
 



 : اإلْذاء

 "أيٙ انغانٛت... " إنٗ انخٙ سٓشث انهٛانٙ ألَاو، ٔ شقٛج ألسعذ إنٗ شًس عًش٘ 

 "....أطال هللا بعًشِ"                             إنٗ أبٙ 

 ...إنٗ يٍ اقخسًا يعٙ انحب ٔ انحُاٌ، ٔ انفشح ٔ انحضٌ

 "َذٖ"، ٔأخخٙ " ادمحم"                  أخٙ انحبٛب 

 "أطال هللا بعًشْا"         إنٗ انخٙ حضفٙ انسعادة فٙ قهبٙ ٔ بذعائٓا حعى انحٛاة بٓجت جذحٙ 

 ".....عبذ انعضٚض"    إنٗ صٔجٙ 

 " ٔ َٕسٚت" كُضة "              إنٗ صذٚقاحٙ ٔ أخٕاحٙ انالحٙ نى حُجبٓى أيٙ 

 " دمحم"إنٗ أخٙ فٙ هللا 

 " .....أحًذ"                    إنٗ يٍ كاٌ بجاَبٙ ٔ ٔ كاٌ سُذ٘ طٛهت سحهخٙ انذساسٛت 

                           إنٗ كم انضيالء ٔ اإلخٕة فٙ انذساست

 

 نكى جًٛعا أْذ٘ ثًشة ْزا انجٓذ انًخٕاضع

 

  



 كهًت ال بذ يُٓا

 فٙ ْزا انًقاو انكشٚى ال ٚسعُٙ إال جًٛم انشكش ٔ خانصّ أعض ٔ جم عهٗ حسٍ عَّٕ 

                          ٔ جضٚم فضهّ عهٗ إحًاو ْزا انعًم

 " بهٕٓاس٘ انحاج"    كًا أحٕجّ بخاص انشكش ٔ انخقذٚش إنٗ األسخار انًششف 

 عهٗ َصائحٓا انخٙ نى حبخم             " يُاد سًٛشة"عهٗ يجٕٓداحّ ٔ َصائحّ ، كًا ال أَسٗ األسخارة 

 بٓا عهُٛا ٔ كزنك نجُت انًُاقشت انخٙ ششفخُا بقبٕنٓا يُاقشت ْزِ انًزكشة

       كًا أشكش جًٛع األساحزة انكشاو انزٍٚ سإًْا بخشجٛعاحٓى ٔ كم يٍ قذو نٙ 

 .ٚذ انعٌٕ يٍ قشٚب أٔ يٍ بعٛذ

 .كًا أحقذو بانشكش غهٗ قسى عهى االجخًاع،سئاست ٔ أساحزحُا نًا قذيِٕ نٙ يٍ فٕائذ عهًٛت

 



 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ
 

 :مقدمة

تعدالطالةالبشرٌةمناهمعواملالتنمٌةوالتغٌراالجتماعًوااللتصادٌة،وتشكلالمرأة

نصفهذهالطالةومساهمتهافًعملٌةالتنمٌةاالجتماعٌةمؤشراهامافًتغٌٌردور

المرأةفًهذهالمجتمعاتوفًظلالتطوراتالتًعرفتهاالمجتمعاتالمعاصرةعرف

دورومكانةالمرأةتغٌراواضحاوممٌزا،ففًالماضًكاندورهافًالحٌاةمعمدفهً

منناحٌةتخضعلضغطالتمالٌدوالطبٌعةالبٌولوجٌةالتًتدفعهافًاتجاهوالطبٌعة

البٌولوجٌةالتًتدفعهافًاتجاهالزواجوانجاباالطفال،ومنناحٌةأخرىتخضع

للفرصالتًأصبحتمتاحةأمامهافًعالمالشغلوالعملالمأجوروالذيتجدهوسٌلة

لتحمٌككفاءتهافًالعملالذيتشعرانهثمرةمجهودهاالدراسًطوٌلالذيتشعرأنه

ثمرةمجهودهاالدراسًبعدمشواردراسًطوٌلومتعبومكافباإلضافةالىتحمٌك

طموحهاواكتسابمكانةاجتماعٌةمرمولةفًالعمل،ولمٌتولفدورالمرأةفًالعمل

.إلىهذاالحدبلتحدتاألصعبمنذلنبحٌثالتحمتحتىمجالالعمللٌال

ونتٌجةللتطوروالتمدمالتكنولوجًفًمٌدانالعملوسعًالمنظماتوالمؤسسات

الخدماتٌةواإلنتاجٌةإلىمواكبةهذاالتطورلخدمةالمجتمعوضمانراحةالمواطنطوال

الٌوممماأوجبعلىالمؤسساتعدمانمطاعنشاطهاخاللاالربعةوالعشرٌنساعة،و

هذاماألزمعلٌهاتبنًنظامالعملاللٌلًحٌثنجدأنهذاالنظامٌكثرخاصةفًلطاعات

النمل،البرٌدوالمواصالت،الصحةومجاالتعدٌدة،وٌعتبرنظامالعملباللٌلضمان

الستمرارٌةاإلنتاجوالزٌادةفٌهوتحسٌنهكماٌشكلضماناللخدمةالمتواصلةلفائدة

.األفرادوالمواطنٌنوضمانسالمةالبالدوأمنها

وهذاالنظاملمٌمتصرفمطعلىالرجلفكماأشرناسابمابأنالمرأةواجهتضغوط

المجتمعوالتحمتبموةمجالالعملاللٌلًخاصةفًمجالالصحة،إالأنهربماٌعتبر

فالعملاللٌلًمنالنواحًاالجتماعٌةوااللتصادٌةواألمنٌةضروري،لكن.نظاماصعبا

هنانانعكاساتوآثارٌخلفهاعلىصحةالعاملمنشأنهاربماأنتؤثرعلىالمرأةفً

.عملها

ولدشهدتهذهاألبحاثتضاربابٌنمؤٌدلعملالمرأةاللٌلًخارجنطاقاألسرةحٌث

ٌرىأصحابهذااالتجاهالمؤٌدأنعملالمرأةجاءلٌمدمخدمةهائلةحٌثتعمدتاألمور

المادٌةلكنأبحاثالرأيالمخالفسخطتعلىالمرأةالعاملةلٌال،وترىمشاركتها

.الواسعةفًالحٌاةالعملٌةلدأضرتباألسرةوبالتالًساءتالعاللاتاألسرٌة

هذابالنسبةللمرأةفًالعالمالغربً،أمافًالسٌاقالجزائريفإنالوضعٌحتاج

للدراسةوفمالظروفهاالخاصةفكلمجتمعلهخصائصهالذاتٌةوطرٌمتهفًعالج



 مقدمة
 

 ب
 

مشكالتهوفمالظروفهالخاصةفًتحمٌكطموحأفرادهالمختلفةوعلىهذااألساسكانت

دراستناهذهالتًحاولنامنخاللهاالتركٌزعلىلضٌةخروجالمرأةللعمللٌالو

انعكاساتهذاالعملعلىالمرأةالعاملة،لٌسمنزاوٌةالمولفالمجتمعًوانمامنزاوٌة

.المرأةالعاملةنفسهاواستراتٌجٌهافًالتعاملمعهذاالوضع
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 :اشكالٌة الدراسة - أوال

تعد ظاهرة اشتغال المرأة لٌست بدراسة تتعلك بالمرأة نفسها فحسب بل تعدى ذلن إلى 

و كان لها آثار عمٌمة فً تغٌٌر و تطوٌر المركز االجتماعً للمرأة . األسرة و المجتمع ككل

العاملة، و كذا األدوار و الوظائف فً المجتمع، وال شن أن التغٌٌر فً األدوار سٌصحبه 

 .تغٌٌر فً العاللات

فظاهرة التحاق المرأة بالعمل لم ٌظهر عشوائٌا بل خضعت إلى عدة عوامل متعددة و 

متداخلة دفعت بالمرأة دفعا الى العمل فً بعض الحاالت و الظروف و الحاجة المادٌة التً 

تمدم لها بدٌال عن العمل كالمرأة المطلمة و األرملة و المرأة التً ال ٌكسب زوجها ماٌكفً 

حاجٌات األسرة ، فً مثل هذه الحاالت تضحً المرأة براحتها الجسدٌة و النفسٌة فً سبٌل 

 دافع خروج المرأة للعمل هو دافع ن مادٌا، كما أن كثٌر من الحاالت ما كاااستمرار عائلته

التحصٌل المادي والمعنوي و دافع االستمتاع بالعمل،و دافع تأكٌد الذات وتحمٌك مكانة 

 .اجتماعٌة فً األسرة مما ٌسمح لها بمشاركة الرجل فً مسؤولٌاته السلطوٌة

      فالمرأة تحدت كل الصعوبات فً مجال العمل و ساهمت بوضوح فً سد حاالت الفمر 

و العوز لكثٌر من األسر و هذا مهم فً سبٌل الحفاظ على الكرامة و العزة الشخصٌة و كف 

الٌد عن السؤال و ما ٌترتب علٌة من ذل و تعرض للمهانة،كما أضاف عمل المرأة لوة 

التصادٌة أخرى لكثٌر من األسر مكنها من تحمٌك حٌاة أفضل و التحمت حتى مجال العمل 

 .اللٌلً

    فغالبا ما ٌمتصر العمل اللٌلً على الموظفٌن الرجال دون النساء فً الكثٌر من االحٌان، 

غٌر أن ما نشاهده مؤخرا هو عمل المرأة فً الكثٌر من المؤسسات الخاصة إلى ساعات 

متأخرة من اللٌل و أحٌانا حتى طلوع الفجر و إنما كان األمر غٌر مرٌح للعدٌد من الفتٌات 

 .الالتً ٌرفضن أهلهن ذلن

   حٌث الزال عمل المرأة ٌسبب لها بعض المشاكل السٌما انها عادة ما تجد صعوبة فً 

 .تنظٌم حٌاتها ، فالنساء الالتً ال تتمتعن بعطلة نهاٌة األسبوع العادٌة

فالكثٌر من الموظفات تعملن أٌام الجمعة أو السبت فتحرمن من تماسم العدٌد من اللحظات 

الهامة و األشغال الضرورٌة مع األهل ،كما أن عمل المرأة و التحامها لبعض الوظائف 

التً تفرض علٌها نظاما و أولاتا خاصة ،ممكن أن تتعرض الكثٌر من النساء إلى بعض 

الضغوطات السٌما أن هذه الظروف ال تتماشى و طبٌعة مجتمعنا الذي ٌحتم على المرأة 

 .التواجد فً بعض المناسبات و االجتماعات العائلٌة التً تعتبر ممدسة لدى الكثٌرٌن
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      فربما ان نظرة المجتمع لعمل المرأة لٌال لد تغٌرت للٌال فً مجتمعنا، فبمجرد التحام 

المرأة مجال العمل و تولٌها المسؤولٌة أصبحت شبه متساوٌة مع الرجل و استطاعت إثبات 

لدراتها على اتخاذ المرار، فوالع األسرة الجزائرٌة أصبح أكثر تفهما و تمبال لعمل المرأة و 

طبٌعة بعض الوظائف التً تتطلب التواجد الفعلً باللٌل كالمطارات و المستشفٌات و 

مراكز الشرطة  حتى فً مجال الفندلة فً الوالٌات الكبرى، لكن ربما ٌكون هذا النظام 

 .صعب على المرأة و بإمكانه ان ٌخلف انعكاسات علٌها

    فباستعراض المراحل المختلفة لحٌاة المرأة العاملة و تأثرها بالوظٌفة، نجد أنها عندما  

ال تكون متزوجة باستطاعتها العمل بنفس كفاءة الرجل و ٌكون جهدها ٌمتصر على التكٌف 

مع الحٌاة الوظٌفٌة و تأكٌد لدرتها على أداء المسؤولٌات المنوطة بها، لكن عندما تكون 

متزوجة بدون اوالد فإن األعمال المنزلٌة و مسؤولٌاتها اتجاه زوجها تكون بمثابة عبء 

علٌها و باإلمكان أن تؤثر على أدائها لعملها ،أما إن كانت متزوجة بأطفال فهً ربما 

 .أصعب مرحلة تمر بها المرأة فً عملها

انطاللا مما سبك طرحه من أفكار فإن التساؤل الرئٌسً لهذه الدراسة و الموجه األساسً 

 :للبحث الممدم ٌتمثل فً 

 "كٌف تتعاٌش المرأة مع نظام العمل اللٌلً؟"

 :     وٌندرج تحت هذا التساؤل الرئٌسً االسئلة الفرعٌة التالٌة 

 هل العمل اللٌلً له تأثٌر على المرأة العاملة؟ 

 ماهً الصورة التً تحملها المرأة العاملة عن نفسها؟ 

 :الفرضٌات –ثانٌا 

تواجه المرأة العدٌد من المشكالت التً تنجم عن عملها اللٌلً و التً تؤثر على على  -

 .عاللاتها و عملها

 .عمل المرأة لٌال ضرورة و غٌر مرغوب من طرفها -

 :أهمٌة الدراسة و أسباب اختٌار الموضوع 

 :أهمٌة الدراسة: 1

          كثٌرا ما تضطر بعض مؤسسات العمل و مختلف المطاعات األخرى إلى أن ٌستمر 

العمل بها طوال األربعة و العشرٌن ساعة خالل الٌوم، مما جعل اإلنسان ٌلجأ إلى العمل 

لٌال بدل النهار ضمن مناوبات عمل نهارٌة أو لٌلٌة، و العمل اللٌلً موجود من العصور 

العابرة سواء لظروف أمنٌة أو التصادٌة كحراسة المالع أو أسوار المدن خوفا من هجوم 

 .األعداء مثال
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إال أننا نالحظ أن مجال هذا النوع من العمل اتسع خاصة فً المجتمع الصناعً الحدٌث إثر 

التطور التكنولوجً و نتٌجة لمتطلبات الحٌاة العصرٌة التً تمتضً العمل و اإلنتاج 

مما استرعى نظرنا إلى دراسة طبٌعة نظام العمل اللٌلً و . المتواصل لٌل نهار دون انمطاع

إبراز انعكاساته على المرأة العاملة و ذلن لتمدٌم الحلول و االلتراحات للتخفٌف من اآلثار 

السلبٌة لهذا النظام و الوصول إلى تحمٌك التوافك و الرضا عن العمل و كذا اثراء المكتبات 

العلمٌة بهذا الموضوع الحدٌث، وهذا ما ٌجعل المؤسسات أكثر فعالٌة و كفاءة فً خدمة 

 .المواطنٌن و المجتمعات

      كما انه من األسباب الرئٌسٌة التً تفرض على العمل لٌال األسباب االلتصادٌة فنجد 

بعض المؤسسات و المصانع ال تحمك كفاٌة انتاجٌة اال إذا تواصل بها العمل لٌال و نهارا 

و الذي ٌسعى من خالله أعضاء التنظٌم . ألننا نعٌش الٌوم فً عالم سرٌع ذو تغٌر مستمر

إلى التكٌف و التأللم مع الموالف و التغٌرات الطارئة لضمان التماسن و الوجود و 

االستمرارٌة ،هذه الحمٌمة تفرض على المائمٌن على شؤون المؤسسات االلتصادٌة و 

تبنى استراتٌجٌة علمٌة جدٌدة و شاملة تركز على مفهوم االنسان باعتباره الفاعل . الصناعٌة

و المحرن االجتماعً المادر على تحمٌك األهداف و الوصول إلى أرلى مستوٌات االنسجام 

 .المادي و المعنوي مع متطلبات المحٌط

      ان األسباب األمنٌة و الصحٌة كالخدمات االجتماعٌة و األمنٌة المتمثلة فً خدمة 

وكذلن الضرورة التمٌة التً ... المستشفٌات و الحماٌة المدنٌة و أجهزة األمن و غٌر ذلن

و كما أن . فرضتها بعض المٌادٌن االجتماعٌة من وجوب اشتغال العمال طول الٌل و النهار

التطور التكنولوجً و االلتصادي الذي فرض على العدٌد من المؤسسات االشتغال طوال 

األربعة و عشرٌن ساعة، فالعمل اللٌلً من النواحً االجتماعٌة و األمنٌة ضروري، إذا ما 

 .  إلى آثاره السلبٌة على العامل فإن األمر ٌحتاج غلى دراستهانظرن

فالبرغم مما ٌحمله هذا النظام من اٌجابٌات على مستوى المؤسسة التً تموم علٌه اال أنه ذو 

 .انعكاسات سلبٌة على العامل

 :أسباب اختٌار الموضوع-2     

طرح اشكالٌة بحث متعددة الوجه بعٌدا عن االحكام المٌمٌة االطاللٌة، وفً المرحلة  -

الراهنة التً تعٌشها المرأة الجزائرٌة تحت ضغط تٌارات واٌدٌولوجٌات و تغٌرات 

 .مهمة فً مٌزات الموى االجتماعٌة فً المجتمع الجزائري

 الهاجس المعرفً الرئٌسً هو االنكباب على والع المجتمع الجزائري من أجل فهمه  -

 ذلن أن لٌمة البحث العلمً فً اعتمادنا تماس بمدى التراب او تحلٌله وسوسٌولوجً
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الباحث من والعه، من هنا كان اختبارنا لهذه الظاهرة كمرتكز أساسً لطرح اشكالٌة 

 .متعددة و تبٌن انعكاساتها على تصورات المرأة العاملة

الظاهرة التً تطمح إلى البحث فٌها و تحلٌلها داخل سٌاق من التبادل الثمافً و  -

االجتماعً مسألة لها اهمٌة لصوى، لذلن فإن كل بحث مولع من طرف المرأة هو 

اعتبارنا انتصار على الحواجز النفسٌة و المادٌة و الثمافٌة التً تعترض التحرٌن 

الثمافً للمرأة، انتصار على الذات من زاوٌة التغلب على ما ٌشكن الثمة فً النفس و 

 .إعالن عن وجود متمٌز ٌتبرعم من نظام عالئمً على السٌطرة و االلغاء و االحتواء

البحث فً موضوع المرأة العاملة و النظام الثمافً الً ٌطبع حٌاتها االجتماعٌة و     - 

انتزاعه من السلطة االٌدٌولوجٌة التمٌٌزٌة و تحوٌله إلى بحث علمً سوسٌولوجً فً 

اعتمادنا دافع أساسً لطرحه، أكثر من ذلن فإننا نعتبر العمل اللٌلً للمرأة و انعكاساتها على 

حٌاتها االجتماعٌة و اآلثار التً ٌخلفها و تأثٌره على المرأة طابوا من الطابوهات الحساسة، 

 .و هنا نمطة البداٌة ألنها تتطلب تنوٌرا ثمافٌا حمٌمٌا خصوصا و أنها تمس نصف المجتمع

امكانٌة تعدٌل جملة موازٌن الموى فً المجتمع السٌما و أننا نبحث فً خصوصٌات - 

مجتمعٌة مختلفة منها خصوصٌة الحٌاة السوسٌوثمافٌة و السوسٌوتارٌخٌة للمجتمع و تأثٌرها 

على وضع المرأة و خصوصٌة االٌدٌولوجٌات المتنالضة السٌما المحافظة منها و النابعة 

 .من خلفٌة ثمافٌة أنتجت فكرا خاصا أو باألحرى لالبا خاصا
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 : أهداف الدراسة- ثالثا

الحاجة االجتماعٌة التً ألزمت بعض المؤسسات أن ٌشتغل العمال بها طوال اللٌل و - 

النهار ضمن نظام العمل اللٌلً نتٌجة ان التطور التكنولوجً و االلتصادي الذي ٌفرض 

 .على الكثٌر من المؤسسات أن ٌستمر العمل فٌها طوال الٌوم

الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على طبٌعة العمل اللٌلً و كذا التعرف على أهم -   

االنعكاسات التً ٌخلفها العمل اللٌلً على أداء المرأة العاملة سواء كانت هذه االنعكاسات 

 .فٌزٌولوجٌة أو معرفٌة أو وجدانٌة أو مهنٌة

معرفة االضطرابات على مستوى عاللات العمل سواء كان الجانب األسري أو -      

 .االجتماعً أو اتجاهات العامل نحو هذا النظام

ٌبمى الهدف األساسً تمدٌم دراسة سوسٌولوجٌة تعكس الدوافع الذاتٌة و الموضوعٌة  - 

الختٌار مثل هذا الموضوع، متمركزة أساسا حول تفسٌر و تحلٌل بعض االنعكاسات 

الناجمة عن العمل اللٌلً على المرأة العاملة، و من ثم الخروج بصٌغة معرفٌة تتٌح امكانٌة 

 .تشخٌص الظاهرة و تحدٌد أبعادها و انعكاساتها على حٌاة المرأة العاملة

 :اإلطار المفاهٌمً للدراسة- رابعا

 :تعرٌف العمل اللٌلً-1

لبل أن نتناول تعرٌفا للعمل اللٌلً البد من تعرٌف بصفة عامة، ونتناول البعض من 

 :التعارٌف التً أعطٌت للعمل من طرف جماعة من المؤلفٌن نذكر منهم

هو الجهد اإلرادي العضلً أو العملً الذي ٌبذله اإلنسان ، لماء أجر و راتب : مفهوم العمل

