
 



 

 .الميم إنا نحمدك حمًدا ال ينتيي عدده وال ينقطع عمى نعمة العمم

الميم لك الحمد والشكر عمى توفيقك لنا إلنجاز ىذا البحث المتواضع الذي ىو ثمرة جيد 

 .جييد وعمل مستمر، كما نسألك الميم أن تقبمو منا وتجعمو في ميزان الحسنات

كما أتقدم بشكر الخالص لألستاذ راجعي مصطفى إلشرافو عميا في مذكرة تخرجي والذي لم 

 .يبخل عمي بنصائحو وتوجيياتو التي قدميا لي طوال البحث

 .كما أشكر مدير متوسطة في والية مستغانم، الذي ساعدني طوال مشواري الميداني

 .وفي األخير أشكر كل األساتذة الكرام  فأرجو من هللا أن يوفقيم جميعا



 
 :أهدي ثمرة دراستي إلى

لى اليد التي طالما قدمت لي الكثير، إلى أمي الحبيبة أطال هللا   إلى نهر العطاء المتجدد وا 
 . في عمرها العزيزة حفظها هللا لي 

  إلى أجمل هدية في حياتي إلى أبي و كل عائمتي الغالية  وأقدم لهم تحية حب وشوق من 

لى أعز شخص ساعدني في  كانوا سندي وظمي وكانوا خير أنيس في مراحل من حياتي، وا 

 .هذه المذكرة

 .2019إلى كل من يعرفني ويتمنى لي الخير إلى جميع الزمالء دفعة 
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  تناولت في ىذه الدراسة واقع الترقية المينية لألستاذات  المتزوجات في القطاع التربية،   
ىدفت الدراسة إلى معرفة الصعوبات الي تواجو األستاذات في القطاع التربوي ، بناًءا عمى 

ماىي أبرز الدوافع  التي الترقية المينية لدى العامالت : ذلك جاء أشكال الدراسة المتمثل في
 المتزوجات  في القطاع التربوي؟

 10وحقيق األغراض الدراسة، تم االعتماد عمى المنيج الكيفي، وقد تكونت عينة الدراسة من 
 :مبحوثين، وقد تم استخدام تقنية المقابمة التي من خالليا توصمنا إلى النتائج التالية

 .أغمب األستاذات تزوجن قبل بداية مسارىن في التعميم_ 

 .لم يكن الدخل المادي ىو العمل االساسي  الذي دفع المبحوثات  الى االلتحاق بالتعميم _

رغم                              ,الترقية المينية تأثر تأثيرا إيجابيا ومعنويا خاصة اإلرتقاء الى المناصب العميا_ 
 . اإللتزامات والمسؤوليات أثناء الترقية 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 :الممدمة 

 ، ػثشا نؼانى يُرششج ظاْشج أطثػ انؽذٚس انؼظش فٙ انؼًم يٛذاٌ إنٗ انًشأج خشٔض إٌ 

 انُظف يشتٛح انًعرًغ ٔ َظف تاػرثاسْا فانًشأج ، االْرًاو ٔ االَرثاِ ذضرذػٙ انظاْشج ْزِ

 فٙ خاطح أًْٛح تانغح را خاسظٓا أٔ األصشج داخم صٕاء االظرًاػٙ ٔضؼٓا  ٚؼذ اٜخش

 انًعرًؼاخ فٙ ؼظم انز٘ انكثٛش انرطٕس إٌ. انًشأج ػظش تأَّ ٕٚطف انز٘ انؼظش

 ؼمٕلٓا يٍ ٔافش لضظ ػهٗ ؼظهد تؽٛس .انًشأج ٔظٛفح ٔ يكاَح كثٛش تشكم يش انؽذٚصح

 ، انركٍٕٚ ٔ انرؼهٛى فشص يٍ اصرفادذٓا خالل يٍ ْزا ٔ انضٛاصٛح االلرظادٚح ٔ ٔ االظرًاػٛح

 تانًشاسكح نهًشأج صًؽد نهًعرًؼاخ انثُٛح االلرظادٚح فٙ ؼذشد انرٙ انرغٛٛشاخ أٌ كًا

 فٙ أششخ لذ انًشاسكح ْزِ أٌ انؼهى يغ ، انمطاػاخ كم فٙ انًُرعح انؽٛاج فٙ يكصف تشكم

 َفضٓا ٔظذخ ٔؼذْا األصشج تًضؤٔنٛاخ ذمٕو كاَد أٌ فثؼذ ، ػًٛك تُؽٕ انًشأج ؼٛاج

  . انًؤصضح يضرٕٖ ػهٗ األخشٖ ٔ األصشج يضرٕٖ ػهٗ ٔاؼذج تٕظٛفرٍٛ نهمٛاو يضطشج

 ذرًكٍ َاظؽح نًضاػذذٓا ؼرٗ طشٚمح إٚعاد يؽأنح إنٗ صاػاخ ػذج أتؽاز أظشٚد فمذ ٔنٓزا

تٍٛ  يؤٚذ  ذضاستا األتؽاز ْزِ شٓذخ ٔ, انًُٓٛح ؼٛاذٓا ٔ األصشٚح ؼٛاذٓا تٍٛ انرٕفٛك يٍ

أَٓا لادسج  انًؤٚذ االذعاِ ْزا أطؽاب ٚشٖ ؼٛس, أٌ انًشأج ال ذٕاظّ طؼٕتاخ أشُاء ذشلٛرٓا

ػهٗ ذؽًم كم انًضؤٔنٛاخ انًُزل ٔاألصشج يًا ظؼهٓا لادسج ػهٗ أٌ ذرشلٗ يصهٓا يصم انشظم 

 انًخانف انشأ٘ أطؽاب أتؽاز نكٍ .يًٓا ذؼمذج األيٕس تظفرٓا يشأج يرزٔظح خاطح ٔ 

 أضشخ لذ االلرظادٚح انؽٛاج فٙ انٕاصؼح يشاسكرٓا ذشٖ ٔ انؼايهح، انزٔظح ػهٗ صخطد

 وهذا كله ناتج عن كثرت الصعوبات التي . األصشٚح نهؼاللاخ صاءخ تانرانٙ ٔ تاألصشج

تواجها والوصول إلى مراتب عليا مما جعلها تشكل عائق كبير أمام أسرتها وحتى عالقاتها 

 .الزوجية

 

 أ



 انًرخهف انؼانى تهذاٌ يٍ ذؼذ انرٙ ٔ انعزائش فٙ أيا انغشتٙ، انؼانى فٙ نهًشأج تانُضثح ْزا

 سغى نأليح االلرظادٚحٔ  االظرًاػٛح انؽٛاج فٙ انًشأج يشاسكح تضؼف ٚرًٛز انز٘ ٔ الرظادٚا

 خظائظّ نّ يعرًغ فكم انخاطح، نظشٔفٓا ٔفما نهذساصح ٚؽراض انٕضغ فئٌ ، انٕاػذج اٜفاق

 انًخرهفح، أفشادِ طًٕغ ذؽمٛك فٙ انخاطح نظشٔفّ ٔفما يشكالذّ ػالض فٙ طشٚمرّ ٔ انزاذٛح

 خشٔض لضٛح ػهٗ انرشكٛز خالنٓا يٍ ؼأنُا انرٙ ْزِ كاَد دساصرُا األصاس ْزا ػهٗ ٔ

 يضاػذج فٙ األصشج دٔس يؼشفح يؽأنح يغ ػهٗ انؼاللاخ  األصشٚح رنك أشش ٔ ,نهؼًم انزٔظح

 تٍٛ انرضاسب يشكهح نرخطٙ انزٔظح

 التنظٌمٌة المعولات موضوع  ٌعتبركًا.ذٕاظّ طؼٕتاخ أٔ ال ذٕاظّ طؼٕتاخ أشُاء ذشلٛرٓا

 أھم من ٌعد الذي التربوي االجتماع علم ٌدرسها الذي المواضٌع أھم من المهنٌة والترلٌة

 السلون دراسة أبرزھا من ولعلى وفروع تخصصات عدة فلها العام االجتماع علم فروع

 على التركٌز فً الدراسة ھذه خصوصٌة وأٌضا المنظمة، حول واالجتماعً اإلنسانً

 االھتمام محور ٌعد و والعمل، اإلدارة االجتماع علم ٌمٌز الذي الوظٌفٌة الترلٌة

 التنظٌمٌة المعولات طبٌعة لتحدٌد دراستً تأتً السٌاق ھذا وفً للدراسة، السوسٌولوجً

 من ٌعتبر العاملة، المرأة لموضوع فطرحً.العاملة للمرأة الترلٌة المهنٌة دون تحول التً

 إلى الوصول أجل من األسرة وتنظٌم تكوٌن فً التملٌدي دورھا ٌبرز الذي المواضٌع

 عرفته الذي التطور جهة أخرى ومن جهة، من وتربٌتهم األبناء إنجاب أھمها معٌنة أھداف

 العمل مجاالت فتح فً كبٌرا فضال لها الذي التعلٌم إلى التحالها أدى البشرٌة المجتمعات

 نفسها فرض من استثناء دون تمكنها بل بذلن تكتفً ولم العمل، مناصب فً لها المختلفة

 إلى الترلٌة إلى تطمح لكً بالمزٌد خولها ما وھذا أعماله جمٌع فً الرجل زمٌلها فزاحمت

 .المسؤولٌة مناصب

 وعلى البشرٌة الموة تحرٌن فً علٌها ٌعتمد التً السٌاسات أھم من تعتبر األخٌرة وھذه

 كونها فً أھمٌتها الترلٌة فتستمد أخرى، درجة إلى درجة من  المنظمة فً معدالت تدفمها

 فالترلٌة علٌا، مناصب لبلوغ جهد ألصى وبذل العمل على الموظف لتشجٌع األساسً الحافز

 أعلى مستوى ذات وظائف لتولً وأصلحهم العاملٌن أكفأ اختٌار اإلدارٌة السلٌمة الناحٌة من

 مشتركة مصلحة المنظمة تحمك وبذلن عملها، على لها مكافأة أنها الموظف وٌعتبرھا

 ب



 لها كما والمزاٌا، والواجبات والمسؤولٌات األجور فً زٌادة ذلن ٌصحب وبٌنها، للموظف

 الظروف وتوفٌر العناصر أفضل اختٌار من اإلدارة تمكن متنوعة ومهام متعددة أھداف

 لتطوٌر واإلجراءات المواعد إتباع مثل مهمة أسس على تبنى فالترلٌة للعاملٌن، المالئمة

 .والمنظمة الفرد بٌن مشتركة أھداف تحمٌك إلى تؤدي مما العاملٌن، الكفاءات

 إداري بمرار إال تتم ال الشروط وھذه العلٌا المناصب إلى للتمدم شروط بوضع تسعى كما

 التشرٌع ونجد .الترلٌة نوعٌة حسب تعٌنه وٌتم أخرى إلى درجة من وتنمله العامل فتؤھل

 مما وإناث، ذكور للعمال الوظٌفٌة الترلٌة العوامل أحد التكوٌنً العمل من جعل الجزائري

 لها فرصة إتاحة لها بالنسبة فهً المهنٌة حٌاته فً والتطور التمدم على العامل تشجع

 الترلٌة فً حك للعاملٌن جعلت األسس، إلى واستنادا معنوٌة أو مادٌة مزاٌا على للحصول

 األصلح إلى الوصول أجل من معا أو األلدمٌة و بالكفاءة كانت سواء نظم على وتجرى

 ٌتمتعون ترلٌتهم ٌتم سوف الذٌن العاملٌن األفراد ٌكون أن ٌشترط األعلى،كما وظائف لشغل

 وسٌلة لهم بالنسبة فهً الجدٌدة، العلٌا الوظائف لتلن الكافٌة والمهارات الالزمة بالمؤھالت

 فاألول والمنظمة العامل من لكل مهما دور تلعب كما الوظٌفً المسار وتنمٌة للتخطٌط

 على العامل وبٌن بٌنها التوافك تحمٌك فً رغبتها تحمك واألخٌرة الترلً فً رغبته تحمك

 الوالع أن إال ،( أنثى أو العاملٌن ذكر حموق من باعتبارھا للترلٌة، وتدرٌبهم تأھٌلهم أساس

 فً السلطة اكتساب إلى ٌوصلها ولم العاملة، للمرأة الوظٌفٌة الترلٌة فً ٌسهم لم التنظٌمً

 .التنظٌمٌة البٌئة تفرضها التً المٌود من تعانً فمازالت المسؤولٌة، مناصب تولً

 انرًٓٛذ٘، انعاَة ظاَة إنٗ ذطثٛمٙ، إطاس ٔ َظش٘ إطاس إطاسٍٚ انذساصح ذُأند لذ ٔ_

 تُا دفؼد انرٙ األصثاب ٔ فشضٛاذّ إنٗ شى انثؽس إشكانٛح إنٗ ذطشلُا انرًٓٛذ٘ ففٙ انعاَة

 ؼٕل صاتمح دساصاخ ػذج إنٗ ذؼشضُا كًا تّ انمٛاو يٍ انًشظٕج األْذاف ٔ اخرٛاسِ إنٗ

 .  ذشلٛح انًُٓٛح  نهؼايالخ فٙ انمطاع انرشتٕ٘ يٕضٕع

األٔل اإلطاس انؼاو نهذساصح أيا  انفظم :فظٕل  شالشح إنٗ  لضى فمذ انُظش٘ اإلطاس أيا

ذضًٍ َظشٚح  انصانس انفظم ؼٍٛ فٙ انفظم انصاَٙ فٕٓ انرشلٛح انًُٓٛح فٙ انمطاع انرشتٕ٘

  ٔ تُاءْا ػٍ َظشِ إنماء خالل انضمف  انزظاظٙ ٔػاللاذٓا  تانًشأج انؼايهح أشُاء ذشلٛرٓا يٍ

 جـ



ٚخض األصشج انؼًم  فًٛا ْزا انرغٛش ْزا إؼذاز فٙ انؼٕايم دٔس ٔ فٛٓا ؼذشد انرٙ انرغٛٛشاخ

 فرشج تٕضؼٓا خالل يشٔسا ػًم انًشأج دٔس ػهٗ َشكز أٌ ؼأنُا فمذ انًشأج ٚخض يا أيا 

 .انمٕاٍَٛ خالل يٍ انؽانٙ ٔضؼٓا إنٗ ٔطٕال

 االصرطالػٛح يٍ انذساصح إنٗ ذطشلُا أٍٚ يُٓعٙ ظاَة فرضًٍ انرطثٛمٙ اإلطاس أيا

 انًضرخذو انًُٓط َٕع ركش يغ االصرطالػٛح انذساصح ْزِ ػُٛح ٔطف شى َرائط ٔ إظشاءاخ

 ظاَة اإلطاس انرطثٛمٙ ذضًٍ كًا إظشاءْا يكاٌ ٔ انذساصح ػُٛح إخرٛاس كٛفٛح ٔ انثؽس فٙ

 ػهٗ يُالشرٓا إنٗ تاإلضافح انُرائط ْزِ ػهٗ انرؼهٛك ٔ انذساصح َرائط فّٛ ػشع ذى يٛذاَٙ

 تؽصُا خرًُا ٔ انُرائط نذساصح ؼٕل انؼاو انرؼهٛك إنٗ األخٛش فٙ نُظم انثؽس فشضٛاخ ضٕء

 .انزٔظح انؼايهح داخم انًؤصضح انرشتٕٚح  تشػاٚح خاطح ترٕطٛاخ ْزا

 د
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 :تمهٌد

  التنظٌمً بالبناء تعنً التً االجتماعٌة العلوم تراث فً بالؽة أهمٌة ذات لضٌة الدراسة هذه تتناول     

 المهنٌة الترلٌة والع'‘   المضٌة هذه كانت وإذا خدمٌة أو صناعٌة كانت سواء المؤسسات، لمختلؾ

 أخرى جهة من فإنها جهة، من  المؤسسة داخل  ومكانته ''التربوي المطاع فً المتزوجات للعامالت

 .التربوي المطاع فً اتالمتزوج األستاذات ترلٌة تحدد التً والظروؾ األسباب ابرز بتحدٌد ترتبط

 أثناء المتزوجة المرأة تعٌك التً والمشاكل المهنٌة الترلٌة بٌن العاللة تناول الفصل هذا فً وسنحاول

 فً ونبدأ الراهنة، الدراسة علٌهما تموم الذٌن للمتؽٌرٌن المشكلة المؤشرات من عدد ضوء فً ترلٌتها

 : إلى التعرض خالل من العاللة هذه

 ،المفاهٌم وتحدٌد اإلشكالٌة األهداؾ، المبررات. 

 العاملة للمرأة ةیؾیالوظ ةیالترق دون تحول التً ةیمیالتنظ المعولات عةیطب دیتحد. 
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 الموضوع اختٌار مبررات_:المبحث األول 

 :أبرزها من األسباب، من جملةل الدراسة لهذه اريیاخت عودی

 والمتجددة ةیویالح عیالمواض من عتبر یإذ الموضوع دراسة فً الذاتً لیوالم ةیالشخص الرؼبة. 

  خاصة بصفة الجزائري الوسط فً نفسها فرضت ةیحتم جةینت برز الدراسة موضوع كون  

 على مباشر بشكل تؤثر التً ةیمیالتنظ المعولات معرفة فً تمثلیو عامة، بصفة والمنظمة

 .العاملة للمرأة ةیؾیالوظ ةیالترق

 ةیالتبع الدراسات من دیللمز الملحة والحاجة ن،یالباحث لبل من تناوله وللة الموضوع حداثة 

 .العاملة للمرأة ةیؾیالوظ ةیللترق ةیمیالتنظ لاتیالمع لمعرفة

 رویمد نظر هیتوج خالل من الوالع أرض على لهایتطب عینستط نتائج إلى التوصل محاولة 

 .العاملة للمرأة ةیؾیالوظ ةیالترق برامج استخدام ضرورة إلى المنظمات

 للمرأة ةیؾیالوظ ةیالترق برامج وخصائص متطلبات وكل الوعً نشر یالدراسة موضوع كون 

 .العاملة

 تدرجها و تواجها التً والمعولات المرأة متطلبات عةیطب حول االجتماعً الوعً منسوب رفع 

 من ذلن و االجتماعً التفاعل من لدر أكبر ریلتوؾ معها التعامل ةیؾین و ة،یالمسؤول مناصب فً

  .الممروء و المسموع و المرئً اإلعالم ریتسخ خالل
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 الدراسة أهداؾ:المبحث الثانً

 :على التعرؾ الدراسة إلى هذه هدفت

 وسبل العاملة للمرأة ةیالمهن رةیالمس تعرلل التً ةیمیالتنظ والعمبات اتیالتحد أنواع إبراز 

 .اتیالمسؤول سلم فً ارتمائها

 للمرأة ةیؾیالوظ ةیالترق تعٌك التربٌة لطاع فً ترلٌتهم أثناء  المتزوجات األستاذات  عةیطب دیتحد 

 .العاملة

 ایؾیوظ تهایترق دون تحول التً لیللعراق المرأة مواجهة غیوص سبل. 
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 الدراسة إشكالٌة :المبحث الثالث    

 الهدؾ ختلؾ یلم ولكن ،اهیإل تنتمً الذي العصر الئم یالذي بالشكل وظائفها قیبتحك األسرة اتسمت       

 عیتوز مجال فً ةیاألساس الوحدة فهً والتطور، راتیللتػ تعرضها من الرؼم على الوظائؾ تلن من

 المادرة المرأة ةیشخص نیتكو فً المتمثل األنثوي زیالح على زهایترن ضایوأ بأفرادها، المناطة األدوار

 تحدد التً ةیدیالتمل ةیالبن فً دورها فً ضایأ زهایم یوما ة،یاالجتماع اةیالح متطلبات مع ؾیالتن على

 األسرة حجم عن ةیسیالرئ المسؤولة بصفتها هایإل نظر یمما( وأم ت،یب وربة زوجة، )كونها بحكم

 ةیترب رأسها وعلى المنزل أعمال على لدرة أكثر عتهایبطب فهً لها، ةیالداخل اةیالح على طرتهایوس

 واألبناء الزوج ةیرعا وفً ةیالمنزل الخدمة فً تحدد یديیالتمل فدورها لهم، المالئم المناخ ریوتوؾ النشء

 فً األدوار الوظٌفٌة هذه فأداء والذاتً، االجتماعً وجودها ضوئها فً حدد یالذي الحتمً ریالمص هو

 .الرجل من ممدرة إنسانة جعلها لد األسرة میتنظ

 المحرن وهو میبالتعل المرأة التحاق فً والمتمثلة، ةیاألسر ةیالبن على طرأت راتیتػ هنان أن إال

 الرجل مع جنب إلى جنبا لتمؾ باستمرار المرأة لجهود حتاج یریاألخ فهذا المجتمع، تطور فً األساسً

 لخدمة الحافز لها كون یلدورها المرأة وبأداء ة؛یالجسمان ولدراتها صفاتها مع تتوافك التً بالمهام وتموم

 میبتعل االهتمام كان لذا بالتعلم، مرهون العصر ومواكبة الثمافً الوعً خالل من ونهوضه، المجتمع

 ومن لألسرة ةیاالجتماع للتنشئة مةیالسل األسس رهیتوؾ على نتائجه تظهر مضافة مةیق لها كونیس المرأة

 العمل، فً مشاركتها خالل من مداركها، عیتوس على زهایتحؾ الضروري من صبحیو المجتمع، ثم

 ةیوالمال ةیااللتصاد والضؽوط اجاتیاالحت دیتزا بسبب ستیل للعمل، دعتها التً األسباب وتعددت

 . لها زیالمتم ةیاالجتماع مكانتها قیتتحك فً الرؼبة إلى بل فحسب
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 على حكرا عتبر یال و لإلنسان الرزق مصدر هو الذي العمل دانیم إلى تخرج أن استطاعت وبذلن 

 المشاؼل عن عتهایطب فً تختلؾ أنشطة بأداء العمل سوق فً المشاركة فً الحك للمرأة بل وحده، الرجل

 بالنسبة مهمة ةیلض تیالب خارج العمل وأصبح األسرة، مجال فً ةیدیالتمل أدوارها من وتحررها تیالب

 قیلتحك ةیدیالتمه المستلزمات من واعتبرت أمامها، دایجد مجاال فتح الذي ثیالحد المجتمع فً للمرأة

 فاتجهت ديیالتمل الطابع هایعل ؼلبیو محدود عملها أن إال المجتمعً المستوى على الرجل مع المساواة

 بصفة الجزائري المجتمع فً المرأة لعمل لبوال مجاالت أكثر باعتبارها والطب سیالتدر مهن نحو

. عامة بصفة العربً والمجتمع خاصة

 عمل فرص لخلك ةیالمؤد األسباب أهم من عتبران یاللذان والطب سیالتدر لطاع فً عملها كان فبعدما   

 لها، المتاحة العمل فرص من واالستفادة ولتها میتنظ على مساهمتها بمدى اتهایمسؤول تضاعفت دة،یجد

 لتلن ةیالنهائ المحصلة وأن العمل ئةیب فً للمرأة الحاصلة راتیالتػ تتبع بسهولة ندرن أن مكنیو

 على ساهمت لد عدة تحوالت أن فالشن العاملة، المرأة تطور خیتار فً هاما منعطفا تمثل راتیالتػ

 على مفتوحة أصبحت ولت فً محظورة كانت التً المطاعات كافة فً العمل مجاالت من دیالعد التحام

 اإلعالم، مجاالت فً تعمل فهً ریبمص سیل زمن منذ العملً دورها ممارسة فً وبدأت ها،یمصراع

... ةیاالجتماع ناتیالتأم ولطاع برلمان، ران،یالط

 دیجد ظاهرة عد یلم العمل، دانیم فً الرجل جانب إلى ضایأ مشاركتها بل للعمل فمط خروجها كن یفلم  

 یالمتتال النجاحات من دیبمز تطمح ألنها بذلن تكتفً لم فهً جانبها، إلى ونضالها لكفاحها امتداد وإنما

 فً الرجل نیب بالمساواة ةیلانون ضمانات على حصلت مضى وم یأي من أكثر ومیال ةیالمهن رتهایمس فً

 وانطاللا ،(ایوعالم ایمحل )التفرلة وعدم ةیالنام أو المتمدمة المجتمعات فً سواء العمل جوانب من ریكث

 مفهوم ظهر العمل، فً وإنجازاتها لمدراتها نظرا الرجل، مع المرأة إنصاؾ لمحاولة ةیالدول للمنظمات



 .                     الفصل األول                                                                       اإلطار العام للدراسة

 

 

- 11 - 

 

 لحموق العالمً ومیال هو عام كل من مارس شهر من الثامن خیتار وأصبح ، 19 المرن فً المرأة حموق

 نیب التكافؤ لخلك هدؾ یمما ، 1977 عام المتحدة األمم منظمة به لامت الذي االجتماع بعد المرأة

. العمل فً ازاتیواالمت الحموق بكافة نیالجنس

 العمل يالمساواة ؾ وال تفاوت هنان ألن العمل مجاالت فً بها رلى یلم المرأة اشهیتع الذي الوالع لكن

 التً السهولة بنفس تتم وال دهایب ستیل أعلى مناصب إلى للتمدم هایوسع مختلفة، وبدرجات لائمة مازالت

 المهنً السلم فً ةیوالمتدن الوسطى المهن فً وتركزت ا،یالدن ةیاإلدار اتیالمستو فً تمدمها بها تمی

 التً العاملة للمرأة طرحنا أن و ةیالكتاب األعمال لهایكتون ةیأنثو وظائؾ فً النمطً عملها نحصریو

 حمولها من وحرمانها ةیوالدون االضطهاد على تموم التً السالبة الموروثة النظرة لهذه للتصدي تستهدؾ

 ةیعال مهارات من تملكه ما االعتبار نیبع ؤخذ یال إذا اإلداري، مًیالتنظ الجانب فً خاصة ة،یؾیالوظ

 جهة من العمل فً اتهایبمسؤول قیالتوؾ هایعل صعب یامرأة أنها على تحكم فهً ةیعلم وشهادات

 وتتولى الرجال تمود أن تهایشخص بحكم ضایوأ عموما، أخرى جهة من األسرة فً اتیومسؤول

 ادةیلك كؾء ریغ أنها على ریتبر إلى حتاجیال فالوالع المؤسسات، ادةیوق رٌیالتس فً رةیكب اتیمسؤول

 وضع فً تواجدها أدى العاملة المرأة منه تعانً الذي زٌیالتم فهذا نٌیعال نهایوتكو ثمافتها رؼم الرجال

 اتیالتحد من دیالعد تواجه زالت فما ر،یعس أمر ایالعل مناصب إلى وصولها بمىیو للرجل بالنسبة صعب

 وموالع لمراكز وصولها وعدم فً،یالوظ تدرجها تعوق يالتنظٌمٌة الت عةیالطب ذات والصعوبات ةیاإلدار

 من مجموعة من دیستؾی (أنثى أو ذكر) سواء الموظؾ أن لنا حددیل الجزائري المشرع جاء ولهذا ةیادیق

 تترتب وبالممابل ، (ةیالمهن اتهیح خالل ةیوالترق المستوى نیوتحس نیالتكو )فٌفً الحك سواء الحموق،

 نیالجنس نیب ةیالمتساو الحموق من حك المهنٌة ةیالترق وباعتبار. العمل فً الواجبات من مجموعة هیعل

 للمرأة المهنٌة ةیالترق فً سهم یلم مًیالتنظ الوالع أن إال بالخصوص، والعاملة العامل نیب العمل فً
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 تمدمها قیوتع ةیمیالتنظ ئةیالب تفرضها التً معولات تواجهها مما ا،اإلدارٌة العلً المناصب إلى العاملة

 :التالً طرح مكن یذلن ضوء وفً.المنظمة فً ةیالمسؤول موالع لبلوغ

 التربوي؟ لطاعال فً المتزوجات عامالتال  لدىالمهنٌة الترلٌة الدوافع الى أبرز ماهً -

 لطاع فً ترلٌتهم أثناء المتزوجات العامالت تعٌك التً والصعوبات المعولات أهم ماهً -

 التربٌة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسة اتیفرض:المبحث الرابع 
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 تأتً بالموضوع العاللة ذات السابمة الدراسات على واإلطالع دراستها المراد البحث مشكلة دیتحد بعد   

 فً نتوصل ثیبح صحتها، اختبار جرى یةیأول أو مؤلتة حلول بمثابة تكون الفروض اؼةیص مرحلة

 المنطلك، هذا ومن ذلن، نفً أو صحتها من للتأكد مختلفة ووسائل بیبأسال للمشكلة حلول إلى ةیالنها

 :لً یمایوؾ منها، مشتمة ةیجزئ اتیفرض ثالث منها تتفرع ثیبح عامة ةیفرض الدراسة هذه  تتضمن

البحث عن الترلٌة  دوافع   أهم مرتفع اجر على والحصول المهنً التطور شكلی:" األولى فرضٌةال

  فً  المطاع التربويالمتزوجات للعامالت المهنٌة 

 للعامالت المهنٌة ةیالترقتؤثر فً  التً العوائك أهم األسرٌة االلتزامات تشكل:" الثانٌة ةیالفرض

   التربوي لطاعال المتزوجات فً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 السابمة الدراسات:المبحث الخامس    
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 مُضُع عانجج انخي انسابقت فانذراساث ، حىخٍي ال مسخمزة عمهيت انعهمي انبحث أن أحذ عهى يخفى ال

 انمجال ٌذا في انحاصهت نهمسخجذاث مفخُح انباب أبقج َ معيىت سَايا مه حىاَنخً انعامت اإلدارة في انخزقيت

 : وذكز انذراساث ٌذي بيه مه َ ،

 و الوظٌفٌة الترلٌة "بعنوان االجتماع علم فً الماجستٌر شهادة لنٌل مكملة مذكرة : الرابعة الدراسة

 مٌدان المؤسسة داخل الموى توزٌع كٌفٌة تناول حٌث '' فاتح جبلً '' الطالب إعداد من '' المهنً االستمرار

 هذه و المناسب المكان فً المناسب الرجل مبدأ بٌن التوازن ، االنتماء، توجٌه أصعدة على ذلن و الدراسة

 كل فًوظٌفً  متطلب الترلٌة بأن الدراسة هذه بٌنت حٌث ، الترلٌة لنظام مرتكزات بمثابة تعد األخٌرة

 االجتماعً و المهنً المركز تحسٌن و العالوات و المكافأة األجر فً الزٌادة عنه تنجر ، تنظٌمً بناء

 . الواجبات و المسؤولٌات فً الزٌادة إلى باإلضافة

كم ٌذي انذراساث أخذث مىٍا نكي أفٍم جيذا انخزقيت َما ٌي مؤشزاحٍا َانصعُباث انخي حُاجً انمزأة 

انعامهت داخم ميذان انعمم ألن كم ٌذي انذراساث حخكهم حُل انخزقيت ََجذحٍا دراساث قزيبت مه 

  .مُضُعي َاعخبزحٍا مبذأ أَل نشزَع في بحثي ٌذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفاهٌم الدراسة:المبحث السادس 
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 مراتب ضمن أعلى تنظٌمً مستوى فً أخرى وظٌفة إلى الحالٌة وظٌفته من الموظؾ نمل هً:الترقية 
 مزاٌا  ذلن ٌمابل بما وٌتمتع  أكبر ومسؤولٌات واجبات شاؼلها ٌتحمل حٌث العام الموظفٌن رواتب سلم

.أدبٌة أو مادٌة
1
 

                                        1.العلمٌة الدرجة صاحب األكادٌمً والمعلم المربً هو (ةاألستاذ ):األستاذات

 التعرٌفات بٌن ومن له والمفكرٌن الباحثٌن نظر وجهات حسب األداء تعارؾ تختلؾ:الوظيفي األداء

 ".عمله منها ٌتكون التً المختلفة والمهام بأنشطة الفرد لٌام" هو:نذكر
2 

 بها ٌتٌح أو تحمك التً الحاجات ٌعكس وهو الفرد لوظٌفة المكونة المهام وإتمام التحمٌك درجة إلى ٌشٌر"

". متطلباته الفرد

 ومتطلبات المؤسسة ألهداؾ تحمٌما بها المطلوبة ووجباته بمهامه الفرد لٌام هو :إجرائً وكتعرٌؾ 

.منصبه
3

 

 المؤهلٌن األفراد ٌمنع تنظٌمً أو إتجاهً تّحٌز عن الناتجة المصطنعة الحواجز:"الزجاجي النسق نظرية

 الموضوعٌة األسباب ؼٌاب إلى ٌشٌر التعرٌؾ وهذا ، " منظماتهم فً العلٌا المناصب إلى الوصول من

 أفكار عن ناتج إتجاهً تّحٌز عن ناتج هو وإنما العلٌا، المناصب إلى للوصول المرأة تمنع التً

.الرجل لصالح المؤسسة من تنظٌمً تحٌز عن و المرأة أداء حول معٌنة نطباعاتإو
4

 

 

                                                             
 . من األنترنت 1
 .50،ص2OO4 عاشور أحمد صمر ، إدارة الموى العاملة ، دار النهضة العربٌة ، بٌروت ، 2

 .213.ص,2000,مصر ,الدار الجامعٌة,إدارة  الموارد البشرٌة , رواٌة دمحم حسٌن3

لسم – كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة – جامعة خمٌس ملٌانة  عٌن الدفلى –مذكرة  ماستر , نظام  الترلٌة فً الوظٌفة العمومٌة –أمٌنة  شعبً 4

 08ص,ص ,2014 -2013 –دط -الحموق
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 ر٤ٜٔل

 ٍٝاُؼْ أُوأح  :األول المبحث 

 ُِؼَٔ أُوأح فوٝط كٝاكغ : المبحث الثاني. 

