
  

 

 

 

                                        

                                     
                                 
                                 

  
 

 

       
 

 
  ْ٘ ُ    سٗز  

 

 

 
  ّ  م ظ   ّ  ً  ى َو   ىَْ ٗ    يٚ       ىَس    ى  ٍي   ىَ صٗخ  

 

    ص          ػ   ػ         ؼ       ض     ص     

 

 

 

 

                             ص              ض                   

 

 

               :                                             
                                           

  ْٞ   ّ٘ز   زسش   ّ َٞ                                         

                

                      ىدْ   ىَْ    

  /   ٍ سٛ ى  ٜ  -

  /   سٝ ٌ ظ ٍٞ  -

              2013-2014  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

        

 

  :ـــــ     ـــ 

تعتبر الطاقة البشرية مف أىـ عكامؿ التنمية كالتغير اإلجتماعي كاإلقتصادم ، كالمرأة تشكؿ نصؼ ىذه الطاقة 

كفي ظؿ  كمساىمتيا في عممية التنمية اإلجتماعية مؤشرا ىاما في تغيير دكر المرأة في ىذه المجتمعات 

التطكرات التي عرفتيا المجتمعات كانتقاليا مف المجتمعات التقميدية إلى المجتمعات المعاصرة  عرؼ دكر كمكانة 

المراة تغيرا كاضحا كمميزا ، ففي الماضي كاف دكرىا مرتبطا بتربية النشئ كتمقينيـ القيـ كالمبادئ كالتقاليد كالعناية 

ما اليكـ أصبح دكرىا في الحياة معقد فيي مف ناحية تخضع لضغط التقاليد بالزكج كاإلىتماـ بشؤكف المنزؿ ، أ

كالطبيعة البيكلكجية التي تدفعيا في اتجاه الزكاج كانجاب األطفاؿ ، كمف ناحية أخرل تخضع لمفرص التي 

تشعر  أصبحت متاحة أماميا في عالـ الشغؿ كالعمؿ المأجكر كالذم تجده كسيمة لتحقيؽ كفاءتيا في العمؿ الذم

أنو ثمرة مجيكدىا الدراسي بعد مشكار دراسي طكيؿ متعب كمكمؼ باإلضافة إلى تحقيؽ طمكحيا كاكتساب مكانة 

في العمؿ إلى ىذا الحد بؿ تحدت األصعب مف ذلؾ  بحيث إجتماعية مرمكقة في العمؿ ، كلـ يتكقؼ دكر المراة 

 .اقتحمت حتى مجاؿ العمؿ ليبل

نكلكجي في ميداف العمؿ كسعي المنظمات كالمؤسسات الخدماتية كاإلنتاجية إلى مكاكبة نتيجة لمتطكر كالتقدـ التك ك

ىدا التطكر مف أجؿ تحقيؽ كفاية إنتاجية عالية ، كتقديـ خدمات اجتماعية راقية لخدمة المجتمع كضماف راحة 

ا ما ذعشريف ساعة  كىالمكاطف طكاؿ اليكـ مما أكجب عمى ىده المؤسسات عدـ انقطاع نشاطيا خبلؿ األربعة كال

 كألـز عمييا تبني نظاـ العمؿ بالمناكبة حيث نجد أف ىذا النظاـ يكثر خاصة في قطاعات النقؿ ، البريد 

المكاصبلت ، الصحة كمجاالت عديدة ، كيعتبر نظاـ العمؿ بالميؿ ضماف إلستمرارية اإلنتاج كالزيادة فيو كتحسينو 

 . ة األفراد كالمكاطنيف كضماف سبلمة الببلد كأمنياكما يشكؿ ضماف لمخدمة المتكاصمة لفائد
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كىذا النظاـ لـ يقتصر فقط عمى الرجؿ فكما أشرنا سابقا بأف المرأة كاجيت ضغكط المجتمع كاقتحمت بقكة مجاؿ  

كالتي ى المرأة المتزكجة ػيعتبر نظاما صعبا كخصكصا عم ربما  إال أنو خاصة في مجاؿ الصحة  العمؿ بالمناكبة

فالعمؿ الميمي مف النكاحب  لدييا أطفاؿ باعتبارىا أـ ليا مسؤكليات ككاجبات اتجاه زكجيا كأكالدىا كبيتيا 

اإلجتماعية كاإلقتصادية كاألمنية ضركرم ، لكف ىناؾ انعكاسات كآثار يخمفيا عمى صحة العامؿ مف شؤنيا ربما 

 أف تؤثر عمى أداء المرأة لعمميا .

كقد شيدت ىده األبحاث تضاربا بيف مؤيد لعمؿ المرأة الميمي خارج نطاؽ األسرة حيث يرل أصحاب ىذا االتجاه 

المؤيد أف عمؿ المرأة كخاصة األـ العاممة  جاء ليقدـ لؤلسرة خدمة ىائمة حيث تعقدت األمكر المادية  لكف أبحاث 

اركتيا الكاسعة في الحياة العممية قد أضرت باألسرة الرأم المخالؼ سخطت عمى المرأة العامة ليبل ، كترل مش

 كبالتالي ساءت العبلقات األسرية .

ىدا بالنسبة لممرأة في العالـ الغربي ، أما في الجزائر ،فإف الكضع يحتاج لمدراسة كفقا لظركفيا الخاصة  فكؿ 

 حقيؽ طمكح أفراده المختمفة مجتمع لو خصائصو الذاتية كطريقتو في عبلج مشكبلتو كفقا لظركفو الخاصة في ت

ا األساس كانت دراستنا ىذه التي حاكلنا مف خبلليا التركيز عمى قضية خركج المرأة لمعمؿ ليبل ذكعمى ى

 كانعكاسات ىذا العمؿ عمى أداء المرأة العاممة .

طار تطبيقي ، إلى جانب الجانب التمييدم ، ففي الجانب التمييدم  كقد تناكلت الدراسة إطاريف إطار نظرم كا 

تطرقنا إلى إشكالية البحث ثـ إلى فرضياتو كاألسباب التي دفعت بنا إلى اختياره ، كاألىداؼ المرجكة مف القياـ بو 

 كما تعرضنا إلى عدة دراسات سابقة حكؿ مكضكع عمؿ المرأة ليبل .
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 عمى ىذا األساس كالمنطمؽ الفكرم النظرم جاءت الدراسة مقسمة إلى الفصكؿ التالية :

  :كقد شمؿ عمى مكضكع الدراسة حيث تـ فيو تحديد مشكمة الدراسة التي تمثمت في التساؤؿ التاليالفصؿ األوؿ 

مية الدراسة مف خبلؿ طبيعة ما ىي االنعكاسات المترتبة عف العمؿ بالمناكب عمى أداء المرأة العاممة ؟ كتجمت أى

المكضكع نفسو ، حيث يعد مف المكاضيع اليامة خاصة في ىذه المرحمة التي يمر بيا المجتمع الجزائرم ، مما 

يعني أىمية دراسة ىذا المكضكع كتحميمو لمكصكؿ إلى الحمكؿ الممكنة في ظؿ التغيرات التي نعيشيا كالتي تبرز 

مجتمعية ، أما عف أىداؼ الدراسة فقد تجمت في مجمميا في محاكلة الكشؼ عف فييا أىمية المرأة في التنمية ال

 بعض االنعكاسات التي تنجـ عف عمؿ المرأة ليبل ككيفية تأثير ىذه االنعكاسات عمى أدائيا 

نظاـ العمؿ بالمناكبة فتحدثنا عف أىمية ىدا العمؿ باإلضافة إلى األسباب التي أدت إلى  الفصؿ الثاني كقد تناكؿ

عمى العمؿ الميمي  الفصؿ الثالث ظيكر الدكريات لنصؿ أخيرا إلى كيفية تنظيـ ىده الدكريات فيحيف شمؿ

ا ذيقاع باإلضافة إلى أنكاع ىا اإلذكانعكاساتو النفسية حيث تناكلنا فيو اإليقاع البيكلكجي لجسـ اإلنساف كطبيعة ى

الدم تناكؿ األداء  الفصؿ الرابعاإليقاع البيكلكجي لننتيي باإلنعكاسات الناجمة عف العمؿ الميمي ثـ عرجنا إلى 

ا الفصؿ إلى مجمكعة مف العناصر مف ماىية تقييـ االداء كالخمفية الفكرية النظرية ذالكظيفي حيث تطرقنا في ى

حددات االداء كمعكقاتو باإلضافة إلى األىمية البالغة لتقييـ أداء العامميف كاألىداؼ المرجكة لؾ مذلتقييـ االداء كك

مف تقييـ االداء كاستخداماتو ككدلؾ تطرقنا إلى معايير تقييـ االداء كخصائصيا كمسؤكلية كتكقيت تقييـ االداء 

ف تقييـ أداء العامميف ككيفية عبلجيا كمراحمو ، لنصؿ في االخير إلى طرؽ تقييـ األداء كالمشاكؿ الناجمة ع

 حيث تضمف ىدا الفصؿ المرأة العاممة .الفصؿ الخامس لنصؿ في األخير إلى 
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أما اإلطار التطبيقي فتضمف جانب منيجي أيف تطرقنا إلى الدراسة االستطبلعية مع ذكر نكع المنيج المستخدـ 

كمكاف إجراءىا كأخيرا قمنا بطرح نتائج الدراسة في ضكء ما تقدـ طرحو  في البحث ككيفية اختيار عينة الدراسة

نظريا كتحميمو كاقعيا كاختتاـ الدراسة بطرح سكسيكلكجي عممي مبني عمى األبعاد البحثية األساسية لمدراسة في 

  .محاكلة ما لفت االنتباه كعمى جميع المستكيات لظاىرة ميمة جدا في حياة المرأة الجزائرية
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 البحث:تحديد مشكمة  -أوال 

ة كالسيما األـ ظاىرة لـ تعد تدرس مف جانب أنيا تتعمؽ بالمرأة نفسيا فحسب  بؿ تعدل أتعد ظاىرة اشتغاؿ المر 

ذلؾ إلى االسرة كالمجتمع ككؿ ، فخركج المرأة لمعمؿ تاركة كراءىا مسؤكليات كبيرة كخطيرة تتمثؿ في تنشئة 

عدادىـ ليككنكا أفراد سكييف نف ، انعكس ذلؾ سيا كاجتماعيا ، كرعاية الزكج أيضا كتمبة حاجياتو األطفاؿ كرعايتيـ كا 

عمى الحياة األسرية ككؿ ، ككاف لو اآلثار العميقة في تغيير كتطكير المركز اإلجتماعي لممراة العاممة ، ككذا 

 األدكار كالكظائؼ في المجتمع ، كالشؾ أف التغير في األدكار سيصاحبو تغيير في العبلقات .

ة بالعمؿ لـ يظير عشكائيا بؿ خضعت إلى عكامؿ عديدة كمتداخمة دفعت بالمرأة دفعا إلى ألتحاؽ المر كظاىرة ا

العمؿ في بعض الحاالت كالظركؼ كالحاجة المادية التي تقدـ ليا بديبل عف العمؿ كالمرأة المطمقة ك األرممة ، 

لمرأة براحتيا الجسدية كالمرأة التي اليكسب زكجيا مايكفي حاجيات األسرة ، في مثؿ ىذه الحاالت تضحي ا

ىك دافع كالنفسية في سبيؿ استقرار عائمتيا ماديا ، كما أف في كثير مف الحاالت كاف دافع خركج المرأة لمعمؿ 

التحصيؿ المادم كالمعنكم كدافع اإلستمتاع بالعمؿ ، كدافع تأكيد الذات كتحقيؽ مكانة إجتماعية في األسرة مما 

 كلياتو السمطكية. يسمح ليا بمشاركة الرجؿ في مسؤ 
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المرأة تحدت كؿ الصعكبات في مجاؿ العمؿ كساىمت بكضكح في سد حاالت الفقر كالعكز لكثير مف األسر ف

ؿ ذعميو مف  كما يترتبالكرامة كالعزة الشخصية ككؼ اليد عف السؤاؿ ا أمر ىاـ في سبيؿ الحفاظ عمى ذكى

كتعرض لمميانة ، كما أضاؼ عمؿ المرأة قكة اقتصادية أخرل لكثير مف األسر مكنيا مف تحقيؽ حياة أفضؿ 

 كاقتحمت حتى مجاؿ العمؿ الميمي .

ر العمؿ الميمي عمى المكظفيف الرجاؿ دكف النساء في الكثير مف األحياف ، غير أف ما نشاىده ػػفغالبا مايقتص

ر ، ػىك عمؿ المرأة في الكثير مف المؤسسات الخاصة إلى ساعات متأخرة مف الميؿ كأحيانا حتى طمكع الفجمؤخرا 

نما كاف األم إف المتزكجات كاألميات خاصة ىف لؾ فذر غير مريح لمعديد مف الفتيات البلتي يرفضف أىميف ػػكا 

  .األكثر تضررا كمعاناة مع الكضع

يسبب ليف بعض  ربما قدة لمكثير مف األزكاج خاصة ،ػػػحيث اليزاؿ عمؿ المرأة المتزكجة كالتي لدييا أطفاؿ بالنسب

األسبكع مة نياية عطتتمتعف ب ة في تنظيـ حياتيا ، فالنساء المكاتي الػػ، السيما أنيا عادة ماتجد صعكبالمشكبلت 

العادية ، فالكثير مف المكظفات تعممف أياـ الجمعة أك السبت قد يحرمف مف تقاسـ العديد مف المحظات اليامة 

كاألشغاؿ الضركرية مع األىؿ ، كما أف عمؿ المرأة كاقتحاميا لبعض الكظائؼ التي تفرض عمييا نظاما كأكقات 

ه الظركؼ ذلضغكطات  السيما أف ىابعض لتعرض  الكثير مف النساء كعائبلتيف إلى  ممكف أفخاصة ، 

التتماشى كطبيعة مجتمعنا الذم يحتـ عمى المرأة التكاجد في بعض المناسبات كاالجتماعات العائمية التي تعبر 

 مقدسة لدل الكثيريف .
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اقتحاـ المرأة مجاؿ العمؿ كتكلييا في مجتمعنا ، فبمجرد  قميبل  أف نظرة المجتمع لعمؿ المرأة ليبل قد تغيرت فربما 
القرار  فكاقع األسرة الجزائرية  اتخاذقدراتيا عمى  إثباتمع الرجؿ كاستطاعت  ساكيةمت شبو المسؤكلية أصبحت

 ب ػػمؿ المرأة كطبيعة بعض الكظائؼ التي تتطمػػأصبح أكثر تفيما كتقببل لع

لكف  ،ى في مجاؿ الفندقة في الكاليات الكبرلػالشرطة كحت التكاجد الفعمي بالميؿ كالمطارات كالمستشفيات كمراكز
 يككف ىذا النظاـ صعب عمى الػػمرأة كخصكصا الػػمرأة المتزكجة كبإمكانو أف يخمؼ إنعكاسات عمى أدائيا.ربما 

فبإستعراض المراحؿ المختمفة لحياة المراة العاممة كتأثرىا بالكظيفة ،نجد أنيا عندما ال تككف متزكجة باستطاعتيا 
أكيد قدرتيا عمى أداء ػكتمع الحياة الكظيفية  العمؿ بنفس كفاءة الرجؿ ، كيككف جيدىا يقتصر عمى التكيؼ

اه زكجيا ػػاؿ المنزلية كمسؤكلياتيا اتجػيات المنكطة بيا ، لكف عندما تككف متزكجة بدكف أكالد ، فإف األعمػػالمسؤكل
ة بأطفاؿ فيي ربما أصعب ػتككف بمثابة عبئ عمييا كباإلمكاف أف تؤثر عمى أدائيا لعمميا ، أما إذا كانت متزكج

 مرحمة تمر بيا المرأة في أدائيا لعمميا .

ه الدراسة كالمكجو األساسي لمبحث المقدـ يتمثؿ ذلي يانطبلقا مف كؿ ماسبؽ طرحو مف أفكار فإف التساؤؿ الرئيس
 في : 

 ماىي انعكاسات نظاـ العمؿ بالمناكبة عمى أداء المرأة العاممة " ." 

 عية التالية :كيندرج تحت ىدا التساؤؿ الرئيسي األسئمة الفر 

 الناجمة عف نظاـ العمؿ بالمناكبة ليا تأثير عمى أداء المرأة العاممة ؟  االنعكاساتىؿ        

 ؟  ىؿ ىذه اإلنعكاسات تؤثر عمى العبلقات الزكجية         

 ؟ .تؤثر عمى تربية األطفاؿ لدل المرأة العاممة  االنعكاساتاآلثار الناتجة عف  ىؿ       
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 أىمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع : -ثانيا 

 أىمية الدراسة : -1

 األىمية العممية : -1-1

يا طكاؿ االربعة ػػمر العمؿ بػػػػػالقطاعات األخرل إلى أف يستكثيرا ما تضطر بعض مؤسسات العمؿ كمختمؼ 
كالعشريف ساعة خبلؿ اليكـ ، مما جعؿ اإلنساف يمجئ إلى العمؿ ليبل بدؿ النيار ضمف مناكبات عمؿ نيارية أك 

أك أسكار ادية كحراسة القبلع ػػػكاء لظركؼ أمنية أك اقتصػػكر الغابرة سػػػليمية ، كالعمؿ الميمي مكجكد مف العص
 المدف خكفا مف ىجكـ األعداء مثبل.

ديث إثر التطكر ػػػػع الصناعي الحػػػا النكع مف العمؿ اتسع خاصة في المجتمذإال أننا نبلحظ أف مجاؿ ى
 انقطاع.ار دكف ػػػتكاصؿ ليؿ نيػػػالتكنكلكجي كنتيجة لمتطمبات الحياة العصرية التي تقتضي العمؿ كاإلنتاج الم

برازة طبيعة نظاـ العمؿ بالدكريات سنا إلى درامما استرعى نظر  االنعكاسات السمبية ليدا النظاـ عمى أداء المرأة  كا 
ا النظاـ كالكصكؿ إلى تحقيؽ التكافؽ ذالسمبية لي اآلثارلمتخفيؼ مف  كاالقتراحاتالعاممة كدلؾ لتقديـ الحمكؿ 

عؿ المؤسسات أكثر فعالية ػػػػػا مايجذالحديث ، كىا إثراء المكتبات العممية بيدا المكضكع ذكالرضا عف العمؿ كك
 ككفاءة في خدمة المكاطنيف كالمجتمعات .

 االقتصادية:األىمية -2- 1

لعؿ مف األسباب الرئيسية التي تفرض عمى المؤسسات العمؿ ليبل أسباب اقتصادية فنجد بعض المؤسسات 
ا تكاصؿ بيا العمؿ ليبل كنيارا دلؾ ألننا نعيش اليكـ في عالـ سريع  دك ذالتحقؽ كفاية إنتاجية إال إكالمصانع 

غيرات الطارئة لضماف ػػػػكاقؼ كالتػػع المػػػيسعى مف خبللو أعضاء التنظيـ إلى التكيؼ كالتأقمـ م الذمتغير مستمر ، 
مى شؤكف المؤسسات االقتصادية ػػػػى القائميف عػػػػفرض عمػػػػة تػػػه الحقيقذالتماسؾ كالكجكد كاالستمرارية ، ى

باعتباره الفاعؿ كالمحرؾ  افػػػاإلنسيكـ ػػػاممة تركز عمى مفػػػعممية جديدة كش إستراتيجيةكالصناعة ، تبني 
االجتماعي القادر عمى تحقيؽ األىداؼ كالكصكؿ بالتنظيـ إلى أرقى مستكيات االنسجاـ المادم كالمعنكم مع 

 متطمبات المحيط .
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 : االجتماعيةاألىمية  – 3- 1

كاألمنية المتمثمة في خدمة المستشفيات كالحماية المدنية  االجتماعية كالخدماتإف األسباب األمنية كالصحية 
 ذلؾ.كأجيزة األمف كغير 

 ككذلؾ الضركرة الحتمية التي فرضتيا بعض المياديف االجتماعية مف كجكب اشتغاؿ العماؿ طكاؿ الميؿ كالنيار .

ؿ طكاؿ األربعة كالعشريف اػككما أف التطكر التكنكلكجي كاالقتصادم الذم فرض عمى العديد مف المؤسسات االشتغ
كف إذا ما نظرنا إلى آثاره السمبية عمى صحة ػساعة ، فالعمؿ الميمي مف النكاحي االجتماعية كاألمنية ضركرم ، ل

العامؿ فإف األمر يحتاج إلى الدراسة ألف جسـ اإلنساف ينشط أثناء النيار كتسترخي كظائفو خبلؿ ظبلـ الميؿ 
 نشاطو في اليكـ المكالي .ليسترجع طاقتو كقكاه لمكاصمة 

ذك انعكاسات سمبية فبالرغـ مف ما يحممو ىذا النظاـ مف ايجابيات عمى مستكل المؤسسة التي تقكـ عميو إال أنو 
 عمى صحة العامؿ .

السمبية التي يخمفيا مف أجؿ معالجتيا  االنعكاساتكىذا مادفع بنا إلى التطرؽ لدراسة ىذا المكضكع كالبحث في 
 لحمكؿ لذلؾ .كطرح بعض ا

 اختيار الموضوع: أسباب-2

لقد كاف طمكحنا محاكلة دراسة ظاىرة خاصة، ك طرح إشكالية بحث متعددة األكجو بعيدا عف األحكاـ القيمية 
اإلطبلقية، ك في المرحمة الراىنة التي تعيشيا المرأة الجزائرية تحت ضغط تيارات ك إيديكلكجيات ك تغيرات ميمة 

ا فإف ىاجسنا الرئيسي ىك اإلنكباب عمى كاقع المجتمع ػذاالجتماعية في المجتمع الجزائرم، ليفي ميزاف القكل 
لؾ أف قيمة البحث العممي في اعتقادنا تقاس بمدل اقتراب ذالجزائرم مف أجؿ فيمو ك تحميمو سكسيكلكجيا، 

ة متعددة األكجو في المرحمة ه الظاىرة كمرتكز أساسي لطرح إشكاليذالباحث مف كاقعة، مف ىنا كاف اختبارنا لي
عددة ك تبيف انعكاساتيا عمى تصكرات الجنسيف، ك العكائؽ ػالراىنة ك ترصد مظاىر التحكؿ في مستكياتيا المت

الذاتية ك المكضكعية التي تجعؿ المرأة الجزائرية تعيش قمؽ ك خكؼ االنتقاؿ مف أشكاؿ العبلقات التراتبية إلى 
 ل الكعي ك الممارسة.اإلقتناع بالمساكاة عمى مستك 
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ك ألف السبب األساسي في اختيارنا لممكضكع يبقى معرفي بالدرجة األكلى، حتـ عمينا مكقعية خاصة في حقؿ 
البحث المعرفي السكسيكلكجي ك ما يطرحو مف ظكاىر ك إشكاليات ك ارتباط بما يمكف تسميتو بالجدلية العممية ك 

ا الكاقع إلى جممة إشكاليات، ك معطى ذالمعرفية بيف ذات جزائرية عارفة ك مكضكع نحاكؿ أف نحكؿ مف خبللو ى
 كاقعي إلى قضية فكرية حقيقية.

البحث فييا ك تحميميا داخؿ سياؽ مف التبادؿ الثقافي ك االجتماعي مسألة ليا أىمية فالظاىرة التي تطمح إلى 
لؾ فإف كؿ بحث مكقع مف طرؼ المرأة ىك في اعتبارنا انتصار عمى الحكاجز النفسية ك المادية ك ذقصكل، ل

يشكؾ الثقة في النفس ك الثقافية التي تعترض التحريؾ الثقافي لممرأة، انتصار عمى الذات مف زاكية التغمب عمى ما
 إعبلف عف كجكد متميز يتبـر مف نظاـ عبلئقي مؤسس عمى السيطرة ك اإللغاء ك االحتكاء.

إف البحث في مكضكع المرأة العاممة ك النظاـ الثقافي الذم يطبع حياتيا االجتماعية كانتزاعو مف السمطة 
لؾ فإننا ذاعتقادنا دافع أساسي لطرحو، أكثر مف  اإليديكلكجية التمييزية ك تحكيمو إلى بحث عممي سكسيكلكجي في

نعتبر العمؿ الميمي لممرأة ك انعكاساتيا عمى حياتيا االجتماعية ك اآلثار التي يخمفيا ك تأثيره عمى أداء المرأة 
طابكا مف الطابكىات الحساسة ، ك ىنا نقطة البداية ألنيا تتطمب تنكيرا ثقافيا حقيقيا خصكصا ك أنيا تمس نصؼ 

لمجتمع، ك مف ثـ إمكانية تعديؿ جممة مكازيف القكل في المجتمع السيما ك أننا نبحث في خصكصيات مجتمعية ا
مختمفة منيا خصكصية الحياة السكسيكثقافية ك السكسيكتاريخية لممجتمع ك تأثيرىا عمى كضع المرأة ك خصكصية 

مفية ثقافية أنتجت فكرا خاصا أك باألحرل قالبا متناقضة السيما المحافظة منيا ك النابعة مف خػاإليديكلكجيات ال
 .خاصا 

 أىداؼ الدراسة : -ثالثا 

يفرض عمى الكثير مف المؤسسات أف يستمر العمؿ فييا طكاؿ األربعة  الذم كاالقتصادمإف التطكر التكنكلكجي 
التي ألزمت بعض مؤسساتيا أف يشتغؿ العماؿ بيا طكاؿ الميؿ كالنيار  االجتماعيةالحاجة  ككذلؾكالعشريف ساعة ، 

 . بالدكرياتضمف فرؽ متناكبة ، أم نظاـ العمؿ 

ا النظاـ مف إيجابيات بالنسبة لمعامؿ كالمؤسسة إال أف لو انعكاسات سمبية عمى الصحػػة النفسية ذرغـ ما يحممو ى

 ا المكضكع بشيء مف التفصيؿذحث في ىا ما دفع بنا إلى البذكالفزيكلكجية لمعامؿ كى

ا التعرؼ عمى أىـ االنعكاسػات السمبية ذه الدراسة ىك التعرؼ عف طبيعة العمؿ الميمي ككذكقد كاف اليدؼ مف ى
يزيكلػكجية أك معرفية أك كجدانية أك ػه االنعكاسات فذالتي يخمفيا العمؿ الميمي عمى أداء المرأة العاممة سكاء كانت ى

 مينية .
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مف االنعكاسات الفزيكلكجية ، اضطرابات عمى مستكل التنفس ، اضطرابات النكـ ، زيادة نبضات القمب  فنجد 
  (3)الجياز البكلي ، اضطرابات ىضمية .زيادة حرارة الجسـ ، اضطرابات 

انعكاسات كجدانية  ككذلؾ، كاالنتباه  كاإلدراؾ،  الذاكرةأما مف الناحية المعرفية فنجد اضطرابات عمى مستكل 
فنجد اضطرابات كانفعاالت ، اضطرابات عمى مستكل عبلقات العمؿ سكاء كاف عمى الجانب األسرم أك 

 ا النظاـ .ذاالجتماعي أك اتجاىات العامؿ نحك ى

أما االنعكاسات المينية فنجد بعض االنعكاسات السمبية المتمثمة في التعب ، الغياب ، اضطرابات عمى مستكل 
 . كاإلنتاج األداء

ا المكضكع ، ذكالمكضكعية الختيار مثؿ ى الذاتيةتعكس الدكافع  سكسيكلكجيةكيبقى اليدؼ األساسي تقديـ دراسة 
 المتزكجةمي عمى أداء المرأة العاممةػػمتمركزة أساسا حكؿ تفسير كتحميؿ بعض االنعكاسات الناجمة عف العمؿ المي

ية تشخيص الظاىرة كتحديد أبعادىا كانعكاساتيا عمى حياة المرأة ، كمف ثـ الخركج بصيغة معرفية تتيح إمكان
 العاممة .

 اإلطار المفاىيمي لمدراسة : -رابعا 

، بؿ أغمبيا يتغير مع مركر الزمف كتغير الظركؼ كالبيئات ، كقد  ثابتةليست جامدة أك  االجتماعيةالمفاىيـ 
المفيكـ نفسو معاني مختمفة  يتخذأك تندثر مفاىيـ قديمة كتظير مفاىيـ أخرل جديدة تؤدم كظيفتيا ، كقد تختفي 

 ( 4)مف فترة زمنية إلى أخرل ، كمف بيئة اجتماعية كثقافية إلى أخرل .

يء، يبقى أف كؿ تعريؼ ما ىك إال ترجمة لرىاف مفتكح بيف مف يعرِّؼ كمف يتكجو إليو التعريؼ بصدد ذلؾ الش
مما يسمح لنا بالحديث عف الفكائد العممية إف كانت نظريا أك منيجيا دكف أف ننسى أف التعريفات مف حيث ىي 
محاكلة لتممؾ األشياء كالعبلقات ، التقكـ فقط عمى اإلتفاؽ كالتطابؽ بؿ تػفرض أيضا تكترات كصراعات 

غراءات كحيبل مف أجؿ التحكـ في األشياء كفي العبلقات كبالتػ  الي التحكـ في حقيقتيا .كا 
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 : بالمناوبةالعمؿ  تعريؼ – 1

بو ك إعطائو الكثير مف  االىتماـؤلىمية البالغة لنظاـ العمؿ بالدكريات أدل بكثير مف العمماء ك المؤلفيف را لنظ
 التعاريؼ ك التي يمكف إبراز بعضيا فيما يمي.

( تعريؼ لنظاـ العمؿ بالدكريات عمى أنو >>نمط مف التنظيـ vieux(: قدـ فيك)1971تعريؼ فيك) - أ
 <<انقطاعاإلنتاج بكاسطة تعاقب فرؽ العمؿ عمى مكاف العمؿ دكف  استمراريةألكقات العمؿ لضماف 

و >> العمؿ ػتعريؼ الجمعية الكطنية لظركؼ العمؿ بفرنسا تعريؼ مماثبل لنظاـ العمؿ بالدكريات عمى أن - ب
يتبع إنجازه بكاسطة فرؽ متتابعة مف العمؿ في نفس المكاف<< فقد أضافت الجمعية عنصر المكاف بخبلؼ  الذم
   يؼ السابؽ.التعر 

 ((kempner( 1976تعريؼ كامبينر) -ج

مف جية >>كامبينر<< يعرؼ نظاـ العمؿ بالمناكبة عمى أنو >> عبارة عف تنظيـ لساعات العمؿ حيث يمكف 
ا النظاـ ذتشغيؿ فرؽ مختمفة مف العماؿ لفترات العمؿ خبلؿ أكقات مختمفة خبلؿ أربعة ك عشريف ساعة ك يعتمد ى

 اإلنتاج<< استمراريةفرؽ مف أجؿ ه الذعمى تتابع ى

 (1981تعريؼ ماكدكنالد ك دكيؿ ) -د

حيث يعتبراف نظاـ العمؿ بالمناكبة )الدكريات( عمى أنو نظاـ تتـ فيو ساعات العمؿ عمى األقؿ جزئيا خارج 
 األكقات العادية لمعمؿ.

 :caillaud( 1980تعريؼ كايك) -ق

يرل أف نظاـ العمؿ بالمناكبة  إذحاكؿ إعطاء تعريؼ شامبل لمعظـ العناصر التي ركزت عمميا التعاريؼ السابقة 
في اإلنتاج ك تتعاقب فيو فرؽ العمؿ عمى  االستمراريةعمى أنو >> عبارة عف نمط مف التنظيـ لكقت العمؿ لضماف 

 في الزماف<< انقطاعمكاف العمؿ بدكف 
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لؾ أنو ليس مف ذا التعريؼ أنو ال يتناسب بعضيا مع األنماط المختمفة لنظاـ دكريات العمؿ ذما يبلحظ عمى ى
 س المكاف.ػفي الزماف أك في نف انقطاعالضركرم في كثير مف الحاالت أف يتـ عمؿ الفرؽ أك الدكريات بدكف 

ا األساس يمكف القكؿ أف بعض المصانع ك المؤسسات تضطر إلى أف يستمر العمؿ بيا ألكقات متفاكتة ذك عمى ى
ا يجعؿ العماؿ يعممكف عمى شكؿ دكريات ضمف ذالمؤسسة ك ىلؾ لتمبية حاجة السكؽ مف منتجات المصنع أك ذك 

نكبات ليمية أك نيارية ،ك في نفس الشيء في المؤسسات ذات الصيغة االجتماعية كالمستشفيات ك المصالح األمنية 
  (5)ة ك أمف المكاطف.ػك غيرىا التي سيتكجب عمييا العمؿ ليبل ك نيارا لمسير عمى راح

 : تعريؼ العمؿ الميمي  -2

قبؿ أف نتناكؿ تعريؼ العمؿ الميمي البد مف تعريؼ العمؿ بصفة عامة، كتناكؿ البعض مف التعاريؼ التي أعطيت 
 :لمعمؿ مف طرؼ جماعة مف المؤلفيف نذكر منيـ

ىك الجيد اإلرادم العضمي أك العقمي الذم يبدلو اإلنساف، لقاء أجر كراتب معيف عمما بأف جيد  مفيوـ العمؿ: -
 المتناكؿ في خمؽ سمعة معينة أك تقديـ خدمة نافعة يتطكر الفرد كالمجتمع كيحقؽ أىدافيا القريبة كالبعيدة.

 تعريؼ محمد مسمـ: -

 باإلنتاج أك باألجرةكؿ مف أجؿ أثر ضركرم سكاء تعمؽ ذلؾ ذىك النشاط المب
 (Meyersonتعريؼ ميرز: ) -

 ىك نشاط منسؽ كمنظـ مف أجؿ الكصكؿ إلى أثر منتج.
ف طرؼ الكسط، ػنشاط ميذب يخضع إلى بعض الضغكط م ه التعاريؼ فإف العمؿ عبارة عفذانطبلقا مف كؿ ى

(6)سكاء كاف الكسط داخميا أك خارجيا.
  