معٌن علما بأن الجهد المتناول فً خلك سلعة معٌنة أو تمدٌم خدمة نافعة ٌتطور الفرد و 

 .(01)المجتمع و ٌحمك أهدافها المرٌبة و البعٌدة

 

___________________________ 

 241،ص2006فرج عبد المادر طه، علم النفس الصناعً و اإلداري ،دار النهضة العربٌة ،بٌروت ،الطبعة السادسة،-(01)

 :     تعرٌف دمحم مسلم

 .(02)هو النشاط المبذول من أجل أثر ضروري سواء تعلك ذلن باإلنتاج أو باألجرة

 .هو نشاط منسك و منظم من اجل الوصول إلى أثر منتج : Meyerson    تعرٌف  مٌرز 
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انطاللا من كل هذه التعارٌف فإن العمل عبارة عن نشاط مهذب ٌخضع إلى بعض الضغوط 

 (.03)من طرف الوسط،  سواء كان الوسط داخلٌا أو خارجٌا

  بعدما تناولنا بعض التعارٌف للعمل بصفة عامة سوف نحاول تناول بعض التعارٌف 

 للعمل اللٌلً بصفة خاصة و منها

 :اللٌلًالعمل

هو أي عمل ٌؤدي خالل فترة ال تمل عن سبع ساعات متعالبة و تشمل المدة من منتصف 

 .اللٌل إلى الساعة الخامسة صباحا

 :ومن خالل هذه التعارٌف ٌمكن المول أن

العمل اللٌلً هو الجهد العضلً أو الفكري الذي ٌؤدى لٌال من طرف مجموعة من العمال 

لضمان سٌر العمل لضمان سٌر العمل و تحدد المدة التً ٌتم فٌها هذا العمل لٌكون حسب 

 .التشرٌعات

 :تعرٌف المرأة العاملة-2

المرأة العاملة هً التً تعمل خارج البٌت و تمارس نماذج مختلفة من العمل و ٌكون 

 .بعضها ادارٌا كتابٌا و البعض اآلخر عملٌا أو مهنٌا أو خدمٌا

مباشرة و  (السلعً)و عرفت المرأة العاملة أٌضا بأنها المرأة التً تعمل فً اإلنتاج المادي 

 .(04)تتماضى أجرة على لوة عملها

 

__________________________ 

 7،ص2009حمدي علً الفرماوي و رضا عبد هللا ،الضغوط النفسٌة فً مجال العمل و الحٌاة،دارصفا،عمان،الطبعة األولى،-(02)

 .39،ص 1990حسنٌن توفٌك،ظاهرة العنف السٌاسً فً النظم العربٌة،بٌروت،مركز دراسات الوحدة العربٌة،- (03)

دمحم اسحاق ، مساهمة المرأة فً لوة العمل و دورها فً عملٌة التنمٌة ، دراسة مٌدانٌة فً المؤسسات االلتصادٌة فً مدٌنة - (04)

 1992دمشك ، رسالة ماجستٌر ، لسم علم االجتماع ، جامعة دمشك 

 

 :الدراسات السابمة-خامسا

فً بحثنا لم نحصل على دراسة سابمة تحمل ضمنٌا نفس المنطلك الفكري و المعرفً، و 

األشكال المعتمد فً الدراسة، بل هً فً اعتمادنا دراسات متشابهة دعمت أبعادا و معالم 
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بحثٌة مشتركة و متشابهة و لد ٌعود السبب الرئٌسً فً ذلن إلى أننا اعتمادنا على موضوع 

حدٌث وطابع خاص جدا و ذاتً جدا و الذي صعب من طرحه و تمدٌمه سوسٌولوجٌا، و 

 .أخٌرا ألن أغلبها طروحات تناولت الموضوع من زاوٌة المولف االجتماعً

 .بنظامً الراحة و النشاط أو النوم و الٌمظة 

لمساهمة المرأة فً لوة العمل و دورها : 1992دراسة إسحاق دمحم : الدراسات العربٌة-

 :فً عملٌة التنمٌة

دراسة مٌدانٌة هدفت إلى التعرف على والع المرأة العاملة السورٌة و تبٌان مستوٌات 

مشاركتها فً لوة العمل، و التعرف على مستوى الوعً االجتماعً لدى المرأة العاملة و 

أثره فً عملٌة التنمٌة، و التعرف على نظرة المجتمع لمضٌة خروج المرأة إلى العمل و 

 .النتائج المترتبة على إسهامها فً العملٌة اإلنتاجٌة

 .تمتلن المرأة العاملة شعورا لوٌا من حٌث ثمتها بنفسها -1

 .أن جمٌع العامالت دون استثناء ٌسهمن فً االنفاق على األسرة -2

ذكرت الدراسة أن مساعدة الزوج تشكل حافزا مهما الندفاع المرأة العاملة و حماسها  -3

 .إلى العمل

توصلت الدراسة إلى أن المرأة العاملة ال تتمكن من اتخاذ المرار بمفردها فً بعض  -4

 .األمور الشخصٌة

ٌتضح من خالل عرض هذه الدراسة معالجتها لبعض لضاٌا المرأة العاملة : منالشة

المرتبطة بعملٌة التنمٌة من حٌث المضاٌا األسرٌة، لكنها لم تتحدث عن ظروف العمل 

المرتبطة باألبناء أو األسرة عموما، ومن جانب آخر التصرت عٌنة البحث على 

 .(05)العامالت فً المطاع االنتاجً ولم تراع أنواع النشاط االلتصادي األخرى

 

 

 

____________________ 

دمحم اسحاق مساهمة المرأة فً لوة العمل و دورها فً عملٌة التنمٌة،دراسة مٌدانٌة فً المؤسسات االلتصادٌة فً مدٌنة - (05)

 .1992دمشك،رسالةماجستٌر،لسم علم االجتماع،جامعة دمشك



 

 :الفصل االول
 

 

بين الضرورة االقتصادية  : عمل المرأة

 .و الموقف االجتماعي
 

 

 



 

 

 تمهيد

 نبذة عن عمل المرأة-أوال

 المرأة و العمل الخارجي-ثانيا

 تطور خروج المرأة إلى ميدان العمل-ثالثا

 تطور خروج المرأة إلى ميدان العمل في العالم-1                           

 تطور خروج المرأة إلى ميدان العمل في الجزائر-2                               

 الخصائص الديمغرافية للنساء العامالت-

 دوافع المرأة إلى العمل-

 المبادئ األساسية لعمل المرأة-

 سلبيات عمل المرأة-

 خالصة القول
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 :تمهيد

ان مسألة خروج المرأة للعمل مرتبطة مباشرة برؼبة االستمالل المادي عند المرأة حٌث 

ٌمتصر المجتمع أمر توفٌر الحٌاة و كسب الرزق على عاتك الرجل، وٌكرس تبعٌة مالٌة 

للرجل سعت المرأة للخالص منها كخطوة على طرٌك اختٌار مستمبل أفضل و أكثر أمانا 

اال أن المسألة المالٌة لٌست الدافع الوحٌد لخروج المرأة إلى مٌدان العمل فخروج المرأة .

إلى هذا ال ٌعنٌها وحدها وال تنعكس نتابجه علٌها بمفردها انما تنعكس على بٌبتها المباشرة 

و االوسع ،فالمرأة ال تعٌش بمعزل عن المجتمع و هذا ما سنتطرق الٌه فً مختلؾ مراحل 

 .هذا الفصل
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 :نبذة عن عمل المرأة- أوال

    ان للعمل لٌمة كبٌرة فً حٌاة االنسان السٌكولوجٌة و االجتماعٌة، وان التؽٌرات 

اإلٌدٌولوجٌة و التكنولوجٌة لد أدت إلى دخول المرأة للعمل و اإلنتاج فخلمت انسانا جدٌدا له 

ممٌزاته و خصابصه النفسٌة المختلفة عن خصابص المرأة المدٌمة التً محٌطها األسرة و 

المنزل و األهل و المارب، مع العلم أن وظٌفتها األساسٌة و األولى هً تكوٌن أسرة و 

انجاب األطفال و تنشبتهم تنشبة تتماشى و أخاللٌات المجتمع الذي تنتمً الٌه األسرة و هذا 

الدور مازال لابما و ال جدال فٌه لكن مع التطور التمنً و الصناعً أصبح للمرأة دور ثان 

 .جدٌد هو العمل الخارجً الذي أضٌؾ إلى أ دوارها التملٌدٌة كزوجة و أم

ان ظاهرة خروج المرأة للعمل كانت و خالل حمبة من الزمن محصورة فً الطبمات الدنٌا 

 .من المجتمع حٌث المر دفع برجال هذه الطبمات بالسماح لزٌجاتهم و بناتهم بالعمل خارجا

   و ٌعرؾ المتفمون عموما و المؤمنون بنظرٌة التفسٌر المادي للتارٌخ على وجه 

الخصوص أن المرأة األوروبٌة لد زجت إلى مٌدان العمل عند تكون المجتمعات معالم 

التؽٌٌر الموٌة تظهر عند اكتشاؾ اآللة البخارٌة و لٌام الثورة الصناعٌة الكبرى و عندما 

هاجر آالؾ بل المالٌٌن من المروٌٌن و الفالحٌن من لراهم إلى المدن الكبرى باحثٌن عن 

و بمً . العمل لدى الرأسمالً المجتمع الذي ٌعطٌهم الفبات ممابل ساعات العمل الطوٌلة

األطفال و النساء ٌنتظرون رب األسرة الذي ذهب إلى المدٌنة لٌعٌلهم، فال األب عاد و ال 

دراهمه وصلت بعدها اضطرت النساء و األطفال المابعون فً األرٌاؾ فً الزحؾ إلى 

 .(06)المدن بحثا عن لممة العٌش

وكذا ال ٌمكن ألحد أن ٌنكر أثر الحربٌن العالمٌتٌن فً زٌادة تحرٌر المرأة من جهة و 

انتشار اشتؽالها بشتى الوظابؾ من جهة أخرى، ذلن ألن الحرب العالمٌة األولى طلبت من 

جمٌع الرجال المادرٌن على حمل السالح و االنخراط فً سلن الجندٌة و هكذا أخلت أعمال 

ووظابؾ كثٌرة و خاصة بالمصانع ومن شاؼلٌها من الذكور و تحتم ملؤها باإلناث، فلما 

وصعت الحرب اوزارها صار من الصعب على الكثٌرات من النساء ترن العمل و العودة 

اال أن الحرب العالمٌة الثانٌة كانت أكثر تؽٌٌرا للمجتمعات . لإللامة بٌن جدران المنزل

التجارٌة و تلن التً تأثرت بها دون المشاركة بها من الحرب العالمٌة األولى، فمد جندت 

النساء و بخاصة الدول الؽربٌة فً الموات العسكرٌة الجوٌة و البرٌة و البحرٌة، و أصبح 

بعد انتهاء الحرب من الصعب على النساء فمدن حرٌتهن التً تحصلن علٌها خالل الحرب 

 و ٌممن فً البٌوت خاصة و أن الحرب لد حصدت العدٌد من أرواح الرجال، و بهذا تعتبر 

_____________________________ 

حسنٌن الدمحمي بوادي،حموق المرأة بٌن االعتمال و التطرق،دار الفكر الجامعً،االسكندرٌة،جمهورٌة مصر -(06)

 .17،ص2006العربٌة،
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الحرب العالمٌة الثانٌة معلما تارٌخٌا فً حركة تحرر المرأة و حصولها على حموق مساوٌة 

لحموق الرجل ، هذا و ٌزداد خروج المرأة للعمل بصورة متزاٌدة ٌوما بع ٌوم و هنان اتجاه 

عالمً نحو اعطاء المرأة حرٌة أكثر و ذلن بعد أن ثبت أنه لٌس هنان فرق بٌن الرجال و 

النساء فٌما ٌتعلك بالذكاء و المهارات و المدرات، وفً حالة وجود فروق كثٌرة بٌنهما فٌما 

 .(07)ٌتعلك بهذه العوامل فإنها عندبذ تكون نتٌجة الثمافة ال الفطرة

 :تطور خروج المرأة لمٌدان العمل- ثانٌا

من المدم كانت المرأة تموم بأعمال عدٌدة و مختلفة داخل المنزل و فً الحمول و تساعد 

زوجها فً كسب لوت أوالدها، فأهمٌة تلن األعمال تختلؾ من مجتمع آلخر، و علٌها كانت 

تتولؾ مكانتها االجتماعٌة مع التؽٌرات الثمافٌة، و االجتماعٌة و السٌاسٌة التً مست معظم 

 .المجتمعات

حٌث أصبحت المرأة أجٌرة تتماضى أجرا ممابل العمل، الشًء الذي مكنها الحصول على 

نوع من االستماللٌة و بهذا لم تعد تخضع إلى الرجل التصادٌا و اجتماعٌا و أصبحت 

تشاركه فً مختلؾ مجاالت التنمٌة االلتصادٌة و االجتماعٌة، فمد شمت المرأة طرٌمها و 

مستمبلها فً حمل العمل، وكانت أهم مشكلة واجهتها فً االختٌار بٌن الزواج و العمل ، مما 

وضعها فً صراع بٌن دورٌن هامٌن دورا اجتماعً نفسً متمثل فً الزواج و انجاب 

األطفال و دورها فً التنمٌة و تحمٌك االستمالل المادي المتمثل فً العمل خارج المنزل، و 

مع ذلن فمد تمكنت من التؽلب على هذه المشكلة بصفة نسبٌة، فتزاٌدت باستمرار نسبة 

النساء العامالت فً المجتمعات المتمدمة و النامٌة سواء متزوجات أو ؼٌر متزوجات و 

 .(08)عرؾ التحالهن بمٌدان العمل تطورات عدٌدة و جذرٌة تختلؾ من مجتمع آلخر

 :تطور خروج المرأة لمٌدان العمل فً الجزابر- 1   

ٌمكن أن نبرز تطور خروج المرأة الجزابرٌة للعمل من خالل مرحلتٌن مرتبطتٌن 
بالوضعٌات المختلفة و التً تتمثل فً الحرب، االستؽالل و التحرر التً تمٌزت بنوعٌة 

األوضاع المعٌشٌة لألسرة و ثمافتها و الحاجة لتدخل المرأة كعنصر مهم للنهوض بالمجتمع 
 .و كذا الظروؾ السٌاسٌة التً عرفتها الجزابرٌة بعد االستمالل

 

 

________________ 

 .89-88،ص6،طبعة2006سبٌروفاخوري،موسوعة المرأة الطبٌة،دار العلم للمالٌٌن،بٌروت؛لبنان،- (07)

 .24-23زكرٌا ابراهٌم؛سٌكولوجٌةالمراة؛دار مصر للكباعة،جكهورٌة مصر العربٌة،ص- (08)
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 : 1962-1954تطور خروج المرأة للعمل أثناء الثورة التحرٌرٌة -2

    كان التحاق المرأة الجزابرٌة بالعمل بعد االستمالل بعد الحرب العالمٌة الثانٌة متمركزا 

فً األرٌاؾ التً تؤدي فٌه النساء مختلؾ األعمال الرٌفٌة مثل الخزؾ و نسٌج الثٌاب و 

العمل فً الحمول بوصفهن عامالت دابمات أو موسمٌات بٌنما كانت أللٌة النساء ٌشتؽلن فً 

 :على فبتٌن " بوردٌو"الوسط الحضري ولد صنفهن 

 .تمثل المشتؽالت و الخادمة فً بٌوت المعمرٌن: الفبة األولى-

تتمثل فً النساء اللواتً تعشن فً أحٌاء شعبٌة و ٌممن بالخٌاطة و الطرز : الفبة الثانٌة-

 .الٌدوي البسٌط

أن الدافع األساسً لخروج المرأة الجزابرٌة للعمل هو تلبٌة الحاجة " بوردٌو"   و ٌرى 

 .المادٌة نظرا النخفاض المستوى المعٌشً للجزابرٌٌن

كانت المرأة منذ اندالع الثورة سندا لوٌا للرجل فمد لعبت المرأة دورا هاما من لبل التحرر 

الوطنً و ٌشٌر ذلن بٌان الصومام، الوثٌمة األساسٌة للثورة الجزابرٌة التً أعلنت 

 و المرأة الجزابرٌة تلعب دورا 1938 أنها لحمٌمة ثابتة معروفة وهً أن منذ 1956عام

 .نشٌطا فً كل مناسبة أثناء الثورات الكثٌرة  و المتكررة ضد لوى التحرٌر الفرنسً

    و لد عرؾ دور المرأة تؽٌٌرا جذرٌا بعد اندالع الثورة الجزابرٌة و هذا نتٌجة للتؽٌرات 

أن الروابط التً تجمع بٌن " فانون.ؾ"المختلفة التً مست األسرة الجزابرٌة و لد اعتبر 

الزوجٌن تولفت أثناء الثورة التحرٌرٌة و تحولت وحدة وجودٌة، و لمد كان ٌعهد إلى المرأة 

 .بمهمات معٌنة

أنه عندما اندلعت الثورة كانت من الطبٌعً أن تشترن النساء فٌه " زهرة درٌؾ"و ترى 

باعتبارهن شمٌمات أو أمهات أو زوجات المماتلٌن أو المجاهدٌن أو األسرى، فمد ولع علٌهن 

 كان على جٌش التحرٌر الوطنً مواجهة 1954مسؤولٌته توفٌر المأوى و الطعام وفً 

الموى العسكرٌة، و اعتماده على المجاهدٌن و تأٌٌد السكان و عونهم و من ثم كان على 

المرأة أن تعد الطعام و تنسج مالبسها و تجمع ما ٌحتاجه الفدابٌٌن و عملت على تنظٌم جمع 

األموال من أجل اإلمدادات حٌث أوكلت لهن هذه المهمة بأنها بإمكانهن و بحرٌة و سهولة 

 .(09)أكثر من التحرٌن

__________________ 

شكوة نوابً نزاء،علم نفس المرأة،ترجمة زهراء طٌوري بكانة،دار الهدى للطباعة و النشر  - (09)

 61-60،ص2،2001والتوزٌع،بٌروت؛لبنان،طبعة
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 :تطور خروج المرأة للعمل بعد االستمالل- 3

    لمد أدت مساهمة المرأة الجزابرٌة فً حرب التحرٌر إلى خلك ظروؾ تستطٌع المرأة 

من خاللها أن تلمً عن كاهلها العبء الذي طالما تحملته و كان علٌها أن تبنً مسؤولٌة 

مزدوجة مرتبطة بدورها االجتماعً فً تسٌٌر الشؤون العامة للمنزل و المسؤولٌة 

المرتبطة بتنمٌة و تعمٌر البالد رؼم تفشً البطالة فً فترة ما بعد االستمالل مباشرة، 

 عاطل عن العمل فً الجزابر بالممارنة 873200 كان هنان 1966فحسب احصاءات 

 ملٌون، و كان معدل العمالة النسوٌة 12 عامل من بٌن السكان ٌصل عددهم إلى 1724900

فً هذه الفترة منخفض، اكنه عرؾ تطورا بسٌطا فً المراحل األولى و دون المستوى 

 . ممارنة بالذكور فً الفترات الموالٌة ممارنة بالتشؽٌل عند الرجال

 :وٌمكن أن نوضح هذا التطور من خالل الجول التالً

 (:باآلالؾ)ٌبٌن تطور عدد السكان المشتؽلٌن حسب الجنس (01)الجدول رلم 

 الجنس رجال نساء مجموع
 السن

1720 95 1625 1966 
2380 138 2242 1977 
4138 245 2473 1982 

4700 248 2825 1983 
4738 287 3027 1984 

5349 326 3525 1985 
4149 356 2773 1987 
4700 338 4362 1989 
4738 492 4246 1992 
5490 766 4624 1995 

5708 889 4819 1997 

6172 779 5382 2000 
6228 883 5345 2001 
6685 934 5751 2003 
7798 1359 6439 2004 
8044 1174 6870 2005 

8857 1495 7372 2006 

CENEAP : mutation des structures familiales n 27 p37. 
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ONS : collection statistique ; serie statistiques sociales n132, 2006,p 

128. 

ONS : algerie au quelque chiffres, resultat 2002-2004,n36,2006. 

ONS : annuaire statistique de l’algerie, resultat2003-2005,n23,2007. 

ONS : collection statistique ; serie statistiques sociales enquetes 

emploi aupres des menages ;2007,alger,n139,juin2008. 

