصل عليها العامل إزاء المجهود  في العمل(
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المبذول، ثم يقارن بعد ذلك بين ما يحصل عليه وبين ما يحصل عليه غيره 
 1في نفس المؤسسة.

األمر الذي يرفع من  ،ردفي توزيع الموا ةإذن تؤكد هذه النظرية على أهمية العدال
، طالما أن بنفس المستوى  معنويات العاملين ويحفزهم على البقاء واالستمرار بالعمل

المدخالت والمخرجات لم تتغير، إال أنه في حالة سعور العامل بعدم تجسيد عدالة سواء 
 كان ذلك بين العاملين في نفس المنظمة أو بينه وبين عاملين في منظمات أخرى مسابهة

 ، فإن ذلك سيخفض من مستوى أدائهمومتميزة من حيث المخرجات من حيث المدخالت
 وخل باستقرارهم المهني كونهم لم يتلقوا نفس الجزاء أو جزاء أقل مما يستحقونه.

اهتم "فريديك هرزبرغ" بدوافع العاملين والعوامل الخارجية التي  العاملين:نظرية  -ب
ي رضاه أو عدم رضاه عن األعمال التي تؤثر على سلوك العامل والتي تسهم ف

حيث قسم "هرزبرغ" ، محل عمله ييمارسها وبالتالي معرفة مدى استقرار العامل ف
العوامل المؤثرة في دافعية العمل والمساهمة في استقرار العامل إلى مجموعتين 

  2وهما:
عة يوتعرف أيضا بالعوامل الال إسباعيه وترتبط بطب العوامل الوقائية )صحية(: -

ن يوتسمل هذه العوامل )النظام الداخلي، عالقات االتصال بومحتواه وبيئته،  العمل
الزمالء ورب العمل، السعور باألمن واالستقرار في العمل، العدالة في المعاملة 

وهي عوامل وقائية أي تقي العامل من حالة عدم الرضا ونقص واألجر، ...ال (، 
ول حالة وقت ال يعني توفرها بالضرورة حصالحماس في العمل، ولكن في نفس ال

 الرضا.
سباعية، وهي مرتبطة بالمهنة وتعرف بالعوامل اإل(: )تحفيزيةالعوامل الدافعة  -

 )حب اإلنجاز، االحترام، السعور بالمسؤولية والتقدير،كل من  )العمل( وتسمل
تقدم وال...ال (، ويطلق عليها العوامل الدافعة كونها تزود العامل بالدافعية 

                                                 
، ص 8002، دار البصائر للنسر والتوزيع، الجزائر، 8،  االتجاهات الالديثة في علم اإلدارةعمار بوحوش،  - 1

19  . 
، دار المحمدية العامة، ت بيقيةإدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي دراسة نظرية و ، عدون ناصر دادي - 2

  .20، ص 8001الجزائر، 
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واالستمرار في العمل، كما أنها تمنح العامل السعور بالرضا األمر الذي يجعله 
 .إلى عدم الرضافيفضي لى مستقبله المهني، أما غيابها مطمئن ع

باإلضافة إلى هذه العوامل يرى "هرزبرغ" ضرورة منح العامل الحرية في أداء عمله فهذا 
فع من روحه المعنوية ويزيد من التزامه وهذا ما ير  1يخلق لديه السعور بالمسؤولية،

 الوظيفي الذي يؤدي إلى استقرار العامل.
الحظ العالم "وليام أوسي" بأن اإلنتاجية في اإلدارة (: zنظرية اإلدارة اليابانية ) -ت

 وقد أرجع هذااليابانية قد أحرزت تقدما ملحوظا تميزت فيه عن اإلدارة األمريكية، 
ومن خالل دارسته لخصائص عنصر البسري واالهتمام به، التفوق إلى كيفية إدارة ال

  2اإلدارة اليابانية توصل إلى جملة من النتائج وهي:
الموسع الذي يؤكد الثقة: تعتمد المنظمة اليابانية في تعاملها على النظام اإلداري  -

 على جو الثقة بين العاملين.
تى بالخبرة والتجربة المهارة: تتسم الممارسات اليابانية بالمهارة، وهذا يتأ -

 والممارسات الطويلة للمهنة. 
تعتمد على الرابطة المستركة في الحياة اليابانية وكذا المجال  األلفة والمودة: -

لغاء األنانية.  اإلداري، مما يؤدي إلى إقامة عالقات اجتماعية وصدقات متينة وا 
من  هائالً  اً ة تحقق قدر تبين من خالل هذه الخصائص األسباب التي جعلت اإلدارة الياباني

للعامل خاصة عندما تضمن له  ةالفعالية التنظيمية واإلنتاجية، فقد أولت أهمية كبير 
 منصبه.واالستقرار في  السعور باألمان

( يوضح فيه اإلطار الوسطي بين اإلدارة األمريكية zوضع "ويليام أوسي" النموذج )وقد 
قواعد الواجب على اإلدارة وأرباب العمل االلتزام واإلدارة اليابانية ويستمل على جملة من ال

نتاجية أفضل وهي كما يلي:   3بها للحفاظ على استقرار العامل وضمان أداء وا 
 .ينتوظي  طويل األجل: للضمان االستقرار المهني للعامل -

                                                 
 .88 ، ص8008، دار قرطبة، الجزائر، 8،  مدخل إلى علم النفس العملمسلم محمد،  - 1

، معهد اإلدارة العامة، الرياض، 1،  منظور كلي مقارن  السلوك اإلنساني والتنظيميناصر محمد العديلي،  - 2
 .186، ص 1991

 .12، ص السويسي، مرجع سابقعبد الوهاب  - 3
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اتخاذ القرارات بسكل جماعي، وتسجع سبل المساركة من قبل األفراد في تصورات  -
 م بها المنظمة.األعمال التي تقو 

 المسؤولية الفردية  -
 التقويم والرقابة بطيئة  -
 الرقابة ضمنية مع وجود أنظمة واضحة -
 االهتمام الكلي بالموظ  وعائلته -
 تدرج وظيفي وسطي  -

ق االستقرار المهني للعامل وجب مراعاة الجوانب يمن خالل هذا الطرح نستنتج أن لتحق
لنسق الثقافي لأن  أوضح ب التنظيمية، كماة والنفسية للعامل وكذا الجواناالجتماعي
فنجد على سبيل المثال أن  ،المؤسسة وقوانينها الداخلية مباسر على سير تأثيرللمجتمع 

النزعة الفردية التي طغت على المجتمع األمريكي قد انتقلت إلى المنظمة فحولتها إلى 
داد انتاجيته كلما حصل هيكل بيروقراطي جامد، فنظرت لإلنسان )العامل( على أنه آلة تز 

في حين أولى النموذج الياباني أهمية للبعد االجتماعي الذي انعكس ادية، آت معلى مكاف
فاهتمت بالعمل ضمن فريق واحد وفي جماعات متجانسة وفي جو يسوده  ،المنظمةعلى 

 .االحترام والثقة المتبادلة
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 خ صة الفصل
ر المهني أهمية كبيرة بالنسبة للعامل، وهو من بين نستخلص مما تقدم أن لالستقرا    

مباسر على أداء لما له من تأثير  المواضيع التي يجب االهتمام بها في بيئة العمل
ن على مالالع ا المحافظة لطريقة التي يمكن بهل واتفطنيأن  وأرباب العمل مؤسسةال، وا 

ويعني هذا أن نظام خرى أطبيعة العمل تختل  من منظمة إلى ف البسرية، على الموارد
االحتياجات والمتطلبات وغيرها من ت واألجور العمل الداخلي والحواز والمكافآ

ذا وجب مراعاة هذه ة، لنسا  المؤسس فباختالهي األخرى تختل   ،المعنوية والمادية
دون إهمال توفير الظروف المهنية التي تتالءم والمهنة التي يسغلها الفرد، الجوانب ب
 .مهنيا لظروف االجتماعية في استقرار العاملالذي تلعبه االدور 

 ،موضوع االستقرار المهني من عدة جوانب ةالنظريات السوسيولوجي درستوقد  
بتوفير يتحقق فبالنسبة للنظريات الكالسيكية ترى أن االستقرار المهني للعامل 

م هي التي تجعل الفرد المكافآت والعالوات نتيجة لألداء الجيد، فالحوافز المادية حسبه
يتمسك بمهنته وال يفكر في تغييرها أو تركها، في حين اهتمت النظريات اإلنسانية 

مأنينة بالفرد ومتطلباته المعنوية والنفسية، فترى أن سعور الفرد باإلسباع وباألمان والط
وبالتالي يتحقق االستقرار  ا إلى االستمرارية فيهمحت وبالرضا في عمله سيؤدي 

لتبرز أهمية االستقرار المهني داخل هني، من جهة أخرى جاءت النظرية الوظيفية الم
األدوار  فرداألنساق الفرعية ومنه النسق االجتماعي الكلي بسكل عام، فكلما أدى ال

المناطة به حافظ النسق التنظيمي على بقائه وأدى ذلك إلى تحقيق التكامل والتبادل 
ي المجتمع، مما يحافظ على توازنه واستقراره، خرى فالوظيفي بينه وبين األنساق األ

وفي األخير ركزت النظريات الحديثة على ضرورة االهتمام باآلليات التي بموجبها 
يتحقق االستقرار المهني للفرد والمتمثلة في تحقيق العدالة في العمل بين جميع 

ب الف رد بالبقاء والتمسك العاملين بالمؤسسة، وتوفير العوامل التحفيزية التي ت ر غ 
بمهنته، وقد أبرزنا في الختام نموذج من النماذج العملية التي استطاعت أن تصل إلى 

 مستوى عالي من اإلنتاجية واالستقرار المهني.
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 تمهيد

في هذا الفصل بعرض البيانات الميدانية المتعلقة بالخصائص الشخصية سنقوم       
واالجتماعية وكذا المهنية للمبحوثات )النساء العامالت في المحالت التجارية بمدينة أدرار(، 

 ورصد واقعهن المهني، باإلضافة إلى تشخيص بوضعهن االجتماعي وهذا بغرض التعريف
اء ونقصد بذلك الفض ،جتماعية التي تتعرض لها المرأة في الوسط الخارجياالالظروف 

هذه  المتمثلة فيو االجتماعية وجملة الظروف االجتماعي من األسرة النواة والنسق القرابي 
لى تأثيرها عاالجتماعي والعالقات االجتماعية و الوضعية االجتماعية، القبول بالدراسة 

 اتواستخراج العالق الميدانية من خالل تحليل النتائج ،استقرار العاملة في مكان عملها
 .اجتماعية، االستقرار المهني( بين هذه المتغيرات )ظروف االرتباطية
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 الدراسة عينة خصائص عرض أوال:

 الخصائص الشخصية للمبحوثات -1

 راد عينة الدراسة وفق متغير السن(: يوضح توزيع أف40جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات السن
 0.1 50 سنة 81أقل من 

 24.4 28 سنة  42إلى 81من 
 40 40 سنة 05إلى 40من

 84 84 سنة 05أكثر من 
 ٪144 68 المجموع 

سنة وذلك  42-81المبحوثات تتراوح أعمارهن ما بين أغلب من خالل الجدول نجد أن 
سنة،  05-40من أفراد العينة الذين أعمارهم ما بين  ٪40، وتليها نسبة ٪24.4بنسبة 

سنة، كما أن هناك مبحوثات سنهن  05من المبحوثات أعمارهن أكثر من  ٪84ونجد أن 
 .٪ 0.1سنة وتمثلهم نسبة  81أقل من 

 ،لمهنيا مشوارهن بداية في أنهن يعني وهذا الشباب فئة من العامالت أغلب أن نجد ومنه
 ريثي وما، األعمال من النوع هذا في التجربة خوض نحو اتجاههن يفسر أن يمكن وما

 يتنافى اهذ أن إال ،(قليلة بنسبة كانت ولو حتى) القاصرات الفتيات عمالة هو االنتباه
 81 من كثرأ يكون  أن يجب للعمل القانوني السن أن على تنص التي القانونية والتشريعات

 بحاجة للعمل.  ، حتى لو كن  سنة
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 (: يوضح المستوى التعليمي لعينة الدراسة40جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات المستوى التعليمي
 85.0 51 ابتدائي
 44.8 81 متوسط
 08.2 44 ثانوي 

 40.0 45 جامعي
 84.1 88 تكوين مهني

 ٪144 68 المجموع
من المبحوثات مستواهن التعليمي ثانوي، تليها  ٪08.2نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

من أفراد العينة  ٪44.8من المبحوثات مستواهن التعليمي جامعي، ونجد  ٪40.0نسبة 
من مستواهن التعليمي  ٪85.0و ٪84.1مستواهن التعليمي متوسط، ونسجل كأدنى نسبة 

 على التوالي تكوين مهني وابتدائي. 

 امم جامعي من أقل العامالت لمعظم التعليمي المستوى  أن النسب هذه خالل من يظهر
 عالية اديميةأك علمية معرفة يتطلب ال كونه التجارية، بالمحالت العمل نحو اتجاههن يفسر
 الزبائن لاستقبا وحسن باالنضباط االلتزام العاملة على فرضي   ما بقدر ممارسته، أجل من

 النساء عضب أن االنتباه يلفت وما الخ،...السلع، تقديم في وذوق  المعاملة في ولطف بلباقة
 إلى حهنتصري حسب يرجع وهذا العمل هذا نحو يتجهن جامعي التعليمي مستواهن اللواتي
 ذاه يمارسن الوقت نفس وفي الدراسة يزاولن منهن والبعض أخرى  عمل فرص وجود عدم

  .النشاط
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 (: يوضح الحالة العائلية ألفراد عينة الدراسة 48جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات الحالة العائلية
 40.0 30 عزباء

 04 88.3 40 85 عمل الزوج ثابت متزوجة
 04 40 عمل الزوج مؤقت

 82 84 مطلقة 
 8.4 58 أرملة

 ٪144 68 المجموع
 منهن ٪40.0من خالل الجدول أن أغلب المبحوثات غير متزوجات حيث نسجل يظهر 

من أفراد العينة  ٪88.3من المبحوثات مطلقات، ونجد أن  ٪82عازبات، تليها نسبة 
أما من أزواجهن عمله  ٪45ثابت بنسبة  ممتزوجات والمالحظ أن أغلبهن أزواجهن عمله

 مبحوثات األرامل.من ال ٪8.4، ونسجل ٪05مؤقت فتقدر نسبتهن ب 

 هن لتجاريةا بالمحالت العمل نحو توجها األكثر الفئة أن نستنتج النتائج هذه ضوء وعلى
 ارتباطها قبل العزباء الفتاة بها تحظى التي النسبية الحرية إلى هذا ويرجع العازبات النساء

 لمجتمعا ومنها العربية المجتمعات في الفتاة إن أخرى  جهة من األسرة، مسؤولية وتحم لها
 شةالمعي وغالء قتصاديةاال األزمة مع خاصة العمل سوق  نحو تتجه أصبحت ،الجزائري 
  ،مادي ولمدخ لها تحقق شريفة مهنة أي عن للبحث بها يدفع مم ا العائلة متطلبات وزيادة
 نم صاحبه وما االجتماعي التغير إلى وبالنظر ال، أم علمية لشهادة حاملة كانت سواء
 فقط، الزواج يف حظها تنتظر البيت حبيسة المرأة فيه تعد لم الذي المجتمع ذهنية في تغير
 فض متنوعة، لمهن تقلدها  خالل من لتجسيدها تسعى وأهداف طموحات له كيان هي بل
 لما يجةنت التجارية المحالت في العامالت الفتيات على االقبال من الرجال عزوف ذلك إلى

 مع،المجت فئات كافة مع االختالط العمل، ساعات طول) سلبية مؤشرات من إليهم يروجه
 لىإ بالمرأة يدفع قد الذي الشيء المجتمع، أفراد قبل من...(  ،أو انعدامها قصيرة عطل
 من أقل المتزوجات النساء نسبة أن نجد لذلك زواجها حال في العمل هذا عن التخلي

 .العازبات
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 الخصائص االجتماعية للمبحوثات وأسرهن -2

 (: يوضح الوضعية العائلية لوالدا المبحوثات40جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات الوضعة العائلية 
 01.0 08 غير منفصلين

 80.8 80 منفصلين
 45.1 81 األب متوفي
 52.4 52 األم متوفية
 ٪144 68 المجموع

 لكوذ منفصلين غير المبحوثات( الوالدين) أولياء أغلب من خالل الجدول أعاله نجد أن
 من ٪ 80.8 نسجل كمامن المبحوثات يتامى األب،  ٪45.1، تليها نسبة ٪01.0 بنسبة
 . ٪2.4في حين أن المبحوثات يتامى األم تقدر نسبتهم ب  منفصالن، والداهم العينة أفراد

 ينتمين هنأن إلى يشير مما منفصلين غير المبحوثات والدي أغلب وضعية أن يظهر وعليه
ة، جابي فحضور األب له رمزيته في األسر ياجتماعيا، وهذا أمر إ ومستقرة مفككة غير ألسرة

الشيء الذي يؤكد بأن نمط  ،مزاولة هذا العملنجد أن اآلباء قد سمحو لبناتهن ب ومع ذلك
 .بالا أكثر تققد تغير وأصبح وعلى غرارها األسرة األدرارية  تفكير األسرة الجزائرية

 (: يوضح عمل والدا المبحوثات46جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات  عمل الوالدين
 04.3 41 األب يعمل
 85.0 51 األم تعمل

 84.1 88 األب بدون عمل
 84.2 80 األم بدون عمل 

 40.0 45 األب واألم بدون عمل
 0.0 50 يعمالن واألم األب

 ٪144 68 المجموع
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من  ٪40.0هن يعملون، تليها نسبة من المبحوثات آباؤ  ٪04.3أعاله أن  تظهر النتائج
من أفراد العينة والداتهن بدون  ٪84.2المبحوثات اللواتي والديهما بدون عمل، ونسجل 

 ٪85.0هن ال يعملون، ونالحظ أن من المبحوثات اللواتي آباؤ  ٪84.1عمل، وتليها نسبة 
 بالنسبة ألفراد العينة اللواتي أولياؤهن يعمالن. ٪0.0من المبحوثات أمهاتهن يعملن و

 لمعيلا األب كون  ضعيف إلى متوسط المبحوثات ألسر المادي الوضع أن نستنتج منهو 
 االعتماد ن يكو  وبالتالي ،الغالب في عمل أي يزاولن ال المبحوثات أمهات فحتى لهن الوحيد
 بالمبحوثات عيدف الذي األمر بكاملها، األسرة على لإلنفاق فقط األب يتقاضاه ما على الكبير
 .هنأنفس على االعتماد من ويمكنهن متطلباتهن لهن يحقق أجر على والحصول للعمل

 (: يوضح ترتيب المبحوثات بين اخوتها 40جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات ترتيب المبحوثات بين اخوتها
 41 31 بين األولى والثالثة

 84.0 80 بين الرابعة والسادسة
 0.0 50 بين السابعة والتاسعة

 ٪144 68 المجموع
ثة، خوتهم ما بين األولى والثالمن المبحوثات ترتيبهن بين إ ٪41يتبين من خالل الجدول أن 

، ٪84.0ونجد أن المبحوثات اللواتي ترتيبهن ما بين الرابعة والسادسة نسبتهن تقدر ب 
 اسعة.بين السابعة والت المبحوثات اللواتي ترتيبهن بين إخوتهن تمثل ٪0.0تليها نسبة 

 كماف، االخوة بين من األولى المراتب الثالثكما هو مالحظ أن أغلب المبحوثات يحتلن 
 تحمل ولاأل االبن على أن الجزائري، المجتمع غرارها وعلى العربية المجتمعات على ُيعرف

الت خاصة في الحا ذلك، يتطلب األمر كان إذا ما حال فيواالنفاق عليها،  األسرة مسؤولية
ال إالدخل أو في حال غياب األب )المعيل(،  التي تكون فيها األسرة متوسطة إلى ضعيفة

أنه في الوقت الراهن لم يعد عمل الفتاة مرتبط بوضعية األسرة، بقدر ما أصبح ضرورة 
سواء في و  متزوجة أو عزباء، أم ال،وكأنه من البديهيات أن تعمل الفتاة سواء كانت متعلمة 

 .حضور المعيل أو غيابه
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ه ناألسرة الجزائرية وم ألنن المراتب األول أغلب العامالت يحتل كما تجدر اإلشارة إلى أن
ي فاألسرة األدرارية اتخذت نمط األسرة النووية، هذه األخيرة التي أصبحت أكثر عقالنية 

النسل، األمر الذي يجعل عدد اإلخوة قليل مقارنة بعدد الوالدات في العائلة سابقاا،  تنظيم
، ال سيما إذا نظرنا 2ألسرة الحديثة ما بين واحد إلى لذلك غالبا ما نجد عدد األطفال في او 

إلى معدالت الخصوبة، عمل األم، وغيرها من المتغيرات التي فرضها الواقع وأدت إلى 
 اإلنجاب. خفض من معدالت

 (: يوضح عدد األشخاص الذين تعيلهم المبحوثات14جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات عدد األشخاص الذين تعيلهم المبحوثة
 20.8 04 ال أعيل أي أحد )أعمل لنفسي(

 43.4 40 أشخاص  2من شخص إلى 
 1.8 54 أشخاص 1إلى  0من 

 44.8 81 العائلة كاملة
 ٪144 68 المجموع 

خالل الجدول أعاله يتبين أن أغلب المبحوثات ال يعلن أي أحد بل يعملن ألنفسهن من 
 2من المبحوثات اللواتي يعلن من شخص إلى  ٪43.4، تليها نسبة ٪20.8وهن بنسبة 

من المبحوثات يعلن العائلة بكاملها، ونسجل كأقل  ٪44.8أشخاص، ونجد ما نسبته 
 .٪1.8أشخاص حيث تقدر نسبتهم ب  1إلى  0نسبة للمبحوثات اللواتي يعلن ما بين 

يتضح من خالل هذه النتائج أن العامالت قد اتجهن إلى ممارسة هذا العمل من أجل تحقيق 
 صرحن بأنهن العامالت، كون أن أغلب 1الذات، وهي من بين دوافع خروج المرأة للعمل

خذ بعين وباأل ،لى الحصول على أجر يلبي متطلباتهنإ وحاجتهنيعملن من أجل أنفسهن، 
االعتبار أن أغلب العامالت ال يملكن شهادة علمية تؤهلهن للظفر بمنصب عمل في مكان 
آخر في ظل تزايد نسبة البطالة في أوساط الشباب ذوو الشهادة الجامعية فضال عمن هم 

، كما أن توجه المرأة للعمل واالعتماد على نفسها في تحقيق حاجاتها ومتطلباتها دليل نهابدو 
على ضعف مدخول األسرة، وبالتالي حاجتها للعمل من أجل تخفيف ضغط المصاريف 

                                                           
 للمزيد من االطالع أنظر الفصل الثاني من هذه األطروحة. - 1
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والنفقات التي يتحملها األب، فضمنيا نجد أن لوال العوز المادي وضعف المستوى االقتصادي 
 ى العمل وبذات في المحالت التجارية.للعائلة لما توجهت إل

 (: يوضح ما إذا كانت أصل المبحوثات من منطقة أدرار 11جدول رقم )

 ٪النسبة  تكرارات أصل المبحوثة من منطقة أدرار 
 25.4 00 نعم
 01.0 08 ال

 ٪144 68 المجموع 
، ٪01.0بنسبة من خالل الجدول نجد أن أغلب المبحوثات ال ينتمين إلى منطقة أدرار وهن 

 .من المبحوثات أصولهن من منطقة أدرار ٪25.4في حين نجد نسبة 

وهذا ما يفسر انتشار واسع لهذه الظاهرة في المجتمع األدراري، ذلك أن أغلب من يمارسها  
هن من أصول غير أدرارية، لعل هذا ما سهل عليهن اتخاذ قرار العمل في المحالت 

األصلي الذي قد يسبب لهن مشاكل أو ينظر إليهن  مجتمعهنيبعدن عن فهن  ،التجارية
ه، سرعان عشيرتو  أقاربه بنظرة غير الئقة، فالفرد ما إن كان بعيدا عن أسرته الممتدة، أو

له، حتى ، التي قد تعيق أفعاوالقيود من عادات وتقاليدما يشعر بتحرر نسبي عن الضوابط 
 .شرعا وقانونا لو كان الفعل مقبوال

 (: يوضح مكان إقامة المبحوثات12قم )جدول ر 

 ٪النسبة  التكرارات مكان اإلقامة 
  82 83.0ر )ريف(و قصل

 10.4 44 مدينة
 ٪144 68 المجموع
من أفراد العينة يقيمون بالمدينة )وسط مدينة أدرار(، في  ٪10.4تظهر نتائج الجدول أن 

 .٪83.0حين نجد أن المبحوثات اللواتي يقمن بالقصر تقدر نسبتهن ب 

                                                           
 ليين عرف بنمطها المحافظ، ويسكنها السكان األصوتوالية أدرار تجمع سكاني يتميز ببناء طيني وتقع ب: وهي رو لقص

 خارج المنطقة.من أصول من منطقة أدرار وقلما نجد فيها سكان 
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ي تويرجع هذا إلى أن قصور أدرار ال تزال تتميز بالنمط المحافظ على عكس األسر ال
ة، بنوع من االستقاللية والتحرر من القيود االجتماعي حيث يتميز أفرادها ،المدينةفي ن تقط

ضف إلى ذلك أن وسط مدينة أدرار تضم السكان النازحين من المناطق األخرى من واليات 
الجزائر ) شمال، شرق، الغرب(، هذا التنوع أدى إلى التقليل من النظرة السلبية للفتيات 

لالنتقاد، ذلك أنه معروف على  العامالت في المحالت التجارية ويجعلهن أقل عرضة
المناطق الشمالية بهذا النوع من المهن، من جهة أخرى إن قصور أدرار تقع على مسافات 
بعيدة عن وسط المدينة أين أجريت الدراسة، وأن العامالت اللواتي يسكن في القصور 

يل بمحالت التجارية في وسط مدينة أدرار هن من قصور قريبة ونذكر على سالويعملن ب
ن كانت تصنف من القصور سابقا، إال  المثال قصر أوالد براهيم، أوالد علي، بودة، وهذه وا 

 وسط المدينة.عت منطقة أدرار يمكن اعتبارها مناطق مجاورة لأنه بعد ما تطورت وتوس

 الخصائص المهنية للمبحوثات -0

 (: يوضح طبيعة العقد بين المبحوثات ورب العمل وخصائصه 10جدول رقم )

النسبة اإلجمالية  ٪النسبة  التكرارات طبيعة العقد
٪ 

عقود االدماج المهني 
(ANEM) 

