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 أ 

مقدمة

يعتبر العمل من بين أىم األساسيات التي يسعى الفرد من خالليا إلى القدرة عمى تحقيق رغباتو        
والمجتمعات عمى حد سواء كما  األفرادفي حياة  اإلنسانية األنشطة أىمواشباع حاجاتو ، فالعمل من 

والكرامة وىو ضروري لبناء شخصية الفرد  الذاتيعد حق طبيعي لكل فرد شرط من شروط تحقيق 
 وجعمو عنصرا فعاال في المجتمع 

 كثيرةأصبحت تفرض عمى الفرد مطالب  والتي ،نعيشيا اليوم التيبحكم الحياة المعاصرة        
ا صعوبة ومشقة الحياة فمم يعد ذوكر، العالم اليوم من تطور وتغير مستم وما يعيشويا شاتم ،ومختمفة

لم يبقى  فالمرأة، الجنسين دون استثناء ليشمل كال كثرا اتسعبل  ،عمى الرجل فقط األخيريقتصر ىدا 
واالىتمام بالزوج وشؤون  ،األبناءوتربية  اإلنجابعمى  دورىا كما كان متعارف عميو سابقا يقتصر

خروج  أصبحبل  ،امتطمباتيوتمبية  إعالة أسرتو الوحيد عمىالرجل ىو المسؤول  أنفي حين  ،البيت
طرف الباحثين  لقيت اىتمام واسع من قدو  ،العمل في العصر الحديث ظاىرة منتشرة إلى رأةالم

وعدل ودلك بسبب انخراطيا في  وبمساواة ،األعمالتنافس الرجل في جميع  أصبحت ألنيا والدراسيين
نحو العمل  أكثركفاءة مينية جعميا تندفع  ووحصوليا عمى شيادات  ،التعميميةمختمف المدارس 

وىدا  ،مناصب عديدة في مختمف القطاعات خاصة القطاع الصحي المرأةفقد شغمت  ،الخارجي
 .يتميز بتقسيمات خاصة لمعمل فيو وىو عمل متواصل ومستمر نيارا وليال الذيالمجال 

 إلىالتوجو  إلى المرأةاضطرت  ،ا النظام القائم في مختمف المؤسسات االستشفائيةذبحكم ى       
وبقواعده عمى غرار  ،ووجب عمييا التقيد بو إليياجزء من عمميا ومسند  أصبحالميمي حيث العمل 

 .المنزلية التي تستوجب الكثير من الجيد والوقت مسؤولياتيا

العاممة عمى  لممرأةا المنطمق سنتناول في دراستنا الحالية الموسومة انعكاسات المناوبة الميمية ذومن ى
 :ه إلى جانبينذقسمنا دراستنا ى وقد ،األسريةمسؤولياتيا 

 :وقد ضم أربعة  فصول ىي  الجانبالنظري
 عوامل اختيار الموضوع ،الدراسة إشكالية)وقد خصصناه لتحديد موضوع الدراسة من :الفصلاألول -

وأخيرا  ،السابقة المعتمدةالدراسات وأىم  ،تحديد المفاىيمكما قمنا ب ،لدراسةأىداف ا ،أىمية الدراسة
 .(المفسرة لمدراسة النظريات
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 ب 

 عوامل ظيور نظام العمل بالمناوبة الميمية)تناولنا فيو نظام العمل بالمناوبة الميمية  :الفصلالثاني-
 .(انعكاسات العمل الميمي ،أنماط دوريات العمل ،تنظيم دوريات العمل ،الدورياتبعمل الأىمية 

نشأة وتطور عمل المرأة في )المرأة في العالم والجزائر تناولنا فيو نشأة وتطور عمل الثالث:الفصل-
دوافع خروج المرأة  ،عمل المرأة في نظر اإلسالم والقانون ،رنشأة وتطور عمل المرأة في الجزائ ،العالم
 .(مشكالت المرأة العاممة ،لمعمل

التغيرات االجتماعية التي )وتناولنا فيو المسؤولية األسرية لممرأة العاممة  الجزائرية  :الفصلالرابع-
 .(األسريةالمسؤولية  ،العوامل المؤثرة في تغيير األسرة ،طرأت عمى األسرة

 :فصمين الخامس والسادس القد ضم ف الجانبالميدانيأما
 المنيج المعتمد ثم فرضيات الدراسة،  )اإلجراءات المنيجية لمدراسة وقد تناولنا فيو  :الفصلالخامس-

المستخدمة  دواتوأىم األ ،ثم مجاليا البشري لزمانيا و المكاني يامجال الدراسة مجاالتمحددين بذلك 
أساليب المعالجة ، وأخيرا والسجالت ومن ثم الوثائق ،واستبيانومقابمة  مالحظةمن  البيانات جمع في 

 .(واألسموب الكيفي األسموب الكميوالممثمة في كل من  ،اإلحصائية لمبيانات
السادس- عرض )وقد تناولنا فيو عرض وتحميل البيانات الميدانية ومناقشة نتائج الدراسة :الفصل

مناقشة  ،مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات ،مناقشة نتائج الدراسة ،وتحميل البيانات الميدانية
 (.في ضوء النظرياتمناقشة نتائج الدراسة  ،نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة

القضايا وأىم  الصعوبات التي واجيتنا في الدراسة، ختمنا دراستنا بجممة من المقترحات و ثم       
نيائية لمدراسة، ثم قائمة المراجع المستخدمة وأخيرا قائمة  ثم الخاتمة كحوصمةالتي أثارتيا الدراسة، 

 المالحق. 
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 تمهيد:
وتحديده بدقة في ، قبؿ اختيار موضوع الدراسة يجب عمى الباحث حصره في جزئية معينة       

والتي تنتيي بطرح  ضوء الوقت والميزانية المتوفريف، ويكوف ذلؾ مف خالؿ توضيح إشكالية البحث
ومف ثـ توضيح أىمية  ،يات عمى إثرىاضوتصاغ الفر  ،التساؤالت الفرعية و، وتتفرع عنتساؤؿ رئيسي

وتحديد اإلطار المفاىيمي المتعمؽ بالدراسة، ثـ التطرؽ  ،أىـ األىداؼ المراد الوصوؿ إليياو  ،الدراسة
موضوع المفسرة لرض أىـ النظريات لعرض أىـ الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع، وأخيرا ع

 الدراسة.
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 االشكاليةأوال: 
يعتبر العمؿ المحرؾ األساسي لجميع النشاطات االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية        

  ويعد المورد البشري الفاعؿ الرئيسي فيو، حيث يعتبر الدعامة األساسية لنجاح جميع المنظمات في 
 أىدافيا المختمفة.

اإلنسانية بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة  ولقد اقتضت التحوالت التي شيدتيا المجتمعات       
اقتضى االستعانة بجميع أفراد  ،في المجاؿ االقتصادي والتوجو إلى التوسع في التصنيع واإلنتاج

المجتمع القادريف عمى العمؿ بما في ذلؾ النساء، حيث تغيرت البنية االجتماعية لألسرة بخروج المرأة 
رعاية األوالد، والزوج، وشؤوف  )ى األدوار النمطية التقميدية لمعمؿ، ولـ تعد أدوارىا تقتصر عم

، بؿ أصبحت عنصر فاعؿ في إدارة العجمة االقتصادية باعتبارىا جزء ميـ مف القوى (البيت..
اإلنتاجية ، شأنيا في ذلؾ شأف الرجؿ، وقد تعززت ىذه الوضعية الجديدة لممرأة في المجتمعات 

والقوانيف الدولية، منيا إقرار األمـ المتحدة  منذ نشأتيا بالمساواة بيف  الحديثة بالعديد مف التشريعات
، ومف ىذا المنطمؽ (1948)، وكذا اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف سنة (1945)الرجؿ والمرأة 

أصبح  أماـ المرأة فرص لمتعميـ والتكويف، وىذا ما أتاح ليا فرصة الولوج لعالـ الشغؿ، وبالتالي تحقيؽ 
مادي تمبي احتياجاتيا مف جية، وتحقؽ مف خاللو حرية اقتصادية، تضمف مف خالليا تحسيف  دخؿ

وضعيتيا االجتماعية داخؿ البناء األسري مف جية، ومف جية أخرى محاولة تحقيؽ أىدافيا النفسية 
 واالجتماعية بتبوء مكانة في المجتمع مف خالؿ العمؿ. 

التي تسير نحو تحقيؽ تنمية اقتصادية واجتماعية عمدت منذ  الجزائر عمى غرار الدوؿ التي       
حيث اتجيت إؿ وضع سياسات تخدـ  ،االستقالؿ إلى وضع خطط تنموية شاممة في جميع القطاعات

وكذا التكويف في مختمؼ المجاالت لمجنسيف  ،ومنيا إجبارية التعميـ ومجانيتو ،مف خالليا ىذا التوجو
واإللتحاؽ بمختمؼ  ،رية أماـ فرص كثيرة لمولوج إلى سوؽ العمؿومف ىنا أصبحت المرأة الجزائ

وشغؿ العديد مف المناصب التي تتناسب  ،الوظائؼ في جميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية
 .وكفاءتيا التعميمية والمينية

حيث  ،ويعد قطاع الصحة في الجزائر مف أبرز القطاعات التي تستقطب اليد العاممة النسوية       
والميؿ  ،وذلؾ العتبار مينة التطبيب والتمريض مينة تحظى بالقبوؿ االجتماعي %،68قدرت بنسبة 

كما أف المرأة الجزائرية مارست ىاتو المينة منذ حرب التحرير حيث  ،النسوي ليذا النوع مف العمؿ
كما استمرت في  ،أسند ليا دور التمريض وتقديـ اإلسعافات في الطواقـ الطبية لجيش التحرير الوطني



 موضوع الدراسة  .....................................................................األول الفصل

 

 7 

وفي  ،والمستشفيات عبر التراب الوطني ،ممارسة ىذه المينة بعد االستقالؿ مف خالؿ المستوصفات
ظؿ التطورات التي عرفتيا المؤسسة الصحية في الجزائر بعد االستقالؿ واعتماد نظاـ عمؿ يكفؿ 

تقسيـ العمؿ وفؽ فترات وبالتالي فقد تـ  ،ساعة في اليوـ 24الرعاية الصحية لممواطنيف عمى مدى 
وتقديـ خدمة الرعاية الصحية والعالجية  ،زمنية معينة ليال ونيارا مف أجؿ ضماف سيرورة العمؿ

 .لممواطنيف باستمرار

وفي ظؿ ىذا النظاـ الجديد أصبحت المرأة العاممة أماـ حتمية العمؿ بالمناوبة الميمية إلى جانب        
فالمناوبة الميمية ىي الفترة المسائية التي تمتحؽ فييا المرأة  ،خدمةعمميا في الفترات العادية مف ال

وأماـ ىذه الوضعية المستحدثة في نظاـ العمؿ  ،بعمميا والممتدة مف الخامسة مساءا إلى الثامنة صباحا
أي الغياب عف البيت في فترة الميؿ بسبب العمؿ  ،أصبحت المرأة أماـ وضعية جديدة لـ تعدىا سابقا

وما ينجر عف ذلؾ مف تبعات قد تخؿ بالتزاماتيا األسرية عمى مستوى رعاية األبناء والزوج  ،وبةبالمنا
والقياـ بمختمؼ األعباء والمسؤوليات األسرية األخرى وااللتزاـ تجاه المحيط االجتماعي الخاص بيا مف 

 "بف يحي بجيجؿمستشفى محمد الصديؽ "وعمى ىذا األساس كاف توجينا لميداف دراستنا  ،جية ثانية
وذلؾ مف خالؿ طرح  ،مف أجؿ بحث انعكاس عالقة المناوبة الميمية لممرأة العاممة المسؤولية األسرية

 ؟   ما ىو انعكاس المناوبة الميمية لممرأة العاممة عمى مسؤوليتيا األسرية :تساؤؿ رئيسي مفاده 

 ويندرج تحت ىذا التساؤؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية: 
 ىؿ تعيؽ المناوبة الميمية استقرار العالقة الزوجية لممرأة العاممة؟ -

 ىؿ تخؿ المرأة المناوبة ليال برعاية أبنائيا؟ -

 ىؿ تقصر المرأة المناوبة ليال في إتماـ الواجبات المنزلية؟ -

 ا: عوامل اختيار الموضوعنيثا
بيدؼ سوسيولوجية عوامؿ تدفع الباحث لمعالجة أىـ القضايا التي يريد دراستيا لكؿ دراسة        

 :  العالقة الموجودة بينيما وتبرز عوامؿ الدراسة الحالية فيالكشؼ عف 
  عوامل ذاتية: -1
 .الميؿ الشخصي لدراسة المواضيع المتعمقة بالمرأة وعمميا ومدى تأثيرىا عمى حياتيا األسرية -
 كسب ثقتيف.نتقرب منيف و نو  نجري دراسة عمى جنسناستطيع أف ون نساءنا باعتبار  -
 مواضيع بحثية جديدة لـ يسبؽ التطرؽ إلييا و البحث فييا.لرغبة في دراسة ا -
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محاولة التعرؼ عمى الظاىرة وأسباب انتشارىا باعتبار عمؿ المرأة ليال موضوع حساس داخؿ  -
 المجتمع.

 عوامل موضوعية: -2
 عمى خصوصيات العمؿ الميمي داخؿ المستشفيات.التعرؼ  -
  الحصوؿ عمى تفسيرات عممية مقتنعة حوؿ الموضوع كوف المرأة تنافس الرجؿ في كافة المجاالت. -
 ضرورة إخضاع المستشفيات لمدراسة العممية. -
 باعتبار أف الظاىرة معايشة لمواقع وبالتالي إمكانية إخضاعيا لمدراسة اإلمبريقية. -

 : أهمية الدراسةاثالث
سوسيولوجية أىمية تدفع بالباحث إلى دراستيا والتقصي فييا ومحاولة اإلجابة عمى  إف لكؿ       

  تساؤالتيا وفؽ النتائج التي توصؿ إلييا وتكمف أىمية الدراسة الحالية في:
 األهمية العممية: -1
لمناوبة الميمية خاصة وذلؾ بإجراء فتح المجاؿ أماـ الباحثيف الميتميف بعمؿ المرأة عامة وعمؿ ا -

 المزيد مف األبحاث والدراسات المتعمقة بالموضوع.
 في القطاع الصحي.بعمميا إبراز مدى اىتماـ المرأة المناوبة ليال  -
 معمؿ وفؽ نظاـ المناوبة الميمية في القطاع الصحي.لؿ المرأة التعرؼ عمى مدى تقب -
  المرأة العاممة أثناء المناوبة الميمية.معرفة درجة الصعوبات التي تمر  -
 األهمية العممية: -2
إمكانية التعرؼ عمى مشاكميا المختمفة وكيفية معالجتيا والتكيؼ ف ليالديـ إفادة لممرأة العاممة تق -

 معيا.
 معرفة أثر المناوبة الميمية لممرأة العاممة عمى عالقتيا الزوجية. -
 ألوالد في ظؿ خروج المرأة لمعمؿ ليال.التعرؼ عمى التنشئة األسرية ل -
بعمؿ المرأة العاممة بالمناوبة دعوة المنظمات الدولية والمحمية إلى تجديد قانوف العمؿ الخاص  -

 الميمية.
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 ةا: أهداف الدراسرابع
عممية مجموعة مف األىداؼ تسعى إلى تحقيقيا حيث أنيا تساعد الباحث في تقييـ لكؿ دراسة      

 أثناء وبعد قياـ البحث وتكمف ىذه األىداؼ في:دراستو 
 أهداف عممية:  -1
 إثراء الرصيد المعرفي والعممي مف خالؿ ىذه الدراسة العممية السوسيولوجية. -
 عمى قياميا بمسؤولياتيا األسرية. التعرؼ عمى أثر عمؿ المرأة ليال -
 األقارب(.و  األبناء الزوج،لعاممة )الميمية لممرأة ا عمى األبعاد األسرية األكثر تضررا بالمناوبةالتعرؼ  -
 التعرؼ عمى أبرز المشاكؿ التي تتعرض ليا المرأة العاممة بالمناوبة الميمية. -
 أهداف عممية: -2
 .الكشؼ عف كيؼ لممناوبة الميمية لممرأة العاممة أف تخؿ بوظيفتيا في رعاية األطفاؿ -
 .عالقتيا الزوجيةمعرفة كيؼ لممناوبة الميمية لممرأة العاممة أف تعيؽ استقرار  -
 .الكشؼ عف كيؼ لممناوبة الميمية لممرأة العاممة أف تقصر في تأديتيا لواجباتيا المنزلية -

 مفاهيم ال: تحديد اخامس
مبحث العممي خصوصا في مجاؿ العمـو خطوة المنيجية المحورية لاإلطار المفاىيمي اليعد        

ذلؾ مف خالؿ  وجية الصحيحة لمبحث العممي، والباحث تحديد الاالجتماعية، فمف خالليا يستطيع 
جرائيا.  تحديد ىذه المفاىيـ نظريا وا 

 بتحديد المفاىيـ الرئيسية لمدراسة والمفاىيـ ذات الصمة. وعميو سنقوـ       
  المفاهيم األساسية: -1

 : المناوبة الميمية، المرأة العاممة، المسؤولية األسرية.   في وتتمثؿ
 المناوبة الميمية: -
 المناوبة: 
شيء عميو ويقاؿ تناوب القوـ ال بالدوراوب يناوب مناوبة، والمناوبة ىي التتابع بالمناوبة أي ن لغة: 

 (1)أي تقاسموا فعمو بينيـ. 
 

                                                           

    (. h 10:55 ،2021/02/20)  http//:www.almany.com  (1)  
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 (1).خالليا المياـ األفراد أو طاقـ الخدمة كؿ في فترة محددة بالتتابع تقسـ زمنية ىي فترة اصطالحا: 
 المناوبة الميمية:

واسطة تعاقب فرؽ أنيا عبارة عف تنظيـ الوقت لضماف استمرارية اإلنتاج ب " "كامبنز"عرفيا       
    )2(". العمؿ دوف انقطاع

استمرارية اإلنتاج بواسطة تعاقب فرؽ العمؿ بأنيا نمط مف تنظيـ الوقت لضماف  " "مافيو"عرفيا       
 (3)." دوف انقطاع

عف تعاقب فرؽ العمؿ بانتظاـ وفؽ فترات مختمفة بالدور عبارة  يشير التعريفاف إلى أف المناوبة       
 ساعة. 24لضماف استمرارية اإلنتاج عمى مدار

اإلنتاج بواسطة تعاقب فرؽ العمؿ  بأنيا نمط مف تنظيـ الوقت لضماف استمرارية"  "كايو"عرفيا        
 (4)." دوف انقطاع في الزمف

 الزمف مقارنة بالتعريفيف السابقيف.أضاؼ ىذا التعريؼ عنصر 
حسب القانوف "  الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ولقد جاء في "       

كؿ عمؿ ينفذ ما  "أف العمؿ الميمي ىو 27المتعمؽ بعالقات العمؿ، الفرع الثاني مف المادة  90/11
بيف الساعة التاسعة ليال والساعة الخامسة صباحا بحيث تحدد قواعد وشروط العمؿ الميمي والحقوؽ 

 (5)."المرتبطة بو عف طريؽ االتفاقيات الجماعية
 اإلطار الزمني لمعمؿ الميمي حيث حدد سيرورتو وفؽ اتفاقيات العمؿ الجماعية.التعريؼ عمى ركز  -
 التعريف اإلجرائي: 

 الدراسة إلىالمرأة العاممة بميداف فييا الفترة المسائية التي تمتحؽ بالعمؿ الميمي تمؾ ويقصد        
ومف السادسة مساء إلى  ،الثامنة صباحا بالنسبة لمممرضة مساءا إلىوالممتدة مف الخامسة  ،عمميا

 بالنسبة لمممرضة، وثالث أياف راحة بالنسبة لمطبيبة  يقابميا يوميف راحة ،الثامنة صباحا بالنسبة لمطبيبة
 بعد كؿ يـو مناوبة.

                                                           

 .844، ص1994القاىرة،  د ط، دار الدعوة،إبراىيـ مصطفى وآخروف: المعجـ الوسيط،   (1) 
(2) Viilemeur A: Sûreté de fonctionnement des systèmes industriels‚ paris: Eyrolles‚ 1988. p:21.  

)3  ( Savyont A : statu et  fonction  de  communication  dans L'activité de equpes de travaille‚ 
psychologie‚ français‚28/1977‚p250. 
(4) Viilemeur A: Opcit‚ p22. 

 ـ.      1990أفريؿ  21ػػالموافؽ ل1410رمضاف 26المؤرخ في 90/11مف الجريدة الرسمية حوؿ قانوف العمؿ 27المادة  (5)
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 المرأة العاممة: -
 المرأة:
 (1)مف مرأ اسـ مرئ الطعاـ، وجمع نساء ونسوة مف غير لفظيا وىي مؤنث الرجؿ.لغة: 

وىي مؤنث  ،وتعني كما الرجولة أو اإلنسانية ،ومصدرىا المروءة ،فالمرأة مشتقة مف الفعؿ مرأ       
 (2)اإلنساف.
 أو إنسانيتو. ،وىي مكممة لو سواء في رجولتو،أجمع التعريفيف عمى أف المرأة أنثى الرجؿ البالغ        

حقوؽ وعمييا ليا  ،تتمتع بالقيمة اإلنسانية الكاممة أسوة بالرجؿ ،إنساني مستقؿ ىي كياف :اصطالحا
 (3) واجبات لما لمرجؿ في جميع المجاالت دوف استثناء.

بتأدية واجبات مثميا تتمتع بحقوؽ كما تمتـز  ،أشار التعريؼ إلى أف المرأة ككائف بشري مستقؿ       
  مثؿ الرجؿ.

 العامل:
  (4)العمؿ ىو المينة والفعؿ. عمؿ و العامؿ اسـ فاعؿ مف الفعؿلغة: 

ميما كاف نوعو في خدمة صاحب العمؿ  ،العامؿ ىو كؿ ذكر أو أنثى يعمؿ لقاء أجر اصطالحا:
شرافو.  (5) تحت سمطتو وا 

يقوـ بجيد عضمي أو فكري مقابؿ أجر  ،يشير التعريؼ إلى أف العامؿ فرد مف أفراد المجتمع       
 مف أجؿ خدمة صاحب العمؿ. ،معيف

 السيسيولوجيباختالؼ مركزه  ،لعممية اإلنتاجيةابأنو كؿ مف يباشر " عرؼ العمؿ سوسيولوجيا:        
 (6)." والميني، أي كؿ مف يتواجد داخؿ الورشة

ربط ىذا التعريؼ العامؿ بكؿ شخص يزاوؿ العممية اإلنتاجية داخؿ الورشة فقط سواء كاف مديرا        
عامؿ بسيط، فقد أىمؿ بذلؾ المؤسسات األخرى التي يستطيع أف يزاوؿ فييا الفرد نشاطو سواء  أو

       حرة.ويعد عامال داخميا: مثؿ المصانع، المؤسسات العمومية والخاصة، أعماؿ  ،الفكري أو العضمي

                                                           
 32.، ص2005بيروت،  ،1ط اإلعالـ، دار النشر، المنجد في المغة العربية و (1)

 .2008، ص2005الجزائر، ، 1طعربي، دار البدر الساطع لمنشر والتوزيع،  البدر عربي قاموس (2)
 .72 ، ص2010، ردفاأل،1طعدناف أبو مصمح: معجـ عمـ االجتماع، دار أسامة لمنشر والتوزيع،  (3)
 .475لبناف، ص د ط، ، دار صاد لمنشر والتوزيع،11ابف منظور، لساف العرب، المجمد (4)
   .288، ص2006األردف، ، 1طسمير الشوبكي: معجـ إداري، المشرؽ الثقافي،  (5)

 .12، ص1984مصر،  المكتب الجامعي، د ط، عبد المنعـ عبد الحي: عمـ اجتماع الصناعي، (6)
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العمؿ لكي يعتبر عامال إلى سف يعرؼ العامؿ مف المنظور القانوني: أنو كؿ شخص طبيعي وصؿ 
  (1)ويمارس مينة ووظيفة لقاء أجر أو ضمف عمؿ حر. ،القانونية
وأف الوظيفة التي يشغميا قد تكوف  ،سنة 18أشار التعريؼ إلى السف القانونية لمعامؿ وىي       

أو قد تكوف ضمف عمؿ حر وفؽ أجؿ  ،قوانيف مثؿ: المؤسساتو ضمف إطار تنظيمي تحكمو قواعد 
 المرأة العاممة: تعريف  معيف.
وتحصؿ عمى أجر مادي  أنيا المرأة التي تعمؿ خارج المنزؿ"  "كاميميا عبد الفتاح"تعرفيا        

 (2)." مقابؿ عمميا، وىي التي تقـو بدوريف أساسيف في الحياة دور ربة بيت ودور الموظفة
وتقـو  ،أنيا المرأة التي تعمؿ وتحصؿ عمى أجر مادي مقابؿ عمميا " "آدممحمد سالمة "عرفيا        

 (3)." في نفس الوقت بأدوارىا كزوجة وأـ إلى جانب دورىا كعاممة وموظفة
حيث ربط خروج المرأة لمعمؿ بتحقيؽ منفعة مادية  ،المرأة العاممةتعريؼ حوؿ  باحثيفال اتفؽ       

باإلضافة إلى ازدواجية دورىا بيف ربة البيت والموظفة، إجماال  ،وىي الحصوؿ عمى أجر مقابؿ جيدىا
سواء أىميا وأىؿ زوجيا ورعايتيا ألوالدىا  ،دورىا تجاه عالقات القرابةدوف التفصيؿ بشكؿ دقيؽ في 

 واالىتماـ بشؤوف زوجيا.
وتتقاضى مقابمو أجر مف العمؿ الذي تقـو  ،عرفت كذلؾ بأنيا المرأة التي تمارس عمال مأجورا       

 (4)والتي تقوـ بو في مؤسسة معينة. ،بو سواء كاف عقميا أو عضميا
حيث تستغرؽ مف وقتيا مقابؿ  ،فعمؿ المرأة يعتبر كؿ وظيفة أو مينة تزاوليا المرأة خارج البيت

 (5)أجر.
في إطار مينة ؿ نشاطا عضميا أو فكريا تزاو  امرأةأشار التعريفيف إلى أف المرأة العاممة ىي كؿ        

وتتقاضى مقابمو  ،والتي تستوجب تواجدىا خارج البيت لفترة زمنية طويمة ،ما أو وظيفة داخؿ مؤسسة
 أجر معيف.

                                                           
 .3 ، ص1قانوف العمؿ، الفصؿ األوؿ، تقارير وأحكاـ عامة، المادة  90/11الجريدة الرسمية  (1)
  .104مصر، ص د ط، ، المرأة العاممة، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع الفتاح: سيكولوجيةكاميميا عبد  (2)
 .39ص ،1982، مصر، 1طمحمد سالمة آدـ: المرأة بيف البيت والعمؿ، دار المعارؼ،  (3)
والسوسيولوجي، مداخمة في الممتقى الدولي : المعاناة في العمؿ بيف التناوب السيكولوجي محمد صالي وبف ثاية عبد الحي  (4)

،جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، 2013جانفي،  16 /15الثاني بعنواف: المعوقات الوظيفية لممرأة العاممة المنعقدة يومي 
  .186ص 

التنظيمية الشخصية، مجمة ي ظؿ بعض التغيرات فبف خيرة سييمة وبف زاىي منصور: عالقة التوافؽ الزواجي بعمؿ المرأة  (5)
 .296ص  ،2017 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر،306 ،289، مجمد ص 11 ع أبحاث نفسية وتربوية،
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براهيم الذهبي"عرفتيا         أنيا كؿ امرأة تقوـ بدور مزدوج داخؿ المنزؿ وخارجو "  "مكاك ليمى وا 
كما  ،وتؤدي واجباتيا المنزلية شأنيا شأف المرأة الماكثة في البيت ،ورعايتيـحيث تقوـ بتربية األبناء 

 (1)." وتشاركو في عمميات اإلنتاج ،تعمؿ خارج المنزؿ جنبا جنب مع الرجؿ
فصؿ ىذا التعريؼ عمى خالؼ التعريفات السابقة دور المرأة داخؿ المنزؿ تجاه أوالدىا وزوجيا       

المنزلية، مشيرا بذلؾ إلى تساوييا مع المرأة الماكثة في المنزؿ مف ناحية الجيد المبذوؿ واتجاه واجباتيا 
 باإلضافة إلى مساىمتيا في العممية اإلنتاجية شأنيا شأف الرجؿ.

 التعريف اإلجرائي:
سواء ممرضة أو طبيبة  ،تمارس وظيفة في ميداف الدراسة امرأةأنيا كؿ  ويقصد بالمرأة العاممة       

 باإلضافة إلى دورىا داخؿ المنزؿ كربة بيت. ،ضمف إطار المناوبة الميمية
 المسؤولية األسرية: -

 المسؤولية:
ىي حاؿ أو صفة مف يسأؿ عف أمر تقع عميو تبعتو، يقاؿ بريء مف مسؤولية ىذا العمؿ، وتطمؽ  لغة:

 (2).ر طبقا لمقانوفعمى التزاـ بإصالح الخطأ الواقع عمة الغي أخالقيا
 مف خالؿ التعريؼ يشير مدلوؿ المسؤولية لغة إلى المجازاة وااللتزاـ والطمب و المحاسبة.       

ويمكف تعريفيا عمى أنيا  ،تعرؼ المسؤولية حسب المعجـ اإلداري أنو كوف الشخص مسؤوال اصطالحا:
 (3).لو القدرة عمى الوفاء في ضوء مجموعة االستراتيجيات ،التزاـ الشخص بأداء عمؿ أو تصرؼ معيف

         بواجباتو وفؽ استراتيجيات معينة.أشار التعريؼ إلى أف المسؤولية ىي التزاـ الفرد        
حسابا عف  ،بأنيا عبارة عف إسناد فعؿ إلى شخص " معجم المصطمحات االجتماعية" عرفيا        

  (4).أعماؿ معينة بالتزاـ بعمؿ قاـ بو واالعتراؼ بأنو صاحبو وتحمؿ النتائج المترتبة عنو
سواء اتجاه شخص ما  ،يشير المصطمح إلى أنو كؿ شخص ممـز بتأدية الواجبات المكمؼ بيا       

 مع ضرورة تحمؿ تبعات عممو. ،أو اتجاه عمؿ معيف

                                                           
براىيـ الذىبي: عمؿ المرأة وأثره عمى االستقرار األسري، مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية، ع مكاؾ ليمى  (1) ، جامعة 11وا 

 . 182، ص 2015الشييد حمة لخضر، الوادي، 

 .411، ص 1972القاىرة، ، 2 طابف إبراىيـ وآخروف: المعجـ الوسيط، دار المعارؼ،   (2)
 .298 ، صسبؽ ذكرهسمير الشوبكي: مرجع   (3)
ص  ،1990السعودية،  ،1ط عربي(، دار عالـ الكتاب،  -قاموس مصطمحات العمـو االجتماعية )إنجميزيمصمح الصالح:   (4)

448. 
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  األسرة:
وىي الجماعة التي ترتبط برباط  ،وىي أىؿ الزوج ،واألسرة ىي الدرع الحصيف ،مشتقة مف األسر لغة:

 (1).مشترؾ
 (2).وأصؿ األسرة ىي التقيد برباط ،واألسرة في المغة تعني األسر والقيد      

 معينة. عف القيد و الرباط الذي يربط جماعةيشير المصطمح إلى أف األسرة عبارة 
بيولوجية نظامية تتكوف مف رجؿ و بأنيا جماعة اجتماعية  " "غيثمحمد عاطف "عرفيا  اصطالحا:

 (3)." مقررة وأبنائيما تقوـ بينيما رابطة زوجية ،مرأةا
عمى أساس الدخوؿ  ،فاألسرة مف الناحية السوسيولوجية ىي: معيشة رجؿ وامرأة أو أكثر معا       

لرعاية األطفاؿ وتربيتيـ  ،وما يترتب عف ذلؾ مف حقوؽ وواجبات ،في عالقة جنسية يقرىا المجتمع
 (4)أولئؾ الذيف يأتوف نتيجة ىذه العالقة.

وذلؾ عف  ،أشار التعريفيف إلى أف األسرة تعد إحدى الجماعات االجتماعية التي يقرىا المجتمع       
سواء  ،فيياالتي تتشكؿ بيف الرجؿ والمرأة، حيث تقسـ األدوار بيف الفاعميف  ،طريؽ العالقة الزوجية

حقوؽ أو واجبات مف أجؿ تنشئة سميمة لألوالد الناتجيف عف ىذه العالقة، فالتعريفيف يشيراف إلى 
  وىي األسرة النواة التي تتشكؿ مف زوج وزوجة وأوالد. ،المفيـو الحديث لألسرة

 ألنيا ىي التي تربط البناء االجتماعي بالشخصية ،بأنيا نسؽ اجتماعي"  "بارسونز " عرفيا      
ونفس عناصر تكويف البناء ىي بعينيا عناصر تكويف الشخصية، فالقيـ واألدوار عناصر اجتماعية 

وتؤكد ىذه العناصر عالقة التداخؿ والتفاعؿ بيف الشخصية والبناء  ،تنظـ العالقة داخؿ البناء
 (5). " االجتماعي

ويقع عمى  ،مف خالؿ تعريفو لألسرة عمى أنيا إحدى األنساؽ الفرعية لممجتمع "بارسونز" يرى       
تعميميـ القيـ والمعايير والقواعد الثقافية المتعارؼ مف خالؿ  ،عاتؽ الوالديف مسؤولية تنشئة األوالد

                                                           
       .670، ص 2007، دب، 2 مرشد الطالب: قاموس مدرسي عربي عربي، منشورات المرشد، ط  (1)
  .13، ص 2005، جامعة باتنة، 13مجمة العمـو االجتماعية واإلنسانية، ع : األسرة الجزائرية...إلى أيف؟، السعيد عواشرية  (2)
 .178، ص1979مصر،  ، د ط،، الييئة المصرية العامة لمكتابجتماعاعاطؼ غيث: قاموس عمـ  محمد (3)
 .7، ص 2002د ط، مصر، السيد عبد العاطي وآخروف: عمـ االجتماع العائمي، دار المعرفة الجامعية،  (4)
الشافعي: سمطة الوالديف وعالقتيما بالصراعات المختمفة لدى المراىقيف في الوسط المدرسي، دار لوكيا الياشمي، بوعجوج  (5)

 .33، ص 2015عماف، د ط، األياـ لمنشر و التوزيع، 
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تكويف شخصية مستقرة وذلؾ  ، كما أنيا تمعب دور كبير فيعمييا داخؿ البناء االجتماعي الذي ولد فيو
 مف خالؿ الدور العاطفي الذي تؤديو اتجاه األوالد. 

 المسؤولية األسرية:
كما أنيا الشعور  ،الجماعة أماـ نفسو وأماـ اهلل تعرؼ عمى أنيا مسؤولية الفرد الذاتية عف       

 (1)والقدرة عمى تحممو والقياـ بو. ،بالواجب االجتماعي
مف خالؿ فيمو لدوره  ،واتجاه دينو ووطنو ،الفرد عف نفسو ومسؤوليتو اتجاه أسرتوىي مسؤولية       

ومشاركتو في حؿ مشكالت  ،مف خالؿ عالقاتو اإليجابية ،في تحقيؽ أىدافو واىتمامو باآلخريف
 (2)وتحقيؽ األىداؼ العامة. ،المجتمع
أماـ نفسو وأماـ اهلل اتجاه جماعة يتضح مف خالؿ التعريفيف أف المسؤولية تعد التزاـ الفرد        

كونيا واجب اجتماعي وبالتالي  ،سواء األسرة أو جماعة الرفاؽ أو جماعة العمؿ ،اجتماعية معينة
فالمسؤولية تتضمف مستويات عديدة، فيي تشمؿ جميع مناحي الحياة، فالفرد مسؤوؿ  ،ضرورة تأديتو

ننسى مسؤوليتو دوف أف ، وزمالء مف أصدقاء بما فيولتتسع لممحيط الخارجي  ،وعف أسرتو ،عف نفسو
 .الشعور باالنتماء والوالء لومف خالؿ  ،المفروضة اتجاه وطنو

 التعريف اإلجرائي:
والمتمثمة  ،الالزمة لمحياة اليومية ويقصد بيا جممة المياـ التي تقوـ بيا المرأة العاممة في بيتيا       

 باإلضافة  ،سواء النفسية أو الجسمية ،لألبناءالكافية وتقديـ الرعاية  ،في تمبية حاجيات الزوج المختمفة
 إلى إدارة شؤوف البيت.

 ذات الصمة المفاهيم -2
 العالقة الزوجية:  -

عيش شخصيف معا بمقتضى ارتباط قانوني  ىأنيا ال تقتصر عم" "  أندري لمارش" عرفيا        
وجود حياة مشتركة بيف شخصيف يتعمـ مف خالليا بقدر ماىي استمرارية في العالقة عمى أساس 

 (3)."الشخص العيش مع الشخص اآلخر

                                                           
 .229، ص 1984مصر،  د ط، زىراف الحامد: عمـ النفس االجتماعي، عالـ الكتاب،  (1)
 .2017ماي،  3رزاؽ عنى: المؤتمر الدولي لمعمـو و اآلداب، شبكة المؤتمرات العربية، العراؽ، أمؿ داوود سميـ ولمى   (2)
االتصاؿ وعالقتيا بجودة الحياة الزوجية، أطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه، عمـ النفس األسري، كمية العمـو نادية بمعباس: أنماط   (3)

 .61، ص 2015 -2014، 2لتربية واألرطفونيا، جامعة وىراف االجتماعية، قسـ عمـ النفس وا
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و اقتصر  ،في تعريفو لمعالقة الزوجية ضرورة وجود اإلطار القانوني" أندري لمارش " أىمؿ        
 .ادؿالقائـ عمى التفاعؿ المتب ،ضرورة االشتراؾ الحياتي بيف الطرفيفباستمراريتيا و تواجدىا حسب رأيو 

وتتدخؿ فييا عدة عوامؿ مؤثرة داخمية  ،ةبعالقة معقدة ومتشع"  :العالقة الزوجية بأنياتعرؼ        
وخارجية مرتبطة  ،في العالقة الزوجية، الرضا الزوجي، السعادة الزوجية كاالتصاؿ ،بالزوجيفمتعمقة 

 ." بعوامؿ مختمفة مثؿ: البيئة االجتماعية، العمؿ، العادات والتقاليد االجتماعية وغيرىا
وأنيا كأي عالقة تتأثر بعوامؿ  ،أشار التعريؼ إلى أف العالقة الزوجية تمتاز بالتشبؾ والتعقد       
وىي ما يرتبط  ،و عوامؿ خارجيةأ ،أي ما يرتبط بالزوج والزوجة أنفسيـ ،سواء كانت داخمية ،عديدة

بالبيئة االجتماعية سواء األفراد المحيطيف بيـ أو عوامؿ أخرى مف شأنيا أف تخمؽ أثرا عمى مستواىا 
 سمبيا كاف أو إيجابي.

مما  ،باستقرار العالقة الزوجية نجاحيا وسالمتيا مف االضطراب والتوتر الزواجي دويقص       
فشؿ وما ينتج عنو مف أضرار، فاالستقرار يتضمف التمسؾ ال و متيديدليجعميا في غنى عف التعرض 

 (1) ألف كال الطرفيف يشعر بالتوافؽ والرضا والسعادة. ،بالعالقة الزوجية
وبالتالي  ،إلى أف االستقرار الزواجي يحقؽ النجاح واألماف لمعالقة بيف الزوجيفأشار التعريؼ        

وبالتالي يعزز الرضا والتوافؽ  ،أي تيديد قد تخمفو العوامؿ الخارجيةمف  فيو يعتبر الدرع الحصيف ليا
 ويضمف التكامؿ األسري.

 ي:جرائالتعريف اإل
الرجؿ والمرأة الحاممة لصفة الشرعية  يقصد بالعالقة الزوجية تمؾ الرابطة االجتماعية بيف       

استقرارىا ونجاحيا بمدى سالمتيا مف  القائمة عمى مبدأ التوافؽ العاـ بيف الزوجيف، ويرتبط ،والقانوف
 ويعكس استمراريتيا نجاح األسرة وتكامميا. ،االضطرابات سواء الداخمية أو الخارجية

 ية األبناء:رعا -
وتوفير جميع  ،األساسيةيومية الطفؿ وتنشئتو وتدبير شؤونو وتوفير حاجاتو الويقصد بيا تربية        

 (2)مطالب نموه.

                                                           
بمعقاب عبد الرؤوؼ: عمؿ الزوجة وأثره عمى العالقة الزوجية، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه، عمـ النفس الحيادي، كمية العمـو  ( 1)

  . 442ص  ،2017-2016 اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد لميف دباغيف، سطيؼ،
 .262مرجع سبؽ ذكره، ص عدناف أبو مصمح:  (2)
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وتمبي رغباتو سواء مف  ،التعريؼ إلى جممة الوظائؼ التي تضمف توفير متطمبات الطفؿأشار        
 .)لروضة، المدرسة(أفراد كانوا أو مؤسسات لمرعاية ،طرؼ األبويف أو مف األطراؼ البديمة ليـ

 :األعمال المنزلية
ويصبح مجاال لعمؿ المرأة عمى وجو  ،الزواجبعد بأنو مسؤولية النساء  يقصد بالعمؿ المنزلي       

 (1)الحصر عندما تصير أما.
يجمع سمسمة مف المياـ الالزمة لمحياة  ،كؿ عمؿ دوف مقابؿ: " بأنو " نصيرةسويح " عرفتو        

 (2)." والمنفذ في أغمب األحياف مف طرؼ النساء ،اليومية نحو الفضاء المنزلي
فيو سمسمة مف األنشطة لي حسب التعريفيف عمى النساء فقط، اقتصر تأدية العمؿ المنز        
والتي تيدؼ مف خالؿ إلى تمبية حاجات االفراد المختمفة التي تقوـ بو المرأة داخؿ البيت،  المختمفة

 دوف مقابؿ.
 :التعريف اإلجرائي

يا كاف أو في الدراسة الحالية كؿ نشاط تقوـ بو المرأة داخؿ البيت فكر  ويقصد بالعمؿ المنزلي       
 ؼ ومراقبة متطمبات البيت ونواقصو.سواء ما تعمؽ بطيو الوجبات اليومية أو التنظي ،جسديا

 الدراسات السابقةا: دسسا
منيا في مختمؼ أىمية بالغة كونيا سندا عمميا يمجأ إليو الباحث لالستفادة لمدراسات السابقة        

مراحؿ بحثو فيي مجمؿ األعماؿ العممية التي ليا صمة بموضوع البحث المراد دراستو مف طرؼ 
 (3)الباحث وقد تكوف العالقة بينيما مباشرة وغير مباشرة.

حظي موضوع المناوبة الميمة باىتماـ العديد مف الباحثيف عمى المستوى المحمي والعربي فقد        
وكذلؾ األجنبي، حيث تناولوه مف جوانب مختمفة عف دراستنا، مما تتعذر عمينا إيجاد دراسات مطابقة 

 الدراسات:ليذه األخيرة واعتمادنا عمى دراسات مشابية، فيما يمي عرض ليذه 

                                                           
د ط، ميشيؿ ماف: موسوعة العمـو االجتماعية، ترجمة مختاري اليواري وسعيد عبد العزيز مصموح، دار المعرفة الجامعية،  (1)

 .306، ص 1999مصر، 
أثر العمؿ الميمي عمى التوافؽ العاـ واستراتيجيات التكيؼ لدى األميات المتزوجات، دراسة ميدانية عمى عينة مف سويح نصيرة:  (2)

العامالت ليال والعامالت نيارا، قطاع الصحة بسيدي بمعباس، رسالة ماجيستر، قسـ عمـ النفس وعمـو التربية، جامعة وىراف، 
 .64، ص 2005 – 2004

، ص 2002القاىرة،  ط، د منيجية العمـو االجتماعية والبحث االجتماعي، دار الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع،جماؿ معتوؽ،   (3)
50. 
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 الجزائريةالدراسات أوال: 
" المرأة العاممة بالتناوب بيف طبيعة المينة  بعنوان وكميخة ليمى محي الدين الهواري دراسة -1

وتأثيراتيا االجتماعية " دراسة حالة الممرضة العاممة بالمستشفى الجامعي وىراف، كمية العموـ اإلنسانية 
 .، منشورةمعة تممساف الجزائرواالجتماعية، جا

بيف وظيفتيا ودورىا  الدراسة مف نسؽ تساؤلي مفاده: كيؼ توفؽ المرأة العاممة بالتناوب طمقتنا       
ولإلجابة عمى  ؟ رعاية األطفاؿ، خدمة البيت، المناسبات واألعياد، االلتزامات الشخصية(االجتماعي )

 سؤاؿ اإلشكالية افترضت الفرضية التالية:
 التناوب. ستراتيجية لتفاديامف خالؿ وضع  يتـ التوفيؽ بيف الوظيفة والدور االجتماعي -
ومعرفة األساليب  ،لقد ىدفت ىذه الدراسة إلى محاولة الكشؼ عف المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة -

سواء  ،التي تستعمميا لمتكيؼ مع ىذه الوضعيات كيفما كانت في ظؿ الضغوطات المينية واالجتماعية
 كانت متزوجة أو أرممة أو عزباء.

ت جمع البيانات فقد وبخصوص أدوا ،أما مف حيث المنيج المعتمد فقد اعتمدت المنيج الكيفي       
كونيا تعتمد عمى  ،اعتمدت عمى المقابمة والمالحظة، وفيما يخص العينة فقد تـ اختياره بطريقة كيفية

مى أربعة وزعت ع ،في الممرضاتانحصرف مبحوثات  10 ػػػقدرت بحيث  ،الخصائص أكثر مف العدد
  مصالح.
 صمت الدراسة إلى جممة مف النتائج أبرزىا:و وقد ت       

عمؿ المرأة بالتناوب مازاؿ يحمؿ مشاكؿ وعوائؽ في توفيقيا بيف عمميا كممرضة ودورىا  -
ىذا ما استدعى انتياجيا  ،وكإنسانة ليا عالقات اجتماعية، االجتماعي كربة بيت أو زوجة أو كنة

 ولكف ليا انعكاسات عمى حياتيا االجتماعية. ،ةالستراتيجيات عديد
مما يجعميا  ،وذلؾ لعدـ وجود مشاكؿ في النقؿ ،المرأة القاطنة في مناطؽ حضرية تحبذ العمؿ نيارا -

مف خالؿ تفويتيا لممناسبات التي يمكف  ،ىذا ما ييدد عالقتيا االجتماعيةلكف  ،تبقى ليال مع أوالدىا
 أف تكوف عمى عالقات اجتماعية معيـ.

وذلؾ لتفادي مشكؿ  أو الريفية فإنيا تفضؿ العمؿ ليال، المرأة القاطنة في المناطؽ شبو الحضرية -
 تسبب ليا إجيادا نفسيا وجسديا. االستراتيجيةالنقؿ ولبقائيا لمدة أطوؿ مع عائمتيا، إال أف ىذه 
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تأتي مع مرافقي  الموجودة  إال أف المشاكؿ ،لعالقة مع المريض جيدة ال تتعدى مجاؿ العمؿا -
وىذا ما يقمؿ مف  ،وىذا ما يؤثر عمى مردودية عمميا عنيا،الذيف يحمموف تمثال سمبيا  ،المريض

 مصمحة إلى أخرى.مف الصعوبة تنقميا  كفاءتيا، وىذهوبالتالي التشكيؾ في  ،خدمتيا لممريض
مف خالؿ  ،سعى المرأة إلى تحقيؽ متطمباتيا االجتماعية واألسرية دوف المساس بمتطمبات وظيفتيات -

 تفاديو بطرؽ رسمية وغير رسمية.
مف خالؿ  ،تمتمؾ المرأة العاممة بالتناوب عالقات سوسيو مينية توظفيا في تفادي مشاكؿ العمؿ -

 (1)التوفيؽ بيف الدور والوظيفة.
 التعقيب:
وىو" المرأة العاممة المناوبة "  ،دراسة المعتمدة مع الدراسة الحالة في المتغير المستقؿتتشابو ال       

وتختمؼ في المتغير الثاني، حيث أف الدراسة المعتمدة كانت حوؿ التأثيرات االجتماعية لممرأة العاممة 
كما أنيما يختمفاف في المنيج  بمسؤولياتيا األسرية،أما الدراسة الحالية فركزت عمى عالقتيا  ،بالتناوب

 المنيج الوصفي ىوالدراسة الحالة اعتمدت عم ،حيث أف الدراسة المعتمدة استخدمت المنيج الكيفي
أما فيما  واعتمدت عمى العينة الكيفية، في حيف اعتمدت الدراسة الحالية عمى ػأسموب المسح الشامؿ، 

عمى المقابمة، في حيف اعتمدت الدراسة الحالية الدراسة فقد اعتمدت  ىذه  ،جمع البياناتيتعمؽ بأدوات 
الدراسة وىو المؤسسة االستشفائية نفس ميداف  اعتمادىما عمى  فيواتفقت الدراستيف  ،االستمارةعمى 

وكذلؾ في صياغة أسئمة  ،اتىذه الدراسة في ضبط المفاىيـ بما يتالءـ مع الفرضيوقد أفادتنا 
 . اإلستمارة

اآلثار األسرية واالجتماعية المترتبة عف عمؿ "  بعنوان (2017 -2016) بومدينعاجب  دراسة -2
" دراسة عمى عينة مف النساء العامالت بمدينة األغواط، رسالة مكممة لنيؿ شيادة  المرأة خارج البيت

 منشورة. ، 2جامعة وىراف  ،الدكتوراه في عمـ النفس
اآلثار المترتبة عف خروج المرأة إلى العمؿ سواء  ىي مفاده: ماانطمقت ىذه الدراسة مف تساؤؿ رئيسي 

السمبية أو اإليجابية وانعكاس ىذه اآلثار عمى شخصيتيا ومحيطيا االجتماعي؟ واندرج عمى أثر ىذا 
 التساؤؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:

 ما طبيعة اآلثار االجتماعية المترتبة عف خروج المرأة لمعمؿ؟ -

                                                           
المرأة العاممة بالتناوب بيف طبيعة المينة وتأثيراتيا االجتماعية، مجمة جيؿ لمعمـو اإلنسانية محي الديف اليواري وكميخة ليمى:  (1)

  .41، ص2020كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة تممساف،  ،66 ع واالجتماعية،
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 تأثرا بخروج المرأة لمعمؿ؟بعاد األسرية األكثر ما طبيعة األ -
ىدفت ىذه الدراسة إلى محاوؿ التعرؼ عمى األثار األسرية واالجتماعية لعمؿ المرأة خارج        

البيت، باإلضافة إلى معرفة طبيعة األثار األسرية المترتبة عف الخروج لمعمؿ حسب متغير عدد 
، أما بالنسبة ، واستخدمت االستبياف كأداة لجمع البياناتالوصفياألطفاؿ، استخدـ في الدراسة المنيج 

 3لعينة الدراسة فقد استخدـ الطريقة العشوائية الطبقية لتحديدىا كوف مجتمع الدراسة يتشكؿ مف 
 قطاعات مختمفة، الصحة، اإلدارة والتعميـ.

 عاممة. امرأة 250ػػػػػ حيث قدرت عينة الدراسة ب
 نتائج التالية:وتوصمت الدراسة إلى ال

   إف عمؿ المرأة خارج البيت لو آثار سمبية عمى األسرة، حيث أف خروجيا لمعمؿ باستمرار ولساعات
طويمة لو تأثير سمبي عمى صحتيا، ويمكف إرجاع ذلؾ إلى الصراع الذي تعاني منو المرأة المتزوجة 

مف اإلحباط  ليا ية لما تسببويمثؿ مشكمة انفعال ،حيث أف االختيار بيف البيت والعمؿ اختيار صعب
مما ينعكس عمى اتزانيا االنفعالي، فيي مشتتة الفكر ما بيف عمميا وضرورة  ،والتوتر والقمؽ والحيرة

ومف خالؿ ىذه النتائج يظير أف البعد  ،وما بيف أسرتيا وأطفاليا ومنزليا ،تأديتو عمى أكمؿ وجو
 األسري ىو األكثر تضررا بخروج المرأة لمعمؿ.

