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 أ

 مقدمة   

يعد العمل الوسيلة األساسية لتنمية اإلنسان من الناحية اإلقتصادية و اإلجتماعية لكون العمل من ضرورات  
احلياة و احد دعائم أسرهتا، و املرأة من املوارد البشرية املهمة اليت ميكن اإلستفادة منها بشكل حيقق هلا مكانتها، 

رأة على دورها كأم حتافظ على أبنائها، و إمنا امتدت أيضا إىل و حيافظ على دورها الرتبوي، و مل تقتصر أمهية امل
 .مدى إسهامها يف هنضة اجملتمع و تطوره

و املرأة يف الوقت الراهن تتخذ خطوات إجيابية يف التنمية، و ذلك من أجل تنمية قدراهتا و إبداعها و إثبات     
ذاهتا، و بذلك تكون املرأة مسامهة بقدراهتا و  وجودها سواء مبجاهبة الفقر الذي يهددها و أسرهتا أو حتقيق

 .إمكاناهتا و جهودها امليسرة هلا

و مما ال شك فيه أن للمرأة دورا اسرتاتيجيا و حيويا يف اجملتمع و نظرا لتميز األدوزار اليت تؤديها املراة يف     
زت فيه على ريادية دور املرأة و حجم اجملتمعات كافة، فقد أولتها التقارير الدولية اهتماما حتليليا خاصا، و رك

 .النشاط الفعلي الذي تقوم به، و بشكل خاص األنشطة غري املسجلة باحلسابات القومية

و لعل عدم توفر فرص وظيفية كافية للمراة اجلزائرية، جعلها تتجه إىل العمل داخل البيت، و تبدأ عادة من      
يعه للزبائن، و كثري من النساء يفضلن العمل يف منازهلن إلجياد موازنة فكرة بسيطة ألي عمل تتقنه املرأة لينتهي ب

أفضل بني العمل و األسرة، و منه تكون املرأة عاملة فعالة تأيت بدخل مناسب لألسرة، باإلضافة إىل تفعيل ذاهتا و 
 .حتفيز إبداعها و قدراهتا الكامنة

د أهم البدائل خاصة يف هذه الفرتة، إضافة إىل أن عملها داخل و تعد مزاولة املرأة للعمل احلريف يف املنزل أح     
 .املنزل يليب احتياجاهتا الذاتية و حيقق هلا مكسبا ماديا

يشغل القطاع غري الرمسي حيزا هاما يف اإلقتصاديات النامية بصفة عامة و العربية بصفة خاصة، واجلزائر        
اهرة القطاع غري الرمسي، و اليت برزت بصفة كبرية يف ظل كغريها من الدول العربية تعاين من انتشار ظ

قتصادي، و ما نتج عنها من إرتفاع معدالت البطالة و ضعف مداخيل  اإلصالحات املرافقة لسياسة االنفتاح اإلإ
األفراد و تدين مستويات املعيشة و من اهم السمات اليت يتسم هبا هذا القطاع هي عدم احلاجة إىل رأمسال كبري 

 .دء النشاط، و عدم وجود موقع ثابت أو مستوى مهارةلب



 مقدمة
 

 
ب  

و لكن على الرغم من ذلك ترجع أمهية القطاع غري الرمسي يف الدول النامية إىل قدرته الكبرية على خلق       
فرص العمل، األمر الذي يساعد يف التخفيف من حدة الضغوط اإلقتصادية و اإلجتماعية، إنه من املالحظ يف 

وجود فئة النساء املشتغالت خاصة داخل البيوت و مزاولتها لألنشطة احلرفية، ألن الكثري منهن هذا القطاع 
دفعتهن احلاجة إىل العمل داخل هذ القطاع الذي له إجيابيات كما له سلبيات كعدم وجود ضمان اإلجتماعي، 

 .عدم وجود التقاعد

عت باملرأة إىل العمل ضمن القطاع غري الرمسي داخل و يف هذه الدراسة سيتم الرتكيز على األسباب اليت دف      
البيت، و كذا معرفة طبيعة األنشطة اليت تؤديها املرأة داخل القطاع، و أيضا الصعوبات و املشاكل اليت تواجهها 

 .يف العمل

افة جاء الفصل األول منها مقدمة الدراسة و مشكلتها، باإلض: و قد اشتملت الدراسة على ثالثة فصول       
 .إىل أمهية الدراسة و أهدافها و كذا أسباب اختيار هذا املوضوع

ل رئيسية ، سوف نعرض حمتواها  فصو  ثالثو من خالل هذا الطرح املركز ، حاولنا تقسيم البينة البحثية إىل 
: يتكاآل  

يتنااول اإلطاار املنهجاي للدراساة ، ولقاد   طارح فيهاا اإلشاكالية و األمهياة و أهاداف الدراساة : الفصل األول    
سااات السااابقة الاايت إعتماادنا ا، باإلضااافة إىل حتديااد املفاااهيم و الدر ، صااعوبات الدراسااةو أسااباب إختيااار املوضااوع 

ساة بتخصاع علام إجتمااع  تنظايم الاذي حياوي علاى عالقاة موضاوع الدرا عليها ، و يف األخاري اإلقارتاب النظاري 
 .و عمل ، و موضوع الدراسة العلمية 

على جمموعة من احملااور النظرياة املمزوجاة باالتحري املياداين و و الذي حيتوي  معنون بعمل املرأة: الفصل الثاني     
األنشاطة احلرفياة و الذي حيتوي على نبذة عن عمل املرأة و كذا عالقة املرأة باجملتمع و كاذا باإلضاافة إىل خصاائع 

 .املرأة و العمل املنزيل 
فيااه عاان القطاااع غااري الرمسااي و كااذا مراحاال تطااور و املوسااوم بالقطاااع غااري الرمسااي و الااذي حتاادثنا  :الفصللل الثاللل  

 . القطاع غري الرمسي يف اجلزائر وكذا خصائع املرأة و القطاع غري الرمسي
و ملخااع للفصاال ، إضااافة إىل التوصاايات و ا امتااة ، و يف  متهيااد و نشااري أن كاال فصاال ماان الفصااول حيااوي علااى 

 .األخري العناصر املتبيقة كقائمة املراجع واملالحق املعتمدة يف الدراسة 
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 : اإلشكالية  .1

إن التطور التارخيي الذي شهده العامل يف كافة جماالت احلياة املختلفة ، عمل على صقل نوعية احلياة و طبيعة     

 رتباط حقيقي بنوعية األعمال املمتهنة إيه ، فاملرأة تارخييا كان لديها املمارسات املهنية و العمالية باختالف ممارس

كليا مع املمارسات احلالية اجلديدة ، فاملرأة كان هلا النصيب الوافر على غرار الرجل يف   ختلفتإو حىت و إن 

اخلوض يف جمال العمل و تلبية احلاجات االجتماعية ، حيث ارتبطت فيما يسمى بالعمل التقليدي الذي اقتصر 

بنا  و الوو         و خدمة األعلى احمليط األسري و العائلي من خدمات غري مأجورة و املتمثلة يف أعمال البيت 

حيث انتهجت وضعية املرأة منحى آخر، و لكن مع تطور العامل و ظهور احلركات الداعية إىل متكني املرأة اقتصاديا

طاهتا االقتصادية و االجتماعية أصبحت أكثر فعالية حبيث احتكت بالواقع و أصبحت تشارك يف فعالياهتا و ارتبا

ي الذي شهدته الدول األوروبية تراجعت قيمة املرأة و مسامهتها حيث أصبحت تعرض و لكن مع التطور الصناع

 مقابل القدرة على السيطرة عليها      لالستغالل من قبل أصحاب الرأمسال الذين رأوا فيها جهد و قوة عمل يف 

 .و لكن بعد ظهور النشاط العلمي

ابقة يف احلياة النسوية العمالية ، و بالتايل أصبحت عرف العمل حلة جديدة و طابع مهين مميو عن فرتات س   

و أن تشارك يف  ، املرأة العاملة أكثر تواجدا و حضورا يف كافة أوساط اجملتمع و أصبحت قادرة على حتقيق ذاهتا

 .النشاطات االقتصادية مثل نظريها الرجل 

ول يف واقع املرأة من خالل صدور و يف اجلوائر خضعت املرأة خطوات مهمة و قطعت أشواطا تغري نقطة حت   

العديد من القوانني و التشريعات اليت هدفت إىل متكينها و تعويو دورها الفاعل يف خمتلف جماالت احلياة العملية 

االقتصادية و السياسية و الثقافية و االجتماعية ألجل دفع عملية التنمية الشاملة فكان االهتمام باملرأة اليت تشكل 

ت البشرية للمجتمع ، و توصلت العديد من الدراسات اجلوائرية إىل أن املرأة تعمل هبدف حتسني نصف الطاقا
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، و هذا طبعا  ميوانية األسرة و حتسني أوضاعها الشخصية ، و أصبح للمرأة مكانة حتظى هبا يف اجملتمع اجلوائري

 .بفضل كفا هتا و فرض لذاهتا يف خمتلف اجلوانب 

لدخل لعدد متوايد من قوى العمل  لرمسي يلعب دورا مهما يف خلق فرص العمل ، و توليد اأصبح القطاع غري ا    

بة إلقتصاديات العامل بشكل عام  كما ميثل القطاع غري الرمسي أمهية خاصة تتضح يف جانب منها يف حجمه بالنس

 .كما تتضح فيما يقدمه من إسهامات دورا العامل الثالث بشكل خاص 

صبح يشكل ركيوة للدراسات األكادميية من الناحية املعرفية و املنهجية و ذلك منذ السبعينات هذا القطاع أ     

       من القرن العشرين ، و قد استخدم كمفهوم يف الدراسات اليت تناولت بالبحث السياسات التنموية عموما 

 . و سياسة التشغيل بصفة خاصة

نريد من خالل هذا البحث دراسة عمل املرأة داخل بيتها يف تقدمي خدمات إىل اجملتمع للحصول على مقابل     

مادي ، ملا لديه من أمهية و ثقل يف اجملتمع ملمارسة الكثري من األفراد هذا العمل و خصوصا املرأة اليت تسعى إىل 

ي فلجأت إىل العمل داخل رصة يف القطاع الرمسإعالة نفسها و كسب رزقها من عمل يدها حيث مل جتد الف

تقدمها هلم يف خمتلف املناسبات            فتقوم ببيعها إىل زبائن دائمني أو مؤقتني يقصدوهنا طلبا خلدماهتا اليت البيت 

 تصال احلديثة و وسائلعمال وسائط كاملعارف أو وسائل اإلو يتواصلون معها عن طريق االتصال املباشر أو باست

 .التواصل االجتماعي ، و من مث احلصول على مبالغ تعينها على قضا  حوائجها و متطلبات عائلتها 

و بنا ا على كل ما سبق فإننا سنحاول من خالل دراستنا هذه اإلجابة على التساؤالت التالية و اليت تتمحور     

 :حوهلا خمتلف جوانب إشكاليتنا 

 :السؤال الرئيسي  -

 ة إىل العمل يف القطاع غري الرمسي ؟ ملاذا تلجأ املرأ 
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  التساؤالت الفرعية: 

 ما هي العوامل و األسباب اليت أدت إىل جلو  املرأة للعمل يف القطاع غري الرمسي ؟ 

 ما هي وضعية املرأة العاملة يف القطاع غري الرمسي ؟ و ما مكانتها داخل اجملتمع؟ 

 هذا القطاع ؟ما طبيعة األنشطة اليت تؤديها املرأة العاملة يف  

 :أهداف الدراسة .2

 :هداف و هيالدراسة إىل حتقيق العديد من األ تسعى هذه  

 حتديد أهم الصعوبات أو املشاكل اليت تواجهها املرأة العاملة يف البيت من وجه نظر عينة الدراسة. 

 التعرف على األسباب اليت دفعت باملرأة للعمل داخل البيت. 

  إىل عمل املرأة داخل بيتهاالتعرف على نظرة اجملتمع. 

 :أهمية الدراسة .3

 و هي ظاهرة  تتطرق هذه الدراسة إىل عمل املرأة داخل البيت حبث تكون ضمن القطاع غري الرمسي ،

، و حماولة  ، كما حتاول هذه الدراسة إلقا  الضو  على الوضع الراهن هلذه األنشطة املواولة انتشرت حديثا

 . ات اليت تواجههاالتعرف على املشاكل و الصعوب

 جتماعية و اإلقتصاديةداخل البيت يف التنمية اإل تسليط الضو  على دور املرأة . 

 علمية يف هذا اجملال، و يف نفس الوقت يستفاد من نتائجها  ن تكون نتائج هذه الدراسة احلالية إضافةميكن أ

 .يف عملية التنمية للقوى البشرية النسائية

  ملا هلا من دور يف  ، اإلهتمام بقضايا عمل املرأة يف البيت ضمن القطاع غري الرمسيتوجيه نظر الباحثني حنو

 .احلد من البطالة
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 :أسباب إختيار الموضوع  .4

 إلقا  الضو  على ضرورة اإلهتمام باملراة كمورد بشري منتتج، نظرا لدورها يف حتقيق التنمية داخل اجملتمع. 

 أن أدرس هذا املوضوع اخلاص باملرأة، و سهولة التعامل حبكم اين أنتمي إىل جنس اإلناث و أستطيع        

 .و التحاور معهن يف وسط مطمئن

 إنتشار ظاهرة مواولة املرأة لألنشطة غري الرمسية داخل البيت . 

 :صعوبات الدراسة .5

 احلذر من بعض املبحوثات يف التعبري عن آرائهن. 

 من اإلجابة يف بداية األمر حيث أبدين احلذر يف احلديث املبحوثات ختوف. 

 انشغال أغلب املبحوثات مع الوبائن ممّا أدى إىل استغراق وقت يف اإلجابة على األسئلة. 

 :تحديد المفاهيم   .6

 هو اجملهود البشري العقلي أو العضلي أو كالمها معا الذي يبذل لقا  أجر معني يف سبيل إنتا  " : العمل

لتحقيق أغراض نافعة و يعرف أيضا أنه وسيلة من وسائل التعبري عن ، و خدمات ملصلحة اجملتمع  سلع 

     كتشاف ميوله ته و حاجاته و يتيح للفرد فرصة إل الذات حياول هبا الفرد أن حيقق أهدافه و أن يشبع رغبا

 "1.و رغباته 

جتماع و االنثروبولوجيا مارسل شاملة على حد عبارة عامل اإل اعيةجتمالعمل ظاهرة إنسانية و إ" ف أيضا ويعر 

        البيولوجي املتمثل فيما يبذله اإلنسان من طاقة بشرية عند ممارسته للعمل : موس ذات أبعاد متعددة منها 

  عمله  و منها العمل النفسي ذو الصلة الوثيقة بشخصية العامل و خمتلف انفعاالته الكامنة و تفاعلها من مكان

                                                           
1
، ص ، جامعة الموصل، دراسة ميدانية في جامعة الموصل، كلية اإلدارة و اإلقتصاددوافع العمل لدى المرأة العاملةحيدر خضر سليمان،  

82. 
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و حميطه ، و منها االجتماعي ذو الصلة بشبكة العالقات االجتماعية اليت تنتج بني األفراد املوجودين داخل 

 "1.جماالت العمل

 شاع تعبري القطاع غري الرمسي على نطاق واسع يف الكتابات األكادميية يف العقود " :  القطاع غير الرسمي

ط الذي تنظمه املؤسسات تعين النشاأال رمسية معناه الدقيق ، و فكرة األخرية و إن مل يتم االتفاق بعد على 

و أول من وصف  1791الذي يعترب أول من استخدم هذا املفهوم سنة  كايت هارتو يعرفه الرمسية  

القطاع غري الرمسي كجو  من قوة العمل املوجودة خار  سوق العمل املنظم ، و ذلك يف دراسة له عن فرص 

 "2.الدخل غري الرمسي و اإلستخدام املديين يف غانة

تعدد و شامل أين تشكل السوق السودا  العنصر بأنه يبدو أكثر تعميقا فهو نظام م" أالن موريسكما يعرفه 

      األكثر بروزا يف هذا القطاع هذه مع تضمن النشاطات غري املراقبة و املتعددة منها التحوالت لوسائل اإلنتا 

، عملية إعادة توزيع املواد احملصلة ، علما مبختلف الطرق على الوبائن و األقارب  ...و للخريات اإلستهالكية 

 "3.ظام يفرض نفسه بكل قوة يف خمتلف جماالت إعادة اإلنتا  الفيويقي و األجر هبدف سد الثغرات فهو ن

  هو كل اخلدمات اليت يتم إنتاجها و إستهالكها جمانا داخل األسرة ، أي اخلدمات اليت  :العمل المنزلي

و جتهيواته أو إعداد و تقدمي  يؤديها أفراد األسرة لبعضهم البعض ، سوا ا تعلق ذلك بأعمال العيانة باملنول

 . 4الوجبات أو شرا  املستلومات ، و غري ذلك من األعمال اليت تقع بشكل أساسي على عاتق النسا  

 

                                                           
1
 .15، ص  1111،  1، دار الطبع و النشر لمنظمة  المراة العربية ، مصر ، ط النوع و علم اجتماع العمل و المؤسسةعائشة التايب ،  
2
، أطروحة مقدمة  القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية و التطبيق الباعة المتجولون بمدينة المسيلة نموذجابوخيط سليمة ،  