  20.1 54 تتلقى أجر إضافي
 ٪1688 03.4 51 ال تتلقى أجر إضافي

  ٪144 18  المجموع
عقد ثنائي )بين العاملة 

 ورب العمل(
  855 45 شفهي
 ٪6180 / / كتابي

  ٪144 04 المجموع 
 ثنائي )بينهن وبين رب هنعمل يظهر أن أغلب المبحوثات طبيعة عقدمن خالل الجدول 
من المبحوثات طبيعة عقد العمل  ٪81.3، في حين تمثل نسبة ٪18.2العمل( وهذا بنسبة 

من اللواتي  ٪855هر أن كل المبحوثات أي يظلديهن هي ضمن عقود االدماج المهني، و 
وهذا ما يسهل على رب العمل تشغيل أو تصريف  ،عقود عملهن ثنائية هي عقود شفهية

العاملة دون أي تعقيدات، أو تعويضات، كما أن العقود الشفهية تضيع فيها حقوق العامالت 
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بشكل كبير من تأمين اجتماعي، تأمين من مخاطر العمل، العطل بكل أنواعها )أمومة، 
بما أن أغلب العامالت مستواهن التعليمي ثانوي وممن مستواهن متوسط رضاعة،..(، و 

قانون العمل وما لهن من حقوق، لذلك يرغب أصحاب  ما ينص عليه جهلنيفإنهن قد 
ون مراعاة لحصول على أجر دل فإنهن يسعينالمحالت بتشغيل الفتيات، ففي غالب األحيان 

 القانون. لها الحقوق األخرى التي يكفلها

إال أنهن ال يتلقين أجرا  ،نجد أن هناك ممن يعملن في إطار عقود االدماج المهني كما
، في حين من يحصلن على أجر إضافي تقدر نسبتهن ب ٪03.4إضافي ونسبتهن 

ن أصحاب المحالت يستغلون إذ عملن في إطار عقد قانوني فإ ، أي أن حتى20.1٪
لخواص بشكل عام، متعب مقارنة بالعمل فالعمل في المحالت التجارية أو لدى ا ،العامالت

 .لعملهن اا جزاء اا ومع ذلك ال يمنحون أجراا إضافي في المؤسسات العامة

 (: يوضح األجر الذي تتقاضاه المبحوثات 10جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات األجر 
 84.2 80 دج  85555أقل من 

 01.8 05 دج80555إلى أقل من  85555من 
 45.1 81 دج  45555إلى أقل من  80555من 
 0.0 50 دج40555إلى أقل من  45555من 

 ٪144 68 المجموع
إلى أقل من  85555من خالل الجدول يظهر أن أغلب المبحوثات يتلقين أجرا ما بين 

من أفراد العينة أجرهم ما بين  ٪ 45.1، ونجد أن ٪01.8دج وتمثل نسبتهم ب 80555
دج، 85555من المبحوثات أجرهن أقل من  ٪84.2دج، ونسجل 45555إلى  80555

دج 40555إلى أقل من  45555في حين أن هناك من المبحوثات من تتلقى أجرا ما بين 
 .٪0.0إال أن نسبتهن ضعيفة جدا إذ تقدر ب 

غالء رائية، و إذا ما قارناها بالقدرة الشالواضح من هذه النتائج أن أجور العامالت متدنية 
ن نغفل دون أإلى أن هناك من العامالت من تتولى االنفاق على أسرتها،  المعيشة باإلضافة
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، 1أن العامالت ينفقن على أنفسهن باقتناء متطلباتهن بأجرهن الخاص كما صرحنعلى 
 ناك اجحاف بحقهن.فإذا نظرنا إلى هذه المتغيرات مع ما تتقاضاه العامالت نجد أن ه

 (: يوضح مدة عمل المبحوثات في المحل التجاري بالسنوات10جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات مدة العمل 
 04.0 41 أقل من سنة 

 83.0 82 من سنة إلى أقل من سنتين 
 02.1 05 سنوات 0من سنتين إلى أقل من

 0.1 50 سنوات 2سنوات إلى أقل من  0من 
 54 53 سنوات   0سنوات إلى أقل من  2من 
 8.4 58 سنوات 3سنوات إلى أقل من 0من 
 8.4 58 سنوات 4سنوات إلى أقل من  3من 
 8.4 58 سنوات 1سنوات إلى أقل من  4من 

 ٪144 68 المجموع 
من أفراد العينة مدة عملهن ما بين سنتين  ٪02.1من خالل الجدول أعاله يظهر أن نسبة 

من المبحوثات مدة عملهن في المحل التجاري أقل من  ٪04.0سنوات، و 0إلى أقل من 
 ٪4من المبحوثات مدة عملهن من سنة إلى أقل سنتين، وتليها نسبة  ٪83.0سنة، تليها 

مدة عملها منهن  ٪0.1سنوات، ونسجل  0إلى أقل من  2من المبحوثات مدة عملهن بين 
تمثلها  ٪8.4سنوات، نجد وبنسب متساوية  2إلى أقل من  0بالمحل التجاري ما بين 

  .سنوات 1إلى أقل من  0المبحوثات مدة عملهن ما بين 

ونستنتج أن اغلب العامالت ليس لديهن مدة طويلة في العمل بالمحل التجاري الذي وجدناها  
سبق نه بأفيه أثناء الدراسة، إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن الكثير من المبحوثات صرحن 

لهن وأن عملن كبائعات في محالت تجارية أخرى، وهذا يدل على أن العامالت ال يمكثن 
ل وذلك ألسباب سنفص ،سرعان ما يغيرن محل العمل فهن-الغالبفي –طويال في عملهن 

فيها الحقا، كما أن هذه الظاهرة جديدة بمنطقة أدرار، فمن الطبيعي أن تكون مدة العمل 
                                                           

 .85أنظر نتائج الجدول  - 1
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ليست طويلة فقد برزت هذه الظاهرة خالل األربع سنوات األخيرة فقط وأخذت باالنتشار 
 بوتيرة متسارعة.

 هااستقرار  على وتأثيرها التجارية المحالتب لعاملة للمرأة يةاالجتماع الظروف ثانيا:
    المهني

 المهني  للمبحوثات وتأثيرها في استقرارهن الوضعية االجتماعية -1

تمارسن عمال آخر إضافة للعمل في  (: يوضح ما إن كانت المبحوثة18) جدول رقم
 المحل التجاري 

من أفراد العينة ال يمارسن عمال آخر إضافة للعمل  ٪14.3من خالل الجدول نجد أن 
من المبحوثات اللواتي يمارسن عمال إضافيا،  ٪84.2حين تمثل  بالمحل التجاري، في

االدماج المهني في  إطاريعملن في  منهن ٪43.4حرفية، و يمارسن أعماالا  منهن 00.0٪
 يتمثل في تدرس اا مؤسسة عمومية، وهناك من المبحوثات اللواتي يمارسن عمال إضافي

 .٪45خصوصية وذلك بنسبة الدروس ال

رسة عمل آخر إضافة للعمل بالمحل التجاري راجع إلى لمماإن عدم قدرة المبحوثات على 
ى ، ضف إليوماا كامالا يعملن قد أغلب العامالت  إذمن ذلك، عدم وجود وقت فراغ يمكنهن 

األمر الذي يجعل من غير الممكن العمل بعد  ،ذلك أن العمل في المحالت التجارية متعب
انتهاء دوام العمل، خاصة وأنهن إناث أي باإلضافة إلى العمل خارج البيت التزال األعمال 

 ليس في عدم القدرة علىما يجب اإلشارة إليه أن المشكل  المنزلية في انتظارهن، ولكن
تلبية وقد ال يكفي ل قليل املةالع الذي تتقاضاه األجر ألنبل  ،بحد ذاته العمل اإلضافي

 ٪النسبة  التكرارات ممارسة عمل إضافي
  عمل حرفي نعم

80 
46  

84.2 
0080 

 24 40 دروس خصوصية 
 2880 40 االدماج المهني في مؤسسة عمومية

 14.3 48 ال
 ٪ 144 68 المجموع
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في  هذا غير ممكنلكن خر في عمال آ، الشيء الذي يفرض على العاملة أن تفكر اطلباته
فان  ،ظل هذه الظروف، هذا االستغالل هو عينه ما توصل إليه كارل ماركس في نظريته

 لمنح أجر كاف للبروليتاري وال يترك له وقت يمكنه من البحث عن عميالبرجوازي ال 
 إضافي.

 المحالت التجارية  يالعمل ف (: يوضح سبب اختيار المبحوثة10)م جدول رق

 ٪النسبة  التكرارات سبب االختيار 
 23.0 25 لعدم توفر منصب عمل في المؤسسات األخرى 

 22.4 01 ال أملك شهادة علمية تؤهلني للعمل في مؤسسات أخرى 
 4.0 54 ألنه أقل التزاما من المؤسسات األخرى 

 4 53 عمل ممتع حقق رغبتي وطموحاتي
 ٪ 144 68 المجموع

من المبحوثات اخترن العمل بالمحالت التجارية لعدم  ٪23.0تظهر نتائج الجدول أن 
توفر منصب عمل في المؤسسات األخرى، ونجد أن من اخترن هذا العمل بسبب عدم 

، في حين أن ٪22.4نسبتهن  امتالك شهادة علمية تؤهلهن للعمل في مؤسسات أخرى 
يعتبرن أن هذه العمل ممتع ويحقق لهن رغباتهن وطموحاتهن إذ من هناك من المبحوثات 

من المبحوثات اخترن العمل بالمحالت التجارية  ٪4.0، ونسجل ٪4تقدر نسبتهن ب 
 بسبب أنه أقل التزاما من المؤسسات األخرى.

على  لت في الحصوللنفسها بعد أن فش وهذا يعني أن المرأة قد خلقت فرص شغل جديدة
سبة قد تفاقمت حتى بالنفي المجتمع الجزائري فنسبة البطالة ، ى خر عمل في مؤسسات أ

 تسعى للبحث عن أيالشهادات الجامعية العليا، وفي ظل العوز المادي فان المرأة  ي لذو 
  أفراد العينةن أغلب ى إخر جهة، من جهة أ هذا من اا مادي عمل شريف يوفر لها مدخوالا 

رن اخت لذلك ،خريجاد عمل آهن إللص من فرصاألمر الذي يق، لهن شهادات جامعيةليس 
 ونشير إلى أن هذه المهنة قد انتشرت بالمجتمع ،التوجه نحو البيع في المحالت التجارية

رواسب  لى بقاءإ ،"فالفريدو باريتو" ويمكن تفسير ذلك حسب ما جاء بهبشكل سريع  األدراري 
لمجتمع ا، أي أن األفراد يقلدون بعضهم للتشبه باألخرين، فنجد أن ؤانسة االجتماعيةالم
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، ه اليوميةفي ممارسات العربي بشكل عام ومنه المجتمع الجزائري تغلب عليه صفة المحاكاة
 ي ال يزال متجدر في المجتمع الجزائر المجتمع اآللي،  يميزالنمط من المعيشة الذي  هذا

، وهذا ما لمسناه أثناء المقابلة مع أحدى المبحوثات )ف. الداخلية منهوخاصة المناطق 
يات في إن الفت" عن رأيها بهذه المهنة وعن مدى تقبل المجتمع لها حيث أردفت قائلة:ل(، 

ا في ال نعمل نحن أيض فاألمر ليس بالجديد فلما، الشمال يعملن بهذه المهنة بشكل عادي
 .التقليد صفةل اخذت باالنتشار نتيجة ليل أن هذه المهنة قد ..."، وهو د،هذا المجال مثلهن

عمال آخر قبل االلتحاق بالمحل  المبحوثة مارست: يوضح ما إذا كانت (16)جدول رقم 
 التجاري 

 النسبة اإلجمالية  ٪النسبة  تكرارات ممارسة العمل
  34.2 08 ألبسة،...( ،محل تجاري آخر )مطعم نعم 

  
0080٪ 

 81.0 51 )حلويات، خياطة، مأكوالت(عمل حرفي 
  85.1 50 مؤسسة )قطاع خاص(

 4.4 58 في مجال التعليم )عقد استخالف( 
  ٪144 08 المجموع

  00 82 لم أجد فرصة عمل من قبل  ال 
 

0880٪ 
 04.0 80 كنت أدرس
 40 85 العمل من قبل يلم أفكر ف

 4.0 50 حديثة التخرج
  ٪144 04 المجموع 

من أفراد العينة قد مارسن عمال قبل التحاقهن بالعمل  ٪00.0تظهر نتائج الجدول أن 
منهن مارسن  ٪81.0آخر، و منهن كن يعملن في محل تجاري  ٪34.2حل التجاري، بالم

منهن كن يعملن في  ٪4.4عملن بمؤسسة بالقطاع الخاص، ونجد  ٪85.1عمال حرفيا، و
مجال التعليم في إطار عقود استخالف، في حين أن المبحوثات اللواتي لم يمارسن أي عمل 

منهن لم يجدن فرصة  ٪00، تمثل نسبة ٪23.0قبل االلتحاق بهذه المهنة تقدر نسبتهن ب 
عمل من قبل، في حين أن هناك منهن من كانت التزال في مرحلة الدراسة وتقدر نسبتهن 
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في حين نجد من المبحوثات لم يعملن من قبل بسبب عدم تفكيرهن بالعمل تقدر ، 04.0٪
 من المبحوثات لم يعملن كون أنهن كن يدرسن فهن قد تخرجن ٪ 4.0، و ٪40نسبتهن ب 

 حديثا.

ل من العم بن  ر  والواضح من هذه النتائج أن أكثر من نصف المعامالت قيد الدراسة قد ج  
محالت التجارية وغيرن مكان العمل، وهذا دليل على عدم وأن أغلبهن قد عملن في ال ،قبل

استقرارهن بالعمل، فتغيير محل العمل في فترات وجيزة مؤشر سلبي يدل على عدم شعور 
كما أن العامالت اللواتي عملن سابقا كان عملهن في محالت العاملة باالستقرار والتوازن، 

ني أن العمل بهذا المجال يتعرض صاحبه لحركية مقارنة بالمهن وهذا يع ،تجارية أخرى 
 المهني.  اوبالتالي على أدائهعاملة النفسية نعكس على ياألخرى األمر الذي 

 السابق  (: يوضح سبب ترك المبحوثة لعملها10)رقم  جدول

 ٪النسبة  التكرارات سبب ترك العمل 
 43.8 84 مشاكل مع رب العمل 

 81.3 51 ضعف األجر
 81.3 51 استغالل من طرف رب العمل

 4.8 58 تغيير مكان اإلقامة 
 80 53 سبب اداري 

 81.3 51 ال أزال أحافظ عليه
 08 144٪ المجموع

المبحوثات اللواتي تركن العمل بسبب مشاكل مع رب العمل من خالل الجدول يظهر أن 
الل ستغواالمنهن من كان سبب تركهن للعمل راجع إلى ضعف األجر، ، و ٪43.8 هن بنسبة

من طرف رب العمل، وهناك من التزال محافظة على عملها السابق وهن بنسبة متساوية 
من أفراد العينة اللواتي تركن العمل بسبب إداري  ٪80، في حين أن ٪81.3تقدر ب 

                                                           
 اد بالمحل التجاري، وال يعبر عن جميع أفر  للعمل عدد التكرارات يمثل المبحوثات اللواتي مارسن عمال قبل االلتحاق

 عينة الدراسة.
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رك العمل هو تغيير مكان سبب تفقط من المبحوثات كان  ٪4.8متعلق بالعمل السابق، و
 اإلقامة. 

 ،الت يواجهن مشاكل مع أرباب العمل، لذلك يقمن بتغير محل العملأن العاموالمالحظ 
مشاكل لوهو من أكثر األسباب التي تؤثر في استقرار العاملة في مكان عملها، وتتمثل هذه ا

ضعف األجر وكذا استغالل من طرف رب العمل،  حسب تصريح بعض العامالت إلى
 ف، إضافة إلىيوالمالحظ من خالل ما سبق أن األجر الذي تتقاضاه أغلب العامالت ضع

ظيف المهنية كتن ألعمال التي ال تدخل ضمن واجباتهنفي بعض ا يتم استغاللهنذلك 
لرملية(، مما ابع االمحل، وتنظيف السلع خاصة في فترة التقلبات الجوية في المنطقة )الزو 

يتطلب من رب العمل االعتناء بنظافة المحل بشكل دائم، لذلك فهو يكلف العامالت بهذه 
إما تهدد  افي حالة عدم رغبة العاملة بالقيام بهذا العمل فإنهالمهام دون دفع أجر إضافي، و 

ت به أدلبالطرد أو تطرد فعليا، وهي الحاالت التي صادفناها أثناء ملء االستمارات وما 
 ناء المقابلة. ثبعض المبحوثات أ
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(: يوضح العالقة بين الحالة العائلية للمبحوثة ومدى تفكيرها في ترك 24جدول رقم)
 العمل بالمحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من أفراد العينة ال يفكرن في ترك عملهن، بينما  ٪34.2من خالل الجدول أعاله يتبين أن 
يه عملهن، فن ي ترك العمل بالمحل التجاري الذي يزاولثات يفكرن فمن المبحو  ٪04.3نجد 

 ٪40من المبحوثات اللواتي ال يفكرن في ترك عملهن هن أرامل، و ٪855والمالحظ أن 
من المبحوثات اللواتي يفكرن  ٪15، في المقابل نجد منهن عازبات ٪40و منهن مطلقات

 في ترك العمل هن متزوجات.

( أن هناك عالقة -3.5يساوي) الذي بيرسون  يتضح من خالل النسب ومن معامل االرتباط
يث كلما حعكسية متوسطة بين الحالة العائلية للعامالت ومدى تفكيرهن في ترك العمل، 

، اا من الذكور ويمنعهأي ال يوجد من له السيطرة عليهكانت المرأة غير مرتبطة )متزوجة( 

                                                           
 الذي يقيس التغير الدي يطرأ على المتغير التابع عندما تتغير قيم المتغير المستقل، وليد  :وهو أحد معامالت االرتباط

 .41، ص م4551/هspss ،8205تحليل بيانات االستبيان باستخدام البرنامج االحصائي عبد الرحمن خالد الفرا، 

 التفكير في ترك العمل        
 الحالة العائلية

 المجموع ال  نعم

 84 عزباء 
44٪ 

23 
40٪ 

30 
855٪ 

 51 متزوجة
15٪ 

54 
45٪ 

85 
855٪ 

 50 مطلقة
40٪ 

51 
40٪ 

84 
855٪ 

 / أرملة
 

58 
855٪ 

58 
855٪ 

 26 المجموع
0288٪ 

06 
8080٪ 

68 
144٪ 
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نه ملها خاصة بالنسبة لألرملة أو المطلقة فإنها بحاجة إلى عمل تنفق بعم فإنها تتمسك
بات رغبتهن في ز لعاللفتيات ابالنسبة ونالحظ في اآلونة األخيرة ، على نفسها وعلى أبنائها

غير متزوجات ذلك أن في المخيال االجتماعي أن على المرأة عند الزواج  ما دمنالعمل 
 قاعدالت لىفيه ع التخلي عن عمها خاصة إذا كان في مجال القطاع الخاص أي ال تحصل

لبي ت تتجه نحو العمل لكسب أجر   فإنهازواج الفتاة  ، ففي حال عدمتيازاتوغيرها من االم
اليومية منها وكذا االدخار بغرض تجهيز نفسها عند اقبالها على الزواج  خالله متطلباتهامن 

 وما صاحب هذا األخير من أموال تثقل كاهل الكثير من األسر، لذا أصبحت الفتات تتولى
 هذا األمر.فيما يخص مسؤولية ال جزء كبير من
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(: يوضح العالقة بين األشخاص الذين تعليلهم المبحوثة ومدى تفكيرها 21جدول رقم )
 في ترك العمل بالمحل 

 التفكر في ترك المحل
 عدد األشخاص 

 المجموع ال  نعم 

 51 ال أحد )أعمل لنفسي( 
42.0٪ 

41 
40.4٪ 

04 
855٪ 

 52 شخصين
04.8٪ 

50 
24.1٪ 

54 
855٪ 

 54 ثالثة أشخاص
00.0٪ 

52 
33.4٪ 

53 
855٪ 

 54 أربعة أشخاص
45٪ 

51 
15٪ 

85 
855٪ 

 50 خمسة أشخاص
48.2٪ 

54 
41.3٪ 

54 
855٪ 

 53 العائلة كاملة 
08.3٪ 

80 
31.2٪ 

81 
855٪ 

 26 المجموع
0288٪ 

06 
8080٪ 

68 
144٪ 

من أفراد العينة ال يفكرن في ترك العمل ويعلن أربعة  ٪15نالحظ من خالل الجدول أن 
ال يعلن أي أحد من المبحوثات ال يفكرن في ترك العمل مع أنهن  ٪40.4أشخاص، و

ممن يفكرن في ترك العمل وهن يعلن خمسة  ٪48.2في المقابل نجد )يعملن ألنفسهن(، 
كاملة فتقدر  علن العائلةاللواتي ال يفكرن في ترك عملهن ويأشخاص، وبالنسبة للمبحوثات 

 .٪31.2نسبتهن ب 

(، والتي تدل 5.0) رسون االرتباط بي معاملقيمة نستنتج من خالل هذه النتائج إضافة إلى 
بين كل من عدد األشخاص الذين تعليلهم المبحوثة ومدى  متوسط طردية عالقةعلى وجود 
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ملة كلما زاد االذين تعيلهم العكلما زاد عدد األفراد  هتفكيرها في ترك عملها، وهذا يعني أن
ن كانت المرأة غير مسؤولة باإلنفاق على أسرتها فإنها تبقى  تمسكها بعملها، وحتى وا 
محافظة على عملها بالمحل، مما يدل أن العمل في حد ذاته له قيمة وأهمية كبيرة لدى 

 8كنظرة المجتمع أو األسرة الممتدة المرأة بالرغم مما قد تواجهه من صعوبات

وضعية والدا المبحوثة ومدى تفكيرها في ترك العمل يوضح العالقة بين  :(22)جدول رقم 
 بالمحل 

 التفكير في ترك العمل            
 وضعية والدا المبحوثة

 المجموع ال نعم

 84 غير منفصلين 
00.0٪ 

02 
33.4٪ 

08 
855٪ 

 54 مطلقين
80.2٪ 

88 
12.3٪ 

80 
855٪ 

 51 األب متوفي
22.2٪ 

85 
00.3٪ 

81 
855٪ 

 58 االم متوفية
40٪ 

50 
40٪ 

52 
855٪ 

 26 المجموع
0288٪ 

06 
8080٪ 

68 
144٪ 

من أفراد العينة ال يفكرن في ترك عملهن والديهما  ٪12من خالل الجدول يظهر أن 
منهن  ٪33.4ممن ال يفكرن في ترك العمل أمهاتهن متوفية، و ٪40مطلقين، تليها نسبة 

ي يمثلن والدهن متوفوالداهما غير منفصلين، بينما من المبحوثات يفكرن في ترك عملهن 
  .من أفراد العينة يفكرن في ترك عملهن ووالديهما غير منفصلين ٪00.0، و22.2٪

، بين كل متوسطة( والذي يدل على وجود عالقة طردية 5.0)معامل بيرسون بالنظر إلى 
دين أي أن وضعية الوالمن وضعية والدا المبحوثة ومدى تفكيرها في ترك عملها بالمحل، 
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لين الوالدين غير منفص كلما كانتؤثر في مدى استقرار العاملة واستمرارها بعملها، حيث 
 .أو أحدهم متوفي الوالدين مطلقينعندما يكون تكون العاملة أقل تمسكا بالعمل مقارنة 

 القبول االجتماعي وتأثيره في االستقرار المهني للمبحوثات  -2

 للعمل بالمحل التجاري  وضح طريقة التحاق المبحوثة(: ي02جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات طريقة االلتحاق
 30.8 03 من خالل اقتراح أحد األصدقاء

 42.2 48 من خالل اقتراح أحد أفراد العائلة
 85.0 51 إعالن 

 ٪144 68 المجموع
من أفراد العينة التحقن بالعمل في المحالت التجارية  ٪30.8من خالل الجدول يظهر أن 

من المبحوثات التحقن بهذا العمل من خالل  ٪42.2من خالل اقتراح أحد األصدقاء، و
اقتراح أحد أفراد العائلة، ونجد من المبحوثات قد التحقن بالعمل من خالل إعالن ونسبتهن 

 .٪85.0تقدر ب 

اتخاذ قرار العمل بالمحل التجاري، كما والواضح تأثير جماعة الرفاق على العامالت في 
يرتبط بالعالقات االجتماعية أي يطغى أن الحصول على عمل في الوقت الحاضر أصبح 

الجانب الغير رسمي في تشغيل القوى العاملة، السيما في مجال القطاع الخاص، وبالذات 
في مجال العمل بالمحالت التجارية، من جهة أخرى نجد أن المحالت التجارية التي توظف 

يس لديهم معرفة ، وبالتالي لالنساء أغلب أرباب العمل أصولهم من خارج منطقة أدرار
بسكان المنطقة األمر الذي دفعهم لتكليف البعض بالبحث لهم عن نساء يرغبن في العمل، 

ي حال بالعمل في المحالت ف د تتناصح الفتيات فيما بينهنكما أنه في بعض األحيان ق
إلى  عدم توفر منصب عمل في مؤسسات أخرى من القطاع العام أو المؤسسات الخاصة

 حين إيجاد فرصة عمل أفضل وفق ما تطمح إليه.