 التعقيب:
فكؿ منيما تتحدثاف عف خروج المرأة  ،الحالية والمعتمدة في العنواف إلى حد ماتتشابو الدراستيف        

لمعمؿ وما يترتب عنو مف سوء تسييرىا لألمور األسرية وااللتزاـ بواجباتيا، فالدراسة المعتمدة تناولت 
صت بعمؿ المرأة وفؽ المناوبة الميمية أما الدراسة الحالية فقد اخت ،بشكؿ عاـموضوع عمؿ المرأة 

باإلضافة إلى أف ىناؾ تشابو في المفاىيـ األساسية والثانوية، كما أف كمتا الدراستيف أجريتا في نفس 
معرفة النتائج فقد ىدفت كمتا الدراستيف إلى أما مف ناحية األىداؼ  ىو المؤسسة االستشفائية،الميداف و 

األسرية، واعتمدت الدراستيف عمى نفس المنيج وأثرىا عمى حياتيا المتوقع حدوثيا أثناء عمؿ المرأة  
في حيف اختمفت الدراستيف  الوصفي، واعتمدت الدراستيف عمى االستمارة كاألداة لجمع البيانات ووىو 

ي حيف اعتمدت الدراسة في نوع العينة حيث اعتمدت الدراسة السابقة عمى العينة العشوائية الطبقية ف
 .الحالية عمى أسموب المسح الشامؿ

اختيار المنيج و وكذلؾ  ،وفي تحديد أبعاد الدراسة ،ساعدتنا ىذه الدراسة في ضبط المفاىيـ الثانوية
 وىو المنيج الوصفي.المناسب لمدراسة 
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اإلطار المنزلي المتزوجة المرأة العاممة "  :بعنوان (2010 -2002) دراسة لحسن عبد الرحمان -3
بيف الزوجيف" دراسة ميدانية بالمؤسسة االستشفائية العمومية لعيف الصفرا، مذكرة التخرج لنيؿ شيادة 

 منشورة.ي عمـ االجتماع، جامعة وىراف سنة، الماجيستر ف
الباحث مف التساؤؿ الرئيسي التالي: ىؿ يشاطر الزوج زوجتو في إدارة األعماؿ المنزلية  انطمؽ       
وقد صيغت عمى اثر   ؟ي كؿ األوقات بحكـ عمميا كإطار داخؿ المؤسسة في األوقات االستثنائيةف

ىذا التساؤؿ الفرضية الرئيسية التالية: يعتبر أداء العمؿ المنزلي مف أىـ األدوار العائمية التي تقوـ بيا 
منة الثقافة البطريقية عمى إال أف الزوج في ظؿ العائمة الحديثة عمى الرغـ مف ىي ،المرأة داخؿ المنزؿ

 وقد تفرعت عمى اثرىا فرضيات فرعية مفادىا: ،المجتمع ككؿ قد يشاطرىا القياـ بالعمؿ المنزلي
يساعد الزوج زوجتو في إنجاز األعماؿ المنزلية في حاؿ المرض أو التعب أي في الحاالت  -

 االستثنائية.
 بمساعدة زوجتو في أداء األعماؿ المنزلية. أكثر لمزوجالنووية يسمح الفضاء المنزلي لمعائمة  -
ومدى قدرة المرأة العاممة المتزوجة عمى  ،ىدفت الدراسة إلى معرفة دوافع خروج المرأة لمعمؿ       

أال وىو دورىا داخؿ األسرة بيف زوجيا وأوالدىا والدور  ،تحقيؽ التوازف في أداء الدور الموكؿ ليا شرعا
أو فرضتو ظروفيا وىو العمؿ خارج البيت، أيضا مف أجؿ معرفة الحقائؽ  ،ألسباب ذاتيةالذي اختارتو 

واقع المرأة الجزائرية داخؿ المجتمع، باإلضافة إلى معرفة الدور الحقيقي  و ،التي تحيط بيذا الموضوع
التي تعيف الوقت بيف  ،خاصة المرأة العاممة المتزوجة اإلطار ،الذي تمعبو المرأة في التنمية الوطنية

العمؿ والمنزؿ بصورة متواصمة غير متقطعة، اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي 
وتقنية المالحظة كأداة مساعدة، حيث أجريت المقابمة عمى عينة  ،وعمى تقنية المقابمة كأداة رئيسية

 التالية: عاممة إدارية ممرضة وطبيبة، وتـ التوصؿ إلى النتائج 92ػػػػ عشوائية بسيطة مقدرة ب
   استطاعت المرأة العاممة المتزوجة بفضؿ عمميا أف تغير طبيعة السمطة داخؿ األسرة فبعدما كاف

في اتخاذ القرارات وتحقيؽ رغباتيا وذلؾ دور المرأة يخضع لسمطة الزوج ويتبع رغباتو، فاليوـ تنافسو 
حت طبيعة السمطة تعرؼ مف خالؿ السماح ليا بالعمؿ بعد الزواج ىذا مف جية ومف جية أخرى أصب

 نوعا مف المرونة بعدما كانت تتميز بالقوة في ظؿ العائمة التقميدية.
   ساىـ عمؿ المرأة في توفير دخؿ إضافي وىو ما أدى إلى مشاركتيا في ميزانية األسرة والتحكـ في

 القرارات المصيرية لألسرة.
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   سماح الزوج لمزوجة العمؿ بعد الزواج دليؿ عمى تراجع القيـ الذكورية التي كانت سائدة في األسرة
 التقميدية وميميا اآلف إلى المشاورة والتعاوف والحوار في اتخاذ القرارات.

 التعقيب: 
التوافؽ بيف عنواف الدراسة المعتمدة والدراسة الحالية إال أف ىناؾ نوع مف  بالرغـ مف اختالؼ       

الدراستيف، والمتمثؿ في اشتراكيما في الشؽ األوؿ مف عنواف الدراسة ) المرأة العاممة ( وكذا التشابو 
إلى أف كمتا الدراستيف أجريتا في نفس ميداف الدراسة وىو في بعض المفاىيـ األساسية، باإلضافة 

حيث أنيا ذو اتجاه واحد تيدؼ إلى المؤسسة االستشفائية، كما يوجد تشابو مف حيث أىداؼ الدراسة، ب
 .واعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي معرفة واقع المرأة العاممة وأثرىا عمى التزاماتيا األسرية

كما أف الدراسة المعتمدة استخدمت  ،في حيف اعتمدت الدراسة السابقة عمى المنيج الوصفي التحميمي
ولقد ساعدتنا  مت الدراسة الحالية أداة االستمارة لجمع البيانات، المقابمة كأداة رئيسية، في حيف استخد

ىذه الدراسة في ضبط المفاىيـ األساسية وكذلؾ صياغة أسئمة المقابمة االستكشافية باإلضافة إلى 
 صياغة الفرضيات وكذلؾ في ضبط بعض أسئمة االستمارة.

" عمؿ المرأة الجزائرية خارج البيت وصراع  :عنوانب (2014 -2013) صادق عثمان دارسة -4
ي عمـ فماجيستر الاألدوار" دراسة ميدانية بالمؤسسة العمومية االستشفائية رقاف مذكرة لنيؿ شيادة 

 منشورة.االجتماع بوالية أدرار، 
انطمقت ىذه الدراسة مف تساؤؿ رئيسي مفاده: ماىي العالقة بيف المرأة خارج البيت والصراع        
 يف أدوارىا؟ ليتفرع منو التساؤالت الفرعية التالية:ب
 ىؿ يعتبر عمؿ المرأة خارج البيت أىـ أسباب إىماليا شؤوف بيتيا؟ -
 ىؿ يتسبب عمؿ المرأة خارج البيت عدـ إشباعيا لحاجات أبنائيا؟ -
 ىؿ يتسبب عمؿ المرأة خارج بيتيا في تقصيرىا في واجبات الرعاية نحو الزوج؟ -
 ب عمؿ المرأة خارج بيتيا في تقصيرىا في واجباتيا تجاه األقارب؟ىؿ يتسب -

انخراط المرأة في ، وىدفت ىذه الدراسة إلى رصد التغيرات التي تتـ عمى مستوى األسرة       
وكذلؾ إظيار القدرات الحقيقية لممرأة التي  ،النشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافية خارج البيت

كاألمومة ثـ تنشئة األطفاؿ والقياـ باألعماؿ المنزلية وتوفيقيا مع المسؤولية  ،تؤدي وظيفتيا البيولوجية
كما ىدفت كذلؾ إلى الكشؼ عف إمكانية توفيؽ المرأة بيف عمميا خارج البيت  ،الوظيفية خارج البيت

( فراد المحيطيف بالزوجة العاممة )الزوج، األبناءوكذلؾ تحسيس وتوعية األ ،واألعباء األسرية بشكؿ عاـ
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كؿ منيـ وبذلؾ يمكف دعميا وتقديـ بيف واجباتيا المختمفة تجاه  ،بالصراعات التي قد تنشأ لدييا
الوصفي د اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج المساعدة ليا لمتخفيؼ مف حدة صراع األدوار لدييا، وق

أما بالنسبة لعينة الدراسة  ات المستخدمة في جمع البيانات فيي المالحظة والمقابمة و االستمارة،أما أدو 
 65 المنتسب إلييا ( حيث قدرت بػػػ مصمحةفقد اعتمد العينة الطبقية والتي تتضمف ) الحالة العائمية وال

 عاممة متزوجة.
 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:       

  ت تجدف تشجيع مف أزواجيف عف العمؿ فاألزواج قد تنازلوا عف ما كاف يعرؼ باألدوار أف العامال
 سر فيساعدوف العامالت في العناية بأطفاليف.التقميدية لممرأة اتجاىيـ أـ األ

   ينظر بيا المجتمع إلى المرأة العاممة ووجود تطور في مكانتيا تراجع النظرة الدونية التي كاف
 نت عميو مف قبؿ.االجتماعية عما كا

   أصبحت األدوار التقميدية داخؿ البيت تخضع لمعيار تفاىـ الزوجيف يغمب عمييا طابع الحوار ال
    األمر وبالتالي تراجع التقسيـ التقميدي الذي كاف يميز بيف أعماؿ الرجاؿ وأعماؿ النساء.

   كما تشير الدراسة إلى أف نظاـ المداومة يعطي راحة أكثر خارج البيت في القياـ بشؤوف بيتيا
وواجباتيا تجاه أقاربيا في أياـ الراحة، خاصة المواتي يقمف بعيدات عف مقر عمميف، وىو المحبذ 

 لمعامالت حتى الالئي تعممف في األوقات العادية وفقط.
   يعيقو لمموروث الثقافي واالجتماعي تأثير كبير في تصرؼ العامالت فيو يشجع عمى العمؿ أو

 بحسب طبيعة المجتمع واألعراؼ والتقاليد.
 التعقيب:
مف اختالؼ عنواف الدراسة المعتمدة مع الدراسة الحالية إال أنيما يشتركاف في جانب بالرغـ        

التشابو فكال الدراستيف أجريتا في نفس مجاؿ حيث واحد والمتمثؿ في عمؿ المرأة خارج البيت، أما مف 
ما كما تشترؾ األىداؼ بيف كال الدراستيف حيث أني ،الدراسة والتطبيؽ وىو المؤسسة االستشفائية

ييدفاف إلى معرفة اآللية التي تعتمدىا المرأة في التوفيؽ بيف األدوار أي دورىا في مكاف العمؿ ودورىا 
دوات أج الوصفي و ي، كما اعتمدت كمتا الدراستيف عمى المنزوجة في البيت واإلقرار بمسؤولياتيا كأـ و

ة لمعينة فقد اعتمدت الدراسة نسببال واالستبياف أماجمع البيانات والمتمثمة في المالحظة والمقابمة 
 السابقة عمى العينة الطبقية في حيف اعتمدت الدراسة الحالية عمى أسموب المسح الشامؿ.
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وفي اختيار المنيج وكذا صياغة أسئمة االستمارة  المقابمةفي صياغة أسئمة و لقد أفادتنا ىذه الدراسة 
بعض نتائجيا في تحميؿ وتفسير بعض نتائج ، كما استشيدنا بالمناسب لمدراسة وىو المنيج الوصفي

 الجداوؿ.
  الدراسات العربيةثانيا: 

" العمؿ الميمي لممرأة العراقية مظاىر  بعنوان (2015) شروق سالم خالوي العامري دراسة -1
ومشكالت " دراسة ميدانية في محافظة الفرات األوسط، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجيستر في عمـ 

 االجتماع، كمية اآلداب، جامعة القادسية.
 انطمقت الدراسة مف تساؤؿ رئيسي مفاده: فيـ تتمثؿ مظاىر العمؿ الميمي الذي تؤدي النساء؟       

بة عنو؟ ولإلجابة عف ىذا وماىي أبرز اآلثار المتمثمة في المشكالت النفسية واالجتماعية المترت
 التساؤؿ افترضت الفرضيتيف التاليتيف:

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المبحوثات في مدى رضاىف عف العمؿ وذلؾ تبعا  - 
 لخصائصيف الفردية واالجتماعية.

حصائية بيف المبحوثات في مدى معاناتيف مف بعض المشكالت ىناؾ فروؽ ذات داللة إ -
 جتماعية.إلاالجتماعية وذلؾ تبعا لعدد مف الخصائص الفردية وا

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مجموعة الخصائص الفردية واالجتماعية والتربوية واالقتصادية        
قوـ المرأة بتأديتيا مع تحديد ساعات العمؿ لمجتمع الدراسة باإلضافة إلى تبياف مظاىر األعماؿ التي ت

المطموبة لشغميا، كما ىدفت الدراسة إلى اقتراح بعض الوسائؿ األساسية التي يمكف أف تعيف المرأة 
ودراسة مواقؼ المرأة العاممة ليال والعمؿ عمى تحديد مدى رغبتيا في أثناء تأديتيا لألعماؿ المناطة بيا 

 التوقؼ عف العمؿ ليال.
اعتمدت الدراسة عمى كؿ مف منيج المسح االجتماعي والمنيج المقارف، واعتمدت االستبياف        

امرأة موزعة  200 كأداة لمدراسة، أما فيما يخص العينة فقد أجريت بطريقة عشوائية حيث تضمنت
 عمى مقاطعة الفرات األوسط.

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
   إحصائية بيف المبحوثات ترجع إلى العمر.توجد فروؽ ذات داللة 
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المبحوثات ورضاىـ عف العمـ يرجع إلى الحالة الزواجية. ال 
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    أف وجود األبناء ميما كاف عددىـ يعتبر مف أىـ المشاكؿ التي تواجو المرأة العاممة سواء كاف
 عمميا ليال أو نيارا.

 التعقيب:
ؼ في وتختم ،وىو العمؿ الميمي لممرأة ،ي المتغير المستقؿتتشابو الدراسة الحالية مع الدراسة المعتمدة ف

المتغير الثاني، حيث أف الدراسة المعتمدة كانت حوؿ المظاىر والمشكالت الناتجة عف العمؿ الميمي 
كما  ،األسرية الميمية لممرأة العاممة عمى مسؤوليتيا أما الدراسة الحالية فركزت عمى انعكاس المناوبة 

عمى المنيج الوصفي في حيف اعتمدت  الدراسة الحاليةحيث اعتمدت  ،أنيما يختمفاف في المنيج
عمى المنيج المقارف والمسح االجتماعي، واختمفتا في نوع العينة حيث أف الدراسة السابقة الدراسة 

، في حيف أف الدراسة الحالية اعتمدت أسموب المسح ئية البسيطةالعينة العشواالمعتمدة استخدمت 
، أما مف ناحية األداة المعتمدة في جمع البيانات ضؼ إلى ذلؾ اإلختالؼ في ميداف الدراسة الشامؿ،

فقد استخدمت كمتا الدراستيف اإلستبياف كأداة لجمع البيانات ولقد ساعدتنا ىذه الدراسة في اختيار األداة 
 لمبحث وكذلؾ ضبط المفاىيـ الرئيسية. المناسبة

الضغوط االجتماعية لعمؿ المرأة "  (:2016) عنوانبو محمد أحمد  محمد الحسن دراسة  عزاز  -2
، رسالة ماجيستر في الخدمة االجتماعية، كمية الدراسات  ليال " دراسة حالة المستشفى التركي بالخرطـو

 العميا، جامعة النيميف.
انطمقت الدراسة مف تساؤؿ رئيسي مفاده: إلى أي مدى يمكف لممرأة العاممة ليال التوفيؽ بيف        

 واجبات العمؿ ومياميا االجتماعية؟ وماىي نظرة المجتمع إلييا؟ 
 ولإلجابة عمى التساؤؿ التالي افترض الباحث الفرضيات التالية:

واألسرة وذلؾ بسبب العادات والتقاليد التي  أف المرأة العاممة ليال تكوف عرضة لمضغوط في المجتمع -
 ترفض العمؿ الميمي.

ه عمى واجباتيا المرأة المتزوجة وغير المتزوجة تواجو ضغوط في العمؿ الميمي وذلؾ لتأثير أف  -
 األسرية والزوجية.

 توصمت الدراسة إلى أف المرأة العاممة ليال تواجو خالفات أسرية و زوجية. -
إلى أف العمؿ في الورديات الميمية أكثر ضغوطا مف النيارية وكذلؾ إلى أف المرأة توصمت الدراسة  -

العاممة في كؿ األعمار عرضة لمضغوط االجتماعية، كما أف المستوى التعميمي ساعدىف عمى تولي 
 االقتصادي.مح ليا بتحسيف مستواىا مناصب مرموقة س
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 التعقيب:
المعتمدة مع الدراسة الحالية إال أنيما يشتركاف في جانب ف الدراسة ابالرغـ مف اختالؼ عنو        

في نفس ميداف الدراسة فقد أجريتا في المؤسسة واحد والمتمثؿ في عمؿ المرأة ليال، كما أنيما يتشابياف 
إلضافة إلى وجود تداخؿ فينما بينيما بااالستشفائية، كما أنيما تشابيتا في بعض المفاىيـ األساسية، 

طبيعة العمؿ الميمي لممرأة العاممة في المؤسسة اؼ، مف خالؿ محاولة التعرؼ عمى مف حيث األىد
وقد اعتمدت االستشفائية وما يخمفو مف مسؤوليات وضغوط عمييا سواء األسرية أو االجتماعية منيا، 

في حيف استخدمت الدراسة الحالية عمى نفس منيج الدراسة المعتمدة وىو المنيج الوصفي التحميمي 
التاريخي، في حيف اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي  االستنباطيلمنيج الدراسة المعتمدة ا

 أما بالنسبة ألداة جمع البيانات، فقد اعتمدت كمتا الدراستيف عمى االستمارة.
ولقد ساعدتنا ىذه الدراسة في ضبط المفاىيـ األساسية وكذلؾ صياغة أسئمة المقابمة        
 بعض أسئمة االستمارة وفي تدعيـ بعض التحاليؿ وتفسيرات الدراسة الحالية.شافية وضبط اإلستك

المشكالت التي تواجو العمالت في الشرطة "  عنوانب (2017) دراسة آالء عبد اهلل الطائي -3
   الشارقة.انية واالجتماعية، جامعة " دراسة ميدانية في إمارة الشارقة، كمية اآلداب والعمـو االنس النسائية
 الشرطي؟انطمقت الباحثة مف تساؤالت مفادىا: ما ىو واقع اإلماراتية في مجاؿ العمؿ        

 افترضت الفرضيات التالية: اإلشكاليةولإلجابة عمى سؤاؿ 
 تواجو المرأة العاممة في مجاؿ الشرطة النسائية مشاكؿ عمى الصعيد اإلجتماعي. -
 الشرطة النسائية مشاكؿ عمى الصعيد األسري.تواجو المرأة العاممة في مجاؿ  -
 تواجو المرأة العاممة في مجاؿ الشرطة النسائية مشاكؿ عمى الصعيد النفسي. -

والنفسية والعممية لممرأة وقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكالت االجتماعية واألسرية        
انتشارا أما مف حيث المنيج الكمي واعتمدت  العاممة في مجاؿ الشرطة النسائية والتعرؼ عمى األكثر

   كذلؾ عمى االستبياف كأداة لجمع البيانات وفيما يخص العينة فقد تـ اختيارىا بطريقة عشوائية بسيطة 
 المبحوثات لدييف مشكالت في المجاالت االجتماعية والنفسية والعممية ووجد لدييف مشكالت أسرية.

 امرأة عاممة بالشرطة في إمارة الشارقة، وتوصمت الدارسة إلى النتائج التالية:  250حيث تضمنت      
   كما أشارت الدراسة إلى أف المشكالت األسرية ىي األكثر انتشارا لدى النساء العامالت في مجاؿ

 الشرطة النسائية.
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  تئاب باإلضافة إلى معاناتيف مف تعاني النساء العامالت ليال مف مشكالت نفسية كالقمؽ واالك
 مراض القمب وضغط الدـ وآالـمشكالت جسمية كالسكري و أ

   تعاني المرأة العاممة عامة والمرأة العاممة ليال خاصة مف مشاكؿ اجتماعية عديدة واألسرية بشكؿ
خاص تتمثؿ في موقؼ أىؿ الزوج وحاجة األطفاؿ إلييا باإلضافة إلى عالقتيا بزوجيا ووفائيا 

 (1)بالتزاماتيا المنزلية.
 التعقيب: 

بالرغـ مف  تتشابو الدراسة المعتمدة مع الدراسة الحالية كوف كمييما يتحدثاف عف عمؿ المرأة       
في حيف أف الدراسة  قطاع الشرطةأجريت في حيث أف الدراسة المعتمدة  ،في القطاع االختالؼ
معرفة المشاكؿ التي تعاني منيا المرأة  إال أف اليدؼ مشترؾ وىو ،لقطاع الصحياأجريت في الحالية 

ي العمؿ فوتزايد مسؤولياتيا  ،ليالعمميا  أو الجسمية الناتجة عف ،أو االجتماعية العاممة سواء النفسية
فالدراسة المعتمدة استخدمت المنيج الكمي بينما  ،وداخؿ األسرة، ويختمفاف كذلؾ في المنيج المعتمد

أما في ما يتعمؽ بالعينة وكيفية اختيارىا فقد اعتمدت  ،ة الحالية اعتمدت عمى المنيج الوصفي الدراس
كؿ دراسة عمى عينة خاصة بيا تتناسب والموضوع المعالج، فالدراسة المعتمدة استخدمت عينة 

في ستيف عشوائية بسيطة بينما الدراسة الحالية فقد اعتمدت أسموب المسح الشامؿ، واشتركت كمتا الدرا
 أداة جمع البيانات وىو االستبياف.

بعض المفاىيـ صياغة الدراسة في صياغة أسئمة االستمارة وكذلؾ في وقد ساعدتنا ىذه        
  لمدراسة. األساسية

المعوقات االجتماعية التي تواجو المرأة : " عنوانب (2011) دراسة  سهام بن خضر الزهراني -4
عمى عينة مف الموظفات العامالت لنيؿ شيادة الماجيستر في عمـ دراسة استطالعية " العاممة 

 نية، جامعة عبد العزيز، السعودية.االجتماع ، كمية اآلداب والعمـو االنسا
انطمقت ىذه الدراسة مف سؤاؿ رئيسي مفاده: فيما تتمثؿ المعوقات التي تواجو المرأة العاممة في        

 السعودية؟ ولإلجابة عمى السؤاؿ صيغت الفرضيات التالية: في المممكة العربية القطاع الصحي 
 يؤثر عدد األبناء عمى عمؿ المرأة في القطاع الصحي. -
    تؤثر مسؤولية تربية األطفاؿ عمى عمؿ المرأة العاممة في القطاع الصحي.  -

                                                           
 ،عبد اهلل الطائي: المشكالت التي تواجو العامالت بالشرطة النسائية، دراسة ميدانية في إمارة الشارقة، دورية عممية محكمةآالء  (1)

  .2019، واالجتماعية، جامعة الشارقةكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية ، 1ع ، 16مد مج مجمة جامعة الشارقة،
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   تؤثر ضوابط العمؿ عمى المرأة العاممة في القطاع الصحي. -
 عمى عمؿ المرأة العاممة في القطاع الصحي.تؤثر طبيعة المينة  -

في ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المعوقات التي تواجو المرأة العاممة في القطاع الصحي        
وتمثمت ىذه المعوقات في: المعوقات اإلقتصادية والثقافية والمعوقات  ،المممكة العربية السعودية

 ػػػػواعتمدت عمى عينة قدرت ب ،األسرية والمينية، استخدمت الباحثة منيج المسح الشامؿ االجتماعي
 وأىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة: ،ممرضة، واعتمدت عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات 400

  ناثا مع بعضيـ طيمة ساعات الدواـ وأثناء المناوبات أكدت ال دراسة إلى أف اختالط العامميف ذكورا وا 
ممارستيا لممرأة لواجباتيا السيما الميمية خاصة، والنظرة االجتماعية السمبية تمثؿ مشكمة أو عائؽ أماـ 

 في الفترة الميمية.
   المرأة العاممة تعويد العمؿ الميمي في منيف إلى دور  %68أشارت نسبة عالية مف المبحوثات بمغت

عف الوفاء بااللتزامات المنزلية ال سيما فيما يتعمؽ بالزوج واألطفاؿ مما يؤدي إلى ظيور مشكمة 
 انخفاض إنتاجيتيا.

  وانخراط الموظفات في العمؿ الميمي  يعد دعـ توافؽ العمؿ في المستشفيات عامة مع القيـ السائدة
 خاصة مف أىـ األسباب المؤدية إلى تدني النظر إلى الموظفات العامالت في الميف الصحية.

    .تعتبر المناوبة الميمية مف بيف أبرز المعوقات األساسية التي تواجو المرأة العاممة في الميف الصحية 
  انيا فيما دفع نسبة ميمة مف عينة الدراسة إلى تأكيد أف يشكؿ وجود عدد مف األطفاؿ أوال وتربيتيـ ث

ت أطفاليف مف العوامؿ األساسية المسؤولة والمؤثرة في موقفيف مف العمؿ عامة والعمؿ الميمي احتياجا
   خاصة.
 التعقيب:

د اختمفوا وق ،تتشابو الدراسة المعتمدة مع الدراسة الحالية في المتغير التابع و ىو " المرأة العاممة "     
حيث أف الدراسة المعتمدة درست المعوقات االجتماعية التي تواجو المرأة العاممة  ،في المتغير الثاني

باإلضافة إلى معرفة مختمؼ المعوقات  ،وكاف ىذا ىو اليدؼ التي تسعى الدراسة إلى الوصوؿ إليو
وربطت  ،في حيف أف الدراسة الحالية ركزت عمى العمؿ الميمي لممرأة ،االقتصادية أو الثقافية أو المينية

كما تشابيتا في ميداف الدراسة القطاع الصحي  كأحد تنظيمات المجتمع،  ،عمى األسرة فقط انعكاسو
في حيف ركزت  ،أما بالنسبة لممنيج المعتمد فقد ركزت الدراسة المعتمدة عمى منيج المسح االجتماعي

  .االستبياف ىيدة عمى نفس األداة في جمع  البيانات أال و معتم ،ية عمى المنيج الوصفيالحالالدراسة 
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ساعدتنا ىذه الدراسة في اختيار األداة المناسبة، وبناء االستمارة باإلضافة إلى تعزيز بعض تحميالت 
 الجداوؿ.
 الدراسات األجنبية ثالثا: 

" تجارب العمؿ في المناوبة الميمية بيف الممرضات  بعنوان (2002) دراسة نصر أبادي وآخرون -1
اإليرانيات " دراسة نوعية  انطمقت الدراسة مف تساؤؿ رئيسي مفاده: كيؼ تنظر الممرضات إلى العمؿ 

في ظؿ محيطيف االجتماعي والحضاري؟ ولإلجابة عمى التساؤؿ التالي افترض الفرضيات الميمي 
 التالية:  

 حوؿ نوعية العمؿ الميمي.تحمؿ الممرضات تصورات  -
 تحمؿ الممرضات مسائؿ وأنماط تفكير وصعوبات. -

وقد ىدفت الدراسة إلى تحديد الكيفية التي تنظر فييا الممرضات ضمف العينة إلى العمؿ الميمي        
وما يحيط بيف مف أوضاع اجتماعية وحضارية، كما ىدفت إلى وصؼ التصورات التي تحمميا 

والصعوبات المرافقة لعمميف ليال، اعتمدت الدراسة عمى منيج تحميؿ  ،أنماط تفكيرىف و ،الممرضات
 وقد استخدمت االستبياف كأداة لجمع البيانات. ،مفردة 18عمى عينة بمغت و   ،المحتوى

 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
  افة السمبية التي لدييف ولدى أسرىف أف المرأة العاممة ليال تتعرض آلثار اجتماعية وثقافية أبرزىا الثق

 ولدى المجتمع ككؿ تجاه عمؿ المرأة وابتعادىف عف عمميا ليال.
  مف شأنو أف يرىقيا وأف تشعر  ،كما أف انشغاؿ المرأة في أداء المتطمبات المختمفة لعمميا ليال

ا يعني إىماال وىذ ،الذي يمكف أف تحصؿ عميو عند عودتيا إلى المنزؿ ،لنوـبالحاجة الماسة إلى ا
مسؤولية أدائيا تجاه األطفاؿ و أسرتيا واتجاه المجتمع بالتي ينبغي أف تنيض  ،لعدد مف الواجبات

 (1)الصغير الذي تعيش فيو، كما توصمت إلى آثار العمؿ الميمي عمى الجانب الصحي.
 التعقيب:

وما يخمفو  ،العمؿ في المناوبة الميمية بالدراسة يتناوالفكونيما ىناؾ تشابو كبير بيف كال الدراستيف      
فقد  ،سواء مف الناحية النفسية أو األسرية أو حتى االجتماعية ،مف آثار عمى الممرضات والطبيبات

في أداة جمع البيانات  وقد اتفقت الدراستيف ،ما ينتج عف العمؿ الميمي معرفة ىدفت كؿ منيما إلى

                                                           
دراسة ميدانية في محافظة الفرات األوسط،  –المظاىر والمشكالت  –الخالوي العامري: العمؿ الميمي لممرأة العراقية شروؽ سالـ  (1)

 .35 -34، ص ص 2015مذكرة ماجيستر، كمية اآلداب، قسـ  عمـ اجتماع، جامعة القادسية،
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حيث أف الدراسة الحالية اعتمدت المنيج  ،االستبياف، واختمفت الدراستيف في المنيج المستعمؿ يوى
 منيج تحميؿ المحتوى.فقد استخدمت الدراسة المعتمدة أما  ،الوصفي
األساسية  وكذا ضبط المفاىيـ ،ساعدتنا ىذه الدراسة في صياغة أسئمة االستمارة و المقابمة     

 ـ بعض التحميالت الخاصة بنتائج الدراسة.وساعدتنا كذلؾ في دع

 النظريات المفسرة لموضوع الدراسةا: سابع
 توجد عدة نظريات تناولت موضوع الدراسة الحالية نذكر منيا:

النظر لموضوع انعكاس المناوبة الميمية لممرأة العاممة عمى مسؤوليتيا  ويمكف البنائية الوظيفية:
األسرية مف خالؿ البنائية الوظيفية باعتبارىا تقوـ عمى أف المجتمع يتشكؿ مف أنساؽ فرعية متكاممة 

ليا متطمباتيا األساسية واحتياجاتيا المختمفة سواء متفاعمة فيما بينيا، فاألسرة مثال كنسؽ فرعي 
وية كالرعاية واالىتماـ، أو المادية كاألمف والغداء، وجب عمييا تمبيتيا مف أجؿ احداث ىذا المعن

التوازف فانو يوحي بالضرورة إلى الالتوازف فيؤثر عمى تماسكو وتضامنو، وتنسب البنائية الوظيفية إلى 
حيث  عاصريف،" تالكوت بارسونز" الذي يعتبر مف أىـ منظري ىذا االتجاه ومف أبرز الباحثيف الم

عالج مف خالؿ اتجاىو الوظيفي العديد مف المواضيع مف بينيا تقسيـ العمؿ بيف الجنسيف الرجؿ 
والمرأة بحيث يقتصر دور الرجؿ عمى األدوار التي ترتبط بالعالـ الخارجي عمى أنو المكمؼ بالعمؿ 

مرأة عمى القياـ باألعماؿ واإلنتاج وتوفير متطمبات األسرة والفاعميف فييا المادية، واقتصر دور ال
المنزلية المختمفة ورعاية األبناء والسير عمى راحتيـ الجسمية والعاطفية باإلضافة إلى االىتماـ بالزوج 

ت المكاف الطبيعي لممرأة و األجدر باحتوائو لنشاطيا وأف يالبفحسب "بارسونز" يعتبر  وتمبية مطالبيا
النسؽ األسري والبناء االجتماعي ككؿ كوف األسرة احدى نشاط خارج البيت يعتبر إخالال بتوازف أي 

أنساقو الفرعية، فتقسـ األدوار داخؿ النسؽ األسري وبيف الفاعميف فيو ضمف استقراره ويحقؽ لو الثبات 
 .والتوازف

وفي سياؽ آخر عالج "بارسونز" موضوع التنشئة االجتماعية وتكويف الشخصية وعرفيا بأنيا:"  -
الطفؿ وأمو حيث يتوحد ىذا األخير مع أمو ويمثؿ قيميا ومبادئيا حيث تحثو عمى  عممية تفاعؿ بيف

القياـ بأعماؿ دوف األخرى وقد ربط نجاح التنشئة االجتماعية بمدى وضوح األدوار بيف الجنسيف 
 (1)." اندىا واالعتماد المتبادؿ فيما بينيماوترابطيا وتس

                                                           
، ص 2008مصر،  ،1ط ، مصطفى الخشاب: النظرية االجتماعية ودراسة األسرة، الدار الدولية لالستثمارات الثقافيةسامية  (1)

40 . 



 موضوع الدراسة  .....................................................................األول الفصل

 

 31 

تحميالت بارسونز لموضوع "التنشئة االجتماعية" تصب مف خالؿ ما تقدـ يتضح لنا جميا أف        
وذلؾ ما تشكمو مف التزامات تجاه المجتمع بإعداد أفراد  ،في صمب المسؤولية األسرية تجاه المجتمع

  لالقتصاد والمجتمع ككؿ.وتقديـ الدور اإليجابي  ،أسوياء قادريف عمى إحداث اإلضافة في المجتمع
يتضح لنا خروج المرأة لمعمؿ وفي فترات متباينة مف  الدراسة الحاليةوباإلسقاط عمى موضوع        
برز التغيرات التي طرأت عؿ النسؽ األسري والبناء االجتماعي أوخاصة الفترة الميمية يعد مف  ،النيار
طبيعة ف ،كوف ذلؾ يخؿ بوظائفيا داخؿ البيت وىذا ما ينعكس عمى الدور الواجب عمييا القياـ بو ،ككؿ

بالتناوب مف شأنو أف يقمص مف الوقت الالـز لرعاية األبناء واالىتماـ بشؤونيـ المختمفة سواء العمؿ 
باإلضافة إلى أف ساعات العمؿ اإلضافية الطويمة وعبء الوظيفة يعيؽ استقرارىا  ،المادية والمعنوية

و بخصوص شؤونيما ىتماـ بالزوج وتمبية رغباتو وفتح الحوار معلالنظرا لقمة الوقت الكافي  ،لزواجيا
الخاصة وشؤوف األسرة العامة، باإلضافة إلى أف عممية التنشئة االجتماعية لمطفؿ تقع عمى عاتؽ 

مف أجؿ خمؽ أفراد أسوياء فاعميف  ،الوالديف كفاعميف باعتبارىـ أجزاء فرعية مشكمة لمنسؽ األسري
اعميف داخؿ األسرة، وبخروج المرأة وىذا عف طريؽ التفاىـ والتعاوف واالستقرار بيف الف داخؿ المجتمع،

يحدث خمال عمى مستوى ىذه الوظيفة األساسية كوف الرجؿ ال يمكنو أف  لمعمؿ ومناوبتيا ليال يمكف أف
أف يشغؿ دورىا باعتباره يقوـ بدوره خارج البيت ىذا مف جية، ومف جية يعوض غيابيا وال يمكنو 

يذا الدور، فمناوبة المرأة ليال مف شأنو أف يحدث أخرى ال يممؾ الخصائص البيولوجية التي تؤىمو ل
وبالتالي حدوث خمؿ بتكيفيـ مع المحيط الخارجي داخؿ  ،خمال في النواحي العاطفية لدى الطفؿ

فغياب المرأة لوقت طويؿ عف البيت وامتداده إلى الميؿ يعيؽ  ،الجماعة الرفاؽ واألصدقاء والجيراف
أو قياميا بيا بأسموب خاطئ  ،نظرا لتقصيرىا بواجبيا في تنشئة أبناءىا ،اخؿ األسرةويقمص وظيفتيا د

 .ذا ما يؤدي إال ال توازف النسؽ األسري والبناء االجتماعي ككؿىأو سيئ معا ينجر عنو انحراؼ و 
 :نظرية الدور

ع ظيرت ىذه النظرية في مطمع القرف العشريف إذ تعد مف النظريات الحديثة في عمـ االجتما       
وتعتقد بأف سموؾ الفرد وعالقاتو االجتماعية إنما تعتمد عمى الدور أو األدوار االجتماعية التي يشغميا 

فالدور ىو رباط اجتماعي يحدث توقعات والتزامات تعرؼ مع الواقع االجتماعي ، (1)في المجتمع
نجاز   (2)نشاطيـ.وبالتالي يعتبر الدور ميـ جدا بسبب توجييو لألفراد عف كيفية تصرفيـ وا 

                                                           
 .159، ص 2005 ،1النظريات االجتماعية المتقدمة، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، ط حساف محمد الحسف: إ (1)
 .362، ص 2006  ،1عمر: معجـ عمـ االجتماع المعاصر، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، طمعيف الخميؿ  (2)
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 وتقـو النظرية عمى أسس ومبادئ عامة أىميا:
 يتكوف البناء االجتماعي مف عدة مؤسسات اجتماعية وتتكوف المؤسسة الواحدة مف عدة أدوار. -
يحتوي الدور االجتماعي الواحد عمى مجموعة واجبات يؤدييا الفرد بناءا عمى مؤىالتو وكفاءتو  -

دية ومعنوية كما أف الواجبات يجب أف تكوف متساوية مع وشخصيتو مقابؿ حصولو عمى حقوؽ ما
 الحقوؽ واالمتيازات التي يتمتع بيا.

 (1)أف الفرد الواحد يشغؿ أدوار مختمفة وىذه األدوار ىي التي تحدد منزلتو ومكانتو. -
ا بشؤوف منزليذلؾ عمى الدراسة الحالية يتضح أف الدور األساسي لممرأة يكمف في االىتماـ  وبإسقاط

كونيا المسؤولة الوحيدة عف إرضاع طفميا والسير عمى راحتو وتقويـ لغتو وتربيتو  ،مف رعاية لألبناء
وغرس األخالؽ الفاضمة فيو ضمف إطار ثقافتو المجتمعية، فوجود المرأة إلى جانب أسرتيا ضروري 

معاصر والتغيرات إال أف التطور الحاصؿ عمى المستوى التكنولوجي والعممي ومع مستجدات المجتمع ال
حيث تغير دور المرأة مف الوضعية  ،الحاصمة داخمو قمب موازيف أدوار الفاعميف في األسرة والمجتمع

فخروجيا إلى العمؿ الذي كاف مفروضا عمييا عمييا إلى وضعية مستجدة نوعا ما،  التقميدية المتعارؼ
حيث أف تمبية حاجيات األسرة أصبحت دور الموكؿ ليا والممزمة بتأديتو، ر مف اليفي بعض األحياف غ

ال تقتصر عمى فاعؿ واحد فقط ىذا مف جية، باإلضافة إلى أف التغير الذي عرفتو األسرة قد انعكس 
فقد أصبحت تقضي وقتا أقؿ في رعاية أفراد  ،كذلؾ عمى شكميا مما أدى إلى تقميص دور المرأة داخميا

 جتماعية فرض تواجدىا خارج البيت أكثر منو داخموكما أف خروجيا لمعمؿ وشغميا لوظيفة ا ،أسرتيا
خاصة في بعض الميف التي ألزمتيا العمؿ الميمي، ىذا ما أدى إلى إضعاؼ استقرارىا شيئا فشيئا 
فامتداد عمميا لمفترة الميمية والتي تعتبر فترة حساسة جدا بالنسبة لمطفؿ والزوج يمكف أف يحدث ليا 

بيف مسؤولياتيا األسرية ومسؤولياتيا التيا إحداث التكامؿ والتوفيؽ في ظؿ محاو  ،تداخال في أدوارىا
 داث التكيؼ مع الفاعميف في البيت.المينية و محاولة إح

 
 
 
 
 

                                                           
   .165 -164إحساف محمد الحسف: مرجع سبؽ ذكره، ص ص  (1)



 موضوع الدراسة  .....................................................................األول الفصل

 

 33 

 خالصة الفصل
حيث لقد تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى إشكالية البحث مبرزيف بذلؾ أىـ التساؤالت الفرعية لمدراسة        

كما تطرقنا إلى أىـ العوامؿ المؤدية الختيار الموضوع سواء الذاتية انبثقت عنيا فرضيات الدراسة، 
منيا والموضوعية، مبرزيف بذلؾ أىميت الدراسة العممية والعممية، وأىـ األىداؼ العممية والعممية التي 
نسعى لموصوؿ إلييا، كما تطرقنا لجممة مف المفاىيـ المتعمقة بمتغيري الدراسة، وعرض بعض 

، والتي تناولت الموضوع مف بقة التي أجريت في بيئات مختمفة)جزائرية، عربية، أجنبية(الدراسات السا
زوايا وأطر منيجية مختمفة، وختمنا الفصؿ بأىـ األطر النظرية التي فسرت موضوعنا، والتي تعتبر 
بدورىا عنصرا ميما في تشكيؿ الخمفية النظرية ألي بحث سوسيولوجي وعممي، واضعيف بذلؾ الحجر 

 ألساس لدراستنا.ا
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 تمهيد:
بالمناكبة أحد األنماط العممية التي انتيجتيا العديد مف المؤسسات الجزائرية مف  يعتبر نظاـ العمؿ      

كما  ،كاالجتماعية السيما في ظؿ التطكر التكنكلكجي الذم عرفو العصر أجؿ تحقيؽ أىدافيا االقتصادية
صاحبو مف تغيرات ىامة مست كتيرة الحياة العصرية كالتي تقتضي العمؿ كاإلنتاج المتكاصؿ ليال كنيارا 

لضماف سيركرة كاستمرارية اإلنتاج داخؿ ىاتو المؤسسات  ،دكف انقطاع ضمف مناكبات نيارية كليمية
راز أىـ العكامؿ التي أدت إلبكعميو فقد جاء ىذا الفصؿ  ،خاصة مع تطكر آليات اإلنتاج كأنماط العمؿ

إلى ظيكر ىذا النمط مف العمؿ باإلضافة إلى ىيمنة ككذا إعطاء فكرة عف كيفية تنظيمو كأىـ أنماطو 
كالنفسية كالسمككية مشيريف بذلؾ إلى أىـ انعكاساتو عمى العامؿ سكاء الفيزيكلكجية  ،المعتمدة كأبرز أنكاعو

تكل محيطو االجتماعي عامة كاألسرم خاصة ككذا انعكاساتو كالمعرفية باإلضافة إلى انعكاساتو عمى مس
 ة.الميني
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 أوال: عوامل ظهور المناوبة الميمية
 العمؿ بالمناكبة الميمية مف فراغ بؿ دفع إلى ظيكر العديد مف العكامؿ نمخصيا فيما يمي: لـ يظير       

في كؿ ما يرتبط بالعائد المادم مف  لممناكبة الميميةتبرز العكامؿ االقتصادية  العوامل االقتصادية: -1
 المناكبة كأىميا:

 لممؤسسات.الحاجة إلى إنتاج أكبر لتمبية حاجات السكؽ كالربح السريع  -
كالعشريف ساعة باستمرار حتى يمكف التجييزات طيمة األربعة  رغبة المؤسسات في استغالؿ اآلالت ك -

 تثمينيا مف الناحية االقتصادية.
أدل كؿ مف تطكر كسائؿ النقؿ كتزايد عدد السكاف إلى ضركرة تكفير المكاد األساسية الكاسعة  -

، لالستيالؾ كما أف تزايد عمميات النقؿ لمبضائع ك األشخاص أدل إلى خمؽ الكثير مف الخدمات المكازية
ة لضركرة االستمرار ناىيؾ عف الحاج، (1)العمؿ بالمناكبة بمختمؼ أنكاعو كؿ ذلؾ أدل إلى انتشار نظاـ

 .(2)في العمؿ بالنسبة لبعض المصالح كالمستشفيات كأقساـ األمف كالمطافئ ك الياتؼ
مجتمعات إلى بركز حاجات اجتماعية تختمؼ عما كاف سائدا لقد أدل تغير ال العوامل االجتماعية: -2

ساعة  24في المجتمعات التقميدية فصارت بعض المصالح تستدعي مكاصمة العـ بيا دكف انقطاع خالؿ 
كما ىك الحاؿ في المستشفيات كمصالح األمف كالمطافئ، كىذا لضركرة تمبية حاجة المكاطف المستعجمة 

ماال تحمد عقباه، كما تعتبر ظاىرة البطالة ك تأخير لذلؾ يمكف أف ينجر عنو فكر كقكعيا ألف أم تأجيؿ أ
مف األسباب التي دفعت البعض إلى اقتراح تقميؿ عدد ساعات العمؿ في اليكـ كتناكب عدة فرؽ عمى 

ؿ عمى منتجات نفس المركز كما برزت ضركرة تمبية حاجيات كمتطمبات المستيمؾ المتزايدة في الحصك 
كعمى خدمات متنكعة في مكاعيد محددة الشيء الذم استدعى تحضيرىا في أكقات يات كبيرة، معينة بكم
كما ىك الحاؿ بالنسبة لمصحؼ التي يجب تحضيرىا في حدكد منتصؼ الميؿ لتككف في  ،غير عادية

 متناكؿ المستيمؾ مع بداية الصباح، كنفس المثاؿ يطبؽ النقؿ العمكمي الذم يمتمس المستيمكيف خدماتو
كساعات غير عادية لضماف النقؿ لمختمؼ مستخدميو مف عماؿ أك غيرىـ مف المسافريف  في أكقات

 (3)كالمتنقميف مف ىنا كىناؾ.
                                                           

بشير لعريط، ىناء بكحارة: االنعكاسات النفسية كالسمككية )االكتئاب، القمؽ كاالحتراؽ النفسي( لنظاـ العمؿ بالمناكبة، حكليات ( 1)
    . 567ص ، 2016، ديسمبر، 18جامعة قممة لمعمـك االجتماعية كاإلنسانية، ع 

  .56، 55الجزائر، ص ص ، 1ط الساعة البيكلكجية، شركة دار األمة لمطباعة كالترجمة كالنشر كالتكزيع، حمكد بكضريفة: ( 2)
رسالة ماجيستر،  (NET. Com)نظاـ العمؿ بالدكريات كتأثيره عمى حكادث العمؿ دراسة ميدانية بمؤسسة النظافة ناتش فريد: ( 3)

 .31، ص2011، الجزائر، 2جامعة الجزائر 
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التقنية دكرا ىاما في ظيكر ككثرة كانتشار دكريات العمؿ كيعكد  لعبت بعض العكامؿ العوامل التقنية: -3
 ذلؾ إلى:

بعض ألنكاع مف اآلالت كبعض العمميات الصناعية التي تتطمب التشغيؿ المتكاصؿ لتحقيؽ  كجكد -
     تصاب اآلالت كالمكاد المستعممة في العممية اإلنتاجية بالضرر.ىدؼ إنتاجي معيف كحتى ال

 تركنيةكما أف التطكر التكنكلكجي زاد مف كفاءة كفعالية بعض اآلالت كقدرة تحمميا كالعقكؿ اإللك       
كلقد زادت الحاجة إلى استخداـ الدكريات  ،الشيء الذم يستدعي تبني نظاـ العمؿ بالدكريات أكثر فأكثر

في المجاؿ العسكرم كفي مؤسسات الخدمات العامة كالمستشفيات ال سيما أثناء كبعد  الحرب العالمية 
  (1).اجالثانية لضركرة القياـ بالمراقبة المستمرة ألداء ميمة كتحقيؽ اإلنت

   ثانيا: أهمية العمل بالدوريات
لى انتشار العمؿ  أدل        كثر فأكثر كبرز أالتطكر االقتصادم كاالجتماعي كالحاجة إلى رفع اإلنتاج كا 

ككف العمؿ السابؽ يعتمد كثيرا عمى اإلضاءة الطبيعية  ،ضاءة االصطناعيةذلؾ خصكصا بعد ظيكر اإل
كبمجرد دخكؿ ميداف الصناعة عيد أرباب العمؿ إلى الزيادة في ساعات العمؿ اليكمية التي كانت طكيمة 
إلى حد كبير، األمر الذم أدل إلى ضغكط عمالية كبالتالي المطالبة بثماني ساعات عمؿ في العشرية ما 

فالعمؿ بنظاـ الدكريات فرض كجكده ككاقع محتكـ أفرزه ، (2)ثر مف الضعؼبأك 1964 - 1945بيف 
باإلضافة إلى النظرة السائدة كالتي  ،التقدـ التكنكلكجي بكؿ ما يحممو مف خمفيات اقتصادية كاجتماعية

كيالقييا في مساره الميني تعتبر جزء مف العمؿ  ،مفادىا أف الصعكبات كالمشاؽ التي يعاني منيا العامؿ
كما عمى العامؿ إال أف يتحمميا، فأىمية العمؿ بالدكريات تتجمى أكثر فاكثر في ارتفاع عدد المؤسسات 
التي تمجأ إلى ىذا النكع مف التنظيـ مف جية كمف جية أخرل تزايد عدد العماؿ المشتغميف بو خصكصا 

لعاممة في العمؿ في بعض القطاعات االقتصادية كاالجتماعية الحساسة، أم ما يقارب خمس القكل ا
مف المكظفيف األكركبييف كاألمريكييف في نكبات ليمية في نظاـ الرعاية  %20حيث يعمؿ  ،بالمناكبة

 التنظيـ حيث أنو كمما زاد حجميا كبير في تبني ىذا النكع مفالصحية، كما أف حجـ المؤسسة يمعب دكر 
أكثر كمما كانت الضركرة أكبر لالعتماد عمى نظاـ العمؿ بالدكريات، باإلضافة إلى ذلؾ أشار مكريس 

 (3)( إلى األىمية االقتصادية لدكريات العمؿ الميمية فمخصيا فيما يمي: 1976)

                                                           
 .57، ص ذكره ؽسبمرجع حمك بكضريفة:  (1)
 .27بشير لعريط: مرجع سبؽ ذكره، ص  (2)
 . 844 ، ص1994 د ط، إبراىيـ مصطفى كآخركف: المعجـ الكسيط، دار الدعكة، القاىرة، (3)
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ؤسسة إف تبني نظاـ العمؿ بالدكريات يعكد بالربح كالفائدة االقتصادية الكبيرة عمى المنمو رأس المال: 
 نتيجة التزايد المضاعؼ لممنتجات كما تعكسو في مجاؿ تضاعؼ االستثمارات كتزايد رأس الماؿ.

يمكف لممؤسسة أف تقمص مف ساعات العمؿ التي تككف أكثر فعالية كأحسف  تقمص ساعات العمل:
ة التكمفة مردكدية مف الزيادة في ساعات العمؿ أك المجكء إلى ساعات إضافية التي غالبا ما تككف عالي

 كقد ال تحقؽ األىداؼ المرجكة منو.
مف خالؿ الحفاظ أكال عمى  كيككف ذلؾ مف خالؿ التحكـ في عممية التكزيع تحسين مرونة اإلنتاج:

 تقميص اآلجاؿ المحددة لذلؾ، كما يمكنيا أف تتكيؼ مع مختمؼ العكامؿ الخارجية ال سيما الطارئة منيا. 
يمكف زيادة اإلنتاج كما كيحث عمى دعـ القدرة عمى التنافس كتسييؿ ميمة  مسايرة مستوى التنافس:

 المحافظة عمييا لكقت اطكؿ.
مف خالؿ زيادة الطمب عمى  كذلؾ نظاـ العمؿ بالدكريات إيجابيا عمى عالـ الشغؿ ينعكسالتشغيل: 

سبة أكبر مف اليد تكظيؼ عدد أكبر مف العماؿ، مما يؤدم إلى تقميص نسبة البطالة كالسماح بتشغيؿ ن
 (1)العاممة.
لمعمؿ الميمي في ضماف مكاصمة المصالح ك األجيزة  يتمثؿ البعد االقتصادم nioqep " (2102)" فحسب 

كالمنفعة االجتماعية كأبرزىا: قطاع الصحة، قطاع األمف كىياكؿ أخرل لمحراسة، فيك نمكذج لتنظيـ 
كالتي تعمؿ كفؽ نظاـ نسؽ إنساف/ آلة كذلؾ بشكؿ التي تسعى لتكثيؼ المردكدية العمؿ، فالمؤسسات 

ساعة لتفادم انقطاع نشاطيا، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ  24/ 24فرؽ متعاقبة أك دكريات تضمف سير العمؿ 
ارتأت العديد مف المؤسسات انتياج سياسة العمؿ بالفرؽ ككذلؾ تنظيـ العمؿ بالفرؽ كىذا ما يغير مف 

بالتالي فإتباع ىذا النمط مف التنظيـ يخمؼ تبعات إيجابية لممؤسسة كىذا نسؽ العمؿ كيرفع تنكع المياـ، ك 
 (2).ما يسمح ليا باالىتماـ بالفعالية اإلنتاجية

 ثالثا: تنظيم دوريات العمل
خرل بؿ كقد يختمؼ تنظيـ دكريات العمؿ مف مجتمع آلخر كما يمكف أف يختمؼ مف مؤسسة أل      

يككف مغايرا حتى داخؿ نفس المؤسسة كمع ذلؾ كفقا لعكامؿ اقتصادية كاجتماعية أك تقنية كنمط اإلنتاج 
باإلضافة عكامؿ بيئية أك ظرفية أخرل كالنقؿ كاليد العاممة المتكفرة في المجتمع كىذا ما يجعؿ دكريات 

                                                           
 .56حمك بكضريفة: مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
دراسة ميدانية في إحدل المستشفيات بتيزم  -الممرضيف  بكديسة كردية، خمفاف رشيد: العمؿ الميمي كظيكر اضطرابات النـك لدل( 2)

 .260، ص 2020جانفي،  16، 1، ع 9، المجمد 2كزك، جامعة كىراف 
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ا كعددىا كنكعيا كبالتالي يتضح أف تنظيـ تأخذ أشكاال متعددة في مكاقيتيا كمدة كاتجاه دكرانيالعمؿ 
الدكريات كتحديد نمطيا يعتمد عمى بعض األبعاد كالمتغيرات األساسية التي ترتبط بدكرىا بالعكامؿ 

 (1)البيكلكجية كاالقتصادية كاالجتماعية التي تتأثر بنظاـ العمؿ بالدكريات.
عمى دكريات عمؿ دائمة كىذا ما يستدعي تعتمد بعض المؤسسات  المتناوبة: الدوريات الدائمة و -1

إبقاء العماؿ في كحدة مف االثنيف أك الثالث الدكريات المكجكدة، أم أف العامؿ يتعيف لمعمؿ باستمرار إما 
في دكرية الصباح أك المساء أك الميؿ كيكثر ىذا النمط في الكاليات المتحدة األمريكية عمى كجو 

آخر يقكـ عمى أساس ما يسمى بالدكريات المتناكبة أك المتحركة  كفي مقابؿ ذلؾ يكجد تنظيـ الخصكص،
القاضية باستبداؿ الدكرية، بحيث يتناكب األفراد عمى مختمؼ الدكريات التي تسير تبعا لنكع مف الدكراف 
المرسكـ مسبقا، كأف يعمؿ العماؿ في دكرية الصباح لمدة أسبكع أك ثالث أياـ لينتقؿ بعدىا لدكرية المساء 

كعمى العمكـ فقد تكصؿ  (2)كاتجاىوإلى دكرية الميؿ كىكذا تتكالى العممية تبعا لجدكؿ الدكراف كمدتو ثـ 
الباحثكف إلى نتائج مختمفة في ىذا المجاؿ حيث بفضؿ البعض منيـ الدكريات المتحركة اعتمادا عمى 

مف التكيؼ المقبكؿ لدل  ككف مردكد الدكريات الثابت أفضؿ مف المتحركة لككنيا تمكف اإليقاع البيكلكجي
  دكالمار عماؿ الدكريات، حيث يككف مع الدكريات الثابتة أكثر مف المتحركة، إضافة إلى ذلؾ يرل كؿ مف

"  delamar "  كالكرك "Walker " 1791 مف العماؿ ببريطانيا يعممكف  %12أياـ عمؿ تتخمميا  أف ىناؾ
عمى ىذا النمط مف الدكريات إال أنيما يؤكداف عمى أف األمر بالنسبة لمعمؿ الميمي المتكاصؿ يجب فحصو 

 (3)عمى أساس الفعالية كالقبكؿ.

