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 .و الذي يستحق الشكر وحده ال شريك له

 ، على مساعدتها" سالمي وسيلة : " المشرفة كما نتقدم بتشكراتنا و كل احتراماتنا و تقديرنا لألستاذة 
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  - ملخص البحث:

إن موضوعنا يتطرق إلى دراسة ميدانية حول عمل المرأة خارج البيت و تأثيره على القيام بالعمل المنزلي 

نساء  01حيث كانت هذه الدراسة على مجموعة من النساء العامالت ببلدية مازونة والية غليزان وكان عددهن 

هم سبب إلختيارنا لهذا الموضوع ، و لعل أمن مختلف المستويات اإلجتماعية و اإلقتصادية و الثقافية  l 

هو التجربة الشخصية كوننا نعيش في وسط إجتماعي تكثر فيه النساء العامالت مما أثار فضولنا لمحاولة 

ساعات طويلة خارج لمعرفة الحياة اليومية للمرأة العاملة بين الشغل و البيت ، حيث أن خروج المرأة للعمل 

و امها بالعمل المنزلي ، المنزلي ، لهذا أردنا معرفة كيف يؤثر هذا العمل على قيالبيت يؤثر على قيامها بالعمل 

أة العاملة للتوفيق بين ما هي الطرق و التنظيمات التي تتبعها المروما هي المشاكل التي تواجه المرأة العاملة ؟ 

سبا لدراستنا هذه كونه يبحث في ؟ حيث أننا إعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الكيفي الذي وجدناه مناالعملين

الظاهرة المدروسة و يتعمق فيها ، كما إعتمدنا على تقنية المقابلة التي هي إحدى إحدى تقنيات البحث الكيفي ، 

أما المقاربة النظرية التي إعتمدنا عليها هي النظرية البنائية الوظيفية و التي تطرقت إلى موضوع األدوار 

دور المرأة ، باإلضافة إلى النظرية الوظيفية التقليدية و التي تعتبر المكان الطبيعي  األسرية و التي من بيتها

و بعد الدراسة الميدانية التي قمنا بها مع النساء العامالت توصلنا إلى أن بقاء المرأة ساعات . للمرأة هو المنزل 

واجه عدة مشكالت أسرية بين الشغل طويلة خارج المنزل يؤثر على قيامها بالعمل المنزل ، حيث أنه يجعلها ت

و البيت ، غير أن المرأة العاملة تسعى دائما للتوفيق بين العملين و ذلك بإعتمادها على مجموعة من الطرق و 

.التنظيمات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé :  

Notre étude a pour objet d’appréhender les enjeux liés au travail des femmes à 

l’extérieur du domicile familial. Il s’agit essentiellement  de montrer l’influence de 

ce travail sur la réalisation des tâches domestiques, rôle social principal assigné 

aux femmes et considéré comme allant de soi et partie intégrante du  

fonctionnement familial dans la société algérienne. L’idée de travailler sur cette 

thématique est venue principalement de nos observations au niveau de l’entourage 

familial où il existe une multitude de femmes qui travaillent, ce qui a suscité notre 

curiosité de connaitre la vie au quotidien de ces femmes et savoir comment 

faisaient-elles pour concilier leur travail à l’extérieur de la maison avec leurs 

obligations domestiques. Afin de répondre au mieux à notre problématique, nous 

avons privilégié l’approche qualitative. En effet, travaillant sur le sens que les gens 

donnent à leurs actions, cette forme de recueil de données empiriques, permet de 

saisir les mécanismes et processus par lesquels, ils sont venus à se retrouver dans 

une situation donnée mais aussi, comment ils s’efforcent pour la gérer. Nous avons 

utilisé la technique de l’entretien semi-directif, basé sur un guide d’entretien. Nous 

nous sommes entretenues avec un corpus diversifié de dix femmes habitant la 

commune de Mazouna, dans la wilaya de Relizane. L’analyse des données 

recueillies a montré l’influence du travail de la femme à l’extérieur du domicile 

familial sur la réalisation des tâches ménagères quotidiennes et comment les 

femmes développent toute sorte de stratégies pour concilier les deux activités.  
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 : مقدمة         

يعد التغير في األدوار على مستوى األسرة من أهم المواضيع المطروحة للدراسة ولعل أهم تطور مس األسرة 

بارزة و مميزة خاصة  ةجتماعيإحيث أن خروج المرأة للعمل ظاهرة والمجتمع ككل هو موضوع عمل المرأة 

بعد الثورة الصناعية التي عرفها المجتمع اإلنساني ، فلقد تزايدت نسبة النساء العامالت لتصبح نحو ثلث القوة 

العاملة في أغلب المجتمعات المتقدمة ويتضح هذا من خالل اإلحصائيات المتعلقة بعمل المرأة على المستوى 

جتماعية، حيث أصبح خروج المرأة ما بعد يوم وهذا حسب ظروفها اإليوالعالمي حيث أن عمالة المرأة تزداد 

المستوى  تدني)جتماعيةقتصادية وظروف الحياة اإلل ضرورة تمليها عليها األوضاع اإلإلى ميدان العم

مأل الفراغ ، الخروج من روتين البيت و األعمال المنزلية اليومية ،  كتفاء الذاتي ،المعيشي ، عدم تحقيق اإل

 (.الذي ساهم بشدة في خروج المرأة إلى سوق العمل  التعليم ضافة إلىباإل

فقد نتشارا واسعا في مختلف المجتمعات والمجتمع الجزائري خاصة ، إد عرفت ظاهرة خروج المرأة للعمل لق

و ذلك من خالل اإلحصاء العام ،  0 %02.01نسبة  0111بلغت قوة اليد العاملة النسوية الجزائرية سنة 

البطالة و  )فالمرأة نتيجة للظروف والمعطيات التي يشهدها المجتمع والتحديات المفروضة عليه، كان للس

جتماعيين متكاملين هما دور ربة البيت ودور العاملة أو الموظفة أو إأخذت تحتل دورين ( الغالء المعيشي 

المزيد من الجهود المضنية وتخصيص  فالمهام الملقاة على عاتق المرأة تتطلب منها بذل العاملة خارج البيت ،

لكن واجباتها ال تقف عند  األوقات الطويلة  والسهر على راحة األطفال والتضحية بأوقات الفراغ والترويح ،

تحمل المسؤوليات األسرية فقط ، فهي مسئولة أيضا على الواجبات الوظيفية والتي تؤديها المرأة خارج البيت ، 

 .ما تتناقض مع الواجبات المهنية  والواجبات األسرية غالبا

نصف المجتمع ، هي التي تقع عليها مهمة تربية األطفال وتنشئتهم والقيام باألعمال المنزلية  المرأةتعتبر 

وإتقانها ، وهي ظلت بعيدة عن ميدان العمل واإلنتاج مدة طويلة تكتفي فقط بواجباتها األسرية وتهتم بالزوج 

المستوى المعيشي وعدم تحقيق  كتدني) قتصاديةجتماعية و اإلنه بسبب الظروف اإل، غير أ واألطفال واألسرة

 ، للعمل خارج البيت حيث تتلقى أجرا مقابل ذلك ذهبتتغير األمر و( كتفاء الذاتي باإلضافة إلى التعليم اإل

تعليم جتماعيين دور في البيت ودور في العمل فحصول المرأة على فرصها من الوأصبحت تلعب دورين إ

 الدائرة التي رسمتها القيم اإلجتماعية  والتغير الذي حصل في المجتمع مكنها من فرض نفسها والخروج من

 "المحافظة من خالل عملية التنشئة اإلجتماعية ،وبهذا تكون قد خالفت القاعدة اإلجتماعية التقليدية التي تقول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 80، ص 0892،  0المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ط  بيروت، ،العربيالمؤسسة العربية للدراسات االجتماعية عن المرأة في العالم 0 
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 :             مقدمة         

، كما ساعدتها في ذلك التيارات المناشدة لحرية المرأة ومساواتها " المرأة داخل البيت والرجل خارج البيت 

بالرجل باإلضافة إلى الحركات النسوية التحررية التي دافعت عن المرأة و ساعدتها كثيرا في إرجاع حقوقها 

 .التي كانت مسلوبة منها 

ي األسرة وأصبحت تمارس جتماعية و تغير دورها فعمل خارج البيت تغيرت مكانتها اإلفبخروج المرأة لل

دورا إضافيا في حياتها اليومية ، لكنها ظلت دائما ربة بيت تهتم بشؤون بيتها وأسرتها وترعى زوجها وأطفالها 

 .، حيث أن عمل المرأة ساعات طويلة خارج البيت البد أن يؤثر على قيامها بالعمل المنزلي 

جتماعية هذا حيث تناولت الدراسات اإل ،والباحثين هتمام المفكرين إعمل المرأة خارج البيت أصبح محل ف

الموضوع من عدة جوانب ، فمنهم من ركز على دوافع خروج المرأة للعمل ، ومنهم من سلط الضوء على 

الضغوطات التي تواجه المرأة العاملة في تنشئتها ألبنائها ، إال أننا من خالل دراستنا لتأثير عمل المرأة خارج 

 .ا بالعمل المنزلي سنحاول معرفة كيفية هذا التأثير البيت على قيامه

جتماعي تكثر فيه النساء إجربة الشخصية كوننا نعيش في وسط ختيارنا هذا الموضوع هو التولعل أهم سبب إل

، باإلضافة إلى أهمية  العامالت ، فهذا أثار فضولنا لمعرفة الحياة اليومية للمرأة العاملة بين الشغل والبيت

جتماعية إاألسرة وما يرتبط بها من ظواهر  هتمامي الشخصي بموضوعإرتباطه بالحياة األسرية وإالموضوع و

مختلفة ، ومحاولة معرفة واقع الحياة اليومية التي تعيشها المرأة العاملة بين العمل خارج البيت و العمل داخل 

 . جتماع العائلي تر في تخصص علم اإلسانيل شهادة المالبيت ، دون أن ننسى 

ومن بين األهداف التي تهدف إليها دراستنا هي الدراسة الموضوعية لهذه الظاهرة ومحاولة البحث في أعماقها 

ويتجلى ذلك في معرفة اآلثار الناجمة من وراء عمل المرأة خارج البيت على قيامها بعملها المنزلي إضافة إلى 

من خالل ذلك وكيفية توفيقها بين العملين ومحاولة الوصول إلى أهم النتائج وتقديم المشاكل التي تواجهها 

الحلول إن أمكن ذلك باإلضافة إلى هدف آخر ومهم و هو إنجاز عمل علمي من شأنه أن يكون محل دراسة و 

 .نقطة موجهة لبحوث أو دراسات حول عمل المرأة 

من صعوبات ، فقد شاهد الجزء الميداني منه هو اآلخر عدة و إلى جانب ما واجه الجانب النظري من البحث 

صعوبة التنقل بين وحدات الدراسة و المتباعدة نسبيا عن بعضها األمر الذي عرضنا إلى : صعوبات نذكر منها 

و كم من  ،المبحوثات ال سيما في المؤسسة نظرا لتوقيت عملهن بتصال عب كبيرة ، باإلضافة إلى مشكل اإلمتا

 لألشغال التي و ذلك عدم توفر الوقت الكافي لديهن حتى بعد خروجهن من العمل لرفضن مقابلتنا  الالئي
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 : مقدمة   

تنتظرهن في البيت من أعمال منزلية و رعاية األطفال إال بعد إقناعهن بجدية البحث و أهميته العلمية هذا إلى 

جهها أي باحث سوسيولوجي في الميدان السيما في مجتمع ليس له دراية بمثل اجانب المشاكل األخرى التي يو

ستجابة و التفهم الضروريين إلنجاح البحث ، فلقد عارضت عدة عامالت و هذه البحوث و أهميتها لكي يجد اإل

 . لم توافق في إجراء المقابلة معنا

 :ومن هذا المنطلق جاءت اإلشكالية كاآلتي 

 مرأة خارج البيت على قيامها بالعمل المنزلي ؟كيف يؤثر عمل ال -

 :ومنه استخرجنا مجموعة من األسئلة الفرعية وهي كاألتي

 ما هي المشاكل التي تواجه المرأة العاملة ؟ -

 كيف توفق المرأة العاملة بين عملها داخل البيت وعملها خارج البيت ؟ -

 :وقد تمت صياغة الفرضيات كاآلتي 

 .العاملة مشكالت التوفيق بين عملها خارج البيت وعملها داخل البيت تواجه المرأة -

 .توفق المرأة بين عملها خارج البيت وعملها داخل البيت بإتباعها لمجموعة من الطرق والتنظيمات -

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على الدراسات الكيفية التي تناولت موضوع عمل المرأة، خصوصا الدراسات التي 

 .ولت موضوع عمل المرأة خارج البيت وكيفية تأثيره على العمل المنزليتنا

أما مجتمع البحث فيتمثل في مجموعة من النساء العامالت ببلدية مازونة المتواجدة بوالية غليزان حيث 

نساء عامالت  01شتملت العينة على إ قصدناهن كون موضوع دراستنا يخصهن أكثر من غيرهن ، حيث

جتماعية وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل من مختلف المستويات الثقافية واإلا عشوائيا موزعات توزيع

 .المنهجي

كما تساعدنا أكثر على  ،قنية أساسية في الدراسة الكيفية عتمدنا في دراستنا على تقنية المقابلة باعتبارها تإو

للتعبير بكل حرية لنحصل على نتائج  ائة المدروسة وذلك بترك المجال لهجتماعي للفع اإلالتعرف على الوض

 .أكثر دقة وعمق

 .ستعملنا نوع من المالحظة أثناء المقابلة وسيتم شرح ذلك في الفصل المنهجيإوإلى جانب تقنية المقابلة 

00 



 : مقدمة   

 :و تم تحديد المفاهيم كاآلتي

المقصود بها ليست تلك المرأة الماكثة في البيت التي تدير األعمال المنزلية و كل ما يتعلق :المرأة العاملة

 0.البيتو إنما تعني المرأة التي تعمل خارج  األطفال،بالمنزل و تربية 

المرأة التي تعمل خارج المنزل و تحصل على أجر مادي مقابل عملها و هي تقوم بدورين أساسيين في " و هي 

 0."دور ربة البيت و دور الموظفة :الحياة

نزل وإنجاب األطفال جملة من الخدمات في إطار المنزل من طبخ وغسل و ترتيب الم" هو : العمل المنزلي

 3." عتناء بالزوج وجميع أفراد األسرةوتربيتهم واإل

 2. " مجموعة من األعمال المتجانسة التي تتطلب مهارات متنوعة" و هو 

جتماعية و رة العنصر األساسي في الهيكلة اإلهي أساس المجتمع ، ويكون النظام القرابي في األس :األسرة 

 5.تفاعلها مع المجتمع 
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0 بن عويشة زبيدة ،أثر عمل الزوجة األم في بناء األسرة الجزائرية  ، رسالة ماجستير في علم االجتماع ، قسم علم اإلجتماع ، جامعة الجزائر ، 0891 ، 

.01،ص 0891  

 0 كاميليا إبراهيم عبد الفتاح ، سيكولوجية المرأة العاملة ، لبنان ، دار النهضة العربية ط 0 ، 0892 ، ص 001 ، 000.

.018ص،  مرجع سبق ذكرهبن عويشة زبيدة ،  3  

 2 سامية حسن الساعاتي، علم إجتماع المرأة: رؤية معاصرة ألهم قضاياها، مصر ، دار الفكر العربي ، 0888 ، ص 11.

 5 شبر الفقيه ، المرأة العربية المعاصرة و إشكالية المجتمع الذكوري ، دار البحار ، بيروت ، ط 0 ، 0118 ، ص 028.
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 : مقدمة   

من األشخاص على أنها مجموعة "Burgess H.J.Lock " ك لو" و" برجس " سرة يعرفها كل من و األ

مكونين حياة معيشية مستقلة ، ومتفاعلة و   Adoptionصطفاء ، أو التبنيتبطوا بروابط الزواج ، الدم ، اإلرإ

بن و اإل ، يتقاسمون الحياة اإلجتماعية كل مع اآلخر ، و لكل من أفرادها ، الزوج و الزوجة ، األم و األب

 0.خاصا و لهم ثقافتهم المشتركة جتماعيا إ، دورا البنت

جتماعية ذات األهمية جتماعي ، و مؤسسة من المؤسسات اإلي الوحدة األساسية في التنظيم اإلو األسرة ه

الكبرى ، ففيها نبدأ حياتنا األولى ، و نتعود عليها ، وهي تصنع أولى خبراتنا ، و فيها تتشكل شخصياتنا ، و 

ها نا ، و هي مصدر األخالق ، و الدعامة األولى لضبط السلوك ، ويلقى فيتتكيف مع البيئات المتغيرة حول

 0.الصغار و الكبار مصدر الرخاء

نتقادات إليه من الباحثين بالرغم من توجيه اإل تفاقاإ G. Murdock» 0828"ولقي تعريف جورج مبردوك 

 دها جميعا في مسكن مشترك ،جتماعية يقيم أفراإأن األسرة هي جماعة »قد ذهب إلى من البعض اآلخر ، ف

 3."قتصاديا و يتناسلونإويتعاونون 

ا التطور في  أنها الخلية األولى في المجتمع و النقطة األولى التي يبدأ منه" و يعرفها أوجست كونت على 

: األسرة بأنها ، أما أوجبرن و نيمكوف فيعرفان " جتماعي الذي يترعرع فيه الفرد الوسط الطبيعي و اإل

جتماعية دائمة نسبيا تتكون من زوج وزوجة و أطفالهما أو بدون أطفال أو من زوج بمفرده إمنظمة أو رابطة "

 2." مع أطفاله أو زوجة بمفردها مع أطفالها 
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 .88، ص  0110امعية ، اإلسكندرية، ، دار المعرفة الج دراسة التغيرات في األسرة العربية: علم إجتماع العائلة يومي ، عبد العليم ناصر ، محمد أحمد ب 0

 .00،ص  0113، مؤسسة شباب الجامعة ،جتماع واألسرةاإلدراسة في علم : األسرة والمجتمع الحميد رشوان ، حسين عبد  0

 .03، ص المرجع نفسه 3

 .05المرجع نفسه ، ص  2
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"  ةباللغة اإلنجليزية ، تعني من الناحية السوسيولوجي  Familyو خالصة القول فإن األسرة التي تقابل كلمة 

جتماعية تربط أفرادها روابط الدم و الزواج و يعيشون معيشة إجتماعية  و إقتصادية واحدة ، مما إجماعة 

 0."حقوق وواجبات بين أفرادها كرعاية األطفال و تربيتهم  ايترتب عليه

 :إلى ثالث فصول " تأثير عمل المرأة خارج البيت على قيامها بالعمل المنزلي " و قد قسمنا هذه الدراسة 

الفصل األول تناولنا فيه الجانب النظري و الذي تمثل في مراجعة األدبيات حول الموضوع و أهم الدراسات 

 .التي تناولت هذا الموضوع و أهم النتائج التي توصلت إليها السابقة 

و الفصل الثاني تناولنا فيه الجانب المنهجي و الذي تمثل في وصف و تبرير منهج جمع و تحليل المعطيات في 

 .البحث 

 .تائج ختبار الفرضيات المطروحة و عرض و تحليل النإو  الميدانية،أما الفصل الثالث فتناولنا فيه الدراسة 
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 الجانب النظري

 

 

 

 

 

 

 



 الجانب النظري           :                                                                الفصل األول    

 :تمهيد

إن المرأة الجزائرية نتيجة لظروفها الموضوعية و الذاتية و ظروف مجتمعها و طبيعة المرحلة الحضارية 

التاريخية التي يمر بها ، فهي مطالبة بالتركيز على أداء مهمتين أساسيتين هما القيام بالعمل المنزلي و مزاولة و

منا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث حيث تطرقنا العمل اإلنتاجي أو الوظيفي أو الخدمي خارج البيت ، وقد ق

في المبحث األول إلى المرأة و العمل المنزلي ، و المبحث الثاني المرأة و العمل في الجزائر أما المبحث الثالث 

تأثير عمل المرأة خارج البيت على قيامها " تطرقنا فيه إلى أهم الدراسات السابقة التي درست هذا الموضوع 

 .   المستخدمة  باإلضافة إلى أهم النظريات اإلجتماعية" ل المنزلي بالعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 



 الجانب النظري                                    :                                        الفصل األول     

 :المرأة والعمل المنزلي: المبحث األول

المرأة ، حيث أنها تقوم به يوميا وبشكل متسلسل دون أن تتلقى أجرا مقابل القيام يعتبر العمل المنزلي مسؤولية 

 .به 

قتصادي جتماعي واإلالدور اإل: ل المنزلي وقسمناه إلىومن هنا سوف نتناول في هذا المبحث المرأة والعم

ي للعمل المنزلي و مساعدة ، التقسيم الجنس ، المرأة والعمل المنزلي ، دور المرأة في العائلة الجزائرية للمرأة

 .الزوج لزوجته في األعمال المنزلية 

 :قتصادي للمرأة جتماعي و اإلـ الدور اإل 2

أتيحت لها الفرص في المشاركة  تشكل المرأة كميا نصف المجتمع ، كما ال يمكن أن نشك في أهمية أدوارها لو

 0.قتصادية بالمعنى الشامل جتماعية وكذلك اإلاإل

، والملبس والتطريز والحياكة  تساهم في العديد من الصناعات التمويلية مثل صناعة الدواء ، والمأكلفالمرأة 

الزراعة في ن والجبن وتربية الدواجن والعمل واألشغال اليدوية والزخرفة والنسيج الرفيع ، وصناعة اللب

 .سرة والمجتمع وما يترتب على ذلك من تنمية األ،  الخ...قل والبيع والشراء بالسوق والح

قتصادي ، غم عدم تحديد حجمها في النشاط اإلومن ثم يعتبر دور المرأة كربة بيت من أكثر مسؤولياتها ر

ساعة يوميا  02 - 00 ومجموع ساعات العمل التي تقضيها ربات البيوت في األعمال المنزلية تتراوح ما بين 

ومجموعة ساعات العمل المبذولة في أي صناعة من الصناعات ، كما  ،وإن قلت في الحضر عنها في الريف 

من الدخل   %01حيث أنه حوالي  0118تدل اإلحصاءات التي توصلت إليها دراسة عصام نور سرية سنة 

لمرأة في أسرتها القومي ألية دولة يمر في أيدي ربات البيوت ويصرف بمعرفتهن ، هذا فضال عن أهمية ا

تأثر كل فرد فيها من تنظيمها وتصرفها وحالتها النفسية والمعنوية ، وينعكس تأثيرها على يومحيطها ، وكيف 

 0.عملهم وإنتاجهم
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1
 .219، ص  0118الطبعة األولى ،  ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع  جتماعيالمدخل إلى علم النفس اإلد ولي ، محمد جاسم لعبيدي ، محم 

 .20 -20ص  ،0110 بيروت، والتوزيع،مؤسسة شباب المجتمع للنشر  ،المجتمعدور المرأة في تنمية  سرية،عصام نور 0
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 :ـ دور المرأة في العائلة الجزائرية  1

إستمرار العائلة والمحافظة على  إن الدور الطبيعي للمرأة سواء التقليدية أو المعاصرة هو اإلنجاب لضمان

وثروتها ، لذا فالمنتظر منها هو إنجاب األطفال الذكور لكونهم العضو الوحيد الذي يقوم بتلك المهمة ،  سمهاإ

لذا فال نستغرب إذا عرفنا أن المرأة التي تلد البنات فقط ،  ،لعائلة الجزائرية ذات نظام أبوي على أساس أن ا

برر لبقائها في عصمة الرجل ، حيث يكون غالبا ، أما إذا كانت عاقرا فال م( زوجة ثانية ) يؤخذ عليها ضرة 

 .مصيرها الطالق 

عتناء بهم وتلبية حاجيات الزوج وخدمته والحفاظ على رأة فيتمثل في تربية األطفال واإلأما الدور الثاني للم

 0.تقاليد العائلة وغرسها في الناشئة

يما يتعلق بالرضاعة والحضانة ومراحل النمو تجاه أطفالها فإليها أن تقوم بدورها فيما يتعلق وبالتالي فيجب ع

اإلنسانية األولى والتراث  يءتقويم لسان الطفل وتلقينه المبادوهي المسئولة بصفة مباشرة على  ، األولى

 0. جتماعي اإل

عتناء ، عليها أن تضمن السير الحسن واإلالذي يطلب منها أن تكون خادمة ماهرة مطيعة  هو أما الدور الثالث

شخصا ، إلى  11إلى زل الكبير الذي يعيش فيه عدد كبير من األفراد حيث أنه في القديم كان يصل عددهم بالمن

كتفاء الذاتي ، حيث أنها كانت وال زالت في بعض المناطق الريفية قتصادي ، فعليها تحقيق اإلجانب الدور اإل

بعض المالبس واألعمال الزراعية ، قتصاد العائلة ، مثل نسج إية تقوم بدور كبير في رفع مستوى والبدو

وتربية بعض الحيوانات ، كما يقوم على عاتقها تسيير المدخوالت الغذائية والمحافظة عليها من أجل أن تدوم 

 .مدة طويلة 

العائلة وشرفها والذي تتوقف عليه مكانة العائلة  معةصهم وحساس يتمثل في المحافظة على كما لها دور آخر م

على أنها وربما لهذا السبب األخير وعلى غرار األدوار التي تؤديها المرأة في إطار العائلة والتي ينظر إليها 

 3.جتماعيا إأعمال بسيطة غير مقيمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .031،  035ص ، مرجع سبق ذكره ،  أثر المرأة في بناء المجتمع واألسرة الجزائريةبن عويشة زبيدة ،  0

 .010، ص  0113، مؤسسة شباب الجامعة للنشروالتوزيع ،  دراسة في علم إجتماع األسرة: األسرة و المجتمع حسين عبد الحميد رشوان ، 0

 .031، ص سبق ذكره  بن عويشة زبيدة ، مرجع 3
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لقد ميز كليفورد كيرك في دراسة أجراها بين ثالثة أنماط مثالية ألدوار المرأة في المجتمع الحديث حيث يحمل 