 اُزوث١ٞ اُوطبع ك٢ رٞاعٜٜب اُز٢ اُٖؼٞثبد أْٛ :المبحث الثالث. 

 ا٤ُٜ٘ٔخ اُزوه٤خ رؼو٣ق : المبحث الرابع.  

 ٍأُوأح ٝاُوط ث٤ٖ اُو٤بك١ أُٖ٘ت ث٤ٖ ُلوما : المبحث الخامش. 

 روه٤زٜب أص٘بء أُزيٝعخ أُوأح رؼ٤ن اُز٢  ٝاألٍجبة اُظوٝف أْٛ : المبحث الضادس. 

 .      فالٕخ اُلَٖ

 

 

 

 

 

 للمرأة المهنيت الترقيت:  الثاني الفصل

 .التربىي قطاعال في المتزوجت
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 ٝاُؼَٔ حأأُو :المبحث األول  

 :ر٤ٜٔل

 اُزـ٤٤واد إ ٝ ،االعزٔبػ٤خ ٝ ا٤ٌَُُٞٞع٤خ اإلَٗبٕ ؽ٤بح ك٢ ًج٤وح ه٤ٔخ ُِؼَٔ إ     

  عل٣لا اَٗبٗب كقِوذ اإلٗزبط ٝ ُِؼَٔ أُوأح كفٍٞ ا٠ُ أكد هل اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٝ أل٣ل٣ُٞٞع٤خا

 ٝ األٍوح ٓؾ٤طٜب اُز٢ اُول٣ٔخ أُوأح فٖبئٔ ػٖ أُقزِلخ اُ٘ل٤َخ فٖبئٖٚ ٝ ٤ٓيارٚ ُْٜ

األهبهة ٝ األَٛ ٝ أُ٘يٍ
1
. 

 ثل٤ٗب أٝ ػو٤ِب ًبٕ ٍٞاء اإلَٗبٕ ٣جنُٚ اُن١ اُغٜل أٟٗٚ اُؼَٔ ػَ ٗؼوف إٔ ٣ٌٖٝٔ " 

 اُٞكبء ػ٠ِ اُلوك ٣َبػل أعو ػ٠ِ اُؾٍٖٞ ا٠ُ ٣ٜلف ٝ أُغزٔغ اُلوك فلٓخ ك٢ ُِْٔبهًخ

 اٗغبة ٝ أٍوح ر٣ٌٖٞ ٢ٛ ُِٔوأح األ٠ُٝ ٝ األٍب٤ٍخ اُٞظ٤لخ إٔ اُؼِْ ٓغ , "ثبؽز٤بعبرٚ

 اُلٝه ٛنا األٍوح،ٝ ا٤ُٚ ر٘ز٢ٔ اُن١ أُغزٔغ أفاله٤بد ٝ رزٔب٠ّ رْ٘ئخ رْ٘ئزْٜ ٝ األٛلبٍ

 عل٣ل صبٕ كٝه ُِٔوأح إٔجؼ اُٖ٘بػ٢ ٝ اُزو٢٘ اُزطٞه ٓغ ٌُٖ ك٤ٚ، علاٍ ال ٝ هبئٔب ٓبىاٍ

 .أّ ٝ ًيٝعخ اُزو٤ِل٣خ أكٝاهٛب ا٠ُ أ٤ٙق اُن١ اُقبهع٢ اُؼَٔ ٛٞ
2  

 ٖٓ اٛجوبد اُل٢ٗ ك٢ ٓؾٖٞهح اُيٖٓ ٖٓ ؽوجخ فالٍ ٝ ًبٗذ ُِؼَٔ أُوأح فوٝط ظبٛوح إ

ثبُؼَٔ  ث٘برْٜ ٝ ُيٝعبرْٜ ثبَُٔبػ اُطجوبد ٛنٙ ثوعبٍ ككغ اُلوو ؽ٤ش أُغزٔغ،

 ٝعٚ ػ٠ِ ُِزبه٣ـ أُبك١ اُزل٤َو ث٘ظو٣خ ٝأُئٕٓ٘ٞ ػٔٞٓب أُضولٕٞ ٣ٝؼوف,افبهط

 اُجوعٞاى٣خ أُغزٔؼبد رٌٕٞ ػ٘ل اُؼَٔ ٤ٓلإ ا٠ُ ىعذ هل األٝهٝث٤خ أُوأح إٔ ُقٖٞٓ

                                                             
 1ٛ,اُوبٛوح, كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ,ٗظْ اُزوه٤خ ك٢ اُٞظ٤لخ اُؼبٓخ ٝأصوٛب ك٢ ٝأصوٛب ك٢  كبػ٤ِخ اإلكاهح, دمحمأٌٗ هبٍْ عؼلو- 1
,2003, ٓ,ٓ89,90                                                                                                                                     .

91, 90,ٓ,ٓ,دمحم أٌٗ هبٍْ عؼلو, ٗلٌ أُوعغ- 2   
. 
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 ػ٘ل رظٜو ُو٣ٞخ اُزـ٤٤و ٓؼبُْ ثلأد ثؼلٙ آٗناى، اَُبئل اإلهطبػ٢ اُ٘ظبّ ٝا٤ٜٗبه اُوأٍٔب٤ُخ ٝ

, ٖٓ اُوو٤٣ٖٝ أُال٤٣ٖ ثَ ام ٝػ٘ل اٌُجوٟ، اُٖ٘بػ٤خ اُضٞهح ه٤بّ ٝ اُجقبه٣خ ا٥ُخ اًزْبف
  

 اُغْغ اُوأٍٔب٢ُ ُلٟ اُؼَٔ ػٖ ثبؽض٤ٖ اٌُجوٟ أُلٕ ا٠ُ هواْٛ ٖٓ اُلالؽ٤ٖ ٝ اُوو٤٣ٖٝ

 هة ٣٘زظوٕٝ اَُ٘بء ٝ األٛلبٍ ثو٢ ٝ اُط٣ِٞخ، اُؼَٔ ٍبػبد ٓوبثَ اُلزبد ٣ؼط٤ْٜ اُن١

 اٙطود ثؼلٛب ِٕٝذ، كهاٛٔٚ ٝال ػبك األة كال ٤ُؼُْٜٞ، أُل٣٘خ ا٠ُ مٛت اُن١ األٍوح،

اُؼ٤ِ ُؤخ ػٖ ثؾضب أُلٕ ا٠ُ اُيؽق ك٢ األه٣بف ك٢ اُوبثؼٕٞ األٛلبٍ ٝ اَُ٘بء
 

 ٝال ٛنا

 اّزـبُٜب اٗزْبه ٝ عٜخ ٖٓ أُوأح رؾوه ى٣بكح ك٢ اُؼب٤ُٔز٤ٖ اُؾوث٤ٖ أصو ٣ٌ٘و إٔ ألؽل ٣ٌٖٔ

 اُوعبٍ ع٤ٔغ ٖٓ ِٛجذ األ٠ُٝ اُؼب٤ُٔخ اُؾوة ألٕ مُي أفوٟ، عٜخ ٖٓ اُٞظبئق ثْز٠

 ًض٤وح ٝظبئق ٝ أػٔبٍ فِذ ٌٛنا ٝ اُغ٘ل٣خ، ٍِي ك٢ االٗقواٛ اَُالػ ؽَٔ ػ٠ِ اُوبكه٣ٖ

 اُؾوة ٝٙؼذ كِٔب ثبإلٗبس، ِٓئٛب ٝرؾزْ اُنًٞه ٖٓ ّـ٤ِٜب ٖٓ ٝ ثبُٖٔبٗغ فبٕخ ٝ

 علهإ ث٤ٖ ُإلهبٓخ اُؼٞكح ٝ اُؼَٔ روى اَُ٘بء ٖٓ اٌُض٤واد ػ٠ِ اُٖؼت ٖٓ ٕبه أٝىاهٛب

 اُز٢ رِي ٝ اُزغبه٣خ ُِٔغزٔؼبد رـ٤٤وا أًضو ًبٗذ اُضب٤ٗخ اُؼب٤ُٔخ اُؾوة إٔ ال. أُ٘يٍ

 ثبُلٍٝ ٝثقبٕخ اَُ٘بء ع٘لد كول األ٠ُٝ، اُؼب٤ُٔخ اُؾوة ٖٓ ثٜب أُْبهًخ كٕٝ ثٜب رؤصود

 ٖٓ اُؾوة اٗزٜبء ثؼل إٔجؼ ٝ. اُجؾو٣خ ٝ اُجو٣خ ٝ اُغ٣ٞخ اُؼٌَو٣خ اُوٞاد ك٢ اُـوث٤خ

 فبٕخ اُج٤ٞد ك٢ ٣ٝؤٖ اُؾوة فالٍ ػ٤ِٜب رؾِٖٖ اُز٢ ؽو٣زٜٖ كول اَُ٘بء ػ٠ِ اُٖؼت

 ٓؼِٔب اُضب٤ٗخ اُؼب٤ُٔخ اُؾوة رؼزجو ٝثٜنا"اُوعبٍ أهٝاػ ٖٓ اُؼل٣ل ؽٖلد هل اُؾوة إٔ ٝ

.حٓزيا٣ل ثٖٞهح ُِؼَٔ أُوأح فوٝط ٣ٝيكاك ٛنا أُوأح رؾوه ؽوًخ ك٢ ربه٣ق٤ب
3 

                                                             
3 3

.94,92ٓ ,دمحم أٌٗ هبٍْ عؼلو, أُوعغ ٍجن مًوٙ-  
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 ُِؼَٔ أُوأح فوٝط كٝاكغ :المبحث الثاني

 ح،ػل٣لح ٝٓزلافَ ػٞآَ ٗز٤غخ ًبٕ ثَ ػْٞائ٤ب، رظٜو ُْ ُِؼَٔ أُوأح فوٝط ظبٛوح إ

 ُٚ أعو، ُوبء أُ٘يٍ فبهط اُؼَٔ ا٠ُ أُوأح فوٝط ألٕ اُْـَ، ا٠ُ ه٣ٞب ككؼب ثبُٔوأح ككؼذ

 ُٝول ثجؼ٘، ثؼٜٚب ٓزْبثٌخ ػٞآَ ًِٜب ٢ٛ ٝ ٝاالهزٖبك١ ٝاالعزٔبػ٢، ا٤َُب٢ٍ ٓلُُٞٚ

 اُقبهع٢، اُؼَٔ ٤ٓلإ ا٠ُ ُِقوٝط ثبُٔوأح رلكغ اُز٢ األٍب٤ٍخ اُؼٞآَ ػ٠ِ ٛ٘ب ًيٗبه

: ٢ِ٣ ٓب ك٢ أٍبٍب ٝرزٔضَ

 االهزٖبك١ اُلاكغ :أوال

 اُؾبعخ ُِٝؼَٔ ٙ أُوأح فوٝط كٝاكغ أْٛ إٔ أُغبٍ ٛنا ك٢ اُلهاٍبد ثؼ٘ ث٤٘ذ هل ٝ

 اُٖ٘بػ٢ ُِٔغزٔغ أُزيا٣لح اُؾبعبد اٍزِيٓزٜب ٙوٝهح ُِؼَٔ أُوأح كقوٝط االهزٖبك٣خ،

 عٜخ ٖٓ ُِؾ٤بح أكَٚ َٓزٟٞ ا٠ُ ٝاُزطِغ عٜخ، ٖٓ ٝؿالئٜب أُؼ٤ْخ أػجبء إٔ ام اُؾل٣ش،

 ٝأُوث٤خ أُ٘غجخ كٝه ك٢ ٝأُزٔضَ اُزو٤ِل١ اٛبهٛب ػٖ اُقوٝط ا٠ُ ثبُٔوأح ككغ أفوٟ،

.أٍورٜب ُْئٕٝ ٝاُواػ٤خ
24

 

 ظٜو ا٢ُٜ٘ٔ اُؼَٔ ٤ٓلإ ا٠ُ أُوأح فوٝط كٝاكغ ػٖ (HAYER ) ٤ٛو ثٜب هبّ كهاٍخ كل٢ 

 رؼ٤ْٜب اُز٢ ٝاالهزٖبك٣خ اُظوٝف إٔ ًٔب أُبكح أعَ ٖٓ ٣ؼِٖٔ اُل٤ٗب اُطجوخ ٖٓ اَُ٘بء إٔ"

 أكواك هؿجبد رِج٤خ ك٢ ىٝعٜب َُٔبػلح اُؼَٔ ػ٠ِ أُوأح داُز٢ أعجو ٢ٛ اُؾل٣ضخ األٍوح

اُز٢ ٝاالهزٖبك٣خ االعزٔبػ٤خ اُظوٝف ٓوز٤ٚبد إ. كٝاء ٝ ِٓجٌ ٝ ٓؤًَ ٖٓ أٍورٜب
 

                                                             
94.,.96.ٓ,ٓ,دمحم أٌٗ هبٍْ عؼلو, أُوعغ ٍجن مًوٙ . 4  4

-  
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إ ؽ٤ش اُٞظ٤ل٢ اُؼَٔ ٤ُٔلإ اُقوٝط أُوأح ػ٠ِ رلوٗ ألٍوا ٓقزِق رؼ٤ْٜب
ا 

 إلؽَبً

   أْٛ ٖٓ ًبٕ األٍوح ٓؼ٤ْخ َٓزٟٞ ُوكغ اُالىٓخ اُ٘وٞك ػ٠ِ ُِؾٍٖٞ ٤ًٍِٞخ اُؼَٔ ثؤ٤ٔٛخ

 إٔ ،اُلهاٍبد ٖٓ اُؼل٣ل أصجزذ ُولٝ"اُقبهع٢ ثبُؼَٔ رزَٔي أُوأح عؼِذ اُز٢ اُؼٞآَ

 ؽبعخ ٛٞ االهزٖبك٣خ، ثبُؾبعخ ٝأُوٖٞك االهزٖبك٣خ، اُؾبعخ ٗز٤غخ ًبٗذ ُِؼَٔ األّ فوٝط

 إٔ ُألٍوح ٣ٌٖٔ ال أٗٚ ثٔؼ٠٘ ُلفِٜب، أٍورٜب ؽبعخ أٝ ث٘لَٜب هٞرٜب ٌَُت أُِؾخ األّ

   ٗلَٜب اُؾ٤بح أٝ ؽ٤بح ٙوٝهح ثَ ر٤َِخ،  ٤ٌُ ٝ حٝاُؼَٔ ٙوٝه. "ػِٜٔب ػٖ رَزـ٢٘

 هل أٗٚ ٗغل ػ٤ِٚ، ٝ ( François Djirou  )ع٤وٝ كواَٗٞا اٌُبرجخ روٍٞ ًٔب" ُِٔوأح ثبَُ٘جخ

 كٝهٛب عبٗت ا٠ُ اٙبك٤ب كٝها رؾِٔذ ثؾ٤ش االهزٖبك١، ثبُلاكغ ُِؼَٔ، أُوأح فوٝط اهرجٜ

 ُوػب٣خ اُْبم.اُ٘ل٤َخ ٝ االعزٔبػ٤خ ٝثبُزب٢ُ أُبك٣خ هاؽزْٜ رؾو٤ن ػ٠ِ رَٜو أفوٟ عٜخ

 ًَ ٝرِج٤خ ُألٍوح أُؼ٢ْ٤ أَُزٟٞ هكغ ٝهاء ٍؼ٤ب ٍ،ّئٕٝ أُ٘ي ٝ أٓٞه رلث٤و ٝ األٛلبٍ

 ك٢ روًزْٜ ٝإ ك٢ٜ أُله٤ٍخ، ٝاألكٝاد ٝاُـناء أُِجٌ ُٞاىّ ٖٓ أٛلبُٜب ٣ؾزبعٚ ٓب

 اُٞال٣بد ك٢ اٍزلزبء أعو١ 1956 ػبّ كل٢, ٖٓ ك٢ٜ ػِٜٔب د٤ِٛخ ٍبػب ُٞؽلْٛ أُ٘يٍ

 ػٚٞاد ٣ؼِٖٔ ٤ٍلح ( 3800 ) ٝصٔبٗٔبئخ آالف صالصخٟ اٍزلزبء ػَ ٠َٔ٣ األٓو٤ٌ٣خ أُزؾلح

 االرؾبكاد، / أعَ ٖٓ أٍبٍب ٣ؼِٖٔ Bidjoun ث٤لعٕٞ أُغٔٞػخ ك٢
3

 مُي فالٍ ٖٓ كزج٤ٖ

 علا ٛبّ أُوأح ػَٔ ٣ؼزجو ُنُي ٕؼجخ، عل اهزٖبك٣خ ثٔوؽِخ ٣ٔو ا٤ُّٞ اُؼبُْ أهثبع صالصخ إٔ

. ىٝعٜب َٝٓبٗلح اُج٤ذ َٓئ٤ُٝبد رؾَٔ ك٢ رَبْٛ ثلفِٜب ك٢ٜ
5

 

 

                                                             
5

  26 ٓ ، 1998 ,1,ٛاُؾل٣ش، اُغبٓؼ٢ أٌُزت: اإلٌٍ٘له٣خ. أُوأح االعزٔبع ػِْ. هّٞإ أؽٔل اُؾ٤ٔل، ػجل ؽ٤َٖ - 
5  



23 

 

 اُنار٢ اُلاكغ: صب٤ٗب

 كٝاكغ ٢ٛ حأُ٘لؼخ اُْق٢ٖ ٝرؾو٤ن اُظٜٞه، ؽت ًٝنُي االعزٔبػ٤خ أٌُبٗخ ٝ اُناد، رؤ٤ًل

 رؾذ ُِؼَٔ رقوط أُوأح "إٔ كهاٍخ ك٢ رج٤ٖ ثؾ٤ش اُؼَٔ، ٍٞم ا٠ُ أُوأح ُقوٝط أفوٟ

 اُؾبعخ ٙـٜ رؾذ اُؼَٔ ا٠ُ فوٝعٜب ٖٓ أًضو ثبُٞؽلح، ُْؼٞهٛب  االٗلؼب٢ُ اُٚـٜ اُؾبػ

 ىك٤ظ كوك٣٘بٗل F.Zweig " االهزٖبك٣خ
 

 ُزؤ٤ًل ٤ٍِٝخ ُِؼبِٓخ ثبَُ٘جخ األف٤و ٛنا ٣ؼزجو ٝٓ٘ٚ

 اُقبهع٢ اُؼَٔ ٛنا إٔ ثبػزجبه ٝٝاعجبد ؽوٞم ُٚ أُغزٔغ، ك٢ ًلوك ّق٤ٖزٜب ٝاثواى

  ٛٞه هل اُؼَٔ إ "اُٞاهغ ك٢ح فبٓ ٝاألٍوح ػبٓخ أُغزٔغ ك٢ حٌٓبٗخ ٛبّ الًزَبثٜب ٤ٍِٝخ

 إٔ رَزط٤غ ٝأٜٗب ٓل٤لا، ٓ٘زغب كوكا ثؤٜٗب ٝرْؼو ٗلَٜب، رٌزْق ٝعؼِٜب أُوأح، ّق٤ٖخ

 "ثٔلوكٛب اُٞهٞف اٙطود ُٞ اُؾ٤بح رغبثٚ
4
 اُْق٢ٖ، ًب٤َُٔ ٓقزِلخ ٝألٍجبة ػ٤ِٚ،ٝ 

 األٍوح، َٓبػلح ٝٙوٝهح اُؼبئ٤ِخ أُلاف٤َ رؾ٤َٖٟ اُؾبعخ اٍ ٝ اُناد رؾو٤ن ك٢ ٝاُوؿجخ

 هبّ اُن١ اُجؾش ك٢ رووه ُٝول أُؤعٞه، اُؼَٔ ٤ٓلإ ا٠ُ ٓزيا٣لح ثؤػلاك ٝ رلفِٖ اَُ٘بء ثبرذ

 ًبُوؿجخ أفوٟ، ألٍجبة ثبُؼَٔ ٣ِزؾوٖ األٜٓبد ثؼ٘ إٔ" LANKACHIR "ال٤ٌْٗو "ثٚ

 إٔ اُقطؤ ُٖٔ ٝاٗٚ "٤ُٜٖٓٞ ٓغ اُؼَٔ ٝارلبم اُؼَٔ، ػٖ ثبُوٙب ٝاُْؼٞه اُقوٝط، ك٢

 اُْ٘بٛ ٓظبٛو ٖٓ ٓظٜو ٛٞ ثَ كؾَت، اإل٣واك ٖٓله ٓغوك أٗٚ ػ٠ِ اُؼَٔ ا٠ُ ٗ٘ظو

 اػزجبه اُلبكػ اُقطؤ ٖٓ ًبٕ ُٝنُي اُؾ٤بح، كبهؽ اَٗبٕ ٛٞ اُؼبَٓ، ؿ٤و كبُلوك اإلَٗب٢ٗ،

 ُؾبعخ ال اُيٝاط ثؼل ؽز٠ ػِٜٖٔ ٣ياُٖٝ ا٤َُلاد ٖٓ كٜ٘بى.اُؾ٤بح كبهؽ ٓقِٞم أُوأح

ٛنا ٝك٢ اُج٤ذ، علهإ ث٤ٖ ٖٓ ُِٝقوٝط مارٚ، ُِؼَٔ ثَ ُنُي، ُؾبعزٜب ال ٝ ا٤ُٚ، األٍوح
6 

                                                             
6

 هبٕٗٞ رقٖٔ ، الحقوق في الماستر شهادة نيل لمتطلبات مكملة مذكرة ، العمومية الوظيفة في الترقية نظام ، اُوبكه ػجل ثِٔجوٝى- 

 56,55 ٓ ، 2014 – 2013 ، ثٌَوح ، ف٤ٚو دمحم عبٓؼخ ، ا٤َُب٤ٍخ اُؼِّٞ ٝ اُؾوٞم ٤ًِخ ، اكاه١
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 HALLOUMA اُجبؽضخ " ُِٔوأح أُبك٣خ اُٞٙؼ٤خ ُزؾ٤َٖ ٤ٍِٝخ اُؼَٔ إٔ روٟ اُٖلك

CHERIF ، ٣ٍٞغ أٗٚ ثٔؼ٠٘ ٝاالٗـالم اُج٤ذ علهإ ٖٓ ُقوٝعٜب ٤ٍِٝخ ٗلَٚ اُٞهذ ٝك٢ 

 اُؼوث٤خ األٍوح ث٠٘ رطٞه. عل٣ل ؽٚبه١ ٌٓبٕ ا٠ُ ٣قوعٜب ؽ٤ش االعزٔبػ٢، أُغبٍ

 ٖٗق إٔ رج٤ٖ  ،Klidjer ك٤ْو كهاٍخ ك٢ ُوٚب٣بٛب ٝاالعزٔبػ٤خ اُزبه٣ق٤خ ٝاُغنٝه

 األٛلبٍ فلٓخ ٝإٔ ثبُٔ٘يٍ، ٝعٞكٖٛ أص٘بء هثبَُِٔ ٝاُٚظ ٣ْؼوٕ ٣ؼِٖٔ اُالئ٢ ٓغٔٞػخ

 "هٝر٤٘٤خ أػٔبال إٔجؾذ أُ٘ي٤ُخ ثبألػٔبٍ ٝاُو٤بّ
5

 ٣واسى  ٤ًِغو كهاٍخ أ٣ٚب ث٤٘ذ ًٔب. 

 اُالئ٢ أُٝئي ٖٓ أًضو ٗل٤َخ اّجبػبد ٖٓ ٣ؾووٚ ٝٓب اُؼَٔ ُنح أعَ ٖٓ ٣ؼِٖٔ األٜٓبد "ٖٓ

 "اهزٖبك٣خ ألٍجبة ٣ؼِٖٔ
.7

 

 .اُزؼ٢ٔ٤ِ اُلاكغ :ثالثا

 ؽ٤ش ا،أُوأح ٝر٣ٌٞ٘ٚ ُزؼ٤ِْ ثبَُ٘جخ ٓؼزجوح ٝعٜٞكا ًج٤وا، اٛزٔبٓب أُٝذ هل األٍوح إٔ ٗغل

 ػ٠ِ اُزؼ٤ِْ الٗزْبه ًبٕ"ُٜٝنا األ٤ٓخ، ثئهح ٖٓ إلفواعٜب ٜٓ٘ب ٓلو ال ؽز٤ٔخ رؼ٤ِٜٔب إٔجؼ

 ا٠ُ أُوأح كبٗلكؼذ هجَ، ٖٓ ٍبئلح ًبٗذ اُز٢ أُؼب٤٣و هِت ك٢ ٓجبّو أصو ٝاٍغ ٗطبم

 ًزٌِٔخ أُوأح ػَٔ إٔجؼ هل ٝ "اُوعَ ع٘ت ا٠ُ ع٘جب ا٤ُٔبك٣ٖ ٓقزِق ك٢ أُْبهًخ

 ك٢ ٣َبْٛ اُن١ ٛٞ اُزؼ٤ِْ إٔ ٣جلٝ ٝٓ٘ٚ ح،ؽ٤برٜب اُزؼ٢ٔ٤ِ ٤ٕوٝهح ك٢ هطؼزٚ اُن١ ُِْٔٞاه

 اُؼ٢ِٔ أُئَٛ اهرلبع ٓغ ٣ورلغ ا٢ُٜ٘ٔ اُْ٘بٛ ك٢ األٕ َٓبٛٔزٚ اُزٞظ٤ق، كوٓ رٞك٤و

 رؤ٤ًل رَزط٤غ اُؼ٤ِٔخ، اُلهعبد ػ٠ِ ثؾُٖٜٞب أٗٚ ام اُزؼ٤ِْ، حػ٤ِٚ ثٞاٍٜ رؾَٖ اُن١

 ثزؼ٤ِٜٔب ٣ورجٜ أُوأح ػَٔ إٔ اُوٍٞ ا٠ُ اإلّبهح رغله ٌٝٛنا.اُقبهع٢ ٍثٞاٍطخ اُؼْ مارٜب

                                                             
7-

 2ٓ،250دمحم ٕلٞػ األفوً ،رو٤ًت اُؼبئِخ اُؼوث٤خ ٝٝظبئلٜب ،كهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ ُٞاهغ اُؼبئِخ ك٢ ٍٞه٣ب، ْٓ٘ٞهاد ٝىاهح اُضوبكخ،ٛ-

 .251ٓ,أُوعغ ٗلَٚ,  دمحم ٕلٞػ األفوً- 8
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 روٍٞ اُٖلك ٛنا ٝك٢. ػ٤ِٜب أُؾَٖ اُؼ٤ِٔخ ّٜبكرٜب ٓغ ٓ٘بٍت ٢ٜ٘ٓ ثؼَٔ اُو٤بّ كزَززجغ

 رؾون إٔ أُوأح اٍزطبػذ ثبُزؼ٤ِْ أٗٚ  "( Simone Beauvoir)ثٞكٞاه اُجبؽضخ ٤ٍٕٔٞ

 ػ٠ِ ثؾُٖٜٞب ٝ اَٗب٤ٗزٜب رئًل إٔ ُٜب ٍٔؼ ؽ٤ش اُج٤ذ فبهط ثبُؼَٔ الُزؾبما  ك٢ اُ٘غبػ

 اُز٢ اُؼٞآَ أْٛ ٖٓ اُزؼ٤ِْ ٣ؼزجو امٕ "األٍب٤ٍخ أُٜٖ أثٞاة ُٜب كزؾذ رؼ٤ٔ٤ِخ ّٜبكاد

 ه٣ٞخ، ككؼخ ا١َُٞ٘ اُزـ٤٤و ُؼغِخ أػط٠ ٓب ٝٛنا ٍ،ػ٠ِ اُؼْ ؽُٖٜٞب ػ٠ِ أُوأح ٍبػلد

 ٓلوٝٙخ ًبٗذ اُز٢ االعزٔبػ٤خ اُزوب٤ُل ٤ٍطوح ٖٓ اأُوأح رؾو٣وٙ رؼِْ ػ٠ِ رورت ٝهل

ٓحأُزقٔ أُٜٖ ٓقزِق ك٢ ثزْـ٤ِٜب مُي ٓجبّوٝ ثٌَْ ػ٤ِٜب
9

. 