 

بصفة عامة سكؼ نحاكؿ تناكؿ بعض التعاريؼ لمعمؿ الميمي بصفة خاصة بعد ما تناكلنا بعض التعاريؼ لمعمؿ 
 كمنيا:

 

 (Antoine laxillتعريؼ العمؿ الميمي حسب ) -

يعرؼ العمؿ الميمي عمى أنو كؿ نشاط يقكـ بو الفرد خبلؿ فترة محددة لمراحة )مف الساعة العاشرة مساءا إلى 
البيكلكجية معاكسة لنشاط خبلؿ ساعات العمؿ العادية فترة الساعة السادسة صباحا( كفيو تككف كؿ الكظائؼ 

 الصباح كالمساء
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 بعالقات العمؿ:المتعمؽ  11-99تعريؼ العمؿ الميمي حسب قانوف  -
المتعمقة بعبلقات العمؿ مف قانكف العمؿ الجزائرم في العبلقات الفردية أف كؿ عمؿ ينفذ ما  11-90جاءت المادة 

كالحقكؽ  ؿ الميميمد كشركط العبيف الساعة التاسعة ليبل كالساعة الخامسة صباحا يعتبر عمبل ليبل، تحدد قكاع
  (7).المرتبطة بو عف طريؽ االتفاقات الجماعية

 ( :1983تعريؼ العمؿ الميمي حسب قانوف العمؿ الفرنسي ) -
( أف كؿ عمؿ يبدأ مف الساعة العاشرة ليبل إلى الساعة الخامسة 123122كرد في قانكف العمؿ الفرنسي المادة )

  (8)صباحا يعتبر عمبل ليميا.

 العمؿ الميمي:-
عمؿ يؤدم خبلؿ فترة ال تقؿ عف بيع ساعات متعاقبة كتشمؿ المدة مف منتصؼ الميؿ إلى الساعة ىك أم 

 الخامسة صباحا.

 كمف خبلؿ ىذه التعاريؼ يمكف القكؿ أف:
 ماف سير العـالعممي الميمي ىك الجيد العضمي أك الفكرم الذم يؤدل ليبل مف طرؼ مجمكعة مف العماؿ لض

 ىذا العمؿ ليككف حسب التشريعات. كتحدد المدة التي يتـ فييا
 مفيـو األداء الوظيفي : -3

 المفيـو المغوي : -3-1

ة كأّدل ػػيعكد أصؿ كممة األداء إلى الفعؿ أّدل ، كيقاؿ أّدل الشيء ، أكصمو ، كاإلسـ اآلداء ، أّدل األمان
ؿ  تنفيذ كالذم يعني تأدية عم  to performالشيء ، قاـ بو ، كبالعكدة إلى المغة اإلنجميزية مشتقا مف الفعؿ 

كؿ إلى ػػػنشاط ، أك القياـ بميمة ، كما يعبر عف النتائج المحصمة ، كيعني القياـ بفعؿ يساعد عمى الكص
   األىداؼ المسطرة .

ع اتجاه بعػػػض الباحثيف في التركيز ػكيمكف تعريؼ األداء بأنو" إنجاز األعماؿ كما يجب أف تنجز كىذا ينسجـ م
امات الفرد في تحقيؽ أىداؼ المنظمة مف خبلؿ درجة تحقيؽ إتماـ مياـ كظيفتو حيث يعبر األداء عف عمى إسي

 (10)السمكؾ الذم تقاس بو قدرة الفرد عمى اإلسياـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ".
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 المفيـو االصطالحي : -3-2

تماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد ، كىك يعكس الكيفية التي يحقؽ أك يشبع بيا  يشير األداء إلى" درجة تحقيؽ كا 
 (11)الفرد متطمبات الكظيفة ".

القكؿ بأف األداء " ىك سمكؾ يسيـ فيو الفرد في التعبير عف إسياماتو في تحقيؽ أىداؼ المنظمة عمى أف  كيمكف
 " (12)يدعـ ىذا السمكؾ كيعزز مف قبؿ إدارة المنظمة كبما يضمف النكعية كالجكدة مف خبلؿ التدريب

 كيعرؼ نيككالس "F.W.NICOLAS" بأف األداء ىك " نتاج سمكؾ ، فالسمكؾ ىك النشاط الذم يقكـ بو 

األفراد ، أما نتاجات السمكؾ فيي النتائج التي تمخضت عف ذلؾ السمكؾ ، مما جعؿ البيئة أك المحصمة النيائية 
 (13)مختمفة عما كانت عمو نتائج ذلؾ السمكؾ " 

اءة إلى النسبة بيف كيجدر بنا ىنا اإلشارة إلى بعض المفاىيـ المرتبطة باألداء كىما الكفاءة كالفعالية ، فتشير الكف
فيك مفيكـ يرتبط بالقدرة  المدخبلت كالمخرجات فكمما كانت المخرجات أعمى مف المدخبلت كانت الكفاءة أعمى

 (15)عمى أداء األعماؿ أم مرتبط بالميارات ، أما الفعالية فتشير إلى األىداؼ المحققة مف قبؿ المنظمة .

كالمياـ المختمفة التي يتككف منيا عممو " أك اختصاره في " جيد  كما يمكف تعريفو ب : " قياـ الفرد باألنشطة
ارات كقدرات كخبرات العامميف ػمنسؽ لمقياـ بمياـ تتضمف تحكيؿ المدخبلت إلى مخرجات ذات جكدة تتفؽ مع مي
أك "  ( 15)" ر كقت ك أقؿ تكمفةػػ، لمساعدة العكامؿ الدافعة كبيئة العمؿ المبلئمة لمقياـ بيذا الجيد بدقة ، في أقص

األثر الصافي لجيكد الفرد التي تبدأ بالقدرات كأدراؾ الدكر أك المياـ ، كالذم يشير بالتالي إلى درجة إتماـ المياـ 
 ( 16)المككنة لمكظيفة " 

كبناءا عمى ما تقدـ ، يمكف تعريؼ األداء الكظيفي ببساطة عمى أنو كمية كنكعية اإلنجازات الكظيفية التي يحقؽ 
 فرد المياـ المككنة لكظيفتو كمتطمباتيا ، كذلؾ بما يتكافؽ مع قدراتو كمياراتو .بيا ال
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 تعريؼ المرأة العاممة :  -4

ج مختمفة مف العمؿ كيككف بعضيا إداريا ككتابيا كالبعض ذالتي تعمؿ خارج البيت كتمارس نماالمرأة العاممة ىي 
 اآلخر عمميا أك مينيا أكخدميا .

رة كتتقاضى أجرا عمى قكة ػكعرفت المرأة العاممة أيضا بأنيا المرأة التي تعمؿ في اإلنتاج المادم ) السمعي( مباش
 عمميا .

 الدراسات المشابية : -خامسا 

اليخفى عمى أم باحث اجتماعي الطابع التراكمي المعرفي ألم عمـ مف العمكـ السيما منيا العمكـ االنسانية التي 
تتميز بالخصكص بأقدميتيا الفكرية كالمعرفية ، كألننا في مجاؿ تخصصي نعتبره ىاـ جدا بؿ ىك العمـ الذم يتميز 

كباحثيف اجتماعييف جرل التقميد في ك خصكصيتيا ، كأننا بقدرتو عمى طرح كتحميؿ الظكاىر ميما كانت طبيعتيا أ
بحكثنا أف نبدأ مف حيث ينتمي اآلخركف ، فإنو كفي ىذا اإلطار بالذات ينبغي عمى كؿ باحث اإلطبلع عمى 

 خاصة في التخصصات التي ليا عبلقة بيذا البحث بصفة عامة .ماكتب كتكصؿ إليو العمـ في مجاؿ بحثو 

أىمية كبيرة في تحديد كتكجيو مسارات البحث ، حيث تعتبر مرجعية نظرية لو كلذلؾ تعد كلمدراسات السابقة 
ارؼ العممية المشتركة كبالتالي نجاحيا ، ػالدراسات السابقة أبحاثا فكرية ىامة في تكجيو أم دراسة كتدعيميا بالمع

المنطمؽ الفكرم كالمرجع المعرفي  ي بعض الجكانبػذلؾ أنيا تعتبر بمثابة المرشد كالمكجو لمبحث ، كما تعتبر ف
 لمدراسة .

إال أننا كفي بحثنا لـ نحصؿ عمى دراسة سابقة تحمؿ ضمنيا نفس المنطمؽ الفكرم كالمعرفي ، كاالشكاؿ المعتمد 
ة  كقد يعكد ػفي الدراسة ، بؿ ىي في اعتقادنا دراسات متشابية دعمت أبعادا كمعالـ بحثية مشتركة كمتشابي

ي ذلؾ إلى أننا اعتمدنا عمى مكضكع حديث كطابع خاص جدا كذاتي جدا كالذم صعب مف السبب الرئيسي ف
 .طرحو كتقديمو سكسيكلكجيا ، كأخيرا ألف أغمبيا طركحات إعبلمية متكاجدة عمى بعض المكاقع االلكتركنية 
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و  كساعدتنا ػسنحاكؿ إذا تقديـ عدد مف الدراسات المشابية كالتي خدمتنا في تكجيو البحث كتحديد معالمو  كأىداف
تيا الفكرية كالثقافية كالتاريخية بلؼ خصكصيجية كاإلمبريقية رغـ اختػػأيضا في تخطي بعض الصعكبات المني

كالزمانية مف جية كاشتراكيا في خصائص كسمات معينة مف جية أخرل لتبقى الممارسة العممية البحثية ىامة في 
 تأسيس بحث سكسيكلكجي حكؿ ظاىرة انعكاسات نظاـ العمؿ بالمناكبة عمى أداء المرأة العاممة .

 الدراسات األجنبية : - 1

ريف في الدقيقة ػبثت ىذه الدراسة أف حجـ التنفس ينخفض بمقدار لت: لقد أث1966دراسة رينبرغ  *الدراسة األكلى :
خبلؿ اليكـ ، كأف منحنى حساسية الماء يتحكؿ إلى اليميف سكاء عمى مستكل سطح البحر أك في األماكف العالية 

لمنظاـ الدكرم لكظائؼ التنفس ليا عبلقة جد كطيدة بنظامي الراحة كالنشاط أك ، نستنتج أف التغيرات المصاحبة 
 النكـ كاليقظة .

كضحت ىذه الدراسة طبيعة العبلقة بيف حجـ التنفس كالنظاـ الدكرم لجسـ اإلنساف ، حيث أف جسـ مناقشة : 
في ظبلـ الميؿ في حالة راحة  اإلنساف يككف خبلؿ ضكء النيار في حالة نشاط فيرتفع حجـ التنفس ، بينما يككف

 ، مف ثـ نستنتج العبلقة بيف كظيفة التنفس كنظامي الراحة كالنشاط لجسـ اإلنساف .كىدكء فينخفض مقدار التنفس 

االختبار الكحيد الذم يرتفع األداء * الدراسة الثانية : تجارب بميؾ : أكدت ىذه الدراسة أف اختبار التحصيؿ ىك 
الباكر ، حيث كاف عدد األخطاء ضئيبل خبلؿ فترة الصباح الباكر مقارنة بالفترة المسائية  فيو خبلؿ فترة الصباح

. 

يا عبلقة بالنظاـ الدكرم لجسـ اإلنساف كذلؾ أف ػػػتتمناقشة : كضح بميؾ مف خبلؿ دراستو أف اختبارات التحصيؿ ل
 ت المسائية .نسبة الذكاء ترتفع خبلؿ الصباح الباكر كينخفض مستكل الذكاء في الفترا
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: قاـ الباحثاف بدراسة العبلقة بيف حرارة الجسـ كفاعمية العمؿ لدل مجمكعة مف 1950* دراسة كميتماف كجاكس : 
حسب جدكؿ العمؿ ( لكف )ليبل كنيارا ، حيث يناـ األفراد في ساعات مختمفة  البحارة تقكـ بمياـ حراسة دكرية 

احداثي فاعمية العمؿ يمثؿ أربعة كعشركف ساعة مككف مف في أياـ متتالية تضمنت اختبارات األداء ، حيث كاف 
 يكـ ػاألداء ) رد الفعؿ ، تسمية األلكاف ( كمف درجة حرارة الجسـ خبلؿ ال

رغـ اختبلفو مف اختبار رد الفعؿ إلى اختبار تسمية  كمف نتائج ىذه الدراسة أف األداء اتبع اتساؽ حرارة الجسـ ،
 األلكاف ففي ىذا األخير كاف المنحنى تابعا لمنحنى حرارة الجسـ ، أما في حالة اختبار رد الفعؿ فإف 

المنحنييف تشابيا خبلؿ النيار كاختبلفا خبلؿ الميؿ ، أم كمما ارتفعت حرارة الجسـ ارتفع األداء بغض النظر عف 
  مؿ كعف نماذج النمك .جدكؿ الع

: فقد أكضحت ىده الدراسة أف النسياف يككف عالي كمما ارتفعت حرارة الجسـ 1971دراسة ىككي كآخركف 
ه الدراسة التأثير العكسي ذكينخفض بانخفاض ىدا األخير ، أم خبلؿ أكاخر الميؿ كبداية الصباح ، نستنتج مف ى

ى التغيرات الداخمية التي تخص جسـ اإلنساف كليس عمى مستكل لمداكرة كتفسير ىده الظاىرة يمكف أف يرجع إل
 ( 17)اليقظة .

مناقشة :تكضح كمتا الدراستيف تأثر حرارة الجسـ لئلنساف بالنظاـ الدكرم أثناء الميؿ كالنيار إال أف ما اختمؼ في 
اء حيث أنو كمما ارتفعت " كضحا العبلقة بيف حرارة الجسـ كفاعمية األد1950ىده الدراسات أف " كميتماف كجاكس 

 حرارة الجسـ ارتفع األداء لمعامؿ كدلؾ خبلؿ فترات النيار كتنخفض درجة حرارة الجسـ ليبل فيقؿ أداء العامؿ .

حرارة الجسـ خبلؿ الميؿ كالنيار بحيث أف  فتكضح العبلقة بيف النسياف كدرجة 1971أما دراسة "ىككي" كآخركف 
حرارة الجسـ خبلؿ التيار كتقؿ درجة النسياف عندما تنخفض درجة حرارة الجسـ  النسياف يككف عاليا كمما ارتفعت

 أثناء الميؿ .

نستنتج مف ىده الدراسة التأثير العكسي لداكرة اإلنساف التي ليا نظاـ عكسي فيي تنشط خبلؿ الميؿ )أكاخر الميؿ 
 اإلنساف .( كيقؿ نشاطيا أثناء النيار ،كيرجع دلؾ إلى تغيرات داخمية تخص جسـ 

عا لنكع ػػ: تكصبل الباحثاف مف خبلؿ دراستيما إلى أف لمعمؿ بنظاـ الدكريات تب 1968دراسة دكالمار ككلكار 
يفضمكف العمؿ بالدكريات المتناكبة ،  %12يفضمكف العمؿ الدائـ خبلؿ النيار ك  %61الدكرية ، حيث كجد أف 

ف معرفة أسباب ىدا التفصيؿ لدل ػػمية الدائمة كتمكف الباحثاف ميفضمكف العمؿ بالدكريات المي % 27في حيف أف 
 مع أفراد المجتمع .ىؤالء العماؿ ىك عبلقاتيـ 
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( عامؿ بالدكريات الميمية في صناعة الحديد كالصمب 315: قاـ الباحث بدراسة عمى )1978دراسة كادربارف * 
 فطرح عمييـ السؤاؿ التالي : ما ىك اتجاىؾ نحك نظاـ العمؿ بالدكريات ؟ فتكزعت اإلجابات عمى النحك التالي : 

أكرىو أكثر ما أحبو  % 23ال أحبو كال أكرىو ،  % 22أحبو أكثر ما أكرىو ،  % 29أحبو كثيرا ،  %   18   
 أكرىو كثيرا . % 8

فقد كجد نفس الباحث أف العماؿ الديف كانت لييـ اتجاىات إيجابية نحك العمؿ بالدكريات ليسكا بالضركرة 
  (18).اكؿظرا لما ينطكم عميو مف صعكبات كمػمتمسكيف بو ، بؿ ىـ بصفة غير مباشرة يعارضكنو كىدا ن

مناقشة : تكضح كؿ مف الدراستيف اتجاىات العمؿ نحك نظاـ العمؿ بالدكريات فنبلتحظ أف ىناؾ مف العماؿ مف 
لو حسب نكع الدكرية بينما ىناؾ مف العماؿ مف ىدا النظاـ كيميمكف إليو كيتمايزكف في تفضيميـ يفضمكف 
 حياتيـ فيك ال يتناسب معيـ .لؾ لما لو مف تأثيرات كانعكاسات سمبية عمى ذا النظاـ ك ذيرفضكف ى

ركرة لدييـ رغبة ا النظاـ ليسكا بالضذ( أف العماؿ الديف كانت ليـ اتجاىات نحك ى1978فقد كضح " كادربارف " )
نما معارضكف لو ك   لؾ لما لو مف انعكاسات سمبية كما ينجر عنو مف صعكبات كمشاكؿ .ذفيو ، كا 

عامؿ آخر  300عامؿ يعممكف بنظاـ الدكريات ك 600اسة عمى : قاـ " أندرسكف " بدر 1957دراسة أندرسكف : 
مف  % 11ف أف ػمف عماؿ الدكريات ينامكف نكما مضطربا في حي % 66يعممكف بالنظاـ العادم ، فكجد أف 

ا اإلنزعاج في النكـ إلى تقمص ىاـ في مدة النكـ ذه اإلضطرابات ، كيرجع ىذعادم يشتككف مف ىعماؿ النظاـ ال
 لميؿ مع قدرة العامؿ عمى تعكيضو نيارا .خاصة خبلؿ ا

ا ألف نكعية النكـ نيارا ال تككف بأم حاؿ مف األحكاؿ ذه الدراسة رداءة النكـ بالنسبة لعمؿ الدكريات ، كىذكتؤكد ى
 .كنكعيتو أثناء الميؿ ، بحيث تككف مدتو نيارا أقؿ ما يمكف أف يككف أقؿ عمقا بالمقارنة مع النكـ ليبل 

كما أظير " أندرسكف " في دراسة أخرل نفس السنة لئلضطرابات اليضمية بالنسبة لعمؿ الدكريات عمى كجكد 
يف ذعند العماؿ ال % 15مف عماؿ الدكريات بينما لـ يتعد دلؾ نسبة  % 46اضطرابات ىضمية غير قرحية لدل 

 يعممكف حسب التكقيت العادم .

االسياؿ ، أكثر عند عماؿ الدكريات مما ىك عميو عند عماؿ النيار كما كجد أف تكرار االضطرابات المعكية ك
 ، كيتكرر نفس الكضع بالنسبة لئلمساؾ . % 09مقابؿ % 30بنسبة 

 

 

 

 
11 



  

 

 

   ض ع      ص                ص   أل ل                                                                                         

 

مناقشة : فقد أكضح " أندرسكف " مف خبلؿ دراسة قاـ فييا بمقارنة بيف عماؿ الدكريات ليبل كعماؿ الدكريات 
 النيارية ، إال أف معظـ عماؿ الدكريات الميمية لدييـ انعكاسات سمبية عمى صحتيـ تتمثؿ في :

 ؿ ال يتعكض أثناء النيار .اضطرابات النكـ : فنجد تقمص ساعات النكـ لدييـ أم أف النكـ أثناء المي -

اضطرابات ىضمية : ةالتي يتعرض ليا عماؿ الميؿ كالتي تتمثؿ في اضطرابات ىضمية غير قرحية ككدلؾ  -
 اضطرابات معكية كاإلسياؿ كاإلمساؾ ، فنجد نسبتيا عند عماؿ الميؿ أكثر مف عماؿ النيار .

عف بعض  1953( : كشفت دراسة لمصناعة البريطانية " لكيات كماريكف " 1953دراسة كيات كماريكت )
نفس األفراد بالعمؿ في نكبة نيارية كنكبة ليمية المشكبلت كالنتائج المتضمنة في النكبات الميمية ، أنو إدا كمؼ 

ة العمؿ الممية ، كالنتيجة اإلجمالية لدلؾ أنو بالتناكب كاف معظميـ أكثر انتاجا في النكبة النيارية عنيـ في نكب
أصبحت النكبة النيارية أكثر إنتاجا مف النكبة الميمية ، كىده النتيجة تطابؽ خبرتنا العامة بيدا الصدد بيد أف نسبة 

كس ما ىك متكقع ، كقد تككف المشكبلت تمؼ في كؿ نكبتي النيار كالميؿ بعتخالغياب عف العمؿ لمفرد ما التكاد 
السيككلكجية التي خمفتيا النكبات ىي أكثر بركزا ، فإف غالبية المكظفيف يؤثركف النكبة النيارية كاألسباب التي 

اعية ، كقد كجد الباحثكف اتفاقا عاما بيف العمؿ عمى أف ػيقدمكنيا لدلؾ ىي الصحة كاإلنتاجى كالحياة اإلجتم
 .كبة النيارية الشعكر بالتعب في نكبة العمؿ الميمي أكثر منو في الن

مف المكظفيف أنيـ لـ يستطيعكا الحصكؿ عمى قدر كافي مف النكـ في المنزؿ في أثناء نكبات  % 42كأقر  
منيـ أنيـ كانكا ينامكف أقؿ مف ثماني ساعات ، كيبدكا أف ضكضاء النيار كانت  % 75عمميـ الميمي ، كدكر 

ة ىي مشكمة التكيؼ مع اضطراب النكـ مشكمة الراح فكؽ في صعكبتياعامبل في اضطراب النكـ ، كثمة مشكمة ت
، كثمة مشكمة تفكؽ في صعكبتيا مشكمة الراحة ىي مشكمة التكيؼ مع اضطراب مكاعيد الطعاـ عند تغيير نكبات 

منيـ أف عممية التكيؼ مع النظاـ الجديد  % 35مف العماؿ ىدا األمر كمشكمة ، كقرر  % 62العمؿ ، فقد دكر 
مف أربعة أياـ ، كما أشار معظميـ إلى فقد الشيية كاضطراب اليضـ بسبب تغير نكبات العمؿ  تحتاج إلى أكثر

.(19)  

مناقشة : لقد أبرز كؿ مف " كيات كماريكت" في دراستيما لبعض االنعكاسات السمبية لعمؿ الدكريات الميمية حيث 
ا في نسبة الغياب لدل عماؿ النكبتيف النيارية أم ف عمؿ النكبة الميمية ،كجد أف عماؿ النكبة النيارية أكثر انتاجا م

  .كالميمية كانت متشابية ، ثـ كضح الباحثاف اتجاىات العماؿ نحك النكبة النيارية
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لؾ لما يتناسب مع حياتيـ االجتماعية كالصحية كاالنتاج أما بالنسبة لمتعب ، فإف عمؿ النكبة الميمية أكثر ذك 
 عرضة لمتعب مف عماؿ النكبة النيارية ألنيـ لـ يتحصمكا عمى قدر كاؼ مف النكـ .

لتكيؼ معيا مما ككدلؾ اضطرابات مكاعيد الطعاـ عند تغيير ساعات العمؿ التي تؤدم بالعامؿ إلى مشكمة ا
 ينجرعنو فقداف الشيية كاضطراب في اليضـ .

ثكف بأف األشخاص الذيف يشتغمكف ػدراسة جماعة مف الباحثيف مف جامعة ماستريخت بيكلندا : أفاد ىؤالء الباح
 أثناء الميؿ يكاجيكف احتماالت اإلصابة بأمراض في القمب .

 كيرل الباحثكف أف مرد ذلؾ يككف تعرض ىؤالء العامميف لضغكط مزمنة مف طبيعة التكزيع الزمني لعمميـ .

كخمص العمماء إلى ىؤالء التكقعات بناء عمى مقارنة لمجاالت عامميف يقكـ عمميـ عمى أكقات مداكمة مختمفة 
 .ية كمف بينيا الميؿ ، كآخركف يمارسكف عمميـ في أكقات النيار اإلعتياد

كتكصؿ العمماء إلى أف احتماالت اإلصابة باضطراب خفقاف القمب تصؿ إلى الضعؼ لدل العامميف في الميؿ 
كقالكا إف ذلؾ ربما يككف ناجما عف تعرضيـ إلى ضغط مزمف مف إجراء التقسيـ الزمني لعمميـ ، كيقكؿ العمماء 

ء الميؿ يكاجيكف احتماال متزايد لئلصابة أف اضطراب خفقاف القمب قد يككف مؤشرا عمى أف مف يعممكف أثنا
 .بأمراض القمب نتيجة كتيرة العمؿ أثناء فترات اليكـ  كأيضا التغيرات الطارئة عمى سمككاتيـ 

عمؿ في منتصؼ الميؿ ألف الجسد ػكأشار بحث صدر العاـ الماضي إلى أف القمب اليستجيب بشكؿ مبلئـ لم
باحثكف عمى مشاكؿ مبكرة في كظيفة القمب تحصؿ ػفترة كقد ركز المبرمج لكي يعتريو بعض الخمكؿ في تمؾ ال

عامبل تككف فترة مداكمتيـ أثناء  42حيف يدؽ بكتيرة أسرع مف المعتاد ، كبيف الباحثكف دراستيـ عمى مقارنة بيف 
ى آخركف يعممكف طكاؿ النيار ، ككانكا جميعيـ حديثي العيد بكظيفتيـ كقد أجريت فحكصات عم 83النيار ك 

قمكب الجميع في بداية عمميـ ، ثـ بعد مضي عاـ كاحد عمى تمؾ الفترة ، ثبت لمعمماء أنو طرأت عمى كتيرة 
كمييما تغيرات طفيفة ، كاف الفرؽ عند العماؿ الذيف كاف التحكؿ عندىـ بكاقع ضعؼ ما خفقاف صنفي العماؿ 

 حصؿ لزمبلئيـ .

 ايزداد عدد فترات الدكاـ الميمي بقدر ما ترتفع احتماالت اإلصابة .ػكفقا لفريؽ باحثي جامعة ماستريخت إنو بقدر م
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عكامؿ أخرل كالتدخيف ، شرب القيكة  كأيضا ككانت ىذه النتيجة صحيحة حتى حيف أخذ الباحثكف في الحسباف 
 الكزف كالسف كالجنس كضغكط العمؿ .

مناقشة : كضح ىؤالء الباحثكف انعكاسات العمؿ بالدكريات الميمية عمى اإلنساف فأرجعكا ذلؾ إلى الضغكط المزمنة 
 عف طبيعة العمؿ .

أكثر منيا في النيار أم أف العماؿ يتزايد  القمب تككف في أكقات الميؿحيث ينظركف إلى احتماؿ اإلصابة بخفقاف 
نشاطيـ خبلؿ النيار كتقؿ أثناء كفترات الميؿ ، فيعتبركف أف اضطراب خفقاف القمب مؤشرا عمى كجكد مشاكؿ في 

 القمب أكثر خطكرة لدل العامؿ .

أثبثت أف المذيف فكانت جماعة مف األخصائييف في بريطانيا مختصة في أبحاث القمب ، داعمة لمنظرة السابقة ، ف
ؿ أثناء فترات اليكـ ، ألف القمب يستجيب ػػيعممكف أثناء الميؿ يتعرضكف لئلصابة بأمراض نتيجة اختبلؿ كتيرة العم

 بشكؿ مبلئـ في النيار كتقؿ استجابتو مف منتصؼ الميؿ .

مبكرة في كظيفة القمب نستنتج مف ىذه الدراسة أف العماؿ الذيف يعممكف في الدكريات الميمية معرضكف إلى مشاكؿ 
 كمع مركر الكقت تزداد لتتحكؿ إلى أزمة قمبية خطيرة .

 الدراسات العربية : -2

: دراسة "حساف شمسي باشا " بجامعة ىارفكرد األمريكية : أكد الدكتكر " حساف شمسي باشا " الدراسة األولى * 
 لمتحض ،طر صحي عمى العالـ اػمصدر خ في بحث قاـ بو في جامعة ىارفكرد األمريكية إف العمؿ الميمي يشكؿ
جاز عممو بشكؿ تاـ ، كنقص في تيقظو مما ػيشمؿ ازدياد العقـ كاألرؽ كما يرافقو نقص في قدرة اإلنساف عمى ان

 يؤدم إلى نقص معدؿ اإلنتاج كزيادة معدؿ الحكادث .

رل إلى النكـ ثـ يحاكؿ أف يناـ في فاإلنساف ىك الكائف الكحيد الذم يعمؿ في الكقت الذم تخمد فيو الكائنات األخ
مكؾ إلى احباط النظاـ الطبيعي لساعاتو الحيكية ) ػالكقت الذم يبمغ فيو استيقاظو الغريزم ذركتو ، كيؤدم ىذا الس

ناكبات الميمية كالمسافريف كثيرا عبر القارات كأف استمرار ػالبيكلكجية ( ، ىذه المشكمة تشمؿ مبلييف العامميف في الم
لفترة طكيمة ليبل مع عدـ تكييؼ ساعاتيـ الحيكية مع تغير نظاـ حياتيـ اليكمي يؤدم إلى نقص القدرة عمى عمميـ 

 اإلنجاز مع ازدياد الحكادث الناجمة عف التعب كاألعباء .

ف أشار إلى ػالذم يعتبر الرائد في أبحاث اإلعجاز الطبي في القرآف الكريـ ىك أكؿ م الرازم " "كلعؿ الدكتكر
 اإلعجاز العممي في قكلو تعالى " كجعمنا الميؿ لباسا كجعمنا النيار معاشا " .
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بصكرة دائمة كتفرض كجكب المناكبة عمى األعماؿ بصكرة فكذلؾ قكانيف الطب تمنع اإلستمرار في العمؿ الميمي 
ف االستمرار عمى العمؿ ليبل كالنكـ نيارا لو خطر  دكرية بيف الميؿ كالنيار إف لـ يجد المرء العمؿ النيارم الدائـ كا 

ف النكـ الميمي يعتبر كغذاء مشبع ليذا ا لجياز بالغ األىمية عمى كافة أجيزة البدف كخاصة الجياز العصبي ، كا 
 فيك قادر عمى إعادة الحيكية كالفعالية العضكية لمحجر الدماغية .

ف ناـ صاحبو بحالة مف  كتؤكد األبحاث الطبية المعاصرة  أف العمؿ الميمي يبقى عمى الجياز العصبي حتى كا 
و نيارا التكتر الحاد ، كليست لو القدرة عمى االسترخاء الكظيفي الضركرم لمراحة مما يؤدم مع استمرار نكم

ف الظبلـ يعتبر مف أىـ العناصر التي تحتاجيا الجممة العصبية أثناء  تعرض الجسـ لمسقـ كالضعؼ كاإلنييار ، كا 
ف النكـ العميؽ الذم البد منو لراحة األعصاب اليحصؿ إال مع ىدكء الميؿ كظممتو  كىنا  النكـ ليتـ ترميميا ، كا 

تعالى " ىك الذم جعؿ لكـ الميؿ لتسكنكا فيو كالنيار مبصرا "  نقؼ خاشعيف أماـ عظمة القرآف الكريـ في قكلو
 سكرة يكنس.

كما دلت األبحاث الحديثة أيضا أف الضكء األحمر ضارا بالجياز العصبي أثناء النكـ ، كأشعة الشمس عند 
ف  حةػا كاف النكـ في ساعات الصبح كقت الشركؽ منافيا لقكاعد الصذشركقيا قريبة مف المكف األحمر ، ل العامة كا 

العصبية اإلليية التي فرضت عمى النيار بدف لبلضطرابات ػالعمؿ ليبل كالنكـ نيارا إذا استمر طكيبل يتعرض ال
 الحركة كالضكضاء كالشمس كالتي تتعارض كما رأينا مع شركط النكـ العميؽ .

طر االصابة باالضطراب ثـ إف اليركب الدائـ مف الشمس في النيار لمنكـ في غرفة مظممة يعرض االنساف لخ
تمثؿ الكمس في العظاـ نتيجة فقداف الفيتاميف د الذم تككنو أشعة الشمس في الجمد ، كما أف أشعة الشمس 

 ضركرية لقتؿ الكثير مف الجراثيـ  لمكقاية مف األمراض الميمكة .

كنقص في العقـ كاألرؽ  الباحث اإلنعكاسات السمبية الناجمة عف العمؿ الميمي كىي ازديادمناقشة : لقد أكضح 
أداء اإلنساف كيقظتو مما يؤدم إلى نقص في معدؿ اإلنتاج كزيادة الحكادث ، حيث يرل أف العامميف في 

 المناكبات الميمية تضطرب لدييـ ساعات الحيكية مما يكلد لدييـ اإلحباط ، التعب ، كاألعباء .

تشيدا بقكلو تعالى " كجعمنا الميؿ لباسا كجعمنا النيار كما يؤكد الباحث عمى خطكرة العمؿ الميمي بصكرة دائمة مس
 معاشا " .

أم أف العمؿ الميمي لو خطرا بالغا عمى كافة أجيزة الجسـ خاصة الجياز العصبي بحيث النكـ ليبل يعتبر غداء 
ف ناـ ىدا العامؿ يككف في حذلي الة تكتر حاد ، كليس لو القدرة عمى االسترخاء ػا الجياز العصبي لمعامؿ حتى كا 

 الجسـ إلى السقـ كالضعؼ كاالنييار كلك كاصؿ النكـ نيارا .الكظيفي الضركرم لمراحة ، مما يؤدم إلى تعرض 

لؾ لمفائدة التي تتركيا أشعة الشمس عمى جسـ ذكالباحث يكضح أىمية العمؿ في أثناء النيار في ضكء الشمس ك 
 (20)اإلنساف .
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 :       

األقؿ يمتحؽ بو لكف ىييات ر عميو في يكـ ما ، أك عمى ػيكاصؿ اإلنساف المعاصر سباقو مع الزمف لعمو ينتص
حدد بأربعة كعشريف ساعة في اليكـ بالنسبة لجميع ػد ىك أف يستمر ، كىك عنصر ثميف كمفالكقت ىمو الكحي

األفراد سكاء كانكا قادة أك مرؤكسيف رجاؿ أك نساء ، أغنياء أك فقراء كما أف الكقت غير قابؿ لمشراء أك البيع أك 
 لـ يتـ التحكـ فيو .ا ذالتخزيف لكنو قابؿ لمضياع إ

كفي تعريؼ الكقت يقكؿ " دايؿ تيمب " في كتابو إدارة الكقت : سمسمة فف كعمـ إدارة األعماؿ ترجمة كليد عبد 
ظر عف العمر أك المكقع ،كيسير الكقت دائما ػالمطيؼ " إف الكقت سمعة فريدة أعطيت بالتساكم لكؿ فرد بغض الن

 قت المخصص لنا .ديو الك اليكجد شخص ل بسرعة محددة كثابثة ، كلكف يبدك أنو

كمف جية أخرل فقد أدخؿ التطكر التكنكلكجي تغيرات ىامة عمى كتيرة الحياة لدل اإلنساف فبعد أف كاف ىدا 
األخير يعيش عمى نمط حياة زراعية بسيطة ال تخضع لنظاـ مبني عمى العمؿ تبعا لمكاقيت محددة  بؿ يعتمد 

مؽ األمر ببداية أك نياية عممو ، أك غيره مف ػػشركؽ الشمس كغركبيا ، سكاء تععمى بعض المؤشرات الطبيعية ك
لؾ مقيدا بنظاـ زمني يفرض عميو ذ، كأكقات تناكؿ الكجبات الغدائية كالنكـ ليصبح بعد المكاعيد أك النشاطات 

ا اإلطار فمقد ذالسنيف كفي ى الطبيعية التي تعكد عمييا مند آالؼاتباع كتيرة غالبا ما تخالؼ نظاـ الحياة التقميدية 
أدل كؿ مف ازدياد فترات الراحة كتقمص ساعات العمؿ مف جية ككجكب استقباؿ الكثير مف المؤسسات بدكف 

 انقطاع مف جية أخرل إلى تبني مايسمى بنظاـ العمؿ بالدكريات .