منشورة ، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر ، )شهادة الدكتوراة العلوم في علم اإلجتماع ، تخصص تنظيم و عمل ، قسم العلوم اإلجتماعية لنيل 

 ، ص  1114-1115
3
أطروحة لنيل ، دراسة ميدانية بمدينة سعيدة ،  الحراك اإلجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي في المجتمع الجزائريبوزيدي سليمان ،  

 .1112-1118، محمد بن أحمد ، الجزائر ، 1شهادة الدكتوراة في علم إجتماع الحضري ، قسم علم إجتماع ، جامعة وهران 
4
  Bu.umc.edu.dz //:https  ،14/16/1112  ،11:15 . 
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 :الدرسات السابقة  .7

 : الدراسات العربية  .1

السعودية في المشاريع المنزلية الصغيرة  عمل المراة: "دراسة وضحى سلمان المالحي حول  -1

 " في مدينة الرياض 

  مشكلة الدراسة : 

اريع متثلت مشكلة الدراسة يف تساؤل رئيسي مأداه ما األسباب اليت تقف ورا  إختاذ العامالت قرار العمل يف املش

هلن ، آملة أن تسهم هذه الدراسة يف توجيه  لى النواحي اإلقتصادية و اإلجتماعيةثريه عاملنولية الصغرية و ما هو تأ

نولية الصغرية ، و هتدف الدراسة إىل معرفة اخلصائص هتمام حنو هذه الفئة من املستثمرات يف املشاريع املاإل

ختاذ القرار اليت تقف ورا  إقتصادية و الدميوغرافية لعينة الدراسة ، و كذا التعرف على األسباب اإلجتماعية و اإل

  املشاريع املنولية الصغرية ، و حتديد أهم الصعوبات اليت تواجهها املرأة العاملة يف املشاريع املنولية الصغرية للعمل يف

  منهج الدراسة : 

اعتمدت هذه الدراسة أسلوب املسح اإلجتماعي بطريقة العينة ، أما أداة الدراسة فقد اعتمدت على اإلستبانة يف 

 .مجع البيانات 

 لدراسة مجتمع و عينة ا : 

 .يتمثل جمتمع الدراسة يف العامالت السعوديات يف املشاريع املنولية الصغرية يف مدينة الرياض



 اإلطار المنهجي                                                                           :الفصل األول 
 

11 
 

و بالنسبة لعينة الدراسة فقد اعتمدت الباحثة على عينة غري إحتمالية تعرف بعينة كرة الثلج ، و ذلك ألن 

ى األشخاص أوليني من شاهنم اإلرشاد إىل الوصول إىل مجع العينة يتطلب من الباحث جهد و وقت باإلعتماد عل

 .النسا  السعوديات العامالت يف منازهلن  و تكونت عينة الدراسة منأشخاص آخرين معنيني بالدراسة ، 

  مجاالت الدراسة : 

 .يتحدد يف العامالت السعوديات يف املشاريع املنولية الصغرية : اجملال البشري 

 .قامت الباحثة بإجرا  هذه الدراسة يف الرياض  :اجملال املكاين 

ستغرق مجع البيانات مخسة ه إ1333-1333دراسي الثاين من عام مت مجع البيانات يف الفصل ال:اجملال الوماين 

 .أشهر 

  نتائج الدراسة : 

يف  9797بنسبة غالبية من األفراد لعينة الدراسة واجهتهن صعوبات يف عملهن يف املشروعات املنولية الصغرية  -

 .مل تواجههن أية صعوبات  2,92حني أن هناك 

ن النظرة االجيابية إىل الدراسة على السؤال املفتوح أشارت النتائج إىل أ من خالل حتليل استجابات أفراد عينة -

 .87عمل املراة باملشاريع املنولية الصغرية هي السائدة بنسبة 

حيث ، هناك موافقة بني أفراد عينة الدراسة على الصعوبات اليت تواجه املرأة العاملة يف املشاريع املنولية الصغرية  -

ىل خيار املوافقة يساهم و هي متوسطات تشري إ ,393احملور  بلغ املتوسط احلسايب العام ملوافقنت على عبارات

 .العاملة  لة للمرأةية مستقالصغرية يف تكوين شخص العمل يف املشاريع املنولية

 .9897متارس املرأة العاملة من املنول قدرا اكرب احلرية دون غريها من السيدات العامالت خار  املنول بنسبة  -
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 . مدينة وريف الالذقية نموذجا" عمل المرأة في القطاع غير الرسمي " حول : دراسة نبال الجوراني  -2

  مشكلة الدراسة : 

   جتلت ضرورة تسليط الضو  يف هذه الدراسة على عمل املرأة يف القطاع غري الرمسي اي وضعها يف سوق العمل 

ضافة إىل معرفة املشكالت اليت تعاين منها يف هذا جتماعية باإلية و اإلقتصادو أمناط عملها و ما هي اآلثار اإل

 .القطاع 

  منهج الدراسة : 

        التحليلي ، و ذلك ألنه يتناسب مع طبيعة املعلومات املراد احلصول عليها اتبعت الدراسة املنهج الوصفي 

 .و ذلك عن طريق استخدام مقابلة شفهية 

هم أ ، و كذا معرفة أوضاع و أسباب و و هتدف الدراسة اىل معرفة أوضاع حياة العامالت يف القطاع غري الرمسي

 .لعمل املرأة يف القطاع غري الرمسي  جتماعيةقتصادية و اإلوضاع اإلاأل

  مجتمع و عينة الدراسة : 

 .سنة  ,8-23متثل جمتمع الدراسة يف السيدات العامالت يف القطاع غري الرمسي اليت ترتاوح أعمارهم بني 

 .مراة إ ,2ي ، و تكونت عينة الدراسة من عتمدت الباحثة علي عينة مقصودة نظرا لصغر حجم اجملتمع األصلإ

  مجاالت الدراسة : 

 .تتحدد اجملتمع األصلي للدراسة مبدينة وريف الالذقية : اجملال املكاين 
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يتمثل يف النسا  العامالت لدى الغري بأجر نقدي حلساهبا اخلاص سوا  يف جمال اإلنتا  أو يف : اجملال البشري 

 .جمال اخلدمات 

 .2,19عام : اجملال الومين 

  نتائج الدراسة : 

 .هن من خالل عملهن يف القطاع غري الرمسي النسا  يف حتسني مستوى معيشتامهة مس -

 .ة العاملة اإلستقالل اإلقتصادي و اإلجتماعي للمرأ، دور القطاع غري الرمسي يف حتقيق مستوى  -

 :الدرسات الجزائرية  .2

الباعة  -والتطبيقالقطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية " دراسة بوخيط سليمة حول -1

 "  المتجولون يمدينة المسيلة نموذجا

  اإلشكالية: 

احلضرية غري الرمسية يف املدينة إنتشار األنشطة  ت ظاهرة توسع وفت الدراسة إىل تشخيص دوافع ومسبباهد

لت حاو وحتديدا  اإلجتماعية لألفراد املنخرطني يف هذه األنشطة ، حماولة التعرف على الوضعية اإلقتصادية و

ماهو واقع القطاع احلضري غري الرمسي يف املدينة اجلوائرية يف ضو  : ل الرئيسي التايلالدراسة اإلجابة على التساؤ 

 :ثالث أسئلة فرعية إىل  حول الظاهرة ؟ ويتفرع هذا التساؤلالرتاث النظري 

 ؟ ماهو الواقع املعيشي للباعة املتجولون -

 ؟ أهم األدوار التنموية لنشاط البيع املتجول ماهي -

 ة الباعة املتجولون يف اجملتمع ؟ما مكان -
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إتبعت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي لتلخيص وحتليل وتفسري املعطيات النظرية وامليدانية للوصول إىل 

وفيما خيص  واإلستمارة واملقابلة ،ى املالحظة وبالنسبة ألدوات مجع البيانات فقط إعتمدت عل،  نتائج علمية

 . حيا 11بائعا متجوال يف  132جمتمع الدراسة هم الباعة املتجولون يف مدينة مسيلة كما تكونت عينة الدراسة 

إعتمدت خالل اإلستمارة على نوعني من املقابلة ، و  على اإلستمارة و مبا أن الباحثة إعتمدت خالل دراستهاو 

وبالنسبة للمقابلة فقط إعتمدت على العينة  ،" عينة كرة الثلج "و " ة القصدية العين" العينة غري اإلحتمالية 

 .العرضية

 مجاالت الدراسة : 

  –اجلوائر  –قامت الباحثة بإجرا  هذه الدراسة يف مدينة املسيلة : اجملال املكاين 

 .يتحدد يف الباعة املتجولون ضمن القطاع غري الرمسي مبدينة املسيلة :اجملال البشري 

 .2,13املقابلة وكان ذلك سنة  تمارة وإستغرق قرابة سنة كاملة من اإلنتها  من اإلس: اجملال الومين 

  النتائج المتوصل إليها: 

حيث يساهم متفاوتة ،  عيشية ألفراده وبدرجاتيلعب نشاط البيع املتجول دورا هاما يف حتسني أوضاع امل -

اليت تبقى حمدودة بسبب إرتفاع تكاليف املعيشة يف الوسط اجيات الضرورية لألفراد واألسر ، يف توفري احل

 .احلضري

   البيع املتجول كنشاط غري رمسي ميثل حال مؤقتا ألغلب أفراده يف إنتظار حصول على البديل األفضل -

 .يل يومياوخاصة يف ظل مايواجهونه من صعوبات وعراق

فهم مقتنعون بعدم ، اإلجتماعي  أغلب الباعة املتجولون ميتيوون بإدراكهم اجليد حلقيقة وضعهم املهين و -

 .قانونية ونظامية نشاطهم الذين جلؤوا إليه هروبا من حالة البطالة 
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غري متكافئة مع القطاع  ى ،تويد حدة املنافسة بني الباعة املتجولون فضال عن دخوهلم يف منافسة أخر  -

 .وغري الرمسي الرمسي 

وخاصة يف اجلانب األسري تربز بعض التحوالت اليت طرأت على ية اإلجتماعية للباعة املتجولون ، اخللف -

 .وحتمل املسؤلية  اجلوائرية وخاصة من ناحية النوع ، احلجم ، األسرة احلضرية

في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب ، الرسمي  إشكالية اإلقتصاد غير"حول : دراسة قارة مالك  -2

 " .وهو بحث أكاديمي نظري 2010 -2002سنة المكسيك تونس ، السنغال ، 

  اإلشكالية : 

وآفاق املستقبلية  اإلقتصاد غري الرمسي ، حول األثار اإلجيابية والسلبية اليت خيلقها ةمتحورت إشكالية هذه الدراس

 :اليت متر مبرحلة إنتقالية مما دفع الباحثة إىل طرح مجلة من األسئلة كاأليت  خاصة يف اإلقتصاديات

 كيف ميكن حتليل ظاهرة اإلقتصاد غري الرمسي يف اجلوائر ؟  -1    

 ماهي األسباب اليت أدت إىل إنتشار هذه الظاهرة يف اجلوائر ؟ -2    

 جتاه هذا اإلقتصاد ؟ة من قبل السلطات العمومية إماهي اإلجرا ات املتخذ -3    

 ماهي جتارب البلدان الناجحة يف التعامل مع اإلقتصاد غري الرمسي ؟ -3    

الىت أدت إىل تطور اإلقتصاد غري الرمسي دراسة األسباب مهية املوضوع وقلة الدراسات فيه ، وهتدف الدراسة إىل أ

ستخالص دروس من جتارب هذه الظاهرة ، إ ن طرف السلطات إجتاهب املستعملة موائر ، دراسة األسالييف اجل

 .البلدان اليت جنحت سياستها يف التعامل مع اإلقتصاد غري الرمسي 
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  منهج الدراسة : 

تنباطي اإلس، واملنهج اإلستقرائي9 التحليلي9 املنهج الوصفي: إستعملت الباحثة يف هذه الدراسة عدة مناهج 

وإحصائيات الديوان الوطين الدراسات اإلحصائية ونتائجها ،  اسات العلمية ور مستعملة عدة أدوات كالد

 .لإلحصائيات وحتليلها 

 :وعليه توصلت الباحثة إىل مجلة من النتائج 

 .مها إجيايب واألخر سليب يف اجلوائر إىل جانبني أحدتتجلى أثار اإلقتصاد غري الرمسي 

  :األثار اإليجابية 

 مؤقتة للعاطلني عن العمل  عملاد فرص يف حل أزمة البطالة وإجي يساعد القطاع غري الرمسي إجتماعيا -

األفراد يف ظل إنتشار ظواهر الفقر والبطالة بإعتبارها  لويويد من مداخي، ويساهم يف حتقيق اإلكتفا  الذايت 

 .اإلقتصادية اليت ميكن أن يعانيها اجلوائري  و  أبرز املشاكل اإلجتماعية

   :األثار السلبية 

 التهرب الضرييب يف اجلوائر حوايل حيث يقدر حجم، د القطاع غري الرمسي افع الضرائب من طرف أفر عدم د -

حوايل من جتارة اجلوائر إىل جتارة املوازية ويبلغ عدد التجار الومهيني % ,0وتذهب ، مليار د  سنويا  ,,2

 .تاجرا  971- 020

القوة  ، التضخم ، غري الرمسي يؤثر يف صحة البيانات عن املؤشرات اإلقتصادية كالبطالة إنتشار اإلقتصاد -

 ....العاملة 

 .التعليمي يف سوق املوازنة مما يؤثر على اإلقتصاد الوطين سلبا  تصاد غري الرمسي إىل تدين املستوىيؤدي اإلق -
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 .زيادة تداول العملة الصعبة يف السوق السودا   -

 لدراسات السابقة والدراسة الحالية التعقيب على ا: 

 الدراسة  اإلختالف بني الدراسات السابقة و بعد إستعراض الدراسات السابقة سنتطرق إىل نقاط التشابه و

 :احلالية 

 .تنوع الدراسات السابقة والدراسة احلالية من حيث املنهج ( 1

حبيث أهنا تتشابه مع  على عمل املرأة داخل البيت ،يالحظ أن أغلب الدراسات العربية السابقة ركوت ( 2

 .الدراسة احلالية يف هذه النقطة 

إستفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف التعرف على أهم األسباب اليت أدت للجو  يف العمل ( 3

 .داخل القطاع غري الرمسي 

 .سات السابقة لدراسة احلالية ختتلف عن العينات يف الدرااالعينة يف ( 3

الباحثة يف صياغة مشكلة الدراسة ، وحتديد  ساعدت السابقة اليت متكن اإلطالع عليها ،الدراسات ( 8

 .الدراسة لإلجابة عنها  التساؤالت اليت تسعى

 ( .اجملال املكاين9 اجملال لومين )وجماالت الدراسة  ظ أن أغلب الدراسات ختتلف من حيث جمتمعيالح( 0

 .لدراسة احلالية من الدراسات السابقة خاصة فيما يتعلق بأدوات مجع البيانات إستفادت ا( 9

تؤكد نتائج بعض الدراسات السابقة على الدور اإلقتصادي لعمل املرأة يف القطاع غري الرمسي يف حتسني دخل ( 7

 .أسرهن وحتقيق اإلستقالل اإلقتصادي هلن 
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ج املسح فبعض الدراسات استعملت منه ابقة فقد تنوعت ،الس فيما يتعلق باألساليب املنهجية يف لدراسات( 7

عينة كرة  وكانت العينة القصدية و إستخدمت املنهج الوصفي التحليلي ، وبعضها اإلجتماعي بطريقة العينة ،

وكذلك كان هناك تنوع من  عينة يف غالبية الدراسات السابقة ،الثلج هو أسلوب الذي مت إتباعه يف إختيار ال

 .بلة وبعض األخر إستعمل اإلستمارة ألداة فبعضها إستعملت املقاحيث ا

املنهجي أكثر من املنهج  إستفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة خاصة يف اإلطار النظري و( ,1

  . امليداين

 :ة السوسيولوجية بالمقار  .7

 نظرية البنائية الوظيفية ال: 

وقد إستفاد علما   ، لقد ظهرت النظرية البنائية الوظيفية يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين    

 .اإلجتماع البنيويون الوظيفيون من األفكار البيولوجية والعضوية اليت جا  هبا داروين

9 ي داخل البنا  اللي للكائن احلينظرهتا إىل اجملتمع يف تصورها لوظائف أجوا  اجلسم احل ةوتستمد الوظيفي    

وحتاول تطبيق هذه نظرية على الوظائف اإلجتماعية اليت تؤديها التنظيمات املختلفة داخل البنا  اإلجتماعي 

 .الكلي 

ر النظريات إنتشارا يف دراسة األخرية ، ويدخل يف نطاقها عمل املرأة وتعد النظرية النائية الوظيفية من أكث    

من عدة أجوا  مرتابطة فيما بينها ، عن طريق يتكون  واحدة ، ائية الوظيفية إىل أن اجملتمع وحدةالبن ويشري مفهوم

وأن أي تغري حيدث يف أي جو  من تلك األجوا   ، وباإلتفاق مع القيم واملعايري اإلجتماعية اإلعتماد املتبادل ، 