 :كل منها إمتيازات وإلتزامات معينة وهي 

عم األمن والحق في الد: متيازات التالية تقليدي للمرأة المتزوجة ويشكل اإلدورها كزوجة وهو الدور ال -

قدر معين من السلطة المنزلية ، ووالء الزوج لتلك التي  علىحترام كزوجة وأم ،والنفقة في حالة الطالق ، واإل

 .طفال أنجبت له أطفاله ، وقدر من التقدير العاطفي من جانب الزوج واأل

ل المنزل وأداء الخدمات اعمأو األطفال،حمل وتربية  :فهيلتزامات المترتبة على ذلك الدور أما عن اإل

جتماعي ، وقبول قتصادي واإله الزوج ، وقبول مكانة التابع اإلقتصادي الذي يقدموالخضوع للدعم اإل المنزلية،

 .حدود معينة من المصالح والنشاط 

متيازات هذا الدور يتضمن مشاركة الزوجة للزوج في إكرفيق وهو خاص بالطبقة المترفة ودورها  -

لإلعجاب والتقدير ، والحصول على المسيرات ونيل قدر من اإلستجابة العاطفية الرومانسية ، وجودها كمركز 

على نوع معين  صولجتماعي والحعلى نوع من النشاط التعليمي واإل عتماد مالي مرتفع للملبس ، والحصولإ

نعدام األمن الزواجي إنها واإلحتفاظ بالجمال تحت وطأة لتزام محترام ويتضمن هذا الدور اإلمن الرعاية واإل

 .جتماعية من أجل الزوج والتعهد بإمكانية منع الملل بالقيام بالمزايا أو المصالح اإل والتعهد

متيازات إالثقافي الذي نتج مؤخرا ويشمل ف نعكاس للتعريف الجديد للموقإلزوجة كشريك وهذا دور ا -

ها متساوية مع الزوج في قتصادي والسلطة المتساوية داخل األسرة وقبول الزوجة على أساس أنستقالل اإلاإل

جتماعية، أما واألمور اإلستبعادها من الدور ذو البعد الواحد لخدمة الزوج والمساواة في الحرية إكل شيء و

األطفال ، واإلسهام بقدر من المرتب في شؤون  وجوديتضمن دفع النفقة في حالة  لتزامات هذا الدور فهوإ

القانونية  المنزل ، تقبل المسؤولية المتساوية والمتوازية في دعم األطفال ، المشاركة الكاملة في المسؤوليات

المشتركة لدعم مكانة  متيازات خاصة بها من قبل اإلبقاء على المسؤوليةإستغناء عن أي لألسرة والعزم على اإل

 0.األسرة من خالل النجاح في العمل
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،  080، ص  0113ر والتوزيع ، ، دار المعرفة الجامعية للنش دراسة التغيرات في األسرة العربيةاصر ، ند محمد بيومي ، عفاف عبد العليم محمد أحم 0
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 :ـ المرأة والعمل المنزلي 3

يعتبر العمل المنزلي مسؤولية النساء في الزواج ويصبح مجاال لعمل المرأة على وجه الحصر عندما تصير " 

وجود األبناء ، وهو في ، وال يعني ذلك أنها لم تكن تقوم به قبل هذه المرحلة لكنه تكثر المسؤوليات ب 0" أما 

المأجور الذي قد يرد أحيانا جتماعي والممارسات اليومية مقصي وخالي من التثمين على غرار العمل الواقع اإل

ثل العمل غير المأجور والمتعلق نه نقيض العمل المنزلي كأن يعرف هذا األخير بصورة عكسية مأعلى 

 .باإلنتاج المنزلي 

فالعمل المنزلي هو عمل بدون مقابل ، يجمع سلسلة من المهام الالزمة للحياة اليومية نحو الفضاء المنزلي 

، فهو نشاطات ومهام متنوعة تقوم بها المرأة نتيجة التقسيم  0" والمنفذ في أغلب األحيان من طرف النساء 

جتماعية يميل كل من ر األسرة حيث أنه منذ الصغر و من التنشئة اإلاالجتماعي على أساس الجنس في إطا

 . جتماعية ، المرأة في البيت و الرجل خارج البيت ل و المرأة لدورهما في الحياة اإلالرج

جتماعية إليه املة المتزوجة في إطار النظرة اإلل المنزلي منطلقا مهما لفهم المرأة العبهذه الطريقة يصبح العم

تصال مرأة كما يساعد في تحديد واقع اإللما ينطوي عليه من ميزات وقيم ، كما أنه مهم لفهم األدوار األسرية لل

هذه األخيرة التي لم تكتفي بهذا جتماعية واألسرية تربطه دوما بالمرأة ، اخل األسرة ، حيث أن التوقعات اإلد

، فأصبحت اآلن تقوم بدور آخر إضافة إلى  3" المجتمع والوطن بحاجة إلى عطاءاتها األخرى ف" ، الدور اآلن 

وهو العمل المأجور الذي  –العمل المنزلي والذي تقوم به يوميا دون أن تتلقى أجرا مقابل ذلك  -دورها التقليدي 

 .م به تتلقى أجرا مقابل القيا
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1
 318ص ،  0888، دار المعرفة الجامعية ، ، مصر  (عادل مختار الهوا ري ، سعد عبد العزيز مصلوح : تر ) موسوعة العلوم اإلجتماعية ميشيل مان ،  

. 

والعامالت نهارا  دراسة ميدانية على العامالت ليال: وإستراتيجيات التكيف لدى األمهات المتزوجات أثر العمل الليلي على التوافق العام سويح نصيرة ،  0

 12، ص  0115-0112: ، رسالة ماجستير ، جامعة وهران ، قسم علم النفس وعلوم التربية  بقطاع الصحة بسيدي بلعباس

ن ص  0891، سورية ، دار المعارف ،  دراسة ميدانية لواقع المرأة العاملة في سورية: ة المرأة والتحوالت اإلقتصادية واإلجتماعيهيفاء فوزي الكبرة ،  3
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 :ـ التقسيم الجنسي للعمل المنزلي  4

المرأة في البيت  متمايزين،األعمال والمهام داخل األسرة مقسمة بين الرجل والمرأة في إطار مكانين  إن

 .البيتوالرجل خارج 

لمنزلية ، حيث أن العمل وفي هذا المجال أردنا أن نتطرق إلى مسألة تقسيم العمل وتكليف المرأة باألشغال ا

ستمراريات في العصر الحاضر ، إللمرأة ، وهو تصور له  عي الجمعيرتبط بالتصورات المكونة للوإالمنزلي 

ليف الرجل بنفس العمل قد يثير إذ أنه في التصورات العامة ما زال العمل المنزلي يرتبط بالمرأة ، وتك

 .ستهجان ليس فقط لدى الرجال بل لدى فئة مهمة من النساء ستغراب واإلاإل

كما أنه تغذية إن تكليف المرأة باألعمال المنزلية يبدو أمرا طبيعيا وعاديا، تغذية لذاكرة الجماعة والعادات، " 

في  ، حيث أنه يوجد أدوار0«.جتماعية التي ترتبط بشكل بديهي بين المرأة والعمل المنزليلوسائل التنشئة اإل

عدة التقليدية التي كلفت المرأة باألعمال المنزلية، بينما جتماعية و في إطار القااألسرة و في إطار التنشئة اإل

 .كلفت الرجل باألعمال خارج البيت إلعالة األسرة

نظرية محتواها أنه في المجتمعات البدائية جدا كان الرجال و النساء متساوين  Durkheimم لقد وضع دوركاي

صاديا ، ولكن مع تطور و تقدم صور أخالقية قتإاء على ذلك كان الجنسان مستقالن في القوة و الذكاء ، وبن

عتمادها على الرجل ، في الوقت الذي وضع تقسيم إساء أضعف و عقولهن أصغر ، و زاد معينة أصبحت الن

 اسيولوجيفتفسيرا  Murdockك و مركزها الزواجي و قد قدم مبردوالعمل تبعا للجنس قيدا على حريتها 

بين الجنسين في تقسيم العمل  فهو يرى بأن الرجل بقوته الجسمانية المتفوقة يستطيع القيام باألعمال  ختالفاتلإل

بتعاد عن أسرته ل و الرضاعة ، و لهذا يستطيع اإلالعنيفة ألنه ليس معوقا كالمرأة باألعباء الفسيولوجية للحم

تي يمكن إنجازها في المنزل أو قريبا منه للقنص أو الصيد أو الرعي أو التجارة ، أما األعمال الخفيفة ال

 0.فتستطيع المرأة القيام بها 
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نشر التونسي ،تونس لل، دار محمد علي  عتقادات والتصورات حول الجسددراسة أنتروبولوجية لبعض اإل:مع الجسد والمجتصوفية السحيري بن حتيرة ،  0

 .032،035، ص 0119، 0ط

 013.013دار المعرفة الجامعية ، ، سرة والحياة العائليةاألسناء الخولي ،  0
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هتمام باألبناء ورعايتهم و من طبخ وغسيل وترتيب المنزل واإل هتمام بشؤونهافالمرأة تبقى في المنزل لإل

،غير عالة أسرته وتقديم كل مستلزماتهاإل للعمل خارج المنزلالزوج  يذهب بجميع أفراد األسرة ، بينما هتماماإل

بح أنه وبخروج المرأة للعمل خارج البيت لمساعدة الزوج على إعالة األسرة وتحقيق الرفاهية في البيت ، أص

الزوج يساعد زوجته في بعض األعمال المنزلية وبالتالي أصبح هناك تقسيم جنسي جديد للعمل المنزلي حيث 

 .أنه أصبح يقوم باألعمال التي يجب على المرأة أن تقوم بها 

 :ـ مساعدة الزوج لزوجته في األعمال المنزلية 1

ا أملته عليهما الزوجة وحدها وهذا من خالل ملقد كان األزواج يعتقدون أن األعمال المنزلية هي من نصيب 

 جتماعية من أدوار منذ الصغر، وأن مشاركة الزوج لها في هذه األعمال يحط من قيمته وينالعملية التنشئة اإل

، وإلى المنزلة  يعود إلى سيادة العقلية القديمة القائلة بسيادة الرجل على المرأة عتقاداإلوهذا . من رجولته

 .ي تشغلها النساء في األسرة العربية التقليديةالواطئة الت

فقد  قتصادية والثقافية والسياسية التي حدثت في العالم العربي ،اإل و جتماعيةونتيجة للتحوالت اإلأما اآلن 

تجاه الزوجة من قبل زوجها ، إذ بدأت نسبة ال بأس بها من إجتماعية والنفسية حصل تغير في المواقف اإل

هتماماتهم على العناية إودتهم من العمل ، وأخذوا يركزون ين يمكثون في منازلهم بعد عاألزواج العصري

كة بقيت بزوجاتهم وأوالدهم ، ويشاركون زوجاتهم في تحمل عبء األعمال المنزلية اليومية إال أن هذه المشار

حيث أجريت دراسة ميدانية من قبل مصطفى عوفي الشيخ في حي القبة في طرابلس  ،في حدود معينة ومتباينة 

) حول هذا الموضوع ، ومن خاللها تبين أن معظم أرباب أسر العينة المدروسة  0113في لبنان سنة 

 .ال يساعدون زوجاتهم في األعمال المنزلية (  50.11%

من جملة أسر العينة الذين  ( %29.33) دة زوجاتهم في حين بلغت نسبة أرباب األسر الذين يقومون بمساع

 ) تليهم نسبة يساعدون زوجاتهم عند الضرورة، ( %51.83) أسرة تبينت نسبة  025يساعدون زوجاتهم 

يشاركون زوجاتهم (  %00.20) يقومون بمساعدة زوجاتهم من وقت آلخر ، وهناك نسبة (  08.15%

 0.ة اليومية في تحمل عبء األعمال المنزلي ستمراربا
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ت العليا في علم اإلجتماع مذكرة بحث أعدت لنيل شهادة دبلوم الدراسا،  ، األسرة والتغير اإلجتماعي في حي القبة مصطفى عوفي علي الشيخ  0

 .092، ص  0113جتماعية ، طرابلس ، لبنان ،،معهد العلوم اإل ، إشراف الدكتور عبد القادر القصير،الجامعة اللبنانيةالحضري
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اإلرتفاع في حي القبة وبذلك فإن نسبة أرباب األسر الذين ال يساعدون زوجاتهم في األعمال المنزلية تميل إلى 

الشعبي في طرابلس في لبنان وذلك ألن عالقاتهم مع زوجاتهم تتسم بالطابع التقليدي ، أما في الفئات التي 

تقطنها الفئات العليا والوسطى فإن نسبة األزواج الذين يقومون بمساعدة زوجاتهم في األعمال المنزلية في 

صغر على ذلك ، ورغبتهم في القيام بهذه األعمال بسرعة حتى اإلرتفاع ، وهذا يعود إلى تنشئتهم منذ ال

يستمتعوا بالوقت المدخر في حياة هادئة مع زوجاتهم داخل المنزل أو بالخروج للترويح ، هذا فضال عن تفهم 

 0.هؤالء الرجال في العصر الحاضر لوضع النساء الالتي يخرجن للعمل ويتعرضن لإلجهاد والملل 

التي أجريت في أمريكا و أوروبا بتطور المفهوم التقليدي لدور الجنسين في أسر الزوجات  وقد بينت الدراسات

أنه  0811سنة  Blood et Wolfالعامالت ، حيث أوضحت الدراسة األمريكية التي قام بها بلود و وولف 

بيا بين األزواج عادة ما يقوم الزوج بمساعدة زوجته في المهام المنزلية و لو أن هذه المساعدة متفاوتة نس

 0.بحسب وقت فراغهم و درجة تطورهم بالنسبة لإليديولوجية التقليدية ألدوار الجنسين في األسرة 

على عينة حضرية متكونة من   0811البولوني التي أجراها سنة .Piotrouski  Jأما دراسة جيري بيوتروسكي

زوج فقد بينت أن الزوجة العاملة تؤدي أعماال منزلية أقل من المرأة في البيت و  (511)مرأة متزوجة إ 0111

و لو أن هذه المهام الزالت من مهام المرأة أساسا غير أن المرأة العاملة لها   %35.9مقابل  %29.4ذلك بنسبة 

ا في القيام باألعمال ميل أكثر من المرأة الماكثة بالبيت على طلب مساهمة جميع أفراد العائلة في مساعدته

المنزلية و حتى األطفال و مساهمة زوج المرأة العاملة في هذه األعمال هي ضعف مساهمة زوج المرأة 

 3. بالبيتالماكثة 
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 .018ص  ،0888 ،0ط بيروت، والنشر،دار النهضة العربية للطباعة  ،العربيةاألسرة المتغيرة في مجتمع المدنية  القصير،عبد القادر  0

.op .cit . pp 65 .66 Activité professionnelle de la femme et vie conjugale A .Michel . 0 
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 291 -عاملة بلينين جراد  521التي أجراها على  Kharchev et S . Goldأما دراسة خارشيف و جولد 

عن األعمال المنزلية حيث أنهن يجدن مساعدة  مسئوالتبكسترمة فأوضحت بأن العامالت الزلن  -عاملة 

من مجموع المبحوثات فقط يجدن مساعدة مكثفة من أزواجهن ، بينما  %01بسيطة من قبل أزواجهن ، فنسبة 

 0.فمساعدتهن تقتصر على مراقبة األطفال  51%

بفرنسا أن عمل الزوجة المهني يصاحبه مشاركة كبيرة  0811سنة  H . Touzard كما بينت دراسة توزار

من جهة و المشاركة الواسعة للزوجة في األعمال  للزوج في األعمال المعروفة على أنها أعمال نسوية

ختفاء التمييز بين أدوار إأصبح العمل المهني النسوي يترجم المقصورة على الرجال من جهة أخرى ، إذ 

 0. الجنسين

التي توصلت إلى أن المرأة عموما تقوم باألعمال المنزلية  A . Michelباإلضافة إلى دراسة أندري ميشال 

أو   %1.13نقطعت عن العمل إو المرأة التي أ  %1.59اء كان ذلك بالنسبة للمرأة العاملة وجل سأكثر من الر

و لو أن درجة مساهمة الزوج في هذه األعمال تختلف حسب مستواهن التعليمي و  % 1.80المرأة بالبيت 

 3.دورهن المهني 

 :المرأة والعمل في الجزائر: المبحث الثاني

مجاالت من العمل الجزائر بتغيرات على المستوى نسب النساء العامالت في مختلف اللقد مر عمل المرأة في 

 .حتاللها لمناصب عمل في السياسة والتنظيمات السياسية خالل القرن إفي الزراعة إلى 
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عمل المرأة  الجزائرية، الجزائر،قانون عمل المرأة في  والعمل،ومن هنا سوف نتناول في هذا المبحث المرأة 

 .األسرةالمرأة على عمل  آثار الجزائر،وتطوره في 

 :ـ المرأة والعمل 2

منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين ، بدأت المرأة تقتحم كل مجاالت العمل وساعدها على ذلك فتح كل 

مجاالت التعليم أمامها على أوسع نطاق ، ولما كان خروج المرأة للعمل واإلنتاج ال يعنيها وحدها و ال تنعكس 

نعكس على المجتمع الذي يتكون من أفراد ووحدتهم الصغيرة هي األسرة ، نجد نتائجها عليها بمفردها وإنما ت

جماعة أخرى صغيرة تمثل هي أيضا بدورها وحدة من وحدات المجتمع أال وهي جماعة العمل ، ومن هنا فإن 

نتائج إشتغال المرأة ينعكس على الرجل كزوج وزميل وأيضا على األطفال وهؤالء جميعا ليسوا شيئا آخر 

 .وى المجتمع الكبير س

وترتب عن تطور تعليم المرأة وزيادة الكمية في عدد المتعلمات إتاحة فرص العمل التقليدية البعيدة عن 

قتصرت قوة العمل على األعمال الكتابية والذهنية ، وقد أصبحت المرأة إالمشاركة الفعلية في اإلنتاجية و

جتماعيا إن العمل يشكل لها إشباعا نفسيا والنظرية حيث أتشارك بالعمل في جميع مجاالت الحياة العملية و

رتفاع مستوى النضج إيساهم في تحقيق التكامل األسري وقتصادي ، كما عورا بالقيمة والمكانة واألمن اإلوش

 .جتماعي اإل

ي المشاركة في صنع ستفادة من نصف المجتمع ففضال عن اإلإن عمل المرأة قد أدى إلى مكاسب كبيرة فهو 

 0. مستقال ارتقاء العالقات اإلنسانية وأصبح للمرأة كيانإنشغالها ساهم في إالحياة ، فإن 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .211، ص  0118دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ،  ،النفس اإلجتماعي لى علم إالمدخل  ،، باسم محمد ولي  لعبيديمحمد جاسم 0
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المستوى التعليمي لها ، حتى أن النصوص القانونية  رتفاعإة للعمل في تزايد مستمر خاصة مع إن خروج المرأ

من اإلعالن العالمي لحقوق  03أعطت حق العمل لكل مواطن سواء كان رجال أو امرأة حيث تنص المادة 

ختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية من إكل شخص الحق في العمل وفي حرية  على : اإلنسان أنه

 55ولجميع األفراد الحق في أجر متساوي لعمل متساوي دون تمييز ، أما المادة أجل حماية الفرد من البطالة ، 

 0." بأن القانون أثناء العمل يضمن الحق في الحماية واألمن  " : فتقول  0885من دستور 

 :ـ قانون عمل المرأة في الجزائر  1

وص تشجع المرأة للعمل وترمي إن عدد النساء العامالت في الجزائر في تزايد مستمر حيث أنه هناك عدة نص

 .إلى تحسين الوضعية القانونية للمرأة 

من الفصل  38في المجتمع الجزائري ال توجد أية عراقيل قانونية أمام دخول المرأة للعمل وترقيتها ، فالمادة 

ن متساوون في الحقوق وكل الموطن: " ما يلي تنص على  0811الرابع من الدستور الجزائري لسنة 

 " .يلغي كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة و القانون جبات والوا

شتراكي ارك كامل المشاركة في التشييد اإلعلى المرأة أن تش: " من نفس الدستور ما يلي  90كما تنص المادة 

 0". والتنمية الوطنية 

 :ـ عمل المرأة وتطوره في الجزائر  3

الصناعي الحديث األول الذي أعطى المرأة حقها في أن تعمل مستقلة عن الرجل وفتح لها يعتبر المجتمع 

ختفاء النظرة التقليدية إقتصادي إلى شطة ، وقد أدى التعليم والنمو اإلمجاالت شتى من العمل في مختلف األن

التقليدية على أنها  لعمل المرأة تدريجيا وأصبحت المرأة بعدها واعية ولها حق التصرف ، كما قلت النظرة

النصف العاطل من المجتمع وأصبحت تشارك الرجل في كسب العيش وأصبح دخل األسرة عن طريق عملها 

 .ضرورة إقتصادية و إجتماعية 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
قسم علم اإلجتماع ، السنة  ،، جامعة وهران  السياسي ، رسالة ماجستير في علم االجتماع السياسيالمرأة والسلطة بين المشاركة والقرار عبد هللا خيرة ،  

 .55، ص  0889،  0881الجامعية 

 .90 ،05ص  ،0811 الجزائر،دستور  ،الوطنيجبهة التحرير  0
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جي أصبح لكل من الزوجين حق وعندما أقرت المجتمعات اإلنسانية حق المرأة ومشاركتها في العمل اإلنتا

سة ، وأدى عمل تخاذ القرارات داخل المؤسإة المشاركة في مجاالت العمل وفي ختيار المهنة وحريإحرية 

قتصادية مساوية للرجل ، ومن هنا يمكن القول إقتصادي وأصبحت تتمتع بمكانة لها اإلستقالإالمرأة إلى زيادة 

بأن العمل ليس منافسة بين الرجل والمرأة بقدر ما هو مشاركة من جانب المرأة للرجل لزيادة الدخل والنهوض 

 0.بالمجتمع 

دة مراحل ففي القديم قبل دخول مرت بعفالمرأة الجزائرية نتيجة للتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية و السياسية 

عمال ستعمار الفرنسي الجزائر ، كان عمل المرأة يتمحور في الفالحة كالرعي والسقي وغيرها من األاإل

ي وغيرها من األعمال ستعمار تطور دورها وأصبحت تعمل في التمريض والطهاليدوية ، غير أنه بمجيء اإل

مرأة عدة مجاالت كالتعليم والصحة واإلعالم والقضاء ، ومع التطور تخطت ال 0810ستقالل سنة إلى غاية اإل

الصناعي في الجزائر أصبحت المرأة تعمل في مجال الصناعة وتنافس الرجل في ميدان الصناعات الخفيفة 

 .منها والثقيلة 

مة ألف نس 351مليون و 30حيث وصل تعداد سكان الجزائر إلى  للسكان،سجل إحصاء عام  0111ففي سنة 

من  %02.01ألف نسمة أي بنسبة  315ماليين و  8وقدرت الفئة العاملة بـ  مرأة،إألف  500مليون و 05منهم 

حول  0892النساء ، وقد توصلت دراسة تحليلية ميدانية قامت بها المؤسسة العربية للدراسات اإلجتماعية سنة 

األلمانية بالجزائر " فود ريش أبارت " ة وضعية تشغيل المرأة بالجزائر أنجزها المعهد الوطني وفرع منظم

إلى أن نسبة نشاط المرأة الجزائرية في عالم الشغل تعد من أضعف النسب في العالم كما توصلت الدراسات 

 0.على أن نسبة التأهيل العالي عند النساء أعلى منه عند الرجال 

اإلدارة تبقى هي األكثر  ،0113ام تبين أنه في ع ،0111وحسب الديوان الوطني الجزائري لإلحصاء لسنة 

من هذه النسبة موجودة باإلدارات الصحية  %91من مجموع النساء العامالت و %29.2ستخداما للنساء بنسبة إ

 ، وكذلك أصبح قطاع الصناعة يستوعب عددا كبيرا من النساء  والتعليم والتربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 . 051،  030، ص  0113جوان  08، العدد  مجلة العلوم اإلنسانية" خروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره على التماسك األسري "مصطفى عوفي  

 80، ص  0المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ط  ، ، بيروت المؤسسة العربية للدراسات اإلجتماعية عن المرأة في العالم العربي 0 
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 0. 0113سنة  %02.2إلى  0881سنة  %1.2العامالت، حيث ارتفع من 

أجرت ويمكن اعتبار هذه اإلحصائيات نسبية ألن هناك نساء عامالت على مستوى القطاع غير الرسمي ، حيث 

مدينة عربية ، اتضح من خاللها أن نسبة عمل المرأة في  03منظمة العمل العربية دراسة على حوالي 

في الجزائر و  %05يعادل  في المغرب وما %51في تونس و  %31.0االقتصاد العشوائي غير المنظم بلغت 

ئر والمناديل في المناطق في مصر وأهم مجاالت العمل في القطاع غير الرسمي هي بيع الحلوى والسجا 23%

 0.العامة وباألخص في وسائل المواصالت 

وبهذا فإن فرص تعلم المرأة هي التي دفعت عجلة التغيير في العمل النسوي ، حيث أوجدت لها وعيا بذاتها 

 3.ووضعيتها ودورها ، مما أدى إلى تحررهن من سلطة الرجل والتقاليد 

لتي تحتلها المرأة الجزائرية في الغرفتين البرلمانيتين وغرفة التشريع ، ولعل أكبر دليل على هذا هو المقاعد ا

 .والترشح األخير للمرأة الجزائرية على مستوى رئاسة الجمهورية 

 :ـ آثار عمل المرأة على األسرة  4

إن عمل المرأة خارج البيت ساعد العائلة على تحسين أوضاعها االقتصادية واالجتماعية وذلك من خالل 

اعدتها لزوجها على تحصيل موارد العيش والرزق ، وهنا ارتفع الدخل الشهري للعائلة وبدأت تطلب مس

 2.الحاجات األساسية والكمالية التي تجلب لها الرفاهية والطمأنينة 

فعمل المرأة خارج البيت حقق لها امتيازات هائلة ، فقد أصبحت أكثر وعيا لتحقيق ذاتها ، حيث أصبحت قادرة 

 .دراك قيمتها الحقيقية وأصبحت تشارك في كافة النشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية على إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0 RUPs/www.chinad.net 13-03-2007. 