العمؿ بالتناكب المنتظـ في إتباع كتيرة زمنية معينة بصفة  يتمثؿ غير المنتظم:التناوب المنتظم و  -2
حيث يعمؿ العماؿ بالتساكم في تتـ عممية التناكب كؿ يكـ أك كؿ ثالث أياـ أك كؿ أسبكع،  دائمة كأف

مختمؼ الدكريات تبعا لكحدة زمنية معينة، أما التناكب غير المنتظـ فيقضي بتكزيع متعدد ألكقات العمؿ 
نظيـ أياـ بيف العماؿ كفؽ جدكؿ مرسكـ عمى مدار فترات خطة مدركسة، حيث يتيح ىذا النكع مف الت

                                                           
  .150مرجع سبؽ ذكره، ص بمكاضح عبد الكىاب:  (1)

دراسة مقارنة بيف العزاب كالمتزكجيف، رسالة  -العمؿ الميمي كآثاره الفيزيكلكجية كاالجتماعية عمى العماؿبقادير عبد الرحماف:  (2)
، 2006 -2005ماجيستر، قسـ عمـ النفس كعمـك التربية كاألنثركبكلكجيا، كمية العمـك االجتماعية كاإلنسانية، جامعة الجزائر، 

 . 26ص

 .62حمك بكظريفة: مرجع سبؽ ذكره، ص   (3)
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الراحة لكؿ دكرية، كأف تعطى لمعامؿ راحة مدة يكميف أك ثالثة قبؿ تنقمو مف الدكرية الميمية إلى الدكرية 
الصباحية كييدؼ ىذا التنظيـ إلى األخذ بعيف االعتبار انعكاسات كؿ مناكبة سكاء تعمؽ األمر بصحة 

مشكؿ العماؿ بكؿ دكرية كيطرح التناكب العامؿ أك حياتو األسرية كاالجتماعية كبالتالي ضماف تساكم 
الراحة األسبكعية ألف دكريات العمؿ المتحركة باستمرار تختمؼ فييا الكيفية التي تؤخذ فييا أياـ الراحة 
منيا عف العمؿ العادم، كما أنو تختمؼ حسب كؿ دكرية اعتبارا ليذا الكضع عمدت مختمؼ المؤسسات 

 (1)نظرا لعدـ ميؿ أغمبية العماؿ إلى العمؿ بدكرية الميؿ.إلى تبني نظاـ التناكب غير المنتظـ 

نما المؤسسة ىي التي تختار  مدة ال تكجدمدة التناوب:  -3 تناكب ثابتة تخص نظاـ العمؿ بالمناكبة كا 
النمكذج المناسب ليا كفقا الحتياجاتيا كطبيعة عمميا أك كفؽ اتجاىيا كأراء عماليا كينطبؽ ىذا اإلجراء 

بعد  عمى كؿ أنكاع الدكريات التي تتبنى مبدأ الدكراف كقد تتمثؿ ىذه المدة في يكـ أك أسبكع أك حتى تككف
أسبكعيف ألكؿ الشير، كعمى العمكـ تعرؼ مدة التناكب بأنيا عدد أياـ العمؿ المتتالية في نفس الدكرية 
كعميو يعتبر الدكراف قصير المدل إذا كانت مدتو ال تتجاكز ثالث أياـ متتالية كيعتبر طكيؿ المدل إذا زاد 

ككف العامؿ ال يستطيع أف يعكس  إتباع الدكراف طكيؿ المدلكيرل الباحثيف أنو يجب  أسبكعيفعف 
إيقاعو البيكلكجي اليكمي بعد مدة مف العمؿ كأنو كمما طالت مدة التناكب كمما استطاع جسـ العامؿ 

 (2) التكيؼ لمركتينيات الدكرية المعنية.
إلى  قد يككف اتجاه تعاقب الدكريات عاديا بحيث ينتقؿ مف عمؿ الدكرية الصباحية: اتجاه الدوران -4

الدكرية المسائية كمف ثـ إلى الدكرية الميمية كىك ما يسمى باالتجاه الطبيعي لمدكراف كقد يككف بطريقة 
معككسة حيث ينتقؿ العماؿ مف الدكرية الصباحية إلى الدكرية الميمية ثـ إلى الدكرية الميمية كىك ما يعرؼ 

 (3)غير منتظمة.باالتجاه المقمكب لمدكراف كقد يككف ذلؾ بطريقة منتظمة أك 

    رابعا: أنماط الدوريات
 دكريات العمؿ بالمناكبة حسب تكاصميا أك استمراريتيا كحسب فترتيا الزمنية: تختمؼ       

 ىذا النكع أربعة أنماط كىي: يتضمف حسب استمراريتها وتواصمها: -1

                                                           
 .151مرجع سبؽ ذكره، ص بمكاضح عبد الكىاب:  (1)
 .28بقادير عبد الرحماف، مرجع سبؽ ذكره، ص  (2)
دراسة ميدانية كصفية لمديرية الحماية  -نظاـ العمؿ بالمناكبة كعالقتو بالضغط الميني لدل عماؿ الحماية المدنية عزاكم جياللي:  (3)

 – 2013عمـ النفس كعمـك التربية كاألرطفكنيا، كمية العمـك االجتماعية، جامعة كىراف، الجزائر، المدنية، أدرار، رسالة ماجيستر، قسـ 
  .29، ص 2014
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 :يسير ىذا النمط كفؽ دكريتاف بالقطاع في آخر النيار ك أخذ  نمط الدكرية الجزئية المتكاصمة
عطمة في نياية األسبكع، كيعتبر أكثر األنماط قبكال مف طرؼ العماؿ لككنو ال يعكر حياتيـ كال حياة 
بقية أفراد عائالتيـ كلككنو يتميز بأكقات خفيفة خالؿ اليكـ بحكـ ككنو ال يتألؼ إال مف دكرتيف 

تتجاكز مدة كؿ كاحد ثماني ساعات مع فترة لمراحة كغالبا ما يقترح أف تبدأ  صباحية كمسائية ال
كيتـ تغيير الدكرية تبعا الدكرية الصباحية عمى الساعة السادسة كالمسائية عمى الساعة الثانية زكال 

لجدكؿ محدد كأف يككف ذلؾ كؿ يكـ أك كؿ أسبكع أك أكثر، كىناؾ بعض المؤسسات تمجأ إلى تثبيت 
 (1).رية، كىك أمر معمكؿ بو إلى حد كبير في الكاليات المتحدة األمريكية عمى كجو الخصكصكؿ دك 

  نمط الدكريات الجزئية المتكاصمة: كىك عبارة عف دكرية صباحية كأخرل مسائية بالقطاع اليكمي
 لكف دكف عطمة في نياية األسبكع، كعادة ما يبدأ العمؿ عمى الساعة الخامسة ك ثالثكف دقيقة أك
السادسة لمدكرية الصباحية كينتيي عمى الساعة التاسعة كثالثكف دقيقة أك العاشرة لمدكرية المسائية كىك 

 (2) نمط شائع في كثير مف المؤسسات.
  نمط الدكريات المتكاصمة: في ىذا النمط يعمؿ العامؿ دكف انقطاع يكمي كال أسبكعي إال عند

عمى األقؿ دكف الحصكؿ عمى الراحة األسبكعية كىك العطمة السنكية حيث يتداكؿ عميو ثالث فرؽ 
مستمر كمعتمد عميو بشكؿ محدكد. يمجأ إليو عندما تككف ىناؾ ضغكط تقنية تقضي استحالة تكقؼ 
كسائؿ اإلنتاج كؿ أسبكع أك كؿ شير، كقد عرؼ ىذا النمط عدة تحكيالت فبعد أف كاف في السابؽ 

في آخر أياـ األسبكع لمسماح لمفكجيف ى مضاعفة العمؿ قائـ عمى ثالث أنكاع مع إجبار إحداىما عم
المتبقييف بالتداكؿ كأخذ يكـ لمراحة أما في الكقت الحالي يتألؼ مف أربعة أفكاج أك أكثر بحيث يعمؿ 

ساعات كيسمح إلحداىما بالراحة بينما تككف البقية في حالة عمؿ ك ذلؾ في حمقة مدتيا  8كؿ فكج 
ا النمط أف يتخذ عدة أشكاؿ أخريف فقد يتككف مف أربعة أفكاج في حمقة أربع أسابيع كما يمكف ليذ

 (3)أياـ، أربع أسابيع، عشريف أسبكع أك تككف مدة التغيير منتظمة. 8دكراف مدتيا 

                                                           
 .152بمكاضح عبد الكىاب: مرجع سبؽ ذكره، ص  (1)
 .27جياللي: مرجع سبؽ ذكره، ص عزاكم  (2)
 .33عبد الرحماف، مرجع سبؽ ذكره، ص بقادير  (3)
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  نمط الدكريات نصؼ المتكاصمة : يحتكم ىذا النمط عمى ثالث فرؽ دكف انقطاع في عطمة نياية
األسبكع كغالبا أثناء عطؿ العمؿ كال يقتضي فرؽ إضافية في العطمة فينتج العديد مف العماؿ 

 (1).االسترجاعالمتناكبيف عمى العطمة حسب محدكدية المدة األسبكعية لمعمؿ الميمي قصد 
أنماط منيا نكبتي النيار كالميؿ، كنكبات  كتنقسـ بدكرىا إلى أربعة التصنيف حسب فترتها الزمنية: -2

 نصؼ زمنية:الة كرديالنيار المضعؼ، نكبات متقطعة ك ال
 :لإلشارة  ،كىما نكبتاف نيارية كأخرل ليمية، مدة كؿ كاحدة منيما ثماني ساعات نكبتي النيار كالميؿ

ييا يكمف ف االختالؼىي نفسيا أم ثماني ساعات في أغمب األعماؿ، كلكف  ىنا أف مدة العمؿ فييا
 (2)في زمف بدايتيا كنيايتيا.

 النيار المضعؼ: كيقصد بيا النكبة تككف مضعفة فيي عبارة عف نكبتاف زمف الكاحدة منيما  نكبات
ثماني ساعات، تككف النكبة األكلى الصباحية كالثانية مسائية كنفس الشيء مثؿ نكبات الميؿ كالنيار 

 (3)فقد تختمؼ النكبات في ساعات بدايتيا كنيايتيا.
  النكبتاف السابقتاف، فيي عبارة عف ثالث نكبات عممية نكبات متقطعة: تختمؼ ىذه النكبة عف

أياـ يتـ العمؿ خالليا بطريقة التناكب بيف العماؿ عمى الكظيفة الكاحدة  5كالمداكمة فييا تككف لمدة 
ساعة لمعمؿ، العمؿ في الكاحدة يستمر لخمسة أياـ كما يكجد  24حيث يتناكب العامؿ ثالث مرات في 

تقطعة يحتكم كذلؾ عمى ثالث نكبات عمؿ يشتغؿ كؿ فكج عمؿ أك مجمكعة نكع آخر مف النكبات الم
عمؿ لمدة تسع أياـ متتالية كفي نكبات مختمفة، كؿ نكبة مف ىذه النكبات تشمؿ عمى ثالث أياـ  كمدة 
كؿ كاحدة منيا ثمانية ساعات، بعد العمؿ في النكبات الثالث تأتي فترة الراحة حيث يأخذ العمؿ بعد 

 عمؿ فترة راحة كتككف مدتيا ثالث أياـ.تسع أياـ 
  الكردية النصؼ زمنية: في ىذه الكردية يعمؿ العامؿ نصؼ الكقت أم نصؼ مدة العمؿ الحقيقي

كامال، ىاتو الحالة نادرة كبالتالي يحصؿ عمى نصؼ األجر الذم مف المفركض أف يتمقاه عف العمؿ 
 (4)كقميال ما تستعمؿ في نياية الدكاـ.

                                                           
دراسة مقارنة بيف العمؿ النيارم كالعمؿ الميمي، رسالة ماجيستر، قسـ عمـ  -الفكرم في العمؿ التناكبي بف رجيؿ محمد: الثقؿ  (1)

    .25، ص 2010 -2009النفس كعمـك التربية، كمية العمـك االجتماعية، جامعة كىراف، الجزائر، 

( دراسة ميدانية بمركب المكاد البالستيكية، سكيكدة، رسالة 3×8بشير لعريط: االنعكاسات النفسية كالسمككية لنظاـ العمؿ بالمناكبة )  (2)
 .31، ص 2007 -2006دكتكراه، قسـ عمـ النفس كعمـك التربية، كمية اآلداب ك العمـك اإلنسانية، جامعة منتكرم قسنطينة، الجزائر، 

 .28عزاكم جياللي: مرجع سبؽ ذكره، ص  (3)
 .32مرجع سبؽ ذكره، ص بشير لعريط:   (4)
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 اسات العمل الميمي: خامسا: انعك
بالرغـ مف األىمية الكبيرة التي يقدميا نظاـ العمؿ الميمي لممؤسسة سكاء ما تعمؽ باإلنتاج كاألداء       

الجسمية أك النفسية أك المينية إال أنو يحمؿ في طياتو تبعات انعكست سمبا عمى العمؿ سكاء مف الناحية 
 كاالجتماعي لمعامؿ. بؿ تعدت ذلؾ لتحدث خمال في اإليقاع األسرم

 االنعكاسات الفيزيولوجية: -1
ينجـ عف تشغيؿ العماؿ في الفترة الميمية انعكاسات فيزيكلكجية نتيجة تأثر اإليقاع البيكلكجي        
 ؿ.لمعام
   :النكـ عبارة تكقؼ مؤقت لمعمميات الحركية كىذا ما يؤدم إلى غياب شبو تاـ لمنشاط اضطرابات النوم

فيك حالة بيكلكجية مقررة كجزء مف متكالية دكرية رتيبة مع حالة اليقظة كالتي مف المتعذر  (1)اإلرادم
الخركج منيا إال في ظركؼ طارئة كلفترات قصيرة مف الزمف أما المكاف أك الكيفية التي يتـ فييا إحداث 

 (2)ضمف حدكد الفرضيات.النـك كتنظيمو كتكاليو مع حالة اليقظة فكميا أمكر ما زالت 
كجماعتو أف قمة النكـ لدل اإلنساف تؤدم إلى انخفاض األداء كتظير  فقد أثبتت دراسات " صانجز "     

حالة مف الضغكط النفسية في حالة استمرار الحرماف مف النكـ كفي نفس اإلطار تكصؿ  "كاىف " إلى 
لو حكؿ مدة  في دراسة 1959ظيكر اضطرابات في عممية األيض، كفي نفس السياؽ أكضح " كايك " 

مف  %93مف عماؿ دكرية المساء ك %46مف عماؿ الميؿ ك %38.5النكـ بالنسبة لمدكريات الثالث أف 
ما يبيف أف عماؿ دكرية الميؿ  كعماؿ دكرية الصباح ينامكف عمى األقؿ ثماني ساعات في اليكـ كى

يحصمكف عمى قسط أقؿ مف النكـ مف حيث الكمية، باإلضافة إلى أف مظاىر التعب قد تـ مالحظتيا 
عمى جميع العماؿ بمختمؼ الدكريات كحتى إف كانت بدرجات متفاكتة األمر الذم يؤكد تأثير النكـ عمى 

 )3(ؤدم بدكره إلى حدكث اضطرابات أخرل.عماؿ الدكريات سكاء مف حيث الكـ أك الكيؼ كىذا ما ي
 :أكدت العديد مف الدراسات العممية عمى ضركرة اجتناب العمؿ ليال ككنو  مخاطر اإلصابة بالسرطان

عمى منظمة  ك اعتمادا (circ)احتماال مسببا لمسرطاف كىذا ما أكده المركز الدكلي لبحكث السرطاف 

                                                           
 – 2014، األردف، 1صالح: المعجـ العربي لتحديد المصطمحات النفسية، دار مكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع، ط عمي عبد الرحيـ  (1)

 .966ق، ص 1435
، لبناف، ص 1فرنسي، دار الكتب العممية، ط   –انجميزم  -معجـ مصطمحات عمـ النفس عربيمدحت عبد الرزاؽ الحجازم:  (2)

365.   

)3( francoi 2010, rapport présenté au conseil économique social et environnemental au cours de sa 
séance du jeudi 8 juit, France. 
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يف العماؿ في المناكبة كاحتماؿ اإلصابة بالسرطاف سببو الصحة العالمية التي قامت عمى ربط الصمة ب
ضعاؼ دفعات الجياز المناعي الناجمة عف نقص الميالتكنيف بسبب  اضطرابات الساعة البيكلكجية كا 

 )1(التعرض ليال لمضكء.
  :مف المعركؼ بالنسبة لمنساء الحكامؿ اف العمؿ الميمي ىك عامؿ يؤدم إلى مخاطر اإلجهاض

فإف النساء العامالت "  Edouard" انخفاض الكزف لدل الطفؿ عند الكالدة ك اإلجياض، فحسب دراسة 
 .في المناكبة الميمية تتعرض لمخاطر محددة تتعمؽ بالحمؿ كخطر اإلجياض

  :التكيؼ النفسي كالفيزيكلكجي الناتج عف العمؿ بالدكريات ينعكس سكء اضطرابات الجهاز الهضمي
سمبا عمى الناحية الصحية لمعامؿ كىذا ما يظير بكضكح في شكؿ اضطرابات في الجياز اليضمي مف 

فتغير الساعة البيكلكجية بالنسبة لمعامؿ تخمؼ أضرار متعمقة  (2)لدل العماؿ بالميؿ. %75إلى  20
، فيذه األغراض شائعة عند العماؿ المناكبيف )3(لؾ اختالؿ الكعاء الغذائيبالجياز اليضمي الكعائي، ككذ

كتتمثؿ في عسر اليضـ كانتفاخ البطف كاإلمساؾ كيرجع ذلؾ إلى أخطاء التغذية ال سيما استيالؾ 
، كيعتبر التياب المعدة البسيط كأحد مؤشرات عدـ تقبؿ الممجات التقميدية في الميؿ مع الخبز كالمشركب

 (4).التناكبي كيعتبر العمؿ بالفرؽ المتتالية عامال أساسيا في التسبب في القرحة المعدية العفجية العمؿ
 :االنعكاسات المعرفية -2

لمفرد عكاقب تتمثؿ بالخصكص في عف اإلخالؿ بالسير الطبيعي لإليقاع البيكلكجي  ينجر       
اضطرابات ك آثار عمى مستكل مختمؼ الكظائؼ الجسمية ك الفيزيكلكجية كالنفسية كالمعرفية منيا، ككؿ 
مف شأنو أف يرافقيا مف اضطرابات عمى مستكل الكقت كالعمؿ كما إلى ذلؾ مف عادات كاتصاالت 

كظائؼ عمى التكيؼ مع ىذا التغير، األمر اجتماعية كيرجع ىذا الخصكص إلى عدـ قدرة مختمؼ ىذه ال
الذم يطرح مشكمة سكء تكيؼ الفرد صعكبة تكافقو عند العماؿ بالدكريات ال سيما إذا كجب عميو العمؿ 

الميمية، ذلؾ أنو يككف في ىذه الحالة مخيرا لكي يحاكؿ أف يعمؿ في كقت يحتاج فيو جسمو أثناء الفترة 
بح فيو جسمو في أكج نشاطو كاستعداده كبالتالي يفرض عميو القياـ إلى النكـ ليناـ بعدىا في كقت يص

بنشاط كسمكؾ مخالؼ لما تعكد عميو جسمو، كقد حظى ىذا المكضكع باالىتماـ كالبحث مف طرؼ الكثير 

                                                           
(1) Edward (N) et autres (2008) effets du travail du nuit sur la santé revue médical, susse- vol 64, 
2581.  

 .38مرجع سبؽ ذكره، ص ناتش فريد:  (2)
(3) http//: www.emmart alyoum.com,17/04/2020,22:00.  

 .28مرجع سبؽ ذكره، ص بف رجيؿ محمد:  ( 4)

http://www.emmart/
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مف الباحثيف الذيف درسكا األضرار كاآلثار الناجمة عف نظاـ العمؿ بالدكريات بصفة عامة ككؿ ما ينجر 
ت في عممية تكيؼ الفرد كتكافقو، فإذا كاف ىناؾ عامؿ يعمؿ بصفة دائمة في دكرية الميؿ مف صعكبا عنو

كبالتالي ىذا  ،فإف اإليقاع البيكلكجي قد يككف تقريبا عكس اإليقاع اليكمي لشخص يعمؿ في دكرية النيار
مسة أياـ لدل ال يتماشى مع نمط النشاط الجديد فقد يحدث انقالب في اإليقاع اليكمي بعد أربعة أك خ

بعض األفراد في حيف أنو قد يأخذ مدة طكيمة لدل البعض اآلخر بؿ كقد ال يظير أم تغير لدل بعضيـ 
 (1)اآلخر.

 :سموكيةالنفسية و الانعكاسات  -3
فقد تككف تنظيمية أك يخضع العماؿ بصفة عامة إلى ضغكط نفسية كثيرة مف مصادر مختمفة        

نتيجة لعدـ تكيؼ الفرد مع بيئة عممو كالعامؿ بالمناكبة الميمية شأنو مف شأف شخصية كحتى ذىنية كذلؾ 
التي العماؿ اآلخريف نظرا لما يخمفو طبيعة العمؿ بالمناكبة مف انعكاسات عمى مستكل نفسية العمؿ ك 

 :تترجـ بدكرىا سمككو كأبرزىا
 حساس بالضياع في مكقؼ شديد الدافعية عمى عدـ  كيعرؼ مق:قال بأنو إشارة لكارثة تكشؾ أف تقع كا 

القدرة عمى التركيز كالعجز عف الكصكؿ إلى أم حؿ مثمر ىذا باإلضافة إلى ما يرافؽ ذلؾ مف مظاىر 
 (2)االضطراب البدني.

النفسية كاالجتماعية  كالبيئة المحيطة تشجع ظيكر القمؽ فالعكامؿفيك ترجمة ألعراض جسدية        
 (3)تمعب دكرا في نشاط المرض.

إف نظاـ العمؿ بالمناكبة يسيـ في اضطراب العالقة بيف العامؿ كبيئتو مما يكلد لديو مجمكعة        
مشاعر الضيؽ إذا زاد مستكاىا عف الحد المعقكؿ كبناءا عميو فالعماؿ بالمناكبة يعانكف مف ضغكط نفسية 

خارجية كالداخمية مما يزيد مرتفعة كذلؾ راجع لمضغكطات التي يتعرضكف ليا في بيئة العمؿ كالعكامؿ ال
 (4)مف مستكل القمؽ.

                                                           
 .88 ،81 ص بكظريفة: مرجع سبؽ ذكره، صحمك  (1)
ص   ،2009عماف،  ،1ط العبيدم: مشكالت الصحة النفسية )مرضيا كعالجيا(، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، محمد حاسـ  (2)

 .132، 131ص
 .3، ص 2000، الجزائر، 1كعش سعيدا، دار الحضارة، ط عكاشة عبد المناف: دع القمؽ  (3)
بالمؤسسة االستشفائية محمد بكضياؼ كرقمة،  دراسة ميدانية –محمد سميـ حسيف، الضغكط النفسية لدل عماؿ قطاع الصحة  (4)

 .298، ص 2013، ديسمبر 13ماعية، ع جامعة قاصدم مرباح، الجزائر، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجت
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 :األمؿ عندما يكاجو لدل الفرد كشعكره بالضيؽ كخيبة  الحاجات الناشئةكىك حالة عدـ إشباع  اإلحباط
،  األكؿ يككف احتماليا أم أنو الفرد  عقبات أك حكاجز تحكؿ منو أم أنو الفرد يكاجو نكعيف مف اإلحباط

و كالثاني قد يككف حادا فيو تيديد لمذات ككال الحالتيف تجعالف الفرد في حالة قادر عمى  تحممو كمكاجيت
، فيك بذلؾ يعتبر إعاقة لمقرد في الكصكؿ ألحد أىدافو اليامة كالتي (1)كعدائية أحيانا كاضطرابيةانفعالية 

، فاإلحباط في العمؿ يمكف مالحظتو (2)يرغب في تحقيقيا أك منعو مف التصرؼ بالطريقة التي يفضميا
كالتكتر المتزايد كمف في الرضا الميني مف عدة مظاىر كمؤشرات أبرزىا انخفاض األداء الكظيفي 

المالحظ أف العماؿ الذيف يعممكف ضمف الكردية الميمية غالبا ما يككف نشاطيـ العاـ يتـ  بالضعؼ 
مؿ: اإلضاءة االصطناعية، نقص األكسجيف، كالخمكؿ بسبب مجمكعة مف العكامؿ أبرزىا ظركؼ الع

 (3).لنكـ، االنشغاؿ، التفكير المتكاصؿالرغبة في ا
 يعرؼ بأنو حالة مف االستنفاد العاطفي أك االنفعالي كفقداف االىتماـ باآلخريف كىك : االحتراق النفسي

العقمي كالجسمي االنسحاب النفسي كما أنو مفيكـ مرادؼ لالغتراب أك حالة مف التعب ك اإلجياد 
العجز، فيك يتمثؿ في مجمكعة مف المظاىر السمبية منيا عمى سبيؿ المثاؿ: اإلرىاؽ، ، (4)كاالنفعالي

فقداف االىتماـ باآلخريف كفقداف االىتماـ بالعمؿ، الكآبة، الشؾ في قيمة الحياة كالعالقات االجتماعية 
 (5)كالسمبية في مفيـك الذات.

كعميو فاالختراؽ النفسي يؤثر عمى الصحة النفسية مما يعزز انخفاض الدافعية لإلنجاز اتجاه        
العمؿ كالتي دكرا محكريا في تحديد درجة التحكـ كالسيطرة في حجـ الضغكط المينية، فظركؼ كخصائص 

نفسي كاختالؿ العمؿ التناكبي تشكؿ أحداثا مثيرة لمضغكط مما تسيـ في نشأة اإلحباط كالقمؽ كالضغط ال
المظاىر السمككية المرتبطة بذلؾ كمف ثـ فيي بمثابة متغيرات نفسية كسمككية تسيـ في اختالؿ الصحة 

                                                           
     .76، ص 2009األردف،  د ط، ، دار حامد لمنشر كالتكزيع،شكيخي ناجي جكاد: السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ  (1)

 .47، ص 2007مصر،  د ط، الضغط كالقمؽ اإلدارم، مؤسسة حكرس الدكلية،محمد الصيرفي:   (2)
 .588، 577ص بشير لعريط: مرجع سبؽ ذكره، ص   (3)
األردف،  د ط، رشيد حسيف أحمد البركاكم، االحتراؽ النفسي لدل المرأة، دار جرير لمنشر ك التكزيع،حاجات جمعة  الخالدم،  (4)

  .48، ص 2013
 د ط، ، دار الكتاب الحديث،) الصحة النفسية كالبدنية في عصر التنكير كالقمؽ (: ضغكط الحياة كأساليب مكاجيتيا  عمي عسكر (5)

 .112، ص 2009مصر، 
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النفسية ك الجسمية لمعماؿ التي يكاجيكنيا في العمؿ نتيجة العبء الكظيفي لنظاـ المناكبة باإلضافة إلى 
 (1)مختمفة.العبء االجتماعي كالمتمثؿ في االلتزاـ بأداء الكاجبات ال

 االنعكاسات االجتماعية و األسرية: -4
مف مزايا العمؿ بالدكريات مف الناحية المادية إال أف مكاقيت ىذه الدكريات قد تؤدم إلى  بالرغـ        

اضطرابات في الساعة كاألكقات المعتادة بمختمؼ نشاطات األسرة، فغياب العمؿ عف بيتو ليال قد يحدث 
يئتو كأفراد أسرتو حيث يغيب عف حديث آخر اليكـ كعف كجبة العشاء التي تمـ شمؿ انقطاع في عالقتو بب

األسرة كىذا مف شأنو أف يحدث اضطراب في تنظيـ العالقة الزكجية كتقسيـ مختمؼ األكقات بيف الزكجيف 
كال تتسنى لو الفرصة لالتصاؿ باألبناء فالدردشة معيـ كعمى   (2)بخصكص مختمؼ الشؤكف المنزلية

كىذا ما يزيد مف استقالليتيـ كبالتالي ظيكر بعض أشكاؿ االنحراؼ لدييـ،  (3)أحكاليـ كأشغاليـ طيمة اليكـ
كما يجدكف صعكبات في تككيف العالقات االجتماعية كالمحافظة عمييا بسبب عدـ تكافؽ أكقات العمؿ 

فة إلى مشاكؿ أخرل تتمثؿ أساسا كالراحة لعماؿ الدكريات مع بقية أفراد المجتمع ما يكحي ليـ بالعزلة إضا
في صعكبات االشتراؾ في التجمعات السياسية كالنكادم الترفييية كبالتالي انعزاليـ عف أفراد مجتمعيـ 

كؿ ىذه األمكر مف شأنيا أف تؤثر عمى التكافؽ  (4)كعدـ حضكرىـ لممناسبات سكاء العائمية أك الدينية
العامؿ ليال كفي ىذا السياؽ أظيرت نتائج ) سكيح نصيرة األسرم كالزكاجي كاالجتماعي ليذا المكظؼ 

( أك العامالت ليال بالقطاع الصحي مف األسكأ مف ناحية التكافؽ الزكاجي مقارنة بالعامالت 2005
بالنيار كأنيف غير راضيات عمى زكاجيف كغير قادرات عمى تحمؿ أعباء الحياة الزكجية كال يشعرف 

ي فيذه االنعكاسات تختمؼ عمى حسب العامؿ المناكب ىؿ ىك عازب أك كبالتال (5)بالسعادة الزكجية
كبالتالي تتعدد ليال كخاصة،  (6)متزكج أك لديو أطفاؿ أكال، كتككف الصعكبات األسرية أقؿ أك أكثر متقمبة

فمكقؼ الزكج كاألىؿ كحاجة األطفاؿ كالنظرة االجتماعية المتدنية كغيرىا عكامؿ مف شأنيا أف تضع المرأة 
                                                           

الطبية كالجراحية  : االحتراؽ النفسي لدل عينة مف الممرضيف بالمناكبة الميمية بمصمحة االستعجاالت صبرينة سميماني، فتحي كادة (1)
لدل العامميف في ميداف التمريض تشخيص كمقاربات عالجية، بالكادم، مداخمة في الممتقى الكطني بعنكاف: المعاناة في العمؿ 

 .16، جامعة باتنة، ص 2020فيفرم  12/ 11المنعقدة يكمي 
دراسة ميدانية عمى عينة مف الممرضات بمستشفى  –المناكبة الميمية كعالقتيا بالضغكط النفسية كاالجتماعية لممعرفة عريؽ لطيفة:   (2)

 .133، ص 22بف عمر الجيالني بالكادم، مجمة الدراسات كالبحكث االجتماعية، ع 
العمؿ بالنظاـ الميمي كالتناكبي كأثره عمى التكافؽ العاـ، دراسة ميدانية عمى عينة مف مكظفي الجمارؾ كاألمف الكطني، آمنة ياسيف:  (3)

 .  8جامعة كىراف، الجزائر، ص 

 .144لعريؽ لطيفة: مرجع سبؽ ذكره، ص  (4)
 . 9آمنة ياسيف: مرجع سبؽ ذكره، ص  (5)
 .31بف رجيؿ: مرجع سبؽ ذكره، ص  (6)
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كبالتالي يعتبر االختالؿ األسرم بصفة خاصة ك االختالؿ االجتماعي  (1)العاممة ليال في كضعية محرجة
بصفة عامة السبب المباشر لرفض دكرية العمؿ ليال مف طرؼ العماؿ كعائالتيـ كىذا ما أبرزتو دراسة 

مناكبات الميمية مف عماؿ نظاـ العمؿ بال %60( حيث تكصمت إلى أف 1965كال مف ) مكرياس كمنتام 
( 1959يشتككف بالدرجة األكلى مف المعاناة في الحياة األسرية، إضافة إلى ذلؾ أكدت دراسة ) كايمكت 

عائمة في الصناعة  84التي أجراىا حكؿ اآلثار االجتماعية لمعمؿ بالفرؽ المتناكبة مف خالؿ مقابالت مع 
ع مف العمؿ ألف العامؿ يتأقمـ بصعكبة مع ىذا عائمة غير راضية بيذا النك  56الكيميائية حيث تبيف أف 

 (2)النظاـ.
 االنعكاسات المهنية:  -5

ينجـ عف العمؿ الميمي انعكاسات مينية عديدة تؤثر أساسا في إنتاج العامؿ كأدائو كمف بيف أىـ        
 ىذه االنعكاسات:

 :أك جسماني.ف الكفاءة كعدـ الرغبة في القياـ بام مجيكد عقمي كيقصد بو فقدا التعب 
استجابة تنشأ عف طريؽ العمؿ بشكؿ كثيؼ كينتيي اإلحساس  "لمية بأنو:كقد عرفتو المكسكعة العا       

 (3)". بو عف طريؽ الراحة
العماؿ، ككنو ات يؤدم إلى ظيكر التعب عند يف نظاـ العمؿ بالدكر أكيتفؽ معظـ الباحثيف عمى        

مرتبط أساسا بالصعكبة في التكيؼ كنقص النكـ ككذا العمؿ الميمي الشاؽ بالنسبة لمجسـ، كغالبا ما ينظر 
لمتعب عمى أنو يخفض مف سرعة كدقة العمؿ كىذا ما ينعكس بدكره عمى اإلنتاج كحكادث العمؿ، فقد 

ة عامة كلعماؿ الدكرية الميمية بصفة أكدت الدراسات السيككلكجية غياب النشاط لدل عماؿ الدكريات بصف
حيث كجد أف ىناؾ امتداد في زمف الفعؿ كانخفاض في اختبار قياس القدرة المغكية باإلضافة إلى خاصة 

ككف العامؿ ليال يقكـ بعممو لما يككف جسمو في ، (4)أكدت بالمقارنة مع ذلؾ الذم يتطمبو العمؿ نيارا 
جسمو في حالة نشاط كىذا ما يؤثر عمى إيقاعو البيكلكجي كبالتالي حالة استرخاء كيناـ نيارا لما يككف 

شعكر العامؿ بالتعب كاإلرىاؽ كمحاكلة منو لمتكيؼ مع الكضع يمجأ إلى تناكؿ الميدئات كأقراص النـك 
عؿ األخطر مف ذلؾ ىك تطكر العممية ككصكليا اإلدماف كىذا ما يخمؽ جذكره لمحاكلة منو خمؽ التكيؼ ك 

                                                           
 .108، 107ص ص  مرجع سبؽ ذكره،شركؽ سالـ، خالكم العامرم:  ( 1)
 .39فريد ناتش: مرجع سبؽ ذكره، ص   (2)
   .317، ص 2007، اإلسكندرية، 1محمد الصيرفي: السمكؾ اإلدارم كالعالقات اإلنسانية، دار الكفاء لمطباعة كالنشر، ط (3)

 .59بقادير عبد الرحماف، مرجع سبؽ ذكره، ص  (4)
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مى حياة العامؿ سكاء مف الناحية المينية أم مات عمؽ باألداء كاإلنتاج أك مف الناحية انعكاسات ع
 (1) .األسرية ك االجتماعية بصفة عامة

  :معمؿ رغـ أنو مدرج في جدكؿ بو الحالة التي تنشأ عندما يفشؿ الفرد في الحضكر ل كيقصدالغياب
التي تعبر عف استياء العامميف مف ظركؼ العمؿ أم أف الغياب عف العمؿ يعتبر مف ردكد الفعؿ ،(2)العمؿ

 (3)كالتي تقؿ حدة عف االستقالة أك ترؾ الكظيفة.
لقد أدل تزايد العمؿ بالدكريات إلى االىتماـ بمختمؼ المشاكؿ الناجمة عنو سكاء المرتبطة بساعات       

العمؿ أك المتعمقة بيا مف تساؤالت كالعالقة بيف الغياب كساعات العمؿ كنكع الدكرية كمدة الدكراف 
ب لدل العماؿ ففي ىذا الصدد كاتجاىو كقد تضاربت النتائج حكؿ تأثير العمؿ بالدكريات عمى نسبة الغيا

الغياب بعكامؿ تنظيمية مختمفة مثؿ الدكراف كاتجاىو كىذا ما أكده  1970 " ميراؿ"  " Murel " ربط
" kazamion " " كما  الذم تكصؿ إلى أف غياب العماؿ في الميؿ أكثر منو في النيار  1978"  كازمياف

لدل عماؿ الدكريات ذات مدة دكراف أسبكعي عمى أف نسبة الغياب كانت أكثر  1956" كابمر" الحظ 
العمكـ فقد أكد الباحثيف أف نسبة غياب العماؿ في دكرية الميؿ تزداد مع مركر الكقت كبالتالي فغيابيـ 
يتناسب طرديا مع طكؿ مدة العمؿ الميمي مما يدؿ عمى تراكـ التعب كحاجة العامؿ إلى النكـ كبالتالي 

  (4)ضعؼ الرغبة في العمؿ.
  :أك تكقع كينتج عنو نكع مف كيقصد بيا أنيا عبارة عف كاقعة أك حدث يقع دكف تبصر حوادث العمل

، فيك يشمؿ بذلؾ كال مف المخاطر الطبيعية، (5)األذل لمشخص أك تمؼ لممعدات أك الممتمكات
فاة أك اإلصابة الميكانيكية، الكيمياكية أك اإلجياد الحاد كما إلى ذلؾ مف المخاطر التي قد تؤدم إلى الك 

 (6).كغيرىا

                                                           
 .108ص حمك بكظريفة: مرجع سبؽ ذكره،  (1)
، ص 2006 د ط، المكرد البشرم ) مدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية (، الدار الجامعية، اإلسكندرية،مصطفى محمكد أبك بكر:  (2)

277. 
 .488، ص 2003اإلسكندرية،  د ط، إدارة المكارد البشرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر،محمد سعيد أنكر السمطاف:  (3)
 .108: مرجع سبؽ ذكره، ص  بكظريفة حمك (4)
 .286، ص 1988، 6فرح عبد القادر طو: عمـ النفس الصناعي كالتنظيمي، دار المعارؼ، القاىرة، ط  (5)
صابات العمؿ، مؤتمر الصحة كالسالمة المينية،راشد القحطاني:   (6)  .4، ص 2007 الرياض، د ط، حكادث كا 
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فالعمؿ بالدكرية الميمية مف شأنو أف يخمؽ حكادث عمؿ كىذا راجع إلى نقص انتباه العماؿ كيقظتيـ        
، كما أف (1)نتيجة لطبيعة العمؿ المتبعة كالشاقة باإلضافة إلى الصعكبة في التركيز كاألرؽ الميمي

كبالتالي فتغير اإليقاع البيكلكجي لمعامؿ ، (2)معظـ عماؿ الميؿاإلحساس بالعزلة كعدـ االرتياح ينتشر لدل 
ترة لمراحة ال لمعمؿ كفيمة بخمؽ كمزاكلة نشاطو في فترة حساسة مف اليـك كىي الميؿ كالتي يجب أف تككف ف

الجسمي كالعقمي لمعامؿ مما يكلد لديو حالة مف اإلجياد كقمة التركيز كىذا ما يتسبب لو بكقكع  تكازفال 
 ادث بمختمؼ مستكياتيا كقد تؤدم إلى مكتو في بعض األحياف.حك 
 يعرؼ األداء بأنو " الطريقة التي يؤدم بيا العاممكف مياميـ أثناء العمميات اإلنتاجية : األداء واإلنتاج

كالعمميات المكافقة ليا باستخداـ كسائؿ اإلنتاج المتاحة طبقا لمبرامج المسطرة كاألىداؼ المحددة لمكحدة 
 (3)خالؿ فترة زمنية معينة.نتاجية، اإل

أما اإلنتاج فيقصد بو أنو تغيير كمزج مجمكعة مف المدخالت كتحكيميا إلى سمع كخدمات جاىزة        
فيك عبارة عف عالقة اجتماعية تبدأ مف نشاط اإلنتاج لتحكيؿ قكل الطبيعة مف صكرتيا األكلية  (4)لمبيع

صكرتيا النيائية التي يمكف أف تحقؽ إشباع كبيذا ال يمكف الفصؿ بيف غير قابمية إلشباع الحاجات إلى 
 (5)عممية اإلنتاج كبيف قكل اإلنتاج التي بحكزة المجتمع.

كجد أف اإلنتاج في  1927ففي دراسة قاـ بيا المكتب الكطني لالجتماعات الصناعية اإلنجميزم          
نيار الصباحية كالمسائية، نفس النتيجة تكصؿ إلييا الدكرية الميؿ منخفض جدا مقارنة بإنتاج دكرية 

( أف إنتاج دكرية الميؿ أقؿ مف إنتاج دكرية الصباح كالمساء بنسبة 1944 فانون باحثاف آخراف أمثاؿ )
في دراسة ليما أف إنتاج دكرية الصباح " MARRIOTT  " ك  "  aytt w"ككذلؾ كجد  %17 ػػػػػتقدر ب

كمعيد الدراسات  Brown "  1955"مرتفع مقارنة بدكرية الميؿ ككذلؾ نفس النتيجة التي تكصؿ لو 
 .%17 ػػػػػكيحدد ىذا األخير نسبة الفرؽ ب 1971كمكريس  1965االجتماعية في بكلكنيا 

                                                           
كآخركف: عالقة العمؿ الميمي بحكادث العمؿ، دراسة ميدانية بمستشفى نذير محمد بتيزم كزك، مجمة الكقية ك حاج سعيد فتيحة  (1)

 . 45، ص 2020، 1ع ، 8المجمد ، 2امعة الجزائر األرغكنكميا، ج

 .61، ص 2004الجزائر،  د ط، العمؿ البشرم، دار الغرب لمنشر كالتكزيع،بكحفص مباركي:  (2)
 .200، ص 2013الجزائر،  د ط، اقتصاديات كتسيير المؤسسة، دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،رفيقة حركش:  (3)
 .557، ص 1980لبناف،  د ط، عنايـ كعمي الشرقاكم: تنظيـ إدارة األعماؿ، دار النيضة العربية،عمرك   (4)
 . 363، ص 1977مصر، د ط، مبادئ في االقتصاد، الدار الجامعية، زينب حسف عكض اهلل:  (5)



نظام العمل بالمناوبة الميمية ............................................................الفصل الثاني  
 

 51 

كبناءا عميو فيذه الدراسات تؤكد كتثبت أف اإلنتاج لدل دكريتي الصباح كالمساء أكثر مف إنتاجية        
   (1)دكرية الميؿ.

نجاز الميمة فإف العمؿ ضد الكظائؼ الفيزيكلكجية لمجسـ ال يخمك مف  - أما عمى مستكل العمؿ كا 
ساعات ليصؿ إلى حده األدنى بيف الثالثة العكاقب عمى أداء العامؿ الذم يأخذ في التدىكر عمى مدار 

( أف نتائج الدراسات المختمفة تشير إلى االنخفاض في 2004كالخامسة صباحا، كىذا ما الحظو )بارت 
األداء، الذم يبدأ مف الساعة العاشرة ليال كيأخذ في التسارع ما بيف منصؼ الميؿ كالساعة الرابعة صباحا 

  (2)خطاء كالحكادث.كىذا يؤدم إلى حدكث زيادة في األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .43، 42سبؽ ذكره، ص ص فريد ناتش: مرجع  (1)
 .159مرجع سبؽ ذكره، ص بمكاضح عبد الكىاب:  (2)
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 الفصل: خالصة
نظرا ألىميتو  فرض نظاـ المناكبة كجكده ككاقع محتكـ خمفو التقدـ التكنكلكجي الذم عرفو العصر      

في ضماف استمرارية اإلنتاج كالذم يعكد باإليجاب عمى المؤسسة إال أنو يحمؿ في طياتو تبعات سمبية 
مع كتيرة العامؿ البيكلكجية مف جية كحالتو االجتماعية عامة ك األسرية عمى العمؿ نظرا لتعارض طبيعتو 

كو كالتي مف شأنيا أف تدفع بو إلى تغيير خاصة مف جية أخرل باإلضافة إلى انعكاساتو عمى نفسية كسمك 
 مكاف عممو أك تركو نيائيا.



 

 المسؤولية األسرية للمرأة العاملة الجزائرية: ثالثالفصل ال

 تمهيد

 التغيرات االجتماعية التي طرأت عمى األسرة  أوال:

 العوامل المؤثرة في تغير األسرة ثانيا:

 رية لألمالمسؤولية األس ثالثا: 

 فع خروج المرأة لمعملاو د رابعا:

 أة العاممةمشكالت المر  خامسا:

 خالصة الفصل
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 تمهيد:
ة تفرضيا ظروف مختمفة تختمف من بمد آلخر باختالف العادات أصبح عمل المرأة اليوم ضرور       

المختمفة والثقافات، فقد كان في السابق عمل المرأة مقتصر عمى العمل الزراعي والحرفي وأعمال المنزل 
تتشارك فييا مع الرجل ليتسع في وقتنا الحالي بمشاركتيا في شغميا مناصب عدة ووظائف متمايزة  ،وفقط

 وذلك بغية تغطية احتياجاتيا وإلثبات ذاتيا.
و في ىذا الفصل سيتم التطرق إلى أىم العناصر التي تندرج ضمن عمل المرأة وتطورىا في العالم 

عطاء فيم أوضح    لموضوع البحث. والجزائر وا 
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 المرأة في العالمنشأة وتطور عمل أوال: 
عرف عمل المرأة تطورا ممحوظا مرتبط بالتطور التاريخي لممجتمع إذ سجمت الحقبات التاريخية  لقد      

 اختالفا وتباينا حولو ومن بين أىم المراحل ما يمي:
كان عمل المرأة يتمثل في أمرين األول يتمثل في المنزل فاإلنجاب والرعاية  في العصور القديمة: -

تقمدتيا رئيسة المخازن، مفتشية غرف الطعام، مفتشية باألطفال وخدمة المجتمع ومن أىم المراكز التي 
 الخزانة، المشرفة عمى المالبس، مديرة قطاع األقمشة، المشرفات عمى األجنحة السكنية، إضافة إلى مين

 (1)أخرى كمديرة إدارة األختام، سكرتيرات، مدرسات.
الزوج وانجاب األطفال وعميو كانت المرأة من الثقافة  انحصر دورىا في تحقيق مطالب في أثينا: -

لغاء نظام األسرة رأة من والمشاركة في الحياة العمة، ولعل ما قالو أفالطون في حق الم مشاعية النساء وا 
ة ومكانتيا أالسبرطيون الحرية واالستقاللية لممر ا تيا، ىذا في الوقت الذي أعطي فييانكخير دليل عمى مكا

لقاء الخطبة. ،من المشاركة في الحيمة العامة كالرياضة والفن، حق التعميم  (2)وا 

باسم القانون الروماني ناقصة العقل ال أىمية لما فيو من شغل  كانت المرأة في العصر الروماني: -
  (3)وظيفة وجاء في القانون الروماني أن األنوثة تعتبر سببا النعدام األىمية.

ا لممرأة لم تكن أفضل حاال من النساء في األمم األخرى، حيث نظرتي الديانات المسيحية: فيأما  -
 (4)لين باالنتساب لموظائف الكينوتية.اعتبرت قاصر ومحرومة من اإلرث والعرش، ولم يكن يسمح 

لعمل المرأة كانت مغايرة لمعصور السابقة فقد اعتبر العمل عبادة لدى  أما نظرة الدين اإلسالمي -
العدالة والمساواة وعدم التفرقة بين الناس سواء رجال أو أنثى، ومن أىم الوظائف المسممين كما دعا إلى 

 (5).التي حدث عمييا اإلسالم في مجال عمل المرأة ) البيع والشراء، العمل في المستشفيات (

                                                           
 .55، ص2002مصر، ، 1طعصام نور: دور المرأة في تنمية المجتمع مؤسسة شباب الجامعة،  (1)
مجمة العموم االجتماعية واإلنسانية، المركز الجامعي الشيخ العربي  ،الموروث الثقافيىوية المرأة والعمل في خميفة: خديجة بن  (2)

 .170، ص 2008جانفي،  3ة(، الجزائر، ع التبسي )التبس
  .19مرجع سبق ذكره، ص عصام نور:  (3)

طاللة عمى الواقع، مجمة المستقبل العربي، مركز دراسات حمود مرضي عبد العزيز:  (4) المرأة وحقوقيا في الجمعيات العربية نظرة وا 
  . 81 -80ص  ، ص2002ديسمبر،  262الوحدة العربية، ع  

  .53، ص 2000األردن، ، 2ط عساف محمد مطمق: فقو األحوال الشخصية، مؤسسة الرزاق، حمودة محمود محمد،  (5)
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حقوق المرأة وحرمت من الممكية في تمك القطاعات وتميز الرجل : فقد سمبت أما في عصور اإلقطاع -
والوالية، ومع تقدم الزمن واختالط األوروبيين مع األقوام االخرى، خاصة العرب في اسبانيا حيث  باإلرث

بدأت تممع أسماء عربيات مسممات في التضحية والفروسية، وبذلك تغيرت النظرة لممرأة وأعماليا فنشطت 
 (1).المشاركة في العمل الخيريالمرأة في الحروب الصميبية، التعميم، ممارسة االستقاللية الفكرية والمالية، 

وبخصوص عمل المرأة في روسيا حاليا أو االتحاد السوفياتي سابقا فقد قسم إلى نوعين: األول عرف 
باالقتصاد المنزلي تميز بكونو أقل أعماال وأكثر وحشية وأشده ارىاقا حيث جعميا عبدة مقيدة تعاني من 

الثاني عرف باالقتصاد االجتماعي العام حيث عرف مشاركة بينيا وبين الرجل، في حين انعدام المساواة 
 (2)فعالة لممرأة كالعمل في اإلنتاج، الجيش، التموين، تنظيم االستثمارات، توزيع المواد الغذائية.