ؼ الدكؿ كىدا سكاء عمى كبالتالي فقد أصبح نظاـ العمؿ بالدكريات يحضى باىتماـ كانشغاؿ متزايديف في مختم
ية كحتى التشريعية ػة ، كاالجتماعػالمستكل الحككمي أك عمى أساساالعتبارات التقنية االقتصادية ، النفسي

مقياـ بدراسات حكؿ امكانيات عمى المستكل العممي فإنو يبدك أف ىناؾ ضركرة لبخصكص حماية العماؿ أما 
أكقات العمؿ كنماذج نظاـ العمؿ بالدكريات مف أجؿ اتخاذ التدابير كحدكد تكثيؼ العماؿ كالمؤسسات في مختمؼ 

 المناسبة لذلؾ .
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 أىمية العمؿ بالمناوبة: -أكال

دلؾ ار ك مع ػػكانت دكريات العمؿ بمثابة نظاـ تقميدم بالنسبة لبعض أصحاب الميف كالخباز ك الممرض ك البح 
د ىدا النظاـ في بريطانيا مثبل إلى األزمة ػد منخفضة إلى كقت غير بعيد ك يرجع عيػجكانت نسبة العماؿ بالدكريات 

ساعة يكميا لمدة  15إلى  14حيث تـ تمديد ساعات العمؿ لتصبح  1915الناتجة عف نقص الذخيرة الحربية سنة 
 1967سنة أك سبعة أياـ في األسبكع مما أدل إلى كقكع الحكادث ك الغياب ك نقص اإلنتاج في نفس الكقت )تايمكر 

Taylor .) 

ك الحاجة إلى رفع مستكل اإلنتاج إلى انتشار العمؿ أكثر  االجتماعيك  االقتصادمما فقد أدل التطكر ك عمك  
 (  chazelette 1973فأكثر )شازالت 

مؿ في السابؽ كاف يعتمد كثيرا عمى اإلضاءة ػػعلككف ال االصطناعيةكاتضح دلؾ خاصة بعد ظيكر اإلضاءة 
ادة ساعات العمؿ اليكمية التي كانت طكيمة إلى ػػػعمد أرباب العمؿ عؿ زي الطبيعية ،ك بمجرد دخكؿ ميداف الصناعة

بثماني ساعات عمؿ في اليكـ ك  1919 -1918حد كبير مما أدل إلى ظيكر ضغكط عمالية ك مطالبتيا سنة 
 1964 – 1954أرتفع في العشرية ما بيف  الذمأربعيف ساعة في األسبكع مما ساعد عمى زيادة عماؿ الدكريات 

ي لمشغؿ نسب تزايد العماؿ بالدكريات في بعض الدكؿ خبلؿ الفترة ما ػلػر مف الضعؼ ك قد نشر المكتب الدك بأكث
 :(1في الجدكؿ )لؾ ذكما يتضح  1972 – 1960بيف 

 

 ( تزايد نسب العماؿ بالدكريات في بعض الدكؿ.1الجدكؿ )    

 ألمانيا الغربية النركيج بريطانيا فرنسا السنة / الدكؿ
1960 17.8 % 19 % 20 % 12 % 
1967   3403 % 23 % 25 % 27 % 

 

صناعة المعادف  ،التزكيد بالكيرباء ،ةػػالصح،يكثر العمؿ بالدكريات خاصة في قطاعات النقؿ، البريد ك المكاصبلت 
ك العديد مف المرافؽ ك  العسكرم،ك المشركبات، صناعة السيارات، القطاع  األغذيةصناعة  الكيميائية،الصناعات ،

 : كالمقاىي ك المطاعـ ....... إلخ.االستعماؿالكاسعة  االجتماعيةالمصالح 
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ا النظاـ مف جية ك مف ذك تتجمى أىمية العمؿ بالدكريات أكثر فأكثر في زيادة عدد المؤسسات التي تمجأ إلى ى
 .الحساسة االقتصاديةجية أخرل تزايد العماؿ المشتغميف بو خاصة في بعض القطاعات 

كمما كاف حجـ المؤسسة كبيرا كمما لجأت إلى نظاـ العمؿ بالدكريات ك رغـ السمبيات ك اآلثار الناجمة عف  كذلؾ
العمؿ بنظاـ إلى دكريات إال أنو في تزايد مستمر حيث لـ يعد يخص بعض القطاعات ك إنما غزا الكثير مف 

العمؿ بنظاـ الدكريات قد فرض كجكده ككاقع في العديد مف الدكؿ ك عميو فإف  االجتماعيةك  االقتصاديةالمؤسسات 
محتكـ أفرزه التقدـ التكنكلكجي بكؿ ما يحممو مف خمفيات اقتصادية ك اجتماعية باإلضافة إلى الصعكبات ك المشاؽ 

ا الكضع فإف دكر ذالتي يكاجييا عماؿ الدكريات تعتبر جزء مف العمؿ ك ما عمى العامؿ إال أف يتحمميا ك أماـ ى
مكضكع دكريات العمؿ ينحصر في محاكلة اكتشاؼ الحقائؽ حكؿ نكعية المعيشة ك األداء لدل العامؿ الباحث في 

ا المجاؿ التي ذتحت تأثير مختمؼ أنماط التكقيت ك الدكريات بغية الكقكؼ عمى مختمؼ العكامؿ التي تتدخؿ في ى
كريات أك عمى األقؿ دا عماؿ الا أف تساعد في القضاء عمى بعض المشاكؿ ك الصعكبات التي يبلقييػمف شأني

   (1)التخفيؼ مف حدتيا 

 أسباب ظيور الدوريات  -ثانيا 

ا النمط مف التنظيـ فقد يرجع ذيدفعنا االىتماـ بدراسة دكريات العمؿ إلى البحث في البداية عمى أسباب ك جكد ى
 ا ألسباب اقتصادية أك تقنية ك سندرجيا في النقاط التالية:ذى

 :  االقتصاديةاألسباب  -1

لقد أدت الحاجة إلى إنتاج أكفر لتمبية حاجيات السكؽ ك االعتماد عمى المنافسة لتحقيؽ الربح السريع بالكثير مف 
ا إلى رغبة المؤسسات ذ( ك قد يرجع السبب في ى Bernard 1979المؤسسات إلى العمؿ بنظاـ الدكريات )بيرنار 

في استغبلؿ تجييزاتيا بصفة مكثفة عمى المدل القصير حتى تجددىا عند المزكـ لمسايرة ركب التطكر التكنكلكجي ك 
كما يرجع السبب إلى اآلالت الجديدة الباىظة التكاليؼ مما يستدعي ضركرة استخداميا طيمة األربعة ك ، المنافسة 

 مف الناحية االقتصادية ف تثمينياالعشريف ساعة حتى يمك

د عدد السكاف قد تطمب تكفير المكاد األساسية ػإضافة عف ما سبؽ فإف كؿ مف تطكر كسائؿ النقؿ ك السفر ك تزاي
ؿ ذاتيا األمر الذم ساعد عمى انتشار نظاـ العمؿ ػالكاسعة االستيبلؾ كالحميب ك مشتقاتو كذلؾ تزايد عمميات النق

 رار في العمؿ لبعض المصالح كاألمف ك المطافئ ك قد أشارػػلضركرة االستمبالدكريات ناىيؾ عف الحاجة 
 ة االقتصادية لدكريات العمؿ فمخصيا في ما يمي:ػإلى األىمي  Maurice( 1976مكريس)
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 نمك رأس الماؿ: -

الكثيرة عمى المؤسسة لمتزايد المتضاعؼ لممنتجات  االقتصاديةإف تبني نظاـ العمؿ بالدكريات يعكد بالربح ك الفكائد 
 ك تزايد رأس الماؿ االستثماراتك ما تعكسو في مجاؿ تضاعؼ 

 تقمص ساعات العمؿ: -

مف الزيادة في ساعات  مردكديةة ك أحسف ػيمكف لممؤسسة أف تقمص عدد ساعات العمؿ التي تككف أكثر فعالي
 غالبا ما تككف عالية التكمفة ك قد ال تحقؽ األىداؼ المنتظرة منياؿ أك المجكء إلى ساعات إضافية التي ػالعم

 تحسيف مركنة اإلنتاج: -

يمكف استعماؿ نظاـ العمؿ بالدكريات مف التحكـ في عممية التكزيع بفضؿ الحفاظ أكال حتى تقميص اآلجاؿ المحددة 
 ا.لدلؾ،كما يمكنيا أف تتكيؼ مع مختمؼ العكامؿ الخارجية السيما الطارئة مني

 مسايرة مستكل التنافس: -

يؿ ميمة المحافظة ػتعمؿ إمكانيات الحصكؿ عمى زيادة اإلنتاج كما ك كيفا عمى دعـ القدرة عمى التنافس ك تسي
 عمييا لكقت أطكؿ.

 التشغيؿ: -

ينعكس تبني نظاـ العمؿ بالدكريات إيجابيا عمى عالـ الشغؿ حيث يزداد الطمب عمى تكظيؼ عدد أكبر مف العماؿ 
 يؤدم إلى تخفيض نسبة البطالة ك يسمح بتشغيؿ نسب أكبر مف اليد العاممة السنكية في النيار. الذم األمر
 األسباب التقنية : -2

لعبت بعض العكامؿ التقنية دكرا ىاما في ظيكر ككثرة انتشار دكريات العمؿ ، ألف بعض العمميات الصناعية 
كبعض األنكاع مف اآلالت تتطمب التشغيؿ المتكاصؿ لتحقيؽ ىدؼ انتاجي معيف ، كحتى ال تصاب اآلالت أك 

 االنتاجية بالضرر .المكاد المستعممة في العممية 

كجي فقد زاد كفاءة بعض اآلالت كقدرة تحمميا كالعقكؿ اإللكتركنية ، الشيء الذم يستدعي تبني أما التطكر التكنكل
 نظاـ العمؿ بالدكريات أكثر فأكثر .

كلقد ازدادت الحاجة إلى استخداـ الدكريات في المجاؿ العسكرم خصكصا أثناء كبعد الحرب العالمية الثانية 
اؿ الجكم كالسير عمى العناية التامة بمختمؼ اآلليات الحربية كالصكاريخ لضركرة القياـ بالمراقبة المستمرة لممج

 .كقكاعدىا ، ناىيؾ عما تتطمبو مختمؼ المصالح في ىذا الميداف مف فرؽ متناكبة ألداء ميمة الحراسة 
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 األسباب اإلجتماعية :  -3

تستدعي بعض المصالح مكاصمة العمؿ بيا بدكف انقطاع خبلؿ األربعة ك العشريف ساعة كما ىك الحاؿ في 
ه الضركرة المتمثمة في تمبية حاجة المكاطف المستعجمة فكر ك قكعيا ألف ذ....إلخ ك ىالمطافئ.مصالح األمف ك 

 لؾ يمكف أف ينجر عنو ماال تحمد عقباه.ذأم تأجيؿ أك تأخير ل

كما تعتبر ظاىرة البطالة مف بيف األسباب التي دفعت بالبعض إلى اقتراح تقميؿ ساعات العمؿ في اليكـ ك 
 التناكب عدة فرؽ عمى نفس المصمحة.

دة في الحصكؿ عمى منتجات معينة بكميات كبيرة ػا برزت ضركرة تمبية حاجيات ك متطمبات المستيمؾ المتزايكم
استدعى تحضيرىا في أكقات غير عادية كما ىك  الذم الشيءددة ػك عمى خدمات متنكعة متنكعة في مكاعيد مح

متناكؿ المستيمؾ مع بداية  الحاؿ بالنسبة لمصحؼ التي يجب تحضيرىا في حدكد منتصؼ الميؿ لتككف في
يمتمس المستيمكيف خدماتو في أكقات أك ساعات  الذميصدؽ عمى النقؿ العمكمي  كذلؾالصباح ك نفس المثاؿ 

 ر عادية لضماف نقؿ مختمؼ مستعمميو مف العماؿ أك غيرىـ مف المسافريف ك المتنقميف مف ىنا ك ىناؾ.ػغي

ه األخيرة تعتبر ظاىرة ذلتي أدت إلى ظيكر دكريات العمؿ فإف ىمف األسباب ا ذكرهباإلضافة إلى كؿ ما سبؽ 
التي أدت بدكرىا إلى زيادة  االقتصاديةمف الظكاىر الصناعية التي نجمت عف ظيكر فركع جديدة مف النشاطات 

 (2)ا راجع إلى التطكر أك زيادة حاجاتيا إلى اليد العاممةذمحسكسة في عدد العماؿ ك ى

 تنظيـ دوريات العمؿ : -ثالثا 

يشتكي كثير مف العماؿ مف جدكلة أكقات الدكريات التي تأثر بالخصكص عمى فترات النكـ ك أكقات   
لؾ يرجع إلى صعكبة كضع تنظيـ لدكريات مف شأنو أف ذاإلستراتجية،حيث يرل أصحاب اإلدارة مف جيتيـ أف 

لؾ ألنو ال تكجد أكقات ثابتة تخص نظاـ العمؿ ذت ك يمبي متطمبات الكفاءة ك احتياجات العماؿ في نفس الكق
لكؿ المؤسسات فمكؿ مؤسسة أكقات حسب طبيعة عمميا ك احتياجاتيا ك عميو تختمؼ في اختيارىا لساعات 

أك  اجتماعيةلؾ لعكامؿ ذبداية العمؿ ك نيايتو كما يمكف أف يختمؼ نظاـ دكريات العمؿ في المؤسسة الكاحدة ك 
اج باإلضافة إلى عكامؿ بيئية أك ظرفية أخرل كالنقؿ ك اليد العاممة المتكفرة في المجتمع مما تقنية كنمط اإلنت

ددة في مكاقيتيا ك مدة ك اتجاه دكرانيا ك عددىا ك نكعيا ك بالتالي يتضح ػأشكاال متع تأخذيجعؿ دكريات العمؿ 
ساسية التي ترتبط بدكرىا بالعكامؿ أف تنظيـ الدكريات ك تحديد نمطيا يعتمد عمى بعض أبعاد المتغيرات األ

 التي تتأثر بنظاـ العمؿ بالدكريات. االجتماعيةالبيكلكجية ك االقتصادية ك 
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 الدوريات الدائمة والمتناوبة : -1

أك  االثنيفتعتمد بعض المؤسسات عمى دكريات عمؿ دائمة ك ىك مايستدعي إبقاء العماؿ باستمرار في كحدة مف 
المكجكدة أم أف العامؿ يعيف لمعمؿ باستمرار إما في دكرية الصباح أك المساء أك الميؿ ك  الثابتةالثبلثة دكريات 

 يكثر ىدا النمط في الكاليات المتحدة األمريكية عمى كجو الخصكص.
يكجد تنظيـ آخر يقكـ عمى أساس يسمى بالدكريات المتناكبة أك المتحركة القاضية  الثابتفي مقابؿ التنظيـ 

كع مف الدكراف المرسكـ مسبقا كأف ػباستبداؿ الدكرية بحيث يتناكب األفراد عمى مختمؼ الدكريات التي تسير تبعا لن
 ىكذاالمساء ثـ إلى دكرية الميؿ ك  يعمؿ العماؿ في دكرية الصباح لمدة أسبكع أك ثبلثة أياـ لينتقؿ بعدىا إلى دكرية

ك عمى العمكـ قد تكاصؿ الباحثكف إلى نتائج مختمفة في  الختتكلى العممية تبعا لجدكؿ الدكراف ك مدتو ك اتجاىو ....
ىدا المجاؿ حيث يفضؿ البعض منيـ الدكريات المتحركة اعتمادا عمى ككف مردكد الدكريات الميمية المتحركة أفضؿ 

( في حيف يرل البعض  Merelle 1972ملاير  Fernan  1943بالتالي ال يفضؿ ىده األخيرة )فرنكف  ك الثابتةمف 
( لككنيا تمكف اإليقاع البيكلكجي مف  ulbrich 1957تحركة ) أكلبيتش مأفضؿ مف ال ةػالثابتاآلخر أف الدكريات 

 1977مف المتحركة ) كمكيكف أكثر  الثابتةالتكيؼ المقبكؿ لدل عماؿ الدكريات حيث يككف مع الدكريات 
colquhoun  1968()كيكمسكف كاد كارس wilkinson et edwarsا يرل كؿ مف ) كلكار ك ذ( ك باإلضافة إلى ى

مف العماؿ ببريطانيا يعممكف عمى ىدا النمط مف  %12( أف ىناؾ حكالي walker et lamar 1971كالمار  د
الدكريات إال أنيما يؤكداف عمى أف األمر بالنسبة لمعمؿ الميمي المتكاصؿ يجب أف يتـ فحصو عمى أساس الفعالية ك 

 (3)القبكؿ.

 التناوب المنتظـ والغير منتظـ : -2

زمنية معينة بصفة دائمة كأف تتـ عممية التناكب كؿ يكـ أك كؿ  كتيرةيتمثؿ العمؿ بالتناكب المنتظـ في ا تباع ك 
 ةػػثبلثة أياـ أك كؿ أسبكع بحيث يعمؿ العماؿ بالتناكب في مختمؼ الدكريات تبعا لكحدة زمنية معين

أما التناكب غير المنتظـ فيقضي بتكزيع متعدد ألكقات العمؿ بيف العماؿ ك فكؽ جدكؿ مرسكـ عمى مدل فترات 
عا لكؿ دكرية كأف تعطي لمعماؿ راحة ػكسة حيث يتيح ىدا النكع مف التنظيـ أياـ عمؿ تتخمميا أياـ لمراحة تبخطة مدر 

انعكاسات  ذا التنظيـ إلى أخذة ك ييدؼ ىلمدة يكميف أك ثبلثة قبؿ تنقمو مف الدكرية الميمية إلى الدكرية الصباحي
 .االجتماعيةبصحة العامؿ أك حياتو األسرية ك  سكاء تعمؽ األمر االعتبارمختمؼ أنكاع الدكريات بعيف 

اكب مشكؿ الراحة األسبكعية ػيتـ الكصكؿ في األخير إلى ضماف تساكم العماؿ بكؿ دكرية ك يطرح التن ىكذاك 
فييا أياـ الراحة منيا عف العمؿ العادم كما  ذػػتؤخألف دكريات العمؿ المتحركة باستمرار تختمؼ فييا الكيفية التي 

ا الكضع عمدت مختمؼ المؤسسات إلى تبني نظاـ التناكب غير المنتظـ ذختمؼ حسب كؿ دكرية اعتبارا ليأنيا ت
 .نظرا لعدـ ميؿ أغمبية العماؿ إلى العمؿ بدكرية الميؿ 
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 مدة التناوب : -3
المناسب ليا كفقا  النمكذجتخص نظاـ العمؿ بالدكريات ك إنما المؤسسة ىي التي تختار  ثابتال تكجد مدة دكراف 

ا اإلجراء عؿ كؿ أنكاع الدكريات التي ذعماليا ك ينطبؽ ى أداءالحتياجاتيا ك طبيعة عمميا أك كفؽ اتجاىاتيا ك 
  الخه المدة في يكـ أك أسبكع أك حتى تككف بعد أسبكعيف ألكؿ شير ...ذتبنى عمى مبدأ الدكراف ك قد تتمثؿ ى

عدد أياـ العمؿ المتتالية في نفس الدكرية ك عميو يعتبر متكسط المدل عند  ك عمى العمكـ تعرؼ مدة الدكراف بأنيا
ؿ الميمي الدائـ حيث يرل بعض الباحثيف ػما يدكـ أسبكعا ك يعتبر طكيؿ المدل عدة أسابيع أك حتى المجكء إلى العم

أساس أف العامؿ ال  ا عمىذر مف أسبكع أك أسبكعيف ك ىػأنو يجب إتباع الدكراف الطكيؿ المدل المتمثؿ في أكث
جسـ  استطاعيستطيع أف يعكس إيقاعو البيكلكجي اليكمي بعد مدة مف العمؿ ك أنو كمما طالت مدة التناكب كمما 

الثبات ك لك لمدة في أكقات الكجبات ك  العامؿ التكيؼ لركتينيات الدكرية المعنية باإلضافة إلى أنو يظير نكع مف
يزداد حدة كمما طالت مدة الدكراف سيما إدا تعمؽ األمر بالدكرية الميمية ك  الذم الفراغ عمى أنو قد يطرح نقص النكـ

را لما يترتب عف دلؾ مف تراكـ التعب ك يرل ىؤالء الباحثكف أف ػػحتى بالدكرية الصباحية في بعض الحاالت نظ
اؾ صراع بيف كقت الدكرية ك ا سيبقى ىنذاـ ميما طالت مدة التناكب إػالجسـ ال يمكنو في الكاقع تحقيؽ التكيؼ الت

الكقت العادم ك عميو يستحسف جعؿ مدة التناكب سريعة أك قصيرة حتى يبقى الجسـ سائر في النمط العادم في 
 .نشاطو ك تعكيض نقص نكمو خبلؿ العمؿ بدكرية النيارالتكقيت في مقابؿ ىده الرؤية يمكف لمعامؿ استعادة 

 االجتماعيةاألسرية ك ا مف كجية ك مف كجية أخرل فإف الدكراف قصير المدل يتداخؿ أقؿ ما يمكف مع الحياة ذى
العادية ك بالتالي فإف العامؿ يتحمؿ الدكراف السريع أك القصير المدل أكثر مف غيره كما أنو كمما كاف قصير كمما 

لؾ بسرعة فمف الطبيعي أف تككف عممية ذالتخمص مف كاف العجز في النكـ أقؿ ما يمكف مما يسمح بالتخفيؼ أك 
 لؾ بعد أسبكع.ذبعد ثبلثة أياـ أسيؿ مف لك لـ تـ  االسترجاع

يدكـ أسبكعيف أك أثنيف مجندا عند  الذمك تكصمت بعض الدراسات إلى أف الدكراف القصير بالمقارنة مع الدكراف 
 1967ك كادربارف  walker 1966لكار ك ك   marrell 1975الكثير مف العماؿ ك زكجاتيـ ) ميراؿ 

wedderban ) 
ع في العمؿ المتكاصؿ عف الدكراف األسبكعي رغـ ػ( أف العماؿ يفضمكف الدكراف السري1966كما أكرد كلكار )

ا األخير ك كثرة انتشاره بسبب شعكر ىؤالء العماؿ بتعب أقؿ عند تبني نمط الدكراف القصير ك في نفس ذشيكع ى
ت الدكراف السريعة التي تعتمد عمى ثبلثة أك أربعة أياـ أقؿ ػ( أف حمقا ber nard(" 1978السياؽ يرل "بيرنارد" )

تقبميا العامؿ ك كمما قمت فييا اضطرابات النكـ  ضررا مف أسبكع األكؿ أك ألكثر فكمما كانت الحمقات قصيرة كمما
تقمصت كمية العمؿ ألف عممية استعادة اإليقاع اليكمي إلى حالتو الطبيعية أسيؿ بكثير بعد ثبلثة أياـ مف بعد 

 (4)أسبكع.
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 اتجاه الدوراف : -4
قد يككف اتجاه تعاقب الدكريات عاديا حيث ينتقؿ مف عمؿ مف الدكرية الصباحية إلى الدكرية المسائية ك مف تـ 

الطبيعي لمدكراف ك قد يككف بطريقة معككسة حيث ينتقؿ العماؿ مف  باالتجاهإلى الدكرية الميمية ك ىك ما يسمى 
المقمكب لمدكراف ك قد يككف  باالتجاهرؼ ػالدكرية الصباحية إلى الدكرية الميمة ثـ إلى الدكرية المسائية ك ىك ما يع

يات تبعا لعكامؿ دلؾ بطريقة منتظمة أك غير منتظمة ك ىناؾ أشكاؿ أخرل يمكف أف يتبعيا اتجاه دكراف إلى الدكر 
 أخرل كمدة الدكراف ك فترات الراحة التي يحتاج إلييا العامؿ بعد كؿ دكرية.

 أوقات العمؿ بالدوريات : -5
تخص نظاـ العمؿ بالدكريات فالمؤسسة ىي التي تختار األكقات المناسبة حسب طبيعة  ثابتةال تكجد أكقات 

يارىا لساعة بداية العمؿ ك نيايتو كما أنو عند اختيار أم نكع عمميا ك احتياجاتيا ك عميو تختمؼ المؤسسات في اخت
ك أكقات الفراغ ك عمى  مف أنكاع التكقيت يجب التساؤؿ عف انعكاسات دلؾ ك تأثيره عمى مشكمة النكـ ك الراحة 

ك كجو الخصكص يجب أف تحتـر أفضؿ األكقات لمنكـ ك التي تبدكا محصكرة ما بيف الساعة الحادية عشرا مساءا 
 النماذجلؾ كفؽ ذيمكف أف يتـ  إذالرابعة صباحا باإلضافة إلى محاكلة ترجيح الكفة لصالح العامؿ بطرؽ عديدة 

 (5):  التالية مف التكقيت

          

 تنظيـ أكقات العمؿ بالدكريات. نماذج(: 2جدكؿ رقـ ) ه          
 النماذج          
 (3) النمكذج (2) النمكذج (1) النمكذج نمط الدكرية

 12 – 04 13 - 05 14 – 06 الدكرية الصباحية
 20 – 12 21 - 13 22 – 14 الدكرية المسائية
 20 – 04 05 - 21 06 – 22 الدكرية الميمية

 . (72، ص  1995)  المصدر : حمك بكضريفة ،               
 

لؾ إلى ككف أف ذإف التكقيت العاـ لدكريات العمؿ تتعرض لمعديد مف االختبلفات ك التضاربات ك قد يرجع 
الظاىرة مركبة نظرا لتدخؿ عكامؿ كثيرة فييا حيث يصعب التكقيت بيف المطالب المختمفة لمعامؿ ك المتمثمة في 

باإلضافة إلى أكقات الفراغ ك الراحة ك بالتالي كثيرا  االجتماعيةمراعاة أفضؿ األكقات النكـ، األكؿ،الحياة األسرية ك 
ما يحدث أف يككف ىناؾ فرؽ بيف األكقات الميمة مف الجانب الصحي ك تمؾ المناسبة لمحياة األسرية ك 

 .االجتماعية
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 أنماط الدوريات :  -6
ك  االقتصاديةإف ما تممكو المؤسسات مف تعدد ك تنكع في اإلمكانيات التقنية ك االختبلؼ في أىدافيا اإلنتاجية ك 

ا كفقا كما يتناسب مع ذقد جعؿ كؿ مؤسسة تمجأ إلى نمط مختمؼ مف نظاـ العمؿ بالدكريات ك ى االجتماعيةحتى 
 .ك التي تميزىا عف غيرىا االجتماعيةك  االقتصاديةالعكامؿ التقنية ك 

ك عميو لنتعرض فيما يمي ألىـ األنماط مف الدكريات بكؿ ما تنطكم عميو مف عناصر تنظيمية ك ما تتميز بو كؿ 
 مف خصائص ك ميزات ك دلؾ سكاء بالمقارنة مع غيرىا أك تخمفو مف انعكاسات عمى حياة العامؿ النفسية.منيا 

 نمط الدوريات الجزئية نصؼ متواصمة :  -6-1
ات العامة ك ينتشر ػػػا النظاـ ألكثر انتشارا في مختمؼ الفركع ك النشاطات الصناعية ك التجارية ك الخدمذيعتبر ى

األعماؿ اإللكتركنية ك بقية األعماؿ التي تحتاج إلى رؤية دقيقة يتمخض عنيا اإلجياد البصرم ك بالخصكص في 
عطمة في نياية  ذدكريتاف مع انقطاع في آخر النيار ك أخ ، يتضمف ىدا النظاـ الدكريات الجزئية نصؼ المتكاصمة

طرؼ العماؿ لككنو يتميز بأكقات خفيفة  ا النمط حسف الدكريات مف أكثر األنماط قبكال مفذاألسبكع كما يعتبر ى
ات مع فترة خبلؿ اليكـ بحكـ ككنو ليتألؼ إال مف دكريتيف صباحية ك مسائية ال تتجاكز مدة كؿ كاحدة ثماني ساع

الدكرية الصباحية عمى الساعة السادسة ك المسائية عمى الساعة الثانية زكاال ك يتـ  تبدأرح أف ػالراحة ك غالبا ما يق
 ســــمأُ ٝنُ٘  ىل مو ًٝ٘  ٗ مو  ظ ٘ع  ٗ  مثدكرية تبعا لمجدكؿ المحدد تغير ال

معمكؿ بو إلى حد كبير في الكاليات المتحدة   كؿ دكرية ك ىك أمر  تثبيتك ىناؾ بعض المؤسسات تمجأ إلى 
 األمريكية خاصة

دكرية اثنتي عشرة ساعة ك ك ىناؾ بعض المؤسسات التي يكجد بيا تنظيـ يشمؿ دكريتيف تدكـ مدة العمؿ في كؿ 
 يحذركفا النظاـ مستعمؿ بكثير في المستشفيات غير أف المختصيف في الطب ك العمؿ ك في اليندسة البشرية ذى

 ( Grandjan 1979مف العمؿ لمدة تفكؽ ثماني ساعات ك ىدا حسب ما جاء بو ) قرانجيف 
 نمط الدوريات الجزئية المتواصمة : -6-2

دكرية صباحية ك دكرية مسائية تتناكباف عف العمؿ بانقطاع يكمي ك لكف بدكف تكقؼ في عبارة عف  كذلؾك ىك 
نياية األسبكع عادة ما يبدأ العمؿ عمى الساعة الخامسة ك النصؼ أك السادسة صباحا لينتيي عمى الساعة التاسعة 

المؤسسات حسب ما جاء بو ) ك النصؼ أك العاشرة بالنسبة لمدكرة المسائية يعتبر ىدا النكع شائع في كثير مف 
 ( Bernard 1979بيرنار 

 نمط الدوريات النصؼ متواصمة : -6-3
ا النمط ثبلث دكريات عمى األقؿ صباحية، مسائية، ليمية، مع انقطاع في نياية األسبكع ك لكؿ مف ذك يضـ ى

الدكريات الثبلث مزاياىا ك عيكبيا فاألكؿ تمكف العامؿ مف تناكؿ كجبة العشاء مع أسرتو كما تسمح لو بالمشاركة 
باكرا جدا ) عمى الساعة الرابعة أك الخامسة  ه الدكريةذا كاف بداية ىذاألخرل غير أنو إ االجتماعيةفي النشاطات 

 صباحا ( فإنيا تصبح متعبة ك ال تمكف العامؿ مف الحصكؿ عمى القدر الكافي مف النكـ أثناء الميؿ.
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ف العامؿ مف المشاركة في ػبالخصكص حيث أنيا ال تمك االجتماعيةأما الدكرية المسائية فيي غير مناسبة لمحياة 
ف قسط كافي م بأخذلؾ داخؿ األسرة أك خارجيا إال أنيا تسمح لمعامؿ ذكاف  سكءا االجتماعيةمختمؼ النشاطات 

 .النكـ
أما فيما يتعمؽ بالدكرية الميمية فإنو بإمكاف لمعامؿ أف يتناكؿ كجبة العشاء مع أسرتو ك يمكنو المشاركة في بعض 

لؾ تبقى الدكرة الميمية جد متعبة ك ليا تأثير عمى الحالة الصحية لمفرد ك ذفي المساء ك مع  االجتماعيةالنشاطات 
 .االنتشارا النمط مف الدكريات النصؼ المتكاصمة كثير ذك ى االجتماعيةحياتو األسرية ك 

 نمط الدوريات المتواصمة : -6-4
ك يككف العمؿ بيدا النمط بدكف انقطاع يكمي ك ال أسبكعي إال في حالة العطمة السنكية بحيث تتداكؿ عنو ثبلثة 

عميو في الكقت الحاضر محدكد  االعتمادفرؽ عمى األقؿ بدكف الحصكؿ عمى الراحة األسبكعية ك يعتبر انتشاره ك 
تقتضي استحالة التكقؼ كسائؿ اإلنتاج كؿ أسبكع أك  بحتةإلى حد ما ك عادة ما يطبؽ عندما تقكـ الضغكط التقنية 

      كؿ شير.
 أوقات الفراغ :  -7

ه ذكثيرة لكف ىعادة ما يفضؿ العمؿ بنظاـ الدكريات مف العمؿ بانتظاـ العادم نظرا لما يكفره ليـ مف أكقات فراغ 
 دـ تكفر ػػلؾ إلى عذاألخيرة قد ال تككف مفيدة إدا يتمكنكا مف استغبلليا عمى أحسف مايراـ فقد يرجع 

الجك المناسب أك نقص في اإلمكانيات الخاصة بالقياـ بمختمؼ النشاطات عمى الرغـ مف كجكد نشاطات ك أعماؿ 
إال أف  االزدحاـلمتكفرة لدييـ ك التي عادة ما تككف خارج أكقات كافية يمكف أف يقكـ بيا الدكريات في أكقات الفراغ ا

ىناؾ أشياء ال يستطيع العامؿ بالدكريات القياـ بيا فقد يضيؽ بو الحاؿ ك ال يستطيع بكقت فراغو خاصة عند ما 
أف يتكفر  يعني أنو ال ييـ كثيرا تكفر الكقت بقدر ما يجب الذمتككف الزكجة تعمؿ ك األطفاؿ في المدرسة الشيء 

 ك النفسي. االجتماعيفي المكاعيد المناسبة أك الصالحة لبلستعماؿ بالتكازم مع اإليقاع األسرم ك 

 أياـ األعياد الوطنية والدينية :  -8
عادة ما يفضؿ العمؿ بنظاـ الدكريات مف العمؿ بانتظاـ العادم نظرا لما يكفره ليـ مف أكقات فراغ كثيرة لكف ىده 

لؾ إلى عدـ تكفر الجك المناسب أك ذاألخيرة قد ال تككف مفيدة إدا يتمكنكا مف استغبلليا عمى أحسف مايراـ فقد يرجع 
شاطات عمى الرغـ مف كجكد نشاطات ك أعماؿ كافية يمكف أف نقص في اإلمكانيات الخاصة بالقياـ بمختمؼ الن

ال أف ىناؾ أشياء ال إ االزدحاـيقكـ بيا الدكريات في أكقات الفراغ المتكفرة لدييـ ك التي عادة ما تككف خارج أكقات 
الزكجة يستطيع العامؿ بالدكريات القياـ بيا فقد يضيؽ بو الحاؿ ك ال يستطيع بكقت فراغو خاصة عند ما تككف 

يعني أنو ال ييـ كثيرا تكفر الكقت بقدر ما يجب أف يتكفر في المكاعيد  الذمتعمؿ ك األطفاؿ في المدرسة الشيء 
 .ك النفس االجتماعيالمناسبة أك الصالحة لبلستعماؿ بالتكازم مع اإليقاع األسرم ك 
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 خالصة الفصؿ :     
لؾ ذأك غير  اقتصاديةكانت أك  االجتماعيةفي األخير نقكؿ مازاؿ نظاـ العمؿ بالدكريات ميما في جميع المياديف 

ا فقد حاكلنا في ذه المياديف ك ليذتقدميا مختمؼ ى ك ىدا نظرا لمطمب المتزايد ألغمب النشاطات ك المنتجات التي
ا النظاـ مف طرؼ ذا أكال مف خبلؿ إعطاء جممة مف التعريؼ ليذا الفصؿ إعطاء فكرة نظاـ العمؿ بالدكريات ىذى

ا الفصؿ ذكـ ك مف بعد دلؾ حاكلنا في نقطة ثانية مف ىػلبشرم عمى كجو العمجماعة مف الميتميف بميداف العمؿ ا
لؾ فقد حاكلنا ذإبراز أىمية نظاـ العمؿ بالدكريات ك كيؼ أصبح ضركريا في أغمب المياديف التي يحتاج ليا الفرد ل

 اجتماعيةفي نقطة تمييا إعطاء فكرة عف األسباب التي أدت إلى ظيكر الدكريات في العمؿ ىي أسباب 
 كالمستشفيات أك المطافئ ..... إلخ.