 0 المؤسسة العربية للدراسات ، مرجع سابق ن ص 83

 008، ص  0811، مصر  الزواج واألسرةمصطفى سلماني ،  3

 08، الجزائر ، منشورات جامعة منتوري ، العدد  مجلة العلوم اإلنسانية" خروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره على التماسك األسري "مصطفى عوفي  2

  021، ص  0113جوان 
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كما " كما إستطاعت المرأة بعد خروجها للعمل أن تثبت كفاءتها وأن تحقق مستوى عالي من النضج والنمو 

أصبحت صورتها عن نفسها أكثر إشراقا وتفاؤال بعد مشاركتها في العمل المأجور ، حيث أن هذا العمل منحها 

نها كائن مستقل ليست عالة على أحد وإنما ليست كائنا مقصورا بدوافع الحاجة الشعور بالحرية وجعلها تحس بأ

 "0 

تزداد ثقتها بنفسها عندما يصبح لديها دخل منتظم وتصبح قادرة على اتخاذ قرارات جزئية وحكيمة من  فالمرأة

دون خوف أو تردد، كذلك يمنحها دخلها اإلحساس باألمن والرقي الشخصي علما أنه عادة ما ينفق بالكامل 

 .لمصلحة أسرتها

العمل خارج المنزل ال يعيق مسؤولياتهن ، بل مسؤوليات أسرية متعددة ، غير أنه كثير من النساء يرين أن 

 0.يوسع آفاق المرأة وحاالتها بالحياة وينمي شخصيتها وينشط مواهبها ويزيدها خبرة بالناس والحياة 

فالعمل يجلب للمرأة اإلحترام و التقدير و يرفع منزلتها اإلجتماعية و يسبب إقدامها في األسرة و المجتمع و 

 3 .ضاريا و يقوي معنوياتها و يعزز ثقتها بنفسها و إمكاناتها و يدعم إستقالليتها و ذاتها يعرفها عنه ماديا و ح

فأمور الطبخ والملبس وتربية األبناء لم تعد تشكل  حياتهن،فعمل النساء خارج البيت يحدث تغييرا نوعيا في 

 وتطلبفطموحاتهن بدأت تتجاوز إطار الزواج واإلنجاب  قبل،اهتماماتهن كما كانت من 

التقدير االجتماعي والقبول كأنثى وتنوعت احتياجاتهن ولم تعد من نوعية واحدة سواء كانت عاطفية أو جسمية 

 2.كلهأو مادية أو اجتماعية أو نفسية أو ذهنية بل أصبحت تشكل من نسيج هذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .295، 292، ص  0118دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ،  ، المدخل غلى علم النفس اإلجتماعيمحمد جاسم لعبيدي ، باسم محمد ولي ،  0

 . 03، ص  0111، مصر ، دار الفكر العربي ،  تعاليم اإلسالم وتقاليد المجتمعقضايا المرأة بين عبد الحميد إسماعيل األنصاري ،   0

 93، ص  0119، األردن ، دار وائل للنشر و التوزيع ،  في المجتمع المعاصر المرأةدراسة تحليلية عن دور : علم إجتماع المرأة إحسان محمد الحسن ،  3

 ،92 . 

، لبنان ،  الشخصية و ألحوالها الطاقات النسائية ، العربية  قراءة تحليلية ألوضاعها الديمغرافية و اإلجتماعية و التنظيميةزهير حطب ، عباس مكي ،  0

 .010، ص  0891معهد اإلنماء العربي ، 
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بد أن تبدو في ال " لمهنتها،كونها عاملة تخرج كل يوم  كثيرا،كما أصبحت أغلبية النساء العامالت تهتم بنفسها 

 0".عملها حترام من تتعامل معهم فيإمظهر الئق يكسبها 

واألهم من ذلك حدوث تغيرات جوهرية على مستوى الفهم التقليدي لدور الجنسين بصفة عامة وفي األسر التي 

ا مختلفة فبإمكان كل شخص أن يعطي للوحدة الزوجية أبعاد" تكون فيها الزوجات عامالت بصفة خاصة ، 

حين يرى آخرون أن هناك وهي في نظر البعض مشاركة مؤقتة للمصالح سواء كانت مادية أو معنوية ، في 

، وهكذا أصبح الزوج يساعد زوجته في األعمال  0تحادا كامال في جميع المجاالت وتستمر طيلة الحياة إ

السلطة التقليدية القديمة للرجل ، حيث المنزلية بنوع من السرية في معظم الحاالت ، كما حدث تغير واضح في 

 ، 3"أصبحت تقوم العالقات داخل األسرة بين الزوج والزوجة واألبناء على أساس التعاون والتفاهم 

فاألزواج الذين لديهم مستوى عالي من التعليم يكون بينهما التفاهم في كافة نواحي الحياة سواء على المستوى "

، فالعمل قرب المرأة وأدخلها في الصورة الخاصة بعمل الزوج حيث  2" األسري أو على المستوى العام 

رصة للتخفيف من التوترات النفسية ، ومن ثم يجد الف واألخذ والعطاء مع شريك متكافيءيستطيع التفاهم 

، والمرأة العاملة تستطيع تخفيف تبعات الرجل وقيوده مما يؤدي إلى تحرره فهي ال  5الناشئة عن مشاكل العمل 

 1.ستقالليةحقق لها نوع من اإلحتياجاتها باإلضافة إلى أنه إها تكسب المال مثله وتلبي به كل ترهقه بمطالبها ألن

ف العمل من إيجابيات على المرأة وعلى أسرتها بقدر ما يخلف من سلبيات ، حيث أنه هناك ولكنه بقدر ما يخل

من يرى أن المرأة أصبحت محصورة في نطاق ضيق فهي مسئولة عن بيتها وأوالدها و عليها أن تقوم بعملها 

 بدورين قيامهابجدارة ومهارة لذلك فهي تشعر بالتعب والملل أحيانا نتيجة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59، ص  0888، مصر ، دار الفكر العربي ،  رؤية معاصرة ألهم قضاياها: علم إجتماع المرأة سامية حسن الساعاتي ،  0

 .95، ص  0892، لبنان ، دار النهضة العربية ،  و الحياة العائلية سرةاألسناء الخولي ،  0

 08، الجزائر ، منشورات جامعة منتوري ، العدد  مجلة العلوم اإلنسانية" خروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره على التماسك األسري " ، مصطفى عوفي 3

 . 021، ص  0113جوان 

 .029نفس المرجع ، ص  2

 . 080، ص  0892، لبنان ، دار النهضة العربية ،  ، سيكولوجية المرأة العاملةكاميليا إبراهيم عبد الفتاح  5

 . 081، ص  المرجع نفسه  1
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بين المرأة والرجل أدى إلى  ، وبظهور المساواة 0 دور داخل المنزل ودور خارج المنزل: جتماعيين متكاملين إ

تغيير األدوار ووجود عالقات جديدة داخل األسرة ، حيث ضعفت سلطة رب العائلة والتي أدت بدورها إلى 

 .ظهور الكثير من المشاكل داخل األسرة 

األعمال إن المرأة العاملة تواجه مشاكل عديدة في حياتها اليومية من بينها عدم وجود من يحل مكانها في أداء 

المنزلية بسبب القيم والمواقف التقليدية السائدة في المجتمع والتي ال تحبب الرجل القيام بهذه األعمال وتتوقع 

 نعدامهم وضعفإل الرجال ، كما أن قلة الخدم أو من النساء تحمل أعباءهن دون تلقيهن المساعدة من قب

العاملة وحيدة في أداء واجباتها المنزلية دون وجود من  الجيرة يجعل المرأة تالعالقات القرابية وما شابه صال

ء الجسمي والنفسي خصوصا يساعدها ويخفف عنها حملها الثقيل وهذه الحقيقة تعرضها إلى اإلرهاق واإلعيا

فعمل المرأة خارج البيت يؤثر ،  0.ولة عن تحمل أعباء أدوارها المنزلية والوظيفية في آن واحد ؤوأنها مس

 .بالعمل المنزلي ويخلق لها مشاكل عديدة وهذا ما سنتطرق  إليه في دراستنا الميدانية على قيامها 
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 08، الجزائر ، منشورات جامعة منتوري ، العدد  مجلة العلوم اإلنسانية" خروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره على التماسك األسري "  مصطفى عوفي  0

 .025، ص  0113جوان 

 .030، ص  0113، اإلسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ،  دراسة في علم اإلجتماع األسرة: األسرة والمجتمع حسين عبد الحميد رشوان ،  0
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 الدراسات السابقة التي تناولت موضوع عمل المرأة النظرية:الثالثالمبحث 

كما لديه خلفية نظرية معينة حيث أن النظرية ليست من كماليات البحث العلمي بقدر  ،سابقةلكل بحث دراسات 

 .جتماعياإلما هي ضرورة ملحة للباحث 

ومن هنا سوف نتناول في هذا المبحث إلى الدراسات السابقة التي عالجت موضوع عمل المرأة باإلضافة إلى 

 .جتماعية التي تطرقت لهذا الموضوع اإلأهم النظريات 

 :ـ الدراسات السابقة  2

أن موضوع  عتمدنا في بحثنا هذا على الدراسات السابقة إذ ال يوجد موضوع إال و له دراسات سابقة حيثإلقد 

جتماعية التي تطرقنا إلد من الباحثين بما فيهم علماء اإلجتماع ومن بين الدراسات االمرأة والعمل تناوله العدي

 :كاآلتيإليها 

حيث تمحور موضوع هذه الدراسة حول األسباب التي جعلت المرأة تخرج " الدكتورة هيفاء فوزي " دراسة 

ة على عينة من المجتمع السوري وتوصلت نتائجها إلى أن الرغبة في إلى ميدان العمل حيث قامت بهذه الدراس

من  %03من النساء لمزاولة العمل المأجور ، و  %81زيادة دخل األسرة هو السبب الرئيسي الذي يدفع 

 0. جتماعية إالعامالت يعملن رغبة في تحقيق مكانة 

تحت عنوان مشكلة الطالق في المجتمع الجزائري توصل من خاللها إلى أن " مسعود كسال " كما نجد دراسة 

المرأة سواء قبل الزواج أو بترخيص من زوجها أو أهلها غير محبذة بصفة أكثر وضوحا من طرف الزوج 

ت قبل الزواج لم يكونوا العامال أهالي المبحوثاتمن  % 53.32ومن طرف أهلها بعد الطالق ، إذ أن نسبة 

قبل الزواج إلى نسبة % 11.11راضين عن عمل بناتهن وأن نسبة العامالت أثناء الزواج قد انخفض من نسبة 

 0.أثناء الزواج بسبب رفض عملها من قبل الزوج وأهله  09.53%

حول دراسة  وموضوعها كان 0818حيث كانت هذه الدراسة سنة " الدكتور عبد الرحمن محمد " أيضا دراسة 

 وقد كانت هذه الدراسة على عينة بلغ المأجور،أوضاع واتجاهات المرأة نحو العمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .003، ص  0113، اإلسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ،  دراسة في علم اإلجتماع األسرة: األسرة والمجتمع حسين عبد الحميد رشوان ،   0

 . 015، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ص  مشكلة الطالق في المجتمع الجزائريمسعود كسال ،  0
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وموضوعها كان حول دراسة  0818حيث كانت هذه الدراسة سنة " الدكتور عبد الرحمن محمد " أيضا دراسة 

إلى  39عدد أفرادها من  أوضاع واتجاهات المرأة نحو العمل المأجور ، وقد كانت هذه الدراسة على عينة بلغ

ى مبدأ العمل وحول األسباب التي امرأة عاملة حيث طرحت عدة تساؤالت من بينها سؤال حول الموافقة عل 13

نسبة الموافقة على مبدأ العمل ،أما األسباب المؤدية  % 90هي  المتوصل إليهاتدعو إلى العمل فكانت النتائج 

إلى العمل خارج المنزل فتمثلت في الرغبة في مساعدة األسرة واالعتماد على النفس وإثبات كفاءة المرأة 

 0.وجدارتها 

حيث قامت بمقارنة أبناء األمهات العامالت و أبناء األمهات الغير عامالت من " بثينة قنديل  "أيضا نجد دراسة 

حيث بعض نواحي شخصيتهن وقد توصلت إلى أن أبناء األمهات العامالت تكيفهم يقل كلما زاد غياب األم 

كان التكيف أفضل  واإلجتماعي لألسرةقتصادي اإلرتفع المستوى إومي عن البيت خمس ساعات ، وكلما الي

 0.مهات الغير العامالت األكما أنه أبناء األمهات العامالت أكثر طموحا من أبناء 

التي تمحورت حول أثر المرأة على شخصيتها وأسرتها والمجتمع " الدكتور قنديل كاظم " كما نجد دراسة 

تي طرحتها هذه ة والتساؤالت المرأة عاملإ 031عامالت حيث بلغ عدد أفرادها وشملت عينة الدراسة النساء ال

تجاهات المرأة نحو العمل خارج البيت فيما إذا كانت إيجابية أو سلبية ، وفيما إذا كانت إالدراسة كانت حول 

النساء مؤيدات للعمل أو معرضات ، كما كان هناك سؤال حول من هن النساء األقدر على رعاية األبناء ، 

صل إليها هي أن النسبة األكبر من النساء فكانت النتائج المتو ات في البيت ،النساء العامالت أو النساء الماكث

منهن يرين أن المرأة غير العاملة هي األقدر على رعاية   %20.0يؤيدن العمل خارج البيت ، كما كانت نسبة 

 3.  منهن يرين أن المرأة العاملة هي األقدر على رعاية األبناء %00.5األبناء ، و

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .38-39ص  ،0881 ،الكويتأوضاع واتجاهات المرأة نحو العمل في  عبد الرحمن محمد ،  0

 .81، 85، مرجع سابق ، ص  سيكولوجية المرأة العاملةكاميليا إبراهيم عبد الفتاح ،  0

 .03ص  ،0811 الكويت، ،وأسرتهاعمل المرأة على شخصيتها  أثر قنديل، كاظم 3
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حيث تمحورت هذه الدراسة حول النساء العامالت في القطاع " نالوجا  جان سيرواجي" أيضا هناك دراسة 

الغير رسمي وكان هدفها الكشف عن العالقة بين أصحاب العمل والعامالت الغير الرسميات ، وتهدف أيضا 

ي إلى كيفية تأثير عدة عوامل مثل القرابة والسن ومستويات التعليم والموقع في األسرة المعيشية وحجم األسرة ف

ظروف العمل الخاصة بالمشتغالت ، كما تهدف أيضا إلى التحري عن األسلوب الذي توازن به المشتغالت بين 

مسؤولياتهن داخل أسرهن المعيشية وواجباتهن المهنية ، حيث أقيمت هذه الدراسة على نساء عامالت في سوق 

owino  النساء المشتغالت في سوق أوينو  أن: وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها

 كما تكثر ساعات العمل التي تؤديها المشتغالت وتكثر معها ذوات مستوى تعليمي منخفض وأعمار حديثة ،

تضح أيضا أن المشتغالت التي تمت مقابلتهن عازبات والباقيات مطلقات ومنفصالت ، وكانت نسبة إالمهام ، و

ويمولهن  الخ...بنة العمإم أو العمة أو األخت أو األخ أو من المشتغالت مقيمات مع أقربائهن مثل الع 81%

أقرباؤهن بوسائل العيش والضروريات األخرى ، وأفادت النسبة الباقية أنهن مقيمات بمفردهن وليس لديهن 

عم أو صديقة يساعدهن في حاجاتهن عائلة أو معالين وهن يعتمدن في عيشهن على أنفسهن ولكن مع أخ أو ابنة 

من المشتغالت أن لديهن طفل أو طفلين ولكن األطفال يقيمون مع قريب وعادة ما تكون  %01، كما أفادت 

لتزامات أسرية سوى أداء القليل من األعمال الروتينية إية ، وهكذا فال توجد  للمشتغالت الجدة في القر

ؤثر عليهن وال لتزامات أسرية فعملهن ال يإوبالتالي فليس لديهن يهن عائالت خصوصا وأنهن عازبات ليس لد

 0. لتزاماتهن المنزلية واألسرية إيؤثر على 

 :المستخدمة  ـ النظريات اإلجتماعية 1

 :ـ النظرية البنائية الوظيفية  2ـ  1

ترتبط بطبيعة البناء المختلفة تجاه بعملية التحديث حيث يرى أنصاره بأن أدوار المرأة رتبط هذا اإلإلقد 

جتماعي القائم ، وما يطرأ على هذا البناء من تغييرات بفعل المتغيرات المرتبطة بعملية التحديث ، كالتعليم اإل

جتماعية والثقافية المصاحبة مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل والهجرة والتصنيع والتجديدات اإل والتحضير

 0. والمشاركة للمرأة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .001،  91، ص  0110،  0، دار أمين للنشر و التوزيع ، القاهرة ، ط  التحوالت اإلجتماعية و المرأة اإلفريقيةفيتنو بيكلي و أخرون ،  0

 .19،  11، ص ، المكتب الجامعي الحديث  جتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالثالمشاركة اإلمحمد فهمي ،  0
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جتماعيا إها ، بل تنظر إليها بوصفها نسقا إن النظرية البنائية الوظيفية ال تهتم بالبحث عن أصل األسرة وتطور

 .عتماد المتبادل فضال عن دراسة العالقة بين األجزاء والكل مكونة يربط بينهما التفاعل ، واإلذا أجزاء 

جتماعي وتهدف إلى توضيح الترابط إلظائف األسرة في ديمومة الكيان اوتهتم أيضا هذه النظرية بدراسة أثر و

الترابط المنطقي بين  ، وتركز أيضا على دراسةالوظيفي بين النسق األسري وبقية أنساق المجتمع األخرى 

بنة إلبن و دور اإلدور األب ، ودور األم ، و دور اجتماعية األساسية التي تتكون منها األسرة ومنها إلاألدوار ا

، وعلى أثر هذه األدوار على تطور األسرة والجماعة والمجتمع الكبير ، ولهذا فالنظرية البنائية الوظيفية تهدف 

 0.صار إلى دراسة السلوك األسري في محيط إسهاماته في بقاء النسق األسري باخت

 :ـ النظرية الوظيفية التقليدية  1ـ  1

جتماعية التي تطرقت إلى موضوع عمل المرأة ، ففي هذه إلية التقليدية من بين النظريات اتعتبر النظرية الوظيف

الذي ال يجب أن يحتوي نشاط آخر هو عبارة عن تجاوز النظرية يعتبر المكان الطبيعي للمرأة هو المنزل ، 

لمسؤولياتها المنزلية واألسرية وخروجها عن المعايير المعترف بها ، ويعتبر عملها غير منتج وال يساهم بأي 

 0.حال من األحوال في قطاع اإلنتاج 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 .  393، ص  0888،  0، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، ط األسرة المتغيرة في مجتمع المدنية العربيةالقصير ، عبد القدر  

 .290، ص  0118،  0، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط المدخل إلى علم النفس اإلجتماعيمحمد جاسم لعبيدي، محمد ولي ، 0
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 : خالصة 

إن ما يمكن قوله هو أن المرأة الجزائرية قدمت الكثير مقارنتها بغيرها في بعض الدول األخرى ، فلقد أصبحت 

كانت النظرة التقليدية  موجودة في المجتمع الجزائري ، فهي اآلن اآلن أحسن حاال بكثير عما سبق ، حتى و إن 

أصبحت تتمتع بحقوق ال مثيل لها و هذا نتيجة لتطورها في عدة مجاالت مثل التعليم و المشاركة في العمل 

  .المأجور مما ساعدها على بلوغ حقوقها ووعيها بواجباتها
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 المنهجيالجانب 
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 :تمهيد

ة، و التي تساعد على بلوغ غاية الموضوع و أهدافه، و التي تبما ان كل بحث يتطلب منهجية خاصة لدراس

عتمدنا على مجموعة على أساس دراسة ميدانية فقد إن بحثنا يقوم المنهج الذي يعتمد عليه، و بما أ تحدث نوعية

ق دنا على البحث بطريقة علمية و اإلجابة على اإلشكالية المطروحة و التحقمن الخطوات المنهجية التي تساع

عتمدنا عليها في هذه نهجية التي إعليه فسوف نتناول في هذا الفصل أهم الخطوات الم من فرضيات الدراسة ، و

 .الدراسة
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أجل الكشف عن ذلك التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما من يعتبر المنهج هو  :المنهج المستعمل-2

 .0نكون عارفين بها الحقيقة حين نكون جاهلين لها ، و إما البرهنة عليها حين

الحقيقة المرتبطة بهذه  كتشافكما أنه مجموعة من اإلجراءات المتبعة في دراسة ظاهرة أو مشكلة بحث إل

ن وسيلة التي يمكن عالستخدام نوع من المناهج في كل بحث علمي باعتباره الظاهرة أو المشكلة، و لهذا  يجب إ

كل دراسة ال تجد صيغتها العلمية إال بمنهج يحدد خطوطها العريضة، نه ألى الحقيقة، حيث طريقها الوصول إ

ن موضوع موضوع الذي يدرسه كل باحث، وبما أستخدام نوع من المناهج في البحث  يتوقف على طبيعة الفإ

، و في هذه الدراسة نحاول "  ثير عمل المرأة خارج البيت على قيامهما بالعمل المنزليتأ" دراستنا يدور حول 

 .المرأة خارج البيت على قيامها بالعمل المنزلي، فاعتمدنا على المنهج الكيفي ن نعرف كيف يؤثر عملأ

جتماعية جتماعية نتيجة لطبيعة الظواهر اإلالبحث الكيفي في مجال البحوث اإل ساليبلقد زاد اإلهتمام بتطبيق أ

و .  لى العالقة المتميزة التي تربط الباحث و موضوع الدراسةمستمر، باإلضافة إالتي تتسم بالفردية و التغير ال

لى قدرتها على فهم طبيعة الظواهر بصورة عميقة و صادقة لما م الباحثين بمناهج البحث الكيفي إهتماقد يرجع إ

زمة لإلحاطة بأبعاد جتماعي و تكسبه المهارات الالوسائل تتيح للباحث القدرة على فهم الواقع اإل تتضمنه من

فوسائل مثل المقابلة، و جماعة التركيز، و المالحظة و دراسة الحالة تمكن الباحث من . جتماعيةالظاهرة اإل

 .نسانير الواقع اإلتفسإلى صياغة أطر نظرية يمكن أن جمع البيانات و تحليلها و تفسيرها وصوال 

صف ليها في سبيل الحصول على فهم متعمق و ووء إنواع البحوث التي يتم اللجفالبحث الكيفي يعتبر إحدى أ

 .0 نه يبحث في الطبيعة الجوهرية للظواهر كما هي في الواقعشمولي للظاهرة المدروسة، كما أ

اإلهتمام هنا  أكثر على  بالدراسة، و عليه ينصو البحث الكيفي يهدف في األساس إلى فهم الظاهرة موضوع 

حصر معنى األقوال التي تم جمعها أو السلوكات التي تمت مالحظتها ، لهذا يركز الباحث أكثر على دراسة 

 كما أن البحث الكيفي يعرف عادة بأنه ذلك البحث الذي يعتمد على.  3حالة أو دراسة عدد قليل من األفراد 
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 .2، ص0811وكالة المطبوعات، الكويت ، مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي،  0

 .18، ص  0113، دار عالم للكتب ، عية ، مناهج البحث العلمي في العلوم االجتمابإبراهيم عبد الرحمن رج 0

 .011، ص 0112، 0، دار القصبة، طمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةخرون، س أنجلس ، ترجمة بوزيد صحراوي و آموري 3
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شبه محددة لجمع البيانات، كما أنها ة همية هيكلأ على و المقابالت التفاعلية التي تركزسحب العينات الهادفة 

، وأولويات أو  ، وتفصيالت ، و توجيهات حكامتركز في األساس على إستنباط ما يصدر عن الناس من أ

فالبحوث الكيفية تهدف  . 0األساليب السويسرلوجية المناسبة  ستخدامإدراكات إتجاه موضوع ما ، ثم تحليلها بإ

القائمة في إطار الظواهر اإلجتماعية و أثر هذه العالقات على األداء القات لى الكشف عن معاني العإ

نسانية التي هي دائمة التغير وفقا ستند على البعد الذاتي للخبرة اإلا فالبحث الكيفي ينه و من  ، 0 جتماعياإل

جزء من  ، فهو ه المنهجيةتالل هذا البحث ال يستطيع تحيد ذاتيات الزمان و المكان، فالباحث من خلمعطي

 .الظاهرة 

ستقراء الواقع بجوانبه المتعددة المحيطة بذلك  وصوال في يسعى إلى تفسير الظواهر من خالل إفالبحث الكي

ء جزانماذج من خالل تحليل و تركيب  األلتصوير النمط المعقد لما يدرس بعمق و تفصيل من خالل بناء ال

حداث و العوامل الخارجية، فالبحث و تحليل  العالقات بين األ حداثالمكونة لها و تفسير المعنى اإلجتماعي لأل

فهم ر و السلوك ، كما أنه  يعتمد على الكيفي يكون وصفا تحليليا و البيانات المحصل عليها  هي الكالم و الصو

 .المبحوثين و تفاعلهم

 يتناسب مع موضوع البحث و ألنه يهدف و كل  هذا يتلخص في أن دراستنا تندرج ضمن البحث الكيفي الذي 

ثر هذه العالقات على األداء إلى الكشف عن معاني العالقات القائمة في إطار الظواهر اإلجتماعية، و أ

لعمل عمل المرأة خارج البيت على قيامها بااعدني على معرفة كيفية تأثير البحث يس هذا ناإلجتماعي، كما أ

بذلك حاولنا ، و جتماعي و خصائصهأكثر البحوث اإلجتماعية مالئمة للواقع اإلالمنزلي، فالبحث الكيفي من 

تحويل الواقع  ذلك قصد جمع المعطيات الضرورية من أجلء دراسات كيفية للظاهرة و مجالها و إعطا