 :ا٤َُب٢ٍ اُلاكغ: هاثؼب

 عبءد ثؾ٤ش اَُبثوخ اُلٝاكغ ػٖ أ٤ٔٛخ ٣وَ ال أُوأح ػَٔ ٝهاء آفو كاكغ ٛ٘بى أ٣ٚب

 اُؾوٞم ك٢ ٝاُوعَ أُوأح ث٤ٖ أَُبٝاح ػ٠ِ ر٘ٔ اُز٢ اُل٤ُٝخ ٝاُوٞا٤ٖٗ اُلٍبر٤و

 فوٍٟ أكٝ ٝ" اُوبٛوح"ٝ" ٤ٌٌَٓٞ "ٖٓ ًَ ك٢ ك٤ُٝخ ٓئرٔواد ٝاٗؼولد ٝاُٞاعجبد،

 فبٕخ ٝاُضوبك٢ ٝ االعزٔبػ٢ أُغبٍ ك٢ ٝأُغزٔغ األٍوح، ك٢ أُوأح أٝٙبع ُٔؼبُغخ

 ا٠ُ إٍُٞٞ فالٍ ٖٓ رَؼ٠ ٤ٍب٢ٍ، ًؾن ُِٔوأح ثبَُ٘جخ اُؼَٔ ٣ؼزجو ؽ٤ش ا٤َُب٢ٍ،

 ثؾن ٝٛبُجذ َُِ٘بء، االهزٖبك٣خ اُزجؼ٤خ كٌوح" ع٘لهٝم ه٣بٕ ٓبه١ "ٛبعٔذ هل ٝ,.اَُِطخ

 10 . ٝا٤َُب٤ٍخ اُٖ٘بػ٤خ اُٞظبئق، ًَ ٣وزؾٖٔ إٔ ٣غت ٗظوٛب ك٢ كبَُ٘بء اُؼَٔ، ك٢ أُوأح

                                                             

 
9

 ٝاُزٞى٣غ، ٝاُْ٘و ُِطجغ اُغبٓؼ٤خاُلاه ، ٝاُؼ٤ِٔخ اُؼ٤ِٔخ اُ٘بؽ٤خ ٖٓ,حاُجْو١ أُٞاهك اكاهح اُجبه٢، ػجل دمحم اُل٣ٖ ٕالػ- 

 .67,66,ص,ص,2000, . اإلٌٍ٘له٣خ
10-

 .68,67,ٓ,ٓ,ٗلٌ أُوعغ, اُجبه٢ ػجل دمحم اُل٣ٖ  ٕالػ
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 :اإلعزٔبػ٢ اُلاكغ: خامضا

 ٤ٓلإ ا٠ُ طأُوأح رقو عؼِذ اُز٢ األٍب٤ٍخ اُلٝاكغ ث٤ٖ ٖٓ ا٥فو ٛٞ :اإلعزٔبػ٢ اُلاكغ إ

 آهائٜب ٝاثلاء األٍو٣خ، اُوواهاد ارقبم ك٢ ثبُْٔبهًخ ُٜب ٣َُٔؼ كٔ٘ٚ اُقبهع٢ اُؼَٔ

 إٔ ًٔب. ٍِطخ ُل٣ٜب ٣ٌٕٞ إٔ ُٜب ٣َٔؼ ٓٔب أُغزٔغ ك٢ ٝعٞكٛب كوٗ صْ ٖٝٓ أُقزِلخ

 اُج٤ذ ْٓزو٣بد ك٢ ع٤ِب ٣ظٜو اعزٔبػ٤ب مارٜب ٝكوٗ اُؼبِٓخ أُوأح ُلٟ ثبَُٔئ٤ُٝخ اُْؼٞه

 ٖٓ ٍٝغ ُِؼَٔ أُوأح فوٝط إ األٍو٣خ اُؾ٤بح ك٢ كٝهٛب رضجذ ؽز٠ ٝمُي ،(اُج٤ذ رؤص٤ش)

 ٝعٜخ رـ٤٤و ا٠ُ اُؼ٢ِٔ َٓزٞاٛب ٝاهرلبع ُضوبك٢ا ٝػ٤ٜب ٗٔٞ ٍبْٛ ثؾ٤ش ٝاعجبرٜب، كائوح

 اُؾ٤بح رْٜ ًٝج٤وح ٕـ٤وح ًَ ك٢ رْبهى إٔجؾذ ام األٍو٣خ أَُبئَ ؽٍٞ ٗظوٛب

 أٍورٜب ٤ٓيا٤ٗخ ٝر٤٤َو اُؼطَ هٚبء هواهاد رؤفن إٔ ك٤ٌٜٔ٘ب ٝألث٘بئٜب، ُٜب اإلعزٔبػ٤خ

.ُألٍوح اإلعزٔبػ٤خ اُؾ٤بح ظوٝف رؾ٤َٖ صْ ٖٝٓ ٓورجٜب ٖٓ ثغيء
 11

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 أُوعغ ٍجن مًوٙ, اُجبه٢ ػجل دمحم اُل٣ٖ  ٕالػ-
اكاهح أُٞاهك اُجْو٣خ,

1
,ٓ,ٓ

1 69,68 
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 اُؼَٔ ك٢  أُوأح رٞاعٜٜب اُز٢ اُٖؼٞثبد أْٛ :المبحث الثالث

 كٝهٛب ُٕٝٔب ًب ،ك٢ اُؼَٔ اُوعَ ؽبٍ ؽبُٜب اُؼَٔ، ُٔزطِجبد فٚؼذ أُوأح إٔ ٣جلٝ

 أُ٘يٍ فبهط ػِٜٔب ٣ؼ٤ن مُي كبٕ األٍب٢ٍ، اُلٝه ٛٞ األٛلبٍ ٝروث٤خ هػب٣خ ك٢ أُزٔضَ

 ث٤ٖ اُٖواع ّلح ٖٝٓ اإلهٛبم، ّلح ٖٓ  حأُوأح اُؼبَٓ  األؽ٤بٕ ثؼ٘ كل٢. َٓزٔو ٝثٌَْ

 إٔ اُؾبٙو اُٞهذ ك٢ ارٚؼ اُيٝع٤خ ؽ٤برٜب آب ٝ ػِٜٔب، آب رقزبه ثؤٕ ٓطبُجخ اُلٝه٣ٖ

 ثبَُ٘جخ ًج٤وح ٌِْٓخ كبألٝالك هجَ، ٖٓ ارٚؼ ٓٔب أًضو اُؼبِٓخ، األّ ٛو٣ن ك٢ ْٓبهب ٛ٘بى

 َٓبػلرٜب ٣ٌْٜٔ٘ اُن٣ٖ ىٝعٜب أهبهة أٝ أهبهثٜب، ػٖ ثؼ٤لح رٌٕٞ ػ٘لٓب ٝفبٕخ اُؼبِٓخ ُألّ

 األٍوح كفَ هكغ ك٢ ًج٤و كٝه ُٜب اُؼبِٓخ األّ إٔ ٕؾ٤ؼ,ثؤٛلبُٜب ٝاالػز٘بء اُزوث٤خ ك٢

 ثبُطو٣وخ كٝهٛب رؤك٣خ ػٖ رؼٞهٜب ًج٤وح ٌِْٓخ رٞاعٜٜب أٜٗب اال ،"رو٢ً هاثؼ "ؽَت

 اُزٖبهع ُؼ٤ِٔبد ؿ٤وٛب ٖٓ ػوٙخ أًضو رٌٕٞ أُْزـِخ األّ إٔ ك٢ ٝرزٔضَ أُو٤ٙخ،

 ٣غت ثؾ٤ش ًٝؼبِٓخ ًٝؤّ، ًيٝعخ َٓئ٤ُٝبرٜب رؼلك ثَجت ٝمُي األكٝاه، ث٤ٖ ٝاُزٚبهة

 ٗز٤غخ رٚطو ام ا٢ُٜ٘ٔ، ػِٜٔب ػٖ اُ٘ظو ثـ٘ ألٛلبُٜب، اٌُبِٓخ اُؼ٘ب٣خ رول٣ْ ػ٤ِٜب

 اُؾبعخ أٌٓ ك٢ ٛلِٜب ٣ٌٕٞ هل أٗٚ ٓغ اُٞهذ، ٖٓ كزوح ػْٜ٘ ُالثزؼبك أُبك٣خ اُظوٝف

 ػٖ ٝرطٞهٙ ُ٘ٔٞٙ أ٤ٔٛخ ٣وَ ال اُن١ ٝؽ٘بٜٗب ثؼطلٜب ػ٤ِٚ ٝرؾ٘ٞ روػبٙ ثغبٗجٚ، ُٞعٞكٛب

 ًج٤وا عٜلا رزطِت ثَ ٍِٜخ ػ٤ِٔخ رؼل ُْ ٛنٙ أ٣بٓ٘ب ك٢ األٛلبٍ كزوث٤خ ٝٓ٘ٚ. ّٝواثٚ ؿنائٚ

ٍحاُؼبّ األّ ٛوف ٖٓ
 .12 

 
                                                             

 اإلكاه٣خ  اُؼِّٞ ٝ اُؾوٞم ك٢ ٓبعَز٤و ٓنًوح ، مقارنة دراسة العمومية اإلدارات و المؤسسات في الترقية نظام ، هبهح اَُؼ٤ل   - 12

 .91,90ٓ,ٓ, .1994- 1993، اُغيائو عبٓؼخ ، اإلكاه٣خ اُؼِّٞ ٝ اُؾوٞم ٓؼٜل ، اُؼبّ اُوبٕٗٞ هَْ
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 ا٤ُٜ٘ٔخ روه٤خرؼو٣ق  : المبحث الرابع

 كخیٝظ اٍ٘بك اُلهعخ، ك٢ هكؼٜ: أُٞظق هه٠ هبٍ یهكؼٜ أ١ ههبٙ ح،یروم هه٢،: ُـخ حیاُزوم

 ٗبٍ أ١ ػبكح ٝٓورجزٜ ٝاعجبرٜ اكحیى ػ٠ِ حیاُزوم ٝر٘ط١ٞ كزٜ،یٝظ ٖٓ أػ٠ِ ٓٞظق ا٠ُ

.ٌُلبءرٜب حیروم أُٞظق
1 

  :إطالؽب حیاُزوم

 ماد كخیُٞظ أُوه٠ أُٞظق ّـَ: "ثؤٜٗب حیاُزوم" ٝآفوٕٝ اُطبئ٢ ّیؽظ ٍٝقی "ػوف– 

 " حیاُؾبٍ كزٜیٝظ َٓزٟٞ كٞم یٝأُوًي ٝاَُِطخ حیأَُئٍٝ ٝ اُٖؼٞثخ ٖٓ أػ٠ِ َٓزٟٞ

 ٓٔب ا،یاُؼَ أُ٘بٕت ّـَ ُِٔٞظق ثبَُ٘جخ ٢ٛ حیاُزوم إٔ ػ٠ِ ٕیة یفیاُزؼو ٛنا فالٍ ٖٓ

 ٖٓ أًضو ٛیف ٕؼٞثخ عل یٓٔب ٝأُوًي، ٝاَُِطخ حیًبَُٔئٍٝ حیٙبفیا أػجبء ٛبیػَ رورتی

 كبٜٗٔب ،(حیٍالٖٛ ثِوبٍْ ٝ ؿوث٢ ػ٢ِ )اُلًزٞه أٓب ,أفوٟ أػجبء ٖٓ اُقب٢ُ اَُبثن ٖٓ٘جٜب

 َٓزٟٞ ٖٓ أػ٠ِ َٓزٟٞ ماد أفوٟ كخیُٞظ أُٞظق ّـَ ٢ٛ: "ثؤٜٗب حیاُزوم ػوكبٕی

 رٖبؽت حیاُزوم فیاُزؼو ٛنا فالٍ ٖٓ األعو ك٢ اكحیى حیاُزوم ٕؾت یٝهل حیاُؾبٍ كزٜبیٝظ

 اىادیثبٓذ ٙبیأ ؽ٠ٚ یًٔب ُِٖٔ٘ت كحیعل ادیَٓئٍٝ ٕبؽجٜ یٓٔب أُوه٠ أُٖ٘ت ّـَ

.األعو ك٢ اكحیى ٢ٛ أُوه٠ ٛبیػَ ؽَٖ یأفوٟ
2

  

 ػ٠ِ اُوب٢ٗٞٗ، اُغبٗت ٖٓ حیاُزوم ،(كیهُ ٝاثَ عب٢ٗ،یاُذ أؽٔل ثِؼو٢ٍٝ )ػوف ًٔب– 

 - رؼِن ی1982 ٍ٘خ ٍجزٔجو 11 أُٞاكن 1402 ػبّ اُوؼلح م١ 23 ك٢ ٓئهؿ  ؽَت:" أٜٗ

                                                             
1211 ٓ ، 2001 ,1ٛ,، ُِْ٘و هجبء كاه : اُوبٛوح ، الشركات و العاملين أداء تقيم كيف ، ى٤ٛو صبثذ-1

. 

, ى٤ٛو  صبثذ-,2
 122,ٓ,ٓ,أُوعغ ٗلَٚ 2
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 ك٢ عبء " حیاُلوك اُؼَٔ ثؼالهبد اُقبٕخ حیعیاُزْو األؽٌبّ میرطت ادیفیثي82 ههْ ٓوٍّٞ

 ا٠ُ ػَٔ ٖٓ٘ت ٖٓ ثبٗزوبُٜ أفوٟ ا٠ُ هرجخ ٖٓ ارٜیػ ٛٞاٍ اُؼبَٓ ٗزوَی " 12 أُبكح

 ا٠ُ حیاُزوم ك٢ أفوٟ ا٠ُ هرجخ ٖٓ االٗزوبٍ ٍٓـب٣و ٣ٝزٔش َٓزٟٞ ك٢ ٖٓ٘ق أفو ٖٓ٘ت

 ٛنا فالٍ ٖٝٓ "  أُٖ٘ت ثٜنا االُزؾبم ٣ًیٓوب اُؼبَٓ ك٢ رزٞكو ٝػ٘لٓب أػ٠ِ، ٖٓ٘ت

 اُالىٓخ اُْوٝٛ رٞكو ٓغ ثبُورجخ حیاُزوم ٢ٛٝ حیاُزوم ٖٓ أفو ٗٞع ٛ٘بى إٔ ٢ُ ٕیةی

.أُوه٠ ثبُٖٔ٘ت رؾبمٍإل
 3

 ٛخیِٗ حیػَٔ ٢ٛ حیاُزوم إٔ أٍزقِٔ فیاُزؼبه ٛنٙ فالٍ ٖٓ

 ك٢ كحیاُٞػ أَُئُٝخ رؼزجو ٝ ٓ٘ظٔخ، أ١ ٛیػَ رؼزٔل ْٜٓ ػبَٓ ك٢ٜ ح،یاإلكاه أُ٘ظٔبد ك٢

 ٓجلأ ػ٠ِ ٝرؼزٔل ح،یُِزوم ٕیأُزولّ( ٝأٗض٠ مًو،)ٕیاُؼبَٓ ك٢ رٞاكوٛب اُالىّ اُْوٝٛ ٝٙغ

 ُجِٞؽ اٗطالم ٗوطخ ُٜ رٔضَ ك٢ٜ ،"حیأَُئٍٝ أُ٘بٕت"ك٢ أُ٘بٍت أُٞظق" حیروم"

 ،(حیٓبك ایٓيا )اُوارت ك٢ اكحیٝى حیٝأَُئٍٝ اَُِطخ ك٢ اكحیى ٛیػَ ٕؾت یٓٔب ایػَ ٓوارت

 حیٝاالعزٔبع حیٗلٌ ؽبعبرٜ ٝاّجبع ٛبیاٍ ٗز٢ٔ یاُز٢ ُِٔ٘ظٔخ ك٢یاُٞظ االٍزوواه ُٜ رؾون ًٔب

 ٢ٓیاُز٘ع ًَیُِٜ ٢ٍیاُوة أُؾٞه ٙبیأ رٌَْ ٓٔب ُِٔ٘ظٔخ، حیعبةیا ث٘زبئظ ٗؼٌٌ یٓب ٝٛنا

.ٓ٘ظٔخ حیأل
3 

 

 

 

                                                             
123.122,,ٓ,ٓ,أُوعغ ٗلَٚ, صبثذ هى٢ٛ- 3   

3  



30 

 

-1
 :المهنيت الرقيت أنىاع-

 :اُلهعخ ك٢ اُزوه٤خ 1-1

 اُؼ٤بَٓ،  ٌُلبءحٖٛ رجؼب أُٖ٘ت ك٢ رـ٤٤و ػٜ٘ب ٣زورت اُؾو٤و٤خ، اُزوه٤خ ٖٓ اُ٘ٞع ٛنا ٣ٝٔضَ

 أُورت، ك٢ ى٣بكح رٖؾجٜب ٝ أػ٠ِ َٓئ٤ُٝبد ٝ افزٖبٕبد ماد ٝظ٤لخ ّـَ ٣زٖٚٔ ٝ

 اُزوه٤خ ٛنٙ رطج٤ن ٝ اُزوه٤خ، ٖٓ اُ٘ٞع ٛنا ٤ٔ٣ي اُن١ اُؾو٤و٢ األٍبً ٤َُذ اُي٣بكح ٝٛنٙ

 ٛٞ األٍب٢ٍ ٓؼ٤بهٛب ٓجبّوحٝ ٜٓ٘ب أػ٠ِ ألفوٟ كهعخ ٖٓ أ١ َٓزٔوح، ٝ ٓ٘زظٔخ ثطو٣وخ

.ػبكٍ اعزٔبػ٢ ً٘ظبّ حأ٤ٔٛخ اُزوه٢ ٣ئًل ٓٔب االٍزؾوبم، ٝ اُغلاهح أٍبً ػ٠ِ االفز٤به
4 

 :أُورجخ ك٢ اُزوه٤خ 1-2

 اُٞاعجبد،ٝرغٔغ ٝ أَُئ٤ُٝبد ى٣بكح كٕٝ اُوارت ى٣بكح اُزوه٤خ ٖٓ اُ٘ٞع ٛنا ػ٠ِ ٣ٝزورت

 رٔضَ أُورجخث٤٘ٔب ك٢ اُزوه٤خ ك٢ اُوئ٢َ٤ اُلٝه األهل٤ٓخ ٝرؾزَ اٌُلبءح، ٝ األهل٤ٓخ ث٤ٖ

.ك٤ٜب ٍاألٍبً األٝ اٌُلبءح رٌَْ اُز٢ اُلهعخ ك٢ اُزوه٤خ ػٌٌ صب٣ٞٗب أٍبٍب اٌُلبءح
1

 

 :اُلئخ ك٢ اُزوه٤خ    1-3

 َٓزٟٞ  ٝ ٓب٤ٛزٚ ٝ اُؼَٔ ٗٞع ؽ٤ش ٖٓ ًبف، ؽل ا٠ُ رزٔبصَ اُز٢ اُٞظبئق ًبكخ اُلئخ رظْ

 ٝ األعو ؽ٤ش ٖٓ ٓٞؽلح ٓؼبِٓخ رؾ٤ي ك٢ٜ أُطِٞثخ، اُزؤ٤َٛ كهعخ ٝ أَُئ٤ُٝخ ٝ اُٖؼٞثخ

 ك٢ اُزوه٤خ ٝ اُلهعخ ك٢ اُزوه٤خ ث٤ٖ ٣غٔغ اُ٘ٞع ٛنا ٝ. األكواك ّئٕٝ أٝعٚ ٖٓ ؿ٤وٙ

                                                             
 

,  1ٛوالتوزيع، للنشر الوراق −متكامل استراتيجي مدخل البشرية، الموارد إدارة −وآخرون الطائي، حجيم يوسف-1 

2006’ٓ’ٓ’496.  
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 ٝ أَُئ٤ُٝبد ك٢ ى٣بكح ٛ٘بى رٌٕٞ ال ٝ اُٞظ٤لخ، ك٢ رـ٤٤و ػٜ٘ب ٣زورت ال أ١ اُورجخ،

 ػ٤ِٜب روّٞ اُز٢ أُؼب٤٣و ث٤ٖ رغٔغ اُلئخ ك٢ كبُزوه٤خ. اُؼبَٓ ًلبءح ا٠ُ ٝرَز٘ل اُٞاعجبد،

 رٖؾجٜب ال ٝ اُؼبَٓ ًلبءح ُلهعخ كن ٝ ٣زْ كبالفز٤به ُنا أُورجخ ٝك٢ اُلهعخ ك٢ اُزوه٤خ

 ٝكوب ٣زْ كبالفز٤به ُنا ، اُلهعخ ك٢ اُزوه٤خ ٓغ رزلن ك٢ٜ اُٞاعجبد،  ٝ أَُئ٤ُٝبد ك٢ ى٣بكح

 اُزوه٤خ ٓغ رزلن ك٢ٜ ، اُٞاعجبد ٝ أَُئ٤ُٝبد ك٢ اُي٣بكح رٖبؽجٜب ال ٝ اُؼبَٓ ًلبءح ُلهعخ

.مُي ك٢ أُورجخ ك٢
2 

 :اُغبكخ اُزوه٤خ    1-4

 ػ٠ِ ُِؼبَٓ ًزؼ٣ٞ٘ أؽ٤بٗب رٔ٘ؼ ٢ٛٝ األعو، ٣ورلغ ال ٝ ُِؼبَٓ األكث٢ أُوًي ٣ورلغ ٝك٤ٜب

 اُؼ٤ِب أَُز٣ٞبد ) ٝ أُواًي ٣ْـِٕٞ اُن٣ٖ ُألكواك ثبَُ٘جخ اُ٘ٞع ٛنا أ٤ٔٛخ ٝرجوى أٌُبكآد،

 اكاهح ٝ اُٖ٘بػ٤خ اُؼالهبد ك٢ كهاٍبد ًزبثٚ ك٢ ٍبُْ دمحم ػ٢ِ دمحم األٍزبم ٣ٝوٟ(اُز٘ظ٤ْ ٖٓ

-) ٖٓ ثلال أُئٍَخ ا٤ُٜب رِغؤ ؽ٤ش أالىٓبد، أٝهبد ك٢ اال رزْ ال اُزوه٤خ ٛنٙ إٔ ألكواك

(أُورجبد ٝ األعٞه ى٣بكح
3

 

 :اَُبئِخ اُزوه٤خ    1-5

 رؾ٤َٖ ػ٤ِٜب ٣ٝزورت االفزٖبٕبد، ٝ أَُئ٤ُٝبد ى٣بكح ٝ األعو ثي٣بكح اُ٘ٞع ٛنا ٣ٝورجٜ

 ٣ٌَٝجٚ ٓؼ٣ٞ٘برٚ ك٤وكغ اُ٘ل٤َخ، ؽبُزٚ ػ٠ِ ٣ئصو ٓٔب ُِؼبَٓ، االعزٔبػ٢ ٝ األكث٢ أُوًي

                                                             

 .496,ص,ص,المرجع نفسه,الطائي حجيم يوسف- 2
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 ُٞظ٤لزٚ ٣زلوؽ ٝ اُؼَٔ، اٛبه ػٖ اُقبهع٤خ اْٗـبالرٚ كز٘ؤ االٛٔئ٘بٕ، ٝ ثبُوٙب ّؼٞها

.ك٤زوٜ٘ب
4 

 :االعزٔبػ٤خ اُزوه٤خ    1-6

 ٝ اُز٣ٌٖٞ أٗٞاع ًَ رَْٔ ػ٤ِٔخ االعزٔبػ٤خ اُزوه٤خ اػزجبه ٣غت: ٢ِ٣ ًٔب ٓلٜٜٞٓب ٣زٚؼ ٝ

 ثبألّقبٓ ٝٓزؼِوخ ٓورجطخ ك٢ٜ رزجؼٚ، اُن١ األٍِٞة أٝ ٛج٤ؼزٜب، ًبٗذ ٜٝٓٔب اُزؤ٤َٛ،

أُئ ؿ٤و ُِؼب٤ِٖٓ رَٔؼ ألٜٗب االعزٔبػ٤خ ثبُزوه٤خ ٤ٍٔذ ٝ اُؼَٔ ٣ٔبهٍٕٞ اُن٣ٖ
5

 أ١ ٤ِٖٛ

 أٝ َٓبثوخ، ػول ثؼل ٓجبّوح اُؼ٤ِب اٌُٞاكه ك٢ ٣ؼ٤٘ٞا ألٕ ػ٤ِباٍ أُئٛالد ػ٠ِ اُؾب٤ِٕٖ ؿ٤و

 اُلٝهاد ك٢ اُؼبَٓ ٗغبػ ٙوٝهح ا٠ُ ثبإلٙبكخ اُـوٗ ُٜنا أٍبٍب ٓزقٖٖخ افزجبهاد

 ػ٤ِب، ٓ٘بٕت ُز٢ُٞ أُئٍَخ رؼلٛب اُز٢ اٌُلبءح ثزول٣و   ٝرزْ ثبُٔئٍَخ، حاُزله٣ج٤خ أُ٘ؼول

 كبٜٗب افزالكٜب ٝ اُزوه٤خ أٗٞاع رؼلك هؿْٝ,اُزوه٤خ ٤َُ٘ اُؼٔبٍ ٌَُ أُغبٍ كزؼ ثبُزب٢ُ ٝ

 ا٠ُ ٣ئك١ ٓٔب ُِؼبَٓ، االعزٔبػ٢ أُوًي رؾ٤َٖ ٝهكغ األعو، ك٢ ى٣بكح ث٤ٖ أٍبٍب ر٘ؾٖو

 ًَ أكهع٘ب هل ٝ االفزٖبٕبد، ٝ أَُز٣ٞبد ك٢ ى٣بكح ا٠ُ ثبإلٙبكخ أُؼ٢ْ٤، َٓزٞاٙ هكغ

 أفوٟ، كٕٝ ثؤٗٞاع رؤفن ٓئٍَبد كٜ٘بى أفو، ا٠ُ ثِل ٖٓ رقزِق أٜٗب ٓغ اُزوه٤بد أٗٞاع

.اُٞؽلاد ٝ أُئٍَبد ك٢ ثٜب أُؼٍٔٞ اُٖ٘ٞٓ ٝ ُِوٞا٤ٖٗ رجؼب ٝٛنا
4 
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 :شروط الترقيت-2

 اُي٣بكح ٓوبثَ أًجو، أػجبء ٝ َٓئ٤ُٝبد رؾَٔ ٣زطِت أفوٟ ا٠ُ ٝظ٤لخ ٖٓ اُْقٔ ٗوَ إ

 عبٗت ٖٓ اُزول٣و ٓؼ٠٘ ٣ؾَٔ ثؤٗٚ ٣َِْ ٝ اُ٘وَ ٛنا اُؼبَٓ ٣وجَ إٔ ٣ْزوٛ ُنُي أُورت، ك٢

. اُزوه٤خ ؽٍٞ اُؼب٤ِٖٓ ٝ اإلكاهح ث٤ٖ رٞاكن ٣ٌٕٞ ٝثٜنا فلٓزٚ، ُٔلح ٝ ُغٜٞكٙ أُئٍَخ

 اُوعَ ٝٙغ ٣ٌٖٔ ؽز٠ روه٤زٚ أُواك اُْقٔ ك٢ رٞاكوٛب ٣غت ّوٝٛب اُزوه٤خ ٝروز٢ٚ

 :٢ٛ اُْوٝٛ ٛنٙ ٝ أُ٘بٍجخ اُٞظ٤لخ أٝ أٌُبٕ ك٢ أُ٘بٍت

 .أُئٍَخ ك٢ اُؼب٤ِٖٓ ث٤ٖ ٖٓ ّـِٜب اإلكاهح رووه ّبؿوح ٓ٘بٕت رٞكو عٞة ٝ 2-1

2-2 ٕ  اُز٢ اُغل٣لح اُٞظ٤لخ رزؾِٜٔب اُز٢ أَُئ٤ُٝبد ٝ اُؼ٤ِٔبد ث٤ٖ افزالف ٛ٘بى ٣ٌٕٞ أ

 االفزجبه اعز٤بى ؽب٤ُب ٣ْـِٜب اُز٢ اُٞظ٤لخ رزؾِٜٔب اَُ٘ت ٝرِي اُْقٔ، ا٤ُٜب ٣وه٠

 .ث٘غبػ

 ه٤ٔخ ماد ٝظ٤لخ ٛ٘بى ٣ٌٕٞ إٔ ٣ْزوٛ ٝ ا٤ُٜب أُوه٠ اُٞظ٤لخ ّوٝٛ اٍز٤لبء    2-3

 اُْوٝٛ ٛنٙ ٝ ا٤ُٜب، أُوه٠ اُٞظ٤لخ ُْوٝٛ َٓزٞف اُؼبَٓ ٣ٌٕٞ إٔ ٝ ّبؿوح ٓب٤ُخ

 اَُبثوخ ُِٞظ٤لخ ٓٞا٤ُخ اُغل٣لح اُٞظ٤لخ رٌٕٞ إٔ. أُطِٞثخ ُِٔئٛالد األك٠ٗ اُؾل ٢ٛ

 ٣ز٠َ٘ ؽز٠ ٝٛنا ُِٞؽلح، اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ ٝظبئق ٓقزِق ك٢ اُزلهط ٖٓ ٣ًٖزْ ؽز٠

.اإلكاه١ اَُِْ ك٢ رلهعٚ أص٘بء أُؼِٞٓبد ثٌَ اإلُٔبّ
 5

 

                                                             
499ٓ,اكاهح أُٞاهك اُجْو٣خ ,٣ٍٞق ؽغ٤ْ اُطبئ٢ ,ٗوٌ أُوؽغ -- 5  
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 ا٠ُ روه٤خ هجَ اُٞظ٤ل٤خ اُلئخ ا٠ُ روه٤خ هجَ اُٞظ٤ل٤خ كئخ ك٢ ى٤٘ٓخ كزوح اُؼبَٓ هٚبء 2-4

.ث٘غبػ اُزله٣ج٤خ اُجوآظ ىاألػ٠ِ اعز٤ب اُلئخ
6

 

 :اُزوه٤خ أٛلاف -2

 ٣َؼ٠ اإلٛبه ٛنا ؽلٝك ٝك٢ أعيائٚ، ث٤ٖ ٣ٝوثٜ اٛبه ٣ؾلك ػبّ كٌو١ َٗن ٗظبّ ٌَُ

 اُؼبٓخ، أُِٖؾخ أصوٛب ػ٠ِ ٣قلّ ُٞعٞكٙ ٍججب ثبػزجبهٛب ٓؼ٤٘خ، أٛلاف رؾو٤ن ا٠ُ اُ٘ظبّ

 اهزٖبك٣خ، ٗل٤َخ)ٓز٘ٞػخ أٛلاف رؾو٤ن ا٠ُ رو٠ٓ ك٢ٜ اعزٔبػ٢ ٗظبّ اُزوه٤خ ٝثبػزجبه

: ّٝوٜٝٛب ُٔجبكئٜب رجؼب... ٤ٍب٤ٍخ صوبك٤خ، ؽٚبه٣خ، اعزٔبػ٤خ،

 ػ٤ِٔخ ٝٓؼبهف ك٤٘خ، فجواد ا٠ُ رؾزبط ٝظبئق ُْـَ أُئِٛخ اٌُلؤح اُؼ٘بٕو عِت   3-1

. ُِٔئٍَخ اإلكاه١ اَُِْ ك٢ األكواك رلهط ػ٤ِٔخ ثٔٞعجٜب رزؾلك ٓزقٖٖخ

 ٝ اإلٗزبط رؾ٤َٖ ا٠ُ ٣لكؼْٜ ٓٔب اُز٘بكٌ، ٖٓ عٞ ثقِن اُؼَٔ ػ٠ِ اُؼٔبٍ رؾل٤ي   3-2

 ًبٗذ اما ٓب ؽبُخ ك٢ ٛنا ًَٝ اُؼٔبٍ، ٓؼ٣ٞ٘بد ٖٓ اُوكغ ػ٠ِ رؼَٔ ًٝنُي اإلٗزبع٤خ،

 ٖٓ أ٤ٔٛزٜب اثواى ك٢ ٛبٓب اإلكاهح كٝه ًبٕ اما فبٕخ ٓٞٙٞػ٤خ، أٌٍ ػ٠ِ هبئٔخ اُزوه٤خ

. اُؼٔبٍ رؾل٤ي ك٢ ُلٝهْٛ اُوإٍبء اروبٕ ؽ٤ش

 األعو ثوكغ أُؼ٢ْ٤ َٓزٞاٙ رؾَٖ ٗز٤غخ أُئٍَخ ُؼلٍ ثبالٛٔئ٘بٕ اُؼبَٓ ّؼٞه   3-3

 أُئٍَخ كافَ اعزٔبػ٤خ ٌٓبٗخ اؽزالٍ ا٠ُ ٤ٔ٣َ ثطج٤ؼزٚ اُلوك ٌُٕٞ اُؼَٔ، ٌٓبٕ رـ٤٤و كٕٝ

. أُغزٔغ ٝ

                                                             

 اُل٢ُٝ أُئرٔو أػٔبٍ −الشخصية باالحوال الخاصة الداخلية الجزائرية التشريعات في للمرأة القانوني المركز تطور−٠ِ٤ُ عٔؼ٢ -6

, 2015 ٛواثٌِ، /ُج٘بٕ اُؼ٢ِٔ، اُجؾش ع٤َ ٓوًي . ,2015,مارس 19,21طرابلس األ٢ِٛ، ٝاَُِْ أُوأح:اَُبثغ

,ٓ,ٓ ,43,42. 
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 ٝ رلهث٤ْٜ كزوح فالٍ اٍزؼلاكا أثلٝا اُن٣ٖ فبٕخ هلهارْٜ ٝ األكواك ٜٓبهاد اٍزـالٍ   3-4

. عل٣لح ٝظبئق ُٔٔبهٍخ ر٣ٌْٜٞ٘

: ٗل٤َخ أٛلاف -3

 األٓٞه ٛنٙ أُئٍَخ، كافَ اُلؼ٢ِ ثٞعٞكٙ اُؼبَٓ ّٝؼٞه اُؼَٔ، ػٖ اُوٙب ك٢ رزٔضَ

.اُل٤٘خ أُٜبهح ٝا٣غبك االثزٌبه ػ٠ِ رْغغ أُؼ٣ٞ٘خ
 7 

:  صوبك٤خ أٛلاف -4

 اًزَبة ٝثبُزب٢ُ ُِؼبَٓ اُضوبك٢ األكن ر٤ٍٞغ ك٢ أصو ُٜب اُز٣ٌٖٞ اُزله٣ت، اُقجوح، أُٜبهح،