لؾ مف خبلؿ إيضاح عدة نقاط ذا الفصؿ حاكلنا إعطاء فكرة عف كيفية تنظيـ العمؿ بالدكريات ك ذأخيرا في ى
ا اتجاه الدكراف ك أكقات ذأكليا إعطاء فكرة عف التناكب المنتظـ ك غير المنتظـ ثـ بينا كيؼ تككف مدة التناكب ك ك

دكريات لنبرز بعد دلؾ أىـ أنماط الدكريات المعتمدة ك المنتيجة في أغمب الدكؿ لنبيف بعد دلؾ أكقات العمؿ بال
ة أخيرة في تنظيـ العمؿ بالدكريات حاكلنا إعطاء فكرة ػػا النظاـ ك كنقطذالفراغ بالنسبة لمعماؿ الديف يعممكف تحت ى
ه النقاط في مجمميا كانت محؿ اىتمامنا في ىدا الفصؿ ك ا النظاـ ىدذعف أياـ األعياد الكطنية ك الدينية في ظؿ ى

لؾ لنبرز أىمية دراسة نظاـ العمؿ بالدكريات مف جميع المستكيات لجعمو فعاؿ أكثر ك ذا انعكاس ك تأثير أخؼ ذ
 عمى العماؿ.
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 تمييد
يعتبر تكالي ضكء النيار كظبلـ الميؿ أىـ عامؿ مف العكامؿ الضابطة أم المزامنة لدل الحيكانات، أما  

ككف خبلؿ الميؿ تعمب دكر العكامؿ المزامنة تنشاط خبلؿ النيار  الجتماعية  مفلدل اإلنساف فإف تكالي العادات ا
 أك الضابطة.

فتعاقب الميؿ كالنيار كما ينجر عنو كاف مف المكاضع البارزة التي طرؽ ليا العديد مف العمماء كالفبلسفة  
مف ذلؾ قكلو في عصكر خمت، كالقرآف الكريـ قد تطرؽ في عدة نقاط مختمفة إلى ىذه اآلية الككنية المعجزة 

مف سكرة النبأ(، بما  11ك 10سبحانو كتعالى في سكرة النبأ، "كجعمنا الميؿ لباسا، كجعمنا النيار معاشا" )اآليتيف 
مباس كيغطيكـ بظممتو كما يغطي الثكب البسو مباس يغشاكـ كيستركـ بظبلمو كما يستركـ الّ معنى جعمنا الميؿ كالّ 

معاشا" فيي تعني كجعمنا النيار سببا لتحصيؿ المعاش تتصرفكف فيو لقضاء ، أما اآلية األخرل" كجعمنا النيار 
صرؼ فيو بالذىاب كالمجيء لممعاش كالتكسب تّ الناس مف ال فكّ حكائجكـ قاؿ ابف كثير " جعمناه مشرقا مضيئا ليتم

 "كالتجارات كغير ذلؾ.
بؿ كمف البراىيف الدالة عمى كماؿ  ؿ ىذا بحؽ عمى أف تعاقب الميؿ كالنيار مف أعظـ النعـ عمى المخمكقاتذ 

القدرة اإلالىية كما قاؿ سبحانو كتعالى" كىك الذم جعؿ الميؿ كالنيار خميفة مف أراد أف يذكر أك أداء شككرا" 
 ( كنحك ذاؾ مف اآليات الكثيرة.62)الفرقاف اآلية:

رم لجسـ اإلنساف كيمكف األسباب فإنو يجدر بنا النظر إلى مكضكع العمؿ الميمي كالنظاـ الدك  هكعمى ىذ 
أف يككف ذلؾ مف خبلؿ ثبلث زكايا أساسية كىي النظاـ أك اإليقاع البيكلكجي لجسـ اإلنساف ك تكقيت العمؿ رغـ 

 التكقيت الخاص بالحياة االجتماعية كالمحيط بصفة عامة.
 اإليقاع البيولوجي لجسـ اإلنساف: -أوال

قتو بتكالي الميؿ كالنيار كاف مكضكع نقاش منذ أمد طكيؿ، إف النظاـ الدكرم لجسـ اإلنساف كالذم بحكـ عبل
خاصة كأف البعض يرجعو إلى تأثير المحيط كالدليؿ في ذلؾ أف الرضيع ال يعرؼ ىذا النظاـ الدكرم، فيك خبلؿ 
األسابيع األكلى مف حياتو يناـ أكثر مما يستيقظ، كىناؾ مف يرل أف ىذا النظاـ كراثي كاعتبر أف تأخره لدل 

 Rainberg 1964رينبرغ كغاتا )رضيع يعكد إلى اكتماؿ نمك الجياز العصبي المركزم مستندا عمى دراسة ال

and grata العكامؿ الضابطة أم المزمنة أك المؤقتة لدل   كيعتبر لتكالي ضكء النيار كظبلـ الميؿ أىـ عامؿ عف
الحيكانات، أما لدل اإلنساف فإف تكالي العادات اإلجتماعية مف نشاط خبلؿ النيار كسككف خبلؿ الميؿ تعمب دكر 

 العكامؿ المزامنة أك الضابطة كمف المعركؼ أف العكامؿ اإلجتماعية المؤقتة أك الضابطة تنقسـ 
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 .بصفة عامة عكامؿ خاصة باتساؽ العمؿ كأخرل تخص اتساؽ الحياة األسرية كالمجتمع إلى قسميف أساسيف ىما:

 كعميو يمكف النظر إلى مكضكع العمؿ الميمي كالنظاـ الدكرم لجسـ اإلنساف مف خبلؿ ثبلث زكايا أساسية ىي:
االتساؽ أك التكقيت البيكلكجي لجسـ اإلنساف، كتكقيت العمؿ، ثـ التكقيت الخاص بالحياة اإلجتماعية كالمحيط 

 (1)بصفة عامة.
 مفيـو اإليقاع البيولوجي: -1

بمثابة نظاـ دكرم لكظائؼ الجسـ تنشط في كقت معيف كتقؿ فعاليتو في أكقات أخرل فتمر مختمؼ الكظائؼ ىك 
البيكلكجية كالنفسية ليذا الجسـ عبر حمقة زمنية خبلؿ كؿ أربعة كعشريف ساعة تبعا لما يعرؼ باإليقاع البيكلكجي 

ض أثناء فترات زمنية أخرل كما ىك الحاؿ اليكمي، فتنشط الكظائؼ الجسمية خبلؿ فترات زمنية معينة كتنخف
بالنسبة لدرجة حرارة الجسـ مثبل التي تمر بسمسمة مف االنخفاضات كاالرتفاعات بحيث تبمغ أدناىا حكالي الساعة 
الرابعة صباحا أقصاىا حكالي الساعة الثامنة مساءا، ككأف األعضاء كالكظائؼ متييئة لمعمؿ كالنشاط خبلؿ فترات 

 لتتبطأ أك تخمؿ خبلؿ فترات أخرل متبعة بذلؾ نمط السير ليذا اإليقاع البيكلكجي. زمنية معينة،
 طبيعة االيقاع البيولوجي: -2

    لقد تبيف أف العديد مف كظائؼ الجسـ تمر بمراحؿ مختمفة خاضعة بذلؾ إلى انتظاـ داخمي يتبعو خبلؿ األربعة 
ؼ درست إلى حد اآلف تتبع إيقاعا يكميا مثؿ حرارة الجسـ كالعشريف ساعة، كما تـ التكصؿ إلى أف أغمب الكظائ

 1979دقات القمب، ضغط الدـ، حجـ التنفس، القدرات الذىنية، عادة ما ترتفع نيارا كتنخفض ليبل )افرانجيف 
Afrandjeanأك بمجرد اإلشارة إلى أف ىذه الكظائؼ الجسمية ال تصؿ أعمى كأدنى مستكل ليا في كمتا الحالتيف ) 

كىكذا فإف معظـ األعضاء كالكظائؼ الجسمية تككف في حالة نشاط أثناء النيار، بينما يصاب أغمبيا بالخمكؿ 
أثناء الميؿ ليفسح المجاؿ لعمميات أخرل لتعكيض ك تجديد الطاقة المستيمكة، مما يجعؿ اإلنساف يككف بطبيعتو 

 لميؿ.مستعدا لمعمؿ أثناء النيار كاالرتخاء كتعكيض الطاقة أثناء ا
كيختمؼ االيقاع الحيكم مف حيث العمؿ ،كالراحة كالنكـ كالنشاط خبلؿ أربعة كعشريف ساعة حيث نرل مف الشكؿ 

ة الثانية ظيرا ػػأدناه أف منحني القدرة عمى العمؿ يزداد خبلؿ ساعات الصباح كيبمغ أعمى مستكياتو ما بيف الساع
ة مساء ثـ يبدأ في ػالساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الثامنإلى الساعة الرابعة عصرا ثـ يرتفع مرة أخرل مف 

  (2)االنخفاض.
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 .( منحنى ريتـ القدرة عمى العمؿ خبلؿ اليكـ01الشكؿ رقـ )
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   12          14      16     18      29      22      99        2       4       6          8     19      12 ظ      ى َو 

 ( 33، ص  2006-2005بقادير عبد الرحماف ، المصدر :  ) 

 أنواع اإليقاع البيولوجي: -3
( أف اإليقاعات البيكلكجية تختمؼ في تكاترىا باختبلؼ Quennec et teressac( )1981يرل )كيناؾ كترساؾ  

مجمكعة مف الكظائؼ كاألعضاء الجسمية، كتمس ىذه اإليقاعات كؿ المستكيات البيكلكجية مف خبليا أنسجة، أك 
األعضاء ككما يتميز كؿ إيقاع باستقبلليتو كخصائصو مف حيث الزمف، الحجـ، الحد األقصى، الحد األدنى، 

 حيث يمكف أف تظير مختمؼ ىذه اإليقاعات في ثبلثة أشكاؿ رئيسية كما يمي:
 إيقاع كثير التكررا: مثؿ نبضات القمب كالتنفس. - أ
حدث خبلؿ اليكـ الكاحد كيسمى باإليقاع اليكمي، كما ىك الحاؿ إيقاع متكسط التكرار: كيتمثؿ في كؿ ما ي - ب

بالنسبة لمحرارة كاليكـ لدل الشخص، أم أنو إيقاع يمتد عمى مدل أربعة كعشريف ساعة، حيث تعدؿ 
 الكظائؼ الفزيكلكجية لمجسـ كسمكؾ الكائف الحي.

اممة كما ىك الحاؿ بالنسبة  لمعادة إيقاع تحميؿ التكرار: كيدكر سبعة أياـ، أك ثبلثيف يكما أك حتى سنة ك - ت
 (3)الشيرية. 

 انعكاسات العمؿ الميمي: -ثانيا 
إف العمؿ لمدة كبيرة يصؿ بالفرد إلى حالة مف الممؿ، فالجسـ اإلنساني لو إيقاع بيكلكجي طبيعي يرتبط بتككينو 

كساعات لمنكـ حيث مف كيتناغـ بصكرة معينة مع ساعات النيار كالميؿ، كال بد مف كجكد ساعات لمعمؿ 
المعركؼ أف عممية البناء تككف في قمتيا في كقت معيف، كتختمؼ مستكياتيا عبر فترات النيار كالميؿ، كقد 

 ييرة...كىكذايشعر بعض الناس بالسعادة في أك النيار كيشعر البعض اآلخر بيذه الحالة في بداية الميؿ أك الظ
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   كالبعد إف ىذا التناغـ يرتبط بطريقة ما مع الطبيعة حيث العمؿ نيارا كاالستراحة ليبلأيضا يرتبط بنظاـ المجتمع 
 االجتماعي لمحياة. 

معنى ذلؾ أف خركج اإلنساف عف المألكؼ في الطبيعة أك في المجتمع قد يسبب لو إجياد ينعكس عميو نفسيا، فنظاـ  
الكردية أك التغيير المفاجئ في أكقات العمؿ في مينة معينة مثؿ رجاؿ األعماؿ، أك البكليس أك الممرضات كاألطباء، 

صادر الضغط النفسي عند ىؤالء، فقد أظيرت الدراسات أف حاالت اإلجياد كالضغط تقؿ كمما فيذا قد يككف مف م
كاف العمؿ منسجما مع التناغـ أك اإليقاع الطبيعي لمحياة كعمى ذلؾ فقد يؤدم النكـ المتأخر إلى إجياد أقؿ مف ذلؾ 

 المرتبط بالنكـ كاالستيقاظ المبكر.
أك غير المتكقعة تتسبب في اضطراب ريتـ الحياة عند اإلنساف حيث تضطرب إف ساعات العمؿ األطكؿ أك الطارئة  

أجندة حياتو الخاصة كاألسرية كساعات راحتو كممارسة ىكاياتو إضافة إلى تسببيا في إجياد يؤدم إلى إضطراب 
  (4)فسيكلكجي يؤدم تكراره إلى عكاقب غير مرغكب فييا.

 :  االنعكاسات الفزيولوجية -1
 اضطرابات النوـ: -1-1 

  اضطرابات النكـ ىي منغصات تبلـز بعض الناس فتؤثر عمى كمية النكـ كنكعيتو األمر الذم يجعؿ قدرة الفرد  
أقؿ كفاية في األداء الكظيفي االعتيادم، فترة تستمر بشير أك أكثر كمف اشكاؿ اضطرابات النكـ تجد األرؽ اإلفراط 

 اضطرابات ما كراء النكـ.في النكـ، اضطرابات دكرة النكـ، 
ىي أعراض تدؿ عمى مرض جسمي أك مرض نفسي، أك مرض عقمي كىي  اضطرابات النوـ الثانية: - أ

 فار.ػناتجة عف ضغكط نفسية أك عف تعاطي الكحكؿ، كعف تغيرات في أكقات العمؿ أك عف كثرة األس
 يا:ػػػبعض أعراضكىي ال تقترف بأم اضطراب طبي أك عقمي كمف  اضطرابات النوـ الرئيسية : - ب

 . صعكبة استجبلب النكـ، أك البقاء نائما إذا غفا 

 ار.ػػػعدـ اإلحساس بالنعاس التاـ خبلؿ الني 
 .عدـ اإلحساس بالتكازف الذم يعقب النكـ عادة 

 يار.ػػػػػاإلحساس بالنعاس التاـ خبلؿ الن 

 بلت العمؿ.ضياع فترات مف الكقت عبثا سكاء أثناء العمؿ اليكمي أك عند التنقؿ في رح 

 .(5)الشعكر بالضيؽ كالكرب خبلؿ النيار مما يتدخؿ في نكعية عمؿ المرء كعبلقاتو بغيره
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لؾ تجريبيا كما أكدت دراسات ذيمعب النكـ دكرا أساسيا في إستعادة النشاط كالحيكية لجسـ اإلنساف، كقد تـ إثبات 
( أف قمة النكـ لدل اإلنساف تؤدم إلى انخفاض في األداء كتظير حالة مف Metz étal، 1960)ماتز كجماعتو، 

إلى ظيكر  (kahm،1962حالة استمرار الحرماف مف النكـ، كفي نفس اإلطار تكصؿ )كاىـ الضغكط النفسية في 
اضطرابات في عممية األيض، كيؤثر نقص النكـ كذلؾ عف الحيكاف حيث أف ىذا األخير يمكنو أف يبدم مقاكمتو 

، 1977كر، كصمكدا عند غياب الغذاء لكنو يظير صبرا أقؿ مف ذلؾ بكثير عند الحرماف مف النكـ )أندال
Andlaure كمف حيث النكعية، يعتبر النكـ ليبل أحسف مف النكـ نيارا سيما إذا تعددت مدة الست ساعات )

كعندما تقؿ عند ىذا الحد فإف نكعية النكـ تتدنى، أما النكـ أثناء النيار فيك أقؿ عمؽ كعادة ما تككف مدتو أقؿ 
،  Caillot، 1959ى العمكـ مف ساعة إلى ساعتيف )كايك، مقارنة مع مدتو أثناء الميؿ كذلؾ بفارؽ يتراكح عم

( في دراسة Meollet 1974، مكلي foret 1973، فكرم، chazellette 1973شازالت،  tern 1969ف ر تي
أم النكـ نيارا   (EEGلمدة النكـ كنكعيتو لدل عماؿ الدكريات باالعتماد عمى تقنية المخطط الكيربائي لمدماغ )

 يبل.أقصر مف النكـ ل
( في نفس الدراسة لو حكؿ مدة النكـ بالنسبة لمدكرات الثبلثة أف  caillot، 1955كفي نفس اإلطار أكضح )كايك 

مف عماؿ دكرية الصباح ينامكف عمى األقؿ  % 93مف عماؿ دكرية المساء،  % 46مف عماؿ الميؿ،  % 38,5
محصمكف عمى أقؿ قسط مف النكـ مف حيث الكمية ثماني ساعات في اليكـ، كىك ما يبيف أف عماؿ الدكرية الميمية 

ىذا مف جية، كمف جية أخرل، فإف حتى بالنسبة لدكرية الصباح تبيف أف التعب المبلحظ عمى العماؿ يرجع إلى 
( كلنقص النكـ أثناء النيار سكاء مف foret et lantin، 1772نقص النكـ في المرحمة األخيرة منو )فكرم كالنتا، 

( األمر الذم يؤكد تأثير نظاـ العمؿ بالدكريات vieux et caillard، 1980لكيؼ )فيك ككايار حيث الكـ أك ا
عف النكـ لدل العامؿ ميما كاف نكع الدكرية حتى لك كاف ذلؾ بدرجات متفاكتة كىك ما يتسبب بدكره في 

 اضطرابات أخرل.
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(، أف نقص النكـ لدل الفرد يككف تأثيره أكثر في الصباح منو أثناء بقية wilkinson، 1972يرل )كيمكنس، 
النكـ، كعادة ما يككف بارز أثناء الميؿ، كما أف الحرماف مف النكـ قد يقمؿ مف مستكل اليقظة سكاء مف الناحية 

 .(، أك مف الناحية السيكككلكجيةAxe et ludy، 1961الفزيكلكيجية )أكس كلكدم، 
 1965ا فإف أثر نقصاف النكـ يككف أكثر كضكحا إذا كاف العمؿ ركتينيا كممبل )كيمكنسف ذى ىفباإلضافة إل
wilkinson ،1928(، كقد الحظ )الشمي Lashley ساعة نقصا  72(، عف مجمكعة حـر أفرادىا عف النكـ لمدة

ة التتبعية لؤلرقاـ. في القراء % 8,8 في عممية الجمع % 138في كتابة الرمكز  % 107في الكفاية مما يعادؿ 
(6)  
 نبضات القمب: -1-2
 Kleitmaon and ramsaroap" 1948كثير الدراسات المفصمة التي قاـ بيا كؿ مف كميتماف" ك"رمساركت"  

عف مجمكعة مككنة مف ستة أفراد، ففحصت لدييـ نبضات القمب عف مدار األربعة كالعشريف ساعة مع فاصؿ 
زمني يقدر بساعتيف بيف كؿ فحص كآخر عمى أف نبضات القمب تخضع لنظاـ دكرم لجسـ اإلنساف ككؿ بحيث 

لقمب أم أنيا تتكيؼ مع حالة تنخفض ليبل كترتفع نيارا، كما لكحظ أف تغير كقت النكـ يتبعو تغير في دقات ا
 الجسـ الجديدة. 

إف التكيؼ السريع لنبضات القمب مع تغير أكقات العمؿ كالنكـ كالنشاط يدؿ عمى أف النظاـ الدكرم لنبضات القمب 
ليس نظاما داخميا بؿ خارجيا يتحكـ فيو بالدرجة األكلى التعكد حيث ترتفع دقات القمب أثناء النشاط كتنخفض 

 ـ كالراحة.أثناء النك 
كمع ىذا فقد كشفت دراسة أف األشخاص الذم يعممكف في الميؿ يعرضكف أنفسيـ لئلصابة بأمراض القمب المزمف 
أكثر مف غيرىـ، كقد كجد فريؽ مف الباحثيف مف جامعة ميبلف، أف القمب يستجيب لمعمؿ الجاد في منتصؼ الميؿ 

إلى أف الجسـ قد صمـ بحيث يتباطأ في الميؿ، كأف التغيرات التي كاستجابتو أثناء النيار، كيعكد السبب في ذلؾ 
تطرأ عمى أنساؽ النكـ ال تترؾ أم تأثيرات عمى طبيعة عمؿ القمب أك الجسـ كقد كجد الباحثكف أف حركة 
األعصاب التي تسرع عمؿ القمب ىي أبطأ عند األشخاص الذيف يعممكف ليبل منيا عند نفس األشخاص حينما 

ارا، كيقكؿ كبير الباحثيف في الفريؽ الدكتكر " رافائيمك فكرالف" أف مقاكمة النظاـ الطبيعي لمجسـ، أك ما يعممكف ني
عمى الناس  عبإلى أنو مف الص تشير المناكبأسماه بساعة الجسـ الداخمية لمتغيرات التي تعرضيا طبيعة العمؿ 

التكيؼ مع العمؿ المناكب ليبل، كذلؾ لطبيعة اإلنساف التي ضبطيا الخالؽ عز كجؿ عمى ساعة بيكلكجية مكجكدة 
في كؿ خمية مف خبليا جسمنا لتنسجـ بأمر ربيا مع كظيفة اإلنساف بالنيار، كالتي تختمؼ عف كظيفتو بالميؿ، 

إلّع ُ خاله مو ٍْٖ  ٗظٞ   ٗ     ٍ 2ِٞ  د خيق  ٝ   خْٞ    ىرٛ خيق  ىيٞو ٗ ىْٖ ز ٗخ و  فالخالؽ جبل كعبل 

     ىيٞو ٗ ىْٖ ز   خو مو خيٞ  ٍِ  ىخالٝ   ىدعَٞ  ت ْ ظب ٗت ْ غٌ ٍع خيق هللا فٜ  ىنُ٘.
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كيضيؼ الدكتكر "فكالف" أف المناكبيف ال يستطيعكف التكيؼ لنسؽ معيف مف العمؿ ألنيـ ال يستقركف عمى نمط 
إصابتيـ ببعض التكعكات الصحية كما أنو كاحد، بؿ يتناكبكف بيف العمؿ في الميؿ كالعمؿ في النيار، كىذا يفسر 

قاـ فريؽ الدكتكر " فكالف" بقياس نشاط األعصاب التي تسيطر عمى حركة القمب عند إثنيف كعشريف عامبل في 
 مصنع جديد يتناكبكف عمى ثبلثة أنماط مف العمؿ.

نمط العمؿ كأخذت القياسات عمى   كقد أعطى العماؿ جياز لقياس حركة القمب بعد ميمة أمدىا يكماف لتكيؼ
رار كما نظر فريؽ البحث في ميا أف نبضة القمب تتغير باستنمدل أربع كعشريف ساعة، حيث الحظ الباحثكف حي

يدؼ قياس التغيرات الكيمياكية في الجسـ التي يمكف أف تؤثر عمى عمؿ بدراسات تناكلت عينات مف الدـ كالبكؿ 
 القمب كبقية األعضاء األخرل.

قد الحظ الباحثكف أف إشارات األعصاب ال تتغير طبقا لتغير أكقات العمؿ بؿ تتبع نمط كاحد دائما، مما يعني ك 
اليرمكنات كاألعضاء ببطئ، سكؼ يعرض العماؿ المناكبيف  باقيأف العمؿ ليبل في كقت معيف يعمؿ فيو القمب ك 

 لئلصابة بأمراض القمب في المستقبؿ.
 نمطاقيا األعصاب كاليرمكنات التي تسيطر عمى نشاط القمب تتبع مارات التي تطكما كجد الباحثكف أف اإلش

منتظما عمى مدل األربع كالعشريف ساعة في اليكـ، كىذا النمط ال يتأثر بتغيرات أكقات العمؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ 
ضمي كالتنفسي الجياز الي مؿنبضات القمب كيساعد تسييؿ ع فزكؿ الذم يحر ال يتغير مستكل ىرمكف الكرست

ككظائؼ الجسـ األخرل، كىذا يعني أف القمب ليس مكيفا أك مجيزا لمضغكط التي تسببيا أنماط العمؿ المناكب 
ركالف" أف فريقو ال يعرؼ بالضبط اآللية التي تتـ بما مثؿ ىذه التأثيرات لكنيـ يعرفكف أف العمؿ فكيقكؿ الدكتكر "

القمب بيف عماؿ المناكبات قد ازداد ، كقاؿ متحدث باسـ مؤسسة  كأف أمراضالمستمر يؤثر سمبيا عمى القمب 
البريطانية أنو مف الممكف أف تككف ىناؾ عبلقة بيف الضغكط النفسية كتزايد مخاطر اإلصابة أمراض القمب 

 بأمراض القمب كأف تفاكت أنماط النكـ يعبر نكعا مف أنكاع الضغكط العصبية النفسية.
نماط النكـ غير صحية لمجسـ كمضرة بحياة المرء ألنيا قد تجعؿ الفرد يمجأ إلى تعاطي كما تعتبر التغيرات في أ

 ( 7)عنو مخمفات جسدية كخيمة عمى الفرد. رالتدخيف أك الكحكؿ الشيء الذم ينج
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 اضراطبات ىضمية:  -1-3
ي كالفزيكلكجي الناتج عف العمؿ بالدكريات عمى الناحية الصحية لمعامؿ كيظير ىذا سينعكس سكء التكيؼ النف 

بكضكح في شكؿ اضطرابات ىضمية، حيث يجعؿ العمؿ بالدكريات العامؿ يأخذ كجبات غير صحية كفي غير 
ما أف مكاعيدىا،أم في كقت يككف فيو الجياز اليضمي في حالة استرخاء كغير مستعد لمقياـ بعممية اليضـ، ك

 1977بدكف شيية )أندكالكر كجماعتو،الكجبة التي يمجأ العامؿ إلى تناكليا عادة ما تككف باردة كيتـ أخذىا 
Andlawer etal،1981( )ماكدكنالد دكيؿ ،Doyleand Macdo األمر الذم يؤدم بالعامؿ إلى اإلفراط في )

ف، كمرافقة الكجبة بالمنشطات كالقيكة كالشام تناكؿ بعض التكابؿ كالعقاقير لفتح الشيية كاإلقباؿ عمى التدخي
لئلبقاء عمى مستكل اليقظة أثناء العمؿ، ىذا مف جية أخرل يجعؿ تناكؿ الميدئات أك المنكمات عند محاكلة 

عممية اليضـ تسير مف سيء إلى األسكء، كبالتالي فإف االضطرابات اليضمية  فإفالحصكؿ عمى قسط مف النكـ،
اليضمية مف جية كفقداف  غددلدكريات ترجع أساسا إلى تغيير اإليقاع اليكمي في إفراز الالتي تظير لدل عماؿ ا

األكؿ غير الصحية، قد يجعؿ العمؿ بنظاـ  عاداتالشيية مف جية أخرل، باإلضافة إلى طبيعة الكجبات ك 
ادية األمر الذم يدفع الدكريات سيما المتحركة منيا العامؿ يكاجو صعكبات كبيرة في التخطيط ألكقات الكجبات الع

إلى التخمي عف كجبو أك أكثر خبلؿ اليكـ الكاحد كيتـ ذلؾ خصكصا بالنسبة لكجبتي الفطكر كالغذاء، إذ كثيرا ما 
يضطر إلى التضحية بإحدل الكجبتيف عمى األقؿ لمكاصمة نكمو كما أنو كثير ما يتـ استبداؿ الكجبات العادية 

ؼ إلى ذلؾ ىناؾ مف يجد نفسو مجبرا عمى تناكؿ عدد أكبر مف الكجبات بمأككالت سريعة قمما تككف صحية، أض
الزائدة مما يخمؽ ضعفا زائدا عمى الجياز اليضمي، األمر الذم قد يتسبب في سمنة كما ىك الحاؿ بالنسبة 

 لمممرضات الساىرات في دكرية الميؿ.
ف دكرية المساء ك الميؿ كىك ما يؤدم ( إلى أف أكقات األكؿ تتأثر بكؿ مtakagi، 1972كلقد تكصؿ )تاكاجي  

إلى انخفاض في تكرار عدد الكجبات لتصؿ إلى حكالي نصؼ عددىا األصمي، بحيث يصؿ أغمب العماؿ إلى 
التخمي عف كجبة اإلفطار أك كجبة الغذاء، كلك أنيـ غالبا ما يتناكلكف كجبة العشاء كفي كقتيا المحدد، في المقابؿ 

مف مختمؼ العماؿ  % 93-82 اليإلى زيادة في عدد تناكؿ الكجبات فحك  يمجئكف فالذيقميمكف ىـ عماؿ الدكريات 
كجبات في اليكـ خبلؿ دكرية النيار، أما بالنسبة لدكرتي المساء كالميؿ، فيبلحظ أف نسبة البالدكريات يتناكلكف ثمث 

 .بة لدل عماؿ دكرية النيارالعماؿ الذيف يتناكلكف كجبتيف أك كجبة كاحدة قد ازداد بالمقارنة مع نفس النس
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مف انفخاض تكرار تناكؿ الكجبات في الكثير مف الحاالت لدل عماؿ كيرل نفس الباحث كذلؾ أنو عمى الرغـ  
الدكريات بصفة عامة، فإنو قد ترتفع في حاالت كثيرة أخرل ليصؿ إلى أربع كجبات كما ىك الحاؿ بالنسبة لعماؿ 
ى الذككر بمصنع النسيج، الذم تناكؿ أكثر مف نصفيـ أربع كجبات أثناء دكرية الميؿ، إضافة إلى ما سبؽ عم
 الرغـ مف قمة عدد العماؿ الذيف يتناكلكف كجبة كاحدة إال أف نسبتيـ في تزايد مستمر بالنسبة لدكرية المساء كالميؿ.

فحسب بؿ كبتغير أكقاتيا  اليكميكعادة تناكؿ الكجبات لدل بعض عماؿ الدكريات قد ال تتأثر باإليقاع البيكلكجي 
، Monorell 1970، مبرا، takagi، 1972تبعا ألنكاع الدكريات مما يزيد في إزعاج عممية اليضـ )تاكاجي، 

ف أخذنا في الحسباف مختمؼ التسييبلت المكفرة walker et de delamare، 1971كككار كدكالمار  (، كحتى كا 
كىذا بطبيعة  ابالمقارنة مع ما ىي عميو نيار  منحطةؿ فعادة ما تككف كالمطاعـ كنكعية المأككالت أثناء دكرية المي

( كتبيف المؤشرات ظيكر takagi 1972الحاؿ في حالة ما إذا تكفرت ىذه التسييبلت خبلؿ دكرية الميؿ )تاكاجي،
( يرل أنو إذا تمت Anderson،1970اضطرابات ىضمية لدل عماؿ الدكريات، كلعؿ ىذا ما جعؿ )أندرسكف 

حية التي ال داللة طبية ليا، فإنو يمكف معرفة صراض العفي سير الجياز اليضمي كغير مف األ انتظاـقبة البلمرا
( أف عثر عمى Anderson، 1975اآلثار السمبية لدكريات العمؿ عمى الصحة، كسبؽ لنفس الباحث )أندرسكف 

 .% 15ذلؾ نسبة  مف عماؿ الدكريات بينما لـ يتعد % 46اضطرابات ىضمية غير قرحية لدل 
( أكثر عند كاإلسياؿعند العماؿ الذيف يعممكف حسب التكقيت العادم، كما كجد أف تكرار االضطرابات المعكية ) 

كيتكرر نفس الكضع بالنسبة  % 9مقابؿ  % 30عماؿ الدكريات بما ىك عميو عند عماؿ النيار، كىذا بنسبة 
 ؿ.ػمتعمقة أساسا بدكرية المي  (hemorrhoidsالمرتبط بنكبات بكاسرية )  (constipationلئلمساؾ )

شرة بمقدار ثمانية مرات أكثر منيا ت( أف القرحة المعدية لدل عماؿ الدكريات منBloam، 1961كقد كجد )بمكـ،  
 (8)لدل عماؿ النيار العادييف.

 حرارة الجسـ: -1-4
مف العكامؿ ثـ  همف غير  االفزيكلكجية لقياسات لؤلداء، لككنو أسيؿ قياسيعتبر نظاـ حرارة الجسـ مف المؤشرات  

ألنو يتبع دكرة ثابتة شيئا ما خبلؿ األربعة كالعشريف ساعة، كما أنو يعتبر المتغير األساسي في بحكث كدراسات 
دكراس   blak and edwards ،1968النظاـ الدكرم لحد الساعة كقد اتضح مف دراسات كؿ مف )ككىكف كبميؾ كا 

and kaliphon ).  