 ثانيا: نشأة وتطور عمل المرأة في الجزائر
لقد عرفت الجزائر خالل المرحمة االستعمارية تغيرات كبيرة نتيجة الظروف القاسية التي كان        

المستوى المعيشي ما اضطر المرأة الجزائرية لمخروج لمعمل  (3)يعيشيا أفراد المجتمع والتدني الفظيع في
الثورة التحريرية، فمزاولة في المؤسسات االستعمارية لتخفيف العبء عمى الرجل وكذلك مساعداتو أثناء 

التي قامت بيا المرأة ألعمال خارج المنزل لمكفاح ضد االستعمار تعتبر خطوة ليا ومن أعظم اإلنجازات 
 أثناء الثورة التحريرية ولكن بعد االستقالل تغيرت األوضاع وفتحت المجال الواسع امام المرأة لتدخل جميع 

يقيا لمرجل في سبيل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية مجاالت الحياة العامة وأصبحت شريكا حق
العمل واإلنتاج واإلبداع وفي مراكز اتخاذ القرار وأن الحق في التعميم المكرس  لمبالد، بتواجدىا في أماكن

دستوريا منذ االستقالل يشكل األداة األساسية والفعالة التي ساعدت عمى ترقية المرأة كما أن ىذه األخيرة 
 1943تمتع بحق االنتخاب والترشح منذ االستقالل وأن تكوين أول جمعية نسوية يعود تاريخو إلى سنة ت

 (4)وأصبحت المرأة الجزائرية عنصرا فعاال في الحركة الجمعوية.
يث والحد، أول من نادى بحقوق المرأة 7691إن الجدير بالذكر في ىذا المجال أن ميثاق طرابمس       

االىتمام في مختمف مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية كما أعطى الميثاق عن ىذا 
والسياسية  الوطني أىمية لدور المرأة في المشاركة إلى جانب الرجل في الحياة االجتماعية واالقتصادية

                                                           
 .81 -80 ص مرجع سبق ذكره، صمرضي عبد العزيز الحمود:  (1)
 . 81- 68 ص ، ص1982، 1لينين: بصدد تحرير المرأة ترجمة شاىين إلياس، دار التقدم موسكو )روسيا(، ط  (2)

  .39ص ،2011سطيف، الجزائر،  عباسرسالة ماجيستر، جامعة فرحات نعيمة دودو: تأثير عمل المرأة عمى معدالت الخصوبة،  (3)
 .66المرجع السابق، ص نفس  (4)



 زائرـجالم والعرأة في الــل المـور عمــوتط أةــنش....................................الث.......ل الثـصالف
 

 57 

، فيي نائب في (1)وىذا ما جعل المرأة تتقمد مناصب سامية في مختمف مؤسسات الدولة الجزائرية
 ورئيسة الجيات القضائية وسفيرة.البرلمان، ووزيرة في الحكومة، ووالية 

فالجزائر باإلضافة إلى ما سبق ذكره فيي طميعة الدول التي أقرت قانون عمل عادل ومنصف        
ل شكل لممرأة وقانون ضمان اجتماعي يحمي حقوق المرأة العاممة، كما أن تشريع العمل الجزائري يمنع ك

سيد مبدأ المساواة من أشكال التمييز عمى أساس الجنس حيث نصت معظم الدساتير الجزائرية عمى تج
من الفصل الرابع الخاص بالحريات  39تبعا لممادة  1976 بين الجنسين وذلك ما تضمنو دستور

أن كل  األساسية وحقوق اإلنسان أن " الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطنة مضمونة كما
المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ويمغي كل تمييز قائم عمى أحكام مسبقة تتعمق بالجنس والعرق 

 .     " أو الحرفة

كما أدرج تشريع العمل من جية أخرى إجراءات خاصة لحماية المرأة فيما يخص األمومة ودورىا        
حماية خاصة  ن االجتماعي ليحمي النساء العامالتفي الحفاظ عمى الخمية األسرية، ويبرز نظام الضما

 (2)حيث تستفيد المرأة من جميع الحقوق والخدمات التي يكمفيا نظام الضمان االجتماعي.

    ثالثا: عمل المرأة في نظر اإلسالم والقانون
المرأة العاممة في اإلسالم لسببين  التطرق إلى حقوق ميةترجع أى: عمل المرأة في التشريع اإلسالمي -1

اثنين، أوليما أن المرأة الجزائرية امرأة مسممة ومن ىذا المنطمق فإن عمميا يتأثر بالمفيوم اإلسالمي لعمل 
وموقف الشريعة اإلسالمية منو، وثاني األسباب محارثة ىنا لتحديد ىذا الموقف، نظرا إلى أن  المرأة

 المرأة جممة وتفصيال. البعض يرى أن اإلسالم يرفض عمل
لقد جاءت الشريعة اإلسالمية لتبين لمناس أنيم متساوون في طبيعتيم البشرية ولما تقتضيو من        

نما يقوم  كرامة وحقوق إنسانية، وأن التفاضل بينيم ال يعود إلى الجنس أو الساللة أو المون أو الثراء، وا 
 ما أكدتو آيات كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث السنة النبويةعمى الفضائل اإلنسانية والجيد والعمل وىذا 

عمى حقوق اإلنسان عامة، حين أقر المساواة بين البشر وأنو ال فضل لعربي عمى وقد حرص اإلسالم 
أعجمي إال التقوى، كما حرص عمى حقوق المرأة خاصة، فحرم وأدىا وجعميا سببا لكثرة الرزق والخير 

 عديد من الحقوق ابتداء من الحق في الحياة إلى الحق في الحرية والمساواة والعدلعمى أىميا ومنحيا ال
                                                           

    .8، ص 2012 وبولوجيا االجتماعية والثقافية، د ط، الجزائر،بمقاسم بن  زينب: المرأة الجزائرية والتغيير، مركز البحث في األنثر  (1)
 .39سبق ذكره، ص نعيمة دودو: مرجع  (2)
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وكذا حقيا في التعميم والعمل، فبظيور اإلسالم وانتشار تعاليمو السامية، دخمت المرأة مرحمة جديدة بعيدة 
 كل البعد عما سبقيا.

الجتماعية واالقتصادية واإلنسانية ولو في ىذه المرحمة أصبحت المرأة مستقمة متمتعة بكل حقوقيا ا       
يساوي بين المرأة والرجل في األعمال والنوايا والذنوب تمعنا في آيات القرآن الكريم لشاىدنا أن اإلسالم 

فيحاسب المرأة مثمما يحاسب الرجل عمى األعمال الصالحة أو الطيبة التي يقوم بيا، وىذا دليل واضح 
لمرأة والرجل في الميام واألعمال التي يقوم بيا، وعندما ينظر اإلسالم نظرة عمى أن اإلسالم ال يفرق بين ا

 (1)واحدة لممرأة والرجل فإنو في الوقت ذاتو يسمح ليما بالمشاركة في عممية بناء المجتمع وتقويمو.
 من ىنا ظير الدور الحقيقي لممرأة المسممة في المجتمع منذ عرفت اإلسالم، وظيرت الحاجة إلى توضيح
طبيعة عمل المرأة في اإلسالم، فمصطمح " عمل المرأة في الشريعة اإلسالمية " أشمل وأوسع من أن 

عمل وتربية األوالد يقتصر عمى العمل بمفيومو الحالي والذي يقصد بو العمل المأجور فقط. فاألمومة 
يتضح أن عمل المرأة  وأعمال البيت عمل وغيرىا من األعباء التي تضطمع بيا المرأة في حياتيا ومن ىنا

غير المأجور يفرق من حيث األىمية االجتماعية عمميا المأجور لما لو من آثار إيجابية تعود عمى الفرد 
وعمى المجتمع بكاممو، ونظرا ليذه األىمية فقد اعتبر اإلسالم أن عمل المرأة في بيتيا ىو األصل وأن 

ك حاجة اجتماعية ممحة تتطمب أن تعمل المرأة العمل المأجور ىو الفرع متى كان مشروعا وكانت ىنا
 (2)عمال مأجورا خارج بيتيا.

  :عمل المرأة في قانون العمل العالمي -2
مجمل القوانين والمواثيق الدولية تصرف بحقوق اإلنسان عموما وحقوق المرأة عمى وجو الخصوص       

م عندما دعت ىيئة األمم المتحدة إلى المؤتمر  1975حيث أصبحت قضية المرأة ميمة دوليا في عام 
م وقد كان  1985م و 1976الدولي لممرأة في المكسيك، حيث تم اإلعالن عن عقد المرأة بين عامي 

إدماج المرأة في عممية التنمية في عممية ىدفو األساسي (3)شركاء في التنميةشعار المؤتمر أنذاك 

                                                           
التشريع الجزائري والمقارن، أطروحة لمحصول عمى ة في ملممرأة العامالمقررة سي فضيل زىية، بن عزوز بن صابر: الضمانات  (1)

شيادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص القانون االجتماعي والمؤسسة، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الحميد 
 .13 -12، ص 2018 -2017بن باديس، مستغانم، 

   .13نفس المرجع السابق، ص  (2)

 فية المعيد العربيدراسة ميدانية في ثمانية بمدان عربية مع دراسات تأليليمى شرف: المرأة العربية الوضع القانون واالجتماعي  (3)
  .9، ص 1996تونس، ،1ط لحقوق اإلنسان، وحدة الطباعة واإلنتاج الفكري،
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المجتمعات باختالف عاداتيا وتقاليدىا، ويعتبر أول اعتراف دولي لحقوق المرأة التي أعدىا مركز المرأة 
 (1).1981ودخمت حيز التنمية في سبتمبر  1979ديسمبر  في األمم المتحدة وتبنتيا الجمعية في

أن يجب أن  1948من اإلعالن العالمي لحقوق األنسان الصادر عام  280و قد جاء في المادة        
تنفذ كل االجراءات التي تضمن لمنساء الحقوق التي يتمتع بيا الرجل في كل المجاالت والميادين 

 ات حق اختيار المينة و اختيار الترقية العادلة.االقتصادية واالجتماعية مع إثب
 أما القوانين الخاصة بحق المرأة في العمل فقد كرست النصوص العالمية في حق المرأة في العمل       

العالمي لحقوق اإلنسان، وقد أكد قانون التسيير االشتراكي عمى مبدأ المساواة بين  بداية من اإلعالن
العمال بغض النظر عمى النسب، وأعطى لممرأة الحق في العمل مثميا مثل الرجل مع توفير جميع شروط 

تساوي من قانون التسيير االشتراكي عمى  9الحماية ليا أثناء العمل وذلك وفقا لما جاء في نص المادة 
العمال في الحقوق والواجبات ويستفيدون من نفس األجور والفوائد الممنوحة لنفس العمل ومن مؤىالت 

نتاج متساويين.  (2)وا 
 : عمل المرأة في القانون الجزائري -3

أيدت كميا مساىمة المرأة في الحياة المينية وأكدت عل  عرفت الجزائر منذ استقالليا عدة دساتير       
 وفتح أماميا كل الفرص المتاحة لمرجل من تعميم وعمل في جميع الميادين.ضمان حقوقيا 

إذ يرسخ الدستور الجزائري مبدأ عدم التمييز عمى أساس الجنس كما يسند إلى الدولة ميمة اتخاذ اجراءات 
 (3)عترض تقدم اإلنسان.إيجابية لضمان المساواة التي ت

     المتعمق بعالقات العمل الفردية الذي ينص 27/02/1982الصادر في  82/06فالقانون رقم        
" بأن العمال يستفيدون من نفس الحقوق و يخضعون لنفس الواجبات ميما كان جنسيم وسنيم ما دامت 

 مناصب عمميم متساوية ".
أن استخدام النساء ال يجوز في أشغال خطيرة أو عديمة النظافة أو مضرة بالصحة وتحدد قائمة        

بموجب قرار من الوزير المكمف بالعمل المادة  األشغال أو مناصب العمل التي يمنع استخدام النساء

                                                           
الدولية، مؤتمر تحديات العممانية في مجال تشريعات األحوال تفاقات نص القاطرجي: قوانين األسرة بين الشريعة اإلسالمية واإل (1)

   .4، ص 2004الشخصية، جامعة طرابمس، 

  . 26، ص 1972جبية التحرير الوطني: ميثاق وقانون التسيير االشتراكي لممؤسسات الجزائرية،  (2)
الجزائر،  د ط، اهلل تاج: المرأة العاممة في التشريع الجزائري بين المساواة والحماية القانونية، ديوان المطبوعات الجامعية، عطا (3)

 .51، ص 2006
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ىذا المجال من خالل ومنع المشرع الجزائري حماية المرأة العاممة في  (1)82/16رقم  ( من القانون16)
تحديده لألوقات التي ال يمكن لممرأة أن تعمل أثناءىا حيث نجد المشرع في البداية يحدد ساعات العمل 

تنص بأن يحدد العمل الميمي ثماني ساعات وذلك من  90/11( من القانون رقم 27الميمي فالمادة )
( تنص عمى أنو يمنع تشغيل العمال من 28الساعة التاسعة ليال إلى الساعة الخامسة صباحا والمادة )

سنة كاممة في أي عمل ليمي، غير أن المشرع استثنى في ىذه  19كال الجنسين الذين يقل عمرىم عن 
( عمى أنو يمنع 29النساء العامالت من العمل بالميل ميما كانت سنيم فقد جاء في المادة ) الحالة

ير أنو يجوز لمفتش العمل المختص إقميميا بمنح المستخدم من تشغيل العامالت في أعمال ليمية غ
 (2)ترخيصا خاصا يبرز طبيعة النشاط وخصوصيات منصب العمل.

الفرع من الفصل  90/11( من نفس القانون رقم 55أما فيما يخص مجال الغيابات فقد جاء في المادة )
الرابع والخاص بالراحة القانونية والعطل والغيابات عمى أنو يحق لممرأة أن تستفيد خالل فترات ما قبل 

من تسييالت حسب الشروط  الوالدة وما بعدىا من عطمة األمومة طبقا لمتشريع المعمول ويمكن االستعانة
 (3)المحددة في النظام الداخمي لمييئة المستخدمة.

  دوافع خروج المرأة لمعملرابعا: 
ثبات شخصيتيا ورغبتيا في الحفاظ عمى المستوى المعيشي  تخرج        المرأة لمعمل إما لتأكيد ذاتيا وا 

 المرتفع أو اضطرارىا لمكفاح مع زوجيا مشقة األحوال االقتصادية ومن أىم ىذه الدوافع ما يمي:
لكسب  دفعتيا لمعمل وذلكأكدت جميع النساء أن الحاجة االقتصادية ىي التي قتصادي: االدافع ال -1

 (4)قوتيا أو حاجة أسرتيا لالعتماد عمى دخميا.
حيث أن خروجيا لمعمل لم يكن وليد الثورة الصناعية والحربين العالميتين فحسب كما أنو لم يكن ىروبا 
من األدوار التقميدية في األسرة كما يتصوره البعض بل جاء نتيجة اتجاه ىذه األخيرة نحو االستيالك 

تكاليف المعيشة بسبب انت في تزايد مستمر نظرا الرتفاع األسرة لدخل المرأة ك لية أي حاجةبصورة عا
                                                           

، ص 2002لمطباعة والنشر ، الجزائر،  دار ىومة ،عالقات العمل في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائرواضح رشيد:  (1)
103. 

د ط، لعالقات العمل في التشريع الجزائري عالقات العمل الفردية، ديوان المطبوعات الجامعية، سميمان أحمية: التنظيم القانوني  (2)
  .134، ص 1994الجزائر 

، ص 2008، جامعة المسيمة، الجزائر، 29المرأة العاممة في المنظومة التشريعية الجزائرية، مجمة العموم اإلنسانية، ع عمار مانع:  (3)
171. 

لنيل شيادة الماجيستر عمم اجتماع التنظيم، كمية  الصادق عثمان: عمل المرأة الجزائرية خارج البيت وصراع األدوار، مذكرة مكممة (4)
    .48، ص2014/  2013والعموم االجتماعية، بسكرة، العموم اإلنسانية 
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زيادة الحاجات األساسية خاصة بعد ظيور حاجات جديدة أصبحت أكثر من ضرورية والتي تتناسب مع 
الدخل الضئيل لألسرة أي يمكننا ربط الدافع االقتصادي بالوضعية االجتماعية فكمما انخفضت الطبقة 

يقف وراء ا الدافع االجتماعية لممرأة كمما زاد الدافع االقتصادي وزادت حاجاتيا لمعمل ناىيك عن كون ىذ
االرتفاع بالمستوى المادي لألسرة فقد جاء في بحث دولي عن ظروف المرأة العاممة وواجباتيا األسرية قام 
بو مكتب العمل الدولي " أنو في مقدمة العوامل التي تدفع المرأة لمعمل عاممين ىما: الضرورة االقتصادية 

 (1)والضرورة القومية لزيادة اإلنتاج.
فالدافع االقتصادي يعد عامل من عوامل االرتقاء بالمستوى المادي لألسرة فقد يكون الدافع لذا        

 (2)من أجل الوصول إلى مكانة اجتماعية. لمعمل الوصول إلى مستوى أرقى من حيث التعميم أو
إضافة إلى مسؤولياتيا في العمل عمى المرأة مسؤوليات وأعباء عائمية  تقعالدافع االجتماعي:  -2

وممارستيا لألنشطة االجتماعية والثقافية واستطاعت أن توفق بين أداء واجباتيا في العمل باإلضافة إلى 
يؤدي دورا ميما في تحضير المرأة ودفعيا نحو العمل مسؤولياتيا في األسرة، لذا فإن الدافع االجتماعي 

حياة اإلنسان أو شعورىا بوجود وقت فراغ لدييا يمكن أن تقضيو  من ذلك إيمان المرأة بأىمية العمل في
بالعمل، كما تنظر بعض الموظفات إلى المساواة مع غيرىا في العمل، ويطمح البعض اآلخر الحصول 
عمى مركز اجتماعي أعمى لتحقيق الذات من خالل وكذلك رغبة المرأة في االنتقاد مع اآلخرين والظيور 

لزوجاتيم لمعمل خارج المنزل لو أىمية في م اآلخرين، كما أن تشجيع بعض األزواج بالمظير الالئق أما
ىذا المجال، وكذلك التقدم االجتماعي الحاصل نتيجة التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسة التي 

 (3)حدثت في اآلونة األخيرة وكذلك عناية األحزاب السياسية برفع مكانة المرأة وتحريرىا.
فإن اإلنسان يسعى دائما في حياتو من أجل أن يكون شيئا  ما يقول الكاتب األمريكي " كارنجي "فحسب 

مذكورا أي أن يؤدي عمال معينا يشعره بذاتو وبوجوده وبكينونتو لذا من الطبيعي أن تندفع المرأة نحو 
ن االكتئاب لمائة عائمة ، ففي دراسة " فيشر " المستفيضة ع(4)العمل كي تحقق لنفسيا مكانة اجتماعية

الالئي يعممن أنين كن  من األميات الالتي تخرجن من الكميات  " نيويورك " أجابت نصف مجموعة
                                                           

، جامعة الشييد 11ومكاك ليمى: عمل المرأة وأثره عمى االستقرار األسري، مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية، ع إبراىيم الذىبي  (1)
 . 183، ص 2015حمة لخضر، الوادي، 

اآلثار األسرية واالجتماعية المترتبة عن عمل المرأة خارج البيت، رسالة دكتوراه في عمم النفس، كمية العموم عاجب بومدين:  (2)
 .31ص  ،2017/ 2016، 2االجتماعية، جامعة وىران 

، جامعة الموصل، 4، ع 14دوافع العمل لدى المرأة العاممة، مجمة جامعة تكريت العموم اإلنسانية، المجمد حيدر خضر سميمان:  (3)
  .57 -56، ص 2007

 .46بومدين: مرجع سبق ذكره، ص عاجب  (4)
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يشعرن بالممل والضجر أثناء وجودىن بالمنزل وأن خدمة األطفال والقيام باألعمال المنزلية أصبحت متعبة 
طموح لمستقبل عممي كبير ىو السبب الذي من نية أما أصغر المجموعات المشتغالت فقد قررن أن الروتي

 (1)أجمو يعممن.
ىذه الدوافع بنفسية المرأة ورغبتيا في تحقيق ذاتيا والشعور بالمكانة والقيمة  ترتبط: الدافع النفسي -3

داخل المجتمع وبالتالي تكسب احترام أفراده ليا ألنيا تستطيع إثبات قدرتيا وميارتيا إال عن طريق العمل 
ي البيت وينظم فيو يحقق ليا الرضا النفسي والسكينة ألنو يحطم النظرة التقميدية التي ترى أن مكانتيا ف

عددا  أن ىناك ، فقد بينت دراسة " كايجر "(2)وقتيا حيث لكل من عمميا داخل المنزل وقت محدد ومنظم
كبيرا من األميات يعممن من أجل لذة العمل وما يحققو من إشباعات نفسية أكثر من أوالء الالئي يعممن 

 (3)ألسباب اقتصادية.
أن األسرة أولت اىتماما بالغا لضرورة تعمم المرأة خاصة  ث نجدفي مجتمعنا الحدي الدافع التعميمي: -4

وتكوينيا باإلضافة إلى وعي النساء بحقين في التعميم ووعي المجتمع بذلك، حيث أصبح تعميميا ضرورة 
عمل المرأة ترتبط بمستواىا البد منيا لمقضاء عمى األمية، كما تجدر اإلشارة إلى القول بأن فرص 

لمبحث عن عمل ميني مناسب لشيادتيا الدراسية حتى لو كانت والزلت في إطار  التعميمي وتندفع
التمدرس في التدرج كما ىو المثال اليوم، وأوضحت العديد من الدراسات عمى أن العالقة الوثيقة بين 

ماليا مستوى تعميم المرأة وبين مستوى وفيات األطفال، كذلك بينت الدراسات الترابط بين تعميم المرأة واستع
   (4)لمخدمات الوقائية والعالجية ليا وألسرتيا.

 المرأة العاممة المشاكل التي تواجهها خامسا:
المرأة لمعمل العديد من المشكالت ذات الطبيعة المختمفة فمنيا النفسية والصحية  نجم عن خروج       

 ومنيا األسرية و االجتماعية ومنيا المينية:
المرأة العاممة وبسبب كثرة وتعدد المسؤوليات الممقاة عمى عاتقيا  إن: والجسميةالمشاكل النفسية  -1

فإنيا تصاب باإلرىاق المؤدي إلى الضغط النفسي والسمبيات المرتبطة بعمل المرأة من الناحية النفسية 
ضا بمدى مناسبة العمل لشخصية وقدرتيا وميارتيا وأيضا بنوعية شروط أداء العمل وظروفو وأييرتبط 

                                                           
المعاصرة، مداخمة في الممتقى الوطني بعنوان: التغير االجتماعي داخل األسرة الجزائرية دراسة األسرة والتحديات دىيمي زينب:  (1)

 .15 صجامعة ورقمة،  ،2012ماي  16/ 15مقارنة بين األسرة الممتدة التقميدية واالسرة النواة الحديثة المنعقد يومي 
  .183مرجع سبق ذكره، ص حيدر خضر سميمان:  (2)

  . 183ص إبراىيم الذىبي ومكاك ليمى: مرجع سبق ذكره،  (3)

 .50ص عاجب بومدين: مرجع سابق،  (4)
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 (1)فإن العمل الروتيني الممل أو العمل القاسي الصعب يساىم بشكل سمبي عمى صحة المرأة النفسية

فخروج المرأة لمعمل يسبب ليا اضطرابا كما يعمل عمى تشتيت جيدىا وعدم ضبط النفس وفقدان قدرتيا 
نتيجة بعض الضغوطات عمى التركيز، كما أن المرأة العاممة تشعر بحالة من االكتئاب واإلحساس بالذنب 

سموكيا  الممارسة عمييا بحيث تجعميا في حالة من التوتر الذي يحدد بناء شخصيتيا فينعكس عمى
كما أن الضغوط النفسية تجعل المرأة أقل شعورا باالسترخاء وبالتالي تصبح أقل انفعاال وأقل  (2)وتصرفاتيا

ة المشاحنات والمشاجرات سواء في المنزل أو في قدرة عمى النوم وأكثر إىماال لنفسيا بصورة تجعميا كثير 
 (3).العمل

 (4)والبكاء المتكرر وكذلك فقدان الشيية. اكل أعراض ثانوية أخرى مثل األرقويرافق ىذه المش 
أما من الناحية الجسمية فقد تتعرض المرأة العاممة لمجموعة من المشاكل الجسمية والصحية سواء        

جية حيث أن المرأة تختمف في تركيبتيا الفيزيولوجية عن الرجل بحيث إذا استمرت في من الناحية الفيزيولو 
في فترة زمنية قصيرة وتكون عرضة الرتكاب األخطاء والحوادث بذل الجيد فيحتمل إصابتيا باإلجياد 

ماىي إال  (5)ويرى المختصين أن التعب عبارة عن عممية تعديل لنشاط اإلنسان وأن أعراض التعب
مؤشرات بوجود إجياد جسمي فيو بمثابة وسيمة دفاعية لمجسم اتجاه الضغوط الحياتية ومن أىم أعراض 
التعب األعراض السيكسوماتيكية و ىذا العرض يظير في اضطرابات في الجياز اليضمي وارتفاع ضغط 

العاممة لصعوبة  الدم وارتجاف وخفقان في القمب وكذلك األعراض الوجدانية والعقمية بحيث تتعرض المرأة
ويل المدى في التركيز وضعف الذاكرة وىذا كمو يعكس ضعف في األداء وىو من بين آثار اإلجياد الط

وأيضا التوتر المستمر لمعضالت الذي يسبب آالما ال تطاق وكل ىذه االضطرابات تؤثر عمى حياة المرأة 

                                                           
 .79الصادق عثمان: مرجع سبق ذكره، ص   (1)
مميكة: عمل الزوجة وانعكاساتو عمى العالقات األسرية، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجيستر في عمم النفس، كمية العموم بن زيان  (2)

، 2004/ 2003اإلنسانية والعموم االجتماعية، قسم عمم النفس والعموم التربوية واألرطفونيا، تخصص عموم التربية، جامعة قسنطينة،
  .87 -86ص ص 

، ص 2013األردن،  ،1ط الضغوط واألزمات النفسية وأساليب المساندة، دار المناىج لمنشر والتوزيع، فاطمة عبد الرحيم النوايسة:  (3)
60 . 

  .11ىيمي زينب: مرجع سبق ذكره، ص د  (4)

جامعة تيارت، الجزائر، جوان، ، 3بالضغوط لدى المرأة العاممة، مجمة العموم اإلنسانية، ع سمير بن موسى: صراع الدور وعالقتو  (5)
 .160، ص 2005
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العاممة التي تضطر لموقوف ساعات طويمة  العائمية والمينية بدرجات متفاوتة، كما أن التعب يسبب لممرأة
 (1)احتقان الدم واضطرابات في العادة الشيرية.

األسرية من أخطر المشاكل التي تعاني منيا المرأة، فعمل  المشاكل المشاكل األسرية واالجتماعية: -2
خصوصا إذا كانت البيت لساعات طويمة البد أن يخل بالواجبات األسرية الممقاة عمى عاتقيا المرأة خارج 

وواجباتيا األسرية التي قد تتناقض مع عمميا الوظيفي كثيرة ومعقدة أىميا رعاية  ،متزوجة ولدييا أطفال
رساليم إلى المدارس ومراقبة سير األطفال وتنشئتيم االجتماعية واإلشراف  عمييم وحل مشكالتيم وا 

سعي والنجاح في االمتحانات إضافة إلى دراستيم وتحصيميم العممي عن كثب وتحفيزىم عمى االجتياد وال
وشراء الحاجات الالزمة  ،(2)مسؤولياتيا الكثيرة في أداء األعمال المنزلية كالتنظيف وغسل المالبس والطبخ

لممنزل وزيارة األىل واألقارب والجيران، زد ذلك واجباتيا الزوجية التي تتمحور حول االىتمام بزوجيا 
العاطفية وتكوين أقوى العالقات االجتماعية معو والتنسيق معو في تحمل ورعايتو وسد متطمباتو 

 مسؤولياتيا العائمية وحل مشكالتيا اآلنية والمستقبمية ومن بين ىذه المشاكل:
إن الميام الممقاة عمى عاتق الزوجة تتطمب منيا بذل  التناقض بين الواجبات المنزلية واألدوار المهنية:

ينية وتخصيص األوقات الطويمة والسير عمى راحة األطفال والتضحية بأوقات المزيد من الجيود الم
الفراغ، لكن واجباتيا التقف عند حد تحمل المسؤوليات األسرية التي تؤدييا وفقط، فيي أيضا مسؤولة 
عمى الواجبات الوظيفية التي تؤدييا خارج البيت والواجبات األسرية غالبا ما تتعارض مع الواجبات 

ية، فعمل المرأة ساعات طويمة خارج البيت البد أن يتناقض مع مسؤولياتيا األسرية والمنزلية وعدم المين
بحيث ال تعرف عمى أي واجبات تركز القدرة عمى التوفيق بين متطمبات عمميا الوظيفي وعمميا المنزلي 

عرض عمميا اإلنتاجي أو فإن ركزت عمى واجباتيا المنزلية وأىممت واجباتيا الوظيفية فإن ىذا البد أن ي
الخدمي لمخطر. إن المشكمة التي تعاني منيا المرأة العاممة في الوقت الحاضر تتجسد في عدم وجود من 
يحل مكانيا في البيت أثناء خروجيا إلى العمل فالزوج غالبا ال يساعدىا في أداء األعمال المنزلية بسبب 

والتي ال تجد الرجال لمقيام بيذه األعمال وتتوقع من النساء القيم والمواقف التقميدية السائدة في المجتمع 
 (3)تحمل أوزارىا دون مساعدتين من قبل الرجال.

                                                           
رؤوف بمعقاب: عمل المرأة وأثره عمى العالقة الزوجية، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية،  (1)

     .28، ص 2017/ 2016، 2جامعة محمد لمين دباغين، سطيف ي، عانالصتخصص عمم النفس 
، 2008المرأة في المجتمع المعاصر، دار وائل لمنشر، عمان،  ن دورعمحمد الحسن: عمم اجتماع المرأة دراسة تحميمية إحسان  (2)

  .79ص

 .81 -80نفس المرجع السابق، ص   (3)
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األم العاممة تتعرض لمشاكل مع أطفاليا فيي تحمميم أعباء ثقيمة ال يتحمميا إال البالغين كما أن        
ا عددا كبيرا من النساء الالئي ال تقدم لين حيث لو أننا نحكم باإلدانة كما يفعل الكثيرون فنحن نتيم ظمم

الظروف بديال لمعمل، واألمثمة عمى ذلك كثيرة ومتنوعة كاألرامل والمطمقات الالتي ال يكسب أزواجين ما 
 (1)يمبي احتياجات األسرة و األطفال.

أما ما يخص المشكالت االجتماعية لممرأة العاممة فإن خروج المرأة أدى إلى إحداث مجموعة من        
بنية ووظائف األسرة التي ليا عالقة مباشرة وغير مباشرة مع التغيرات التغيرات التي طرأت عمى مستوى 

خروج المرأة لمعمل التي طرأت عمى المجتمع ومن ىذه التغيرات نذكر العالقات االجتماعية والقرابية، و 
عادة االتزان إلى عالقاتيا باألقارب والجيران حيث أن خروج المرأة لمعمل  فرض عمييا التدقيق أكثر وا 
خاصة المتزوجة التي ليا أطفال جعميا تتخبط في جممة من المشاكل نتيجة تعقد دورىا األمومي الذي 

ليوم في حاجة ماسة إلى أقاربيا وجيرانيا أكثر لذلك أصبحت المرأة ايستدعي كل االىتمام والتركيز والجيد 
من أي وقت مضى بحيث حتم عمييا عمميا الوظيفي ترك أبناءىا خاصة الصغار ساعات خالل اليوم، 
فاضطرت إلى وضع أبنائيا عند الجيران أو عند أىل الجيران أو عند األىل و األقارب إذا كانوا يقطنون 

 (2)في نفس الحي.
ميات الزوجات العامالت بالقيام طيمة النيار برعاية األطفال والوقوف عند احتياجاتيم حيث تقوم أ       

في بيت األم أو بيت الزوجة العاممة وحتى ىناك من تقوم بالذىاب صباحا لبيت ابنتيا العاممة وتقوم 
 (3) لجمبيم من المدرسة.بجميع األعمال المنزلية ورعاية األطفال والذىاب 

فإن القيمة الحقيقية لألقارب والجيران واألصدقاء تكمن في مقدرتيم عمى أن يكونوا مصادر  لذا       
 (4) مكممة لألسرة النواة المنعزلة.

تعاني المرأة العاممة مجموعة من المشاكل التي تحول دون تحقيق قياميا بالعمل  المشاكل المهنية: -3
مرأة عمى المواظبة وفي بعض األحيان لجوؤىا إلى بصورة إيجابية ومن بين ىذه المشاكل عدم قدرة ال

التغيب حيث أن وجود المرأة في مكان عمميا خالل الساعات المخصصة لمعمل ضروري لممارسة دورىا 

                                                           
  .100 -99 ص سناء الخولي: مرجع سبق ذكره، ص (1)
، 2018، 8األكاديمية االجتماعية واإلنسانية، قسم العموم السياسية، ع نادية: عمل المرأة وأثره عمى العالقات االسرية، فرحات  (2)

 .130جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف، ص 
 .19مرجع سبق  ذكره، ص عاجب بومدين:  (3)
  .85سناء الخولي: مرجع سبق ذكره، ص  (4)
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، حيث أن غيابيا عن العمل بصورة متقطعة أو دائمة يؤثر عمى اإلنتاج كما ونوعا (1)في العممية والخدمية
قت عمى العمل يحدث بصورة متوقعة أو أنو عدم قدرة الفرد من أنيم اضطراري مؤ والغياب ىو انقطاع 

 ممزمون عمى الحضور لمعمل.
ن ظاىرة الغياب الموجودة بين النساء العامالت تعاني منيا اإلدارات والمسؤولون عن العممية إ      

حيث أن عدم التزام المرأة العاممة بالدوام أو المواعيد المحددة ليا من أسباب  اإلنتاجية من ىذه الظاىرة
تدني اإلنتاجية وتظير ىذه الحقيقة بين النساء العامالت المتزوجات أكثر من النساء العامالت غير 

تيا المتزوجات، وىذا يرجع إلى أسباب عدة منيا أن المرأة المتزوجة ومكوثيا في البيت وقياميا بواجبا
المنزلية ومسؤولياتيا الزوجية حيث تشكل ىذه األعباء االجتماعية المختمفة أمام انتظام المرأة العاممة 
وحضورىا لمعمل ، ويمعب نوع العمل وظروف األداء دورا واضحا في تحديد نسبة غياب النساء العامالت 

المنزلية وترك األطفال في المنازل المتزوجات فعدم مالئمة ظروف العمل وتناقضاتيا مع الواجبات والميام 
دون رعاية واىتمام يؤثر في حالة النساء النفسية ويدفعين إلى التسرب واالنقطاع عن العمل لفترات 

          (2)طويمة.
      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .86 – 85ص إحسان محمد الحسن: مرجع سبق ذكره، ص  (1)
  .87نفس المرجع السابق، ص  (2)
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 خالصة الفصل:
عناصر من عمل عرضنا في ىذا الفصل عمل المرأة وتطوره في العالم والجزائر وتطرقنا فيو إلى      

المرأة من تطور خروجيا إلى ميدان العمل إلى القوانين والتشريعات التي تعطي لممرأة الحق في العمل 
وكذا الدوافع المختمفة سواء االقتصادية أو االجتماعية أو النفسية التي دفعت بيا إلى ىذا الخروج ىذا 

 سرية والمينية.األخير الذي يقترن بمشاكل عدة تتعرض ليا المرأة منيا األ
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مسؤولية األسرية للمرأة العاملة الجزائريةال: عرابالالفصل 

 تمهيد

  التي طرأت على األسرةالتغيرات االجتماعية أوال: 

 األسرة رالعوامل المؤثرة في تغيثانيا: 

 المسؤولية األسرية لألمثالثا: 

 خالصة الفصل
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 تمهيد: 

ىذه إذا كانت  إلى التقدم والرقي  بو  تعتبر األسرة الدعامة األساسية في المجتمع فيي التي تسير       
إلى المرأة الناجحة التي تبذل مجيودا في تربية  ، ويعود ىذا التقدم األخيرة قائمة عمى أسس صحيحة

وبناء عمى ما سبق ذكره فقد تطرقنا  ،أبنائيا وتنشئتيم تنشئة سميمة قائمة عمى القيم والعادات ذات القبول 
في ىذا الفصل إلى كل ما تحممو األسرة من تطور عبر العصور ومن خصائص ووظائف تميز كل أسرة 

 العوامل المؤثرة في تغير األسرة. عن غيرىا باإلضافة إلى أىم
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 أوال: التغيرات االجتماعية التي طرأت عمى األسرة
يعتبر تعدد أنماط األسرة أحد المالمح اليامة في المجتمع الحديث وليذا في الخطأ التحدث عن        

إلى جانب اختالفيا أسرة معينة كنمط وحيد في الوقت الحاضر، كما تختمف حياة األسرة من مجتمع آلخر 
في الثقافة بنفس  ، وقد تبين أن األسرة في المجتمع العربي ال تشاركبنائيا ووظيفيا في الريف والحضري

الدرجة و ال بذات الطريقة، فيناك عوامل متعددة تتدخل لتحديد مدى ىذه المشاركة، وقد تبين أن األسرة 
الممتدة لم تعد الشكل التقميدي الذي تتميز بو األسر العربية في الوقت الراىن، إذ أن الطابع الذي بدأ 

نسق في األسرة النواة " وىذا ال يعني خمال أصاب ينتشر وال سيما في المدن الكبرى ىو شكل " األسرة 
نما اختفاء األسرة بشكميا التقميدي ليحل محميا نمط جديد من األسرة ويتناسب والتغيرات  بأكممو وا 
االجتماعية واالقتصادية العديدة التي حدثت وال تزال تحدث آثار متزايدة في مجتمعنا ومن أىم ىذه 

 (1)>التغيرات نذكر
طويمة كما يتطمب بناء العالقات الوثيقة بين األفراد الذين يعيشون معا لمدة  لداخمية في األسرة:العالقات ا

يؤدي إلى   في حالة األزواج والزوجات واآلباء واألبناء وجود نوع من االلتزام بالحقوق والواجبات، مما 
النواة " عمى وجو العموم باعتبارىا الشعور بالتماسك والصالبة ويرى أصحاب االتجاه الوظيفي أن األسرة " 

وحدة صغيرة تتميز بياتين الخاصيتين وىي لذلك تقوم بالنشاط الداخمي الذي تخدم مصالح أفرادىا ويشير 
أداء العمل فييا إلى مالمحيا الداخمية مثل مستوى المعيشة ونوعية وتماسك العالقات داخميا تمك التي 

 بو. تتطور تبعا لطبيعة النشاط الذي تقوم

ىناك من شك أن التغيرات االجتماعية والتكنولوجية قد أثرت في نوعية العالقات الداخمية في  وليس       
ن كان الرجل مازال رئيس األسرة إال أن ىذه  األسرة من حيث عالقة الزوج بالزوجة و اآلباء باألبناء وا 

سرة الممتدة التقميدية ألسباب عديدة الرئاسة لم تعد بالقوة نفسيا والعنف نفسو الذي كان عميو في األ
بعضيا اجتماعي مثل ) ارتفاع مستوى التعميم ( وبعضيا اآلخر تكنولوجي مثل ) ابتعاد مكان العمل عن 
المنزل في الريف والمدينة ( إلى جانب فتح أبواب العمل أمام المرأة وتطمعيا إلى دور أكثر فعالية في 

  (2) قات األسرية في النقاط التالية>أسرتيا وبوجو عام نحصر تغيرات العال

                                                           
  .365، ص 4006 األسرة في عالم متغير، دار المعرفة الجامعية، مصر،سناء الخولي>  (1)

، 3خضر> العالقات والمشكالت األسرية، دار الفكر ناشرون وموزعون، األردن، ط حسن أبو سكينة ومنال عبد الرحمان  نادية (2)
 .49، ص 4033
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 تقمص سمطة األب: -
إن األسرة في البادية والمدينة ما تزال أسرة أبوية إال أن وضعية األب ) من حيث سمطتو عمى        

أفراد أسرتو ومن حيث دوره االقتصادي باعتباره المعيل الرئيسي لألسر، طرأ عمييا تغير ىام قمص الكثير 
 ميم و وكذلك فرص التعميممن سمطة األب عمى أبنائو وزوجتو فاألبناء نتيجة فرص العمل المتاحة أما

أصبحوا أكثر استقالال عن آبائيم وأكثر استعدادا لمتكيف مع حضارة المدينة وأسموبيا في الحياة، أما األب 
بحكم تقمص دوره االقتصادي وتمسكو بمعايير وقيم يعتبرىا الشباب من مخمفات الماضي ولكونو لم ينل 

ة عرفت بعض التراجع وأصبحت تمارس في إطار أخالقي قسطا من التعميم، فإن سمطتو عمى أفراد األسر 
 (1)وروحي واجتماعي بعيدة عن تمك السمطة التي يمارسيا األب في البادية واألسرة التقميدية عمى األبناء

من اجل الرجل وتممك من أجل الرجل أي وعمى المرأة باعتبار المرأة الريفية تعمل من أجل الرجل وتخدم 
 الوحيد ومصدر كل األوامر والنواىي الموجية ألفراد أسرتو. (2)فمك الرجل والرجل  أنيا تدور دائما في

 صراع االجيال:  -
نتيجة لتقمص دور وسمطة األب نشأت ظاىرة ما يسمى بصراع األجيال التي تجسد اختالف رؤية        

الشباب لواقعيم عن رؤية جيل اآلباء ليذا الواقع ففي البادية والوسط التقميدي يعتبر العمر من المؤشرات 
ن سموك ومواقف، فاألكبر سنا ىاما في تحديد مكانة الفرد داخل الجماعة وما يتوقع منو مالتي تمعب دورا 

فرص عديدة جعمتو  ال يعني أنو أكثر خيرة وأنضج تجربة عمى اعتبار أنو أتيحت لو بحكم تقدمو في السن
أكثر خبرة وتجربة وبالتالي أكثر حكمة ورجحانا في الرأي ومن ىنا كان احترام كبار السن واجبا أخالقيا 

عادة ما يمعب الشيوخ دور الحكم الذي يرجع إليو لمحسم في واجتماعيا تحرص الجماعة عمى االلتزام بو و 
  (3)المنازعات واالختالفات التي تقع بين األفراد وخبرتيم وبالتالي فيي مدرسة الجميع.

 اتخاذ القرارات:  -
إن االشتراك ففي اتخاذ القرار بين الزوج والزوجة قد وصل إلى نسبة تعد مرتفعة في األسرة العربية       

وىذا ما يدل عمى مبمغ التغيير الذي أصاب سمطة الرجل وعمى االتجاه الديموقراطي الذي يتزايد نموا في 
بارتفاع المستوى الثقافي واالقتصادي  الوقت الحاضر، كما أن ازدياد اشتراك المرأة في اتخاذ القرار يزداد

                                                           
لتوزيع، رؤية لعالقات األسرة بأبنائيا واإلشكاليات التي تطرحيا، ماىي لمنشر وامحمد عمي نور الدين> التربية والعالقات األسرية،  (1)

 .30، ;، ص ص 4036اإلسكندرية، 
، ص 4008المرأة والمجتمع المعاصر، الناشر الدار المصرية السعودية لمطباعة والنشر والتوزيع، مصر، سامية حسن الساعاتي>  (2)

379.  
 .30سبق ذكره، ص محمد عمي نور الدين> مرجع  (3)
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فيما يتعمق بمسائل الزواج واالدخار وخاصة  (1)واالجتماعي لألسرة ولكن نجد في القرارات الحاسمة لألسرة
واالستدانة والسفر والتعميم والرعاية الصحية غالبا ما يظير الرجل في ىذه االمور كأنو صاحب القرار 

زوجيا في اتخاذ القرارات إال أن الرجل ال يزال ىو ممثل األسرة في وعمى الرغم من مشاركة الزوجة ل
 (2) العالقات الخارجية.

 تدبير ميزانية األسرة:  -
ىناك تتباين مختمف بين فئات األسر المختمفة في موضوع تدبير ميزانية األسرة وىذا راجع إلى 

العامالت في فئة الوظائف العميا فمن البدييي أن االختالفات الثقافية ودرجة التعميم وارتفاع نسبة الزوجات 
، فدور (3)تشارك الزوجة التي دفع مرتبيا في نفقات المنزل بصورة عممية في تدبير نفقات وميزانية األسرة

فقط تحتل مركز التبعية المطمقة بالنسبة المرأة لم يبقى  كما كان في العصور القديمة مجرد زوجة وأم 
بل تحول دورىا ليس  قاليد بقائيا في البيت إال إذا أرادت زيارة أقاربيا أو ما شابو ذلكوتقضي الت  (4)لمزوج

 فقط بالعمل وكذا المشاركة في العديد من التنظيمات المجتمعية التي تعبر عن مشكالتيا وتسعى لحميا 
 (5)والحصول عمى حقوقيا مثل> أندية السيدات والجمعيات النسائية.

 لألسرة: العالقات الخارجية -
إن اتجاه التغير في المجتمعات قد حول األسرة إلى نمط األسرة النواة وكنو لم يحوليا إلى نمط        

عمى ما كانت عميو في األسرة العزلة فالزالت األسرة عمى عالقة وثيقة بالنسق القرابي لكنيا اختمفت 
 (6)>الممتدة التقميدية وذلك لعدة عوامل أىميا

  سري>التغير األ دور التصنيع في  
يؤدي التصنيع دوره الكبير في تغير األسرة من ممتدة نووية حيث أن األسرة النووية تتالءم مع        

المجتمع الصناعي أكثر من األسرة الممتدة فالتصنيع يشجع عمى القيم الفردية ويحفز األفراد عمى تكوين 
جنبا إلى جنب مع الرجل، البيت  األسر الزواجية المستقمة عن أقاربيا، ويتيح المجال لممرأة بالعمل خارج

ومن ىنا تتساوى مكانة المرأة مع مكانة الرجل ويتشارك الطرفان في اتخاذ القرارات التي تحدد مستقبل 

                                                           
 .54> مرجع سبق ذكره، ص ومنال عبد الرحمان خضر نادية حسن أبو سكينة (1)
  .374مرجع سبق ذكره، ص سناء الخولي>  (2)

 .  54نادية حسن أبو سكينة ومنال عبد الرحمان خضر> مرجع سبق ذكره، ص  (3)

 .358، ص 4005، 3د الرؤوف الضبع> عمم االجتماع العائمي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط عب (4)
 .484، ص 4034المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، محمد سيد فيمي> مشاركة المرأة في مجمعات العالم الثالث،  (5)
   .55، منال عبد الرحمان خضر، مرجع سبق ذكره، ص نادية حسن أبو سكينة (6)
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، فالتصنيع حتم عمى المرأة الدخول والعمل في شتى أنواع المين واألعمال الماىرة (1) األسرة ومصيرىا
غير الماىرة، وجاء ىذا نتيجة لتحررىا من القيود االجتماعية والفنية واألعمال شبو الماىرة واألعمال 
وبعد حاجة المجتمع الماسة إلى خدماتيا وال سيما أنو دخل طور  التقميدية وبعد ارتفاع منزلتيا االجتماعية

التصنيع مما يستدعي حاجة شديدة إلى األيدي العاممة عمى اختالف أنواعيا وىذا ما حفز المرأة إلى 
البيت إلى العمل، فعمميا خارج البيت ساعد األسرة عمى تحسين أوضاعيا االقتصادية  الخروج من

 (2)واالجتماعية وذلك من خالل مساعدة زوجيا في تحصيل موارد العيش والرزق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .480ص  ،;400، 4عمم اجتماع العائمة، دار وائل لمنشر والتوزيع، بغداد، ط إحسان محمد الحسن>  (1)
 .;37، ص 4007، 3> عمم االجتماع االقتصادي، دار وائل لمنشر والتوزيع، بغداد، ط إحسان محمد الحسن (2)
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 ثانيا: العوامل المؤثرة في تغير األسرة
 ىناك عدة عوامل أدت إلى إحداث تغيرات في األسرة ومن بينيا>      

كل أسرة تعيش دائما في مكان معين وطبيعة ىذا المكان تؤثر من الواضح أن  العامل الجغرافي: -1
بالضرورة عمى أنشطة األسرة، وأي تغير في الظروف الجغرافية سوف يؤدي إلى تغيرات في األسرة 

ن أو إعصار سيحدث تغيرات في اتجاىات وسموك أعضاء األسرة الذين يسكنون فحدوث زلزال أو فيضا
 في ىذ المناطق.

وليس ىناك شك في أن دورة حياة اإلنسان تتأثر بالمناخ والمصادر الطبيعية وتوزيع األرض والمياه،       
ورات السنوية الناتجة واإلنسان يتأثر بالدورات اليومية التي تحدث نتيجة دوران األرض حول محورىا، وبالد

حول الشمس والدورات الشيرية الناتجة عن دوران القمر حول األرض، كل ىذه  عن دوران األرض
التغيرات الجغرافية الدورية تؤثر بدون شك في األنشطة التي تمارسيا األسرة خالل دورة األعوام إال أن 

استخداما إيجابيا لرفاىيتو، كما أنيا لم تعد اإلنسان استطاع بالعمم أن يطوع البيئة وأن يستخدم مصادرىا 
إلى حد كبير حتمية في تحديد مجاالت نشاطو إلى جانب أنو ليس في امكان العامل الجغرافي دائما أن 
يفسر التغير، فنفس البيئة يمكن أن تنشأ فييا حضارتان مختمفتان تماما، ومثال ذلك أن مناخ أوروبا لم 

 (1) ضية ومع ذلك تغيرت األسرة فييا تغيرا ممحوظا.يتغير في القرون الخمسة الما
ناث ظاىرة دائمة وال يمكن اعتبارىا عامال  إن تقسيم: العامل البيولوجي -2 الناس إلى جنسين ذكور وا 

ألن العامل الذي يتغير فقط ىو الذي يسبب تغيرات أخرى أما توزيع الجنسين فمو دخل في تغير األسرة 
كبير في تغير األسرة، وقد تبين في عدد من البحوث أن معدل الزواج يرتفع كمما كان عدد الذكور أكثر 

انخفاض أو نقسميم في مجتمع ما يؤدي إلى تغيرات ممحوظة كارتفاع أو من اإلناث كما أن زيادة الذكور 
معدالت الزواج وانتشار الدعارة واألطفال غير الشرعيين ويعتبر سن النضج البيولوجي من العوامل المؤثرة 
في تغيير األسرة حيث نجد أن عددا كبيرا من المجتمعات يكون فييا سن الزواج بالنسبة لألنثى ىو سن 

الزواج ومن األشياء التي تؤثر عمى البموغ البيولوجي وأي تأثيرات تطرأ عمى ىذا النضج تؤثر عمى سن 
 (2)ىذا النضج، التحكم في األمراض في الطفولة.

لعل من أىم عوامل التغير االجتماعي في العصر الحديث ىو العامل العامل التكنولوجي:  -3
ثقة كبيرة في المجتمعات المعاصرة وامتد أثر ذلك إلى التكنولوجي فإحالل اآللة محل اإلنسان إحداث 

                                                           
 . 349، 348، ص ص 4033دار المعرفة الجامعية طبع نشر توزيع، مصر، سناء الخولي> األسرة والحياة العائمية،  (1)

  .37زينب> مرجع سبق ذكره، ص دىيمي  (2)
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األسرة بوصفيا المبنة األولى لقيام المجتمع وبتحميل كيف يؤثر العامل التكنولوجي عمى األسرة ) خاصة 
الريفية ( نجد أن ذلك يتجسد في مظاىر عدة فقبل توفير اآلالت كان االعتماد عمى الجيد البشري ىو 

واحدة تحرص عمى  األساس في أداء كل العمميات خاصة في قطاع الزراعة وليذا كانت األسرة وحدة
الستمرار دعم العمل الزراعي بالقوى البشرية، ولكن بعد دخول اآلالت إنجاب أكبر عدد من األبناء 

وانتشار التكنولوجيا الزراعية أدت إلى وجود فائض في األيدي العاممة الزراعية فتوجيت أعداد كبيرة منيا 
الحرفية، كما أدى انتشار التكنولوجيا والتقنيات إلى العمل بعيدا عن الزراعة سواء في المين الخدمية أو 

الحديثة الزراعية إلى زيادة اإلنتاج وبالتالي تحسن مستوى دخل األسرة وىو ما ساعد األسرة عمى االىتمام 
بتعميم أبنائيا وحصوليم عمى مؤىالت عممية والعمل بالوظائف كذلك تحسنت الرعاية الصحية ألفراد 

ية وسيادة روح الديموقراطية في اتخاذ قرارىا وكل ذلك جوانب تعكس حدوث تغيرات األسرة واالىتمام بالترق
 (1)في بناء وظائف األسرة نتيجة انتشار التكنولوجيا.