 اُز٘بكٌ فالٍ ٖٓ االعزٔبػ٢ اُغبٗت ٖٓ اُزوه٤خ ثز٘بٍٝ ٝ .االعزٔبػ٢ اُزطٞه رَب٣و صوبكخ

 ٝ ثبُزوه٤خ ُِلٞى عٜل أه٠ٖ ٣جنٍ اُؼبَٓ ٣غؼَ األكاء، ؽَٖ ٝ اإلٗزبع٤خ اٌُلب٣خ رط٣ٞو ػ٠ِ

 ك٢ اُٜلاف ٛنٙ رزؾون إٔ ٣ٌٖٔ أَُئ٤ُٝبد ُزؾَٔ ٓئ٤ِٖٛ أُئٍَخ كافَ ٜٓوح ػٔبٍ ا٣غبك

 ًبكخ ٝ اُْق٤ٖخ، االػزجبهاد رَزجؼل ٓٞٙٞػ٤خ ػ٤ِٔخ ٓؼب٤٣و ػ٠ِ اُزوه٤خ ٗظبّ ه٤بّ ؽبُخ

 ث٤ٖ ٕواع ْٝٗٞة أُئٍَخ، كافَ ك٠ٙٞ ٝعٞك ا٠ُ رئك١ اُز٢ اُالٓٞٙٞػ٤خ اُطوم

 ُِزوه٤خ ٣ٌٖٔ ال ٝ.اإلٗزبع٤خ ٝ طػ٠ِ اإلٗزب ٣ئصو ٓٔب أٗلَْٜ، اُؼٔبٍ ث٤ٖ ٝ اُؼٔبٍ ٝ اإلكاهح

.ثٞاعجبرٚ ه٤بٓٚ ٝ ػِٔٚ ك٢ اُؼبَٓ ثبُزياّ اال أُزؼلكح األٛلاف ٛنٙ رؾون إٔ
8 

 

 

                                                             

−الشخصية باالحوال الخاصة الداخلية الجزائرية التشريعات في للمرأة القانوني المركز  تطور,ٗلٌ أُوعغ, عٔؼ٢ ٠ِ٤ُ- 7
  .44,43ص’ص

 45,44.ٓ,ٓ,أُوؽغ ٗلَٚ,عٔؼ٠ ٠ِ٤ُ - 8
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 اُزوث١ٞ هطبع ك٢  أُزيٝعبد  ُِؼبٓالد ا٤ُٜ٘ٔخ اُزوه٤خ ٓئّواد أْٛ :المبحث الضادس

 :اُٞظ٤ل٢ اُزلهط     -1

 ٣ز٤ٔي ٓوارت ا٠ُ رو٤َْٜٔ ٝ األكواك رلبٝد ك٢ رزِقٔ اعزٔبػ٤خ ظبٛوح اُزلهط إ       

 اُلئخ ٖٙٔ ٝاؽلح كهعخ اُؼبَٓ اًَبة األؽ٤بٕ ثؼ٘ ك٢ ٣ؼ٢٘ اُزلهط إٔ ًٔب ثجؼ٘ ثؼٜٚب

 أَُئ٤ُٝبد رلهط ٓجلأ ٤ْ٣و  ؽ٤ش(ٝظ٤لزٚ ك٤ٜب ٝرؾلك هأ٤ٍب اَُِطخ رو٤َْ ا٠ُ روغ اُز٢

 ا٠ُ ٛجٞٛب اُز٘ظ٤ْ هٔخ ٖٓ أَُئ٤ُٝخ ٝ اَُِطخ رزلهط ؽ٤ش أُقزِلخ، اُز٘ظ٤ٔ٤خ ُِٞؽلاد

 ى٣بكح ػ٠ِ ٣ؾَٖ، أُزلهط أُٞظق كهعبد ٖٙٔ اُٞظبئق رلهط ٛو٣وخ رزوًي ٝ ,هبػلرٚ

 رلهط ظبٛوح ػ٠ِ ٣طِن اُٞظ٤ل٢ اُزلهط كبٕ ػٔٞٓب ٝ أػ٠ِ كهعخ ا٠ُ اٗزوَ ًِٔب اُوارت ك٢

 اُزلهط ٣ِٝؼت ٣ياُٜٝٞٗب اُز٢ اُٞظبئق ٝ األكٝاه ٝ أُواًي ٝ األٝٙبع ك٢ اُلئبد ٝ األكواك

 أُئٍَخ، كافَ اُؼبَٓ ُلٟ االعزٔبػ٢ ٝ اُ٘ل٢َ االٍزوواه ٓغبٍ ك٢ ًج٤وا كٝها اُٞظ٤ل٢

 ك٢ أًضو ٓغٜٞكاد ٣جلٍ ٣غؼِٚ اُن١ ا٢ُْء ٛٔٞؽبرٚ، ٖٓ عِٔخ ٣ؾون ثٞاٍطزٚ أٗٚ ٣وٟ ألٗٚ

 .أكائٚ َٓزٟٞ رؾ٤َٖ ٝ هكغ أعَ ٖٓ ، ػِٔٚ ٤ٓلإ

 اما فبٕخ اُؼب٤ِٖٓ ٝ األكواك ٗل٤َخ ػ٠ِ ًج٤و رؤص٤و ُٚ اُٞظ٤ل٢ اُزلهط إٔ اُوٍٞ فالٕخ      

 ٝ اُؼ٤ِب، ةٗؾٞ أُ٘بٓ اُزوه٤خ ٝ اُزلهط ك٢ أِٓٚ ٝ اُلوك ٝرٞهؼبد اُطٔٞػ، ثَٔزٟٞ هثط٘بٙ

 ُلٟ اُوٙب رؾون ًِٔب أُئٍَخ رزجؼٜب اُز٢ اُزلهط ٤ٍبٍبد ٓغ ٛٔٞؽٚ َٓزٟٞ رٞاكن ًِٔب

.ا٢ُٜ٘ٔ االٍزوواه رؾو٤ن ثبُزب٢ُ ٝ اُؼٔبٍ
1

 

                                                             

 -1 
 اُغيائو أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، ك٣ٞإ ،1,ٛ,اُغياة ٝاُزْو٣غ أُوبهٗخ اُ٘ظْ ك٢ اُؼبٓخ اُٞظ٤لخ ك٢ كهاٍخ أُؼلا١ٝ، ٣ٍٞق دمحم

1988 1 ,ٓ,ٓ99,98 
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 :األعو-2

 أ٤ٔٛخ ٝرزٔضَ اَُٞاء ػ٠ِ ٝأُئٍَخ اُؼٔبٍ اٛزٔبّ ٖٓ ًج٤وا عبٗجب األعو ٓٞٙٞع ٣ؤفن

 رؼِن ٓب ٍٞاء أُقزِلخ االؽز٤بعبد إلّجبع ا٤ٍُِٞخ أٜٗب ك٢ اُؼبَٓ َٓزٟٞ ػ٠ِ األعٞه

 أٝ االعزٔبػ٤خ اُؼالهبد ك٢ ٝاالٗلٓبط ثبألٓبٕ ّٝؼٞهٙ ٝثوبئٚ ُٔؼ٤ْزٚ األٍب٤ٍخ ثبؽز٤بعبرٚ

. ُنارٚ ٝاؽزوآٚ أُئٍَخ هجَ ٖٓ ثبُزـ٤٤و ُِْؼٞه أُ٘بٍجخ ا٤ٍُِٞخ ثبػزجبهٛب

 :٣ؼزجو ؽ٤ش ثبُـخ أ٤ٔٛخ مٝ كبألعٞه أُئٍَخ َٓزٟٞ ػ٠ِ أٓب 

 ثٜب ؽب٤ُب اٌُلبءاد أكَٚ ػ٠ِ ٝاإلثوبء ثٜب ُِؼَٔ أُ٘بٍجخ اٌُلبءاد ُغلة ٤ٍِٝخ. 

 اُؼٔبٍ ث٤ٖ اُؼلاُخ إلّبػخ ٤ٍِٝٝخ ُِؼبَٓ اُؼبكٍ أُوبثَ ٛٞ األعو. 

 ٣جنُٚ اُن١ ٝاُغٜل أُولهح ٜٓ٘ب األعو عٞاٗت ُغ٤ٔغ ّبَٓ رؼو٣ق ٛٞ اُزؼو٣ق ٛنا إ

 ػ٠ِ ُٚ اعوائ٢ رؼو٣ق ٤ٕبؿخ ٣ٌٖٝٔ األعو ُغٞاٗت عبٓغ ٝأ٣ٚب اُؼَٔ ٗٞػ٤خ ًٝنا اُؼبَٓ

 رِج٤ٚ أعَ ٖٓ ٣جنُٚ اُن١ اُغٜل ُوبء اُؼبَٓ ػ٤ِٚ ٣ؾَٖ ٗولا ػ٘ٚ أُؼجو أُولاه مُي: أٗٚ

 ٖٓ ػ٤ِٜب ٝاُوهبثخ ٝاُوٝارت األعٞه رؾل٣ل ٛو٣وخ ٝرؼزجو. ٝأُؼ٣ٞ٘خ أُبك٣خ اُؾ٤بح ٓزطِجبد

 اإلٗزبع٤خ اٌُلبءح َٓزٟٞ ُوكغ رَؼ٠ اُز٢ اإلكاهح ثٜب رٜزْ اُز٢ األٍب٤ٍخ أُٞٙٞػبد

 أُوبثَ ٓغ ٝأَُئ٤ُٝبد األػجبء رزٞاكن ثؾ٤ش أُئِٛخ اُجْو٣خ ًٞاكهٛب ػ٠ِ ٝأُؾبكظخ

 االعزٔبػ٢ ٝٙؼْٜ رؾ٤َٖ ثـ٤خ ٝظ٤لزْٜ، ك٢ اُؼَٔ ك٢ ٝاُزلب٢ٗ ،,أَُزؾن أُبك١

.هٝاُزوه٤خ ٝاألط اُٞظ٤لخ ث٤ٖ روثٜ ػالهخ كٜ٘بى ٝاألكث٢، ٝاالهزٖبك١
2 

 

                                                             
أُؼلا١ٝ ٣ٍٞق  دمحم-2

 2
  .100,99,أُوعغ ٗلَٚ,
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 :ٝأٌُبكآد اُؼالٝاد-   3

 أعوٙ ػ٠ِ ػالٝح اُؼبَٓ ٓ٘ؼ ثٜب ٣ٝوٖل هاألعٞ ِٓؾوبد أْٛ ٖٓ ٝأٌُبكآد اُؼالٝاد رؼزجو

 أٜٗب ًٔب اُؼبك٣خ، ٝٝظ٤لزٚ ٝاعجبرٚ ػ٤ِٚ رلوٜٙب اُز٢ رِي ٖٓ أًضو ؽووٜب كبئلح ٓوبثَ اُؼبك١

 ٣ظٜوٕٝ ٝاُن٣ٖ أػٔبُْٜ ك٢ أُجوىٕٝ األكواك ػ٤ِٜب ٣ؾَٖ اُز٢ االٍزض٘بئ٤خ اُي٣بكاد رؼ٢٘

 اإلٗزبع٤خ اٌُلب٣خ ٝهكغ اُؼَٔ ػ٠ِ رؤص٤وا أًضو اُي٣بكاد ٛنٙ ٝرؼزجو ػِْٜٔ ك٢ ٍِٓٔٞب ْٗبٛ

 ٓ٘بٍت ثٌَْ ٝٓ٘ؾذ اُي٣بكاد ٛنٙ ػ٠ِ ُِؾٍٖٞ ٓؼزٔلح ٓئّواد ٛ٘بى ًبٗذ اما فبٕخ

 ٓغ أٝ أعوٙ ٓغ ٝرٖوف ُِؼبَٓ رٔ٘ؼ ٌٓبكؤح ٢ٛ اُؼالٝاد كبٕ امٕ ,أَُزؾو٤ٖ ُألكواك

 اُؼال ٛنٙ ػ٠ِ ٝاُؾٍٖٞ األعو ك٢ اُي٣بكح إٔ اُلهاٍبد أصجزذ ٝهل.٣ْـِٚ اُن١ أُٖ٘ت

 ك٢ ٝاألَٓ أُؼ٢ْ٤، َٓزٞاْٛ رؾ٤َٖ ا٠ُ ٣طٔؾٕٞ اُن٣ٖ ُِؼٔبٍ ه٣ٞب ؽبكيا رؼزجو ٝاد

 ك٢ اُزلهط ٓئّواد ٖٓ ٓئّو ٝأٌُبكآد اُؼالٝاد إٔ ثبػزجبه اُزوه٤خ ػ٠ِ اُؾٍٖٞ

 ػ٠ِ ٣ؼَٔ اُزوه٤خ، ػ٠ِ ٣ؾَٖ اُن١ ُِؼبَٓ اإلٙبك٤خ اُؼالٝاد ٓ٘ؼ كبٕ ُٜٝنا اُٞظ٤لخ

 ك٢ أٓال ٝاإلٗزبع٤خ، األكاء َٓزٟٞ هكغ أعَ ٖٓ أًضو ٝاُؼَٔ ٝاالٍزوواهٟ اُوٗ رؾو٤ن

.أًجو ٝػالٝاد أفوٟ روه٤خ ػ٠ِ اُؾٍٖٞ
3

 

 :أَُئ٤ُٝخ-4

 أٍبً ػ٠ِ أَُئ٤ُٝخ ٝرج٠٘ أُؼ٢٘، اُْقٔ ا٠ُ رًَٞ ٓؾلكح ٜٓبّ ثز٘ل٤ن االُزياّ ٢ٛ

 ثبُج٘بء ٓجبّوح ػالهخ َُِٝٔئ٤ُٝخ رلٞٙٚ ٣ٌٖٔ ال اُزياّ ك٢ٜ ٝثبُزب٢ُ ٝأُؾبٍجخ أَُبءُخ

                                                             
3

أُؼلا١ٝ ٣ٍٞق دمحم-
 2

أُوعغ ٍجن مًوٙ,
 أُطجٞػبد  ك٣ٞإ,2ٛ, اُغيائو١ ٝاُزْو٣غ أُوبهٗخ اُ٘ظْ ك٢ اُؼبٓخ اُٞظ٤لخ ك٢  كهاٍخ, 3 

 .101,100,ٓ,ٓ,1988,اُغيائو اُغبٓؼ٤خ،
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 ّؼو ًِٔب ُٜب ٝٓواهجزٚ ُٜٔبٓٚ أكائٚ ثؾو٣خ اإلَٗبٕ ّؼو كٌِٔب اُْق٤ٖخ، ٝث٘بء اُز٘ظ٢ٔ٤

.اٍزوواهٙ ا٠ُ اُٜ٘ب٣خ ك٢ ٣ئك١ ٓٔب اُؼَٔ، ثؼ٤ِٔخ ٝاهرجبٛٚ ٝالإٙ ٝىاك ثبالهر٤بػ
4

 

 :ٝاألٓبٕ ٝاالهر٤بػ ثبُوٙب اُْؼٞه-5

 ؽبُخ ألٗٚ ؿٔٞٙب، اُٖ٘بػ٢ اُ٘لٌ ػِْ ك٢ أُلب٤ْٛ أًضو ٖٓ اُؼَٔ ك٢ ٝاُوٙب االٍزوواه

 ك٢ ٕاألكواك ٣قزِلٞ ألٕ ٗظوا ٓٞٙٞػ٢، ثٌَْ ٝكهاٍزٜب ه٤بٍٜب ٣ٖؼت اٗلؼب٤ُخ ٝعلا٤ٗخ

 ػ٠ِ ٣٘ؼٌٌ ٓٔب ّق٤ٖبرْٜ ك٢ اُٞاٙؾخ اُلوٝم ا٠ُ ٣ؼٞك ٝٛنا ٝأُٞاٛت، اُولهاد

 اُلهاٍخ ٛنٙ فالٍ ٖٓ ٍٝ٘ؾبٍٝ,٣وٕٙٞ ال أٝ ػٜ٘ب ٣وٕٙٞ اُز٢ ٝاُٞظبئق فٖبئٔ

 ٝك٢ ٜٓ٘زٚ، ك٢ اٍزوواهٙ ٓئّوارٚ ٖٓ ٓئّوا اُؼَٔ ػٖٟ اُوٗ ٣ٌٕٞ ٤ًق كهاٍخ

 ٓلّٜٞ ؽٍٞ اُجبؽض٤ٖ ُجؼ٘ اُزؼبه٣ق ثؼ٘ ٍ٘ز٘بٍٝ مُي ٝهجَ ثٜب، ٣ؼَٔ اُز٢ أُئٍَخ

.ٝاالهر٤بػ اُوٙب
5

 

 :ٝاالٗزٔبء ثبُٞالء اُْؼٞه -5

 أٛلاكٜب،ال رؾو٤ن فالُٜب ٖٓ رَؼ٠ اُز٢ ثوآغٜب ٝرقط٤ٜ ٤ٍبٍزٜب هٍْ ػ٘ل ٓئٍَخ ًَ إ

 ُل٣ْٜ ر٘ٔٞ ٝثبُزب٢ُ ػ٤ِٜب رطِؼْٜ ٝإٔ ٝأ٣ٚب اُؼٔبٍ، أٛلاف رؾو٤ن مُي ك٢ رواػ٢ إٔ ثل

 اُز٢ أُئٍَخ ٝهؿجبد هؿجبرٚ رؾو٤ن أعَ ٖٓ ٣ؼَٔ أٗٚ أُٞظق ٣ٝؾٌ االٗزٔبء ْٓبػو

 ةاإلكاه١ ٝأٍب٢ُ اُز٘ظ٤ْ ػ٠ِ اُزؼوف ا٠ُ ثؾبعخ اُؼبَٓ إٔ مُي. اَُٞاء ػ٠ِ ا٤ُٜب ٣٘ز٢ٔ

 اُؼ٤ِٔخ كوٝع ٖٓ كوع ًَ كافَ اُٞظ٤ل٢ اُزلهط ٝػ٠ِ ٝاُؼٔبٍ اُوإٍبء ث٤ٖ االرٖبٍ
                                                             

4
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40 

 

 رِي ػٖ ٣ؼجو ٝٛٞ ثبُٞكبء أُٖؾٞة ا٤َُب٢ٍ اُقٚٞع ا٠ُ ’اُٞالء ٤ْ٣ٝو. اإلٗزبع٤خ

 ثبالٗزٔبء اُْؼٞه ٣ٝورجٜ  ٝأُئٍَخ األكواك ث٤ٖ روثٜ اُز٢ ٝاُوب٤ٗٞٗخ اُوٝؽ٤خ اُوٝاثٜ

 :ٜٓ٘ب ثؼٞآَ

 ٟأُئٍَخ أٛلاف ٓغ اُؼٔبٍ أٛلاف رٞاكن ٓل. 

 ٟٝهؿجبرْٜ ُِؼٔبٍ ٝاُْق٤ٖخ االعزٔبػ٤خ ُِؾ٤بح أُئٍَخ اٍزغبثخ ٓل. 

 ٟاُؼب٤ِٖٓ ث٤ٖ ٣زٞكو اُن١ ٝاُزلبْٛ ٝاالهرجبٛ ٝاُٞالء ثؼْٜٚ ٓغ اُؼب٤ِٖٓ رلبػَ ٓل.
6

 

 :أُؼ٣ٞ٘خ اُوٝػ -6

 ث٤ٖ اُوثٜ ٓؾبُٝخ ٝهجَ االعزٔبػ٤خ اُلهاٍبد ك٢ ٛبٓب ٌٓبٗب أُؼ٣ٞ٘خ اُوٝػ ارقند ُول

 ُٖٔطِؼ  اُزؼبه٣ق ثؼ٘ ا٠ُ ٤ْٗو إٔ ٣٘جـ٢ اُؼٔبٍ ػ٘ل ٝاالٍزوواه أُؼ٣ٞ٘خ اُوٝػ ٓلّٜٞ

 ٓلّٜٞ رؾل٣ل إٝ ,اُؼالهخ ٛنٙ ػ٤ِٜب رج٠٘ أٍب٤ٍخ هًبئي ُل٣٘ب رٌٕٞ ؽز٠ أُؼ٣ٞ٘خ اُوٝػ

 أٜٗب ػ٠ِ" ؽ٤ٕٞ "هكٜبع ٝهل ٍِٓٔٞخ ؿ٤و ٗل٤َخ ؽبُخ رٔضَ ألٜٗب ٕؼت أٓو أُؼ٣ٞ٘خ اُوٝػ

 ٖٓ ٗٞع ا٠ُ ر٤ْو أُؼ٣ٞ٘خ كبُوٝػ  اإلّجبع ُٜنا اكهاًْٜ ٝٓلٟ األكواك، ؽبعبد اّجبع ٓلٟ

 َِٓ ثلٕٝ اُط٣َٞ اُؼَٔ ػ٠ِ هبكها ك٤ٚ، ٤ْٗطب ٝرغؼِٚ ثؼِٔٚ اُؼبَٓ روثٜ اُز٢ اُلاف٤ِخ اُوٞح

 اكاهح "ًزبثٚ ك٢ ػ٤ِِ دمحم ٣ٝؼوكٜب ,ٙٗؾٞ ػَٔ اُؼبَٓ ُلٟ اُزؾٌٔ ٖٓ ٗٞع ك٢ ٝرزغ٠ِ

 رؾو٤ن أعَ ٖٓ ٝعٜلٙ ٝهزٚ ٣ٌوً  إٔ ك٢ اُلوك ػ٘ل اُوؿجخ أٜٗب ػ٠ِ" اُجْو٣خ أُٞاهك

.ثٜب ٣ؼَٔ اُز٢ أُئٍَخ أٛلاف
7  

                                                             
 

-
6
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 :اُزـ٤ت ٝػلّ اُؼَٔ ػ٠ِ أُٞاظجخ-7

 اُـ٤بة ٓؼلٍ اهرلبع كبٕ أُٞظل٤ٖ، عبٗت ٖٓ ُالُزياّ ٗزبط اُؼب٤ُخ أُؼ٣ٞ٘خ اُوٝػ رؼل ث٤٘ٔب

 اُؼَٔ ثج٤ئخ ٓزؼِوخ أٍجبة ٝ ّق٤ٖخ أٍجبة ٛ٘بى ٝ االُزياّ، ٛنا كولإ ػٖ ٗبرظ اُؼَٔ ك٢

 كبٕ ػ٤ِٚ ٝ. أُْوك٤ٖ ٖٓ اُقٞف ثَجت أٝ أُوٗ ثَجت اُلوك ًـ٤بة اُـ٤بة، ٌُضوح

 رؼزجو أُٚجٞٛخ، ٝ أُؾلكح اُؼَٔ ثٔٞاػ٤ل اإلُزياّ ٝ اُؼٔبٍ ػ٘ل اُـ٤بثبد َٗجخ اٗقلبٗ

 إٔ اُلائْ اُؾٚٞه ثود٣غ ثؾ٤ش. أُئٍَخ كافَ اُؼٔبٍ اٍزوواه ػ٠ِ رلٍ اُز٢ أُئّواد ٖٓ

 ٝ ٣ياُٜٝب، اُز٢ ٜٓ٘زٚ فالٍ ٖٓ َٓزوجِٚ ٣وٟ أٗٚ ٝ ػِٔٚ، ٗؾٞ رنٓو ثؤ١ ٣ْؼو ال اُؼبَٓ

 كبٕ أف٤و ٝ. ا٢ُٜ٘ٔ االٍزوواه رؾو٤ن ٝ ٓؼ٣ٞ٘برْٜ هكغ ػ٠ِ ٣َبػل ٓٔب ك٤ٜب، ثؤ٤ٔٛزٚ ٣ْؼو

 اٍزوواه ٝثبُزب٢ُ اُؼَٔ ػٖٟ هٗ ٛ٘بى إٔ ٣ؼ٢٘ أُئٍَخ كافَ ؿ٤وٛب ٝ اُْوٝٛ ٛنٙ رٞكو

 اُْؼٞه ٝ ثبُضوخ اُْؼٞه ا٠ُ اُؼبَٓ روٞك أُئّواد ٛنٙ كٌَ أػٔبُْٜ، ك٢ اُؼٔبٍ ُلٟ كؼ٢ِ

.فبهعٜب ٝؽز٠ أُئٍَخ كافَ ثٜب ٣زٔزغ اُز٢ أُؾزوّ االعزٔبػ٤خ ثبٌُٔبٗخ
8
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 اُؼبِٓخ ُِٔوأح ٝٙوٝهرٜب ا٤ُٜ٘ٔخ اُزوه٤خ أ٤ٔٛخ_ :المبحث الضابع

 رؾو٤ن ُٚٔبٕ ِٓؾخ ٝٙوٝهح ٓئًلح ؽو٤وخ ٝاُلُٝخ أُئٍَخ َٓزٟٞ ػ٠ِ اُزوه٤خ أ٤ٔٛخ إ

 ا٤ُٜ٘ٔخ ا٥كبم ؿ٤بة إٔ ام اُزقط٤ط٤خ، أَُز٣ٞبد ٖٓ َٓزٟٞ أ١ ك٢ أُوٍٞٓخ األٛلاف

 اُزؾبهٚ ٓ٘ن اُؼبَٓ ألٕ أُئٍَخ؛ ٓـبكهح ا٠ُ اٌُلبءاد إٔؾبة ٝ اُطٔٞؽ٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ٣وٞك

 ٝظ٤ل٤ب ٝٓوًيا أٛلاكب ُ٘لَٚ ٣ٝؾلك ثٜب ٣ؼَٔ اُز٢ ٜٓ٘زٚ ٓغبٍ ك٢ اُزولّ ا٠ُ ٣زطِغ ثبُؼَٔ

 َٝٓزٟٞ كفِٚ رؾ٤َٖ ٖٓ ٤ُزٌٖٔ ٝأِٓٚ ؿب٣زٚ اُٜلف ٛنا ٣ٖٝجؼ. ا٤ُٚ ٍُِٕٞٞ ٣طٔؼ

 ك٤ٔب األ٤ٔٛخ ٛنٙ ٝرزغ٠ِ ىٓالئٚ، ٝث٤ٖ ٓغزٔؼٚ كافَ ٝاُٞظ٤ل٢ اإلكاه١ ٝٓوًيٙ ٓؼ٤ْزٚ

٢ِ٣ :

 ٤ًٝلب ًٔب اُؼب٤ِٖٓ ٖٓ أُئٍَخ اؽز٤بعبد اُزوه٤خ رِج٢. 

 اُؼَٔ ػٖ٘و رٌِلخ ٣قل٘ ٓب ٝٛنا اُؼَٔ كٝهإ ٓؼلالد رقل٤٘ ك٢ رَبػل. 

 َٓزٟٞ ا٠ُ إٍُٞٞ ٝٓ٘ٚ أُئٍَخ ٝأٛلاف اُؼب٤ِٖٓ أٛلاف ث٤ٖ أُٞائٔخ رؾو٤ن 

. ٟاُوٗ ٖٓ ػبٍ

 ٝا٥كاء اإلٗزبع٤خ ٖٓ أَُز٣ٞبد أػ٠ِ ُزؾو٤ن اُؼب٤ِٖٓ ككغ. 