البحث و الذي يمكننا من الوصول إلى نتائج علمية و جتماعي الى واقع سوسيولوجي ، و إلى  ميدان اإل

 .لوجية و واقعيةسوسيو
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 .0ص م القرى،، جامعة أدراسة نظرية : جتماعية العياديةالمنهج  الكيفي و الخدمة اإلمحمد مسفر القرني،  0

 .015، ص 0112 ، دار النشر للجمعات، ، القاهرة البحث في العلوم النفسية و التربوية،  بو عالمرجاء محمود أ 0
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غراضها و تبعا ألنواع مناهجها فقد تم اإلعتماد على جملة من و ألطبيعة الدراسة  وفقا :التقنية المستعملة-1

 . ساهمت في جمع البياناتاألدوات التي 

، حيث أن طبيعة موضوع  سة تقنية المقابلة نتيجة لكون دراستنا هي دراسة كيفيةاالدر هذهستخدمنا في إ

 لى كون بياناتها التي يتم، باإلضافة إ يضا مع المنهج المستخدميتالءم مع التقنية المستخدمة و أ نالدراسة يجب أ

مع المعلومات و هم تقنيات البحث في جفالمقابلة تعتبر من أ. تماعيالحصول عليها تصف لنا الواقع اإلج

 .ي بحثالحصول على البيانات الضرورية أل كثر شيوعا و فعالية فيالبيانات و هي األ

دروسة مع ترك جتماعي للفئة المتقنية من تقنيات البحث تساعدنا أكثر على التعرف الوضع اإل و المقابلة هي

 .كثر دقة  وعمقيحة و أحصل على نتائج صحوا بكل حرية لنبرن يعالمجال للمبحوثين بأ

منهم على جل الحصول احث بزيارة المبحوثين في بيوتهم أو مكان عملهم من أقيام الب"ن المقابلة هي كما أ

تبادل منظم بين :" نها و يعرفها محمد حسين على أ 0".معلومات يعتقد الباحث بأن المبحوثين يتوفرون عليها 

 0."  شخصين هما الباحث و المبحوث حيث يكون للمقابلة هدف واضح ومحدود موجه نحو غرض معين

تصالية لفظية من أجل جمع عملية تنقيب تعتمد على ضرورة إ: " نها و تعرفها مادلين كراويتز على أ

 .3"المعلوماتن مع هدف محدد 
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 .015، ص 0118، 0، ط ردن، األ ، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمانجتماعيةالعلمي و تطبيقاته في العلوم اإل المنهجبراهيم أبراش، إ 0

 .01، ص  0881،  ، ديوان المطبوعات الجامعيةأصول البحث العلمي في مناهج البحث العلميعمار بوحوش،  0

 .005، القاهرة ، ص  سس و المبادئ في عالم الكتاباأل: بحوث اإلعالم سمير محمد حسين ،  3
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المقابلة نصف موجهة كأداة رئيسية لجمع البيانات و من خالل ذلك يمكن جمع  ا علىعتمدنو في هذه الدراسة إ

سئلة التي ا في ضوء إجابات المبحوثين عن األ، و تحليلها و تفسيره المعطيات و المعلومات المطلوبة للبحث

 .طرحت عليهم

و " ، التي تجري مع شخص واحد  ة وآخر من المقابلة و هو المقابلة الفردي كما إستخدمنا في هذه الدراسة نوع

يقول، فال يشعر باإلحراج لوجود  أن ي و التعبير بصدق عما يريدتيح للمبحوث الحرية في إبداء الرأهي ت

 0." أشخاص آخرين معه

، فقمنا بتقسيمها إلى ثالث محاور،  هداف البحثو قد أعدت المقابلة وصممت وحددت أبعادها الرئيسية وفقا أل

بر عن مضمون كل محور، فهي تع ها حسب عنوانانعلى مجموعة من األسئلة التي صغ ويو كل محور يحت

على ثالث مبحوثات و لكنه بعد  ختيارها، حيث قمنا بتصميم أولي لدليل المقابلة و إ المحور الخاص بها

 .سئلة المطروحة و قمنا بتعديلهااإلطالع على إجابات األسئلة المطروحة أعدنا صياغة األ

ضافة ، فباإل ، حيث أنه أثناء إجرائنا للمقابلة مع المرأة العاملة ستخدمنا تقنية المالحظةتقنية المقابلة إلى إإضافة 

هن و ثيسئلة و أثناء حدتي تظهر على المبحوثات أثناء اإلجابة على األماءات الاإلإلى الكالم نالحظ بعض 

ستنا يتمثل اهن من العمل وكون موضوع درخصوصا بعد دعوة بعض المبحوثات لنا إلى منازلهن بعد خروج

، فهنا هذه التقنية وجدناها مهمة لنا  في معرفة كيف يؤثر عمل المرأة خارج البيت على قيامها بالعمل المنزلي

م ، حيث يت كوننا في المنزل المبحوثة و مشاهدتها و هي تقوم بالعمل المنزلي وهي مرهقة من العمل الثاني

 .ستعانة بها في عملية التحليلمن أجل اإلتسجيل هذه المالحظات 

المشاهدة الدقيقة لظاهرة ما مع اإلستعانة بأساليب البحث و الدراسة : " و تعرف المالحظة العلمية على أنها

من أوله إلى  البحث  و المالحظة في البحث اإلجتماعي الميداني تصاحب،  0. " التي تتالءم مع طبيعة الظاهرة

 .آخره ، فالبحث العلمي يقوم على المالحظة الواقعية لألشياء و الظواهر
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 .018ص ، ، مرجع سبق ذكرهجتماعيةالمنهج العلمي و تطبيقاته في العلوم اإلإبراهيم أبراش،  0

 .010، ص نفسه  جعالمر 0
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و : " الفجة ، و يسميها البعض بالمالحظة simpleو في دراستنا هذه إعتمدنا على المالحظة العفوية البسيطة 

،  جتماعية، فيالحظ الظواهر اإل حياته اليومية في نسان في ظروف الحياة العادية أيهي التي يقوم بها اإل

 ،0 . "  دهاهادف محدد أو تفسير الظواهر التي شفراد دون التقيد بمخطط مسبق أو السعي لتحقيق هوسلوك األ

ك القول أنه يمكن ار، إال أننا سنتد و هذا النوع من المالحظة ليس المقصود به المالحظة لغرض البحث العلمي

ها للبحث إختبارها و إخضاعنتباه الباحث إلى ظاهرة ما فيقرر ادية أن تكون هي السبب في لفت إلعللمالحظة ا

 0. علمية العلمي فتتحول عندئذ مالحظته العفوية إلى مالحظة 

ختيار الباحث من أجل دراسة خصائص معينة و يعني مجموعة األفراد التي يقع عليها إ :مجتمع البحث-3

،  شكالية المطروحةينة يرتبط بالمنهج المستعمل و اإل، حيث أنه إختيار الع الشريحة من المجتمعتتميز بها هذه 

، و  حتماليةو التي تعتبر من العينات غير اإل عتمدنا على العينة القصديةاستنا هي دراسة كيفية فقد إو بما أن در

ال تمثل المجتمع الذي تسحب منه تمثيال ، و هي  ختيار مفردات العينة حسب سمات محددةالباحث فيها يقوم بإ

و قد تميزت عينتنا بأنها تتكون  . 3 صادقا و لكنها تمثل فقط شريحة محددة أو مجموعة محددة من هذا المجتمع

ت موزعات على مختلف المستويات لى عشر عامال، حيث أنه قد وصل عدد أفرادها إ من النساء العامالت

 .نساء عامالت 01ك فقد كان حجم العينة المختارة ، و بذل جتماعية و الثقافيةاإل

العينات أن تكون حيث أن الباحث يتعمد في هذا النوع من  ، حيث تم إختيار عينة قصدية من النساء العامالت

،  ، و العينة القصدية متعددة األسماء صلي تمثيال صحيحامن وحدات معينة ، إلعتقاده أنها تمثل المجتمع األ

النساء   حيث قصدنا في دراستنا هذه،  2و العينة النمطية فهي تسمى العينة العرضية أو العينة العمدية أ

 .جراء المقابالت معهنالعامالت و تعمدنا على إ
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 .010، مرجع سبق ذكره،صاالجتماعيةالمنهج العلمي و تطبيقاته في العلوم براهيم أبراش، إ 0

 .013، صنفسه  المرجع 0

 .310موريس أنجلس ، مرجع سبق ذكره ، ص  3

 .08، ص  0113، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و اإلتصالأحمد بن مرسلي ، 0 2
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 .لى  المجال البشري و المجال المكاني و المجال الزمانيو ينقسم مجال بحثنا إ

دورفي :  جتماعيين في حياتهن اليوميةالبشري يتمثل في النساء العامالت و اللوتي لديهن دورين إ فالمجال

جتماعية و الثقافية، و بلغ و دور في العمل سواء كن متزوجات أو عازبات و تختلف مستوياتهن اإلالبيت 

 .مبحوثات 01عددهن 

 .كان بمنطقة مازونة و هي إحدى بلديات و الية غليزان :المجال المكاني -4

فدراستنا النظرية  بدأت في شهر ديسمبر، و الدراسة الميدانية بدأت في شهر مارس إلى  :المجال الزماني-1

 .غاية شهر ماي
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 :خالصة

إلى حد كبير في معرفة قواعده  لى الجوانب المنهجية التي تحدد هذا البحث و تساهملقد تطرقنا في هذا الفصل إ

عدنا على تسهيل عملية البحث و دواته و التي تساعدنا على التعرف بالموضوع بطريقة علمية كما تساو أ

 .ستنتاجاتلى أهم النتائج و اإلإراسة وصوال شكالية المطروحة و التحقق من فرضيات الدجابة على اإلاإل
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عرض و تحليل 

 النتائج
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 :تمهيد

الظاهرة  الميدان لمعايشةالضروري أن ننزل إلى  حتى نقترب من الواقع بكل تنوعاته ومتغيراته كان من 

تأثير عمل المرأة خارج  "نا تساموضوع دربعد جمع المعلومات النظرية حول منها ، ف قترابواإلاإلجتماعية 

ختبار فرضيات البحث واإلجابة عن اء دور الجانب التطبيقي لتحقيق وإج ،" البيت على قيامها بالعمل المنزلي 

عبير عن الموضوع بصفة علمية ، من هذا قمنا بتحضير مقابالت من أجل الت انطالقطروحة ، وإاإلشكالية الم

، وتم تحديد الفضاء اإلجتماعي والثقافي في هذا  ختبار الفرضياتا عمليا إلخترنا والية غليزان نموذجوإ

 .العاملة  المرأةالمجال على 
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 :سرية التي تعاني منها المرأة العاملةالمشكالت األ: المحور األول

ا لساعات طويلة خارج ، فعمله سرية من أخطر المشكالت التي تعاني منها المرأة العاملةتعتبر المشكالت األ

، و  طفالديها أذا كانت متزوجة ولاجبات األسرية الملقاة على عاتقها خصوصا إن يخل بالوالبد أ البيت

ة أهمها رعاية األطفال و تنشأتهم في كثيرة و متعددسرية التي قد تتناقض مع عملها الوظيواجباتها األ

ير دراستهم و تحصيلهم لى المدارس و مراقبة ساإلجتماعية و اإلشراف عليهم و حل مشكالتهم و إرسالهم إ

في اإلمتحانات إضافة إلى مسؤولياتها الخاصة  جتهاد و السعي و النجاحكثب و تحضيرهم على اإل العلمي عن

جيات البيت و تأمينها و زيارة األهل و كالتنظيف و غسل المالبس و الطبخ و شراء حا بأداء األعمال المنزلية

و سد  الزوجية التي تتمحور حول اإلهتمام بزوجها و رعايته ها، زد على ذلك واجبات قارب و الجيراناأل

جتماعية معه و التنسيق معه في تحمل المسؤوليات العائلية و حل ين أقوى العالقات اإلمتطلباته العاطفية و تكو

، فالمرأة العاملة تواجه مشكالت عديدة في حياتها اليومية و هي  ن وجدتاآلنية و المستقبلية إ مشكلالتها

 :اآلتيك

 :التناقض بين الواجبات المنزلية و الواجبات المهنية-0

، و دور  جتماعيين متكاملين هما دور ربة البيتلعمل أصبحت تمارس دورين إل المرأة إلى سوق اوبدخ

ْنتَاْع الدَّاْر،  ْخَدْمهنَْخَدْم َكاْن َعْنِدي ْغيْر  لْقبَْل الَ : "  ، قالت سيدة0و العاملة خارج البيت العاملة أو الموظفة أ

ْح َضْرَوْك ِكي َرانَِي نَْخَدْم َوالَْت َعْنِدي َخْدَمة َوْحَدوْخَرا نَْخَدْمهَا، َصافِي َوالَ َعْنِدي ُزوْج َخْدَماْت، الَخْدَمة  بَصَّ

تمارسهما المرأة العاملة في حياتها  انذلالدوران ال ن، فهذا (0)مقابلة رقم ". ْنتَاْع الدَّاْر َو الْخْدَمة ْنتَاْع بَرَّ 

ن ، غير أ اليومية بين الشغل و المنزل يتطلبان منها بذل المزيد من الجهود للقيام بواجباتها المنزلية و المهنية

ا ، و التعارض هذ سرية و المنزليةأة ساعات طويلة خارج البيت البد أن يتعارض مع مسؤولياتها األعمل المر

ية واجبات ، بحيث ال تعرف على أ متطلبات عملها المنزلي و عملها الوظيفيالوفيق بين يوقعها في مشكالت 

َخْطَراْت  malgréقَبَْل الَ نَْخَدْم ُكْنْت نَْخَدْم َشْغاالَْت الدَّاْر َو أنَا ُمْرتَاَحة َو فَْرَحانَة بِهَا : " تركز، حيث تقول سيدة

ْح َضْرَوكْ  ا ، ِكي َرانِ  ْنَديقُوتِي َمْنهَا، بَصَّ ي ِغيْر ْنَسلَْك، َماْعَرْفتَْش نَْخَدم َخَدْمتِي ْصَوا ْنتَاِع الدَّاْر ،ْصَوا ْنتَاْع بَرَّ

برا َوْنِجي لِْلَداْر َمانَْقَدْرْش نَْخَدْم الَخْدَمة ْنتَاْع الدَّاْر، نَْلقَي ُروِحي َعيَانَة بالبََزاْف ، ِويالَ ُرْحْت  نَْخَدْم الَخْدَمة ْنتَاعْ 

 ،(3)مقابلة رقم . " بَِشْغاالَْت الدَّاْر َمانَْقَدْرْش ْنَرَكْز َعلَى الَخْدَمة َو نَْلقَى ُروِحي َعيَانَة  َخْدَمةَ بَْعَد َما ْنقٌومْ لِلْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .91، 18، ص  0119، دار وائل للنشر، عمان ، دراسة تحليلية عن دور المرأة في المجتمع المعاصر : جتماع المرأةعلم إ،  حسان محمد الحسنإ0
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ن هي ، و إ (العمل خارج البيت و العمل المنزلي ) و هكذا تعاني المرأة العاملة مشكالت التوفيق بين المهنتين  

، فإن هذا البد أن يعرض عملها اإلنتاجي أو الخدمي  ظيفيةأهملت واجباتها الوواجبات المنزلية و الركزت على 

غاالت الدار قبل ال نروح نخدم نلقى روحي عيانة كي ننوض بكري و نقوم بش: "  لى الخطر، حيث تقول سيدةإ

، يقولّي احنا جبناك هناي باش تخدمي المدير كي يشوفني هاكا يزعف عليَ  ، و في الخدمة و تجيني صعيبة

ي مكان العمل و مساهمتهما  في همية البالغة للمرأة ف، فنتيجة لأل (3" )مقابلة رقم " ماشي باش ترقدي 

خير حصلت على ما ، و في األ ن تتقنهض الخدمات للمجتمع نوديت إلى العمل شرط أديم  بعنتاجية و تقاإل

، غير أنه إذا  لى جنب مع الرجلوإمتيازات و أصبحت تعمل جنبا إ وحققت عدة نجاحات( العمل) كانت تريده 

و تضطرب الخدمات التي  لى الهبوطالمنزلي ، يعرض اإلنتاجية إ أهملت عملها الوظيفي و ركزت على العمل

ذا ركزت ، و إ ، وقد تتعرض للطرد من العمل دارة و المسؤولينى المجتمع و تستاء عالقتها مع اإللتقدمها إ

، فإن بيتها يتعرض إلى اإلضطراب وسوء  سريةلها الوظيفي و أهملت واجباتها األالمرأة العاملة على عم

لى العالقات الزوجية بحيث ل وتنشئتهم اإلجتماعية و يسيء إاطفمخّرب لسلوك األدارة مما يترك األثر الاإل

ممبعد اللي كنت نركز على : " حيث تقول سيدة،  0. ستقرارلة عرضة للتفكك و التحلل وعدم اإلتكون العائ

، كون كملت على هذيك الحالة  في الخدمة  les problamesالخدمة نتاع الدار ونهمل الخدمة نتاع بّرا لقيت 

وني ضروك وليت نركز على الخدمة نتاع بّرا و نخلي الخدمة نتاع الدار، ننوض الصباح بكري كون طرد

و ما . نروح للخدمة و شغاالت الدار نخليهم كي نرجع ملخدمة، بصح وليت نلقى روحي عيّانة كي نرجع لدار

ار تلقايها في فوض كبيرة، نقدر ندير والو، ندير غير العشا و نرقد، قليل وين ما نقضي حاجة، بهذي العقلية الد

surtout  و من هنا فان المرأة العاملة ،  (3)مقابلة رقم " كي عندي ذراري صغار و ماكانش اللي يعاونني

و هذا  سرةدور واحد خارج البيت و هو العمل إلعالة األفي حياتها اليومية عكس الرجل الذي لديه  اتعاني كثير

فرضت عليها المكوث في البيت لى هذا الدور عكس المرأة التي من خالل عملية التنشئة اإلجتماعية التي قادته إ

، وهي مسؤولة (العمل المنزلي)لى العمل فهي تبقى صاحبة هذا الدور و اإلهتمام بأشغاله، فحتى بخروجها إ

، هذا مما يخلف لها مشاكل عديدة في حياتها (خارج البيت العمل ) الى جانب الدور الثاني  عن القيام به و اتقانه

دم وجود من يحل مكانها في البيت أثناء خروجها من هذا هو ع صعبصعوبة التوفيق بين العملين، و األوهو 

 ب ال يساعدهافالزوج في األغل طفال،بيت مستقل مع الزوج و األ ذا كانت متزوجة ولديهاإلى العمل خصوصا إ

و المواقف التقليدية السائدة في  شأ عليها و القيمعمال المنزلية بسبب التنشئة اإلجتماعية التي األ في أداء

 أنا عايشة وحدي مع راجلى  والدي" ...  :ال تحبّذ الرجال القيام بهذه االعمال، حيث تقول سيدة المجتمع و التي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و راجلي مايحبش ...بشغاالت الدار وحدي، ما كانش اللي يساعدني،  و والدي صغار باش يعاونوني نقوم

 ، (0)مقابلة رقم ..." متك ماشي خدمتي، ويال ماقدرتيلهاش حبسي الخدمة نتاع بّرايعاونني يقولي هذي خد

ضافة قى لديه الحرية في مساعدة زوجته أو عدم مساعدتها باإلختالف بين الرجل و المرأة، فالرجل تبهناك إ

يجب عليها إهمال  الو،  0. ن تقوم به على أحسن حالو هو واجب عليها أ عمالم أإلى أنه ال يقدر قيمة ما تقو

دوار و التناقض بين واجباتها المنزلية و جعلها تواجه مشكلة الصراع بين األدوار هذا ما يأي دور من األ

 .واجباتها المهنية

في األعمال المنزلية، حيث أنها جتماعية لها الدور الكبير في عدم مساعدة الزوج لزوجته و عليه فالتنشئة اإل

) نه منذ الصغر تتدرب الفتاة على دورها أة إلى دوره اإلجتماعي الخاص به، حيث أتقود كل من الرجل و المر

لى جانب المرأة إختارت العمل خارج البيت إن برة على القيام به، و بذلك فبما أو هي مج( العمل المنزلي

الرجال لهّن في هذا فق في القيام بهذين العملين وتقبل عدم مساعدة يها أن توفعل( العمل المنزلي) دورها األول 

 .تناقض بين واجباتها المهنية و واجباتها المنزليةاها الما يخلف ، وهذا م(خصوصا العمل المنزلي)مل الع

ة ضافقى لديه الحرية في مساعدة زوجته أو عدم مساعدتها باإلختالف بين الرجل و المرأة، فالرجل تبهناك إ

 هاوال يجب عليها إهمال ، 0. ن تقوم به على أحسن حالب عليها أو هو واج عمالإلى أنه ال يقدر قيمة ما تقوم أ

لتناقض لزوج مثال فهي تبقى تعاني مشكلة انها قد تلقى بعض المساعدة من اآلخرين كاحيث أنها بالرغم من أ

تلقى نها ال مساعدة و هي تبقى تمارس الجزء األكبر من هذه األعمال، كما أبين واجباتها، حيث أنه مهما لقيت ال

أنا عايشة وحدي في الدار مع الزوج انتاعي ولوالد كي يكون راجلي فارغ : " ئما حيث تقول سيدةاالمساعدة د

يشدلي الدراري باش ما   surtoutو يشوفنيي عيانة بزاف و مارانيش قادرة على شغل الدار يعاونني 

 ختصاص النساء فقط، فهنلمنزلية من إ، فمهما كانت األعمال ا( 11)مقابلة رقم . " يديرونجونيش و انا نقضي

 طفال، و هذا ما تبنيه الدراسة التي قام بها خارشيف وصوصا فيما يتعلق باألزواج خيلقين المساعدة من قبل األ

 وضحت هذهعاملة بكسترمة حيث أ 290عاملة بمدينة لينين جراد،  521على  kharchev ets Goldجولد  

 

 

1 Anne Guillou, Simone Pennec, les parcours de vie des femm,   trvail fimille et raprésentation publique,P32,33    
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المنزلية حيث أنهن يجدن مساعدة بسيطة من قبل الدراسة بأن العامالت الزلن مسؤوالت عن األعمال 

، ولكنه بالرغم من هذه المساعدة فتبقى 0 طفالفمساعدتهم لهن تقتصر على مراقبة األ%51زواجهن ، بينماأ

أية نها ال تعرف على ية و الواجبات المهنية حيث أشكلة التناقض بين الواجبات الوظيفالمرأة العاملة تواجه م

 .واجبات تركز 

داء ت الجيرة يجعل المرأة وحيدة في أالعف العالقات القرابية و هامشية صنعدامهم وضأن قلة الخدم أو إ كما

، وهذه الحقيقة تعرضها لإلرهاق و اإلعياء الجسدي واجبات المنزلية دون وجود من يساعدها و يخفف عنها ال

، و تجعلها تهمل  0ظيفة في آن واحد لودوارها المنزلية و او النفسي خصوصا و أنها مسؤولة عن تحمل أعباء أ

يتكلو نا خّدامة أ malgréمارانيش عايشة وحدي في الدار، بصح : " دوارها الخاصة بها، حيث تقول سيدةأ

 malgréنقوم بشاغالتي  directعلّي في شغاالت الدار، وكثرة الشغاالت في الدار أنا نقوم بها، نجي ملخدمة 

 عندي زوج خدمات بّصح مانديرش الخّدامة malgréوماعندناش خدامة في الدار، و ... نكون عيانة

parcequeنلقاها دايرا كيما ما نبغيش أنا ونعاودها، صافي كي شغل مارانيش دايرة خّدامة ، صاديبو 

  difiosس عليك، ونخلصها باطل، و الجوارين كل واحد ما يخّمم على روحو، ماكانش اللي يعاونك وّل يحوّ 

 (0)مقابلة رقم . " ارودصيب روحي في صراع األتكثر عليّالخدمة ون

نهما، وهذا ما يؤثر عليها و على و هكذا فان المرأة  العاملة تبقى تعاني من مشكلة أدوارها و التناقض بي

 .ن لقيت المساعدة فهي تقوم بالقدر األكبر منهاأسرتها، و حتى وإ

ومية و ال يمكن تأجيلها هناك أدوار البد أن تقوم بها المرأة في حياتها الي :المراة العاملة مشكلة تربية أطفال-1

مر واجب عليها طفال و العناية بهم، ففي واقع األدوار هي تربية األخصوصا و إن كانت أّما، من بين هذه األ

ل و تربيتهم و طفارعاية األ) الدورج البيت جعل هذا ة للعمل خارغير أنه و بخروج المرأ 0.اإلهتمام بهم يوميا

 3.قل نجاحا من ذي قبلأ( العناية بهم 

ناهيك قلقها همال و سوء التربية، فخارج البيت يعرض أطفالها إلى اإل فقضاء المراة ساعات طويلة في العمل

على العمل  اليساعدها على التركيرهذا قلقها  تركهم  في البيت وحدهم، حيث أن لى العمل وعليم عند ذهابها إ

 المناط بها مما يسبّب إنخفاض إنتاجيتها وتدنّي مستوى الخدمات التي تقدمها للمؤسسة أو الجهة التي تعمل فيها، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 A. Michal, A ctivté profossionnelle de la femme et vie conjugale, op, cit, p71. 