في تغيير األسرة ذات الطبيعة النفسية و االجتماعية  ىناك عوامل أخرى تؤثر: العامل اإليديولوجي -4
اإليديولوجية " أما دور اإليديولوجيا في تغيير األسرة فيظير بوضوح في يطمق عمييا أحيانا اسم " العوامل 

عمى رعاية فائقة وخدمات  في المجتمعات الحديثة حيث أصبحوا يحصمون ارتفاع مستوى رعاية األطفال
ففي الماضي كان توجيو اآلباء نحو تربية أطفاليم ىو ، (2)كثيرة لم يتيسر الحصول عمييا من قبل

م شديد وعدم تدليميم، أما اليوم فيحصل األطفال في الوقت الحالي بنقص عددىم في األسرة معاممتيم بحز 
واتجاه المرأة الحديث نحو في بعض المجتمعات المزدحمة بالسكان بسبب فعالية وسائل تنظيم األسرة 

 (3)التقميل في اإلنجاب.
ومع تغير العامل اإليديولوجي كذلك في ما يتعمق باألفكار والمعتقدات ومع انتشار التعميم والعمل        

بالمين غير الزراعية واالستقالل االقتصادي لألبناء بعيدا عن األسرة بسبب اليجرة أو غيرىا وزيادة 
 (4)المعتقدات.والجغرافي كل ىذا أدى وشجع عمى تغيير في االفكار و االنفتاح الثقافي 

 
 
 

                                                           
 .57، 56، ص ص 4037سالم الخولي> األسرة والتربية والمجتمع، دار العموم لمنشر والتوزيع، القاىرة، الخولي  (1)
 .349مرجع سبق ذكره، ص سناء الخولي>  (2)
 .:34نفس المرجع السابق، ص   (3)
 .54الخولي سالم الخولي> مرجع سبق ذكره، ص  (4)
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  لألم لثا: المسؤولية األسريةثا
تتعدد المسؤوليات التي تتحمميا المرأة العاممة داخل األسرة خصوصا في وقتنا الحاضر الذي يتميز       

عضو بالتغيير وازدياد متطمبات الحياة اليومية فيي مطالبة بتمبية الحاجات التي تدخل ضمن مسؤولياتيا ك
 أبنائيا وزوجيا وتتجسد ىذه المسؤولية في>في األسرة اتجاه 

لقد تسبب خروج المرأة لمعمل في ظيور مشكمة العناية باألطفال  مسؤولية المرأة اتجاه األبناء: -1
فغياب األم لساعات طويمة وتركيا ألبنائيا في دور الحضانة أو في منازل األىل أو أحد الجيران يجعميم 

ألن الطفل ال  (1)ابات نفسية تؤثر عمى بناء شخصيتيم بناءا سميماويعانون من اضطر يحسون بفقدانيا 
يحتاج فقط إلى من يوفر لو أمور وحاجيات األكل والنظافة والنوم فقط، ألن ىذا الدور يمكن أن تؤديو أي 
خادمة أو دار الحضانة ولكن الطفل يحتاج ضمن ىذه األمور إلى الحنان وعاطفة األمومة التي ال يمكن 

، لذا فحاجات الطفل األساسية تعتبر حقا لو (2)ميما أوتيت من ثقة وأمانة وحنان أن تعطييا لو لمخادمة
وتحقيق اإلشباع لو سواء كانت النفسية كالرضاعة  (3)ويجب عمى األم توفير جميع متطمباتو الضرورية

غذاء لمطفل في عامو التي تمنح لمطفل الشعور بالطمأنينة واألمن كما أن لبن األم يعتبر أفضل الطبيعية 
تعاني األول وحرمان الطفل من ثدي أمو ىو حرمان لو من لذة الحياة بمعناىا العميق لذا فإن لم تكن األم 

من أي اضطراب صحي فرضاعة الطفل تعد من مسؤولياتيا كما أن االىتمام بغذاء الطفل ضروري من 
م بنشاطو، سواء كان ىذا النشاط بدنيا أو عقميا أجل نموه ألنو يزود الجسم بالطاقة التي يحتاج إلييا لمقيا
عادة بنائيا وتكوين خاليا جديدة صالح الخاليا التالفة وا  ، لذا فيجب العناية بتغذية الطفل في جميع (4)وا 

بما تحممو من جراثيم مراحمو من أجل الوقاية من انتشار األمراض التي تنتقل بواسطة األغذية المختمفة 
كما يجب عمى األم االىتمام بالجانب العقمي لمطفل وذلك لتشكيل شخصيتو وتوجيو  (5)وسموم كيميائية

  سموكو وتنمية مواىبو.
جاء تأكيد اإلسالم عمى حقوق الزوج بصورة حاسمة واضحة غاية في  مسؤولية المرأة اتجاه الزوج: -2

التأكيد عمى وجوب طاعتو وعدم إىمال حقو بحال من األحوال من قبل المرأة فقد تعرض ليا أسباب أو 
فبمجرد خروج المرأة لمعمل يولد فراغا داخل البيت وىذا  مغريات فتيمل حقو وتقصر في طاعتوتخدعيا 

                                                           
 .3:8ذكره، ص ومكاك ليمى> مرجع سبق إبراىيم الذىبي   (1)
 .;9، :9مرجع سبق ذكره، ص ص الصادق عثمان>  (2)
 .73، ص 4006لمطفل العربي في عصر العولمة، دار الفكر العربي، القاىرة، السيد عبد القادر شريف> التنشئة االجتماعية  (3)
  .:;، ص 4007قناوي> الطفل تنشئتو وحاجاتو، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، ىدى محمد  (4)

 .347، ص ;400، 5النجار> صحة الطفل وتغذيتو، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، ط عبد الرحمان  (5)
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الستقرار العائمي ويحدث تغيير في العالقة الزوجية األسرة التي تعمل فييا الزوجة أو بدوره يؤثر عمى ا
، ضف إلى ذلك إىمال المرأة لنفسيا يبعث (1)التخمي عن أدوار الزواج واألمومة واإلقبال كمية عمى المينة

البيت بقدر ما تيتم تيتم بنفسيا في  الحياة اليومية الروتينية مع زوجة عاممة الفي نفس الرجل الممل في 
بزينتيا لمخروج لمعمل وحين يرى الزوج زوجتو العاممة المرىقة متعبة من عمميا الخارجي تزيدىا أعباء 

ال يجد لنفسو مقاما ويتخرج  (2)ومسؤوليات البيت إرىاقا يدخل ىو أيضا في دوامة، ففي خضم ىذه األجواء
خطر الطالق الذي ينيي كيان مؤسسة األسرة فحسب  أن يبوح باحتياجاتو النفسية وىو ما يؤدي بدوره إلى

" محمد إحسان الحسن " فإن عمل المرأة المتزوجة كما تشير الدراسات و األبحاث العممية يترك آثار 
سمبية في عممية تنشئة األطفال وعمى العالقة الزوجية وفي تدبير المنزل ذاتو فإقبال المرأة عمى العمل 

ات األسرية من ناحية وتغير مكانتيا ودورىا التقميدي من جية أخرى نتيجة أدى إلى تغيير نمط العالق
لمتغيرات التي عاشيا المجتمع أصبحت ميادين التعميم والعمل مفتوحة أمام المرأة التي استطاعت أن تغزو 

رأة قادرة مختمف الميادين العممية ولقد كان ىذا األثر البميغ عمى حياتيا األسرية والمينية بحيث لم تعد الم
كما انيار تقسيم العمل عمى التوفيق بين مسؤولياتيا األسرية بحيث تغيرت وظائف األسرة واألدوار فييا 

إىمال مسؤولياتيا الكثيرة إال أن مدى بين الزوجين إضافة إلى نقص االىتمام والرعاية باألبناء وبالتالي 
ية التي تنتمي إلييا و الظروف االقتصادية تأثير خروج المرأة لمعمل يختمف باختالف الطبقة االجتماع

التي يعيشيا المجتمع ككل، إضافة إلى الدور الفعال لمقيم والعادات في تحديد طبيعة التأثير فإذا كانت 
ذا كانت القيم والعادات ترفض  راضية عمى عمل المرأة ومشاركتيا في التنمية كان التأثير إيجابي وا 

  (3) مى وجييا مما يحدث مشاكل عمى مستوى العمل و األسرة.تقف عائق عخروجيا لمعمل فإنيا 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .0:مرجع سبق ذكره، ص الصادق عثمان>  (1)
  .::ص سبق ذكره،بن زيان مميكة> مرجع  (2)

 .3:عثمان> مرجع سبق ذكره، ص الصادق  (3)
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 خالصة الفصل:
لم تبقى عمى النمط التقميدي الذي عيدتو سابقا، ألن  ختاما ليذا الفصل يمكن القول أن األسرة       

التغيرات الحاصمة في العالم مست المجتمع ككل واألسرة بشكل خاص، أدت ىذه األخيرة إلى تغيير 
الموازين واستبدال األدوار داخل النسق األسري، فالمرأة تحول دورىا من ربة بيت ميمتيا رعاية شؤون 

عاممة خارج البيت إلثبات ذاتيا ومكانتيا في المجتمع، إال أنو يمكن القول أن بيتيا وزوجيا وأوالدىا إلى 
لمسؤولياتيا األسرية مالم تستطع التوفيق بين عمميا وبيتيا، أو عكس ذلك ىذا الخروج قد يعتبر مخال 

  مين.تستطيع أن تتجاوز كل العراقيل التي تواجييا إذا ما اعتمدت نظام وبرنامج محدد لمتوفيق بين العم
    



 

 تطبيقيانب الــالج
ة ـــللدراس  

 



 

  اإلجراءات المنهجية: الخامسالفصل 

 تمهيد

 فرضيات الدراسةأوال: 

 المنهج المعتمد ثانيا: 

 مجاالت الدراسة ثالثا: 

  مجتمع الدراسةرابعا: 

 أدوات جمع البيانات خامسا: 

 أساليب التحليل ادسا:س

 خالصة الفصل
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 تمهيد:
شكالية الدراسة التي  يعتبر الجانب الميداني امتدادا لما تـ       طرحو في الجانب النظرم مف أىداؼ كا 

كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ عرض منيجية  ،ألقت الضكء عمى عدة جكانب تحتاج  إلى التحقيؽ الميداني
فرضيات الدراسة  البحث كذلؾ مف خالؿ تحديد أىـ اإلجراءات المنيجية المتناكلة لمدراسة، بدءا بتحديد

كأخيرا اختيار  ،مع تحديد مجتمع الدراسة ةمجاالت الدراسالمنيج المعتمد، باإلضافة إلى تحديد  ثـ نكع
في  ت كالبيانات كصكال إلى أىـ األساليب االحصائية المستخدمةأدكات البحث المناسبة لجمع المعمكما
 تفريغ البيانات كتحميؿ نتائج الدراسة.
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 أوال: فرضيات الدراسة
   تعتبر الفرضيات مف الخطكات األساسية كالميمة في إعداد البحث العممي، حيث تعرؼ بأنيا       

، كبالتالي فيي حؿ (1)" أك استنتاج مبني عمى معمكمات سابقةإجابة محتممة عمى سؤاؿ البحث " 
 فقد انطمقنا في دراستنا الحالية مف فرضية عامة مفادىا:  كعميو (2)مؤقت لممشكؿ المدركس.

 " تنعكس المناكبة الميمية لممرأة العاممة سمبا عمى مسؤكليتيا األسرية "    
 فرعية عمى النحك التالي: كاندرجت تحت ىذه الفرضية ثالث فرضيات        

 الزكجية لممرأة العاممة. العالقةتعيؽ المناكبة الميمية استقرار  -
 .ىاأبناءبرعاية  لياللمرأة المناكبة اتخؿ  -
 المنزلية. اتلكاجباإتماـ في  ليالالمناكبة  لمرأةتقصر ا -

  ثانيا: المنهج المعتمد

تعتبر القكاعد العامة كدليؿ الباحث لمكصكؿ إلى الحقيقة كىي كسيمة لتحقيؽ ىدؼ كطريقة        
حيث يكظؼ كؿ باحث اجتماعي منيجا معينا يتماشى مع طبيعة  ،محددة لتنظيـ نشاط معيف

كما أنو ليس ىناؾ أم دراسة عممية دكف منيج كاضح كمحدد يمكنو مف دراسة إشكالية  ، مكضكعو
 (3)تحميؿ أبعده.البحث ك 
كيمكف تعريؼ المنيج عمى أنو: " مجمكعة مف العمميات كالخطكات التي يتبعيا الباحث بغية        

 (4)تحقيؽ بحثو ".
فف التنظيـ الصحيح لسمسمة مف األفكار العديدة كذلؾ إما مف أجؿ الكشؼ " كيعرؼ أيضا أنو:        

 (5)." حقيقة ال يعرفيا اآلخركف عف حقيقة مجيكلة لدينا أك مف أجؿ البرىنة عمى
بؿ  ،المنيج المناسب لمدراسة بطريقة عشكائية ركبناءا عمى التعاريؼ السابقة فالباحث ال يختا       

كلقد  ،لؾ قصد بمكغ أىداؼ البحث التي يسعى إلى تحقيقياذطبيعة المكضكع ىي التي تفرض عميو 
مجمكع اإلجراءات البحثية التي " يعرؼ بأنو: المنيج الكصفي الذم عمى اعتمدت الدراسة الحالية 

                                                           
 .75، ص 2006 جعفرم: الدليؿ المنيجي في إعداد البحث العممي، ديكاف المطبكعات الجامعية، د ط، الجزائر،نسيمة ربيعة  (1)
خراج البحث العممي )جذع مشترؾ طمبة العمـك االجتماعية كاإلنسانية(، ديكاف  عبد الكريـ بكحفص: (2) دليؿ الطالب إلعداد كا 

 .45، ص2006المطبكعات الجامعية، د ط، الجزائر، 
 .306، ص1966دب،  د ط،  د الباسط محمد حسف: أصكؿ البحث العممي، مطبعة لجنة البياف العرب،يعس (3)
، الجزائر، 3رشيد زركتي: تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمـك االجتماعية، ديكاف المطبكعات الجامعية، ط (4)

 . 176ص
 . 74، ص 2008، الجزائر د ط، عمي غربي: األبجديات المنيجية في كتابة الرسائؿ الجامعية، مطبعة سرنا لمنشر، (5)
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تتكامؿ لكصؼ الظاىرة أك المكضكع اعتمادا عمى جمع الحقائؽ كالبيانات كتصنيفيا كمعالجتيا 
كيعد  ،(1)"  كتحميميا تحميال كافيا كدقيقا الستغالؿ دالتيا كالكصكؿ إلى النتائج كتعميميا عمى الظاىرة

الئمة لمكاقع االجتماعي كسبيؿ لفيـ ظكاىره  كاستخالص المنيج الكصفي أكثر مناىج البحث م
 (2)سماتو.
الكصفي في الدراسة الحالية نظرا لطبيعة ما سبؽ فقد اعتمدنا عمى المنيج  كبناءا عمى       

باإلضافة إلى  ،بالمناكبة الميمية لممرأة العاممة عمى مسؤكلياتيا األسريةسكـ بانعكاس المكضكع كالمك 
األىداؼ التي تسعى إلييا الدراسة كاألسئمة التي تحاكؿ اإلجابة عمييا، ككنو األنسب حيث يسمح 

كالتي تساعد  ،االستبياف، الكثائؽ كالسجالت ،المقابمة ، باستخداـ العديد األدكات البحثية كالمالحظة
كتحميؿ الظاىرة مف خالؿ  بكصؼفي جمع البيانات كالمعمكمات حكؿ مكضكع الدراسة، كما يسمح 

 تبكيبيا كقراءتيا سكسيكلكجيا كالكصكؿ بذلؾ إلى نتائج مكضكعية.عرض، تحميؿ البيانات، 
    الدراسة : مجاالتثالثا
لكؿ دراسة سكسيكلكجية مجاالت أساسية تستند إلييا نظرا ألىميتيا أثناء الدراسة الميدانية ككنيا        

مف شأنو  التالي إزالة المبسة حكؿ كؿ ماكب ،أثناء بحثة المشكمة القائـ مكاجيةعمى تساعد الباحث 
ضفاء المكضكعية كالعممية كالمصداقية عميو ،التشكيؾ بنتائج بحثو لمجاالت في كتتمخص ىذه ا ،كا 

 .بشرمالمجاؿ ال، مكانيالمجاؿ ال ،زمنيالمجاؿ ال بعاد رئيسية كىي:أثالث 
الفترة الزمنية التي استغرقتيا الدراسة الحالية كالتي مرت كفؽ المراحؿ كيقصد بو  لمجال الزمني:ا -1

 التالي:
: بدأت مف يـك قبكؿ مكضكع الدراسة حيت تـ خالليا جمع المعمكمات كالمعطيات المرحمة األولى

 شير. يحكال استغرقتكقد  ،كتشكيؿ إطار نظرم حكؿ المكضكع
كىي مرحمة النزكؿ إلى ميداف الدراسة كقد كاف ذلؾ بعد الحصكؿ عمى التصريح مف  المرحمة الثانية:

 .2021مارس  5قبؿ إدارة الجامعة يكـ 
الدراسة ميداف "  محمد الصديؽ بف يحي"  يارة األكلى لمستشفى كانت الز  :2021مارس14في يكـ  -
 االطالعكفي نفس الكقت  ،قصد الحصكؿ عمى المكافقة مف طرؼ مدير مصمحة المكارد البشرية لؾذك 

 المناكبة المتبع مف طرؼ المؤسسة. عمى نمط

                                                           
 . 60، ص 2006الجزائر،  د ط، منيجية البحث االجتماعي، ديكاف المطبكعات الجامعية،عياد أحمد:  (1)
 .66، ص 2006 ، بيركت،1قاسـ محمد محمد: المدخؿ إلى مناىج البحث العممي،  دار المعرفة الجامعية، ط (2)
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محمد " : حصمنا عمى المكافقة مف أجؿ إجراء الدراسة في مستشفى 2021مارس  7في يكـ  -
نفس اليكـ زرنا المصمحة مف أجؿ كحددت مصمحة التكليد كميداف لمدراسة كفي  " يؽ بف يحيالصد

عدد لمعرفة  باإلضافة إلى قيامنا بطرح أسئمة ،أخد مكعد إلجراء المقابمة مع النساء المناكبات ليال
 تـ تحديد تاريخ إجراء المقابمة.، كقد المناكبات ليال في المصمحة بيدؼ تحديد عينة الدراسة

لمناكبة الميمية كالمتمثمة في طبيبة عامالت با 7 معمقابمة تـ إجراء ال :2021 مارس 16في يكـ  -
بالتحديد عمى الساعة التاسعة ليال نظرا لخصكصية المينة كالتي  ككانت ،نظافةممرضات كعاممة  5ك

 تستكجب التكاجد ليال في ميداف الدراسة.
يعيا عمى كتكز  االستمارةمام كفييا تـ بناء  19إلى غاية  2021مف  أفريؿ  كالممتدة الثالثة:المرحمة 
كثباتيا كتـ تعديميا بعد ذلؾ كحساب صدقيا  أسبكعا كاحدافترة تحكيميا ، حيث دامت المحكميف

لية كذلؾ مف أجؿ استغرؽ تكزيعيا عمى أربع أياـ متتاحيث  ،لياكالكصكؿ إلى النسخة النيائية 
  بالمبحكثات. اإلحاطة

 :المجال المكاني -2
يقصد بو الحيز المكاني الذم تجرل فيو الدراسة الميدانية كبما أف عنكاف الدراسة الحالية متمثؿ        

في انعكاس المناكبة الميمية لممرأة العاممة عمى مسؤكلياتيا األسرية فقد تـ اختيار المؤسسة االستشفائية 
 د مصمحة التكليد.العمكمية محمد الصديؽ بف يحيى كميداف لمدراسة الحالية كبالتحدي

  :التعريف بالمؤسسة
تعتبر المؤسسة العمكمية االستشفائية محمد الصديؽ بف يحيى مف أىـ المرافؽ الحيكية بكالية        

تحت تسمية" فرانس فانكف" عمى مساحة تقدر  1933جيجؿ كقد تـ إنشاء أكؿ مستشفى بالكالية سنة 
 .سرير 160ػػػ ب غير مبنية كسعة سريرية تقدر ²ـ5200% ك 42.56مبنية أم بنسبة  ـ 1933بػػػ 

ـ كالذم انفصمت بمكجبو كالية جيجؿ عف كالية قسنطينة تـ 1974كعمى إثر التقسيـ اإلدارم لسنة 
لـ يعد يمبي  " الف مستشفى فرانس فانكف" إنشاء مستشفى جديد يحمؿ اسـ محمد الصديؽ بف يحيى 

 محـر  3ـ المكافؽ ؿ1983نكفمبر  8، تـ تدشينو يكـ الطمبات المتزايدة لمسكاف في المجاؿ الصحي
 . 242/81بمكجب القانكف الكزارم رقـ  ق 1043
تحكلت تنمية مستشفى محمد الصديؽ بف يحيى مف القطاع الصحي إلى  2008كفي سنة        

ؿ المؤرخ في جمادل األك  07/140المؤسسة العمكمية االستشفائية بناءا عمى المرسكـ التنفيذم رقـ 
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كالدم يتضمف إنشاء المؤسسات العمكمية االستشفائية  2007مام  19ق المكافؽ لػػ 1428
 كالمؤسسات العمكمية لمصحة الجكارية كتنظيميا كتسييرىا.

كتعرؼ المؤسسة العمكمية االستشفائية بأنيا مؤسسة ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية        
اية الكالي ،كتتككف المؤسسة االستشفائية مف ىيكؿ المعنكية كاالستقالؿ المالي كتكضع تحت كص

عادة التأىيؿ الطبي كتغطي سكاف بمدية كاحدة ػك مجمكعة بمديات  التشخيص كالعالج كاالستشفاء، كا 
 كتقع مؤسسة محمد الصديؽ بف يحيى في جيجؿ تتمثؿ مياميا فيما يمي:

  .تنظيـ كتكزيع اإلسعافات كبرمجتيا 
  .تطبيؽ النشاطات المتعمقة بالصحة التناسمية ك التنظيـ العائمي 
  .تجسيد البرامج الكطنية كالجيكية كالمحمية لمصحة كالسكاف 
  .المساىمة في إعادة تأىيؿ مستخدمي المصالح الصحية كتحسيف مستكاىـ 

حقيؽ ضماف السير الحسف ألم مؤسسة البد مف كجكد ىيكؿ تنظيمي مناسب مف أجؿ تلك        
ق المكافؽ ؿ  1418م الحجة ذ 29التكازف بيف الصالحيات كالمسؤكليات، كحسب القرار الكزارم في 

ـ حدد الييكؿ التنظيمي العاـ إلدارة المستشفى مف أجؿ تحسيف المصالح التي يحتكم 1998أفريؿ 
 ىميا:أعمييا المستشفى كيتككف مف عدة مصالح استشفائية 

 مصمحة األمراض الصدرية. -
 مصمحة الطب الداخمي )أ(. -
 مصمحة الطب الداخمي )ب(. -
 مصمحة األمراض المعدية. -
 مصمحة جراحة المسالؾ البكلية. -
 مصمحة جراحة العظاـ. -
 مصمحة طب األطفاؿ. -
 مصمحة جراحة األسناف. -
 مصمحة الجراحة العامة. -
 مصمحة التكليد. -
 مصمحة اإلستعجاالت الطبية الجراحية. -
 مصمحة االنعاش. -
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 مصمحة أمراض القمب. -
 مصمحة أمراض الغدد. -
 مصمحة أمراض األنؼ كاألدف كالحنجرة. -

 المجال البشري: -3
إف أكؿ ما يفكر بو الباحث عند اختياره لمعينة الخاصة بمكضكع الدراسة ىك مجتمع البحث        

كيقصد بو: " المجمكع الكمي مف العناصر التي يسعى الباحث إلى أف يعمـ عمييا النتائج ذات العالقة 
  (1)بالمشكمة المدركسة ".

كيتمثؿ مجتمع الدراسة الحالية في جميع النساء المناكبات ليال المتزكجات كلدييف أطفاؿ أك        
ليس لدييف أطفاؿ كالمطمقات كاألرامؿ كالتي يككف لدييف أطفاؿ، في المؤسسة العمكمية االستشفائية 

 امرأة.  25محمد الصديؽ بف يحيى كبالتحديد مصمحة التكليد كالذم بمغ عددىف 

 : مجتمع الدراسة بعارا
إف كصؼ المجتمع المدركس يعني تحديد خصائصو التي يمكف أف تؤثر في نتائج البحث        

كيقصد بو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، كبذلؾ فمجتمع الدراسة ىـ جميع األفراد 
مؤسسة االستشفائية محمد كاالشياء المككنة لمشكمة الدراسة، ك لقد سعينا الى تطبيؽ الدراسة عمى ال

الصديؽ بف يحيى مف أجؿ الكشؼ عف انعكاس المناكبة الميمية لممرأة العاممة عمى مسؤكلياتيا 
األسرية، كقد تشكؿ مجتمع الدراسة الحالية مف النساء العامالت بمصمحة التكليد كعمى كجو 

 د.الخصكص النساء المتزكجات أك األرامؿ اك المطمقات كالالتي لدييف أكال
كنظرا لصغر حجـ مجتمع الدراسة الذم نحف بصدد دراستو فقد اعتمدنا أسمكب المسح الشامؿ        

كيتـ اعتماد ىذا المسح بيدؼ جمع  ،(2)دراسة جميع مفردات البحثلجميع افراده كالمقصكد بو: 
البيانات  البيانات مف أجؿ تحميميا كمحاكلة الربط بينيا كمحاكلة تفسير الظاىرة ككنو يكفر جميع

كبالتالي فإف النتائج المتحصؿ عمييا تككف متكافقة مع اإلطار العاـ لخصائص كصفات مجتمع 
 .مبحكثة 25، كبالتالي بمغت عينة دراستنا (3)البحث

                                                           
، 2005الجزائر، ، 4ط   الجامعية،ديكاف المطبكعات  لعممي في عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ،أحمد بف مرسمي: مناىج البحث ا (1)

 .44ص 
، ص 2007رمضاف أحمد: البحث العممي )أسس كتحميؿ كتطبيقات(، دار المعرفة الجامعية، د ط، مصر، محمد إبراىيـ  (2)

130.  

  .30، ص 1998عثماف حسف عثماف: المنيجية في كتابة البحكث كالرسائؿ المنيجية، منشكرات الشياب، د ط، د ب،  (3)
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 كفيما يمي الخصائص العامة لممبحكثات:
 : سن المبحوثات (11) الجدول رقم

 

       

مف المبحكثات ذكات  %40بسف المبحكثات أف نسبة  ( كالمتعمؽ01مف الجدكؿ رقـ )نالحظ        
مف المبحكثات مثمت الفئة العمرية )مف  %24( تمييا نسبة  45إلى أقؿ مف  40الفئة العمرية )مف 

بينما مثمت  %20( بنسبة 45إلى أقؿ مف  35( كتمييا الفئة العمرية )مف 35سنة إلى أقؿ مف  30
 .    %16سنة فما فكؽ نسبة  45الفئة العمرية مف 

مف خالؿ عرض النتائج أعاله الخاصة بمتغير سف المبحكثات يتضح لنا أف أغمب المبحكثات        
مف فئة الكيكلة، كىذا ما عبرت عنو أعمى نسبة مف النتائج، حيث أف عامؿ السف ضركرم في أم 
تخصص خاصة في مينة نبيمة كالطب كالتمريض، فالخبرة كالمينة كطكؿ معايشة الكظيفة تخمؽ 

لدل العامالت بأىمية كظيفتيا، كتكلد إحساس المحبة تجاىيا كقدرتيا عمى القياـ بيا كبجميع  شعكر
سنة( فيذا يدؿ عمى أف المؤسسة االستشفائية تقكـ بالمزج  40إلى  35جكانبيا، أما فيما يتعمؽ بفئة )

فاحتكاء  بيف عنصر القكة كالنشاط كالحيكية، كعنصر الخبرة كالذم ينعكس إيجابا عمى المؤسسة،
المشفى عمى نساء فاعالت لدييف حيكية كنشاط مف جية، كخبرة مف جية أخرل يزيد مف اإلندفاع 
ف كانت لدييف كاجبات منزلية أخرل مترتبة عمييف في البيت ككذا  كالرغبة في العمؿ أكثر، حتى كا 

طبيعة المينة في ( كيعكد ذلؾ إلى  35إلى  30تربية األكالد. أما فيما يتعمؽ بالفئة العمرية )مف 
 المجاؿ الصحي كالذم يتطمب سنكات طكيمة مف التعميـ كبالتالي التأخر في التكظيؼ.

 

 سن المبحوثات  التكرار %النسبة 
 سنة 30أقؿ مف  / /
 35سنة إلى أقؿ مف  30 مف 6 24
 40إلى أقؿ مف  35مف  5 20
 45 إلى أقؿ مف 40مف  10 40
 سنة 45أكثر مف  4 16
 المجموع 25 111
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 : األقدمية في المهنة(12) جدول رقمال

 
        
 
 

 
مف  %60أعاله كالمتعمؽ باألقدمية في العمؿ أف نسبة  (02خالؿ الجدكؿ رقـ )نالحظ مف        

مف  %24سنة( تمييا نسبة  20سنكات إلى أقؿ مف  10المبحكثات كانت مف ذكات األقدمية مف )
 10سنة( أما فيما يتعمؽ بذكات االقدمية )األقؿ مف  30سنة إلى أقؿ مف  20ذكات األقدمية )مف 

 .%16سنكات( فبمغت نسبتيـ بػػػ 
سنكات يمثمكف أعمى  10مف خالؿ النتائج المبينة أعاله يتضح لنا أف أصحاب الخبرة فكؽ        

إلى اكتساب عامالت ذكات خبرة ككفاءة، تمكنيا نسبة، كىذا راجع إلى أف المؤسسة االستشفائية تسعى 
مف السير كالتقدـ كتحقيؽ األىداؼ المسطرة، كالمتمثمة في مساعدة المرضى ك تمبية حاجاتيـ، كما أف 

سنة  20ىذه الفئة تقمف بأداء كاجباتيف المينية بكؿ راحة كأريحية، لتمييا نسبة أصحاب الخبرة فكؽ 
كسطة إلى عالية، كيعكد ىذا إلى سعي مصمحة التكليد الستقطاب يد كىذا ما يعبر عف تمركز خبرة مت

عاممة مؤىمة تتميز بقدرات إبداعية عالية، ككذلؾ إلى طبيعة نشاطيا الخدماتي الذم يتطمب قدرا مف 
الصبر كالتحمؿ، كىذا ما تتميز بو العامالت المكاتي لدييف خبرة كبيرة ألنيف عمى دراية أكبر بطبيعة 

سنكات فتمثؿ أقؿ نسبة كىذا راجع إلى حداثتيف في  10بالنسبة لذكات األقدمية أقؿ مف عمميف، أما 
 التكظيؼ.

 
 
 
 
 
 

 %النسبة التكرار األقدمية في العمل
 16 4 سنكات 10أقؿ مف 

 60 15 سنة 20سنكات إلى أقؿ مف  10مف 
 24 6 سنة 30سنة إلى أقؿ مف  20مف 

 111 25 المجموع
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 : المستوى التعميمي لمزوج(13) الجدول رقم

 

 

 

 

 
 

مف أزكاج  %44عمؽ بالمستكل التعميمي لمزكج نالحظ أف نسبة كالمت (03الجدكؿ رقـ )مف        
مف األزكاج كانكا مف أصحاب المستكل الثانكم في حيف  %40الباحثيف ذك مستكل جامعي بينما 

 .%16بمغت نسبة األزكاج ذك المستكل المتكسط 

كل التعميمي لألزكاج بيف األطكار التعميمية مف خالؿ النتائج المبينة أعاله يتضح تنكع المست       
األربعة بأفضمية لممستكييف الثانكم كالجامعي، كىذا ما يفسر حرص المبحكثات عمى المستكل التعميمي 
في انتقاء كقبكؿ أزكاجيف، كىذا ما أكدتو مختمؼ المقابالت مع المبحكثات، فارتفاع المستكل التعميمي 

زكجاتيـ، باإلضافة إلى أف لو األثر الكبير عمى تنشئة األكالد، فكمما  لألزكاج يعزز كعييـ اتجاه عمؿ
ارتفع المستكل التعميمي لألزكاج كمما تكازنت بذلؾ تنشئة األكالد، كبالتالي بركز سمككيات سكية ليـ 

يثرم  كىذا ما تكليو المرأة العاممة اىتماما كبيرا ، كما أف ارتفاع المستكل التعميمي لمكالديف مف شأنو أف
الرصيد المعرفي لألكالد، مف خالؿ اشتراكيما في مرافقة األكالد في دراستيـ كتقديـ المساعدة ليـ في 
حاؿ استصعباىـ  فيـ بعض الدركس، كبالتالي يمكنيـ تعكيض أدكار بعضيـ البعض في حاؿ غياب 

 أحد الطرفيف. 

 

 

 

 %النسبة  التكرار المستوى التعميمي لمزوج
 / / ابتدائي
 16 4 متكسط 
 40 10 ثانكم

 44 11 جامعي
 111 25 المجموع
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 األصل االجتماعي لمزوج :(14) الجدول رقم   
 %النسبة  التكرار االجتماعي األصل
 16 4 ريؼ
 84 21 مدينة

 111 25 المجموع

مف أزكاج  %84كالمتعمؽ باألصؿ االجتماعي لمزكج أف نسبة  (14الجدول رقم )نالحظ مف        
 مف أزكاج المبحكثات ينحدركف مف أصؿ ريفي. %16المبحكثات مف أصؿ حضرم، بينما 

مف خالؿ عرض النتائج أعاله أف يتضح أف المبحكثات يفضمكف اإلرتباط باألزكاج ذكم        
األصؿ الحضرم، كالذم يتميزكف بانفتاح  كثقافة تجعؿ ليـ قابمية لتفيـ عمؿ المرأة في المناكبة الميمية 

يف أف األزكاج مف كىذا ما أثبتتو نتائج الجدكؿ السابؽ، كالمتعمؽ بالمستكل التعميمي لألزكاج، في ح
ذكم األصكؿ الريفية يتميزكف نكعا ما بطابع االنغالؽ، كمازالت نظرتيـ لعمؿ المرأة محدكدة كتقميدية 

 خاصة إذا كاف العمؿ ليال، كىذا ما ال يتكافؽ مع تطمعات المبحكثات المناكبات ليال. 

 : وقت عمل الزوج (15) الجدول رقم
 
  
 
 
 

مف أزكاج المبحكثات يعممكف  %80نالحظ مف الجدكؿ أعاله كالمتعمؽ بكقت عمؿ الزكج، أف        
 مف أزكاج المبحكثات يعممكف ليال. %20نيارا، في حيف أف 

يتبيف مف النتائج أعاله أف أغمب أزكاج المبحكثات يعممكف نيارا كىذا ما يخفؼ األعباء عمى       
المبحكثات خالؿ عمميف بالمناكبة، كذلؾ مف خالؿ تكاجدىـ بالبيت رفقة األكالد أياـ المناكبة كتعكيض 

يح ليف التكاجد بالبيت غياب األـ، كىذا ما شجعيف عمى اختيار كقت عمميف بالمناكبة ليال ألف ذلؾ يت
نيارا، كبالتالي قضاء كقت أكثر مع أفراد العائمة، بينما الفئة التي تعمؿ ليال مف أزكاج المبحكثات ىي 

 %النسبة  التكرار وقت عمل الزوج
 80 20 نيارا
 20 5 ليال

 111 25 المجموع



 اإلجـــراءات المنهجية ............................................................الفصــــل الخامس

 

 91 

التي تشكؿ عائقا، كتفرض تحدم أماـ المبحكثات المناكبات في كيفية تعكيض غياب الزكج بسبب 
  ل مف أفراد العائمة سكاء أىؿ الزكج أك أىميا.العمؿ الميمي، كىذا ما يدفعيف إلى االستعانة بأطراؼ أخر 

 : عدد األوالد (16)الجدول رقم 

 
 
 
 

 

       

أعاله كالمتعمؽ بعدد األكالد نالحظ أف أغمب المبحكثات لدييف أكالد مف  (06الجدكؿ رقـ ) مف       
أكالد، أما فيما   3مف المبحكثات الالتي يمتمكف أقؿ مف %44تمييا نسبة  %48كذلؾ بنسبة  5إلى  3

 .%8أكالد فقد بمغت  5يتعمؽ بنسبة المبحكثات المكاتي يممكف أكثر مف 

مف خالؿ نتائج الجدكؿ السابؽ يتضح أف المبحكثات يممكف عدد قميؿ مف األكالد ال يتجاكز        
، كلعميا إحدل السياسات المتبعة مف طرؼ األميات العامالت في تنظيـ النسؿ، ككنيا 5عددىـ 

ف األكالد في مدركات بأف الزيادة في عدد األكالد يقابمو زيادة في المسؤكليات المككمة إلييف، خاصة كأ
حاجة لمف يمبي طمباتيـ المختمفة، كما أف عمؿ المرأة عامة كمناكبتيا ليال خاصة سكؼ ينعكس سمبا 
عمى األكالد كعمى صحتيا النفسية كالجسمية، كىذا ما أكدتو المبحكثات أثناء المقابالت االستكشافية 

 ككؿ ىذا يدفع بالمرأة العاممة إلى االكتفاء بخمس أكالد أك أقؿ.

( العمؿ الميمي لممرأة العراقية 2015كىذا ما تكصمت إليو دراسة شركؽ سالـ الخالكم العامرم )       
حيث أكدت أف كجكد األبناء ميما كاف عددىـ يعتبر مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو المرأة العاممة سكاء 

 كاف عمميا ليال أك نيارا.

 

 

 % النسبة التكرار عدد األوالد
 44 11 أكالد  3أقؿ مف 

 48 12 أكالد  5إلى  3مف 
 8 2 أكالد  5أكثر مف 
 111 25 المجموع
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 : نوع السكن(17)الجدول رقم 

 %النسبة  ارالتكر  نوع السكن
 72 18 حضرم

 20 5 شبو حضرم 
 8 2 ريفي

 111 25 المجموع

مف المبحكثات أجابت  %72أعاله  ك المتعمؽ بنكع السكف أف  (07الجدكؿ رقـ )نالحظ مف        
 ريفي.   %8مف المبحكثات أجابت أف نكع السكف شبو حضرم ك  %20أف نكع السكف حضرم بينما 

مف خالؿ النتائج المبينة أعاله يتضح أف النتائج تعبر في أغمبيتيا عمى استقرار المبحكثات في        
منطقة حضرية، كذلؾ راجع إلى ككف أغمب أزكاج العامالت مف أصؿ حضرم، كبالتالي يستجيب ىذا 

العمؿ، بينما المعطى بضركريات القرب مف العمؿ كيسيؿ التحاؽ المبحكثات بالمناكبة الميمية بمقر 
     تحاقيا بالعمؿ في الكقت المحدد. نسبة قميمة تسكف في مناطؽ شبو حضرية كريفية كىذا ما يعيؽ ال
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 : أدوات جمع البيانات خامسا
تعد أدكات جمع البيانات مف األدكات المفركضة التي يكضح الباحث مف خالليا طريقة جمع        

المالحظة، المقابمة، االستمارة، السجالت  ىميا:أالبيانات المطمكبة بصكرة دقيقة كشاممة كقد تككف 
كر الباحث مبررات استخداـ مثؿ ىذه ذكيكضح أيضا طريقة تفريغ البيانات كيجب أف يكالكثائؽ 

 (1)الكسيمة لجمع  بيانات ىذا البحث بالذاتاألدكات ككيؼ أنيا ىي 
 دكات التالية:كلقد اعتمدنا في دراستنا عمى األ

 المالحظة: -1
 كاتجاىاتو كمكاقفو الفعمية الفرد بسمككيات المعمكمات جمع كسائؿ اقدـ مف كاحدة المالحظة تعد

 لجمع األخرل الطرؽ باستخداـ أحيانا عمييا الحصكؿ يمكف ال معمكمات المالحظة كتعطي كمشاعره
 (2)(.كالسجالت الكثائؽ االستبانة، المقابمة،) المعمكمات
الكسيمة التي نحاكؿ بيا التحقؽ " نيا أكىناؾ العديد مف التعريفات بشأف المالحظة حيث تعرؼ ب       

مف السمكؾ الظاىرم لألشخاص كذلؾ بمشاىدتيـ بينما ىـ يعبركف عف أنفسيـ في مختمؼ الظركؼ 
 (3)." الحياة العادية أك لتمثؿ مجمكعة خاصة مف العكامؿكالمكاقؼ التي اختيرت لتمثؿ ظركؼ 

مشاىدة الظاىرة محؿ الدراسة عف كثب في إطارىا المتميز كفؽ ظركفيا "  :كما تعرؼ بأنيا       
الطبيعية حيث يمكف الباحث مف مراقبة تفاعالت المبحكثيف كمف التعرؼ عمى أنماط كطرؽ معيشتيـ 

  (4)." فيي إذف مالحظة ليست عامة دائما فقد تككف مقصكدة "، اليكميةكمشاكميـ 
  .مالحظة بسيطة، مالحظة منظمة، مالحظة بالمشاركة، مالحظة دكف مشاركة :نكاعأكىي  

       
 

                                                           
لبناف،  د ط، حسك الزيبارم: أساليب البحث العممي في عمـ اجتماع، المؤسسة الجامعية لمدراسات ك النشر كالتكزيع،  طاىر( 1)

 .113-112 صص  ، 2011
، ص 2010 عماف، د ط، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، ريحي مصطفى عمياف كعثماف محمد عينـ: أساليب البحث العممي، (2)

187. 
، 3جندلي: تقنيات كمناىج البحث العممي في العمـك السياسية كاالجتماعية، ديكاف المطبكعات الجامعية، طعبد الناصر  (3)

 .32الجزائر، ص 
 . 203ص  مرجع سبؽ ذكره،أحمد بف مرسمي:  (4)
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ال مبسطة مف المشاىدات كقد اعتمدنا في الدراسة الحالية عمى المالحظة البسيطة كالتي تتضمف أشكا 
أك االستماع لألحداث أك المكاقؼ كما ىي كبشكؿ تمقائي حسب حدكثيا دكف اخضاعيا لعمميات 

 (1).عداد المسبؽك اإلأعممي الضبط ال
يماءات بعض المبحكثات سمكؾ مالحظة حيث مكنتنا مف         جابتيف عمى إثناء أمف حركات كا 

كاقع كطبيعة العمؿ داخؿ المؤسسة كما مكنتنا ىذه األداة مف معرفة  ،أسئمة المقابمة ككذا االستمارة
كذلؾ مف خالؿ  ،)اليياكؿ كالمصالح كاألقساـ(ككذلؾ معرفة الخصائص االمبريقية لميداف الدراسة 

 مف الكاقع المممكس ليذه الظاىرة كالزيارات المتكررة لممؤسسة.  االقتراب

    المقابمة: -2
تستخدـ في  تعتبر المقابمة أداة ىامة لمحصكؿ عمى المعمكمات مف خالؿ مصادرىا البشرية ك       

كاختيار المكظفيف كيشيع استخداميا حيف يككف لمبيانات  التربيةك  مجاالت متعددة مثؿ الطب كالصحافة
 صمة كثيقة بآراء األفراد أك ميكليـ كاتجاىاتيـ نحك مكضكع معيف، كما تصمح المقابمة لجمع المعمكمات

  (2).عف مكاقؼ ماضية أك مستقبمية يصعب فييا استخداـ المالحظة
فظي كجيا لكجو بيف باحث قائـ المقابمة حكار ل" كقد قدمت عدة تعاريؼ لممقابمة مف بينيا:       

لمقابمة كالحصكؿ القائـ باذلؾ يحاكؿ  خريف كعف طريؽآلمقابمة كبيف شخص أك مجمكعة أشخاص با
ك الدكافع في الماضي أك أدراكات أك المشاعر عمى المعمكمات التي تعبر عف اآلراء كاالتجاىات أك اإل

  (3)."الحاضر
التي تتـ بيف الباحث ككحدة الدراسة سكاء كاف فردا أك جماعة أك  قاءاتملانيا أ"  :كما تعرؼ       
ف كانت البد أف تتـ بمكعد سابؽ، كأف تستند ليا الباحث لكي تحدد مسار المقابمة  محمية كىيلجاف  كا 

مف خالؿ ىذه المقابمة  ،جكانب الدراسة المستيدفة الستيعابحيث يككف تحت نظره أثناء المقابمة 
اتو كثائؽ في ذكف االستعانة بالتسجيالت الصكتية مف طرؼ الباحث كالتي تتمثؿ في الكقت كيم

                                                           
 ، 1ط يع،حساف شككت كفكزم عبد الخالؽ فائؽ: البحث العممي مناىجو كأساليبو كأدكاتو، دار المناىج لمنشر كالتكز إعمي (1)

 .98 ، ص2004 عماف،
عماف، د ط، جكدت عزة عطكم: اساليب البحث العممي، مفاىيمو، أدكاتو، طرقو االحصائية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،  (2)

 . 170، ص 2007
ص ، 2012عماف،  د ط،  حصاء، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،اإل المناىج ساليبمصباح سالـ سالـ: البحث االجتماعي األ (3)

172. 
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فيـ معمكمة محددة كأف يترؾ الستيضاح ك بؿ  كال يجب عميو أف يتدخؿ إال لالستفسار فقط  ،الدراسة
   (1)."لممبحكث حرية التعبير

حيث أف المقابمة  ،مقننةالنكاع  المقابمة كىي المقابمة المقننة كالمقابمة غير أكىناؾ نكعاف مف        
تطرح نفس األسئمة في كؿ مقابمة كبالتالي  ،المقننة تتضمف أسئمة محددة كمتسمسمة مف قبؿ الباحث

حيث يككف لدل الباحث قائمة باألسئمة التي يتـ طرحيا أك مناقشتيا كيحاكؿ الباحث  ،كبنفس التسمسؿ
 (2).ادة التقييد بيذه األسئمةع

نما تتطمب طريقة أكثر مركنة  استبيانيوبأكراؽ  ال تتقيدمقننة فيي التي الأما المقابمة غير         كا 
المبحكث إلى الكشؼ عف شخصيتو كميكلو كاتجاىاتو كاالفصاح عف الحقائؽ  استدراجكفاعمية في 

  (3).كاآلراء التي يحمميا كيخفييا
حيث تـ تحضير مجمكعة مف األسئمة  ،اعتمدنا في الدراسة الحالية عمى المقابمة المقننةكقد        

بعمؽ عمى جكانب كخفايا  االطالعكطرحيا عمى النساء العامالت بالمناكبة الميمية كذلؾ بيدؼ 
الى الكشؼ عف المعمكمات حكؿ المؤسسة كعف طريقة سير المناكبة الميمية  باإلضافة ،الدراسةمكضكع 

 بداء الرأم ا  ك  ،عطاىف جانب مف الحرية في التعبيرا  ككذلؾ مف أجؿ كسب ثقة المبحكثات ك  ،فييا
  :سئمة التاليةكقد احتكل دليؿ المقابمة األكالذم ساعدنا في تحميؿ الجداكؿ االحصائية 

 ؟كيؼ يسير نظاـ المناكبة في ىذه المصمحة. 1
 كلماذا؟ ؟في رأيؾ ىؿ عمؿ المرأة أصبح ضركرة ممحة. 2
 ؟لمناكبةالصعكبات التي تكاجيؾ في عممؾ باماىي أبرز . 3
 المناكبة؟عممؾ بمف زكجؾ مكقؼ ما . 4
 ىؿ يؤخذ بعيف االعتبار امتالكؾ ألطفاؿ متمدرسيف كرضع أثناء إقرار عممؾ بالمناكبة؟. 5
 ؟ كدكرؾ كأـكيؼ تكفقيف بيف عممؾ بالمناكبة . 6
 المناكبة كيؼ تتعامميف مع المكقؼ؟سرتؾ اياـ أا حدث مشكؿ داخؿ ذإ. 7
   ا تعني المسؤكلية األسرية بالنسبة لكي؟ذما. 8

                                                           
 د ط،  المكتب الجامعي الحديث،لعممي في بحكث الخدمة االجتماعية، حمد مصطفى محمد خاطر: استخداـ المنيج اأ (1)

 .170، ص 2008سكندرية، اإل
عماف،  د ط، ربحي مصطفى عمياف: طرؽ جمع البيانات كالمعمكمات ألغراض البحث العممي، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، (2)

 . 77، ص 2009
 .120، الجزائر، ص 3أحمد عياد: منيجية البحث االجتماعي، ديكاف المطبكعات الجامعية، ط (3)
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 االستبيان: -3
التي تكجو الى  مغمقة اك مفتكحة() ف استمارة البحث ىي عبارة عف مجمكعة مف األسئمة المقننةإ        

بيانات كمعمكمات حكؿ قضية معينة أك اتجاه معيف أك مكقؼ معيف المبحكثيف مف أجؿ الحصكؿ عمى 
عمى البيانات عف طريؽ االستمارة تككف إما بالمقابمة الشخصية أك ترسؿ إلى جميكر لحصكؿ ك ا

البحث عف طريؽ البريد أك تسمـ باليد كلكي يستطيع الباحث الحصكؿ عمى األسئمة المطمكبة عميو أف 
 (1).كالتكامؿ في طرح األسئمة يراعي التسمسؿ كالمنطقية

سئمة مكتكبة عمى أإحدل طرؽ جمع المعمكمات مف المبحكثيف بكاسطة  : "نياأكما تعرؼ ب         
استمارة يقدميا الباحث بنفسو أك بكاسطة البريد، حث تككف االسئمة منصبة حكؿ معرفة الرأم العاـ 

عمى  .(2)" تاالجتماعية أك الدكافع كالمحفزار كالخاص كمكاقفو كاحكاـ قيمية أك حكؿ الحقائؽ كالظكاى
طناب سياب كاإلاألسئمة مبسطة كمفيكمة كخالية مف المصطمحات العممية كبعيدة عف اإل أف تكتب

مستخدمة لغرض الدراسة كمتضمنة جمال قصيرة ككاضحة غير حاممة ألفكار متعددة في آف كاحد 
 .(3)سئمة الرئيسية كانتياء بالعمكمياتكتداخميا ابتداء مف األعادة في األفكار كخالية مف التكرارات كاإل

كالتي تتـ عف طريؽ الطرح الشفكم  كلقد اعتمدنا في الدراسة الحالية عمى االستمارة بالمقابمة         
، فقد استطعنا التكاجد مع (4)مف الباحث كقتا كتدخال أكثر ما يتطمبلألسئمة كتسجيؿ اإلجابات، كىذا 

، كما أف سئمة االستمارة حيث قمنا بتكضيح األسئمة المبيمة بالنسبة الييـأإجابتيف عمى  ثناءأالمبحكثات 
ستصعب عمييف فيـ بعض المصطمحات حيث قمنا اجؿ المبحكثات يتكممف بالمغة األجنبية كىذا ما 

بتقديـ الشرح المناسب ليف كذلؾ حتى تككف اجاباتيف عف قناعة، كبناء عمى التراث النظرم كالدراسات 
ساعدنا ذلؾ عمى كضع السابقة كمف خالؿ المقابالت االستكشافية كتعاممنا مع بعض المبحكثات 

   االستمارة كفؽ المراحؿ التالية:
تمت كقد  ،كمفيكمة لغة بسيطة قمنا بصياغة استمارة مبدئية معتمديف بذلؾ عمى ولى:األ المرحمة 

حيث تضمف المحكر األكؿ البيانات  كذلؾ مف خالؿ الربط بيف المؤشراتصياغتيا  في أجزاء كمحاكر 
كقد تـ عرضيا عمى األستاذة المشرفة   ،سةالعامة أما المحاكر الثالث فقد ارتبط كؿ منيا بفرضيات الدرا

                                                           
 . 265، ص2003، 3عبد اهلل عامر اليمالي: اسمكب البحث االجتماعي كتقنياتو، منشكرات جامعة قازم كنسف، ليبيا، ط(1)
  . 242: مناىج البحث في عمـ اجتماع، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، صمعف خميؿ العمر (2)
، ص 2009، 2عمي غربي: ابجديات المنيجية في كتابة الرسائؿ الجامعية، دار الطباعة كالنشر كالتكزيع ، قسنطينة، ط (3)

118 . 
 .200، ص 2004لمنشر، د ط، الجزائر، مكريس أنجرس: منيجية البحث العممي في العمـك اإلنسانية، دار القصبة  (4)
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عادة  ضبطيا مع  سئمة مف األ حيث عدلت في بعض ،الدراسة ـئما يالحيث ساعدتنا في تعديميا كا 
تحكيميا بيدؼ تكزيعيا عمى أساتذة كذلؾ مف أجؿ حيث الترتيب كأضافت احتماالت في البعض اآلخر 

سؤاؿ مكزع عمى المحاكر الثالث  27العامة كسئمة مدرجة في محكر البيانات أ 8كانت تحتكم عمى ك 
 .المقترنيف بفرضيات الدراسة

ك ضبطيا قبؿ  مف أجؿ تعديميا تـ تكزيع االستمارة عمى خمس أساتذة محكميف المرحمة الثانية:
عادة ضبط بعضيا ف ،صياغتيا في شكميا النيائي قامكا بإدخاؿ تعديالت عمى مستكل بعض األسئمة كا 

كما تـ حذؼ لغاء بعضيا إتـ في حيف كقد أضافكا بعض االحتماالت  ،المنيجية سيما مف الناحيةال
برازأكثر، بعض األسئمة كأضيفت محميا أسئمة تناسب الدراسة   :ىذه التعديالت ما يمي كا 

 :كالذم مفاده األكلى في محكر الفرضية 16 تبديؿ صيغة السؤاؿ رقـ
 ال   نعـ              ىؿ يؤثر كالـ الزكج عمى عالقتكما؟ -

عادة الصياغة كانت عمى الشكؿ التالي:  كا 
 ىؿ كالـ أىؿ الزكج حكؿ عممؾ يمس بعالقتكما؟  نعـ            ال     -
 .36كالسؤاؿ رقـ  17كؿ مف السؤاؿ رقـ  حذؼتـ 

بعد تحكيـ االستمارة مف طرؼ المحكميف تـ إعادة صياغتيا في شكميا النيائي حيث  :المرحمة الثالثة
 تضمنت المحاكر التالية: 

 أسئمة. 7المحكر األكؿ: البيانات العامة كتضمف 
 أسئمة. 9المحكر الثاني: متعمؽ بفرضية الدراسة األكلى كتضمف 
 سؤاؿ. 11المحكر الثالث: متعمؽ بفرضية الدراسة الثانية كتضمف 

 أسئمة. 7متعمؽ بفرضية الدراسة الثالثة كتضمف المحكر الرابع: 

 .يكجد نكعيف مف الصدؽ كىما الصدؽ الظاىرم كصدؽ المحتكل :صدق محتوى االستمارة

فقياس  ،كمالئمتيا لمكضكع الدراسة يتـ استخدامو مف أجؿ معرفة صدؽ االستمارة الصدق الظاهري: -
ألف صدؽ األداة يرتبط بصدؽ كؿ  ،قبؿ التكزيع النيائي لالستمارة يعتبر شرط أساسيمعامؿ الصدؽ 

 جؿ قياس ما كضعت لقياسو.أسؤاؿ فبعد تصميـ االستمارة يتـ عرضيا عمى األساتذة المحكميف مف 

كىك عبارة عف استطالع اراء المحكميف حكؿ بنكد االستمارة كمدل مالئمتيا مع  صدق المحتوى: -
 معادلة لكشيي  لحساب صدؽ كؿ سؤاؿ كفؽ المعادلة التالية: استخداـمكضكع الدراسة، كقد تـ 
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  مج صدؽ البنكد
عدد البنكد

 

 محتكل صدؽ كؿ بند:   
2ف 1ف 

3ف
 

 حيث: 
 : عدد المحكميف الذيف يركف أف البند يقيس.1ف
 : عدد المحكميف الذيف يركف أف البند ال يقيس.2ف
 : مجمكع المحكميف.3ف

 تـ االعتماد عمى الجدكؿ التالي لحساب صدؽ كؿ بند مف بنكد االستمارة.  كقد

 (: يمثل قيمة الصدق لكل بند من البنود18الجدول رقم )

 البنود
 

 قيمة الصدق رأي المحكمين
 البنود

 قيمة الصدق رأي المحكمين

   ال يقيس يقيس  ال يقيس يقيس
1 4 1 0.6 19 4 1 0.6 
2 4 1 0.6 20 5 0 1 
3 5 0 1 21 5 0 1 
4 5 0 1 22 4 1 0.6 
5 5 0 1 23 4 1 0.6 
6 3 2 0.2 24 5 0 1 
7 5 0 1 25 4 1 0.6 
8 4 1 0.6 26 4 1 0.6 
9 5 0 1 27 5 0 1 
10 5 0 1 28 5 0 1 
11 4 1 0.6 29 4 1 0.6 
12 4 1 0.6 30 5 0 1 
13 5 0 1 31 4 1 0.6 
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ثـ نقسميا عمى عدد  27نجمع كؿ القيـ المتحصؿ عمييا مف قيمة الصدؽ كالتي قدرت ب        
بند كالقيمة المتحصؿ عمييا ىي قيمة الصدؽ االجمالي لالستمارة، كذلؾ كفؽ المعادلة  34البنكد كىي

 التالية:

     
2 

34
 

 .%79بنسبة أم يمكف القكؿ أف االستمارة صادقة  0.60كبما أف ىذه النسبة أكبر مف 

 الثبات:  -
نباخ مف أجؿ حساب ألفا كرك  مبحكثة كذلؾ 15بعد حساب صدؽ االستمارة قمنا بتكزيعيا عمى        

البنكد مع كالذم يعرؼ باالتساؽ الداخمي حيث يتـ اعتماد ىذا األسمكب مف أجؿ حساب مدل ارتباط 
 بعضيا البعض داخؿ االستمارة، كذلؾ عف طريؽ حساب تبايف كؿ بند عمى حدة.