 ك٣٘ب٤ٌٓخ ٝفِن أُٖ٘ت، ثزـ٤٤و ٝاُزؾ٤َٖ ُِزغل٣ل اُلوٕخ ٝاربؽخ األكٌبه رـ٤٤و 

. ٝأَُِ ٝاُوٝر٤ٖ اُغٔٞك رٌَو عل٣لح

 ٣َٔؼ ٓٔب اُٞظ٤لخ ُْـَ اُزولّ ػ٘ل األػ٠ِ أَُزٟٞ ٝظبئق ًَ ػ٠ِ اُزؼوف 

.ثبَُٔئ٤ُٝخ ٝاإلؽَبً ثبإلرٖبٍ
9
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 ٝاُوعَ أُوأح ث٤ٖ اُو٤بك١ أُٖ٘ت ث٤ٖ اُلوم_ :المبحث الثامن

 ٛورًٜی أهبّ ٓٔب اُوعَ، ػ٠ِ ٓؼزٔلح َٓزٔوح ثٖلخ أُوأح عؼَ اُؼَٔ ك٢ أَُبٝاح ػلّ إ

 ُِٔوأح حیٝاُزؼبهل حیاُْقٔ اُؾوٞم ػ٠ِ ٝكیم ٝعٞك ٖٓ اُوؿْ ٝػ٠ِ ٓغبالد ػلح ك٢ ٛبیػَ

 ٕ،یاُغٌ٘ ٕیة اُؾوٞم ك٢ أَُبٝاح ًلَ یٓٔب رٜبیُؾٔب عیرْو ٛ٘بُي ٙبیٝأ اُوبٕٗٞ، أىاُٜب هل

 أَُبٝاح ٝٙغ ك٢ ًٕٞ یُٖ ٌُٖ اُوعَ رلٞم ٛبیف ایٓيا ٝ حیكوك اٍزض٘بءاد  ٛ٘بى إٔ ٝالّي

 حیاُ٘بػ ٖٓ عبٗجب أُوأح ٙغ یٜٗٔبیة حیفیاُٞظ كبُزلوهخ ٕ،یاُغٌ٘ ٕیة ىدیكزْ اُؼَٔ ك٢ اُزبٓخ

 :٢ُ یٓبیف ٝرظٜو ح،یاُؼَٔ

 ٝارقبم اٍبدیاٌُ ٝٙغ ٓواًي ػٖ كایثغ ا٢ُٜ٘ٔ اُزورت ك٢ ا٢ُٜ٘ٔ اُلَٖ ظٜوی* 

 .اُوواهاد

 رياٍ كال د،یاُت ػٖ اُؼَٔ ٓٞهغ ثبٗلٖبٍ هایًت هایرؤس اُؼبِٓخ أُوأح ػَٔ ػخیٛت هیرؤس* 

 ٓوارت ك٢ ٝاُوعبٍ اَُ٘بء روًي سیثؼ اُؼَٔ، ئخیة ك٢ َٓبٝاح ال أٝٙبع رؼب٢ٗ اَُ٘بء

 إٔ ًٔب اَُ٘بء، ؽع ٖٓ األعو حیأُزلٕ حیأُٜٖ اُلئبد ٛبیف رٌٕٞ ك٢یاُٞظ اُٜوّ ك٢ ٗخیٓزجب

 ،"اُغ٤َ٘خ األعٞه "كغٞح كٜ٘بى ًبَٓ، كٝاّ ٝكٕٝ اُٞهذ ٗاُؼَٔ ُجغ ٖٓ أًجو ةیٗٔ

 ٝاُقجواد أُئٛالد ك٢ ٕیاُغٌ٘ رٔبصَ هؿْ اُوعبٍ ؽِٖٜ یٓٔب أهَ كفَ ػ٠ِ كؾُٖٜٞب

.  ٝاُولهاد
1 
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 ٓضَ حیٝاُضوبف األعٞه ٓضَ حیاالهزٖبك حیاُ٘بػ ٖٓ ٍٞاء اُؼَٔ ك٢ ٕیاُؼبَٓ ٕیة ى٣یاُزْ* 

 فِق یٓٔب ایاُؼَ اإلكاهح ا٠ُ اَُ٘ٞح رولّ میرغ اُنًٞه ٖٓ ٕیاُؼبَٓ ٕیة حیىیاُزْ حیاُوإ

 ُْٜ رؾون اُز٢ اُؼَٔ ك٢ أُزٞكوح ایاُزٌُ٘ٞٞط ٝهؿْ أُ٘ظٔخ، ك٢ ٝاٍغ ٗطبم ػ٠ِ اُٖواع

 أُزطِجبد میرؾن میرغ ٕیاُؼبَٓ ٕیة ٓؼبِٓخ ك٢ كٞهام ٛ٘بُي إٔ اال اإلكاهح ك٢ االهروبء ٍجَ

 عيء ػ٠ِ أُؼبهٙخ أٌّبٍ اٗزْبه رْ٘ؤ ٓٔب اإلكاه١،  عٜبى ٓ٘خیٛ ؽِٜٔب یاُز٢ حیّیاُز٘ع

 ك٢ حیاإلكاه اُٞظبئق ٓقزِق ا٠ُ ثْٜ روه٠ اُز٢ االٌٓبٗبد ْٛیف رٞكو ٕیاُن ٕیاُؼبَٓ ٖٓ

  .أُ٘ظٔخ

 رْ یإٔ أٌُٖٔ ٖٓ ًبٕ اما ػٔب ٓطوٝػ ٍئاٍ كائٔب ٛ٘بى كبٕ ح،یاُزوم حیػَٔ أٝ اُؼٔبُخ ٗوَ* 

 ثؤؽل االٍزؼبٗخ ٓؾبُٝخ ٖٓ ثلال أُ٘ظٔخ كافَ حیاُزوم میٛو ػٖ اُْبؿو أٌُبٕ ّـَ

 ىیرؾق حیػَٔ سیػ ٖٓ ٝاٙؾخ كٞائل ُنُي ًٕٞ یإٔ أٌُٖٔ ٖٝٓ ال أّ اُقبهط ٖٓ األّقبٓ

 ٖٓ ٌَُ اُلوٓ رٌبكئ ػلّ ك٢، رزٔضَ ٓؼٞهبد ٛنٙ إٔ أُالؽع ٖٝٓ,حیأُؼ٘ٞ اُوٝػ

 ك٢ ٝاُوعَ أُوارت حیكٕٝ ك٢ أُوأح ثو٢ یاُؼَٔ ئخیة ك٢ ٢ٓیر٘ع ؽبعي ٌَّ یٓٔب ٕیاُغٌ٘

.حیاإلكاه أُوارت أػ٠ِ
2

 

 

 

 

                                                             
.79,78,ٓ,ٓ,أُوعغ ٗلَٚ, ى٢ً  ، ٛبّْ ٓؾٔٞك 
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  أهم  الظروف واالسباب التي تعيق المرأة المتزوجة أثناء ترقيتها:المبحث التاصع 

 ٝإیاُل ٝهله هح،یاألؿ اَُ٘ٞاد ك٢ هایًت اهرلبػب اُغيائو ك٢ اُؼبٓالد اَُ٘بء ػلك ػوف

 اَُ٘جخ إٔ ٝهؿْ ٕ،یاُ٘بّٜ اٌَُبٕ ػلك ٓغٔٞع ٖٓ ثبُٔبئخ 17 ة َٗجزٜٖ ُإلؽٖبء ا٢ُ٘ٛٞ

 إٔ اال اُوعبٍ، ٖٓ ػلكٖٛ كٞم یاُن١ أُغزٔغ ك٢ اَُ٘بء ثؼلك ٓوبهٗخ علا كخیٙغ رجو٠

 كَو یٓب ك٢،یاُو أٝ اُؾٚو١ اٍُٜٞ ك٢ ٍٞاء َٓزٔو رٖبػل ك٢ اُؼبِٓخ أُوأح َٗجخ ٓئّو

 ك٢ اُوعَ ًبٕ كجؼلٓب هح،یاألؿ اَُ٘ٞاد ك٢ اُغيائو١ أُغزٔغ ُلٟ ّیأُلبٛ ٖٓ هیاٌُش هیرؾ

 اح،یاُؼ ظوٝف ٙـٜ رؾذ ٓجلئٜ ػٖ رواعغ هبٛؼب هكٚب أُوأح ػَٔ هك٘ یٓٚذ كزواد

 اإلكاه١، ٛٔٞؽٜب میرؾن ٖٓ ؽوٜٓب أٜٗ اال ٗخ،یٓغ ٜٖٓ ك٢ ثبُؼَٔ ُٜب ٍٝٔؼ َٝٓزِيٓبرٜب،

 ٝثلٕٝ ٕیاكیاُْ ًَ ٝاهزؾٔذ اُؼَٔ ػ٠ِ أُلوٝٙخ ٝكیاُن ًَ ًَود ٓئفوا أُوأح إٔ ٝ

 ٝٙؼٜب" ٍٞكاء هبئٔخ  "ٝٛ٘بى هح،یًت حیعَل هٞح ا٠ُ رؾزبط اُز٢ أُٜٖ مُي ك٢ ثٔب اٍزض٘بء

 ك٢ اُؼبٓالد اَُ٘بء ٝرٞاعٜ. أُوأح ثٜب رؼَٔ إٔ عت یال اُز٢ ُِٜٖٔ اُغيائو١ اُوعَ

 ػ٠ِ رئصو ػِٜٖٔ، ٝأٓبًٖ أُغزٔغ ك٢ ٍیٝاُؼوام هبدیأُٚب ٖٓ هیاٌُش أُٜٖ ٓقزِق

 ػِٖٔ یاَُ٘بءاُِٞار٢ ٓؼبٗبح إٔ اال ك٢،یاُٞظ اَُِْ ك٢ ٝاالهروبء ا٢ُٜ٘ٔ اُ٘غبػ ك٢ ٛٔٞؽبرٜٖ

 ٝعٞك ٝهؿْ ،"الئوخ هیؽ "ثؤٜٗب اُغيائو١ اُوعَ هبًٓٞ ك٢ ٕ٘لذ ٜٖٝٓ ٝظبئق ك٢

 ُْ اُؾوبئن إٔ اال ٕیاُغٌ٘ ٕیة اُؾوٞم ك٢ ثبَُٔبٝاح رؼزوف حیّیر٘ع ٖٝٗٞٓ ٕیهٞإ

.أفوٟ عٜخ ك٢ ٝاُوعَ ع٘ت ك٢ ًِٜ أُوأح ٝٙغ ثو٠یٝ ثنُي رؼزوف
1

 

                                                             

ٓ  2005 ,, 1األردن عمان، ،3 ط والتوزيع،نشرول للطباعة وائل دار ،األعمال منظمات في التنظيمي السلوك,سلمان  محمود-1

,ٓ’
111,110.
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 ػ٠ِ أُوأح ٕیرٔي كیرن ٝثبُزب٢ُ ایؽٖو أُوأح ا٠ُ ٜٓٔخ حیاُغَ٘بٕ حیاُٜ٘ٔ اُوٞاُت ٝرَ٘ل* 

 ٖٓ رٞهغ یٖٓ ٝػبكح ا٢ٍ،یاٌُ أَُزٟٞ ٝػ٠ِ االهزٖبك١ ٢ٓیاُز٘ع االعزٔبػ٢ كیاُٖغ

 حیأُ٘يٍ ادیأَُئٍٝ ك٢ رزلفَ ال اُز٢ اُٞظبئق اال ىاُٖٝ یال إٔ فبٓ ثٌَْ اَُ٘بء

.رٔبٓب اُؼَٔ ٖٓ اَُ٘بء ٖٓ كیاُؼل َٗؾتیٝ ،"ُٜٖ أًُِٞخ"
2 

 هخیٓٚب ا٢ُٜ٘ٔ ْٓٞاهٖٛ ٓٞإِخ ػٖ اَُ٘بء رض٢٘ اُز٢ ٙبیأ اُٜبٓخ اُؼٞآَ ٖٝٓ* 

 60 ) فٌٔ إَٔ ٖٓ َٗٞح صالس رؼَٔ اُؼبّ اُوطبع ٝك٢ اُنًٞه، ٖٓ ٝهإٍبئٜٖ ىٓالئٜٖ

 حیػبٍ أُضبٍ، ٍیٍت ػ٠ِ اٍُٞط٠، اُطجوخ ك٢ اَُ٘بء ٖٓ أُضولبد َٗجخ ٝرؼل ٝرغ ،(أُبئخ ك٢

 ، 2006 ُؼبّ حیاُجْو حیُِزْ٘ ا٢ُ٘ٛٞ هیاُزوو كؾَت ّ،یٝاُزؼَ ٝاُٖؾخ اُوٚبء هطبػبد ك٢

 أُبئخ ك٢ 34 ٝ األٛجبء ٖٓ أُبئخ ك٢ 53 ٝ ٕ،یأُلهً ٖٓ أُبئخ ك٢ 50 َٗجخ اَُ٘بء رٔضَ

 اُقبٓ، اُوطبع أعٞه ٖٓ أك٠ٗ أعٞها اُؼبّ اُوطبع ك٢ اُؼَٔ أهثبة ككغ یٗٔبیٝة اُوٚبح، ٖٓ

 اَُ٘بء رٞاعٜٜب اُز٢ حیّیاُز٘ع ٝكیاُن ٓغ فیُِزي اٍزؼلاكا أًضو ٛئالء ًٕٞ یٓب ػبكح

 ٝظبئق ك٢ ٓؼظٜٖٔ ك٢ اَُ٘بء رؼَٔ أفوٟ حیٗبػ ٖٓ اُقبٓ، اُوطبع ٝك٢ اُؼبٓالد،

 ٓضَ اَُ٘بء ٖٓ هیًت ػلك رٞعل اُز٢ حیهٍْ هیؽ األعٞه حیٝٓزلٕ ٓ٘ظٔخ هیؽ ثوطبػبد

 ٓضَ اُجِلإ ك٢ ؽز٠ ُٜب أُْبثٜخ األفوٟ اُوطبػبد ٝثؼ٘ ًیٝاُزله ٗیاُزٔو هطبػبد

. هٛبیٝؽ اثبٕیٝاٍ حیىیاألٓو أُزؾلح ادیاُٞال
3 

 

                                                             
2

 سلمان محمود -
 .113,112,ٓ,ٓ,ؽغ ٍجن مًوٙ أُو,

 سلمان  محمود-3
 .115,113,ٓ,ٓ,ٗلٌ أُوعغ, 
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 :أُوأح ػَٔ حیفٖٞٓ– أ

 ألٍورٜ األٍب٢ٍ اُؼبئَ ٛٞ اُن١ اُوعَ حیروم كِٕٚٞ یأَُزقلٕٓٞ كبٕ حیى٣یاُزْ اُ٘ظوح* 

 ٖٓ هیًش ك٢ ٛنا ؽَٖیٝ االٍزؾوبم ٝكهعخ اُؼَٔ ك٢ رَبٝٝا ُٝٞ أُوأح ؽَبة ػ٠ِ

 حیروم ٓضال كِٕٚٞیف األػٚبء، حیأُزَبٝ ُغبٕ أٝ اُؼٔبٍ ُغبٕ َٓزٟٞ ػ٠ِ أُئٍَبد

 حیُِزوم ٝٓئِٛخ ٓزيٝعخ ػبِٓخ ؽَبة ػ٠ِ أٛلبٍ ٍجؼخ أٝ ٍزخ ػٍٞ یاُن١ اُوعَ اُؼبَٓ

 ٝك٢ اُؾبُخ ٛنٙ ك٢ أُوأح كبٕ ٛنا ٝٓغ. ٓؾٚخ حیاعزٔبع ُٔجوهاد ٝمُي هیاألؿ ٛنا ػ٠ِ

 ى٣یاُزْ حیٙؼ ٝهؼذ أٜٗب إلصجبد حیهبٕٗٞ ُخیًٝ رِٔي ال ى،٣یاُزْ ٖٓ ٛبیرؾْ ٖٗٞٓ اةیؽ

 أفن ٖٓ اُؾبُخ ٛنٙ ك٢ أُوأح رٌٖٔ ٛخیٝثٌ حیػِْ ٍٝبئَ عبكیا أُْوع ػ٠ِ ًبٕ ُنُي

.حیاُزوم ك٢ ؽوٞهٜب
1

  

 ٛنٙ ًٕٞ ُٜب حیَٓئٍٝ ٖٓ٘ت ٝاٍ٘بك أُوأح حیروم كَٚ یٓبال ؿبُجب أَُزقلّ كبٕ ًنُي* 

 أُ٘ظٔخ ٝؽلاد ػجو ٓضال ٝاُز٘وَ ثبُٔ٘ظٔخ اُلائْ اُزٞاعل ؽبئيٛب ٖٓ رزطِت أُ٘بٕت

 أُيكٝعخ ارٜبیَُٔئٍٝ ٗظوا ثٜ، اّیاُن أُوأح ػ٠ِ ٕؼت یاُن١ األٓو حیٗظبّ ثٜٔٔبد اّیٝاُن

 ُِٔوأح هخیأُغ اُؼٞآَ إٔ أُالؽع ٖٝٓ. أفوٟ عٜخ ٖٓ اُؼَٔ ٝك٢ عٜخ ٖٓ دیاُت ك٢

 ك٢ ى٣یاُزْ ٖٓ رؼب٢ٗ هحیاألؿ ٛنٙ ًٕٞ أُوأح، ػَٔ حیفٖٞٓ ك٢ رزٔضَ حیاُغيائو اُؼبِٓخ

 ٕیٝة ٜٗٔبیة أُزٞروح ػالهزٜب عخیٗذ ٝٛنا ایاُؼَ أُ٘بٕت ر٢ُٞ ٖٓ اٍزؾوبهٜب هؿْ أُ٘ظٔخ

 ٓ٘قل٘ أعو ػ٠ِ ٝؽُٖٜٞب حیاإلكاه اُٞظبئق ك٢ رل٢ٗ ُٜب فِق ٓٔب اإلكاهح ك٢ ٕیأَُئٍٝ

 ٓغبالد عیعْ ك٢ اُؼبِٓخ أُوأح اّٜلرٜ اُن١ اُزطٞه هؿْ اُوٍٞ، ٌٖٓ یٍجن ُٔب اٍز٘بك

                                                             
1

 االقتصادية العلوم,ةكلي تسيير ،قسمأعمال إدارة تخصص الماجستير لنيل رسالة العاملين أداء على اإلدارية القيادة أثر:جليح  الصالح-

  24 ،ص 2116 الجزائر جامعة التسيير علوم و
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 ثؼ٘ رٞاعٜٜب ا،یػَ ثٔ٘بٕت اُزؾبهٜب ٝ حیأَُئٍٝ رؤٔ ٖٓ ٓؾوٝٓخ رجو٠ اُؼَٔ

 حیّیر٘ع ٓؼزولاد ٝعٞك فالٍ ٖٓ حیأَُئٍٝ ُِٔ٘بٕت ُٕٜٝٞب كٕٝ ؽٍٞ یاُن١ أُؼٞهبد

 أُغزٔؼبد، ثؼ٘ ك٢ حیاَُِت ٝاُ٘ظوح ایاُؼَ حیاإلكاه أُ٘بٕت رِي ُْـَ ُٜبیُزؤٛ فبٛئخ

 ٜٓ٘ب، حیاُؼوة اُؼبِٓخ أُوأح رٞاعٜ اُز٢ أُؼٞهبد ٖٝٓ ػبٓخ ثٖلخ اُؼوث٢ أُغزٔغ ًبٍُٜٞ

 اُؼَٔ، ػ٠ِ أُوأح ٓٞاظجخ ٌِْٓخ ٝ أُوأح، ػَٔ ٝرل٢ٗ ٢ٓیاُزؼَ أَُزٟٞ ٛجٞٛ ٌِْٓخ

 أُوأح ثؼَٔ ٓورجطخ ٕ،ٝٓؼٞهبدیأَُئٍٝ ٝ اإلكاهح ٝ اُؼبِٓخ أُوأح ٕیة اُؼالهخ ٌِْٝٓخ

 ئخیة ك٢ اُؼبِٓخ ٙل ى٣یٝاُزْ اُؼَٔ، ئخیة ك٢ اُوعَ ُٜبیثيّ ٓورجطخ ٓؼٞهبد ٝ ٗلَٜب،

 ُقٖٞٓ، ثٞعٜب اُغيائو١ أُغزٔغ ك٢ ُِٔوأح حیفیاُٞظ حیُزوم هخیأُغ اُؼٞآَ أٓب اُؼَٔ،

 ُِٔوأح حیفیاُٞظ حیثبُزوم هجَ یال مارٜب، أُوأح حیٝفٖٞٓ أُوأح، ػَٔ حیفٖٞٓ ك٢ رزٔضَ

.حیأَُئٍٝ ُِٔ٘بٕت إٍُٞٞ ك٢ أُوأح كوٕخ هَِ یٓٔب حیاإلكاه أُ٘بٕت ا٠ُ
2

 

 :خالصت الفصل

 أُ٘بٕت ّـَ ُِٔٞظق ثبَُ٘جخ ٢ٛ حیفیاُٞظ حیاُزوم إٔ أٍزقِٔ فیاُزؼبه ٛنٙ فالٍ ٖٓ  

 األكواك ٕیة ٝاُؼلاُخ أَُبٝاح رٖٚٔ ك٢ٜ أُ٘بٍجخ ٝاُقجواد أُئٛالد م١ٝ ٕبؽت یایاُؼَ

 ٝفبٕخ اُؼبٓالد ك٢ اُوطبع اُؼبِٓخ أُوأح ٙل ى٣یاُزْ ػ٠ِ اُوٚبء ٓبیٝالً ٕیاُؼبَٓ

 . اٌُلبءح أٝ حیاألهلّ ٍٞاء حیاُزوم ألٍِٞة اهٛبیافذ ك٢ ٕخیؽو كبإلكاهح ،اُزوث٤خ

 

                                                             
 جليح  الصالح- 2

 .100,99ٓ, ٓ,العاملين أداء على اإلدارية القيادة  أثر,أُوؽغ ٗلَٚ, 



 

 

 

 

 

 تمهيد

 تعريف نظرية السقف الزجاجي : المبحث األول. 

 الزجاجية السقوف مشكلة وراء تقف التي العوامل أبرز : المبحث الثاني. 

 الزجاجي السقف نظرية أثار : المبحث الثالث. 

 انمهنيت انترقيت حىاجز مشكهت عهى نهقضاء وانحهىل انكفيهت انسبم : انمبحث انرابع 

 .انتربىي قطاعال فً انعامهت نهمرأة

 .خالصة الفصل

 

 

 

 

 

 

نظرية النسق : ثالثال الفصل

 .الزجاجي
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 تمهيد

 اٌضجبجٟ اٌغمف ظب٘شح ػٓ ربس٠خ١خ ٔظشح  : - المبحث األول. 

 الزجاجٌة السقوف مشكلة وراء تقف التً العوامل أبرز : المبحث الثاني. 

 الزجاجً السقف نظرٌة أثار : المبحث الثالث. 

  المهنٌة الترقٌة حواجز مشكلة على للقضاء والحلول الكفٌلة السبل :المبحث الرابع 

 .التربوي قطاعال فً العاملة للمرأة

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرية النسق : الفصل الثالث 

 الزجاجي
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 :.اٌضجبجٟ اٌغمف ظب٘شح ػٓ ربس٠خ١خ ٔظشح   :المبحث األول

 ٚرؼش٠فٙب ٔشأرٙب: 

 الحديثة، اإلدارة عمم في غربية نظرية ىي « Glass ceiling » الزجاجي السقف نظرية_ 

 باعتبارىا القيادية، المناصب المرأة لتقمد المانع الحاجز حول وتتمحور السبعينيات، في برزت

 أو كفاءتيا رغم ،المرأة أنّن  إال ،ذاتو المجال في الرجل عمى تفوقيا أو كفاءتيا رغم امرأة

 أطمقوا معمن غير وىمي بسقف يصطدم اعتالءىا أنّن  إال ،ذاتو المجال في الرجل عمى تفوقيا

 المناصب احتكار عمى الزجاجي السقف مصطمح يطمق كما "الزجاجي السقف" عميو

 أو المون  أو الجنس بحسب إما لمتمييز، وفقا الناس من معينة فئة عمى )القيادية( المرموقة

 ليم وضعت المسيطرة الفئة إلى ينتمون  ال الذين األشخاص ألن أسقف، وسميت ذلك، غير

 السقف ووصف المؤسسة، رتب ضمن إليو لموصول ليم المسموح التقدم لمدى واضحة حدود

 تكتشف ال فيو المحدودية صفة ألن ووجوده، مالحظتو يمكن ال شفاف سقف ألنو بالزجاجي،

 سكميردت وتيموثي ىيموتز كارول ىما المصطمح ىذا استخدم من أوائل من وكان وىمة، أول

م عا ادويك مجمة في مقال في بريانت جاي وسبقيما ستيرت، وال دورية في 1968 عام
 منيا تعاني عالمية ظاىرة ىي  عالمية ظاىرة ىي ،:الزجاجي السقف فظاىرة لذلك. 11968
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 حواجز وجود عن تعبر وىي سواء، حد عمى والنامية المتقدمة1ل الدو في النساء كل

 .المؤسسة تحيز عمى حتى أوف واالعرا التقاليد عمى معتمدة اصطناعية

 61 من اإلدارة في المراة مشاركة نسبة ارتفعت األخيرة، سنة الثالثين في أنو ذلك يؤكد ومما

 5 إلى %3 بين ما فقط ارتفعت العميا، الوظائف في النساء نسبة أنّن  إال ،% 14 إلى %

 5 العميا لمناصب رة أ الم وصول دون  يحول الذي الزجاجي، السقف وجود عمى يدل مما

 رئيسات النساء نسبة كانت إذا أنو ، 6881 سنة لمعمل الدولي المكتب تقرير الحع كما.

 الممحوظ التطور ورغم  األمر، حقيقة في فإنو نسبي، زيد ا ت في الكبرى  المؤسسات

  2.المرأة وضع في التغير أنّن  تثبت اإلحصائيات أنّن  إال العالم، في  المرأة  لوضعية

 ، 4119 نياية في العالمية العمل قوة من % 11.5 من أكثرالمرأة  تمثل حيث ضعيفًا،

 خرقت فقط دولة 64 العالم، في دولة 684 بين ومن ، 1989سنة في % 38.8 مقابل

م العال في ةأرالم تشغل ذلك، إلى إضافة قيادية، مناصب في نساء ولدييا الزجاجي السقف

 ما متوسط من % 11 حوالي تكسب كما الكبرى، الشركات في العميا التنفيذية المناصب من

 رة أ الم وصول دون  تحول التي الظاىرة ىذه  الدراساتمن الكثير وترجع  الرجال يكسبو

 التي األعمال طبيعة حول الخاطئة المعتقدات بعض وجود إلى المؤسسة في العميا لممناصب

 الجرأة والمبدأية إلى تفتقر المرأة  أنّن  خاطئ اعتقاد ىناك فمثالً  ، المراة بيا تقوم أن يمكن

                                                             
 بسكرة، جامعة,اقتصادٌة وإدارٌة، أبحاث .الزجاجً السقف لظاهرة دراسة :القٌادٌة والمناصب العاملة المرأة .وهٌشرسمٌرة سهام، موفق-1

 .24,25,ً ص,2005,الجزائر
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 عن إبعادىا فيتم تصل، أن ليا قدر واذا العميا، المستويات في  القرارات التخاذ المطموبة

 3.  اإلستراتيجية الوظائف

 السقف األمريكية المتحدة الواليات بحكومة العمل مكتب عرف  :الزجاجي السقفتعريف  

 عن الناتجة المصطنعة الحواجز" بأنو( ( le plafond de verr glass cieling  الزجاجي

يز  في العميا المناصب إلى الوصول من المؤىمين األفراد يمنع تنظيمي أو إتجاىي تحّن

 لموصول المرأة تمنع التي الموضوعية األسباب غياب إلى يشير التعريف وىذا ، " منظماتيم

يز عن ناتج ىو وانما العميا، المناصب إلى  معينة وانطباعات أفكار عن ناتج إتجاىي تحّن

 الدولية المنظمة عرفتو كما,الرجل لصالح المؤسسة من تنظيمي تحيز عن و المرأة أداء حول

 والمؤسسية الشخصية المسبقة األفكار تولدىا التي االصطناعية لمحواجز وصف" بأنو لمعمل

 ونوضحا الزجاجي السقف ظاىرة تعرف كما."العميا التنفيذية المراكز عن المرأة تقصي التي

 .:اٌضجبجٟ اٌغمف ِفَِٙٛخطؾ ٠ج١ٓ :الزجاجي السقف مفيوم يوضح التالي والشكل

  1الدنيا المناصب3       .الزجاجي السقف .2     العميا المناصب. 1                

 

 

 

                                                             
2

 .25,ص,القٌادٌة والمناصب العاملة المرأة, المرحع نفسه, وهٌشرسمٌرة سهام، موفق- 

 .25,28,ص,ص,وهٌشرسمٌرة نفس المرجع سهام،  موفق-3

 منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة,علٌها وسبل التغلب غزة فً العالً التعلٌم مؤسسات فً القٌادي للسلوك المرأة ممارسة معوقات, الرقب مؤمنة  -1

 . 102ص,2000,غزة اإلسالمٌة، الجامعة
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 .اٌضجبجٟ اٌغمف ِفَِٙٛخطؾ  ٠جٓ  :1                 الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

المناصب العلٌا

السقف الزجاجً

المناصب الدنٌا
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 .الزجاجٌة السقوف مشكلة وراء تقف التً العوامل أبرز  :المبحث الثاني

  الوصول من المرأة تمنع التي المرئية غير الحواجز عن كناية ىو الزجاجي السقف أنّن  بما   

 رجالية إلى الوظائف تقسيم ,اب أسب عدة الظاىرة ليذه أنّن  فالبد العميا، اإلدارية الوظائف إلى

 الرجال يشغل حين في واألجر، الميارات-متدنية وظائف لممرأة تمنح غالباً  حيث والنسائية،

 ذات عميا مناصب تشغل فالمرأة الكبيرة، ، واالمتيازات المرتفع األجر ذات العميا الوظائف

 لو يتعرض مما أكبر بدرجة أخطأت، إذا لالنتقادات اإلطار المرأة تتعرض. إستراتجية أبعاد

 إلى يؤدى ما وىذا جيد، أداؤىا كان إذا بالرجل قياساً  عادلة غير مكافأتيا تكون  كما, الرجل

 التي العميا المناصب  تقمد من خوفيا عميو يترتب مما بنفسيا، ثقتيا نساء رجال تناقص

 اإلستراتجيات المؤسسة أىداف عمى سمبية آثار مستواىا،إلى  عمى خطأ أي عن يترتب

 المسؤولية مواقع في النساء من القميل العدد ىناك أنّن  حيث النموذج، المرأة قمة أو غياب

 تصور لدييا؛ يتولد ما غالباً  اإلداري  العمل في ترغب التي لمرأةا فإنّن  لذلك اإلدارية، والسمطة

 ىؤالء يظير ما فغالباً  والزمالء، األسرة قبل من النفسي الدعم وغياب فشميا باحتمال مسبق
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، ذلك معممين الصعبة لألعمال إمكانياتيا عدم  عمى قدرة وأقل رغبة أقل بطبيعتيا المرأة بأنّن

 يكونون  الذين أو المرؤوسين الرجال وبين بينيا التوافق عدم احتمال حيث مديرة، تكون  أن

 مشكل المتزوجة اإلطار المرأة تواجو ذلك إلى إضافة الرجل لدى مما أكثر مسؤولياتيا؛ تحت

 1.عمميا في التقدم في طموحاتيا لدييا عاممة والمرأة بيت وربة كزوجة األدوار تعدد

 والتقاليد العادات ضغط العميا المناصب إدارة في كفاءتيا من تقمل الكثيرة االلتزامات أنّن  كون 

 وتقاليدىا، عاداتيا عن وتنصالً  تنكرا لمعمل المرأة خروج أنّن  والتقاليد العادات تعتبر :الموروثة

 بدورىا القيام ىو الطبيعي,بدورىا تقوم أن يجب المرأة وأنّن  قادة ليكونوا خمقوا الرجال وأنّن 

 تتعارض إلتزاماتياو متطمباتيا ألن؛ القيادية رة أ الم فكرة يرفضون  وىم أوالدىا، وتربية كزوجة

 السقف ظيور أسباب يرجع من ىناك أنّن  كما عمييا المتعارف والتقاليد العادات مع نظرىم في

 :اأىمون األسباب م مجموعة إلى الزجاجي

 ػبًِ )اٌّجزّغ( ٚاٌزمب١ٌذ اٌؼبداد جبٔت إٌٝ األعشح رشىً ح١ش :االجتماعية العوامل .1

 لممناصب المرأة تولي يمقى ما غالباً  حيث العميا، المناصب إلى الوصول من مرأةال ضغط

 سفر،، تأخير، من المناصب ىذه تتطمبو ما نظرا األسرة، طرف    من  معارضة القيادية

 2.العطل أيام في وعمل اجتماعات

 باعتبارىا السموك، قواعد تحديد في األساس ىي المؤسسة ثقافة تعتبر :التنظيمية العوامل-2
                                                             

 الجامعة منشورة، غٌر رسالة دكتوراه, العولمة  ظل فً السعودٌة النسائٌة اإلدارٌة القٌادة تواجه التً التحدٌات,  نوال البخاري-1

 .88,ص,2015,األمرٌكٌة،لندن
 

 
 

 .88ص,العولمة  ظل فً السعودٌة النسائٌة اإلدارٌة القٌادة تواجه التً  التحدٌات,المرجع نفسه,نوال بخاري-2
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 وتعمل المؤسسة، داخل األشخاص مع تتفاعل التي المعتقدات المشتركة، القيم من مجموعة

 عدم :التالية النقاط خالل من العميا المناصب لتقمد رة أ الم فرص تقميل عمى المؤسسة ثقافة

 فرص ضعف  العميا اإلدارية المراكز إلى الوصول في المرأة و الرجل بين الفرص تكافؤ

  يترتب التي المعوقات من الكثير تكتنفيا العاممة المراة أداء تقييم عممية  المراةوتدريب تأىيل

 3.وكفأتيا لقابميتيا وفقاً  والتقدم لمترقية العاممة أحقية في التمييز عمييا

 بدالً  الحع مثل :موضوعية غير عوامل إلى المرأة قبل من المتحقق العالي األداء يعزى  حيث

 والمتأثرة الخاصة وانطباعاتيم الشخصية أراء عمى الرؤساء بعض اعتماد والكفاءة القدرة من

 غير المرأة أنّن  الرؤساء بعض يتصور حيث المرأة أداء عمى الحكم في وتقاليدىم بعاداتيم

 بالرجل ؛ مقارنة الوظيفيةتنسى واجباتيا  و سمبية المرأة وأنّن  كبيرة، مسؤوليات لتحمل مؤىمة

 حواجز وىي, الجدارةىي أخرى  ظاىرة إلى الزجاجي السقف ظاىرة يرجع من ىناك أنّن  كما

 عمى التمييز بسبب الوظيفي المستوى  نفس عمى أفقياً  الحركة من المرأة تمنع أفقية مرئية غير

 خالليا من والتي اإلستراتجية األقسام إلى الوصول من المرأة تمنع وبالتالي مختمفة، أسس

 4.العميا المراكز إلى وصوالً  عمودياً  الحركة يمكن

  :)الشخصية( الذاتية العوامل -3
 العممية وبمؤىالتيا النفسي، وبتكوينيا بنفسيا، وبثقتيا نفسيا المرأة مرتبطة معوقات وىي

 بالوظائف العمل في المرأة رغبة فتدني,ةالقياد لمسموك ممارستيا دون  تحول التي ومياراتيا

                                                             
.89,ص,نوال بخاري,نفس المرجع-

3  
 .89,90ص,العولمة  ظل فً السعودٌة النسائٌة اإلدارٌة القٌادة تواجه التً التحدٌات,المرجع سابق,   نوال بخاري- 4
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 الفشل، من والخوف الرسمي،م الدوا انتياء بعد متأخرة لساعات العمل تتطمب التي العميا

 5 . القيادية المناصب إلى الوصول من يمنعيا بالنفس، الثقة وعدم

     

 

  

 

 

 أثار السقف الزجاجي:المبحث الثالث 

 العامالت صعيد عمى سواءً  السمبية اآلثار من العديد الزجاجي السقف ظاىرة عمى يترتب

 :التالية النقاط في اآلثار ىذه رد ا إي ويمكن ذاتيا، المؤسسة عمى أو

 الفكري  المال رأس عمى بو تؤثر ما ىو الزجاجي، السقف لظاىرة خطورة اآلثار أكثر بين من

 عقمية قدرات يمتمكون  الذين األفراد من مجموعة" يمثل أنو اعتبار عمى وذلك ، لممؤسسة

 المساىمات زيادة في واستثمارىا توظيفيا يمكن قيم خبرة، ميارة، معرفة، عناصرىا متميزة،

 عالقات ليا يحقق بشكل إبداعاتيا، مساحة وتطوير المؤسسة، عمميات أداء لتحسين الفكرية،

 الزجاجي السقف ظاىرة أنّن  القول يمكن لذلك ، امعو المتعاممة األطراف جميع مع فاعمة

 ظاىرة تؤثر لممؤسسة؛كما الفكري  المال رأس تدىور الرأس المالي اضمحالل في تساىم

 األفراد قدرة عن يعبر باعتباره اإلبداع، عمى الموظفات ورغبة قدرة عمى سمباً  الزجاجي السقف

 لممراة المؤسسة إتاحة فعدم المؤسسة في جديدة وأفكار أنشطة وطرح وتبني ابتكار عمى

                                                             
90.ص,   نوال بخارٌالمرجع نفسه-

5  
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 المرأة لدى والمبادرة اإلبداع روح كبح عمى يعمل القيادية، المناصب إلى لموصول الفرصة

 أىدافيا، تحقيق عمى المؤسسة فاعمية تتوقف ومعارفيا؛ مياراتيا ضياع في ويتسبب العاممة

 من يضعفاألفراد  ىلد عديدة ألسباب نتيجة تكون  التي لموظفييا الفردية الفاعمية عمى

 مدى"عن تعبر التي المؤسسة، فاعمية عمى سمباً  ينعكس مما لمموظفات، الفردية الفاعمية

 1 .إلى تحقيق أىدافيا الوصول عمى المؤسسة قدرة،

 

 للمرأة المهنٌة الترقٌة الحواجز مشكلة على للقضاء والحلول الكفٌلة السبل :المبحث الرابع

 .التربوي قطاع فً العاملة

   المرأة عمل نحو للمجتمع السلبٌة االتجاهات تغٌٌر .