0 إحسان محمد الحسن، علم اجتماع المرأة، مرجع سبق ذكره، ص 35.                                                                                                      

3 Anne Guillou, Simone Pennac, ibid., p 35, 36,3                                                                                                        . 1  
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 و ما عنديش الذراري، بّصح المرأة الخّدامة و عندها الّذراري راهي متزوجةأنا مارانيش : " حيث قالت سيدة

، فهنا ( 3)مقابلة رقم " ما عندهاش الوقت الكافي باش تقوم بهذا الدور و هي خّدامة  la soufranceعايشة 

و اللواتي ليس ي العازبات لكافي للقيام بها بطريقة جيدة فحتنقول بأن تربية األطفال صعبة و يلزملها الوقت ا

لديهن أطفال لو نسألهن عن رأيهن في المرأة العاملة و التي لديها أطفال فيجبننا بأنها صعبة و خصوصا و أن 

المرأة العاملة ليس لديها الوقت الكافي للقيام بذلك، فحتى لو قامت به فال تقوم به كما هو متوقع منها و ذلك 

م وجود من يحل مكانها في المنزل ضافة إلى عدة خارج البيت باإلعمل لساعات طويللضيق وقتها و تعبها من ال

 .روجها للعملأثناء خ

طفالها ويهتم بهم و يشرف عليهم و تتعرض لمشكلة عدم وجود من يرعى أ فالمراة العاملة في معظم الحاالت

تهم في اعدة زوجازواج في معظم الحاالت ال يستطيعون مسخالل فترة غيابها عن المنزل، فاأليلبي متطلّبتهم 

نشغالهم في العمل الوظيفي أو خوفهم من الل فترة خرجهن للعمل وذلك إّما إلطفال ختحمل مسؤولية العناية باأل

، فمعظم األزواج بحتةجتماعية و حضارية تحمل مسؤولية تربية األطفال و اإلشراف عليهم ألسباب نفسية و إ

على رعايتهم ألن مثل هذه األعمال هي من إختصاص  معهم أو السهر طفال أو اللعبيرفضون تنظيف األ

نه بالرغم من أنها أعمال نسائية إالّ أنّه في بعض األحيان نجد تدخل غير أ. النساء و ليس من إختصاص الرجال

 صطحابكاودا بأنشطة معينة و مفضلة لديه ل في رعاية األطفال و لكن هذا التدخل غالبا ما يكون محداالرج

للنزهة أو وضعهم في الفراش، و لكنه يرفض القيام بأنشطة أخرى تكون لها مظاهر أكثر روتينية، و أقل متعة 

ء بعض األعمال المنزلية، و في تربية األطفال و رعايتهم، وهذا التوسع في دور األب يعطي األم الفرصة ألدا

 0. نزلينه يعطيها مزيدا من اإلحساس بالّرضا عن المترتيبا على ذلك فإ

تجاه تربية األطفال و رعايتهم غير أنها ال تكفيها، فهي التي اعدات التي قد تتلقاها في البيت إفبالرغم من المس

تقوم بشيء األكبر و األصعب منها و هي مجبرة على القيام بها خصوصا و أنّه لديها عمل تمارسه خارج 

 عتماد على شخص آخرأطفالها و اإلعتناء بهم دون اإليتوجب عليها رعاية  البيت، فبالرغم من هذا العمل فإنه

التربية نتاع لوالد : " حيث قالت سيدة أطفالهافي هذا و خصوصا إن كانت تعيش في بيت مستقل مع زوجها و 

 صعيبة بالبزاف الزم تنقيلهم و تغسليلهم و توكليهم و توفريلهم كل شي الزم حتى حاجة ما تخصهم، و انا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .01، مرجع سبق ذكره، ص علم اجتماع المرأةسامية حسن الساعاتي، 0
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ونة فيه، الخدمة من جهة و هو من جهة و دي و الزوج، عندي طفل واحد و مغبوحدي مع أوال خّدامة و عايشة

مغبونة  بّصح المرا الخدامة كيما قالت لولد الزم تخصيلهم وقت كبير ليهم surtoutشغاالت الدار من جهة 

نجيبو  di foisفي الدار، و  نبلع عليه و نخليه وحدو di foisنروح للخدمة و نبقى نخّمم عليه،  ، بالبزاف

و ما نقدرش نخليه عند عالخاطر ماعنديش وين نخليه وليت نخاف عليه كي نخليه وحدو في الدار يا للخدمة امع

la famille  (5)مقابلة رقم  ".عال خاطر بعاد علي  . 

، حيث أّن هذه المعاناة تخّصها هي أكثر من األطفالو هكذا تبقى تعاني المرأة العاملة بين الشغل و تربية 

جتماعية التي نشأت عليها ربطتها باألعمال المنزلية بما فيها ، فالتنشئة اإلاألطفالغيرها، خصوصا بوجود 

ميدان العمل أصبح لديها دور آخر تقوم به  إلىخروجها  إلى، باإلضافة األطفال، بما فيها رعاية األطفالرعاية 

و ذلك  األطفالاعات طويلة عن البيت، و هذا مما يؤثر على قيامها باألعمال المنزلية و رعاية و الذي يبعدها س

نه نجد د من يساعدها في المنزل، غير أانه ال يوج إلىخارج البيت باإلضافة  األعمالو تعبها من  اوقتهلقلة و 

ألخوات، فهن مجبرات على العمل أيضا كا اتفقط، فهي تخص النساء العازب األمهاتالعناية باألطفال التخص 

غير عاملة، سواء متعلمة أو  أوغير متزوجة، سواء عاملة  أومرأة  أخرى سواء متزوجة إ أيالمنزلي مثل 

عندي خاوتي  أناالمرأة اللّي متزوجة و عندها أوالد هللا يعطيها الصبر و القوة، : " جاهلة، حيث تقول سيدة

باش نتاعي   possibleملخدمة، نكون عيانة و ندير قاع الصغار ونقريهم في الدار كي نرجع 

علّي نديرهالها، و مارانيش أّمهم و ما بالك أّمهم، و هذه غير في التعليم ماشي في الغسيل وّل  oblgé...نقريهم

بتدائي، ألبس أنت ، و أقرا انت ، و هللا غير إيال كانوا صغار يقراو  في اإل surtoutوحدوخرين،  حوايج

 (.9)مقابلة رقم " .كبيرةلية مسؤو

تعيش في البيت مهما كان وضعها و رعايتهم مسؤولية كل أنثى  األطفالو هكذا تبقى مسؤولية تربية 

و لكنه بالرغم من هذا فاألمهات هن اللواتي ( متعلمة أو جاهلة)و الثقافي ( متزوجة أو عازبة ) جتماعي اإل

يحرص كونهن أمهاتهم و يجب عليهن أن ( عتناء بهمو اإل األطفال تربية) لديهن الدور األكبر في القيام  به 

 .عتماد على اآلخرين في ذلك على تربيتهم بأنفسهن دون اإل

، (النساء العامالت ) المالحظات التي الحظناها أثناء الدراسة الميدانية لهذه الفئة من المجتمع  لو من خال

ي حياتها اليومية ، فإضافة إلى التعب الذي تتلقاه من جّراء قيامها فالحظنا بأن هذه المرأة تعيش معاناة كبيرة ف

بالعمل خارج البيت يأتي دور العمل المنزلي الذي هو أصعب منه و أوسع، كالطهي حيث أن المرأة تطهي عدة 

د مرات في اليوم، باإلضافة إلى الغسيل و ترتيب المنزل و تربية األطفال و رعايتهم و االعتناء بهم فبمجرّ 

  دون أن ترتاح من العمل األول الذيرجوع المرأة من العمل خارج البيت تأتي مباشرة للقيام باألعمال المنزلية 
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 يزيدها صعوبة في ذلك هو األطفال و خصوصا الصغار الذين ال يتركونهاكانت تمارسه طوال النهار، و ما 

تقوم بعملها بشكل طبيعي، فكلما كانت تتركهم للحظة كانوا يقومون بالبكاء و مناداتها و مطالبتهما بحملها لهم، 

تقوم بالعمل  فالحظناها) نه ال يوجد من يساعدها في ذلك، وبهذا يصعب عليها العمل المنزلي، حيث أ مما

هذا ما يزيدها اإلرهاق و ، (و تنظيف المنزل األوانيالمنزلي و في نفس الوقت باليد الثانية كالطهي وغسل 

 .التعب و الملل

كماأن قله حضانات األطفال و بعدها الجغرافي عن األماكن السكنية و هبوط نوعيتها ال يشجع األمهات على 

ما عنديش وين نخلي أوالدي حتى الحضانة و : " ن، حيث تقول سيدةإرسال أطفالهن إليها خالل فترة عمله

أنا عايشة مع عائلة الزوج، نخلي أوالدي عندهم بّصح : " و تقول سيدة( 15)مقابلة رقم " بعيدة علّي بالبزاف 

ى ، و هكذا تبق(0)مقابلة رقم " نبقى ديما مقلقة عليهم، عالخاطر ما كانش كيما اللي تربي والدها لروحها 

رعاهم أثناء غيابها عن المنزل و المرأة العاملة تعاني من مشكلة تربية أطفالها باإلضافة إلى عدم وجود من ي

يجب عليها تربية أطفالها تربية جيدة، فالمجتمع يتوقع  طويلة، هذا ما يصعب حياتها ألنه بتعادها عنهم لمدةإ

 .الدور و القيام به على أحسن حالهذا منها 

عليهم خالل فترة غيابها عن البيت، فإن  اإلشرافالمرأة العاملة في العناية بأطفالها و " فبعدم وجود من يساعد 

و ينحرفون عن الطريق غالبا ما يعانون من مشكلة ترّدي األوضاع والصحية و التربوية و السلوكية أ األطفال

تها، وهذا ما يولد عندهم لعدم مراقبتهم أوق إلىع ختالطهم بأبناء السوء و تأثرهم بهم وذلك يرجالّسوي بعد إ

جتهاد بسبب عدم وجود من المدرسية و يتهربون من السعي لإل وقد يهملون واجباتهم اإلجرامخصائل الجنوح و 

الفكرية   إمكاناتهمستفادة من الرسوب و ترك الدراسة وعدم اإل إلىيوجههم، وهنا يتعرض هؤالء الصغار 

  0.للدراسة الجيدة

التوفيق بين عملها خارج البيت و عملها داخل البيت، خصوصا رعاية األطفال،  يففالمرأة العاملة تجد صعوبة 

و هكذا تبقى المشاكل التي تتعرض إليها المرأة العاملة و أطفالها تعتمد أساسا على نوعية المرأة ذاتها،و نوع 

 . ستمتاعها بعملهام، ومدى إالرعاية التي تقدمها له العالقة التي تقيمها معهم، و نوع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .90، 90حسان محمد الحسن، مرجع سبق ذكره، ص إ0
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) تقوم على الحب و الصدق و المراقبة طوال الوقت، و بدون ذلك ال تحقق التربية المتوقعة  األطفالإن تربية 

تظهر أنها ال تحقق لألطفال ما يتحقق لهم في بيتوهم، ألن  األطفال، و حتى محاضن الرضع و (التربية الجيدة

م، فال تبصر و ال تحرص و ال تحّب المربية في المحضن مهما كانت على علم و تربية فإنها  ال تملك قلب األ

 : كما تفعل األم، وهذا ما تؤكده عالمة غربية حيث تقول 

ذوي المشاكل النفسية هم الذين عانوا حرمانا عاطفيا كبيرا في  األطفالخالل عملي و من خبرتي كنت أجد 

ن بعد عودتها من عمل يوم أ األمرو ال يخفي  ، 0" طفولتهم المبكرة بسبب غياب أمهاتهم الطّويل في أعمالهن 

 .نفعاليالى تعاملها مع أطفالها مزاجيا و إطويل مضى في أشّد التوتر و التعب مما يؤثر ع

 أومن الناحية الخلقية  سواءبتعادها عن أطفالها يؤثر عليهم كثيرا لمرأة ساعات طويلة خارج البيت و إفعمل ا

ه يحتاج إلى حّب و حنان و رعاية األم أكثر من أّي شيء من عمر األولىالناحية النفسية، فالطفل في السنوات 

 .آخر

عي و يهتمام بالزوج و األسرة على أنه عمل، بل هو طبو لهذا فاألم ال يمكنها إحتساب تربية األبناء أو اإل

من بنها، و المرأة و زوجها، و عليه فبالرغم من التعب الذي تواجهه المرأة و إ األمفطري ألنه هناك عالقة بين 

 .أسرتهاو زوجها و جميع أفراد  هاالعمل خارج البيت  فإنه يتوجب عليها تخصيص بعض الوقت ألطفال
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 : ار تقسيم العمل خارج البيتيإنه– 3

، 0 ختصاص النساء الماكثات بالبيتص الرجال و العمل داخل البيت من إختصايعتبر العمل خارج البيت من إ

، أصبح من الصعب اآلن أن نجد  باألعمال الخارجية التي كانت تخص الرجال فقطغير أنه بالتحاق المرأة 

مهنة تخص الرجال وحدهم، هذه المشاركة بين الرجال و النساء في نفس المهن أّدى إلى حّدة الصراع و 

ل ، هذا ما يجعل تقسيم العمل خارج المنزل صعبا و أصبح من الصعب على المرأة أن تهم 0التنافس بينهما 

العمل خارج البيت ) عملها خارج البيت و تركز على عملها المنزلي كونها متنافسة مع الرجل في هذا المجال 

إلثبات الذات و ) كان عملها ضروريا في حياتنا و لكي تحافظ على عملها و ال تطرد منه، خصوصا إذا، (

ا و تحسين المستوى المعيشي و الخروج جتماعية التي ترغب فيها و تحقيق الرفاهية ألسرتهتحقيق المكانة اإل

الخدمة نتاع بّرا قبل الخدمة نتاع الدار : " ، حيث تقول آنسة(المنزلية اليومية التي ال تنتهي األعمالمن روتين 

فيها  تتهالي  obligéعالخاطر الخدمة نتاع الدار تقدري تعوضيها و الخدمة نتاع بّرا ماتقدريش تعوضيها،

surtout دك أسباب خالتك تخدمي و ما تقدريش تسمحي فيها و تديري ال إيال كان عنpossible  نتاعك باش

، حيث أننا نستنتج من هذه (01)مقابلة رقم " تخدميها غاية و تإفيتي قاع الحوايج اللي يخلوك تخسري خدمتك 

ا العمل خارج البيت فال المقابلة بأن العمل المنزلي يمكن تأجيله إلى نهاية األسبوع أو أّي وقت تجده مناسبا، أمّ 

نهيار تقسيم العمل خارج البيت، د المرأة العاملة لديها صعوبة و إيمكن تأجيله ويجب القيام به في وقته، لهذا نج

..." و فلوقت اللي مانكونش فيه عيّانة... الشغاالت نتاع الّدار ماشي بزاف، نخدمهم في الويكاند: " و تقول آنسة

 9نا نستنتج أن المرأة بالرغم من عملها خارج المنزل لساعات طويلة قد تدوم ومن ه (.18)مقابلة رقم 

وأدوار منزلية  لتزاماتإفهي تبقى لديها  ، (9)مقابلة رقم "ساعات في اليوم 9نَْخدْم  »: آنسةساعات،حيث تقول 

تقوم بها، وبهذا نجدها ترّكز على أحد األدوار أكثر من األخر حيث أنها ترّكز على الّدور األهم الذي ال يمكن 

المنزلي حيث أنها في هذا الّدور  العملتعويضه وهو العمل خارج البيت وتهمل الدور الذي يمكن تعويضه وهو 

مل خارج نهيار تقسيم العإ، وبالتالي فال يمكن النظر إلى  لزوج مثالأفراد أسرتها كال قد تتلقى المساعدة من قب

لتحاق المرأة المتزوجة بالعمل ولكنه يرجع بوجه عام إلى التّدفق الشديد للنساء نحو إلالمنزل على أنه نتيجة 

 اً المربحة ومعظم هذه المهن كانت من قبل حكراً على الرجال، وقد ساهمت النساء المتزوجات أيضالمهن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 0115دار المعرفة للنشر و التوزيع، الجزائر،  : جتماعيةالشباب الجزائري إلى أين، دراسة إالزواج و مصطفى بوتفنوشت، ترجمة مليكة لبديري،  0

 .29ص

 .31العليم ناصر، مرجع سبق ذكره، ص  محمد أحمد بيومي، عفاف عبد 0
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، فقد (الرجال والنساء )بوفرة وغزارة في ذلك التّدفق وعموماً نستطيع أن نقول أنه حدث تسلّل من الجانبين  

كانت في الماضي حكراً على النساء، كما تقتحم النساء مهنا كانت  جال في الوقت الحالي يدخلون مهناأصبح الر

رة على جنس في الماضي حكراً على الرجال لدرجة أنّه من الصعب في الوقت الحاضر أن نجد مهنة قاص

في تقسيم العمل بدأ المفهوم التقليدي القديم عن عمل الرجال وعمل النساء يختفي  نهياراالواحد، ونتيجة لهذا 

، حيث 0دريج إال أّن مشاركة النساء للرجال في نفس المهن يؤدي دون شّك إلى زيادة حدة الصراع بينهما بالت

َضْروْك اْلْنساء َراهُم يََّخدُموا ُكْل ّشْئ ،َما َكاْنش َخْدمة ْتقُولِي اْلمراَ َما تَخَدْمهاْش وْل ماَ تَقّدْرش :"  آنسةتقول 

الْنساء اْلبِناء، ْوَضرَوْك   ايعلموحتّى في اْلتَْكوين راَهْم  وفُوهْم َحتّى في اْلبنَاْء،ْعليهاَ، َضرّوك اْلنساء ْنولّوْنشُ 

بيّاَعة، ُمديِرة، ُمهَنِدسة، ُمَعلمة، َوِزيرة، بَْكرِي ماَكانْتْش ْتمارس هَذُو اْلِمهْن، ‘ اْلمرأة َراِهي ُشْرطيّة، َعْسكّرية

 (.11)مقابلة رقم " normalها الْرجاْل دموتَْخّدم اْلَخّدمة إلِي يَخَ  َضرُوك َراهيِ 

فدخول المرأة إلى ميدان الشغل جنبا إلى جنب مع الرجل، جعلها تكون دائما منافسة له في جميع المجاالت لكي 

 .تستطيع اإلعتماد على نفسها كما تستطيع إعالة نفسها دون اإلعتماد عليه  بأنهاتبّين له  وتثبت كفاءتها وذاتها 

 :  تقسيم العمل داخل المنزل إنهيار -4

 أنقبل حيث  ذياقل وضوحا عن  أصبحإّن الخط التقليدي الذي يّميز أعمال الرجال و أعمال النساء في المنزل 

عمل المرأة في المنزل أصبح يشارك فيه الرجل، وإذا تّمسك الرجل بالمعايير القديمة لتقسيم العمل فإن ذلك 

، اْلنهاَْر َكامْل َوأنَا نَْخدم ْوِكي ْنجٍي للّداْر défois:" ، حيث تقول سيدة2نهاإلى شجار ومتاعب مستمرة بي يؤدي

نَْلقى ْشغاالْت الّداْر ْيقاَرُعولي، ْونَلقى َراْجلي قاَعْد، نْطلب منّو ِغيْر باَْش يَشّدلي الْذراِري َمايَحبْش ْنزَعف أنَا 

ِكي نُكوْن َعيّانة ْونُطلب منّو أي حاجة َما ْيَحبْش  المشاكليَْتعاَودوهذُو ْويْصراو َمشاَِكْل بينَاتنا َخطرة علَى َخطرة 

 (.11)مقابلة رقم"يِّديْرها 

فمن كثرة التعب الناجم عن العمل خارج البيت عند عودة المرأة إلى المنزل تجد نفسها محتارة في عملها 

ك لتعبها وكثرة هذه األشغال وهذا ما الحظناه المنزلي وتجد صعوبة في تقسيم وقتها بين األشغال المنزلية، وذل

 خالل تواجدنا في منزل المبحوثات ، فالمرأة العاملة بعد عودتها من العمل تذهب مباشرة للقيام باألعمال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .85، 82والنشر، ص، دار النهضة العربية للطباعة الزواج والعالقات األسريةسناء الخولي،  0

 .35عبد العليم ناصر، مرجع سبق ذكره، ص  فبيومي، عفامحمد أحمد  0
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خر، وبعد إكمال هذا آفال تكملها وتذهب لعمل  ألعمال،افبمجرد ما تبدأ في إحدى  ،وتنظيفية من طبخ المنزل

في المنزل وعدم  هاالتعب واضحة عليها، خصوصا إن كانت وحد العمل ترجع إلى العمل األول وعالمات

 .في ذلك وجود من يساعدها

فبعض النساء غير راضيات لعدم مساعدة أزواجهن لهن في القيام باألعمال المنزلية، بينما ترفض أخريات 

تماما أي مساعدة من األزواج حيث تعتقد الكثيرات منهن أن األزواج الذين يشاركون في تلك األعمال يصبحون 

للشجار  االمساعدات قد تكون مصدر وبالتالي فإن هذه، التي يتفوقن فيها المجاالتفي منافسين لزوجاتهم 

والمتاعب، والجدير بالذكر أن كثير من األزواج يتجاهلون مظاهر اإلهمال والقذارة في منازلهم حتى ال تطالبهم 

أَناَ  يعاوننيي ْشغاالْت اْلّدار ْويالَ أَنَا راَجلي َماْيحبْش ْيعلونِي ف:" حيث تقول سيدة  ، 0الزوجات بمساعدتهم 

ْتباْنليِهَِذيْك اْلْشغاالت ْنتاَْع نساَ َوَحْدهم ْوِكي ْيقُوم بيهَا ْتطيّْح من قيِمتُو بّصْح أنَا َمانْرفْضْش malgréَمانَكرْهشْ 

( . 15)مقابلة رقم "َساعْدني ، ْعال َخاطْر اْلخْدمة ْنتَاع بّرا ْواْلَخدمة ْنتاَع الَدار تَعْبني بَزاَْف  يالَ الُمساَعدة ْنتاَعوا إ

ِكي نَْلقى ُروِحي َعياّنة نَطلْب مْن اْلزوْج ْنتَاعي ْيَساعْدنِي ْبَصح هو يَرفَْض،  toujourأنَا :" دة وتقول سي

défois  بَصْح هو َما يَْهدْرْش ْوالَ ْيقُولي ْعالَه َمادْرتِيهُمْش  ْيَخاف إياّلَ يْصراو  للويكاندْتَخلي بْعض اْلْشَغاالت ،

رة ْلقَا فَْوضى فِي َداْر، ْوأنَا ُكنْت َعيّانَة ْمْلَخدمة ْنتَاْع بّرا ْوزاَْدني هَو ْعالَه َما َخطpar cequeَمشاِكْل بيِناَتنا 

، مْن هذيِْك الَخطرة َمازاْدْش قَالي ْعاله َمادِريْش ْشغااَلْتك ْيَخاف بيناتناَغاالت ْصراْو مَشاِكْل ْكبَار َداْرتيْشهذُو اْلشْ 

 (.13)مقابلة رقم " ْندُوُمْندي منُو ْيعاَونيْيصراْو َمشاِكْل َولِيْت 

مال المنزلية وعلى أية حال مرأة عن أخرى حول موضوع مساعدة الزوج لها في األعإي كل أر يختلفوهكذا 

حترام رأيه فبالرغم من وجود بعض اإلنتقاالت في إي الزوج سواءاً حّب المساعدة أو رفض ويجب أر هذايبقى 

لسنوات الماضية، فإن اإلطار األساسي للتخصص في األمور النوعية لم يتغير بشكل األدوار النوعية خالل ا

جوهري، حتى عندما تعمل المرأة أوقات عمل كاملة خارج المنزل، فالمرأة الزالت تقوم بمعظم األعمال 

 .المنزلية وكذلك رعاية األطفال، بينما يزال الرجل هو كاسب العيش لهذا األسرة

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .85، مرجع سبق ذكره، ص الزواج والعالقات األسريةناء الخولي، س 0
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 : العاملة تأزم الحياة الزوجية للمراة -1

تتعرض المرأة العاملة إلى مشكلة سوء عالقتها الزوجية، علما بأن عمل المرأة خارج البيت كما تشير  

جتماعية ويثبت إقدامها في حترام والتقدير ويرفع منزلتها اإلاألبحاث اإلجتماعية  يجلب لها اإلللدراسات و

تها ويدّعم إستقالليتها معنوياتها ويعّزز ثقتها بنفسها ومكاناريا ويقّوي األسرة والمجتمع ويرفّه عنها ماديا وحض

نه سوء وتوتر العالقات الزوجية تأتيان من غياب المرأة عن البيت لساعات طويلة، وتّعرضها أ، غير 0وذاتيتها 

ى تقديم ن واحد وعدم قدرتها علآباألدوار الوظفية والمنزلية في  لإلرهاق والتّعب والملل بسبب إنشغالها بالقيام

العناية المطلوبة للزوج واألطفال ومما يسيئ إلى العالقات الزوجية عدم مبادرة الزوج وباقي أفراد العائلة على 

وعدم  ،المسؤوليات تتراكم عليهاجبات المنزلية والعناية باألطفال مما يجعل األعمال وامساعدتها في أداء الو

زوجته مقصرة في خدمته وخدمة  ا يعتقد الزوج بأننلبيت، وهإلتزاماتها داخل وخارج ابقاء باإلالقدرة على 

أطفاله وغير قادرة على إدارة وتمشية أمور البيت ومثل هذا اإلعتقاد يسيء إلى العالقات الزوجية وبسبب 

 .المشاكل بين الزوجين مما يؤثر على إستقرار األسرة ووحدتها 

ت أي كلما إبتعدت عن المنزل، حيث تشير الدراسة التي قام فمسؤوليات المرأة تزيد ّكلما كانت عاملة خارج البي

عمال الروتينية ستطعن القيام باأليعلى النساء العامالت ال(  0112ا ، أورتيجاوتاناك 0111باكيستر سنة )بها 

وبالتالي فإن إهمال المرأة العاملة لمنزلها وأسرتها يؤثر على حياتها الزوجية ،  0 اليومية الخاصة بالمنزل

لُو، امن ُكثرْة اللّي تَْخدم اْلْنهاْر َكاَمل واْنحِي َعيّانة للَّدار ماَنَْقدرْش ْنديِر وَ :" ويجعلها صعبة، حيث تقول سيدة

 َحتىَّ والَدِي ْوساَمحة فِيهُم، ْنَخلي ِغيْر ْعجُوزتي تْتهالَ فِيهُم، بَصْح ْتّولي تَْزَعْف ْعلّي كِي ماَْنحوْسش علِيهُم، 

َوْعلى هَذي ...َماعْنِديْش اْلَوْقت  par ceque انْغسلّْلهم ، قَليْل ْويْن َما نُغَسلّْلهم ْو ْنبدلّْلهم وْنجَمع ْمعاَهمْ مَ ْتوّكْلهْم 