 لد 2006 إلى 1966 نالحظ من خالل الجدول أعاله تطور عدد النساء المشتؽالت من سنة 

 ألؾ عاملة من 1497 ألؾ عاملة ؼلى 95عرؾ ارتفاعا محسوسا حٌث انتمل عددهن من 

 ألؾ منصب شؽل ؼٌر أنه ممارنة بالتشؽٌل عند الرجال ٌبمى عددهن ضعٌؾ 8897أصل 

 فمط %17 نجد أن نسبة النساء العامالت لد وصل إلى 2006و دون المستوى، ففً سنة 

 .(10) من المناصب ٌشؽلها الرجال%83ممابل نسبة 

 :الخصابص الدٌمؽرافٌة للنساء العامالت- ثالثا

    ٌتناول هذا العنصر النشاط السنوي حسب الخصابص الدٌمؽرافٌة التً تتمثل فً السن، 

الوسط السكنٌن الحالة العابلٌة، و الوضعٌة المهنٌة، و طرٌمة الحصول على عمل و هذا 

، أما الفترة الثانٌة من سنة 1985 إلى1977خالل فترتٌن مختلفتٌن، فترة ممتدة من سنة

 .2007 إلى 2006

 :1985-1977خصابص الٌد العاملة النسوٌة فً الفترة بٌن -1   
 من مجموع %6 امرأة تشتؽل أي بنسبة 138234 كان هنان 1977لدى تعداد السكان لعتم 

 من مجموع %1358السكان المشتؽلٌن بعد مرور ثمان سنوات سجل العدد تزاٌدا بمدر 

السن، : السكان المشتؽلٌن حٌث توزعت عدد النساء المشتؽالت حسب الخصابص التالٌة
 :المطاع، المطاعات المهنٌة و الفبات المهنٌة كمت هو موضح أدناه

 
 
 
 
 

_____________________ 
-14،ص2009ن1،دار الشروق للطباعة و النشر و التوزٌع،بسكرة،لبجزابر2صالح مفمودة،المرأة فً الرواٌة الجزابرٌة،طبعة- (10)

15. 
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 :ٌبٌن تطور النساء المشتؽالت حسب فبة السن (02)الجدول رلم 

ONS : statistique trimestrielle,n11 avril1986. 

 سنة بٌنما كان عند الرجال 10،23كان السن الوسٌط فً االشتؽال عند النساء لد وصل إلى 

 سنة حٌث أن نسب النساء العامالت خالل كل السنوات الثمانٌة مرتفعة فً الفبة 80،17

 فً هذه الفترة تلٌها الفبة %31،10 و  %26،76 سنة فتراوحت نسبهن بٌن 24-20العمرٌة 

 سنة فما فوق فعرفت 55 التً تمٌزت باالرتفاع الدابم بٌنما الفبة العمرٌة 25-29العمرٌة 

 كما توزعت 1985 سنة %6،6 إلى نسبة 1977 سنة %7،72انخفاضا مستمرا من نسبة 

 :النساء العامالت حسب المطاع المانونً

 :ٌبٌن تطور بنٌة الوظٌفة النسوٌة حسب المطاع المانونً(03)الجدول رلم

        السنة
 فبات السن

1977 1982 1983 1984 1985 

 20ألل من 

 سنة

10,38% 8،59% 7،6% 5،5% 5،6% 

 %28،5 %29،8 %30،2 %31،10 %26،76  سنة20-40

 %27،6 %25،2 %19،7 %17 %18  سنة25-29

 %12،1 %13،8 %13،1 %11،12 %9  سنة30-34

 %5،3 %6،6 %5،6 %6،22 %7،27  سنة35-39

 %5 %3،8 %5،2 %7،13 %7،75  سنة40-44

 %5،3 %5،5 %5،7 %6،29 %6،3  سنة45-49

 %4 %4،1 %5 %5،22 %4،5  سنة50-54

 سنة 55

 فأكثر

7،72% 5،80% 7،9% 5،7% 6،6% 

          السنة
 المطاع

  المانونً

1977 1982 1983 1984 1985 

 %85،9 %89،5 %85،5 %86 %83،2 المطاع العام

 %14،10 %10،70 %14،5 %14 %16،8 المطاع الخاص
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ONS:statistique,publication trimestrielle,n11avril1986 

خالل السنوات الخمسة نجد أن أكبر نسبة للنساء العامالت تعملن فً المطاع العام حٌث 

 1984 سنة  %89،3من مجموع النساء العامالت و  %83،2 نسبة 1977مثلت سنة 

 بالممابل نسبة 1984 سنة %89،3 من مجموع النساء العامالت و %83،2بالممال نسبة 

 و %16،8النساء العامالت فً المطاع الخاص فكان منخفض، و كانت لسنتٌن على التوالً 

10،70%     . 

 :ؼٌر أن تطور نسبة الوظٌفة السنوٌة حسب الفبات المهنٌة االجتماعٌة

 :ٌبٌن تطور بنٌة الوظٌفة حسب الفبات المهنٌة (04)الجدول رلم 

 السنة
 إ.م.ؾ

1982 1983 1984 1985 

 %25،8 %27 %25،7 %28 معلمات

 %25،5 %31،3 %26،4 %24،4 موظفات

 %15،3 %15،8 %18،2 %17،6 خادمات

 %9،3 %7،4 %8،2 %9،3 عامالت

اطارات 
 متوسطة

8،1% 10،3% 10،2% 13،5% 

 %5،3 %3،8 %8،3 %3،9 اطارات سامٌة

 %11،3 %4،7 %7،4 %8،7 فبات أخرى

 %100 %100 %100 %100 المجموع

ONS :statistique,publication trimestrielle,n11 avril1986. 

نالحظ أن النسب الموضحة أعاله أن النساء ٌعملن بصفة كبٌرة كمعلمات و موظفات 

عمومٌة و هذا بنسب متفاوتة بٌنما نسبة اإلطارات المتوسطة و اإلطارات السامٌة فهً 

 من مجموع المشتؽالت، بٌنما %13،5ضبٌلة، ال تتجاوز فً اإلطارات المتوسطة نسبة

 إطار سامً، بٌنما توزعت النساء %5،3نسبتهن فً اإلطارات السامٌة فهً ال تتجاوز 

الزراعة، الصناعة، البناء، األشؽال العمومٌة، النمل و )العامالت حسب المطاعات المهنٌة 
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 كما هو موضح فً الجدول 1985-1977لفترة زمنٌة بٌن  (المواصالت، التجارة، الخدمات

 :التالً

 

-1977ٌبٌن توزع النساء العامالت حسب المطاعات المهنٌة لفترة مابٌن  (05)الجدول رلم

1985: 

         السنة
مجموعات 

 النشاطات

1977 1982 1983 1984 1985 

 3،7 2،3 4،85 3،37 5،59 الزراعة

 12 13،3 15 14،32 17،37 الصناعة

البناء و 
األشؽال 
 العمومٌة

2،05 1،47 2،25 3،5 2،8 

النمل و 
 المواصالت

3،26 3،33 2،37 3،1 3،1 

 2،8 5،3 3،84 2،53 3،32 التجارة

 75،8 72،5 71،40 72،41 64 الخدمات

 / / / 1،84 4،42 ؼٌر معروفة

ONS:statistique, publication trimestrielle,n11 avril1986. 

من خالل الجدول فأكبر نسبة للعامالت التً تشؽل مناصب شؽل فً لطاع الخدمات، ثم 

ٌلٌها النساء العامالت فً مناصب لطاع الصناعة، و فً ظرؾ ثمان سنوات عدد النساء 

 هذا ما ٌدل على تأنٌث %18،6المشتؽالت فً الخدمات اإلجتماعٌة تجاوز ماكان علٌه بنسبة

 (.11)هذا المطاع

 :2006-2006خصابص الٌد العاملة النسوٌة لسنة  -1

 %49،7 عامل و لدر النساء العامالت ب 8869 ب2006لدر عدد سكان المستؽلٌن سنة 

  العاملٌن و 8594000 ب2007 مجموع العاملٌن بٌنما لدر عدد العمال سنة %16،9بنسبة 

________________________ 

 20،ص2009ن1،دار الشروق للطباعة و النشر و التوزٌع،بسكرة،لبجزابر2صالح مفمودة؛ المرأة فً الرواٌة الجزابرٌة،طبعة- (11)
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 .توزٌع الٌد العاملة حسب الوسط السكانًٌبٌن  (06)الجدول رلم 

ONS : collection statistiquePserie statistique sociales. 

ONS:collection statistiquePseriestatistiqueq=s sociales enquetes 

emploi aupres de menages,2007,alger,n139,juin2008. 

نالحظ أن النساء العامالت فً الوسط الحضري أكثر من النساء العامالت فً الوسط الرٌفً 

 فً المناطك %13،8 فً المناطك الحضرٌة و %19 نسبتهن2007لسنتٌن حٌث كانت سنة

 من مجموع العاملٌن تمثل األؼلب، كما %19،3 فكانت نسبتهن 2007الرٌفٌة أما سنة

 : حسب الحالة العابلٌة كما ٌل2007ًتوزعت النساء العامالت فً سنة 

ٌبٌن نسب النساء العامالت حسب الحالة العابلٌة و الوسط السكنً باآلالؾ  (07)الجدول رلم

 :2006لسنة

 

 

 

 

2007 

 

2006 

 
 
     الوسط
     السكانً
 
 
 

 

  الرٌفً المجموع الحضري الرٌفً المجموع
 الحضري

 الجنس ت % ت % ت % ت % ت % ت %

84،3  7247 90،8  3003 80،3  4244 83،1  7372 86،2  رجال 4288 81 3084 

15،7  1347 9،  303 19،3  1044 16،9  1497 13،8  494 19،49  نساء 1003 

 المجموع 5291 100 3578 100 8869 100 5289 100 3306 100 8594 100
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 الوسط السكنً
 

 الحالة العابلٌة

نسبة العامالت فً 
 الوسط الحضري

نسبة العامالت فً 
 الوسط الفنً

نسبة العامالت فً 
 الوسطٌن

 12،2 10،1 13،6 متزوجة

 13،2 11،1 14،7 عزباء

 30 27،3 30،3 منفصلة/مطلمة

 7،7 7،7 7،8 أرملة

 14 10،6 12،6 المجموع

ONS:collection statistiquesPserie statistiques sociales enquetes et 

emploi aupres des menages,2007,alger,n139,juin2008. 

ٌتضح من الجدول أن أكبر نسبة من العامالت هً فبة المطلمات و المنفصالت عن 

 من مجموع العامالت فً الوسطٌن تلٌها فبة النساء %30،3أزواجهن لدرت نسبتهن ب 

 .(12)تلٌها فبة المتزوجات ثم األرامل%13:2العازبات بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منى لصواؾ ولتٌبة الحلبً،الصحة النفسٌة للمرأة العربٌة،مؤسسة طبٌة للنشر و التوزٌع،الماهرة؛مصر -(12)

 .63-62،ص2006العربٌة،
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 : افع المرأة للعمل ود: رابعا

هنان دوافع كثٌرة عملت على نزول المرأة فً مٌدان العمل بصورة تطوعٌة او اضطرارٌة 

امتد نشاطها الى شتى نواحً العمل و التحمت مٌادٌن العمل المختلفة مستعٌنة ذلن بالثمافة و 

ا الى التعرؾ على مشكالت المرأة لودنالخبرة و الخلك الرفٌع ان البحث عن هذه الدوافع ي

التً تربط بالمتطلبات االنسانٌة و االلتصادٌة و االجتماعٌة و الثمافٌة و لد اجرٌت عدة 

 على المرأة الدوافع التً تحضر لمعرفةدراسات فً هذا المجال منها عربٌة و اخرى اجنبٌة 

: العمل و هً كما ٌلً 

: الدافع االلتصادي- 1

 الى مسؤولٌتها كربت بٌت و باإلضافةان الحاجة المادٌة تدفع المرأة الى العمل من الطبٌعً 

لم تساعد وجها فً تحمل تكالٌؾ و اعباء المعٌشة او لتعٌل نفسها و عابلتها اذا كانت ارملة 

او مطلمة عندما ٌكون لسبٌل للرزق امامها ؼر ان تعمل و تكسب لؽرض تامٌن متطلبات 

حٌاتها الٌومٌة و بعد عمل المرأة الٌوم ظاهرة حضارٌة و ان خروجها لم ٌعرلل ادابها 

لدورها االساسً كربة بٌت بل اضاؾ الى دورها دورا هاما و هو االستفادة من امكانٌاتها 

 الخوؾ كذلن هً فً تزاٌد مستمر و التًالفكرٌة و المالٌة لمواجهة متطلبات الحٌاة الٌومٌة 

بلة و كذلن لتسدٌد الدٌون المتراكمة على العابلة عا الحالً للبالمعٌلمن المستمبل و عدم الثمة 

 ربما الحصول على الراتب التماعدي الذي ٌعطً للعاملة عند التماعد فً نهاٌة سنها المانونً

 .(13)حماٌة اجتماعٌة

 : االجتماعًالدافع- 2

تمع على المرأة مسؤولٌات و اعباء عابلٌة اضافة الى مسؤولٌاتها فً العمل و ممارستها 

 باإلضافةاألنشطة االجتماعٌة و الثمافٌة و استطاعت ان توفك بٌن اداء واجبها فً العمل 

الى مسؤولٌتها فً األسرة فاألسرة هً وحدة اجتماعٌة تمع علٌها عبا تؽٌٌر العادات ة 

 . مع الوضع الحالًتتالءمالتمالٌد التً ال 

ان الدوافع االجتماعٌة تؤدي دورا هاما فً تحضٌر المرأة و دوافعها نحو العمل من ذلن 

اٌمان المرأة بأهمٌة العمل فً حٌاة االنسان أو شعورها بوجود ولت فراغ لدٌها ٌمكن أن 

ات الى المساواة مع ؼٌرها فً العمل و ٌطمح البعض ظؾتمضٌه بالعمل مما تنظر بعض المو

االخر للحصول على مركز اجتماعً اعلى لتحمٌك الذات من حاللها و كذلن رؼبة المرأة 

_____________________ 

 محاضرات فً المنهجٌة، كلٌة العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة، لسم علم االجتماع ، مطبوعات جامعة منتوري ;بلماسم سالطنٌة-(13)

 57 ، ص 2000، لسنطٌنة ، 
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ر البك أمام االخرٌن كما أن تشجٌع بعض ظه فً االلتماء مع االخرٌن أو الظهور بم

االزواج لزوجاتهم للعمل خارج المنزل له اهمٌة فً هذا المجال و كذلن التمدم االجتماعً 

الحاصل فً األطر نتٌجة للتطورات االلتصادٌة و االجتماعٌة و السٌاسٌة التً حدثت فً 

.  االخٌرة و كذلن عناٌة االحزاب السٌاسٌة برفع مكانة المرأة و تحرٌرهااآلونة

 السكانً اٌضا دورا هاما فً تحدٌد شروط اسس التوظٌؾ و العمل و كما ؾو ٌلعب التكً

تؤثر مرحلة التمدم و التخلؾ الخضاري فً تركٌب العمل و على مستوٌاتهم العامٌة و 

ر العمل و تكون غاالجتماعٌة فً ذلن المجتمع فهً المجتمعات البدابٌة مازالت تمأل شوا

حكما لى الرجال دون النساء و تكون المراءة و الكتابة هً من شروط التعٌٌن و فً هذه 

ت ممن ال ٌجٌدون المراءة و الكتابة ٌستخدمون آالمجتمعات تكثر استخدام المسنٌن و المنش

. فً اعمال ؼٌر منتجة كالحراسة و أعمال الفراشة و تمدٌم الخدمات الى الموظفٌن

و فً المجتمعات المتمدمة تكثر فٌها استخدام المكابن و الحسابات االلكترونٌة تستلزم لهذه 

شتد تاألعمال مواصالت متخصصة تشجع اختالط الرجال و النساء فً هذه األعمال و 

المنافسة فً التعٌٌن و ٌتم اختبار افضل المترشحٌن و أكفابهم بعٌدا عن التأثٌرات 

. (14)الشخصٌة

 :الدافع السٌاسً- 3

ان الدوافع السٌاسٌة كانت دافعا مهما فً توجٌه المرأة الختٌار العمل و من الطبٌعً أنه ال 

ٌمكن نكران الدوافع السٌاسٌة التً تدفع المرأة للعمل فشعور المرأة سهم فً بناء مجتمعها 

من خالل العمل دافع سٌاسً مهم فضال عن تأثٌر االحزاب الممثلة بتنظٌماته المختلفة و 

تعلٌماته التً تعد عامال مهما فً دفع المرأة الى العمل الذي اكد مهمات توفٌر التعلٌم على 

نطاق واسع للمرأة و توفٌر فرص العمل لها و مساواتها بالرحٌل فً النواح المانونٌة من 

األمور التً تمع على عاتك الدولة فضال عن توجٌه االعالم من المنظمات النسوٌة حول 

شرٌعات المانونٌة الصادرة عن الدولة و التً من تاهمٌة دور المرأة فً العمل كما أن ال

ٌعد دافعا سٌاسٌا كبٌرا  (1970)لسنة  (151)و تعدٌالته رلم  (لانون العمل العرالً)أبزها 

فً توجٌه المرأة و زوجها فً العمل نتٌجة للضمانات المادٌة و المعنوٌة التً أولها المانون 

اتها الجسمٌة و األوضاع رللمرأة العرالٌة و للمرأة العاملة بصورة خاصة وفك لد

ٌة التً نعٌشها حٌث أفرد المانون بابا لعمل المرأة و وضع شروط لتعٌٌنها فً عاالجتما

 .دوابر الدولة و المصانع

________________________ 

 .58 نفس المرجع السابك ، ص ;بلماسم سالطنٌة- (14)
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 مان الظروؾ السٌاسٌة التً تمر بها البلدان و األنظمة الحاكمة ٌؤثر تأثٌرا مباشر على نظ

عٌة المملوءة باألعمال الشاؼرة اللطاالعمل و على عملٌات االختبار و العٌٌن فً األنظمة ا

راثة كما أن الظروؾ السٌاسٌة مازالت تؤدي دورا بارزا فً التأثٌر على وعن طرٌك ال

طبٌعة عمل المرأة ففً المجتمعات التً تؤمن تبعد االحزاب تشؽل أؼلب الوظابؾ عن 

 .نًلطرٌك االنتخاب الع

ففً الدول التً تؤمن بمٌادة الحزب الواحد تشؽل اؼلب شواؼر العمل عن طرٌك السلطة 

الء والمركزٌة و هذه الوظابؾ تشؽل فً أؼلب األحٌان و ال تعتمد على الكفاءة المطلوبة فال

للحزب و السلطة و استالم المناصب االدارٌة من الموالٌن و المواالة لفكرة الحزب هو 

. (15) و التعٌٌناالختٌاراالساس فً عملٌات 

: الدافع الشخصً- 4

ٌمصد بالدافع الشخصً هً تلن الدوافع التً توجد فً شخصٌة المرأة و فً تكوٌنها النفسً 

لفها من مسألة العمل  لد ناضلت المرأة منذ زمن بعٌد من أجل نٌل وو الفكري و ٌؤثر فً م

حمولها االنسانٌة و التً تعد فٌها حرٌة العمل أهم حك و فتح مجاالته أمامه و لد تعدد أشكال 

هذا النضال طبما لألوضاع االلتصادٌة و االجتماعٌة و السٌاسٌة التً تنطلمالمرأة من داخلها 

. للتعبٌر عن مطالبتها بحك من الحموق

ان اندفاع المرأة نحو العمل الخارجً و ممارسته فً شتى الوظابؾ و على أساس وجود 

حاجة التصادٌة أو الترلً الى مركز وظٌفً أعلى أو لزٌادة الوعً السٌاسً أو لتعزٌز 

مكانتها االجتماعٌة و كذلن تعزٌز لشخصٌتها و صحتها النفسٌة و تطوٌر لدراتها الشخصٌة 

و التعلٌمٌة و ضرب مكان العمل الوظٌفً و لد ٌعود السبب فً اشتؽال المرأة الى أنه ال 

ٌوجد معٌل ٌعٌل العابلة و كذلن الى التمدم الصناعً الذي خلك أعماال متنوعة تدفع المرأة 

 .الى العمل و االستفادة من فرص التدرٌب التً تنمً مهارتها

 :العوامل المؤثرة فً نسبة اشتران المرأة فً سوق العمل:سادسا 

هنان عوامل التصادٌة و اجتماعٌة و دٌموؼرافٌة متشابكة تلعب دورا فعاال فً عملٌة جذب 

المرأة للعمل خارج المنزل و أهم هذه العوامل التً تشجع المرأة على العمل و االلبال علٌه 

:  هً

 : التعلٌم و التأهٌل و التدرٌب*

_____________________ 

 محاضرات فً المنهجٌة، كلٌة العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة، لسم علم االجتماع ، مطبوعات جامعة منتوري ;بلماسم سالطنٌة-(15)

 .60 ، ص 2000، لسنطٌنة ، 
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ٌزٌد التعلٌم و التدرٌب من مكانة المرأة على العمل  و ٌرفع مستوى ولعاتها فً الحٌاة و 

الٌد و ٌساهم فً تحسٌن فرص التوظٌؾ للمرأةو هذا قٌخفض نسبة الحضورٌة و ٌضعؾ الت

ع مع ؾابٌات اذتبٌن أن نسبة مساهمة المرأة فً النشاط االلتصادي ترتصما تبرزه االح

اع المؤهل العلمً الذي تحصل علٌه و هذا طبٌعً فالمرأة عند حصولها على مؤهل ؾارت

اهدة جى  ع المنزلٌة الروتٌنٌة المملة و تسلألعمالعلمً تصبح ؼٌر راؼبة فً التفرغ 

 .لالستفادة من المؤهالت التً حصلت علٌها

ئ المرأة لتصبح زوجة و أما يتعلٌم المرأة فً كثٌر األحٌان ٌنظر الٌه باعتباره عامال ٌهن ا

أكثرهما ٌهٌنها لدخول مجال العمل و كثٌرا من الكتب المدرسٌة المتبعة فً مناهج التعلٌم 