 

 

 

 

 

 
41 



  

 

 

                                        ؼ             ؼ  ص  ه     ض                                                                                         ث  ث   ص  

ثـ يميو  05:00إلى الساعة  04:00بارتفاع ما بيف الساعة إف اتساؽ النظاـ الدكرم لحرارة الجسـ الطبيعية يتميز 
متبكعا بارتفاع أبطأ لكنو تصاعدم خبلؿ التسع ساعات المكالية، ثـ تبدأ في  11:00ك 08:00ارتفاع سريع بيف 

التغيرات في درجات  ؿانخفاض خبلؿ التسع ساعات المكالية، ثـ تبدأ في اإلنخفاض خبلؿ الميؿ، كيتراكح معد
كما أف ىذه التغيرات لدل األفراد النائميف كجدت لدل األفراد اليقظيف تحت ظركؼ  f 1.2إلى   1.1fبيف  الحرارة

( بدراسة العبلقة بيف حرارة 1950)كميتماف كجاكسكف،  ـ( كما قاKleitman، 1963ثابتة كما يقكؿ )كميتماف 
مدة عشريف  دكرية ليبل كنيارا  استغرقت الدراسة  الجسـ كفعالية العمؿ لدل مجمكعة مف البحارة تقكـ بمياـ حراسة

اختبارات األداء كؿ  تضمنتمختمفة )حسب جدكؿ العمؿ( لكف في أياـ متتالية يكما بحيث يناـ األفراد في ساعات 
ككىكف كآخركف )مف خبلؿ مجمكعة مف الدراسات  colquhonمف اختبار رد الفعؿ كاختبار فقد استنتج ككىكف 

 التالية:النتائج  (1969
ىناؾ عبلقة كطيدة بيف التغيرات الدكرية لحرارة الجسـ كبيف فعالية العمؿ، كذلؾ خبلؿ النيار كالميؿ،  -1

 كفي جميع األنظمة الدكرية.
مع دكرات العمؿ كالنكـ في أكقات غير عادية، ال تزيد عف  األداءإف مدة تكيؼ كؿ مف حرارة جسـ ك  -2

 أسبكع مف ممارسة الركتيف الجديد. 

 إف التعب كاألرؽ الجزئي )فقداف النكـ جزئيا ( يقمؿ مف عبلقة الجسـ كاألداء. -3

كريات األسبكعية ددؿ نظاـ البسبؽ فإف ىذه النتائج تعطي أفضمية لنظاـ العمؿ الميمي المتكاصؿ لما إضافة 
)أسبكع عمؿ بالميؿ كاألسبكع أعكاف عمؿ خبلؿ النيار( كذلؾ حتى يتمكف الفرد مف استعماؿ تكيؼ حرارة جسمية 

  (9)ة أياـ، ابتداء مف تغيير جداكؿ العمؿ كالنكـ.تمدة تتراكح مف أربعة إلى س يستغرؽ ألف ىذا األخير )التكيؼ( 
 نظاـ الجياز البولي: -1-5
د أف يناـ الفرد ثماني ساعات بدكف انقطاع كدكف شعكر بالحاجة إلى التبكؿ كذلؾ كما يعتقد العامة مف المعتا 

أف السبب كراء ذلؾ ال يعكد فقط  Roberts( رأل " ركبرت 1960نتيجة عدـ شرب الماء ليبل، إال أنو في سنة )
نما يمكف أف تككف لو أسباب داخمية أخرل.  لعدـ تناكؿ السكائؿ ليبل، كا 

" حيث كجد أف تغير الحاجة إلى التبكؿ حسب فترات الميؿ   Volkerتأكدت ىذه الفكرة مف خبلؿ دراسة " فمكر  
مرجعو إلى عممية نظاـ دكرم داخمي خاص بجسـ اإلنساف، لكالنيار رأم تدفؽ السائؿ البكلي مف جسـ اإلنساف 

ية كرقابة محكمة داخؿ حجرة مظممة األفراد تحت ظركؼ تجريب كقد قاـ فمكر بتجربتو ىذه عمى مجمكعة مف
الطعاـ بمقادير محسكبة، كتعززت ىذه النتائج بدراسات  كتناكؿ معيف لشرب السكائؿ كحسب جدكؿ يكمي 

نما ىك تابع أك ناتج عف مستقؿ فيزيكلكجية أخرل حيث استقرار الرأم أف التبكؿ ليس عامؿ فيزيكلكجي  ، كا 
بكبي كامتصاص مختمؼ أنكاع النكبات كاإلفرازات اليرمكنية النخامية عمميات فيزيكلكجية أخرل كاالمتصاص األن

 ( كغيرىا مف اليرمكنات.ADHكاليرمكف ضد األضرار بالبكؿ )
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في البكؿ خبلؿ  البلكظرم المجمكعة مف األفراد كجد إف إفرازات اليرمكف   karki( 1954كفي دراسة كاركي )
حسب عينة األفراد الذيف كانكا محؿ  % 30ك  % 50النيار، يككف أعمى منو خبلؿ الميؿ بنسبة تتراكح بيف 

                               كاألدريناليف.  لمدراسة لـ يعثر عمى نفس النتيجة بالنسبة  لميرمكف 
ف أأكضحت   (Enleber and flellenter  Bjerkman، 1955غير أف دارسة كؿ مف أكلر كىي لنربجكركمف )

( كانت أقؿ خبلؿ الميؿ بينما لـ تكجد أم فركؽ معنكية بمقادير ىذه كاألدريناليفيرمكنيف )البلكظرم الإفرازات 
 اإلفرارازات خبلؿ مختمؼ فترات النيار. 

أف بقية المككنات األخرل لمبكؿ تتبع نظاما دكريا حسب الميؿ  Menwel( 1962كفي ىذا اإلطار ذكر منكؿ ) 
 ؽ ػالصكديكـ، البكتاسيكـ كالكمكرايد كميا تسير عمى ىذا النس كالنيار فعمى سبيؿ المثاؿ تدفؽ البكؿ، الكريتييف،

 ي سيبلفػلمبكؿ كتعمب دكرا كبيرا ف األزمكمي إف الصكديكـ كالبكتاسيكـ كالكمكرايد تككف نسبة كبيرة في المحتكل  
أعمى ث تصؿ ػالبكؿ، ككؿ ىذه المحتكيات تفرز بنسب ضئيمة خبلؿ الميؿ كتتصاعد معا خبلؿ الصباح حي كتدفؽ

 مستكل ليا خبلؿ أكاخر الصبيحة أك مباشرة بعد.
 هإف ىذه التجارب كميا لتبرز فعبل ما يمكف أف ينجز عف بقاء الفرد صحكا نتيجة لعممو الميمي فيما يخص جياز 

 ـ.ػػػػػػػالبكلي، فقد كشفت بعض الدراسات إلى أف العمؿ الميمي ربما يخؿ بالتكازف الكيماكم في الجس

 :وسرعة التنفسمقدار  -1-6
إف مقدار التنفس ينخفض خبلؿ النكـ مع زيادة معتبرة في تكتر ثاني أكسيد   Bulon( 1963تكضح دراسة بكلك ) 

فقد أثبتت أف حجـ التنفس ينخفض بمقدار لتريف في  Reinberg( 1966الكربكف النسجي، أما تجربة رينبرغ )
ائية فإف حجـ الزفير المتكمؼ أك االضطرارم في الثانية حسب مقاكمة المسالؾ اليك لقياس كخبلؿ النكـ، ك  دقيقة ال

( ثـ حسب خبلؿ فكاصؿ lewinoh and al 1960لكم نسكىف كآخركف ))خبلؿ فكاصؿ زمنية متفاكتة في تجربة 
كاتفقت نتائج التجربتيف عمى أف أدنى  ferdwodalنقكرد" كآخركف  ة "ساعات في تجرب 8زمنية طكؿ كؿ منيما 

تج أصحاب الدراسات السابقة الذكر أف التغيرات المصاحبة ستنصباحا كلي 6:00الزفير كانت حكالي مقادير حجـ 
 لمنظاـ الدكرم لكظائؼ التنفس ليا عبلقة جد كطيدة بنظامي الراحة كالنشاط أك النكـ كاليقظة.
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 اإلنعكاسات المعرفية: -2
تنجر عف اإلخبلؿ بالسير الطبيعي لئليقاع البيكلكجي لمفرد عكاقب تتمثؿ بالخصكص في اضطرابات  
مستكل مختمؼ الكظائؼ الجسمية كالفزيكلكجية كالنفسية كالمعرفية منيا، ككؿ ما مف شأنو أف يرافقيا ر عمى اكآث

مف اضطراب عمى مستكل الكقت كالعمؿ كما إلى ذلؾ مف عادات كاتصاالت اجتماعية، كيرجع ىذا بالخصكص 
مشكمة سكء تكيؼ الفرد األمر الذم يطرح  إلى عدـ قدرة مختمؼ ىذه الكظائؼ عمى التكيؼ مع ىذا التغير،

ؿ أثناء الفترة الميمية، ذلؾ أنو يككف في ىذه مالعمؿ بنظاـ الدكريات سيما إذا كجب عميو أف يع دكصعكبة تكافقو عن
را لكي يحاكؿ أف يعمؿ في كقت يحتاج فيو جسمو إلى النكـ، ليناـ بعدىا في كقت يصبح فيو جسمو حيالحالة م

ي يفرض عميو القياـ بنشاط كسمكؾ مخالفيف لما تعكد عنو جسمو أك بمعنى آخر في أكج نشاطو كاستعداده، كبالتال
مغاير لئليقاع البيكلكجي لجسمو نظرا ليذه اإلرغامات التي يعيشيا العامؿ الذم يعمؿ في الميؿ بصفة خاصة أك 

كبات في نو مف صعععمى أساس نظاـ العمؿ أك عمى أساس نظاـ العمؿ بالدكريات بصفة عامة، ككؿ ما ينجز 
درسكا  يفذالي ىذا المكضكع باالىتماـ كالبحث مف طرؼ الكثير مف الباحثيف ضعممية تكيؼ الفرد كتكافقو فقد ح

األضرار كاآلثار التي يخمفيا نظاـ العمؿ بالدكريات إذا كاف ىناؾ عامؿ يعمؿ بصفة دائمة في دكرية الميؿ فإف 
طرأ تغيير في نمط  كمماليكمي لشخص يعمؿ في دكرية النيار، ك اإليقاع البيكلكجي قد يككف تقريبا عكس اإليقاع ا

يقاع اليكمي سيتغير لدل أغمب اإلالدكرية، كما ىك الحاؿ عند التحكؿ مف دكرية النيار إلى دكرية الميؿ، فإف 
أربعة األفراد في ىذه الكضعية كىذا يتماشى مع نمط النشاط الجديد قد يحدث ىذا االنقبلب في اإليقاع اليكمي بعد 

أك خمسة أياـ لدل بعض األفراد في حيف أنو قد يأخذ مدة طكيمة لدل البعض اآلخر، بؿ كقد ال يظير أم تغيير 
 لدل بعضيـ اآلخر.

كعميو فقد تظير عمى العمؿ بالدكريات الميمة اضطرابات عصبية عديدة خاصة حاالت الغضب غير الطبيعي  
عند عماؿ الدكريات بحكالي مرتيف كنصؼ  االضطرابات ىدهتقدر ك كالتعب المزمف ال يفارقو حتى أكقات الراحة 

أكثر منو عند عماؿ النيار كتظير أعراض ىذه اإلصابات العصبية في التعب كالكىف كاألرؽ كتغيير الطبع باتجاه 
الة يقظة العدكانية كاالكتئاب مما يزيد في خطكرة ىذه األمراض ىك تناكؿ العقاقير إما لمنكـ نيارا أك البقاء في ح

 ليبل، كذلؾ بسبب ضعؼ اإلنتباه كقمة التركيز أثناء العمؿ ليبل.
 % 36ة ػ، حيف كجد أف قمة النكـ ترجع إلى أسباب أسرية بنسب1970كقد أشار دراسة قاـ بيا " باىارد" ك"بافنكف" 

مف عماؿ الدركيات كمف بيف ىذه االضطرابات تكرارا  % 58كما تكصبل إلى أف اضطرابات النكـ تظير لدل 
 :جدن
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 .% 30انخفاض القدرة عمى بدؿ الجيد الزمني خارج العمؿ  -
 .% 20بة ػػػػػػػػػػػصعكبة التركيز كاإلنتباه بنس -
 .% 17ب ػػػػػػػػػػػػاض الصعػػػػػاالستيق -
شكاكم كلجكئيـ لمميدئات كما تبدك مظاىر سكء تكيؼ بالدكريات نتيجة لنقص النكـ مف خبلؿ ما يقدمكنو مف  

كالمنكمات مف جية، كتناكؿ المنشطات كمختمؼ المشركبات التي يعتبركنيا مساعدة ليـ لمحفاظ عمى مستكل 
 اليقظة كالحكؿ كالقيكة كالشام بشكؿ مفرط مف جية أخرل.

األساسية بحيث األيض أف اضطرابات النكـ ىي عبارة عف اضطرابات في عممية   (1977كقد أشار "كازمياف" )
تيبط عمميات البناء مع زيادة عمميات استعادة البناء عف عمميات اليدـ كاضطرابات في اإلفرازات اليرمكنية، 

 ( 10) كعادة ما تككف ذلؾ مصحكبا بكثرة األخطاء كاإلفراط في شرب الخمر كاستيبلؾ األدكية لتسييؿ عممية النكـ.
 االنعكاسات النفسية: -3
ير إلى المزاج كاالنفعاؿ كالعاطفة كالمزاج ىك شعكر عاـ غير محدد في شداف كمفيكـ شامؿ يتستخدـ كممة كج 

 ك األغمب كعادة ما يتبيف لو سببا كاضحا، كالشعكر كبحسف الحاؿ أك سكئو أك الممؿ أما االنفعاؿ فيك أكثر حدة
ا في الحالة المزاجية مثؿ الغضب قصر في مدتو أك في المدة التي يستغرقيأو سببا ىك غالبا لنرل في األغمب أف 

كالسركر، أما العاطفة فيي مجمكعة مف االنفعاالت تتمركز حكؿ مكضكع معيف كالحب كالكراىية كاألمكمة 
لى جانب أىميتو في التككيف  بمثابةكالكجداف كما يتضمنو مف عكاطؼ كانفعاالت ىك  القمب النابض لمشخصية كا 

لعؿ أىـ ما يميز الحاالت  االجتماعي فعاؿ في كيفية رؤيتنا لعالمنا الكظيفي لشخصية اإلنساف فإف لو دكر 
الكجدانية كخاصة االنفعاالت، ىك التغيرات العضكية أك الفزيكلكجية المصاحبة ليا باالنفعاؿ ميما كاف ضعيؼ قد 

فرازات العرؽ إلى جانب تغي رات يسبب بعض التغيرات في مبلمح الكجو كتغيرات الجسـ كتكتر العضبلت، كا 
فراز الغذتيف الكضريتيف ليرمكف األدريناليف كالتغيرات في جد ر اداخمية مثؿ شدة ضربات القمب كسرعة النبض كا 

المعدة كحركات الجياز العصبي كغير ذلؾ كىذه التغيرات كغيرىا تترؾ بعض أحاسيس تؤثر فينا بشكؿ ما أك 
 مىف انفعاؿ ككثيرا ما تؤثر ىذه التغيرات عبآخر بطريقة قد تساعدنا أحيانا عف التعرؼ عمى ما نشعر بو م

تظير عمى العامؿ بالمناكبات اضطرابات عصبية عديدة خاصة حاالت الغضب غير ،لسمكؾ اآلخريف ناتفسير 
الطبيعية كتعب مزمف ال يفارقو حتى في أكقات الراحة، حيث تقدر نسبة اإلضطرابات عند عماؿ المناكبات 

 اإلصابات العصبية في التعب كالكىف ىدهبحكالي مرتيف كنصؼ كأكثر منو عند عماؿ النيار، كتظير أعراض 
كاألرؽ كتغير الطبع باتجاه العدكانية كاالكتئاب كمما يزيد مف الخطكرة ىذه األمراض ىك تناكؿ العقاقير إما لمنكـ 

 بل.نيارا أك البقاء في حالة اليقظة لي
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كعمى العمكـ يمكف أف تككف اضطرابات الجياز العصبي ناتجة عف قمؽ عماؿ المناكبات في عممية محاكلتيـ 
كما  كاالجتماعية فيؽ بينيا كبيف حياتيـ األسرية التكيؼ مع التغيرات التي يتعرضكف ليا في عمميـ كصعكبة التك 

 ( 11)الناتجة عف نقص النكـ أك سكء التغذية. االختبلالتقد تككف ىذه االضطرابات نتيجة 

 

 ( 11):اإلنعكاسات المينية -4
 التعب: -4-1
التعب مف التي لقيت العناية في بحكث عمـ النفس الصناعي ألف ك مكضكع التعب مف المكضكعات اليامة  

كالتمارض غياب العكامؿ اليامة المؤثرة عمى االنتاج مف جية كعمى الحكادث مف جية أخرل كما أنو يؤثر عمى ال
كيؤثر بصكرة مباشرة عمى الكفاءة االنتاجية ك يمكف تعريؼ التعب بأنو حالة عامة تنشأ مف عمؿ أك نشاط سابؽ 

 اىر ثبلثة:سكاء كاف ىذا النشاط حركيا أك ذىنيا كيبدكا في مظ
 نقص فعمي متزايد في الكفاية اإلنتاجية. -
 ـ.ػػػػػػشعكر ذاتي بالضيؽ كاألل -
رىاؽ العضبلت.  -  تغيرات فسيكلكجية مختمفة كاضطرابات التنفس كارتفاع ضغط الدـ كا 
كميما يكف األمر فإف التعب ىك أمر نفسي جسمي كال يكجد تعب نفسي إال كيصاحبو تعب جسمي كالعكس  

 صحيح.
كما أف العمؿ العقمي المتكاصؿ يؤدم إلى تعب جسمي ألنو يقترف بتكيؼ حسي حركي كقدر مف التكتر 
كاالنقباض العضمي يشمؿ أغمب الجياز الحركي كما أف التكاصؿ في النشاط الجسمي يؤدم إلى اإلرىاؽ كالتعب 

 العقمي. 
ر التعب عند العماؿ حيث ترل الجمعية الكطنية يرل معظـ الباحثيف أف نظاـ العمؿ بالدكريات يؤدم إلى ظيك  

لظركؼ العمؿ أف ىذا التعب مرتبط أساسا بالصعكبة في التكيؼ كنقص النكـ ككذا العمؿ الميمي الشاؽ بالنسبة 
لمجسـ، كغالبا ما ينظر لمتعب عمى أنو يخفض مف سرعة كدقة العمؿ، األمر الذم غالبا ما تككف لو انعكاسات 

ج كالحكادث، كما يفترض أف التأثير التراكمي لمتعب قد يككف مسؤكال عمى ارتفاع نسبة التعب، عمى سجبلت اإلنتا
 wayett et 1963إال أف مدة المقاييس المكضكعية، كرغـ أىميتيا تبقى مجرد مؤشرات لمتعب )كيات كماريكت 

mariottعماؿ الدكريات بصفة عامة ( لقد أثبتت الدراسات السيككلكجية مف جيتيا كذلؾ النشاط كالتعب لدل ال
كدكريات الميؿ بصفة خاصة، حيث كجد أف ىناؾ امتداد في زمف رد الفعؿ كانخفاضات في اختيار قياس القدرة 

 (.Andlawer، 1977المغكية )آندالكر
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أكدت مختمؼ الدراسات الفزيكلكجية أف نظاـ العامؿ بدكرية الميؿ يبدؿ مجيكدا أكبر بالمقارنة مع ذلؾ الذم يتطمبو  

لما يككف جسمو في حالة اسرتخاء كيحاكؿ النكـ نيارا لما يككف جسمو العمؿ نيارا، ألف العامؿ ليبل يقكـ بعممو 
يكلكجية التي يعرفيا بفي أكج حيكيتو كنشاطو، اعتبارا ليذا يتأثر العامؿ بالتغيرات الناتجة عف مختمؼ اإليقاعات ال

بالتعب المزمف  الجسـ، األمر الذم غالبا ما يجعمو يعمؿ جاىدا لمتغمب عمى ىذا الكضع، كما يدفع بو اإلحساس
 كالشعكر بالتكتر كزيادة الحساسية كقمة التركيز كاإلرىاؽ.

كمف المحتمؿ أف تجعؿ ىذه الكضعية العامؿ عرضو لتناكؿ الكثير مف الميدئات كأقراص النكـ عسا يتغمب عمى 
ما يفيؽ  حتى يناـ بشكؿ جيد في كقت مبكر كيككف جسمو في حالة نشاط كعند ك ما يعانيو مف جراء سكء التكيؼ

ؿ جيد ذمف نكمو قد يعمد إلى تناكؿ المنشطات التي تساعده عمى البقاء في حالة يقظة استجابة لحاجاتو إلى ب
مف ىدا أف العممية دات التأثير العكسي قد تتطكر لعؿ أخطر  دكبير لمعمؿ في كقت يككف فيو جسمو في حالة ركك 

يصعب التخمص منيا، كما قد يحتاج العامؿ إلى الزيادة ما تعكد جسـ العامؿ عمييا حيث  اذلتتخد شكؿ إدماف إ
مفعكليا يقؿ تدريجيا كمما تعكد عنيا ككمما زاد إحساسو باإلعياء، ك في كمية المنشطات أك الميدئات أكثر فأكثر 

قد تخمؽ ىذه الكضعية انعكاسات خطيرة عمى حياة العامؿ سكاء كاف ىذا عمى مستكل األداء أك عمى مستكل 
ك حتى عمى مستكل الصحة النفسية لمفرد كعبلقتو باألسرة كالمجتمع )ما كدكنالد كدكيؿ الحكادث أ

1981،macdonaldet doyle). 
( بدراسة حكؿ عماؿ مركز لمصناعات النككية كاعتمد أساسا عمى المخطط الكيربائي لمدماغ، 1983قاـ )كازسياف  

لى أف العامؿ الميمي يككف سكاء كانكا في مراكز عمميـ أك في بيكتيـ، فتمكف مف الك  قكؼ عمى التعب العضمي كا 
 مصحكبا بزيادة التعب ك األمراض العصبية كالسيككلكجية.

مف عماؿ دكرية الميؿ يشتككف مف أعراض  % 99أف  Bahrdt et pafnote، 1970كقد كجد بارىاد كبافنكت 
ح، يرجع ىذا التعب إلى قمة النكـ مف العامميف لدكرية الصبا % 66التعب في نياية الدكرية بالمقارنة مع 

 4ف ػػأقؿ م % 25ساعات ك 6منيـ أكثر مف  % 50خصكصا بعد اليكـ األكؿ مف العمؿ الميمي بحيث ال يناـ 
ساعات كما تكصؿ الباحثاف إلى تحديد بعض األعراض الذاتية لمتعب كالتي تظير أكثر لدل عماؿ دكرية الميؿ إذ 

 ت مف العمؿ كتتمثؿ ىذه األعراض فيما يمي:ساعا 4منيـ بعد  % 86تتكرر لدل 
 .% 83اإلعياء أك اإلنياؾ البدني  -
 .% 78آالـ في األطراؼ السفمى  -
 % 56داع ػػػػػػػػػص -
 (12). % 50ركيز ػالتؼ ػػػػضع -
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 الغياب: -4-2
لقد أدل تزايد العمؿ بالدكريات إلى كثرة االىتماـ بمختمؼ المشاكؿ اإلنسانية المرتبطة بساعات العمؿ غير  

رية كمدة الدكراف كاتجاىو ك مف تساؤالت كالعبلقة بيف الغياب كساعات العمؿ كنكع الدالعادية، ككؿ ما يتعمؽ بيا 
  ريات عف نسبة الغياب لدل العماؿ.تأثير العمؿ بالدك  حكؿبالنسبة لكؿ دكرية كقد تضاربت نتائج الباحثيف 

كراف كاتجاىو األمر ( الغياب بعكامؿ تنظيمية مختمفة مثؿ مدة الدmurrell، 1970في ىذا الصدد يربط )ميراؿ 
( الذم كجد أف الغياب في دكرية الميؿ أكثر kazamien، 1978النتائج التي تكصؿ إلييا )كازمياف  هؤكدتالذم 

تي الصباح كالمساء في نظاـ الدكريات التي تحدد فيو حمقة الدكراف بمدة أسبكعيف كما يبلحظ كابك يمنو في دكر 
 لدل عماؿ الدكريات ذات مدة دكراف أسبكعي. أف نسبة الغياب كانت أكثر تومف جي 1956

، 1953(، حيث قاـ )كيات كماريكف 1967، تايمكر1964، إينكسف  1958، بتزاغسكف 1953)كيات كماريكت 
wyatt et mariotte بمقارنة عامة نسبة الغيابات في دكرية النيار كالميؿ لمجمكعات عماؿ مف مصانع مختمفة )

تغيير الدكريات بعد أسبكعيف إذ أظيرت النتائج أف الغياب بالنسبة لمجمكعات العماؿ بكؿ المصانع أثناء  تبعت
دكريات النيار العادية أكثر منيا لدل عماؿ دكرية الميؿ كيرجع الباحثاف الغياب أثناء النيار إلى االىتمامات 

 ى يتمكنكا مف تحقيؽ أىدافيـ.المختمفة لدل العماؿ خارج المؤسسات كحاجاتيـ لقطع عمميـ حت
إضافة إلى ما سبؽ فقد كجد نفس الباحثيف أف الغياب أثناء األسبكع الثاني كاف أقؿ مف األسبكع األكؿ بالنسبة  

لدكرية النيار، في حيف أف األسبكع األكؿ كاف أقؿ مف األسبكع الثاني بالنسبة لدكرية النيار، في حيف أف األسبكع 
سبكع الثاني بالنسبة لدكرية الميؿ كيفسر الباحثيف ىذه النتائج عمى أساس أف العماؿ بعد األكؿ كاف أقؿ مف األ

أنو يحدث امتداد  مدكرية الميؿ إلى دكرية النيار يصمكف يعانكف مف التعب الناتج عف دكرية الميؿ، أ مفتغييرىـ 
األكؿ كالعكس صحيح بالنسبة لدكرية لتأثير التعب أثناء دكرية الميؿ لينعكس عمى دكرية النيار خبلؿ األسبكع 

الميؿ أف يككف فييا الغياب خبلؿ األسبكع األكؿ أقؿ منو في األسبكع الثاني تماشيا مع تزايد التعب مف جراء 
 ( 12)العمؿ الميمي.

لقد تـ تأكيد ىذه النتائج التي ترل بأنو مع مركر الكقت يزداد الغياب عند عماؿ دكرية الميؿ كينقص عند عماؿ  
 فيظير دكرية النيار كىذا بعد أف عقد الباحثاف مقارنة بنسبة غياب عماؿ دكرتيف النيار كالميؿ لمدة أربعة أسابيع 

،  الغياب خبلؿ األربعة أسابيع يتجو نحك اإلنخفاض أثناء الدكرية النيارية كنحك االرتفاع أثناء الدكرية الميمة أف 
ناسب طرديا مع طكؿ مدة العمؿ الميمي، مما قد يدؿ عمى تراكـ التعب كعميو فإف الغياب لدل عماؿ دكرية الميؿ يت

 شدة كما يصاحبو مف قمة الجيد كضعؼ الرغبة في العمؿ، خصكصا مع مركر األسابيع في دكرية الميؿ إذ 
ة الحاجة إلى النكـ مع طكؿ الكقت الذم يقضي العامؿ في العمؿ الميمي، بينما يحدث انعكاسا بالنسبة لعماؿ دكري

 .النيار
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( أف العماؿ الشباب Delamare et walker 1971، 1971زيادة عمى ما سبؽ فقد كجد )كلكار كدكالمار  
سجمكا فترات غياب طكيمة بالمقارنة مع العماؿ المتقدميف في السف، غير أف متكسط غيابيـ أقؿ، كما أف لمعماؿ 

 الشباب كذلؾ تكرارا في الغياب القصير المدل.
 األداء واإلنتاج:  -4-3
األمر الذم دفع أرباب المصانع  ، ا طكاؿ اليكـيبعض الميف تتطمب استمرارية العمؿ، أم أف يككف العمؿ ب 

كالشركات أف يقسمكا العمؿ عمى ثبلث نكبات، كىذا يعني أف بعض العماؿ يعممكف في نكبات نياريةكالبعض 
 كع.ػػػػػػػاآلخر يعممكف في نكبات ليمية، عمى أف يتـ التغيير كؿ أسبكع أك كؿ شير كفقا لنظاـ المكض

نتاجيـ عف الذيف يعممكف بالنيار، كما أسفرت  كقد  تبيف لبعض الباحثيف أف الذيف يعممكف بالميؿ يختمؼ أداؤىـ كا 
ىذه الدراسات عمى أف نكبات العمؿ تأثر عمى العمؿ كاإلنتاج يمكف أف تتبمكر نتائج ىذه الدراسات عمى النحك 

 التالي:
بالميؿ، فإف أدائيـ بالنيار سكؼ يككف أفضؿ مف أدائيـ بالميؿ،  إذا قاـ العماؿ بأداء كظائفيـ مرة بالنيار كأخرل -

  (13)فالنكبة النيارية أكثر إنتاجا مف النكبة الميمية.
 االجتماعيةإف أغمب العامميف يفضمكف العمؿ بالنيار عف العمؿ بالميؿ كحتى يستطيعكف الكفاء بإلتزاماتيـ  -

 كالحياتية.   
 استنفذتالتعب كالممؿ أكثر مف العمؿ بالنيار حيث أف مسؤكليات الحياة قد إف العمؿ بالميؿ يككف مصحكبا ب

كلـ يحصمكا عمى القدر الكافي أك المطمكب مف الراحة فضبل عمى أف العمؿ بالميؿ أدل إلى  النيارساعات 
قبؿ عمى  اضطراب مكاعيد الطعاـ، كأف أغمبيـ لـ يتعكد العمؿ بالميؿ كيصب عميو تغيير العادات التي ألفيا مف

أف المشكبلت كالضغكط المصاحبة لمعماؿ الذيف في نكبات الميؿ يمكف التغمب عمييا مف خبلؿ العبلقات اإلنسانية 
حساسو بقيمتو كأىميتو.   الجيدة كزيادة الخدمات كمضاعفة الحكافز كمراعاة الترقيات كشعكر الفرد باألمف النفسي كا 

داء كاإلنتاج بعض الصعكبات كالمشاكؿ المنيجية يبلحظ )مكريس تطرح دراسات تأثير دكريات العمؿ عمى األ 
1976 ،mauriceأف معظـ الدراسات فرضياتيا عمى شكميف ) : 

جسمية كما الاألكلى تقكـ عمى أساس أف األداء يقؿ في الفترة الميمية ألف اإليقاع البيكلكجي لمختمؼ الكظائؼ  
يخفض مف قدرة العماؿ، أما الفرضية  ،  د التعبيزاتالميمي، ك  ط كقمة الحيكية أثناء العمؿانشالبليصاحبو مف 

الثانية فترجع السبب إلى العكامؿ الخارجية كنقص اإلشراؼ كنقص التنسيؽ العاـ لئلنتاج كعدـ كفاية الكقاية التقنية 
 لمعمؿ. 
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مف خبلؿ دراسة أجراىا فتمكف مف مبلحظة عامبلت يعممف بالدكريات في  (brozn، 1955كقد كضح )براكف، 
يسجؿ عدد المكالمات كالمدة الفاصمة بيف بداية المكالمة كاستجابة العاممة ليتكصؿ مف خبلؿ مركز ىاتفي بحيث 

قارنة مع باقي الدكرتيف إال أف مذلؾ إلى أنو عمى الرغـ مف أف دكرية الميؿ تككف فيو المكالمات أقؿ إزدحاما بال
  مستكل األداء كاف أقؿ بالمقارنة مع ما ىك عميو في الدكرتيف اآلخرتيف.

عمى العمكـ يكجد انخفاض عمى مستكل اليقظة أثناء الميؿ، خصكصا ما بيف الساعة الثانية كالرابعة صباحا األمر 
حيث اتضح مف خبلؿ تحميؿ الكثير مف الحكادث أف  ،  الذم يطرح قضية أمف العامؿ كمختمؼ التجييزات

دث الطائرات عند ىبكطيا عف طريؽ دراسة أسبابيا ترجع إلى العجز اإلنساني كفي نفس السياؽ بينت تحاليؿ حكا
المسجؿ ما بيف قائد الطائرة كطاقـ برج المراقبة كجكد سمسمة مف العيكب البسيطة في ىذا الحكار، كقد تـ  طشري

ربط ذلؾ بانخفاض مستكل اليقظة عند الطرفيف كىذا رغـ خبرتيما كتعكدىما عمى الجدية كاالنضباط )فيك، 
1981 ،vieux.) 