تاَْكلة ِغير على ْعجُوْزتي، ْبَصح ُكّل يُوْم ْتْزَعف ْعلِّي ْوْتِشيطْن ْعلّي راَْجلي ْويَزْعفو ْعلّي في ُزوْج، بَصْح أَناَ 

ْيقاَرْعلِي، ْشغاالَت اْلّدار مْن ِجهَة ْوراَْجلي من جهة ، إيالَ  ْنديْر كّل شِئ ِكي ْنجِي ْملَخدمة نَلقى ُكّل شيِ  َمانَْقدرشْ 

ْينُوضو لّي ْو يََزْعفو  ّحماَتاَتي( ْغسيِل اْلماعيِْن، َو اْلْطيّاْب، واْلتَْنِظيف) لّذراِري ْوخلِيْت ْشَغاالْت اْلّدارْ  رْحتْ 

راِري ْورْحْت ْلْشغاالْت اْلّدار ْتقُولِي شِي َواجْد، ِوياّلَ َخليِْت الذلِي ْبِغيتِي ْتِعيِشي باَطْل ْتلقَّي ُكّل َوْيقُولوُ  ْعليّ 

 (.11)مقابلة رقم " ْعالَه ْولْدتيِهم ِميْن ماَراِكيْش قَاْدرا ْعليِهمْ  ْعُجوْزتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31ص ‘ عفاف عبد العليم ناصر، مرجع سبق ذكره بيومي،محمد أحمد  0

 .181مرجع سبق ذكره، ص  ،والنوعسيكولوجية الجنس  ،سليطصبري  محمد 0
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سرة الزوج تعيش أالتي لديها أطفال والتي تعيش مع المرأة العاملة خصوصا المتزوجة وومن هنا نستنتج أّن 

حياة صعبة بين العمل والمنزل وتلقى المشاكل مع أسرتها خصوصا حماتها وأخوات زوجها واللواتي يحاسبنها 

مراعاة عملها خارج البيت هن يفرّضن عليها القيام بأدوارها المنزلية  دون أال المنزلية حيث على القيام باألعم

لمرأة التي تعيش في مشاكل وصراع ولهذا فهي تعيش في مشاكل وصراع معهن، وهذا ال ينطبق فقط على ا

ون تعيش في بيت يضا على المرأة التي تكون تعيش مع أسرة الزوج ، بل تنطبق أيضا على المرأة التي تكأ

نها تعيش مع زوجها ألمشاكل العائلية بالرغم من بعض افهي أيضا تعيش في ،  طفالهاأمستقل مع زوجها و

َمانُوَصلْش défoisأَْنجي َعيّانة مْلَخدمة:"، فهي تلقى بعض اإلنتقادات من الزوج حيث تقول سيدة طفالها فقطأو

ْنقرِي أَوالَدي  ْقليْل َما يَْبقاَلِيْش اْلوْقت بَاش    transportاْلَخْدمة ْبِعيدة ْعلى اْلّدار ْو  parcequeبَْكري لْلّدار 

 هذا ْيَخلّي َراْجلي يّْزعْف ْعلّي َو ْيقُولِيَراِكي َساْمحة فِيهُم ْوساَْمحة في اْلدارْ ... ْوْنتاَبع الّدراَسة ْنتَاْعهم 

parceque défois َِكيماَ اْلطيّاْب .. َماْنقُومش باألْعماْل المْنِزليّة ْنتاَوعْي فِي َوْقتهاtoujour  ِيْر ْنَخليه في األَخ

 (.15)مقابلة رقم " نَْلقى َراْجلي يَْزعْف علِّي  toujoursرُوطَارْ  َوْنديِروُ 

ج فالمرأة حتى ولو كانت عاملة فهي مسؤولة المسؤولية الكاملة عن األعمال المنزلية ورعاية األطفال والزو

ة األسرة من خالل عالإ)قتصادية لألسرة ا الزوج فهو مسؤول عن النواحي اإلمأوباقي جميع أفراد أسرتها 

رة ن تكون ربة بيت ماهأالفتاة منذ الصغرها تتطلب منها  تلقاهاتالعمل خارج البيت، فالتنشئة اإلجتماعية التي 

تؤثر عليها أي ظروف  في ذلك ، غير أنه وبخروجها إلى العمل وممارستها  نتهتم بجميع شؤون منزلها دون أ

، وهذا ماجعلها تعيش مشاكل (العمل المنزلي)مل الّدور األّول جعلها ته( العمل خارج البيت)دور الجديد لل

 .حياة السعيدة  والهادئة إلى الحياة التعيسة التنتقل من و زم أة عديدة ويجعل حياتها الزوجية تتأسري

الذي  و لشير إليه النظرية الوظيفية التقليدية حيث أنها تعتبر أن المكان الطبيعي للمرأة هو المنزتوهذا ما 

مسؤوليتها المنزلية واألسرية وخروجها عن لجاوز تهو عبارة عن و خر آاليجب أن يحتوي على نشاط 

ومنه  ، 0المعايير المعترف بها، كما أن عملها خارج البيت في أي حال من األحوال ال يساهم في قطاع اإلنتاج 

جب أن تخالف هذه رضى به وال يجتماعية وتترضى بما فرضته عليها تنشأتها اإلنستنتج أنه على المرأة أن 

ثر على حياتها األسرية خصوصا إذا كانت متزوجة ، وأكثر ما يؤثر عليها هنا هو عملها ؤالقاعدة كي ال ت

ها عن المنزل لساعات ابيإلى غ تها األسرية وهذا راجعاخارج البيت ،هذا األخير ينتج عنه سوء وتؤثر عالق

 ، حيث  ن واحدآالمنزلية في و جبات الوظيفية الإلرهاق والتعب بسبب إنشغالها بأداء الوما يعرضها هذا طويلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 290، ص،0118،  0، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،طجتماعيالمدخل إلى علم النفس اإل،باسم محمد ولي ،  لعبيديمحمد جاسم 0
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بَاْش ْنديِر قَاْع ْشَغاالت الّداْر َولِيّت ِكي ْنجِي َراْجَعة لْلّدار  ْأْنجي لْلَخْدمة رُوطَار اْلَوْقت ماَ ْيَخليِنيٍش:"تقول سيدة 

ْبصْح ..  freetْندير ِغير ْسالطة َوْل َحاجة ْخفيفة كيِماَ الْ  défois..نَْشري فِي ْطريِق َماْكلة َخفيِفة ْنتَعّشاو بيِها 

.. َمانْقدرْش ْنَخليهُم لْلويَكاْند les gateauْو    les platsبَاْش ْندير َحاجة ْنْتعب ْعلّيها ْوتِديلي مْن وْقتي ِكيما 

 (.11)مقابلة رقم " اْلَزوج ْنتاَعي َولَّ يَْزعف ْعلّي ِكي َماْنطيبّلُوْش َحاجة ْمليِحة

بممارستها دورين إجتماعيين في حياتها وبعد مكان عملها  وذلك ضيق الوقت للمرأة العاملةبنه أمن هنا نستنتج 

جتماعيين، فما وجدت إال  شراء بين دوريها اإلعن المنزل جعلها تلجأ إلى البحث عن أي طريقة لكي توفق 

لتي قد تواجهها في ت ا الوجبات الخفيفة من الخارج أثناء عودتها من العمل وذلك لتجنب قدر اإلمكان المشاكال

ع أسرتها، ولكنه بالرغم من هذا فهي لم تستطيع حل مشاكلها األسرية بإهمالها لها، فالعمل المنزلي هو البيت م

أشغال بالخفيفة  يتوجب عليها اإلهتمام  أساسي لّربة البيت إذا ال يمكن أن تعيش المرأة األم لشراء الوجبات

باألوالد للذهاب والرجوع من المدرسة،  هتمام ألسرتها ، إضافة إلى التنظيف واإلالمنزل وتحضير الوجبات 

ختيار إحدى األدوار ولكنها إسبة لعمل المرأة، وهي يجب عليها هذه اإلهتمامات هي المشكل والعائق بالن

مل فيجب عليها إتقانه، حيث تقول بهذا الع تقومخصوصا بوجود أسباب جعلتها  باختيارها للعمل خارج البيت

مقابلة رقم " ْنصَرف عْلى اْلّدار ْوالْزم َحتّى َحاجة َماْتُخصهم الزْم ْنوْفرْلهم ُكّل شِئ  ْخَرْجت نَْخّدم بَاشْ :" نسة آ

نَْخّدم :" وتقول آنسة (. 19)مقابلة رقم .." ْقريِنا بَاْش ْنَخّدمُو َماشِي بَاْش ْنقُْعدوا ْفّدارْ  ..:" وتقول أنسة ( .0)

 (.01)مقابلة رقم " ْعالَخاْطْر ْيَخْصني اْلّدراَهم 

 حول عمل 0113خالل الدراسة التي قام بها الدكتور محمد أحمد بيومي والدكتور عبد العليم ناصر سنة  و من

من أفراد العينة  % 31،8المرأة في األسرة العربية، فمن بين النتائج التي جاءت بها هذا الدراسة بأن نسبة 

كما قامت ناد بدراسة حول األسرة وكان  1يجدون بأنه يِؤدي إلى التقصير في شؤون المنزل  ومتطلبات  الزوج 

الهدف من هذه الدراسة التعرف واقع العالقة الزوجية التي تكون فيها المرأة عاملة وذلك بمقارنتها مع المرأة 

 سنوات وذلك في ثالثة  01إلى  0رة على أمهات يبلغ ّسن أبنائهّن من استما 588الماكثة بالبيت، حيث تم توزيع 

حيث ‘ مدن مختلفة، فمن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو إرتفاع نسبة الطالق بالنسبة للنساء العامالت

 لبيت الغير بالنسبة للنساء الماكثات با % 21في حين بلغت % 11بلغت نسبة النساء العامالت الطالبات للطالق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33ص ‘ لعليم ناصر، مرجع سبق ذكرهعفاف عبد ا بيومي،محمد أحمد  0
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 التوافق الزوجي فتوصلت إلى أنّه هناك توافق أكثر بالنسبة للنساء غير العامالت عامالت، وفيها يخص مقياس

، فالمرأة بعملها خارج البيت تعرّض حياتها الزوجية إلى  0عكس النساء العامالت اللواتي هّن أقّل توافق 

 . مشاكل عديدة والتي قد توصلها إلى الطالق

حيث أنه في الماضي كانت مكانة النساء تقوم على أساس ما تفعله كربة :  ة العاملةأالمكانة النسبية للمر -

بين مكانتها مكانها أن تختار بإ هحكم على مكانتها، أّما اليوم فإنبيت، وبالتالي فلم تكن هناك أي مشكلة عند ال

فعمل المرأة خارج البيت جعلها تحصل على  . 0 مرأة عاملة لها مركز في عالم الشغلإكربة بيت ومكانتها ك

ها األشغال مكانة نسبية في المجتمع الذي تعيش فيه، فبعدما كانت لها مكانة مرموقة ببقائها في المنزل وتعلّم

، خرجت للعمل وهبطت مكانتها اإلجتماعية وأصبحت نسبية وأصبحت المرأة العاملة محتقرة المنزلية وإتقانها 

ِكي ْنجُو َراْيِحيْن لْلَخّدمة َوالّ َجاييّن َمْنها النّاْس ْتْولِي :" صا البّطالون، حيث تقول أنسة من قبل الرجال خصو

هَّذوْك الْرَجاْل أَلِي َماعْنَدهُمْش َخّدمة ْيّولّوْيَعلّقُو ْعليِنَا ْويّديرونَا بَلّي surtousْتُشوْف فِينَا ُشوفَة َماِشي ْمليَّحة 

( 01)مقابلة رقم "ْنا ِكيفَاْش اْلْنساء يََخّدمو ْواْلّرَجال قاْعِديْن للّي َماْلقاَوهَاْش وْيقُولوااْلَخّدمة ّسبّة ْنتَاْعهم فِي الْ 

ِكي :" فالرجال البطالون يحسدون المرأة على عملها ويقللون من مكانتها مهما كانت عالية، حيث تقول أنسة 

 رُوَماَحبُوْشيَْعطيْونَا َخْدمةن ْبالَ َخْذمة، ْيقُولُونَا أْحنَا َما ْعييّنَا ِكي ْنديْ لِّي قَاْعديِ أ les jeunes ْعلىَ  أْنجُو فَايّتِينْ 

وهكذا فإنه (. 18)مقابلة رقم " ْعطَاّوهَاْلُكم، َراهْم ِغيْر ْلبنَاْت يََخْدمو، َواْش َمِديتُوْلهم بَاْش َخّدُموُكمْ  ْوأْنتُوما

 حيث تقول ، وتنمية المجتمع من خالل عملها، فهي تبقى مكانتها نسبيةمن مساهمة المرأة في اإلنتاجية  بالرغم

قاَتنِي َخّدامة بَطّلْت ْوقَاْلْتلي أَنَا ْيُخْصني ْمراَ ْنتَّاْع ّداْر َماشِي ْمراَ لَجاْت واْحدة تَْخطُبنِي ْو ِكي اْ :" نسة آ

toujours  فالنساء أيضا يقمن بالتقليل من هذه المكانة (. 19)مقابلة رقم .." بَّرا ْأَدايّة اْلطّريِق ْوَجايّبَْتها

 .ويربطون مكانة المرأة بالعمل، وعليه تصبح مكانتها نسبية

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .88،ص 0892، ،لبنان، دار النهضة العربية  سيكولوجية المرأة العاملةكامليا إبراهيم عبد الفتاح،  0

 .85، مرجع سبق ذكره، صالزواج والعالقات األسريةسناء الخولي،  0
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ِكي  surtousاْللّي ُكْنت ْسميِنة َولّيت ْرقِيقَة  َمْمبدْ :" تقول سيدة :  المشاكل الذاتية والجسمية للمرأة العاملة -1

َوالّْت َعْندِي :" ، كما تقول سيدة أخرى (13)مقابلة رقم " ْنجِي لِّدار نَْخدم تَانِي َشْغالْت اْلّدار أنَْخَدم بَّرا ِوْنَعاود 

َعايّشة َوْحدي  ِكي َمارأنِْيشْ  surtousقَاَرْعلي،ي َخّدمة ْنْلقى القُْضياْنّ لّغالت اْلّداْر، ِغيْر ْنِجي مَ ُعْقدة نَفِسيّة مْن شَ 

فالمرأة (. 10)مقابلة رقم " ْيقُولولِي الَْزم تَْقضي ِكيفَك ِكيفنَا َوحّمتاتي ْزتيوْعجُ toujours ْمَع َراْجلي ْووالَدي، 

والتشجيع بحكم طبيعة تكوينها من النواحي السيكولوجية والجسمية والعقلية فهي تحتاج إلى التواصل النفسي 

نعكس إلتها النفسية بالجفاف واوالتوّدد والتعاطف، فإذا فقدت المشاعر في بيئة العمل أو في المنزل أصيبت ح

زوجة، وبين كعلى ذاتها بين مشاعرها كأم أو  ذلك على قدرتها على العمل ، وهذا راجع إلى أنها تكون منقسمة

كما يعمل على تشتيت الجهد وعدم ضبط النفس وفقد القدرة على  اضطرابإفها في العمل، وقد يسبب لها ذلك موق

التركيز، أما من الناحية الجسمية فهي أضعف بنية مقارنتها بالرجل، ومن ثم يتطّرق إليها التعب والسأم بسرعة 

ة وفر لها ما توفر للرجل من طول الممارسة وكثرتلي، هذا ألنه لم يآلبالملل نظراً لروتينية العمل ا وتصاب

 .التجارب وتعدد الخبرات 

تفسيرا فيزيولوجيا لإلختالف بين الجنسين، فوجد أن الرجل لديه قوة جسمانية  Murdock ولقد قّدم ميردوك

مل حالتي لها أعباء الفيزيولوجية لل متفوقة على المرأة فهو يستطيع القيام باألعمال العنيفة عكس المرأة

 .0والرضاعة

، نجدها (خارج المنزل  دور في المنزل ودور)ا اليومية فالمرأة العاملة بممارستها دورين إجتماعين في حياته

في :" نسةآن األدوار التي تمارس، حيث تقول دائما تعاني مشاكل جسمية ونفسية وذلك لتعبها وإرهاقها م

يْ  أَللّي ْنقُوْم ْبَشْغاالْت الّّداْر، َكايّن ْنِجي لْلّدارْ أَكاّمْل ْوأَناَ َواْقفة ْوِكي  اْلَخْدمة أْنهارْ  ماَ عاَونِي فِي اْلّداْر ْبّصْح هُوِِ

ِديراَْكْت ْنرُوْح  اْلْشغاالْت ْنتَاْع اْلّداْر اْلّصباَح ِكي أناَ َما ْنكوْنْش ْفّدار َوأناَ ْنقُوْم بيهَا ِكي ْنرَجْع َمْلخّدمة،ش يْقضوُ 

ْشَغاالَتي َما ْوالْش َعنّدِي اْلَجْهد بَاْش ببة بَاْش ْنقُوْم وَوليِّت نّعيا ْبَزاْف ْوَولّيْت ْنلقّى ُصعُ  يُوم كيَّما هَاّكا ليِهاَ ُكلّ 

وهكذا تبقى المرأة العاملة تعاني من مشاكل جسمية ونفسية وذلك لبنيتها ( .18)مقابلة رقم " نَْقضي 

نزل وفي مكان العمل ، خصوصا العمل المنزلي ، إضافة إلى كثرة إنشغاالتها في الم الضعيفة الفيزيولوجية

الذي ال ينتهي والذي يعاد تكراره كل يوم وهو عمل مرهق من الناحية الجسمية أكثر بكثير من العمل المأجور 

خر باإلضافة آدا عاطفيا أكثر من أي عمل مأجور الذي قد ال يكلفها جهدا عضليا للقيام به، كما أنه يأخذ منها جه

 .فيزيقي إلى الجهد ال
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يواجه معظم العمال مشكلة البعد المكاني للعمل عن  : صالتاالمو  ةمكان العمل عن البيت وقلكلة بعد مش -8

صالت، سواء كان هؤالء العمال رجاال أو نساءاً غير أنه اباإلضافة إلى قلة النقل والمو( المنزل)مكان اإلقامة 

خر إلى جانب العمل المنزلي غير آجتماعي إشكلة كونهن ربّات بيت ولهّن دور المهذه النساء تعاني أكثر من 

ساعات  9م الحاالت ظمعأنه باإلضافة إلى عدد الساعات التي تقضيها في العمل خارج البيت والتي تدوم في 

ْسبّعة َحتّى ن النَْخدْم مْ :" وتقول سيدة(. 13)مقابلة قم " ساعاْت في اْليّوم  9نَْخدم :" يوميا حيث تقول سيدة 

ني مشكلة الوصول إلى البيت متأخرة مما يؤثر على افإنه بعد خروجها من العمل تع(. 11) مقابلة رقم" لْلَرْبعة 

بقاء صالت مما يجعلها تطيل  الاقيامها بالعمل المنزلي وتجد نفسها متعبة من العمل وخصوصا قلة النقل والمو

اْلَوقّت  نصانِي َمْغبونَة، رَ :" ل أنسة في الشارع تنتظر وسائل النقل لتركب فيها وتعود إلى منزلها،حيث تقو

نْرَكبلهاَ باَْش نّْوصللّها واْلْرّكبة ْقليلة  ْيليقْ يْبالَصة ْبِعيدة ْعلى اْلّدار،  نْخّدم في اْيرُوح ِغيّر ْفطَريِق ْواْلَرّكبة، أَنَ 

لُوالَد لُو كاْن راَنٍي ْنعاَنِي ْشكوْن ُوطاْر لْلَخّدمة، وْمزيّة ماَعْنديْش ر ْتوْصليشاَ ْوالَزم ْتبْكري باَْش ْتلّقايّها بَاْش م

المرأة العاملة في حياتها ، ف( 18)مقابلة رقم " وْشُكون ألِّي يْتهاَل فِيهُم ... ْوْشكوْن ألّي يْغَسللّهم... ألِّي يّوْكلهُم 

هي مشكلة التي تواجهها في مكان العمل فتأتيها مشاكل أخرى و ىراليومية تعاني كثيرا فال تكفيها المشاكل األخ

الوقت وبعد منزلها عن مكان العمل واألكثر من هذا هو قلة النقل والموصالت مما يعرضها لإلرهاق من طول 

مرأة متزوجة وولديها إبالعمل المنزلي وخصوصا إذا كانت ثر على قيامها ؤِ إنتظارها لوسائل النقل هذا مما ي

ليها اإلعتناء بهم والجلوس معهم ألطول وقت عب لتزمات أسرية وباإلضافة إلى وجود أطفال حيث أنه يجإ

و سيارة الزوج أو سيارة العائلة ، حيث أا على سيارة سواءا كانت سيارتها رهضافة إلى عدم توفممكن، باإل

ي ُموبيِل، لُو َكاْن َجاْت َعنّدنا ماَ نْنْغبْش فوطُ  أنَا ْنروْح لْلخّدمة باْلنَْقل اْلُعموِمي، َماعنّدنَاشْ :"تقول سيدة 

وعليه فوجود السيارة في البيت الذي تعيش فيه  (.13)مقابلة رقم " وهَاَكا نْربَْح ّشويَة َوْقْت  transportالْ 

صالت ومهما كان مكان العمل بعيدا عن مكان إقامتها االمرأة العاملة يجعلها ال تقع في مشكل النقل والمو

 .فبوجود السيارة يصبح قريبا

ن أ ى، في التّكتل السكني الباريسي إل المؤسسة الوطنية للدراسات الديموغرافية ويبّين التحقيق الذي أجرته

 .0معدل الوقت كان ساعة وربع ذهابا وإيابا منذ حوالي بعض سنوات

 حول الحياة العمالية وعدد الساعات التي 0895سنة "بيان فيل"و"جورج فريد مان "أّما الدراسة التي قام بها 
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منشورات عويدات، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، الجزائر، ،  عملالرسالة في سوسيولوجيا  ، عمانونيل يوالند: بيارنافل،تر جورج فريدمان ، 0

 .232، ص 0895، 0ط
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يقضونها في التنقالت وجدوا بأن العديد من الّعمال كانوا يقضون أكثر من ساعتين في تنقالتهم والبعض منهم 

فالمشكلة األساسية هنا هي مشكلة قلة  .0 كان يمضي أكثر من أربع ساعات وأحيانا أكثر من خمس ساعات

الوقت، فحين يشتغل أحد العمال ثماني ساعات في اليوم ويبقى في مكان العمل ساعة تناول وجبة الغذاء 

المرأة العاملة،وهي ذا ما ينطبق على  وقت النوم وهفال يبقى له في بيته إال ويقضي ساعتين ونصف في التنقل ،

 .كان العمل عن مكان إقامتها مما يخلق لها مشاكل أخرى تعاني كثيرا من مشكل بعد م

ة وظائف سلبية في أن ظواهر اإلنفصال بين مكان العمل ومكان اإلقامة تنتج بالضرور" لوى شينور"كما يرى 

ثارها على الجوانب السيكولوجية لألفراد والجماعات إلى جانب المشكالت اإلقتصادية التي آالمجتمع تنعكس 

، فهذه  صالت واإلسكان والخدماتاالجماعات المهنية والمشكالت المجتمعية المرتبطة بالموتتعرض لها 

 ، 0 الظواهر تخلق بالضرورة مشاكل الصراع اإلجتماعي والمهني وتعتبر عامال من العوامل تفكك الجماعة

داخل لبيت والعمل فالمرأة العاملة التي تعمل في مكان بعيد عن المنزل تتصارع أدوارها بين العمل خارج ا

 .صالتاوالبحث عن الموالبيت 

  :المنزليتوفيق المرأة العاملة بين المهنة والقيام بالعمل  طرق :الثانيالمحور 

في ذلك  طرق و تنظيماتها بالعمل المنزلي تتبع عدة حتى توفق المرأة العاملة بين عملها خارج البيت وقيام

 :تي كاآلوهي 

شعوره  هو لتي تحّول الفرد إلى جحيم اليطاقحيث أنه من أهم العوامل ا : والفراغحة اص أوقات الريتخص -2

اليومية، فعمل المرأة خارج البيت كما  قوم بها في حياتهيلتّوتر وهذا بكثرة األدوار التي بالتعب وعدم الراحة وا

جتماعية التي تقوم ين أدوارها اإلجب عليها التوفيق بقيامها بالعمل المنزلي، ولهذا ي سابقا يؤثر كثيرا على ناذكر

خارج البيت  ختارت العملإإلى العمل المنزلي فكون المرأة  بها والتي تتمثل في العمل خارج البيت باإلضافة

مل العمل المنزلي أو تتوقف عن القيام به، فعمل المرأة لساعات طويلة خارج البيت يؤثر ههذا ال يعني أنّها ت

 هتمام بالزوج واألسرة ، ولكنه مع كل هذه الصعوبات التيفال وأداء الواجبات المنزلية واإلعلى رعاية األط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .232، ص نفسه  المرجع 0

، ص 0110للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، ، دار غريب النظرية و المنهجية األسس :جتماع المهنيالعمل و علم اإلالزيات،  عبد الحميد لكما 0

038. 
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والراحة التي وقات الفراغ أتتحّداها بأي طريقة، فهي تضّحي بتواجهها المرأة العاملة بين البيت والعمل، فإنها  

ْقبّل الَ نَْخدم َكاْن َعْندي اْلوْقت إلْلِي ْنريّح فِيه بَّصْح :" نسةآللتوفيق بين العملين حيث تقول  لديها وتخصصها

ا بَاْش اكّ َضْروك َما ْوالَْش َعْندِي اْلَوقْت، هََذاك اْلَوْقْت إلْلِي َكاْن َعْندي ْولّيِْت نَقضِي فِيه ْشَغاالَتي ْنتَاْع اْلّداْر، هَ 

 إلْلي  َكانّشَماْتأْثرْش اْلَخّدمة نتَاْع بّراَ ْعلَّي وْعلى ْشَغاالتِي في اْلّداْر ْوفْلَخْدمة، هَاَكا َولِيْت نَْخدم َخدْمتي نِيَشاْن ماَ 

ْت فِي حْسم parcequeيِتْش  نَْهمل اْلواْجباْت ْنتَاِعيْوْعالْه ْدرتِي هَاذي، َماْولْ  ِذيكْ  ْعالَْش َما ْدرتِيشْ  ْيقُوليِ 

الَْش َعْندي َوْقْت ْنريّْح فِيّه ْن ْشَغالتِي ْبّصح هَاَكا َما وأْوقَاْت اْلّراَحة ْنتَاّوعِي ْو أّوقَاْت اْلفَراَْغ بَاْش ْنوفّق بِي

أجل التوفيق بين  منومنه نستنتج أن المرأة العاملة (. 10)مقابلة رقم " َمانَْهْملْش ْشغاالتِي أْلُمهيِم نُْرماَل...