النعكاس صورة المرأة متمدمة و تبزها كانسان فعال و ناشط التصادي و اجتماعً فهً 

ؼالبا ما تصورها على أنها ملتزمة بدورها الربٌسً و الوحٌد أال و هو دور األم و ربة 

. المنزل الدور التملٌدي طبعا

و متى فهمت المرأة دورها و بلؽت مستوى الوعً الكامل بأن وظٌفتها و عمها لٌس مجرد 

: وظٌفة حٌنبذ سوؾ تدرن أن هذا ٌمنحها عدة فوابد أهمها

توسٌع افالها و تدعٌم شبكة عاللتها االجتماعٌة و االلتصادٌة و زٌادة احساسها بمكانتها - 

. االجتماعٌة نتٌجة تؽٌٌر المفهوم التملٌدي بدور الزوج و الزوجة

 تكفل لها الوالٌة بالنسبة إلى شؤون األسرة ال سٌما أن ةمساهمتها فً مٌزانٌة األمر بصور

 المرتبات فً كثٌر من الدول العربٌة لم تعد تسمح للزوج بمرتبه فمط المٌام بتوفٌر حٌاة 

اجتماعٌة و التصادٌة مالبمة لألسرة باإلضافة الى أن بمرتبها تضمن استمرار المستوى 

االلتصادي لألسرة فً حالة وفاة الزوج و بذلن أزاحت على زوجها ضؽوطات كثٌرة و 

 :التً أرهك أعصابه المتمثلة فً خوفه على مستمبل أسرته منذ بدبه

كما أنها سوؾ تدرن بأن المرأة المثالٌة لم تعد تلن التً تضحً بنفسها فً سبٌل زوجها و -

 .ة المثالٌة هً تلن الناجحة فً عملها و بٌتهاأأسرتها و انما المفهوم االن للمر

كما أن العمل ٌضمن للفتاة فً حالة عدم زواجها حٌاة اجتماعٌة و التصادٌة مالبمة بدال - 

 .من االعتماد على مساعدة أو احسان االخرٌن

هامات سباإلضافة الى احترام المجتمع للمرأة العاملة فهو ٌضمن لها االحترام ما تمدمه من ا-

 .(16)اجتماعٌة و التصادٌة على مستوى األسرة و مستوى المجتمع ككل

___________________________ 

 . 21 ، ص 1993 3 المرأة و الصراع النفسً ، دار مطابع المستمبل الظاهرة ، مصر العربٌة ط ;نوال المسماري -(16)
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: أهداؾ تشؽٌل المرأة:خامسا

 أن عما المرأة خارج البٌت و دخولها مجال االنتاج 2003" عثمان صدٌك" ترى سلوى 

: المباشر ٌحمك االهداؾ التالٌة

اكتساب المرأة مكانة اجتماعٌة فً المجتمع - 

ارتفاع دخل األسرة  - 

التملٌل من الخوؾ الذي تعٌشه المرأة عندما ٌسٌطر علٌها شبح الطالق أو تعدد الزوجات - 

. فالعمل ٌزٌد من شعورها على مستمبلها

:  األساسٌة لعمل المرأةالمبادئ-سادسا

: ٌمكن أن نوضح المبادئ األساسٌة لعمل المرأة فً النماط التالٌة

مبدأ المساواة بٌن الرجل و المرأة  - 1

مبدأ المساواة فً األجور و شروط العمل - 2

 (17).تنظٌم األولات الخاصة بالمرأة- 3

: سلبٌات عمل المرأة- سابعا

: العاللة الزوجٌة- 

نتٌجة لتبدٌل مكانة المرأة العاملة و شعورها باالستماللٌة و امتالن حرٌة المرار و التحرر 

من كثٌر من المٌود األسرٌة و االجتماعٌة أد ذلن كله فً بعض األحٌان الى ظهور 

حاالتاالعتداء بالذات و الرؼبة من الحكم و السٌطرة الذي لد ٌسا الى العاللة الزوجٌة و 

هذه الخالفات تظهر بأشكال مختلفة منها عن طرٌك الطالق النفسً حٌث ٌعٌش الطرفان فً 

اللة حمٌمة بٌنهما بل ٌكثر التشاجر و هذه العاللة الزوجٌة  عبٌت واحد و لكن ال توجد 

 

 

________________ 

 2012نعٌمة سمٌنة المرأة الجزابرٌة فً موالع ضع المرار و االفاق -(17)

http://www.alnoor.selarticle.ASP.?id=14351,2015à14:3di 
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الشكلٌة راجعة لضؽط العرؾ و خوؾ الزوجٌن على السمعة و المكانة االجتماعٌة كما أن 

طراب ضا على احارتفاع نسبة الطالق على مستوى المجتمعات العربٌة ٌمثل مؤشرا واض

العاللات الزوجٌة و األسرٌة كما ٌنذر بعوالب وخٌمة تتصل باستمرار األسرة و المجتمع 

. لما للطالق من عاللة سلبٌة تتصل بالتربٌة و التشتت و مستمبل األبناء

: األطفال- 

ان ؼٌاب األم العاملة فً مرحلة الرضاعة لفترات طوٌلة فً العمل للل ادرار اللبن و لد 

ملها ال ٌتبع لها فرصة التؽذٌة عتضطر بعض النساء الى خطام األطفال فً سن مبكرة ألن 

المالبمة لفترة الرضاعة و توجد دالبل علمٌة على ان طول فترة الرضاعة الطبٌعٌة تؤدي 

الى زٌادة الحٌول االجتماعٌة لذا فالطفل ٌحتاج الى األم الهادبة المتفرؼة لعملٌة االرضاع 

لكسب الراحة النفسٌة و النمو الطبٌعً و نجد أن المرأة فً لٌابان مثال تؤدي دورها 

األمومً فً رعاٌة األطفال بصورة تفك كثٌرا المرأة األمرٌكٌة لدا فان األم الٌابانٌة ال 

تتزوج فً السلم الوظٌفً الذي ٌؤدي الى الحصول على وظٌفة مدى الحٌاة بل تترن عملها 

. بعد الزواج

: ة االستهالكًثمافةال

 بشكل ؼٌر مسبوق بسبب المدرة االلتصادٌة الجدٌدة مند ة االستهالكًثمافةتصاعدت وتٌرة ال

التباهً و "  ماراثون"وم لشراء الممتنٌات الكمالٌة فًتالمرأة فارتفعت حاالت التسابك المح

الشخصٌة و االنسٌاق فً نضج التفاخر و الذي بدوره ٌدل على فمدان التوازن و ضعؾ 

بٌر فً شٌوع الروح االستهالكٌة لدى المجتمع نو لمد ساهم عمل المرأة الى حد .ٌرغتملٌد ال

و أدى هذا بدوره الى أنماط سلوكٌة ؼٌر محمودة كمتابعة الموضات العالمٌة فً اللباس و 

ون لمالزٌنة و ٌبدو أن الروح االدخارٌة لدى المرأة للٌلة بل و للٌلة جدا ففً جرٌدة المس

 نشر هذا الخبر عمد فً كندا مؤتمر نسابً شاركت فٌه أكثر من خمسٌن دولة 302عدد 

العنؾ ضد النساء و المساواة : على مستوى العالم  لد نالش الموضوعٌن ربٌسٌٌن هما

االلتصادٌة بٌن الرجل و المرأة و لد تبٌن أن النساء ٌتكلن ثلثً عدد الموة العاملة فً العالم 

.  من مجموع ممتلكات و عمارات و ثروات العالم%1بٌنما ال ٌمتلكن أكثر من 

بٌات او على مر منه ما ٌنفك على الخدم و ال،ن راتبهامٌر ثنفاق النالو المرأة العاملة تحتاج 

دور الحضانة و منه ما ٌنفك على السابمٌن و منه ما ٌنفك على المالبس و الزٌنة لحرص 

. (18)المرأة البالػ على ذلن

________________ 

 حموق المرأة بٌن االعتمال و التطرق ، دار الفكر الجامعً ، االسكندرٌة ، جمهورٌة مصر العربٌة ، ;حسنٌن دمحم بوادي  - (18)

 .26 ، ص 2006
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 :خالصة الفصل

ختاما لهذا الفصل الذي ٌبرز عمل المرأة حٌث تطرلنا الى عدة عناصر عن عمل المرأة من 

تطور خروجها الى مٌدان العمل و الخصابص الدٌموؼرافٌة للنساء العامالت و لد تعرفنا 

على الدوافع المختلفة الت دفعت المرأة الى التوجه الى العمل خارجا باالضافة الى العوامل 

المؤثرة فً نسبة اشتؽال المرأة فً سوق العمل و أهداؾ تشؽٌلها و المبادئ األساسٌة 

. لعملها
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 :تمهيد

إن توالً العادات االجتماعٌة لدى اإلنسان من نشاط خالل النهار تكون خالل اللٌل تلعب 

فتعالب اللٌل و النهار و ما ٌنجرعنه كان من المواضٌع . دور العوامل المزامنة او الضابطة

البارزة التً تطرق لها العدٌد من العلماء و الفالسفة منذ عصور، و المرآن الكرٌم لد تطرق 

فً عدة نماط مختلفة إلى هذه اآلٌة الكونٌة المعجزة من ذلن لوله سبحانه وتعالى فً سورة 

بما معنى  (من سورة النبؤ11 و 10)، اآلٌتٌن "وجعلنا اللٌل لباسا،و النهار معاشا" النبؤ،

جعلنا اللٌل كاللباس ٌغشاكم و ٌستركم بظالمه كما ٌستركم اللباس و ٌغطٌكم بظلمته كما 

ٌغطً الثوب البسه، أما اآلٌة األخرى فهً تعنً و جعلنا النهار سببا لتحصٌل المعاش 

جعلناه مشرلا مضٌئا لٌتمكن الناس من "تتصرفون فٌه لمضاء لحوائجكم لال ابن كثٌر 

 ".التصرف فٌه بالذهاب و المجًء للمعاش و التكسب و التجارات و غٌر ذلن

و لهذه األسباب فإنه ٌجدر بنا النظر إلى موضوع العمل اللٌلً و ذلن من خالل زواٌا 

أساسٌة و هً النظام أو تولٌت العمل رغم التولٌت الخاص بالحٌاة االجتماعٌة و المحٌط 

 .بصفة عامة

 :انعكاسات العمل اللٌلً- أوال

إن العمل لمدة كبٌرة ٌوصل الفرد إلى حالة من الملل، فالجسم اإلنسانً له اٌماع بٌولوجً 

طبٌعً ٌرتبط بتكوٌنه وٌتناغم بصورة معٌنة مع ساعات النهار و اللٌل، وال بد من وجود 

ساعات للعمل و ساعات للنومحٌث من المعروف أن عملٌة البناء تكون فً لمتها فً ولت 

معٌن، و تختلف مستوٌاتها عبر فترات النهار و اللٌل، و لد ٌشعر بعض الناس بالسعادة فً 

 و هكذا...اللٌل أو النهار و لد ٌشعر البعض اآلخر بهذه الحالة فً بداٌة اللٌل أو الظهٌرة

إن هذا التناغم ٌرتبط بطرٌمة ما مع الطبٌعة حٌث العمل نهارا و االستراحة لٌال أٌضا ٌرتبط 

 .بنظام المجتمع و البعد االجتماعً للحٌاة

معنى ذلن أن خروج اإلنسان عن المؤلوف فً الطبٌعة أو فً المجتمع لد ٌسبب له إجهاد 

ٌنعكس علٌه نفسٌا،فنظام الوردٌة أو التغٌٌر المفاجئ فً أولات العمل فً مهنة معٌنة مثل 

رجال األعمال،أو البولٌس أو الممرضات و األطباء، فهذا لد ٌكون من مصادر الضغط 

النفسً عند هإالء، فمد أظهرت الدراسات أن حاالت اإلجهاد و الضغط تمل كان العمل 

منسجما مع التناغم أو اإلٌماع الطبٌعً للحٌاة و على ذلن فمد ٌإدي النوم المتؤخر إلى إجهاد 

 .ألل من ذلن المرتبط بالنوم و االستٌماظ المبكر

   إن ساعات العمل األطول أو الطارئة أو غٌر المتولعة تتسبب فً اضطراب نمط الحٌاة 

عند اإلنسان حٌث تضطرب أجندة حٌاته الخاصة و األسرٌة و ساعات راحته و ممارسة 
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هواٌاته إضافة إلى تسببها فً إجهاد ٌإدي إلى اضطراب فسٌولوجً ٌإدي تكراره إلى 

 (.19)عوالب غٌر مرغوب فٌها

 :اإلنعكاسات المهنٌة-1

 : التعب1-1

موضوع التعب من الموضوعات الهامة و التً لمٌت العناٌة فً بحوث علم النفس الصناعً 

ألن التعب من العوامل الهامة المإثرة على اإلنتاج من جهة و على الحوادث من جهة 

أخرى كما أنه ٌإثر على الغٌاب و التمارض وٌإثر بصورة مباشرة على الكفاءة اإلنتاجٌة 

وٌمكن تعرٌف  التعب بؤنه حالة عامة تنشؤ من عمل او نشاط سابك سواء كان هذا النشاط 

 :حركٌا أو ذهنٌا و ٌبدو فً مظاهر ثالثة

 .نمص فعلً متزاٌد فً الكفاٌة اإلنتاجٌة-

 .شعور ذاتً بالضٌك و األلم- 

 .تغٌرات فسٌولوجٌة مختلفة واضطرابات التنفس و ارتفاع ضغط الدم و ارهاق العضالت-

و مهما ٌكن األمر فإن التعب هو أمر نفسً جسمً وال ٌوجد تعب نفسً إال و ٌصاحبه تعب 

 .جسمً و العكس صحٌح

كما أن العمل العملً المتواصل ٌإدي إلى تعب جسمً ألنه ٌمترن بتكٌف حسً حركً و 

لدر من التوتر و االنمباض العضلً ٌشمل أغلب الجهاز الحركً كما أن  التواصل فً 

 .النشاط الجسمً ٌإدي الى اإلرهاق و التعب العملً

ٌرى معظم الباحثٌن ان نظام العمل بالدورٌات ٌإدي إلى ظهور التعب عند العمال ترى 

الجمعٌة الوطنٌة لظروف العمل  ان هذا التعب مرتبط أساسا بالصعوبة فً التكٌف ونمص 

النوم وكذا العمل الشاق بالنسبة للجسم،و غالبا ما ٌنظر للتعب على أنه ٌخفض من سرعة و 

دلة العمل، األمر الذي غالبا ما تون له انعكاسات على سجالت اإلنتاج و الحوادث، كما 

ٌفترض أن التؤثٌر التراكمً للتعب لد ٌكون مسإوال على ارتفاع نسبة التعب، اال ان مدة 

المماٌٌس الموضوعٌة، ورغم أهمٌتها تبمى مجرد مإشرات للتعب لمد أثبتت الدراسات 

 السٌكولوجٌة من جهتها كذلن 

_____________________ 

 2001 ، 1كمال عبد الحمٌد الزٌات؛العمل فً علم االجتماع المهنً ؛األسس النظرٌة و المنهجٌة،دار غرٌب، الماهرة،ط-(19)

 124،ص
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النشاط و التعب لدى العمال الدورٌات بصفة عامة و دورٌات اللٌل بصفة خاصة، حٌث 

 .(20)وجد أن هنان امتداد فً زمن رد الفعل و انخفاضات فً اختبار لٌاس المدرة اللغوٌة

 أن نظام العامل بدورٌة اللٌل ٌبذل مجهودا أكبر ةأكدت مختلف الدراسات الفٌزٌولوجً

بالممارنة مع ذلن الذي ٌتطلبه العمل نهارا، ألن العامل لٌال ٌموم بعمله لما ٌمون جسمه فً 

حالة استرخاء و ٌحاول النوم نهارا لما ٌكون جسمه فً أوج حٌوٌته و نشاطه، اعتبارا لهذا 

ٌتؤثر العامل بالتغٌرات الناتجة عن مختلف اإلٌماعات البٌولوجٌة التً ٌعرفها الجسم، األمر 

الذي غالبا ما ٌجعله ٌعمل جاهدا للتغلب على هذا الوضع، كما ٌدفع به اإلحساس بالتعب 

 .المزمن و الشعور بالتوتر و زٌادة الحساسٌة و للة التركٌز و اإلرهاق

و من المحتمل أن تجعل هذه الوضعٌة العامل عرضه لتناول الكثٌر من المهدئات و ألراص 

النوم عسى ٌتغلب على ما ٌعانٌه من جراء سوء التكٌف و حتى ٌنام بشكل جٌد فً ولت 

مبكر و ٌكون جسمه فً حالة نشاط و عند ما ٌفٌك من نومه لد ٌعمد إلى تناول المنشطات 

التً تساعده على البماء فً حالة ٌمظة استجابة لحاجاته إلى بذل جهد كبٌر للعمل فً ولت 

ٌكون فٌه جسمه فً حالة ركود لعل أخطر من هذا أن العملٌة ذات التؤثٌر العكسً لد تتطور 

لتتخذ شكل إدمان إذا ما تعود جسم العامل علٌها حٌث ٌصعب التخلص منها، كما لد ٌحتاج 

العامل إلى الزٌادة فً كمٌة المنشطات أو المهدئات أكثر فؤكثر و مفعولها ٌمل تدرٌجٌا كلما 

تعود عنها و كلما زاد إحساسه باإلعٌاء، لد تخلك هذه الوضعٌة انعكاسات خطٌرة على حٌاة 

العامل سواء كان هذا على مستوى األداء أو على مستوى الحوادث أو حتى على مستوى 

 (.21)الصحة النفسٌة للفرد و عاللته باألسرة و المجتمع

 من عمال دورٌة اللٌل ٌشتكون من أعراض التعب %99أن  (بارهاد و بافنوت)و لد وجد 

 من العاملٌن لدورٌة الصباح، ٌرجع هذا التب إلى للة %66فً نهاٌة الدورٌة بالممارنة مع 

 ساعات 6منهم أكثر من %50النوم خصوصا بعد الٌوم األول من العمل اللٌلً بحٌث ال ٌنام 

 ساعات كما توصل الباحثان إلى تحدٌد بعض األعراض الذاتٌة للتعب و 4 ألل من %25و 

 ساعات من العمل 4 منهم بعد %86التً تظهر أكثر لدى عمال دورٌة اللٌل إذ تتكرر لدى 

 :و تتمثل هذه األعراض فٌما ٌلً

 .%83اإلعٌاء أو اإلنهان البدنً -

 .%78آالم فً األطراف السفلى -

______________________ 

 -.110،ص 1955حمو بوضرٌفة،الساعةالبولوجٌة،شركة دار األمة،الجزائر،الطبعة األولى،-(20)

 .111،ص 1955حمو بوضرٌفة،الساعةالبولوجٌة،شركة دار األمة،الجزائر،الطبعة األولى،-(21 )
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 .%56صداع -

 (.22)%50ضعف التركٌز  -

 :الغٌاب- 1-2 -

لمد أدى تزاٌد العمل بالدورٌات إلى كثرة االهتمام بمختلف المشاكل اإلنسانٌة المرتبطة 

بساعات العمل غٌر العادٌة، و كل ما ٌتعلك بها من تساإالت كالعاللة بٌن الغٌاب و ساعات 

العمل و نوع الدورٌة و مدة الدوران و اتجاهه بالنسبة لكل دورٌة و لد تضاربت نتائج 

 .الباحثٌن حول تؤثٌر العمل بالدورٌات عن نسبة الغٌاب لدى العمال

الغٌاب بعوامل تنظٌمٌة مختلفة مثل مدة الدوران و اتجاهه  (مٌرال)فً هذا الصدد ٌربط

الذي وجد أن الغٌاب فً دورٌة اللٌل  (كازمٌان)األمر الذي تإكده النتائج التً توصل إلٌها 

أكثر منه فً دورٌتً الصباح و المساء فً نظام الدورٌات التً تحدد فٌه حلمة الدوران بمدة 

من جهته أن الغٌاب كانت أكثر لدى عمال الدورٌات ذات مدة  (كابو)أسبوعٌن كما ٌالحظ 

 .دوران أسبوعً

بممارنة عامة  (وٌات و مارٌون)، حٌث لام (وٌات و مارٌوت،بتزاغسون،اٌنسون،تاٌلور)

نسبة الغٌابات فً دورٌة النهار و اللٌل لمجموعات عمال من مصانع مختلفة تتبع تغٌر 

الدورٌات بعد أسبوعٌن إذ أظهرت النتائج أن الغٌاب بالنسبة لمجموعات العمال بكل 

المصانع أثناء دورٌات النهار العادٌة أكثر منها لدى اللٌل و ٌرجع الباحثان الغٌاب أثناء 

النهار إلى االهتمامات المختلفة لدى العمال خارج المإسسات و حاجاتهم لمطع عملهم حتى 

 .(23)ٌتمكنوا من تحمٌك أهدافهم

إضافة إلى ما سبك فمد وجد نفس الباحثٌن أن الغٌاب أثناء األسبوع الثانً كان ألل من 

األسبوع األول بالنسبة لدورٌة النهار، فً حٌن أن األسبوع الثانً بالنسبة لدورٌة النهار، فً 

حٌن أن األسبوع األول كان ألل من األسبوع الثانً بالنسبة لدورٌة اللٌل و ٌفسر الباحثٌن 