 الوطنٌة التشرٌعات سن الوطنٌة التنمٌة فً العاملة المرأة مشاركة بأهمٌة الوعً نشر 

. عام بشكل العاملة المرأة قضاٌا تدعم التً

 الجنسٌن بٌن الوظٌفً التمٌٌز تشجع التً االجتماعٌة التحٌزات إزالة 

 للوظائف الترشح من ٌمكنها مما العاملة المرأة ومهارات قدرات بتطوٌر االهتمام 

 .القٌادٌة

   ترقٌتها فً ٌساعد مما الذاتٌة بالتنمٌة العاملة المرأة إهتمام  ً  دور توفٌر وظٌفٌا

 أبناءالموظفات لرعاٌة الحكومً العمل مواقع فً كافٌة حضانة

 وحٌاتها األسرٌة حٌاتها بٌن التوفٌق من العاملة المرأة لتتمكن مرنة عمل صٌغ توفٌر 

 .العملٌة

  الوظٌفً دورها أداء من ٌمكنها مما العاملة المرأة بقدرات الرجل ثقة تعزٌز 

 .قٌادٌة وظائف فً واالرتقاء

                                                             
1

 حلوان، جامعة منشورة، غٌر دكتوراه رسالة .مجال اإلدارة فً المصرٌة للمرأة التنظٌمً السلوك وأنماط الدور محددات,الدٌن عالء  إسماعٌل،-

 .203,202,ص,ص,2003,العربٌة مصر جمهورٌة
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 ْٚجٗ ػٍٝ ِٕٙب( ا١ٌْٙئبد ِخزٍف ػٓ رظذُس اٌزٟ اٌّؤّششاد رحذ٠ذ فٟ أغجبَ خٍك 

 ثحمٛق اٌّزؼٍمخ االرفبل١ّخ ٠خض ف١ّب ع١ّّب ٚال ،)ٌٍزخط١ؾ اٌغب١ِخ إٌّذٚث١خ ٌُخُظٛص         

 . خبّطخ األِش ٠ٚزؼٍك .ٌٍشغً اٌذٌٟٚ اٌّىزت ِٚؼب١٠ش اٌطفً،         

 َع١ّّب ٚال إٌّزََجخ، اٌّؤششاد رحذ٠ذ فٟ اٌطفً ٌحمٛق اٌذ١ٌٚخ االرفبل١خ حزشا ِٓ 

.ٌٍؼًّ ٚح١ذ أدٔٝ وحذّ  عٕخ 15 ٚاػزّبد ٌٍزخط١ؾ، اٌغب١ِخ إٌّذٚث١خ ؽشف        
1
 

 ٠ّب رّضّ ًال  رُىّشط اٌزٟ ،« اٌج١ٛد سثّبد» ػجبسح اعزجذاي ِٛ َْٕغ ّْ  ِفبدٖ ج  ٘ٛ اٌشجً أ

ؼ١ً ُّ  ٚاٌزٟ اٌّٛاسدَ، ٘زٖ رغزؼًّ « اٌج١ْذ سثّخ» اٌّشأح ٚأْ ثبٌّٛاسد، ٠أرٟ اٌزٞ اٌ

 ًُ  رٌه ٚ ٌألؽفبي؛ اٌّششٚع غ١ش االعزغ ي ٚرخفٟ اٌطفً، ٌحمٛق أزٙبوب رشّىِ

 غ١ش األؽفبي« ٚ « اٌج١ذ فٟ اٌجبٌغ١ٓ األشخبص ّ٘ب جذ٠ذر١ٓ ػجبسر١ْٓ ثبعزحذاس

1.ار١١ّضٖ ٠ظؼُتُ  اٌزٟ « إٌّض١ٌخ اٌّؼ١ٕبد» ػجبسح حزف اٌّزّذسع١ٓ
1

 

 ًّخ ِٓ ٚرّى١ٕٗ « ٌٍزشغ١ً اٌٛؽٕٟ اٌّشطذ» إسعبء ػٍٝ اٌؼ ّّ  إٌّزظُ اإلٔزبط ِٙ

 إٌشبؽ فٟ إٌغبء ِشبسوخ حٛي اٌمشاس ُطّٕبع ٌفبئذح ٚاٌّؼٍِٛبد ٌٍّؼط١بد

 اٌظح١خ، اٌزغط١خ األجٛس، فٟ اٌزفبٚد رٛاجٕٙٙب ٌزٟ اٌز١١ّضاد ٚوزا االلزظبدٞ،

ُٓ  .اٌشغً ٌغٛق ٚاٌؼّٛدٞ األفمٟ اٌزمغ١ُ ٚ اٌزمط١غ اٌٛظ١فٟ، اٌزذّسط  إٌّزظُ اٌزح١١

ؼط١بد ٚٔششُ  ُّ  ٚاٌشجبي ٌٍٕغبء ثبٌٕغجخ « اٌض١ِٕخ ثب١ٌّضا١ٔخ» اٌّزظٍخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌ

ّٓ  اٌجبٌغ١ٓ  .اٌؼًّ ع

 ٓاٌّزؼٍمخ اٌمب١ٔٛٔخ االٌزضاِبد ِشالجخ اٌشغً، ِفزش١خ ثٙب رمَٛ اٌزٟ اٌّؼب٠ٕبد رؼ١ّ 

ًٍل  ٚإدساط اٌز١١ّض، ثؼذَ ٓ ٚاٌّؼبٍِخ اٌٌٛٛط فٟ ثبٌّغبٚاح خبّصٍل  فْظ ّْ  اٌحظ١ٍخ ػ

 االلزظبدٞ اٌّجٍظ سأٞ .االجزّبػ١خ اٌزشغ١ٍٛاٌشؤْٚ ٌٛصاسح اٌغ٠ٕٛخ االجزّبػ١خ

 .ٚاٌج١ئ ٚاالجزّبػٟ

 بٌن والتوفٌق والرجال، النساء بٌن االقتصادٌة للمساواة مناسب إطار توفٌر 

 :والعائلٌة المهنٌّة المسؤولٌات   

                                                             
63,60, ص,ص,المرجع سبق ذكره,موفق سهام- 1  

 . 64,63,ص, ص,القٌادٌة والمناصب العاملة المرأة  ,,المرجع سبق ذكره,  موفق سهام-.1
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 ل١غ ْٛ ٕظّخ ػٓ اٌّظبدسح  االرفبل١خ ر ١ٌخ اٌؼًّ ُِ ْٚ ِْ  اٌذ ؼبٍِخ ثشأ ُّ  ِٓ ٌٍؼّبي اٌّزغب٠ٚخ اٌ

ًال  ٚرطج١مٙب اٌؼبئ١ٍخ، اٌّغؤ١ٌٚخ رٚٞ ِٓ ٚإٌغبء اٌشجبي  األعشح لبْٔٛ سٚوِ  ِغ أغجبِب

ُّشزشَوخ ثبٌّغؤ١ٌٚخ ألشّ  اٌزٞ  .األعشح داخً ٌألث٠ْٛٓ اٌ

 ْٕظ١ّ١خ ٚإٌظٛص اٌمٛا١ٔٓ ث١ٓ ِب أغجبَ خٍك  اٌؼمٛثبد، لبْٔٛ اٌشغً، لبْٔٛ اٌز

 اٌذ١ٌٚخ االرفبل١بد ِٚمزؼ١بد .اٌؼ١ِّٛخ اٌٛظ١فخ لبْٔٛ ٌٍؼشائت، اٌؼبَ اٌمبْٔٛ

 ٚاٌزحذ٠ذاد اٌّفب١ُ٘ ٠خضّ  ف١ّب ع١ّب ٚال اٌشأْ، ٘زا فٟ اٌذ١ٌّٚخ اٌؼًّ ٌّٕظّخ

ّٟ  اٌزحّشػ اٌّؼبٍِخ، فٟ اٌّغبٚاح( ُّشزَشوخ اٌّغؤ١ٌٚخ ِٚجذأ اٌجْٕغ  ٚاألَّ  األةِ  ث١ٓ اٌ

 .األْعشح ِذٚٔخ فٟ ػ١ٍٗ إٌّْظٛص

 

 

 :العمل إلى الولوج وتْيسير النساء نشاط دعم-3

 -مٍك ٚاٌزم١ٍض االٔخفبع ِغأٌخ دساعخ رؼ١ّك ُّ  ٌٍٛلٛف ٚرٌه إٌغبء، ٔشبؽِ  ٌٕغجخ اٌ

 ف١ٙب رغبُ٘ ٚؽ١ٕخ ِٕبظشاد رٕظ١ُ اٌّضبي عج١ً ػٍٝ ِٕٙب( ٚآصبسّ٘ب أعجبثّٙب ػٕذ

 رحف١ض٠ّخ، رذاث١ش ْٚػغ .) .ِذٟٔ ِجزّغ ػ١ِّٛخ، عٍطبد :اٌّؼ١ّٕخ األؽشاف ج١ّغ

جخ اٌخبّطخ اٌّمبٚالد ٌفبئذح اٌؼش٠ج١ّخ االِز١بصاد ٚوزا اٌز٠ًّٛ، حكّ  ٚػّبْ ِِ ذْ ُّ  اٌ

 إٌٝ اٌجٕبد ٌٚٚٛط اٌزأ١ٍٟ٘ اٌزى٠ٛٓ رشج١غ .١ْ٘ئبرٙب عبئش فٟ اإلٔظبف رحمّك اٌزٟ

 .اٌزوٛس ػ١ٍٙب ١ْٙ٠ّٓ اٌزٟ اٌزْى٠ٕٛبد داخً اٌّزٛفّشح اٌّغبٌه ِجّٛع

 جخ اعزشار١ج١خ ٚرطج١ك إػذاد ِِ  ٚرض١ّٕٗ اٌمشٚٞ، اٌٛعؾ فٟ إٌغبء ثؼًّ ٌ ػزشاف ِٕذ

 اٌجحشٞ، ٚاٌظ١ذ اٌف حخ ٚصاسح إششان ؽش٠ك ػٓ اٌؼبدي، اٌزؼ٠ٛغ ٚرؼ٠ٛؼٗ

 ٌجٕخ إحذاس ٚوزا .اٌّؼ١ّٕخ األؽشاف ٚج١ّغ االجزّبػ١خ، ٚاٌشؤْٚ اٌزشغ١ً ٚصاسح

 .االعزشار١ج١ّخ ٘زٖ ٚرم١١ُ ٚرزجّغ رطج١ك ػٍٝ رغٙش

 اٌحى١ِٛخ ا١ٌٙئبد فٟ ٌٍٕغبء اٌضٍش ٔغجخ رخظ١ض ِؤلذ ػ١ٍّخ رذاث١ش رخبرإ 

ّٟ  اإلٔظبف ٌزحم١ك اٌّغؤ١ٌٚخ، ِٕٚبطت ِْ  فٟ اٌزذس٠ج  اٌمبدِخ عٕٛاد اٌؼشش ُغُؼٛ

ْْ  ٠ّىٓ ٘زااإلؽبس، ٚفٟ ذََساء اٌّغشثٟ اٌّؼٙذ ٠ٍؼت أ ُّ ٛاوجخ فٟ ٘بِب دٚساًال  ٌٍ  .إٌغبء ُِ
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 ٟ  ٚاٌّجبٌظ اٌؼ١ِّٛخ، اٌٛظ١فخ فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ ِٕبطت ِغزٜٛ ػٍٝ األٚي، اٌّمبَ ف

 اإلداس٠خ اٌّجبٌظ ِغزٜٛ ػٍٝ وزٌه.,اٌؼِّٟٛ ٚاٌّمبٚالد ٌٍّؤعغبد اإلداس٠ّخ

 ا١ٌّٕٙخ اٌجّؼ١بد حىبِخ ١٘ئبد ٚداخً اٌزمش٠ش٠خ، ١ْ٘ٚئبرٙب اٌخبّطخ، ٌٍّمبٚالد

 ٚإٌمبثبد اٌؼًّ أسثبة فذسا١ٌبد ِغزٜٛ ػٍٝ اٌّغؤ١ٌٚخ ِٕبطت ٚفٟ,ٚإٌمبث١خ

ٓ ٌٍٕغبء االلزظبد٠خ اٌّغبّ٘خ ِٛػٛع إدْساط ّْ ّٟ  اٌحٛاس أػّبي جذٚي ػ  االجزّبػ

 .اٌّمبٚالد ٌٚجبْ

 ُث١ٓ اٌّغبٚاح ِجذأ احزشاَ ٚفْشع اٌّشأح، ػًّ ػٍٝ اٌؼ١ِّٛخ اٌغ١بعبد أصش رم١١ 

.االجزّبػٟ اٌحٛاس ٚجٍغبد اٌّفبٚػبد ج١ّغ فٟ ٚاٌّشأح اٌشجً
2

 

 

 

  : خالصة

  ركزت نظرية السقف الزجاجي عمى مختمف العوائق التي تقف في وجو الترقية المينية 

لممرأة حيث تطرقت الى العوائق البنائية التشريعية و التنظيمية  و العوائق االجتماعية و 

العوامل االجتماعٌة والشخصٌة الشخصية التي تحول دون وصول المرأة لممناصب العميا 

التً تحد من ترقٌة المرأة مهنٌا  هً العوامل المناسبة لوصف العوائق امام ترقٌة المرأة فً 

قطاع العمل فً الجزائر حٌث ان لٌس هناك قٌود قانونٌة او تنظٌمة لترقٌة المرأة فً 

التشرٌع الجزائري  تمنع المرأة من الترشح للمناصب العلٌا حٌث ان الدستور الجزائري 

والقانون الوظٌفة العامة ٌقوم على مبدأ المساواة بٌن الجنسٌن للوصول الى الوظائف بدون 

و لهذا سنركز على المعوقات االجتماعٌة والثقافٌة والشخصٌة التً تحد من وصول . تمٌز 

 .النساء الى المناصب الوظٌفٌة العلٌا فً قطاع التربٌة مثل منصب المدٌرة والمفتشة 

 

                                                             
 .67,64,ص,ص,نفس المرجع, موفق سهام- 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 تمهيد

 و الزمنيالجغرافي المجال : المبحث األول . 

 منهج الدراسة : المبحث الثاني. 

 أدوات جمع البيانات :المبحث الثالث. 

 البحث مجتمع : المبحث الرابع. 

  دراسة إستطالعية : المبحث الخامس. 
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 :تمـــهٌد

طشذ ػهٗ  ثُبءا يٛذاَٛب؛ اخزجبسا رزطهت انزٙ ٔانزغبؤالد انمضبٚب أْى انغبثمخ انفصٕل فٙ أٔضحُب     

 يٍ رزذسج يالئًخ ئعزشارٛدٛخ ٔضغ انًٕضٕع  ْزا رطهت ٔنمذ .ٔانفشٔض ٔاألْذاف انجحثٛخ انًشكهخ

 ,انذساعخ يٍ اَطهمذ انز٘ انُظش٘ ثبإلطبس ٔسثطٓب انًٛذاَٛخ، انًؼطٛبد رحهٛم كٛفٛخ ئنٗ انًدبالد رحذٚذ
كما تم التعرض في هذا الفصل على دراسة وهي التي تعد أهم الجوانب التي يتناولها الباحث حيث  يقوم 

الباحث فيها بجمع المادة  العلمية الميدانية من ميدان البحث عن طريق تحديد المنهج وجمع البيانات كل 

سنتطرق في . ,هذا يستدعي منه ضبط عينة الدراسة وقف لشروط وخصائص فرضتها طبيعة الموضوع 

هذا الفصل إلى عرض اإلجراءات الميداينة المتبعة في الدراسة بدءا بمنهج الدراسة من توضيح المجاالت 

براز أهم  المكانية والزمنية والبشرية التي أجريت فيها الدراسة تم تحديد عينة البحث وكيفية إختيارها وا 

 .األدوات المتبعة في جمع البيانات

 والزمنياندغشافٙ  انًدبل :  المبحث األول

 المؤسسة األولى: 

يإعغخ رشثٕٚخ ْٔٙ يزٕعطخ  انذساعخ ْزِ فٙ ثبنزحذٚذ ْٕٔ انًٛذاَٙ؛ انجحث فّٛ ٚدشٖ انز٘ انُطبق ْٕ

غشة  ششق كى 30 ثؼذ ػهٗ رمغ ،  27/04/1986أَشئذ عُخ ٔلذ ، عخٙ ػجذ انمبدس ثٍ عهًٛبٌ حدبج

 .ْكزبس7 يغبحخ ػهٗ ٔٚزشثغ ٔالٚخ يغزغبَى،

 :َشبط األعبعٙ نهًزٕعطخ انزشثٕٚخ عخٙ ػجذ انمبدس ثٍ عهًٛبٌ  فٙ ػذح ٔحذاد انزبنٛخ ٚزًثم 

 06:        ػذد يكبرت االداسٚخ05       ػذد عكُبد االنضايٛخ03:ػذد انٕسشبد     17:  ػذد انحدشاد

 عاملة وعامل     12      عمال االدارة 01:   الملعب01    المكتبة06: ػذد االيكبرت االداسٚخ

  استاذ21األساتذة   

 المؤسسة الثانية:  
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  .1987اما بالنسبة للمؤسسة الثانية متوسطة الشهيد يزيد عبد القادر حجاج و قد أنشئت سنة 

 :يتمثل النشاط األساسي للمتوسطة في عدة وحدات

 07:         ػذد يكبرت االداسٚخ00       ػذد عكُبد االنضايٛخ01:ػذد انٕسشبد     14:  ػذد انحدشاد

  استاذ20                 ألساتذة 24               عدد الموظفين العاملين و اإلداريين 01 المكتبة
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 انجحث فٙ انًغزخذو انًُٓح :المبحث الثاني

ُٕو  انًُٓح  انًشرجطخ انحمبئك الكزشبف انجحث يشكهخ أٔ انظبْشح دساعخ فٙ انًزجؼخ اإلخشاءاد يدًٕع "ْ

 صًًذ انزٙ انزغبؤالد أٔ رحمٛك انفشٔض فٙ انًزجؼخ ٔاألعبنٛت أثبسرٓب، انزٙ األعئهخ ػٍ ٔاإلخبثخ ثٓب،

 فٙ حشا نٛظ انجبحث أٌ ثًُبْح انجحث ٔٚإكذ انًٓزًٌٕ ".ػُٓب اإلخبثخ أٔ اخزجبسْب أخم يٍ انذساعخ

 انًُٓح اخزٛبس ػهٗ انجبحث رفشض انزٙ ْٙ انًشاد دساعزٓب انظبْشح طجٛؼخ ثم نهًُٓح اخزٛبسِ

 انزٙ ثبنطشٚمخ رزحذد فآَب رصُٛف انًُبْح أيب نّ، انشئٛغٙ أعبط انٓذف ػهٗ انجحث ٔرصُف.انًالئى

 انزٙ انذساعخ ْٙ يٕضٕع انًشكهخ ٔأثؼبد طجٛؼخ أٌ ٔثًب يؼُٛخ ظبْشح أٔ يشكهخ  نحم انجبحث ٚزجؼٓب

.انجحث ْذف نزحمٛك ٚشعًٓب انزٙ انخطخ خالل يٍ يُٓح انجبحث ئرجبع ػهٗ رفشض
1

  

 تحدٌد من البد لذا البحث، فً تستخدم التً واألدوات للمبادئ المنطمٌة الصٌاغة ھو البحث منهج إن

 على تمرٌر ٌموم الذي المنهج استخدام ٌعد و دراستً، مشكلة لحل ٌساعدنً الذي المنهج أو الطرٌمة

 داللتها واستخالص وتفسٌرھا وتحلٌلها الحمابك جمع على ٌعتمد وإذا مولف، أو معٌنة ظاھرة خصابص

 للتعرف المجتمع فً الحمٌمة بالصورة المختلفة للظواھر الكٌفً أو الكمً الوصف على ٌتجها أنه كما

 .وخصابصها تركٌبها على

انزٙ رٕاخٓٓب انًشاح انؼبيهخ   ئَؼكبعبد ػهٗ انٕلٕف أسدد انذساعخ ْزِ يٍ خالل ثبحثخ فاَُٙ كطبنجخ ٔ

 رطهت ػهٙ  فاَّ ثصذدِ انز٘ انًٕضٕع نطجٛؼخ ٔيب انًإششاد انزٙ رجٍٛ رنك،َٔظشا فٙ انمطبع انزشثٕ٘

 انظبْشح ػٍ انالصيخ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد ردًٛغ ئنٗ رٓذف انزٙ انًُبْح يٍ ألَّ انٕصفٙ انًُٓح اعزخذاو

 انًشركض انزحهٛم أعبنٛت يٍ أعهٕة ثأَّ ":انًُٓح ْزا رؼشٚف ًٚكٍ ػبو ٔثشكم أٔاالخزًبػٛخ، انُفغٛخ

 ٔرنك يؼهٕيخ صيُٛخ أٔ فزشاد فزشح خالل يٍ يحذد يٕضٕع أٔ ظبْشح ػٍ ٔدلٛمخ كبفٛخ يؼهٕيبد ػهٗ

 للوالع مطابمتها ومدى النتابج صدق  إن.ثطشٚمخ ػهًٛخ رفغٛشْب ثى ػهًٛخ َزبئح ػهٗ انحصٕل أخم يٍ

 عملٌة دراسة أي إن الدراسة، ونوعٌة طبٌعةالمشكلة حسب الباحث ٌختاره الذي بالمنهج ٌرتبط المدروس

.التمنٌات و المعاٌٌر من لمجموعة تخضع
2

 

 األبحاث من الكثٌر فً والطالب الباحثٌن طرف من استعماال األكثر ھو المنهج ھذا ألن ونظرا

 االجتماعٌة الظواھر لدراسة مالبمة وأكثر المناھج، من غٌره من أسهل المنهج ٌعتبر إذ والدراسات،

 أكثر فهو االجتماعٌة، العلوم لدراسة بالنسبة أھمٌته ضمن ٌندرج الوصفً للمنهج واختٌاري المختلفة،

 .االجتماعٌة العلوم تطور من المرحلة ھذه فً خاصة الظواھر تفسٌر على ولدرة مالبمة المناھج

                                                             
 مورٌس أنجلس، منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة ،بوزٌدي صحراوي ، كمال بوشرف، سعٌد سبعون،الجزابر،دار   1

 .52,51,,ص, ، ص2004المصبة للنشر
 .140،ص1999 عمار بوحوش ، دمحم محمود الدنٌبات، مناھج البحث العلمً و طرق إعداد البحوث،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،بـ ط،الجزابر، 2
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 الوصف الوصفً المنهج ٌمتصر ال Descriptive Research على العلمٌة المجاالت فً المستعمل

 الظروف ووصف عنها البٌانات جمع إلى األمر ٌتطلب بل فحسب المدروسة للظاھرة الدلٌك

 ٌمكن نتابج إلى التوصل وبالتالً االستنتاجات واستخراج البٌانات ھذه وتحلٌل المختلفة والممارسات

 تحلٌلٌةاعتمدت وصفٌة دراسة الدراسة، موضوع فً استخدمت فمد علٌه وبناء معٌن، إطار فً تعمٌمها

 علمً االجتماعٌة بشكل الظواھر لدراسة طرٌمة أو أسلوب ٌعنً ألنه الوصفً المنهج على الباحثة فٌها

 حمابك مشكلة، بهدف اكتشاف أو اجتماعٌة معٌنة لوضعٌة محددة أغراض إلى الوصول أجل من منظم

 الجوانب وكشف بها،وتغٌرھا، تتصل التً والعاللات وأثارھا، لدٌمة، حمابك صحة من التحمك أو جدٌدة

 الوصول أجل من منظم علمً التفسٌر بشكل و تحلٌل الطرق، من طرٌمة '' أٌضا وٌعرف,تحكمها التً

.محدودة ألغراض
3
 

 :أیضا الوصفي المنھج ویعرف

المشكلة  فً ممنعة المعلومات جمع طرٌك عن كما المدروسة، الظاھرة لوصف الطرٌمة أنها على

 ووصف الوالع فً ھً كما الظاھرة دراسة على ٌموم كما ,للدراسة وإخضاعها وتحلٌلها وتصنٌفها

 وطبٌعتها وخصابصها ظواھرھا وصف طرٌك عن المشكلة على بالتعرف وٌهتم الراھن وضعها

 النتابج استخالص وبالتالً البٌانات وتحلٌلها تجمٌع على معتمدا فٌها التحكم وسبل أسبابها ومعرفة

 و المعلومات بجمع الخاصة المواعد من لمجموعة طبما النتابج ھذه تعمٌم ثم المشكلة معالجة بغرض

 دراسة فً استخداما لمناھج أكثر ھو الوصفً المنهج باعتبار وتفسٌرھاو وممارنتها تصنٌفها الحمابك

 إدارة تخصص فً خصوصا معٌن مجتمع فً وغٌرھا السٌاسٌة و االجتماعٌة الولابع و الظروف

.وعمل
4

الكشف  عن التوصل إلى للمحاولة ومعلومات، بٌانات جمع على ساعدنً المنهج ھذا اختٌار  و

 تدرٌبٌة، تكوٌنٌة دورات من كل وظٌفٌا ترلٌتها من العاملة المرأة أمام تحول التً المعولات المهنٌة أھم

 ھذه من الهدف وأٌضا.المنظمة داخل لمجهوداتها المسإولٌن تمٌٌم وضعف السلطة، تفوٌض وفرص

 المعولات على مسبما، المحددة السوسٌولوجٌة والعوامل المتغٌرات بعض تؤثٌر على التعرف كان الدراسة

 وٌعتمد الموضوع طبٌعة مع أكثر ٌتالءم الذي التحلٌلً الوصفً المنهج ٌعتبر لذا المهنٌة للترلٌة التنظٌمٌة

 فالتعبٌر وكما كٌفا عنها والتعبٌر دلٌما وصفا ووصفها موجودة، ھً كما الظاھرة أو الوالع دراسة على

 الظاھرة ھذه ممدار ٌوضح رلمٌا فٌعطٌها التعبٌرالكمً أما خصابصها وٌوضح الظاھرة، ٌصف الكٌفً

.حجمها أو
5
 

 البٌانات جمع أدوات :المبحث الثالث

                                                             
 .92،ص2008،عمان األردن،1 خضٌر كاظم حمود، موسى سالمة اللوزي، منهجٌة البحث العلمً،إثراء للنشر و التوزٌع،ط 3
 .1999 فضٌل دلٌو و آخرون،أسس المنهجٌة فً العلوم اإلجتماعٌة،دار البعث،منشورات جامعة منتوري، لسنطٌنة،الجزابر،بـ ط، 4
 .168،ص2004 بلماسم سالطنٌة،حسان الجٌالنً،منهجٌة العلوم اإلجتماعٌة،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزٌع،بـ ط،عٌن ملٌلة الجزابر، 5
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 حول الحمابك و المعطٌات لجمع علمً بحث أي علٌها ٌعتمد التً الوسٌلة البٌانات جمع أدوات تعتبر

 األدوات دلة مدى على إلٌها المتوصل النتابج وصدق دلة تتولف و دراستها، المراد الظاھرة

 ھذه فً المستخدمة المنهجٌة األدوات بٌن ومن مصدالٌتها ودرجة الظاھرة من لاللتراب المستخدمة

 :ٌلً ما الدراسة

 ٌتطلبها التً البٌانات جمع خاللها من ٌتم التً األساسٌة الوسابل من المالحظة  تعتبر:المالحظة 

 األعمال، إدارة مجال فً سٌما واالجتماعٌة، اإلنسانٌة العلوم مختلف فً العلمً البحث

 الدلة نسبٌة موضوعٌة عن تعتبر المالحظة وأٌضا المشاكل لرصد الباحث ٌعتمدھا والمالحظة

 وعدم الظاھرة لرصد العالٌة المدرة الباحث ٌمتلن حٌنما خصوصا األخرى، بالوسابل لٌاسا

 سبل على أساسٌا اعتمادا تعتمد المالحظة أن إذ الظاھرة، حول شخصٌة لتفسٌرات الركون

 دراستها المراد المشاكل أو للظواھر المشاھدة أو الرصد لعملٌة اإلنسانٌة الحواس استخدام

 خالل من اعتمادھا المراد البٌانات تعتبر خاللهاولذا من المطلوبة البٌانات واستنباط وتحلٌلها

 أي المشكلة أو الظاھرة رصد ٌرافك حٌنما ال خصوصا الدلة من عالٌة أھمٌة على المالحظة

 الحسٌة أو العملٌة المدركات عن أثار الناجمة األخطاء سٌما الباحث خالل من شخصً تدخل

 فعندما للظاھرة، اإلدران والمشاھدة عملٌات فً الخاطا التفسٌر من حاالت وبروز للظاھرة

خضوع  وعدم فً المشاھدة الدلة أساس على لابمة للظاھرة المالحظات أو الرصد حاالت تكون

 فً علٌه ھً مما والموضوعٌة أكثر بالدلة عادة تتسم المعتمدة البٌانات فان الباحث لرأي التفسٌر

.المعلومات أو البٌانات لجمع األخرى الحاالت
6

 

 األدوات من البسٌطة المالحظة أنها تعرف إذ البسٌطة، المالحظة على دراستً فً استعنت ولد 

 التتحصل للمعطٌات الهامة المصادر من لكونها االجتماعٌة و العلمٌة البحوث بها تستعٌن التً

 من البحث محددة بفترة ترتبط ال وھً دراستً، موضوع تخدم التً و المٌدان فً الباحثة علٌها

السلون أنماط و العاللات تحلٌل فً مهارات على اعتمدت و
7

 أنها على العامالت وتعرف بٌن  

 بها الحواس نجمع طرٌك عن منتظم بشكل ظاھرة أو حدث أو شًء إلى االنتباه و االھتمام

 تلمابٌا فً تحدث كما الظواھر مالحظة أٌضا وھً نسمعه، أو نشاھده ما خالل من خبراتنا

 من للتؤكد للمٌاس دلٌمة أدوات استخدام وبدون العلمً، للضبط إخضاعها دون الطبٌعٌة، ظروفها

 .وموضوعٌتها  المالحظة           دلة

 لجمع االستطالعٌة الدراسات فً وخاصة الوصفٌة، البحوث فً البسٌطة المالحظة           وتستخدم

 وتحت معٌنة، بٌبة فً الناس من مجموعة أو لشخص المعلن الظاھري للسلون األولٌة البٌانات

                                                             
 .459،ص2002،دار الكتاب الحدٌث،بـ ط، مصر ،"تصمٌماتها و إجراءاتها " صالح مراد،فوزٌة ھادي،طرابك البحث العلمً  - 6
 .95،ص2002،اإلسكندرٌة،1 فاطمة عوض صابر ،مٌرفت علً خفاجة،أسس و مبادئ البحث العلمً،مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنٌة،ط  7
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 اإلنسان ٌفعله ما نرى أن نستطٌع المالحظة خالل فمن الزمن، من معٌنة فترة أثناء أو معٌنة ظروف

 .الوالع فً

 الباحث ٌمف " أنها على تعرف النوع ھذا وفً مشاركة بدون المالحظة طرٌمة على واعتمدت

 للباحث تهٌا كما لعضوٌتها، ٌنتهً وال بمالحظتها، ٌموم التً المجموعة أنشطة فً ٌشارن وال بعٌدا،

 الطبٌعٌة  الحٌاة موالف فً ٌحدث وكما الطبٌعٌة، صورته فً للجماعة الفعلً السلون لمالحظة فرصة

 الباحثون ٌستخدمها كما تلمابٌة، بصورة الطبٌعٌة ظواھر على للتعرف األسلوب ھذا ٌستخدم ما وعادة

 كدراسة بحثها، ٌرٌدون التً الظاھرة عن األولٌة البٌانات لجمع االستطالعٌة الدراسات فً االجتماعٌون

 دون معٌن اجتماعً مولف ومتابعة واالستماع، النظر من أكثر تتضمن ال فهً معٌنة، جماعة نشاط

 ما و ٌراه ما ٌسجل وأن  المولف، فً ٌظهر أال جهده لدر المالحظ الباحث وٌحاول فٌه الفعلٌة المشاركة

 الباحث بؤن المشاركة عن تختلف مشاركة بدون المالحظة إن  الناس ھإالء علم دون ٌالحظه وما ٌسمعه

 أو لرب عن الظاھرة ومشاھدة بمرالبة ٌموم ولكنه أنشطتها فً الجماعة مع المشارن دور ٌتممص ال

 عن مالحظته وتسجٌل الظاھرة لرصد المختلفة حواسه مستخدما مباشرة غٌر أو مباشرة بصورة بعد،

 لم إذا سٌما والدلة بالموضوعٌة تتسم فهً البحث موضوع بالظاھرة تتعلك التً والتصرفات السلون

 التمهٌد فً خاصة التمنٌة، ھذه أفادتنً لمد و  الظاھرة فً شخصٌة تفسٌرات العتماد فٌها الباحث ٌتحٌز

 بٌبة فً العامالت مالحظة فً المطاع التربوي وأٌضا وعمل مهام على التعرف حٌث من المٌدانً، للعمل

 التعرف أٌضا كما,المنظمة فً التنظٌمٌة أوضاعهن عن مبدبٌة صورة تعطٌنً التً وسلوكٌاتهن العمل

 تفسٌر أٌضا و دراستها المراد المسإولٌة للمناصب العاملة المرأة ترلٌة دون تحول التً األسباب عن

.الدراسة نتابج إلى والوصول دراستها المراد البحث موضوع
8
 

 الممابلة: 

 فً موثمة غٌر والبٌانات المعلومات جمٌع فً ٌستخدمها حٌث البحث، أدوات ضمن الممابلة تعد

 تعنً بذلن وھً واجه، أي لابل الفعل من مشتمة وھً للبحث، انجاز إطار فً األحٌان أغلب

 على إلٌه التحدث أجل من لوجه وجها للمبحوث الباحث مواجهة على لٌامها حٌث من المواجهة

 محادثة الممابلة تعتبر كما المدروس، موضوع حول بٌنهم ٌموم حوار أو جواب شكل سإال

 بعض عن الكشف ھو منها الغرض أشخاص مجموعة آخرأو وشخص بٌن شخص شفوٌة

الشفوي االستبٌان من نوع فهً المبحوث، على أسبلة طرح طرٌك والمعطٌات عن المعلومات
9
.  