 Robert Merton (روبرت مريتون)ريكي من شأنه أن يؤثر على بقية األجوا  ويعد عامل اإلجتماع األم

ة لتحقيق من أبرز علما  اإلجتماع الذين إهتموا بدور املنظمات اإلجتماعية وغريها من أجوا  اجملتمع يف املسامه
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جنم عن ذلك  لنظام إذا فشلت يف حتقيق أهدافها ،وقد أكد مريتون على أن أجوا  ا أهداف النظام اإلجتماعي ،

 .يفي ويعد مريتون هو أول من أدخل هذا املصطلح يف املنظور الوظيفي يسمي باخللل الوظ ما

أي بعض النتائج السلبية ا بعض األضرار أو اخللل الوظيفي ، ويري مريتون أن النظم اإلجتماعية ينجم عنها أحيان

وجند أن هذه النظم تقلل من تكيف النسق أو توافقه وجتعله يف حالة   فشلها يف حتقيق رفاهية اجملتمع ،تؤدي إىل

 .1اإلتوان 

جو  من بنا  إجتماعي  وميكن تفسري عمل املرأة وفقا للنظرية البنائية الوظيفية أن عمل املرأة يف القطاع غري الرمسي

ليها أن تؤدي هذه األدوار وجيب ع، ( أم أو زوجة)مكتسبة حبكم وضعها كأنثى  هلا أدوار متوقعة و متكامل ،

  . دون تضارب أو صراع 

فإن عمل املرأة يف البيت مرتبط بالبطالة وندرة  رتابط الوظيفي بني الظواهر،إنطالقا من مبدأ التساند وال و   

وميكن دراسة الدوافع األساسية لعمل املرأة يف األنشطة احلرفية  و وفاة معيل األسرة أو حدوث طالق ،الوظائف أ

مرأة  فالدوافع الداخلية لعمل املرأة تكمن يف الظروف الداخلية لل ت بدوافع بنيوية و وظيفية داخلية ،خل البيدا

ين فرص العمل يف القطاعني احلكومي واخلاص قد كمالكة هلذا املشروع الصغري ، فاخللل يف سوق العمل تد

ستقالل األوضاع اإلقتصادية أو تسعي لإل  أو أهنا تعاين من سو ،  يكونان من أسباب عمل املرأة يف منوهلا

أما الظروف اخلارجية اليت تعيشيها املرأة العاملة  ا  وقت فراغها ،قضخالل العمل احلر أو أهنا تريد  اإلقتصادي من

كاملة   تعمل ضمن منظومة إجتماعية يف قلة فرص الوظائف اليت تناسبها ، فأصبحت املرأةداخل البيت تتمثل 

 .2املسامهة يف إقتصاد اجملتمع  و ،( داخل البيت)القطاع غري الرمسي  ومستقلة بذاهتا ضمن

 

                                                           
1
 .61، ص  88، العدد  11، مجلة مستقبل التربية العربية ، مجلد  معوقات تمكين المرأة  السعودية في سوق العملغادة عبد الرحمن ،  
2
مذكرة لنيل شهادة الماجستر في علم اإلجتماع ، جامعة ملك  عمل المراة السعودية في المشاريع المنزلية الصغيرة،وضحى سلمان المالحي،  

 . 02 01ص ص ،  8102سعود ، المملكة العربية السعودية  
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 :المنهج و التقنية المستخدمة في الدراسة   .2

ستعملها يف كل مرحلة من املراحل  ينبغي على الباحث يف العلم ، أن يتصور حبثه بالتفكري يف الوسائل اليت سي

نطالقا من كون العلم يف تطور دائم ال ينبغي من جهة أخرى تصور وجود منهجية ، و إ واملقصود هنا هو املنهج

ليه ، ويف دراستنا هذه و لطبيعة غريه بطبيعة املوضوع الذي يتطرق إ، فريتبط استخدام املنهج دون  1هنائية أو مثالية

املنهج الكيفي هو السبيل البحثي الذي اعتمدنا عليه يف هذه الدراسة    كيفياملشكلة املطروحة نرى أن املنهج ال

، حيث فتح لنا جماالت عديدة من نواحي خمتلفة كالتوفري املالئم والكثيف للمادة العملية ، حيث يعرف املنهج 

 بنا  املعرفة  جمال فسيح يقوم على تداخل فروع العلم وهو جمال غين باملنظورات الفكرية إىل" الكيفي على أنه 

كما أنه يستمد قوته من استعماله لعدد كبري من الطرق و األساليب املتاحة لتوليد املعرفة ، وتوفر املمارسة الكيفية 

       والفكرية و املنهجية ( أي املتعلقة بنظرية املعرفة )املشتغلني بالبحث طائفة من اإلمكانيات االبستيمولوجية 

ة بنا  املعرفة من طبيعة كلية ، فإن البحث الكيفي يكون حبثا فريدا سوا  من حيث احملتوى و نظرا ملا تتسم به عملي

، وحني نقول إن براعة البحث الكيفي تتضمن اجتاها فكريا كليا ، فإننا نعين أن  أو بؤرة االهتمام أو الشكل

 .2"ل أثنا  العمل ، وخاضعة للتطوير والتعدي( أي نقدية) ممارسة البحث الكيفي ممارسة انعكاسية 

  المالحظة : 

ستكشاف االجتماعي ، مبا هي تقنية هتدف إىل إ إن املالحظة تصنف عادة ضمن التقنيات الكيفية للبحث  

       ات يىل رصد الوقائع و األحداث و السلوكليه ، و مبا هي كذلك تقنية تسعى إموضوع الدراسة والتعرف ع

، حيث ، فاملالحظة تعترب خطوة أوىل للعمل  3التغريات و املستجدات ، مبا يكفي من الدقة والتفصيل لتقاطو إ

                                                           
1
بوزيد صحراوي و آخرون ، دار القصبة للنشر ، : ، تر تدريبات عملية  -هجية البحث العلمي في العلوم االنسانية منموريس انجرس ،  

 . 28، ص  1114،  11الجزائر ، ط
2
، ص  1111المركز القومي للترجمة ، مصر ،  هناء الحوهري ،: ، تر البحوث الكيفية في العلوم االجتماعيةشارلين هس و باتريشيا ليفي ،  

18. 
3
 .15منشور في األنترنت ، ص  ، المغرب ، تقنيات البحث السوسيولوجيعمار حمداش ،  
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كن التمييو مبجموعة من املراحل ستكشاف ، و بنا ا على ذلك ميتلعب يف هذه احلالة دور اإلستطالع و اإل

 .  1ستخدام املالحظة كتقنية للبحث السوسيولوجيإ

، وهذا  2حتليل نوعي حادية و عندما هندف إىلقتصار على دراسة أكيفية عندما نريد اإلاملالحظة ال و تستعمل   

و سهلت علينا التقصي ، و اليت ساعدتنا يف اإلحاطة باملتغريات ، يتضح من خالل األهداف املسطرة للبحث 

 .امليداين

    ن خالل زيارة العامالت يف البيتواعتمدنا يف هذا البحث على املالحظة الغري املباشرة يف تنفيذه ، وهذا م   

 .و القيام باملقابالت و املالحظات العامة حول طبيعة العمل عند هذه الفئة الشغيلة 

  المقابلة: 

تعترب املقابلة من التقنيات املنهجية املباشرة و املهمة أيضا يف مجع البيانات و ذلك لسهولة إجرائها نسبيا ، و من 

خالل اللقا  و التواصل املباشر  فوائد املقابلة أهنا تسمح للباحث التعمق أكثر يف فهم املوضوع املراد دراسته من 

                    .3 وجهة حنو هدف حمدد غري جمرد و ليست الرغبة يف احملادثة حلد ذاهتاكما تعرف أيضا بأهنا احملادثة اجلادة و امل

اليت يقوم فيها الباحث بتحديد جمموعة من األسئلة بغرض " و مت إستخدام يف دراستنا املقابلة نصف املوجهة و 

 . 4"خروجه عن املوضوع  طرحها على املبحوث ، مع احتفاظ الباحث حبقه يف طرح أسئلة من حني ألخر دون

 

 

                                                           
1
 .18، ص   نفس المرجعموريس أنجرس،  
2
،  1221،  1ثقافة و العلوم ، سوريا ، طسام عمار ، المنظمة العربية للتربية و ال.د: ، تر  مناهج البحث في العلوم االجتماعيةمادلين جراويتز ،  

 68 ص
3
، مؤسسة حسين راس الجبل للنشر و التوزيع ، قسنطينة ، الجزائر  منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةنادية سعيد عيشور و آخرون ،  

 .121، ص  1117، 
4
، ص  1111، جوان  18مجلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ، جامعة سكيكدة ، الجزائر ، العدد نبيل حميدشة ، المقابلة في البحث اإلجتماعي ،  

111 . 
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 :مجاالت  الدراسة   .10

مت إجرا  دراستنا امليدانية يف والية مستغامن ، و هي إحدى واليات اجلوائر تقع يف اجلهة الشمالية على شاطئ 

 .دوائر  ,1بلدية ، و  32، و تعترب إحدى أهم املدن الساحلية و تشمل على البحر األبيض املتوسط 

كم ، كما يتميو مناخها مبناخ  شبه  2207الوالية الطابع السياحي ، كما تقدر مساحتها ب أهم ما مييو هذه 

اهلضاب السهول : قاري ذو شتا  معتدل ، تنقسم تضاريس هذه الوالية إىل أربع مناطق جلهتني أساسيتني 

 .الشرقية  املنخفضة للمنطقة الغربية ، و هضاب مستغامن ،الظهرة فيها جبال الظهرة و سهول املنطقة

كانت هذه الدراسة بالضبط يف دائرة عني النويصي اليت تضم ، بلدييت فرناكة و احلسيان ، وتقدر مساحتها 

  .1نسمة  ,1383و يبلغ عدد سكاهنا  كم ،  83ب

و متثل جمتمع الدراسة يف النسا  العامالت يف القطاع غري الرمسي داخل البيت و ذلك يف مواولة األنشطة  -

اليت كانت لدي معرفة مسبقة معهن ، أما عينة الدراسة تكونت من ستة عامالت ، ل بالنسبة ، و احلرفية

 . 2,17مارس  ,2إىل  2,17مارس  9,الفرتة الومنية  كانت ممتدة من 

                                                           
1
 http:llarm.wikipedia.org  ، 29/06/2019. ،18:11 . 
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 عمل المرأة : الفصل الثاني 

 :تمهيد

، و ذلك ألمهيتها يف التنمية  مبزاولة املرأة للعمل داخل البيت على صعيد الدول النامية و املتقدمة هتماماالتزايد  

أو املشاريع و تشجيع إقامتها من ، و يرى كثري من املختصني أن تطوير هذه األنشطة  االجتماعيةو  االقتصادية

، و الدول النامية بشكل خاص، و ذلك  يف الدول بشكل عام االجتماعيةو  االقتصاديةهم روافد عملية التنمية أ

، و اإلسهام يف معاجلة مشكليت الفقر و البطالة من ناحية  لكوهنا منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة اإلنتاجية من ناحية

، و قدمت هلا العون و املساعدة مبختلف  املزاولة اهتماما متزايدانشطة ، لذا فقد أولت دول كثرية هذه األ أخرى

 . السبل و وفقا لإلمكانيات املتاحة

و نظرا ألمهية هذه األنشطة ركزت معظم الدول النامية اجلهود عليها، حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات 

ة املشكالت الرئيسية اليت تواجه يف معاجل كفاءهتا، و خاصة بعد أن أثبتت قدرهتا و   الصغرية و املتوسطة

، كما أهنا تشكل ميدانا لتطوير املهارات الفنية مما خيفف الضغط على القطاع العام يف  املختلفة االقتصاديات

داخل املنزل و القيام بنشاطات يف إطار ( بصفة غري رمسية)توفري فرص العمل، لقد عمدت فئة هامة إىل العمل 

 .البيت
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 : لمرأةنبذة عن عمل ا .1

      يف اجملتمع البدائي كان الرجل هو صاحب السلطة و الرأي و استمر متمثال يف اخلضوع للرجل و تشريعاته  

، فالرجل خيتار العمل الذي يناسبه و يرتك الباقي للمرأة إىل قيام  و قوانينه دون مشاركة أو مسامهة من قبل املرأة

، و قد طرحت هذه القضية من منطلق  و مساواهتا مع الرجل بالعمل الثورة الصناعية اليت نادت بتحرير املرأة

، و تقسيم العمل يف اجملتمع الرأمسايل قد  ، و بالتايل جاءت الدعوة حبقها يف العمل اإلستفادة من قوة عمل املرأة

على تقسيم  ، و بالتايل احلفاظ...سخر قوة عمل املرأة يف أعمال ليست ذات خطورة إجتماعية كالتمريض و البيع

 .نه أكسبها خربات إجتماعية جديدة كانت حكرا على الرجلأني الرجل و املرأة على الرغم من العمل ب

األمثل  ستخدام، و إن اإل و تربز أمهية دور املرأة يف الوقت احلاضر من كوهنا متثل جزءا كبريا من املوارد البشرية

 . هلذه املوارد يعين هتيئة فرص العمل لكال اجلنسني و اإلسهام يف عملية التنمية

، و الظروف اليت مرت هبا البالد  أما عن عمل املرأة يف الدول العربية فيتمثل يف مشاركة الرجل يف العمل منذ القدم

لتشكيك لتقاليد و األفكار الرجعية يقصد االعربية لإلحتالل األجنيب مما عمل على عرقلتها من خالل تنمية بعض ا

 1.، تزايد عدد النساء العامالت و خاصة يف التصنيع ستعمار من أغلب األقطار العربيةيف قدراهتا و بعد زوال اإل

إجنازاهتا يف تطوير األوضاع  ، فلم بعرتف اجملتمع هبا و و على الرغم من قدرة املرأة على إجناز عدة اعمال

 .، نتيجة فرصة من عادات و تقاليد قائمة هلا اإلقتصاديةاإلجتماعية و 

   ، مما رفع من شأهنا  حتلت املراة مكانة هائلة يف حتديث و تغيري اجملتمعإأنه مع تقدم العصور و اجملتمعات كما 

 2.، و جعلها تفرض دورها الفعال يف النهوض باجملتمعات و رفع مبكانتها

                                                           
1
 .35 35ص ،  مرجع سابقحيدر خضر سليمان،  - 

 
2

- https://www.almrsal.com 35/45/3402 03:54. 

https://www.almrsal.com/
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       نفسية للمشاركة يف بناء اجملتمع، فاملرأة يف حاجة  االجتماعيةري الظروف و مسألة عمل املرأة تنحصر مع تغ

 1. و اجملتمع يف حاجة كبرية إىل جهود كل أفراده

  :عمل المرأة داخل البيت   .1.1

ميكن للمرأة املشاركة يف احلياة اإلقتصادية من خالل عملها داخل البيت ،  و تعد هذه الطريقة أحد التوجهات 

طاقتها خاصة ، و يف ظل تطور  لاستغالمن عمل املرأة  و  ولالستفادةلإلستفادة من املوارد البشرية عامة ، 

هي  دون دخول سوق العمل  مباشرة ، و وسائل اإلتصال أصبح لدى املرأة القدرة على العمل و اإلنتاج من

و تقدمي اخلدمات و إجراء الصفقات و العقود عن طريق إستخدام وسائل اإلتصال  تستطيع التواصل مع األخرين

 2.احلديثة 

        ومن أهم األعمال أو األنشطة اليت تقوم هبا املرأة داخل البيت اخلياطة ، احلالقة ، طهي األطباق الشعبية 

نية مراقبة و اإلهتمام هبذه األنشطة املنزلية و احللويات ، صناعة الفخار، التطريز ، و جيب على اجلهات الرمسية املع

 . مما حققته من جناح باهر ومسعة حسنة يف اجملتمع اجلزائري

و رمبا تكون املرأة الرابح األكرب من التعامل مبفهوم التجارة االلكرتونية حيث ميكنها البيع و الشراء عن طريق  

 ، لذلك فقد طرحنا من دون احلاجة إىل اخلروج من البيت، و كذلك تبادل املعلومات و البيانات  شبكة األنرتنت

          :صرحت املبحوثة   امليدانتساؤل حول كيفية تسويق املنتوج ، حسب املعطيات املتحصل عليها يف

  

 

                                                           
1

  .33ص 0225، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة سيكولوجية المرأة العاملة كاميليا عبد الفتاح، -
2

 .37ص ، نفس المرجع ، وضحى سلمان المالحي-
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 : 11المقطع رقم 

في   Pratiqueندير ديبلوم تاع الخياطة ، و أيا وليت  درت CFPAأنا مين خسرت الباك دخلت " 

في  une pageالدار حتى تعلمت مليح، و مع الوقت وليت نخدم في الدار للعرايس و زدت حليت 

 ، حتى والو الناس يتواصلوا معايا و يديروا الكوموند تاعهم،   les photosالفايسبوك تنشر فيها 

المبحوثة رقم   la page. "1، الحقيقة عاونتني بزاف هادي  و دروك الحمد هلل راهم يعرفوني الناس

 (.خياطة )11

بفضل وسائل التكنولوجيا و اإلتصال احلديثة، أصبح للمرأة حظوظ يف ممارسة نشاطها التجاري يف البيت بكل 

أرحيية، و تسويق منتجاهتا عرب األنرتنت، فهو وسيلة سهلة و سريعة و غري مكلفة إقتصاديا، كما أصبحت الكثري 

 .امل اإلفرتاضي يف التسويقن النساء العامالت تعتمدن على العم

قادرة على توسيع آفاق املرأة، حبيث أصبح دخول املرأة جمال التسويق ( األنرتنت)تعترب الشبكة العنكبوتية .  1.1

اإللكرتوين يساهم بالتعريف عن منتجاهتا و تسويقها بسهولة، و ميكن القول أن املعرفة اإللكرتونية مل تعد ترفا أو 

ة مساندة على صعيد متكني املرأة ماديا و اقتصاديا، و أصبح التسويق اإللكرتوين من اهم جمرد تسلية بل وسيل

النشاطات التجارة اإللكرتونية اليت تعتمد على شبكة األنرتنت كوسيلة إتصال سريعة و سهلة و قليلة التكلفة 

 .اخل...، الراديو ، التلفازاخل، كما تستطيع صاحبات هذه املشاريع دعوة الزبائن إىل منتجاهتا عن الصحف....