هذه النتائج على أساس أن العمال بعد تغٌٌرهم من دورٌة اللٌل إلى دورٌة النهار ٌصلون 

ٌعانون من التعب الناتج عن دورٌة اللٌل، أي أنه ٌحدث امتداد لتؤثٌر التعب أثناء دورٌة 

اللٌل لٌنعكس على دورٌة النهار خالل األسبوع و العكس صحٌح بالنسبة لدورٌة اللٌل أن 

 ٌكون فٌها الغٌاب خالل األسبوع األول ألل منه فً األسبوع الثانً تماشٌا مع تزاٌد التعب

_____________________ 

  .112،ص1955حمو بوضرٌفة،الساعةالبولوجٌة،شركة دار األمة،الجزائر،الطبعة األولى،-(22)

 .113حمو بوضرٌفة، نفس المرجع السابك ص -(23)
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 . من جراء العمل اللٌلً

لمد تم تؤكٌد هذه النتائج التً ترى بؤنه مع مرور الولت ٌزداد الغٌاب عند عمال دورٌة اللٌل 

و ٌنمص عند عمال دورٌة النهار و هذا بعد أن عمد الباحثان ممارنة بنسبة غٌاب عمال 

دورٌتٌن النهار و اللٌل لمدة أربعة أسابٌع فٌظهر أن الغٌاب خالل األربعة أسابٌع ٌتجه نحو 

االنخفاض أثناء الدورٌة النهارٌة و نحو االرتفاع أثناء الدورٌة اللٌلٌة، و علٌه فإن الغٌاب 

لدى عمال دورٌة اللٌل ٌتناسب طردٌا مع طول مدة العمل اللٌلً،مما لد ٌدل على تراكم 

التعب و ما ٌصاحبه من للة الجهد و ضعف الرغبة فً العمل، خصوصا مع مرور األسابٌع 

فً دورٌة اللٌل إذ شدة الحاجة إلى النوم مع طول الولت الذي ٌمضً العامل فً العمل 

 .اللٌلً،بٌنما ٌحدث انعكاسا بالنسبة لعمال دورٌة النهار

 :األداء و اإلنتاج- 1-3

بعض المهن تتطلب استمرارٌة العمل، أي أن ٌكون العمل بها طوال الٌوم، األمر الذي دفع 

أرباب المصانع و الشركات أن ٌمسموا العمل على ثالث نوبات، و هذا ٌعنً أن بعض 

العمال ٌعملون فً نوبات نهارٌة و البعض اآلخر ٌعملون فً نوبات لٌلٌة، على أن التغٌٌر 

 .كل أسبوع أو كل شهر وفما لنظام الموضوع

و لد تبٌن لبعض الباحثٌن أن الذٌن ٌعملون باللٌل ٌختلف أداإهم و إنتاجهم عن الذٌن ٌعملون 

بالنهار، كما أسفرت هذه الدراسات على أن نوبات العمل تؤثر على العمل و اإلنتاج ٌمكن 

 :أن تتبلور نتائج هذه الدراسات على النحو التالً

إذا لام العمال بؤداء وظائفهم مرة بالنهار و أخرى باللٌل،فإن أدائهم بالنهار سوف ٌكون -

 .أفضل من أدائهم باللٌل، فالنوبة النهارٌة أكثر إنتاجا من النوبة اللٌلٌة

إن أغلب العاملٌن ٌفضلون العمل بالنهار عن العمل باللٌل و حتى ٌستطٌعون الوفاء -

 .بالتزاماتهم االجتماعٌة و الحٌاتٌة

إن العمل باللٌل ٌكون مصحوبا بالتعب و الملل أكثر من العمل بالنهار، حٌث أن مسإولٌات 

الحٌاة لد استنفذت ساعات النهار ولم ٌحصلوا على المدر الكافً أو المطلوب من الراحة 

فضال على أن العمل باللٌل أدى إلى اضطراب مواعٌد الطعام، و أن أغلبهم لم ٌتعود العمل 

باللٌل و ٌصب علٌه تغٌٌر العادات التً ألفها من لبل على أن المشكالت و 

الضغوطالمصاحبة لهما الذٌن فً نوبات اللٌل ٌمكن التغلب علٌها من خالل العاللات 

اإلنسانٌة الجٌدة و زٌادة الخدمات و مضاعفة الحوافز و مراعاة الترلٌات و ذعور الفرد 

 .باألمن النفسً و إحساسه بمٌمته و أهمٌته
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تطرح دراسات تؤثٌر دورٌات العمل على األداء و اإلنتاج بعض الصعوبات و المشاكل 

 :أن معظم الدراسات فرضٌاتها على شكلٌن (مورٌس)المنهجٌة ٌالحظ

األولى تموم على أساس أن األداء ٌمل فً الفترة اللٌلٌة ألن اإلٌماع البٌولوجً لمختلف 

الوظائف الجسمٌة وما ٌصاحبه من الالنشاط و للة الحٌوٌة أثناء العمل اللٌلً،و تزاٌد 

التعب، ٌخفض من لدرة العمال، أما الفرضٌة الثانٌة فترجع السبب إلى العوامل الخارجٌة 

 .كنمص اإلشراف و نمص التنسٌك العام لإلنتاج و عدم كفاٌة الولاٌة التمنٌة للعمل

من خالل دراسة أجراها فتمكن من مالحظة عامالت ٌعملن بالدورٌات  (براون)ولد وضح 

فً مركز هاتفً بحٌث ٌسجل عدد المكالمات و المدة الفاصلة بٌن المكالمة و استجابة 

العاملة لٌتوصل من خالل ذلن إلى أنه على الرغم من أن دورٌة اللٌل تكون فٌه المكالمات 

ألل ازدحاما بالممارنة مع بالً الدورتٌن إال أن مستوى األداء كان ألل بالممارنة مع ما هو 

 .علٌه فً الدورتٌن اآلخرتٌن

على العموم ٌوجد انخفاض على مستوى الٌمظة أثناء اللٌل، خصوصا ما بٌن الساعة الثانٌة 

و الرابعة صباحا األمر الذي ٌطرح لضٌة أمن العامل و مختلف التجهٌزات، حٌث اتضح 

من خالل تحلٌل الكثٌر من الحوادث أن أسبابها ترجع إلى العجز اإلنسانً و فً نفس 

السٌاق بٌنت تحالٌل حوادث الطائرات عند هبوطها عن طرٌك دراسة شرٌط المسجل ما بٌن 

لائد الطائرة و طالم برج المرالبة وجود سلسلة من العٌوب البسٌطة فً هذا الحوار، ولد تم 

ربط ذلن بانخفاض مستوى الٌمظة عند الطرفٌن و هذا رغم خبرتهما و تعودهما على 

 .(فٌو)الجدٌة و االنضباط 

 (كلٌتمانو جاكسن)التحمك من النتائج التً توصل إلٌها (روتنفرانز و جماعته)لمد حاول 

لكنهم وجدوا معامل االرتباط بٌن حرارة الجسم و األداء ٌكاد ٌمترب من الصفر،مما ٌدل 

على أن حرارة الجسم لد تكون هً العامل الوحٌد الذي ٌحدد األداء بل توجد عوامل أخرى 

مجهولة تمارس أثرها على كل من حرارة الجسم و األداء على شكل إٌماع ٌومً،فمد تدخل 

فً ضعف األداء عوامل أخرى كعدد ساعات العمل،و كٌفٌة توزٌع أولات الراحة 

 و ب إلى عوامل أخرى كالتعةاألسبوعٌة إلرجاع اإلٌماع إلى صورته األصلٌة، باإلضاف

 .(24)إلخ...الملل

أن انخفاض المردودٌة لٌال جد ملحوظ سٌما عندما تكون تناوب الدورٌات  (فارنون)وجد 

 طوٌلة، و خالل األسبوع الثانً من العمل اللٌلً نتٌجة تراكم التعب،كما وجد نفس الباحث 

________________________________ 

 .101-100 ، ص 2008 ، 1 سٌكولوجٌة االتصال و ضغوط العمل ، دار الكتاب الحدٌث ، الماهرة ، ط;علً حمدي -(24)
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 و الشًء %17أن انخفاض المردودٌة أثناء العمل اللٌلً المستمر أو الدائم ٌمدر بنسبة

الملحوظ هو أن مختلف هذه الدراسات تربط هذا االنخفاض بالركود و للة الحٌوٌة أثناء 

 .العمل اللٌلً و تزاٌد التعب المرافك له

متوسط اإلنتاج بعشرة مصانع بالنسبة لعمال ٌشتغلون بنظام  (وٌات و مارٌوت)لارن 

الدورٌات حٌث وجد أن متوسط اإلنتاج فً الساعة لدى عمال دورٌة النهار أكثر بملٌل منه 

لدى دورٌة اللٌل و ٌرى نفس الباحثٌن أن هذه الفروق المالحظة بٌن دورتً النهار و اللٌل 

متوسط اإلنتاج بعشرة مصانع بالنسبة لعمال ٌشتغلون بنظام الدورٌات حٌث وجد أن متوسط 

اإلنتاج فً الساعة لدى عمال دورٌة النهار أكثر بملٌل منه لدى عمال دورٌة اللٌل و ٌرى 

نفس الباحثٌن أن هذه الفروق المالحظة بٌن دورتً النهار و اللٌل ترجع إلى التعب أثناء 

دورٌة اللٌل و ٌمكن أن تزول هذه الفروق إذا تحصل العامل بالدورٌة اللٌلٌة على كمٌة 

 العمال تبدو تكافٌة من النوم و استطاع أن ٌتلدد أكله و ٌهضمه جٌدا ذلن أن اتجاها

مرتبطة بمدى تؤثٌر العمل اللٌلً على ساعات األكل و النوم، وكلما ازداد التؤثٌر كلما كان 

إلى أن نسبة اإلنتاج خالل  (1977الورد و ماتز)تفضٌل العمل اللٌلً ألل كما توصل 

دورٌة الصباح تكون أكثر من الدورٌة المسائٌة و اللٌلٌة و هذا ما تإكده النتائج المماثلة 

 .(25)%32.82واللٌلٌة%33.09للدراسة إذ لدر معدل إنتاج الدورٌة الصباحٌة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 .134-126،ص8،2012األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة و االنسانٌة،العدد-(25)
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 :االنعكاسات النفسٌة -1

تستخدم كلمة وجدان كمفهوم شامل ٌشٌر إلى المزاج و االنفعال و العاطفة و المزاج هو 

شعور عام غٌر محدد فً األغلب و عادة ما ٌتبٌن له سببا واضحا، كالشعور و بحسن الحال 

أو سوئه أو الملل أما االنفعال فهو أكثر حدة و نرى فً األغلب أن له سببا هو غالبا ألصر 

فً مدته أو المدة التً ٌستغرلها فً الحالة المزاجٌة مثل الغضب و السرور، أما العاطفة 

فهً مجموعة من االنفعاالت تتمركز حول موضوع معٌن كالحب و الكراهٌة و األمومة و 

الوجدان و ما ٌتضمنه من عواطف و انفعاالت هو بمثابة الملب النابض للشخصٌة و إلى 

جانب أهمٌته فً التكوٌن الوظٌفً لشخصٌة اإلنسان فإن له دور فعال فً كٌفٌة رإٌتنا 

لعالمنا االجتماعً لعل أهم ما ٌمٌز الحاالت الوجدانٌة و خاصة االنفعاالت، هو التغٌرات 

 المصاحبة لها باالنفعال مهما كان ضعٌف لد ٌسبب بعض ةالعضوٌة أو الفٌزٌولوجً

التغٌرات فً مالمح الوجه و تغٌرات الجسم وتوتر العضالت، و إفرازات العرق إلى جانب 

تغٌرات داخلٌة مثل شدة ضربات الملب و سرعة النبض و إفراز الغدتٌن الكضرٌتٌن 

لهرمون األدرٌنالٌن و التغٌرات فً جدار المعدة و حركات الجهاز العصبً و غٌر ذلن 

وهذه التغٌرات و غٌرها تترن بعض أحاسٌس تإثر فٌنا بشكل ما أو بآخر بطرٌمة لد 

تساعدنا أحٌانا عن التعرف على ما نشعر به من انفعال و كثٌرا ما تإثر هذه التغٌرات على 

تفسٌرنا لسلون اآلخرٌن، تظهر على العامل بالمناوبات اضطرابات عصبٌة عدٌدة خاصة 

حاالت الغضب غٌر الطبٌعٌة و تعب مزمن ال ٌفارله حتى فً أولات الراحة، حٌث تمدر 

نسبة االضطرابات عند عمال المناوبات بحوالً مرتٌن و نصف و أكثر منه عند عمال 

النهار، و تظهر أعراض هذه اإلصابات العصبٌة فً التعب و الوهن و األرق و تغٌر الطبع 

باتجاه العدوانٌة و االكتئاب و مما ٌزٌد من خطورة هذه األمراض هو تناول العمالٌر إما 

 .للنوم نهارا أو البماء فً حالة الٌمظة لٌال

و على العموم ٌمكن أن تكون اضطرابات الجهاز العصبً ناتجة عن للك عمال المناوبات 

فً عملٌة محاولتهم التكٌف مع التغٌرات التً ٌتعرضون لها فً عملهم وصعوبة التوفٌك 

بٌنها و بٌن حٌاتهم األسرٌة  و االجتماعٌة كما لد تكون هذه االضطرابات نتٌجة االختالالت 

 (.26)الناتجة عن نمص النوم أو سوء التغذٌة

 

 

________________________ 

 184،ص1،2010علم النفس الصناعً و المهنً،دار المسٌرة،عمان،ط: دمحم شحاتة ربٌع-(26)
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 :خالصة الفصل

ختاما لهذا الفصل الذي ٌبرز أن العمل لٌال و إن كان ضرورٌا و الزما فً أغلب األحٌان 

نظرا لألهمٌة البالغة التً ٌكتسبها فإنه ذو انعكاسات على العامل من جوانب عدة صحٌة، 

إلخ، و لد حاولت معالجة موضوع العمل اللٌلً فً هذا الفصل من نماط عدة ...اجتماعٌة

أبرزها االنعكاسات التً تعود على العامل الذي بعمل فً مثل هذا الولت، و من الجانب 

المهنً فمد أبرزنا التؤثٌرات التً إما أن تعو على العامل من حٌث التعب و الحوادث أو 

 .على المإسسة من حٌث اإلنتاج و األداء ككل

إن االهتمام بدراسة العمل اللٌلً و انعكاساته ذو أهمٌة بالغة و هذا ٌعود فً األساس للدور 

الفعال الذي ٌلعبه الكائن البشري فً المإسسة، مما ٌستلزم بالضرورة االهتمام به و بكل ما 

ٌمكن أن ٌحد إنتاجٌته و ٌكون ذو تؤثٌر مباشر على العامل من الجوانب المتعددة السالفة 

 .الذكر
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 :تمهٌد

إذا نظرنا إلى تحوالت مجتمع ما كنتٌجة فإنه ال ٌسعنا إال أن نذكر بأن النزعة األصلٌة 

للسوسٌولوجٌا تجسدت بالخصوص فً معاٌنة الممارسات االجتماعٌة، وهً تتطور بهدف 

فهمها و تأوٌلها على ضوء المعنى الذي ٌقصده الفاعلون أنفسهم، و هذه هً مقاربة فٌبر 

نحن نسمً سوسٌولوجٌا و هو المعنى الذي نعطٌه لهذا المصطلح ذي " للسوسٌولوجٌا 

الدالالت المختلفة، ذلك العلم الذي ٌرمً إلى الفهم بالتأوٌل للنشاط االجتماعً، ثم إلى 

التفسٌر السببً لتطور و نتائج هذا النشاط، و ألن الفعل االجتماعً ٌستمد داللته من البنٌة و 

" النسق االجتماعً الذي ٌزوده بالقٌم و المعاٌٌر التً توجهه و تشكل آلٌة ضبطه و مراقبته

(27). 

إننا أمام تحدٌات جدٌدة تكمن فً ظهور و غنى المٌدان بظواهر سوسٌولوجٌة أصبحت 

تعرض علٌنا نفسها بإلحاح ما دام أن تكوٌننا السوسٌولوجً ٌجعلنا مالحظٌن لكل الظواهر 

االجتماعٌة، إال أنه ال ٌجب علٌنا التوقف عند هذا الحد من المالحظة العادٌة و البسٌطة، و 

 .إنما ٌجب التعمق فً البحث عن طرٌق التوغل فً المٌدان المراد دراسته

إن المجتمع الذي نعٌش فٌه و نتقاسم فضاءه مع فئات اجتماعٌة أصبحت تشكل المادة األولٌة 

 االجتماعٌة و الثقافٌة و الدٌنٌة، تلكل البحوث االجتماعٌة لما تقدمه من أشكال للممارسا

فالمٌدان هو الوحٌد الذي ٌستطٌع أن ٌمدنا بمعطٌات قد ال نجد لها تفسٌر بالرجوع دائما إلى 

النظرٌة السوسٌولوجٌة  أن ٌمدنا بمعطٌات قد ال نجد لها تفسٌر بالرجوع دائما إلى النظرٌة 

السوسٌولوجٌة و هكذا أن المٌدان هو مصدر لكل خٌال سوسٌولوجً، فعن طرٌق االحتكاك 

 Oberti et mendrasبالواقع ٌصرح كل من 

ٌكشف الباحث السوسٌولوجً نماذج جدٌدة تثري فٌما بعد النظرٌة السوسٌولوجٌة ، فال 

ٌمكن للباحث السوسٌولوجً أن ٌضع قطٌعة بٌنه و بٌن المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه فأساسا كل 

محاولة سوسٌولوجٌة علمٌة هً تلك المعطٌات التً ٌمدنا بها المٌدان و المتمثل فً المجتمع 

، من هنا فإن غنى المجتمع بالظواهر االجتماعٌة هو الدافع األساسً لتطور البحث 

ورغم أن الباحث السوسٌولوجً هو جزء من الظاهرة المدروسة، والذي قد . السوسٌولوجً

ٌتأثر بها ، إال أنه بإمكانه التحلً بالموضوعٌة فً الدراسة و هذا عن طرٌق التسلح 

 و أمام التطور الحاصل فً.بالمناهج العلمٌة و التقنٌات األساسٌة فً جمع المعطٌات

 المجتمع بدأت تبرز للواجهة إعادة التساؤالت حول العمل اللٌلً للمرأة و مدى تأثٌره علٌها 

______________________ 

 15 ، ص2002 علم االجتماع و المجتمع الجزائري أي العالقات ، الجزائر ، دار القصبة للنشر ، :تألٌف جماعً - (27)
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فمنذ أن راودتنا فكرة تناول .، مما أعطى البحث المٌدانً قوة أكثر للتعمق أكثر فً الظاهرة

موضوع العمل اللٌلً للمرأة و نحن نفكر فً إمكانٌة دراسة هذه الظاهرة دراسة علمٌة 

تهدف إلى الكشف عن دوافعها و أسبابها البارزة منها و الخفٌة ، وفً الوسائل التً ٌمكن 

االعتماد علٌها ، و األدوات المنهجٌة المختلفة ، ال سٌما و أن طبٌعة الظاهرة تحتم علٌنا 

طابعا منهجٌا خاصا غٌر أن المشكلة الرئٌسة التً صادفتنا و لحد هذه المرحلة غٌاب دراسة 

علمٌة سوسٌولوجٌة جزائرٌة حول الظاهرة مما صعب قٌاسها ودراستها دراسة علمٌة 

 .دقٌقة

 :مجاالت الدراسة- ثانٌا

 .تتمثل مجاالت الدراسة فً المجال المكانً ، و الزمانً ، و البشري الذي هو مجتمع البحث

 : المجال الجغرافً-1

المؤسسة العمومٌة االستشفائٌة مازونة هً مؤسسة عمومٌة ذات طابع ال إداري ، أنشأت 

بمقتضى المرسوم التنفٌذي     المتضمن إنشاء المؤسسات العمومٌة اإلستشفائٌة و 

 .المؤسسات العمومٌة للصحة الجوارٌة و تنظٌمها و تسٌٌرها

رئٌس الجمهورٌة األمٌن العام للحزب بوضع " الشاذلً بن جدٌد"تفضل سٌادة الرئٌس 

 ربٌع األول 01مازونة و ذلك ٌوم " سرٌرا ب 240الحجر التذكاري لبناء مستشفى 

 .1983 دٌسمبر 06 هجري الموافق ل 1404عام

و تتمثل مهام المؤسسة العمومٌة االستشفائٌة حسب المرسوم السابق فً التكفل بصفة كاملة 

 :و متسلسلة بالحاجٌات الصحٌة للسكان ، و فً هذا اإلطار تتولى المهام التالٌة 

 .تطبٌق البرامج الصحٌة للصحة-

 .ضمان حفظ الصحة و النقاوة و مكافحة األضرار و اآلفات االجتماعٌة-

 .ضمان تحسٌن مستخدمً مصالح الصحة و تجدٌد معارفهم-

و ٌدٌر المؤسسة العمومٌة اإلستشفائٌة مجلس اإلدارة ،ٌدٌرها المدٌر و ٌساعد المدٌر فً 

 :مهامه أربعة نواب مدٌرٌن هم 

 .المدٌر الفرعً للموارد البشرٌة*

 .المدٌر الفرعً للمصالح الصحٌة*

 .المدٌر الفرعً للمالٌة و الوسائل*
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Organigramme de l’E.P.H de Mazouna 