، كىك أكبر مف %72أم ما يقارب  0.72كبالتالي فقد قدر ثبات استمارة الدراسة الحالية بػػػ        
 أم أف أداة االستمارة ثابتة. 0.60

 السجالت: الوثائق و -4
كمف خالليا يقـك الباحث بجمع البيانات تعتبر السجالت كالكثائؽ احدل كسائؿ جمع البيانات،        

مف الكثائؽ كالسجالت االدارية، كيشترط عدـ التكرار في جمع  أك فقط بعض المحاكرحكؿ المكضكع 
لالستمارة أف تككف البيانات المجمعة مف الكثائؽ كالسجالت االدارية بيانات تكميمية  فإما ،البيانات

ما أف تككف  ،كالمقابمة كالمالحظة أك لبعضيـ فقط ككظيفتيا تكميمية في التحميؿ كالتفسير كالتعميؿ كا 
. كما (1)البيانات المجمعة تتعمؽ ببعض محاكر البحث التي ال تمسيا أدكات جمع البيانات األخرل

" كؿ ما يدؿ عمى كؿ األصكؿ التي تحتكم عمى معمكمات تاريخية دكف أف  تعرؼ كذلؾ عمى أنيا:

                                                           
، 2008عمى منيجية البحث العممي في العمـك االجتماعية، ديكاف المطبكعات الجامعية، د ط، الجزائر، رشيد زركاتي: تدريبات  (1)

 .223ص

14 4 1 0.6 32 4 1 0.6 
15 4 1 0.6 33 5 0 1 
16 4 1 0.6 34 4 1 0.6 
17 5 0 1     
18 4 1 0.6     
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ينحصر ذلؾ في ما دكف منيا عمى الكرؽ، كلكنيا في المعنى الدقيؽ الذم اصطمح عمييا الباحثكف في 
   (1)." التاريخ ىي الكتابات الرسمية كشبو الرسمية مثؿ األكامر كالقرارات كالمعاىدات كاالتفاقيات

 ا عمى كثائؽ كسجالت عف المؤسسة االستشفائية محمد الصديؽ بف يحي كساعدتنا في:كقد تحصمن

 معرفة التطكر التاريخي لممؤسسة العمكمية االستشفائية لكالية جيجؿ. -
 التعرؼ عمى المجاؿ الجغرافي كالبشرم. -
 التعرؼ عمى األقساـ كالمصالح. -
ئية مف خالؿ الحصكؿ عمى بعض الكثائؽ كالتقارير التي تبيف معرفة أىمية كدكر المؤسسة االستشفا -

نجازاتيا كاألىداؼ التي تسعى إلييا المؤسسة كالتي أنشأت مف أجميا كمف   أجؿ تحقيقيا.أنشطتيا كا 

 أساليب التحميل: -اسادس
تحميمنا لممعطيات التي تـ جمعيا مف البحث الميداني عمى  اعتمدنا في دراستنا كبالضبط في       

 سمكبيف يعتمداف في أغمب البحكث كالدراسات االجتماعية كذلؾ بيدؼ تحقيؽ أىداؼ الدراسة كىما:أ
كىك األسمكب الذم يستخدـ في تكميـ البيانات لمكشؼ عمى المعطيات  :أسموب التحميل الكمي -1

كترجمتيا بعد  سب المئكية المحصؿ عمييا مف االستمارات)البيانات(،كحساب النالكاردة في الفرضيات 
 ذلؾ في جداكؿ بسيطة كمركبة.

 كقد تـ استخداـ مجمكعة مف األساليب اإلحصائية كالمتمثمة في:       
 التكرارات كالنسب المئكية. -
 معادلة لكشيو إليجاد الصدؽ الظاىرم لالستمارة ) صدؽ المحكميف (.   -

 ألفا كرك نباخ  إليجاد ثبات األداة. معادلة -

  
 

  1
 (1  

∑         

        
) 

 
 مجمكع تبايف األسئمة.           ∑حيث: 
 تبايف أجكبة كؿ المبحكثيف.                

                                                           
، المكتب الجامعي الحديث،  (1) ، 2008، 8االسكندرية، ط حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف: العمـ كالبحث دراسة في مناىج العمـك

 .58ص 
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√     معامؿ التكافؽ -
   

 
 

 حيث:

  
مربع الخمية

  مجمكع عمكد الخمية   مجمكع صؼ الخمية  
 

 الدالة اإلحصائية لمعامؿ التكافؽ    -

    
    

1    
 

  المحسكبة.   تمثؿ    حيث 

، كبالتالي الجدكلية   المحسكبة أكبر مف    عندما تككف كيككف معامؿ التكافؽ داؿ إحصائيا   -
تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف المتغيريف عند مستكل الداللة المختار كدرجة الحرية المحسكبة 

 التي تككف كفؽ العالقة التالية: 

fD (1  عدد األعمدة )  عدد الصفكؼ)  1) 

 : ∅معامؿ فام  -

 ∅  
       

√       
 

 كتككف كفؽ العالقة التالية: Zداللتو اإلحصائية كيرمز ليا بػػػ  -

Z   ∅√  

 تمثؿ حجـ العينة.  حيث: 

أم أنو تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف المتغيريف، أم إذا  كعميو يككف معامؿ فام داؿ إحصائيا
 الجدكلية عند مستكل داللة مختار كدرجة حرية محسكبة.  Zالمحسكبة أكبر مف  Zكانت 

كاستخدـ ىذا األسمكب في تفسير المعطيات الكمية كتحميميا كترجمتيا  :أسموب التحميل الكيفي -2
 سكسيكلكجيا مع ربطيا باإلطار النظرم لمدراسة كاإلجابة عمى العالقة التي تحكـ فرضيات الدراسة.
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 خالصة الفصل
لقد خصصنا ىذا الفصؿ مف دراستنا لتكضيح مجاالت المؤسسة محؿ الدراسة كذلؾ مف خالؿ        

تبياف مجاليا الجغرافي كالمدة الزمنية التي استغرقتيا الدراسة، كالمجاؿ البشرم كالذم تضمف النساء 
عمى أسمكب العامالت بالمناكبة في مصمحة التكليد، كما استخدمنا المنيج الكصفي معتمديف بذلؾ 

المسح الشامؿ كصكال إلى مختمؼ األدكات التي تـ استخداميا في جمع المعمكمات كالبيانات كالمتمثمة 
في المالحظة كالمقابمة كاالستمارة كالسجالت كالكثائؽ، كما بينا األساليب االحصائية المعتمدة في 

 مكب الكيفي.تحميمنا كعرضنا لمبيانات كالمتمثمة في كؿ مف األسمكب الكمي كاألس
 
 



 

  عرض وتفسير البيانات ومناقشة النتائج: سادسالالفصل 

 تمهيد

 عرض وتحليل وتفسير البيانات أوال: 

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضياتثانيا: 

 ئج الدراسة في ضوء الدراسات السابقةشة نتامناقثالثا: 

 النظريات مناقشة نتائج الدراسة في ضوء رابعا: 

  النتيجة العامة للدراسةخامسا: 

 والتوصيات االقتراحات ادسا:س

 أهم الصعوبات التي واجهت الدراسة سابعا:

 ثامنا: القضايا التي أثارتها الظاهرة

 خالصة الفصل

 الخاتمة
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 تمهيد:
التطرؽ في الفصؿ السابؽ إلى مختمؼ اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة، سنحاوؿ في  بعد     

ىذا الفصؿ والذي يعتبر آخر مرحمة في البحث العممي، التطرؽ إلى عرض البيانات التي جمعت مف 
في ظؿ الفرضيات أوال خالؿ االستمارة ومصادر أخرى ) المالحظة، المقابمة(، ومف ثـ مناقشة النتائج 

وذلؾ بيدؼ البرىنة عمى صحة البحث ثـ مناقشتيا في ضوء الدراسات السابقة، وذلؾ مف أجؿ 
توضيح نقاط االتفاؽ واالختالؼ بينيا وبيف الدراسة الحالية، ثـ تمييا المناقشة في ضوء النظريات 

تراحات التي أفضت إلييا الدراسة  التوصيات واالقوصوال إلى النتيجة العامة لمدراسة، ثـ نشير إلى أىـ 
 .الصعوبات التي واجيتيا الدراسة الحالية، باإلضافة إلى القضايا التي تثيرىا الظاىرة وأىـ
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 أوال: عرض وتحميل وتفسير البيانات

 عالقتها الزوجية  العاممة واستقرارالمحور الثاني: المناوبة الميمية لممرأة 
ا إذا كانت المناوبة الميمية لممرأة العاممة تعيؽ استقرار عالقتيا الزوجية، قمنا بصياغة أجؿ معرفة م مف

مجموعة مف األسئمة وتوزيعيا عمى المبحوثات، والتي مكنتنا مف الحصوؿ عمى النتائج الموضحة في 
        الجداوؿ التالية:

 موافقة الزوج عمى العمل بالمناوبة :(09)الجدول رقم  
 

 

 
 

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر:                 

( والمتعمؽ بموافقة الزوج عمى العمؿ بالمناوبة لزوجتو أف 09نالحظ مف الجدوؿ أعاله ) رقـ        
 %8مى عمميف بالمناوبة الميمية بينما أقؿ نسبة كانت ب مف المبحوثات أزواجيف موافقوف ع 92%

لو، وىذا راجع إلى أف الزوج ال يمتمس أي تقصير مف طرؼ زوجتو سواء ما يتعمؽ لألزواج الرافضيف 
بو أو ما يتعمؽ بأبنائو، وكذا مف حيث اىتماميا بمنزليا، ضؼ إلى ذلؾ أف ىؤالء األزواج يحترموف 

 مقة بعمميف ومسارىف العممي.قرارات زوجاتيـ خاصة المتع

أما بالنسبة لممبحوثات المواتي أجبف بعدـ موافقة أزواجيف عمى عمميف بالمناوبة فأرجعف ذلؾ        
إلى اإلرىاؽ والتعب الذي يتعرضف لو في العمؿ بالمناوبة مما يدفع بأزواجيف بحثيف عمى التوقؼ 

 لتوفيؽ بيف العمؿ الميمي والمنزؿ.مخافة عمييف، كما أف ىناؾ بعض األزواج ال تستطعف ا

 

 

 

 

 %النسبة  التكرار لزوج عمى العمل بالمناوبةموافقة ا
 92 23 نعـ 
 8 2 ال

 100 25 المجموع 
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 : دوافع العمل بالمناوبة (10) الجدول رقم 

 

        

 

 

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر:                   

مف  %52العمؿ بالمناوبة، نالحظ أف نسبة والمتعمؽ بدوافع  (10) مف خالؿ الجدوؿ رقـ       
مف المبحوثات  %36المبحوثات أرجعف دافع عمميف بالمناوبة إلى حبيف لممينة، في حيف أف نسبة 

دافع أرجعف دافع عمميف بالمناوبة إلى مساعدة الزوج، في حيف أف ىناؾ مف المبحوثات مف أرجعف 
 .%12حيث قدرت نسبتيف  الذاتبالمناوبة إلى تحقيؽ  عمميف
مف خالؿ نتائج الجدوؿ أعاله يتبيف أف عمؿ المرأة بالمناوبة راجع إلى حب المينة، وتفضيؿ        

المبحوثات ليذا النوع مف الميف، الذي يتميز بظروؼ مختمفة عف باقي فترات العمؿ العادية وسعييف 
عمؿ وبالتالي ال ،لوجود حركية ضعيفة في المصمحة وتميزه باليدوء لمقياـ بدورىف في ىذا الوقت

بأريحية وتركيز أكبر عف باقي األوقات األخرى، كما أشارت  بعض المبحوثات إلى أف ىناؾ بعض 
 .الميف التي يفضؿ أف تؤدييا المرأة، حيث تعالج نفس جنسيا مما يخمؽ جو مف الراحة ليا ولممريضة

ة الزوج كإحدى الدوافع، فيناؾ مف المبحوثات مف أجبف بأف خروجيف لمعمؿ أما فيما يتعمؽ بمساعد
راجع إلى ضرورة اقتضتيا الظروؼ المعيشية الصعبة، حيث أصبح لمناوبة ليال االعمؿ في بوقبوليف 

نظرا لزيادة متطمبات أفراد األسرة وعجز الزوج عمى  ،خروجيا ضروري بؿ وحتمي في الوقت الراىف
ف كانت مف تمبيتيا، وبالت الي فزيادة دخؿ جديد لألسرة مف شانو أف يغطي عمى بعض النقائص حتى وا 

، أما الكماليات، فمساعدة الزوجيف لبعضيما البعض مف شأنو أف يوطد ترابطيما ويعزز عالقتيما
واتيف، فيذا راجع إلى سعييف إلى ذتي أرجعف خروجيف لمعمؿ إلى تحقيؽ البالنسبة لممبحوثات ال

نيفتقدير كسب ثقة و  ودور  ودور األـقادرات عمى شغؿ أدوار مختمفة داخمو كدور الزوجة،  المجتمع وا 
)طبيبة، ممرضة، قابمة(  إثبات أنفسيف كونيف متحصالت عمى شيادات عمميةالعاممة، كما سعيف إلى 

مؿ متد ىذا الطموح إلى العمثميف مثؿ الرجؿ حيث ا االمتيازاتوبالتالي ليف الحؽ في الحصوؿ عمى 

 %النسبة  التكرار دوافع العمل بالمناوبة
 36 9 مساعدة الزوج 
 12 3 تحقيؽ ذاتؾ 
 52 13 حب المينة
 100 25 المجموع 
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، "الضغوط االجتماعية لعمؿ المرأة ليال "عزاز محمد الحسف ومحمد أحمد"وىذا ما أكدتو دراسة . الميمي
حيث توصمت إلى أف المستوى التعميمي لممرأة العاممة بالمناوبة الميمية ساعدىا عمى تولي مناصب 

 .مرموقة سمح ليا بتحسيف مستواىا االقتصادي
 مي الزوجة عن العملطمب الزوج تخ (:11الجدول رقم )

 
 
 
 
 

  مف إعداد الطالبتيفالمصدر:               

والمتعمؽ بطمب الزوج تخمي زوجتو عف العمؿ، نالحظ أف نسبة  (11) مف خالؿ الجدوؿ       
أي أنو لـ يسبؽ وأف طمب أزواجيف تخمييف عف العمؿ، في حيف "  ال ف بػػػ " مف المبحوثات أجب56%
 ، أي أنو سبؽ وطمب منيف أزواجيف تخمييف عف مينتيف."  بنعـ" مف المبحوثات أجبف  %44أف 

عاله يتضح أف أغمب المبحوثات لـ يسبؽ وأف طمب منيف أزواجيف تخمييف أمف خالؿ النتائج        
طرؼ األزواج، وكذلؾ يثبت أف مف والموافقة اوبة الميمية وىذا راجع إلى تمقييف لمدعـ عف مينتيف بالمن

وبالتالي يترجـ تأقمـ العامالت مع ىذا النمط  ،ىذا النمط مف العمؿ ال يؤثر عمى وظائفيف في البيت
أف الحاجة مف العمؿ وحسف التنسيؽ بيف وظائفيف بالمناوبة الميمية ووظائفيف المنزلية، باإلضافة إلى 
أنو  "بقوليفالمادية لمزوج تحوؿ دوف طمبو لتخمي الزوجة عف العمؿ وىذا ما أكدتو بعض المبحوثات 

رؾ أف دخمي الشيري يساىـ بشكؿ كبير في دلوظيفتي كونو م ترؾف طمب زوجي مني ألـ يسبؽ و 
مب الزوج منيف ط أفو سبؽ تي ال، أما بالنسبة لممبحوثات ال" تمبية متطمبات البيت وحاجيات األطفاؿ

وأـ ، وىذا راجع لكونيا لـ تستطع أحداث التنسيؽ بيف دورىا التقميدي كربة بيت التخمي عف وظائفيف
 وزوجة وبيف دورىا كعاممة.

 

 

 

 %النسبة  التكرار طمب الزوج تخمي الزوجة عن العمل
 44 11 نعـ 
 56 14 ال 

 100 25 المجموع 
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 سبب اقتراح الزوج فكرة تخمي الزوجة عن العمل (:12) الجدول رقم

 
 
 
 
 
 

 

    من مجموع اإلجابات                                   مف إعداد الطالبتيفالمصدر:           

 %32ف زوج فكرة التخمي عف العمؿ نالحظ أال اقتراحبسبب  عاله والمعنوف( أ12مف الجدوؿ )       
رت شافي حيف أ، ىذه الفكرة يعود إلى تعرضيا إلى اإلرىاؽ اقتراحمف المبحوثات صرحف أف سبب 

فكرة التخمي عف العمؿ يعود إلى تقصيرىا  اقتراحإحدى المبحوثات أف السبب الذي دفع بزوجيا إلى 
 االىتماـفي تقصير المبحوثات في  أما ما يتعمؽ ،%8ؾ بنسبة بالمنزؿ حيث قدر ذل االىتماـفي 

 االىتماـتقصير الزوجات في  احتماؿفي حيف أف  ، بأبنائيف فمـ تصرح بيذا إال عاممة واحدة
 بأزواجيف كانت منعدمة.

أعاله يتضح أف أغمب المبحوثات أكدف أف سبب اقتراح أزواجيف تخمييف مف خالؿ نتائج الجدوؿ      
رىاؽ فيـ حريصوف عمييف و عمى صحتيف نظرا لما يخمفو ىذا عمؿ راجع إلى شعورىف باإلعف ال

حد ذاتو أما فيما يتعمؽ عف طرح الزوج فكرة  العمؿ مف تعب و ليس لرفضيـ لمعمؿ بالمناوبة في
سواء مف بالبيت  االىتماـفي  التخمي عف العمؿ فيناؾ مف المبحوثات مف ارجعف ذلؾ إلى تقصيرىف

بالنسبة لمتقصير  األساسية أماتنظيؼ او الترتيب أو الطيو، وكؿ ما يتعمؽ بالبيت ومتطمباتو حيث ال
و كوف أ الكافيفيعود ذلؾ إلى عدـ توفر الوقت  فمـ تصرح بو إال عاممة واحدة، في رعاية األوالد
  .لمفروضبالشكؿ ا وتقسيموفي المينة وبالتالي لـ تستطع ضبط وقتيا بعد  التوظيؼالمبحوثة حديثة 

 

 

 

 %النسبة  التكرار سبب اقتراح الزوج فكرة التخمي عن العمل
 4 1 ؾ في االىتماـ باألبناءتقصير 

 / / تقصيرؾ في االىتماـ بالزوج
 8 2 تقصيرؾ في االىتماـ بالمنزؿ

 32 8 إرىاقؾ
 100 11 المجموع
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 تمقي الدعم المعنوي من طرف الزوج  :(13رقم ) الجدول

 
   

 
 

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

لمعنوي مف طرؼ ( والمعنوف بتمقي الدعـ ا13مف خالؿ المعطيات اإلحصائية في الجدوؿ رقـ )    
الزوج أثناء العمؿ بالمناوبة نالحظ  أف أغمب افراد العينة أجابوا بأنيف يتمقيف الدعـ المعنوي مف طرؼ 

في حيف قدرت  نسبة  المبحوثات  المواتي  أجبف  بعدـ  تمقييف الدعـ   %92أزواجيف وذلؾ بنسبة 
 .%8ػػػػ المعنوي مف قبؿ أزواجيف قدرت ب

عاله يتضح أف أغمب أزواج المبحوثات يدعموف زوجاتيـ معنويا ما أج الجدوؿ مف خالؿ نتائ       
ابيف لمعمؿ بالمناوبة ىالتحفيز أثناء ذصرحت بو العامالت حيث أقررف أنيف يتمقيف عبارات التشجيع و 

رىاؽ نفسيا وجسديا فيراعيمدى وىذا يبيف  بذلؾ  وعي الزوج بطبيعة عمؿ زوجتو وما يخمفو مف تعب وا 
ليا عميو وعمى أوالدىا وشؤوف بيتيا وبالتالي فتمقييا ليذا الدعـ مف شأنو أف يزيد مف دافعيتيا انشغا

أة الجزائرية خارج البيت وصراع األدوار'' تتوافؽ معو دراسة صادؽ عثماف ''عمؿ المر  لمعمؿ وىذا ما
كاف يعرؼ  مؿ فقد تنازلوا عماحيث توصمت إلى أف العامالت يجدف التشجيع مف أزواجيف في الع

يتمقيف الدعـ المعنوي مف  بالنسبة لممبحوثات االتي أجبف بأنيف ال اتجاىيـباألدوار التقميدية لممرأة 
طرؼ أزواجيف عمى عمميف بالمناوبة فيذا راجع إلى شخصية الزوج وطبيعتو ويمكف اف يتعدى ذلؾ 

الزوج عمى عمؿ زوجتو بالمناوبة بيف الزوجيف كما يمكف إرجاعو إلى عدـ موافقة    إلى العالقة القائمة
أي ضرورة ليذا الدعـ ماداـ أنيـ رافضيف وبالتالي فيـ ال يقدموف اي دعـ أو تحفيز ليـ وال يجدوف 

  لطبيعة ىذا العمؿ.

 

 

 

 %النسبة  التكرار  تمقي الدعم المعنوي من طرف الزوج
 92 23 نعـ
 8 2 ال

 100 25 المجموع
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 داء حقوق الزوج        أكثرة األعباء الموكمة في العمل و  :(14)الجدول رقم 

 %النسبة  التكرار كثرة األعباء 
 44 11 نعـ
 56 14 ال

 100 25 المجموع
  الطالبتيفمف إعداد المصدر: 

العمؿ وأداء حقوؽ الزوج ( والمتعمؽ بكثرة األعباء الموكمة لزوجة في 14مف الجدوؿ أعاله رقـ )       
بأدائيف لحقوؽ  ال تخؿمف المبحوثات  أكدف أف كثرة األعباء المتعمقة بالعمؿ  %56نالحظ  أف 

داء أف المبحوثات صرحف بأف كثرة األعباء الموكمة إلييـ مف العمؿ تؤثر عمى م %44أزواجيف بينما 
حقوؽ أزواجيف مف خالؿ عرض النتائج في الجدوؿ أعاله يتضح أف كثرة األعباء الناجمة عف العمؿ 

داء الحقوؽ ألزواجيف وفسرف ذلؾ بأف كثرة األعباء في فترات الميؿ أيؤثر عمى  بالمناوبة الميمية ال
ال وقمة الوافديف إلى المصمحة لذلؾ ىي  باالنسيابدائمة حيث أف أغمب أوقات المناوبة تتميز ليست 
عمى العموـ في حيف أف العامالت المواتي أجبف أف كثرة األعباء الموكمة إلييف في أعماليف تخؿ  تؤثر

خر تعرؼ بيف الحيف واألألدائيف لحقوؽ ازواجيف فيذا راجع في أغمب األحياف إلى وجود فترات 
رىاؽ لبعض العامالت األمر الذي يؤثر عمى  ضغط واكتظاظ في فترات محدودة وىو ما يخمؽ تعب وا 

 يا االلتزامات اتجاه أزواجيف.داء وظائفيف البيتية بما فيأ

 الخالفات الزوجية  العمل بالمناوبة و :(15)الجدول رقم

 %النسبة  التكرار العمل بالمناوبة والخالفات الزوجية
 20 5 نعـ
 80 20 ال

 100 25 المجموع
    مف إعداد الطالبتيفالمصدر:   

نالحظ أف نسبة ( والمتعمؽ بالمناوبة الميمية لممرأة والخالفات الزوجية 15مف الجدوؿ أعاله رقـ )     
عنو أي خالفات زوجية مع أزواجيف بينما  ال ينتجمف المبحوثات أجبف بال أي أف العمؿ بالمناوبة 



  ....................................عرض وتحميل وتفسير البيانات ومناقشة النتائجالفصل السادس
 

 111 

مف خالؿ النتائج الخاصة  ،المبحوثات أجبف أف ىناؾ خالفات زوجية بسبب  المناوبة مف 20%
وىذا ما  ،لعامالت وأزواجيفبالجدوؿ يتضح أف العمؿ بالمناوبة ال ينتج عنو خالفات زوجية بيف ا

قـ ( ور 9نتائج الجدوليف السابقيف رقـ ) والتفاىـ بيف األزواج وزوجاتيف وىذا ما أكدتو االنسجاـيفسر 
( في حيف أف المبحوثات التي أجبف بوجود خالفات زوجية مع أزواجيف وىذا راجع حسبيف إلى 11)

، ما ينتج عف العمؿ الميمي مف تعب و إرىاؽ يمحؽ بالعامالت وبالتالي تأثير ذلؾ عمى حياتيف اليومية
نما د أشرف بأنو ال يوجد بيت يخمو مف الخالفات الزوجية وذلؾ ال يرجع لطبيعة العمفق ؿ في حد ذاتو وا 

كما أف المحيط  ،ألحد الطرفيف الشادهىذا يرجع اختالؼ الطباع بيف الزوجيف أو الخصائص 
ا ىؿ الزوجة ( قد يكونوف سببا في ذلؾ وىذأىؿ الزوج و أاالجتماعي مف ذوي العالقة بيف الزوجيف )

ة لعمؿ المرأة ليال حيث الضغوط االجتماعي "د الحسف ومحمد أحمدعزاز محمما اتفقت عميو دراسة " 
 ئج الدراسة إلى أف المرأة العاممة ليال تواجو خالفات زوجية وأسرية .توصمت نتا

 : قضاء وقت كافي مع الزوج (16)الجدول رقم 

 %النسبة  التكرار قضاء وقت كاف مع الزوج
 64 16 نعـ
 36 9 ال 

 100 25 المجموع
    مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

 %64( أعاله و المعنوف بقضاء وقت كافي مع الزوج أف نسبة 16حظ مف الجدوؿ رقـ )نال       
مف المبحوثات أجبف بأف العمؿ بالمناوبة الميمية  ال تؤثر عمى قضائيـ لوقت كاؼ مع أزواجيف في 

 يؤثر عمى قضاء وقت كاؼ مع أزواجيف.  أجبف بأف ذلؾ  %36حيف أف نسبة 

ة بالجدوؿ أعاله يتضح أف المبحوثات ممتزمات بواجباتيف اتجاه مف خالؿ النتائج الخاص       
ويخصصف ليـ الوقت الكافي حرصا منيف عمى عدـ التقصير في حقوقيف سواء العاطفية أو أزواجيف 

المبحوثات في  توبدأوىذا ما  ،الجنسية كما أف مناوبتيف ال تحمؿ دوف قياميف بدورىف كزوجات
خمطف بيف أعماليف المينية ومسؤولياتيف األسرية ومف بينيا العالقة ال ي بأنيفالمقابمة فقد أكدف 

الزوجية كما أنيف أشرف بأف العمؿ بالمناوبة قد ساعدىف عمى تكريس الوقت الكافي لتمبية مختمؼ 
( 2011دراسة ''سياـ الزىراني'' المعوقات االجتماعية لممرأة العاممة'' )تو أثبت طمبات الزوج وىذا ما



  ....................................عرض وتحميل وتفسير البيانات ومناقشة النتائجالفصل السادس
 

 112 

قميمة مف المبحوثات مف أكدف بأف أياـ العمؿ بالمناوبة  %68إلى أف  تقمص مف توفير حيث توصمت 
مع توفير الوقت الكافي لمزوج , أما في ما يتعمؽ بعدـ قضاء الوقت الكافي  ال تقمصو بالتالي فيي 

 مع الزوج فيذا راجع إلى شعورىف بالتقصير اتجاه أزواجيف وعدـ قدرتيف عمى منحيـ الوقت الكافي
  .باإلضافة إلى  تخصيص جؿ أوقاتيف لالىتماـ بأوالدىف و شؤوف بيوتيف عمى حساب أزواجيف

 : توفر الوقت الكافي لمناقشة القرارات األسرية(17)الجدول رقم 
         
 
 
 

                    
    مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

( والمعنوف بتوفر الوقت الكافي في المشاركة في اتخاذ القرارات 17مف الجدوؿ أعاله رقـ )       
"نعـ" أي أنيف يجدف الوقت الكافي لممشاركة في ػػػ ( مف المبحوثات أجبف ب84األسرية نالحظ أف )
 .يروف أنيف ال يجدف الوقت الكافي لذلؾ منيف (%16)، بينمااتخاذ القرارات األسرية

مف النتائج أعاله يتضح أف أغمب المبحوثات يجدف الوقت الكافي لمناقشة القرارات األسرية        
ليذا  ،وذلؾ راجع كوف القرارات المتعمقة باألسرة ال تحتاج إلى التفرغ ليا وتخصيص أوقات معينة لذلؾ

، فعمؿ المرأة وقت المناوبة ال يؤثر عمى المشاركة في القرارات األسريةي ال تتطمب وقت محدد وبالتال
ندة مف طرؼ ما إذا تمقت الموافقة والمسايسال  والمجتمعبعد الزواج غير مف مكانتيا داخؿ األسرة 

ف توفر دخؿ جديد لألسرة فتساعد بذلؾ الزوج وتخفؼ مف أعبائو المادية، الزوج، كيؼ ال وىي اآل
لزامية، وىذا ما توصمت إليو في اتخاد القرارات األسرية  إشراكياصبح وبالتالي أ ضرورة البد منيا بؿ وا 

اج دليؿ عمى كدت اف قبوؿ الزوج عمؿ زوجتو بعد الزو أحيث  ،(2009دراسة لحسف عبد الرحماف )
والحوار في مشاورة والتعاوف األسرة التقميدية وميميا إلى ال التي كانت سائدة في تراجع القيـ الذكورية

 المبحوثات الالتي أجبف بأنيف ال يجدف الوقت الكافي لممشاركة فيما بالنسبة أ اتخاذ القرارات األسرية،
القرارات األسرية وذلؾ راجع في األغمب إلى كونيف يفضمف مناقشة القرارات األسرية في  مناقشة 

يمكف إرجاع ذلؾ كونيف يوليف  ، كمافترات يمارسف فييا عمميف وىذا ما يتزامف وغيابيف عف البيت

 %النسبة  التكرار توفر الوقت الكافي لمناقشة القرارات األسرية
 84 21 نعـ
 16 4 ال
 100 25 المجموع 
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عمى القيـ التقميدية التي ترجع مسؤولية اتخاد القرارات أوال و الميمة ألزواجيف بحكـ محافظتيف ىات
 وآخرا لمزوج.   

    مى عمل الزوجة بالمناوبة الميمية: المستوى التعميمي لمزوج وموافقته ع(18) الجدول رقم 

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

والمتعمؽ بالمستوى التعميمي لمزوج وموافقتو عمى عمؿ الزوجة ( 18) الجدوؿ رقـنالحظ مف        
أي أنيـ  " نعـ ػػػػػ "وي المستوى الجامعي أجابوا بذمف المبحوثات مف %44بالمناوبة الميمية أف نسبة 

مف ذوي %12وي المستوى الثانوي، وذ مف %36موافقوف عمى عمؿ زوجاتيـ بالمناوبة، تمييا نسبة 
قيف أزواجيف غير موافأف  أي"  ال ػػػػػ "مف المبحوثات أجبف  ب %4نجد سط في حيف المستوى المتو 
نفس النسبة توسط حيث مثمى ي المستوى الثانوي والمبالمناوبة الميمية، وقد كانوا مف ذو عمى عمميف 

 .%4ػػػػ والمقدرة ب
ذلؾ بتقبؿ  ارتبطلي كمما مف خالؿ الجدوؿ أعاله يتبيف لنا أنو كمما كاف المستوى التعميمي عا       
المستوى التعميمي عمى القبوؿ بعمؿ  تأثيراألزواج عمى عمميف بالمناوبة الميمية وىذا يفسر وموافقة 

المستوى التعميمي العالي قرارات ذوي األزواج  احتراـالزوجة في المناوبة الميمية، وذلؾ راجع إلى 
ال يخؿ بمياميف المنزلية وىذا  ذلؾ الميني ماداـ زوجاتيف بالعمؿ وتحقيؽ ذواتيف، والتقدـ في مسارىف

  .(9) مف خالؿ الجدوؿؼ عمييا التعر  ما تـ
 
 
 
 

المستوى التعميمي 
لمزوج وموافقته عمى 
 عمل الزوجة بالمناوبة

 المجموع جامعي ثانوي متوسط
 النسبة التكرار

% 
النسبة  التكرار

% 
النسبة التكرار

% 
النسبة  التكرار

% 
 92 23 44 11 36 9 12 3 نعـ
 8 2 / / 4 1 4 1 ال

 100 25 44 11 40 10 16 4 المجموع
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اركة في مناقشة القرارات األسريةعالقة األقدمية بالمش :(19الجدول رقم )  

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

والمتعمؽ باألقدمية والمشاركة في اتخاذ القرارات األسرية نالحظ أف نسبة  (19الجدوؿ رقـ ) مف       
سنة(  30سنة إلى أقؿ مف  20 مف فئة صاحبات األقدمية مف) " بنعـ( مف المبحوثات أجبف " 72%)

تي اللسنة( في حيف أف أعمى نسبة مف المبحوثات ا 20إلى  10 ( مف المبحوثات مف )%12تمييا )
 .  %8سنة ( بنسبة  20إلى  10) سنوات ومف 10قؿ مفأكانت مف فئة " ال ػػ " أجبف ب

مف النتائج أعاله يتضح أف فئة األقدمية العالية يجدف الوقت الكافي لممشاركة في اتخاد القرارات في 
في القرارات نيف ال يجدف الوقت الكافي لممشاركة أنجد أف أصحاب األقدمية القميمة صرحف مقابؿ ذلؾ 

مع العمؿ بالمناوبة و   المبحوثاتدور كبير في تأقمـ في البيت وتفسير ذلؾ أف سنوات األقدمية تمعب 
ضبط برنامجيف والتحكـ فيو بما يسمح ليف بالتنسيؽ والوفاء بأعباء العمؿ زيادة قدرتيف عمى بالتالي 

تستطعف في حيف الالتي ال  ،ي البيتوالبيت وخاصة الوظائؼ الميمة والمشاركة في مناقشة القرارات ف
 . األقؿ أقدمية المشاركة في القرارات ىف المبحوثات 

 
 
 
 
 

عالقة 
األقدمية 

بالمشاركة في 
اتخاذ القرارات 

 األسرية

 10أقل من 
 سنوات

سنوات  10من 
 سنة 20إلى 

سنة  20من 
 30إلى أقل من 
 سنة

سنة فما  30من 
 فوق

 المجموع

 النسبة التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

 84 / / / 72 18 12 3 / / نعم
 16 4 / / / /  2 8 2 ال

 100 25 / / 72 18 20 5 8 2 المجموع
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 : المناوبة الميمية لممرأة العاممة ورعاية األبناءالمحور الثالث
سنتطرؽ مف خالؿ ىذا العنصر إلى عرض البيانات المحصؿ عمييا مف ميداف الدراسة والمتعمؽ       

  لثانية مف أجؿ التحقؽ مف صحتيا كالتالي:ة ابالفرضية الفرعي

    : طبيعة العمل بالمناوبة (20) الجدول رقم 

 %النسبة  التكرار العمل بالمناوبة
 56 14 إجباري
 44 11 اختياري
 100 25 المجموع

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر:                     

مف المبحوثات  %56بالمناوبة أف نسبة بيعة العمؿ والمتعمؽ بط( 20) مف الجدوؿ أعاله رقـ       
أجبف أف العمؿ بالمناوبة إجباري بينما قدرت نسبة المبحوثات المواتي أجبف أف العمؿ بالمناوبة اختياري 

  .%44ػػػػػ قدرت نسبتيـ ب
نتيجة مف خالؿ نتائج الجدوؿ اتضح أف العمؿ بالمناوبة إجباري عمى بعض المبحوثات وذلؾ        

ما أقرتو بعض العامالت خالؿ المقابمة الذي كانت تتضمف مف بيف اسئمتيا سؤاؿ مفاده : ىؿ العمؿ 
بالمناوبة إجباري أـ اختياري؟ ليكوف رد بعض المبحوثات أنو إجباري وذلؾ نظرا لطبيعة المينة التي 

صمحة وىذا ما في المساعة باإلضافة إلى قمة عدد الطبيبات  24تفرض توفر الخدمة فييا عمى مدار 
يدفع باإلدارة إلى وضع نظاـ خاص يتضمف المناوبة ليال داخؿ المصمحة ويستمـز عمى كافة العامالت 

أجبف أف العمؿ بالمناوبة  تيأما بالنسبة لممبحوثات الالبو وبنفس عدد األياـ في كؿ أسبوع، التقيد 
ال فيمكف أو إذا كف موافقات  اختياري فيناؾ مف العامالت مف يستشرف قبؿ وضعيف في المناوبة ما

ىو عدـ وجود أطفاؿ رضع وصغار السف وبالتالي تقؿ المسؤولية أف يكوف قبوليف لمعمؿ بالمناوبة 
بيـ ومراقبتيـ غي غياب والدتيـ كما أف إذا كاف أبنائيف كبار فيـ  خاصة عمى األب المكمؼ باالىتماـ

كما أف مف المبحوثات  ،تحتـ عمييـ األمربالضرورة معتمديف عمى أنفسيـ في قضاء حاجياتيـ إف 
أرجعف اختيارىف لممناوبة حسب أماكف إقامتيف في المناطؽ الشبو الحضرية و الريفية وذلؾ لتفادي 

إلى مكوثيا مع عائمتيا مشكمة النقؿ كما يمكنيا ذلؾ مف االىتماـ بمتطمبات البيت وأفراده باإلضافة 
الديف اليواري ''و'' بوكميخة ليمى '' بعنواف المرأة العاممة لوقت أطوؿ وىذا ما أكدتو دراسة'' محي 
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القاطنة في المناطؽ الشبو حضرية تفضؿ العمؿ   المرأةبالتناوب وطبيعة المينة حيث توصمت إلى أف 
ه االستراتيجية تسبب ليا إجياد ذف ىأطوؿ مع عائمتيا إال أليال وذلؾ لتفادي مشكؿ النقؿ ولبقائيا وقت 

تمعب دورا كبيرا في منح االمتيازات لمعامالت ومف باإلضافة إلى أف األقدمية في العمؿ ، نفسيا وجسديا
 .ما أشارت إليو عدد مف المبحوثات بينيا حرية اختيار توقيت العمؿ وىذا

 أيام المناوبة  : مكان ترك األبناء(21)الجدول رقم 

 

 

 

 

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر:                                          

مف  %52بمكاف ترؾ األبناء أياـ المناوبة، نالحظ اف نسبة( والمتعمؽ 21مف الجدوؿ رقـ )       
قدرت نسبة المبحوثات االتي يتركف أوالدىف عند أىؿ  المبحوثات يتركف أوالدىف مع الزوج، في حيف

، أما بالنسبة لممبحوثات االتي يعتمدف عمى أىميف في التكفؿ باألوالد اياـ المناوبة %32ػػ الزوج ب
 .%16ػػػ فقدرت نسبتيف ب

مف خالؿ النتائج أعاله يتضح أف أغمبية المبحوثات كانت اجابتيف أف أزواجيف ىـ مف يقوموا     
وذلؾ أف أغمب أزواج المبحوثات يكوف عمميف نيارا وبالتالي تقسـ األدوار بيف  ،تكفؿ بأبنائيفبال

حيث تتولى األـ مسؤولية أبنائيا ورعايتيـ في النيار، أما األب فيستخمؼ دورىا في الميؿ  ،الزوجيف
التي  فحسب رأي بعض المبحوثات أف األب ىو األقرب ألبنائو مف أي شخص آخر، أما المبحوثات

أجبف بأنيف يقمف بترؾ أبنائيف مع أىؿ أزواجيف فيناؾ منيف مف يعمؿ أزواجيف كذلؾ في الفترة 
الميمية سواء في نفس القطاع أو في قطاع آخر كالشرطة واألمف، وبالتالي تمجأ المرأة إلى أىؿ الزوج 

ميدية ويعيشوف في نفس أف المبحوثات ال يزالوف مرتبطيف باألسرة التقليكوف أطفاليا أكثر أمنا. أو 
السكف وبالتالي ال يكوف ىناؾ أي عراقيؿ فيما يخص نقؿ األوالد مف منزليـ إلى منزؿ آخر بؿ 

 يحافظوف عمى جو االستقرار دوف أي تحوؿ.

 %النسبة  التكرار مكان ترك األبناء أيام المناوبة 
 52 13 الزوج

 32 7 أىؿ الزوج 
 20 5 أىمؾ 

 100 25 المجموع 
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أما بالنسبة لممبحوثات المواتي أجبف بأنيف يقمف بترؾ أطفاليف مع أىميف فيذا راجع كما ذكرنا أف 
رغبة الزوج في أو عدـ أىميا،  مكاف إقامة بسبب قرب مكاف اقامتيا مف، أو الزوج تكوف مينتو ليال

تحمؿ المسؤولية ومحاولة التممص مف ىذا الدور بحجة اإلرىاؽ والتعب في عممو بالنيار، وىذا ما 
  المبحوثات. عددبو صرحت 

 : تعويض المتكفمون باألبناء لدور األم(22)الجدول رقم 
 
 
 
 
 

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر:                  
 

 %68باألبناء لدور األـ نالحظ أف ( والمتعمؽ بتعويض المتكفموف 22مف الجدوؿ أعاله رقـ )         
أجبف أنو  %32ت ، بينما يوف دور األـ في البمف المبحوثات أجبف أنو ال يمكف أف يعوض المتكفم

 تعويض دور األـ.
مف الجدوؿ أعاله يتضح لنا أف المبحوثات العامالت بالمناوبة عمى دراية تامة بأنو ال يمكف         

ألي شخص تعويض دورىف كونيف يعرفف خصوصية أسرىف، وال يمكف تعويض دورىف ميما كانت 
طراؼ المتكفموف أثناء غيابيف عف البيت سواء كانوا مف أىؿ الزوج أو مف درجة القرابة وااللتزاـ مف األ

أىميف وحتى الزوج نفسو، وخاصة بالنسبة لألوالد صغار السف، فاألـ يقع عمى عاتقيا مسؤولية 
 البيولوجيةاإلشباع العاطفي ليـ مف خالؿ توفير الحناف و األمف النفسي ليـ وذلؾ وفقا لخصائصيا 

أجبف بأف ذلؾ ممكف فأغمبيف ارتأيف أف أىالييف يمكف ليـ تعويض دورىف ولو بشكؿ  في حيف الالئي
نسبي ال سيما إف تكفمت الجدة بيـ أو العمة أو الخالة ، وىذا ما صرحت بو عدد مف المبحوثات 

  " وا دوري ولو بنسبة قميمةأف يعوض بذلؾ بقوليف " إف العمة والخالة ليسوا بغرباء عف األوالد ويمكف ليـ
باإلضافة إلى أف الزوج حسب تعبيرىـ يمثؿ نصؼ الطفؿ اآلخر في تربيتو وحمايتو وبالتالي تكفمو 

 مف شأنو أف يغطي عمى غيابيف ليال.باألبناء 
 
 

 %النسبة  التكرار ء لدور األمتعويض المتكفمون باألبنا
 32 8 نعـ
 68 17 ال

 100 25 المجموع
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 : امتالك الوقت الكافي لالعتناء باألبناء(23) رقمجدول 
 
 
 
 
   

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر:                   

نالحظ أف ( والمتعمؽ بامتالؾ الوقت الكافي لالعتناء باألبناء 23مف خالؿ الجدوؿ رقـ )       
% مف المبحوثات  40 %مف المبحوثات أجبف أنيف يمتمكف الوقت الكافي في حيف مثمت نسبة60

   .جبف بأنيف ال يمتمكف الوقت الكافي لالعتناء بأوالدىفالتي أ

مف خالؿ النتائج المبينة في الجدوؿ أعاله يتضح أف العمؿ بالمناوبة ال يحد مف وقت االعتناء        
حيث أقررف أنيف يمتمكف الوقت الكافي لذلؾ فيف يعتبرف أف ، باألوالد وىذا ما صرحت بو المبحوثات

بيا ألنو يمكف والد ال تتعمؽ بوقت معيف والمناوبة ال تؤثر بأي حاؿ مف األحواؿ مسألة االعتناء باأل
ال يجدف الوقت الكافي لذلؾ فقد أما بالنسبة لمتي أجبف بأنيف ، القياـ بذلؾ في أوقات أخرى مف النيار

رة الميمية صرحف بأنيف يعانيف مف عدـ توفر الوقت الالـز لالعتناء باألوالد وىذا راجع حسبيف إلى الفت
إنجازه  ما تـأحداث النيار التي مر بيا، األوالد وتقييـ لموقوؼ عمى نشاطات و كونيا أىـ فترة في اليوـ 

 وكذلؾ التخطيط لميـو المقبؿ.ومالـ يتـ القياـ بو، 

 : معاناة األبناء بسبب العمل بالمناوبة.              (24) مجدول رق
 

         
 
 

 

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر:             

 

 %النسبة  التكرار امتالك الوقت الكافي لالعتناء باألبناء
 60 15 نعـ
 40 10 ال

 100 25 المجموع

 %النسبة  التكرار بةمعاناة األبناء بسبب العمل بالمناو 
 36 9 نعـ 
 64 16 ال 

 100 25 المجموع 
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( أعاله والمتعمؽ بمعاناة األبناء بسبب العمؿ بالمناوبة اتضح بأف أغمبية 24مف الجدوؿ رقـ )       
 %64ػػػػػ كؿ بسبب عمميف حيث قدرت نسبتيـ بالمبحوثات أجبف بأف أوالدىف ال يعانوف مف أي مشا

في حيف أجابت بعض المبحوثات أنو بالفعؿ أطفاليـ يعانوف مف مشاكؿ بسبب عمميف بالمناوبة 
 .الميمية
ال يعانوف مف أي مشاكؿ فما مف خالؿ النتائج أعاله يمكف القوؿ أف أغمبية المبحوثات أبنائيف        
ي النيار فإنيا تراقب حركاتيـ و تصرفاتيـ وتجادؿ التقرب منيـ أكثر األـ متواجدة مع أبنائيا فداـ 

 مع زمالئيـ و أصدقائيـ وفي مدرستيـ مف حيث عالقتيـ معومعرفة أخبارىـ سواء في عالقاتيـ 
وما إف كانت ىناؾ صعوبات تواجييـ سواء في النطؽ أو الكالـ أو الكتابة ومف  ،وأساتذتيـمعممييـ 
كما أنيف حريصات عمى تقديـ غداء كامؿ ومتوازف ، ذا كانت عدوانية أـ عاديةما إ سموكياتيـحيث 

 .صحي بالدرجة األوؿ نافع ألجساميـألبنائيف و 
 : نوع المشاكل التي يتعرض لها األبناء بسبب عمل األم بالمناوبة(25)الجدول رقم 

 من مجموع اإلجابات                                             مف إعداد الطالبتيفالمصدر:       

أعاله والمعنوف بنوع المشاكؿ التي يتعرض ليا األبناء بسب عمؿ األـ  (25)مف الجدوؿ رقـ        
في  %20ػػػػ يتضح أف ىناؾ مف األبناء مف يعانوف مف مشاكؿ نفسية حيث قدرت نسبتيـ ب بالمناوبة

حيف ىناؾ مف المبحوثات مف أرجعت نوع المشاكؿ التي يتعرض ليا اوالدىـ إلى مشاكؿ عرفية وقدرت 
حيث ث أشارت إحدى المبحوثات أف المشاكؿ التي يعاني منيا أوالدىا ىي جسمية حي %12ػػػ نسبتيا ب

 .%4ػػ قدرت نسبتيا ب
المبحوثات أرجعف نوع المشاكؿ التي يعاني منيا االوالد مف خالؿ النتائج نالحظ أف عدد مف        
، نتيجة حناف االزميف لألوالدمشاكؿ نفسية، وذلؾ راجع لعدـ قدرتيف عمى تعويض الحب والإلى 

إلحساس الطفؿ بالوحدة نتيجة تغيب  ، اوإرىاقيا وتعبيا وعدـ قدرتيا عمى مراقبة أوالدىا بسبب العمؿ
مو ويناـ بجانبيا أـ عنو في الفترة الميمية كيؼ ال  وىي الفترة التي يحب الطفؿ  فييا أف يمسؾ يد األ

 %النسبة  التكرار نوع المشاكل التي يتعرض لها األبناء بسبب عمل األم بالمناوبة
 20 5 نفسية 
 4 1 جسمية
 12 3 معرفية

 100 9 المجموع



  ....................................عرض وتحميل وتفسير البيانات ومناقشة النتائجالفصل السادس
 

 120 

األسبوع الواحد مف ليشعر بالحب واألماف، وبالتالي فيذا الغياب المتكرر ولو عمى فترات متباعدة 
 إلىشعورىـ ىذا تحوؿ بذلؾ يف االرتياح، لخوؼ وعدـ با سنوات 5سيما األقؿ مف ال  تشعر األوالد

تي صرحف بأف اوالدىف يعانوف مف مشاكؿ البالنسبة لممبحوثات ال الوقت أمامرضية مع مرور حالة 
معرفية ، فيذا مرتبط غالبا بمستواىـ الدراسي وتحصيميـ العممي، ويعود ذلؾ لضيؽ الوقت و عدـ قدرة 

ألوالد ومراقبتيا ليـ، خاصة إذا كاف ذلؾ في يوـ مناوبتيا، ضؼ إلى المرأة عمى مراجعة الدروس ل
لألعماؿ المنزلية أو ألخد وتكريسيا الوقت أف عمؿ المرأة ليال في المناوبة وتواجدىا نيارا بالبيت ذلؾ 

، يشغؿ المرأة عف زيارة مدرسة األوالد واالستفسار عف تحصيميـ  قسط مف الراحة بعد ليمة دوف نـو
اما فيما يخص المشاكؿ الجسمية التي يعاني منيا األوالد فيرجع ذلؾ غالبا إلى مشكمة خمقية  ،الدراسي

مند الوالدة وتزداد حالة الطفؿ سوءا بعد غياب األـ عف البيت، كما يرجع ذلؾ غالبا إلى تقصير األـ 
ايتو لمطيو في االىتماـ بطعاـ األوالد واعتمادىا عمى األكؿ السريع نظرا لضيؽ الوقت وعدـ كف

 المنزلي.
 مرض األوالد أيام المناوبة: (26)جدول رقم ال
 
 
 
 
 

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر:                              

ض األوالد أياـ المناوبة، نالحظ أف ما نسبتو ( والمتعمؽ بمر 26الجدوؿ رقـ )نالحظ مف خالؿ        
مف المبحوثات أجبف بنعـ اي سبؽ وتزامف مرض أحد األوالد بأياـ المناوبة، في حيف قدرت نسبة 92%

 .%8ػػػػ المبحوثات االتي أجبف بأنو لـ يسبؽ وأف تزامف مرض احد األوالد بمناوبتيف ليال ب
أف أغمب المبحوثات سبؽ وأف تزامف مرض أحد أوالدىف مف خالؿ نتائج الجدوؿ اعاله يتضح        

بأياـ مناوبتيف ليال، وىذا ما خمؽ لدييف  القمؽ والتوتر نتيجة عدـ قدرتيف عمى مالزمة أوالدىف في 
والتي ال تستطيع مخالفتيا الدخوؿ والخروج مف العمؿ  أوقات مرضيـ، باإلضافة إلى تقيدىف بمواقيت

 عمى األوالدسمبا  المبحوثات أثناء ممئ االستبياف، وىذا ما ينعكس بدوره  أو تجاوزىا، وىذا ما أكدتو
حيث يسبب لو غيابيا عنو أوقات مرضو حرمانا نفسيا، أما فيما يتعمؽ بالمناوبات االتي أجبف بأنو لـ 

 %النسبة  التكرار مرض األبناء أثناء المناوبة
 92 23 نعـ
 8 2 ال

 100 25 المجموع
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 يسبؽ واف تزامف مرض أحد األوالد بأياـ المناوبة، فيذا راجع لعدـ امتالكيف ألوالد أو أنو سبؽ ومرض
 .، وىذا مالـ يخمؽ لدييف أي إشكاؿأحد أوالدىف ولكف تزامف ذلؾ في أياـ راحتيف

 
 : تصرف األم أتناء مرض األوالد في أيام المناوبة(27) جدول رقمال
 
 
 
 
 
 

  مف إعداد الطالبتيفالمصدر:              

( والمتعمؽ بتصرؼ األـ في حاؿ مرض أحد األوالد أياـ 27نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )       
بيـ، أما بالنسبة  مف المبحوثات طمبف مف أزواجيف تولي االىتماـ %72 تونسب ما نالحظ أف، المناوبة

، في حيف لـ تمجأ المبحوثات إلى %5تي اعتمدف عمى شخص آخر فقدرت نسبتيف باللممبحوثات ال
 التغيب كتصرؼ لمواجية الموقؼ.