 كما ميكن القول أن التسويق اإللكرتوين أصبح ميثل وسيلة أساسية و مهمة إلنتشار هذه املشاريع حمليا

 .و إقليميا و دوليا 

                                                           
 أصبحت ذلك بعد و الخياطة، شهادة تحصلت و المهني، التكوين في دخلت البكالوريا، رسبت في امتحان  عندما: " بمعنى: 10المقطع رقم   1 

 فيها، الصور بنشر أقوم الفايسبوك على صفحة بفتح قمت و ،...العرائس مع أتعامل أصبحت الوقت مع و جيدا، تعلمت حتى البيت، في أمارس
 ."الصفحة هذه كثيرا ساعدتني االمر حقيقة في و هلل، الحمد اآلن و الناس، بعض لدى معروفة أصبحت حتى
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 : المرأة العاملة و األسرة .1

من خالل أنشطتها اإلنتاجية حيث حيفز النشاط اإلنتاجي  قتصاديةاإل املشكالتلألسرة دور يف مواجهة " 

ساهم يف تدريب املرأة على املعارف و القدرات العلمية اليت هي عصب ي ، و لألسرة على تنمية مواردها البشرية

لألسرة ، حيث أن للمرأة دور  االقتصادي، و ينعكس ذلك على رفع املستوى  التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية

هم أعمل احلريف من املنزل يعترب أحد ، كما ان مزاولة ال ملسرية اإلنسانية حددته فطرهتا و مؤهالهتا املكتسبةيف ا

، كما تستطيع املرأة  ال اليت ميكن ممارسها داخل البيتعم، و هناك الكثري من الفرص و األ البدائل املتاحة

، صناعة احللويات، احلالقة  ، التطريز ديد من املهن كاخلياطةاجلزائرية أن تعمل من منزهلا خالل أوقاهتا احلرة يف الع

كادميية مبوضوع العمل داخل املنزل يف الدول املتقدمة بسبب منو األ ، لقد زاد اهتمام املؤسسات احلكومية و...

 من خالل" ( م1001)و اليت تؤثر على سوق العمل يوما بعد يوم، و ذكر الضبعان   ، هذا النوع من األعمال

مريكا يف السبعينات أن ما حيققه العمل داخل البيت للمرأة من عائد ميثل حوايل ثلث أالدراسات اليت أجريت يف 

 1."الناتج القومي

  و من املعروف أن األنشطة أو األعمال اليت تزاوهلا املرأة يف البيت هي أنشطة إقتصادية تساهم يف دخل األسرة" 

 2".و خيتلف إقبال املرأة على العمل أو حىت الرغبة فيه وفقا لبعض اإلعتبارات اإلجتماعية و الثقافية

حسب إلجابة ، و كانت ا و لذلك مت طرح التساؤل حول كيفية نظرة األسرة إىل عمل املرأة داخل البيت

 . ها يف امليداناملعطيات املتحصل علي

 

                                                           
1
، رسالة مقدمة للحصول على  دراسة مدى كفاءة األسر المنتجة في تنفيذ المالبس باستخدام النماذج المسطحةسوسن بن عبد هللا بن أحمد، - 

  .03، ص  3404باترونات ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ، تخصص تصميم ال الماجيستر
2
مساهمة المرأة الفلسطينية في التنمية من وجهة نظر طلبة الدرسات العليا في جامعة النجاح الوطنية حسين تيم، إيتهال محمد النادي، درجة  - 

  .33، ص 3404، فلسطين ، "ن و اقع والتحديات العملية التربوية في القرن الحادي والعشرو"، مؤتمر  بنابلس
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 : 01املقطع رقم 

من ناحية الخدمة مكان حتى مشكل لألسرة تاعي متقول والو، المهم راني نخدم خدمة حاللية بعرق "

ربي رفدت  جبيني كيما يقولوا، و الحاجة لمريحتهم أني نخدم في الدار خير ملي نخرج برا، الحق تاع

تكوني فيها مريحة و زيد راني مستورة في الدار الحمد هلل و الخدم في الدار  روحي بزاف بهاد الخدمة

 (صناعة احللويات)00املبحوثة رقم . " 1زعما مشي مقيدة و ال حاجة

إن مزاولة املرأة لألنشطة احلرفية داخل البيت تعترب من بني احللول أو البدائل اليت ساعدت املرأة يف حياهتا، حبيث 

ملرأة جمموع أهنا تعترب ان البيت هو املكان املالئم الذي تستطيع يف أن متارس نشاطها،  كما مشل مفهوم عمل ا

النشاطات و اجلهود املبذولة من طرفها، و تعترب هذه املهن املزاولة املساعدة يف دخل املرأة ال زالت تزاول هذا 

.اباإلضافة إىل عملها املنزيل أيضالنشاط داخل خلية األسرة لكسب قوهتا باحلالل، 

                                                           
من ناحية العمل ال يوجد أي مشكل، أسرتي ال تقول أي شيء، المهم أنني أعمل عمل حالل بعرق جبيني و المهم في " :بمعنى:10المقطع رقم 0

 ."األمر أنني أعمل داخل البيت، و إضافة إلى ذلك أنني مستورة في البيت، و العمل داخله تكونين غير مقيدة
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 المرأة و المجتمع-3

لقد أصبحت قضية املرأة من املواضيع اليت حتظى باهتمام واقع احلياة املعاصرة، كون املرأة يف اجملتمع، كما هو " 

متعارف عليه، تكون نصف اجملتمع اليت يعتمد عليها يف تنفيذ الربامج، و قد أصبح اإلهتمام باملرأة و بدورها يف 

حد ذاهتا، و ذلك أن النساء يعتربن أو يشكلن طاقة من الطاقات تنمية اجملتمع جزءا أساسيا يف عملية التنمية يف 

البشرية يف اجملتمع، و بالتايل تصف طاقاته اإلنتاجية، بل لقد أصبح تقدم أي جمتمع مرتبطا ارتباطا وثيقا مبدى 

كافة أشكال قدم النساء و قدرهتن على املشاركة يف التنمية االقتصادية و اإلجتماعية، و بقضاء هذا اجملتمع على  ت

 1".التميز ضدهن

و يعترب عمل املرأة داخل اجملتمع من الضروريات يف هذا الزمن بسبب صعوبة احلياة و احلاجة املتزايدة، لذلك جند 

هتافتا من قبل النساء على العمل سواء داخل البيت أو خارجه لتأمني حياة مرحية، ولكي يكون لديهن كياهنن 

ن لعمل املرأة جوانب سيئة، و باألخص إذا كانت لديها عائلة أو أطفال، اخلاص، و من جانب آخر قد يكو 

 .لذلك جيب عليها أن تكون لديها القدرة على التنسيق ما بني هذه األمور

تعترب املرأة ركن أساسي من األركان اليت يستند عليها النظام اإلجتماعي، متارس أدوارا وظيفية اجتماعية و وظيفية 

االهداف، حيث أنه االجتاه التقليدي للمرأة سائدا  بأهنا كائن بيولوجي تنحصر وظيفتها يف  متعددة األبعاد و

الزواج و اإلجناب و الرعاية األسرية، ألن هذه النظرة قد حددت مكانة املراة و دورها الفعال يف اجملتمع، فاملرأة 

ثر من موقع من مواقع احلياة، فقد اليوم احتلت مراكز عديدة  مرموقة داخل اجملتمع، حيث أصبحت رائدة أك

استطاعت أن تتحدى كل الصعاب و العقبات اليت تعمل على إضعاف طاقاهتا و كفاءاهتا يف العمل، على 

 2.املساواة و احرتام القاعدة النسوية

                                                           
1
 43ص  مرجع سبق ذكره ،حسين تيم، إيتهال محمد النادي،  - 

 
2

- :21 14/06/2019, 14 https://platform.almanhal.com 

https://platform.almanhal.com/
https://platform.almanhal.com/
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و ذلك باعتبار اجملتمع نسق  "و كما حتدثنا سابقا عن املرأة و األسرة، جيب اآلن أن نتحدث عن املرأة و اجملتمع، 

كلي تتفاعل فيه كل األنساق الفرعية، ألن احلياة اإلجتماعية للمرأة العاملة و خصوصا املزاولة للعمل احلريف يف 

دورين كبريين يستدعي كل واحد منهما جهد عضلي البيت أصبحت معقدة نوعا ما بعدما حتملت مسؤولية 

 1."باختالف اجملتمع الذي تنتمي إليه كبريينوفكري  

و يف هذا الصدد تطرقنا إىل طرح التساؤل حول عالقة املرأة العاملة داخل البيت باجملتمع و كان تصريح إحدى 

 :املبحوثات كاآليت

 : 00املقطع رقم 

و مام مين قعدت في الدار و ال التقاعد تاعي، بصح نبغي نعاوت روحي  أنا مالقري كاين الشهرية تاع" 

 .(بيع المالبس) 10المبحوث رقم  2"عندي الفيد بزاف، أيا خممت باش ندير حاجة نستفاد منها

إن البيت يعد مملكة املرأة اخلاصة اليت تشعر فيها باحلرية و األمان خاصة أهنا أصبحت تستعمله كمكان للعمل، و 

ت مزاولة األنشطة احلرفية داخل البيت ال يقتصر فقط على النساء األقل من املستوى اجلامعي، أصبح هناك أصبح

خط أيضا للنساء اللوايت يعملن ضمن القطاع الرمسي، و هذا ما صرحته إحدى املبحوثات بعدما أخذت التقاعد 

 .و أصبحت متارس هذا النشاط و هو بيع املالبس و دافعها ليس مادي

 

 

                                                           
1

أطروحة  اآلثار األسرية و اإلجتماعية المترتبة عن عمل المرأة خارج البيت، دراسة ميدانية للنساء العامالت بمدينة األغواط،عاجب بومدين،  -

 .32، ص  (3403، 3402)، الجزائر، 3لوم في علم النفس، كلية العلوم اإلجتماعية، جامعة وهرانللحصول على شهادة دكتوراه ع

رغم أنه لدي راتب تقاعد، لكن أريد مساعدة نفسي و خصوصا عندما حصلت على التعاقد أصبح هناك وقت فراغ، "   :بمعنى :10المقطع رقم -0

 "لذلك أردت أن أعمل شيء ألستفيد منه
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 خصائص األنشطة الحرفية-4

 عد القدرة على تسجيلها رمسيا يف أنظمة السجل التجارية  املرأةاحلرفية املزاولة من طرف  األنشطةتتميز هذه 

الشائعة عن ذلك، و اليت تتسم بعدم  األمثلةو الصناعية بالدولة، فالباعة املتجولون، و اإلنتاج املنزيل من بني 

 .الرمسية

أفراد و الوضع األكثر شيوعا هو وجود فرد واحد  0ف عليه أن هذه األنشطة ال يزيد عن من املتعار الحجم  -1

 .مالك هلذا النشاط، و قد تكون مساعدة من طرف أفراد العائلة

غالبا يتميز العاملون يف هذه األنشطة غري الرمسية بأهنم ذو دخل حمدود، و خصوصا النساء  محدودية الدخل -1

، لذلك قمنا 1ظهر أمهية هذه األنشطة يف أهنا حتاول أن تغيث الفقراء حمدودي الدخلالعامالت يف البيوت، و ت

 :بطرح التساؤل حول هل الدخل يكفي لسد حاجيات هؤالء النساء و كان تصريح أحد املبحوثات

 :14المقطع رقم 

من حاجة للدار بها دو  كيما يقولك مول التاج و يحتاج، بصح راني معاونة روحي، بالحق شريت شعال" 

 " 2..الدراهم شريت شوية ماعين جدد و كويزينيار، و الخدمة تكون ناشطة بزاف في الصيف مع األعراس

 (صناعة حلويات تقليدية ) 13المبحوثة رقم 

 

 

                                                           
1
 .24، صمرجع سابقالرحمان، غادة عبد - 

: 45المقطع رقم 
2
، و ...ان مول التاج و يحتاج، و كن ساعدتني كثيرا هذه المهنة ألنني إشتريت بعض مستلزمات البيت كالفرن و غيره ".:بمعنى 

ا واجبات كالعمل المنزلي هذه  المهنة تكون خاصة في الصيف مع األعراس، و هذه المهنة إنت وشطارتك في الدخل، و خصوصا نحن النساء لدين
  .و المهنة
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 :كما صرحت أخرى 

 :10المقطع رقم 

باش يدخل مصروفه مع حنا النساء ....و شطارتك، الزم الواحد يكون ناشط و يبكر و هاذي الخدمة انت"

 (.حالقة )01رقم  املبحوثة 1"عندنا زوج خدمات الخدمة تاع الناس و الشغل تاع الدار

اخل، و كل ذلك ..، احلالقةتساهم املرأة يف العديد من األنشطة احلرفية مثل اخلياطة، صناعة احللويات و املعجنات

من أجل تنمية و إعالة األسرة و اجملتمع، كما أهنا تشكل نصف اجملتمع،  و ال ميكن أن نشك يف أمهية أدوارها يف 

 .املشارك اإلجتماعية و اإلقتصادية

اليت تزاوهلا،  احلرفيةني داخل األسرة أال و هو األشغال املنزلية و املهن ممهاهلا  و حسب تصريح املبحوثة فاملرأة 

باألعمال املنزلية، بينما كلفت  املرأةحيث أنه توجد أدوار يف األسرة و يف إطار التنشئة اإلجتماعية اليت كلفت 

الرجل بالعمل خارج البيت إلعالة األسرة، و على الرغم من هذا فأصبحت املرأة تزاول كلتا احلالتني و هذا كله 

 .ذلك بسبب الظروف اليت أصبحت تدفعها لفعل

 :المكان -0

ميثل املنزل مكان العمل أو بداية اإلنطالق للعمل، ففي املنزل يتم إنتاج السلعة أو اخلدمة و جتهيزها للبيع، 

فاالنتاج املنزيل يتم إجنازه كليا أو جزئيا يف املنزل، و عادة ما يقوم صاحب املشروع أي املرأة بتخصيص غرفة 

 .اخل، حتتاج إىل مكان خمصص....حللوياتصناعة ا, للعمل فالتطريز أو احلالقة أ

 

 
                                                           

0
 ".هذه المهنة إنت وشطارتك في الدخل، و خصوصا نحن النساء لدينا واجبات كالعمل المنزلي و المهنة ".:بمعنى:10المقطع رقم 
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 :الخبرة و التعليم -4

تضري الدراسات إىل أن أصحاب هذه املهن و العاملني فيها من ذوي التعليم احملدود و رمبا ال يتلقوا أي تعليم 

 نظامي، و لكنهن حريصات على حتسني أوضاعهن، أما من حيث اخلربة و املهارة فعادة ما يتم اكتساهبا بطريقة

غري نظامية، كما أن مستوى املهارات عادة ما يكون منخفضا و يتم اكتساهبا تلقائيا من خالل ممارسة عملية 

اإلنتاج أو من خالل املالحظة، أو من احد أفراد العائلة، و يف الوقت الراهن حتاول املؤسسات التنمية 

 1.االقتصادية و األجتماعية أن ترفع عمليات التدريب

 (:منظمغير )التسويق  -0

 :تتميز عملية التسويق هلذه األنشطة احلرفية بعدم اإلنتظام و يرجع السبب يف ذلك

 كان هناك شك يف   السوق الذي يتم فيه البيع ذو مكان متغري، فأحيانا يتم البيع يف املنزل، و ان

استمرارية البيع من داخل املنزل وفقا لتغري ظروف األسرة يف منوها و حجمها و ظروف أطرافها، اما إذا 

 .مت البيع خارج املنزل من خالل البيع املتجول فال شك أن السوق يتغري حبسب لذلك التجول

 مد على مساومة املشرتيتعود عملية التسعري على جهود شخصية و تقدير البائع، كما أهنا تعت. 