 
                                                           

  في مرحلة الدراسة االستطالعية وأثناء اجراء الدراسة الميدانية. تناهذه النتيجة من خالل مالحظتوصلنا إلى 
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 ورب العمل انت هناك صلة قرابة بين المبحوثة(: يوضح ما إذا ك02جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات وجود صلة قرابة
 83.0 82 نعم
 10.4 44 ال

 ٪ 144 68 المجموع
من المبحوثات ال تربطهن أي صلة قرابة مع  ٪10.4من خالل الجدول أعاله يتبين أن 

 من أفاد العينة لهن صلة قرابة مع رب العمل. ٪83.0رب العمل، و

وهذا ما يؤكد كالمنا السابق أن أغلب أصحاب المحالت هم من خارج المنطقة، إضافة إلى 
ك من االتأثير القوي للعادات والتقاليد، فقلما نجد من يوظف فتاة من أقاربه، فال يزال هن

ينظر إلى هذه المهنة بنظرة دونية، لذلك يتم توظيف أفراد خارج البيئة األسرية، من جهة 
ن كان من إيجابياته توظيف شخص ذو ثقة، إال أنه  أخرى إن توظيف أحد أفراد األسرة وا 
قد يترتب عن هذا التشغيل في بعض األحيان بعض المشاحنات أو الشجارات بسبب عدم 

المشاكل  إلى  هنية بالعالقة القرابية في مكان العمل، وبالتالي قد تنتقل هذفصل العالقة المه
 األسرة الكبيرة، األمر الذي يجعل البعض يتجنب الدخول في هذا النوع من النزاعات.
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 بسهولة على عملها تقد وافق : يوضح ما إذا كانت أسرة المبحوثة(02جدول رقم )

 التبرير                   
 

 الموافقة 

  ٪النسبة اإلجمالية  ٪النسبة  التكرارات

  34.4 24 العوز المادي نعم 
 45.1 82 االعتماد على النفس ٪ 0080

 83.2 88 مكان محترم
  ٪ 144 80  المجموع

  43.0 50 مخالف للعادات والتقاليد ال
 

2281 ٪ 
 48.8 52 غير مناسب للمرأة

 80.1 50 ليس له مستقبال واضحا
 03.1 54 الخوف من كالم الناس

  ٪ 144 10 المجموع
 لعملعلى ابسهولة من أفراد العينة قد وافقت أسرهن  ٪44.1من خالل الجدول نجد أن 

كان سبب  ٪45.1، ونجد ٪34.4ية، وذلك بسبب العوز المادي بنسبة بالمحالت التجار 
 سرتها بهذا العمل كون من وافقت أ، في حين هو من أجل االعتماد على أنفسهنالمواقفة 

، أما بالنسبة للمبحوثات اللواتي لم تتقبل أسرهن ٪83.2مكان محترم تقدر نسبتهن ب الأن 
 الموافقة، وترجع عدم ٪44.8بالمحالت التجارية فان نسبتهن تقدر ب  هنبسهولة عمل

العمل مخالف وكذا بسبب أن هذا ، ٪03.1بسهولة إلى الخوف من كالم الناس وذلك بنسبة 
، أما عن أسر المبحوثات التي لم توافق بسهولة بسبب أنه ٪43.0للعادات والتقاليد بنسبة 

 .٪80.1، أو أنه ليس له مستقبال واضحا بنسبة ٪48.8غير مناسب للمرأة فنسبتهن 

من الواضح أن المستوى المادي له عالقة بقبول األسرة والسماح للفتاة للعمل في هذه المهنة، 
ا الحظنا حسب ما توصلت إليه نتائج الدراسة السابقة أن أغلب أفراد عينة الدراسة وكم

ل على العم اا ر إصرار ثمستواهم االقتصادي متوسط إلى متدني األمر الذي يجعلهن أك
بالمحالت التجارية، في المقابل نجد أن سبب رفض األسر أو بشكل أدق تحفظ األسرة وعدم 
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لى ثقافة المجتمع الجزائري، و أسباب اجتماعية  تقبل األمر بسهولة رجع إلى حتى مع فا 
التغيرات االجتماعية والتوجه نحو الفردانية والضعف المستمر الذي تشهده بعض العادات 
والتقاليد إال أنه ال تزال بعض األسر رغم حاجتها المادية إلى أنها تتحفظ في دفع بناتها 

ال يشوبها بعض اللبس االجتماعي )عدم للعمل في بعض المهن المشبوهة أو التي الز 
 8القبول االجتماعي(

 مشاكل في بالمحل التجاري قد سبب للمبحوثة (: يوضح ما إذا كان العمل82جدول رقم )
 األسرة

 ٪النسبة  التكرارات ما إذا كان العمل سبب مشاكل
  انزعاج األسرة من نوع العمل  نعم

41 
10  

04.3 
8480 

 0282 40 المنزليةاهمال ألعمالي 
 081 42 التفريط في حق األبناء

 34.2 01 ال
 ٪144 68 المجموع

من أفراد العينة لم يسبب لهن العمل بالمحل التجاري  ٪34.2من الجدول أعاله يظهر أن 
من المبحوثات يواجهن مشاكل في اسرهن، إذ  ٪04.3مشاكل مع أسرهن، في حين نجد 

بسبب اهمال  ٪04.4هو انزعاج األسرة من نوع العمل، وسبب المشاكل  ٪35.4نجد 
الواجبات واألعمال المنزلية، وأما بالنسبة للمبحوثات التي تنزعج أسرهن من عملهن بسبب 

 .٪4.8ب تفريطهن في أبنائهن تقدر نسبتهن 

المالحظ أن أسر العامالت يتقبلن عملهن وبالتالي ال يسبب لهن العمل أي مشاكل داخل 
رتب عن هذا ما يت، كما أن موافقة األسرة على عمل ابنتها خارج البيت يجعلها تتقبل العائلة

لواجبات البيتية، أما عن العامالت اللواتي يواجهن مشاكل في العمل من تأخر وا همال ل
أسرهن بسبب العمل، نجد أنها ليست مشاكل كبيرة بقدر ما هي افتعال لمشاكل تشكل 

ى األسرة علرضى ما من أجل ترك العمل وذلك بسبب عدم أسلوب ضغط على العاملة، رب
 هذا النوع من األعمال.
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 للعمل بالمحالت التجارية (: يوضح من شجع المبحوثة02رقم ) جدول

 ٪النسبة  التكرارات األفراد الذين شجعوا على العمل
 43.4 40 األم

 85.0 51 اإلخوة اإلناث 
 00.4 41 األصدقاء
 40.8 40 ال أحد

 ٪ 144 68 المجموع
يظهر من خالل الجدول أعاله أن أغلب المبحوثات توجهن نحو العمل بالمحالت التجارية 

 ٪40.8بتشجيع من األم، في حين نجد  43.4، و٪00.4بتشجيع من األصدقاء بنسبة 
من أفراد العينة  ٪85.0من المبحوثات لم يشجعها أي أحد على هذا العمل، بينما نسجل 

 ناث للعمل في المحالت التجارية.قبل إخوتهن اإلمن  اا تلقين تشجيع

ى األمر وقد يتعدويرجع هذا لدور جماعة الرفاق وتأثيرها في سلوكيات بعضهم البعض، 
قه، خاصة عند يلصدمهنة أحد أفراد الجماعة إلى التدخل في األمور الشخصية كإيجاد 

الحديث عن العمل بالقطاع الخاص الذي ال يخضع إلى إطار قانوني يلزم رب العمل 
محيط كما ان اليتميز بطابع غير رسمي، بالمحالت التجارية  فالتوظيفبشروط محددة، 

لعاملة لها دور في اتجاهها نحو هذا العمل، والمالحظ لاالجتماعي والعالقات االجتماعية 
ع ابنتها للعمل، في حين نجد غياب يائج أن لألم هي األخرى دور في تشجمن خالل النت

كلي لتشجيع العنصر الذكوري في توجه العاملة بهذه المهنة، وهذا العتبارات قيمية، فحسب 
و أن العمل واالسترزاق هيرى على غرار المجتمعات العربية واألدراري المجتمع الجزائري 

 ي شهدها المجتمع لم يعد الرجل يعارضبعد الديناميكية التمسؤولية الرجل وليس المرأة، و 
، على عكس األمهات )خاصة عمل المرأة لكن في ذات الوقت ال يشجعها على العمل

األميات منهن( ترغبن بأن تعمل بناتهن ولهذه الرغبة معتقدات فرضها المجتمع ونذكر على 
، لزواج، من خالل مخالطتها للناسسبيل المثال أن الفتاة التي تعمل لها حظوظ أكثر في ا

كما أن االعتقاد السائد أن المرأة العاملة لها مكانة في المجتمع على عكس الماكثة بالبيت 
 (. بالضرورة بغض النظر عن طبيعة العمل )المهم أنه عمل شريف
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يوضح العالقة بين تقبل األسرة ومدى تفكير المبحوثة في ترك العمل (: 26جدول رقم )
 بالمحل 

 التفكير في ترك العمل          
 )رضى( تقبل األسرة

 المجموع ال نعم 

 82 نعم
45.1٪ 

00 
41.8٪ 

34 
855٪ 

 82 ال
40.4٪ 

50 
43.0٪ 

81 
855٪ 

 26 المجموع
0288٪ 

06 
8080٪ 

68 
144٪ 

من أفراد العينة ال يفكرن في ترك عملهن وأسرهن  ٪41.8من خالل الجدول يتبين أن 
من المبحوثات يفكرن في ترك عملهن أسرهن ال  ٪40.4يتقبلن عملهن، في المقابل نجد 
                                                       توافق وغير راضية عن عملهن.

 (5.1- )قترانفاي لالاالرتباط ل معاممن جملة نتائج المتوصل إليها، إضافة إلى قيمة 
بين كل من تقبل األسرة ورضاها عن عمل ابنتهم  عالقة عكسية قويةوالذي يشير إلى وجود 

سبة ن ث كلما زاد رضى األسرة قلتحيومدى تفكير العاملة في ترك عملها بالمحل التجاري، 
ها تفكير  ساهم ذلك فيتفكير العاملة في ترك عملها، وكلما رفضت العائلة عمل ابنتهم كلما 

حيث يشكل رضى األسرة دور جوهري في استمرار المرأة بعملها، ذلك أنها  في ترك عملها،
وسط اجتماعي يفرض عليها نسق من القيم والضوابط التي تلزمها باالنصياع تعيش ضمن 

إليها، وما إن لم تخضع لها فإنه سرعان ما تقابل برفض ونبذ اجتماعي سواء في مجال 
نا أو المجتمع بشكل عام، أسته لة من جمنتيجة لما هو إال إلى هذه المهنة  ولوج المرأة  وا 

 العوامل وأولها الحاجة المادية.

                                                           
 يستخدم لقياس العالقة بين متغيرين تنقسم كل منهما إلى قسمين أو صفتين فقط، وتكون معامل فاي لالقتران :

الصحيح فقط، وكلما اقترب معامل االقتران إلى الواحد  4×4البيانات موضوعة في جدول مزدوج يتكون من أربع خاليا 
 .41ن خالد الفرا، مرجع سابق، ص موجب أو سالب( كلما دل على وجود عالقة قوية بين المتغيرين. وليد عبد الرحم)
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(: يوضح العالقة بين مدى مواجهة المبحوثة لمشاكل في األسرة بسبب 20جدول رقم )
 العمل وتفكيرها في ترك العمل 

 

من أفراد العينة ال يفكرن في ترك عملهن وال يتلقين مشاكل  ٪12.1تظهر النتائج أعاله أن 
يفكرن في ترك عملهن وهن يتلقين مشاكل داخل  ٪11.0من قبل أسرهن، في حين نجد أن 

 أسرهن.

(، والذي يؤكد وجود 5.1) فاي لالقتراناالرتباط معامل قيمة بين هذه النسب و بالمقارنة 
بب ستعرضت المرأة للمشاكل في أسرتها بكلما بين المتغيرين، أي أنه  قويةعالقة طردية 

وهذا ما يثبت ما ذكرناه آنفا حول تأثير األسرة على  ،عنهالعمل كلما فكرت في التخلي 
  استقرار المرأة في عملها. 

 

 

 

 

 

 التفكير في ترك العمل
 مدى تلقي المشاكل 

 األسرةفي 

 المجموع ال نعم 

 40 نعم
11.0٪ 

50 
85.4٪ 

41 
855٪ 

 50 ال
0.4٪ 

00 
12.1٪ 

01 
855٪ 

 26 المجموع 
0288٪ 

06 
8080٪ 

68 
144٪ 
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رأي المبحوثة في مدى تقبل المجتمع لعمل المرأة العالقة بين (: يوضح 40جدول رقم )
 ومدى تفكيرها في ترك العمل في المحل التجاري 

 التفكير في ترك العمل
 

 رأي المجتمع

 المجموع ال نعم

يتقبله ألن المرأة أصبحت نعم 
 تعمل في كل المجاالت

50 
80.3٪ 

81 
13.2٪ 

44 
855٪ 

المجتمع تغير وأصبح متفتح 
 ويقبل هذا النوع من المهن

88 
25.4٪ 

83 
01.0٪ 

44 
855٪ 

ال يهم أن قبل المجتمع أم ال 
 المهم الحصول على رزق حالل

52 
44.4٪ 

82 
44.1٪ 

81 
855٪ 

 85 هالال تقبله ويعتبره عمل مهين 
04.3٪ 

51 
24.2٪ 

81 
855٪ 

 26 المجموع
0288٪ 

06 
8080٪ 

68 
144٪ 

فكرن في ترك عملهن ينة ال من أفراد العي ٪13.2من خالل نتائج الجدول أعاله يظهر أن 
من  ٪44.1ذلك أن المجتمع يتقبله ألن المرأة أصبحت تعمل في كل المجاالت، ونجد 

وال يهمهن إن قبل المجتمع أم لم ال فالمهم هو الحصول المبحوثات ال تفكرن في ترك العمل 
ممن يفكرن في االستمرار بعملهن بسبب أن المجتمع تغير  ٪01.0وعلى رزق حالل، 

المبحوثات يفكرن في ترك  ٪04.3ينما نسجل مهن، بوأصبح متفتح ويقبل هذا النوع من ال
 .اا مهين عملهن ألن المجتمع ال يتقبله ويعتبره عمالا 

( والذي يعبر عن وجود -5.3)سون انطالقا من مجمل النتائج مع المقارنة بمعامل بير 
عالقة عكسية متوسطة بين كل من رأي المبحوثة في ترك العمل ومدى تقبل المجتمع 

ها نسبة تفكيرها في ترك عمل تلعمل المرأة كلما قل حيث كلما زاد تقبل المجتمعلعملها، 



 على االستقرار المهني للمرأة العاملةالظروف االجتماعية تأثير                       الرابع الفصل

 
513 

لعامالت نسبة ا توكلما أبدى المجتمع رفضًا لهذه المهنة كلما زادوزاد استقرارها المهني، 
 .اللواتي يفكرن في ترك عملهن

 العالقات االجتماعية للمبحوثات في بيئة العمل وتأثيرها في استقرارهن المهني  -0

 برب العمل  (: يوضح عالقة المبحوثة01ل رقم )جدو

 ٪النسبة  التكرارات طبيعة العالقة 
 42.2 32 العملفي حدود 

 45.1 81 ودية
 2.4 52 عالقة عائلية

 ٪144 68 المجموع
عالقتهن محدودة مع رب العمل، في حين نجد المبحوثات  ٪42.2يتبين من الجدول أن 

، وهناك من المبحوثات تجمعهم عالقة من أفراد العينة عالتهن ودية مع رب العمل 45.1٪
 .٪2.4عائلية مع صاحب العمل وتمثل نسبتهم 

 عالقات هنل ليست( الدراسة عينة) التجارية المحالت في العامالت النساء أغلب إننستنتج 
 التاليوب طويلة ليست بالمحل عملهن مدة أن إلى يرجع قد وهذا ،العمل رب مع وودية معمقة

 ظةبغال مليتعا من العمل أرباب من يوجد أنه إلى إضافة ،به عالقتهن توطيد إلى يصلن لم
 إلخ،...التأخر أو التغيب في أو األجر زيادة لطلب للعاملة المجال يفسح لكيال وصرامة،

 االحترام لىع مبنية تكون  أن يجب" العمل في بربهن عالقتهن بأن أخريات صرحت حين في
 ةإقام وليس الرزق  كسب هو العمل هذا من فالغاية معهن حدودهم يتعدوا ال كي وفقط

 ."اجتماعية عالقات
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ا ومدى تفكيرهبرب العمل  المبحوثةطبيعة عالقة (: يوضح العالقة بين 02جدول رقم )
 بالمحلفي ترك العمل 

 التفكير في ترك العمل          
 طبيعة العالقة 

 المجموع ال نعم

 42 في حدود العمل
04.0٪ 

25 
34.0٪ 

32 
855٪ 

 52 ودية
44.4٪ 

82 
44.1٪ 

81 
855٪ 

 52 /      عالقة عائلية
855٪ 

52 
 855٪ 

 26 المجموع
0288٪ 

06 
8080٪ 

68 
144٪ 

فكرن في ترك عملهن بينهم وبين رب يمن أفراد العينة ال  ٪855تظهر نتائج الجدول أن 
ممن ال يفكرن في ترك عملهن توجد بينهن وبين صاحب  ٪44.1والعمل عالقة عائلية، 
من المبحوثات ال يفكرن بترك عملهن عالقتهن برب العمل  ٪34.0المحل عالقة ودية، 

ممن يفكرن في ترك العمل بالمحل عالقتهن في حدود  ٪04.0في حدود العمل، بينما 
 العمل مع صاحب المحل.

نالحظ من خالل هذه النتائج أن هناك عالقة طردية بين نمط العالقة ومدى تفكير العاملة  
 ( عالقة طردية5.0بيرسون )في التخلي عن العمل أو االستمرار فيه وما يؤكد ذلك معامل 

كلما كانت العالقة تميل إلى الودية كلما زاد تمسك العاملة بين المتغيرين، حيث نجد أن 
 ةلعالقة بين رب العمل والعاملة مهموهذا طبيعي فإن ا، زاد استقرارها بهبعملها، ومنه 

ير مكان في االستقرار بمهنتها أو تركها وتغي ؤثر على نفسيتها، األمر الذي يجعلها تقرروت
 .هاعمل
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 ةيتعامل به رب العمل مع المبحوث(: يوضح أسلوب الذي 00جدول رقم )

  

 

 

 

يث حأفرزت نتائج الجدول إلى أن أغلب أرباب العمل يتعاملون بصرامة مع المبحوثات 
أفراد العينة اللواتي صرحن بأن أسلوب تعامل رب العمل  ، بينما٪31.3 تقدر نسبتهن ب

من المبحوثات ترى أن رب العمل يتعامل  ٪8.4وهناك ، ٪05.4متساهل تمثل نسبتهن ب 
 بأسلوب لالمباالة.

من الواضح أن أرباب العمل يتوجهون للتعامل بصرامة مع العامالت من أجل التحكم فيهن 
البعض أن صاحب المحل قد  على عكس ما يعتقده ترك لهن مجال لحرية التصرف،وعدم 

حلة ما الحظناه أثناء دراستنا سواء في المر ف ،يتعامل بلطف أو بلين مع المرأة مقارنة بالرجل
مل والغلظة في التعامن الخشونة  اا ملء االستمارات، قد لمسنا نوع خاللاالستكشافية أو 

ماطل العاملة من قبل صاحب المحل مع العاملة، وقد يرجع هذا إلى خوف رب العمل من ت
 أنه كان لزاما على رب العمل أن يدرك بأهمية  ، إالفي العمل في حال كان تعامله متساهل

أطول مدة ممكنة خاصة إذا  في الحفاظ على العامل واإلبقاء عليه هدور و أسلوب التعامل 
تفكير لل العاملة، فإذا كان تعامل رب العمل سيء فحتما سيؤدي ذلك بكان جدي في عمله

 العمل. بترك

 

 

 

 

 ٪النسبة  التكرارات أسلوب التعامل
 31.3 01 صارم

 05.4 43 متساهل
 8.4 58  ةمباالال

 ٪144 68 المجموع
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أسلوب تعامل رب العمل مع المبحوثة ومدى تفكيرها  (: يوضح العالقة بين00جدول رقم )
 في ترك العمل 

 التفكير في ترك العمل         
 أسلوب التعامل

 المجموع ال نعم 

 40 صارم
01٪ 

03 
38٪ 

01 
855٪ 

 50 متساهل
81.4٪ 

48 
15.1٪ 

43 
855٪ 

 58 /       ال مباالت 
855٪ 

58 
855٪ 

 26 المجموع 
0288٪ 

06 
8080٪ 

68 
144٪ 

من المبحوثات ال يفكرن في ترك عملهن وأسلوب  ٪855من خالل الجدول نالحظ أن 
االستمرار بعملهن أسلوب تعامل ممن يفكرن في  ٪15.1تعامل رب عمل معهن متساهل، و

 تعامل ربال يفكرن في ترك عملهن وأسلوب من أفراد العينة  ٪38رب العمل متساهل، 
العمل معهن صارم، بينما المبحوثات اللواتي يفكرن في ترك عملهن أسلوب تعامل رب 

ممن يفكرن في ترك العمل أسلوب تعامل  ٪81.4و ٪01العمل صارم فإن نستهن تقدر ب 
 رب العمل معهن متساهل.

ن  وعليه نستنتج  ،ية موجبةدعالقة طر الذي يؤكد وجود  (5.0)االرتباط بيرسون معامل وا 
أن هناك عالقة بين أسلوب تعامل رب العمل مع العاملة ومدى استقرارها في عملها حيث 

كلما قل تمسكها بعملها وكلما اتجهنا نحو األسلوب  اً كلما كان تعامل رب العمل صارم
 .المتساهل كلما زاد تمسكها بمهنتها
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 بالطرد  إذا كان رب العمل يهدد المبحوثة (: يوضح ما00جدول رقم )

 سبب التهديد بالطرد
 التهديد بالطرد

 ٪النسبة  التكرارات

في حال  دائما
وجود 
 خالفات

50  
00 

0.0  
8688 

 
 

 22.4 01 أحيانا
 45.1 81 نادرا

 08.2 44 أبدا
 ٪ 144 68 المجموع

من أفراد العينة يتم تهديدهن أحياناا بالطرد من  ٪22.4يتبين من خالل الجدول أعاله أن 
من المبحوثات ال يتم تهديدهن أبداا بالطرد، ونسجل  ٪08.2قبل رب العمل، في حين نجد 

من المبحوثات نادرا كما يهددهن رب العمل بالطرد، وأما بالنسبة للواتي  ٪45.1نسبة 
لمبحوثات اللواتي يتم تهديدهن . وقد صرحت ا٪0.0يهددن بالطرد بشكل دائم فتمثلهم نسبة 

، ٪31.3إلى وجود خالفات بينها وبين رب العمل وتقدر نسبتهم  يرجع السببإلى أن بالطرد 
ففي حال لم تقبل العاملة بتنفيذ ما يطلبه منها صاحب المحل فانه يلجأ إلى تهديدها بالطرد 

ي طرد العاملة ألألوامر، والواضح أن أغلب أرباب العمل ال يشكل لهم  وع خضب للكأسلو 
وبنود  ال يوجد عقد مكتوبمشكل السيما وأنها الطرف الضعيف في العقد وفي حاالت كثيرة 

واضحة تحفظ للعاملة حقها في البقاء أو ضمان االستمرار في العمل في حال وجود 
دية من ما أي تعويضات عليهلعاملة ال يترتب ل التعسفي فصلالخالفات، وبما أن في حال 

دراك رب العمل املة يستسهل طردها لتجد العأنه يمكن تعويضها بعاملة أخرى فانه  جهة وا 
بدون عمل وال دخل وبدون علم مسبق، ما يؤكد كالمنا هذا هو ما أدلى به أحد أرباب نفسها 

االستمارة، حيث رفض األمر  العمل عندما حاولنا التقرب من إحدى العامالت من أجل ملء
بأنه سيقوم بفصل كل العامالت لديه بعد شهر رمضان )الن الدراسة الميدانية بدأت  ج  وتحج  

 في شهر رمضان(. 
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 وطبيعتها ورب العمل ذا كان حدثت خالفات بين المبحوثة(: يوضح ما إ08جدول رقم )

 نوع الخالفات              
 حدوث  

 خالفات

 ٪النسبة  التكرارات

 64 01.8 04 05 مهنية نعم
 24 14 شخصية

 28.1 03 ال
 ٪ 144 68 المجموع

يبرز لنا الجدول أنه سبق وأن حدثت خالفات بين رب العمل والمبحوثات إذ تقدر نسبتهن 
خالفات ذات  ٪45من هن كانت خالفاتهم مهنية و ٪15، حيث نجد أن ٪01.8ب 

من أفراد العينة لم يسبق لهن وأن حدثت خالفات مع رب  ٪28.1شخصية، بينما نسجل 
 العمل.

 ما تكون لها عالقة بأمور االنضباطإن الخالفات التي تحدث بين العاملة ورب العمل غالبا 
عدم  ، أو تقصيرها من حيثأو الرغبة في االنصراف مبكرا بمواعيد العمل كالوصول متأخرة

، كما أن أرباب العمل يجبرن العاملة على ابداء تنظيم السلع جيدا أو عدم تنظيف المحل
لزبون ا السيما إن كان دائما اللطف في التعامل مع الزبائن، األمر الذي ال يمكن تحقيقه

 من الجنس اآلخر.

في ذات السياق تقول إحدى العامالت أثناء مقابلتنا معها أن طريقة التعامل التي يعتمدها 
عاملة، ل الفي بعض اآلحيان إلى الفهم الخطأ من قب صاحب المحل )تعامل بصرامة( تؤدي

مما قد يفرز عنه خالفات أو سوء تفاهم خاصة في األيام األولى من العمل، كون العاملة 
يلتزم هو اآلخر  عمل والتعامل مع رب العمل من جهة، من جهة أخرى تجهل طريقة ال
 كي يخضع العاملة ألوامره. بأسلوب التسلط
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 يوضح ما إذا كانت المبحوثة تعمل بمفردها في المحل التجاري (: 00جدول رقم )

من أفراد العينة ال يعملن بمفردهن في المحل التجاري،  ٪12.1نالحظ من الجدول أن 
نامنهن عملن مع عمال آ ٪00.3حيث نجد  وبنسبة  منهن ٪41.1معا، و ثخرين ذكور وا 
فقط ممن تعملن مع  ٪3.1، ومع رب العمل فقط ومع عمال آخرين إناثيعملن  متساوية

من أفراد العينة يعملن بمفردهن بالمحل  ٪80.8عمال آخرين ذكور، في المقابل نجد 
 التجاري.

إن وجود عمال أخرين في المحل مع العاملة له جوانب إيجابية فالمرأة ال يمكنها تحمل كافة 
عل لمحل يجالمسؤولية من بيع، حراسة المحل والمحاسبة،...الخ، كذلك إن وجود عمال في ا

المرأة تشعر باطمئنان وأمن من أي خطر خارجي كاالعتداء من طرف أحد الزبائن أو من 
المقابل نجد أن المحل الذي به عمال كثيرون غالبا ما تكون ، لكن في المختلون عقليا

اجورهم أقل من العاملة التي تعمل بمفردها أو تعمل مع رب العمل فقط، إضافة إلى هذا 
العاملة فهناك من  تخلي عنمن العمال يجعل من السهل على رب العمل ال إن وجود عدد

يسد الفراغ، األمر الذي يزيد من تخوف المرأة وتقبلها للعمل مهما كانت الظروف التي تعمل 
 فيها. 

 

                                                           
  ةا وقد أحدث هلع وخوف لدى العاملالمحالت بدخول رجل مختل عقلي أحدصدفتنا حالة أثناء دراستنا وتواجدنا في 

 حيث لم يكن بالمحل عمال ذكور، كما أن صاحب المحل هي امرأة.