( لكنيـ 1950(  التحقؽ مف النتائج التي تكصؿ إلييا )كميتماف كجاكسف 1970لقد حاكؿ )ركتنفرانز، كجماعتو  
جسـ كاألداء يكاد يقترب مف الصفر، مما يدؿ عمى أف حرارة الجسـ قد تككف الكجدكا معامؿ االرتباط بيف حرارة 

لة تمارس أثرىا عمى كؿ مف حرارة الجسـ كاألداء ىي العامؿ الكحيد الذم يحدد األداء بؿ تكجد عكامؿ أخرل مجيك 
عمى شكؿ إيقاع يكمي، فقد تدخؿ في ضعؼ األداء عكامؿ أخرل كعدد ساعات العمؿ، ككيفية تكزيع أكقات الراحة 

 األسبكعية إلرجاع اإليقاع إلى صكرتو األصمية، باإلضافة إلى عكامؿ أخرل كالتعب كالممؿ..إلخ.
يحاكؿ تفادم عامؿ التعب مثؿ، حيث قدـ اختبار ألفراد عينتو مرة كاحدة  Blake 1967األمر الذم جعؿ "ببلؾ"  

فقط، كذلؾ خبلؿ اليكـ الكاحد لمدة خمسة أياـ كفي أكقات مختمفة بالنسبة لكؿ يكـ، تكصؿ ببليؾ إلى تقديـ 
لكصكؿ إلى استخبلص دقيقة مكنتو مف ا 60إلى  05اختبار األداء ثماف مرات تتراكح فترة كؿ كاحدة منيا ما بيف 

قكامو كجكد أثر لعامؿ المدة الزمنية إلختبار األداء، لقد استطاع "ببليؾ" كذلؾ أف يحصؿ عمى معامؿ ارتباط 
 بيف مدة الميمة كمدة مسايرة نتائج اإلختبار لئلرتفاع العادم في مرارة الجسـ خبلؿ اليكـ. (0.7يقدر ب )

ردكدية ليبل جد ممحكظ سيما عندما تككف مدة تناكب الدكريات أف انخفاض الم( vernon، 1944كجد )فارنكف  
طكيمة، كخبلؿ األسبكع الثاني مف العمؿ الميمي نتيجة تراكـ التعب، كما كجد نفس الباحث أف انخفاض المردكدية 

أك الدائـ أثناء العمؿ الميمي تراكـ التعب، كما كجد نفس الباحث أف انخفاض المردكدية أثناء العمؿ الميمي المستمر 
كالشيء الممحكظ ىك أف مختمؼ ىذه الدراسات تربط ىذا لئلنخفاض بالرككد كقمة الحيكية أثناء  %17يقدر بنسة 

 العمؿ الميمي كتزايد التعب المرافؽ لو.
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ؿ نظاـ دخفي دراسة لو عمى عماؿ الرصد الجكم إلى أنو يكجد تناقض في اإلنتاج عندما أ 1973تكصؿ مقراف  
عشرة ساعة، كما سجمت ىذه الدراسة ارتفاعا في عدد الدكريتيف الطكيمتيف المتراكحتيف بيف إحدل عشرة كثبلثة 

ذا نسبة الغياب، كما أنيا تبرز الفرؽ بيف نظاـ العمؿ العادم كدكريات العمؿ ككمدل فترات الراحة أثناء العمؿ ك 
في اإلنتاج، لكف النتائج المتحصؿ عمييا قد ال ترجع أساسا لنظاـ الدركيات بقدر ما ىي ناتجة عف طكؿ ساعات 

 العمؿ.
( متكسط اإلنتاج بعشرة مصانع بالنسبة لعماؿ يشتغمكف vayatt et marriott، 1953)كيات كماريكت  فقار 

بنظاـ الدكريات حيث كجد أف متكسط اإلنتاج في الساعة لدل عماؿ دكرية النيار أكثر بقميؿ منو لدل عماؿ دكرية 
يتي النيار كالميؿ  متكسط اإلنتاج بعشرة مصانع الميؿ كيرل نفس الباحثيف أف ىذه الفركؽ المبلحظة بيف دكر 

بالنسبة لعماؿ يشتغمكف بنظاـ الدكريات حيث كجد أف متكسط اإلنتاج في الساعة لدل عماؿ دكرية النيار أكثر 
بقميؿ منو لدل عماؿ دكرية الميؿ كيرل نفس الباحثيف أف ىذه الفركؽ المبلحظة بيف دكريتي النيار كالميؿ ترجع 

أثناء دكرية الميؿ كيمكف أف تزكؿ ىذه الفركؽ إذا تحصؿ العامؿ بالدكرية الميمية عمى كمية كافية مف إلى التعب 
النكـ كاستطاع أف يتمدد أكمو كييضمو جيدا ذلؾ أف اتجيات العماؿ تبدكا مرتبطة بمدل تأثير العمؿ الميمي عمى 

( 1977الميمي أقؿ كما تكصؿ )أخذ الكرد كماتز  ساعات األكؿ كالنكـ، ككمما ازداد التأثير كمما كاف تفضيؿ العمؿ
إلى أف نسبة اإلنتاج خبلؿ دكرية الصباح تككف أكثر مف الدكرية المسائية كالميمية كىذا ما تؤكده النتائج المماثمة 

 ( 14).% 32.82كالميمية  %34.09كالمسائية  % 33.07لمدراسة إف قدر معدؿ إنتاج الدكرية الصباحية ب 
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 خالصة الفصؿ: 

ف كاف ضركريا كالزما في أغمب األحياف نظرا لؤلىمية البالغة التي  ختاما  ليذا الفصؿ الذم يبرز أف العمؿ ليبل كا 
إلخ، كقد حاكلت معالجة مكضكع  ...يا فإنو ذك انعكاسات عمى العامؿ مف جكانب عدة صحية، اجتماعيةبيكتس

تعكد عمى العامؿ الذم يعمؿ في مثؿ ىذا العمؿ الميمي في ىذا الفصؿ مف نقاط عدة أبرزىا اإلنعكاسات التي 
الكقت، حيث حاكلنا في بادئ األمر إعطاء تعاريؼ لمعمؿ بصفة عامة كلمعمؿ الميمي بصفة أخص ككذا ما كرد 
في القانكف الجزائرم كالفرنسي مف مفيكـ لمعمؿ ليبل في نقطة ثانية حاكلنا معاجمة في ىذا الفصؿ مفيكـ اإليقاع 

 ساف ككيؼ أف أغمب الكظائؼ الجسمية تنشط نيارا كتقؿ فعالياتيا ليبل.البيكلكجي لجسـ اإلن
عف العمؿ ليبل فيما يخص صحة العامؿ  ركأخير سمطنا الضكء في ىذا الفصؿ عمى االنعكاسات التي تنج

ثيرات الفزيكلكجية كالنفسية ككذا حياتو اإلجتماعية كالمينية، فمف الجانب الفيزيكلكجي حاكلنا إعطاء فكرة عف التأ
عمى نبضات القمب ككذا حرارة الجسـ كاالضطرابات اليضمية كغيرىا مف اآلثار الفيزيكلكجية التي تعكد عمى 
صحة العامؿ، كمف الجانب الميني فقد أبرزنا التأثيرات التي إما أف تعكد عمى العامؿ مف حيث التعب كالحكادث 

 أك عمى المؤسسة مف حيث االنتاج  كاألداء ككؿ.
ماـ بدراسة العمؿ الميمي كانعكاساتو ذك أىمية بالغة كىذا يعكد في األساس لمدكر الفعاؿ الذم يمعبو الكائف إف االىت

كبكؿ ما يمكف أف يحد إنتاجيتو كيككف ذك تأثير مباشر  بو البشرم في المؤسسة، مما يستمـز بالضركرة االىتماـ
  عمى العامؿ مف الجكانب المتعددة السالفة الذكر.
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 : الثالث المراجع المعتمدة في الفصؿ   

 . 110- 109ص مرجع سابؽ ،  بكحفص مباركي :  -1

 . 24- 23ع سابؽ ، ص ػػػػمرج: حمكبكضريفة  -2

 . 16، ص  2007، الجزائر ،  1دار قرطبة ، طمحمد مسمـ : مدخؿ إلى عمـ النفس العمؿ ،  -3

 . 124، ص  2001،  1غريب ، القاىرة ، طكماؿ عبد الحميد الزيات : العمؿ في عمـ اإلجتماع الميني ، األسس النظرية كالمنيجية ، دار  -4

 . 110-109ابؽ ، ص ػػحمك بكضريفة : مرجع س -5

 .95ابؽ ، ص ػػػػمرجع س: بقادير عبد الرحماف  -6

 . 44: مرجع سابؽ صحمدم عمي الفرماكم ، رضا عبد اهلل  -8

، ص  2002،  1المكتبة ألنجمك المصرية ، القاىرة ، ط مجدم محمد الدسكقي : اضطرابات النكـ ، األسباب التشخيص ،الكقاية ، كالعبلج ، -9

103 . 

 د. 25: 14عمى الساعة  2015-03-23آخر تحديث لو   BBC ARABICمقاؿ منشكر عمى األنثرنت مف مكقع  -19

 . 184، ص  2010،  1يرة ، عماف ، طػػػػػػػمحمد شحاتة ربيع : عمـ النفي الصناعي كالميني دار المس -11

 

 . 112-111-110، ص ضريفة : مرجع سابؽ حمك بك  -12

 . 101- 100، ص  2008،  1عمي حمدم : سيككلكجية االتصاؿ كضغكط العمؿ ، دار الكتاب الحديث ، القاىرة ، ط -13

 . 134-126، ص  2012،  8األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية ، العدد  -14
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 تمييد :

 أف نجاح أمّ يعتبر مفيكـ األداء كتقييمو مف أىـ المكاضيع في كظيفة إدارة المكارد البشرية بالمنظمة ، ذلؾ 
منظمة مرتبط بمدل كفاءة كفعالية أداء مكاردىا البشرية كعميو نجد أف األداء يعتبر المحكر الرئيسي الذم تنصب 
حكلو جيكد المديريف ككنو يشكؿ أىـ أىداؼ المنظمة ، كلمعرفة مدل كفاءتو تقكـ إدارة المكارد البشرية بتقييمو 

ألعماؿ المنكطة بكؿ فرد في المنظمة مف أجؿ كضع استراتيجية لكي تعرؼ مكامف الضعؼ كالقكة في انجاز ا
تعييف ككضع معايير مكضكعية لؤلجكر كالترقية كالتحفيز أك حتى ػػفعالة لمقكل العاممة كبناء برامج االإختيار كال

 االستغناء عف األفراد في المنظمة .

 ماىية تقييـ األداء :  -أوال 

ينصب أساسا عمى تقييـ األداء ، كأف التتبع التاريخي لعممية تقييـ االداء يشير  إف التعامؿ مع مكضكع أداء األفراد
بأنيا ممارسة قديمة عرفت في حضارات قديمة كتطكرت مفاىيميا بتطكر الفكر اإلدارم  كقبؿ التطرؽ إلى مفيكـ 

 ا المكضكع .تقييـ األداء نستعرض اسيامات مختمؼ الحضارات القديمة كالنظريات اإلدارية فيما يخص ىذ

 :الخمفية الفكرية النظرية لتقييـ األداء  -1

 :  لمتعاقبةمساىمة الحضارات ا -1-1

يرل البعض أف العممية بدات منذ بدأ اإلنساف في إصدار إشارات القبكؿ كالرفض عند مبلحظتو عمؿ مف ىـ 
ع استخداـ العممية ، ػالمجتمعات تكسحكلو كيزف أداءىـ كفقا لما يتصكره كيتكقعو مف أداء ، كبتطكر الحياة كتكسع 

فنجد في حضارة بابؿ استخدمت العممية كنشاط مف أنشطة الرقابة الغدارية كالتي تيدؼ إلى متابعة أداء إدارات 
 االقاليـ التابعة ليا مف خبلؿ مراقبة أداء المكظفيف .

اختبارات التسابؽ كالتي اعتبرت احدل اس ػكاستخدمت حضارة الصيف القديمة أنظمة شغؿ الكظائؼ عمى أس
، كاستعممت الحضارة الركمانية عممية تقييـ األداء  (1)مستمزمات إجراء القياس كالتكقع ألداء مف سيشغؿ الكظيفة

كأداة مف أدكات الرقابة المحكمة ألداء المكظفيف نظرا لتمتعيا بجياز إدارم بيركقراطي بدرجة عالية مف المركزية 
 ة دقيقة لمعمميات اإلدارية .استمـز ممارس
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ف خبلؿ ما جاء في كتاب اهلل ػالمساىمة في مكضكع االداء مكلقد كاف لمحضارة اإلسبلمية دكر بالغ األىمية في 
كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ ، حيث أرشدنا المنيج اإلسبلمي إلى مجمكعة مف األسس كالمبادئ التي تمكف 
مف استثمار قدرات الفرد أحسف استثمار كذلؾ ابتدءا  باالختيار الدقيؽ لؤلفراد الذيف تتكفر فييـ المكاصفات 

قدرات كالخصاؿ التي تمكنيـ مف أداء أعماليـ بشكؿ جيد كيتجمى ذلؾ في قكلو تعالى " إف خير مف استأجرت كال
 ( .26القكم األميف " ) القصص 

سداء النصح ليـ كبياف السمكؾ المطمكب أثناء  كبعد الحصكؿ عمى األفراد المناسبيف يتـ تعميميـ كتدريبيـ دكريا كا 
كاطف الضعؼ في أدائيـ ػػػتكجيييـ بما يمكنيـ مف تجنب األخطاء كتبصيرىـ بماالداء كتحفيزىـ كتشجيعيـ ك 

كتقدير نقاط القكة كالتمييز في األداء كفي ذلؾ يقكؿ اهلل تعالى " إف الذيف آمنكا كعممكا الصالحات إف النضيع أجر 
 ( .30مف أحسف عمبل" ) الكيؼ 

يـ ، ككاصؿ في حسف الثناء عمييـ كتعديد ما أبمى دككا كيقكؿ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو " فافسح في آمال
  (2)".لببل منيـ ، فإف كثرة الذكر لحسف أفعاليـ تيز الشجاع ، كتحرص الناكؿ انشاء اهلل 

كما أمر المنيج اإلسبلمي أتباعو باإلتقاف كاإلحساف في أداء أعماليـ ، كجاء ذلؾ في غير ما آلية أك حديث 
 ( .90إف اهلل يؤلمر بالعدؿ كاإلحساف " ) النحؿ شريؼ حيث يقكؿ تعالى " 

كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ " إف اهلل كتب اإلحساف عمى كؿ شيء " ) ركاه البخارم كمسمـ ( ، كيتضمف معنى 
كما قرر المنيج   اإلحساف ، السرعة كاستثمار الكقت كبذؿ جيكد مضاعفة إلنتاج منتجات ذات جكدة عالية

ة الذاتية أثناء األداء كالتي تعني رقابة الفرد المسمـ لسمككو كضبطو أثناء أدائو لعممو كفؽ اإلسبلمي مبدأ الرقاب
، كالتحمي بيقظة الضمير كربطو بالخالؽ سبحانو " أف تعبد اهلل كأنؾ تراه فإف لـ تكف (3) تعاليـ الشريعة اإلسبلمية

فرد المسمـ كأخبلقيات العمؿ كأحسف أداء األمانة تراه فإنو يراؾ " ) متفؽ عميو( ، كؿ ىذا أدل إلى تنمية سمكؾ ال
في صكر رائعة لـ تشيد البشرية في كؿ عصكرىا مثيبل ليا ، كما أكد أيضا عمى ضركرة التقييـ المكضكعي 
كالعادؿ ألداء األفراد كتقدير المتميزيف كالمتفكفيف منيـ كتمكينيـ مف اإلبداع كاإلبتكار ، إضافة إلى التعكيض 

مى أعماليـ كانجازاتيـ كفي ذلؾ يقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " أعطكا األجير ػػكدات األفراد عالعادؿ لمجي
حقو قبؿ أف يجؼ عرقو " كيقكؿ أيضا " مطؿ الغني ظمـ" . كما يقكـ تقييـ األداء في المنيج اإلسبلمي عمى 

 (4) :كسمـ أىميا مايمي  مجمكعة مف المبادئ المستمدة مف كتاب اهلل كسنة رسكلو صمى اهلل عميو
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 الحكـ بما أنزؿ اهلل تعالى بالحكمة كالعدؿ . -

 ( .73اهلل تعالى أثناء التقييـ " كاخشكا يكما اليجزم كالد مف كلده " ) لقماف خشية  -

 يـ .ػػػػاتباع الحؽ دائما أثناء التقي -

 المفاضمة بيف العامميف باإليماف كالعمـ . -

 تجنب قكؿ الزكر كشيادة الزكر عمى العامميف . -

 ؿ .  ػػػػعدـ أكؿ أمكاؿ العامميف بالباط -

 العامؿ بالخطأ غير المعتمد .عدـ مؤاخدة  -

كمع تطكر الفكر الغدارم ظيرت مجمكعة مف النظريات كاضعة مجمكعة مف األسس لمكضكع االداء كتقييمو 
 كمف أىميا نجد :

 مدرسة اإلدارة العممية :  -1-2

ركزت مدرسة اإلدارة العممية عمى األسمكب العممي في اإلدارة الدم ركز بشكؿ أساسي عمى تقييـ الكظائؼ  
 فاستخدمت عممية تقييـ أداء العامميف كإحدل الكسائؿ إلعادة تصميـ الكظائؼ كبما يعزز استخداـ األساليب العممية 

الدراسات التي تتعمؽ بأكضاع العمؿ كالعماؿ الكتشاؼ عمى سمسمة كقد أطمؽ مصطمح اإلدارة العممية  (5)في األداء
أمثؿ الكسائؿ إلنجاز العمؿ كأمثؿ الطرؽ لضبط كترقية أداء العامؿ  كلقد تبنت ىده المدرسة مجمكعة مف 
المرتكزات كالمفاىيـ قامت عمييا كمبادئ ىي : اعتماد األسمكب العممي لتحديد عناصر عمؿ الفرد ، تقسيـ العمؿ 

ماف نقص التكمفة كرفع الكفاءة اإلنتاجية  دراسة الحركة كالزمف كاستبعاد الحركات الزائدة ككضع كالتخصص لض
زمف معيارم ألداء كؿ حركة في العمؿ المنجز  اإلعتماد عمى الحكافز المادية كالتعاكف بشكؿ أساسي بيف المشرؼ 

المادية ثـ تدريب العامميف لتكسيع دائرة لؾ اإلختيار السميـ لؤلفراد كمستمزمات العمؿ ذالمباشر كمرؤكسيو ، ك
 one best wayداء ؤل، كما ركزت عمى ضركرة كجكد طريقة مثمى ل  (6)ؿ ترشيد األداءػمعارفيـ كمياميـ مف أج

                 .عممية مف خبلؿ تنميط األداء الفردم كفؽ مبدأ  أم

إنسانية ىدا العامؿ كاعتباره آلة مما ميد إلى كما يعاب عمى ىذه النظرية تأكيدىا عمى الحافز المادم متجاىمة 
 ظيكر مدرسة العبلقات اإلنسانية .
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 مدرسة العالقات اإلنسانية :  -1-3

ه المدرسة بريادة ) إلتكف مايك ( ، حيث ركزت عمى أثر ذنتيجة المناداة بتحسيف ظركؼ العمؿ كاألجكر ظيرت ى
ا مف ذ، كرأت بأف تحفيز العامؿ ماديا كك(7)األداءالعكامؿ اإلجتماعية ك اإلنسانية كظركؼ العمؿ المادية عمى 

خبلؿ حصكلو عمى تقدير مف قبؿ مشرفيو كرغبتو في تحقيؽ اإلعتراؼ بو  كبأدائو يشكؿ قكة دافعة نحك تحقيؽ 
شباع حاجاتو كتفكقو في أداء ميمتو ، كقد انصب اإلىتماـ في ى ه المدرسة عمى مقابمة تقييـ األداء التي ذداتو كا 

، مما يزيد  (8)ي األداء كليس النقد لشخصية المرؤكسػػالمشرؼ كمرؤكسيو لمناقشة نكاحي الضعؼ كالقكة فتتـ بيف 
 في شعكر الفرد بالمشاركة كالكعي كالتفاعؿ مع أىداؼ المنظمة. 

 كتكاصمت األبحاث في ىا المجاؿ كتـ التكصؿ إلى العديد مف النمادج كالتي مف أىميا نجد :

 داؼ وتقييـ األداء : اإلدارة باألى -1-4 

تتركز فكرة اإلدارة باألىداؼ عمى دكر الشرؼ بمساعدة كمشاركة مرؤكسيو في كضع األىداؼ الخاصة بيـ ، 
ه المعايير ) أم ذاس ىػػػػكالمتكقع تحقيقيا خبلؿ الفترة القادمة ، كيتـ بعد دلؾ قياس كتقييـ األداء بالمقارنة عمى أس

 ( 9)في إعدادىا ( . األىداؼ المعيارية التي شارككا

 إدارة األداء : -1-5

 تقكـ فكرة إدارة األداء عمى منطؽ أف األداء المتميز المحقؽ لمتعرض منو يتطمب تكافر العناصر التالية :

 . ذنفيػػػػػاـ التػػػػتى تمػػػػتصميـ العمؿ بطريقة عممية يتـ فييا تحديد األداء المطمكب كالنتائج المتكقعة ح -

 ميـ المكضكع ػػػػتكفير مستمزمات األداء المادية كالتقنية ككؿ ما يتطمب التنفيذ السميـ لؤلداء حسب تص -

 تييئة البيئة المحيطة المتعمقة بمكاف أداء العمؿ . -

عدادىا كفؽ - المعمكمات ر ػكفيخطة األداء كاألىداؼ المرغكبة كتػػ تكفير المكارد البشرية المؤىمة ألداء العمؿ ، كا 
 المطمكبة كالكافية عف مستكيات الجكدة كمعايير تقييـ النتائج .
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ىـ لمياميـ كتزكيدىـ بالمعمكمات المتجددة كالمساعدة عمى ذالمستمرة لؤلداء كمبلحظة األفراد أثناء تنفي المتابعة -
 تصحيح مسار التنفيد كتخطي العقبات التي يمكف أف تصادفيـ أثناء العمؿ .

حققو مف نتائج رصد نتائج األداء كتقييميا بالمقارنة مع األىداؼ المسطرة كتعكيض العامؿ عف أدائو كفقا لما  - 
 (10)ككفقا لنتائج التقييـ .

فإدارة األداء تقكـ أساسا عمى عدة عمميات تيدؼ إلى ضماف كصكؿ األفراد إلى األىداؼ المسطرة كتتمثؿ  -
 ييـ األداء ، تشخص األداء كتطكيره .ػأساسا في : تخطيط األداء ، تكجيو األداء ، تق

 :محددات األداء ومعوقاتو  -ثانيا 

 : محددات األداء  -1

دراؾ الدكر ) المياـ( فيذا يعني أف األداء ىك  األداء الكظيفي ىك األثر الصافي لجيكد الفرد التي تبدأ بالقدرات كا 
دراؾ الدكر )  ( المنكطة بو .المياـنتاج لمعبلقة المتداخمة بيف كؿ مف الجيد ، القدرات كا 

تي يبذليا الفرد ألداء ميمتو كينتج ىذا الجيد مف حصكؿ الفرد عمى فيشير الجيد إلى الطاقة الجسمانية كالعقمية ال
خدميا ألداء كظيفتو ، فيما يشير ػحكافز تدفعو لذلؾ ، أما القدرات فيقصد بيا الصفات الشخصية لمفرد كالتي يست

كعة األنشطة إدراؾ الدكر أك الميمة إلى االتجاه الذم يكجو الفرد جيكده في العمؿ مف خبللو كيتمثؿ ذلؾ في مجم
 (11)كالسمككات التي يقكـ بيا الفرد في أداء ميامو .

كلكي يحقؽ الفرد مستكل مرض مف األداء البد مف كجكد تكامؿ كحد أدنى مف االتقاف في كؿ مككف مف مككنات 
دائو االداء ، بمعنى أف الفرد إذا بذؿ جيكد فائقة ككانت لديو قدرات البأس بيا ككاف مدركا لدكره فإف مستكل أ

سيككف مقبكال ، أما إذا كاف يبذؿ جيكدا كبيرة كيتمتع بقدرات متفكقة إال أنو غير مدرؾ لدكره  أك أف لديو  قدرات 
جيكد البلزمة في العمؿ فإف مستكل أدائو عادة ما يقيـ ػػمتفكقة كالفيـ البلـز لمدكر الذم يقكـ بو إال أنو ال يبذؿ ال

ض األحياف قد يبذؿ العامؿ الجيد البلـز لذلؾ مع تمتعو بقدرات فائقة كأداء منخفض أك غير مقبكؿ ، كفي بع
كفيـ جيد لميمتو إال أنو يتصادـ مع  بعض العكامؿ الخارجية عف نطاؽ سيطرتو يمكف ليا أف تأثر عمى مستكل 

 أدائو كالتي نكردىا في العنصر المكالي .
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 معوقات األداء : -2
ارة  الضوضاء  التيوية  ىميا اإلضاءة ، الحر أىناؾ العديد مف العوامؿ التي يتوقؼ عمييا أداء العامؿ التي ِتثر فيو ومف 

نمط اإلشراؼ ،  و السياسات المحددة والتي تؤثر عمى الوظيفة ، إال أف ىذه العوامؿ ) ويطمؽ عمييا العوامؿ الخارجية 
نتاجيتو ، ولكف تتفاعؿ معيا العوامؿ الداخمية والتي يمكف أف ترتبط بشخصية  ( ليست وحدىا المؤثرة عمى أداء العامؿ وا 

وقدراتو الخاصة ، سماتو الشخصية وخبرتو وتدريبو عمى ما يمارسو مف عمؿ  ظروؼ العمؿ االجتماعية  العامؿ ، ذكاؤه
 ويجب النظر إلى ىذه العوامؿ البيئية عمى أنيا مؤثرات عمى الجيد  القدرة واالتجاه .

 (12): لذا فإنو مف أىـ وأكبر مسؤوليات اإلدارة نجد 
  توفير ظروؼ عمؿ مناسبة لمعامميف . -
 توفير بيئة تنظيمية مدعمة تقؿ فييا عوائؽ األداء بما يمكف مف تحقيؽ أداء جيد . -

 أىمية تقييـ أداء العامميف :  -ثالثا 
 ف خالليا يمكف لممنظمة :ػفم تبدي كؿ المنظمات تقريبا أىمية قصوى لعممية تقييـ أداء العامميف ، 
  وأف المستندات المتعمقة بدلؾ ستكوف عنصرا ىاما في تأييد سالمة  التأكد مف المعاممة العادلة لجميع الموظفيف ، -

 موقؼ المنظمة في حالة تظمـ أحد الموظفيف حوؿ القرارات التي تمس ترقيتو أو تعويضو أو إنياء خدمتو .
 أعمى. وظيفيةتحديد األفراد المتميزيف ووضعيـ في الصورة أماـ المسؤوليف تمييدا لترقيتيـ و ترقيتيـ إلى مراكز  -
مف شأف الحوار بيف العامؿ ورئيسو المباشر حوؿ نتائج تقييـ األداء أف يظير جوانب النقص في سياسات المنظمة  -
قد يترتب عمى إعادة النظر في ىده األمور اكتشاؼ أخطاء قد تكوف ىي السبب في ضعؼ نتائج تقييـ أداء األفراد  ذإ

أف يساعد العامميف عمى تعريفيـ بنواحي القصور في أدائيـ فيعطي ليـ الفرصة إضافة إلى أف نظاـ تقييـ األداء يمكف 
 ،  (13)لتالفييا في المستقبؿ

 أىداؼ تقييـ األداء واستخداماتو :  -رابعا 
 أىداؼ التقييـ : -1

 تحقؽ عممية تقييـ األداء أىدافا عديدة ودلؾ وفؽ ثالث مستويات ىي :
 وىي كما يمي :المنظمة ، المديريف والمرؤوسيف 

 عمى مستوى المنظمة : -*
 ايجاد مناخ مالئـ مف الثقة والتعامؿ األخالقي الدي يبعد احتماؿ تعدد شكاوي العامميف تجاه المنظمة . -
مكانياتيـ وبما يساعدىـ عمى التػػػػقدـ والتطور . -  رفع مستوى أداء العامميف واستثمار قدراتيـ وا 
 الموارد البشرية كوف نتائج العممية يمكف أف تستخدـ كمؤشرات لمحكـ عمى تقييـ برامج وسياسات إدارة  -

 دقة ىذه السياسات .
 مساعدة المنظمة في وضع معدالت أداء معيارية دقيقة . -
 عمى مستوى المديريف : -*

نما تعتبر عممية  تتمػػيز بطابع إف مواجية المدير أوالمشرؼ لمفرد العامؿ لمحكـ عمى ادائو ال تعتبر عممية سيمة وا 
مكانياتيـ الفكرية وتعزيز قدراتيـ اإلبداعػية لموصوؿ إلى تقييـ سميـ  التحدي الذي يدفع المديريف إلى تنمية مياراتيـ وا 
وموضوعي ألداء تابعييـ ، أو ما يدفع باتجاه تطوير العالقات الجيدة مع العامميف والتقرب إلييـ لمتعرؼ عمى مشاكميـ 

 وصعوباتيـ .
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 عمى مستوى الفرد : -*   

بعيف االعتبار مف قبؿ المنظمة يجعميـ أكثر  ذجميع جيكدىـ المبدكلة تؤخإف زيادة شعكر العامميف بالعدالة كبأف 
خبلص ليترقبكا فكزىـ باحتراـ كتقدير مسؤكليتيـ معنكيا  شعكرا بالمسؤكلية كيدفعيـ إلى العمؿ باجتياد كجدية كا 

 إضافة إلى أف لتقييـ األداء مزايا عدة منيا : كمكافأتيـ ماليا 

 مميف كخمؽ جك مف التفاىـ كالعبلقات الحسنة .رفع الركح المعنكية لمعا -

 ه كظائفيـ .اإشعار العامميف بمسؤكليتيـ تج -

 كسيمة لضماف عدالة معاممة المسؤكليف لمكظفييـ . -

 تقييـ سياسات االختيار كالتدريب. -

 (14)كسيمة لتطكير االداء الفردم لمعامؿ كتخطيط المسار الكظيفي لؤلفراد . -
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 ( : أىداؼ تقييـ أداء العامميف 2رقـ ) المخطط
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التعرفغمى مستكل 
 أداء العامميف

تحديد االحتياجات 
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تشجيع المنافسة بيف 
 العامميف كاإلدارات

قياس الكفاءة 
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كضع خطط تحسيف 
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تفيـ المديريف لقدرات 
 العامميف

تحسيف عممية 
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تكفير التكثيؽ 
 لمقرارات االدارية
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 استخدامات تقييـ األداء :  -2

 كالتي أىميا : المنظمة في اتخاد بعض القرارات اإلداريةيعتبر تقييـ أداء المكارد البشرية أداة مكضكعية تستفيد منو 

 الترقية : -*  

يتـ ترقية العامؿ إلى كظيفة أعمى مف خبلؿ مدل أحقيتو كمدل كفاءتو في العمؿ ألف عممية تقييـ األداء تكشؼ عف  
مكانياتو لشغؿ منصب أعمى .ذ  لؾ مما يعتبر مقياسا مكضكعيا لمكشؼ عف مؤىبلتو كقدراتو كا 

 تحديد المكافآت والحوافز الشخصية : -*

 خبلؿ معرفة ف تستخدـ نتائج تقييـ األداء في معرفة األجدر بالمكافآت التشجيعية كالحكافز مف بيف العامميف م 
 مستكيات الكفاءة كحسف االداء .

 التعييف والنقؿ : -*  

كتعيينو في الكظيفة التي تتبلءـ مع قدراتو ككفاءتو تستعيف اإلدارة بنتائج تقييـ األداء لمعرفة مدل سبلمة اختيار الفرد 
 ، إضافة إلى تمكينو مف معرفة الديف ىـ بحاجة إلى اإلنتقاؿ إلى كظائؼ أخرل تتناسب كمؤىبلتيـ .

 تطوير األفراد : -*

كالضعؼ تستخدـ نتائج تقييـ االداء في تطكير األفراد في المنظمة مف خبلؿ ما تكفره مف معمكمات حكؿ نقاط القكة 
لدييـ كتساعد اإلدارة في اعتماد األسس السميمة في تدعيـ نقاط القكة كتصميـ البرامج التطكيرية كالتدريجية لمعالجة 

 نقاط الضعؼ .

 االنضباط:  -*

م تشير تقارير تقييـ أدائو بشكؿ مستمر عمى انو عديـ الكفاءة كأف سمككو غير حسف  كال يرجى فائدة مف ذإف الفرد ال
ا يعتبر ذكتحسيف أدائو كسمككو ،  يصبح ضركريا بإبعاده عف العمؿ ألنو سكؼ يصبح عبئا عمى العمؿ كلي إصبلحو

 . تقييـ األداء عامبل مف عكامؿ اإلنضباط المكضكعية
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 تحسيف عممية اإلتصاؿ : -*

 لؾ بيف المشرؼ كمرؤكسيو فيما يخص األىداؼ المخططة ، التكجييات بشأف طرؽ كأساليب األداء كالتعامؿذكيككف 

 إنياء الخدمة ) االستغناء ( : -*

تقكـ المنظمة بإنياء خدمة العامميف الديف يككف مستكل أدائيـ متدف ألنو في الحقيقة يعتبر عبئ أك تكمفة إضافية  
 (15)عمى المنظمة .

 معايير تقييـ األداء وخصائصيا :  -خامسا 

تستند إلييا في الحكـ عمى صبلحية السمكؾ كالكفاءة يتـ تقييـ أداء العامميف باستخداـ معايير ) مقاييس ( محددة 
األدائية لمعامميف ، كيقصد بمعايير األداء األساس الدم ينسب إليو الفرد ، كبالتالي يقارف بو لمحكـ عميو أكىي 
 المستكيات التي يعتبر فييا األداء جيدا كمرضيا ، كيشترط أف تصاغ ىده المعايير بمشاركة العامميف مما يرفع مف

 إخبلصيـ ككالئيـ لممنظمة ككدا أدائيـ .

 أقساـ معايير األداء : -1

كتسمى   تية ) سمككية ( كتسمى بعناصر االداء ، كمعايير مكضكعية ذاكتنقسـ معايير االداء إلى نكعيف :  
 بمعدالت األداء .

 المعايير الداتية ) السموكية ( : -*

 العامؿ كتختمؼ طبقا لمفركقات بيف الكظائؼ كىي : كتشمؿ الصفات كالمميزات التي يجب أف تتكفر في

 و .ػػػػػػػػميارة العامؿ في أداء ميام -

 تكفير المعمكمات المينية الكافية لدل العامؿ كاستعداده لزيادتيا كتطكيرىا . -

 يا.ػػػػػػػإدراؾ العامؿ لتكجييات كنظـ كأساليب العمؿ كااللتزاـ ب -

 دات كأدكات .ػػػػتخدـ في االداء مف معاإلىتماـ بسبلمة ككفاءة ما يس -

 االنضباط كااللتزاـ بمكاعيد الدخكؿ كالخركج . -
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المبادأة كاإليجابية في االداء في جميع المكاقؼ العادية كغير العادية كالتفكير في أفكار كاقتراحات جديدة مف  -
 شأنيا أف تحسف مف األداء كما كنكعا .

كاإلدالء بمختمؼ اآلراء   طريقة التعامؿ مع الزمبلء كالرؤساء كالمرؤكسيف كالعمبلء مف حيث التعاكف ك اإلحتراـ  -    
دراكيا .  كقبكؿ التكجيات كا 

 القرارات. ذالميارات االتصالية كالقيادية لدل الرؤساء كقدرتيـ عمى تحميؿ المشكبلت كاتخا -

حتى   ة أك نالعمؿ كمدل رجكعيا لعدـ االنضباط كاإلىماؿ أك لنقص ميارات معي األخطاء الفنية المرتكبة أثناء -     
 لظركؼ خارجة عف إرادة الفرد .

 المعاييرالموضوعية )معدالت االداء ( : -*

   تعبر عف المقكمات األساسية التي تستمزميا طبيعة العمؿ مثؿ : كمية اإلنتاج ، النكعية ، السرعة ، جكدة    
تعبر عادة عف حجـ المخرجات ، جكدة المخرجات كالزمف المحدد لئلنجاز  كيفضؿ البعض تسمية  المنتج ، فيي

ىده المعايير بمعدالت األداء كتجدر اإلشارة إلى ضركرة استخداـ المعايير السمككية كالمكضكعية معا في تقييـ 
دالت في قياسيا كالعكس صحيح األداء لتككف النتائج أكثر دقة ، حيث ىناؾ بعض األعماؿ يصعب استخداـ المع

 (16)،بينما ىناؾ أعماؿ يستحسف استخداـ النكعيف معا .