  ليس هناك دراسة واضحة جتري على املنتج امللزم تقدميه يف السوق، سواء كان سلعة أو خدمة، حيث

يظهر املنتج وفقا للموارد احملدودة املتاحة أمام صاحب املشروع، أو اختياره عادة مقيد مبا هو متاح لديه 

 .من موارد

 ن، حيث يعتمد على العالقات العامة، و املهارة الشخصية ليس هناك جهود منظمة للرتويج و اإلعال

 2.اخل....يف البيع

  

                                                           
1
 .25و  25ص مرجع سبق ذكره ، غادة عبد الرحمان، - 
 

2
- :25 06/05/2019, 14 www.lahaonline.com 

http://www.lahaonline.com/
http://www.lahaonline.com/
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 أسباب و دوافع عمل المرأة داخل المنزل : 0

املسيطرة يف  من أكثر املسائل املثرية للجدل يف اجملتمعات املعاصرة احلديث عن عمل املرأة، فإذا كانت اإلجتاهات

الساحة الثقافية تعترب أن عمل املرأة أصبح حقا بديهيا يف احلقوق اإلنسانية، و حاجة موضوعية تفرضها طبيعة 

 التحوالت اإلجتماعية و اإلقتصادية، فإن االجتاهات األخرى تعترب أن عمل املرأة مع ارتفاع معدالت البطالة 

 .الدو عدم توافر الظروف للعناية باألسرة و األو 

فثمة حزمة من الدوافع إىل العمل عند املرأة، ترتبط جبملة من الظروف اجملتمعية اإلقتصادية واإلجتماعية و الثقافية،  

كما ترتبط جبملة بسكل أدق جبملة من الظروف األسرية اليت حتيط باملرأة، إذ تتعدد الدوافع بني رفع املستوى 

حتقيق مكانة إجتماعية، وقد تكون ألسباب نفسية هبدف شغل  اإلقتصادي لألسرة، أو الشعور باملسؤولية و

 1.أوقات الفراغ

 :أسباب و دوافع إقتصادية/ 1.1

تعد الدوافع اإلقتصادية لعمل املرأة يف معظم احلاالت الدوافع األكثر شيوعا يف معظم اجملتمعات النامية، و هذه 

 سببا  ة كفرد أو األسرة، و يشكل الدافع االقتصاديالدوافع متعددة و خمتلفة حبسبل الظروف اإلقتصادية للمرأ

و حمركا قويا حيرك املرأة و يدفعها حنو العمل ألسباب مجة و متعددة، تتعلق باحلاجة للدخل لعدم وجود معيل، أو 

تكاليف  بسبب الفقر يف األسرة أو تعطل األب أو الزوج عن العمل أو اخنفاض مستوى الدخل مقارنة بارتفاع

 .املعيشة

                                                           
1
، الهيئة "دراسة ميدانية لواقع المشكالت النساء العامالت" ، اآلثار األسرية الناجمة عن خروج المرأة السورية للعمل، جهاد ذياب الناقوال، - 

 .23،ص.3404العامة السورية للكتاب، دمشق، 
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و يف هذا الصدد مت طرح سؤالنا حول األسباب و الدوافع اليت أدت باملرأة للعمل داخل البيت و كان تصريح أحد 

 : املبحوثات كاآليت

 : 00املقطع رقم 

تاع قريزيل  produitايا وليت نشري أنا راجلي كان خطرة خيدم خطرة يقعد موالش يطيق على املصروف "

بيع ) 04املبحوثة رقم ." 1اخيت املعيشة غالت ها الزم خندمو باش نعيشو اوالدناجافال و نبيع و راكي تشويف 

 (.منظفات األرض

 :تحسين الدخل. 1.1.1

للعمل يف مراحل خمتلفة من التطور اإلقتصادي و اإلنساين، و يعترب الدافع وراء عمل املرأة هو  باملرأةدفعت احلاجة 

سرة، إذ يظهر عمل املرأة اجلزائرية داخل البيت إسهامها الكبري يف حتسني احلاجة املادية و الرغبة يف زيادة دخل األ

 .دخل أسرهتا

 :عدم وجود معيل لألسرة .1.1.1

جتد املراة نفسها يف الكثري من األحيان مضطرة للعمل، بسبب االحوال املعيشية و األسرية الصعبة، مثل عدم 

جود معيل هلا بسبب الطالق أو وفاة الزوج أو بسبب وجود مصدر للدخل يف األسرة لسبب او آلخر، كعدم و 

 2.مرض الزوج، و نتيجة هلذا السبب تصبح املرأة هي املعيل الوحيد لألسرة

 
                                                           

 

منظفات األرض و أقوم ببيعهم، ألان املعيشة ( PRODUIT)زوجي و أحيانا ال، لذلك أصبحت أشرتي املنتوج يعمل أحيانا  " بمعنى : 42المقطع رقم 0
 "أصبحت تتطلب ذلك، و جيب علينا العمل لنعيش حنن و أوالدنا

2
يب، الرياض، ، المركز العربي للدراسات األمنية و التدرتأثير عمل المرأة على تماسك األسرة في المجتمع العربياضر،حسون تم - 

 .33،ص.0225
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 :و يف هذا الصدد صرحت أحد املبحوثات

 : 00املقطع رقم 

بال راجل الزم ختدم  أنا واحدة من الناس، مدابيا لكان راين مرحية، بصح محبوك شا باغي ندير، املرا كيتكون" 
رقم  املبحوثة 1".باش تعيش و تعيش والدها، سريتو يال خماالهلاش الشهرية، احلل الوحيد عندها اخلدمة

 .(حلويات تقليدية)00

إن كثري من النساء العامالت جلأن إىل العمل حتت ضغط احلاجة املادية خاصة عندما ال جتد املراة رجال أو عائلة 

ة العيش، فإهنا سوف جتد نفسها جمربة على العمل، و قد تكون هناك أسباب مؤدية لعملها  تعتمد عليها يف لقم

كاحلاجة املادية،أو إشباع حاجاهتا أو فقدان العائلة، و هكذا يف مثل هذا احلال تتداخل الدوافع اإلقتصادية مع 

 .مل كل املسؤوليات منفردةالظروف و األسباب اإلجتماعية، كما تصبح املرأة يف هذه احلالة يرتتب عليها حت

 :اإلستقالل اإلقتصادي للمرأة .0.1.1

يهدف قسم من النساء من وراء العمل، إىل الرغبة باالستقالل املادي عن الزوج، ألهداف خمتلفة كالسعور باألمن 

عن الزوج رمبا لتلبية احتياجاهتا  أو الرضا النفسي أو املكانة اإلجتماعية، و يكون سعيها لإلستقالل اإلقتصادي

 اخلاصة، أو مبا يتعلق مبستلزمات املنزل الكمالية، و يرى بعضهن أن الغاية من العمل هو التحرر من التبعية، 

 .و جيسد إستقالهلا اإلقتصادي قدرهتا على التعامل احلر مع اآلخرين، و إشباع حاجاهتا املختلفة

 

 

                                                           
0
أنا شخصيا أريد البقاء مستريحة ، و لكن ال أستطيع فعل أي شيء ، المرأة التي تكون بدون زوج يجب عليها العمل لكي تعيش هي و " :بمعنى 

 .".أوالدها و خصوصا إذا لم يترك لها راتبا شهريا ، الحل الوحيد عندها هو العمل 
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 :عيةالدوافع و األسباب اإلجتما/ 1.1

لقد تغريت الظروف اإلقتصادية و اإلجتماعية يف مجيع اجملتمعات يف الوقت احلاضر، و تغريت آراء العديد من  

 الإلراد حول جدوى و فوائد عمل املرأة، و قد تتعدد الدوافع اإلجتماعية إىل العمل عند النساء باختالف ظروفهن 

 1.نة اإلجتماعية من األسباب األخرى لعمل املرأةاإلجتماعية، و إضافة لذلك قد يكون البحث عن املكا

 :الطالق او وفاة الزوج .1.1.1

من املعروف أن احلياة اإلجتماعية و األسرية يف ظروفنا املعاصرة ال تسري سريا حسنا دوما، و قد متر بتغريات و 

، و هذا ما يدفع باملرأة لإلعتماد على ذاهتا ظروف قاهرة، كالطالق أو وفاة الزوج مما يهدد كيان األسرة و إستقرارها

يف تأمني الدخل، و البحث عن عمل دائم أو مؤقت أو هامشي، و بصرف النظر عن قيمة األجر الذي تتقاضاه، 

و يف دراسة قام هبا مكتب العمل يف الواليات املتحدة تبني أن املصائب اإلجتماعية هي اليت محلت املرأة على 

ال سيما إذا كان الزوج املتويف كان ينتمي للطبقات الدنيا ال يرتك شيئا وراءه مما يضطر  البحث عن العمل، و

 2.الزوجة إىل مواجهة الواقع و السعي يف احلصول على الدخل الذي يؤمن معيشة األسرة و بقائها

 :تحقيق مكانة إجتماعية. 1.1.1

سباب اليت تدفع بعضهن للتحدي، إذ يرى بعض الرجال تعد نظرة اجملتمع السلبية أو بعض رجاله لعمل املرأة من األ

اخل، كما حرمتها تلك النظرة من ممارسة حقوقها و هواياهتا الشخصية ...أو مهمة املرأة حمصورة بالتنظيف و الطبخ

داخل البيت أو خارجه، و أصبح هاجسها الوحيد حتطيم هذه القيود اإلجتماعية و ملىء أوقات فراغها، هلذا فقد 

املرأة يف العمل حال لبعض مشكالهتا، من ناحية أخرى يرى علماء اإلجتماع أن اإلنسان يسعى دائما من وجدت 

                                                           
1
 .33صمرجع سابق ، ، جهاد ذياب الناقوال، - 

2
 .040،ص0232، ترجمة حسين عمر، مكتبة النهضة المصرية، المرأة و العمل في أمريكاروبرت وستمس،  - 
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أجل توكيد ذاته، لذا من الطبيعي أن تندفع املرأة حنو العمل كي حتقق لنفسها مكانة إجتماعية، فقد توصلت بعض 

ل العمل حتقيق ذاهتا و مكانتها اإلجتماعية و الدراسات اإلجتماعية امليدانية و النظرية بأن املرأة تريد من خال

 .1إشباع حاجاهتا النفسية واألجتماعية

 المرأة و العمل المنزلي-0

يعترب العمل املنزيل مسؤولية املرأة، حيث أهنا تقوم به يوميا و بشكل متسلسل دون ان تتلقى أجرا مقابل القيام به، 

 .ما تواجهه املرأة مشكلة التوفيق بني عملها املنزيل و عملها احلريف أو ما يسميه البعض صراع األدوار و من اهم

إن العمل الذي هتب املراة له نفسها و اجلهد الذي تبذله  Pierre Bourdieuو حسب السوسيولوجي 

ذا كثريا ما ينظر إىل عمل املرأة يف املنزل و الذي هو غري مأجور يعد عدمي القيمة ألنه خارج فضاء السوق، و هل

املنزيل بأنه خطري، فاملرأة باعتبارها مربية و مكونة للجيل اجلديد البد من مساعدهتا خاصة ملا تكون عاملة أو 

 2.متارس مهنة معينةحىت ميكنها التوفيق بني عملها املنزيل و أداء مهنتها

 هي التنظيف،غسل املالبس، هتيئة الطعام، خدمة الزوج و األعمال املنزلية اليت تقوم هبا املرأة داخل البيت 

 .و األطفال، باإلضافة إىل ذلك أصبحت املراة تزاول نشاطات و مشاريع صغرية داخل البيت ملساعدة أسرهتا

لذلك قمنا بطرح التساؤل حول القدرة على التوفيق بني العمل املنزيل و العمل احلريف الذي متارسه فكان تصريح 

 :حوثات كاآليتأحد املب

 

                                                           
1
 .37، ص0275، مكتب الخدمات الطباعية، سوريا سيكولوجيا المرأة العاملةنعامة سليم، - 

2
دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة عمل الزوجة و إنعكاساته على العالقات األسرية، بن زيان مليكة،  - 

جزائر، الماجيستر في علم النفس، كلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإلجتماعية، قسم علم النفس و العلوم التربوية، جامعة منتوري، قسنطينة، ال

 .52ص(.3445، 3445)
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 :00املقطع رقم 

واه نورمال والفت، فالبداية جاتني صعيبة شوية باه نوفق بين الخدمة تاعي و الشغل تاع الدار بصح دروك " 
صاي والفت راني دايرة بروقرام لروحي و مع راني دايرة خدامة عند روحي مشي كيما تكوني عند الدولة 

الحمد هلل راني منظمة وقتي ما بين الخدمة تاع الناس و الدار، و مين  تكوني مقيدة في الوقت، دروك
 .(حالقة)12رقم المبحوثة  1،"تكون الخدمة بزاف عندي يعاونوني صحاب الدار 

 :و صرحت أخرى

 : 00املقطع رقم 

هنا تنظمي وقتك،  بزاف، مطيقيش les clients    تكون كاينة مناسبة يكونوا ليكليوشوفي كي "          
و الزم تكملي الخدمة تاع الناس و اهلل ديفوا حتى نسمح في داري، و من غير مناسبات يكون كاين الوقت 

صناعة )10رقم  مبحوثة 2"تكون الخدمة قليلة persqueقادرة تكملي الشغل تاع الدار و خدمة الناس، 
 (.الحلويات

تواجه املرأة عدة أدوار يف اجملتمع، فهي تساهم يف حتقيق التوازن بني الدور املهين أو احلريف الذي تؤديه داخل 

البيت و األعمال املنزلية الواجبة عليها أو إن صح القول االعمال الروتينية، و حسب تصريح املبحوثة فإنه يكون 

هتا يف حتمل األعباء املنزلية، و مع العلم أن املرأة تعترب هناك مشاركة أو مساعدة يف بعض األحيان من طرف أسر 

 .ربة بيت، معيلة لألسرة، فإننا جند الكثري من النساء يقدرن و يفخرن بأدوارهن الذين يقمن هبا داخل البيت

احلرفية داخل البيت و العمل املنزيل يربز أمهية املرأة املاكثة بالبيت اليت جتمع وتوازن بني  إن القيام باالنشطة

النوعني، و هو يبني شدة العبء النفسي للمرأة إلدارة هذه االنشطة اليت تتطلب التنظي الذايت و اإلنضباط يف 

                                                           
ي البداية كانت المهمة صعبة قليال لكي أوفق بين مهنتي و عملي المنزلي، و لكن اآلن عملت برنامج لتنظيم نعم، عادي لقد اعتدت ، ف" :بمعنى80المقطع رقم 1

 .، و عندما يكون هناك ضغط في العمل، تكون مساعدة من قبل أصحاب البيت(القطاع الرسمي)الوقت و خصوصا أنني أعمل في البيت و ليس عند الدولة 

دما تكون هناك مناسبات يزداد عدد الزبائن، هناك ال أستطيع تنظيم وقتي، و خصوصا يجب إكمال العمل، و هللا أحيانا أسمح في عن"  :بمعنى:80المقطع رقم  0

 ."َبْيتِي، و من غير مناسبات يكون العكس
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لية واملهنية معا، ألن السبب أو العامل الوقت، و يف بعض األحيان يكون هناك تعقيد يف دمج فضائي للحياة العائ

 .املشرتك هنا أن كالمها يكون داخل إطار البيت
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 :خالصة 

للمرأة العاملة دور مهم و فعال يف كافة جماالت و أنشطة احلياة اليومية ، و من خالل هذه األمهية يربز الدور 

األنثروبولوجيا إلثراء املعارف النظرية حول عمل املرأة ، الفعال لألكادميني و الباحثني يف جمال علم اإلجتماع و 

فعمل املرأة خارج أو داخل املنزل كان له الكثري من الدوافع و األسباب اليت دفعت املرأة ملزاولة النشاطات احلرفية 

عرفية اليت يف القطاع غرب الرمسي و من أبرز هذه األسباب هي احلاجة املادية و اليت تعد يف كافة الدراسات امل

تتناول املرأة يف العمل على رأس احلاجات و املتطلبات اليت تسعى املرأة من خالل العمل إىل حتقيقها ، باإلضافة 

إىل جمموعة من األسباب اليت يعتربها بعض الباحثني أهنا من الثانويات كاحلاجة اىل حتقيق الذات و اكتساب 

 .مكانة اجتماعية مرموقة داخل اجملنمع 



 القطاع الغير رسمي  المرأة في : الفصل الثالث 

 تمهيد 

 تعريف القطاع غير الرسمي .1

 تطور القطاع غير الرسمي في الجزائر مراحل .2

  خصائص القطاع غير الرسمي .3

 المرأة و القطاع غير الرسمي .4

 خالصة 
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 القطاع غير الرسمي : الفصل الثالث 

 :تمهيد 

 إن العمل يف القطاع غري الرمسي ميثل نشاطات إنتاج و بيع السلع و اخلدمات املشروعة تتسم بعد التنظيم 

 .و احلماية، لذا اتسع نطاق هذا املفهوم يف العامل و أصبح من أهم املواضيع اليت ختص التنمية يف البلدان النامية

إن التحوالت اليت تصاحب تطور العمل غري الرمسي و اليت ال ختضع لعوامل اقتصادية، هي مزيج من سلوكيات 

إجتماعية تعرب عن إثبات الذات من جهة و منط إقتصادي فرض نفسه، إن طبيعة النشاطات غري الرمسية جتعل 

اين، ويتضح أن القطاع غري الرمسي منها أكثر قابلية إذ تسمح لصاحبها مبمارستها حتت أي ظرف زماين أو مك

حيتل حيزا هاما يف اإلقتصاد اجلزائري، و بالرغم من ان القطاع قادر على امتصاص األزمات و سد الثغرات يف 