 

 اإلدارة دراسة فً مناسبة باعتبارھا الممننة، غٌر الممابلة على الدراسة ھذه فً الباحثة اعتمدت       ولد

                                                             
 .122،ص2000جودت عزت العطوي،أسالٌب البحث العلمً ،دار الثمافة،عمان،بـ ط،-  8
 .166،ص2003أحمد بن مرسً ، منهاج البحث العلمً فً علوم اإلعالم و اإلتصال،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،بـ ط،الجزابر، -  9
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 البٌانات والمعلومات جمع فً الممابلة، أنواع من نوع وھً وخصابصها، طبٌعتها مع تالءم وأكثر وعمل

 واالستكشافٌة االستطالعٌة الدراسات فً الباحث ٌستخدمها ما كثٌرا والتً والموضوعٌة، بالدلة تتم التً

 الذي الموضوع، وخباٌا جوانب على بعمك االطالع بهدف األداة ھذه استخدام إلى الباحث ٌلجؤ ما عادة إذ

 خطة وفك العمل الباحث من وٌتطلب ٌفترض الممابلة من النموذج ھذا أن إال إلٌه، بالنسبة غامضا ٌكون

 للباحث تسمح بحٌث ممابالتها، خاللها من الباحث ٌوجه المتنوعة األسبلة من لابمة ٌتضمن دلٌل أو معٌنة

 فروض تعدٌل فً الممابلة من النموذج وٌساھم ھذا الغامضة واألحداث المواضٌع عن النماب كشف

 المتعممة الممابلة على الباحثة واعتمدت بناءاالستمارة، فً أخرى جهة من ٌساھم كما أھدافها، و الدراسة

األستاذات  والمفتشات )مع  البٌانات وتدوٌن واالستماع التحدث وھً (الموجهة غٌر الممابلة )

 سمحت مما عالٌة، وخبرات بمدرات المادة من المبحوثٌن ھإالء ٌتمتع حٌث ( الدراسة مجال (والمدٌرات

 وتوجٌه بطرح الباحثة ألامت وفٌها.والثمة الدلة من عالٌة بدرجة اتسمت معلومات على الحصول لً

 بؤن نجد الممابلة من النوع ھذا وفً الممابلة لتنظٌم العامة األھداف توضٌح إطار فً األسبلة من مجموعة

 حول الحدٌث فً المستجوب ٌجٌب وعندما الحوار، الحدٌث وإدارة توجٌه بهدف وھذا للٌلة تكون األسبلة

 على حصولً خاللها من فمكنت مسبما، لها اإلعداد ٌتم لم التً أخرى أسبلة طرح ٌتم النماط من نمطة

 الممابلة خالل من المدونة غٌر األسبلة من مجموعة تثار بحٌث مسبما، علٌها الحصول ٌخطط لم بٌانات

.لبل من لها ٌحتسب لم ولكن الدراسة، موضوع ٌتطلبها التً
10

 

فً ولطاع  الترلٌة معاٌٌر على بغٌة التعرف وھذا(األستاذات) مع الممابلة تطبٌك التمنٌة ھذه سمحت ولد

 الجغرافً المولع حٌث بالمإسسات التربوٌة التً سوف ألوم من المتعلمة المعلومات التربوي أٌضا

 الفروع وكذا المطاع التربوي ونشؤته، بها مر التً والمراحل. بها الموجودة البشرٌة واإلحصابٌات

 االجتماعٌة، لخدمات الفرعٌة ومدٌرٌات الصندوق وخدمات أنشطة مختلف تتضمنها التً والمصالح

 أٌضا تم كما ، المطاع التربوي عمل التربٌة من االجتماعً واختصاصات للضمان اإلداري والتنظٌم

 بالنسبة الوظٌفٌة الترلٌة تمٌٌم ٌخص فٌما أرابهم وأخذ المستخدمٌن، مصلحة ربٌس مع الممابلة تطبٌك

 بالتحدث المبحوث لٌتمكن المسإولٌن بٌن ممابلة وھً انفرادٌة ھذه الممابلة إجراء تمت ولد للعامالت،

 الممابالت على التركٌز تم بحٌث الباحثة، طرف من إلٌها الموجهة المطروحة األسبلة حول حرٌة بكل

 طرٌك عن جمعها تم ما وإثراء التدعٌم محاولة فً للفرضٌات الدراسة والمحاور األساسٌة إشكالٌة على

 فً المهنٌة الترلٌة أسس معرفة الممابالت طرٌك وعن فٌها، التعمك تم فٌهاولد الثغرات وسد بل الممابلة

 .تفسٌراتها عن والبحث للظاھرة فهم أكثر وتزداد المطاع التربوي،

 :الممابلة ألسبلة صٌاغة

                                                             
 .1،ص2008،لسنطٌنة،الجزابر3 رشٌد زرواتً، تدرٌبات على منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلجتماعٌة،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،ط  10
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  حتى ومفهومة، واضحة الفكرة ھذه تكون وأن بذاتها، لابمة نمطة أو واحدة فكرة السإال ٌتضمن أن

على  تحتوي و دلٌمة بطرٌمة النتابج استخراج ٌمكن وبالتالً الفكرة، بهذه فعال مرتبطة اإلجابة تكون

 :التالی أساس على الممابلة أسبلة لسمت حٌث عدة أسبلةعلى  الدراسة ممابلة

 :بداٌة الحٌاة المهنٌة (أ

 السن..................................................................................................:  

 ًالمستوى التعلٌم.....................................................................................: 

 ًالمستوى التعلٌم....................................................................................: 

 الحالة المدنٌة.........................................................................................: 

 

  ما ھً مدة األلدمٌة ؟ 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟ بعد الزواجأم  ذلن لبل انھل ن متى بدأت ممارسة مهنة التعلٌم ؟ 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ماھو الطور  , التعلٌم الثانوي ، التعلٌم المتوسط،التعلٌم االبتدابً  : الثةمن بٌن  األطوار الث

 ؟  بصفتن معلمةدرسٌنه تذيالتعلٌمً ال

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟ ماھً المادة التً تدرسٌنها 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟ ما ھً طبٌعة التكوٌن الذي تلمٌته للحصول على ھذه المهنة 
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....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 :المسار المهنً (ب

  العمل ؟ فً رغبٌنما ھو السبب الربٌسً الذي جعلن ت

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

   كٌف ھً ظروف عملن ؟ ھل ھً سٌبة أم جٌدة ؟ إذا كانت سٌبة وضحً كٌف ذلن؟ 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟  ما ھو األجر الذي تتلمٌنه ممابل عملن ؟ كٌف ترٌنه جٌد أم سًء 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

  راضٌة عن أدابن  المهنً ؟أنتھل  

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟ ما ھً المشاكل التً تواجهن فً العمل 

....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 ًعن عملن ووضعن بالمإسسة ؟ةھل أنت راض  

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

  ؟ (المدة)  اآلن كم انتظرت للحصول على الترلٌةأستاذةبصفتن 
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....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

  و ھل حدث تغٌٌر بعد ؟ إن كان نعم متى حصلت علٌها ؟ھل حصلت على ترلٌة لعملن 

 . إن كان نعم وضحً ھذا التغٌٌر ؟حصولن علٌها 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

؟ فً حالة نعم ، ما نوعها 

 فً المرتبة                   فً الفبة                        فً الدرجة              

 

  ماھً رتبتن الحالٌة 

 أستاذة                    أستاذة مكونة                   أستاذة ربٌسٌة                     أستاذة مشرفة

 

 ؟ ھل تتؤثر الترلٌة بااللتزامات األسرٌة 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟ ما ھً طموحاتن فً حٌاتن المهنٌة 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

  ؟  ولماذا،لمزٌد فً مجال عملنلھل تطمحٌن 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ً؟ ھل أنت راضٌة عن مسارن المهن 
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....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟ بصفتن مدٌرة ھل ھنان تكافا بٌن المعلمات والمعلمٌن فً الترلٌة المهنٌة 

 األجـــر                  المكافــــآت                  األلدمٌــــة

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 ؟ فً رأٌن ما الذي ٌمٌز الترلٌة المهنٌة للمعلمة عن الترلٌة المهنٌة للمعلم 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

  ؟   راضٌة  على أدابن المهنً واألسريأنتھل 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟  عملنأثناء الشروط التً تخضعٌن لها ھًما 

1.................................................................................................................. 

2.................................................................................................................. 

3.................................................................................................................. 

4.................................................................................................................. 

5.................................................................................................................. 

 ؟ كٌف ساھمت ترلٌتن فً إبراز كفابتن من خالل تحسٌن مستوان 

....................................................................................................................

....................................................................................................................      
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 ؟ كٌف ٌمكن للترلٌة أن تساھم فً الرفع من روحن المعنوٌة داخل المإسسة 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟  بٌن مهنتن و حٌاتن األسرٌةلٌنكٌف توف 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟ ھل ٌساعد زوجن فً تؤدٌة مهامن األسرٌة 

....................................................................................................................

....................................................................................................................  

 ً؟  ھل ٌساعدن أبناإن فً العمل المنزل 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ھل عدد ساعات عملن تتالءم مع الواجبات المنزلٌة ؟ إن كان ال فكٌف توازنٌن بٌنهما ؟ 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟ ما ھً المشاكل التً تواجهن فً األسرة 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟ ما ھً المشاكل التً تواجهن فً تربٌة األبناء 

....................................................................................................................

....................................................................................................................  
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 كٌف تجدٌن تربٌة األطفال ؟ سهلة أم صعبة ؟ 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

  وكٌف تماومٌنها ؟ 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟ كٌف توفمٌن بٌن عملن خارج البٌت وعملن داخل البٌت 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

  ًفً منصبن المٌادي ؟تواجهٌنهاماھً الصعوبات الت  

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ً؟ كٌف ساھمت األسرة  فً تدرجن المهن 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ؟  التعلٌمل فً رأٌن ھل ھنان اختالف بٌن  الجنسٌن فً ممارسة المناصب المٌادٌة فً مجا

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

 

 مجتمع البحث:المبحث الرابع 
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عندما ٌرٌد الباحث أن ٌموم بآي دراسة البد ألن ٌختار وٌحدد مكان ومجتمع البحث  من أجل المٌام  

ولد إخترنا  إجراء  ممابالت مع األستاذات  بعدة . ببحثه حتى ٌسهل  له األمر فً جمع  المعلومات  

  أستاذات  10حٌث أجرٌنا ممابالت األولى مع ,متوسطات  فً والٌة مستغانم فً عدة بلدٌات من والٌة 

 الدراسة االستطالعٌة : المبحث الخامس 

ھً مالحظة ومعاٌنة الوسط المٌدانً  والدخول عند صاحب المإسسة  أي مدٌر المإسسة كل من 

المتوسطات والثانوٌات   من اجل  السماح لنا  بإجراء ممابالت  لصد إنجاز  مذكرة التخرج  مع التراح  

, من اجل  كسب ثمتهم  مع التعرٌف  بخصوصٌات  بحثنا فبعد ھذه الترتٌبات  دخلنا  مٌدان  الممابالت 

 صباحا الى 09:45حٌث كنا نمضً  ٌومان  فً األسبوع  األربعاء  والخمٌس   ولمت بإجراء  ممابالت

ولد لسمت ھذه الممابالت إلى عدة لماءات  مع المبحوثات فكنت أطرح األسبلة  ثم ,صباحا10:00غاٌة 

وكذلن كانت صٌاغة السإال باللغة الدرجة   , نعٌد طرحها  حتى ٌتمكن الحدث  مع استٌعاب السإال 

أي فً الولت  االستراحة  كما ان عملنا  مع , وكل ممابالتنا ,لكً نفهم بعضنا البعض فً أشٌاء كثٌرة

واستغرلت دراساتنا  المٌدانٌة  فترة  زمنٌة  معتبرة  والتً  كانت  بداٌتها  , المبحوثات  بصفة  اختٌارٌة  

من أفرٌل  الى جوان  وھذا  لكوننا  نذھب  لعدة  أماكن  لها عاللة  بموضوع  مذكراتنا   أذ اننا  

أعترضنا  عذة  صعوبات  من طرف  المبحوثات  فبعضهن  رفضن  اإل جابة  عن االسبلة  وممابالتً  

, وللن فً تمكنت من الوصول الى أخذ معلوما ت  تفٌدنً  وماھً المشاكل التً تعانً منها العامالت 

ولكن بالنسبة لالستاذات االخرٌات فكانت ممابالتً معهن سهلة وطٌبة  وخصوصا المدٌر  االول والثانً 

 .      للمتوسطتٌن عاملونً بلبالة وحسن االستمبال  وھذا مع جعلنً متحمسة أكثر فً مواصلة بحثً ھذا 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

:الفصل الخامس  

 اإلطارالميداني
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 (قبل الترقية )المسار المهني لمعامالت المتزوجات : المبحث األول 

 المهنة قبل أو بعد الزواج. 

  الدافع لمعمل . 

 ظروف  العمل. 

 الرضى عن األجر. 

 الرضى عن األداء المهني. 

 الحياة األسرية و الحياة المهنية: المبحث الثاني 

  مساعدة الزوج في المهام األسرية. 

  مساعدة األبناء في األعمال المنزلية. 

 مالءمة ساعات العمل لمواجبات المنزلية. 

 المشاكل التي تواجهها العامالت في تربية األبناء. 

  المشاكل التي تواجهها العامالت في العمل. 

 

 .اإلطار الميداني: خامسال الفصل



 التوفيق بين العمل خارج المنزل و داخمه. 

 الترقية المهنية:المبحث الثالث 

  الرتبة الحالية لمعامالت المبحوثات. 

 تأثير الترقية عمى األداء المهني. 

  التمييز بين الجنسين في الترقية المهنية. 

 الصعوبات في ممارسة المنصب القيادي. 

 مساهمة األسرة في الترقية المهنية. 

  التطمعات المهنية. 

 .نتائج البحث: المبحث الرابع 

 .خالصة
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 :تمـــهٌد

 البٌانات وتحلٌل عرض األخٌر الفصل ھذا فً سأتناول للدراسة، المنهجٌة اإلجراءات إلى التطرق بعد

 من بالبحث المتعلمة البٌانات جمع عملٌة من االنتهاءمت بعد ق بحٌث الدراسة، نتائج ومنالشة وتفسٌرھا

 الجداول استخدمت بحٌث جدولتها و االستمارة فً الواردة البٌانات تفرٌػ دور ٌأتً الدراسة، مٌدان

 عملٌة لتسهٌل سؤالٌن من أكثر تتضمن مركبة جداول وأخرى وفروعه، سؤال تتضمن وجداول البسٌطة

 عرض وأٌضا الرلمٌة، المٌم خالل من للدراسة األولٌة النتائج بعض استخالص فً تساعدنً مما تحلٌلها

 كٌفٌة بٌانات إلى كمٌة رلمٌة بٌانات و البسٌطة البٌانات كانت سواء البٌانٌة الرسوم باستخدام البٌانات

 .المدروسة الظاھرة والع عن معبرة وصفٌة

العاملة  للمرأة المهنٌة الترلٌة دون تحول التً المعولات أھم على التعرؾ محاولة على تعتمد دراستً إن

 إجابات تفسٌر و وتحلٌل بجدولة لٌامً أثناء و ، اعتمدت علٌها وأھم المؤشرات التً تطبمها األستاذات و

 بطرٌمة المدروسة الظاھرة جوانب عن مختلؾ للتعبٌر اإلحصائً األسلوب استخلصت ولد المبحوثات،

 نتائج منالشة إلى الوصول بالتالً و علٌها، المتحصل النتائج بٌن الممارنة عملٌة حتى تسهل كمٌة

 إلى األخٌر فً للوصول الدراسة فرضٌات ضوء فً منالشتها خالل من وذلن العامة النتائج إلى الدراسة

 .الحالٌة الدراسة فً التوصٌات من جملة تمدٌم
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 (قبل الترقية )المسار المهني للعامالت المتزوجات : المبحث األول 
  : خصائص المبحوثات

 .يبن المسار المهني للعامالت المتزوجات:1 الجدول رقم
 االقدمية الحالة المدنية المستوى التعليمي السن المبحوثة
 سنوات28 متزوجة  جامعي2ماستر  سنة31 1مبحوثة 
 4شهادةليسانس + سنة45 2مبحوثة 

 كفاءة  المهنية+ سنوات
  سنة28 متزوجة

مستوى ثانوي مدرسة + سنة45 3مبحوثة 
 عليا

  سنة25 متزوجة

مدرسة + مستوى جامعي  سنة26 4مبحوثة 
 عليا

 سنوات05 متزوجة

 4ليسانس كالسيك سنة43 5مبحوثة 
 سنوات

 سنة33 متزوجة

ماستر + شهادة ليسانس  سنة27 6مبحوثة 
  جامعي2

  سنوات05 متزوجة

 سنوات ليسانس 4 سنة35 7مبحوثة 
 جامعي

  سنوات10 متزوجة

  سنة30 متزوجة شهادة ليسانس سنة53 8مبحوثة 

 سنوات كالسيك 4 سنة34 9مبحوثة 
 ليسانس

 سنوات09 متزوجة

 سنة32 متزوجة  جامعي2ماستر  سنة41 10مبحوثة 
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 الفصل الخامس                                                                          اإلطار الميداني.
 

 

 
 تمـــهٌد:

 البٌانات وتحلٌل عرض األخٌر الفصل ھذا فً سأتناول للدراسة، المنهجٌة اإلجراءات إلى التطرق بعد

 من بالبحث المتعلمة البٌانات جمع عملٌة من االنتهاءمت بعد ق بحٌث الدراسة، نتائج ومنالشة وتفسٌرھا

 الجداول استخدمت بحٌث جدولتها و االستمارة فً الواردة البٌانات تفرٌػ دور ٌأتً الدراسة، مٌدان

 سؤالٌن من أكثر تتضمن مركبة جداول وأخرى وفروعه، سؤال تتضمن وجداول البسٌطة

 المٌم خالل من للدراسة األولٌة النتائج بعض استخالص فً تساعدنً مما تحلٌلها عملٌة لتسهٌل

 رلمٌة بٌانات و البسٌطة البٌانات كانت سواء البٌانٌة الرسوم باستخدام البٌانات عرض وأٌضا الرلمٌة،

 .المدروسة الظاھرة والع عن معبرة وصفٌة كٌفٌة بٌانات إلى كمٌة

العاملة  للمرأة المهنٌة الترلٌة دون تحول التً المعولات أھم على التعرؾ محاولة على تعتمد دراستً إن

 إجابات تفسٌر و وتحلٌل بجدولة لٌامً أثناء و ، اعتمدت علٌها وأھم المؤشرات التً تطبمها األستاذات و

 بطرٌمة المدروسة الظاھرة جوانب عن مختلؾ للتعبٌر اإلحصائً األسلوب استخلصت ولد المبحوثات،

 نتائج منالشة إلى الوصول بالتالً و علٌها، المتحصل النتائج بٌن الممارنة عملٌة حتى تسهل كمٌة

 إلى األخٌر فً للوصول الدراسة فرضٌات ضوء فً منالشتها خالل من وذلن العامة النتائج إلى الدراسة

 الحالٌة. الدراسة فً التوصٌات من جملة تمدٌم
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 :المهنة قبل أو بعد الزواج 
 العدد الوضعية

 08 العمل قبل الزواج
 02 العمل بعد الزواج

 10 المجموع
 .المهنة قبل أو بعد الزواجيبن :2الجدول رقم                

 :  تعلٌك 
ٌعتبر الزواج  عنصر مهم فً الحٌاة البشرٌة كالمراة العاملة المتزوجة  فهً تعتبره عامل رئٌسً  فً 

توجهها  نحو  العمل  فً البٌت والعناٌة  باألسرة  وأؼلب  المبحوثات  ٌفضلن  العمل لبل الزواج  بسبب 

بدأت ممارسة  مهنة التعلٌم لبل الزواج  " طموحاتهن  وعدم  التسرع فٌه  حٌث  تمول أحد  المبحوثات 

 )" ألننً لم أفكر  أنذان بالزواج مطلما   ألننً  لم أفكر  فً بناء أسرة  وكنت  مهتمة  بعملً  فمط 

وتتفك أؼلبهن على   , (حجاج ’أستاذة  رٌاضٌات  فً التعلٌم المتوسط  ببلدٌة , سنة 31, 1المبحوثة رلم 

بدأت ممارسة مهنة التعلٌم لبل الزواج  وذلن  رؼبتً فً " فكرة العمل لبل الزواج  حٌث تمول إحداھن 

وذلن  بسبب  كثرة المسؤولٌات  المنزلٌة  , (العاللة الزوجٌة )االھتمام بنفسً  ولم أفكر فً  االرتباط  

أستاذة مادة  اللؽة ,سنة 45, 2المبحوثة رلم ," كسبٌل المثال اھتمام بالزوج والبناء وصعوبة تربٌتهم 

و ,4وتتفك المبحوثات  على نفس الرأي كالمبحوثة رلم (فً التعلٌم المتوسط ببلدٌة حجاج , انجلٌزٌة 

ومن جهة أخرى تؤكد  المبحوثات  عن فكرة  .10والمبحوثة , 8والمبحوثة ,7المبحوثة , 5المبحوثة 

ممارسة  التعلٌم    بعد الزواج  وذلن  عن لناعة  وحب تكوٌن  األسرة  ولكً تساعد زوجها  مادٌا 

بدأت ممارسة مهنة التعلٌم  بعد الزواج وذلن الننً  رؼبة فً " ومعنوٌا  حٌث تمول  إحدى المبحوثات  

تكوٌن عائلة  وذلن  عن لناعة  وعدم التردد فً ذلن ورأٌت اننً أستطٌع  تحمل المسؤولٌة  والتكفل  

التعلٌم  الثانوي  , سنة  أستاذة اللؽة العربٌة   45,  3المبحوثة رلم , (.والتوفٌك بٌن  أسرتً  وعملً 

بدات ممارسة مهنة التعلٌم بعدالزواج فهذا بعد تفكٌر مسبك "واالخرى تمول عن لسانها,.(حجاج,ببلدٌة 

ووجدت ان الزواج ھوالحل لتسهٌل اموري الزوجٌة خاصة ,جعلنً افكر ٌدركون جو عائلً وثمتً بنفسً
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فزوجً كان دائما ٌدعمنً لبل او بعد الزواج  بهذا ,اننً تزوجت عن حب وھو ٌبادلً نفس الشعور

, فً التعلٌم المتوسط, أستاذة اللؽة العربٌة ,سنة34, 9المبحوثة رلم )وجدت  راحتً فً اإلرتباط معه 

حٌث مالحظاتً تكمن فً ان أؼلب  المبحوثات  فكرن  فً ممارسة  المهنة  لبل الزواج  ,(ببلدٌة حجاج 

واالخرٌات  فكرن  فً ممارسة  المهنة بعد الزواج  وذلن عن حب ,  وذلن  حسب رؼبتهن ولناعتهن

 تكوٌن أسرة أي ولت مبكر

 

  الدافع للعمل : 
 

 العدد طبٌعة الدوافع

 02 الدخل المالً لتلبٌة الرؼبات

 08 الرؼبة فً العمل  فً حد ذاته

 10 المجموع

 . فً لطاع التربويالدافع العمل للعامالتٌبن :3الجدول رقم                         
 

 :تعلٌك 
  العمل  فً لطاع التعلٌم ھو  سبب للعمل وتلبٌة الرؼبات وإشباع الحاجٌات الالزمة لتوفٌرھا كسب 

حٌث تمول احدى .األموال وراحة البال خاصة عندما ٌكون العمل المناسب فً المكان المناسب 

السبب الذي جعلنً ألتحك  بمهنة التعلٌم ھو كسب المال  ومساعدة زوجً فً المنزل ألنه لم "المبحوثات 

أستاذة اللؽة العربٌة فً التعلٌم المتوسط  , سنة45,. 3المبحوثة رلم  )"ٌستطع توفٌر كل حاجٌات المنزل 

سبب الرؼبة الرئٌسٌة التً جعلتنً أعمل ھو كسب المال  "وتمول ھً األخرى نفس الشًء  (ببلدٌة حجاج

ومساعدة زوجً فً البٌت الن فً ھذا الولت أصبح كل شًء ؼالً السعر وأبسط األشٌاء تشترى بالمال 

" واحد دوافعً والظروؾ المادٌة التً أعطٌها اھتمام كبٌر فً حٌاتً خاصة مع عائلتً,فهذا أحد أسبابً

ومن ناحٌة أخرى تأكد على  رؼبتهن فً العمل حٌث ,   ( سنة أستاذة الفٌزٌاء 35, 07المبحوثة رلم .