 ٪النسبة  التكرارات إذا كانت المبحوثة تعمل بمفردها
 80.8 80 نعم
  رب العمل فقط ال

40 
21  

12.1 
2686 

 2686 21  عمال آخرين إناث
 886 40 عمال آخرين ذكور

ناث معاعمال آ  0088 28 خرين ذكور وا 
 ٪ 144 68 المجموع
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 (: يوضح طبيعة العالقة بن المبحوثة وزمالئها في العمل60جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات طبيعة العالقة 
 25.4 00 عالقة عمل فقط

 41.8 40 عالقة تتعدى مكان العمل
 05.4 43 ال توجد عالقة

 ٪ 144 68 المجموع
هي عالقة عمل عالقتهن مع زمالئهن من المبحوثات  ٪25.4من الجدول أعاله يتضح أن 

 ئهن في العمل، في حينوبين زمال نبينهمن أفراد العينة ال توجد عالقة  ٪05.4فقط، و
 مبحوثات عالقتهن مع زمالئها تتعدى مكان العمل.نجد 

 لتيا للمشاكل تفاديا وطيدة اجتماعية عالقات في الدخول يتجنبن العامالت أن والواضح
م إن ، ثاآلخر قبل من الثقة بعدم شعورهن وكذا جهة من العمل مكان في العمال بين تقع

ي لديهن زمالء عمل وبالتال عدد من العامالت يعملن بمفردهن أو مع رب العمل فقط فليس
 ال توجد عالقة بينهم.
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 خالصة الفصل 

ت للنساء العامالمن خالل هذا الفصل قمنا بتحديد الخصائص الشخصية والمهنية     
اوح تتر  ،أن أغلب العامالت عازباتبالمحالت التجارية بمدينة أدرار، وقد توصلنا إلى 

وذات مستوى اقتصادي سنة، وينتمين إلى أسرة غير مفككة  42-81أعمارهن ما بين 
ن نحو هإال أن اتجاه ،ب األولى بين إخوتهممراتاليحتلن ن أغلبهن بالرغم من أ، و متوسط

 اإلضافة إلىب كمرتبة ثانية، هذه المهنة كان بدافع االعتماد على النفس أوال ثم إعالة أسرهن
طن ارج منطقة أدرار، ويقالمبحوثات اللواتي طبقت عليهن الدراسة أصولهن من خإن أغلب 

-85555ما بين  يتحدديعملن بدون عقد كتابي مقابل أجر  بالمدينة، والمالحظ أنهن 
 0ا بين سنتين إلى أقل من م ليست طويلة تمتد دج، كما أن مدة عملهن بالمحل80555
 سنوات. 

فيما يخص الظروف االجتماعية التي تتعرض لها المرأة العاملة بالمحالت التجارية أما 
ر يتأثر أن هذا األخيفي درجة تأثيرها على استقراها المهني، حيث تبين  ةتباينم وجدنها

بالحالة العائلية للعاملة والمستوى االقتصادي ألسرتها من جهة، ومن جهة أخرى إن تقبل 
وقد لمسنا من  ،كل قوي في تمسكها واستقرارها بهمع لمهنتها يساهم بشأسرة العاملة والمجت

 مع رب العمل، فأغلبهن مجمل تصريحات العامالت تحفظهن للدخول في عالقات وطيدة
ذلك أن أرباب العمل يتخذون أسلوب الصرامة في في إطارها الرسمي و محدودة  هنعالقات

 ي.يهدد استقرارها المهنو يجعلها تفكر في ترك العمل  األمر الذي ،تعاملهم مع العامالت
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 تمهيد

في  ي تؤثرالتبعد أن تعرفنا على الخصائص الشخصية والمهنية وكذا جملة الظروف 
استقرار المرأة في عملها بالمحالت التجارية، سنحاول أن نعرج في هذا الفصل على الظروف 

في هذه الدراسة و  لها،المهنية التي قد تكون سببا في استمرار العاملة بمهنتها أو تكون عائقا 
 ل كل من الظروف التنظيمية، الظروف األمنيةتم التركيز على الظروف المهنية والتي تشم

تأمين االجتماعي، وكذا الظروف الفيزيقية، وقياس مدى تأثير كل واحدة منها على الو 
  ستقرار المهني للمرأة العاملة بالمحالت التجارية بمدينة أدرار.الا
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 الظروف التنظيمية وتأثيرها في االستقرار المهني للمبحوثاتأوال: 

 تستلم اجرها في الوقت المحدد(: يوضح ما إذا كانت المبحوثة 93جدول رقم )

 ٪النسبة التكرارات استالم األجر في وقته
 71.1 71 دائما 
 16.5 56 أحيانا
 0.1 40 أبدا

 ٪011 68 المجموع
من افراد العينة يتلقين أحيانًا أجورهن في وقتها المحدد،  ٪16.5من خالل الجدول نجد أن 

 ٪0.1من المبحوثات يتلقين دائما أجورهن في وقتها المحدد، في حين نجد  ٪71.1تليها 
 فقط ممن ال يتلقين أجورهن أبدا في الوقت المحدد لها.

بما أن العاملة تستلم أجرها من عند رب العمل يد بيد أي بدون وسائط )صك بريدي(، فإن 
دد لة في الوقت المحذلك يجعل رب العمل يتأخر في بعض األحيان في تقديم أجرة العام

لها، باإلضافة إلى أن هذا العمل يرتبط بمدى وجود سيولة لدى صاحب المحل من أجل 
تسديد أجر عماله، خاصة في بعض األوقات التي تقل فيها الحركة التجارية بالمنطقة، 
كوجود معرض تجاري الذي ينقص من تردد األفراد على المحالت، أيضا في فصل الصيف 

ل الحركة فش  ي  يه المنطقة شبه مهجورة نتيجة الرتفاع درجة حرارتها، األمر الذي الذي تكون ف
 جرة العاملة.التجارية، الشيء الذي يجعل رب العمل يتماطل في تقديم أ  
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 (: يوضح مدى كفاية األجر الذي تتقاضاه المبحوثة01جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات كفاية األجر
 26.5 22 نعم
 
 ال
 

  ألجأ إلى عمل إضافي
50 
 

00  
10.0 

9013 
 0118 98 أفكر في ترك العمل

 819 10 أفكر في مطالبة رب العمل بزادة أجري 
 9019 91 راضية بأجري 

 ٪011 68 المجموع
 ٪26.5ال يكفيهن أجرهن، بينما تمثل من أفراد العينة  ٪ 10.0من خالل الجدول نجد أن 

 نه.ذي يتقاضيالمبحوثات اللواتي يكفيهن األجر ال

وهذا يدل على ضعف األجور التي تتقاضاها جل العامالت بالمحالت التجارية، حيث أن 
أغلبهن ال يكفيهن أجرهن لتلبية حاجاتهن، واالنفاق على أسرهن، لذلك نجد أن المبحوثات 

، ٪04.5ة عملهن وتمثلهم نسب اللواتي ال يكفيهن أجرهن يفكرن في غالب األحيان في ترك
 ٪5.2منهن يلجأن إلى عمل إضافي و ٪27.1من هن راضيات بأجورهن، بينما  ٪27.2و

  منهن يفكرن في مطالبة رب العمل بزيادة أجرتهن.

نجد أنه فعال غير كاف فأغلب العامالت  1عند التمعن في األجر الذي تتقاضاه العامالت
 زهيد، إذا ما قارناه مع القدرة الشرائية وأسعاردج وهو أجر  76444تتقاضى ما قارب 

خاصة في منطقة أدرار، والمعروفة بارتفاع أسعار منتجاتها مقارنة بمناطق الشمال،  السلع
 تجار يدفعون أجرة نقل السلع فيتم تعويضها برفع سعرذلك أن ال اتهولهذا الغالء مبرر 

وي يشكل سبب قر العاملة، وهذا ما كن أن يكفي هذا األجالمنتجات، وبالتالي من غير المم
ان بتغير مك مما يؤدي بها األمر إلى التفكير استقرار المرأة في محل عملها، في عدم 

 .ًا أفضل أو أعلى مما تتقاضاه حالياتحقق أجر لالعمل أو نوعه 

 

                                                           
 من الفصل الرابع. 70الجدول رقم أنظر  -1
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 (: يوضح ما إذا كان األجر الذي تتقاضاه المبحوثة يتوافق والجهد المبذول 00جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات توافق األجر والجهد المبذول
 24.2 25 نعم
 51.6 54 ال

 ٪011 68 المجموع
من افراد العينة صرحن بأن األجر الذي يتقاضينه ال  ٪51.6يظهر من خالل الجدول أن 

من المبحوثات ترى أن األجر الذي تحصل  ٪24.2يتوافق والجهد المبذول، في حين نجد 
 عليه يتوافق والجهد المبذول.

 ،إن العمل بالمحالت التجارية خالل اليوم كامال وما يصاحبه من طول ساعات الوقوف
من العاملة،  اً كبير  اً ، يتطلب جهد)الزبون( تجول بالمحل بغرض تلبية ما يحتاجه العميلالو 

تق كل ذلك يقع على عافدخول الزبائن وحراسة السلع  ناءثباإلضافة إلى مراقبة المحل أ
العاملة، وتزداد ثقل المسؤولية والجهد كلما قل عدد العمال بالمحل، أو في حال كانت 

تعمل مع صاحب المحل فقط الذي في الغالب يقوم بدور واحد وهو المحاسبة  ةالعامل
 استالم األموال من المشتري(.)

 منذ أن توظفت  المبحوثة أجرزاد  كان إذا ما يوضح(: 09جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات زيادة األجر 
 74.6 41 نعم 
 61.6 11 ال

 ٪ 011 68 المجموع
من المبحوثات لم يزد أجرهن منذ أن توظفن بالمحل،  ٪61.6نالحظ من خالل الجدول أن  
 حل.بالم توظفتمن أفراد العينة قد زاد أجرهن منذ أن  ٪74.6و

ما يخص أجر العامالت، وفي حقيقة األمر هذا متوقع في بخيلون والظاهر أن أرباب العمل 
ذلك ل ففي نظر الكثير منهم أن المرأة غير متطلبة وبالتالي فإنها تقبل بأي أجر يمنح لها

جرتهم في العمل برفع أ ن غالبا ما يطالبون ربمقارنة بالذكور الذي ،يفضلن توظيفها أكثر
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هذا ما وراتب شهري ثابت، و المهم هو الحصول على وظيفة بالنسبة للفتاة ف، مدة قصيرة
بعض التقارير التي ذكرناها آنفا )الفصل الثاني(، ولذلك قلما يزيد أجر العاملة إال أكدته 

أو أن العاملة  أو أن هناك ما يستدعي ذلك مثل زيادة العمل في طلبها إلحاحها في حال
ن مدة ، مع األخذ بعين االعتبار أالزبائن وترويج السلع...الخمتميزة في مجال البيع وجلب 

ه لمعرفة ما إن كان صاحب المحل ل عمل أغلب المبحوثات قصيرة ولم يقضين فترة كبيرة
ي ف األجر بعد مدة خدمة طويلة رفعكون ي الغالب ي، ففزيادة في أجرتهن أم الالإمكانية 
 وهذا لم تصل إليه بعد كسب العاملة لثقة رب العمل أيلدى رب العمل )أقدمية(،  المحل

 أغلب المبحوثات في هذه الدارسة.

في حال زاد أجر المبحوثة هل يشكل ذلك حافزا لها للبقاء في  (: يوضح09م )جدول رق
 عملها

 ٪النسبة  التكرارات رأي المبحوثة
 01.1 07 نعم
 22.5 26 ربما
 71.1 71 ابدا

 ٪011 68 المجموع
أفرزت نتائج الجدول إلى موافقة المبحوثات في البقاء في العمل والحفاظ عليه ما إن زاد 

من أفراد العينة يبدين تردد في رأيهن في  ٪22.5، و٪01.1أجرهن وتقدر نسبتهن ب 
من المبحوثات يرفضا قطعا  ٪71.1البقاء بمهنتهن ما إن زاد أجرهن، في حين نسجل 

 و زاد أجرهن.البقاء في هذه المهنة حتى ل

والمالحظ أن األجر له دور جوهري في استقرار العاملة في عملها واالستمرار فيه، حيث 
أن نسبة اللواتي يوافقن على البقاء في حال زيادة األجر عالية مقارنة بمن يرفضن رفض 
قاطعا البقاء في عملهن، وحتى التردد له مدلول أن هناك جانب من المواقفة ولكنها مقرونة 
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تؤكد  1بخوف من المستقبل حيث تبقى هذه مجرد تخمينات، وحتى النظريات الكالسيكية
 .على دور األجر في استقرار العامل في عمله وزيادة أدائه

 (: يوضح ما إذا كانت المبحوثة تحصل على مكافآت وحوافز في عملها00جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات الحصول على مكافآت
 717 76.7 10 72 صاحب العملزيادة أرباح  نعم

 8016 16 القيام بعمل إضافي
 9116 10 وجود مناسبات )األعياد مثال(

 60.1 12 ال
 ٪ 011 68 المجموع

من أفراد العينة لم يتحصلن على مكافآت أو حوافز  ٪60.1من خالل الجدول نجد أن 
من المبحوثات تحصلن على مكافآت وحوافز  ٪76.7خالل عملهن بالمحل، بينما نسجل 

 في مهنتهن.

خاص فإنه من المتوقع عدم مؤسسة عمومية، وهو تابع لقطاع  عمل ليسالبما أن مكان 
حصول العامالت على مكافآت، ألن هذا النمط من التسيير تعتمده المنظمات الكبرى 

وقوع عمل، وبالتالي البغرض تشجيع العمال والحفاظ على الكفاءات من االنفالت وترك ال
في خلل وظيفي، غير أن مكان العمل في هذه الدراسة يختلف تماما عن تلك النماذج التي 

 تذكر في النظريات والكتب وهذا راجع إلى عدة نقاط نذكر منها:

أن عقد العمل بين المبحوثة ورب العمل هو عقد شفهي األمر الذي يسهل على رب  -
 أي وقت. العمل تسريح وطرد العاملة في

إن رب العمل يتجه نحو توظيف االناث بغرض تقليل مصاريف االنفاق )أجرة  -
 .العاملة(

عاملة والمحافظة عليها، فهو يستطيع تعويضها رب العمل ال يهمه العاملة كقوة  -
بسهولة نتيجة الرتفاع نسبة البطالة، وحاجة الفتيات ورغبتهن في العمل بهذا المجال 

                                                           
 أنظر الفصل الثالث من هذه األطروحة. - 1
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ر يتسيالاألمر الذي ال يجعل رب العمل يفكر بمنطق  وغيرها من االعتبارات،
 اإلداري.

مالت اللواتي يعتقدن أنهن يتحصلن على مكافآت في واقع األمر اكما نالحظ بالنسبة للع
أنها تدخل ضمن عملهن، فهن يحصلن عليها إما لقيامهن بعمل إضافي وهو حقهن وليس 

 مناسبات )أعياد مثال( وهذه ليستلرب العمل أي فضل على ذلك، أو يحصلن عليها في ال
 (.صفة الرسمية )مكافآت وحوافزالخذ حوافز بقدر ما يمكن تسميتها صدقة أو هدية وال تأ

 المبحوثة فيها عملت التي فترةال(: يوضح 06جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات العمل فترة
 6.6 46 الفترة الصباحية فقط
 6.6 46 الفترة المسائية فقط 

 66.0 15 الصباحية والمسائية معا الفترة
 ٪011 68 المجموع 

من المبحوثات يعملن خالل الفترة الصباحية والمسائية معا،  ٪66.0من الجدول أعاله نجد 
المبحوثات اللواتي يعملن إما في الفترة الصباحية فقط  ٪6.6بينما نسجل وبنسب متساوية 

 أو الفترة المسائية فقط.

جهد لتجاري، وهذا يدل على الأغلب العامالت يعملن بدوام كامل بالمحل اوعليه نستنتج أن 
لتي اجحاف ومعاناة مدى االوما يؤكد لنا  كامالً  اً يومير الذي تقوم به العامالت خالل الكب

تامة الة رقابالالعاملة، مقارنة بما تجنيه جراء هذا العمل، خاصة في ظل غياب تتعرض لها 
، وعدم تنظيم هذه المهنة العقوبات المترتبة عن هذا االستغاللأو عدم نجاعة  أو قلتها

وتضمن لها حقوقها، خاصة وأنها  بحيث تكون خاضعة لمعايير معينة تحمي العاملة
 ة.وانتشرت بشكل واسع بالمنطقفرضت نفسها واقع أصبحت 
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 (: يوضح عدد الساعات التي تعملها المبحوثة80جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات عدد ساعات العمل
 6.7 41 ساعات 5أقل من 

 6.7 41 ساعات 5
 0.1 40 ساعات 1
 61.2 67 ساعات  6
 71.6 71 ساعات 1ر من ثأك

 ٪ 011 68 المجموع
ساعات يوميًا وتقدر نسبتهن  6أغلب المبحوثات يعملن نالحظ من خالل الجدول أن 

ساعات في  1وتمثل المبحوثات اللواتي يعملن ألكثر من  ٪71.6، تليها نسبة ٪61.2ب
ساعات في اليوم فإن  5وأساعات  5اليوم، أما بالنسبة ألفراد العينة اللواتي يعملن أقل من 

 ساعات يوميا.  1ممن يعملن لمدة  ٪0.1، ونجد ٪6.7نسبتهن متساوية تقدر ب 

ه نتائج تحية والمسائية حسب ما أفرز بما أن أغلب النساء يعملن بدوام كامل أي الفترة الصبا
ساعات أو أكثر في  6لمدة من المؤكد أن العامالت يعملن  ه( فإن00الجدول السابق )

إضافي، والحصول على  ت فراغ لممارسة عمل  اليوم، وهذا يعني أن العامالت ال يجدن وق
األمر ، دخل من جهة أخرى، ناهيك عن التعب الذي ينجر عن هذا العمل خالل النهار

ة عن ممارسة هذه المهنة، ومدى المنجر  الذي يدل على مقدار التبيعات الصحية والنفسية
استغالل القطاع الخاص )الحر( للحاجة المادية للعامل، وهنا قد ال ينحصر هذا الشكل من 
الممارسات مع النساء فقط بل قد يتعداه حتى للرجال العاملين بهذه المهنة وبالتالي كان لزاما 

ي ف ى الجهات المسؤولة منع هذه الممارسات بوضع قوانين صارمة تحمي حقوق العاملعل
 القطاع الخاص واألعمال الحرة.
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 والسبب في ذلك (: يوضح ما إذا كانت عدد ساعات العمل ثابتة70جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات عمل ثابتةالعدد ساعات 
 62.1 12 نعم 
 75.2 70 ال

 ٪011 68 المجموع
من المبحوثات صرحن أن عدد ساعات عملهن بالمحل  ٪62.1من خالل الجدول نجد أن 

 .من أفراد العينة يؤكدن أن عدد ساعات العمل غير ثابتة ٪75.2ثابتة، و

الت التجارية حيث من المعروف العمل راجع إلى طبيعة العمل بالمحإن ثبات ساعات 
وحتى  ،عطلة نهاية األسبوععلى أساس عليها أنها تفتح بشكل يومي إال في يوم الجمعة 

 المحالت لكن غالبا ما يتولى صاحب المحل العمل لوحدهبعض ح فت  ل هذا اليوم قد ت  خال
ابتة فإنهن بمواقيت ثأما بالنسبة للعامالت اللواتي ال يعملن ، المبحوثات أشارت إليهوهذا ما 

رة تنا في دراستنا مع من تعملن في الفتفيتفقن مسبقا مع رب العمل على ذلك فقد صاد
الصباحية في أحد المؤسسات في إطار عقود االدماج المهني وتلجأ للعمل في الفترة المسائية 

ن للمزاولة نشاطها التجاري، هذا الصنف من العامالت نسبتهن قليلة مقارنة مع من يعم
 بدوام كامل.

من خالل هذه التصريحات إضافة إلى جملة المالحظات التي سجلناها خالل ترددنا 
لنا صحة هذه تأكد  ،للمحالت التي تتواجد بها العامالت خالل سنوات إعداد البحث

في فصل  حتىمن ذلك األدهى ساعات أو أكثر و  6بأن العامالت يعملن  التصريحات،
مساءًا، وهذا الوقت يعتبر متأخر  24:44قبل صالة العشاء بقليل  الشتاء ينهين عملهن

 ومظلم في هذه الفترة إضافة إلى نقص وسائل النقل في ذلك التوقيت، وبالتالي فإنها تواجه
عاملة ل، دون أن نغفل عن حق االتي تهدد استقرارها المهني الكثير من الصعوبات الخفية
  1.ألعياد الدينة والوطنيةمناسبة افي العطل المدفوعة األجر ب

                                                           
من خالل وضعنا سؤال حول ما إذا كانت المبحوثة تعمل أيام األعياد والمناسبات، وقد توصلنا إلى هذه النتيجة   -1

ى ال تالسؤال تفاديا للتكرار حعملن خالل هذه الفترة وقد تم حذف هذا يأي  ،كانت االجابات كلها تتجه نحو االيجاب
 تنطبق مع سؤال حول ما إذا كانت عدد ساعات العمل ثابتة.
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(: يوضح طريقة تعويض المبحوثة في حال عملت خارج أوقات العمل 60جدول رقم )
 )عمل إضافي(

 ٪النسبة  التكرارات طريقة التعويض
 71.1 71 يضاففترة راحة بقدر ساعات العمل اإل

 75.2 70 أجر إضافي
 50 66 ال يقدم أي تعويض

 ٪ 011 68 المجموع
م تقديم لهن أي تعويض في من المبحوثات ال يت ٪50الجدول أعاله نجد أن من خالل 
في حال عملن خارج أوقات اللواتي من المبحوثات  ٪71.1وبعمل إضافي،  حال قمن

العمل يتم تعويضهن بفترة راحة بقدر ساعات العمل اإلضافي، أما المبحوثات اللواتي يتم 
بة أقل نس نفه ،قات العمل المحددة لهنتعويضهن بأجر إضافي في حال عملن خارج أو 

 .٪75.2ب  تقدر

والمالحظ هنا أن العامالت يخضعن ألوامر رب العمل دون معارضة فأغلب العامالت لم  
يتم تعويضهن عن العمل اإلضافي ومع ذلك فإنهن ال يطالبن به أصال، وهذا إما لجهلهن 

مل أو حال عمله خارج أوقات العبقوانين العمل والتي تنص على تقديم تعويض للعامل في 
 يمعرفتهن به وتغاضيهن عليه وقبولهن بوضعهن خشية أن يفقدن عملهن في حال طلبن أ

شكل ضغط على العاملة في حال تكرار الموقف ويجعلها يتعويضات مادية، األمر الذي 
 ل آخر.أو ترك المحل والبحث عن العمل بمحير عملها يتفكر في تغ
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 ومدتهايوضح ما إذا كانت المبحوثة تحصل على عطلة سنوية (: 30جدول رقم )

من خالل الجدول يظهر أن أكثر من نصف المبحوثات ال يحصلن على عطلة سنوية 
من أفراد العينة يحصلن على عطلة  ٪07.1في حين نجد ، ٪66.7وتقدر نسبتهن ب 

منهم مدة عطلتهم شهر كاماًل،  ٪22.2منهم مدة عطلتهم أقل من شهر، و ٪01.2سنوية 
منهم يحصلون على عطلة عند الضرورة، بينما المبحوثات اللواتي يحصلن على  ٪6.2و

 .٪6.5ب يوم فإن نسبتهم متساوية وتقدر  64يوم و 04عطلة سنوية لمدة 

ما نالحظه من هذه النتائج أن العامالت ال يحصلن على عطلة سنوية وهن مستعدات 
 غير أن قانون العمل ينص علىبالنسبة لهن،  للعمل طول السنة، وال يشكل ذلك مشكالً 

يجهلن بهذا األمر  عة األجر، غير أن العامالتو ومدف1ضرورة منح العامل عطلة محددة
  . فال يطالبن به

 

 

 

                                                           
 لمزيد من التفاصيل أنظر الفصل الثالث من هذه األطروحة.  - 1

 
 مدة العطلة              الحصول 

         على عطلة

 ٪النسبة  التكرارات
 

  أقل من شهر نعم 
 

25 

07  
 

07.1 
 

0719 
 9919 09 يوم( 91شهر )

 618 19 يوم 01
 618 19 يوم 61

 619 19 عند الضرورة
 66.7 64 ال

 ٪011 68 المجموع
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 (: يوضح الكيفية التي تؤخذ بها العطلة61جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات الكيفية التي تؤخذ بها العطلة
 2.2 42 بشكل مستمر 

 2.2 42 شكل متقطعب
 04.1 26 تخضع لرغبة رب العمل

 60.1 01 تخضع إلى رغبتي الشخصية
 ٪ 011 68 المجموع

أخذ العطلة يخضع إلى الرغبة الشخصية للمبحوثات  نتائج الجدول أعاله إلى أن تفرز أ
من أفراد العينة حصولهم على العطلة خاضع  ٪04.1تليها نسبة ، ٪60.1 وذلك بنسبة

لرغبة رب العمل، في حين المبحوثات اللواتي يحصلن على عطلة محددة مسبقا فهن يأخذنها 
 .٪2.2إما بشكل مستمر أو متقطع وهن بنسب متساوية تقدر ب 

صرحن أن بما أنه ال توجد قاعدة واضحة فيما يخص العطل وأن أغلب العامالت قد 
ولها القدرة على تحديد ما إن كانت تأخذها ، ؤخذ بالتفاوض مع رب العملالعطل يموضوع 

اصة خ فرض بصفة مستمرة أو متقطعة، فيما نجد البعض اآلخر تفرض عليها العطلة
المحالت التي تضطر للغلق أو تغيير نشاطها في أحد المواسم كشهر رمضان مثال، بالنسبة 

ب ير نشاطهم مما يمنح ر يطرون لغلق المحل أو تغلمحالت بيع الحلويات والمرطبات يض
العمل عطلة في ذلك الشهر للعاملة إذا كان ال يحتاج إليها، وأيضا قد يقوم رب العمل بكراء 
 محله لشخص آخر لمزاولة النشاط فيه في شهر رمضان وهنا أيضا، تمنح العطلة للعاملة.

ا ة األجر، أو تبقى في ممارسة عملهوقد تخير العاملة بين أن تأخذ العطلة وهي غير مدفوع
 مع تلقيها ألجرها المعتاد.
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 (: يوضح ما إذا كانت العطلة مدفوعة األجر06رقم )جدول 

  ٪النسبة  التكرارات العطلة مدفوعة األجر
 72.6 77 نعم 
 61.2 16 ال

 ٪ 011 68 المجموع
 ٪72.6من المبحوثات ال يتلقين أجرًا خالل العطلة، بينما  ٪61.2من الجدول نجد أن 

 من أفراد العينة عطلتهم مدفوعة األجر.