يعتمدف عمى أزواجيف ويرجعف إلييـ مف خالؿ الجدوؿ أعاله يتضح أف أغمب المبحوثات        
ة العناية بيـ أياـ الصحة ميم ليـ فيتركف(، 18) مسؤولية مالزمتيـ ليـ وىذا ما أكده الجدوؿ رقـ

آخر أف ييتـ باألبناء ألي شخص  ال يمكفشرف أنو أحيث صرخت بو المبحوثات حيث  والمرض
نيف يقمف باالطمئناف عمى األوالد بيف الحيف واآلخر عف أأفضؿ مف والدىـ نظرا لتعمقيـ بو، وأضفف 

التي أجبف بأنيف يعتمدف عمى شخص ا المبحوثاتطريؽ إجراء المكالمات الياتفية، أما فيما يتعمؽ 
مناوبتيف الميمية، فغالبا ما يكوف ىؤالء األشخاص ثناء اقتراف مرض أوالدىف بأأخر في مالزمة أوالدىـ 

سيما إذا  مف أىميا أو أىؿ زوجيا وىـ بطبيعة الحاؿ يكونوف اكثر اىتماما وحرصا عمى رعايتيـ ال
ما فيما يتعمؽ بعدـ قياـ المبحوثات بالتغيب عف أ(، 20)الجدوؿ رقـ  ما أكدهالجدة بذلؾ وىذا  اىتمت

بوظائفيف وتقيدىف بالنظاـ الخاص  التزاميفالعمؿ أثناء مرض األبناء بالمناوبة فذلؾ راجع إلى 
  والذىاب إلى البيت لرعاية أبنائيف.عمييف ترؾ وظائفيف  ما يصعببعمميف فيذا 

 

 %النسبة  التكرار تصرف األم أثناء مرض األوالد في المناوبة
 / / تغيبت عف العمؿ

 72 18 طمبت مف الزوج االىتماـ
 20 5 شخص آخر  اعتمدت عمى

 100 23 المجموع
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   (: امتالك أوالد متمدرسين 28الجدول رقم)
     
 
 
 
 

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر:                       

أف أغمب المبحوثات ( والمتعمؽ بامتالؾ أوالد متمدرسيف 28) مف خالؿ الجدوؿ رقـ نالحظ       
ال يمتمكف  التيفي حيف قدرت نسبة المبحوثات ال %92ػػػ بيف بأوالد متمدرسيف حيث قدرت نس يمتمكف
 .%8ػػػػ أوالد ب
يمتمكف أوالد متمدرسيف بحكـ أنيف مف خالؿ نتائج الجدوؿ أعاله يتضح أف أغمب المبحوثات       

، وىذا ما يخمؽ لممرأة القمؽ والتفكير المستمر باألوالد ومستواىـ في مجمميف متزوجات مند سنوات عدة
أوالد  ال يمتمكفأما بالنسبة لممبحوثات االتي متحاناتيـ بأياـ مناوبتيا ليال، لدراسي ال سيما إذا اقترنت اا

 دوف سف الدراسة والد صغارألدييف  فقد يكوف حديثي العيد بالزواج متمدرسيف فيرجع ذلؾ إلى أنيف 
 دراستيـ، أو لـ يرزقوا باألوالد بعد. ايو أنقد  ـأف أوالدىأو 
 
 : إشراف األم عمى مراجعة دروس األوالد(29) رقمول لجدا
 
 
 
    
 
 

   مف إعداد الطالبتيفالمصدر:            

ؼ عمى مراقبة الدروس مف طرؼ أعاله الذي يمثؿ اإلشرا (29)رقـ   مف خالؿ الجدوؿ       
األميات أف ىناؾ مف المبحوثات مف أجبف أنيف يقمف بمراقبة الدروس في بعض األحياف ألوالدىـ 

 %النسبة  التكرار متالك أوالد متمدرسينا
 92 23 نعـ
 8 2 ال

 100 25 المجموع 

 النسبة التكرار إشراف األم عمى مراجعة دروس األوالد
 40 10 دائما
 60 15 أحيانا
 / / أبدا

 100 25 المجموع 
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قمف بمراقبة دائمة حيث قدرت مف المبحوثات مف أجبف بأنيف ي ىناؾ %60ػػػ حيث قدرت نسبتيـ ب
باإلشراؼ عمى مراقبة الدروس  في حيف ىناؾ مف المبحوثات مف ال يقمف نيائيا  %40ػػ نسبتيف ب
 .%0فقدرت نسبتيـ بػػػػ  ألوالدىـ
 نالحظ مف خالؿ النتائج أعاله أف المبحوثات حريصيف عمى تدريس أبنائيـ أحيانا وتفسير        

 
 (: تصرف األم أثناء اقتران امتحانات األوالد بأيام المناوبة 30الجدول رقم )

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر:       

ف امتحانات األوالد بأياـ المناوبة، ـ أثناء اقترا( والمتعمؽ بتصرؼ األ30مف الجدوؿ رقـ )       
مف المبحوثات أجبف بأنيف يتوليف تدريس أوالدىف أياـ المناوبة، تمييا نسبة  %48نالحظ أف نسبة 

أجبف أف الزوج ىو مف  %20أقررف أف أبنائيف يقوموف بتجييز امتحاناتيـ لوحدىـ في حيف  24%
 ساعدة مف األىؿ.صرحف أنيف يطمبف الم %8يتولى تدريسيـ، تمييا نسبة 

مف النتائج أعاله يتضح لنا أف أغمب المبحوثات يتوليف تدريس أبنائيف أثناء تزامف فترة      
يستغمف فترة تواجدىف في البيت نيارا ويقمف بشرح ومراجعة االمتحانات مع عمميف في المناوبة حيث 

ر عف تجييز األبناء المتحاناتيـ الدروس ألبنائيف قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ، أما بالنسبة التي تمييا تعب
لوحدىـ وفي الغالب يمثموف أبناء العامالت الذيف بمغوا مستوى أصبحوا فيو عف غنى عف مراجعة 
أمياتيـ وآبائيـ ليـ، وبالتالي فيـ يعتمدوف عمى أنفسيـ، في حيف الذيف صرحوا أف الزوج ىو مف 

ترة التي يتواجدوف فييا في البيت وبالتالي يتولى تدريسيـ فعمى األغمب ىو انشغاؿ العامالت في الف
يتولى الوالد تدريسيـ في فترة ما حسب ما صرحت بو المبحوثات في المقابمة، أما الذيف يطمبوف مف 
األىؿ فاألغمب يكوف كال الوالديف في حالة انشغاؿ في وقت واحد وىو ما يحتـ لجوئيف لالستعانة 

 باألىؿ.

 %النسبة  التكرار والد بأيام المناوبةتصرف األم أثناء اقتران امتحانات األ 
 24 6 يجيزوف امتحاناتيـ لوحدىـ 

 20 5 يتولى الزوج تدريسيـ
 8 2 طمب المساعدة مف األىؿ

 48 12 تتوليف تدريسيـ
 100 25 المجموع 
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 ناوبة المستمرة عمى تربية األبناء: انعكاسات الم(31) الجدول رقم
       

      
 

                                    
    مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

عمؽ بانعكاس المناوبة عمى تربية االبناء نالحظ أف ما والمت (31)مف خالؿ الجدوؿ أعاله رقـ        
مف المبحوثات بمصمحة التوليد بمستشفى الصديؽ بف يحي أجبف بنعـ أي أف المناوبة  %60نسبتو 

مف المبحوثات أجبف بػػػ " ال " أي أف المناوبة ال  %40تنعكس سمبا عمى تربية األبناء في حيف أف 
       تنعكس سمبا عمى تربية األوالد.

مف النتائج أعاله يتضح لنا أف المناوبة حسب المبحوثات تؤثر سمبا عؿ تربية األبناء وتفسير        
ذلؾ أف غالبية المبحوثات تريف أف العمؿ بالمناوبة يؤثر عمى تربية األبناء وذلؾ لكوف غيابيف عف 

تواجدىف بالبيت في الفترة البيت في فترة الميؿ يفقدىف التواصؿ مع أبنائيف  ومرافقتيف، كما أف 
الصباحية يتزامف مع وجود األبناء في المدرسة أو النشغاليف بأمور وأعباء أخرى داخؿ وخارج البيت 

لالعتناء باألبناء وتربيتيـ، وبالتالي ينعكس سمبا عمى ذلؾ، في حيف األمر الذي يحد مف الوقت الالـز 
سمبا عمى تربية األبناء فيذا راجع إلى قمة عدد  أف المبحوثات الالتي أجبف أف المناوبة ال تنعكس

أوالدىف وكذلؾ وجود أغمب األوالد في وضعية ال يحتاجوف فييا إلى ذلؾ االىتماـ الكبير خاصة وأنيـ 
 مف ذوي األعمار الكبيرة وبالتالي تقؿ الرعاية الكبيرة نحوىـ نوعا ما.

 صل االجتماعيتالك األوالد لحسابات عمى مواقع التواام :(32)الجدول 

 
 
 
 

                     
    مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

 %النسبة  التكرار انعكاسات المناوبة المستمرة عمى تربية األبناء
 60 15 نعـ 
 40 10 ال

 100 25 المجموع

 %النسبة  التكرار امتالك األوالد لحسابات عمى مواقع التواصل االجتماعي
 48 12 نعـ
 52 13 ال

 100 25 المجموع
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 ماعياالجتوالمتعمؽ بامتالؾ األوالد لحسابات عبر مواقع التواصؿ  (32)مف الجدوؿ رقـ        
مف المبحوثات يممؾ أوالدىا حسابات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، في  %52ف ما نسبتو أنالحظ 

حيف قدرت نسبة المبحوثات االت أجبف بأف أوالدىف ال يممكف حسابات عبر مواقع التواصؿ 
 . %48ػػ االجتماعي ب

مؾ أوالدىف حسابات عبر مواقع مف خالؿ النتائج أعاله نالحظ بالنسبة لممبحوثات االتي ال يمت      
أنيـ غالبا لـ يصؿ أوالدىف السف التي يسمح ليـ فييا بفتح ىذا النوع مف  االجتماعيالتواصؿ 
أف بعض المبحوثات  وىذا ما أوضحتو المبحوثات أثناء اإلجابة عف أسئمة االستمارة، كما الحسابات،

ات الطابع الترفييي ذ ةلعاب اإللكترونيألاالجتماعي باصرحف بأنيف يقمف باستبداؿ مواقع التواصؿ 
في نفس الوقت، أما المبحوثات االتي  ـ نفسيأالتعمـ والترويح عف لألوالد ، وذلؾ حتى يتسنى التعميمي

أجبف بأف اوالدىف يمتمكوف حسابات عبر مواقع التواصؿ االجتماعي فأرجعف ذلؾ إلى كوف أوالدىف 
ه الحسابات وبطريقة سميمة وصحيحة، حيث أنيـ يستعممونيا عمى وعي ودراية تامة بكيفية استخداـ ىذ

المبحوثات مف  مف ىناؾ، باإلضافة إلى أف ـ المدرسيةأوقات فراغيـ وانتيائيـ مف إتماـ واجباتي
ـ ييؿ عميسليذا النوع مف الحسابات ي وامتالكيـوي المستوى الجامعي ذصرحف بأف أوالدىف مف 

مف استيعابو  ما تـحوؿ  واآلراءتبادؿ األفكار تيـ وذلؾ مف خالؿ وأساتذعممية التواصؿ مع زمالئيـ 
أنو يساىـ وبشكؿ كبير في تعزيز ثقافتيـ العامة مف خالؿ  ،استصعباه منيا كماالدروس وما تـ 

 المنشورات العممية اليادفة التي يتـ تداوليا عبرىا، ولكف ىذا ال يتأتى إال عف طريؽ حسف استخداميا.
 

 (: مراقبة األم لحسابات األوالد عبر مواقع التواصل االجتماعي 33الجدول رقم )
 
 
 
  
 
 

    مف إعداد الطالبتيفالمصدر:       

 

 %النسبة  التكرار مراقبة األم لحسابات األوالد عبر مواقع التواصل االجتماعي
 16 4 دائما
 20 5 أحيانا
 12 3 أبدا

 100 12 المجموع
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عبر مواقع التواصؿ  بناءوالمتعمؽ بمراقبة األـ المناوبة ليال لحسابات األ (33مف الجدوؿ رقـ )       
، في حيف قدرت نسبة مف المبحوثات يقمف بمراقبة ىذه الحسابات دائما %20 أف ما نسبتو االجتماعي

يف عبر مواقع التواصؿ االجتماعي بػػػ بأنيف دائمات المراقبة لحسابات أبنائالمبحوثات الالتي أجبف 
 .%12ىذه الحسابات فقدر ذلؾ بػ ، أما بالنسبة لممبحوثات الالتي أجبف أنيف ال يقمف مراقبة % 16

مف خالؿ نتائج الجدوؿ أعاله يتضح لنا أف المبحوثات المواتي أجبف عمى أنيف عمى إطالع دائـ      
أنيف عمى  عمى ىذه الحسابات فإنيف بررف ذلؾ بأنيف يمتمكف الوقت كممات سر ىذه الحسابات ف كما

عمـ بامتالؾ أبنائيف ليذا النوع مف الحسابات كما أنيـ يقوموف بترؾ حساباتيـ مفتوحة عمى اليواتؼ 
عمى جياز الحاسوب وىذا ما يسيؿ عمييف عممية الولوج إلى ىاتو الحسابات أو  باألبويفالخاصة 

يف يقوموف بمشاركة مبحوثات مف صرحف بأف أبنائوتفقد محتوياتيا، باإلضافة إلى أف ىناؾ مف ال
عمييف عممية المراقبة الدائمة بطريقة  ما يسيؿأمياتيـ مختمؼ المنشورات الخاصة بحساباتيـ، وىذا 

أما بالنسبة لممبحوثات المواتي صرحف بأف مناوبتيف تكوف بيف الحيف واآلخر، فيذا راجع مباشرة،  غير
مراقبة ىذه  دـ قدرت المبحوثات عمى، أما فيما بعىذه الحسابات ةلى تولي األب مسؤولية مراقبإ

الحسابات وبشكؿ مطمؽ، فأرجعف ذلؾ غمى طبيعة الشباب في مرحمة المراىقة كونيا مرحمة حساسة 
اقبة تدخؿ في خصوصياتيـ ومساس بشخصيتيـ كونيـ يمروف بيا حيث يعتبروف أف ىذه المر 

عمى تمييز الصحيح مف الخطأ ناضجوف، وىـ بذلؾ في غنى عف ىذه المراقبة، وبالتالي فيـ قادريف 
 في سموكيـ.
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 ك الوقت الكافي لمعناية باألوالداألقدمية في العمل وامتال  (:34الجدول رقم )

  مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

امتالؾ الوقت الكافي باألقدمية في العمؿ لمتعمؽ بعالقة ( وا34) الجدوؿ أعاله رقـمف خالؿ        
 30لى أقؿ مف إ 20 مف) ذوات األقدمية مف المبحوثات مف  %48لمعناية باألوالد ، نالحظ أف نسبة 

وات ذ، في حيف قدرت نسبة المبحوثات سنوات( 10األقؿ مف  ) وات األقدميةذل %8سنة(، تمييا نسبة 
أي أنيف يمتمكف الوقت الكافي لمعناية  "نعـػػػ " أجبف ب %4سنة( بػ  20 إلى أقؿ مف 10األقدمية مف)

 باألوالد، 
في حيف قدرت نسبة المبحوثات الالتي أجبف بأنيف ال يممكف الوقت الكافي لمعناية باألوالد        

لفئة ا سنوات(، تمييا نسبة10وات األقدمية ) األقؿ مف ذبالنسبة لممبحوثات  %28ػػػػ فقدرت نسبتيف ب
 %8سنة( بنسب  30سنة إلى أقؿ مف  20و)مف  سنة( 20إلى أقؿ مف  10) مف ذوات األقدمية 

 عمى التوالي. %4و
يجاد مف خالؿ عرض النتائج أعاله يتضح لنا بأف ىناؾ عالقة بيف األقدمية         العالية لمعامالت وا 

لية زاد التحكـ في الوقت المخصص لمعناية الوقت الكافي لمعناية باألوالد أي أنو كمما كانت األقدمية عا
يجاد الوقت الكافي لمعناية باألوالد وذلؾ راجع  باألوالد في حيف أنيا كمما قمت األقدمية قؿ التحكـ وا 

يجاد الوقت الكافي لمعناية باألوالد ، وذلؾ راجع باألساس إلى قدرة أصحاب باألساس إلى قدرة التحكـ وا 
برنامجي البيت والعمؿ وبالتالي الوفاء  التحكـ فيب خبرة تمكنيف مف األقدمية العالية إلى اكتسا

األقدمية في 
العمل  وامتالك 
الوقت الكافي 
 لمعناية باألوالد

 10أقل من 
 سنوات

سنوات  10من 
 سنة 20إلى 

سنة  20من 
 30إلى أقل من 
 سنة

 فما سنة 30من 
 فوق

 المجموع

 النسبة التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

نسبة ال التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

 60 15 / / 48 12 4 1 8 2 نعم
 40 10 / / 4 1 8 2 28 7 ال

 100 25 / / 52 13 12 3 36 9 المجموع
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 ال يمتمكفعند صاحبات األقدمية المنخفضة حيث صرحف أنيف  ماال يوجدبالتزامات الوظيفتيف وىذا 
       .الوقت الكافي

 بسبب عمل األم بالمناوبة الميمية مشاكل معاناتهم منعدد األوالد و (: 35) الجدول رقم 

 مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

والمتعمؽ بعدد األوالد ومعاناتيـ مف مشاكؿ بسبب عمؿ األـ  (35) الجدوؿ رقـمف خالؿ        
ال  ( والدأ 5 إلى 3مف  الالتي يمتمكف ) مف المبحوثات %32ما نسبتو  ف أالميمية، نالحظ  بالمناوبة
 أوالد( 5أكثر مف  )مف المبحوثات الالتي يمتمكف  %24، تمييا نسبة ىف مف مشاكؿأوالد يعاني

في حيف قدرت ، %8ػ ػب فقدرت نسبتيف  ( 3أقؿ مف  مبحوثات الالتي يمتمكف عدد أوالد )لمنسبة بال
أرجعف نوع ىذه المشاكؿ و أي أف أوالدىف يعانوف مف مشاكؿ "  نعـأجبف بػػػ " نسبة المبحوثات الالتي 
      ( والالتي يمتمكف أوالد 5إلى  3 لكؿ مف المبحوثات الالتي يمتمكف مف ) %8إلى نفسية وذلؾ بنسبة 

( فقدرت نسبتيف بػػػػ  أوالد 3) أقؿ مف  (، أما بالنسبة لممبحوثات الالتي يمتمكف أوالد 5أكثر مف  )
ض ليا أوالدىف إلى يتعر  ، في حيف قدرت نسبة المبحوثات الالتي أرجعف نوع المشاكؿ التي4%

أما بالنسبة لممبحوثات الالتي يمتمكف عدد أوالد  ،أوالد( 5) أكثر مف  تي يمتمكفوالال %8معرفية بػػػػ 
، في حيف سجمت نسبة المبحوثات الالتي أرجعف نوع %4فقدرت نسبتيف بػػػػ  أوالد( 5إلى  3)مف 

وىذا لصالح المبحوثات  %4يف بػػػػ الجسمية فقدرت نسبتإلى األبناء  االمشاكؿ الالتي يتعرض لي
  أوالد(. 5إلى أقؿ مف  3تمكف عدد أوالد) مف الالتي يم

عدد األوالد 
ومعاناتيـ مف 

 مشاكؿ

 موعالمج أوالد 5أكثر من  أوالد 5إلى  3من  أوالد 3أقل من  
 النسبة التكرار

% 
 النسبة  التكرار

% 
 النسبة التكرار

% 
النسبة  التكرار

% 
 20 5 8 2 8 2 4 1 نفسية نعـ 

 12 3 8 2 4 1 / / معرفية 
 4 1 / / 4 1 / / جسمية

 64 16 24 6 32 8 8 2 ال
 100 25 40 10 48 12 12 3 المجموع
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والد وبيف معاناتيـ مف ف ىناؾ عالقة بيف عدد األأمف خالؿ نتائج الجدوؿ أعاله، يتضح        
كمما زاد أي أنو كانت نفسية أو معرفية أو جسمية بسبب عمؿ األـ في المناوبة الميمية،  سوآءامشاكؿ 

عدد األوالد كمما صاحبو بذلؾ بروز ليذه المشاكؿ باختالؼ نوعيا، أي أف امتالؾ عدد قميؿ مف 
والحرص  بتخصيص الوقت الكافي لكؿ أبنائياليال خاصة، األوالد يسمح لممرأة العاممة عامة والمناوبة 

ف أفإف ذلؾ مف شأنو أوالد  3فالمبحوثات الالتي يمتمكف أوالد أثر مأف  ومراقبتيـ في حيفالدائـ عمييـ 
ى مراقبتو يحدث مشاكؿ لمطفؿ ميما كاف نوعيا نظرا لعجز المرأة المناوبة ليال وصعوبة قدرتيا غم

  وترقب حركاتيـ وسموكيـ.
 : األقدمية في العمل و اإلشراف عمى مراجعة الدروس لألوالد(36)الجدول رقم 

 إعداد الطالبتيف مفالمصدر: 

، نالحظ لألوالد والمتعمؽ باألقدمية في العمؿ واإلشراؼ عمى مراجعة الدروس (36الجدوؿ )مف        
سنة( أجبف أنيف يقمف  20 أقؿ مف إلى 10وات األقدمية مف )ذمف المبحوثات  %36أف ما نسبتو 

إلى أقؿ  20ات االقدمية )مفو ذمف %16شراؼ عمى مراجعة الدروس ألوالدىف أحيانا، تمييا نسبة باإل
سنوات االتي يقمف باإلشراؼ عمى  10وات األقدمية األقؿ مف ذأما بالنسبة لممبحوثات  سنة( 30مف 

، أما بالنسبة لممبحوثات الالتي أجبف %12بيف الحيف واآلخر فقدرت نسبتيف بػػػػ مراجعة دروس األوالد 
 10) وات األقدمية مفذل %24بػػػػ قدرت نسبتيف بأنيف دائمات اإلشراؼ عمى مراجعة دروس األوالد ف

سنة( فقدرت  30إلى أقؿ مف  20 وات األقدمية )مفذسنة(، أما بالنسبة لممبحوثات  20إلى أقؿ مف 
 .%4سنوات بػػػػ  10ات األقدمية األقؿ مف و ذ، تمييا فئة المبحوثات %8بػػػػ نسبتيف 

األقدمية في العمل 
ومراجعة الدروس 

 لألوالد

 10من  أقل
 سنوات

إلى أقل  10من 
 سنة 20من 

إلى أقل  20من 
 سنة 30من 

 المجموع

النسبة  التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

 36 9 8 2 24 6 4 1 دائما
 64 16 16 4 36 9 12 7 أحيانا 

 / / / / / / / / أبدا
 100 25 24 6 60 15 16 4 المجموع
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حوثات مف ذوات األقدمية المتوسطة يشرفف عمى يتضح أف أغمب المب الجدوؿمف خالؿ نتائج        
السف  وابناء المبحوثات قد تجاوز أفيذا راجع إلى كوف مراجعة الدروس ألوالدىف بيف الحيف واآلخر، 

 الذي يعتمدوف فيو بشكؿ مطمؽ عمى األميات في مراجعة الدروس ليـ ، كما يرجع ذلؾ لكوف األميات
وبة عمى توفيرىف لموقت االـز لمراجعة الدروس لألوالد وبالتالي العمؿ بالمناعمى دراية تامة بانعكاس 

أما بالنسبة لممبحوثات االتي أجبف بأنيف  ،او أىميا أو أىمو خرى سواء الزوجاستعانتيف بأطراؼ أ
المبحوثات  استطعف بعد سنوات  دائمات اإلشراؼ عمى مراجعة الدروس ألوالدىف، فيذا راجع لكوف

ـز والكافي لكؿ فرد مف التوقيتيف وبالتالي قدرتيف عمى تخصيص الوقت العمؿ طويمة التحكـ في 
سيما األبناء وكؿ ما يتعمؽ بتحصيميـ الدراسي، وعميو يمكف القوؿ أف ىناؾ عالقة بيف  األسرة وال

شرافيا عمى مراجعة الدروس لألوالد ، أي أنو كمما زادت أقدمية أقدمية المرأة العاممة بالمناوبة الميمية وا 
 مف جميعداء مياميا التقميدية وابرزىا رعاية األوالد أالمرأة المناوبة ليال كمما زادت قدرتيا عمى 

   .النواحي، والعكس صحيح

تمام الواجبات المنزلية  المحور الرابع: المناوبة الميمية وا 
بالفرضية سنقوـ مف خالؿ ىذا العنصر بعرض البيانات المجموعة مف ميداف الدراسة والمتعمقة       

 البيانات: صحتيا وفيما يمي عرض ألىـ ىذه الفرعية الثالثة وذلؾ مف أجؿ التحقؽ مف
 : تخصيص الوقت لمقيام باألعمال المنزلية(37) الجدول رقم 

 

 

 
 

 ف إعداد الطالبتيفمالمصدر:        

، نالحظ أف نسبة والمتعمؽ بتخصيص الوقت لمقياـ باألعماؿ المنزلية  (37الجدوؿ ) مف خالؿ     
بالنسبة الوقت لمقياـ باألعماؿ المنزلية، أما  أي أنيف  يخصصف " نعـبػػػػ " مف المبحوثات أجبف  84%

نيف ال يقمف بتخصيص الوقت لمقياـ ي أأ %16التي أجبف بػ ال فقدرت نسبتيف بػػػػ المبحوثات ال
 باألعماؿ المنزلية.

 %النسبة التكرار تخصيص األم الوقت لمقيام باألعمال المنزلية
 84 21 نعـ
 16 4 ال

 100 25 المجموع
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مف خالؿ نتائج الجدوؿ أعاله يتضح أف أغمب المبحوثات المناوبات ليال يخصصف الوقت        
وىذا يشير إلى درايتيف التامة بضرورة خمؽ التوازف بيف لمقياـ باألعماؿ المنزلية الواجب عمييف تأديتيا 

المنزلية، وذلؾ مف خالؿ التقسيـ الزمني الذي تتبعو المرأة المناوبة ليال والذي المياـ المينية والمياـ 
يتيح ليا تأدية ىذه المياـ بأريحية وبالشكؿ المطموب دوف تقصير، وىذا ما أكدتو المبحوثات حيث 

بيا  أشرف إلى أف العمؿ بالمناوبة الميمية يكوف في الفترة الميمية، كما أف جؿ الوظائؼ المنزلية تقوـ
ال ، أما بالنسبة لممبحوثات الالتي أجبف بأنيف تستأنؼ تأديتيا في اليوـ المواليمنيا ف تبقىوما ينيارا ، 
الوقت لمقياـ باألعماؿ المنزلية، فأرجعف ذلؾ إلى تمقييف المساعدة مف طرؼ الزوج  بتخصيص يقمف

سوى القميؿ ال يتبقى ليف و ف عاتقيواألبناء سواء البنات أو الذكور وبالتالي تقؿ المياـ الممقاة عمى 
 .لتأديتو وغالبا ما تقتصر ىذه المياـ المتبقية عمى الطيو والذي تقـو بو صباحا

  (: طبيعة األعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة العاممة بالمناوبة الميمية38الجدول رقم )

 

 

 

 
 

 مف إعداد الطالبتيفالمصدر:         

والمتعمؽ بطبيعة األعماؿ المنزلية التي تقـو بيا المرأة العاممة  (38رقـ )الجدوؿ  مف خالؿ       
نسبة لممبحوثات الالتي مف المبحوثات وصفف أعماليف المنزلية بالعادية، أما بال %72ف نسبة أنالحظ 
، في حيف لـ تصرح أي مف المبحوثات %28فقدرت نسبتيف بػػػػ  عماليف المنزلية بالشاقةأوصفف 

 ببساطة األعماؿ المنزلية الالتي يقمف بيا.

ف أغمبية المبحوثات يعتبرف أف طبيعة األعماؿ أمف خالؿ نتائج الجدوؿ السابؽ، نالحظ        
عادية وروتينية ال تستدعي جيدا كبيرا ألدائيا، باإلضافة إلى أف التكنولوجيا  المنزلية التي يقمف بيا

منزلية التي تقمص الجيد والوقت في القياـ باألعماؿ المنزلية  قد وفرت ما يعرؼ باألدوات الكيرو اليوـ 
المساعدة مف طرؼ انو ىناؾ مف المبحوثات مف يتمقيف  إنجازىا كماحيث بسطتيا وساعدتيف عمى 

 %النسبة  التكرار طبيعة األعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة
 28 7 شاقة 
 72 18 عادية
 / / سيمة

 100 25 المجموع 



  ....................................عرض وتحميل وتفسير البيانات ومناقشة النتائجالفصل السادس
 

 132 

بناتيف البالغات في تأدية ىذه المياـ، وىذا ما حررىا مف بعض األعماؿ المنزلية، أما فيما يتعمؽ 
العمؿ  انعكاساألعماؿ المنزلية تتصؼ بالشقاء، فيذا راجع إلى  هىذف أ بالمبحوثات الالتي يريف

مى تأدية واجباتيف عجاىدات بالمناوبة ليال عمى صحة المبحوثات، حيث صرحف بأنيف يسعيف دائما 
ف كاف ذلؾ عمى حساب صحتيف، وبالتالي فيذه المياـ حتى  المنزلية تجاه أفراد األسرة المختمفة حتى وا 

ف كانت تبدو بسيطة إال أنيا بالنسبة ليف تبدو شاقة ال سيما في حاالت التعب واإلرىاؽ الذي  وا 
ثات غالبا يممكف أبناء صغار السف وبالتالي فيف يصاحب أياـ مناوبتيا، كما أف ىاتو النسبة مف المبحو 

ال يتمقيف المساعدة بؿ بالعكس تزداد صعوبة ىذه المياـ، كما أف السف يمعب دور كبير في تأدية ىاتو 
ألي مجيود عضمي  استصعابياالمياـ، فكمما تقدمت المرأة في السف كمما قمت قدرتيا األدائية وبالتالي 

ف كاف بسيطا.  حتى وا 

 : توفر الوقت الكافي لممرأة المناوبة ليال واالهتمام بشؤون المنزل(39)ل رقم الجدو

 %النسبة  التكرار توفر الوقت الكافي لممرأة المناوبة ليال واالهتمام بشؤن المنزل
 64 16 نعـ 
 36 9 ال 

 100 25 المجموع
 مف إعداد الطالبتيفالمصدر:   

، نالحظ أف وجود الوقت الكافي لالىتماـ باألوالدمتعمؽ بػالو  (39)الجدوؿ مف خالؿ نتائج        
أنيف يمتمكف الوقت الكافي لالىتماـ بشؤوف المنزؿ، في  " أي بػػػػ " نعـمف المبحوثات أجبف  64%

لالىتماـ بشؤوف المنزؿ بػ الوقت الكافي  ال يممكفحيف قدرت نسبة المبحوثات الالتي أجبف بأنيف 
36%. 

بشؤوف  ئج الجدوؿ أعاله، يتضح أف المبحوثات لدييف الوقت الكافي لالىتماـمف خالؿ نتا       
بشكؿ يومي وبصفة دائمة أي أنو كؿ يوـ عمؿ بالمناوبة  ال يكوف، فيذا راجع إلى كوف عمميف البيت

مياـ الألي نقص فيما يتعمؽ ب يابتدارك، وىذا ما يسمح ليا يقابمو يوميف إلى ثالث أياـ راحةالميمية 
تماميا، باإلضافة المن أف الزوج يقوـ بمساعدة زوجتو في تأدية ىذه المياـ ، كما أنيا تتمقى إلى زلية وا 

ىذه المياـ كونيـ مدركيف  تأديةالدعـ مف طرؼ أوالدىا وبالتالي فيـ يقدموف المساعدة ليا في 
لى أف ىناؾ مف لممجيودات التي تبدليا األـ مف أجؿ تمبية حاجياتيـ ، كما أشارت بعض المبحوثات إ
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حيث أنو يمكف تقديميا أو تأخيرىا  ،األعماؿ المنزلية التي ال تحتاج بالضرورة وقت معيف لمقياـ بيا
نيا أف تعزز وقت االكثر أا  العضمية، وبالتالي ىذه المساعدة مف شحسب ظروفيف المينية ومجيوداتي

وقت الكافي لالىتماـ بشؤوف البيت فيذا لمراحة، أما بالنسبة لممبحوثات الالتي أجبف أنيف ال يمتمكف ال
راجع غمى عدـ قدرتيف عمى تخصيص الوقت وتقسيمو بيف الوظائؼ المنزلية والوظائؼ المينية، وقد 

أخرى خارج البيت أياـ الراحة وبالتالي تقمص وقتيف وعدـ كفايتو  بارتباطات إلى انشغاليفيعود 
 بالبيت وشؤونو بشكؿ يومي.  لالىتماـ

 سبب عدم توفر الوقت الكافي لالهتمام بشؤون المنزل  :(40)م الجدول رق

 %النسبة  التكرار سبب عدم توفر الوقت الكافي لالهتمام بشؤون المنزل
 8 2 عدـ توفر وقت فراغ
 16 4 كثرة ساعات العمؿ

 12 3 عدـ القدرة عمى التغيب
 100 9 المجموع

 من مجموع اإلجابات                                   مف إعداد الطالبتيفالمصدر:         

بشػؤوف البيػت، نالحػظ  لالىتمػاـبسبب عدـ توفر الوقػت الكػافي والمتعمؽ  (40) الجدوؿ رقـمف        
تػي الال يتوفر لدييف وقت فراغ لالىتماـ بشػؤوف البيػت،  فػي حػيف قػدرت نسػبة المبحوثػات ال %16أف 

في عدـ توفر الوقت الكافي ليف لالىتماـ بشػؤوف البيػت، أمػا أجبف بأف كثرة ساعات العمؿ ىي السبب 
تي أرجعف عدـ قدرتيف عمى التغيب كأحد االسباب التي حالت دوف توفيرىف الفيما يتعمؽ المبحوثات ال

  .%12ػػػػ لموقت الكافي لالىتماـ بشؤوف البيت فقدرت نسبتيف ب

 لالىتمػػاـالوقػػت الكػػافي  ال يممكػػفمبحوثػػات ال، نالحػػظ أف اغمػػب خػػالؿ نتػػائج الجػػدوؿ أعػػالهمػػف        
 ئيف ينػػػتج عػػػف بقػػػا ، ومػػػابكاممػػػوبشػػػؤوف البيػػػت، وأرجعػػػف ذلػػػؾ لكثػػػرة سػػػاعات العمػػػؿ والتػػػي تشػػػمؿ الميػػػؿ 

رىاؽ  تمستيقظا ذلؾ إلى شعورىف باألرؽ باإلضافة إلى أف تفكيػرىف  وامتدطواؿ ىذه الفترة مف تعب وا 
العوامػؿ ترىػؽ البنيػة الجسػدية  ىػذه لقمػؽ وال اطمئنػاف وكػؿ المستمر فػي األوالد يخمػؽ لػدييف حالػة مػف ا

مػف  المبحوثػاتكمػا أف ىنػاؾ مػف  البيػتبشػؤوف  االىتمػاـعدـ قػدرتيا عمػى  وبالتاليلممرأة المناوبة ليال 
عػف األوالد حيػث  يف غيػابعد المناوبة يحػاولف جاىػدات تعػويض صرحف بأنيف عند العودة إلى البيت ب

االىتمػاـ بشػؤوف ليف  ال يتسنىوبالتالي  ،سيما صغار السف منيـ امؿ ليـ الأنيف يخصصف الوقت الك



  ....................................عرض وتحميل وتفسير البيانات ومناقشة النتائجالفصل السادس
 

 134 

ما بالنسػبة لممبحوثػات الالتػي أرجعػف عػدـ قػدرتيف عمػى تػوفير الوقػت الكػافي أالبيت بالشكؿ المطموب، 
لالىتمػػاـ بشػػؤوف البيػػت إلػػى عػػدـ قػػدرتيف عمػػى التغيػػب، فيػػذا يشػػير إلػػى التػػزاـ المبحوثػػات بعمميػػف فػػي 

فػػي حػػاؿ تغيػػبيف عػػف ينجػػر عنػػو مػػف عقوبػػات  لمػػوائح وقػػوانيف عمميػػف ومػػا واحتػػراميفة الميميػػة، المناوبػػ
وظػػػائفيف، باإلضػػػافة إلػػػى تحمميػػػف لمسػػػؤوليتيف المينيػػػة وضػػػرورة تواجػػػدىف فػػػي مكػػػاف عمميػػػف وحاجػػػة 

 عػدـالمرضى لخدماتيف في ىذه الفترة الحساسة مف النيار، أمػا بالنسػبة لممبحوثػات الالتػي صػرحف أف 
، فيرجع ذلؾ النشغاليف بمياـ أخرى داخؿ وخارج البيت يولونيػا لالىتماـ بشؤوف البيتفراغ وقت  وفرت

 عائميػةو لزيػارات أاالىتماـ األكبر كزيارة األوالد في المدارس والسؤاؿ عمى مستوى تحصػيميـ الدراسػي، 
 كػػوف أكثػػر أىميػػة وبالتػػالي فغالبػػا مػػا يخصصػػف أيػػاـ راحػػتيف بعػػد منػػاوبتيف يخصصػػنيا لميػػاـ أخػػرى ت

  .حسب تعبيرىف تأجيميا عمىليف وال يمكف  بالنسبة

     (: االنضباط في العمل وتحضير وجبة العشاء41) جدول رقم

 

 

 
 

 مف إعداد الطالبتيفالمصدر:              

والمتعمؽ باالنضباط في العمؿ وتحضير وجبة العشاء، نالحظ أف أغمب  (41الجدوؿ رقـ) مف       
نسبتيف بػػػػ تحضيرىف لوجبة العشاء حيث قدرت  ال يعيؽفي عمميف  انضباطيفالمبحوثات يؤكدف أف 

عشاء ، أما بالنسبة لممبحوثات الالتي أجبف بأف انضباطيف في عمميف يعيؽ تحضيرىف لوجبة ال72%
 .%28بػػػػ فقدرت نسبتيف 

 تحضير وجبةالمرأة مف  ال يمنعالعمؿ  مف خالؿ نتائج الجدوؿ أعاله يتضح أف االنضباط في       
طيمة الفترة الصباحية وىذا الوقت كاؼ لقياميف العشاء وىذا راجع لكونيف متواجدات في المنزؿ 

التحاقيف بعمميف يكوف عمى ضافة إلى أف بواجباتيف المنزلية مف ضمنيا تحضير وجبة العشاء، باإل
(، حيث أف المرأة العاممة 35الساعة الخامسة أو السادسة مساءا، وىذا ما أكدتو نتائج الجدوؿ رقـ )

معيف تقسـ مف خاللو مياميا داخؿ البيت وفقا لبرنامج عمميا  برنامج ونظاـ ما تعتمدبالمناوبة غالبا 

 %النسبة  التكرار االنضباط في العمل وتحضير وجبة العشاء 
 28 7 نعـ
 72 18 ال

 100 25 المجموع
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 باألبناء االعتناءة، كما أف تمقييا لممساعدة مف طرؼ الزوج في الميني وتسير وفقو في أياـ المناوب
ة وىذا ما صرحت بو أغمب المبحوثات، أما بالنسبة لممبحوثات ليا الوقت لتحضير أكثر مف وجبتتيح 

الالتي أجبف بعدـ قدرتيف عمى تحضير وجبة العشاء بسبب انضباطيف بعمميف فيذا راجع إلى 
وجود إلى   وبالتالي ال يتوفر لدييف الوقت الكافي لمطيو، كما أرجعف ذلؾ بمياـ بيتية كثيرة يفانشغال

 يحتاجوف الوقت االكبر مف الرعاية.كونيـ طفاؿ صغار ورضع ينشغمف بيـ أ

 العاممة بالمناوبةطرف المرأة (: األكل المعتمد من 42) الجدول رقم

 

 

 

 

 مف إعداد الطالبتيفالمصدر:              

نالحظ أف  المرأة العاممة ليالعة األكؿ المعتمد مف يالمتعمؽ بطبو  (42) الجدوؿ رقـ مف خالؿ       
في البيت، في حيف قدرت نسبة المبحوثات  مف المبحوثات أجبف بأنيف يعتمدف األكؿ المحضر 72%

، أما بالنسبة لممبحوثات الالتي اعتمدف عمى %16بػػػػ الالتي أجبف بأنيف يعتمدف عمى األكؿ السريع 
 .%12النوعيف معا فبمغت نسبتيف 

األكؿ الصحي  اعتمادعمى حريصات نالحظ مف خالؿ نتائج الجدوؿ أعاله أف المبحوثات        
وأزواجيف، وباإلضافة إلى أنيف يقمف بطيوه  بأنفسيف، كونيف ميتمات بصحة أبنائيف  ذيالالمنزلي 
المنزلية ماداـ أنيف يضعف برنامج لنوع الوجبات التي نو ال يوجد ما يمنع اعتماد الوجبات أف بصرح

ت كما أف عمميف بالمناوبة ال يعيؽ طيوىف لموجبات كونيف يممكف الوق ياـ األسبوع، أستعدىا طواؿ 
يتعمؽ باعتماد ، أما فيما نظاـ حياتي صحي وسميـ منظـل يفإتباع، وبالتالي فيذا يذؿ عمى تحضيره ل

ألكؿ السريع فتعتمده المبحوثات يشكؿ قميؿ وفي الحاالت االستثنائية، كما يتـ تناولو مف باب التنويع 
وثات مف يعتمدف النوعيف األحياف باإلضافة إلى أف ىناؾ مف المبحد رغبة األبناء في بعض ونزوال عن

أشارت عدد  ثمعا أي أكؿ البيت واألكؿ السريع وىذا حسب الظروؼ التي تمر بيا المبحوثات حي

 %ة النسب التكرار األكل المعتمد من طرف المرأة العاممة المناوبة
 72 18 طبخ البيت
 16 4 أكؿ سريع

 12 3 االثنيف معا 
 100 25 المجموع
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منيف إلى أميـ إلى انيف في بعض األحياف يشعرف بالتعب مما يدفعيف إلى اعتماد األكؿ المنزلي 
 الوجبات السريعة.باإلضافة إلى اعتمادىف عمى بعض  المحضر سابقا

 مراقبة متطمبات المنزل: االلتزام بالعمل و (43) جدول رقمال

        

 
 
 

 مف إعداد الطالبتيفالمصدر:               

 العمؿ و مراقبة متطمبات البيت نالحظ أف مابااللتزاـ في والمتعمؽ ( 43) الجدوؿ رقـخالؿ  مف      
مراقبة متطمبات عف القياـ يشغميف بالعمؿ  التزاميفأي أف  مف المبحوثات أجبف بػػػػ " ال " %60نسبتو 

المنزؿ  البيت، أما بالنسبة المبحوثات الالتي أجبف بأف التزاميف بعمميف يشغميف عف مراقبة متطمبات
 .%40بػػػػ فقدرت نسبتيف 

مف خالؿ نتائج الجدوؿ أعاله يتضح أف المبحوثات ال يمتمسف التقصير مف طرفيف في مراقبة        
مينيف كونيف يعتمدف برنامج في عمميف داخؿ البيت أو خارجو في إطار  المنزؿ سوآءامتطمبات 

لتحاقيف بو وقوانيف العمؿ وا  بالموائح التزاميفمف  فبالرغـ أسبوعي يتناسب وعمميف بالمناوبة الميمية،
في الوقت المحدد، فإف ذلؾ لـ يعؽ دورىف كربات بيوت، وىذا يشير إلى قوة تحمؿ المرأة وقدرتيا عمى 

كثر مف دور داخؿ النسؽ الواحد فشغميا لدور الزوجة ودور األـ ودور ربة بيت باإلضافة إلى أشغؿ 
أما بالنسبة لممبحوثات الالتي  نظرية الدور، ما أكدتودورىا كموظفة منحيا مكانة داخؿ المجتمع وىذا 

قمة خبرة المبحوثات إلى  غالبا فيذا راجع ،مراقبة متطمبات البيتالميني حاؿ دوف  التزاميفف أأكدف 
مى تدارؾ سمبياتو عمى أدوارىف التقميدية  وعجزىف عمى تدارؾ عفي ميداف العمؿ وبالتالي عدـ قدرتيف 

اليومية، كما أف حداثتيف في وظائفيف جعميف أكثر  اليفوات الزمنية المخصصة ألداء ىذه المياـ
 حرصا عمى إثبات وفائيف لمينتيف وذلؾ مف خالؿ التزاميف الميني.

 

 

 %النسبة  التكرار  االلتزام بالعمل وبمراقبة متطمبات البيت
 40 10 نعـ 
 60 15 ال 

 100 25 المجموع 
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 المنزل : نوع التقصير في مراقبة متطمبات (44الجدول رقم )

 

 
 
 
 
 مف إعداد الطالبتيفالمصدر:                      

 

ف والمتعمؽ بنوع التقصير في مراقبة متطمبات المنزؿ، نالحظ أ( 44) الجدوؿ رقـ مف خالؿ       
قدرتيف عمى مراقبة عدـ  إلى مراقبة مستمزمات البيتفي  أرجعف تقصيرىفمف المبحوثات  %32نسبة 

والد حيث حيف ىناؾ مف المبحوثات مف يقصرف في إعداد الوجبات لمزوج واأل في نواقص البيت،
 ، أما فيما يتعمؽ بالتقصير في نظافة الزوج واألوالد فمـ تسجؿ أي إجابة%8قدرت نسبتيف بػ 

 لممبحوثات.
مف خالؿ النتائج أعاله يتضح أف تقصير المبحوثات في وفائيف بتأدية المياـ المنزلية يكمف        

وىذا يوضح أف المبحوثات يوليف األولوية بدرجة كبيرة  ،في مراقبة مستمزمات المنزؿ بالدرجة األولى
مختمؼ حاجياتيـ، فعمى حد  بطعاميـ ونظافتيـ وتمبية االىتماـوذلؾ مف خالؿ  ،لألوالد والزوج

حيث أنو يمكف تدارؾ  ،أثرا كبير ؼمخأف ي ال يمكفتعبيرىف أف التقصير في مراقبة مستمزمات البيت 
ىذه النواقص أو تعويضيا ببدائؿ وىذا أمر عادي جدا، أما إىماؿ الزوج واألوالد ميما كاف نوعو 

المرأة  ماال تتمنىوىذا  ،تيـ داخؿ البيتوراح استقرارىـفي إحداث الخمؿ عمى مستوى  ال محاؿيتسبب 
 .وكزوجةالتقميدي كأـ ظائؼ تعتبر أساسية في تقييـ دورىا ىذه الو سيما وأف  ال ،العاممة حصولو

وبالتالي أي تقصير في تأدية إحدى ىذه األدوار يعتبر فشال ليا في عدـ قدرتيا عمى تحقيؽ التوازف 
الوجبات  تحضيرالالتي يقصرف في  بالمبحوثاتأما فيما يتعمؽ ، بيف وظائفيا البيتية والتزاميا الميني

( 40نتائج الجدوؿ ) ما أثبتتووىذا  ،عمى األكؿ السريع بكثرة اعتمادىفمى عع لمزوج واألوالد فيذا راج
وبالتالي فعدـ قدرة المبحوثات عمى طيو بعض الوجبات اليومية يعتبر بالنسبة ليف تقصير ويشعرىف 

وبالتالي فعجزىا عف وأف أفراد العائمة يفضموف األكؿ المنزلي  السيما ،األمراؿ ىذا بالقمؽ والضيؽ حي
 تجاه أفراد أسرتيا. تأدية ىذه المياـ يشعرىا بالتقصير في واجباتيا 

 %النسبة  التكرار نوع التقصير في مراقبة متطمبات المنزل
 8 2 د التقصير في تحضير الوجبات لمزوج واألوال
 / /   التقصير في االىتماـ بنظافة الزوج واألوالد 

 32 8 نواقص البيتعدـ القدرة عمى مراقبة 
 100 10 المجموع 
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 (: تقسيم الوقت بين العمل والمنزل45) الجدول رقم

 %النسبة  التكرار تقسيم الوقت بين العمل والمنزل
 52 13 نعـ 
 48 12 ال 

 100 25 المجموع 
 مف إعداد الطالبتيفالمصدر:               

مف  %84والمتعمؽ بتقسيـ العمؿ بيف العمؿ والمنزؿ، نالحظ أف  (45الجدوؿ )مف خالؿ        
يقسمف  المبحوثات يقمف بتقسيـ الوقت بيف البيت والعمؿ، في حيف قدرت نسبة المبحوثات الالتي ال

 .%16عمؿ بػػػػ وقتيف بيف البيت وال

مف خالؿ نتائج الجدوؿ أعاله يتضح أف المبحوثات يتبعف استراتيجية منظمة مف أجؿ خمؽ      
نيف ينيضف أشارت المبحوثات أثناء إجاباتيف أبالبيت، حيث  بالمناوبة وعمميفالتوازف بيف عمميف 

يتممف بتمبية حاجيات البيت وي ويرتبف ،باكرا مف أجؿ تحضير وجبة الغداء والعشاء في نفس الوقت
بعادىـ عف الخطر  ال يتبقى، وبالتالي وحاجات الزوج المختمفة األوالد لمزوج سوى العناية باألوالد وا 

بناء عمى األ باالطمئنافكما أضافت المبحوثات أنيف يقمف  ـ الطعاـ،حرصو عمى تناولي، و داخؿ البيت
باكرا مف  واالستيقاظ النوـلي فتخفيض ساعات الياتفية، وبالتا االتصاالتبيف الحيف واآلخر مف خالؿ 

ة المبحوثات كالتعب حعمى ص سمبي انعكاسأجؿ إتماـ الواجبات المنزلية مف شأنو أف يخمؽ بدوره 
، في حيف أف " أف األمر شاؽ إال أننا مجبرات عمى ذلؾ" بقوليف المبحوثات  ما أكدتووىذا  ،واإلرىاؽ

فيذا  ،بتقسيـ الوقت بيف عمميف بالمناوبة وعمميف داخؿ البيت المبحوثات الالتي أجبف أنيف ال يقمف
كونيف يتمقيف المساعدة مف ػفراد األسرة سوآءا مف الزوج  ،راجع لكونيف يريف أنو ال داعي ليذا التقسيـ

مى الطيو وىذا ما عتقتصر غالبا ذ وبالتالي فالمياـ التي يقمف بيا تكوف قميمة إ ،أو األبناء البالغيف
 .المبحوثات خالؿ المقابمةأكدتو 
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 (: عالقة األقدمية في العمل  بتخصيص الوقت لمقيام باألعمال المنزلية46) الجدول رقم

عالقة األقدمية في 
العمل بتخصيص الوقت 
 لمقيام باألعمال المنزلية

 10أقل من 
 سنوات

 20إلى  10من 
 سنة

 30إلى  20من 
 سنة

 المجموع

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %نسبةال التكرار %النسبة التكرار
 84 21 20 5 48 12 16 4 نعـ
 16 4 4 1 12 3 0 / ال

 100 25 24 6 60 15 16 4 المجموع
 مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

تخصيص الوقت باألقدمية في العمؿ بعالقة والمتعمؽ أعاله   (46الجدوؿ رقـ)  نالحظ مف       
 إلى أقؿ مف 10) وات األقدمية مفذمف المبحوثات  %48نالحظ أف نسبة  ة، المنزليلمقياـ باألعماؿ 

 %20أنيف يخصصف الوقت لمقياـ باألعماؿ المنزلية، تمييا نسبة أي " نعـ "ػػػ جبف بأسنة(  20
نسبة المبحوثات ذوات األقدمية  سنة(، في حيف بمغت 30 إلى أقؿ مف 20 لصاحبات األقدمية )مف

صصف يخ أي أنيف البالنسبة لممبحوثات الالتي أجبف بػػػػ " ال "  ، أما%16 سنة( بػ 10أقؿ مف )
وات ذممبحوثات ل، وىذا النسبة %12ف بػػػ نسبتي المنزلية فقدرتلوقت مف أجؿ القياـ باألعماؿ ا

سنة( فقدرت  30 إلى 20 )مفممبحوثات ذوات األقدمية أما بالنسبة لسنة(،  20 لىإ 10 األقدمية )مف
 .%4ػ نسبتيف ب

مف خالؿ نتائج الجدوؿ أعاله يتبيف لنا أنو كمما زادت سنوات عمؿ المرأة في المناوبة الميمية       
وبالتالي قدرتيا عمى تقسيـ  ،وأدوارىا البيتيةكمما زادت قدرتيا عمى إحداث التكيؼ بيف أدوارىا المينية 

نظرا لدرايتيا بانعكاسات  ،ا البيتيةوتخصيص الوقت الالـز لمقياـ بأدوارى ،وقتيا بيف العمؿ والبيت
أدوارىا التقميدية كربة بيت، وبالتالي قدرتيا عمى تدارؾ الفجوة  لوجودىا في  العمؿ ليال عمىالسمبية 

ليا مف أثر عمى صحتيا النفسية والجسمية  مينتيا وما ةومزاولالزمنية التي يحدثيا غيابيا عف البيت 
 (.35اميا األسرية وىذا ما تـ توضيحو في الجدوؿ رقـ )لمي أدائياوالذي ينعكس بدوره عمى 
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 بها يقمن(: عالقة سن المبحوثات بطبيعة األعمال المنزلية التي 47) الجدول رقم

عالقة سن 
المبحوثات 

بطبيعة األعمال 
المنزلية التي 

 تقوم بها

سنة  30من 
 35إلى أقل من 
 سنة

سنة  35من 
 40إلى أقل من 
 سنة

سنة  40من 
 50ل من إلى أق

 سنة

سنة  50من 
 60إلى أقل من 
 سنة

 
 المجموع
 

 النسبة التكرار
% 

 النسبة التكرار
% 

 النسبة التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

 النسبة التكرار
% 

 28 7 12 3 12 3 4 1 0 / شاقة
 72 18 4 1 28 7 16 4 24 6 عادية
 / / / / / / / / / / بسيطة

 100 25 16 4 40 10 20 5 24 6 المجموع
 مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

والمتعمؽ بعالقة سف المبحوثات بطبيعة األعماؿ المنزلية التي ( 47) الجدوؿ رقـ مف خالؿ       
 45 لى أقؿ مفإ 40بحوثات مف ذوات الفئة السنية ) مف مف الم %28نسبتو  يقمف بيا، نالحظ أف ما

تمييا  سنة(،  35 إلى أقؿ مف 30) فئة السنية مفح الصالل %24سنة( وصفتيا بالعادية، تمييا نسبة 
، أما بالنسبة لممبحوثات %16سنة( بػ  40 إلى أقؿ مف 35ية )مف عمر نسبة المبحوثات ذوات الفئة ال

، أما بالنسبة لممبحوثات %4سنة( فبمغت نسبتيف بػػػ  45 إلى أقؿ مف 40ية )مف عمر ذوات الفئة ال
ية عمر لصالح الفئة ال %12تتميز بالشقاء فقدرت نسبتيف بػػػ منزلية الالتي أجبف بأف طبيعة أعماليف ال

 40إلى أقؿ مف  35ية )مف عمر سنة(، أما بالنسبة لممبحوثات ذوات الفئة ال 40 أقؿ مف إلى 35 )مف
، في حيف قدرت نسبة المبحوثات ذوات %12سنة فما أكثر( فقدرت نسبتيف بػ   45سنة( والفئة )مف 

 .%4سنة( بػػػ  40سنة إلى أقؿ  35) ية مفعمر الفئة ال

بحوثات وطبيعة األعماؿ مف خالؿ نتائج الجدوؿ أعاله يتضح أنو توجد عالقة بيف سف الم       
الالتي يقمف بيا، حيث أنو كمما زاد سف المبحوثات كمما قؿ نشاطيف ألداء ىذه المياـ المنزلية 

نشاطيف ألداء المياـ المنزلية، وذلؾ راجع  ي أنو كمما قؿ سف المبحوثات كمما زادأ ،والعكس صحيح
بالتعب  فالشعور ،عمى الصحة الجسمية لممبحوثات وانعكاسياباألساس إلى سنوات العمؿ الطويمة 

يضعؼ قدرتيف عمى تأدية ىذه المياـ واستصعباىف ليا، أما بالنسبة لممبحوثات واإلرىاؽ المتواصؿ 
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ه المياـ كونيف حديثات في المينة وبالتالي لـ يبرز بعد صغيرات السف فال يجدف عائقا أماـ تأدية ىذ
 انعكاس العمؿ بالمناوبة الميمية المستمر عمييف وىذا ما جعميف يصنفف ىذه الوظائؼ بالعادية.