مبحوثة  )" حب األطفال و حب التعلٌم والعلم كان سبب التحالً بمهنة التعلٌم" تمول احدى المبحوثات 

كما أكدت إحدى المبحوثات  , ( سنة، أستاذة  اللؽة االنجلٌزٌة فً التعلٌم المتوسط ، بلدٌة حجاج45، 2
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وخاصة عن .. ھً األخرى فً لولها اخترت  مهنة التعلٌم بسبب حبً للمادة التً أدرسها وحبً التدرٌس

أستاذة الفرنسٌة فً ,سنة34 ,9المبحوثة رلم  )لناعة وألول لكً شًء وھو من أحب العلم علم وتعلم  

كما اتضح لً أن أؼلب المبحوثات سبب عملهن وحبهن له ھو عن حب ,(التعلٌم المتوسط  ببلدٌة حجاج

 .التعلٌم لناعة وخلك جٌل  مثمؾ  وواعً

 
 

  ظروؾ العمل: 
 

 العدد تمٌٌم ظروؾ العمل

 6 جٌدة

 4 حسنة وممبولة

 10 المجموع

 .ٌبن  ظروؾ العمل للعامالت فً المؤسسة:5                     الجدول
 :التعلٌك 

ظروفً البأس بها " حٌث تمول إحدى المبحوثات ..... أؼلب المبحوثات  راضٌات عن ظروؾ العمل

 تلمٌذ فً المسم  وھذا  ؼٌر  بٌداؼوجً  وكذلن  البرنامج  ؼبر 45لكن العدد ھو المشكل ، العدد ٌفوق  

 ....(2مبحوثة  )مناسب  لمستوى التالمٌذ

 

 الرضى عن األجر: 
 

 العدد الرضى عن األجر

 08 راضٌة

 02 ؼٌر راضٌة

 .ٌبن رضهن عن العمل داخل المؤسسة:5 الجدول رلم 
 : تعلٌك 

ٌعتبر األجر ھو العامل الرئٌسً  للعاملٌن او ارباب  العنل وھومبلػ  الذي ٌؤخذه العامل  ممابل عمله 

الٌومً او تعبه وھو الذي ٌساوي لٌمة عمله فً الشؽل ومن خالل تحلٌلً للممابالت ووجدت اؼلب  

المبحوثات اجبننً بانهن راضٌات عن اجورھن وذلن النهن مكتفٌات  بها  حٌث صرحت  احدى  
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" انا راضٌة باالجر الذي اتلماه النه اجر جٌد ٌكفٌنً وٌكفً عائلتً والحمد هلل " المبحوثات فً لولها 

 (ببلدٌة  حجاج,تفً التعلٌم الثانوي,سسنة استاذة مادة اللؽة الفرنٌسة متزوجة  26 .4المبوحثة رلم )

انا سعٌدة به جدا  و راضٌة , االجرالذي اتلماه حالٌا ھو اجر جٌد" وصرحت اٌضا  اخرى بذلن وتمول 

كما صرحت من جهة اخرى المبحوثات لالواتً اجابننً بان االجر ٌكفهن مطلما وذلن  لعدة , ".به

االجر ؼٌر مناسب ممابل االجر الذي ابذله "كما تمول  احداھن فً لولها ,او الكراء ,اسباب كالء المعٌشة

 سنة،  استاذة مادة اللؽة االنجلٌزٌة التعلٌم 45، 2مبحوثة رلم  ). والمجهود الذي أبذله. ممابل عملً 

 .(المتوسط،ببلدٌة حجاج

 
  ًالرضى عن األداء المهن: 

 

 العدد الرضى عن األداء المهنً

 08 راضٌة

 02 ؼٌر راضٌة

 . ٌبن رضى العامالت عن أداھن المهنً:06الجدول رقم     
 : تعلٌك 

ٌعتبر حسن اداء المهنً  جزء من نجاح  المراة العاملة وظهور  خبر ھا  فً التعلٌم  خاصة فً المطاع  

التربوي  وخاصة فً ترلٌتها وتحسن مستواھا ولهذا صرحت معظم البحوثات انهن راضٌات  عن 

, عملهن وذلن بسبب ادائهن الجٌد فً العمل داخل تلن المؤسسة النهن ٌشعرھن  بالراحة فً العمل 

وذلن بسبب  اھههتمام المسؤولٌن والعاملٌن الدارٌٌٌن لهن واعطاععهن  االحترام  االزم لهن وتبٌك 

المدٌرٌة والتربوٌة وذلن وذلن النهن ٌحصلن   على عالوة ومكافئات ممابل مجهود انهن وتمدٌم ,الموانٌن

وتلبٌة مطالبٌهن واھدافهن  داخل المؤسسة بمول احدى ,الحوافز لهن  وتنظٌم وتعزٌز بالتناسك بٌنهما

انا جد راضٌة بعملً وادائً رؼم الظروؾ  التً تواجهننً الننً احب عملً كثٌرا , نعم  )المبحوثات 

نعم  راضٌة كل  رضى وذلن بفضل  , الحمد هلل ) كماتمول احداھن . (2المبحوثة رلم )"

لكن االللٌة  بٌن المبحوثات  ؼٌر .(ببلدٌةحجاج’ التعلٌم الثانوي, استاذة مادة الفٌزٌاء,7المبحوثةررلم )هللا

راضٌات  اما بسبب  مشاكل  المهنٌة  كسوء  المعاملة  من طرؾ  التالمٌذ  اھن  أو  بعض المشاكل 
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ال لست راضٌة تماما عن أدائً "الٌومٌة  التً  ٌتلمٌنها  مع المدٌر  أو االولٌاء  التالمٌذ  تمول أحداھن 

المهنً  الننً  ال أعمل  بكل إرتٌاحٌة وانا لم  ارد ذلن  ولكن  بعض  المشاؼبٌن  من التالمٌذ   

فً , أستاذة  اللؽة االنجلٌزٌة 2المبحوثة  رلم )" أرؼمونً  على عدم  الشعولر  بالرضى  فً عملً 

    (.التعلٌم المتوسط
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 الحٌاة األسرٌة والحٌاة المهنٌة : المبحث الثانً 

  مساعدة الزوج فً المهام األسرٌة: 

 07 مساعدة الزوج

 03 عدم مساعدة الزوج

 .ٌبن مساعدة الزوج فً المهام األسرٌة:07الجدول رلم 

 :تعلٌك 

الشرٌن  حٌاة  المرأة  وٌعتبر احد طرفً  االسرة وتحمل المسؤولٌات مع الزوجة مهما : الزوج ھو

صعبة الظروؾ و ھو العنصر المساعد للزوجة فً داخل البٌت وخارجاومن واجبه مساعدةھا خاصة فً 

ولتهنا الحالً حكما المبحوثات ٌصرحن انهن ٌتلمٌن مساعدة عن ازواجهن خاصة عند تربٌة االبناء 

والبماء معهم فً ولت الفراغ او فٌحالة مرض االبناء او مرض االم او ؼٌابها كما صرحت  المبحوثة 

نعم ٌساعدنً  )وتؤكد فً لولها , (فً التعلٌم الثانوي ببلدٌة حجاج ,أستاذة  تارٌخ وجؽرافٌا  , 6رلم 

 انها تتلمى مساعدة كبٌرة ودعم مادي  ومعنوي من طرؾ 8وتؤكد المبحوثة رلم(اثناء العطلة الخاصة به

نعم ٌساعنً اثناء مرض ابنً وابنتً الصؽٌرة وٌموم باشؽال المنزل  مساعدة األبناء او "زوجها فً لولها

وبالنسبة للمبحوثات  االواتً صرحن  , (.......االعمال المنزلٌة  مثال كتحضٌر الفطور أو ما شابه ذلن

أنهن  ال ٌتلمٌن أي مساعدة  من طرؾ أزواجهن  فهن دائما  فً حالة تعب  ونمص الراحة  كما صرحت  

الٌساعدنً زوجً النه ٌتكل علً فً كل شٌئ وٌعتبر العمل لٌس عمله بل عمل "إحداھن فً لولها  

 .(أستاذة  اللؽة الفرنسٌة  فً التعلٌم الثانوي  ببلدٌة حجاج, سنة26 , 4المبحوثة , "نسوي فمط 

  مساعدة األبناء فً االعمال المنزلٌة: 

 06 مساعدة األبناء

 04 عدم مساعدة  األبناء

 ٌبن مساعدة األبناء فً االعمال المنزلٌة: 08الجدول رقم
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 : التعلٌك 

أن أعمال المنزل تكون متعبة للعمالت  خاصة االواتً  لدٌهن  أبناء   صؽار  فتربٌة  االبناء  عملٌة 

فً البداٌة كنت   "شالة ممابل  العمل  المبذول  للعامالت  حٌث صرحت  إحدى المبحوثات  فً لولها 

 , 10المبحوثة رلم("ل البٌتأجد  صعوبة  ومع  أبنتً  الصؽٌرة  ألصبحت تساعدنً فً لٌام  بأشؽا

 سنة  استاذة التعلٌم 45 , 2المبحوثة رلم  )نعم خاصة البنات دائما " وصرحت اخرى فً لولها

 حٌث 06  والمبحوثة رلم 3وكان نفس  الراي للمبحوثات االخرٌات  الرلم  (ببلدٌة حجاج, االمتوسط

  06المبحوثة رلم " (نعم ٌساعدونانً اوالدي فً اعمالً المنزلٌة خاصة فً العطلة " صرحت فً لولها 

نفس شًء  انهن , 7,3,8وتؤكد المبحوثات , (ببلدٌة حجاج _ أستاذة مادة الفٌزٌاء  فً التعلٌم المتوسط 

كما صرحت بعض المبحوثات انهن ال ٌتلمٌن  أي مساعدة  من لبل  أبنائهم  , ٌتلمٌن مساعدة  من أبنائهن 

طفلً صؽٌر جدا كعمره سنة  "النهم صؽار فً السن  او ال ٌوجد لدٌهن ابناء  جٌث صرحت أحداھن 

استاذة اللؽة الفرنسٌة  , سنة26, 4المبحوثة رلم  )ونصؾ واعمل كل اشؽالً بنفسً فهذا متعب بفعل 

 .(ببلدٌة حجاج _ فً التعلٌم المتوسط,

 

  ساعات العمل ھل تالئم مع الواجبات المنزلٌة: 

 07 ساعات عمل  مالئمة  مع ساعات الواجبات المنزلٌة

 03 ساعات عمل ؼٌر مالئمة   مع ساعات الواجبات  المنزلٌة

 ساعات العمل ھل تالئم مع الواجبات المنزلٌة ٌبن:09الجدول رقم

 :  التعلٌك 

التوفٌك بٌن  ساعات العمل وساعات  المنزل موضوع ٌشؽل النساء العامالت بشكل كبٌر وٌشكل تحدي 

 . اساسً تحاول النساء العامالت من تفادٌه  حتى ال تؤثر ساعات  العمل  على ولت  األسرة
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 ساعة أسبوعٌا ، ورؼم ذلن أمارس أعمالً بكل اتمان   و لكن 23لدي "  لالت احدى  المبحوثات 

فً التعلٌم المتوسط  ببلدٌة ,أستاذة  الؽة اإلنجلٌزٌة,  سنة45 ,2مبحوثة رلم  )'" بمساعدة اسري 

 .(حجاج

فً كل األولات التناتسبنً ساعات  عملً مع الواجبات المنزلٌة الننً ال استطٌع    " كما  تمول  أخرى 

الموازات  بٌنهما  وذلن  لضٌك  الولت  والمشكل أننً أواجه  ضؽوطات العمل وال أجد ولت لالھتمام  

أستاذة فً اللؽة اإلنجلٌزٌة  كما  أكدت  بعض , سنة  45 , 5المبحوثة رلم  )." باسرتً أكثر من االزم 

, 3المبحوثات  اٌضا أنهن  ساعات عملهن ؼٌر كافٌات لالھتمام  بالواجبات  المنزلٌة  مالمبحوثة رلم 

 .9المبحوثة رلم 

  المشاكل التً تواجهها  العامالت فً  تربٌة األبناء: 

تعد تربٌة االبناء من الواجبات الصعبة والمتعبة وھً عملٌة فً الممابل عملٌة تعزٌر  ودعم العطفة 

ورعاٌة البناء واتضح بعد ممابالتً ان  أؼلب المبحوثات ٌجدن صعوبة فً تربٌة االبناء خاصة الالواتً 

السهر مع االطفال خالل اللٌل امر صعب " حٌث تمول احدى المبحوثات . لدٌهن ابناء صؽار فً السن 

وتؤكد احدى  . (فً التعلٌم  المتوسط  ببلدٌة حجاج , أستاذة مادة الفزٌاء, سنة 27 ,6مبحوثة  )" جدا  

كما صرحت أحدى المبحوثات  ان لدٌها أطفال فً , المبحوثات أٌضا انها تجد صعوبة فً تربٌة ابنائً 

مما صعب علً تربة  أبنائً  بطرٌمة ,لدي صعوبة فً تربٌة  االطفال فً سن المراھمة " سن المراھمة  

ٌلٌمة وذلن بسبب بعدي  عنهم  وللة  متابعً لهم ومؽظم أولاتً  فً العمل ال تكفٌنً  فً تربٌتهم  كما 

وكما صرحت أحد المبحوثات  ال ٌجدن  (9 ,8, 3, 2, 1أتفمن  معطمهن اٌضا مثل المبحوثات رلم 

اننً أي " وذلن بمساعدة احٌانا الزوج او العائلً وتمول المبحوثة , صعوبة  او مشاكل   فً تربٌة ابناھن

استاذة  , سنة  4,26المبحوثة  رلم   )" صعوبات  فً تربٌة ابنً وابنتً الننً اتلمى مساعدة من العائلة  

 .(مادة اللؽة  الفرنسٌة  فً التعلٌم المتوسط ببلدٌة حجاج 
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  المشاكل التً تواجه العامالت فً العمل: 

 التكرار نوع المشكل

 1 مشكل النمل

 2 التؽٌب فً العمل

 5 سلوكات التالمٌذ

 2 االكتظاظ فً المسم

 2 االمنهاج التربوي

 .ٌبن المشاكل التً تواجه العامالت فً العمل:10الجدول رقم                

 :تعلٌك 

صرحت معظم العامالت عند ممابالتً لهن ان المشاكل التً تواجههن  فً العمل  ھً اكثرھا مشاكل 

اننً اجد صعوبة فً " التالمٌذ وذلن بسبب سلوكاتهم الطائشة او الصراعات داخل المسم فً لولها 

فً التعلٌم المتوسط , أستاذة مادة اللؽة الفرنسٌة , 9المبحوثة  رلم " التعامل مع ھذا الجٌل الحاضر 

كما ٌواحهن  مشاكل  فً العمل  بسبب كثرة  الؽاٌابات  وعدم الوصول باكرا  للعمل أو , (ببلدٌة حجاج ,

 . حدوث  صراعات  دائما مع اإلدارة  خاصة مع المدٌر  والمنهاج التربوي 

 

 التوفٌك بٌن العمل  خارج المنزل و  العمل داخل  المنزل: 

 07 سهولة التوفٌك بٌن الحٌاتٌن  المهنٌة و األسرٌة

 03 استحالة التوفٌك بٌن الحٌاتٌن  المهنٌة واألسرٌة

  ٌبن التوفٌك بٌن العمل  خارج المنزل و  العمل داخل  المنزل:11الجدول رقم 

 :انمسمت المبحوثات  حول الموضوع بٌن 
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ال أستطٌع التوفٌك بٌن عملً  و شؽلً فً البٌت  دائما  " 9تمول المبحوثة رلم  :  استحالة التوفٌك- 1

 سنة ،أستاذة  التعلٌم 53 )"ھنان تمصٌر فً جانب ما إما تمصٌر فً حك األسرة أو تمصٌر فً العمل 

 (المتوسط

لحد الساعة أستطٌع التوفٌك بٌن أسرتً و عملً حٌث ٌجب  " 1تمول المبحوثة رلم  : إمكانٌة التوفٌك- 2

 ( سنة ، متزوجة ، أستاذة التعلٌم المتوسط 31 )" الفصل بٌن الحٌاة المهنٌة واألسرٌة 

عادي جدا  " وتصرح إحدى المبحوثات أنها استعانت بخادمات منزل من اجل التوفٌك بٌن الجانبٌن 

 ( سنة ، متزوجة ، 45، 2مبحوثة   )ألننً أوظؾ خادمات بالمنزل  وھذا ساعدنً جدا للتفرغ لعملً 
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 الترلٌة المهنٌة : المبحث الثالث  

  الرتبة الحالٌة للعامالت  المبحوثات: 

 التكرار الرتبة

 1 أستاذة مكونة

 8 أستاذة رئٌسة

 1 استاذة مشرفة

 10 المجموع

            ٌبن الرتبة الحالٌة للعامالت  المبحوثات: 12الجدول رقم  

 

 :تعلٌك 

كما صرحت  , من  خالل الجدول ٌظهر أن أؼلب  المبحوثات  لد ترلٌن من أستاذة  الى أستاذة رئٌسٌة

تحصلت على الترلٌة فً عملً  وترلٌة من أستاذة  الى أستاذة  رئٌسٌة  وذلن  زاد " أحداھن  فً لولها 

 (ببلدٌة حجاج,فً التعلٌم المتوسط , أستاذة مادة الرٌاضٌات , 1المبحوثة رلم )"فً نفسً  ثمة أكبر

  ًتأثٌر الترلٌة على  االداء المهن :  

 للترلٌة العدٌد من الـتأثٌرات االٌجابٌة  على الموظفٌن سواء من ناحٌة زٌادة الدخل  أو من  الناحٌة  

 .المعنوٌة حٌث جاءت تصرٌحات المبحوثات لتعبر عن مختلؾ انعكاسات  الترلٌة على حٌاتهم المهنٌة 

 )"ثمة اكبر فً النفس ، و البحث عن العمل "صرحت إحدى المبحوثات أن الترلٌة كان لها تأثٌر معنوي  

تحسٌن المستوى و اكتساب "و وضحت أخرى أن الترلٌة  ساعدتها على التطور المهنً  (1مبحوثة 

تعطٌنً الترلٌة " كما أن الترلٌة  تساعد فً تحسٌن الدخل   ( 5مبحوثة  )"خبرة من الزمالء فً العمل 

  ( 9مبحوثة رلم  )" دافعا معنوٌا و مادٌا 
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  التمٌٌز بٌن الجنسٌن فً الترلٌة المهنٌة: 

  من العوائك التً تحدد من وصول النساء للمناصب المٌادٌة ھً وجود تمٌٌز بٌن الجنسٌن ، لكن من 

خالل تصرٌحات المبحوثات أكدن  أنه ال ٌوجد أي تمٌٌز بٌن المعلمات  والمعلمٌن للوصول إلى  الترلٌة 

لٌس ھنان تمٌٌز بٌن الذكر و االنثً   والفرق "  فً المناصب العلٌا حٌث صرحت إحدى المبحوثات 

 ( سنة ، متزوجة ، أستاذة التعلٌم المتوسط2،45مبحوثة  )" الوحٌد ھو العمل بجد و إتمان و إخالص 

االرتباطات األسرٌة التً تفرض " أن العائك األساسً للترلٌة المهنٌة ھً |كما أكدت إحدى المبحوثات 

مبحوثة رلم  )" واجبات إضافٌة علة المرأة  بسبب المسؤولٌات العائلٌة من تربٌة أطفال ورعاٌة األسرة

6.) 

  صعوبات عائلٌة أو مهنٌة:  الصعوبات فً ممارسة  المنصب المٌادي  

اؼلب المبحوثات  ٌؤكدن  أن الصعوبات  التً تواحهن فً ممارسة  المنصب  المٌادي  ھً المشاكل  او 

الصعوبات  العائلٌة النها  ھً  التً تعٌمها  للوصول  الى مناصب  العلٌا  خاصة    عندما  تكون  

فهذا  ال ٌجعلن  ٌفكرن مطلما بالترلٌة الى المناصب ,  ابناء 4المرأة  حامل  او لدٌها  أبناء  أكثر  من 

او اتخاذ لرار من تحسٌن مردودھن  أو االرتماء  الى درجة  أعلى  من ذلن حٌث  تمول  أحداھن , العلٌا 

سبب ؼٌاب  زوجً  الكثٌر  وتحمل  كل  مسؤولٌات االسرة  والمنزل  لم أجد  الولت الكافً فً ان  " 

, سنة  متزوجة 27, 6المبحوثة رلم " اترلى  او افكر حتى  لو لحظة  فً الموضوع  فهذا صعب  

وتؤكد  أجدى المبحوثات  حٌث  (أستاذة مادة العلوم  فٌزٌائٌة  فً التعلٌم المتوسط  ببلدٌة حجاج 

أجد صعوبة فً ان اترلى  فهذا كان حلمً  ولكن الصعوبات  العائلٌة  ھً الحجز " صرحت فً لولها 

أالكثر  لدي الننً  لدي مشاكل وھً الؽٌابات  بسبب  الحمل  ومرض االبناء  وضؽوطات  العمل 

أستاذة فً مادة اللؽة العربٌة  فً التعلٌم المتوسط  ,  سنة متزوجة 41, 10المبحوثة  رلم  )المنزلً  

وصرحت  احدى المبحوثات  أنها  تتلمى صعوبات مهنٌة على العكس المبحوثات  . (ببلدٌة حجاج 

اللمباالة وعدم االكتراث  بعوالب  أي , االخرٌات  وذلن بسبب  سوء معالجة الماصاٌا  والملفات بسرعة 
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أن معطم العمال  االدارة من  المدٌر حتى العامل والموظفة  باالدماج  " ولالت , عمل او فعل تربوي 

فخم ال ٌمومون باعمالهن  بشكل جٌد مثال  تصحٌح  الملفات الخاصة بً او من ناحٌة أخرى  للة 

زٌارات  و المفتشٌن  لرؤٌة ذلن  والشخص  المتضرر ھو  انا كاستاذة  ارٌد  انا اترلى  بسرعة  واحمك  

متزوجة  ,  سنة 53 ,8المبحوثة رلم  (حلمً لكً اكون استاذة رئٌسٌة  والتهرب خاصة  من المسؤولٌة 

ومن  خالل مالحاظاتً  أتضح  لً ان ,  (ببلدٌة حجاج , فً تعلٌم الثانوي  ,أستاذة  تارٌخ وجؽرافٌا  

ووجدت من خالل مالحاظاتً  , أصعب  المشاكل التً تعرلل ترلٌة المراة ھً العائلة  وكثرة مسؤوٌاتها 

 .ان االللٌة  من ٌعمٌبون على ھذه الفكرة 

   ھل كانت مساعدة  أم معرللة:  مساھمة االسرة  فً الترلٌة المهنٌة 

 :التعلٌك 

تعتبر  االسرة جزء مهم للمراة العاملة  باعتبارھا ھً ركن من اركان  نجاحها  او فشلها  ورؼم 

حٌث أتضح ان أؼلب المبحوثات  , الصعوبات  التً تواجهها اال ان ھنان من ٌدعمها  رعم الظروؾ 

ٌصرحن  بان المساھمة تكون اٌجابٌة  ومساعدة  االكبر  ٌكون  من طرؾ عائلتهن  خاصة االم  واالب  

: " او الزوج  وتكسبهن  ثمة أكبر  وتعطٌهم شجاعة كبٌرة حٌث صحت أجدى المبحوثات  فً لولها 

أسرتً فً دعمً وفً تدرجً  المهنً وكانت عائلتً  عصو مساھم فً ترلٌتً  المهنٌة وذلن  . ساھمت 

كان  بدعمً  بالجد  و العمل  والمثابرة  خاصة أمً الجبٌبة  فكل ما  توصلت ألٌه من مستوٌات ؼهو 

التعلٌم الثانوي , استاذة مادة العلوم الفٌزٌائٌة ’سنة)7,3المبحوثة رلم )."بفضلها بعد هللا  سبحانه وتعالى 

كان  الفضل لعائلتً فً دعمً عن طرٌك " كما صرحت احداھن اٌضا فً لولها ,(ببلدٌة حجاج 

التحضٌر والصبر والتشجٌع الدائم خاصة الزوج النه دائما  ٌحسننً اننً لرٌبة من تفولاتً وأحالمً فً 

فً التعلٌم  الثانوي  ببلدٌة ,استاذة مادة العلوم الفٌزٌائٌة ,سنة  35, 7المبحوثة رلم)"الترلٌة والحمد هلل

 .(حجاج  
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ولكن بعض  المبحوثات  أكدن أنهن لم ٌتلمٌن أي دعم  أو مساعدة  أو تشجٌع  من طرؾ  اسرھن  بل 

كانت  عائك وحاجز  كبٌر  فً بلوؼهن دون  الوصول الى  الترلٌة  وتحمٌك  عملهن  كما صرحت  

 .(ببلدٌة حجاج,أستاذة  مادة  اللؽة العربٌة, سنة  متزوجة 45, 3المبحوثة  رلم 

 ماھً التطلعات المهنٌة 

تختلؾ  طموحات  االستاذات  فً ما ٌخص  المستمبل  المهنً  فمنهن  من ٌردن  مواصلة  المسار 

ومن  ھنا ٌتطلعن  الى التماعد   (مدٌرة _ مفتشة  )المهنً  الى أخذ المشوار فً بلوغ المناصب  المٌادٌة 

ارٌد مزٌد من " تمول اجدى المبحوثات .  المسبك  لولؾ  المسار المهنً  لتفرغ المهام االسرٌة 

فً  ,  4المبحوثة رلم  )" النجاحات  والتالك   وان أصبح  مفتشة  أو مدٌرة  لكً أرتمً  الى  المراتب 

أرٌد  أن أتحصل على التماعد " حٌن ترى أحدى المبحوثات  ان ظموحها  ٌتولؾ ع التماعد  حٌث  تمول 

أردت " وتمول مبحوثة أخرى  (المبحوثة رلم  )"لمد  لدمت ما ٌكفً من  من البنائً التالمٌذ ,المسبك  

المبحوثة )".الحصول على التماعد  المسبك لتفرغ  لحٌاتً  األسرٌة  وتخصٌص  ولتً كله ألسرتً   

 ,( 2رلم 
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 نتائج البحث: المبحث الرابع

  أؼلب األستاذات المبحوثات تزوجن لبل بداٌة مسارھن فً التعلٌم ، حٌث كانت تولعاتهن تجاه

االلتزامات التً ٌفرضها الزواج من رعاٌة الزوج و األبناء ، شكل ھاجسا لذا فضلن الحصول 

على مهنة و الحصول على دخل لتحضٌر أنفسهم و مواجهة األعباء التً تفرضها األسرة و 

 .تأمٌن دخل مادي تلً به حاجٌاتها و حاجٌات أسرتها

  لم ٌكن الدخل المادي ھو العامل األساسً الذي دفع المبحوثات إلى االلتحاق بالتعلٌم لكن العمل

كان ؼاٌة فً حد ذاته ،حٌث ٌشكل مصدر إشباع ذاتً و مصدر رضى شخصً و تحمٌك 

 .طموحات فردٌة فً ممارسة المهنة و إبراز لدرة الذات 

  ظروؾ العمل فً التعلٌم تمتاز بجملة من الضؽوطات مصدرھا األساسً إكتضاض األلسام و

كثافة المنهاج التربوي مما ٌشكل ضؽوطات عل العامالت المتزوجات اللواتً لدٌهن ضؽوط 

 .مصدرھا التزامات األسرة

  انمسمت المبحوثات تجاه موضوع التوفٌك بٌن الحٌاة األسرٌة و المهنٌة و ذلن بحسب وضعهن

العائلً،فالنساء اللواتً لدٌهن أطفال صؽار و لٌس لدٌهن مساعدات منزلٌة سواء من األبناء أو 

الزوج ٌجدن صعوبة فً الموافمة بٌن العمل و األسرة،بحٌث أن األستاذات اللواتً لدٌهن أبناء أو 

 بنات كبار ٌساعدنهن فً البٌت ٌجدون سهولة فً التوفٌك بٌن األسرة و العمل 

  ًالترلٌة إلى المناصب المٌادٌة من أستاذة رئٌسة تتطلب سنوات من الخبرة و تمدٌم أداء مهن

 .أفضل و ھً مناصب تزٌد فً الدخل و لها تأثٌر معنوي إٌجابً على األستاذات

  بٌنت دراستنا أنه لٌس ھنان أي تمٌٌز ضد المرأة العاملة فً التعلٌم ألجل الترلٌة حٌث بإمكانها و

كامرأة أن تترلى ألعلى المناصب المٌادٌة مثل الرجل بحٌث التشرٌع الجزائري و اللوائح المهنٌة 

 .ال تفرق بٌن الرجل و المرأة فً الوصول إلى الترلٌة للمناصب المٌادٌة فً لطاع التعلٌم
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  الترلٌة إلى المناصب العلٌا ھً مصدر دخل إضافً ٌحض ؼلى الوصول إلٌها و لكن من جهة

أخرى ٌفرض التزامات و مسؤولٌات جدٌدة على العامالت المتزوجات و لهذا وجدن أن ھنان 

من لٌست لهن الرؼبة فً الترلٌة إلى مناصب علٌا بسبب رؼبتهن فً التفرغ لتربٌة أبنائهن و 

رعاٌة أسرتهن لذا وجدن من تسعى للحصول على التماعد المسبك حتى تتفرغ إلى حٌاة 

 .التزاماتها األسرٌة 
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 :الخالصة 

 إلى تصل لن المرأة أن والمؤكد فً المطاع التربوي وأسلوبهن بكفاءتهن متمٌزات العمل بٌئة فً النساء

 تواجهها التً الصعوبات مع التعامل فً بدبلوماسٌة وتتمتع العمل فً وخبرتها بكفاءتها إال أعلى منصب

 لهن تمنح المنظمة أن كما الوظٌفة، فً والتمدم التطور فً الرؼبة و الطموح وللعامالت المنظمة، فً

 ھنان أن خصوصا ارتٌاحا لبعضهن ٌسبب وھذا طوٌلة لفترة العمل بها فً ٌمضٌن حتى مستمرة وظٌفة

 مدة طول بٌن وثٌك ارتباط فوجود العمل فً كفاءتها وبٌن مدة خدمة الموظفة طول بٌن وثٌمة عاللة

 .األعلى الوظٌفة إلى للترلٌة استعداد أكثر فتصبح تكتسبها التً والكفاءة الخبرة وبٌن الخدمة

 الرضا درجة كون إلى راجع وھذا سنة 53 من ألل إلى 26 من بٌن ما المبحوثات سن إلى راجع_ 

 والكٌفٌة تنجزه الذي العمل طبٌعة من تعتمد الوظٌفة علٌها من تحصل التً العمر منتصؾ بعد فٌما للمرأة

 جهود ألصى بذل على لتشجٌعها األساسً الحافز كونها فً أھمٌتها، المرأة عمل فتستمد ذاتها تحمك التً

 خالل من عمل فً المستمر للتمدم تحمٌك نتٌجة واالستمرار العامالت باألمان فشعور علٌا، مناصب لبلوغ

 مهاراتهن لتنمٌة وتحمٌمها عملٌة نجاحات لبناء األساس ھً الخبرة على وحصولهن العملٌة، االنجازات

 فً ٌزٌد مما العمل فً زمالئها من باحترام تحظى فسوؾ جٌدا علٌها ما بأداء العاملة لامت فلو المٌادٌة

 تمثل الفئة ھذه أن ٌوضح سنة53من  ألل إلى26 من السن إلى راجع مبحوثات أما  و.العمل فً ترلٌتها

 وفتح اإلٌجابً بدور ٌممن أن ومحاولتهن للمناصب، للوصول الذات إثبات أجل من ٌبذلن أنهن الشابات

 له ٌكون الذي األمر المنظمة فً المستوٌات أعلى إلى لترلٌتهن العامالت كفاءة ٌثبت الذي أمامهن المجال

 العمل، فً جهد لبذل زٌادتهن إلى تؤدي وألنه الوظٌفً، الرضا وٌزٌد معنوٌاتهن على اٌجابً تأثٌر

 فً والتجدٌد االبتكار على العامالت فتشجع ومهاراتهن لدراتهن وتطوٌر أداء تحسٌن على والحرص

 .العمل فً وترلٌتهن إلٌهن المسند العمل
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 العامالت أن إلى النتٌجة ھذه وتشٌر البحث، مفردات إجابات فً الكبٌر التجانس إلى تشٌر المٌمة وھذه 

 االبتكار فً اإلٌجابً بدور ٌممن أن ومحاولتهن المسؤولٌة، المناصب الوصول أجل من العمل ٌبذلن

 ذلن فإن المنظمة، فً المستوٌات أعلى إلى لترلٌة كفاءة ٌثبت الذي أمامهن المجال وفتح جدٌدة بأفكار

 خبرة من وذلن الجدٌدة، لألفكار مجاال ٌتٌح لد وأنها الوظٌفٌة بالترلٌة للفوز الجهد لصارى لبذل ٌدفع

 .جدٌدة بأفكار لتنبئ الداخلً الشخص

 أمام ألل فرصة بالتالً الوظٌفة على المتنافسٌن من ٌملل الداخل من الترلٌة فرص التصار إن ثم

 .األشخاص أكفأ على للحصول المنظمة
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 :خاتمة

فً هذا البحث كنا نسعى لمعرفة العوائق التً تواجهها المرأة فً قطاع التعلٌم من أجل الترقٌة إلى 

 استعنا بنظرٌة السقف الزجاجً التً توضح مختلف العوائق التً ٌمكن أن تقف ,المناصب العلٌا القٌادٌة

حاجزا ٌمنع المرأة من الوصول إلى المناصب القٌادٌة، و تقسم نظرٌة السقف الزجاجً العوائق إلى 

عوائق مؤسساتٌة تفرضها القوانٌن و التشرٌعات و عوائق مصدرها التقالٌد و العادات و عوائق مصدرها 

 .طبٌعة األدوار التً تلتزم بها المرأة دون الرجل

و توصلنا فً هذا البحث أن لٌس هناك أي عوائق قانونٌة أو تشرٌعٌة تمنع المرأة العاملة من الوصول 

إلى المناصب العلٌا حٌث القانون الجزائري ٌمنع أي  تعسٌر ضد المرأة الجزائرٌة لكن ما وقفنا عنده هو 

أن المرأة لدٌها أدوار فً المجتمع تتمثل فً إنجاب األطفال و رعاٌة األسرة و هذه األدوار تفرض علٌها 

التزامات أسرٌة تأخذ من حٌاتها الوقت الكثٌر و تتطلب تخصٌص الوقت و الموارد و تتطلب 

و بالنسبة للمرأة العاملة تجد نفسها مضطرة إلى وضع توازن بٌن مسؤولٌات األسرة و .التضحٌات

مسؤولٌات العمل حتى تعٌش حٌاة ناجحة مهنٌا و حٌاة سعٌدة أسرٌة و لهذا فإن موضوع الترقٌة المهنٌة 

ٌبقى قرارا فردٌا ٌخص كل مرأة عاملة تتخذ القرار المناسب فً الوقت المناسب حسب ظروفها و 

التزاماتها األسرٌة و قدرتها على التوفٌق بٌن حٌاتها األسرٌة التً تتطلب رعاٌة األبناء و الزوج و بٌن 

 .الترقٌة تتطلب منها القٌام بمسؤولٌات جدٌدة تتطلب تضحٌات أكثر
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