 : خصائص معايير األداء  -2

 ص التالية : ػحتى يككف المعيار ) المقياس( دقيقا في التعبير عف األداء المراد تقييمو يشترط أف يتميز بالخصائ

 الصدؽ : -*

ات صمة بإنتاجية كأداء ذالتقييـ عمى مقاييس تتعمؽ بخصائص الكظيفة ك كيقصد بصدؽ المقياس ضركرة اعتماد 
الفرد أم أف العكامؿ الداخمية في المقياس يجب أف تعبر عف الخصائص التي يتطمبيا أداء العنؿ  كيتحدد صدؽ 

 ا قاس األجزاء اليامة المككنة لمكظيفة كالمتعمقة بفاعمة األداء .ذإ المقياس

 الثبات : -*

مدل ثبات نتائج التقييـ في حالة خضكع المرؤكس إلى تقييـ ألدائو مف طرؼ أكثر مف مقيـ ، فثبات  كيقصد بو
 ثر مف مقيـ مقاييس التقييـ في فترة زمنية معينة يعطي نفس نتائج التقيـ إذا تـ مف طرؼ أك
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 الفعالية بثقافة المنظمة : -*

 إف الثقافة التي تطغى عمييا العبلقات الشخصية في التعييف كالترقية كالمكافآت تفقد نظاـ تقييـ األداء كفعاليتو .    

 :التمييز  -*

م يمكف ذء ، فالمقياس الجيد ىك الالمقصكد بتمييز المقياس ىنا ىك قدرتو عمى التفرقة بيف المستكيات المختمفة لؤلدا   
مف تقدير الفركؽ ميما كانت ضئيمة بيف أداء األفراد زالقدرة عمى التمييز تتكقؼ عمى دقة الدرجات التي يحتكييا 

المقياس أيضا ، كأىمية التمييز تتضح في الحاالت التي تتقارب فييا قدرات األفراد المقياس كما تتكقؼ عمى صدؽ 
ككفاءتيـ فيما يستكجب اظيار اإلختبلؼ في الجيكد كمستكيات األداء ، مما يمكف لمتخد القرار مف اتخاد القرارات 

 المناسبة بشأف الرقية كالتحفيز كالتدريب ،أكحتى االستغناء .

 التحديد : -*

د بو المدل الدم يكفر فيو المقياس المستخدـ إرشادات كتكجييات محددة لمعامميف بشأف ما ىك متكقع منيـ كيقص
 ه التكقعات .ذككيؼ يمكنيـ تحقيؽ ى

 القبوؿ : -*

م ذكنعني بالقبكؿ مدل قبكؿ األفراد لممقياس المستخدـ في تقييميـ كاقتناعيـ بو كالمقياس المقبكؿ ىك المقياس ال
 لعدالة كيعبر عف األداء الفعمي لمعامميف .يشير إلى ا

 سيولة استخداـ المقياس : -*

مكانية استخدامو مف قبؿ الرؤساء في العمؿ .  (17)كنعني بو كضكح المقياس كا 
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 مسؤولية وتوقيت تقييـ األداء ومراحمو : -سادسا 

 مسؤولية تقييـ األداء : -1

عند عـز المنظمة عمى تقييـ أداء مكاردىا البشرية فإنيا تعتمد عمى المصادر الديف تناط بيـ مسؤكلية تقييـ األداء 
 ىـ :الفردم كالديف 

 الرؤساء المباشريف ) المشرفيف ( . -

 بلء .ػػػػػػػػػالزم -

 عمبلء .ػػػػػػػػػال -

 يـ .ػػػػػػاألفراد أنفس -

 ف .ػػػػػػػالمرؤكسي -

 الرئيس المباشر : -*

ا ذرؼ عمى عمؿ كأداء العامؿ ، كيعتبر ىػػػيعتبر المصدر األكؿ الدم يتكلى عممية تقييـ األداء باعتبارة المش
 األكثر شيكعا كاستعماال في عممية التقييـ ألسباب أبرزىا : المصدر

 (18)معرفة الرئيس المباشر بعمؿ المرؤكس كبمتطمبات الكظيفة التي يقكـ بأدائيا . -   

مكقع الرئيس المباشر في تكجيو المرؤكس باتجاه أىداؼ قسمو أك كحدتو كمسؤكليتو المباشرة عف مكافأتو أك  -
 مرؤكس .عدـ مكافأتو ليدا ال

 تحسينو كتطكيره .   ثـ  إضافة إلى أف المشرؼ يزكد العامؿ بالتغدية العكسية عف أدائو كمف -    

 الزمالء : -*

الدائمة  بلزمة يمثؿ زمبلء العمؿ أحد المصادر القيمة لمحصكؿ عمى المعمكمات عف أداء العامؿ نتيجة لمم   
إضافة إلى أف كاالحتكاؾ الدائـ ببعضيـ البعض كككف العمؿ يفرض عمييـ التعاكف كالتشارؾ في أداء الكظائؼ 

لمزمبلء معمكمات عف الكظيفة كخبرات عف متطمبات أداء الكظيفة ،كتكافر فرص المبلحظة اليكمية لؤلداء  إال أف 
العتبارات شخصية كالصداقة أك صراعات العمؿ مما يكفر تقييـ زمبلء العمؿ قد يككف مضمبل في بعض األحياف 

 فرص لمتحيز في التقييـ

 

 
71 



  

 

 

   أل  ء    ظ                                                                                                               غ   ص   

                                    

 :المرؤوسيف  -*

يعتبر المرؤكسيف مصدر لمحصكؿ عمى المعمكمات عف أداء المديريف أك الرؤساء ، ككفاءتيـ في تكجيييـ كتنمية      
ممية اإلدارية فييا  كمف ثـ ػػركح الجماعة كتشجيع التعاكف ، كحؿ المشاكؿ التي تعترضيـ خاصة المتعمقة بالع

المنظمة اإلستقبللية كالثقة ، مما يساعد مف كبح جماح العقكبة يمكنيـ تقييـ ىؤالء الرؤساء في حاؿ كفرت ليـ 
 التي قد يمكح بيا الرؤساء بعد مرحمة التقييـ .

 العمالء : -*

لؾ نظرا ذتعتبر عممية تقييـ أداءالعامميف عف طريؽ العمبلء مف األساليب الشائعة لمتقييـ في المنظمات الخدمية ك 
 لؾ فقط لمعميؿ .ذئو مف قبؿ المشرؼ كمتاح لعدـ امكانية تتبع سمكؾ المكظؼ كأدا

 اتي ) األفراد أنفسيـ ( :ذالتقييـ ال - *    

تعتمد المنظمة في بعض األحياف في تقييـ أداء عاممييا عمى العامميف أنفسيـ كالحكـ عمى سمككياتيـ الخاصة 
ا المصدر الميؿ لممبالغة في التقييمات ذباعتبارىـ يعرفكف كؿ ما يتعمؽ باألداء كمحدداتو كنتائجو إال أنو ِيخد عمى ى

 كيرجع دلؾ إلى اعتباريف رئيسييف ىما :

 إمكانية الربط بيف التقييـ كاتخاد القرارات اإلدارية مثؿ الزيادة في الراتب أك الترقية . -

ميؿ المرؤكسيف إلى تبرير االداء المتدني بإرجاعو إلى عكامؿ خارجية مثؿ : عدـ تعاكف الزمبلء أك سكء  -
  (19)لؾ .ذاإلشراؼ أك انخفاض جكدة المكارد أك كثافة المنافسة أك ضغكط العمؿ كما إلى 

 توقيت ) فترة ( التقييـ : -2

مرة كؿ عاـ ،كيككف التقييـ في بعض المنظمات نصؼ أك ربع سنكم يتـ تقييـ أداء العامميف في المنظمات غالبا 
كقد يتـ التقييـ أكثر ة التقييـ ػى تكمفػػػػػلؾ كفقا لفمسفة المنظمة كمدل الفائدة مف تكرار عممية التقييـ باإلضافة إلذك 

قياـ بتقييـ كافة األفراد مف مدة عند بداية عمؿ الفرد في المنشأة كأثناء فترة اإلختبار ، كتتجنب بعض المنظمات ال
 20)في مكعد ثابت لتجنب ازدحاـ عممية التقييـ كيتـ تكزيعيا عمى مدار السنة في مكاعيد متغيرة .
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 مراحؿ تقييـ أداء الموارد البشرية :  -3              

 ي :ػىناؾ مجمكعة مف الخطكات التي يجب مراعاتيا عند تقييـ المكارد البشرية كالتي نكردىا فيما يم

تعد عممية كضع تقييـ األداء أكلى خطكات عممية التقييـ حيث يقكـ كؿ مف المنظمة   :وضع توقعات األداء  -1
 .كالعامميف بكضع تكقعات األداء كاالتفاؽ عمى كصؼ المياـ المطمكبة كالنتائج المرغكب تحقيقيا 

بالمعايير تيدؼ ىده المرحمة إلى التعرؼ عمى كيفية عمؿ الفرد مقارنة مرحمة مراقبة التقدـ في االداء :  -2
نجاز إلؾ كيتـ تكفير المعمكمات البلزمة عف كيفية ذاإلجراءات التصحيحية مف خبلؿ  ذالمحددة مسبقا كيتـ اتخا

لؾ بشكؿ مستمر أم لزكـ المراقبة لما ليا مف أثر فعاؿ في تصحيح االنحرافات أثناء ذاألعماؿ بشكؿ أمثؿ كيككف 
 كقكعيا الحقا. حدكثيا ) رقابة تصحيحية ( أك العمؿ عمى تفادم

  : مف خبلؿ التعرؼ عمى مستكل أدائو بغية التمكف مف اتخاذ مختمؼ القرارات المتعمقة مرحمة تقييـ األداء  -3
 باألفراد .

كتتمثؿ في عممية تعريؼ العامؿ بمستكل أدائو كالنتائج التي حققيا كدرجة تقدمو في أدائو  :التغذية العكسية  -4
 لعكسية ضركرية ألنيا تفيد في كيفية أدائو المستقبمي لعممو .لعممو ، كتعتبر التغذية ا

 اإلستغناء .كير األداء أك كالمتعمقة بالترقية كالنقؿ كالتعييف كتط اتخاد القرارات اإلدارية : -5

كتمثؿ المرحمة األخيرة مف مراحؿ تقييـ األداء ، حيث تـ كضع الخطط التطكيرية  وضع خطط تطوير األداء : -6
ؿ التعرؼ عمى الميارات كالقدرات كالقابميات كالمعارؼ كالقيـ التي يحمميا الفرد العامؿ كاإلستفادة منيا في مف خبل

 (21)انجاز األعماؿ أك محاكلة تعزيزىا كتطكيرىا مما ينعكس عمى تحقيؽ أداء متميز .

 طرؽ تقييـ األداء : -سابعا

ه الطرؽ إلى طرؽ ذتعتمد المنظمات في تقيـ أداء عاممييا عمى مجمكعة مف الطرؽ كاألساليب ، كيمكف تقسيـ ى
 ه الطرؽ :ذاتية ، كطرؽ مكضكعية كفيما يمي تفصيؿ ليذ

 (22)الطرؽ الذاتية :  -1

 ىي عبارة عف طرؽ شائعة اإلستعماؿ مف قبؿ مختمؼ المنظمات كمف أىميا :
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 طريقة الترتيب : -1-1

 كل أداء ػستػيقكـ المقيـ بترتيب المرؤكسيف تنازليا كفقا لم ذه الطريقة عمى مبدأ المقارنة بيف األفراد ، إذتقكـ ى  
ا ذة كيمتاز ىػلؾ كفقا لبعض الخصائص المفترض تكافرىا في أفراد المجمكعذاألفراد مف األفضؿ إلى األسكء ك 

 راؼ رئيسيـ المباشرػيف يعممكف تحت إشذمف خبللو  تتـ المفاضمة بيف األفراد ال ذاألسمكب بسيكلة استخدامو إ
 م يميو حتى تتـ عممية الترتيب لمكصكؿ إلى أسكأ أفراد في المجمكعة .ذالختيار أفضؿ األفراد تـ ال

 طريقة المقارنة المزدوجة : -1-2

ثـ  ي أفراد المجمكعة،ػػه الطريقة بمقارنة كؿ فرد في المجمكعة المطمكب تقييميا مع باقذيقكـ المقيـ عمى أساس ى
ثـ يتـ جمع عدد المرات التي م تحصؿ عميو ذكيكضع كؿ فرد في الترتيب ال يختار األفضؿ مف بيف الفرديف

ا الفرد عمى الترتيب األفضؿ نتيػجة قيامو لكظيفتو يتمايز عف أقرانو أك زمبلئو في العمؿ كعمى ذحصؿ فييا ى
 أساسيا تحدد مرتبة الفرد في الترتيب .

 أما عدد المقارنات الزكجية التي يحتاج إلييا المقيـ فيتحدد مف خبلؿ المعادلة التالية : 

 ( 1-عدد المقارنات الزكجية = ف) ف

                               2 

 حيث ف تمثؿ عدد األفراد المطمكب تقييميـ 

ف بيف األفراد العامميف إضافة إلى ترتيبيـ ترتيبا تتميزىده الطريقة بأنيا سيمة اإلستعماؿ كالفيـ ككدا تحديد األكفأ م
ه الطريقة صعبة اإلستعماؿ في حالة كجكد عدد كبير مف األفراد يراد تقييميـ ذيسيؿ عممية التعكيض ، إال أف ى

 إضافة إلى أنيا ال تقيـ أداء الفرد ككؿ كال تركز عمى خصائص محددة في أدائو .

 طريقة المقاييس المتدرجة : -1-3

لؾ نظرا لسيكلة تطبيقيا كتقكـ عمى أساس ذمف أكثر الطرؽ شيكعا كاستعماال في تقييـ األداء ك  ه الطريقةذتعتبر ى
قياس المقيـ لمدل تمتع الفرد بصفات معينة ، حيث يتـ استخداـ مقياس متدرج الدرجات لكؿ صفة أك عنصر مف 

بة لعناصر التقييـ نستطيع المقارنة بيف األفراد عناصر التقييـ كبتجميع درجات كؿ فرد التي حصؿ عمييا بالنس
 بالرجكع إلى مجمكع الدرجات النيائية التي حصؿ عمييا كؿ منيـ .
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 كىناؾ طريقتاف أساسيتاف لتصميـ المقاييس المتدرجة ككما ىك مكضح بالشكؿ التالي:

َد ص   " ــتسدٝد  ىص    ىَس    ٞ ظٖ        زٕ  ص     ٍ  ٗإ   ئٖ   ٗص ف تسيٞيٞ  ىْ     ط      أل    : -

  ىد٘    ".

 5  4  3   2 1 

 

 أداء عاؿ جدا        أداء عاؿ الجكدة        أداء متكسط الجكدة  أداء بو عيكب  مرضأداء غير 

 

ٝ ٌ    َ   ص    يٚ  ظ ض ٍس ٘ٝ تٖ   ىدصئٞ  ٗإ   ئٖ   ٗص ف  تقدٝسٝ  2 ّ  َد ّ ط  ىص   "   ط       ث     :  -

  ى قدٝس    ى  ىٞ  :  ىد٘   " ٗ ى ٜ ت ْٜ  ّد ش  ى٘ظٞ    د   ّٗ  ً ٗ  سٝق     ص  ٝ  ٗت  ٖٞ 

 

      100 90 80 70 60 50                 0      

 

 غٞس                ال       ٍق ٘ه خٞد   خٞد خد  ٍَ  ش      

 ٍسض           أض    

مناقشة ا األسمكب بسيكلة استخدامو ، كيساعد عمى التحميؿ كالكصؼ الدقيؽ لكفاءة الفرد ، كما يسيؿ ذيتميز ى
ا األسمكب مف معمكمات عف ىذا األداء كما يسمح بإبراز نقاط الضعؼ كالقكة في األداء ذاألدلة نظرا لما يكفره ى

 .و التحميؿ الكصفي لؤلداءػبشكؿ كاضح نتيجة لما يسمح ب

كما يؤخذ عمى ىذه الطريقة تحيز المشرؼ في التقييـ في بعض األحياف مع إمكانية عدـ ارتباط الصفات المعتمدة 
 في التقييـ مع الكظيفة المراد تقييميا .
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 ( : تقييـ أداء المكظؼ باستخداـ طريقة المقاييس المتدرجة3الجدكؿ رقـ )

  ى سم   ى  ٍ  ..........................................................................................................

  ظٌ  ىَ٘ظف : ............................. ْ٘ ُ  ى٘ظٞ   : ............. ى  زٝخ : .........../.........../.......

 . ىق ئٌ   ى قٌٞٞ : .............................................................. ىقعٌ : .....................................

 

     زخ    ى قٌٞٞ

 

 
 ٍَ  ش

(5) 

 خٞد خد 

(4) 

 خٞد

(3) 

 ٍق ٘ه

(2) 

 ض ٞف

(1) 

 ّ٘ ٞ        )  ىد   ٗ ىَ٘ض٘ ٞ (      

 مَٞ             

  ىس خ  ىإلشس ف      

  إلّ   ً فٜ  ىدٗ ً      

  ىقدز   يٚ  إل د ع      

  ى   ُٗ ٍع  ىصٍال       

  ت  ع  ى  يَٞ   ٗ  ّ َ       

  ىقعٌ : .................................. ى  زٝخ : ............................ ى ٘ ٞع : ..........................زئٞط 

 ٍعؤٗه إ  ز   ىَ٘ ز   ى  سٝ  : .................................................... ى ٘ ٞع :..........................

 

 

سعيد السالـ ، عادؿ حرحكش صالح ، إدارة المكارد البشرية ، مدخؿ استراتيجي ، عالـ الكتب المصدر : مؤيد )
 (. 113، ص  2002الحديث ، اربد األردف ، 

 

 طريقة التوزيع اإلجباري: -0-3

ه الطريقة تعرؼ بالتكزيع ذك تقكـ عمى أساس تكزيع األفراد عمى درجات مختمفة بالمقياس كفؽ نسب محددة ك ى
لؾ استنادا إلى االفتراض ذعي لؤلفراد بناءا عمى إنجازىـ حيث يتركز أكثر أفراد المجمكعة حكؿ المتكسط ك الطبي

القائؿ بأف نسبة قميمة مف األفراد تحصؿ عمى الترتيب األفضؿ ك نسبة قميمة أخرل تحصؿ عمى الترتيب األدنى بينما 
اء العامميف المراد تقييـ أدائيـ عمى بطاقات صغيرة ك ػػسمباقي األفراد يحصمكف عمى الترتيب الكسطي ثـ يتـ كتابة أ
 ه البطاقات عمى مجمكعات كمايمي:ذكزيع ىػػيككف كؿ اسـ عمى بطاقة كاحدة فقط ثـ يطمب مف المقيـ ت
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 ؼ ػػػػأداء ضعي %01ى: ػػالمجمكعة األكل

 أداء أقؿ مف المتكسط % 01ية: ػػالمجمكعة الثان

 أداء مقبكؿ )متكسط( % 01مثة: ػػالمجمكعة الثا

 دػػػػػػػأداء جي % 01الرابعة:  المجمكعة

 متازػػػػػػأداء م % 01المجمكعة الخامسة: 

 كتتـ عممية التكزيع حسب نسب محددة لكؿ مجمكعة كما في الشكؿ التالي :

 

 نمكذج عف التكزيع اإلجبارم ألداء األفراد( 3الشكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

، ص 0110إبراىيـ بمكط : إدارة المكارد البشرية مدخؿ إستراتيجي، دار النيضة العربية، بيركت  فحس:المصدر )
330.) 

 

ىذه الطريقة ببساطتيا كسرعتيا في التطبيؽ إال أنيا تفترض أف كؿ مجمكعات العامميف تنقسـ إلى ضعيؼ  تتسـ
 كجيد جدا كمتكسط كممتاز كىذا االفتراض غير صحيح فقد نجد أداء العامميف في قسـ مف األقساـ الممتاز.
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 (12): الطرؽ الموضوعية  -1

 طريقة االختيار اإلجباري: -1-0

ة لمفرد، ػػػػلعبارتيف مف مجمكع أربع عبارات أك أكثر نصؼ صفة معينتقكـ ىذه الطريقة عمى أساس اختيار المقيـ 
بحيث نصؼ أحد العبارات المختارة لمفرد بأفضؿ ما يككف كالعبارة األخرل أبعد ما تككف عف كصؼ الفرد ثـ 

يمثؿ كؿ التالي ػػالمقيـ بإختيار القائمة مف العبارات التي تنطبؽ أك األكثر كصفا لمفرد مكضع التقييـ، كالش
 .نمكذجا لتقييـ الفرد بطريقة االختيار اإلجبارم

 

 ( نمكذج لقائمة التقييـ بطريقة االختيار اإلجبارم0شكؿ رقـ )

 البند أو العنصر األقل وصفا األكثر وصفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌراقب وٌفحص عمل المرؤوسٌن وٌقدم  
 المعاونات عندما ٌطلب ذلك.

 
للتحقٌق من مدى  ٌتابع المهام المفوضة

 تمشً ذلك مع إجراءات التشغٌل.
 

ٌحصل على أفكار وأراء الفرد ولٌستفٌد 
 منها عندما تسمح الظروف بذلك

 
 ٌعٌن حدود العمل والمهام

 
ٌوجه الشكر وأثناء ألولئك الذٌن لٌكون 
المسلك المالئم فً مكان العمل وٌكون 

 ذلك محل التقدٌر واالحترام.

 

دارة األفراد، الدار الجامعية االسكندرية، المصدر : عبد )  (.386، ص1997الغفار حنفي، السمكؾ التنظيمي كا 
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 طريقة قوائـ المراجعة: -2-2

بمكجب ىذه الطريقة يتـ إعداد قائمة تحتكم عمى عدد مف األسئمة تتعمؽ بسمكؾ الفرد في األداء كذلؾ بالتعاكف 
عمؿ بيف إدارة المكارد البشرية كالرؤساء المباشريف، كىي قكائـ تشرح جكانب كثيرة مف سمكؾ المرؤكسيف في ال

كالصفات الكاجب تكافرىا فييـ كيتـ كضعيا في قائمة ك عمى إدارة األفراد أف تحدد أىمية كؿ عنصر في تأثيره 
عمى األداء لمكظيفة، كتكضع كؿ عنصر أك كصفة أمامو حسب أىميتو كيطمب مف المقيـ اإلجابة بنعـ أك ال أك 

ء الفرد، كبعد استفاء ىذه القائمة تقكـ إدارة األفراد كضع عبلمة أماـ كؿ عبارة أك سؤاؿ حسب ما يراه يتفؽ في أدا
بتحديد كزف أك قيمة اإلجابات بمكجب دليؿ خاص مف أجؿ الكصكؿ إلى الترتيب النيائي ألداء الفرد كىذا يعني 

نما يقكـ بدكر المراسؿ الذم يتكلى تبميغ اإلدارة عف أداء الفرد بإيجابي ة عمى أف المدير المباشر ال يمعب دكرا قيـ كا 
 .العبارات عمى العبارات أك األسئمة في القائمة المعدة لغرض التقييـ

 مراجعة( : نمكذج تقييـ األداء كفؽ قكائـ ال4كالجدكؿ رقـ )

                ئ   غ      ألصئ      ؼ     

 

 ن زٓ خدٝد ؟ــــــــــٕو ٝقً٘  ف

 و؟ــــــــ٘ ٍٖ ٌ   ى َــــــٕو ٕ

  ىس ٘ز؟ٕو ٕ٘ ٍ٘ ظب فٜ 

 ظ؟ــــــــــ٘ ٝقــــــــو ٕــــــــٕ

 ٕو ٕ٘ ٝس سً   ّ َ   ى َو ؟

 ؟  ٔ ـــٕو ٝ َ ع  َ يٍ٘   م ٍي   ِ ٗظٞ

 ؟  زــ ـــــــــ٘ ٍــــــو ٕـــــــٕ

 ؟ٕو ٝ صسف  دد  ظ قالىٞ   ثْ     شٍ  

 ؟ٕو ٕ٘ ظسٝع  ىَالز   ٗ ى ٌٖ

    

 ٍِ إ د    ى  ى    ىَصدز: 

 طريقة األحداث الحرجة : -2-3

يتـ تقييـ األداء بمكجب ىده الطريقة عف طريؽ دراسة طبيعة كؿ نكع  مف الكظائؼ مف خبلؿ نتائج تحميميا 
ه ذكتكصيفيا ، مف ثـ تحديد مجمكعة مف السمككيات  التي تؤثر في أدائيا سمبا أك إيجابا بشرط أف تككف ى

  .يف يمارسكنيا ذباشر عمى أداء األفراد  الالسمككيات ىامة كحساسة كذات تأثير م
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أم  انو يطمب مف المتصرؼ مبلحظة كيميؿ أم سمكؾ أك تصرؼ غير ىاـ كليس لو تأثير يذكر في األداء 
سمكؾ كؿ مكظؼ كتسجيؿ كؿ ما يمكف أف يشير إلى نقاط الضعػؼ كالقكة لديو كىذا األسمكب قد اليقدـ صكرة 

نما يقيـ ما يحكـ بو المشرؼ  بأنو نقطة ضعؼ أك قكة تظير في كاضحة ككثيقة عف أداء  المكظفيف طكاؿ العاـ كا 
فترة مف الفترات  في أثناء العمؿ كليس دائما ، كالمطمكب مف المقيـ ىك التركيز عمى السمككيات كمبلحظتيا 

 .بشكؿ عاـ ك يحدد  أم ىذه السمككيات لو عبلقة بفاعمية أك عدـ فاعمية  أداء الفرد

 كمف مزايا ىده الطريقة أنيا :

 ضكعية ) السمككيات( لتقييـ أداء المرؤكسيف كال يعتمد عمى الذاكرة كالتعميـ .تعطي لمرئيس مقاييس مك  -1

 إبراز نكاحي الضعؼ كالقصكر في أداء العامميف . -2

 تتيح الفرصة أماـ الرئيس لمناقشة المرؤكس في سبؿ تبلقي القصكر كتحسيف األداء في المستقبؿ.  -3

ا ذعمى المرؤكسيف ، كىرة يعاب عمى ىده الطرقة إف الرئيس سيميؿ إلى ممارسة الرقابة المصيقة المستم إال اف  
 .يسبب مضايقة شديدة لمعامميف 
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 ( : َّ٘ذج ٝ ِٞ طسٝق    زد ث  ىسسخ  05 ى نو ز ٌ )

 

 

 

 

 ق   ى٘  ئع   ىسسخ سخو  ٞع   سٝ( :  ظ َ ز  تقٌٞٞ      ى 4ز ٌ ) ٗٝ ِٞ  ىَْ٘ذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىَصدز :  زَد صقس   ش٘ز 2 إ  ز   ىق٘ٙ  ى  ٍ    ظط  ىعي٘مٞ  ٗ  ٗ    ى سث  ى   ٞقٜ 2   ز  ىْٖ   

 .2395 ص 1983 ى س ٞ  2  ٞسٗ  

 

 

 

   ئَ   ىعي٘ك  ى ٞ ٜ

  ظٌ  ى خص ..................

  س  مو    ز  ثٌ  سز  زخ  ٍ   ق   ى   ز   يٚ  ى خص ٍسو  ىقٞ ض  أُ تقسز ٍدٙ  ت   ل  ٗ  خ الف ٗذىل  ٘ضع  الٍ  

فٜ  ىَس ع  ىرٛ ٝقع  ظ و  ى د ئو  ى  ىٞ  :×  

ٝثٞس ش ئ     ِ  ىَ يٍ٘    ىخ ص    ى َال  . -  

ٍخ يف                   ٍخ يف خد         غٞس ٍ أمد                     ٍ٘ فق                           ٍ٘ فق خد              

 

تْقصٔ  ىَ سف   ِ  ىَْ د    ى ٜ ٝ ٘ىٚ  ٞ ٖ  -  

ٍخ يف                   ٍخ يف خد        ٍ٘ فق                      غٞس ٍ أمد                       ٍ٘ فق خد                

                                                                        

ٝ  ٜ ٗ ٘   غٞس ٗ   ٞ  ىي َال  . -  

ٍخ يف                   ٍخ يف خد      ٍ٘ فق                      غٞس ٍ أمد                    ٍ٘ فق خد                     

                                                                        

ت  ع  ى غٞس   فٜ   ظ  ز . -  

ٍخ يف                   ٍخ يف خد          ٍ٘ فق                      غٞس ٍ أمد                    ٍ٘ فق خد                 

                                                                        

ٝقً٘  َدَ٘    ٍَ  ش  فٜ    ْ ص  ى سص  ىددٝد  . -  

ٍخ يف                   ٍخ يف خد        ٍ٘ فق                      غٞس ٍ أمد                   ٍ٘ فق خد                    

                                                                        

ٝق سذ  ظ ىٞب  ٞ ٞ  خدٝد  . -  

ٍخ يف                   ٍخ يف خد        ٍ٘ فق                      غٞس ٍ أمد                     ٍ٘ فق خد                  
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 : طريقة التقرير المكتوب : -2-4

تشبو ىذه الطريقة طريقة األحداث الحرجة حيث يقكـ بيا المشرؼ بكتابة تقرير يبيف فيو حكمو عمى أداء 
لؾ في نياية فترة التقييـ ، مكضحا مكاطف الضعؼ كالقكة في أدائيـ كذلؾ اعتمادا عمى ذاكرتو كدكف ذمرؤكسيو ك 

 اإلستناد إلى مذكرة أك أجندة يدكف فييا األحداث الحرجة في أثناء أداء األفراد لكظائفيـ .

 : : طريقة اإلدارة باألىداؼ -2-5

إلى زيادة مشاركة المرؤكسيف في كضع األىداؼ التي يقكـ بتحقيقيا كاتخاذ اإلدارة باألىداؼ فمسفة إدارية تيدؼ 
القرارات المبلئمة لذلؾ ، بافتراض ميؿ المرؤكسيف إلى معرفة المياـ المطمكب منيـ انجازىا كالرغبة في مشاركة 

تخدـ كأسمكب لتقييـ اإلدارة في اتخاذ القرارات المتعمقة بيـ إضافة إلى رغبتيـ في معرفة مستكيات أدائيـ ، كتس
 األداء مف خبلؿ إتباع خطكات تطبيؽ ىذا البرنامج في المنظمة كالتي تتضمف ما يمي :

 يا .ػػػػيجتمع الرؤساء كالمرؤكسيف ثانية لدراسة مدل إنجاز المرؤكسيف لتمؾ األىداؼ كتقييم -

يجاد حمكؿ ليا. في حالة ظيكر انحرافات أك بعض النقص في األداء يتـ تعديؿ تمؾ اإلنحرافات -  كا 

 تتمتع طريقة تقييـ األداء كفقا لطريقة اإلدارة  باألىداؼ بمزايا أىميا : 

تكفير طريقة اإلدارة باألىداؼ لكؿ مرؤكس مقياسا خاصا لقياس أدائو مبنيا عمى خصائص كظيفتو كطبيعتيا  -
 كأىدافيا .

 لتي حققيا .تمكيف المرؤكس مف تقييـ أدائو ذاتيا مف خبلؿ قياس النتائج ا -

 ره .ػػػػػػالتركيز عمى أداء الفرد المستقبمي ككيفية تحسينو كتطكي -

تكضيح المسؤكليات كالكاجبات لكؿ مف الرئيس كالمرؤكس لتطكير أدائو كمده بالمعمكمات الكافية عف أدائو  -
 .الحالي كالمستقبمي بدال مف اإلكتفاء بالنقد 

األفراد تزيد انتاجيتيـ كمما كضعت ليـ أىداؼ محددة بدقة مطمكب تنفيذىا تتماشى مع المبدأ النفسي القائؿ بأف  -
 في فترة زمنية محددة .

 ة .ػػػػػعكسيتغذية التنمية قدرة الفرد عمى التعمـ مف خبلؿ استفادتو مف المعمكمات المرتدة عف طريؽ ال -
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القضاء عمى العديد مف الصعكبات التي تكاجو العامميف عند اتباعيـ لمطرؽ التقميدية التي تعتمد عمى التقدير  -
 .الشخصي

 اؼ التي شارؾ في كضعيا المرؤكس بالمقارنة مع أدائو كالنتائج التي حققيا .يتـ التقييـ طبقا لؤلىد -

تعطي دكرا ىاما لممرؤكس في عممية التقييـ مف درجة اعتماده عمى الرئيس كيزيد مف درجة تحكمو في بيئة العمؿ  -
 المحيطة .

مف المشاكؿ التي مف بينيا : أنيا تقيس عمى الرغـ مف المزايا التي تحققيا طريقة اإلدارة باألىداؼ إال أنيا التخمك 
أداء المكظؼ في كظيفتو الحالية فقط كأنيا التعط مؤشرا لنجاحو في كظائؼ أخرل في المستقبؿ  كما تتطمب قدرا 
بداء الرأم كقد يككف عدـ المقدرة عمى التعبير عف األىداؼ بشكؿ كمي سببا  كبيرا مف التفكير كحرية التصرؼ كا 

يقيا ، يضاؼ إلى ذلؾ صعكبة تطبيؽ ىذه الطريقة في حالة جماعية العمؿ أم قياـ مجمكعة مف مباشرا في فشؿ تطب
 األفراد بميمة فيصعب تحديد األداء الفردم مف أجؿ تحديد مساىمة كؿ فرد .

 أسس التقييـ الفعاؿ ومشاكؿ التقييـ : -ثامنا 

 أسس التقييـ الفعاؿ لالداء : -1

 يمكف تمخيص أه األسس كالمبادئ التي يقكـ عمييا التقييـ الفعاؿ ألداء العامميف عمى النحك التالي :

 تحديد األىداؼ المراد تحقيقيا بدقة ككذا تحديد مجاالت تقييـ األداء . -

 ـ األداء .ػػػػػػػكضع معايير مكضكعية ككاضحة لعممية تقيي -

ضركرة أف يككف لنظاـ تقييـ األداء صمة كثيقة بالكظيفة أم أف تككف معايير التقييـ ذات عبلقة مباشرة بالكظيفة  -
. 