لسوق الرمسي إال أن اإلنعكاسات السلبية اليت خيلقها على مستوى اإلقتصاد الوطين و املتمثل أساسا يف ضياع 

 .نة العامة للدولة و اخلطورة اليت يشكلها على القطاعات الرمسيةجزء كبري من إيرادات اخلزا
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 ريف القطاع غير الرسميتع-1

مفهوم القطاع غري الرمسي بالغموض لدى بعض الباحثني يف البداية، و ال زال حىت حد  لقد امتاز استخذام

الساعة موضوع جدال بينه و بني مصطلح القطاع الرمسي، فكان االستخدام للمفهوم األول قطاع غري الرمسي 

ين يسكنون يف جملموعة الناس الذين يعيشون على حافة الفقر من ناحية، و من ناحية أخرى إىل األفراد الذ

 استخدامإىل أفراد يسكنون مساكن غري الئقة مت متلكها، و من ناحية أخرى  أو، (األحياء الفقرية)ضواحي املدينة 

و غريهم،  أيضا لإلشارة إىل األفراد الذين يشتغلون يف أنشطة ال يقبلها اجملتمع كبائعي املخدرات على سبيل املثال

ن األفراد الذين لديهم أجر منخفض، و أيضا الذين ينتقلون من الريف إىل و أحيانا اخرى كان يعرب املصطلح ع

 .املدينة حبثا عن قوة العيش، باعتبار هذه الفئة ال جتد عمال يف القطاع الرمسي بسهولة

و من بني املصطلحات و املفاهيم اليت استخدمت كمرتادفات أو معانيها متشاهبة مع القطاع غري الرمسي، القطاع 

ي، القطاع غري املنظم، القطاع املوازي، القطاع العشوائي، اخلفي، غري امللحوظ، غري الرئي، حتت أرضي، اهلامش

 1.اخل...الظلي، غري شرعي، السوق السوداء

و قد مت تعريفه حسب املؤمتر الدويل خلرباء إحصاءات العمل بأنه ميثل جمموع الوحدات املنتجة للسلع و اخلدمات 

غل و جلب العوائد، هذه الوحدات متثل خصائص مؤسسات فردية تتميز مبستوى غري هبدف خلق مناصب الش

هام من التنظيم، سلم مقيد للعمليات مع عدم التفرقة بصورة واضحة بني العمل و رأس املال كعاملني مستقلني 

ل ان وجدت فهي من عوامل االنتاج، كما ال ميكن التمييز بني املمتلكات املهنية و العائلية، إن عالقات العم

 .مبنية على التشغيل املؤقت، الروابط العائلية، الشخصية أو اإلجتماعية

                                                           
1
 .861، ص مرجع سابقاالجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي في المجتمع الجزائري ،الحراك بوزيدي سليمان،  - 
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 إخل ،....إن النشاطات اليت متارس ليست بضرورة هتدف للتهرب من الضرائب أو اشرتاكات احلماية االجتماعية

الرمسي عن ممارسات  أو التالعب على القانون و اإلجراءات اإلدارية، و عليه جيب عزل نشاطات القطاع غري

 1.االقتصاد اخلفي

و يعرف آالن موريس القطاع غري الرمسي، بأنه قطاع أكثر تعميقا، فهو نظام متعدد و شامل أين تشكل السوق 

بروزا يف هذا القطاع، هذه مع تضمن النشاطات غري املراقبة و املتعددة و منها التحوالت  السوداء العنصر األكثر

التكميلية، املقايضة، عملية إعادة توزيع املواد احملصلة، علما  األعمالخريات االستهالكية، ئل االنتاج و للالوس

 يالفيزيقمبختلف الطرق على الزبائن و األقارب، فهو نظام يفرض نفسه بكل قوة يف خمتلف جماالت إعادة اإلنتاج 

 .و أجر، هبدف سد الثغرات اليت يرتكها القطاع الرمسي

عيب أمام عجز الدولة و القطاع الرمسي عن حل مشكالت البطالة و الفقر يف اجملتمع، إذ فهو أيضا رد فعل ش

 .للقطاع الرمسي األزمة،و توفري العمالة ةالفائضيتميز بقدرة كبرية على إستيعاب العمالة 

القطاع غري الرمسي، على أنه عمل أسود يوجد يف كل مكان، قطاع آخر ( Granchi)كما عرف قرانشي 

لإلقتصاد الالرمسي، أي تتعدم مثل هذه التعقيدات و التشريعات على محاية الشغل و من يقوم به أعباء ضريبية، 

 .، عن طريق النقابة، إنه العمل األسود تقيديهيتحملها أرباب العمل و أصحاب املؤسسات، و ممارسات 

عاملني يف ( 60)تستخدم أقل من  و يعرفه البعض بأنه ذلك القطاع الذي يتكون من جمموعة املنشآت اليت

عاملني يف قطاع التجارة، باإلضافة إىل ( 60)القطاع الصناعي و قطاع اخلدمات، و تلك اليت تستخدم أقل من 

 2.العاملني مبنازهلم

                                                           
1
في األنتروبولوجيا  الدكتوراه، أطروحة لنيل شهادة التشغيل غير الرسمي بين الدافع اإلقتصادي و اإلجتماعي في الجزائر عطار عبد الحفيظ، - 

 .53ص.9002جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
2
 .878.879، صسابق مرجع  ، الحراك االجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي في المجتمع الجزائري بوزيدي سليمان، - 
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بأنه قطاع ينظم جمموعة وحدات إنتاجية تتميز  BITو عرف أيضا حسب تقرير كينيان مكتب العمل الدويل 

ئص و املعايري خاصة التقنية منها، باإلضافة إىل ضعف مستوى القوانني اليت حتكم بسري هذه مبجموعة من اخلصا

 .هنا إىل التحليل على مستوى الوحدة اإلنتاجية BITالوحدات و بالتايل فقد أشار 

 أي املؤسسة ،حيث اعتمدت معظم احلكومات واملؤسسات العاملية هذا املنهج هبدف قياس النشاطات غري الرمسية

 .، وكذلك التمييز ما بني الوحدات االنتاجية الرمسية وغري الرمسية  PIBودرجة مسامهتها يف 

بأنه جمموعة من الوحدات االنتاجية اليت : CISTبتعريف آخر حسب امللتق الدويل إلحصائيات العمل      

ت، وتتميز هذه تنتج سلع او خدمات هبدف خلق مناصب عمل ومداخيل لألفراد املمارسني هلذه النشاطا

 :النشاطات مبجموعة من اخلصائص منها

 .ضعف مستوى التنظيم -

 .عدم وجود تقسيم بني عامل رأس املال والعمل كعامل إنتاج  -

 .تعتمد عالقات العمل على ما يسمى بالعمل املومسي والعالقات العائلية واالجتماعية -

 .اقتصاد سلع ضعيف -

على أنه عبارة عن عمليات االنتاج : باجلزائر CNESكما يعرفه اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي     

الستاذ أمحد هين ا وعرفها.وتبادل اخلربات واخلدمات اليت ال تدخل كليا أو جزئيا ضمن االحصائيات واحملاسبة

 1.ا تتعمد غض البصر عنها على انه ينحصر يف مجلة من النشاطات اليت ال تراها الدولة او اهن

                                                           
1
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر في اإلقتصاد، اإلقتصاد غير الرسمي في الجزائر دراسة سوق الصرف الموازيعدة حورية، بور - 

 .66ص،9082ة وهران، الجزائر، ولي، جامعتخصص إقتصاد د
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املتعلقة بالعمالة  األنشطةكسب الدخل مع استبعاد   إىلالرامية  األنشطةويشمل القطاع غري الرمسي جمموع 

التعاقدية واليت ينظمها القانون، واليت تكشف يف هذا التعريف التأكيد على صفة احلماية القانونية اليت يفتقدها 

ضمن  األنشطةتفق مضمونه مع تعاريف أخرى واليت تدرج جمموعة من القطاع غري الرمسي فحسب، حيث ي

القطاع غري الرمسي من حيث اشرتاكهما يف صفات افتقار التنظيم، عدم التسجيل الرمسي، واالفتقار للحماية ومن 

ن جند الباعة املتجولني، بائعي اجلرائد يف الطرقات، عمل النساء يف البيوت السائقني دو  األنشطةبني هذه 

 .اخل ...، احلمالنياألحذيةترخيصه، ماسحي 

يتكون من أنشطة متنوعة حيصل عن  نتاجياإ اوقد تبىن تعريف امساعيل  قرية للقطاع غري الرمسي والذي يعتربه منط

، ال وجودها خارج حدود االقتصاد الوطين املعرتف هبا إىل ةفباإلضافطريقها الكثري من افراد اجملتمع على عيشهم، 

تتمتع بأية محاية سواد من ناحية الدخل او العمل، وهذا يعين أنه يضم أنشطة متنوعة وأفراد متباينني يستخدمون 

 1.البريوقراطية واإلجراءاتالعمل الكثيف ويعملون على نطاق ضيق وال خيضعون للروتني االداري والقواعد 

لنشاط االقتصادي كان سائدا يف نظريات التنمية قبل وتضيف الباحثة حميا زيتون أن مفهوم االزدواجية يف ا   

إستخدام مفهوم االزدواجية يف النشاط االقتصادي كان سائدا يف نظريات التنمية قبل استخدام مفهوم القطاع غري 

،    Arthur Leuris"الذي انتشر بعد احلرب العاملية الثانية خاصة الذي قدمه  فالنموذجالرمسي بوقت طويل 

على قطاعني للنشاط االقتصادي يف الدول النامية، قطاع حديث وقطاع تقليدي، فاألول يشمل كان يقوم 

متقدما، والنشاط  اإنتاج، واليت تستخدم األجنبيةذات االرتباط املباشر بالعامل اخلارجي، واالستثمارات  األنشطة

القطاع التقليدي فيشمل على االنشطة اليت كانت سائدة قبل  أمايف هذا القطاع هو النشاط الصناعي،  األساسي

                                                           
1
 .95ص ، مرجع سابقبوخيط سليمة ،- 
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تغلغل منط االنتاج الرأمسايل يف اقتصاديات العامل الثالث، واليت استمرت أيضا يف التواجد بعد دخول هذا النمط 

 1.احلديث، وظلت تستخدم اساليب االنتاج التقليدية والنشاط االساسي يف هذا القطاع هو الزراعة

هوم القطاع غري الرمسي مفهوما عائما عسري الضبط والتحديد نظرا لزخم االنشطة واملمارسات اليت من ظل مف    

املمكن ان تنضوي حتته من ناحية، ونظرا لتزايد هشاشة احلدود الفاصلة بني االنشطة اليت من املمكن ان تعد 

ة ملفهوم القطاع غري الرمسي بتطور حجم رمسية وتلك اليت ال ميكن ان تعد كذلك، وقد تطورت التعريفات االجرائي

ذلك القطاع وبتنامي اصناف االنشطة املمارسة ضمنه، اىل حد اصبح يتجلى فيه كمكون شبه دائم يف مشهد 

االقتصاد املعومل مع خمتلف ما جد من حتوالت هيكلية يف العمل واملؤسسة يف الدول النامية والدول املتقدمة على 

 .حد سواء

بتقدمي  1990ب العمل الدويل يف الدورة اخلامسة عشر للمؤمتر الدويل االحصائي للعمل يف سنة وقد قام مكت  

تعريف اجرائي للمفهوم بعد ما شهده من جدل ونقاش كبريين قبل تلك الفرتة، وورد بذلك التعريف ان القطاع 

ن عمل ودخل لالفراد املعنيني غري الرمسي يتمثل يف جمموعة من الوحدات املنتجة خلدمات وملواد هبدف بعث مواط

وتتأسس عالقات العمل هبا إذا ما . هبا، ومتتاز هذه الوحدات مبستوى ضعيف من التنظيم واالنتاج وبضعف املوارد

وجدت على العمل اخلرطي، وعلى عالقات القرابة والعالقات الشخصية واالجتماعية أكثر مما تتأسس على 

 2.القوية واملوثوق هبااالتفاقيات التعاقدية ذات الضمانات 

كما يقصد بالقطاع غري الرمسي هي تلك الفئة من الصناع او التجار اليت تعمل يف اخلفاء وهدفهم االول هو     

احلصول على الربح السريع دون االلتزام بأي أعباء مالية سواء تأمينية أو ضريبية، وبصورة أبسط ميكن تعريفه بأنه 

ة احلكومة وال يتم حتصيل ضرائب عنها، كما أهنا ال تدخل يف حسابات الناتج انشطة إقتصادية ال ختضع لرقاب

                                                           
1
في علم  دراسة ميدانية بمدينة سعيدة ، مذكرة لنيل شهادة الماجيسترالشباب و األنشطة اإلقتصادية غير الرسمية في المدينة ، بوزيدي سليمان،  - 

 .865، ص ،9089-9088، الجزائر ، 9اجتماع الحضري ،قسم علم اجتماع ، منشورة جامعة وهران 
2
 .985-989ص  .، مرجع سابقالتايب، عائشة - 
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على خالف أنشطة القطاع الرمسي اليت ختضع للنظام الضرييب والرقابة وتدخل يف حسابات الناتج  اإلمجايلالقومي 

 1.اإلمجايل

ذي وجهت له عدة ي،  الوم، وخاصة مصطلح غري الرمسكما يقر البعض على الصعوبات اليت طرأت على املفه   

انتقادات و خاصة مدى صحته اللغوية، على الرغم من عدم وجود أي مصطلح آخر يعرب عن الظاهرة جمال 

 .الدراسة بشكل أفضل

كما أدت هذه الصعوبات إىل تعدد تعريفات القطاع غري الرمسي، و اليت ذكرها حسني طه الفقري أن معهد 

 م، 1991ا للقطاع غري الرمسي، استعملته مخسة و سبعني دولة يف عام جورجيا استطاع أن حيمي مخسني تعريف

و ال يقتصر اخلالف يف تعريفات القطاع غري الرمسي بني دولة و أخرى، بل يقع خالف يف التعريف  داخل اجملتمع 

الواحد وفقا للهدف من استخدامه، فمشكالت التعريف يف تعيني حدود هذا القطاع مازالت مطروحة، و مع 

 ذلك فقد اتفقت غالبية الدراسات على أن القطاع غري الرمسي يضم أنشطة حتدث بيعدا عن الضبط احلكومي، 

و التلتزم باإلجراءات القانونية، و بالتايل قد اتسعت دائرة أنشطته اليت تبدأ من أنشطة غري قانونية، و يقصد هبا 

اخل، و تنتهي بأنشطة قانونية ...يم الدعارة و ممارستهااألنشطة غري املشروعة مثل إنتاج و توزيع املخدرات، و تنظ

مبعىن غري جمرمة لكن أحد أو بعض جوانبها يتم إخفاؤه عن السلطات العامة لتحاشي دفع الضرائب، و هي 

أنشطة تقع يف جمال اإلنتاج، التجارة و اخلدمات، و تتضمن أنشطة مرئية، متحركة أو ثابتة، مومسية أو دائمة، أو 

 2.كأعمال البناء، و أيضا أنشطة غري مرئية تتم عادة داخل وحدات املعيشة أو بالقرب منهامتفرقة  

                                                           
1
 قسم اإلقتصاد، في الماجيستر شهادة لنيل رسالة ،المصري اإلقتصاد على الرسمي غير القطاع إنعكاسات األسرج، المطلب عبد حسين - 

 .5ص .9080 القاهرة، اإلتصاد،
2
 .870ص ،مرجع سابقبوزيدي سليمان،  - 
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كما استحدث مصطلح القطاع غري الرمسي يف بداية السبعينات من القرن املاضي، و وردت اإلشارة إليه للمرة 

عن العمال يف املناطق احلضرية   1791سنة  Kieth Hartكيث هارت  األوىل يف الدراسة اليت أجراها 

 بدولة غانا خلص يف دراسته إىل أن هناك منوذجا ثنائيا للدخل الذي حيصل عليه العاملون يف املناطق احلضرية، 

و أطلق عليه هارت بالعمل غري الرمسي لكن بالرغم من تزايد اإلهتمام به، ال يوجد تعريف مقبول عامليا له أو 

 .لنطاقه

 قطاع غير الرسمي في الجزائر مراحل تطور ال-2

  حيث تبنت اجلزائر يف هذه املرحلة النظام اإلشرتاكي الذي متيز  (1791 – 1792)المرحلة األولى

باحتكار الدولة للتجارة اخلارجية، باإلضافة إىل ان األسعار كانت حمدودة و  مدعمة من قبل اخلزينة 

طالة نوعا ما على اعتبار أن سياسة التشغيل فيها  العمومية، كما متيزت هذه الفرتة باخنفاض نسبة الب

ذلك يف معظم اجلزائر، كل هذا جعل  رة توفري منصب عمل لكل راغب فيهكانت تنص على ضرو 

األنشطة غري الرمسية تتسم باحملدودية نوعا ما، حيث مؤسسات القطاع العام اليت شيدت كانت متارس 

قني الذين ال تسمح هلم وضعيتهم باحلصول على اخ و املعمن طرف النساء املاكثات يف البيوت، و الشيو 