 .الفراغالراحة و عمليها تفعل المستحيل حتى لو كلّفها األمر التضحية بأوقات 

، حيث 0".قبل الظروف التي ال يقوى على تفسيرها يرضخ الشخص ويت" م أحيانا عندما كما أن هذا التوفيق يت

 parceque، َما َعْنِديْش َحّل َواْحداْخر و الخدمة نتاع برا الَزْم ْعلّي ْنوفق بِيْن اْلْخدَمة ْنتَاع اْلّدار:" تقول سيدة 

ْيعاّونِي إِللي َما َعْنديشْ  ِِmalgré  ْغْل ُكّل ستِكيفَاْش ْنّديْر ْوالَزم نْ  لّي ْنديْر ْشَغالَتِي ْفْلخْدمة ْوفَداْر َما َعْنديشْ ال

 ( .13)مقابلة رقم " تَاعي مْتماْسكة َوْقتِي بَاْش ْنوفَق بيِنَاتهُم وْنَخلي اْلَعائِلة نْ  ْدقِيقَة ْمن

من الرجل، ففي النهاية هي التي تقوم به سواء  أكثرومنه نستنتج بأن المرأة تعلم بأن العمل المنزلي يخّصها هي 

 .قامت به في وقته أو في غير وقته

كما أن المستوى التعليمي سهّل للمرأة إمكانية التوفيق بين العمل خارج البيت والقيام بالعمل المنزلي، حيث أن 

التعليم مّكنها من فرص العمل المناسب لها فأصبح العمل ال يحتاج إلى القوة الجسمية كما كان من قبل بقدر " 

 ة ْو بِديِْبلوْم ْنتَاِعي َما َعْنِديْش ُمْشِكلة فيِ يراايْن أنّا قْ مِ :" أنسهحيت تقول . 0 "إحتياجه إلى المهارة والتدريب

 ْبّزاْف على هَاِذي ْنوفقْ  َماَعْنديِشْ .. ْفلَخدمة َحاْكمة ِغير اْلبيِرُو ْو قَاْعدة عال خاطراْلّداْر  اْلتّوفِيْق بيِْن اْلَخْدمة و

مستوى التعليمي الن أومنه نستنتج (. 10)مقابلة رقم " ... normal اْلَخدمة ْنتَاْع اْلّدارْ  بِيْن اْلَخدمة ْنتَاْع ْبّرا و

العاملة بين عمليها خارج البيت وداخله حيت أنّه بمستواها التعليمي العالي  المرأةلديه الدور الكبير في توفيق 

عضلي ولهذا فإنها ال تجد الجهد التحصل على المناصب التي تتطلب منها الذكاء والمهارات العالية وليس 

التي تستخدم فيها الجهد الفكري  األعمالصعوبة في القيام بالعمل المنزلي والعمل خارج البيت وهذا ال يعني أن 

 .وأفضلاألخرى التي تتطلب الجهد العضلي فهي أسهل منها  األعمالسهلة ولكنه بمقارنتها مع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .001، ص0111، مصر ،الّدار العالمية للنشر والتوزيع ،التوافق النفسي والتوازن الوظيفيحسين أحمد حشمت، مصطفى عوفي حسين باهي، 0

 .022، ص0113، 08العدد  ،الجزائر ،األسريخروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره على التماسك  ،عوفيمصطفى  0
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لقد إرتفعت مكانة المرأة بعد خروجها للعمل ومشاركتها في العمل جنبا إلى جنب مع  : التخطيط األسري-1

وبالتالي ( زليالعمل المن)ول خر تقوم به إضافة إلى دورها األآبالتالي أصبح لديها دور إجتماعي الرجل، و

موظفة أو العاملة خارج البيت في دور ربة البيت ودور ال: جتماعيين متكاملين في حياتها إأصبح لديها دورين 

 ن واحد، وبالتالي فهي مطالبة بالموازنة بين ضرورات عملها اإلقتصادي والوظيفي خارج البيت وضرورات آ

البيت  واألسرة واإلنجاب، فبخروجها إلى العمل أصبحت مطالبة بتنظيم  ونؤالعمل المنزلي في اإلهتمام يش

 عملها المنزلي بما يتفق مع طبيعة عملها خارج البيت ، بما في ذلك وظيفة اإلنجاب فبدخول المرأة إلى سوق 

لى مثل الماكثة بالبيت التي ال تلجأ إ المرأةن تستخدم وسائل تحديد النسل أو تنظيمه عكس صبحت اآلالعمل أ

ليس لها عمل خارج البيت يمنعها من ذاك ، لهذا نجدها تسعى دائما إلى إنجاب أكبر عدد  ألنههذه التخطيطات 

ْعها ْتمنْعها بَاْش ْتّولْد ُكّل ْمّرة اهاْش أوالَْد ْبّزاْف الَخْدمة نتَ دالمرأة اْلعاملة ماعنْ :" من األطفال حيث تقول سيدة 

 presqueْعالَ هَاذي ..نتَاعها بٍوسائل َمْنع الحمل اهَذو الْمشاَكل ْتَحدد النّْسل  ْش ْتإيفِيتيابَ ..عالَخاَطْر ْتأثْر ْعليها 

 ومنه نستنتج أن المرأة العاملة تلجأ إلى(. 11)مقابلة رقم " قاْع اْلنساء اْلَعامالْت َعْنّدهم عدد ْقليْل مْن األّوالَْد 

تسعى  أنهاتحديد عدد األطفال الذين ترغب في إنجابهم وذلك من أجل التوفيق بين العمل والبيت واألطفال حيث 

خطيط إلى تقديم أحسن تربية إلى أطفالها وفي نفس الوقت عدم إهمال واجباتها األخرى ، وهذا ما يسمى بالت

 من أجل إسعاد أسرتها  يءالتخطيط لّكل شجل أن توفق بين العملين تسعى إلى أاألسري فالمرأة العاملة من 

عتماد عليها هو وضعها لمجموعة من المخططات لإلو ما جعل المرأة تتمكن من تخفيف مسؤولياتها األسرية 

 0.اإلنجابتنظيم عملية بأطفالها و ذلك  دلعد امحّدد التسهيل حياتها حيث أنها تضع تقدير

البحث عن شتى الوسائل و الطرق للتوفيق بين  إلىقد تسعى المرأة العاملة  : التنظيم و تحّمل المسؤولية-3

، و من أجل  ذلك تتبع إحدى الطرق التي لها الدور الكبير في عملية التوفيق المأجورعملها المنزلي و عملها 

ح ممكن في بر نجاأجل تحّمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها و لتحقيق اأهذه، و الذي هو طريقة النظام من 

" المرأة باش توفق بين شغاالتها نتاع الّدار و نتاع بّرا الزم تنظم وقتها : " حيث تقول سيدة . 0 جميع أمورها

كي تعرفي كيفاش ... التوفيق بين الخدمة و الّدار هو قضية تنظيم وقت: " ، و تقول آنسة(11)مقابلة رقم 

مقابلة رقم "  كصعوبات و يولي عندك الوقت باش تريحي فيه و توفقي في شغاالت تنظمي وقتك قاع ما تلقايش

تنظيم الوقت هو سالح المرأة العاملة في التوفيق بين مسؤولياتها األسرية و : " ، و تقول سيدة أخرى(19)

 ين أعمالها المنزلية، و من هنا نستنتج أن المرأة العاملة إذا أرادت تحقيق التوفيق ب(11)مقابلة رقم " الوظيفية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .010، ص 0811، مصر، دار الوفاق للطباعة، األسرةالزواج مصطفى المسلماني، 0

 .031، الجزائر، دار الغرب للنشر و التوزيع، بدون سنة، ص  كيف تنجح في حياتكعبد الكريم عبد الحميد،  0
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و أعمالها الوظيفية وربح بعض الوقت من أجل الراحة وعدم التأثر من كثرة واجباتها و أدوارها الملقاة على  

يجابية، كتنظيم الحجم إياة المرأة العاملة تأثيرات في حلنظام ل هحيث أن. طريقة لذلك هو النظام فأفضلعاتقها، 

الساعي لمختلف نشاطاتها داخل األسرة و خارجها، و إنجاز أعمالها في أوقاتها و تجنب تأجيلها لكي ال تتراكم 

، حيث أن تعّدد  0 عليها الحقا، فبدون نظام تتبعثر جهودها و ال تتحقق النتائج التي  تسعى للوصول إليها

منيا يحّدد أوقات عملها المنزلي و زثال جدوال متنظيم، كأن تنظم الالتي تقوم بها هذه المرأة تتطلب منها  األدوار

 .0 حالعمل و أوقات الفراغ و التروي أوقات و يوازن بين األسرةأوقات عملها الوظيفي و يقسم العمل على أفراد 

هاكانلقا روحي ... كل يوم وحدة تقوم بشغاالت الّدار... يرة النوبة فدار مع حماتاتيانا دأ: " حيث تقول سيدة

 ادائم، و منه نستنتج أن المرأة العاملة (10)مقابلة رقم ..." مريحة و نوفق بين خدمتى بّرا و شغاالت الّدار

 .تحاول البحث عن الطّرق التي توفق بها بين عملها الوظيفي و عملها المنزلي لتجنب الوقوع في المشاكل

الوظيفي  من بين الطرق التي تعتمد عليها المرأة العاملة للتوفيق بين عملها :عمال التكنولوجيات الحديثةإست -4

 األعمالعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساعدها كثيرا في ممارسة و عمليها المنزلي هو اإل

 . المنزلية في أقل وقت ممكن و بأقل جهد

فبتوفير المعدات التكنولوجية الحديثة في بيت المرأة العاملة كالمكنسة الكهربائية، آلة الغسيل، الثالجة، 

: حيث تقول سيدة ، 3 المنزلية باألعمالتسهل قيامها  األخرىالبوتاجير السخان، المروحة وغيرها من المعدات 

ت نتعب بزاف، بّصح ضروك كي شريت اآلالت كان الوقت مايقدنيش باش نخدم و نقوم بشغاالت الّدار و كن" 

وليت ... تغسل الماعين و المكنسة الكهربائية شغاالتي فّدار نقصوااللي المنزلية كيما الماشينة الفي و اآللة 

ثر على شغاالتي أش الخدمة نتاع بّرا تتش نعيا كيما كنت من قبل و ما والنربح شوية وقت نريح فيه و ما وليت

و منه نستنتج بأنه لألالتالكهر ومنزلية الدور الكبير في حياة المرأة العملة للتوفيق بين  (.13)رقم مقابلة ." فّدار

فاستخدام االجهزة و األدوات المناسبة في العمل فد يقلل من الشعور . عملها خارج البيت و عملها داخل البيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .031، ص نفسه  المرجع 0

 .013، مرجع سبق ذكره، صالمعاصرالمجتمع في  المرأةدراسة تحليلية عن دور  : علم إجتماع المرأةإحسان محمد الحسن،  0

 .082، 083، ص نفسه  المرجع 3
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 .األشغالن لآلالت دور مهم في تحقيق التوافيق بين إ، و هكذا ف0بعدم الّرضا عن العمل المنزلي 

العمل  أعباءفقط عن  مسئولةالمرأة العاملة ليست : ةتخصصمارب و الجيران و المؤسسات الستعانة باألقاإل -1

المنزلية و تحقيق متطلبات الّزوج و  األعمال أعباءأيضا عن  مسئولةالوظيفي الذي تمارسه خارج البيت بل 

فعمل المرأة لساعات طويلة خارج البيت البّد أن يتعارض مع . هتمام بهاو جميع أفراد أسرتها و اإل األطفال

مسؤولياتها المنزلية و واجباتها األسرية، و التعارض هذا يوقع المرأة العاملة مشكالت التوفيق بين متطلبات 

لهذا نجدها تسعى جاهدة  .0 يث ال تعرف على أية واجبات ترّكزو متطلبات عملها الوظيفي بحعملها المنزلي 

قارب و الجيران للبحث عن شتى الطرق حتى توفق بين مسؤولياتها األسرية و الوظيفية مما جعلها تستعين باأل

و راجلي و  أوالدي وحدي مع أنا عايشة: " المنزلية ، حيث تقول سيدة باألعمالجل القيام أفي مساعدتها من 

الجيران يعاونوني لقيت صعوبة باش نقضي شغاالتي نتاع بّرا و نتاع الّدار، بصح ضروك، وليت نطلب من 

عند عجوزتي  أوالديكي نروح للخدمة نخلي : " و تقول سيدة(. 12)مقابلة رقم " في شغاالتي نتاع الّدار 

parce que  الذاراري  ويشدلي كي لقيت شكون اللي يعاوني... في خدمتي غبنشننقاع ما ... ايذتسكن ح

كانوا عندي ضغوطات و مشاكل بين : " أخرى، و تقول سيدة (11)مقابلة رقم " موفقة بين خدمتي و بيتي

حة و موفقة االخدمة انتاع الدار و الخدمة نتاع بّرا، بّصح راجلي يعاونني في شغاالت الّدار راني هانية و مرت

، و منه نستنتج أن المرأة العاملة دائما تسعى إلى البحث (2)مقابلة رقم " تي نتاع الخدمة و نتاع الّدار في شغاال

 عن طرق التوفيق بين المسؤوليات الوظيفية و المسؤوليات المنزلية، فهي من أجل ذلك تفعل المستحيل ، حتى

 هذا نجدها تستعين إلىا، باإلضافة من زوجه أوأو الجيران  األقاربطلب المساعدة من  األمركلفها  لو

خالل فترة عمل األم خارج البيت  األطفالبالمؤسسات المتخصصة كرياض األطفال التي تتولى مسؤولية تربية 

نخليهم   parce queعليهم  وما نخّممش... أنا أوالدي نوصلهم للحضانة و نروح نخدم: " ، حيث تقول سيدة3

الزوج نتاعي  لكي نكمل الخدمة نروح نجيبهم و و... يحتاجوه ءيوفرولهم كل شيفي الحضانة ... في مكان آمن

هذه المؤسسة نتاع الحضانة ساعدتني بالبزاف باش نوفق بين شغاالتي نتاع الدار و شغاالتي نتاع بّرا ، بهم ييج

كالحضانة المتخصصة  رسال أبنائها للمؤسساتإ إلىالمرأة العاملة تلجأ  ، ومنه نستنتج أن(11)مقابلة رقم ..." 

 مطمئنة العمل و هي  إلىلكي يوفروا لهم الرعاية التي يحتاجونها أثناء غيابها عن المنزل، حيث أنها تذهب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18، مرجع سبق ذكره، ص رؤية ألهم قضاياها :المرأةاجتماع  معلسامية حسن الساعاتي،  0

 .011، 088، ص  مرجع سبق ذكره ،الحسنإحسان محمد 0

 .000، ص المرجع نفسه  3
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 عرض و تحليل النتائج         :                                                           الفصل الثالث     

 إلى، فهذا ما يجعلها تقوم بعملها الوظيفي و هي مرتاحة باإلضافة  مكان آمن إلى أرسلتهمكونها  أطفالهاعلى 

و من المالحظات التي الحظناها في بيوت . العمل المنزلي و بهذا توفق بين المسؤوليات الملقاة على عاتقها

،  المنزلية األشغالفي البيت لمساعدتهن في  األقاربستضافة بعض إ إلىن ألنساء العامالت أنهن عادة ما يلجا

 .أشغالهاالعاملة مرتاحة و موفقة بين  المرأةو هذا ما يجعل 

من أجل المساعدة في العمل  ،0 الشغالة يستخدمها اللواتي لديهن الّدخل المرتفع حيث أن :ستعانة بالشغالةاإل -1

: ، حيث تقول سيدة(العمل المنزلي و العمل الوظيفي)بين عمليها  ة مشاكلالمنزلي ومن أجل أن ال تواجه المرأ

اَمْة ْتقُوْم بِالِمينَاْج "   ،(11)مقابلة رقم " ُكْل ويَكاْند ْنِجيْب َخدَّ

 .و منه نستنتج أّن وجود الشغالة ببيت المرأة العاملة يجعلها توفق بين دورها الوظيفي و دورها المنزلي

حتى تستطيع المرأة العاملة التوفيق بين عملها الوظيفي و عملها المنزلي،  :التضحيةالقدرة على الصبر و  -1

 الصبر مفتاح: " ، حيث تقول آنسةه بأدوارها سواء في البيت أو خارجيجب عليها الصبر أثناء القيام 

، عندها شغاالت فّدار و شغاالت بّرا، باش  المرأة surtoutكي يجي يدير حاجة الزم يصبر،  اإلنسان... الفرج

و منه نستنتج بأنه من بين الطرق  (01)مقابلة رقم " اكل الزم تصبر توفق بيناتهم و ما تلقاش صعوبات و مش

التي تساعد المرأة على التوفيق بين أدوارها المنزلية و أدوارها الوظيفية هو الصبر بحيث أنها إذا لم تتحلى 

العمل خارج البيت و ) الملقاة على عاتقها  األدوارمها بأدوارها فإنها ال تحقق التوفيق بين بالصبر أثناء قيا

 (.العمل داخل البيت

باإلضافة إلى هذا، فالمرأة العاملة من أجل أن توفق بين أدوارها فهي تلجأ إلى التضحية بأوقات الراحة و 

شغاالتي ضحيت بقاع أوقات الفراغ و الراحة اللّي باش نوفق بين : " حيث تقول سيدة،  0 الفراغ التي لديها

 .، و منه نستنتج بأن التوفيق بين المهنة و البيت يلزم التضحية بأوقات الفراغ و الراحة(18)مقابلة رقم " عندي 

 أويلعب نموذج السكن الدور الكبير في تقليل مسؤوليات المرأة العاملة  إتجاه أسرتها  :ستقالل السكنإ -8

الزوجان  أصبح،  3عن الّدار الكبيرة  مستقل ، فلقد أصبح هناك تفضيل متزايد إلنشاء بيت جغرافي زيادتها

يفضالن العيش في بيت مستقل بعيدا عن أسرتهما وهذا ما قلّص وظائفهما خصوصا، المرأة و باألخص إن 

مشاكل ،  أيوجود أي صعوبات أو كانت عاملة خارج البيت فهذا مما يساعدها على التوفيق بين عمليها بدون 

 راجلي شرا ... نتاعي، بّصح لقيت صعوبات باش نوفّق بين شغاالتيأكنت عايشه مع الّزوج : " ول سيدةحيث تق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .018، ص  ، مرجع سبق ذكرهيدةبن عويشة زب 0

 .081، مرجع سبق ذكره، ص محمد الحسن إحسان 0

ة المجتمع، لدمري أحمد، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، سلس: ، ترالتطور و الخصائص الحديثة  : يةالعائلة الجزائرمصطفى بوتفنوشت،  3

 .039، ص 0892
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 عرض و تحليل النتائج            :                                                           الفصل الثالث  

ماكانش متطلبات كثيرة و ماكانش شغاالت بّزاف راني موافقة غاية ... نيسكنة و رانا عايشين فيها، رانا مهني

، (11)، مقابلة رقم " كي تكوني عايشه وحدك ماكانش شكون اللّي يحاسبك على شغاالتك... بين الخدمة و الّدار

و منه نستنتج أّن نموذج السكن لديه الدور الكبير في توفيق المرأة العاملة بين أدوارها الوظيفية و أدوارها 

المبحوثات، الحظنا  ، من خالل مالحظاتنا لهّن أثناء تواجدنا في بيت المنزلية دون أن تتلقى صعوبات في ذلك

، فهي مثلما تترك البيت مرتبا قبل  أشغال منزلية كثيرة نو ليس لديه طفالاألبأنهّن يعشن وحدهن مع الزوج و 

ستقالل السكن لديه الدور الكبير في إ، و  ، فإنها بعد عودتها من العمل تجده مرتبا كما تركته العمل إلىذهابها 

 .المنزلية أدوارها العاملة بين أدوارها الوظيفية و المرأةتوفيق 
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 عرض و تحليل النتائج                                              الفصل الثالث                           

 :الفرضياتمناقشة 

"  على قيامها بالعمل المنزلي  خارج البيت المرأةتأثير عمل " من خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بها حول 

تواجه المرأة العاملة مشكالت التوفيق بين عملها خارج البيت و عملها داخل : "األولىالفرضية نّص  ختباروإ

 :النتائج التالية إلىتوصلنا " البيت 

العمل خارج البيت مجموعة من المشاكل و  أوتواجه المرأة العاملة التي تجمع بين مهام المنزل و مهام الوظيفة 

م، فالمرأة العاملة تواجه مشكلة التوفيق بين متطلبات عملها و رعايته األطفالمشكلة تربية :هي كاآلتي 

 إلى، فبقاؤها خارج المنزل لساعات طويلة و التي قد تصل األطفالالوظيفي و عملها المنزلي خصوصا بوجود 

و سوء التربية، و  اإلهمال إلى األطفال المنزلية خصوصا تعرض أدوارهاعلى  ريوميا يؤثثمان ساعات 

ن قارنت حي" بثينة قنديل " النتيجة بالدراسات السابقة نجدها تتوافق مع الدراسة التي قامت بها بمقارنة هذه 

أبناء  أن إلىمن حيث نواحي شخصيتهّن و التي توصلت  الغير العامالت بأبناء األمهات أبناء األمهات العامالت

" العامالت يقل تكيفهم  كلما زاد غياب األم اليومي عن البيت خمس ساعات، كما أّن دراسة الدكتور   األمهات

حول أثر عمل المرأة على شخصيتها و أسرتها و المجتمع على  0811التي قام بها سنة " قنديل كاظم 

الماكثة بالبيت  المرأةّن نفس النتيجة حيث أّن النسبة األكبر من المبحوثات صّرحت بأ إلىإمرأة توصلت 031

 .األطفالعلى رعاية  األقدرهي 

محمد أحمد " ه الدراسة التي قام بها تضطراب الحياة الزوجية و هذا ما أثبتإتواجه المرأة العاملة مشكلة 

،  حول تأثير عمل المرأة خارج البيت على الحياة األسرية  0113سنة " عبد العليم ناصر " و الدكتور " بيومي

إلى أّن عمل المرأة خارج البيت يؤدي إلى تقصيرها في شؤون المنزل و الزوج و هذه الدراسة توصلت حيث 

 . األسرةكافة أفراد 

و التي كان الهدف منها التعرف على واقع العالقة الزوجية التي تكون  األسرةدراسة ناي حول  إلىباإلضافة 

أّن نسبة الطالق لدى النساء العامالت أكثر  إلىبيت و توصلت فيها المرأة عاملة و مقارنتها بالمرأة الماكثة بال

 .منه عند النساء الماكثات بالبيت، و أّن التوافق يقل كلما كانت المرأة عاملة خارج البيت

تعرضها للتعب و الملل و  إلىتواجه المرأة العاملة مشكلة التناقض بين مهام البيت و مهام العمل، باإلضافة 

 .اإلرهاق

 توفق المرأة العاملة بين عملها خارج البيت و عملها داخل البيت : " ختيار نص الفرضية الثانيةإأّما من خالل 
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 عرض و تحليل النتائج                                         الفصل الثالث                                

 :النتائج التالية إلىتوصلنا " لمجموعة من الطرق و التنظيمات  بإتباعها

  األطفالمن طهي و غسل و ترتيب و إنجاب ) إن عمل المرأة خارج البيت يؤثر على قيامها بالعمل المنزلي 

، و ذلك من خالل غيابها ساعات طويلة خارج البيت، (جميع أفراد األسرةبعتناء بهم و بالزوج و وتربيتهم و اإل

و لهذا فإنها تسعى جاهدة للبحث عن شتى الطرق التي تساعدها على التوفيق بين أدوارها، فمن خالل دراستنا 

 :الطرق التالية بإتباعأّن المرأة العاملة توفق بين عملها و منزلها  إلىتوصلنا 

 .قيامها بأعمالها و التضحية بأوقات الراحة و الفراغ أثناءر القدرة على الصب -

 األسريالتخطيط  إلىتنظيم جدول زمني تحدد فيه أوقات عملها المنزلي و أوقات عملها الوظيفي، باإلضافة  -

 المسبق للقيام بمهامها

أطفال، مما يكسبها ا خصصة كدور الحضانة إذا كان لديهستعانة باألقارب و الجيران و المؤسسات المتاإل -

طلبها المساعدة من الزوج، حيث  إلىالوقت لقضاء أشغالها المنزلية و الوظيفية و التوفيق بينهما، باإلضافة 

حول مساهمة الزوج في مساعدة زوجته في " مصطفى عوفي " ، كالدراسة التي قام بها  تثبت الدراسات ذلك

 األعمالال اآلن أكثر تفهما من ذي قبل في مساعدة زوجاتهم في القيام باألشغال المنزلية و التي بينت بأن الرج

فهذه المساعدة  ، دوار وظيفية و منزلية في آن واحدأكونها لديها  المرأةعن  التخفيف جلأالمنزلية و ذلك من 

ة سن"   H.Touzardتوزار" دراسة  إلىمن الرجال لزوجاتهم تسهّل لها عملية التوفيق بين أدوارها، باإلضافة 

أّن عمل  إلى، توصلت  (مساعدة الزوج لزوجة في األعمال المنزلية)بفرنسا حول هذا الموضوع  0811

الزوجة المهني يصاحبه مشاركة كبيرة للزوج في األعمال المعروفة على أنها أعمال نسوية، مما يساعدها على 

 .التوفيق في أدوارها
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 : نتائج البحث -