ذا ما نظرنا إلى هذه النتائ الفصل  توصلنا إليه فيا وما ج وبالمقارنة مع ما سبق ذكره آنفوا 
نستنتج أن العامالت يفضلن العمل على أخذ عطلة بسبب عدم دفع أجرتهن في السابق 
كن في عطلة، كما أن العامالت عينة الدراسة في غالبيتهن حديثات التوظيف في حال 

المحل وبالتالي مندفعات نحو العمل، وأما النساء اللواتي يحصلن على عطلة مدفوعة األجر 
فهن ممن لهن عقد االدماج المهني، أي مؤسسة التشغيل هي من تتولى دفع أجرة العاملة 

اع فارقة بين ما يقدمه القطالعطلة السنوية، وهنا تظهر الم أثناء العطلة وتحفظ لها حق
 فظ القطاع العمومي على كل حقوقها.  اوالقطاع العام  للعاملة، وكيف يح الخاص

(: يوضح ما إن كان هناك اتفاق مسبق بين المبحوثة وزمالئها في العمل 96جدول رقم )
 على تداول العطلة

 ٪النسبة  التكرارات تفاق على تداول العطلةال ا
 76.5 75 نعم
 51.6 54 ال

 77.5 74 أحيانا
 ٪011 68 المجموع

اتفاق مسبق بينهن وبين هناك من أفراد العينة ال يكون  ٪51.6من خالل الجدول نجد أن 
اك اتفاق من المبحوثات يكون هن ٪76.5تداول العطل، تليها  زمالئهن في العمل على



 للمرأة العاملة المهني ستقرارالا علىالظروف المهنية  تأثير                     خامسالفصل ال
 

 
311 

من  ٪77.5في العمل بخصوص تداول العطل، ونسجل  مسبق بينهن وبين زمالئهن
 المبحوثات ممن يتفقن أحيانا مع زمالئهن في العمل بخصوص تداول العطل.

يها، من يحصلن عل مقارنة مع ةبما أن نسبة العامالت اللواتي ال يحصلن على عطل كبير 
االعتبار  األخذ بعينال يكون هناك اتفاق مسبق مع بقية العمال بالمحل، ومع فمن الطبيعي أ

أن بعض العامالت يعملن إما بمفردهن في المحل أو مع رب العمل فقط ولذلك فإنه كما 
 سبق الذكر أن االجازات ليست محددة وتخضع لضوابط يفرضها رب العمل ونمطية العمل.

 (: يوضح مدى إمكانية المبحوثة الخروج بترخص من قبل رب العمل96جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات جإمكانية الخرو 
 55.2 61 نعم
 77.5 74 ال

 22.7 71 أحيانا
 ٪011 68 المجموع

من أفراد العينة يمكن لهن الخروج بترخيص من  ٪55.2يظهر من الجدول أعاله أن 
من المبحوثات يخرجن أحيانا بترخيص من قبل رب العمل،  ٪22.7صاحب المحل، بينما 

 من المبحوثات ال يمنح لهن رب العمل ترخيص بالخروج من المحل. ٪77.5و

 ونة فيما يخص أمربمر  ون يتعاملفي مجملهم أن أرباب العمل النسب نستنتج من هذه 
ل في الحاالت االضطرارية، فالعاملة تستأذن رب العمل وتطلب ترخيص الخروج من المح

 نهار وليس لديهنلالت يعملن طول اخاصة وأن العام ،بالخروج إذا كان األمر يتطلب ذلك
د، مؤسسات العمومية )البلدية، مركز البريالوقت لقضاء أمورهن الشخصية كالتي تتعلق ب

كون  سبة لهذا العملجابي بالنياالجانب دفع فواتير الكهرباء،..الخ(، ولذلك نجد أن هذا 
 بالزبائن فهنا قدإال في حال كان المحل يعج  ،أي وقتالعاملة لها إمكانية الخروج في 

 . وهذا أمر طبيعي يرفض رب العمل السماح للعاملة بالخروج
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 (: يوضح ما إذا كانت المبحوثة تحصل على ترخيص )إذن( بالغياب06جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات حصول على ترخيص غياب
 21.2 22 نعم
 20.1 24 ال

 21.1 20 أحيانا
 ٪011 68 المجموع

من المبحوثات اللواتي يحصلن على ترخيص بالغياب،  ٪21.2الجدول أن تبين نتائج 
من المبحوثات  ٪21.1من أفراد العينة ال يحصلن على ترخيص بالغياب، ونجد  ٪20.1و

 تحصلن أحيانا على ترخيص بالغياب.

نالحظ من هذه النتائج أن هناك تقارب في النسب وهذا يعني أن الحصول على إذن بالغياب 
نه رب نزعج ميلنسبة للعاملة من الحصول على إذن بالخروج، فغياب العاملة قد أصعب با

  العمل، ولذلك ال تحصل عليه العاملة بسهولة. 

 ما إذا كانت المبحوثة تتعرض إلى مشاكل في العمل(: يوضح 66جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات التعرض للمشاكل
 1 45 دائما 
 60.1 01 أحيانا
 24.1 76 نادرا
 71.0 76 ابدا

 ٪ 011 68 المجموع
 ،في عملهن للمشاكل نمن المبحوثات يتعرض ٪60.1من خالل الجدول أعاله نسجل 

من المبحوثات  ٪71.0من أفراد العينة نادرا ما يتلقين مشاكل في عملهن، تليها  ٪24.1و
ال يتعرضن أبدا للمشاكل أثناء مزاولة عملهن، بينما المبحوثات اللواتي يتعرضن دائما 

 .٪1للمشاكل في المحل تقدر نسبتهن ب 
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من المشاكل أثناء مزاولتهن لعملهن داخل المحل التجاري،  اً نرى أن المبحوثات يواجهن بعض
عهم العاملة، تربوي للفئات التي تتعامل مالي و والثقاف مييتعلوهذا رجع إلى اختالف المستوى ال

وكما هو معروف أنه كلما اختلفت الشرائح التي يتفاعل معها الفرد كلما أدى ذلك إلى 
االختالف وقد يتعداه األمر إلى مشادات كالمية األمر الذي يسبب للعاملة مشاكل مع رب 

منهن كلهم سيشترون منه، ف باإلضافة إلى أن ليس كل من يدخلون للمحل بالضرورةالعمل، 
من يكون له أغراض أخرى كالتحرش والسرقة و غيرها من المشاكل التي تواجهها العامالت 
بشكل يومي داخل المحل، مما قد يعرض العاملة إلى الخطر في بعض األحيان ويجعلها 

بحت تشعر بضغط نتيجة هذه المشاكل، وما يؤكد لنا ما إن أص ،تفكر في تغيير العمل
 صحة هذا الكالم هي نتائج الجدول الموالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للمرأة العاملة المهني ستقرارالا علىالظروف المهنية  تأثير                     خامسالفصل ال
 

 

311 

المشاكل التي تتلقاها المبحوثة أثناء أدائها  طبيعة العالقة بين (: يوضح86جدول رقم )
 ومدى رغبتها في ترك عملها لعملها بالمحل التجاري 

الرغبة في            
 ترك العمل

 طبيعة المشاكل

 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما

 74 التحرش
15.1٪ 

42 
22.7٪ 

/ / 
 

72 
744٪ 

 46 / اإلهانة )السب والشتم(
12.1٪ 

/ 42 
21.2٪ 

77 
744٪ 

 41 تعامل بتكبر )عنصرية(
76.1٪ 

76 
06.5٪ 

46 
72.6٪ 

41 
76.1٪ 

21 
744٪ 

 سناد بعض المهام إ
 الخارجة عن عملي

/ / 41 
14٪ 

42 
24٪ 

74 
744٪ 

 07 المجموع 
9913٪ 

93 
0116٪ 

09 
0813٪ 

09 
0619٪ 

7 0 
011 ٪ 

من المبحوثات أحيانا يرغبن في تغيير عملهن، وتمثل  ٪04.6من خالل الجدول نالحظ أن 
منهن يواجهن مشكلة  ٪06.5منهن يتعرضن لمشاكل اإلهانة )السب والشتم(، و 12.1٪

من أفراد العينة يرغبن أحيانا في ترك عملهن،  ٪22.1، ونجد التكبر وتعامل بعنصرية
رغبن في ترك من أفراد العينة الذين نادرا ما ي ٪14لتحرش، بينما ل نمنهن يتعرض 15.1٪

 سناد بعض المهام خارج عن عملهن.عملهن يواجهن مشكلة إ

والتي تساوي  1قيمة اختبار مربع كاي لالستقالليةبناءا على النتائج السابقة إضافة إلى 
ª62.502  4.46من أي أقل 4.444وأقل قيمة لمستوى الدالة هو  1وبدرجة حرية =α 

                                                           
  76وعددهم نقص في عدد التكرارات راجع إلى أن بعض المبحوثات ال تتعرضن للمشاكل في عملهن ال. 

يستخدم هذا االختبار إلثبات وجود عالقة بين متغيرين، فإن كان مستوى الداللة  لالستقاللية:اختبار مربع كاي  - 1
فإنه ال توجد استقاللية بين المتغيرين وبالتالي توجد عالقة، أما إذا كانت قيمة مستوى الداللة أعلى من  αأقل من قيمة 

 القة بينهما.ن المتغيرين أي ال توجد عيفهذا يعني وجود استقاللية ب αقيمة 
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 كللمشاا ن طبيعةبيمتوسطة إحصائية دالة عالقة هناك فإن (، 4.6قيمة معامل بيرسون )و 
ا هناك مشاكل ال يمكن تحمله يث نجد أنح، العاملة ورغبتها في ترك عملها اتتلقاه ذيال

ا نالحظ أن ير في ترك العمل، مع أننكلتفلكمشكلة التحرش فإنها تعتبر أكثر سبب يدفعها 
من الضغوطات ومع ذلك لزلن متمسكات بعملهن ففي بعض  اً كبير  اً العامالت يتحملن جزء

 األحيان يقمن بأعمال خارج مهامهن األساسية ومع ذلك فإنهن نادرا ما يفكرن بترك عملهن.

 (: يوضح ممن تتلقى المبحوثة المشاكل في العمل76جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات األشخاص الذين يسببوا المشاكل للمبحوثة
 26 21 النساءالزبائن 

 25.6 71 الزبائن الرجال 
 25.6 71 صاحب المحل )رب العمل(

 1 46 زمالء العمل الذكور
 7.0 47 زمالء العمل النساء

  011٪ 70    المجموع
يظهر من خالل الجدول أن أغلب الذين يسببون للمبحوثات مشاكل في العمل هم الزبائن 

الزبائن الرجال وصاحب المحل بنسبة ، تليها وبنسب متساوية ٪26النساء وذلك بنسبة 
من المبحوثات تعرضن للمشاكل بسبب زمالء العمل الذكور، ونسجل  ٪1، ونجد 25.6٪

 من المبحوثات اللواتي تتعرضن للمشاكل في العمل بسبب زمالء النساء. ٪7.0كأقل نسبة 

وهذا راجع  ،للعامالت في المحل يتضح من هذه النسب أن النساء أكثر فئة تسبب المشاكل
ور النساء، أمعمل بها النساء تخص إلى أن أغلب المحالت التي أجريت فيها الدراسة والتي ي

باإلضافة إلى أن النساء أصبحن يتسوقن بشكل كبير وبالتالي هي الفئة األكبر التي تتعامل 
 .معها العامالت قيد الدراسة

 

 
                                                           

 76وعددهم نقص في عدد التكرارات راجع إلى أن بعض المبحوثات ال تتعرضن للمشاكل في عملهن ال. 
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 المبحوثة حيال المشاكل التي تتعرض لها(: يوضح كيف تتصرف 66جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات كيفية التصرف
 14.0 64 ألتزم الصمت

 25.6 71 أبلغ صاحب المحل
 2.6 42 أبلغ زمالئي في العمل

 ٪  011 70 المجموع
من أفراد العينة يلتزمن الصمت إزاء ما يتعرضن إليه  ٪14.0يتضح من خالل الجدول أن 

من المبحوثات تبلغن صاحب المحل بما يتعرض إليه من مضايقات  ٪25.6من شاكل، و
من المبحوثات يبلغن زمالئهن في العمل لما يتعرضن  ٪2.6داخل المحل، بينما نجد 

 لمشاكل داخل المحل.

تزمن الصمت إزاء ما يقابلهن من مشاكل يلأن العامالت ما نالحظه من هذه التصريحات 
 وتصرفات داخل العمل، وهذا الموقف السلبي ناتج عن عدة مبررات منها:

ال يوجد جهة مسؤولة تشتكي إليها العاملة وتحفظ لها حقها إال مراكز األمن وفي  -
نظر العاملة أن األمر ال يستدعي الوصول إلى هذه المرحلة خاصة ما سينجر من 

 ات عند تقديم شكوى في مراكز الشرطة.يوتبعبيروقراطية 
مكن بسيطة ويقد تلجأ المرأة لصاحب العمل في حال كانت المضايقات أو المشاكل  -

من صاحب المحل ذاته فإنه  اً حلها من قبل رب العمل، ولكن إذا كان المشكل نابع
 ليس هناك مخرج لها إال الخضوع والصمت أو ترك العمل وتغير المحل.

لعامالت في هذا المجال، مع انعدام ابات التي تعنى بهذه الشرحة من اللنقغياب  -
الوعي بالحقوق وطريقة استرجاعها لدى الكثير من النساء العامالت في المحالت 

لتمسك دي الذي دفعهن لالتجارية، وهذا مرده للمستوى التعليمي للعامالت وللعوز الما
 ل غياب لفرص بديلة.بعملهن في ظ

                                                           
 .مجموع التكرارات تعبر فقط عن المبحوثات اللواتي تعرضن للمشاكل في العمل 
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عزعة ز تساهم في عدم استقرار العاملة بعملها، ويتعدى األمر إلى  مل مجتمعةكل هذه العوا
 النفسي بالعمل، على خالف ما تحصل عليه العامالت في القطاع العمومي. هااستقرار 

رار المهني االستق على اموتأثيره تأمين االجتماعيالو  ثانيا: الظروف األمنية في بيئة العمل
 للمبحوثات

 يوضح ما إذا كان المحل يحتوي على وسائل أمنية(: 36جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات توفر وسائل أمنية
 61 01 نعم 
 02 21 ال

 ٪011 68 المجموع 
تبين نتائج الجدول أعاله أن أغلب المحالت التجارية التي تعمل بها المبحوثات تتوفر بها 

من المبحوثات ال يتوفر المحل الذي  ٪02، غير أن ٪61وسائل األمنية وذلك بنسبة ال
 يعملن به على وسائل أمنية.

ت، غير العامالوسالمة وسائل األمنية في مكان العمل أمر مهم لضمان أمن الإن توفر 
أن هذه الوسائل تتمثل في  ٪ 744صرحن المبحوثات وبنسبة أنه عند بحثنا عن طبيعتها 

ن كانت تعبر عن أحد وسائل رات مراقبةيكم األمن الحديثة إال أنها ال تعد كافية لحماية ، وا 
النساء العامالت، فالكمرات مهمتها تسجيل ما يحصل بالمحل وتعد كإثبات ضد الجاني في 

بالمحل، فاألجدر توفر أعوان أمن أو أجهزة حال كان هناك اعتداء على العاملة أو سرقة 
 ا يغيب في المحالتار لتحمي العاملة من أي خطر وبشكل فوري وسريع، وهذا مإنذ

 (الجانب األمني) ملة تعمل في مراكز تجارية فان هذاعكس لو كانت العاعلى ، التجارية
وع قانونية عند الشروع في تنفيد مشر فرضه بنود وت   ،يدخل ضمن االطار التنظيمي العام

طريقة و مطية االشراف ولكن ن ، مع أنه نفس النشاط الممارس )البيع(،فتح مركز تجاري 
 شكال.تختلف وهنا يكمن اإلالتسيير 

 

 



 للمرأة العاملة المهني ستقرارالا علىالظروف المهنية  تأثير                     خامسالفصل ال
 

 
311 

 (: يوضح ما إن كانت المبحوثة تحظى بالتأمين االجتماعي 81جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات التأمين االجتماعي للمبحوثة
 24.1 76 نعم
 11.7 56 ال

 ٪ 011 68 المجموع
من أفراد العينة ال يحظين بتأمين اجتماعي،  ٪11.7حسب ما أفرزته نتائج الجدول نجد أن 

 فقط من المبحوثات اللواتي حصلن على تأمين اجتماعي. ٪24.1و

بتأمين اجتماعي، والمشكل األكبر  ما يظهر من هذه النسب أن جل العامالت ال يحظين
هو أثناء ملء االستمارات نستوقف المبحوثات عن سبب عدم تأمنهن من قبل رب العمل 
فكانت إجابتهن أنه ليس لهن الحق في التأمين، أن رب العمل ال يرغب في ذلك، والبعض 

 األخر لم تفهم معنى التأمين االجتماعي وال يعلمن هل هن مؤمنات أم ال.

قابلتنا إحدى الحاالت التي منعنا فيها أرباب العمل من التحدث مع العامالت  ات السياقذفي 
بحجة أنهن غير مؤمنات وأن مفتشية العمل قد قدمت لهن ضريبة بهذا الشأن ومع ذلك 

 تؤمن العامالت.اليزال لم 

ولذلك  االجتماعيما يمكن استنتاجه من هذه الوقائع أن العامالت ال يدركن بأهمية التأمين 
لسن حريصات بفرضه على رب العمل، وهذا األخير يستغل حاجتهن المادية ويقوم بتشغيلهن 
دون تأمين، ذلك أن التأمين االجتماعي يجعل صاحب المحل يدفع أموال لصندوق التأمين 

هو ونفقات إضافية، وبالتالي ف باإلضافة إلى دفع أجرتهن، وهذا ما يكلف رب العمل أمواالً 
يتهرب من تأمين العامالت حتى لو حصل على غرامة كعقوبة، فهو يفضل دفع الغرامة 

ين، فضال على ما يترتب على تأمين العاملة من عقد ووثائق على دفع أموال لصندوق التأم
غالبا ما تجعل األمر أكثر تعقيدا وبالتالي وفي ظل هذه الحالة كون من السهل فصل 

ب العمل بها من الناحية اإلدارية أو القانونية، وهنا يضيع حق العاملة فال يوجد ما يربط ر 
 النساء العامالت في المحالت التجارية السيما تلك التي تتعرض ألخطار وحوادث العمل.
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 االستقرار المهني للمبحوثات لبيئة الداخلية للعمل وتأثيرها علىثالثا: ا

 الذي تعمل عنده المبحوثة (: يوضح جنس رب العمل08جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات جنس رب العمل
 11.7 56 ذكر 
 24.1 76 أنثى

 ٪ 011 68 المجموع
من  ٪24.1من أفراد العينة رب عملهن ذكر، في حين  ٪11.7من خالل الجدول نجد أن 

 المبحوثات صاحب المحل أنثى.

لرجال حيث من المعروف أن اهم ذكور وهذا منطقي جدا، أرباب العمل  أن أغلبالواضح 
 حلم، إلنشاء النساء بعد أن فتح المجال أمامها ن هذه المهنة وانتقلت إلىو هم من يزاول

 قيود قانونية أو اجتماعية. تجاري وممارسة هذا العمل دون أي
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 (: جدول يوضح الظروف الفيزيقية للمحيطة بالمبحوثة98جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات مناسبةاإلضاءة  ما إن كانت
 16.2 62 نعم 
 0.1 40 ال 

 ٪ 011 68 المجموع
 ٪النسبة  التكرارات جيدة التهويةما إن كانت 

 14.1 16 نعم
 1.2 46 ال

 011 68 المجموع
 ٪النسبة  التكرارات ما إن كان المحل به مكيف هوائي  

 16.2 62 نعم
 0.1 40 ال

 011 68 المجموع
 ٪النسبة  التكرارات تشعر بضوضاءما إن كانت المبحوثة 

 6.6 46 دائما 
 07.1 07.1 أحيانا
 22.5 22.5 نادرا
 71.6 71 ابدا 

 ٪011 68 المجموع
مة وجيدة بالنسبة للمبحوثات، جد أن أغلب الظروف الفيزيقية مالئمن خالل الجدول ن

فقط ممن يعتبرنه غير  ٪0.1يرين أنه مناسب و ٪16.2فبالنسبة لعامل اإلضاءة فنجد أن 
من  ٪1.2من المبحوثات تعتبرنها مناسبة و ٪14.1مناسب، أما بالنسبة للتهوية فنجد 

المبحوثات تعتبرها غير مناسبة، وفيما يخص مدى توفر مكيفات هوائية بالمحل نجد أن 
منهن ال يوجد  ٪1.2من المبحوثات صرحن أن مكان عملهن به مكيفات هوائية، و 16.2٪
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من المبحوثات تشعر أحيانا بالضوضاء،  ٪07.1بمكان عملهن مكيف هوائي، ونالحظ أن 
منهن ال  ٪71.6من المبحوثات نادرا ما تشع بوجود ضوضاء من حولها، تليها  ٪22.5و

 منهن تشعر دائما بوجود ضوضاء.   ٪6.6تشعر أبدا بوجود ضوضاء بمحل العمل، و

تجاه العام إلجابات العامالت كان إيجابي فيما يخص الظروف الفيزيقية النالحظ أن ا عموما
التي تحيط بهن في بيئة العمل، وأغلبها راجع إلى طبيعة المناخ بمنطقة أدرار، فالجو جاف 

عن الرطوبة، باإلضافة إلى أن المحالت التجارية في أغلبها تم ترميمها وا عادة بنائها  اً بعيد
الطالء وتوفير مكيفات، ذلك أن فصل الصيف حار  ثالية من حيوفق معايير ذات جودة ع

مشكل  هناك فقط لتلطيف الجو، هوائي توفير مكيف لجدا األمر الذي يتطلب من رب العم
تواجهه العامالت ويدخل ضمن جو المنطقة والجنوب بشكل عام، وهو الزوابع الرملية 

ي عامالت من حيث التنظيف أو فالمتكررة طوال السنة والتي قد تسبب في عمل إضافي لل
حال كانت العاملة لها مشكل صحي كالحساسية من الغبار، ومع ذلك فال يمكن اعتباره 

طرت ولكن قد يتفاقم األمر إذا  اضي المنازل، مشكل متعلق بالعمل لوحده ألنه موجود حتى ف
ذا إ لتنظيف وكما هو معروف أن المحل ذو مساحة ضيقة فقد يزيد من مرضها، وخاصةل

 أخذنا بعين االعتبار أنها غير مؤمنة اجتماعيا أي أن مصاريف العالج تقع على عاتقها.
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 العمل مريح بالنسبة للمبحوثة مكان (: يوضح ما إذا كان98جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات مكان العمل مريح
 51.6 54 نعم 
 24.2 25 ال
 ٪ 011 68 المجموع 

، ٪51.6وتمثل نسبتهن بتظهر نتائج الجدول أن أغلب المبحوثات راضين عن مكان العمل 
  من أفراد العينة يجدن أن مكان العمل غير مريح بالنسبة لهن. ٪24.2 في حين

 راحة فيه، ونقصد بأريحية المكان مناليظهر أن العامالت يعجبهن مكان العمل ويشعرن ب
 .للجلوس في حال عدم وجود عملحيث شكله، نقاوته، توفر مقاعد 

مكان العمل )المحالت التجارية( التي ترددنا عليها طيلة مشوارنا البحثي نشهد أنها  أن 
 وي علىتتتوفر على الظروف المالئمة للعمل، ولكن لفت انتباهنا أن هذه المحالت ال تح

للمياه، األمر الذي نعتبره حسب رأينا ضروري في أي مكان عمل، خاصة إذا أخذنا  ةدور 
 بعين االعتبار بعد مكان إقامة المبحوثات عن محل عملهن.

أن يتم إعادة النظر في تنظيم عمل المرأة في المحالت  ضروري حسب رأينا من اللذلك 
التجارية بحيث تتوافق والشروط الضرورية للعمل، إذ ال مانع من تأنيث المحالت التجارية 
ولكن ال بد من جمع هذه المحالت وجعلها في مراكز تجارية تتوفر على كل ما يضمن 

 السالمة الصحية والنفسية للعاملة.

ت من خالل الدراسة أبدين رضى وقبول لوضعهن، إال أن ذلك الرضى حتى لو أن العامال
قهري مقرون بحاجتهن المادية، وكان من األجدر أن تبقى هذه المهنة فرصة للفتيات للعمل 

 وكسب رزقهن ولكن دون استغالل وضمن إطار مقبول.
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مدى رغبة المبحوثة و  ما إذا كان مكان العمل مريح (: يوضح العالقة بين08جدول رقم )
 وتغير نوعهفي ترك العمل 

الرغبة في ترك        
 العمل

 مكان العمل مريح

 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما 

 41 نعم
77.1٪ 

25 
02.2٪ 

72 
24٪ 

76 
26٪ 

54 
744٪ 

 77 ال
02.2٪ 

72 
05.2٪ 

42 
77.6٪ 

/ 25 
744٪ 

 06 المجموع
9113٪ 

96 
0019٪ 

06 
0710٪ 

06 
0710٪ 

68 
011٪ 

يرغبن أحيانا في ترك عملهن، تليها من أفراد العينة  ٪00.2من خالل الجدول نجد أن 
ادرا المبحوثات اللواتي يرغبن نمن أفراد العينة يرغبن دائما في ترك عملهن، ونجد  24.1٪

، ويعني أن البعض من ٪71.0بنسب متساوية تقدر ب وأبدا في التخلي عن عملهن 
في ترك العمل وتغيير نوعه بين الحينة واألخرى، وقد يعزى هذا  العامالت يخالجهن التفكير

من  ٪05.2إلى مدى شعور العاملة بالراحة في مكان عملها، وحسب الجدول نجد أن 
 ٪02.2المبحوثات يرغبن في ترك عملهن أحيانا ومكان العمل غير مريح بالنسبة لهن، و

راد العينة يرغبن دائما في ترك من أف ٪02.2منهن يعتبرن أن مكان العمل مريح، ونجد 
  عملهن ومكان عملهن غير مريح.