 ر في االلتزام بمراقبة شؤون البيت بالتقصيالمبحوثات : عالقة سن (48) الجدول رقم 

  مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

لتزاميفوالمتعمؽ بسف ال( 48)مف الجدوؿ  نالحظ         24بمراقبة شؤوف البيت أف نسبة  مبحوثات وا 
سنة( حيث أف المناوبة الميمية ال تنعكس عمى إلتزاميف  50إلى أقؿ مف  40)مف مف الفئة العمرية

سنة(  35إلى أقؿ مف  30مف ذوي الفئة العمرية ) 16بمراقبة البيت وقد مثمت أعمى نسبة تمييا نسبة 
سنة( في حيف سجمت أقؿ نسبة لذوي  40إلى أقؿ مف  35عمرية )ونفس النسبة سجمت لدى الفئة ال

فما فوؽ( ممف أجبف بأنيف يمتزمف بمراقبة شؤوف البيت، أما بالنسبة  45مف الفئات العمرية )
وأرجعف ذلؾ إلى  40لممبحوثات المواتي أجبف بأنيف ال يمتزمف بمراقبة شؤوف البيت فقدرت بنسبة 

بالنسبة لذوي الفئة العمرية  12وج واألوالد. حيث قدرت نسبتيا بػػػ التقصير في تحضير الوجبات لمز 

المبحوثات سن عالقة 
م بالتقصير في االلتزا
 بمراقبة شؤون البيت

إلى أقل  30من 
 سنة 35من 

إلى أقل  35من 
 سنة 40من 

إلى أقل  40من 
 سنة 45من 

 45أكثر من 
 المجموع سنة

 النسبة التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

التقصير في  نعـ 
تحضير 

الوجبات لمزوج 
 واألوالد

1 4 / / 1 4 / / 2 8 

التقصير في 
نظافة الزوج 

 واألوالد

/ / / / / / / / / / 

التقصير في 
مراقبة نواقص 

 البيت

1 4 1 4 3 12 3 12 8 32 

 60 15 4 1 24 6 16 4 16 4 ال
 100 25 16 4 40 10 20 5 24 6 المجموع
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فما فوؽ( في حيف  45سنة( وسجمت نفس النسبة لذوي الفئة العمرية )مف  45إلى أقؿ مف  40)مف 
 35 والفئة العمرية )مف (35إلى أقؿ  30لصالح الفئة العمرية مف) %4أقؿ نسبة والمقدرة بػ  سجمت

 .سنة( 40إلى أقؿ مف 

بمراقبة  التزامامف خالؿ نتائج الجدوؿ يتضح أف المبحوثات مف ذوي الفئة الكيولية ىف األكثر       
بيوتيف مف  ما يخصيقصرف في مراقبة  شؤوف بيوتيف وأنيف قادرات عمى أداء مياميف المنزلية وال

ىذه المياـ  وتأديةمستمزمات، أي أنو كمما زاد سنيف كمما زادت قدرتيف عمى التحكـ في تسيير 
حداث التنسيؽ بيف وظائفيف المنزلية  وبالتالي قدرتيف عمى التحكـ في تسيير وتأدية ىذه المياـ وا 

سف الكيولة كمما ضعؼ وتقمص  فأو زاد عووظائفيف المينية في حيف أنو كمما قؿ سف المبحوثات 
 البيت. شؤوفلمراقبة  المبحوثات التزاـتنسيقيف ليا، وبالتالي فسف المبحوثات يمعب دور كبير في 

 في ضوء الفرضيات  ثانيا: مناقشة نتائج الدراسة
مف دراستنا الحالية قمنا بصياغة فرضيات بيدؼ اختبارىا مف أجؿ الوصوؿ إلى تفسير  انطالقا       

لؾ مف خالؿ إجراء دراستنا الميدانية بمصمحة ذوقد كاف ، بالمناوبة الميمة لممرأة العاممةلظاىرة العمؿ 
بوالية جيجؿ  ، وقد أفرزت ىده الدراسة جممة مف  يحيالصديؽ بف  االستشفائيةمومة  بالمؤسسة األ

    :في ضوء فرضيات الدراسة كما يمي النتائج ، والتي سنناقشيا
    طبيعة مجتمع الدراسة:  -1

امة بأف أوضحت األسئمة الخاصة بالمحور األوؿ مف االستمارة والتي تمحورت حوؿ البيانات الع     
  امة لمجتمع الدراسة تتسـ بما يمي:البيانات الع

سنة .  45 قؿ مفأسنة إلى  40 مف المبحوثات تتراوح أعمارىف بيف 40% -  
مف المبحوثات المستوى التعميمي ألزواجيف جامعي. 44% -  
سنة. 20إلى أقؿ مف  10مف المبحوثات لدييف أقدمية في العمؿ مف  60% -  
يرجع األصؿ االجتماعي ألزواجيف إلى المدينة. مف المبحوثات 84% -  
مف المبحوثات يزاوؿ أزواجيف أعماليـ نيارا. 80% -  
أوالد. 5إلى  3والد مف أمف المبحوثات لدييف عدد  48% -  
مف أفراد عينة البحث يقطف في مناطؽ حضرية. 72% -  
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يمي: ومنو يمكف الوصوؿ إلى الخصائص العامة لعينة البحث وىي كما  

غالبية المبحوثات سنيـ أكبر مف المتوسط. -  
غالبية المبحوثات مستوى تعميـ أزواجيف جامعي. -  
سنة. 20سنوات وأقؿ  10أغمب المبحوثات أقدميتيف أكثر مف  -  
أغمب أفراد العينة ينحدر أزواجيف مف أصوؿ حضرية. -  
أغمب أفراد العينة يزاوؿ أزواجيف العمؿ ليال. -  
أوالد. 5إلى أقؿ مف  3كف أوالد مف أغمب المبحوثات يمم -  
 .أغمب المبحوثات يقمف في المدينة -

 " تعيق المناوبة الميمية استقرار العالقة الزوجية لممرأة العاممةالفرضية الفرعية األولى: "  -2
 ا المؤشر توصمنا إلى ما يمي:ذمف خالؿ بيانات ى       

 . قوف عمى العمؿ بالمناوبة الميمية% مف أفراد العينة المبحوثات أزواجيف مواف92 -
 .ة% مف العامالت المبحوثات دافعيف لمعمؿ بالمناوبة الميمة نابع مف حب المين52 -
 .منيف التوقؼ عف العمؿ بسبب المناوبة الميميةالعامالت سبؽ ألزواجيف أف طمبوا % مف 56 -
 .عمؿ بالمناوبة الميمية%مف العامالت المبحوثات يتمقيف الدعـ المعنوي مف ازواجيف لم92 -
 .% مف العامالت المبحوثات صرحف أف العمؿ بالمناوبة الميمية ال ينتج عنو خالفات زوجية80 -
% مف العامالت المبحوثات أجبف اف عمميف بالمناوبة ال يقمص مف الوقت الالئي يمضينو مع 64 -

 .الزوج
  .القرارات األسرية % مف العامالت المبحوثات لدييف الوقت الكافي لمناقشة84 -
  .يتأثرف بكالـ أىؿ الزوج عف طبيعة عمميف الميمي بالمناوبة % مف العامالت المبحوثات ال100 -
 20وات األقدمية مف )مفذفي مناقشة القرارات االسرية مف  % مف العامالت المبحوثات يشاركف72 -

 .سنة( 30إلى أقؿ مف 
المناوبة أي أف  ،تتحقؽ لـ يتضح لنا أف الفرضية األولى مف خالؿ عرضنا ألىـ النتائج أعاله       
يتمقيف الدعـ المعنوي   أغمبيتيفلؾ راجع لكوف ذو  ،تعيؽ استقرار العالقة الزوجية لممرأة العاممةال الميمية 

 ؽ، وال يعيلؾ ال يسبب خالفات زوجيةذكما أف ، قة األزواج عمى عمميف ودعميـ ليفا موافذوك
 ا ما لوحظ مف خالؿ المقابالت  التي تـ إجرائيا معيفذاألسرية اليامة، وى راتالقرامشاركتيف في 
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يماءتيفو حيث اتضح مف ردود أفعاليف  وكذلؾ لوحظ عمييف   ،إجابتيفالمختمفة أنيف واثقات مف  ا 
 .واالسترساؿ في اإلجابة عمى مختمؼ أسئمتنا االرتياحعالمات 

خدمنا كؿ مف معامؿ التوافؽ ومعامؿ فاي المناسبيف است ضيات الدراسةر ومف أجؿ اختبار ف       
 لقياس اإلرتباط بيف المتغيرات.

 : عالقة قضاء الوقت الكافي مع الزوج بالخالفات الزوجية(49)الجدول رقم 

 الوقت الكافي    قضاء    
 مع الزوج               

 
 الخالفات الزوجية                     

 ال نعـ

قيمة  المجموع
مؿ معا
 ∅فاي

  ²Z 
 المحسوبة

²Z 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 5 2 3 نعـ
 20 10 10 ال 0.05 1 3.84 0.4 0.08

 25 12 13 المجموع
 مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

، استخدامنا معامؿ الوقت الكافي مع الزوج والخالفات الزوجيةبيف قضاء  لمعرفة العالقة       
  ²Z، وقد تأكدنا مف داللتو اإلحصائية عف طريؽ حساب 0.08رتباط فاي حيث قدرت نسبتو بػػػ اإل

 .0.05 ، ومستوى داللة1عند درجة حرية  الجدولية ²Zومقارنتيا بػػػ  0.4والمقدرة بػػػ المحسوبة 

حصائية بيف وبناءا عميو فمعامؿ التوافؽ غير داؿ إحصائيا أي أنو ال توجد عالقة ذات داللة إ       
 قضاء الوقت الكافي مع الزوج والخالفات الزوجية.
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 : عالقة دوافع العمل بالمناوبة بتمقي الدعم المعنوي من طرف الزوج(50)الجدول رقم 

 دوافع العمل        

 بالمناوبة          
 تمقي الدعم

   المعنوي من الزوج

مساعدة 
 الزوج 

تحقيؽ 
 الذات  

طبيعة 
 المينة

معامؿ  وعالمجم
التوافؽ 

c 

  ²K 
 المحسوبة

²K 
 الجدولية

درجة 
 الحرية 

 19 14 2 3 نعـ
 6 3 2 1 ال 2 5.99 2.42 0.3

 25 17 4 4 المجموع
 مف إعداد الطالبتيف المصدر:     

لمعرفة العالقة بيف دوافع العمؿ بالمناوبة وتمقي الدعـ المعنوي مف طرؼ الزوج، استخدمنا        
 ²Kوقد تأكدنا مف داللتو اإلحصائية عف طريؽ حساب  0.3تو بػػػ قيمؿ التوافؽ، حيث قدرت معام

عند درجة  5.99يا بػػػ قيمتوالمقدرة  الجدولية ²Kوىي أصغر مف  2.42حيث قدرت بػػػ  المحسوبة
 وىذا يدؿ عمى أف معامؿ التوافؽ غير داؿ إحصائيا. .0.05، ومستوى داللة 2حرية 
أنو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف دوافع العمؿ بالمناوبة الميمية وتمقي الدعـ  جتنستن       

المعنوي مف طرؼ الزوج، أي أف عمؿ المرأة بالمناوبة ميما اختمفت دوافعو ليس لو عالقة بتمقييف 
 لمدعـ المعنوي مف طرؼ أزواجيف. 

 نستنتج أف الفرضية األولى التي مفادىا ( 50( و)49ومنو وبناءا عمى نتائج الجدوليف رقـ )       
 " غير محققة. تعيؽ المناوبة الميمية استقرار العالقة الزوجية لممرأة العاممة" 
 " تخل المرأة المناوبة ليال برعاية أبنائهاالفرضية الفرعية الثانية: "  -3 

الؿ دراستنا بمصمحة توصمنا إلى جممة مف أىـ النتائج الخاصة بالفرضية أعاله ودلؾ مف خ       
 :أف بجيجؿ حيث توصمنا إلى يحيبمستشفى الصديؽ بف  التوليد

 .% مف العامالت المبحوثات صرحف أنيف يتركف أوالدىف مع ازواجيف أثناء عمميف بالمناوبة92 -
 .% مف المبحوثات العامالت أجبف أف المتكفموف باألوالد ال يعوضوف أدوارىف كأميات68 -
  .باألوالد لالعتناءثات اجبف أنيف يمتمكف الوقت الكافي % مف المبحو 60 -
يعانوف مشاكؿ بسبب عمميف بالمناوبة  % مف المبحوثات العامالت صرحف أف أوالدىف ال64 -

 .الميمية
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 .والد متمدرسيفأ% مف المبحوثات أقررف أنيف لدييف 92 -
  .% مف المبحوثات صرحف انيف مف يتوليف تدريس أبنائيف48 -
  .مف العامالت المبحوثات صرحف أف العمؿ في المناوبة الميمية تنعكس عمى األبناء 60% -
مف المبحوثات صرحف أنيف يمتمكف الوقت الكافي لمعناية باألوالد وىـ مف ذوات األقدمية  48% -

 .سنة ( 30إلى أقؿ مف  20 )مف
دييف مف وىف ل الميمية، يعاني أوالدىف مف مشاكؿ بسبب عمميف بالمناوبة %مف المبحوثات ال32 -
  .والدأ 5إلى  3
سنة( أجبف أنيف  30إلى أقؿ مف  20 وات األقدمية ) مفذ% مف العامالت المبحوثات مف 48 -

 .%28ة بلؾ بنسذالوقت الكافي لرعاية األوالد  بشكؿ دائـ و  يمتمكف
تخؿ " ال  ققة أيالثانية يتضح لنا بأنيا غير مح بالفرضيةمما تقدـ عرضو مف نتائج خاصة        

يجدف إشكاؿ في ترؾ األوالد  لؾ أف أغمب المبحوثات الذوتفسير  ،" المرأة المناوبة ليال برعاية أبنائيا
تعمؽ بغيابيف عدـ تعرض أوالدىف ألي مشاكؿ يكوف سببيا م وكذلؾ، مع الوالد أثناء الغياب عف البيت

مف خالؿ الموازنة  أوقاتيفتحكما في األقدمية العالية نجدىف األكثر  ذوات، كما أف تعف البي
وكذلؾ ما تما استنتاجو مف مختمؼ المقاءات  ،النتائج أوضحتووالتنسيؽ بيف أوقات العمؿ والبيت كما 

 .لمقابالت  مع العامالت المبحوثاتوا

" قمنا بحساب كؿ مف معامؿ  تخؿ المرأة المناوبة ليال برعاية أبنائيا" قصد اختبار والتي مفادىا 
 تباط ومعامؿ التوافؽ، مف أجؿ قياس اإلرتباط بيف المتغيرات.اإلر 
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(: العالقة بين امتالك الوقت الكافي لرعاية األبناء وانعكاس المناوبة عمى تربية 51الجدول رقم )
 ءاألبنا

 مف إعداد الطالبتيفالمصدر: 

تربية امتالؾ الوقت الكافي لرعاية األبناء وانعكاس المناوبة الميمية عمى لمعرفة العالقة بيف        
وقد تأكدنا مف داللتو اإلحصائية عف طريؽ  0.06بػػػ األبناء استخدمنا معامؿ فاي، حيث قدرت قيمتو 

عند  3.84يا بػػػ قيمتوالمقدرة  الجدولية ²Kوىي أصغر مف  0.3حيث قدرت بػػػ  المحسوبة ²Kحساب 
 ائيا.غير داؿ إحص وىذا يدؿ عمى أف معامؿ فاي .0.05، ومستوى داللة 1درجة حرية 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف امتالؾ الوقت الكافي لرعاية األبناء وانعكاس  نستنتج أنو      
 المناوبة الميمية عمى تربية األبناء.

 واإلشراف عميهم عالقة امتالك المرأة العاممة ألبناء متمدرسين(: 52الجدول )

 العاممة امتالك المرأة          
 ألبناء متمدرسين                

 اإلشراف عميهم 
 المجموع ال نعـ

معامؿ 
 التوافؽ
c 

²K 
 المحسوبة

²K 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 10 1 9 دائما

2.9 3.48 5.99 2 
 13 1 12 أحيانا
 / / / أبدا

 25 2 21 المجموع
 مف إعداد الطالبتيف المصدر:

    الكافي الوقت امتالك   
 األبناء لرعاية                   

  عمى المناوبة انعكاس
 األبناء تربية     

 ال نعـ
قيمة  المجموع

معامؿ 
 ∅فاي

²Z 
 المحسوبة

²Z 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 15 6 9 نعـ
 10 4 6 ال 1 3.84 0.3 0.06

 25 10 15 المجموع
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عمى تربية األبناء استخدمنا معامؿ فاي، حيث قدرت امتالؾ قصد التعرؼ عمى العالقة بيف        
حيث قدرت بػػػ  المحسوبة ²Kوقد تأكدنا مف داللتو اإلحصائية عف طريؽ حساب  ، 2.9قيمتو بػػػ 

، ومستوى داللة 2عند درجة حرية  5.99والمقدرة قيمتيا بػػػ  الجدولية ²Kوىي أصغر مف  3.48
 ير داؿ إحصائيا.غ التوافؽ. وىذا يدؿ عمى أف معامؿ 0.05
نستنتج أنو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف امتالؾ المرأة العاممة بالمناوبة الميمية ألبناء        

( نستنتج أف 52( و )51متمدرسيف واإلشراؼ عمى مراجعة دروسيـ، وبناءا عمى نتائج الجدوليف رقـ )
 المناوبة ليال برعاية أبنائيا "غير محققة.الفرضية الفرعية الثانية والتي مفادىا " تخؿ المرأة 

 الفرضية الفرعية الثالثة: " تقصر المرأة المناوبة ليال في إتمام الواجبات المنزلية "  -4

 لنا أف: اتضحمف خالؿ عرضنا لمنتائج الخاصة بالفرضية أعاله 
  .% مف المبحوثات أجبف أنيف يخصصف الوقت الكافي لمقياـ باألعماؿ المنزلية84 -
  .% مف العامالت المبحوثات تعتبرف أف طبيعة األعماؿ المنزلية الخاصة بيف عادية72 -
  .% مف العامالت المبحوثات يعتمدف عمى األكؿ المجيز في المنزؿ72 -
  .بشؤوف البيت لالىتماـ% مف العامالت المبحوثات صرحف أنيف يجدف الوقت الكافي 64 -
في عمميف ال يعيؽ تحضيرىف لوجبة  انضباطيفحف أف % مف العامالت المبحوثات صر 72 -

 .العشاء
  .% مف العامالت المبحوثات صرحف أنيف يجدف تقسيـ أوقاتيف بيف البيت والعمؿ84 -
، وىف الكافي لمقياـ باألعماؿ المنزلية% مف العامالت المبحوثات  أجبف أنيف يخصصف الوقت 48 -

 .(ةسن 20مف سنوات إلى أقؿ  10ة مف )وات األقدميذمف 
وات السف ذ، وىف مف بمراقبة شؤوف البيت االلتزاـيقصرف في  % مف المبحوثات أجبف أنيف ال24 -
 .(سنة 45إلى أقؿ مف  40) فم
، وأنيف يمتمكف الوقت أعماليف المنزلية عادية % مف العامالت المبحوثات  أجبف أف طبيعة32 -

 .سنة 45 وات السف أكبر مفذالكافي لمقياـ بيا ، وىف مف 
، أي أف لنا أنيا غير محققة يتضحمف خالؿ عرضنا ألىـ نتائج الفرضية الفرعية الثالثة         

لؾ راجع لكوف العامالت ذو  ،المنزلية لواجباتيا إتمامياعمى  تؤثر المناوبة الميمية لممرأة العاممة ال
لؾ ذبرغـ انضباطيف في العمؿ فإف ، كما أنيف الكافي لمقياـ باألعماؿ المنزليةالمبحوثات يجدف الوقت 

يفسر اعتمادىف في غالبيتيف عمى األكؿ المنزلي بشكؿ  ا ماذال يعيؽ تحضرىف لوجبة العشاء، وى
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، كما أف كبيرات السف ىف األكثر قدرة عمى تنسيؽ برنامجيف بيف التزامات العمؿ بالمناوبة أساسي
 .لسنية األخرىنة مع باقي الفئات اومتطمبات البيت مف جية أخرى مقار 

" ليال في إتماـ الواجبات المنزليةقصد اختبار الفرضية الثالثة والتي مفادىا " تخؿ المرأة المناوبة        
 عتماد عمى الجدوؿ التالي:استخدمنا معامؿ فاي، وذلؾ باال

 و في العمل يام باألعمال المنزلية و االنضباط(: عالقة تخصيص الوقت لمق53الجدول رقم )
 ر وجبة العشاءتحضي

 مف إعداد الطالبتيف المصدر:

 العمؿ في االنضباط و المنزلية باألعماؿ لمقياـ الوقت تخصيص عالقةلمعرفة العالقة بيف        
وقد تأكدنا مف داللتو  0.19استخدمنا معامؿ فاي، حيث قدرت قيمتو بػػػ  العشاء وجبة وتحضير

 الجدولية ²Zوىي أصغر مف  0.95ػ حيث قدرت بػػ المحسوبة ²Zاإلحصائية عف طريؽ حساب 
. وىذا يدؿ عمى أف معامؿ فاي 0.05، ومستوى داللة 1عند درجة حرية  3.84والمقدرة قيمتيا بػػػ 
 غير داؿ إحصائيا.

 و المنزلية باألعماؿ لمقياـ الوقت تخصيصنستنتج أنو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف     
، ومنو الفرضية الفرعية الثالثة غير محققة أي أف المرأة العشاء وجبة وتحضير العمؿ في االنضباط

 المناوبة ليال ال تخؿ بإتماـ واجباتيا المنزلية.

 

 

       تخصيص الوقت لمقيام           
  المنزليةباألعمال                  

       االنضباط في العمل
 وتحضير وجبة العشاء

 ال نعـ
قيمة  المجموع

معامؿ 
 ∅فاي

  ²K 
 المحسوبة

²K 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 7 2 5 نعـ
 18 2 16 ال 1 3.84 0.95 0.19

 25 4 18 المجموع



  ....................................عرض وتحميل وتفسير البيانات ومناقشة النتائجالفصل السادس
 

 150 

  في ضوء الدراسات السابقة: نتائج الدراسة ثالثا: مناقشة
ه الدراسة إلى أف العمؿ ذحيث توصمت ى ،(2020محي الدين الهواري وبوكميخة ليمى )دراسة  -

يعمؿ عمى حؿ مشاكؿ وعوائؽ تصعب عممية توفيقيا بيف عمميا كممرضة ودورىا بالمناوبة 
مع نتائج دراستنا حيث توصمنا إلى أف العامالت بالمناوبة  ال يتوافؽما  اذفي األسرة، وى االجتماعي

، في حيف نجد أف المنزلية المختمفة وااللتزاماتتعيؽ قياميف بالوظائؼ  الميمية يعتبرف وظيفتيف ال
راسة أعاله توصمت أيضا إلى أف العامالت مف أصوؿ حضرية يفضمف العمؿ في النيار مف أجؿ الد

، حيث مت إليو دراستناصا عكس ما تو ذ، وىاالجتماعيةحضور مختمؼ الفعاليات التواجد في البيت ل
ف العمؿ في الميؿ ويتمقيف الدعـ المعنوي مف أزواجيف ذأف العامالت مف مناطؽ  شبو حضرية يحب

 .دلؾ شأف العامالت مف مناطؽ حضريةنيف في شأ

ه الدراسة إلى أف العامالت يتمقيف تشجيعا مف ذ، حيث توصمت ى(2014صادق عثمان )دراسة  -
، كما توصمت أيضا إلى وجود طابع الحوار الذي يميز بيوت المرأة واجيف لمعمؿ في المناوبة الميميةأز 

لؾ ذو   يتفؽ مع ما توصمت إليو دراستنا مف نتائج ا ماذالعاممة عمى خالؼ ما كاف سائدا مف قبؿ ، وى
، وكذلؾ وجود تفاىـ ة لمدعـ المعنوي  مف طرؼ أزواجيففي جانب تمقي العامالت بالمناوبة الميمي

ا المشاركة في القرارات والحوارات األسرية ذوك وانسجاـ في جو بعيد عف الخالفات والمشاكؿ الزوجية ،
في كوف أف نظاـ المناوبة  االنشغاؿ بالعمؿ، كما تتفؽ أيضا مع دراستنا الميمة وعدـ تفويتيا رغـ

بأي شكؿ  التزاماتياالميمية يعطي أكثر راحة لممرأة العاممة في القياـ بشؤوف بيتيا ،وواجباتيا وال يعيؽ 
 .مف األشكاؿ

لو أثار  البيت ه الدراسة إلى أف عمؿ المرأة خارجذحيث توصمت ى ،(2017عاجب بومدين ) دراسة -
، كما أف المرأة تتأثر مف الناحية الصحية جراء العمؿ وما يفرزه مف إحباط، وتوتر سمبية عمى األسرة

ا عكس ما توصمت إليو دراستنا ذوحيرة بسبب تشتت فكرىا بيف التزامات البيت والعمؿ ف وى وقمؽ،
عمى  اوبة الميمية ال يؤثرإطار المن الحالية  والتي تبيف مف خالليا أف عمؿ المرأة خارج البيت في

، وتمبي احتياجات بيتيا دوف حدوث أي خمؿ يذكر في السير الحسف تطمبات الوظيفيةالتوفيؽ بيف الم
 لعمميا وبيتيا.

وبالتحديد  ،ه الدراسة إلى أف المرأة العاممةذ، حيث توصمت ى(2010)عبد أحسن الرحمان دراسة  -
لؾ مف خالؿ التأثير في القرارات داخميا )األسرة( ذ، و ةقد غيرت بناء السمطة داخؿ األسر المتزوجة 
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ه النتيجة تتفؽ إلى حد ما مع ما توصمت إليو دراستنا مف ذوى وبالتالي تحقيؽ رغباتيا كخروجيا لمعمؿ،
حيث وجود وقت كافي لمناقشة ومشاركة المرأة العاممة بالمناوبة الميمية في قرارات البيت، ألف 

جية  أف أمر موافقة الزوج عمى عمميا مف وصمنا إلييا مف خالؿ النتائج سابقا،كما ت ،بديييةمشاركتيا 
بؿ  ،ضغط منيا وفرض سمطتيا عمى الزوج لـ يكف نتاج مف جية ثانية، وعمميا بالمناوبة الميمية 

، كما توصمنا إلى أف التحكـ في القرارات المصرية جؿ العمؿأكانت نتيجة دعـ تتمقاه مف الزوج مف 
ه الدراسة فمـ نمتمس مف خالؿ دراستنا بقدر ذ، كما توصمت ى ميزانيتيامف خالؿ المساىمة في لألسرة 

ا ما يتطابؽ مع ما ذ، وىوحوار بيف الزوجة العاممة وزوجياما الحظنا وجود انسجاـ وتشاور وتعاوف 
رة التقميدية.كورية السائدة في األسذ، حيث أدرجتو تحت تفسير تراجع القيـ اله الدراسةذتوصمت إليو ى  

ه الدراسة إلى أنو ال توجد فروؽ ذ، حيث توصمت ى(2015) شروق سالم خالدي العامريدراسة  -
مى أف وجود األبناء يعتبر ع، كما توصمت أيضا حوؿ راضيف عف العمؿ بفعؿ الحالة بيف المبحوثات

ئيا مع ما توصمت إليو ا ما يتفؽ جز ذ، وىمرأة العاممة سواء ليال أو نيارامف المشاكؿ التي تواجو ال
 دراستنا باعتبار ألف الغياب عف البيت واألوالد ال يعوض دور األـ ميما كانت الجية المستخمفة ليا

 .مف جانب العناية باألوالدأمور العائمة  وجات العامالت متحكمات في إدارة لؾ تبقى الز ذومع 

العامالت يعانيف مف النساء  ه الدراسة أفذ، حيث توصمت ى(2017عبد اهلل الطائي ) دراسة -
قي ىاتو النتائج مع نتائج دراستنا والتي توتم ،، وكذلؾ مشاكؿ جسميةؽ واالكتئاب، كالقممشكالت نفسية

 بعض المبحوثات جراء العمؿ الميميمت في التعب واإلرىاؽ لثتوصمت إلى وجود مشاكؿ جسمية تم
ناوبة الميمة بصفة خاصة يسبب مشاكؿ بينما تختمؼ معيا في كوف العمؿ بصفة عامة والعمؿ بالم

حيث أف  ةفاؿ وااللتزاـ باألعباء المنزليأسرية مع أىؿ الزوج، وعدـ القدرة عمى االىتماـ باألط اجتماعية
الميمي كونو قميؿ الحركة نتائج دراستنا  أفرزت أف أغمبية المبحوثات مرتاحات مف ناحية طبيعة العمؿ 

نفسية وجسمية وعائمية كما سبؽ عرضة في نتائج الدراسة  مشاكؿليـ يخمؽ  وبالتالي فيو ال ،والمياـ
 أعاله.

ه الدراسة إلى أف العمؿ الميمي ذ، حيث توصمت ى(2016غوار محمد الحسن ومحمد أحمد ) دراسة -
يجعؿ المرأة عروض لضغوط في المجتمع واألسرة بسبب التقاليد ، كما أف العمؿ،  الميمي يخمؽ ليا 

ا ما ال ذوبالتالي تسبب ليا الخالفات الزوجية، وى ،األسرية والزوجية التزاماتياضغوط تؤثر عمى 
مما سبؽ أف المبحوثات في دراستنا  اتضححيث  نتائج،يتوافؽ مع ما توصمت إليو دراستنا الحالية مف 
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وحصوليف عمى الدعـ ، ه الضغوط بقدر تعبيرييف عف ارتياح في العمؿ الميميذال يعانيف مف ى
تجاه العمؿ والعائمة بشكؿ جيد عمى  بالتزاماتيفا قدرتيف عمى الوفاء ذطرؼ األزواج ، وكف ي مالمعنو 

 ثر يذكر في النتائج.أالرغـ مف وجود استثناءات ليست ذات 

ه الدراسة إلى وجود االختالط ذكورا ذ، حيث توصمت ى(2012سهام بن خضر الزهراني )دراسة بف  -
ناثا في الفترة الميمية ، وا ا يعيؽ ممارسة المرأة لعمميا ذ، وىالسمبية تجاه عمؿ المرأة االجتماعيةلنظرة وا 

المنزلية تجاه زوجيا وأبنائيا  اللتزاماتيا، كما أف العمؿ الميمي يؤثر سمبا عمى أدائيا أثناء المناوبة الميمية
حية أف االختالؼ ه الدراسة مع ما توصمنا إليو مف ناذ، حيث تختمؼ ىإنتاجيتياوبالتالي التأثير عمى 

 في العمؿ والنظرة السمبية لممجتمع ال يشكالف عائقا في مجتمع دراستنا، فيف يمارسف عمميف بارتياح
ه الدراسة مف التأثير السمبي عمى أداء المرأة ذى إليوكما أف نتائجنا تتوافؽ مع توصمت  ،وسالسة
أغمبية المبحوثات يتوافقف في الوفاء حيث توصمت إلى أف ، تجاه زوجيا وأوالدىا اللتزاماتياالعاممة 

غمب ألؾ بفعؿ خبرة ذال في حاالت قميمة فقط و ، إا الوفاء باألعباء المنزليةذبالتزامات العمؿ وك
 . ب ارتفاع سنيفبا بسذوك، المبحوثات في العمؿ

وثقافية سمبية  اجتماعية ثأره الدراسة إلى وجود ذحيث توصمت ى ،(2009خرون )آبادي و أدراسة  -
التعب واإلرىاؽ الناجـ عف  أفكما ، جؿ العمؿأالعاممة بفعؿ االبتعاد عف البيت ليال مف  المرأةعمى 

والمجتمع ، وأسرتيا، العمؿ الميمي يؤثر عمى وفائيف بالتزامات بيتيف عند العودة مف العمؿ تجاه أوالدىا
نتائج دراستنا نجد  إلىدة وبالعو ، تأثر صحتيف مف جراء العمؿ الميميتعيش فيو وكذلؾ  الذيالصغير 

ف عمؿ المرأة بالمناوبة الميمية إوكما اشرنا سابقا ف، ماـ مع توصمت إليو دراسة السابقةأنيا تختمؼ ت
وقمة الحركة في مصمحة ، التي تتسـ باليدوء الفيزيقيةتعمؿ بارتياح وتفضؿ العمؿ في الميؿ نظرا لمبيئة 

ه اآلثار بفعؿ خبرتيف في العمؿ ودعـ أزوجيف ذاوزف ىقد تج المبحوثاتكما أف العامالت ، التوليد
الذي تتفؽ دراستنا معو مف حيث النتائج ىو المتعمؽ بالمشكؿ الصحي الذي كاف سببا في  األمر، ليف

لؾ مف ذطمب بعض األزواج مف زوجاتيـ التوقؼ عف العمؿ الميمي بسبب اآلثار السمبية الناجمة عف 
 ات البيت تجاه األوالد والعائمة والزوج.إرىاؽ ومرض والتقصير في التزام
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 رابعا: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظريات
وعرضيا سابقا في الفصوؿ النظرية، وعمى اختالؼ  بناءا عمى النظريات التي تـ التطرؽ إلييا       

 "سؤولياتيا األسريةعمى م انعكاس المناوبة الميمية لممرأة العاممة"التيارات الفكرية في نظرتيا لموضوع 
 سنحاوؿ في ىذا الفصؿ، مناقشة نتائج الدراسة في ضوء األطر النظرية المتبناة.

  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظرية البنائية الوظيفية: -1
عمى أىمية تقسيـ األدوار االجتماعية بيف الزوجيف، حيث  النظرية البنائية الوظيفية تؤكد       

لؾ مف خالؿ العمؿ واإلنتاج وممارسة ذو ، بالعالـ الخارجي وسيمي يربط األسرة يختص الرجؿ بدور
كافة األنشطة االقتصادية واالجتماعية في المجتمع، بينما يقتصر دور المرأة عمى الوظيفة العائمية 

ه األدوار تحكميا قيـ ذأف ى" بارسونز" لتحقيؽ قدر مف التوازف داخؿ النسؽ االجتماعي ككؿ، ويرى 
وخاصة في الجانب االقتصادي  ،التحوالت التي تعرفيا المجتمعات ددىا ثقافة المجتمع ومعتح

المرأة  وأصبحت بد منيا،وتحوؿ بعض القيـ وبالتالي أصبح خروج المرأة لمعمؿ ضرورة ال  واالجتماعي
ثة ه األدوار المستحدذعنصر فاعؿ في المجتمع وليا إسياـ في جميع الجوانب الحياتية، وفي ظؿ ى

جؿ التوفيؽ والتنسيؽ أالمرأة تعيش تحدي حقيقي مف  أصبحت خارج األدوار التقميدية ليا داخؿ األسرة،
التحوؿ خمؼ حالة فراغ  اذخارج البيت، ى وأدوارىاة األولية ليا عمى المستوى األسري بيف األدوار

المشغولة  متطمبات الوظائؼااللتزاـ ب وكذلؾ األدوار التقميدية داخؿ األسرة بفعالية، وتقصير في أداء
مف طرفيا في المجتمع وبالربط مع نتائج دراستنا نجد أف المبحوثات مستقرات في عالقاتيف الزوجية 
ويتمقيف الدعـ المعنوي مف أزوجيف ويشاركف في صناعة القرارات عمى مستوى أسرىف، كما أف عمميف 

وأزوجيف، وتمعب الخبرة والسف دور في إحداث  دىفبالمناوبة الميمية ال يخؿ بالتزاماتيف البيتية تجاه أوال
خارج  الفرؽ بيف المبحوثات في مدى قدرتيف في التنسيؽ والتوفيؽ  بيف وظائؼ البيت والتزامات العمؿ

المرأة العاممة تمتـز بمتطمبات الوظيفة خارج البيت  دراستنا الحالية نجد أف ،البيت، وبالعودة إلى نتائج
اتيا وأدوارىا داخؿ األسرة، لكف يبقى دلؾ في حدود معينة، حيث تعاني مف دوف اإلخالؿ بالتزام

 ف واحد لذوات السف المنخفضآاإلرىاؽ والتعب وصعوبة التوفيؽ بيف خبرة متطمبات البيت والعمؿ في 
 .والخبرة القميمة

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء نظرية الدور: -2
ه األدوار تتعدد بيف ذاألفراد والجماعات، ى فسير سموكياتعمى فيـ وتنظرية الدور ترتكز          
ذا مؤىالت  ه األدوارذه األخيرة أف يكوف شاغؿ ىذىتقتضي  ،االقتصادية واالجتماعية األدوار
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وكفاءات شخصية في مقابؿ الحصوؿ عمى حقوؽ مادية ومعنوية وامتيازات، ومف خالؿ التطورات 
والحاجة إلى فاعميف كثر، وبما  ،خاصة منيا االقتصادية ت،الحاصمة في المجتمع في جميع المستويا

 وكذلؾ الحاجة االقتصادية لمعائالت الحديثة التعميـ والتكويف، بو مف البأسنصيبا  نالت المرأة أف
جؿ الوفاء بااللتزامات المادية لألسرة مف طرؼ الزوجيف أأصبحت تحتاج وجود تعاوف مف  والتي

ة داخؿ أالمر  تؤديو الذي جتياداالا ذولألسرة ولممجتمع ككؿ، ومف خالؿ ى وبالتالي كاف عامؿ ميـ ليا
ا المرأة العاممة تقدـ إسياما كبيرا بفضؿ عممي تـ عرضو مف نتائج يتضح لنا أف األسرة، ومف خالؿ ما

 وخاصة بمصمحة التوليد كما أنيا تقوـ إلى جانب دلؾ بالوفاء بالتزاماتيا تجاه العائمة الخاصة بيا
لؾ ذير عمى استقرار عالقتيا الزوجية والوفاء بمختمؼ واجباتيا ومستمزمات بيتيا، وفي مقابؿ وتس

جؿ التوفيؽ بيف الوظيفة والعمؿ خارج أ تواجييا مف يتال تتمقى الدعـ المعنوي مف الزوج رغـ التحديات
بشكؿ فعاؿ  دواراأل الذي يؤثر إلى حد ما عمى أداء األمر البيت، و كذلؾ متطمبات ومستمزمات األسرة

 .وجيد

 النتيجة العامة لمدراسةخامسا: 
المناوبة الميمية لممرأة العاممة عمى "مف خالؿ الدراسة الميدانية التي قمنا بيا حوؿ موضوع        

المناوبة  "فأوفي إطار محاولتنا التحقؽ مف صدؽ الفرضية العامة والقائمة ب، "مسؤوليتيا األسرية 
حيث تـ اقتراح ثالث فرضيات فرعية منيا بغرض ، "ممة تخؿ بمسؤوليتيا األسرية الميمية لممرأة العا

وقد تبيف لنا مف خالؿ الشواىد  الميدانية والبيانات الكمية ، التحقؽ مف صدؽ الفرضية الرئيسية
ال أف المناوبة الميمية لممرأة العاممة  ،مجموعة مف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ ىده الدراسة

وأزواجيف موافقوف أساسا ، غمب المبحوثات يتمقيف الدعـ المعنويأف أل، تعيؽ استقرار عالقتيا الزوجية
ف اآلباء يتكفموف ة العاممة ال تخؿ برعايتيف ألوالدىا ألأكما أف المناوبة الميمية لممر ، عمى طبيعة عمميف

ا النمط مف ذكؿ بسبب عمؿ أمياتيـ بيكما أنيـ ال يعانوف مشا، بأبنائيف في فترة غياب األـ المناوبة
وأيضا العمؿ بنظاـ  ،لؾ أف العامالت المبحوثات  يجدف الكافي لالعتناء باألبناءذوظؼ إلى ، العمؿ

وفي نفس ، فيف يجدف الوقت الكافي لمقياـ باألعماؿ المنزلية، المناوبة الميمية ال يخؿ بواجباتيف المنزلية
تحضير )لؾ عمى أدائيف لمواجبات المنزلية المختمفة ذؤثر الوقت ىف منضبطات في العمؿ وال ي

ه األخيرة عادية وغير متعبة ذكما أنيف يعتبرف ى، (االعتناء باألوالد..، األعماؿ المنزلية، الوجبات
ومما سبؽ وانطالقا مف عدـ صدؽ الفرضيات ، وىف يجدف الوقت الكافي لمقياـ بيا ،بالنسبة ليف
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نستنتج عدـ صدؽ الفرضية الرئيسية أي أف المناوبة الميمية لممرأة العاممة ال ، الفرعية لدراستنا الحالية
 .تعيؽ قياميا بمسؤولياتيا األسرية

 التوصيات واالقتراحاتا: دسسا
بعد تحميؿ البيانات ومناقشتيا إلى  جممة مف التوصيات التي رأينا بأنيا ميمة ومفيدة  توصمنا       

 مناوبة الميمية عمى المسؤوليات األسرية لممرأة، وىي  كما يمي:في معالجة انعكاس العمؿ بال
توسيع الدراسة الحالية لتشمؿ جميع النساء العامالت بالمناوبة الميمية سواء المتزوجات أو العازبات  -

 بالمؤسسة االستشفائية بمختمؼ أصنافيـ.
 بنظاـ المناوبة الميمية. والتحفيز المادي والمعنوي لمنساء العامالتتقديـ الدعـ والتحفيز  -
 تخفيؼ العبء في العمؿ عمى المتزوجات واألميات في القطاع الصحي، السيما المناوبات ليال. -
ضرورة اىتماـ المسؤوليف بالجانب النفسي والصحي لممرأة العاممة بالقطاع الصحي، ال سيما  -

 المناوبات ليال.
اء مريحة لمعامالت ليال، لكي يؤديف عمميف تحسيف ظروؼ العمؿ في القطاع الصحي، وخمؽ أجو  -

 عمى أكمؿ وجو.
 تقسيـ الحجـ الساعي لمعامالت المناوبات ليال. -
 زيادة الوعي المجتمعي تجاه عمؿ المرأة عامة والعامالت ليال خاصة. -

 الصعوبات التي واجهت الدراسة  :سابعا
ناء القياـ بيا، وبالضرورة عميو باحث أثال تخمو أي دراسة عممية مف صعوبات تواجو ال       

االجتياد إليجاد الحموؿ المناسبة ليا، وذلؾ مف أجؿ بموغ األىداؼ المسطرة، ومف أبرز الصعوبات 
 التي واجيتنا في الدراسة الحالية ما يمي:

قمة المصادر والمراجع المتعمقة بالدراسة وخاصة ما تعمؽ بالمناوبة الميمية، األمر الذي استغرؽ مف  -
قتا وجيدا طويال مف أجؿ البحث عف مصادر أخرى، لتكويف إطار نظري وتكويف قاعدة بيانات و 

 خاصة بالدراسة حوؿ مشكمة البحث.
عدـ تعاوف بعض المبحوثات وتحفظف عمى بعض اإلجابات، مما قمص مف المعمومات الكافية نوعا  -

 ما بالرغـ مف األىمية الكبيرة ليذا الموضوع.
لى ميداف الدراسة، والذي يقتضي التواجد ليال داخؿ مصمحة التوليد " بمستشفى صعوبة التنقؿ إ -

 محمد الصديؽ بف يحي"، خاصة أياـ توزيع االستمارات عمى المبحوثات.
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صعوبة التواجد داخؿ المؤسسة لفترة طويمة، حيث كنا نمـز بوقت محدد مع المبحوثات وذلؾ تطبيقا  -
 بيا في ظؿ جائحة كورونا. المعموؿإلجراءات الوقاية الصحية 

 :ا الظاهرةأثارتها: القضايا التي ثامن
بالرغـ مف أننا حاولنا تحديد انعكاس المناوبة الميمية لممرأة العاممة عمى مسؤولياتيا األسرية، إال        

أف الدراسة الحالية أفرزت مجموعة مف النتائج التي ساىمت في إثارة بعض القضايا التي تستدعي 
خضاعيا ا  ؼ عندىا مف أجؿ تعميؽ المعرفة العممية الخاصة بالمناوبة الميمية لممرأة العاممة، و الوقو 

لمدراسة النظرية واالمبريقية، وفيما يمي استعراض لبعض القضايا التي تستدعي المزيد مف التحقؽ 
 : االمبريقي

 المعوقات السوسيومينية لممرأة المناوبة ليال. -
 لنساء العامالت في المناوبة الميمية بالقطاع الصحي.الضغوط المينية لدى ا -
 األداء الميني لدى الممرضات العامالت في المناوبة الميمية بالقطاع الصحي. -
 بيف طبيعة المينة، وأدوارىا األسرية. واقع المرأة المناوبة ليال -
 غوط النفسية واالجتماعية لممرأة العاممة بالمناوبة الميمية.الض -
     ت المجتمع الجيجمي حوؿ عمؿ المرأة ليال في القطاع الصحي.تمثال -
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 خالصة الفصل:
بعرض وتحميؿ البيانات الواردة في االستمارة والموزعة عمى  قمنا مف خالؿ ىذا الفصؿ       

صر المبحوثات عند إجراء الدراسة الميدانية، حيث تجدر اإلشارة إلى أف تحميالت ىذه البيانات لـ تقت
عمى البيانات الموجودة في االستمارة، بؿ شممت كؿ المعمومات المتحصؿ عمييا مف أداتي المقابمة 
والمالحظة، حيث قمنا بمناقشتيا في ظؿ الفرضيات الفرعية والتي لـ تتحقؽ، وبالتالي عدـ تحقؽ 

النظريات المفسرة الفرضية العامة لمدراسة، باإلضافة إلى مناقشتيا في ظؿ الدراسات السابقة، وفي ظؿ 
لمدراسة، ثـ التطرؽ إلى أىـ التوصيات واالقتراحات التي تـ التوصؿ إلييا، ثـ إبرازا أىـ الصعوبات 
التي واجيت الدراسة وأخيرا عرض أىـ القضايا التي أثارتيا الدراسة الحالية والتي ستكوف بدورىا 

 منطمقا وامتدادا لدراسات أخرى.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ةــــــالخـــاتم  
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 :الخاتمة
 ه الدراسة موضوع المناوبة الميمية لممرأة العاممة وانعكاسيا عمى مسؤولياتيا األسريةذتناولنا في ى       

المناوبة الميمية  وفي ىذا الصدد ناقشنا في اإلطار النظري أىم المسائل والقضايا التي عالجت موضوع
فدراستنا الميدانية بمستشفى  ،األسرية لممرأة العاممة باعتباره متغير ميم في تفسير المسؤوليةلممرأة العاممة 

محمد الصديق بن يحي بجيجل ساعدتنا في تبيان مدى انعكاس عمل المرأة العاممة بالمناوبة الميمية عمى 
اممة عمى مسؤوليتيا األسرية ضعيف التزاماتيا األسرية، فرغم أن تأثير وانعكاس المناوبة الميمية لممرأة الع

ثبت أن العامالت المبحوثات في مجممين ينسقن برنامجين أما خمصنا إليو من نتائج، والتي لك حسب ذو 
بين االلتزامات األسرية والمينية من جية أخرى ماعدا بعض العامالت الالئي  يعانين من صعوبات في 

 وذلك بفعل قمة الخبرة في مجال عممين.   ،ضبط ىدا بالبرنامج والتأقمم معو
 ا نستنتج أن المرأة العاممة بنظام المناوبة الميمة ال ينعكس سمبا عمى مسؤولياتيا األسريةذوعمى ى       

التي تقمل من التزاميا بشكل جيد بنظام العمل والوفاء و  ،ذلك بالرغم من وجود الكثير من العوائق
بااللتزامات العائمية تجاه أبنائيا وزوجيا ومحيطيا، إال أنيا تتحكم في تنسيق برنامجيا بين العمل ووظائف 

    البيت من جية أخرى.                                                                                       
 



 

ادر  ــة المصـــقائم
راجعــوالم  
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 :صالملخ

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن انعكاس المناوبة الميمية لممرأة العاممة عمى مسؤولياتها األسرية       
ة الميمية لممرأة العاممة عمى مسؤولياتها بس المناو اوانطمقت الباحثتان من تساؤل رئيسي مفاده: ما هو انعك
 52المنهج الوصفي، حيث أجريت الدراسة عمى األسرية. حيث اعتمدت الباحثتان فيهذه الدراسة عمى 

مبحوثة والذي تم اختيارهن بناء عمى أسموب المسح الشامل، وقصد جمع البيانات قامت الباحثتان باعتماد 
االستمارة كأداة رئيسية، والمقابمة والمالحظة كأدوات مساعد، وذلك من أجل اإلجابة عمى الفرضيات 

 :التالية
 .ية استقرار العالقة الزوجية لممرأة العاممةيق المناوبة الميمتع -
 .تخل المرأة المناوبة ليال برعاية األبناء -
 .تقصر المرأة  المناوبة ليال بإتمام الواجيات المنزلية -

 :إلى جممة من النتائج أهمها ميل ومناقشة البياناتبعد عرض وتح توصمت الدراسةوقد        
 .العاممة ال تعيق استقرار عالقتهاالمناوبة الميمية لممرأة  -
 .المرأة المناوبة ليال ال تخل برعاية األبناء -
 تقصر في إتمام الواجبات المنزلية. المرأة المناوبة ليال ال -
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The abstract: 

        This study aimed to reveal the reflection of the working woman's night 

shift on her family responsibilities. In this study, the two researchers relied on 

the descriptive approach, where the study was conducted on 25 female 

respondents who were selected based on the comprehensive survey method. In 

order to collect data, the researchers adopted the form as the main tool, and the 

interview and observation as auxiliary tools, in order to answer the following 

hypotheses: 

- The night shift hinders the stability of the marital relationship of the working 

woman. 

 - The woman on the night shift disturbs the care of the children. 

- Women shorten night shifts to complete household duties. 

After presenting, analyzing and discussing the data, the study reached a number 

of results, the most important of which are: 

 - The night shift for a working woman does not impede the stability of her 

relationship. 

 - A woman on duty at night does not prejudice the care of her children. 

 - A woman on a night shift does not fail to complete her homework. 

 

Key words: night shift ,working woman ,family responsibilities. 

 

 

 



 