L’hopital de Mazouna est constitué d’une direction générale et de quatressous directionesssentiels qui gérent 

plusieurs taches comme il est presenté dans l’organigramme suivant : 

 

référence :decretexecutifN :07-140 du 19 :05 :2007            Arreté N …du 26 :04 :1998 
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 :المجال الزمنً

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل فً البحث حٌث فً هذه المرحلة تتم عملٌة النزول إلى 

المٌدان و التً انطلقت من بداٌة شهر ماي إلى منتصف شهر جوان و قد مررت بثالث 

 :مراحل 

 قمت بجوالت استكشافٌة فً المؤسسة من أجل التعرف علٌها جٌدا و :المرحلة األولى -

هذا ما أدى إلى كسب ثقة العامالت و من أجل الحصول على المعلومات الواقعٌة عن 

 .موضوع الدراسة

 فً هذه المرحلة قمت بإجراء مقابالت تجرٌبٌة مع بعض الطبٌبات من :المرحلة الثانٌة -

تخصصات أخرى و ذلك من أجل تصحٌح بعض األسئلة مع حذف بعضها و إدراج أسئلة 

 .بسٌطة و مفهومة

 . و التً قمت فٌها بإجراء المقابالت النهائٌة على عٌنة بحثً:المرحلة الثالثة -

 :المجال البشري 

 . قابلة من مصلحة التولٌد15لقد تعاملت مع مجتمع بحث ٌشمل 

 :عٌنة الدراسة 

تعرف العٌنة على أنها مجتمع الدراسة التً تجمع منه البٌانات المٌدانٌة و هً تعتبر جزء 

من الكل ، بمعنى أنه تأخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع لتجري 

علٌها الدراسة ، فالعٌنة إذا هً جزء من نسبة معٌنة من أفراد المجتمع األصلً ثم تعمٌم 

 .نتائج الدراسة على المجتمع كله

و قد قمت باختٌار العٌنة القصدٌة كأحد أسالٌب المعاٌنة الغٌر احتمالٌة ألنها أقل تكلفة و 

 . صعوبة من العٌنات االحتمالٌة على اختالفها

 :منهج الدراسة 

عبارة من القواعد التً ٌتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقٌقة فً "ٌعرف المنهج على أنه 

العلم أو الطرٌقة التً ٌتبعها الباحث فً دراسة المشكلة من أجل اكتشاف الحقٌقة، أو هو من 

التنظٌم الصحٌح لسلسلة من األفكار أو اإلجراءات من أجل الكشف عن الحقٌقة التً نعرفها 

أو من أجل البرهنة علٌها لآلخرٌن الذٌن ال ٌعرفونها باإلضافة إلى كون المنهج منهج من 

 ".العملٌات و الخطوات التً ٌتبعها الباحث بغٌة تحقٌق بحثه
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و بما أن هذه الدراسة تندرج ضمن البحوث الوصفٌة التً تسعى إلى تقدٌم عرض تصور 

فٌه الظاهرة ، و فً دراستً هذه حاولت تصوٌر الظاهرة كمٌا بربط متغٌرات الدراسة و 

هذا ما أدى إلى تبنً المنهج الوصفً الذي ٌعرف على أنه طرٌقة لوصف الظاهرة 

المدروسة و تصوٌرها كمٌا عن طرٌق جمع معلومات مقننة عن المشكلة و تصنٌفها و 

 .تحلٌلها و إخضاعها للدراسة الدقٌقة

 : تعارٌف منهج التفاعلً الرمزي

ال شك ان مثل هذه المواضع تمثل حقال خصبا للدراسات السوسٌولوجٌة ، كما تمثل و 

 .بامتٌاز القضاٌا التً تشتغل علٌها مدرسة التفاعلٌة الرمزٌة

و قد حرصنا أشد الحرص على نقل اإلجابات وفق سٌاقها بما فً ذلك التعلٌقات ،اإلٌماءات 

، االنفعاالت و الحقٌقة أن هذا المنهج قد مكننً من التحلٌل المعمق و لٌس الوصف فقط 

للمعطٌات المتعلقة بالمبحوثات و البٌانات التً تمكننا من جمعها مٌدانٌا و التفسٌر الذي 

ٌعتبر المحصلة النهائٌة لخطوات البحث العلمً ، وهو بذلك ٌحتل أعلى مستوٌات عملٌة 

االستقصاء ، و ألن الهدف من التفسٌر فً النهاٌة هو اإلجابة عن األسئلة الرئٌسٌة فً 

الدراسة ، و ما ٌتطلبه ذلك من تحدٌد االرتباطات المختلفة بٌن جماعة التغٌرات و العالقات 

التً تشكل الظاهرة السٌما الظاهرة المدروسة التً تتسم بالترابط و التفاعل المتبادل ، و 

بالتداخل و التشابك من جهة و التباٌن أو االختالف فً إدراكها ضمن واقع اجتماعً ذات 

 .(31)طبٌعة بنائٌة خاصة و خصوصٌة ثقافٌة متمٌزة من جهة أخرى

 :األدوات المستخدمة 

إن طبٌعة الموضوع هً التً فرضت علً نوع المنهج المستخدم ، كما فرضت نوع 

األدوات الواجب استخدامها لجمع المعطٌات و الحقائق من الواقع فً بعده المبرٌقً ، و 

 :لذلك اعتمدت على مجموعة من األدوات و المتمثلة فً 

 :المالحظة -1

تعتبر المالحظة أداة هامة من أدوات جمع البٌانات و ال ٌمكن أن تتصور دراسة جادة 

للسلوك االجتماعً بدون مالحظة ، فالمالحظة هً المشاهدة الدقٌقة للظاهرة مع االستعانة 

 بأسالٌب البحث و الدراسة التً تتالءم مع طبٌعة الظاهرة ، حٌث ٌعرفها بعض علماء 

___________________________ 

 .80،ص1985البحث العلمً ، الخطوات المنهجٌة إلعدا البحوث االجتماعٌة، االسكندرٌة، ;دمحم شفٌق -(31)
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معاٌشة الموضوع المدروس و مشاهدته عن قرب و االستعانة بالصور و "المناهج على أنها 

 ".العالقات الموجودة بٌن األفراد و الجماعات االنسانٌة محل الدراسة

و لقد استخدمت المالحظة البسٌطة فً المرحلة االستطالعٌة للتعرف على موضوع الدراسة 

 .(32)من أجل بناء اشكالٌة الدراسة

 :المقابلة - 2

هً محادثة موجهة ٌقوم بها الفرد مع اآلخر ، أو مع اآلخرٌن بهدف الحصول على 

المعلومات الالزمة الستخدامها فً بحث علمً، أو فً التوجٌه و التشخٌص و العالج من 

 .(33)أجل معرفة حقٌقة أمر محدد و جوهر المحادثة السؤال و الجواب

 
 

 

 

 

 

 

 

محاضرات فً المنهجٌة، كلٌة العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة، قسم علم اإلجتماع، مطبوعات جامعة ;بلقاسم سالطنٌة -(32)

 .57،ص2000منتوري،قسنطٌنة 

 .317،ص1995غرٌب دمحم السٌد أحمد،تصمٌم و تنفٌذ البحث االجتماعً، دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة،-(33)
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 : نظرة المابلة بمصلحة التولٌد بمستشفى مازونة للعمل اللٌلً :المحوراألول

 :نظرة المابلة للعمل اللٌلً*

 اإلجابة المبحوثة
نحن ال نختار تولٌت العمل ٌفرض علٌنا حسب نظام العمل لكننً "  سنة متزوجة بدون أطفال25 1/

 "أفضله

 "أنا ال أستطٌع االختٌار لكننً أحب العمل لٌال" سنة متزوجة بطفلٌن34/2 

 "رئٌس المصلحة هو من ٌضع التعلٌمات لكننً أحب العمل لٌال" سنة متزوجة بدون أطفال27/3 

 "لٌس لدٌنا حك االختٌار لكننً احبذه" سنة متزوجة بطفل28/4 

 "لم أختر العمل لٌال لكننً أفضله"  أطفال4سنة متزوجة ب40/5 

 "أنا أحب العمل لٌال رغم أننا ال نختاره و لكننً أفضله"  أطفال3سنة متزوجة ب32/6 

 "فرض علٌنا العمل لٌال رغم ذلن فأنا افضله" سنة متزوجة بطفلٌن32/7 

 "نعمل حسب رزنامة العمل ومع ذلن فأنا أحب العمل لٌال" سنة متزوجة بطفلٌن30/8 

 "أعمل حسب التعلٌمات ولٌس لدي أدنى مشكل مع العمل لٌال" سنة عازبة23/9 

كنت فً السابك أحبذه لكنن مع تمدمً فً السن لم أعد أستطٌع السهر "  سنة مطلمة بطفل49/10 
 "لٌال

 "نعمل حسب نظام العمل لكننً احبذ العمل لٌال" سنة بطفل30/11 

 "نحن ال نختار العمل لٌال غال أننً أفضله"  سنة متزوجة بطفلٌن12/35

 "أحب العمل لٌال ألنه ٌساعدنً فً حٌاتً الشخصٌة"   أطفال3 سنة مطلمة ب13/40

 "أنا لم أختاره لكننً أحب نظام العمل لٌال"  سنة متزوجة بطفلٌن14/38

 "نحن ال نختار نظام العمل لكنه ٌساعدنا فً تسٌٌر حٌاتنا"  سنة متزوجة بطفلٌن15/32

من خالل الجدول نالحظ بأن نظام العمل اللٌلً مفروض و لٌس اختٌاري من طرف 

 .المبحوثات

من هنا نستنتج أن معظم المبحوثات تفضلن العمل لٌال رغم أنهن مجبرات على العمل لٌال و 

 .ذلن راجع إلى أن نظام العمل اللٌلً ٌساعدهن فً حٌاتهن الشخصٌة و تربٌة أطفالهن

 :الحالة النفسٌة للمابلة*
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 6 مبحوثات على أنهن مرتاحات منذ البداٌة فً عملهن أما 7من خالل الجدول فمد صرحت 

مبحوثات فمد تعودن علٌه مع مرور الولت و مبحوثتٌن لم ٌستطٌعا التأللم مع النظام و لٌس 

لدٌهن حل آخر أما مبحوثة واحدة كانت تعمل بشكل طبٌعً و مع التمدم فً السن لم تعد 

 .تستطٌع

 اإلجابة المبحوثة
 سنة 25 1/

متزوجة 
 بدون أطفال

لٌس لدي أي مشكل فً العمل لٌال فأنا أزاول عملً بشكل عادي طالما ال ٌحدث أي "
 "مشكل مع المرضى

سنة 34/2 

متزوجة 
 بطفلٌن

 "أعمل لٌال و كأننً أعمل نهارا، فأنا مرتاحة فً عملً ألننً أحبه"

سنة 27/3 

متزوجة 
 بدون أطفال

 أنا من اخترت هذا التخصص و كنت أعرف أننً سأعمل لٌال لذا أنا مرتاحة فٌه"

سنة 28/4 

متزوجة 
 بطفل

 "فمد فرض علً و لٌس لدي حل آخر. لمد تعودت على العمل لٌال و أصبحت أحبه"

سنة 40/5 

 4متزوجة ب
 أطفال

 "أنا أحب العمل لٌال ألنه أثناء اللٌل ٌنمص ضجٌج المرضى فأنا احب الهدوء"

سنة 32/6 

 3متزوجة ب
 أطفال

 " أٌام راحة3منذ بداٌة العمل و أنا أعمل لٌال كما أننً احس بالراحة فٌه كما أنه لدٌنا "

سنة 32/7 

متزوجة 
 بطفلٌن

 "تعودت على العمل لٌال و اصبحت مرتاحة افضل من النهار"

سنة 30/8 

متزوجة 
 بطفلٌن

لٌس لدي أٌة مشاكل و انا مرتاحة كما اننا نستطٌع أخذ لسط من الراحة إذا لم ٌوجد "
 "مرضى للوالدة

سنة 23/9 

 عازبة
 "بطبعً أحب السهر و العمل لٌال ال ٌملمنً بل العكس"

سنة 49/10 

 مطلمة بطفل
كنت فً السابك احب العمل لٌال لكننً اآلن ال أستطٌع مع تمدمً فً السن ال أستطٌع "

 "السهر ولو بإمكانً أن أعمل نهارا فمط
سنة 30/11 

 بطفل
 "لم اكن أحب السهر لكن عملً لٌال فرض علً ذلن و اآلن تعودت علٌه"

 سنة 12/35

متزوجة 
 بطفلٌن

فً بداٌة عملً كنت أجد صعوبة فً السهر وفً الصباح أشعر بالتعب و االرهاق لكنً "
 "تعودت علٌه مع مرور الولت

 سنة 13/40

 3مطلمة ب
 أطفال

 "كنت فً السابك أنام أثناء العمل لكننً تعودت علٌه و أصبحت أحبذه"

 سنة 14/38

متزوجة 
 بطفلٌن

وجدت صعوبة فً البداٌة و تناولت أدوٌة فمد تسبب لً بانمالب موالٌت النوم لكن مع "
 "مرور الزمن تعودت علٌه

 سنة 15/32

متزوجة 
 بطفلٌن

لمد كان العمل لٌال كهاجس أو كابوس فعندما أكمل عملً صباحا ال أتحدث مع أحد "
 "لكننً تعودت اآلن
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ومن هنا نستنتج أن معظم المبحوثات ٌلمٌن راحتهن أثناء العمل لٌال رغم انهن و جدن 

 اٌام راحة و هذا ما 3صعوبات فً البداٌة إال أن نظام العمل اللٌلً لٌوم واحد ٌترتب عنه 

ٌتناسب مع أوضاعهم العائلٌة فمعظمهن ٌمتلكن أطفاال مما ٌسمح لهن باالهتمام بهم أثناء 

 .أٌام الراحة

 :دور المابلة*

 اإلجابة المبحوثة
 سنة 25 1/

متزوجة بدون 
 أطفال

أنا لم أرد أن أصبح لابلة لكن بعد رؤٌتً للطفل أثناء والدته و سماع صوت بكائه "
 "األول أصبحت أحب هذا الدور كأننً ولدت من جدٌد

سنة 34/2 

 متزوجة بطفلٌن
بالنسبة إلً المرأة المابلة هً التً تعطً السعادة للمرأة الحامل من خالل مساعدتها فً "

 "والدة ابنها
سنة 27/3 

متزوجة بدون 
 أطفال

 "أنا أحببت تخصصً كثٌرا منذ أن كنت صغٌرة فالمابلة بالنسبة إلً هً أعظم مهنة"

سنة 28/4 

 متزوجة بطفل
دور المابلة بالنسبة لً هو دور عظٌم بما أننً أساعد المرٌضة فً رؤٌة مولودها "

 " الجدٌد
سنة 40/5 

 4متزوجة ب
 أطفال

أنا ألدس عمل المابلة فً رأًٌ أن المابلة مثل األم ألنها تشعر بذلن الدفء و الحنان مع "
 "مرٌضتها فً انتظار مولودها

سنة 32/6 

 3متزوجة ب
 أطفال

لم أرد أن أصبح لابلة لكننً أصبحت أحب دوري عند رؤٌتً للجهد الذي أبذله مع "
 "المرضى حتى ٌروا موالٌدهن

سنة 32/7 

 متزوجة بطفلٌن
لم اختر تخصصً وأردت االستمالة لكن الحاجة المادٌة جعلتنً أتحمله و مع مرور "

الولت أصبحت أحب دور المابلة بسبب تجربة  جرت معً فً والدة مرٌضة ونجحت 
 "فً مساعدتها

سنة 30/8 

 متزوجة بطفلٌن
استطٌع المول أننً أعشك مهنتً و هً من أعظم المهن فأنا من أساعد على إنجاب "

 "األجٌال و إعطاء الفرحة و السعادة لؤلمهات
سنة 23/9 

 عازبة
هذا العام األول من عملً رغم أننً اشمئز فً بعض األحٌان من رؤٌة الدماء و "

 "غٌرها و لكننً احب تخصصً و أرٌد أن أصبح خبٌرة فً ذلن
سنة 49/10 

 مطلمة بطفل
السعادة ، هذا هو معنى المابلة بالنسبة لً و ال استطٌع الشرح أكثر فالسعادة = المابلة "

 "مهما وصفناها ال ٌنتهً الكالم عنها نفسها هً المابلة
سنة 30/11 

 بطفل
المابلة هً المرأة التً تساعد المرأة الحامل على أن تصبح أما و أروع شعور هً "

 "األمومة و هذا من أعظم المهن
 سنة 12/35

 متزوجة بطفلٌن
 09بالنسبة لً من اشرف المهن فأنا من أساعد النساء على رؤٌة ما كن ٌنتظرنه لمدة "

 "أشهر
 سنة 13/40

 3مطلمة ب
 أطفال

أنا كمابلة دوري من أهم األدوار فً حٌاة المرأة فال توجد امرأة ال تحلم بأن تصبح أما "
 "و ترى ابنها بٌن ٌدٌها و انا من علٌها مساعدتها فً ذلن

 سنة 14/38

 متزوجة بطفلٌن
المابلة هً التً تعطً حٌاة جدٌدة لؤلم عند رؤٌتها البنها و هذا ماٌزٌد من فرحتً "

 "بمهنتً و افتخاري بها
اتتخٌلٌن ذلن الشعور عندما تلد المرٌضة و تموم بالدعاء لً و ألوالدي وهً سعٌدة " 15/32
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من خالل الجدول نجد أن مبحوثتٌن لم ترد هذا التخصص أما بالً المبحوثات فمد أحببنه و 

 .هن فخورات به

من خالل اإلجابات المتعددة للمابالت الحظت بأنهن ٌفتخرن بمهنتهن و ال ٌشعرن بأي للك 

اتجاهه كما أنهن ٌعتبرن مهنة المابلة من أشرف المهن و ذلن من خالل دورهن فً اسعاد 

 .المرٌضات

 :عاللة المابلة بالمرٌضة*

 اإلجابة المبحوثة
 سنة 25 1/

متزوجة 
 بدون أطفال

فً كل الحاالت تكون عاللتً بالمرٌضات عاللة حسنة إال أنه فً بعض األحٌان ٌتوجب "
 "علٌنا الصراخ علٌهن أو توبٌخهن من أجل مساعدتهن فً الوالدة و عدم فمدان المولود

سنة 34/2 

متزوجة 
 بطفلٌن

دائما ما تكون عاللتنا مع المرٌضات حسنة فنحن ال نعرفهن و من واجبنا مساعدتهن إال "
أنه أحٌانا تمع مشاكل مع أزواجهن بسبب أنهن ٌكن غٌر مستعدات أو تكون الوالدة 

 "مازالت مبكرة لكننا نتصرف مع األمر و نحل المشاكل فً الحال
سنة 27/3 

متزوجة 
 بدون أطفال

مهنتً تفرض علً أن أتحلى بالصبر مع المرٌضات إال أن العاللة بٌنً و بٌن المرٌضة "
 "حسنة و ال توجد أدنى مشكلة فً معظم الحاالت

سنة 28/4 

متزوجة 
 بطفل

إن عاللة المرٌضة بالمابلة هً عاللة تكاملٌة من أجل إخراج المولود فهً مجبرة على " 
اتباع ما أملٌه علٌها و أنا أٌضا ٌجب علً مساعدتها حتى تلد بخٌر ، فال توجد أٌة مشاكل 

 .مع المرٌضات ما دمن ٌتبعن ما نملٌه علٌهن لوالدة طبٌعٌة
سنة 40/5 

 4متزوجة ب
 أطفال

لبل الوالدة ٌتوجب علٌنا فحص المرٌضة بعد معاٌنتها إما نعطٌها حمن أو نمول لها بأنه "
الزال الولت المهم حسب حالتها ، أثناء الوالدة بالطبع نساعد المرٌضة و فً بعض 

األحٌان نوبخها لكً تساعدنا فً إخراجه ألن غاٌتنا هو اخراج المولود حٌا و األم أٌضا، 
 "بعد الوالدة نفحصها و نفحص المولود و تكون عاللة عادٌة

سنة 32/6 

 3متزوجة ب
 أطفال

دائما ما تكون العاللة بٌن المرٌضة و المابلة عادٌة فنحن نموم بواجبنا ال أكثر و مهمتنا "
 "أن نحرص على صحة األم و المولود

سنة 32/7 

متزوجة 
 بطفلٌن

منذ أن بدأت عملً لم أجد أٌة مشكلة مع المرٌضات و الحمد هلل فعاللتً بهن كانت من "
 "أجل أداء الواجب ال غٌر

سنة 30/8 

متزوجة 
 بطفلٌن

جل العاللات بٌن المابلة و المرٌضة كانت من أجل أن تتم الوالدة الطبٌعٌة و الحرص "
 " الدائم على حٌاة األم و المولود فالعاللة تكون عادٌة

سنة 23/9 

 عازبة
رغم أننً مبتدئة فً المجال إال أن عاللتً بالمرٌضة حسنة فأنا ألوم بكل مجهود من "

 "أجل والدة طبٌعٌة و هذا ماٌسعدنً
سنة 49/10 

 مطلمة بطفل
 أٌة مشاكل بٌنً و بٌن المرٌضة إال أنه أحٌانا نمع فً مشكلة الوالدة المٌصرٌة دال توج"