بدرجة  ª76.070تساوي  التي قيمة مربع كايإلى ما تقدم من نتائج وبالنظر ل استناداً  
قيمة معامل بيرسون   و ، α=  0.00  وهي أقل من قيمة  4.447ومستوى داللة  2حرية 

دالة ي عكسية متوسطة وهية ارتباط عالقة بالتالي إن هذه النتيجة تبين أن هناك ،(-4.6)
مدى مناسبة وشعور العاملة بأريحية في مكان عملها ومدى رغبتها في ترك بين  حصائياإ

كلما قل تفكير المبحوثة في ترك عملها وزاد استقرارها  ا  فلكما كان المكان مريحعملها، 
المهني، والعكس صحيح أي كلما كان مكان العمل غير مريح كلما زاد تفكيرها في ترك 
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 ة بين االستقرار المهني وشعور العاملة بأنعملها وقل استقرارها المهني، فالعالقة عكسي
  مكان العمل مريح1

 يوضح ما إذا كان عمل المبحوثة يتطلب حمل السلع (: 68جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات العمل يتطلب حمل السلع
 72.6 77 دائما 
 05.6 04 أحيانا
 22.7 71 نادرا
 76.5 75 ابدا

 ٪011 68 المجموع
من أفراد العينة أحيانا يتطلب عملهن حمل السلع، تليها  ٪05.6من خالل الجدول نجد 

من المبحوثات ال  ٪76.5من المبحوثات نادرا ما يتطلب عملهن حمل السلع، و 22.7٪
يتطلب عملهن أبدا حمل السلع، في حين أن المبحوثات اللواتي يتطلب عملهن دائما حمل 

 .٪72.6السلع فإنهن أقل نسبة وتقدر ب 

من  لحمل السلع وهو جزء النتائج أن أغلب المبحوثات يضطرن ما نستشفه من خالل هذه 
وعرض السلع، وقد تغير مكانها وكل هذا عملهن بالمحل، فالعاملة هي من تقوم بترتيب 

يجعلها تحمل البضائع والسلع داخل المحل، اإلشكال هنا ليس في حمل السلع بحد ذاتها 
نما فيما إذا كانت هذه األخيرة من الوزن الثقيل واألبعد من ذلك هو إذا لم يكن هناك من  وا 

 ، فهنا تكمن خطورة الوضع. يعينها في ذلك
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 األشخاص الذين يقومون بحمل السلع في المحل(: يوضح 88جدول رقم )

 
 من ساعد المبحوثة  

 
 من 

 حمل السلعي

 ٪النسبة  التكرارات

 بمساعدة  العاملة
 العملزمالء 

 
07 

08  
01.1 

 

93 

 بمساعدة
 رب العمل

96 80 

 64 02 عمال آخرين
 2.2 42 صاحب المحل

 ٪ 011 68 المجموع 
من المبحوثات صرحن بأن األشخاص الدين يقومون  ٪64يظهر من الجدول أعاله أن 

من المبحوثات هن من يقومون بحمل السلع،  ٪01.1وبحمل السلع هم عمال آخرين، 
منهن يساعدهن زمالئهن في العمل، أما  ٪21منهن يعينهن في ذلك رب العمل و 57٪

بالنسبة للمبحوثات اللواتي صرحن بأن رب العمل فقط هو من يقوم بحمل السلع فإن نسبتهن 
 .٪2.2تقدر ب 

، في عملهن ذلك أنهن يقمن بعمل شاق اً كبير  اً ما يمكن استنتاجه أن العامالت يبذلن جهد
ه فعال أنثناء ملء استمارات الدراسة، وقد الحظنا هذا من خالل دراستنا االستطالعية وكذا أ
ن )كل محل حسب ما يبيع م ، سلةالعاملة تقوم بحمل السلع أثناء ترتيبها في الرفوف

ل هؤالء دما نقيم عم، وهذا يعني أن عملهن ال يقتصر على البيع فقط، ولذلك عنمنتوجات(
النساء في ظل ما ذكر آنفا من ظروف ومع ربطها بما تتلقاه العاملة من أجر، نكتشف 

 ذلك. عكسالمعاناة وصعوبة هذا العمل، مع أن ظاهره يبدو 
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 وضح ما إن كان العمل بالمحل يسبب التعب واالرهاق للمبحوثة(: ي78جدول رقم )

 
 شعور

 المبحوثة
 سبب اإلرهاق والتعب            بالتعب بسبب

 العمل بالمحل 

 ٪النسبة  التكرارات

 
 نعم

  كثرة الزبائن
51 
 

08  
11.1 

9913 
 9019 99 طول ساعات العمل

 0016 96 كثرة التركيز في العمل
 22.7 71 ال         
 ٪ 011 68 المجموع 

يشعرن بالتعب واالرهاق أثناء عملهن، من أفراد العينة  ٪11.1يتبين من الجدول أعاله أن 
منهن يشعرن باإلرهاق  ٪20.2منهن سبب تعبها هو كثرة التركيز بالعمل، و ٪07.6تمثل 

منهن يرجع سبب شعورهن بالتعب راجع لكثرة الزبائن،  ٪22.1بسبب طول ساعات العمل، و
 من المبحوثات ال يشعرن بالتعب واالرهاق في عملن بالمحل. ٪22.7بينما 

ما ال شك فيه أن أي عمل يقوم به الفرد يحتاج إلى جهد عضلي أو فكري فهو متعب م
ئف بالوظاد فيها شدة اإلرهاق مقارنة يومرهق ال محال، غير أن هناك من األعمال التي يز 

األخرى، فكلما كانت المهنة تتطلب أكثر من أسلوب في العمل كاستخدام الجهد العضلي 
عامل مع من خالل تنفسي  ارهاقطويلة ومستمرة خالل اليوم، و  لحمل السلع، والوقوف لفترة

مختلف فئات المجتمع ومن كال الجنسين إضافة إلى حراسة المحل عندما يكتظ بالزبائن، 
من مصادر نفور العاملة من عملها وبالتالي هو  اً كلما زاد عبء العمل وكان ذلك مصدر 

نعدم  االمتيازات التي تحصل عليها أحد عوامل عدم االستقرار المهني، خاصة عندما ت
 العاملة.
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 في عملها بالمحل (: يوضح العالقة بين شعور المبحوثة بالتعب68جدول رقم )

  ورغبتها في ترك العمل 

من أفراد العينة لهن الرغبة أحيانا في ترك عملهن هن  ٪01.6من الجدول نالحظ أن 
من المبحوثات ال يرغبن أبدا في  ٪25.6يشعرن بالتعب واالرهاق في عملهن، بينما نسجل 

من أفراد العينة  ٪25.2ترك عملهن وهن ال يشعرن بالتعب واالرهاق في عملهن، ونجد أن 
نادرا ما يرعبن بترك عملهن وهن ال يشعرن بالتعب خالل مزاولتهن لمهنتهن، في المقابل 

الرهاق ب وامن المبحوثات يرغبن دائما في ترك عملهن وهن يشعرن بالتع ٪26.0نرى أن 
 في عملهن.

 ª74.747تساوي  التي مربع كاينستنتج من هذه النتائج باإلضافة إلى ما أفرزته قيمة 
وبالنظر معامل  α=  0.00  وهي أقل من قيمة  4.476ومستوى داللة  2بدرجة حرية 
دالة إحصائيا  ضعيفة أن هناك عالقة طردية نجد، (4.0االرتباط بيرسون )لقيمة معامل 

شعور العاملة بالتعب واالرهاق خالل عملها ومدى رغبتها في ترك عملها، غير أنها بين 
العاملة أن العمل مهما كان البد وأن يكون فيه جزء  اقتناعذلك راجع إلى  عالقة ضعيفة،

ال لما كان الفرد يتحصل من جرائه مقابل مادي، ولكن تتفاوت درجة الرغبة  من التعب وا 
روفهن االجتماعية والمهنية على حد السواء، وهذا ما يؤكد مدى لدى العامالت بتباين ظ

 .الظروف المهنية التي تواجهها خالل عملهاأحد تأثر االستقرار المهني للعاملة ب

الرغبة في ترك      
 العمل

 الشعور بالتعب

 المجموع أبدا نادرا أحيانا  دائما

 71 نعم 
26.0٪ 

22 
01.6٪ 

74 
70.1٪ 

46 
77.1٪ 

51 
744٪ 

 47 ال
6.2٪ 

45 
27.5٪ 

46 
25.2٪ 

41 
25.6٪ 

71 
744٪ 

 06 المجموع
9113٪ 

96 
0019٪ 

06 
0710٪ 

06 
0710٪ 

68 
011٪ 
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 (: يوضح ما إذا كانت المبحوثة تتغيب عن العمل 38جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات  مدى تغيب المبحوثة 
 21.2 22 أحيانا 
 05.6 04 نادرا
 75.2 70 ابدا

 ٪ 011 68 المجموع 
 ٪21.2من أفراد العينة يتغيبن نادرا عن عملهن، تليها نسبة  ٪05.6كما هو مبين أعاله أن 

من المبحوثات ال يتغيبن أبدا عن  ٪75.2من أفراد العينة يتغيبن أحيانا عن عملهن، و
 عملهن.

من المالحظ التزام العاملة بالحضور إلى عملها بانتظام فهن نادرا ما يتغيبن، وهذا مؤشر 
إيجابي من قبل النساء العامالت فقلة الغياب دليل على رغبتهن في العمل وعدم تفريكهن 
فيه، وقد أشرنا سابقا أن العاملة لها إمكانية الخروج بترخيص من قبل رب العمل وربما هذا 

لك دون لقدرة على ذان غيابها ففي حال احتاجت للخروج لقضاء أمور معينة فلها ما يقلل م
 ها واالستقرارقاء في عمللة الغياب فإن لها نية مسبقة بالباللجوء للغياب، وبما أن العاملة قلي

 غيبت العاملة فقد يكون به، غير أن هذا ال يعني عدم تغيب كلي للعامالت ولكن لو ت
 وهذا ما يؤكده الجدول الموالي.ضطرارية ألسباب ا
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 (: يوضح األسباب التي تجعل المبحوثة تتغيب عن العمل71جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات أسباب التغيب 
 07.1 25 في حالة مرض

 21.2 22 ظروف طارئة أو عائلية 
 0.1 40 االنشغال بالدراسة

 75.2 70 وجد سبب للغيابيال 
 ٪ 011 68 المجموع

من أفراد العينة يتغيبن عن عملهن في حال  ٪07.1يتبين أن نالحظ من خالل الجدول  
من المبحوثات يتغيبن عن عملهن في حال ظروف عائلية  ٪21.2كان بهن مرض، تليها 

أو طارئة، بينما المبحوثات اللواتي ال يتغيبن يرين أنه ال يوجد سبب للغياب وتمثل نسبتهن 
 من المبحوثات يتغيبن بسبب انشغالهن بالدراسة. ٪0.1، ونسجل 75.2٪

يمكن استنتاج أن العامالت ال يقصدن الغياب لذاته ونعني بذلك أن غيابهن له مبرراته 
 أو أنهن غير مقتنعات ومتدمرات علىالمنطقية، وليس الغرض منه التهرب من العمل 

 ل على رغبتهن فيعملهن وبالتالي يتغيبن عن عملهن، وهذا إن دل على شيء إنما يد
 االستمرار بعملهن والتمسك به.

 رهاأج(: يوضح في حال تغيبت المبحوثة عن عملها كيف يؤثر ذلك على 07جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات تأثير الغياب على األجر 
 24.2 25 نعم
 21.2 22 ال

 24.2 25 على حسب سبب الغياب
 2.2 42 ال أعلم

 ٪011 68 المجموع
من المبحوثات ال يؤثر غيابهن عن العمل على أجرهن،  ٪21.2الجدول أعاله يظهر أن من 

أما بالنسبة للمبحوثات اللواتي يتأثر أجرهن عند غيابهن عن العمل أو على حسب سبب 
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ال يعلمن إذا من ، وهناك من المبحوثات ٪24.2نجد أن نسبهن متساوية تقدر ب  الغياب
 أجرهن أم ال. كان غيابهن عن العمل يؤثر في

بما أن المحالت التجارية تابعة للخواص فإن هذا األخير غالبا ما يكون متشدد في قضية 
الغياب ويربطها باألجر، وذلك أحد األساليب الضاغطة التي يعتمدها القطاع الخاص لفرض 

ب م من الراتخصالاالنضباط وااللتزام على العمال، وبالتالي فإنه في كثير من الحاالت يتم 
للعاملة في حال غيابها، مع أن هناك من أرباب العمل اللذين يأخذون سبب الغياب  ي الشهر 

بعين االعتبار فإن كان الغياب مبرر فإنه يتسامح معه، السيما إن كانت العاملة قليلة 
 الغياب كما أظهرته نتائج الدراسة.

 (: يوضح رد فعل رب العمل في حال غياب المبحوثة97جدول رقم )

 ٪النسبة  التكرارات فعل رب العمل رد 
 57.5 62 يابيبحث عن سبب الغ
 71.0 76 يتقبل األمر ببساطة

 27 76 يهدد بالطرد
 ٪ 011 68 المجموع 

من المبحوثات صرحن بأن رد فعل صاحب المحل  ٪57.5من الجدول أعاله يتبين أن 
من أفراد العينة يتم تهديدهن  ٪27تجاه غيابها يكون بالبحث عن سبب الغياب، بينما ا

من المبحوثات ذكرن أن رب  ٪71.0بالطرد في حال غيابهن عن العمل، في حين نجد 
 العمل يتقبل غيابهن ببساطة.

بأن أرباب العمل يولون اهتمام  ،استنتاجنا ةكما أشرنا سابقا فإن هذا الجدول يؤكد صح
لسبب غياب العاملة وقد يتسامح البعض على ذلك، غير أن البعض األخر يعتمد على 

مل رب الع من طرف أسلوب التهديد بالطرد لتخويف العاملة، ويمكن اعتبار ذلك إظهار
يق عات قانونية جراء تطبيسهولة التخلي عن العاملة، فالبدائل موجودة مع عدم وجود تبل

 .هذا االجراء التعسفي
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 يةعملها بالمحالت التجار  تغييرفي المبحوثة العالقة بين رغبة (: يوضح 97جدول رقم )
  دفعها لذلكتالتي  األسبابو 

الرغبة في ترك         
 العمل في المحل

 أسباب
 العمل غييرتفي  رغبةال 

 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما

 لي فرص تت يح  أ  في حال  
  عمل أفضل

46 
27.1٪ 

74 
02.6٪ 

46 
20.6٪ 

/ 22 
744٪ 

الرغبة في العمل في 
 القطاع العام

40 
25.0٪ 

41 
52.5٪ 

/ / 77 
744٪ 

 45 العمل جد متعب
26.2٪ 

41 
62.1٪ 

42 
77.6٪ 

/ 71 
744٪ 

 42 ال مستقبل لهذا العمل
22.7٪ 

46 
76.2٪ 

42 
76.0٪ 

/ 72 
744٪ 

 40 / ال يوجد بديل
76.2٪ 

42 
72.5٪ 

76 
56.2٪ 

22 
744٪ 

 06 المجموع
9113٪ 

96 
0019٪ 

06 
0710٪ 

06 
0710٪ 

68 
011 ٪ 

من أفراد العينة ال يرغبن بترك عملهن ألنه ال يوجد  ٪56.2من خالل الجدول نجد أن 
من المبحوثات يرغبن أحيانا في تغيير عملهن والتوجه للقطاع العام،  ٪52.5بديل، ونالحظ 

من أفراد  ٪02.6من المبحوثات يرغبن في ترك العمل ألنه جد متعب، و ٪62.1ونسجل 
يرغبن أحيانا في تغيير عملهن في حال أ ت يح ت لهن فرص عمل أفضل، وأما بالنسبة العينة 

للمبحوثات اللواتي يرغبن دائما في تغير عملهن ألنه ال مستقبل لهذا العمل فإن نسبتهن 
 .٪22.7تقدر ب 
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 ª52.741 الذي يساوي  قيمة مربع كاينتائج التي أفرزها الجدول وبالنظر إلى الاستنادا إلى 
باإلضافة إلى قيمة  ،α=4.46وهي أقل من قيمة  4.444ومستوى الداللة  72بدرجة حرية 

ناك هال توجد استقاللية بين المتغيرين، أي أن بالتالي فإنه (، 4.6معامل االرتباط بيرسون )
بين المتغيرين وهما: مدى رغبة العامالت في تغيير  دالة إحصائيا طردية متوسطة عالقة

عملهن واألسباب التي ذكرتها والتي في مجملها تعبر عن سوء الظروف المهنية في 
 ا  كبير  ا  اءيالعمل الذي هي فيه، فالمالحظ أن النساء العامالت محل الدراسة لم يبدين است

 الظروف ما أبدين استياء حول ن، بقدرللظروف االجتماعية التي تواجههن في عمله
 1المحيطة بهن المهنية

ومع ذلك وبالرغم من أن العامالت لهن رغبة في تغيير عملهن إال أن هذه األخيرة ليست 
كبيرة ذلك أنه ال يوجد بديل أمامهن، وبالتالي فإنهن متمسكات بمهنتهن وهذا يعكس رغبتهن 

رجة اراجع ألسباب خفي االستقرار بهذا لعمل، وأن عدم مكوهن في عملهن لمدة طويلة هو 
 عن نطاقهن.

 (: يوضح األسباب التي تدفع المبحوثة للبقاء )الحفاظ( في عملها07رقم ) جدول

 ٪النسبة  التكرارات أسباب البقاء في العمل
 25 22 األجر

 2.0 42 معاملة رب العمل
 74.2 72 مكان العمل
 2.7 40 توقت العمل

 66.2 10 عدم وجود فرص أخرى للعمل
 ٪ 011 097 المجموع 

ز  لنا الجدول أعاله أن أكثر سبب يجعل المبحوثات يستقرين ي   و عدم وجود ه بمهنتهنْبر 
من المبحوثات يرغبن في  ٪25، تليها ٪ 66.2ب فرص أخرى للعمل وتمثل نسبتهن 

الحفاظ على مهنتهن وهذا ألنهن يرغبن في الحصول على أجر، أما بالنسبة للمبحوثات 
، ٪74.2ا العمل بسبب مكان العمل فإن نسبتهن تقدر ب اللواتي يرغبن في االستمرار بهذ
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للبقاء ت للمبحوثا تدفعاألسباب التي توقيت العمل ومكان العمل من بين نجد أن  في حين
  .٪2.0و ٪2.7في عملهن ونسبتهن على التوالي 

من خالل هذه النتائج نستنتج أن الحاجة المادية هي أكثر سبب يجعل العامالت يستقرين 
بعملهن، فكلما تحقق لهن ذلك كلما زاد تمسكهن بمهنتهن، والمالحظ أن الظروف االجتماعية 

 كمعاملة رب العمل غير مهمة بقدر أهمية ما تجنيه العاملة جراء عملها.

 المحالت التجاريةلمرأة باعمل مدى مناسبة  في(: يوضح رأي المبحوثة 67جدول رقم )

 ٪النسبة االجمالية ٪النسبة  التكرارات التجارية مدى مناسبة عمل المرأة في المحالت
  24 72 ألنه عمل محترم نعم 

7113٪ 
 

 61.6 22 حاجة المجتمع لهذا العمل
 72.6 46 إذا كان خاص بأمور النساء 

  ٪ 011 01 المجموع 
  74.1 46 ألن فيه الكثير من المشاكل ال

 22.1 77 النظرة الغير جيدة من قبل المجتمع ٪ 9310
 56.2 24 العوز المادي يدفعها لهذا العمل

  ٪ 011 08 المجموع
من أفراد العينة يعتبرن أن عمل المرأة في  ٪14.1من خالل الجدول أعاله نالحظ أن 

منهن أن ذلك راجع إلى أن المجتمع  ٪61.6المحالت التجارية مناسب لها، حيث تؤكد 
من المبحوثات ترى  ٪72.6منهن ترى أن مرده ألن العمل محترم، و ٪24بحاجة إليه، و

 ٪21.7أن هذا العمل مناسب للمرأة إما كان يتعلق ببيع مستلزمات النسائية، في المقابل نجد 
منهن يرين  ٪56.2من أفراد العينة يعتبرن أن هذه المهنة غير مناسبة للمرأة، حيث نسجل 

منهن عدم موافقتها راجعة إلى  ٪22.1ذا العمل، بينما أن العوز المادي هو ما يدفعها له
من المبحوثات يعتبرن أن مهنة البيع  ٪74.1قبل المجتمع لها، والنظرة الغير جيدة من 

 في المحالت التجارية غير مناسبة للمرأة ألن فيها الكثير من المشاكل.
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مرأة في مزاولة ال اهمرأ على المجتمع األدراري سما يمكن استنتاجه هو أن التغير الذي ط
 تمعات الجزائرية المحافظة، ولكن تجدرلمجرغم أنه يعد من ا ،هو ال يرفضهلهذه المهنة ف

اإلشارة إلى أن مجتمع توات قد تعرض لتغيرات على مستوى النسق األسري والثقافي بسبب 
ثر على ألالنفتاح على الثقافات الفرعية والهجرة الداخلية )من الشمال إلى الجنوب(، مما 

 سلوكيات األفراد وذهنية المجتمع األدراري.
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 خالصة الفصل

من خالل عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالظروف المهنية للمرأة العاملة بالمحالت التجارية 
 اط التالية:لخصها في النقني، توصلنا إلى جملة من النتائج نوتأثيرها على استقرارها المه

الذي تتقاضاه أغلب العامالت ال يكفيهن لتلبية متطلباتهن، مما قد يدفعهن أن األجر  -
د، جرهن في الموعد المحدإلى ترك عملهن بالمحل، باإلضافة إلى أنهن ال يستلمن أ

إال أنه  ،مهنتهنضعف أجر العامالت يدفعهن إلى عدم االستقرار في  وبالتالي فإن
 ضلن البقاء في عملهن.في ذات الوقت في حال رفع أجرتهن فإنهن يف

 6ادل عيأغلب العامالت يعملن ليوم كامل )الفترة الصباحية والمسائية معا(، أي ما  -
ساعات عمل بشكل يومي مستمر، مع إمكانية العاملة الحصول على ترخيص 

 بالخروج أو الغياب في الحاالت االضطرارية.
المرأة من  أن أغلب العامالت ال يحصلن على عطل سنوية، وحتى لو تمكنت -

 الحصول على عطلة فمدتها أقل من شهر، وهي غير مدفوعة األجر.
نها مشاكل مع الزبائن وصاحب أن المشاكل التي تتعرض لها العاملة في المحل وم -

لى ، تعد مؤشرا دافع إوالمتمثلة في غالبها )المعاملة بتكبر، تحرش، إهانة( لالمح
 عدم استقرار العاملة بمهنتها.

ل في ثحالت التي تعمل بها عينة الدراسة تحتوي على وسائل أمنية تتمأن أغلب الم -
كاميرات مراقبة فقط، وبالتالي هناك غياب واضح لألجهزة األمنية التي تحمي 

 .العامالت، باإلضافة إلى أن جلهن ال يحصلن على تأمين اجتماعي
ذ أن إا، أن الظروف الفيزيقية التي تعمل بها العامالت مناسبة وجيدة في مجمله -

نعكس على رغبتهن باالستمرار اأغلب العامالت يعتبرن أن مكان العمل مريح مما 
 واالستقرار بالعمل في المحل.
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 تمهيد

تكمن أهمية الدراسات االمبيريقية بمدى مساهمتها في بلورة نتائج علمية تمكن من       
ية على ج بتوصيات عملاالجتماعية، واألكثر من ذلك الخرو فهم المشاكل المتعلقة بالظواهر 

 ومقترحات تفيد المجتمع.شكل برامج 

إن النتائج المتوصل إليها ال بد وأن تخضع للمناقشة والمقارنة والتحليل على ضوء ما طرحه 
ي ف البحث من فرضيات ودراسات سابقة ونظريات، هذا الترابط والتسلسل العلمي والمنهجي

ة من المسطر يق األهداف قمدى تح األكاديمية الميدانية، أساسي لمعرفةالدراسات العلمية 
 .يبحثه في مساره النطالقحث، والتي سعى إلى بلوغها منذ اقبل البا
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 الدراسةفرضيات  وفقنتائج ال ومناقشة أوال: عرض
رتباطية واستخراج العالقات اال االحصائيات واستقراء عرض وتحليل البيانات الميدانية بعد

 تحقق دىم لتبيان الدراسة نتائجبين متغيرات الدراسة، ها قد وصلنا إلى عرض وصياغة 
 : يلي كما النتائج نجدالفرعية، وعليه  والفرضيات الرئيسية الفرضية

 الفرضية األولى: -1

 االجتماعي، القبول االجتماعية، الوضعية) في والمتمثلة االجتماعية الظروف تختلف
 بالمحالت العاملة المرأة لها تتعرض التي ،(العمل محيط في االجتماعية العالقات
 .المهني استقرارها على تؤثر وهي التجارية

 استقرارها في تؤثر التجارية المحالت في العاملة للمرأة االجتماعية الوضعية 
  المهني

 الشباب لةمرح في التجارية المحالت في العامالت النساء أغلب أن إلى الدراسة نتائج أفرزت
 تجربةك التجارية بالمحالت العمل نحو اتجاههن يفسر ما وهذا المهني مشوارهن بداية وفي
 في ليميالتع مستواهن وأن السيما ،ماديا مدخوال منها تحققن مهنة بمزاولة لهن تسمح أولى

 عليا عمل مناصب إلى الوصول من يمكنهن ال قد الذي األمر ثانوي، الحاالت غلبأ 
 عازبات أغلبهن فإن للعامالت االجتماعية  الوضعية إلى وبالنظر آخر، تنظيم في ومرموقة

 سرةاأل بمسؤولية معنيات غير دمن ما أمامهن عائقا يشكل ال المهن من النوع هذا فان لذا
متوسطة أن هناك عالقة عكسية ( 02نتائج الجدول رقم )ؤكده وهذا ما ت ،(واألبناء الزوج) 

 ينحدرن  أنهنباإلضافة إلى ، بين الحالة العائلية للعامالت ومدى تفكيرهن في ترك العمل
، الشيء الذي جعلهن يعتمدن على أنفسهن ماديا متوسط إلى ضعيف  اجتماعي وسط من

يساهمن في إعالة ( الدراسة مفردات) العامالت من خالل إيجاد عمل يسترزقن منه، كما أن
 ،مدخوله انتظام عدم أو مرضه أو كليهما أو األبوين أحد وفاة في حالخاصة  عائالتهن
 مسؤولية هنعاتق على تقع وبالتالي اخوتهن بين من األولى المراتب يحتلن أنهن باإلضافة
( حيث 02وما يثبت هذا نتائج جدول رقم ) أسرهن متطلبات وتلبية االنفاق على المساعدة
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بين كل من عدد األشخاص الذين تعليلهم المبحوثة دل على وجود عالقة طردية متوسط ي
 .ومدى تفكيرها في ترك عملها

 لرغبةا للعمل للخروج (الدراسة محل) العامالت النساء يضطر الذي األساسي الدافع يتمثل
 واسعا جدال تثير بمهنة األمر تعلق لو حتى، واالقتصادية االجتماعية الوضعية تحسين في
 جعلهني الذي نفسه هو الدافع هذا ،(عدمه من للمرأة مالءمتها مدى عن) المجتمع أوساط في

 لهذه تقييمهن في الرئيسي المعيار أنه كما الوظيفية البدائل غياب ظل في بعملهن يتمسكن
 .توفرها حال في البدائل

 في يامحور  دورا تلعبللمرأة العاملة بالمحالت التجارية  االجتماعية فالوضعية وبالتالي 
 .مهنتهابها استقرار  تأثيرها على

 ةاألسر  تقبل بمدى يتأثر التجارية بالمحالت العاملة للمرأة المهني االستقرار 
 لذلك والمجتمع