علقة بالفرضية األولى تبين لنا أجريناه للمعطيات التي تحصلنا عليها في الميدان و المتمن خالل التحليل الذي 

أّن  إلى، و منه توصلنا  عديدة في حياتها اليومية أسريةن عمل المرأة خارج البيت كثيرا ما يسبب لها مشاكل أب

، باإلضافة  ميدانيا إليهالفرضية األولى في دراستنا قد تحققت في جزء كبير منها وذلك من خالل ما توصلنا 

 .نواحيها  من بعض ةفرضيالت السابقة التي أثبتت صحة بعض من نتائج الدراسا إلى

يدان من مقابالت وتحليلنا لمرى بحيث أننا و من خالل ما قمنا به في اخلفرضية الثانية فقد تحققت هي األأّما ا

عتمادها إالوظيفي و عملها المنزلي و ذلك بالتوفيق بين عملها  إلىستنتجنا أن المرأة العاملة تسعى دائما إلها 

 .على عدة طرق و تنظيمات
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 :الخاتمة -

إذا كانت المرأة الجزائرية قبل اليوم تعاني من الجهل و البطالة مما كان يمنعها من المشاركة في الحياة 

اإلجتماعية و الحياة العامة ، فإنها اليوم قد أحرزت تقدما في حياتها ، فقد إرتفعت نسبة التعليم بين النساء كما 

 .حتكاك بالحياة الخارجية أتيحت أمامهن فرص أكثر للعمل مما وسع أمامهن نطاق اإل

فبخروج المرأة الجزائرية للعمل المأجور أصبحت اآلن تمارس دورين إجتماعيين متكاملين ، دور ربة البيت و 

دور الموظفة أو العاملة خارج البيت ، هذا الدور األخير الذي أثر بشكل كبير على قيامها بالعمل المنزلي ، 

ئد و إيجابيات للمرأة و أسرتها و مجتمعها ، فهو لديه سلبيات أيضا ، حيث حيث أن هذا العمل بقدر ماله من فوا

أنه يعرضها لعدة مشاكل في حياتها اليومية بين الشغل و المنزل و باألخص يؤثر على قيامها بالعمل المنزلي ، 

 .قد تواجهها  و لهذا فهي مطالبة بالتركيز على الموازنة و التوفيق بين العملين لإلبتعاد عن المشاكل التي

اإلعتماد على عدة وسائل غير أن هذا يختلف بإختالف الفئة إلى  وفيق بين العملين ، تلجأ المرأةو من أجل الت

 ستعانة بالخدم يلجأن إلى تنظيم الوقت بدقة و اإلالتي تنتمي إليها هذه المرأة ، حيث أن غالبية النساء العامالت 

وقد ظهرت أهمية و ضرورة . و إرسال األوالد إلى الحضانة و المدارس إستخدام األدوات المنزلية الحديثة و

األدوات المنزلية الحديثة بشكل واضح كوسيلة تمكنهن من التوفيق بين العملين ، إال أن األدوات مازالت غير 

 .متوافرة عند كثير من األسر إلرتفاع أسعارها و إنخفاض المستوى اإلقتصادي لألسرة 

و  البيت،فنحن ال نستطيع أن نستغني عنها في مجال العمل خارج  الجزائرية،بالنسبة للمرأة فالعمل مهم جدا 

 .الخارجيأيضا تلح على وجودها في العمل  بالبيت،كما تلح عليها ضرورة وجودها 

 ،نه يقضي على أوقات الفراغأالتغلب على مشكالت الحياة ، كما فالعمل يساعد المرأة على المواجهة و محاولة 

فرغم ما توصلت إليه المرأة العاملة من نجاحات غير أن المجتمع الزال متمسكا بأعرافه و تقاليده مما سمحت 

 .للمرأة بالخروج من فضائها األسري إال أنه حدد وجهتها و رسم لها المسار الذي يجب عليها إتباعه 

ي الشغل الشاغل للكثير من الباحثين ، و هكذا يضل البحث في عمل المرأة و تأثيره على قيامها بالعمل المنزل

فهذا البحث ما هو إال جهد قليل منا لمعرفة كيف يؤثر هذا العمل على المرأة و على قيامها بالعمل المنزلي و ما 

فنتيجة لبساطة هذه الدراسة و قلة إمكانياتها ، فهي  .هي الطرق و التنظيمات التي تتبعها للتوفيق بين العملين 

على اإللمام بجميع جوانب الموضوع ، و غير قادرة على إعطاء نتائج قطعية و دقيقة ، لذلك يبقى غير قادرة 

من شتى جوانبه و بعمق قصد التوسع وتناول هذا الموضوع  مستقبلية ث في هذا المجال مفتوحا لدراساتالبح

 .أكبر من أجل الوصول إلى معرفة دقيقة و فهم صحيح لحقيقة واقعنا اإلجتماعي 

10 
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 :الكتب و المراجع باللغة العربية 

إبراهيم أبراش، المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم اإلجتماعية، دار الشروق و التوزيع عمان األردن ،  / 0

 .0118،  0ط 

 .0113للكتب ،، دار عالم مناهج البحث العلمي في العلوم اإلجتماعيةإبراهيم عبد الرحمن رجب، / 0

 ،األردن ، دراسة تحليلية عن دور المرأة في المجتمع المعاصر: علم إجتماع المرأة إحسان محمد الحسن، / 3

 .0119، دار وائل للنشر و التوزيع

ديوان المطبوعات  ،الجزائر  ،مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال ،أحمد بن مرسلي / 2

 .0113الجامعية 

 .0889 ، 9ط ،ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر ، أصول التربية و التعليم ،تركي رابح / 5

 ،منشورات عويدات ، رسالة في سوسيولوجيا العمل ،يوالند عما نوئيل : تر ،بيار نافيل  ، جورج فريدمان/ 1

 .0895 ،0ط ،الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية 

الدار العالمية   ، التوافق النفسي و التوازن الوظيفي ،مصطفى عوفي حسين باجي  ،حسين أحمد حشمت / 1

 .0111،مصر  ،للنشر و التوزيع 

شباب  مؤسسة ،دراسة في علم اجتماع األسرة: األسرة والمجتمع  ،شوان  رحسين عبد الحميد / 9

 .0113،الجامعة

 .0112،دار النشر للجمعات  ،القاهرة  ، التربويةالبحث في العلوم النفسية  ،رجاء حمود أبو عالم / 8

 قراءة تحليلية ألوضاعها الديمقراطية و: الطاقات النسائية العربية   ، عباس مكي ،زهيرحطب / 01

 .0891،نماء العربي اإل لبنان معهد  ،جتماعية و التنظيمية و ألصولها الشخصيةإلا

  ،  دار الفخر العربي ، مصر ها رؤيا معاصرة ألهم قضايا:المرأة  جتماع إ علم، سامية حسن الساعاني / 00

0888. 

 .0892  ،دار النهضة العربية ، لبنان ،  األسرة و الحياة العائلية ،سناء الخولي/00

 .القاهرة،  في عالم الكتاب ديءو المبا األسس:  بحوث اإلعالم ،سمير محمد حسين / 03
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 .0118 1،ط ،بيروت  ،دار البحار ، العربية المعاصرة و إشكالية المجتمع الذكوريالمرأة  ،بشير الفقيه/02

التصورات  و عتقاداتإلا لبعض نتروجولوجيةأدراسة : الجسد و المجتمع  ،يري بن حتيرةصوفيا السح/05

 .0119 ، 0ط ، دار محمد على للنشر التونسي  ،حول الجسد 

مصر دار الفخر  ، قضايا المرأة بين تعاليم اإلسالم و تقاليد المجتمع، عبد الحميد إسماعيل األنصاري / 01

 .0111 ، العربي

 .0811 ، الكويت ،و كالة المطبوعات   ،مناهج البحث العلمي  ،عبد الرحمن بدوي/ 01

 .0811 ،تجاهات المرأة نحو العمل في الكويتإأوضاع و  ،عبد الرحمن محمد / 09

 .دار الغرب للنشر و التوزيع   ،الجزائر ، كيف تنجح في حياتك، عبد الكريم عبد الحميد / 08

 ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر،  األسرة المتغيرة في مجتمع  المدنية العربية ،عبد القادر القصير / 01

 .0888 ، 0ط ، بيروت 

 .0110،مؤسسة شباب الجامعة  ، المرأة في تنمية المجتمع رود ، عصام نور سرية  /00

 .0881،ديوان المطبوعات الجامعية  ،  أصول البحث العلمي في مناهج البحث العلمي  بوحوش ،عمار/00

 .0811 ، الكويت، أثر المرأة على شخصيتها و أسرتها ، كاظم قنديل / 03

دار الغرب  ، األسس النظرية و المنهجية: اع المهني جتمإلاالعمل و علم  ،كمال عبد الحميد الزيات / 02

 .0110, القاهرة  ،للطباعة و النشر و التوزيع 

 .0892 ،دار النهضة العربية   ،لبنان ، سيكولوجية المرأة العاملة ،إبراهيم عبد الفتاح   ميلياكا/ 05

دار  ، دراسة التغييرات في األسرة العربية: جتماع العائلة علم إ ،عبد العليم ناصر  ،محمد أحمد بيومي /01

 .0110، اإلسكندرية  ،المعرفة 

 .سيكولوجية الجنس و النوع  سليط  ،صبري محمد/ 01

 .المكتب الجامعي الحديث ، جتماعية و السياسية للمرأة في العالم الثالثإلالمشاركة ا ،محمد فهمي /09

جامعة أم ، دراسة نظرية :  ديةيا العجتماعية إلامنهج البحث الكيفي و الخدمة  ،محمد مسفر القرني / 08

 .القرى
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 .ديوان المطبوعات الجامعية،  يالجزائر ، مشكلة الطالق في المجتمع الجزائري ،مسعود كسال / 31

دار  ، جتماعيةإدراسة :  الزواج و الشباب الجزائري إلى أين لبديري ، مليكة: تر  ،مصطفي بوتفنوشت/ 30

 .0115،الجزائر  ،المعرفة للنشر و التوزيع 

 ،الجزائر  ،دمري أحمد :تر ، التطور و الخصائص الحديثة ،العائلة الجزائرية  ،مصطفي بوتفنوشت / 30

 .0892 ،سلسلة المجتمع  ،ديوان المطبوعات الجامعية 

 .0811،فاق للطباعة لودار ا ،مصر  ،الزواج و األسرة  ، مصطفى المسلماني/ 33

دار ، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية ،صحراوي و آخرون بوزيد :تر، أنجرس،  موريس/32

 .0112 ، 0القصبة ط

 :الرسائل و المجالت 

بيروت المؤسسة العربية   ، عن المرأة في العام العربي جتماعيةإلللدراسات االمؤسسة العربية  -0

 .0892 ، 0ط  ،للدراسات و النشر 

:  ستراتيجيات التكيف لدي األمهات المتزوجاتإأثر العمل لليلي على التوافق العام و  ،سويح نصيرة  -0

 ، رسالة ماجستير ، لعباسنهارا بقطاع الصحة سيدي ب ليال و العامالت مالتالعادراسة ميدانية على 

 . 0115  - 0112  ،قسم علم النفس و علوم التربية   ، جامعة وهران

في علم  رسالة ماجستير ،المرأة و السلطة بين المشاركة و القرار السياسي حتيرة ،    بنعبد الله -3

 . 0889  - 0881 ، جامعة وهران ،جتماع إلعلم ا ،جتماع السياسي إلا

  مذكرة بحث ،طرابلس  ،في حي القبة  جتماعيإلالتغير او  األسرة ،علي الشيخ  عوفيمصطفى  -2

 ،الحضري جتماعإلعلم اختصاص إ ،  اإلجتماعيةلنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم 

 .0113، لبنان،طرابلس،جتماعيةاإلالعلوم معهد ،إشراف الدكتور عبد القادر القصير الجامعة اللبنانية

 :الكتب و المراجع باللغة الفرنسية 

1- A.MICHEL , activité professionnelle de la femme et la vie conjugal . 

2- ANNE GUILLOU, simone pennec , les parcours de vie des femme : 

Travail famille et représentation publique. 

3- HOBERT ,enquête psychologique  sur les conjugaux et la structure 

familiale , paris , CN RS , 1967. 
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 :إستمارة دليل المقابلة : 11الملحق رقم 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم االجتماعية

 االجتماع قسم علم

L M D 

 :إليك سيدتي المرأة العاملة 

عظيم الشرف أن نتقدم إلى سيادتك المحترمة وذلك لمساعدتك لنا في إنجاز هذا البحث و الذي يدخل في  نال 

تأثير عمل : " تحت عنوان في علم اإلجتماع تخصص علم اإلجتماع العائلي ستر اإطار تحضير شهادة الم

النساء العامالت ببلدية مازونة  دراسة ميدانية لمجموعة من -" المرأة خارج البيت على قيامها بالعمل المنزلي 

      - بوالية غليزان

        و عليه نرجو منك المساعدة في هذا البحث و ذلك بقبولك إجراء المقابلة معنا و اإلجابة على                                         

 .األسئلة المطروحة

 

 

 

 

 

 و شكرا                                                                                       
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 :المقابلةدليل : 13الملحق رقم  

 :بيانات شخصية :  المحور األول

 .السن -0

 .المستوى التعليمي -0

 .الحالة المدنية -3

 .المستوى المعيشي -2

 ؟( هل تسكنين وحدك مع الزوج و األطفال ، أو مع أهلك ، أو مع أهل زوجك ) السكن  -5

 ما نوع العمل الذي تقومين به ؟ -1

 ما هو تاريخ التوظيف ؟ -1

 ما هي مدة األقدمية ؟ -9

 ماذا يمثل العمل بالنسبة لك ؟. 8

 ة ؟كيف نتظرين إلى العمل خارج البيت ؟ هل هو تطلع أو تفتح أو مشق. 01

 يقال أن العمل هو سالح المرأة ، ما رأيك في ذلك ؟. 00

 :المشكالت األسرية التي تعاني منها المرأة العاملة :  المحور الثاني

 ما هو السبب الرئيسي الذي جعلك تخرجين إلى العمل ؟ -00

 كيف هو مكان العمل بالنسبة لمسنك ؟ هل هو قريب أم متوسط أم بعيد ؟ -03

هل  :بهاكيف تذهبين إلى العمل ؟ هل بواسطة النقل ؟ إن كان نعم وضحي ما هي الوسيلة التي تذهبين  -02

 بواسطة نقل العمال أو النقل الخاص أو النقل العام ؟

 جيدة ؟ إذا كانت سيئة وضحي كيف ذلك ؟ كيف هي ظروف عملك ؟ هل هي سيئة أم -05

 ك ؟ كيف ترينه جيد أم سيء ؟ما هو األجر الذي تتلقينه مقابل عمل -01
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 ما رأيك في هذا العمل هل هو مرهق ؟ -01

 ما هي عدد ساعات عملك في اليوم ؟ وهل أنت مقتنعة بها ؟ إن كان ال ، فلماذا ؟ -09

 هل لديك مشاكل في حياتك اليومية ؟ إن كان نعم ، فما نوع هذه المشاكل وكيف تقاومينها ؟ -08

 أم تأتين به من المنزل ؟ عام،مطعم  البيت، العمل،تأخذين طعامك في مطعم  هل -01

هل حصلت على ترقية في عملك ؟ إن كان نعم ، متى حصلت عليها ؟ وهل حدث تغير بعد حصولك عليها . 00

 ؟ و إن كان نعم وضحي هذا التغير ؟

 :المنزليطرق توفيق المرأة بين المهنة و العمل  :الثالثالمحور 

 هل تملكين أدوات كهرومنزلية ؟ إن كان نعم فما هي ؟ و لماذا إشتريتها ؟. 00

 هل لديك من يساعدك في المنزل ؟. 03

 هل لديك خادمة في المنزل ؟. 02

 هل يساعدك زوجك في العمل المنزلي ؟ إن كان نعم فكيف يساعدك ؟. 05

 هل يساعدك أبناؤك في العمل  المنزلي ؟. 01

 أقارب بهدف مساعدتك في أشغال المنزل ؟هل تستضيفين . 01

 هل عدد ساعات عملك تتالءم مع الواجبات المنزلية ؟ إن كان ال فكيف توازنين بينهما ؟. 09

 كيف تجدين تربية األطفال ؟ سهلة أم صعبة ؟. 08

 كيف تتعاملين مع أطفالك ؟. 31

 هل تعرفين أصدقاء أبناءك ؟. 30

 ة دروسهم ؟هل تساعدين أبناءك على مراجع. 30

هل يساعدك زوجك على رعاية األبناء ؟ إن كان نعم فكيف يساعدك ؟ مثال في تنظيفهم ، إطعامهم ، اللعب . 33

 معهم ، متابعتهم فكريا و أخالقيا ؟

 أثناء ذهابك للعمل أين تتركين أطفالك ؟. 32
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كيف تقضين وقتك ؟ هل تقضينه في التنزه أم في زيارة األقارب أم في العمل  في نهاية األسبوع و العطل. 35

 المنزلي ؟

 في األسرة هل هناك من يضايق عملك ؟ إن كان نعم  فكيف ذلك ؟. 31

 كيف ينظر زوجك إلى عملك خارج البيت ؟ هل هو موافق عليه ؟ إن كان ال فلماذا ؟. 31

 ك بالعمل المنزلي ؟كيف يؤثر عملك خارج البيت على قيام. 39

 كيف توفقين بين عملك خارج البيت وعملك داخل البيت ؟ . 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 



 :المقابالتملخص  :14ملحق رقم ال

 

الحالة  مكان اإلقامة السنّ  رقم المقابلة 

 المدنية

المستوى  عدد األوالد

 العلمي

 المهن

 موظفة بالبلدية جامعي 1 مخطوبة بن علي.م.س 01 0

 عقود ما قبل التشغيل جامعي 3 متزوجة مازونة 33 0

 عقود ما قبل التشغيل ثانوي 0 متزوجة أوالد مزيان 08 3

 عقود ما قبل التشغيل ثانوي 1 مخطوبة الخنانسة 01 2

 عون إدارة متوسط 1 متزوجة مازونة 38 5

 عقود ما قبل التشغيل جامعي 0 متزوجة الخنانسة 20 1

 يمفتش رئيس جامعي 3 متزوجة مازونة 01 1

 األولى 1 عزباء الخنانسة 03 9

 جامعي

 مساعدة تربوية

 سكرتيرة ثانوي 1 عزباء والد مزيانأ 08 8

 نائبة مدير جامعي 1 عزباء الخنانسة 03 01
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 الملحق رقم 11: المقابلة رقم11: المقابلة النموذجية:

والد،السكن بمازونة أ3شهادة الكفاءة المهنية،متزوجة، سنة،مستوى جامعي شهادة ليسانس في الحقوق33

.أسكن وحدي مع زوجي و والدي  

دراهم و والو عندي ال ةبلخدم في حياتي، أساسيي بزاف،هو شئ نالعمل حاجة مليحة بالنسبة لي،يعاون

الم عيخليك تطالعي على ال ، لي هو تطلع و تفتح ةو العمل بالنسب،  الحاجة ألي تخصني نشريها

تبانلي الدراهم  اأن ، المرأةصحيح أن العمل هو سالح  ، الخارجي ماشي دايما قاعدة في الدار

.نتاعهاأسالح أهم مقابل العمل ألي تقوم بيه هو اللي تتلقا  

.يجتماعواإلستقرار اإل األمانلها  من غدر الزمن فيوفر المرأةالعمل يحمي   

.ستقالليتي الماديةإنحقق ذاتي و باش خرجت للعمل ، والمحاسبةنخدم مفتش رئيسي للخزينة و التأمينات  أنا  

 نقل العمومي،الب ةروح للخدمأن دار،لمكان العمل بعيد بزاف على ا نتاعي،أ ة يليقلي نركب باش نوصل للخدم

مرات مانلقاش الركبة و ما نوصلش لدار  ،ةبزاف صعوبات باش نوصل للخدم ىنلق

ي لكاش الاخدمتك نيشان م يسيرتو كيتخدم ماهيش صعيبة،نتاع العمل عادية ابكري،الظروف 

ة ا العمل مرات مرهق كي تكون الخدم،هذ ي نتلقاه جيد بالنسبة ليلال جراأل ، عليك فيزع

توفيق بين عندي مشاكل في ال ، كي تكون الخدمة قليلة نورمال مايكونش التعبو  ، بزاف

كي نروح للخدمة  ، طفاليأل في تربية لدار سيرتو عندي مشاكتاع اأنو ا تاع برأن ةالخدم

 مانقدر ندير والوا، دار،لنهار كامل وانجي عيانة لالاش وين نخليهم من كثرة ألي نخدم مانلق

ما الصباح بكري نوجد فطوري يحتى أوالدي سامحة فيهم سيرتو في الخدمة ما يفطروناش ودا

مازال ما  ، المحالت بعاد بزاف على مكان العمل ، كانش مين نشري الفطوراوم ، نديه معايو

حتى الزوج  ، دارلي في شغاالت اني يعاونللأماعنديش  ، حصلتش على ترقية في العملت

نة افي بعض الحاالت كي يشوفني عي إالأنتاعي يرفض دائما مساعدتي في األعمال المنزلية 

.يضمايديرونجونيش وأنا نق ي الذراري باشبزاف وماشي قادرة على شغل الدار خاصة يشدل  

تغسل  اآللة الليكيما الماشينة الفي و منزلية ،كهرو آالتنتاع برا أثرت على العمل المنزلي شريت أكي شفت الخدمة 

و باش نوفق بين  ، نقص على روحي شوية قضيان و نربح شوية وقتنباش  ، ألواني والمكنسة الكهربائيةا

،ال  ماعنديش خدامة في البيت مع الويكاند نجيبها تقوم بالميناج ، الدار نتاعأنتاع برا و الخدمة أالخدمة 

أستضيف أقارب لمساعدتي في العمل المنزلي فأنا قادرة على فعل كل شيء بمفردي خاصة كي شريت 

يخرج الذراري معاه كي  ، نتاعي يساعدني في شغاالت الدار أحياناأالكهرومنزلية وكي ولى الزوج  اآلالت

عدد ،على هذو الشغاالت  أوالدي مايساعدونيش في األعمال المنزلية على خاطر صغار بزاف ، يخرج  
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نثقوم باستعمال جدول زمني  ، بصح قاع هاكا نحاول نوفق بيناتهم ، الواجبات المنزلية ما تتالئمش معالعمل ساعات 

األوالد صعيبة بزاف  وقت،التربية نتاع اف و نربح شويةلألعمال اللي نقوم بيها،هاكا ما نلقاش صعوبات بز

نتعامل مع أوالدي  ، تربية جيدة الزم نهار كامل تقعدي تعسي فيهم و توفريلهم واش يحبوا و الزم تربيهم

راجلي يعاوني في أوالدي علي خاطر تربيتهم صعيبة و نخاف نربيهم  ، بالحب والحنان والمسايرة الحسنة

كي نروح للخدمة  يوكلهم ويلعب معاهم سيرتو يعلمهم يقراو، ، نربيهم تربية جيدة وحدى وما نقدرش

عنديش وين نخليهم،الفامي نتاعي بعاد عليا وراجلي خدام،بصح كاينة الحضانة،وليت نوصلهم ليها ونروح ام

لهم كل نخدم،هاكا وليت مانخممش عليهم كيما من قبل عالخاطر نخليهم في مكان آمن ، في الحضانة يوفرو

شيء يحتاجوه ، وكي تكمل الخدمة نروح نجيبهم ول الزوج انتاعي يجيبهم و الحضانة ساعدتني بلبزاف باش 

في نهاية األسبوع و العطل ديفوا نقضيه في التنزه و ديفوا . نوفق بين شغاالتي نتاع الدار و شغاالتي نتاع برا

، ما كانش اللي يعارص العمل انتاعي في األسرة  نقضيه في العمل المنزلي و ديفوا نقضيه في شغاالت الدار

عالخاطر عايشة غير مع راجلي ووالدي ، راجلي موافق على الخدمة انتاعي خارج البيت سيرتو كي 

نعاونو فلمصروف ، العمل خارج البيت يؤثر على قيامي بالعمل المنزلي و ذلك ببقائي ساعات طويلة خارج 

يرتو الذراري ،باش توفق أي عاملة خارج البيت الزم عليها تسكن وحدها البيت بعيدة على األسرة انتاعي س

في وقت قصير و  مع راجلها ووالدها ، والزم تشري اآلالت الكهرومنزلية اللي تقوم بشغاالت الدار

ماتخليش المرأة تتعب من هذه األشغال المنزلية ، الزم على المرأة العاملة تحديد النسل باش ما يكونش عندها 

لذراري بزاف باش ما تنغبنش في التربية أنتاعهم ، المرأة العاملة ما عندهاش أوالد بزاف ، الخدمة أنتاعها ا

تمنعها باش تولد كل مرة عالخاطر تأثر عليها ن و باش تإيفيتي هذو المشاكل تحدد النسل انتاعها بوسائل 

ن األوالد ن و ثاني باش نوفق بين خدمتي منع الحمل ، عال هاذي أكثرية النساء العامالت عندهم عدد قليل م

نتاع برا و خدمتي انتاع الدار نطلب المساعدة من الزوج ، و دايما نستعمل جدول زمني نحدد فيه شغاالتي و 

  . هذا ما ننصح بيه كل إمراة عاملة ألنه مهم جدا للتوفيق بين العملين 

 

 

 

 

 

 

 

83 



 .جة إلى اللغة العربيةترجمة الكلمات من اللغة الدار: 6الملحق رقم 

 

 الكلمة باللغة العربية  الكلمة باللغة الدارجة

 .اشب
 .نيشان
 .كااقاع ه
 .هاكا
 .قاع
 .ول
 .ال

 .كون
 .كيما

 .وليت
 .يلال

 .وين
 .يقارعولي

 .تديلي
 .راني
 .يليق

 .مايقدنيش

 .لكي
 جيدا

 .بالرغم من هذا
 .هكذا
 .كل
 .أو
 .أن -ال
 .لو

 .مثل
 .أصبحت

 .التي -الذي
 .أين

 .ينتظروني
 .تأخذ

 .أنا
 .يجب

 .اليكفيني
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