 " من توترنا من أجل الحفاظ على األم و الطفلدأو المبكرة وهذا ما ٌزي
 يعاللة عادٌة على العكس فبعد الوالدة تفرح األم و تدعو لنا بالخٌر و هذا ما ٌزٌدن"سنة 30/11 

سنةمتزوجة 
 بطفلٌن

 "ذلن هو سر مهنتً هً رؤٌة السعادة فً وجه المرضى
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 "فرحا بطفل
 سنة 12/35

متزوجة 
 بطفلٌن

نحن نوبخ أحٌانا المرٌضات و هذا فً مصلحتهن و هن ٌعلمن ذلن و لكن هذا لٌس حمدا "
 "أو شٌئا آخر فبعد الوالدة تكون العاللة عادٌة

 سنة 13/40

 3مطلمة ب
 أطفال

 "عاللة عادٌة و حسنة طالما ال نجد أٌة مشاكل مع المرٌضات"

 سنة 14/38

متزوجة 
 بطفلٌن

تكون العاللة بٌنً و بٌن المرٌضة عاللة مودة فمبل الوالدة ترٌد األم أن تلد و أن تكون "
 " بخٌر و هذا ما نحرص علٌه

 سنة 15/32

متزوجة 
 بطفلٌن

 "تكون عاللة جٌدة فنحن نموم بواجبنا"

 .توضح نتائج الجدول أن كل المبحوثات صرحن بحسن العاللة بٌنهن و بٌن المرٌضات

من خالل إجابات المبحوثات نستنتج أن هنان عاللة اٌجابٌة إلى أبعد الحدود بٌن المابلة و 

المرٌضة كون أن المرٌضة تثك فً المابلة و كذا معاملة المابلة لها، كما أنهن راضٌات عن 

 .عملهن أٌن ٌتحملن المسؤولٌة األخاللٌة و المهنٌة، كون المابلة تشعر بالمرٌضة و تساعدها

 :العاللات االجتماعٌة داخل العمل*

 اإلجابة المبحوثة
 سنة 25 1/

متزوجة بدون 
 أطفال

 "تجمعنا عاللة أخوة و لٌس لدي أي مشاكل مع أفراد العمل و على العكس"

سنة 34/2 

 متزوجة بطفلٌن
 "نحن مثل األخوات لٌس لدٌنا أي مشكلة"

سنة 27/3 

متزوجة بدون 
 أطفال

 "عاللة جٌدة فنحن نعمل معا، نأكل معا، نتشارن كل شًء "

سنة 28/4 

 متزوجة بطفل
 "عاللة رائعة فأنا أحبهم و هم ٌبادلوننً نفس الشعور و الحمد هلل"

سنة 40/5 

 4متزوجة ب
 أطفال

 "عاللتنا أخوٌة فنحن نمضً معظم ولتنا فً العمل أستطٌع المول كعائلة"

سنة 32/6 

 3متزوجة ب
 أطفال

ال توجد بٌننا أٌة مشاكل على العكس إذا واجهنا مشكلة فً العمل فنحلها مع بعض ، "
 "عاللتنا رائعة

سنة 32/7 

 متزوجة بطفلٌن
منذ أن انتملت إلى هنا ارتحت مع رفٌماتً فً العمل و لم أتعرض إلى أٌة مشاكل من "

 "لبلهن
سنة 30/8 

 متزوجة بطفلٌن
 "تجمعنا عاللة مودة و حٌث أنه إذا تغٌبت واحدة من المجموعة نحس بفراغها"

سنة 23/9 

 عازبة
 "أنا األصغر بٌنهن ٌعاملننً كابنتهن و ٌعلمننً أشٌاء كثٌرة حول مهنتنا"

سنة 49/10 

 مطلمة بطفل
 "أنا األكبر بٌنهن ودائما ٌسمعن توجٌهاتً وٌحترمننً "
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سنة 30/11 

 بطفل
 "عاللتنا جٌدة و لم أواجه حتى مشكلة إلى الٌوم"

 سنة 12/35

 متزوجة بطفلٌن
 "من بداٌة عملً مع فرٌك العمل لم أتعرض للمشاكل و الحمد هلل عاللتنا جٌدة"

 سنة 13/40

 3مطلمة ب
 أطفال

 "أحب رفٌماتً و تجمعنً بهن عاللة رائعة"

 سنة 14/38

 متزوجة بطفلٌن
 "عاللتنا جٌدة فولت العمل عمل و ولت الضحن ضحن"

 سنة 15/32

 متزوجة بطفلٌن
 "لٌس لدي مشاكل مع رفٌماتً و عاللتنا جٌدة داخل المستشفى و خارجه"

أعربت نتائج الجدول بأن كل المبحوثات ٌشعرن باالنتماء لآلخرٌن أثناء العمل لٌال ، و 

نستنتج من خالل هذه المعطٌات أن العامالت ٌشعرن بالراحة و االنتماء لآلخرٌن أثناء 

العمل لٌال و ٌحسن بأنهن فً بٌت واحد فمد اعتدن على جو العمل و أصبح المكان بالنسبة 

 .لهن منزلهن الثانً و ٌشعرن فٌه براحة أكثر من منزلهن

 :صعوبات العمل اللٌلً*

 اإلجابة المبحوثة
 سنة 25 1/

متزوجة بدون 
 أطفال

 "لم أجد أٌة صعوبات منذ البداٌة"

سنة 34/2 

 متزوجة بطفلٌن
فً البداٌة واجهت صعوبة فً التأللم لكننً تعودت مع الولت و لم أواجه أي صعوبة "

 "إلى ٌومنا هذا
سنة 27/3 

متزوجة بدون 
 أطفال

 "لم اجد أي صعوبة فً عملً فأنا ألوم بعملً و أتبع التعلٌمات"

سنة 28/4 

 متزوجة بطفل
 "لم تكن لدي مشاكل و أنا أزاول عملً بشكل عادي"

سنة 40/5 

 4متزوجة ب
 أطفال

واجهت بعض المشاكل فً البداٌة مع رئٌس المصلحة بسبب التأخر عن العمل لكن "
 "بعدها لم ٌعد لدي مشاكل

سنة 32/6 

 3متزوجة ب
 أطفال

 "لم أواجه أٌة مشكلة"

سنة 32/7 

 متزوجة بطفلٌن
واجهت بعض المشاكل فً العمل بسبب مرٌضة و لكن بعدها لم تعد لدي أٌة مشكلة "

 "مع رفٌماتً
سنة 30/8 

 متزوجة بطفلٌن
 "لٌس لدي أدنى مشكلة منذ البداٌة"

سنة 23/9 

 عازبة
 "منذ أن بدأت لم أواجه أٌة مشكلة "

سنة 49/10 

 مطلمة بطفل
واجهت العدٌد من المشاكل مع رئٌس المصلحة و مع أفراد العمل من مصلحة أخرى "

لكنها حلت و اآلن لٌس لدي أدنى مشكلة، فكل مشاكلنا تكون بسٌطة و نحلها بشكل 
 "سرٌع

 "نواجه مشاكل مع المرضى لكننا نحلها أما مع رفٌماتً فلٌس لدٌنا مشاكل"سنة 30/11 
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 بطفل

 سنة 12/35

 متزوجة بطفلٌن
 "نموم بعملنا بشكل طبٌعً ولٌس لدي أٌة مشكلة "

 سنة 13/40

  أطفال3مطلمة ب
واجهت مشاكل مع أفراد العمل فً مستشفى آخر لكن بعد مجٌئً إلى هذا المستشفى "

 "لم أواجه أي مشكلة
 سنة 14/38

 متزوجة بطفلٌن
 "ال أواجه أي مشكلة مع أفراد العمل"

 سنة 15/32

 متزوجة بطفلٌن
 "لم أواجه أٌة مشكلة لٌومنا فنحن نموم بعملنا باحترام"

 

 .أوضح الجدول أن كل العامالت ٌعملن فً تجانس مع بعضهن

من خالل هذه النتائج نستنتج بأن العامالت ال ٌواجهن مشاكل مع بعضهن أو مع أفراد العمل ، و هن -

راضٌات عن عملهن فمد الحظت أنهن ٌجبن عن هذا السؤال بارتٌاح كما أننً وجدت أن العاللة بٌنهن 

 .حمٌمٌة فهن متفاهمات مع بعضهن

 :عاللة المابلة بزمٌالتها*
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أوردت نتائج الجدول أن كل المبحوثات ٌتشاورن فٌما بٌنهن أمام الحاالت الصعبة كما أنهن 

 .ال ٌرفضن التوجٌهات فً طرٌمة عملهن من طرف الزمٌالت

 مشكل إطاللا فً تلمً أٌة توجٌهات ننستنتج من خالل هذه المعطٌات أن العامالت ال ٌجد

 .فبإمكانهن أن ٌخطئن فً أشٌاء فال توجد إساءة فً أن ٌوجهن أو ٌحذرن

 :المابلة و العاللات األسرٌة :المحورالثانً 

 :العاللات األسرٌة للمابلة*

 

 اإلجابة المبحوثة
 سنة 25 1/

متزوجة بدون 
 أطفال

بالطبع نعم أتشاور مع رفٌماتً ، ولٌس لدي أي مشكلة فً أخذ رأي رفٌماتً  فنحن "
 "نموم بواجبنا

سنة متزوجة 34/2 

 بطفلٌن
نعم نحن نتشاور مع بعضنا و ذلن من أجل مصلحة المرٌضة و الطفل ، وعلى "

 "العكس أحب األخذ برأٌهن فنحن طالما نعمل نأخذ الخبرة من بعضنا
سنة متزوجة 27/3 

 بدون أطفال
نعم أتشاور مع رفٌماتً فً مثل هذه الحاالت من أجل المرٌضة، و أحب أخذ رأٌهن "

 " فنحن نعمل و نتعلم
سنة متزوجة 28/4 

 بطفل
هذا ال نماش فٌه فأنا ال أستطٌع أخذ المرار لوحدي و ٌجب علٌنا التشاور من أجل "

 "المرضى
سنة متزوجة 40/5 

  أطفال4ب
نعم نتشاور فٌما بٌننا و نتخذ المرار مع بعضنا ، و أتمبل أي رأي أو توجٌه فنحن "

 "نتعلم من بعضنا
سنة متزوجة 32/6 

  أطفال3ب
بالطبع نتشاور مع بعض فً الحاالت الصعبة و أحب أن أتلمى توجٌهات من "

 "رفٌماتً
سنة متزوجة 32/7 

 بطفلٌن
نعم إذا صادفتنً حالة صعبة أتشاور مع رفٌماتً و أحب سماع توجٌهاتهم فهنان "

 "من عندها خبرة أفضل منً
سنة متزوجة 30/8 

 بطفلٌن
بالطبع نحن نعاٌن المرٌضة و نتشاور مع بعضنا و نحب أخذ المعلومات من "

 "بعضنا
بما أننً مبتدئة فأنا مجبرة على التشاور كما أننً أحب أخذ النصائح و التوجٌهات " سنة عازبة23/9 

 "من رفٌماتً، فإذا لم أتدخل وأسأل لن أتعلم
سنة مطلمة 49/10 

 بطفل
رغم أنه لدي خبرة فً المجال إال أن عملنا ٌتطلب المشاورة فهذه مسألة حٌاة أو "

 "موت
نعم نحن نتشاور و نعاٌن المرٌضة و نعٌد الكرة فغاٌتنا الحفاظ على المرٌضة و " سنة بطفل30/11 

 "على الطفل و ال أجد أي مشكل فً السماع لتوجٌهات رفٌماتً
 سنة 12/35

 متزوجة بطفلٌن
عندما أواجه حالة صعبة من الطبٌعً أننا نجتمع و نتشاور إلنماذ المرٌضة و من "

 "غٌر الالئك عدم تمبل تعلٌمات رفٌماتً فنحن نعمل لمصلحة المرضى
 سنة مطلمة 13/40

  أطفال3ب
عند الحاالت الصعبة نتشاور و نأخذ لرارا واحدا و نعمل ما بوسعنا إلنماذ المرٌضة "

 "و الطفل و اتباع توجٌهات األكثر منا خبرة
 سنة 14/38

 متزوجة بطفلٌن
فً الحاالت الصعبة نتشاور مع الطبٌبة النسائٌة و نعمل مع بعض، بالطبع أحب "

 "سماع النصائح و التوجٌهات فهذا فً مصلحة مهنتً
 سنة 15/32

 متزوجة بطفلٌن
نعم نحن نتشاور و نعمل كمابلة واحدة فً هذه الحاالت، و أحب أخذ رأي رفٌماتً "

 "حتى أننً فً بعض األحٌان أسألهن خارج العمل
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نالحظ من خالل إجابات المبحوثات بأن كلهن ال ٌواجهن أٌة مشاكل مع عائالتهن بسبب 

 .العمل لٌال ، كما انهم ٌدركون بنمط العمل لٌال و وٌساندونهم فً ذلن

  نستنتج من خالل معطٌات الجدول بأن العامالت تجدن ارتٌاحٌة من طرف الزوج و األهل 

 .و ال تعانً من مشاكل معهم بسبب العمل لٌال بل تجدن المساندة و التحفٌز من طرفهم

 :الحٌاة االجتماعٌة و العمل لٌال للمابلة*

 

 اإلجابة المبحوثة
 سنة 25 1/

متزوجة بدون 
 أطفال

 .فً الحمٌمة لم أواجه أٌة مشاكل مع العائلة

سنة متزوجة 34/2 

 بطفلٌن
 .ال لٌست لدي مشاكل بسبب عملً لٌال

سنة متزوجة 27/3 

 بدون أطفال
 .منذ بداٌة عملً لم أواجه أٌة مشكلة بسبب العمل لٌال

سنة متزوجة 28/4 

 بطفل
 .ال لٌست لدي مشاكل بسبب العمل لٌال

سنة متزوجة 40/5 

  أطفال4ب
ال لم أواجه مشاكل سواء مع أهلً أو أهل زوجً حتى زوجً ٌفضله ألنه 

 .ٌعمل نهارا و أنا أعمل لٌال و هذا من أجل أطفالنا
سنة متزوجة 32/6 

  أطفال3ب
 .ال على العكس تماما فزوجً ٌفشله ألننً بذلن أهتم بأطفالنا

سنة متزوجة 32/7 

 بطفلٌن
لم تواجهنً أٌة مشاكل حتى مع أهل زوجً فحماتً تفضله كً أساعدها 

 فً أشغال البٌت و تربٌة األطفال
سنة متزوجة 30/8 

 بطفلٌن
ال على اإلطالق فمد كانوا ٌعرفون من لبل بأن عملً ٌفرض علً هذا 

 .النظام
 .ال لٌس لدي أي مشاكل مع والدي فهم ٌشجعوننً على العمل سنة عازبة23/9 

سنة مطلمة 49/10 

 بطفل
ال لم ٌكن لدي أي مشاكل مع أهلً بعدها عشت لوحدي مع ابنً فأنا 

 .ازاول عملً بشكل عادي
 .ال لٌست لدي أدنى مشكلة فً العمل لٌال مع عائلتً سنة بطفل30/11 

 سنة 12/35

 متزوجة بطفلٌن
 .ال منذ أن بدأت العمل لم أواجه مشاكل مع عائلتً فهم ٌعرفون نمط عملً

 سنة مطلمة 13/40

  أطفال3ب
عائلتً كانت تدعمنً من أجل العمل و حتى بعد زواجً لم أواجه مشاكال 

 . محتم من أجل أطفالًءفمد كان ٌعلم زوجً بذلن و بعد طاللً هذا شً
 سنة 14/38

 متزوجة بطفلٌن
 لم أواجه مشاكال من لبل بسبب العمل فنظام العمل لٌال ٌناسبنً مع عائلتً

 سنة 15/32

 متزوجة بطفلٌن
 .على العكس تماما فزوجً ٌفرح ألننً بذلن أهتم بأطفالً و بٌتً



 الفصل الميداني 

 

60 
 

 اإلجابة المبحوثة
 سنة 25 1/

متزوجة بدون 
 أطفال

إذا كانت مناسبة عائلٌة مهمة أستطٌع أن اتفاهم مع رفٌماتً كً ٌغطٌن 
غٌابً أما إذا كانت مناسبة غٌر عائلٌة فال  أتغٌب عن العمل و عندما ٌكن 

 .لدي فراغ فأذهب ألعتذر
سنة 34/2 

 متزوجة بطفلٌن
 .أنا ال أذهب إلى المناسبات وال أتغٌب عن العمل بل ألوم باالعتذار

سنة 27/3 

متزوجة بدون 
 أطفال

نحن ال نستطٌع التغٌب عن العمل بدون اسباب و المناسبات لٌست سببا 
 .للتغٌب و لهذا ال أستطٌع التغٌب و إنما ألوم بالذهاب فً ولت فراغً

سنة 28/4 

 متزوجة بطفل
 ال أستطٌع التغٌب عن العمل فمد تحسم من راتبً بل ألوم باالعتذار

سنة 40/5 

 4متزوجة ب
 أطفال

أنا ال أتغٌب اطاللا عن العمل فأنا لدي خوف من هللا كما أننً ال أحب 
 .المناسبات التً فٌها ضجة بل أعتذر و أذهب فٌما بعد

سنة 32/6 

 3متزوجة ب
 أطفال

 .ال نستطٌع التغٌب فعملنا ٌفرض علٌنا حضورنا مع المرضى لذلن أعتذر

سنة 32/7 

 متزوجة بطفلٌن
 .من غٌر الممكن أن أتغٌب فمد أطرد من عملً بل أعتذر

سنة 30/8 

 متزوجة بطفلٌن
 .ال نستطٌع التغٌب عن العمل بدون سبب بل عادة ما أعتذر

سنة 23/9 

 عازبة
 .منذ بداٌة عملً لم أتغٌب فأنا جدٌدة فً المجال و أخاف أن أطرد

سنة 49/10 

 مطلمة بطفل
 .أتغٌب عن العمل إذا كان لدي مناسبة مهمة و لكن بتغطٌة من رفٌماتً

سنة 30/11 

 بطفل
 .ال أتغٌب إطاللا عن العمل فأنا اعتذر و أذهب الحما فً أٌام العطلة

 سنة 12/35

 متزوجة بطفلٌن
 . ال أذهب إلى أي مناسبة أثناء العمل إنما أعتذر

 سنة 13/40

  أطفال3مطلمة ب
من المستحٌل أن أتغٌب بسبب المناسبات رغم أننً أحب ذلن إال أن عملً 

 ٌفرض علً البماء بالعمل إال إذا كان لدي ظرف طارئ
 سنة 14/38

 متزوجة بطفلٌن
انا ال أتغٌب عن عملً فعملً ٌفرض علً ذلن و فً المناسبات أنا دائما 

 .أعتذر
 سنة 15/32

 متزوجة بطفلٌن
فً معظم األحٌان اعتذر وال أذهب إلى المناسبات إال إذا كانت مناسبة 

 .عائلٌة لرٌبة جدا ، فتموم رفٌماتً بتغطٌة غٌابً عنً

 

أفصحت معظم المبحوثات بأنهن ٌجدن صعوبة فً المشاركة فً المناسبات ،و البعض 

 .منهن ال ٌشتكٌن من ذلن و ألررن بأن العمل ٌفرض علٌهن ذلن

نستنتج من خالل هذه المعطٌات أن نسبة كبٌرة جدا من العامالت ٌشتكٌن من صعوبة 

 .المشاركة فً المناسبات فكثٌرا ما ٌفوتن العدٌد من المناسبات العائلٌة المهمة
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 :تأثٌر العمل اللٌلً على األسرة*

 اإلجابة المبحوثة

 سنة متزوجة 25 1/

 بدون أطفال

العمل اللٌلً ٌرغمنً على البماء فً المصلحة لساعات طوٌلة وذلن ٌحسسنً 
 .بأننً معزولة عن العالم

سنة متزوجة 34/2 

 بطفلٌن

بسبب العمل اللٌلً أصبحت أحب الهدوء كثٌرا و ال أتحمل الضجٌج حتى 
 .عائلتً عندما تجتمع أحس بضٌك بسبب اطفالهم

سنة متزوجة 27/3 

 بدون أطفال

 .عاللاتً طبٌعٌة سواء مع العائلة أو العمل فهو ال ٌؤثر علً

سنة متزوجة 28/4 

 بطفل

عاللتً بعائلتً و أفراد العمل عادٌة فنظام العمل اللٌلً ال ٌؤثر أبدا علً فمد 
 .أصبح شٌئا متالزما مع حٌاتً الٌومٌة

سنة متزوجة 40/5 

  أطفال4ب

لم ٌؤثر العمل لٌال إطاللا على عاللاتً فأنا أزاوله بشكل عادي و لدي الكثٌر 
 من العاللات خارج العمل

سنة متزوجة 32/6 

  أطفال3ب

لٌس العمل لٌال من ٌعٌك العاللات إنما شخصٌتن هً التً تجعل عاللتن جٌدة 
 أو سٌئة مع من حولن

سنة متزوجة 32/7 

 بطفلٌن

لمد أثر العمل لٌال كثٌرا فً عاللتً مع أفراد العائلة فعند ذهابً للبٌت أحس 
 .بالتعب وال أحب الكالم كثٌرا أصبحت تمرٌبا أنعزل عنهم