 مدينةب التجارية بالمحالت العامالت النساء أن إلى الذكر سالفة النتائج خالل من توصلنا
 صوصاخ المجتمع أفراد من مهم جزء لدى قبوال تلقى أصبحت المهنة هذه أن يعتبرن  أدرار
 عم وتسامحا انفتاحا أكثر( المدينة) الحضر سكان ألن طبيعي وهذا أدرار، مدينة سكان
 ميزينالمت( أدرار والية قصور) الريف سكان نظرائهم من التجارية المحالت في المرأة عمل

 أدرار طقةمن خارج أصولهن المبحوثات جل أن اذ الدراسة، أثبتته ما وهذا المحافظ، بطبعهم
 األسرة بلتق عدم فإن وبالتالي بالمدينة، يقمن  للمنطقة ينتمين اللواتي األخر والبعض
 لحالةا كانت مهما كبير حد إلى مزاولته من سيمنعها العمل لهذا المرأة المتهان  والمجتمع

 المحلب المرأة لعمل واألسرة المجتمع فقبول صحيح، العكس و وأسرتها للمرأة االجتماعية
ا أكثر ويجعله المهن من النوع هذا وبين بينها يحول الذي الحرج عنها سيرفع التجاري 

والذي يشير إلى وجود ( 02نتائج الجدول رقم )نجده محقق يتوافق و وهذا ما استقرارًا به، 
عالقة عكسية قوية بين كل من تقبل األسرة ورضاها عن عمل ابنتهم ومدى تفكير العاملة 

والذي يعبر عن ( 02، باإلضافة إلى نتائج الجدول رقم )ها بالمحل التجاري في ترك عمل
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وجود عالقة عكسية متوسطة بين كل من رأي المبحوثة في ترك العمل ومدى تقبل 
 .المجتمع لعملها

 الخروجو  الممارسات، من معين شكل عليه تفرض بالفرد المحيطة االجتماعية المرجعية إن
 المجتمع يف فعاليته فقد الذي األخير هذا الجمعي، الضمير لمواجهة االستعداد يعني عنها

 مصيرهم قريروت قراراتهم اتخاذ في الفردانية نحو للتوجه االفراد ساعد مما الحديث الصناعي
 راجعالت ذلك إلى ضف المحظورات، من سابقا يعتبرها المجتمع كان سلوكيات وانتهاج
 األسرة لزوال جةنتي النووية األسرة في  وتأثيره تدخالته وتراجع القرابي النسق في الملحوظ
 مةمقاو  على ويحملها بل المجال، هذا في العمل الفتاة على يسّهل الذي األمر الممتدة،
 جسدت حالة على وقفنا وقد...  واألخوال كاألعمام الممتدة األسرة ألفراد المحتمل الرفض

 وأمي توفيم أبي: '' قائلةأثناء المقابلة  لنا صرحت المبحوثات ىحدفإ الفرداني، التوجه هذا
 مالع واعتبروه بشدة وعارضوه األمر استنكروا وأخوالي أعمامي العمل، هذا تعارض ال

 لمجتمعا في أفرادا أن نجد التصريح هذا خالل من ،...'' لذلك أكترث لم أنني إال ،...ُمِهينا،
 كان لماك أنه إذ المرأة، على ممنوعة أنها ويرون  بدونية المهنة هذه إلى ينظرون  يزالون  ال

 في سيكيةالكال القاعدة إلى الرجوع يتم فإنه األنثوي  بالجنس وخاصة بالعرف يتعلق األمر
 ختالطاال من التقليص في يرغب الرجل أن هي هنا والمفارقة االجتماعية، األدوار توزيع
 من وهذا -نهام مفر ال حتمية أصبح باعتباره -( الخ...أخته، أو زوجته) نسائه تسوق  أثناء
 قريباته دأح مزاولة بشدة يعارض قد الوقت نفس في أنه إال مثلهن، نساء مع تعاملهن خالل
، (شرفه) سرتهأ نطاق عن بعيدا كان ما إذا فقط مباح له بالنسبة فاألمر وبالتالي المهنة، لهذه

وهذه النتيجة لمسناها من خالل تصريحات العامالت أثناء المقابلة وملء استمارات الدراسة، 
كلي لتشجيع العنصر الذكوري في توجه ( تظهر غياب 02كما أن نتائج الجدول رقم )

 .العاملة بهذه المهنة

 هو التجاري  بالمحل العمل أن تعتبر من المبحوثات بين من توجد ال أنه اإلشارة تجدر
ذلك أن أغلبهن اتجهن نحو هذه المهنة لعدم توفر  طموحها تلبي التي المثلى الوظيفة
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ال يملكن شهادة تؤهلهن للعمل في مؤسسات أخرى ) أنظر في ذات الوقت مناصب عمل و 
تقرار ولهن رغبة في االس بالمحل العمل ترك في يفكرن ال  أغلبهنومع ذلك (، 22جدول رقم 
 ألسرةا فيها بما) المجتمعية النظرة مقاومة في نجحن قد أنهن وهذا يدل علىبمهنتهن، 

مع و  والتكيف معها للحفاظ على استمرارهن بالعمل، عملهن تجاه السلبية( ، المجتمعالممتدة
 للبحث دائم بشكل يسعين هنف ذلك ال يزلن يواجهن معوقات أخرى تهدد استقرارهن المهني، 

والشعور باالطمئنان وال يشعرن فيه  النفسية الراحة لهن يضمن للعمل آخرمحل  عن
ذلك أن أغلب العامالت اللواتي مارسن عمال قبل االلتحاق بالمحل الذي وجدناها  ستغاللباال
ناء الدراسة كن قد عملن سابقا في محالت أخرى وتركن عملهن به نتيجة لمشاكل ثبه أ

 من العديد على وقفنا دوق ،(21، 22واالستغالل من طرف رب العمل )أنظر الجدول رقم 
 ما لىإ الوصول في أمالً  ،باستمرار عملهن طبيعة من يغيرن  عامالت تخص التي الحاالت
 التجاري  لبالمح العمل في  المستغرقة المدة أن اذ الدراسة، نتائج في واضح وهذا يرتجينه،

 .(21)أنظر الجدول  سنوات 0قصيرة ال تتجاوز  العامالت لجل

 بالمحل العمل) بمهنتها المرأة استقرارعلى  تأثيرا لمجتمعلقبول اإن  القول يمكننا وبالتالي
اصة خ بالتكيف معه إال أن هذا التأثير متوسط يمكن للمرأة مقاومته وتخطيه (التجاري 

 في الوقت الراهن.

 

 لمهنيا استقرارها في تؤثر التجارية بالمحالت العاملة للمرأة االجتماعية العالقات  

 يف رسمي طابع ذات بعالقة يلتزمن العامالت أن إلى عليها المتحصل النتائج تشير
 مع خصيةش مواضيع في الخوض يتجنبن أنهن حيث العمل، بيئة في االجتماعية عالقاتهن
 خالل الحظنا وقد ،(02، 02)أنظر الجدول  العمل زمالء مع حتى أو المحل صاحب
 أن-تجاري ال النشاط فيه يزدهر الذي- رمضان شهر في أدرار بمدينة مشهور لمحل زيارتنا

 حال يف حتى البعض بعضهن مع يتحدثن وال متباعدة مسافات على يتموقعن العامالت
، وقد الحظنا بشكل متكرر طريقة العمل صاحب تعليمات أنها يبدو فيما المحل شغور
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هو و  النساء العامالت والتي تتميز بالصرامة مل التي يعتمدها أصحاب المحالت معالتعا
ما قد يؤثر على نفسية بعض من المبحوثات ويدعم رغبتها في ترك المحل والبحث عن 

وجود عالقة ( والذي يشير إلى 03وهذا ما أثبتته نتائج الجدول رقم ) ،عمل في محل آخر
كلما قل تمسكها بعملها وكلما اتجهنا  ا  كلما كان تعامل رب العمل صارمأي  طردية موجبة

 .نحو األسلوب المتساهل كلما زاد تمسكها بمهنتها

 العمل غطض تخفيف في تساعد محل بأي للعاملين البينية االجتماعية العالقات أن شك ال
 العالقات نظرية ومنها المعاصرة النظريات أثبتته ما وهذا بوظيفته، العامل شغف وتزيد

 العمل، بيئة في ةرسمي الغير وللتنظيمات اإلنسانية للعالقات كبيرة أهمية أولت التي اإلنسانية
 هذه. عام بشكل العمال بين االنسجام عدم يطبعه ممال جوا يخلق قد العالقة هذه وضعف
 ملهنع ممارسة في يومهن من مهما وقتا يقضين اللواتي العامالت، تستثني ال القاعدة
 تالعامال تجاه المحالت أصحاب يحملها التي المسبقة األحكام أن إال التجاري، بالمحل
 سبتتنا ال التي المهام ببعض القيام ويرفضن منضبطات غير أنهن في المتمثلة

 لذينا المحالت أصحاب مع االجتماعية لعالقاتهن تطويرهن بين تحول ،وخصوصياتهن
 .المحل رتغيي في الدائم التفكير إلى بهن ويؤدي استقرارهن في يؤثر ما يوظفونهن،

 صيرةق التجاري  المحل في الدراسة قيد المبحوثات عمل مدة فإن ذكره سبق ما إلى إضافة 
 فضلأ بدائل لهن أتيحت حال في التجارية بالمحالت العمل ترك في تفكيرهن أن كما

 .االجتماعية عالقاتهن بتوطيد مهتمات غير يجعلهن

 لجليا التأثير لها والعاملة المحل صاحب بين االجتماعية العالقة أن نستنتج هنا ومن 
  .المهني استقرارها على يؤثر ما المحل تغيير في العاملة تفكير في
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 الفرضية الثانية-2
 األمنية الظروف التنظيمية، الظروف) في والمتمثلة المهنية الظروف تختلف

 تؤثر يوه التجارية، بالمحالت العاملة المرأة لها تتعرض التي( الفيزيقية الظروف
 .المهني استقرارها على
   للظروف التنظيمية التي تواجهها المرأة العاملة بالمحالت التجارية تأثير

 على استقرارها المهني.

تالي جور أغلب العامالت متدني وبالأن مستوى أُ تبين من خالل جملة النتائج المتوصل إليها 
من ، محددفي وقته ال هاستالميعد غير كاف لتحقيق متطلباتها األساسية ، فضال عن عدم 

أي أكثر من نصف عينة الدراسة ال تتوافق أجورهن  ٪81.2 أن نتائج إلىالجهة أخرى تبرز 
عروف أن ما هو موهذا ما يدفعهن للتفكير في ترك مهنتهن، فك في العمل والجهد المبذول

لألجر أهمية بالغة لدى العامل ويلعب دور بارز في تمسك الفرد بمهنته واالستقرار بها ما 
إن كان يحقق له اشباعا لحاجاته الضرورية، ليس هذا فحسب بل إن لألجر وظيفة كامنة 
 اتتمثل في ابراز المكانة االجتماعية للفرد، فكلما ارتفع مستوى األجور في وظيفة ما كلم
 لزادت درجة استقطاب العمال إليها وحضت بقبول وتشجيع من قبل المجتمع واألسرة، والدلي

على ذلك أن العامالت )عينة الدراسة( يبدين تمسكًا بعملهن ورغبة في البقاء واالستقرار فيه 
باإلضافة إلى عدم حصول (، 30في حال زاد أجرهن وهذا ما تؤكده نتائج الجدول رقم )

          ، وحتى من تحصلن عليها ز أو مكافآت ماديةفعلى حوامالت قيد الدراسة النساء العا
ال تعبر في مضمونها عن مكافآت حقيقية فهي عبارة عن تعويض عن  -٪21.2نسبتهن -

العمل اإلضافي الذي قد تمارسه العامالت في بعض األحيان، وبالتالي ال يوجد مصدر 
 ماعدا أجرها الذي تتقاضاه. لدخل إضافي للعامالت جراء هذا العم

في ذات السياق تبرز النتائج الميدانية لهذه الدراسة إلى أن نسبة عالية من العامالت يعملن 
ذلك راجع لطبيعة العمل -ات أو أكثر يوميًا، على طول السنة ساع 2ليوم كامل بمعدل 

ونخص بالذكر هذين الفصلين  يفشتاء أو الصالبغض النظر إذ كان فصل -بحد ذاته
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ت ن العاماليضا أن حتى لو أوالمالحظ أ لخصوصية الجو الذي تحظى بهما منطقة أدرار،
ال يحصلن على أي تعويض وهذا ما يؤكده  ٪83 بنسبةو  إضافي فإن أغلبهنبعمل قمن 

 .(32الجدول رقم )

ن سنوية، والراجح أيما يتعلق بالعطل واالجازات فإن العامالت ال يحصلن على عطلة وف
ه، ففي كثير من الحاالت كما عبرت د على مدى رغبة ومطالبة العاملة بأمر العطل يعتم

نها ذلك أل عنه احصائيات الدراسة أن العامالت ال يرغبن في الحصول على عطل سنوية
 ،غير مدفوعة األجر هذا األخير الذي بسببه تتحمل هؤالء النساء كل الظروف للحفاظ عليه

 ،ما نجدهن يملن إلى أخد إجازات قصيرة أو إذن بالخروج في بعض الحاالت االضطراريةبين
ولذلك نجد أرباب العمل يسمحن للعامالت بالخروج أثناء دوام العمل لقضاء حاجاتهن 

ملهن ع، ولكن في المقابل نجد أن العامالت وبالرغم من أنهن نادرا ما يتغيبن عن الشخصية
 ترخيص بالغياب.إعطائهن فضون أو يتحفظون في إال أن أرباب العمل ير 

توصلت الدراسة كذلك إلى أن للمشاكل التي تتعرض لها النساء العامالت بالمحالت التجارية 
تأثير على استقرارها المهني، وحتى طبيعة المشكل الذي تتعرض إليه والطرف المسبب له 
يؤثر في استقرار العاملة، حيث كلما ارتبط المشكل بعناصر من بيئة العمل )رب العمل، 

ما زادت رغبتها في ترك عملها، وكلما كانت المشاكل من أطراف خارج زمالء العمل( كل
م دومن بين المشاكل التي تعمل على عبيئة العمل حافظت العاملة على مكان عملها، 

فهو من بين العوامل التي تجعل العاملة تفكر في ترك مهنتها  "التحرشاستقرار العاملة "
والمالحظ أن العامالت إذ لم يتركن عملهن  ،من أفراد العينة ٪28.1وهذا ما صرحت به 

وبقين متمسكات به فإنهن يلتزمن الصمت، أي يتخذن موقف السكوت خوفا من فقدان 
 عملهن.

انطالقا من مجمل النتائج سالفة الذكر نستنتج أن الظروف التنظيمية )األجر، المكافآت 
المرأة بعملها بالمحالت والحوافز، العطل واالجازات، مشاكل العمل( تؤثر على استقرار 

 .التجارية
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  الظروف األمنية في بيئة العمل والتأمين االجتماعي يؤثران على االستقرار المهني
 للعامالت بالمحالت التجارية.

المتحصل عليها إلى قلة الوسائل األمنية إلى درجة التي يمكن القول فيها غياب النتائج  تفرز
صرحن أن الوسيلة األمنية الوحيدة الموجودة على مستوى  ٪222كلي لها، فكل العامالت 

اية المحل يلة لحمالمحالت )مكان عملهن( تتمثل في كاميرات المراقبة، وهذه األخيرة تعد وس
ة إلى باإلضافال تحمي العاملة في حال تعرضها ألي خطر بالمحل،  هيبالدرجة األولى، ف

 .٪21.2جتماعي وذلك بنسبة أن أغلب العامالت ال يحصلن على التأمين اال

 لعملي بيئة ااألمن واالطمئنان فعدم بالعامالت شعور يؤدي إلى  انعدام األمن الوظيفي إن
أن المهنة التي يمارسنها ال تحقق لهن مستقبال نتيجة لعدم ما وب ومنه عدم االستقرار،

لى وال ع حصولهن على راتب التقاعد بعد نهاية الخدمة، وال على تأمين صحي مجاني،
راتب تحقق منه ثروة أو مال لالدخار فهو بالكاد يكفيها القتناء ضروريات الحياة، هذه 

مجتمعتا تخلق توتر وقلق في نفوس العامالت وبما أن عدم االستقرار المهني ال العوامل 
نما يشمل أيضا االستقرار النفسي  يتعلق بعدم المكوث في مكان العمل دون تغييره فقط وا 

 لعمل فاإلحساس بعدم األمن في مكان العمل هو نوع من عدم االستقرار المهني.بمكان ا

ومنه نتوصل إلى أن االستقرار المهني للنساء العامالت بالمحالت التجارية تأثر بمدى 
 توفر الظروف األمنية والتأمين االجتماعي في مكان العمل.

 جاريةمرأة العاملة بالمحالت التللبيئة الداخلية للعمل تأثير على االستقرار المهني لل 

المتوصل إليها أن العامالت يعملن في بيئة مريحة، وهذا من خالل يتضح من خالل النتائج 
لجدول حسب ا توفر بيئة العمل الداخلية على ظروف فيزيقية جيدة ومناسبة في مجملها

كد نتائج حيث تؤ وبالتالي تشكل هذه الظروف عامل دافع الستقرار المرأة بعملها،  ،(80رقم)
بين شعور العاملة بالراحة في مكان عملها  عكسية ( إلى وجود عالقة تأثير83الجدول رقم )

ي ترك ف عاملةكلما قل تفكير ال ا  فلكما كان المكان مريحومدى رغبتها في الحفاظ عليه، 
العامالت  أنوتوصلنا في هذه الدراسة إلى والعكس صحيح،  عملها وزاد استقرارها المهني
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إن تأثير ومع ذلك ف الوقوف لساعات طويلةحمل السلع و بسبب اضطرارهن ليشعرن بالتعب 
قم نتائج الجدول ر ضعيف على استقرار العامالت بمهنتهن، وهذا ما أكدته  هذه العوامل

هناك عالقة طردية بين شعور العاملة بالتعب واالرهاق خالل عملها ومدى رغبتها ( 82)
 ا، غير أنها عالقة ضعيفة.ترك عملهفي 

تتحكم في االستقرار المهني للمرأة العاملة بالمحالت التجارية، وقد إن العوامل السالفة الذكر 
تعمل على عدم االستقرار في بعض الحاالت غير أن غياب البدائل وعدم إمكانية إيجاد 

ام، كل عفرصة عمل أخرى خاصة في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع الجزائري بش
فما عليها إال التمسك والحفاظ على ما أتيح لها من عمل حتى لو كانت غير راضية تمام 

 الرضا عنه وعن الظروف التي تتعرض لها جراء عملها بالمحالت التجارية.  

على ما ذكرناه آنفا نجد أن الظروف البيئة الداخلية للعمل تأثير على االستقرار  وبناءا  
 المهني للمرأة العاملة بالمحالت التجارية. 

 

 السابقة الدراسات ضوء في النتائج مناقشة: ثانيا

 يبعد عرضنا لنتائج الدراسة سنحاول أن نقارن ونناقش هذه النتائج مع الدراسات السابقة الت
وأن تم عرضها في بداية هذا البحث، لنقف على نقاط التقاطع بين ما توصلت إليه سبق 

 تلك الدراسات وما توصلت إليه دراستنا الحالية.

  للمرأة تؤثر على استقرار  الوضعية االجتماعيةتوصلت دراستنا الحالية إلى أن
استنا در حيث في "مليكة هيون" دراسة نتائج  مع وهذا ما يتوافق :المرأة بمهنتها

وجدنا أن اتجاه النساء للعمل بهذا المجال راجع لضعف المستوى المادي وللمساهمة 
زيد أن غياب المعيل ي مليكة هيون"في إعالة عائلتها، وهو ما توصلت إليه دراسة "

 بنت ياه "ودراسة من احتمالية توجه النساء إلى هذه المهنة، وتتفق أيضا دراستنا 
فهذه األخيرة توصلت إلى أن ، "الحصيف العزيز عبد بنت ريم" و" المقرن  محمد

أهم األسباب التي دفعت العامالت إلى هذا النوع من العمل هي البطالة مما جعلهن 
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ليه وهذا عينه ما توصلت إ قصد سد احتياجاتهن واالعتماد على أنفسهن ،يخترنه
وع محمد "حنان شعشدراستنا الحالية، باإلضافة إلى وجود اتفاق بين دراستنا ودراسة 

ن إالوضعية االجتماعية للعامالت حيث توصلت هذه الدراسة " فيما يتعلق بالشهري 
ام، كما أن ع 01-02غالبية العامالت من الفئة العازبة تتراوح أعمارهن ما بين 

تمين ، وأنهن ينمستواهم العلمي ثانوي، وبمدة خبرة أقل من سنة لدى أغلب العامالت
، وهذا ما توصلت إليه دراستنا الحالية أيضا، قتصادي متدن  إلى أسر ذات دخل ا

فقط فيما يخص مدة خبرة العامالت نجد أن في دراستنا مدة خبرة المبحوثات تتراوح 
 سنوات. 0ما بين سنتين إلى أقل من 

  القبول االجتماعي يؤثر على استقرار المرأة في عملها توصلت دراستنا إلى أن
عمار "وهذه النتيجة تتفق نسبيا مع ما توصلت إليه دراسة  :بالمحالت التجارية

 تبذل جهدا إضافيا كونها تعيش"، حيث أن هذه األخيرة توصلت إلى أن المرأة مانع
الدولة من خالل نصوصها  ،الدين اإلسالمي، في وسط ثالثة وضعيات متناقضة

في  ار المرأةاستقر ، وفي الدراسة الراهن توصلنا إلى أن الرأي العام ،التشريعية
مليكة "، كما أن دراسة والمجتمعتقبل األسرة المحالت التجارية أو عدمه متعلق بمدى 

هذا النوع من المهن مقترن بمدى وعي الفتاة ومسؤوليتها قبول األسرة لترى أن هيون" 
سام هادي "ابت، كما تتفق النتيجة المتوصل إليها مع دراسة في الحفاظ على شرفها

العوامل الثقافية واالجتماعية تلعب دورا في تحديد مشاركة المرأة التي ترى أن  كاظم"
يز "ريم بنت عبد العز  و هيا بنت محمد المقرن""، ودراسة في النشاطات االقتصادية

 ةوخاص المجتمع أفراد وبعض األهل تقبل عدم التي توصلت إلى أن "الحصيف 
"حنان شعشوع محمد ، وتختلف نسبيا مع دراسة األعمال من النوع هذا إلى الرجال

العامالت يواجهن تحديات اجتماعية حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن  "الشهري 
كالنظرة السلبية وعدم تقبل أفراد المجتمع لعملهن بسبب العادات والتقاليد السلبية 

ن كان هذه النتيجة محققة في دراستنا إال أنها بنسبة قليلة  المسيطرة، لك أن في ذوا 
دراستنا نجد أن أفراد العينة صحن بأنهن ال يواجهن هذه النظرة بتلك الحدة التي 

 وذلك لتغير الذي طرأ على المجتمع. ""حنان شعشوع محمد الشهري طرحتها دراسة 
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  للعالقات االجتماعية التي تخوضها المرأة في بيئة العمل توصلنا في دراستنا إلى أن
صالح "وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة  :المهنيتأثير على استقرارها 

زيد تالعالقات االجتماعية داخل المؤسسة بين العمال ورؤسائهم بالعمل أن  بن نوار"
يث ح "علي الضالعين، نجم العزاوي"، وتتفق مع دراسة المهني مهمن نسبة استقرار 

في بين عدم االستقرار الوظيهناك عالقة دالة إحصائيًا توصلت هذه األخيرة إلى أن 
فق مع ، وتتللعاملين وعدم إيجابية العالقة بين اإلدارة والعاملين من حيث التعامل

 العالقات اإلنسانية فيوالتي أكدت من خالل دراستها أن  دة العيفاوي"ي"فر دراسة 
من الرئيس والمرؤوسين مما يؤدي إلى عدم استقرارهم  لّ  العمل غير فعالة بين كُ 

 .مهنيا
  ي استقرار المرأة بعملها فأن للظروف التنظيمية تأثير على توصلت الدراسة إلى

"صالح بن  "محمد علي محمد"،وقد أجمعت كل من دراسة  المحالت التجارية:
لألجر دور كبير في  بأن، "علي الضالعين، نجم العزاوي"، "فاتح جبلي"، نوار"

عامل ال استقرار المهني للعامل، وأن تدني مستوى األجور يؤدي إلى عدم استقرار
إليه الدراسة الحالية، باإلضافة إلى أن هذه الدراسات قد  وهذا ما توصلتبعمله، 

أكدت على أهمية المكافآت والحوافز وأثرها اإليجابي على أداء واستقرار العامل 
فت دراستنا مع الدراسات التي ذكرناها من حيث أنها درست تأثير وقد اختلبعمله، 

الترقية والعالوات على استقرار العامل وهذا ما لم نتطرق إليه في دراستنا كون أنها 
ي، نجد غياب للسلم الوظيفطبقت على النساء العامالت في المحالت التجارية أين 
 .صناعية اقتصادية كبرى  على خالف الدراسات األخرى التي طبقت على مؤسسات

)عدد ساعات العمل، مشاكل العمل،  توصلت دراستنا إلى أنه كلما زاد عبء العمل وقد
هيا بنت " كلما أثر سلبا على استقرار العاملة بمكان عملها، وهو ما ينطبق ودراسة ...(

"حنان شعشوع محمد دراسة  و ""ريم بنت عبد العزيز الحصيف  و محمد المقرن"
 في راحة اتفتر  إلى تفتقر العاملة فيها تعمل التي العمل ظروف أن التي ترى  "الشهري 

 .لألطفال حضانة وألماكن العمل، دوام وقت
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كما أن دراستنا توصلت إلى أن المشاكل التي تتعرض لها العامالت ومنها التحرش  
ملها، عوالتعامل بتكبر والتعرض لإلهانة كلها عوامل تساهم في عدم استقرار العاملة ب

 ."حاج علي حكيمة"وهو ما يتفق مع دراسة 

  الظروف األمنية والتأمين االجتماعي يؤثر على توصلت دراستنا الراهنة إلى أن
علي ": وتتفق هذه النتيجة مع دراسة استقرار المرأة بعملها بالمحالت التجارية

ن بيهناك عالقة ذات داللة إحصائية الذي توصل إلى  الضالعين، نجم العزاوي"
وعدم توفر التأمين الصحي على االطالق للعاملين  عدم استقرار الموظفين

لت إلى التي توص "حنان شعشوع محمد الشهري"دراسة وتتفق نسبيا مع  ،بالشركة
 راتب وجود عدم ظل في الوظيفي األمن غيابمن  يعانين العامالت أغلب أن

  تقاعدي،
  الداخلية لبيئة العمل تؤثر على االستقرار أن الظروف توصلت الدراسة الحالية إلى

وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة  :المهني للمرأة العاملة بالمحالت التجارية
االهتمام بالظروف الفيزيقية تحفز العامل على قيامه بعمله في  بأن "صالح بن نوار"

وبالتالي تزيد نسبة استقراره بمهنته وهو ما توصلنا إليه في هذه الدراسة  جو مريح
إذا لها في عمبأن المرأة تعاني  "عمار مانع" دراسةنسبيا ما توصلت إليه  هوو  أيضا

اه أسلوب اإلكر  إلى أن " رفيقة بن منصور"، توصلت دراسة كان مكان العمل ضيق
وأسلوب الجزاء والعقاب الذي تتخذه المؤسسة كإستراتيجية للعمل يحبط من فعالية 

، ونحن بدورنا توصلنا أن المؤسسة ويهدد استقرارهم الوظيفيأداء العمال داخل 
 المعاملة بصرامة تفضي إلى عدم االستقرار العامالت بمهنتهن.