 1.منصب عمل رمسي لعدم توفر الشروط الصحية و اجلسدية فيهم

د على تلبية الطلب او من بني العوامل احملفزة على ظهور القطاع غري الرمسي، عجز السوق الوطنية و مجود اإلقتص

خالل الثمانينات، باإلضافة إىل التقومي املفرط لسعر صرف الدينار و بالتايل ظهور  املتزايد على السلع اإلستهالكية

ممارسات سلبية، و لذلك يعود إتساع السوق السوداء و السوق املوازية للعمالت الصعبة إىل ضعف العرض و إىل 

ا كبريا يف هذه الواردات أسعار املنتوجات املستوردة، باإلضافة إىل العمالت األجنبية للمهاجرين، إذ ميول قسم

                                                           
1
 .813، ص مرجع سبق ذكره سليمة، بوخيط - 



القطاع غير الرسمي:                                                                     الفصل الثالث   
 

51 
 

حيث حتولت عن طريق الشبكات غري الرمسية إىل عملة وطنية بأرباح هامة، و اجنر عن ذلك اخنفاض حجم 

التحويالت بالدوالر األمريكي، إن االنتشار السريع و الواسع للنشاطات غري الرمسية مصدرها إخنفاض اإلنتاج 

ة للتوزيع و ارتفاع نسبة البطالة تعد من بني األسباب الرئيسية هلذا الوطين و الفوضى اليت عمت القطاعات العمومي

 1.النشاط

  متيز اإلقتصاد اجلزائري يف هذه املرحلة بتحوالت جذرية خاصة يف  (1771 – 1799)المرحلة الثانية

منتصف الثمانينات، بسبب إهنيار احملروقات و ندرة املواد اإلستهالكية، مما أجرب الدولة على 

، و حترير اإلقتصاد الوطين، و م1797حات اجملسدة يف باد  األمر مؤسسات القطاع العم سنة اإلصال

كما سبق ذكر ذلك، و الذي انتهى باخلضوع لشروط   م1771و الثالث  م1771اإلصالح الثاين 

اخلاص،  إعادة اجلدولة يف مقدمتها اخلوصصة، إلغاء سياسة دعم األسعار و حتريرها، تشجيع اإلستثمار

     2.اخل....تجارة اخلارجيةختفيض العملة و حترير ال

  و من مميزات هذه املرحلة اإلضطرابات السياسية و اإلقتصادية،  (1779 – 1771)المرحلة الثالثة

وفق برنامج صندوق النقد الدويل، و مت م 1771أزمة مالية، و إعادة جدولة املديونية اخلارجية سنة و 

كلي قصد مواجهة  اإلختالالت الداخلية و اخلارجية، مما أدى بصفة تدرجيية تطبيق برنامج التعديل اهلي

أي اإلنتقال من اإلقتصاد املوجه إىل إقتصاد السوق،  الليربايلإىل إقامة تنظيم جديد لإلقتصاد من النوع 

        :و جنم عن هذه الوضعية 

 .ارتفاع عدد مؤسسات القطاع اخلاص -

 .التنظيم يف سوق العملتقليص سوق التشغيل و غياب  -

 .دخول الشباب البطالني يف نشاط الطراباندو -

                                                           
1
 .896، دراسة ميدانية بمدينة باتنة، صالفقر الحضري أسبابه أنماطهصليحة مقاوسي،  - 

2
 .819، صسابقمرجع  ،المجتمع الجزائريالحراك االجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي في  بوزيدي سليمان، - 
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 .انتشار عمل األطفال يف املدن الصغرى، و املراكز احلضرية الكربى نتيجة إفتقار األسر -

 .التشغيل غري املستقر لألشخاص املسنني و املسرحني من طرف القطاعات العمومية املنظمة -

 .الت يف األعمال باملنازل دون محايةزيادة ملحوظة لعدد النساء املشتغ -

 .إعادة تنظيم القطاع املنتج ينتج عنه تباطؤ النشاط اإلقتصادي -

  حيث متيزت هذه املرحلة باستقرار اإلقتصاد الكلي بفعل النمو  (2111 – 1779)المرحلة الرابعة

زيادة الناتج  الكبري حلجم الصادرات و احملروقات، كذلك ارتفاع معدل النمو اإلقتصادي السنوي و

خالل الفرتة  %11كذلك من مميزات هذه املرحلة حتسني مداخيل األسر بنسبة . الداخلي اخلام

نتيجة لرفع األجور و املعاشات و املنح و انعكاس النمو، و تزايد منح موارد امليزانية ( 2111-2112)

فضت هذه النسبة لتصل ، و اخن%99بالنسبة للقطاع اإلجتماعي مع استقرار نسبة البطالة يف حدود 

نتيجة تزايد ميزانية اإلستثمار املخطط لدعم اإلنعاش اإلقتصادي و لربامج   2111سنة  %92إىل 

 .2112تشغيل الشباب من سنة 

و هكذا تطور القطاع غري الرمسي يف ظل انفتاح اإلقتصاد الوطين، حيث متكن هذا القطاع من توفري مناصب 

الشبكات اإلجتماعية من التكفل هبم بسبب قيود امليزانية املفروضة من طرف  شغل للبطالني و األسر، و عجز

الدولة يف إطار برامج التعديل اهليكلي، و هكذا يشكل هذا القطاع خطرا أمام االنتاج الوطين و ترقية 

 1.االستثمارات

 

 

                                                           
1
 .891، ص مرجع سبق ذكرهصليحة مقاوسي ،  - 
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 خصائص القطاع غير الرسمي -1

 :هي 1792القطاع غري الرمسي حسب ما اوردته منظمة العمل الدولية  إن من اهم اخلصائص اليت يتميز هبا

 .يم املدرسي املنظملاكتساب خرباته خارج التع -

 .عدم انتظام أسواقه التنافسية -

 .صغر حجم عملياته اإلنتاجية -

 .اعتماده على العمالة غري املاهرة -

 .تقوم نظام اإلدارة فيه على الفردية و العائلية -

 .مستقلني و عاملني حلساهبم اخلاص منتجنيالعاملني فيه  -

 :بعض اخلصائص له و هي 1771و قد أضافت األمم املتحدة 

 .سهولة منا هذه الوحدات للعمال -

 .الدخول السهل للقطاع غري الرمسي من قبل األفراد و املؤسسات -

 .فقدان التنظيم و العمل التعاقدي -

 .امللكية العائلية ملؤسسات القطاع غري الرمسي -

 :بعض اخلصائص و اليت ميزت فيها بن ثالث جمموعات( 1799)ا أوردت منظمة العمل العربية كم

 :األوىل تتعلق خبصائص الوحدة اإلنتاجية حيث يكون الرتكيز فيها على اجملموعة (1

 .صغر احلجم .1

 .اإلستخدام الكثيف لقوة العمل .9
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 .رأس مال قليل .0

 .استخدام تقنية بسيطة و تقليدية .2

 .عمل غري ماهرة قوة .1

 .شيوع األجر العيين .0

 :اجملموعة الثانية فهي ختتص بطبيعة النشاط االقتصادي و أهم خصائصها هي (9

 .يرتكز النشاط غالبا يف جمال اخلدمات و جتارة التجزئة -

صناعة اخلمور و املخدرات و البعض اآلخر مصرح به : إن بعض األنشطة غري مشروعة مثل -

 .وباتبيع األطعمة و املشر : مثل

 . إن النشاط غري دائم، فقد يكون مؤقتا و مومسيا لفرتات غري منظمة، إن بعض النشاطات مت داخل األسرة

 :أما اجملموعة الثالثة فترتكز يف خصائص سوق العمل غري الرمسي أبرزها (0

شاطا التشغيل الذايت، مبعىن أن العامل هو الذي يبحث عن فرص عمل أو يبتدع أسلوبا يستطيع أن يزاول ن -

 .يعود عليه بدخل

 1.أن العامل ال خيضع لقواعد حمددة لألجر و نظام احلصول عليه بالساعة كما ال حيدد ساعات و أيام للعمل -

كما أنه يعترب نشاط مفتوح ملن يرغب ممارسة العمل يف جماله، فليست هناك قيود حتول دون دخول أحد إليه،  -

 .البد من حيث التنظيم أو املهارة أو املال

 .إنه نشاط يقوم على منط امللكية العائلية أو القرابية أساسا -

 .، لذلك فهو يعتمد على كثافة العمل"Micro"إنه نشاط من النوع صغري احلجم  -

                                                           
1
 قسم الجغرافيا، في الماجيستر شهادة لنيل رسالة ،درمان أم محافظة بأسواق الرسمي غير اإلقتصادي النشاط في المرأة مشاركة هللا، دفع أمل- 

 .819 – 810ص  ص .9005 الخرطوم، جامعة الجغرافيا،
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إنه نشاط غري منظم، يواجه منافسة شديدة من جانب القطاعني الرمسي اخلاص أو العام أو من احلكومة،  -

 1.معدالت الرتاكم الرأمسايل، و عدم القدرة عل حتديث وسائل اإلنتاج فيه لذلك هو يعاين من إخنفاض

 و عادة ما ينظر إىل القطاع غري الرمسي أنه غري حممي يفتقر أصحابه إىل احلماية من  -

 .أجهزة الدولة، سواء ما يتعلق مبستويات األجور و ظروف العمل أو غريها

 :يت فكانت اإلجابةبثالت العمل داخل الفقد صرحت إحدى املبحوثات على سؤالنا حول مت

 : 16املقطع رقم 

شوفي الخدمة لمتكونش فيها السيرونس مكان حالة، ديجا أنا دارنا زايدين فيا النص، و مع راجلي اهلل "
بيع )11رقم  مبحوث  2"غالب عليه معندهش خدمة مضمونة، الزم نخدم في الدار باش نعيش والدي

 (.منظفات األرض

 القطاع غير الرسمي المرأة و-1

 يبقى مفهوم العمل غري الرمسي كما تقدم من املفاهيم عسرية الضبط و التحديد حيث تعدد حماوالت تعريفه 

و تتنوع من وقت آلخر و من دولة ألخرى، كما أن الضبط املعتمد على نطاق دويل للمفهوم يبقى بدوره متغريا 

 .يكل دويل إىل آخرمن فرتة تارخيية إىل أخرى، و خمتلفا فيه من ه

و قد أدى ذلك التنوع يف تعريف هذا القطاع إىل اختالف يف أساليب حتديد جماالته و أنشطته، و قد أوضحت 

البيانات املتاحة على نطاق عاملي منذ مطلع تسعينات القرن العشرين تؤكد تطور إخنراط األفراد ذكورا و إناثا يف 

املثال أن عدد العاملني هبذا القطاع يف الوسط احلضري بلغ يف التسعينات األنشطة غري الرمسية، و يذكر على سبيل 

                                                           
1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ، تونس السنغال إلشكالية اإلقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض مقارنة و تجارب المكسيك ، قارة مالك،  - 

-9002، الدكتورة علوم اقتصادية فرع االقتصاد المالي ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، منشورة جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر 

 .876ص ، 9080
9

 "ثيرا ألن زوجي ال يملك عمل مستقرالعمل الذي ال يكون في التأمين اإلجتماعي ال تفي بالغرض و عائلتي تساعدني ك :"معنى:  01المقطع رقم 
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يف البريو، و أصبح للقطاع غري الرمسي إسهام مشهود يف  %11يف تنزانيا، و  %90يف أوغندا، و  %42حوايل 

  %01نسبة توفري مواطن العمل و يف الرفع من مستويات اإلنتاج، أما يف القارة اإلفريقية فقد استوعب القطاع 

 1.من العاملني يف الوسط احلضري

دفعت الظروف اإلقتصادية الصعبة اليت تعيشها األسرة اجلزائرية، و ارتفاع تكاليف املعيشة، وكذا عدم قدرة معيل 

األسرة على تلبية اإلحتياجات، حيث يتميز عمل املرأة غري الرمسي يف ممارسة عدد من األنشطة التقليدية مثل 

، إضافة إىل التحوالت اإلقتصادية اليت يعرفها اجملتمع اجلزائري، أيضا سامهت العديد من ..رز، احلالقة،اخلياطة، اخل

، 1791العوامل اإلجتماعية إىل ولوج املرأة للعمل يف هذا القطاع، و من أبرز هذه العوامل قانون األسرة جوان 

 2.هنهذا األخري كان له أثر مهم يف ممارسة عدد من النساء هلذه امل

 تعترب هذه األنشطة احلرفية اليت تقوم هبا ربات البيوت من أقدم وسائل اإلنتاج، و منط هام من أمناط التشغيل 

 3.و هو استمرار لبعض األعمال احلرفية التقليدية اليت كان يقوم هبا اآلباء و األجداد

عمالة مع الرجال و تسيطر على بعض كما تلعب املرأة دورا مهما يف القطاع غري الرمسي، حيث تتقاسم نسبة ال

أنشطة هذا القطاع  احلرفية، و هناك عدة مشاكل و حتديات تواجه القطاع غري الرمسي بصفة عامة، و على املرأة 

 4...بصفة خاصة مصل احلماية التأمينية، مشكل حمدودية الدخل، الضمان اإلجتماعي

شاكل اليت تعاين منها املرأة يف العمل داخل البيت ضمن و هلذا السبب قمنا بطرح التساؤل حول الصعوبات أو امل

 :هذا القطاع، و كان تصريح إحدى املبحوثات كاآليت

 
                                                           

1
 . 986ص مرجع سبق ذكره ، التايب، عائشة - 

2
، أبحاث إقتصادية  وإدارية العدد السابع عشر، لظاهرة السقف الزجاجيالمرأة العاملة والمناصب القيادية، دراسة موفق سهام، هيثم سميرة،  - 

 . 937، ص9003والتجارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  صادية كلية العلوم اإلقت
3
   .27، صمرجع سابق حورية، عدةبور- 

 
4

-  https://alghad.com 96/09/9082 8773  . 

https://alghad.com/
https://alghad.com/
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 : 11املقطع رقم 

أنا المشكل تاعي تاع مين  par exempleشوفي أي خدمة تصيبي المشاكل، ضغوطات و قاع، " 
ال تجي تكموندي حاجة و تروح ال تقعد  يجو النساء خطرات يشدوني بالجماعة و الهدرة، يعني في بالصة

و خطرات تاني يدو الكريدي و يطولو باش يخلصو، ها بصح هادي اف،تجمع سما يضيعولي الوقت بز 
 (.صناعة الحلويات )  11رقم  مبحوث 1"هي الخبز شابينديرو

 : 19املقطع رقم 

 :و صرحت أخرى

خطرات نخيط للعرايس، و يقولولي منبعد نخلصوك، أيا  دائما البروبالم تاع الناس هو الكريدي، تأمني" 
هما يتزوجو و ميزيدوش يولو قاع، بصح ماشي قاع الناس كيف كيف، كاين لي ما شاء اهلل تخلص في 

الوقت، و راكي عارفة حالة البطيمات مع الجوارين نخاف ندير عليهم الحس، بصح الواحد الزم يحمد 
 (خياطة)11رقم بحوثة م 2"احنا بيهارانا رافدين رو  ربي و صاي لخاطرش

 :كما صرحت أخرى أيضا

 :  10املقطع رقم 

أنا دروك راني نخدم الحمد هلل، بصح و اهلل يال نخمم على المستقبل، الواحد مين يكبر مايلقا " 
 السيرونس

 3"، سما حنا نخدمو على صغرنا بصح مين نكبرو، ربي يجيب الخير !! والو la retraiteمكان 
 (.حالقة)12 قمر  ةمبحوث

                                                           
8
ال حظي في أي عمل نلتقي بالمشاكل و الضغوطات و غيرها مثال مشكلتي عندما تأـين النساء يعزلونني عن العمل " : بمعنى :00رقم لمقطع ا

 ."تقسيط ، وفي األخير هذه هي المهنة و ليس بيدي أية حيلة ي حين أن النساء يأتين يأخذن بالفالمفروض أن مكان العمل هو للحجزوات ف،
9

فأحيانا أقوم بالخياطة للعرائس و بعدها يذهبون بال رجعة، و لكن أنا ال أعمم فليس ، طيسدائما مشكلة الزبائن هو التق: " بمعنى: 01المقطع رقم 

 ."كل الناس مثل البعض، و السكن في العمارة غير مريح للعمل

 
5

أنا اليوم أشتغل و أحمد هللا ، و لكن ال زالت أفكر في المستقبل ، خصوصا و أن اإلنسان في حالة تقدم في العمر و " :بمعنى : 01المقطع رقم 

 "اليوجد تأمين وال مرتب تقاعد ، ولكن هللا هو أتمنى من هللا أن يعم الخير 
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لقد أصبح ظهور النساء يف االنشطة غري الرمسية طاغيا، وذلك بسبب الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية، فاملرأة يف 

دول العامل الثالث عامة، و اجلزائر خاصة تتوىل قدرا كبريا من مسؤولية احملافظة على بقاء األسرة و إعالتها، كما 

 .اجملتمع هلا، الذي كان سببا يف بعض األحيان يف إعاقة عملهاأصبحت املرأة ال تبايل لنظرة 

إن القطاع غري الرمسي صار ملجأ لكل امرأة أرادت حتسني دخلها أو بسبب عدم وجود معيل هلا أو لتثبيت 