سنة متزوجة 30/8 

 بطفلٌن

عملً فً المصلحة لٌلة كاملة ٌجعلنً أحس و كأننً فً غرفة مغلمة ال أستطٌع 
 .رؤٌة العالم الخارجً ، حتى أننً أنسى بعض الصدٌمات عند إلتمائً بهن

 ال ٌؤثر العمل لٌال علً فأنا لرٌبة من والدي و هذا هو المهم بالنسبة لً سنة عازبة23/9 

سنة مطلمة 49/10 

 بطفل

أثر العمل اللٌلً على عاللاتً كثٌرا بل جعلنً أنحاز كثٌرا للوحدة حتى مع 
عائلتً أما فً العمل فأنا ال ألٌم عاللات مع الكثٌرٌن إال مع رفٌماتً فً 

 .المصلحة

لم ٌؤثر أبدا العمل اللٌلً على عاللاتً ففً العمل تجمعنا عاللة ودٌة و حتى مع  سنة بطفل30/11 
 .عائلتً

 سنة متزوجة 12/35

 بطفلٌن

عاللتً بعائلتً جٌدة فأنا أعوض غٌابً عن البٌت فً أولات فراغً بالجلوس 
 .معهم

 سنة مطلمة 13/40

  أطفال3ب

تجمعنً عاللة جٌدة برفٌماتً فً العمل كما أن العمل لٌال ٌجعلنا لرٌبات من 
 .بعضنا كً نماوم التعب الذي نحسه

 سنة متزوجة 14/38

 بطفلٌن

 .عاللاتً جٌدة مع عائلتً رغم تعبً أثناء عملً لٌال

 سنة متزوجة 15/32

 بطفلٌن

فعال العمل اللٌلً ٌؤثر على عاللاتً مع اآلخرٌن فمد جعلنً أبتعد عن 
 .الجماعات للٌال و أحب عند العودة إلى البٌت أن أرتاح و أهتم بأطفالً

 

صرحت معظم المبحوثات بأن العمل اللٌلً ٌؤثر كثٌرا على عاللاتهم مع عائالتهم وحتى 

 . فً العمل ، اما البعض منهن صرحن بأن العمل اللٌلً ال ٌؤثر فً عاللاتهم

من خالل المعطٌات السابمة نستنتج بأن العامالت ٌشتكٌن من توتر العاللة مع أفراد أسرهن        

وذلن نتٌجة التواجد الدائم فً العمل، وهنان من ترى بأن األمر عادي مع أفراد األسرة و 

 .حتى فً العمل
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 :األسرة و المرأة العاملة لٌال*

 اإلجابة المبحوثة
 سنة متزوجة 25 1/

 بدون أطفال
 .ال ٌعتمدون علً فً البٌت بسبب عملً

سنة متزوجة 34/2 

 بطفلٌن
 .بالطبع ٌساعدوننً فً البٌت فً تربٌة األطفال

سنة متزوجة 27/3 

 بدون أطفال
 نعم فحماتً تموم بأشغال البٌت و أنا أعد الطعام فمط

سنة متزوجة 28/4 

 بطفل
نعم تساعدنً أمً فً تربٌة طفلً وال تعتمد علً فهً تعرف بأننً 

 .أتعب أثناء العمل لٌال
سنة متزوجة 40/5 

  أطفال4ب
لٌس لدي من ٌساعدنً فً أشغال البٌت فكل شًء ٌمع على عاتمً أما 

 .أطفالً فٌبٌتون مع والدهم 
سنة متزوجة 32/6 

  أطفال3ب
تساعدنً حماتً فً تربٌة األطفال حما هً تتعب معً لكننً فً أٌام 

 .العطلة أساعدها فً تربٌة األطفال
سنة متزوجة 32/7 

 بطفلٌن
 تساعدنً حماتً فً تربٌة األطفال و أشغال البٌت

سنة متزوجة 30/8 

 بطفلٌن
لٌس لدي من ٌساعدنً فأنا أعمل لٌال و زوجً ٌهتم باألطفال حتى 

 .رجوعً
 .ال تعتمد علً أمً فً أشغال البٌت سنة عازبة23/9 

سنة مطلمة 49/10 

 بطفل
لٌس لدي من ٌساعدنً فعند رجوعً للبٌت ألوم بأشغال البٌت أما ابنً 

 .فهو كبٌر ال ٌعتمد علً
 أنا آخذ ابنً إلى أمً كً تهتم به و صباحا آخذه و ألوم بأشغال البٌت سنة بطفل30/11 

 سنة متزوجة 12/35

 بطفلٌن
 .آخذ أطفالً إلى الروضة و فً الصباح آخذهم إلى البٌت و اهتم ببٌتً

 سنة مطلمة 13/40

  أطفال3ب
 تساعدنً أمً فً تربٌة األطفال و اشغال البٌت

 سنة متزوجة 14/38

 بطفلٌن
 أن ألوم بكل شًء لتساعدنً حماتً فً أشغال البٌت فمن المستحً

 لوحدي
 سنة متزوجة 15/32

 بطفلٌن
 .تأتً أمً لتهتم باألطفال أثناء عملً لٌال

 

صرحت معظم المبحوثات بأنهن ٌتلمٌن مساعدات فً أشغال البٌت و تربٌة األطفال أما 

 . البعض فتؤكدن بعدم تلمٌهم اي مساعدة و هن ٌعتمدن على نفسهن

من خالل هذه المعطٌات نستنتج بأن معظم العامالت تمر بأن عائالتهن ٌساعدنهن فً أعمل 

البٌت و تربٌة األطفال و ٌخففن علٌهن من أعباء المنزل ، أما بعضهن تشتكً من عدم 

 إلى االهتمام بالعمل خارج المنزل و بالمنزل نمساعداتهن فً أشغال البٌت فهن تضطرر

 .كذلن ، لذلن ٌجدن صعوبة كبٌرة فً التوفٌك بٌن الجانبٌن
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 :الخالصة

لمد سمحت الدراسة من الكشف عن الفرضٌة العامة التً انطلمنا منها و التً مفادها أن 

المرأة العاملة لٌال تواجه العدٌد من المشكالت و االنعكاسات التً تنجم عن عملها اللٌلً ، 

والتً تؤثر على عملها  فهً فرضٌة محممة ، فمن خالل الشواهد التً دلت داللة ٌمٌنٌة على 

أن المرأة العاملة لٌال تواجه الكثٌر من الضغوطات العائلٌة و النفسٌة و الجسدٌة و التً من 

 .شأنها أن تؤثر على عملها

و بالتالً و استنادا إلى ما سبك على مستوى الدراسة فمد تمت البرهنة على أن المرأة 

 .العاملة لٌال تواجه العدٌد من المشكالت التً تنجم عن عملها اللٌلً و التً تؤثر على عملها



 

 

 خاتمة
 



 خاتمة
 

 : خاتمة

إن الهدف الرئٌسً من معالجة هذا الموضوع ٌتمثل فً تقدٌم إطار نظري ٌعرف مختلف 

المفاهٌم المتعلقة بالعمل اللٌلً و عمل المرأة و قد أكسبنا هذا الموضوع الكثٌر من المعارف 

الجدٌدة ألنه ٌعتبر من المواضٌع الشائكة و ذات األهمٌة البالغة فً الوقت الحاضر من 

خالل ما ٌعكسه نظام العمل اللٌلً من ضغوطات على العامالت عائلٌة و اجتماعٌة و نفسٌة 

و تأثٌره على عملهن ، و فً ختام بحثً هذا أشٌر إلى أهمٌة تناول ظاهرة خروج المرأة 

للعمل لٌال بالدراسة خاصة و أنها ذات أبعاد عالئقٌة من جهة ، و كم جهة أخرى ذات دالئل 

 .نفسٌة و اجتماعٌة

فخروج المرأة للعمل لٌال رغم أنها ظاهرة حضارٌة ال بد أن ٌالزمها اهتمام من طرف 

الباحثٌن و المختصٌن االجتماعٌٌن حتى ٌمنع حوث آثار سلبٌة على المرأة العاملة ، فال 

ٌمكن إغفال الدراسات التً أظهرت بعض اآلثار غٌر المرغوب فٌها خاصة على صحة 

المرأة ، وزوجها و بٌتها ، و أوالدها و انعكاس كل ذلك على عملها ، و لهذا كانت هناك 

حاجة ماسة إلى إجراء دراسات أخرى و التً ٌتم فٌها التعرف على االنعكاسات التً ٌخلفها 

العمل اللٌلً على المرأة العاملة و هذا للتمكن من معرفة أبعاد الظاهرة المراد دراستها 

معرفة معمقة ، لهذا كله أقترح أن تكون بحوث أخرى تتناول هذه الظاهرة فً المجتمع 

 .الجزائري
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 :لائمة المراجع 

 : المراجع باللغة العربٌة :أوال 

فرج عبد المادر طه، علم النفس الصناعً و اإلداري ،دار النهضة العربٌة ،بٌروت -(1)

 .241،ص2006،الطبعة السادسة،

حمدي علً الفرماوي ورضا عبد هللا،الضغوط النفسٌة فً مجال العمل و -(2)

 .7،ص2009الحٌاة،دارصفا،عمان،الطبعة األولى،

حسنٌن توفٌك،ظاهرة العنف السٌاسً فً النظم العربٌة،بٌروت،مركز دراسات -(03)

 .39،ص 1990الوحدة العربٌة،

دمحم اسحاق ، مساهمة المرأة فً لوة العمل و دورها فً عملٌة التنمٌة ، دراسة -(04)

مٌدانٌة فً المؤسسات االلتصادٌة فً مدٌنة دمشك ، رسالة ماجستٌر ، لسم علم االجتماع ، 

 .1992جامعة دمشك 

دمحم اسحاق مساهمة المرأة فً لوة العمل و دورها فً عملٌة التنمٌة،دراسة مٌدانٌة -(05)

فً المؤسسات االلتصادٌة فً مدٌنة دمشك،رسالةماجستٌر،لسم علم االجتماع،جامعة 

 .1992دمشك

حسنٌن الدمحمي بوادي،حموق المرأة بٌن االعتمال و التطرق،دار الفكر -(06 )

 .17،ص2006الجامعً،االسكندرٌة،جمهورٌة مصر العربٌة،

سبٌروفاخوري،موسوعة المرأة الطبٌة،دار العلم -(07)

 .89-88،ص6،طبعة2006للمالٌٌن،بٌروت؛لبنان،

-23زكرٌا ابراهٌم؛سٌكولوجٌةالمراة؛دار مصر للكباعة،جهورٌة مصر العربٌة،ص-(08)

24. 

شكوة نوابً نزاء،علم نفس المرأة،ترجمة زهراء طٌوري بكانة،دار الهدى للطباعة و -(09)

 .61-60،ص2،2001النشر  والتوزٌع،بٌروت؛لبنان،طبعة

،دار الشروق للطباعة و النشر و 2صالح مفمودة،المرأة فً الرواٌة الجزائرٌة،طبعة-(10)

 .15-14،ص2009ن1التوزٌع،بسكرة،لبجزائر
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،دار الشروق للطباعة و النشر و 2صالح مفمودة،المرأة فً الرواٌة الجزائرٌة،طبعة- (11)

 20،ص2009ن1التوزٌع،بسكرة،لبجزائر

منى لصواف ولتٌبة الحلبً،الصحة النفسٌة للمرأة العربٌة،مؤسسة طبٌة للنشر و -(12)

 .63-62،ص2006التوزٌع،الماهرة؛مصر العربٌة،

 محاضرات فً المنهجٌة ، كلٌة العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة ، لسم ;بلماسم سالطنٌة-(13)

 .57 ، ص 2000علم االجتماع ، مطبوعات جامعة منتوري ، لسنطٌنة 

 58نفس المرجع السابك ص-(14)

 60نفس المرجع السابك ص -(15)

اهرة مصر قنوال المسماري المرأة و الصراع النفسً  دار و مطابع المستمبل ال(-16)

 21 ،ص 1993 3العربٌة ط

 2012نعٌمة سمٌنة المرأة الجزائرٌة فً موالع ضع المرار و االفاق -(17)

حسنٌن الدمحمي بوادي،حموق المرأة بٌن االعتمال و التطرق،دار الفكر (- 18)

 26،ص2006الجامعً،االسكندرٌة،جمهورٌة مصر العربٌة،

كمال عبد الحمٌد الزٌات؛العمل فً علم االجتماع المهنً؛األسس النظرٌة و -(19)

 .124،ص1،2001المنهجٌة،دار غرٌب،الماهرة،ط

حمو بوضرٌفة،الساعةالبولوجٌة،شركة دار األمة،الجزائر،الطبعة - (20)

 .110،ص1955األولى،

حمو بوضرٌفة،الساعةالبولوجٌة،شركة دار األمة،الجزائر،الطبعة -(21)

 .111،ص1955األولى،

حمو بوضرٌفة،الساعةالبولوجٌة،شركة دار األمة،الجزائر،الطبعة - (22)

 .112،ص1955األولى،

حمو بوضرٌفة،الساعةالبولوجٌة،شركة دار األمة،الجزائر،الطبعة -(23)

 .118-116،ص1955األولى،

علً حمدي؛سٌكولوجٌة االتصال و ضغوط العمل،دار الكتاب - (24)

 .101-100،ص1،2008الحدٌث،الماهرة،ط
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 .134-126،ص8،2012األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة و االنسانٌة،العدد- (25)

110. 

علم النفس الصناعً و المهنً،دار : دمحم شحاتة ربٌع-(26)

 184،ص1،2010المسٌرة،عمان،ط

 علم االجتماع و المجتمع الجزائري أي العاللات ، الجزائر ، دار :تألٌف جماعً - (27)

 15 ، ص2002المصبة للنشر ، 

 



 
 

 

 

 

 

 

 المالحق
 



 
 المالحق

 دليل المقابلة

 فهرس الجداول
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 :المالحق 

 82      الصفحة Organigramme de l’E.P.H de Mazouna:( 01)الملحق 

 . ٌوضح موقع مستشفى مازونة بالقمر الصناعً:( 02)الملحق رقم 
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73 
 

 .02ٌبٌن موقع مستشفى مازونة بالقمر الصناعً :( 03)الملحق رقم 
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 دلٌل المقابلة:(04)الملحق رقم 
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 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

-مستغانم-جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس  

 

 :مقابلة بحث حول 

 العمل اللٌلً و انعكاساته على المرأة العاملة

 

 .غلٌزان-دراسة مٌدانٌة على عٌنة من النساء من مصلحة التولٌد بمستشفى مازونة

 

 أطروحة مقدمة لنٌل شهادة الماستر علم اجتماع تنظٌم و عمل

 

 

 

 بلهواري الحاج                          :تحت اشراف األستاذ الدكتور 

 دبالجً أحالم :إعداد الطالبة 

 

 

 

 

 2019-2018:السنة الجامعٌة 
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 البٌانات الدٌمغرافٌة:المحور األول 

 :السن -1

 أرملة- مطلقة        - متزوجة        -   عازبة     :الحالة اإلجتماعٌة -2

  سنة 20 سنة إلى 11من - سنوات      10من سنة إلى  -:األقدمٌة فً العمل -3

  سنة30 سنة إلى 21                        من 

 دوري- لٌلً بحت       :نظام توقٌت العمل -4

 مع أهل الزوجة- مع أهل الزوج        -  فردي       :نوع  السكن -5

  نظرة القابلة بمصلحة التولٌد بمستشفى مازونة للعمل اللٌلً:المحور الثانً 

 هل أنت من اخترت العمل لٌال أم فرض علٌك؟- 6

 كٌف تجدٌن حالتك نفسٌا أثناء العمل لٌال؟- 7

 فً نظرك ماذا تعنً لك القابلة و ماهو دورها؟- 8

 كٌف تتعاملٌن مع المرٌضات و كٌف هً عالقتك بهن قبل و بعد الوالدة؟- 9

 كٌف هً عالقتك مع أفراد العمل ؟- 10

 ما هً الصعوبات التً واجهتك منذ بداٌتك العمل لٌال؟- 11

عندما تواجهٌن حالة صعبة مع المرٌضة، هل تتشاورٌن مع رفٌقاتك و هل تقبلٌن - 12

 توجٌهاتهم؟ 

 عند نهاٌة العمل صباحا كٌف تكون حالتك نفسٌا و هل تتبعٌن أدوٌة؟- 13

 هل أنت منضبطة فً مواقٌت عملك أم أنك تتأخرٌن عن عملك؟- 14

  القابلة و العالقات األسرٌة :المحور الثالث 

 كٌف تعاملت مع مشاكلك العائلٌة بسبب العمل لٌال؟- 15

 كٌف تتعاملٌن مع مناسباتك اثناء عملك اللٌلً ؟-16

 كٌف ٌؤثر العمل اللٌلً على عالقاتك مع أفراد العائلة ؟- 17
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 هل تتلقٌن مساعدات من طرف أفراد العائلة فً أشغال البٌت و تربٌة األطفال؟- 18

 

 



 

 

 

 الفهرس
 



 فهرس المحتوٌات

 الصفحة العنوان

  اإلهداء

 1 :الفصل المنهجي
 ب+أ الممدمة

 4-3 تحدٌد مشكلة البحث
 4 الفرضٌات

 5-4 أهمٌة الدراسة و أسباب اختٌار الموضوع
 7 أهداف الدراسة

 7 اإلطار المفاهٌمً للدراسة
 8 تعرٌف العمل اللٌلً
 9 تعرٌف عمل المرأة

 9 الدراسات العربٌة

   عمل المرأة بين الضرورة اإلقتصادية و الموقف االجتماعي:الفصل األول

 12 تمهٌد

 13 نبذة عن عمل المرأة

 14 تطور خروج المرأة إلى مٌدان العمل

 15 تطور خروج المرأة إلى مٌدان العمل فً الجزائر

 23 دوافع المرأة إلى العمل

 25 العوامل المؤثرة فً نسبة اشتران المرأة فً سوق العمل

 27 سلبٌات عمل المرأة

 29 خالصة المول

   العمل الليلي و انعكاساته على المرأة:الفصل الثاني

 32 تمهٌد

 32 انعكاسات العمل اللٌلً

 33 االنعكاسات المهنٌة للعمل اللٌلً

 33 التعب-1

 35 الغٌاب-2

 36 األداء و اإلنتاج-3

 39 االنعكاسات النفسٌة للعمل اللٌلً

 40 خالصة المول

  تصورات المرأة العاملة للعمل ليال:الفصل الثالث  

 43 تمهٌد

 44 مجاالت الدراسة



 44 المجال الجغرافً

 46 المجال الزمنً

 46 المجال البشري

 47 عٌنة الدراسة

 47 المنهج المستخدم

 47 األدوات المستخدمة

 المالحظة
 الممابلة

 الفصل المٌدانً
 تبوٌب و تحلٌل البٌانات

 تحلٌل نتائج المحور األول
 تحلٌل نتائج المحور الثانً

 النتٌجة العامة
 

 خاتمة 
 لائمة المراجع

 المالحك
 الفهرس

 فهرس الجداول 

47 

47 

 

51 

51 

58 

63 

65 

67 

71 

79 

80 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الجداول

 الصفحة الجدول



 18 (:باآلالف)ٌبٌن تطور عدد السكان المشتغلٌن حسب الجنس (01)الجدول رلم 

 20 :ٌبٌن تطور النساء المشتغالت حسب فئة السن (02)الجدول رلم 

 20 :ٌبٌن تطور بنٌة الوظٌفة النسوٌة حسب المطاع المانونً(03)الجدول رلم

 21 :ٌبٌن تطور بنٌة الوظٌفة حسب الفئات المهنٌة (04)الجدول رلم 

ٌبٌن توزع النساء العامالت حسب المطاعات المهنٌة لفترة  (05)الجدول رلم

 1985-1977مابٌن 

22 

 23 .توزٌع الٌد العاملة حسب الوسط السكانًٌبٌن  (06)الجدول رلم 

ٌبٌن نسب النساء العامالت حسب الحالة العائلٌة و الوسط  (07)الجدول رلم

 :2006السكنً باآلالف لسنة

 

24 

 



 :ملخص

إن التطور التكنولوجً و االقتصادي الذي ٌفرض على الكثٌر من المؤسسات أن ٌستمر 

العمل فٌها طوال األربعة و العضرٌن ساعة ، و كذلك الحاجة االجتماعٌة التً ألزمت 

بعض مؤسساتها أن ٌشتغل بها طوال األربعة و العضرٌن ساعة ، و كذلك الحاجة 

 .االجتماعٌة 

و قد كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على طبٌعة العمل اللٌلً و كذا االنعكاسات 

التً ٌخلفها على المرأة العاملة و نظرتها حول العمل لٌال ،بحٌث طبقت هذه الدراسة 

 .بمستشفى مازونة بوالٌة غلٌزان

 

 كٌف :و قد تبلورت هذه الدراسة فً خمسة فصول مفتتحة بمقدمة و إشكالٌة المتمثلة فً 

تتعاٌش المرأة مع العمل اللٌلً؟ و لقد اعتمدت فً تحلٌل البٌانات على المقابلة و التً 

 توصلنا

من خالها إلى أن المرأة العاملة لٌال تواجه مشاكل صحٌة و عائلٌة بسبب العمل اللٌلً إال 

 .أن هذا ال ٌمنعها من العمل