دراستنا إلى أن للعامالت رغبة في االستقرار بمهنتهن وهو عكس ما توصلت  
أن العامالت ال يتوقعن االستمرار بالعمل وال " "مليكة هيون توصلت إليه دراسة 

 يفكرن في ذلك خاصة في حالة الزواج.
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 مناقشة النتائج في ضوء النظرية السوسيولوجيةثالثا: 

  في علم االجتماع التنظيم على أهمية ودور  النظريات الكالسيكيةأكدت
األجر والحوافز المادية على االستقرار المهني والحفاظ على القوى العاملة 

، وهذا حسب ما كانت تنادي به نظرية اإلدارة العلمية ونظرية في المؤسسة
التكوين اإلداري، وفي دراستنا توصلنا إلى صدق هذه النتيجة من خالل 

والتي تفضي إلى موافقة ورغبة في االستمرار واالستقرار  إجابات العامالت
بالعمل ما إن زاد أجرهن، إضافة إلى توافق هذه النتيجة ونتائج الدراسات 

 السابقة.
  على ضرورة االهتمام بالجوانب االجتماعية  النظريات اإلنسانيةأكدت

لموارد اللتحكم والحفاظ على استقرار والعالقات الغير رسمية في بيئة العمل 
وهو ما أكدته نتائج الدراسة بتأثير العالقات االجتماعية  البشرية في المؤسسة،

أن  على نظرية الحاجات، كما أكدت في بيئة العمل على االستقرار المهني
الفرد يسعى دوما إلى اشباع رغباته األساسية وينتقل عبر سلم الحاجات حتى 
يصل إلى تحقيق الذات، وفي هذا السياق نجد أن العامالت محل الدراسة ال 
يزلن في الدرجة األولى من سلم الحاجات وال يمكنهن االنتقال والصعد إلى 

 ن.جهنها في مهنتهالدرجات األعلى إال بتحسين الظروف المهنية التي يوا
  لنسق وظيفية للحفاظ على اأن هناك أربع متطلبات  النظرية الوظيفيةتنطلق

واستقرار القوى العاملة فيه، وبمطابقة هذه المتطلبات مع دراستنا الحالية نجد، 
في مهنتهن من خال مواجهة وتحمل عدم  العامالت قد استطعن التكيف أن-

 فسن من خالل االستمرار في عملهن.قبول المجتمع لهذه المهنة وفرض أن
أن العامالت ال يستطعن تحقيق هدفهن من خالل عملهن بالمحالت  -

التجارية، ذلك أن أهداف النسق تتعارض وأهدافهن الشخصية هذا 
التضارب يؤدي إلى عدم التوازن وبالتالي إلى عدم استقرار العاملة في 

 مهنتها.
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عامالت محل لدراسة في بيئة أن العالقات االجتماعية التي تخوضها ال -
عدم وجود تكامل بين عناصر إلى العمل محدودة، األمر الذي يؤدي 
م تماسكه، وسهولة تخلي كال الطرفين النسق وهذا ما قد يعمل على عد

 عن بعضهم البعض.
هناك تضارب في بعض الحاالت ف عدم قدرة العامالت على إدارة التوتر،  -

 في بيئة العمل وبين ما تؤديه خارجها،بين األدوار التي تؤديها العامالت 
 باإلضافة إلى قلة العوامل الدافعة ألداء مهامهن.

  أن هناك عوامل تساهم في استقرار العاملين من أهم إلى  النظريات الحديثةركزت
صول على معاملة عادلة من كل رغبة العامل في الحهذه العوامل العدالة أي 

، مدة العمل،...( بينه وبين أقرانه من العاملين في المبذول جهدالالجوانب )أجر، 
ت ذلك هو الحال بالنسبة للعامالت في المحالكمات المشابهة، ينظالتنفس التنظيم أو 

ي امتيازات مثل ما تحصل عليها قريناتهن ففإنهن يسعين للحصول على التجارية 
محالت أخرى، ففي حال عدم شعورها بعدالة بينها وبين زميالتها في المحل أو في 

تقل تسعى لتغيير عملها لتنفهذا يؤدي إلى عدم استقرارها بعملها، فمحالت أخرى 
 .إلى محل أخرى أو تغير طبيعة عملها هذا في حال أتيحت لها فرص عمل أحسن
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 خالصة الفصل 

في هذا الفصل وصلنا إلى آخر محطة من مراحل البحث بشقيه النظري والميداني، فعرضنا 
جملة النتائج المتوصل إليها بعد أن قمنا بتحليلها وعرضها وكذا مناقشتها، ومنه اإلجابة 
 على إشكالية الدراسة والتي تمحورت حول ما هو واقع عمل المرأة في المحالت التجارية
بمدينة أدرار؟ وما هي الظروف االجتماعية والمهنية التي تتعرض لها؟ وما تأثيرها على 

 استقرارها المهني؟

التي تواجهها المرأة العاملة في المحالت التجارية  وبعد االستقصاء الشامل لمختلف العوامل
تباين ت بمدينة أدرار، توصلنا إلى تأكيد صحة فرضيات الدراسة والتي كان مضمونها:

تؤثر على  وهي ،الظروف السوسيومهنية التي تتعرض لها المرأة العاملة بالمحالت التجارية
 .استقرارها المهني
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 خاتمة ال

في ختام هذه الدراسة واستنادا إلى مجمل النتائج المتوصل إليها من خالل رصدنا لواقع 
عمل المرأة في المحالت التجارية ومدى تأثير الظروف االجتماعية والمهنية التي تتعرض 

هذا األخير تتحكم فيه عدة عوامل منها الظروف لها على استقرارها المهني، نستنتج أن 
تميز إذا كانت العاملة تاالجتماعية على االستقرار كالوضعية  ون محفزةاالجتماعية وقد تك

قد تواجه و  (،عزباء، مستوى اقتصادي متوسط لألسرة، غياب المعيل)بالخصائص التالية: 
في حال عدم تقبل األسرة والمجتمع وذلك المرأة ظروف اجتماعية تؤدي إلى عدم استقرارها 

تبط بمدى التجاري مر لمهنتها بالمحل التجاري، كما أن استقرار المهني للمرأة العاملة بالمحل 
 جيدة تربطها برب العمل.وجود عالقة 

ن كانت في بعض األحيان تشكل حاجزا أمام اس ن تقرار المرأة بمهنتها، إال أهذه الظروف وا 
حتى لو اضطرت للضغط على نفسها السيطرة عليها، كيف معها و التالقدرة على  للمرأة

ن أجل روف منظرته لها والمشاكل التي قد تترتب جراء هذه الظتحمل ومواجهة المجتمع و 
ال أنهن إالمهنة ال تشكل مستقبال لمعظم العامالت هذه الحفاظ على مهنتها، وبالرغم من أن 

مادي يغنيها عن الحوج خاصة في ظل يسعين للحفاظ عليها بغية الحصول على عائد 
 غياب البدائل.

ظروف  تواجه من خالل هذه الدراسة إلى أن المرأة العاملة بالمحالت التجاريةتوصلنا أيضا 
سيطرة الو  تحكمفي هذه الحالة ال يمكن لها ال هأن إالتهدد استقرارها المهني،  )مهنية( أخرى 
غبة رب ر بمتغيرات خارجية تتمثل في مدى مرتبطة  كونهاخارجة عن نطاقها، ألنها عليها 

لمناسبة للعمل ا الحفاظ على العاملة بتوفير الظروف التنظيمية واألمنية والفيزيقيةالعمل في 
 واالستمرار فيه.

ستراتيجية االمرأة بالمحالت التجارية وغياب وفي األخير نستنتج أن هناك سوء تنظيم لعمل 
ة من العمال، األمر الذي يعمل على عدم استقرارها لمدة طويلة تمهد لالهتمام بهذه الشريح

 . بمهنتها
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وفي ضوء ما توصلنا إليه نقترح جملة من التوصيات والتي نراها تساهم في استقرار المرأة 
 تشجيع على العمل بالقطاع الخاص والمهنذلك ببعملها، ومنه الخفض من نسبة البطالة و 

ه هذ الغرض منو  ،لى المناصب المرتبطة بالقطاع العامالحرة، وعدم االعتماد الكلي ع
 لفت انتباه الجهات المعنية إلعادة النظر وتنظيم اإلطار القانوني لهذا العمل التوصيات

 النقاط التالية:  ونذكر أهمها في

فرض عقد كتابي بين رب العمل والعاملة، يضم جميع البنود المتعلقة بالعمل )أجر،  -
مكانية استرجاع حقها في ..(عطل، ساعات العمل،. ، للحفاظ على حق العاملة وا 

اجة العمل لح ابربأحال أخل رب العمل بأحد هذه البنود، وهذا بغرض منع استغالل 
 المرأة للعمل.

للعاملة بعد توظيفها، مع تكثيف المراقبة للمحالت  إجبارية التأمين االجتماعي -
 االمتثال للقوانين. رمة جراء عدمالتجارية وفرض غرامات وعقوبات صا

خفض من ضريبة التأمين االجتماعي بحيث تكون رمزية ال تشكل عبء على رب  -
 . اإلطار القانوني وبذلك يكون التشغيل وفق العمال تأمينعلى العمل وتحفزه 

حيث التسيير  منالتحفيز على إنشاء مراكز تجارية كبرى بالمنطقة تكون أكثر تنظيما  -
المتطلبات الضرورية للعمل )وسائل أمنية، تأمين اجتماعي، والتوظيف، وتوفرها على 

جديدة  وخلق فرص شغل بالنسبة للمرأة ، لتكون فرصة بديلة للعملأجر مناسب، ...(
 في هذا المجال.
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 .4000القاهرة، 

، المكتب الحديث، اإلسكندرية، علم االجتماع الصناعيعبد المنعم عبد الحي،  -62
4001. 

 .1777، دار النهضة العربية، مصر، التمركز حول األنثى عبد الوهاب المسيري، -63
دار النجاح ، 4، طنظريات التنظيم وتصميم المنظماتعبد الوهاب سويسي،  -64

 .4011للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 1711، الرياض، علم إدارة األفرادعبد الوهاب عبد الواسع،  -65
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ار ، منشورات دفي سبيل تنمية بديلة وقضايا أخرى عبد الوهاب محمود المصري،  -66
 .4004الثقافة، سوريا، 

ي ر ، الملتقى المصالقيادة النسائية في عالم متغيرعثمان فاطمة، محمد علي،  -67
 .1772لإلبداع والتنمية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي دراسة نظرية عدون ناصر دادي،  -68
 .4001، دار المحمدية العامة، الجزائر، وتطبيقية

 .1720، وكالة المطبوعات، الكويت، تطور الفكر التنظيميعلي السلمي،  -69
، مالطا، ELGA، منشورات االجتماعية اتجاهات أساسيةالنظرية علي حوات،  -71

1772. 
، مذكرة دراسات 1، ط، المرأة ودورها في حركة الوحدة العربيةعلي شلق وأخرون  -71

 .1724الوحدة العربية، بيروت، 
 ،المرأة في الريف والحضر دراسة لحياتها في العمل واألسرةعليا شكري وآخرون،  -72

 .1722رية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكند
، دار البصائر للنشر 4، طاالتجاهات الحديثة في علم اإلدارةعمار بوحوش،  -73

 .4002والتوزيع، الجزائر، 
، دار 1، طنظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرينعمار بوحوش،  -74

 .4009الغرب اإلسالمي، الجزائر، 
، العالم العربي الدراسات االجتماعية عن المرأة فيفاتحة حقيقي وآخرون،  -75

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع اليونيسكو، بيروت.
سيكولوجية الشخصية المعوقة لإلنتاج في التوافق المهني فرج عبد القادر طه،  -76

 .1720، مكتبة الخانجي، القاهرة، والصحة النفسية
ي عة فالسلوك التنظيمي مفاهيم وأسس سلوك الفرد والجماكامل محمد المغربي،  -77

 .4002، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1ط التنظيم،
، المؤسسة الوطنية إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيميكمال بربر،  -78

 .1771للنشر والتوزيع، بيروت، 
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العمل وعلم االجتماع المهني األسس النظرية كمال عبد الحميد الزيات،  -79
 .4004شر والتوزيع، جامعة القاهرة، ، دار غريب للطباعة والنوالمنهجية

 ، الينابيع للنشرالمرأة العربية السورية بين الواقع والطموحليلى أبو شعر،  -81
 .1774والتوزيع، دمشق، 

، 1، طعلم النفس الصناعي بين النظرية والتطبيقمجدي محمد أحمد عبد هللا،  -81
 .4001دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

المركز القانوني للمرأة العاملة في القانون المصري محمد أحمد إسماعيل،  -82
 .4000، دار النهضة العربية، القاهرة، المساواة وتكافؤ الفرص( )مبدأالمقارن 

، ديوان المطبوعات الجامعية، محاضرات في الثقافة والمجتمعمحمد السويدي،  -83
1721 . 

سوسيولوجي ألهم مقدمة في دارسة المجتمع الجزائري تحليل محمد السويدي،  -84
، ديوان المطبوعات الجامعية، مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري المعاصر

 .1722الجزائر، 
 .1772، مكتبة األشوال، مصر، 1، طالتربية األسريةمحمد سمير،  -85
 ،المشاركة االجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالثمحمد سيد فهمي،  -86

 .4002المكتب الجامعي الحديث، 
، دار المسيرة للنشر 1، طعلم النفس الصناعي والمهنيمحمد شحاتة ربيع،  -87

 .4010والتوزيع، عمان، األردن، 
تركيب العائلة العربية ووظائفها دراسة ميدانية لواقع محمد صفوح األخرس،  -88

 .1721، منشورات الثقافة واإلرشاد القوى،4، طالعائلة السورية
ع، ، دار المناهج للنشر والتوزيتنظيم واإلدارةمبادئ المحمد عبد الفتاح الصيرفي،  -89

 .4009األردن، 
علم اجتماع التنظيم، مدخل للتراث والمشكالت والموضوع محمد علي محمد،  -91

 .4001، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 4ط والمنهج،
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4، طمجتمع المصنعمحمد علي محمد،  -91

 .1711اإلسكندرية، 
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السلوك التنظيمي دراسة السلوك اإلنساني الفردي محمد قاسم القريتوي،  -92
 .4000، دار الشروق، عمان، 1، طوالجماعي في المنظمات المختلفة

 ، وكالة المطبوعات، الكويتمبادئ إدارة الموارد البشريةمحمد ما هو عليش،  -93
 ار المعرفة، دالثقافة والعمل في المجتمع البدوي محمد يسري، إبراهيم دعبس،  -94

 .1779الجامعية، اإلسكندرية، 
 .1721، دار النهضة العربة، 1، طعلم النفس الصناعيمحمود أبو السيل،  -95
، المكتب 4، طكيفية كتابة األبحاث واإلعداد للمحاضراتمحي محمد مسعد،  -96

 .4000العربي الحديث، القاهرة، 
باجي مختار، ، منشورات جامعة مؤسسات التنشئة االجتماعيةمراد زعيمي،  -97

 .4009عنابة )الجزائر(، 
، مركز 1، طالمرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحررمريم سليم وآخرون،  -98

 .1777الدراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .4001، دار قرطبة، الجزائر، 4، طمدخل إلى علم النفس العملمسلم محمد،  -99

المؤسسة  ،أسس علم النفس الصناعي التنظيميمصطفى عشوي،  -111
 .1774الوطنية للكتاب، الجزائر، 

، دار الشعب، 1، طإدارة األفراد والعالقات اإلنسانيةمنصور فهمي،  -111
 .1719القاهرة، 

، 1، طالسلوك اإلنساني والتنظيمي منظور كلي مقارن ناصر محمد العديلي،  -112
 .1771معهد اإلدارة العامة، الرياض، 

 .4014ي للتعليم والثقافة، مصر،، مؤسسة هنداو ، المرأة والعملنبوية موسى -113
 .4007، تمكين المرأة السعوديةنورة عبد الرحمن اليوسف،  -114

   رابعا: المجالت العلمية 

العلوم اإلنسانية مناد لطيفة، "واقع العمل النسوي في الجزائر"، مجلة  .1
 .4011، جوان 47العدد جامعة ورقلة، ، واالجتماعية
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ابتسام هادي كاظم، كواكب صالح البيرماني، "المحددات االجتماعية لمهنة المرأة  .2
 مجلة)دراسة ميدانية من وجهة نظر أساتذة جامعة بغداد مجمع الجادرية("، 

 .4014 ،12، العدد 7المجلد  ،جامعة بغداد، العراق، البحوث التربوية والنفسية
-114جاري في المشرق العربي )أحمد ميسر محمود السنجري، "نشاط المرأة الت .3

المجلد  ،جامعة الموصل، العراق، مجلة التربية والعلمم(، 1412-127ه/ 919
 .4011 ،4، العدد 12

أزهار جابر مراد، "مقارنة جغرافية لقوى العمل النسوية في دول العراق ومصر  .4
ثاني، ال، المجلد الرابع، العدد مجلة أوروك لألبحاث اإلنسانيةوالعربية السعودية"، 

 .4011ماي 
أنور مقراني، حسان حامي، "سوق العمل في الجزائر ووهم الهيمنة الجندر في  .5

، 1المجلد  ،جامعة األغواط، مجلة العلوم االجتماعيةمحك المخيال االجتماعي"، 
 .4012مارس  ،47دد الع

بلقاسم بن زنين، "المرأة الجزائرية والتغيير: دراسة حول دور وأداء السياسات  .6
 .4014، 12-11، العدد مجلة إنسانياتالعمومية"، 

تماضر زهري حسون، "تأثير عمل المرأة على تماسك األسرة في الخليج العربي"،  .7
 .1772، أفريل 122العدد  مجلة األمن والحياة،

التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع حنان شعشوع محمد الشهري،  .8
، برلين–، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا مجلة العلوم االجتماعيةالخاص"، 

 .4012، ديسمبر 1العدد 
مجلة العلوم خالد عمر الرديعان، "المرأة العاملة السعودية واالتفاق األسري"،  .9

 .4001، 1، العدد 11، مجلد االجتماعية
خميس، "مساهمة القطاع العام والخاص في التنمية الوطنية في الجزائر"، خليل  .11

 .4010، 7العدد جامعة ورقلة الجزائر، ، مجلة البحث
زيد محمود العقايلة، "حقوق المرأة العاملة: دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية  .11

 .2، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد مجلة الفكروالقوانين الوضعية"، 
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لتغيرات مجلة اميرة السقا، " تغير وضعية المرأة والتغيرات األسرية في الجزائر"، س .12
 .4009 ،، الجزائر1، جاألسرية والتغيرات االجتماعية

عبد هللا بن عبد الغني الطجم، "قياس مدى قدرة العوامل التنظيمية والديمغرافية في  .13
ية للعلوم المجلة العربسعودية"، التنبؤ بمستوى االلتزام التنظيمي باألجهزة اإلدارية ال

 .1779، نوفمبر 1، عدد2، مجلداإلدارية
عبد النور أرزقي، " محددات الرضا المهني لدى العامل الجزائري دراسة ميدانية "،  .14

 .4001دار الهدى، العدد األول، عين ميلة، ، مجلة منتدى األساتذة
 ىلد الوظيفي االستقرار على المؤثرة العوامل" العزاوي، نجم الضالعين، علي .15

 اديةاالقتص للعلوم بغداد كلية مجلة ،"األردن في الصناعية الشركات في العاملين
 .4010 ،42 العدد ،الجامعة

حوث إربد للبعيسى العمري، "أعمال المرأة الكسبية وأحكامها في الفقه اإلسالمي"،  .16
 .4001، 4، العدد 2، المجلد والدراسات

جلة مالنعناع، "سوسيولوجيا التغير االجتماعي رؤية نظرية تحليلية"،  محمد بو .17
 .4014، 12، العدد جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية

مجلة كلية التربية مصلح حسن أحمد، "حقوق المرأة في القانون الدولي العام"،  .18
 .4011، 10العدد  األساسية،

األكاديمية للدراسات األسرية"، نادية فرحات، "عمل المرأة وأثره على العالقات  .19
 .4004، 2العدد جامعة الشلف، ، االجتماعية واإلنسانية

مجلة كلية التربية نبراس عدنان المطيري، "تأخر سن الزواج لدى المرأة العاملة"،  .21
 . 4011، 74، العدد 41، المجلد األساسية

في  لسعوديةعمل المرأة اهيا بنت محمد المقرن، ريم بنت عبد العزيز الحصيف، " .21
، قسم سياسات التربية، جامعة "-دراسة اثنوغرافية-النسائية محالت المستلزمات 

 .4011-4014ه الموافق ل  1212-1211الملك سعود، 

  خامسا: الملتقيات والمؤتمرات والتقارير العلمية
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 النهوض بالمساواة بين النساءتقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،  .1
في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية "أشكال التميز والرجال 

، مطبعة سيباما، إحالة ذات ضد النساء في الحياة االقتصادية: حقائق وتوصيات"
 .12/4012رقم 

لوم ، مجلة العاألمراض المهنية في قطاع المحروقات"زهية بعلي، بريشي مريامة، " .2
بالملتقى الدولي حول المعاناة في العمل،  االنسانية واالجتماعية، عدد خاص

 .4010جامعة ورقلة، 
مؤشرات حول المساهمة االقتصادية للمرأة العاملة في صالح بن أحمد العساف،  .3

، المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث قطاع التربية والتعليم في دول الخليج
 .1729العمل، بغداد، 

للعمل ... أهي مادية أم اجتماعية ...  حاجة المرأة غير الموظفةصعب شهاب،  .4
، المنظور االجتماعي النتقال عمل المرأة العربية من داخل البيت إلى خارجه

 .4010مركز الدراسات واألبحاث، المغرب، 
، الجهاز المركزي لإلحصاء المرأة والعملعتدار الجريري، فداء البرغوثي،  .5

 .4010الفلسطيني، تشرين األول )ديسمبر( 
مخبر تطبيقات علم النفس وعلوم التربية من  الرضا عن العمل،محمد بالرابح،  .6

 .1772أجل التنمية في الجزائر، جامعة وهران، 
بحث  عمل المرأة في ضوء الشريعة اإلسالمية،محمد وسف محمد الشوبكي،  .7

مقدم لمؤتمر: التشريع اإلسالمي ومتطلبات الواقع، كلية الشريعة والقانون بالجامعة 
 .12/01/4009-11إلسالمية بغزة، يومي ا
 نشرة ،17 رقم ،4000 نتائج باألرقام الجزائر لإلحصائيات، الوطني الديوان .8

 . 10 ص ،4001
 ،29 رقم ،4011- 4011 نتائج باألرقام الجزائر لإلحصائيات، الوطني الديوان .9

 .11 ص ،4019 نشر
 ،21 رقم ،4019- 4012 نتائج باألرقام الجزائر لإلحصائيات، الوطني الديوان .11

 .17 ص ،4011 نشرة
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 الجزائر، سكان عدد يكشف لإلحصاء الوطني الديوان .11
www.skynewsarabia.com . 

 سادسا: الرسائل الجامعية  .12
، أطروحة -واقع وآفاق-برامج المرافقة المقاوالتة في الجزائر أمال بلعط، -1

، 1التسيير، جامعة باتنة دكتوراه، غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 
4019/4011.  

 ،حق المرأة في التملك واإلنفاق في الفقه اإلسالميأميمة محمد مسعود الجملة، -2
رسالة ماجيستير، غير منشورة، كلية الشريعة والقانون، قسم الفقه المقارن، جامعة 

 .4001غزة، 
ة ، أطروحالمقاوالتينحو تطوير المقوالتية من خالل التعليم الجودي محمد علي، -3

دكتوراه، غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 
 .4011-4012جامعة بسكرة، 

 ،تأثير التحرش الجنسي على االستقرار المهني للمرأة العاملةحاج علي حكيمة، -4
رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم علم النفس، جامعة معمري تيزي وزو، 

4011-4012. 
العنف ضد المرأة في مكان العمل في المؤسسات الحكومية ربا عنان، سعد سعد، -5

، رسالة ماجيستير، غير منشورة، كلية الدراسات العليا، والخاصة في مدينة جنين
 .4011جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 

ي القطاع االستقرار الوظيفي وعالقته بأداء العاملين فرفيقة بن منصور، -6
، رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم علم االجتماع، جامعة الحاج لخضر الخاص
 . 4012-4011باتنة، 

حة ، أطرو الحماية القانونية للعامل في مجال الوقاية الصحية واألمنسكيل رقية، -7
دكتوراه، غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 

 .4019-4011تلمسان، 
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، رسالة عمل المرأة الجزائرية خارج البيت وصراع األدوارالصادق عثمان، -8
ماجيستير، غير منشورة، قسم العلوم االجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

4011-4012. 
ير، ، رسالة ماجستأسباب االستقرار في العمل الصناعي بالجزائرصالح بن نوار، -9

 . 1771معة منتوري قسنطينة،غير منشورة، قسم علم االجتماع، جا
الصحة والسالمة وأثرها على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة علي موسى حنان،  -11

، رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري الصناعية
 .4001 – 4009قسنطينة، 

ة بمؤسسالعوامل االجتماعية والمرأة العاملة الجزائرية دراسة ميدانية عمار مانع،  -11
، رسالة ماجيستير، غير منشورة، قسم علم االجتماع، جامعة التفصيل برج بوعريريج
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، تحت ملعلم االجتماع تخصص تنظيم وع دكتوراه فينحن بصدد إعداد أطروحة 
الظروف السوسيومهنية للمرأة العاملة بالمحالت التجارية وتأثيرها على عنوان 

وعليه نلتمس من حضرتكم ، استقرارها المهني " دراسة ميدانية بمدينة أدرار "
المساعدة في انجاز هذه الدراسة وذلك باإلجابة عن أسئلة االستمارة وهذا بوضع 

ونحيطكم علما أن هذه المعلومات المقدمة من يك. مناسبة لرأ( في الخانة الxعالمة )
 طرفكم لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي. 

.منا جزيل الشكر على حسن تعاونكم ولكم  
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