مكانتها إجتماعيا و خاصة بالنسبة لألرامل و املطلقات، إال أنه ال خيلوا من املشاكل و الصعوبات، اليت تواجه 

لنساء خاصة، فمعظم املبحوثات اليت مت استجواهبن يواجهن صعوبات يف هذا القطاع كالتأمني، الضمان ا

 .اإلجتماعي، التسديد من طرف الزبائن

 .و رغم كل هذه الصعوبات الزلن ميارسن األنشطة احلرفية داخل املنزل ألهنا احلل أو امللجأ الوحيد بالنسبة هلن
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 : خالصة 

يف األخري توصلنا يف هذا الفصل الذي تتقاطع فيه اجلوانب النظرية و اإلرهاصات الفكرية املختلفة مع جتربتنا يف 

امليدان إال أن املرأة العاملة يف القطاع الغري الرمسي هي حالة أو منوذج متكررة يف كافة اجملتمعات النامية ، حيث 

ضعية األسرية هي من األسباب الكثرية و العوامل العديدة اليت أدت جند أن فكرة اإلعالة اإلقتصادية من خالل الو 

باملرأة املاكثة إىل البيت يف إبراز قدرهتا يف جماالت خمتلفة حرفية كانت أو ماتسمى بالباعة اجلوالة إىل النزول إىل 

 ( .املال)امليدان الواقع و تصريف قدرهتا على اإلجناز األعمال يف مقابل املادة 

العاملة يف القطاع الرمسي تعاين من الكثري من املشاكل من اجلانب الشخصي و كذا من اجلانب احلكومي و املرأة 

يرتبط تقصري احلكومة يف جانب ختصيص مبالغ مالية سنوية او شهرية للحاجات الضرورية للمرأة يف هذا القطاع ، 

 .لة إن صح التعبري كثافة هذه الفئة الشغيباإلضافة إىل نقص اإلحصاءات الرقمية حول  
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 :النتائج العامة للدراسة 

ركز موضوع الدراسة على عمل املرأة يف القطاع غري الرمسي و كذا تسليط الضوء على معرفة األسباب و الدوافع 

، و كذا الكشف عن أهم الصعوبات أو (داخل البيت ) اليت أدت باملرأة إىل اللجوء للعمل يف القطاع غري الرمسي 

اخل البيت ، و التطرق أيضا إىل معرفة نظرة اجملتمع إىل عمل املشاكل اليت تواجهها املرأة املزاولة لألنشطة احلرفية د

 : املرأة داخل البيت ، و قد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها 

و هذا راجع لعدة ظروف ( 37)إن كل املبحوثات اللوايت أجريت معهن مقابالت يتجاوزن السن  -1

 .و احلاجة املادية لذلك إجتماعية و إقتصادية كوفاة الزوج أو املعيل لألسرة أ

 .إن أغلب النساء املزاوالت لألنشطة احلرفية داخل البيت متزوجات و أرامل  -2

من بني األسباب و الدوافع اليت أدت باملرأة إىل التوجة إىل مزاولة هذه األنشطة احلرفية هي دوافع  -3

يل لألسرة ، و مع كل إقتصادية و إجتماعية كرفع املستوى املعيشي و حتسني الدخل أو عدم وجود مع

 .هذه الدوافع إىل أن املرأة تزاول مهمتها بكل فخر يف وسط جمتمعنا 

من خالل املقابالت صرحت املرأة اليت تزاول األنشطة احلرفية يف البيت إستنتجنا أن معضمها تعتمد على  -4

، ألن التسويق يف تسويق املنتوج ( األنرتنت ) إسرتاتيجية الدعاية و إستخدام الشبكة العنكبوتية 

 .اإللكرتوين أصبح من بني الوسائل األساسية و أكثر إنتشارا  الدي أصبح يواكب هذا العصر 

وعي النساء العامالت يف البيوت ضمن القطاع غري الرمسي بعدم قانونية هذه األنشطة املزاولة ، و العمل  -5

 .بعدم الطمأنينة ، و كذا ممارستهم لعملهن أكثر يف مواسم معينة 

صريح بعض املبحوثات بأهنن يشرتين بعض املستلزمات املنزلية وذلك من خالل األموال اليت يتحصلن ت -6

 .عليها من خالل ممارستهن هلذه األنشطة يف القطاع غري الرمسي 
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تعترب األسرة اخللية االساسية يف بناء اجملتمع ، وحسب تصريح املبحوثان أن االسرة حاليا ال تقوم بعرقلة  -7

ة ، وقد تكون أحيانا سببا يف تشييعها على ذلك و مساعدهتا يف املنزيل ، و ذلك هبدف عمل املرأ

 .املشاركة يف مصاريف األسرة 

من خالل الدراسة تبني أن أغلب النساء العامالت يف البيت ضمن القطاع غري الرمسي راضني عن  -8

 .دخلهن يف سد حاجياهتن 

ا يف التوفيق بني العمل احلريف و العمل املنزيل بالنسبة للمرأة بينت الدراسة أن هناك نوع من الصعوبة أحيان -9

 .اليت تزاول تلك االنشطة احلرفية يف البيت 

بينت الدراسة أن العامالت يف البيوت هلن نصيب أيضا من مواجهة صعوبات و مشاكل يف  -11

رمسي له إجيابات كما احلياة املهنية و كذا ختوف بعض املبحوثات من مستقبل ألن العمل يف القطاع غري ال

 ...له سلبيات أيضا و يتمثل ذلك يف عدم احلصول على التقاعد ، الضمان اإلجتماعي 

 .من املالحظ أن كل املبحوثات أن احلاجة املادية هي اليت دفعتهن إىل العمل داخل املنزل  -11

ي عايل من خالل أيضا أن كل املبحوثات اليت أجريت معهن املقابالت ال ميتلكن مستوى تعليم -12

 .ومنهن  أيضا ال ميتلكن حىت أي مستوى 

أن مزاولة املرأة لألنشطة احلرفية داخل البيت و اليت تكون ضمن القطاع غري الرمسي تعترب حال  -13

 .لكل إمرأة تبحث عن العمل لضمان عيشها و عيش عائلتها 

، و ينبغي أن " تنظيم و عمل " و يف األخري ، تعترب هذه الدراسة جمرد جزء من الدراسات يف علم اإلجتماع  
تشري أنه ال جيب أن تنظر على أن هته الدراسة بوصفها دراسة هنائية و مكتملة ، بل جيب العمل على دراسات و 

.حاالت أخرى ضمن هذا املوضوع و خاصة بالنسبة لعمل املرأة جيب البحث و املزيد من الدراسات   
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 : خاتمة 

صح القول العمل احلر، أصبح هلا مكانة و دور ينطوي عليه  إن أوعمل املرأة يف األنشطة احلرفية داخل البيت، 

جمموعة من الواجبات، فأصبحت املرأة تساهم و تشارك يف نفقات األسرة، ألن مزاولتها هلذه األنشطة حيقق هلا 

 تؤدي إىل إعادة توزيع األدوار داخل خاصة إذا كان دخل الزوج حمدود،  االقتصاديةربح مادي، و هذه املشاركة 

و هذا ال يعين عدم كفاية الدخل إلشباع احلاجات األساسية والضرورية، و لكن عدم كفايته للحاجات املتزايدة 

ور مع تطور اجملتمع و إقبال الناس على ما هو حديث ومتطور، كما سامهت طبيعة عملها داخل البيت الشع

 .باملسؤولية جتاه خدمة اجملتمع

كان اهلدف من هذه الدراسة حتليل و مناقشة ظاهرة عمل املرأة يف القطاع غري الرمسي يف مدينة مستغامن، و ذلك 

ملعرفة األسباب و الدوافع اليت أدت باملرأة إىل اللجوء ملزاولة هذه األنشطة، و كذا معرفة املشاكل و الصعوبات اليت 

 .عملهاتواجهها يف 

 إن العمل ضمن القطاع غري الرمسي و خاصة داخل البيت عرف تطورا و توسعا هاما ليشمل نشاطات متعددة 

و متنوعة مننها ما يعترب امتداد للماضي و أخرى حديثة أفرزها احمليط اإلقتصادي و اإلجتماعي باإلضافة إىل 

اجملتمع و تأمني حد أدىن من العوائد هلا، كما أهنا  دم التكنولوجي، فهذا العمل يعمل على تشغيل فئة هامة منقالت

 .ال تأبه بالتشريع القانوين

لقد أجريت عدة دراسات و حبوث من قبل الباحثني و املفكرين حول القطاع غري الرمسي و خصوصا من الباحثني 
وبولوجيا الذين قاموا يف اإلقتصاد، إال أنه كان هناك نصيب لدراسة هذا املوضوع من قبل علماء اإلجتماع واالنت 

بدورهم لدراسة هذه الظاهرة من الناحية السوسيولوجية و األنتوبولوجية، وإذا كان القطاع غري الرمسي يعرب عن 
وسيلة للتهرب من الضرائب و التكاليف اإلجتماعية و اإلجراءات اإلدارية داخل الدول املتقدمة اليت حتاول جعله 
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ة عند الدول النامية إقتصاد شبه رأمسايل هدفه حماولة البقاء و العيش، و هلذا خانداخل إطار رمسي، فهو ميثل 
.، و هو وسيلة لتلبية حاجيات اإلبداع، الطموح...املفهوم سلبيات كما له إجيابيات فهو يتميز بروح احلرية   
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 :المراجع

I. الكتب 

دراسة ميدانية لواقع املشكالت النساء " جهاد ذياب الناقوال، اآلثار األسرية النامجة عن خروج املرأة السورية للعمل،  (1

 .0202، اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، "العامالت

 .0991التوزيع، القاهرة، كاميليا عبد الفتاح، سيكولوجية املرأة العاملة ، هنضة مصر للطباعة و اللنشر و  (2

حسون متواضر،تأثري عمل املرأة على متاسك األسرة يف اجملتمع العريب، املركز العريب للدراسات األمنية و التدريب،  (3

 .0991الرياض، 

 .0999روبرت وستمس، ترمجة حسني عمر، املرأة و العمل يف أمريكا، مكتبة النهضة املصرية،  (4

 .0991العاملة، مكتب اخلدمات الطباعية، سوريا،  نعامة سليم، سيكولوجيا املرأة (5

، 0عائشة التايب، النوع و علم إجتماع العمل و املؤسسة، منظمة املرأة العربية للنشر و الطبع و الرتمجة، القاهرة، ط (6

0200 

 .0201موريس أجنرس، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية، دار القصبة للنشر و التوزيع، اجلزائر،  (7

 . عمار محداش ، تقنيات البحث السوسيولوجي ، املغرب ،  دط ، دس ، منشور يف األنرتنت (8

سام عمار ، املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم ، .د: مادلني جراويتز ، مناهج البحث يف العلوم االجتماعية ، تر  (9

 . 0991،  0سوريا ، ط

لعلمي يف العلوم اإلجتماعية، مؤسسة حسني رأس اجلبل للنشر و نادية سعيد عيشور و آخرون، منهجية البحث ا (11

 .0201التوزيع، قسنطينة، اجلزائر، 

II. األطروحات و المذكرات: 

حيدر خضر سليمان، دوافع العمل لدى املرأة العاملة، دراسة ميدانية يف جامعة املوصل، كلية اإلدارة و اإلقتصاد،  (1

 .جامعة املوصل
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املراة السعودية يف املشاريع املنزلية الصغرية، مذكرة لنيل شهادة املاجسرت يف علم وضحى سلمان املالحي، عمل  (0
 .، 0201اإلجتماع ، جامعة ملك سعود ، اململكة العربية السعودية  

سوسن بن عبد اهلل بن أمحد، دراسة مدى كفاءة األسر املنتجة يف تنفيذ املالبس باستخدام النماذج املسطحة، رسالة  (3

ول على درجة املاجيسرت، ختصص تصميم الباترونات، كلية الفنون و التصميم الداخلي، قسم تصميم مقدمة للحص

 .0202األزياء، جامعة أم القرى، مكة، 

بن زيان مليكة، عمل الزوجة و إنعكاساته على العالقات األسرية، دراسة ميدانية جبامعة منتوري قسنطينة، مذكرة مقدمة  (4

علم النفس، كلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإلجتماعية، قسم علم النفس و العلوم الرتبوية، لنيل شهادة املاجيسرت يف 

 (.0221، 0221)جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 

بوزيدي سليمان، الشباب و األنشطة اإلقتصادية غري الرمسية يف املدينة، دراسة ميدانية مبدينة سعيدة، مذكرة لنيل شهادة  (5

 .0200، 0200، اجلزائر، 0، جامعة وهران (منشورة)  علم اإلجتماع اضحضري قسم علم اإلجتماع املاجيسرت يف

بوزيدي سليمان، اضحراك اإلجتماعي للعاملني يف القطاع غري الرمسي يف اجملتمع اجلزائري ، دراسة ميدانية مبدينة سعيدة،  (6

 .0209، 0209، اجلزائر، 0جتماع، جامعة وهران مذكرة لنيل دكتوراه علوم يف علم اإلجتماع اضحضري قسم علم اإل

عطار عبد اضحفيظ، التشغيل غري الرمسي بني الدافع اإلقتصادي و اإلجتماعي يف اجلزائر، أطروحة لنيل شهادة الدوكتوراه  (7

 .0229يف األنرتوبولوجيا جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 

ة اجلزائرية بني النظرية و التطبيق، الباعة املتجولون مبدينة املسيلة منوذجا، بوخيط سليمة، القطاع غري الرمسي يف املدين (8

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدوكتوراه علوم يف علم اإلجتماع، ختصص تنظيم و عمل، قسم العلوم اإلجتماعية، 

 (.0209، 0201)جامعة اضحاج خلضر، باتنة، اجلزائر ( منشورة)

السنغال، أطروحة  -تونس –غري الرمسي يف اجلزائر مع عرض مقارنة و جتارب املكسيك  قارة مالك، إشكالية اإلقتصاد (9

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف العلوم اإلقتصادية فرع اإلقتصاد املايل، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري 

 (.0202، 0229)جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر،( منشورة)

هلل، مشاركة املرأة يف النشاط اإلقتصادي غري الرمسي بأسواق حمافظة أم درمان، رسالة لنيل شهادة املاجيسرت يف أمل دفع ا( 02

 .0221اجلغرافيا، قسم اجلغرافيا، جامعة اخلرطوم، 
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حسني عبد املطلب األسرج، إنعكاسات القطاع غري الرمسي على اإلقتصاد املصري، رسالة لنيل شهادة املاجيسرت يف  (11

 .0202تصاد، القاهرة، ققتصاد، قسم اإلاإل

حورية، اإلقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر دراسة سوق الصرف املوازي، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجيسرت يف  بورعدة (11
 .0201اإلقتصاد، ختصص إقتصاد دويل، جامعة وهران، اجلزائر، 

نة باتنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف مقاوسي صليحة، الفقر اضحضري أسبابه أمناطه دراسة ميدانية مبدي (12

، جامعة منتوري، (منشورة)علم اإلجتماع التنمية، كلية العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية، قسم علم اإلجتماع و الدميغرافيا 

 (.0222،0229)قسنطينة، اجلزائر، 

رأة خارج البيت، دراسة ميدانية للنساء العامالت اآلثار األسرية و اإلجتماعية المترتبة عن عمل المعاجب بومدين،  (13

، 0أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه علوم يف علم النفس، كلية العلوم اإلجتماعية، جامعة وهران بمدينة األغواط،

 . 0202، 0202)اجلزائر، 

III. المواقع اإللكترونية 

1) :00 17-26/05/2019  https://alghad.com 

2) https://www.almrsal.com 01/21/0209 02:12.  

3) :21 14/06/2019, 14 https://platform.almanhal.com 

4) :25 06/05/2019, 14 www.lahaonline.com  

5) Bu.umc.edu.dz ://https  ،01/22/0209  ،00:09 

6) https://arm.wikipedia.org 29/06/2019 

 :المجالت و المؤتمرات

،  00، جملة مستقبل الرتبية العربية ، جملد  معوقات تمكين المرأة  السعودية في سوق العملغادة عبد الرمحن ،  (1

 .99العدد 
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مساهمة المرأة الفلسطينية في التنمية من وجهة نظر طلبة الدرسات العليا حسني تيم، إيتهال حممد النادي، درجة  (2

، فلسطني ، "العملية الرتبوية يف القرن اضحادي والعشرون و اقع والتحديات "، مؤمتر  في جامعة النجاح الوطنية بنابلس

0202 . 

، أحباث إقتصادية  ة والمناصب القيادية، دراسة لظاهرة السقف الزجاجيالمرأة العاملموفق سهام، هيثم مسرية،  (3

 . 0229وإدارية العدد السابع عشر، كلية العلوم اإلقتصادية  والتجارية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
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.خصائص المبحوثات يبين( : 2)رقم ملحقال  

 نوع المهنة الحالة العائلية المستوى الدراسي السن المبحوثة

ديبلوم + ثانوي  73 10

 خياطة

 خياطة متزوجة 

 حالقة متزوجة متوسط 01 10

حلويات تقليدية  أرملة أمية 20 17

 (رقاق)معجنات +

 بيع منظفات األرض متزوجة ثانوي 04 10

 صناعة احللويات أرملة إبتدائي 00 10

 بيع املالبس مطلقة متقاعدة 07 12