 يا .ػػػػػػػػػالتكصيؼ الدقيؽ لكؿ كظيفة كمعايير األداء في -

 تدريب مقيمي األداء عمى استخداـ نظـ كأساليب التقييـ تدريبا كافيا . -

 ـ .ػالمستمر لممقيميف بالعامميف المراد تقييـ أدائيتصاؿ ضركرة اإل -

إذا كاف التقييـ يتعمؽ بمجمكعة مف مقاييس األداء ) مثؿ : المكاضبة ، الجكدة ، الكمية ( فإف كزف كؿ مقياس  -
 .يجب أف يككف ثابتا طيمة فترة التقييـ
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ضركرة أف يتـ التقييـ عف طريؽ أكثر مف مقيـ كبشكؿ مستقؿ تفاديا لبعض التضميبلت التي يمكف أف يحمميا  -
 د .ص كحالتقييـ مف طرؼ شخ

 تزكيد العامميف بالتغذية العكسية عف مستكل أدائيـ ، ككفاءتو ككيفيتو. ضركرة -

أف يتضمف تقييـ أداء العامميف استخداـ أسمكب تقييـ النتائج الذم يرتكز عمى تخطيط األداء كأسمكب تقييـ  -
 (24)السمكؾ الذم يركز عمى الصفات كالسمات السمككية .

 :مشاكؿ تقييـ أداء العامميف وعالجيا  -2

 :مشاكؿ تقييـ االداء  -2-1

طالما أف تقييـ أداء العامميف يتـ عف طريؽ أفراد فإنو مف الطبيعي أف يتعرضكا في ذلؾ إلى أخطاء أك بعض أكجو 
 الضعؼ مف خبلؿ الكقكع في بعض األخطاء كالمشاكؿ كالتي منيا :

ف شأنو تكقع كجكد تحيز كالمكضكعية في يعتمد تقييـ األداء بشكؿ كبير عمى الرأم كالحكـ الشخصي لممقيـ مما م -
نتائج التقييـ كالذم يعتبر مشكمة حقيقية كجب التخفيؼ منيا ذلؾ أف القضاء عمى الجكانب الشخصية في التقييـ يكاد 

 يستحيؿ .

 حقكؽ إضافة إلى تكقع المقاكمة التي سيمقاىا تقييـ األداء مف طرؼ األفراد بسبب أنو يخضعيـ لمرقابة المستمرة  -
ىؤالء األفراد عمى مستقبميـ الكظيفي المرتبط إلى حد كبير بنتائج التقييـ كالتي يشكمكف في مكضكعيتيا بسبب 
الجكانب الشخصية المصاحبة لمتقييـ ، لذلؾ كجب إقناع العامميف بمكضكعية كعدالة تقييـ األداء كأنو يسمح ليـ 

 لمتقييـ . بالتطكر كالتحسف كأنو في فائدتيـ مما يقمؿ مف مقاكمتيـ

عدـ اإلقتناع  مقيـتعتبر الفركقات الفردية كالصفات الشخصية لؤلفراد مثؿ الشؾ في نتائج التقييـ ، عدـ الثقة في ال -
 بمكضكعية التقييـ مف أىـ األسباب التي تحكؿ دكف تحقيؽ الرضا عف نتائج التقييـ لدييـ .

غالب األحياف ما ترتبط نتائج تقييـ األداء بالمستقبؿ  تكقع حدكث حساسية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف ذلؾ أنو في -
 الكظيفي لؤلفراد مما يضع الرؤساء في مكاقؼ محرجة .
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عدائي مف قبؿ بعض األفراد الذيف قيـ أداؤىـ بدرجة متكسطة أك ضعيفة ألف ذلؾ سيحرميـ مف بعض  تكقع شعكر -
المزايا الكظيفية كالتي يحصؿ عمييا ذككا األداء الجيد ، كبالتالي كجب التخفيؼ مف ىذا الشعكر عف طريؽ التكعية 

 فاء .ػػي يحصؿ عمييا األفراد األكبأف النتائج الضعيفة ستعالج كيمكف ألصحابو الحصكؿ عمى المزايا الت

غالبا ما يصعب التأكد مف صحة كدقة التقييـ بصفات شخصية يصعب تحديد مدل تكفرىا في األفراد كأف االنتاجية  -
  (25)في ىذه الكظائؼ غير مممكسة .

 عالج مشاكؿ تقييـ األداء :  -2-2

يؼ مف ػاألداء فبلبد مف السعي إلى عبلجيا كالتخفيجدر بنا االشارة إلى أنو ميما بمغت مشاكؿ كصعكبات تقييـ 
 حدتيا كمف الكسائؿ المستخدمة في ذلؾ نجد :

تحديد معايير التقييـ بشكؿ ركاضح كدقيؽ ينكف فيميا مف قبؿ المقِيـ كالمقَيـ كذلؾ مف خبلؿ تحديد الجكانب  -
 المككنة ألداء األعماؿ .

التقييـ مف خبلؿ مراجعتيا مف قبؿ جية غير الجية المقيمة ليذا  ضركرة التأكد مف المكضكعية كالدقة في نتائج -
 األداء .

ضركرة المساءلة الجادة لممقيميف الذيف يكشؼ كجكد خطأ في تقييميـ خاصة إذا كاف الخطأ يتعمؽ بمكضكع التحيز  -
. 

 .لمقيـ مناقشة نتائج التقييـ مع كؿ مف قيـ أداؤه بغية شرحيا كتبريرىا ، كيككف ذلؾ مف قبؿ ا -

 فتح باب الظمـ لكؿ مف يشؾ في نتائج التقييـ . -

ضركرة تحسيس األفراد بالثقة كاالطمئناف حكؿ نظاـ تقييـ األداء مف خبلؿ تكضيح أىدافو كأبعاده كالفكائد التي  -
 (26)يجنييا كؿ مف األفراد كالمنظمة .

 خالصة الفصؿ :

األداء ، محدداتو كمعكقاتو إضافة إلى ماىية تقييمو ) األداء( كأىـ مف خبلؿ دراستنا ليذا الفصؿ تـ تحديد مفيكـ 
ة ) عناصر ػػالطرؽ المستخدمة في ذلؾ معتمديف عمى مجمكعة مف المعايير ) معدالت األداء ( كالمعاييرالسمككي

ية تطكير األداء ( بغية معرفة مدل انجاز العامؿ لميامو بكفاءة كفعالية كمده بالمعمكمات المرتدة عف ذلؾ بغ
 كتحسيف أدائو.
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 تمييد :

ككف المرأة تمثؿ نصؼ المجتمع كىي  رغـ  إف خركج المرأة العربية إلى ميداف العمؿ ظاىرة جديدة عمى المجتمع.
التي تقع عمييا أساسا ميمة تربية النشء فقد ظمت بعيدة عف ميداف العمؿ كاإلنتاج أجياال طكيمة. تقنع بتربية 
الصغار كاإلشراؼ عمى مجتمعيا الصغير. ثـ ما لبث األمر أف تغير بحيث استطاعت في النياية أف تتصؿ 

كلة عنو بحيث يقتصر إتصاليا بو عمى كساطة الرجؿ. كىك كضع يكرس تبعية بالمجتمع الكبير الذم كانت معز 
المرأة. كعندما أخذت فرصتيا في التعميـ في الثبلثيف سنة األخيرة، طرحت الحاجة الى التعديؿ في مستكل عبلقتيا 

 .شتى الكظائؼ كأثبتت جدارتيا كمنافسة في ىذه المجاالت  بالمجتمع. فاندفعت نحك العمؿ كمارست
إف مسألة خركج المرأة لمعمؿ مرتبطة مباشرة برغبة اإلستقبلؿ المادم عند المرأة حيث يقصر المجتمع أمر تكفير 
الحياة ككسب الرزؽ عمى عاتؽ الرجؿ. كيكرس تبعية مالية لمرجؿ سعت المرأة لمخبلص منيا كخطكة عمى طريؽ 

ليست الدافع الكحيد لخركج المرأة الى ميداف العمؿ إختيار مستقبؿ أفضؿ كأكثر أمانان. إال أف المسألة المالية 
الى ىذا ال يعنييا كحدىا كال تنعكس نتائجو عمييا بمفردىا إنما تنعكس عمى بيئتيا المباشرة  فخركج المرأة 

 , كىذا ما سنتطرؽ إلية في مختمؼ عناصر ىذا الفصؿ . كاألكسع. فالمرأة ال تعيش بمعزؿ عف المجتمع

 المراة : ة عف عمؿذنب -أوال

في المجتمع البدائي كاف الرجؿ ىك صاحب السمطة كالرأم كاستمر كضع المرأة متمثبل بالخضكع لمرجؿ كتشريعاتو  
كقكانينو دكف مشاركة أك مساىمة مف قبؿ المرأة ، فالرجؿ يختار العمؿ الذم يناسبو كيترؾ الباقي لممرأة . إلى قياـ 

ع الرجؿ بالعمؿ  كقد طرحت ىذه القضية ػازية ( التي نادت بتحرير المرأة كمساكاتيا مالثكرة الصناعية ) الثكرة البرجك 
مف منطمؽ االستفادة مف قكة عمؿ المرأة ، كبالتالي جاءت الدعكة بحقيا في العمؿ كلـ يكف دلؾ تحرير المرأة أك 

ة  كبالتالي جاءت الدعكة بحقيا في مساكاتيا بالرجؿ ، إذ تقسيـ العمؿ في المجتمع الرأسمالي قد سخر قكة عمؿ المرأ
العمؿ ، كلـ يكف ذلؾ بتحرير المرأة أك مساكاتيا بالرجؿ إذ تقسيـ العمؿ في المجتمع الرأسمالي قد سخر قكة عمؿ 
المرأة في أعماؿ ليست ذات خطكرة اجتماعية كأعماؿ سكرتارية كالتمريض كلبيع بالتجزئة كالتربية كبالتالي الحفاظ 

 ؿ بيف الرجؿ كالمرأة ، عمى الرغـ مف أنو أكسبيا خبرات اجتماعية جديدة كانت حكرا عمى الرجؿ .عمى تقسيـ العم
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استبعد شركط القكة العضمية مف االنتاج أصبح تشغيؿ اآللة باألمر السيؿ كبدكف أم جيد كمع التقدـ التقني الذم 
عضمي ، فأصبحت ميمة العامؿ مراقبة اآللة ، كليذا السبب زادت مف عدد النساء العامبلت كخاصة في القطاع 

 ت االقتصادية.الصناعي كاستطاعت المرأة العاممة أف تحقؽ بعض المكاسب مف خبلؿ مساىمتيا في النشاطا

كتبرز أىمية دكر المرأة في الكقت الحاضر مف ككنيا تمثؿ جزءا كبيرا مف المكارد البشرية لمدكلة كأف االستخداـ 
 .ة ػػػاألمثؿ ليذه المكارد يعني تييئة فرص العمؿ لكبل الجنسيف كاالسياـ في عممية التنمية القكمي

الرجؿ في العمؿ منذ القدـ كلكف الظركؼ التي مرت بيا الببلد أما عمؿ المرأة في الدكؿ العرية فيتمثؿ مشاركة 
العربية لئلحتبلؿ األجنبي مما عمؿ عمى عرقمتيا مف خبلؿ االستعمار مف أغمب األقطار العربية تزايد عدد النساء 

 العامبلت كخاصة في التصنيع .

االستفادة منو في برامج التنمية كيمكف كلقد برز عدد مف االتجاىات التي تدعك إلى أف المرأة عنصر بشرم يجب 
 ( 1)أف تتحمؿ مسؤكلية المشاركة في بناء كرقي المجتمع شأنيا شأف الرجؿ .

 المراة والعمؿ الخارجي : -ثانيا 

ف التغيرات األيديكلكج ية كالتكنكلكجية قد أدت ػػإف لمعمؿ قيمة كبيرة في حياة اإلنساف السيككلكجية كاإلجتماعية ، كا 
المرأة لمعمؿ كاإلنتاج فخمقت انسانا جديدا لو مميزاتو كخصائصو النفسية المختمفة عف خصائص المرأة  إلى دخكؿ

القديمة التي محيطيا األسرة كالمنزؿ كاألىؿ كاألقارب ، مع العمـ أف كظيفتيا األساسية كاألكلى ىي تككيف أسرة 
ا الدكر مازاؿ قائما كال ذم تنتمي إليو األسرة كىذع الػكانجاب األطفاؿ كتنشئتيـ تنشئة تتماشى كأخبلقيات المجتم

م أضيؼ إلى ذجداؿ فيو لكف مع التطكر التقني كالصناعي أصبح لممرأة دكر ثاف جديد ىك العمؿ الخارجي ال
 أدكارىا التقميدية كزكجة كأـ .

جتمع  حيث الفقر إف ظاىرة خركج المرأة لمعمؿ كانت كخبلؿ حقبة مف الزمف محصكرة في الطبقات الدنيا مف الم
 ه الطبقات بالسماح لزجاتيـ كبناتيـ بالعمؿ خارجا .ذدفع برجاؿ ى

س     ٗزٗ ٞ   د ـ ٛ ىي  زٝخ  يٚ ٗخٔ  ىخص٘ص  ُ  ىَٗٝ سف  ىَ  قُ٘  ٍَ٘  ٗ ىَؤٍُْ٘  ْ سٝ   ى  عٞس  ىَ 

 ىْ  ً  إل    ٜ  ىع ئد آّد ك 2   دٓ شخت إىٚ ٍٞد ُ  ى َو  ْد تنُ٘  ىَد َ     ى سخ٘ شٝ  ٗ ىس ظَ ىٞ  ٗ ّٖٞ ز 

 د   ٍ  ىٌ  ى غٞٞس  ىق٘ٝ  ت ٖس  ْد  م   ف  ٟى   ى خ زٝ  ٗ ٞ ً  ىث٘ز   ىصْ  ٞ   ىن سٙ ٗ ْدٍ  ٕ خس آالف  و 

ٛ ر ىَالِٝٞ ٍِ  ىقسِٗٝٞ ٗ ى الزِٞ ٍِ  س ٌٕ إىٚ  ىَدُ  ىن سٙ   زثِٞ  ِ  ى َو ىدٙ  ىس ظَ ىٜ  ىد ع  ى

 .  و ظ      ى َو  ى ٘ٝي  ٝ  ٌٖٞ  ى     ٍق
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 ىب إلى المدينة ليعكليـ ،فبل األب عاد كال دراىمو كصمت ذم ذكبقي األطفاؿ كالنساء ينتظركف رب األسرة ال 
 ( 2)بعدىا اضطرت النساء كاألطفاؿ القابعكف في األرياؼ في الزحؼ إلى المدف بحثا عف لقمة العيش .

ا اليمكف ألحد أف ينكر أثر الحربيف العالميتيف في زيادة تحرير المرأة مف جية كانتشار اشتغاليا بشتى كذك 
الرجاؿ القادريف عمى حمؿ السبلح  لؾ ألف الحرب العالمية األكلى طمبت مف جميعذالكظائؼ مف جية أخرل ، 

ككر ذا اخمت أعماؿ ككظائؼ كثيرة كخاصة بالمصانع كمف شاغمييا مف الذاإلنخراط في سمؾ الجندية ، كىك
كتحتـ ممؤىا باإلناث ، فمما كضعت الحرب أكزارىا صار مف الصعب عمى الكثيرات مف النساء ترؾ العمؿ كالعكدة 

 لئلقامة بيف جدراف المنزؿ .

اركة بيا مف ػػأف الحرب العالمية الثانية كانت أكثر تغييرا لممجتمعات التجارية كتمؾ التي تأثرت بيا دكف المشإال 
الحرب العالمية األلى ، فقد جندت النساء ك بخاصة بالدكؿ الغربية في القكات العسكرية الجكية كالبرية كالبحرية ، 

يا خبلؿ الحرب كيقمف في ػد حريتيف التي تحصمف عميكأصبح بعد انتياء الحرب مف الصعب عمى النساء فق
ا تعتبر الحرب العالمية الثانية معمما تاريخيا ذالبيكت خاصة كأف الحرب قد حصدت العديد مف أركاح الرجاؿ ، كبي
 في حركة تحرر المرأة كحصكليا عمى حقكؽ مساكية لحقكؽ الرجؿ.

بعد يكـ كىناؾ اتجاىى عالمي نحك اعطاء المرأة حرية أكثر ا كيزداد خركج المرأة لمعمؿ بصكرة متزايدة يكما ذى
كاء كالميارات كالقدرات ، كفي حالة ذلؾ بعد أف ثبت أنو ليس ىناؾ فرؽ بيف الرجاؿ كالنساء فيما يتعمؽ بالذك 

 ه العكامؿ فإنيا عندئد تككف نتيجة الثقافة ال الفطرة .ذكجكد فركؽ كثيرة بينيما فيما يتعمؽ بي

 تطور خروج المراة لميداف العمؿ : -ثالثا 

مف القدـ كانت المرأة تقكـ بأعماؿ عديدة كمختمفة داخؿ المنزؿ كفي الحقكؿ كتساعد زكجيا في كسب قكت أكالدىا مف القدـ كانت المرأة تقكـ بأعماؿ عديدة كمختمفة داخؿ المنزؿ كفي الحقكؿ كتساعد زكجيا في كسب قكت أكالدىا 
، فأىمية تمؾ األعماؿ تختمؼ مف مجتمع آلخر ، كعمييا كانت تتكقؼ مكانتيا االجتماعية مع التغيرات الثقافية ، ، فأىمية تمؾ األعماؿ تختمؼ مف مجتمع آلخر ، كعمييا كانت تتكقؼ مكانتيا االجتماعية مع التغيرات الثقافية ، 

  ية التي مست معظـ المجتمعات .ية التي مست معظـ المجتمعات .كاالجتماعية كالسياسكاالجتماعية كالسياس

حيث أصبحت المرأة أجيرة تتقاضى أجرا مقابؿ العمؿ ، الشيء الدم مكنيا الحصكؿ عمى نكع مف االستقبللية حيث أصبحت المرأة أجيرة تتقاضى أجرا مقابؿ العمؿ ، الشيء الدم مكنيا الحصكؿ عمى نكع مف االستقبللية 
كبيدا لـ تعد تخضع إلى الرجؿ اقتصاديا كاجتماعيا كأصبحت تشاركو في مختمؼ مجاالت التنمية االقتصادية كبيدا لـ تعد تخضع إلى الرجؿ اقتصاديا كاجتماعيا كأصبحت تشاركو في مختمؼ مجاالت التنمية االقتصادية 

نت أىـ مشكمة كاجيتيا في اإلختيار بيف نت أىـ مشكمة كاجيتيا في اإلختيار بيف كاالجتماعية ، فقد شقت المرأة طريقيا كمستقبميا في حقؿ العمؿ ، ككاكاالجتماعية ، فقد شقت المرأة طريقيا كمستقبميا في حقؿ العمؿ ، ككا
الزكاج كالعمؿ ، مما كضعيا في صراع بيف دكريف ىاميف دكر اجتماعي نفسي متمثؿ في الزكاج كانجاب األطفاؿ الزكاج كالعمؿ ، مما كضعيا في صراع بيف دكريف ىاميف دكر اجتماعي نفسي متمثؿ في الزكاج كانجاب األطفاؿ 

لؾ فقد تمكنت مف التغمب لؾ فقد تمكنت مف التغمب ذذكدكرىا في التنمية كتحقيؽ االستقبلؿ المادم المتمثؿ في العمؿ خارج المنزؿ ، كمع كدكرىا في التنمية كتحقيؽ االستقبلؿ المادم المتمثؿ في العمؿ خارج المنزؿ ، كمع 
بة النساء العامبلت في المجتمعات المتقدمة كالنامية سكاء بة النساء العامبلت في المجتمعات المتقدمة كالنامية سكاء نسبية ، فتزايدت باستمرار نسنسبية ، فتزايدت باستمرار نس  بصفةبصفةه المشكمة ه المشكمة ذذعمى ىعمى ى

 ((33))متزكجات أك غير متزكجات كعرؼ التحاقيف بميداف العمؿ تطكرات عديدة كجدرية تختمؼ مف مجتمع آلخر .متزكجات أك غير متزكجات كعرؼ التحاقيف بميداف العمؿ تطكرات عديدة كجدرية تختمؼ مف مجتمع آلخر .
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 تطور خروج المرأة لميداف العمؿ في العالـ : -1

امرأة كالنساء ثمث القكة العاممة في العالـ كلكف يختمؼ عدد النساء امرأة كالنساء ثمث القكة العاممة في العالـ كلكف يختمؼ عدد النساء   100100امرأة مف كؿ امرأة مف كؿ   2727تعمؿ عمى مستكل العالـ تعمؿ عمى مستكل العالـ 
األكضاع االجتماعية كاالقتصادية مف دكلة إلى أخرل ، ففي الكاليات المتحدة األكضاع االجتماعية كاالقتصادية مف دكلة إلى أخرل ، ففي الكاليات المتحدة العامبلت مف بمد آلخر بحسب العامبلت مف بمد آلخر بحسب 

األمريكية تمعب النساء دكرا ىاما في البناء االقتصادم ، فقد ظمت النساء فترة طكيمة عامبلت غير ظاىرات فقد األمريكية تمعب النساء دكرا ىاما في البناء االقتصادم ، فقد ظمت النساء فترة طكيمة عامبلت غير ظاىرات فقد 
كالكي كحمب البقرة كالكي كحمب البقرة جبف جبف ػػػػػػكانت النساء األكائؿ تعمؿ في تصميح المبلبس كالقبعات كصنع الخبز كالغزؿ كصنع الكانت النساء األكائؿ تعمؿ في تصميح المبلبس كالقبعات كصنع الخبز كالغزؿ كصنع ال

كصنع المكانس كتنظيؼ األكاني ، كما عممت كقاببلت ألسرىف كلجيرانيف بغير مقابؿ  كتشير االحصائيات التي كصنع المكانس كتنظيؼ األكاني ، كما عممت كقاببلت ألسرىف كلجيرانيف بغير مقابؿ  كتشير االحصائيات التي 
مف المنتجات التي صنعت في الكاليات المتحدة األمريكية قد غزلت مف مف المنتجات التي صنعت في الكاليات المتحدة األمريكية قد غزلت مف   %%  9090إلى أف نحك إلى أف نحك   18101810أجريت عاـ أجريت عاـ 

  ..طرؼ النساء في المنازؿطرؼ النساء في المنازؿ

النساء في المصانع األمريكية لمتبغ يعادؿ مميكف امرأة كعددىف يفكؽ عدد الرجاؿ  كفي النساء في المصانع األمريكية لمتبغ يعادؿ مميكف امرأة كعددىف يفكؽ عدد الرجاؿ  كفي   ، بمغ عدد، بمغ عدد  18901890كفي سنة كفي سنة   
اإلتحاد السكفياتي ) القديـ (  نص الدستكر عمى تساكم الرجؿ كالمرأة في جميع المجاالت االقتصادية كتشكؿ اإلناث اإلتحاد السكفياتي ) القديـ (  نص الدستكر عمى تساكم الرجؿ كالمرأة في جميع المجاالت االقتصادية كتشكؿ اإلناث 

ما أسيمت المرأة في قيادات ما أسيمت المرأة في قيادات مف المثقفيف في التعميـ في المراحؿ األكلى كمف المثقفيف في التعميـ في المراحؿ األكلى ك  %%  100100ك مف ك مف   %%  88في ميف الطب في ميف الطب 
اآلالت كقيادات السفف ، كقد عممت الحرب العالمية األكلى عمى اسراع دخكؿ المرأة إلى مجاؿ الصناعة لتشغيؿ اآلالت كقيادات السفف ، كقد عممت الحرب العالمية األكلى عمى اسراع دخكؿ المرأة إلى مجاؿ الصناعة لتشغيؿ 
األماكف الحالية بسبب تجنيد الرجاؿ في الحرب في مختمؼ نكاحي اإلنتاج كبعد عكدة الرجاؿ أعطيت ليـ األكلكية األماكف الحالية بسبب تجنيد الرجاؿ في الحرب في مختمؼ نكاحي اإلنتاج كبعد عكدة الرجاؿ أعطيت ليـ األكلكية 

    ((44))لمعمؿ .لمعمؿ .

مية الثانية فرصة لممرأة لـ تتح مف قبؿ حمت محؿ الرجاؿ الديف تفرغكا لمقتاؿ ، ككانت لمحرب مية الثانية فرصة لممرأة لـ تتح مف قبؿ حمت محؿ الرجاؿ الديف تفرغكا لمقتاؿ ، ككانت لمحرب ىيأت الحرب العالىيأت الحرب العال
أيضا يد في دخكؿ المرأة األلمانية إلى مضمار العمؿ فقد طرد ىتمر الكثير مف النساء مف أعماليف لتخفيؼ البطالة أيضا يد في دخكؿ المرأة األلمانية إلى مضمار العمؿ فقد طرد ىتمر الكثير مف النساء مف أعماليف لتخفيؼ البطالة 

منيف إلى العمؿ تحت ضغط برامج التسميح منيف إلى العمؿ تحت ضغط برامج التسميح لؾ اضطر إلى إعادة الكثيرات لؾ اضطر إلى إعادة الكثيرات ذذعف الرجاؿ ، إال أنو رد عمى أعقابو بعف الرجاؿ ، إال أنو رد عمى أعقابو ب
  م أدل إلى نقص العمالة .م أدل إلى نقص العمالة .ذذاا

أما في فرنسا فقد جعمت الثكرة الصناعية مف المرأة نظيرا لمرجاؿ فقد منحت ليا فرصة الزمالة مع الرجؿ كالحرية ، أما في فرنسا فقد جعمت الثكرة الصناعية مف المرأة نظيرا لمرجاؿ فقد منحت ليا فرصة الزمالة مع الرجؿ كالحرية ، 
  ( تكزع عمؿ النساء في الفئات الثبلثة التالية :( تكزع عمؿ النساء في الفئات الثبلثة التالية :1717كحققت ليا قفزة إلى األماـ ففي القرف )كحققت ليا قفزة إلى األماـ ففي القرف )

  ..العامبلت في البيت الدم كاف طاغيا العامبلت في البيت الدم كاف طاغيا   --

  ..ي الكرشات ي الكرشات ػػبلت فبلت فالعامالعام  --

  ..ي المصانع ي المصانع ػػالعامبلت فالعامبلت ف  --
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م ألقى بثقمو عمى العامبلت في م ألقى بثقمو عمى العامبلت في ذذ( المتميز بالصرامة اتجاه المرأة ال( المتميز بالصرامة اتجاه المرأة ال1919الفرنسي في القرف )الفرنسي في القرف )مع ظيكر القانكف المدني مع ظيكر القانكف المدني 
ا ا ذذا بتحكؿ اآلالت كالمركبات البخارية غير أنيف استطعف مكاكبة ىا بتحكؿ اآلالت كالمركبات البخارية غير أنيف استطعف مكاكبة ىذذالمصانع ، قضى عمى اليد العاممة التقميدية كىالمصانع ، قضى عمى اليد العاممة التقميدية كى

ه اآلالت ، أما في الحالة الحالية لعمؿ المرأة فنتحدث عف النمك السريع كالتزايد ه اآلالت ، أما في الحالة الحالية لعمؿ المرأة فنتحدث عف النمك السريع كالتزايد ذذالتغيير مف خبلؿ تدريبيف عمى ىالتغيير مف خبلؿ تدريبيف عمى ى
درجة كفي درجة كفي   2525عرفت فرنسا معدؿ تزايد بقدر عرفت فرنسا معدؿ تزايد بقدر   19701970سنة اعتبار مف سنة اعتبار مف 3030السريع في النشاط النسكم حيث نجد أف لمدة السريع في النشاط النسكم حيث نجد أف لمدة 

ممف أك تبحث عف عمؿ ممف أك تبحث عف عمؿ ( قد أعمنت أنيف تع( قد أعمنت أنيف تع  5959  --2626نساء مف بيف أربعة نساء لمفئة العمرية ) نساء مف بيف أربعة نساء لمفئة العمرية )   33فإف فإف   20022002سنة سنة 
كقد أكضحت " نادية عتكت كآخركف " في دراسة عف المرأة كاإلنجاب كقد أكضحت " نادية عتكت كآخركف " في دراسة عف المرأة كاإلنجاب   %%  5050تبمغ تبمغ   19701970بينما كانت نسبتيف سنة بينما كانت نسبتيف سنة 

  كما يمي :كما يمي :  20102010بالجزائر تطكر العمؿ السنكم في العالـ كتصكر لو في سنة بالجزائر تطكر العمؿ السنكم في العالـ كتصكر لو في سنة 

    20102010  --19501950المرأة في العالـ كتصكراتو في الفترة المرأة في العالـ كتصكراتو في الفترة   عمؿ عمؿ ( : يبيف تطكر ( : يبيف تطكر   55الجدكؿ رقـ )الجدكؿ رقـ )

     ىعْ٘   ىعْ٘  

  19501950  19801980  20102010   ىدٗه ىدٗه

   قدٍ   قدٍ  ــــــــــــــــــــ ىدٗه  ىَ ىدٗه  ىَ  46.646.6  64.764.7  67.567.5

   ىدٗه فٜ طسٝق  ىَْ٘  ىدٗه فٜ طسٝق  ىَْ٘   51.951.9  51.151.1  49.449.4

   س ٞ   س ٞ  ــــــــــــــــــ ٗزٗ    ى ٗزٗ    ى  38.938.9  54.854.8  56.756.7

  ٘ظ ٚ ٘ظ ٚ ــــــــــــــــ ٗزٗ    ى ٗزٗ    ى  25.425.4  38.438.4  43.843.8

  قٞ  قٞ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإفسٝإفسٝ  41.141.1  39.039.0  35.235.2

  دص ئس دص ئس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ى ى  2.42.4  7.17.1  13.313.3

  سب سب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىَغ ىَغ  6.16.1  6.76.7  31.431.4

  ط ط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّ٘تّ٘  4.14.1  11.811.8  30.930.9

                                      NNaaddiiaa  aattoouutt  eett  aall  ;;  ffeemmmmee  eemmppllooii  eett  ffééccoonnddiittéé  eenn  aallggeerr  ;;CCEENNEEAAPP  11999999..              

نما ىك نتاج لعكامؿ ذاذاإلى أف غياب المرأة عف المشاركة ال يعكد إلى قرار إلى أف غياب المرأة عف المشاركة ال يعكد إلى قرار كفي الدكؿ العربية تشير الدراسات كفي الدكؿ العربية تشير الدراسات  نما ىك نتاج لعكامؿ تي كا  تي كا 
اجتماعية تتجمى في استمرار التقاليد كالقيـ المكركثة ، مما أدل إلى تقميؿ الفرص المتاحة ليا في التعميـ كالخركج اجتماعية تتجمى في استمرار التقاليد كالقيـ المكركثة ، مما أدل إلى تقميؿ الفرص المتاحة ليا في التعميـ كالخركج 

  ا أنساؽ قيمية كسمككية معكقة في مشاركتيا في مجاؿ العمؿ .ا أنساؽ قيمية كسمككية معكقة في مشاركتيا في مجاؿ العمؿ .ذذلمعمؿ ككلمعمؿ كك

ه ه ذذفقد كانت المرأة الريفية في الدكؿ العربية تبدؿ مجيكدا مضاعفا ، كتعمؿ لساعات طكيمة لتتمكف مف القياـ بيفقد كانت المرأة الريفية في الدكؿ العربية تبدؿ مجيكدا مضاعفا ، كتعمؿ لساعات طكيمة لتتمكف مف القياـ بي
المسؤكلية في اإلىتماـ بمنزليا كرعية أبنائيا كمساعدة الرجؿ في أعماؿ الزراعة ، كفي بداية الثمانينات أفردت المسؤكلية في اإلىتماـ بمنزليا كرعية أبنائيا كمساعدة الرجؿ في أعماؿ الزراعة ، كفي بداية الثمانينات أفردت 

  ش الريؼ تستيدؼ :ش الريؼ تستيدؼ :بعض الدكؿ العربية مراقبكا بعض القكانيف خاصة إلنعابعض الدكؿ العربية مراقبكا بعض القكانيف خاصة إلنعا
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تدريب المرأة الريفية عمى الصناعات كاألعماؿ المنزلية التي تساعد في رفع مستكل معيشة األسرة مثؿ الكسائؿ تدريب المرأة الريفية عمى الصناعات كاألعماؿ المنزلية التي تساعد في رفع مستكل معيشة األسرة مثؿ الكسائؿ   --
دارة المنزؿ . دارة المنزؿ .الصحية لمتغدية كحفظ األغدية كرعاية األطفاؿ كا    ( ( 55))الصحية لمتغدية كحفظ األغدية كرعاية األطفاؿ كا 

بحث كاتباع كافة الطرؽ التي تساعد عمى زيادة دخؿ األسرة الريفية كرفع مستكاىا االقتصادم عف طريؽ تدريب بحث كاتباع كافة الطرؽ التي تساعد عمى زيادة دخؿ األسرة الريفية كرفع مستكاىا االقتصادم عف طريؽ تدريب   --
  راعية .راعية .جميع أفراد األسرة عمى أعماؿ الزراعة باإلستعانة بمعامؿ الصناعات الزراعية الممحقة بالكحدات الز جميع أفراد األسرة عمى أعماؿ الزراعة باإلستعانة بمعامؿ الصناعات الزراعية الممحقة بالكحدات الز 

ه ه ذذأف ىأف ى  ذذأما المرأة العاممة بأجر فيي تشارؾ الرجؿ مسؤكلية اإلنفاؽ األسرم عمى األسرة في معظـ الحاالت إأما المرأة العاممة بأجر فيي تشارؾ الرجؿ مسؤكلية اإلنفاؽ األسرم عمى األسرة في معظـ الحاالت إ  --
المشاركة لـ تصاحبيا مشاركة في السمطة كاتخاد القرار داخؿ األسرة ، ككانت المرأة تشعر باإلغتراب في محيط المشاركة لـ تصاحبيا مشاركة في السمطة كاتخاد القرار داخؿ األسرة ، ككانت المرأة تشعر باإلغتراب في محيط 

  العمؿ .العمؿ .

ادية لمدكؿ العربية التي تأتي بعضيا في أعمى الترتيب مف حيث الناتج ادية لمدكؿ العربية التي تأتي بعضيا في أعمى الترتيب مف حيث الناتج إف التبايف الكاضح في القدرات االقتصإف التبايف الكاضح في القدرات االقتص  --
القكمي االجمالي ، كما يدرج بعضيا في أدنى الترتيب لـ يكف لو أثر مممكس عمى عمؿ النساء كارتفاع مستكل القكمي االجمالي ، كما يدرج بعضيا في أدنى الترتيب لـ يكف لو أثر مممكس عمى عمؿ النساء كارتفاع مستكل 

ات مازالت ات مازالت اسياميف في مجاالت التنمية ، فمازالت إمكانات المرأة غير معترؼ بيا إلى حد بعيد فالتقاليد كالعاداسياميف في مجاالت التنمية ، فمازالت إمكانات المرأة غير معترؼ بيا إلى حد بعيد فالتقاليد كالعاد
تأثر بصفة كبيرة في المناطؽ الريفية ، كخصكصا في المناطؽ األكثر تحفظا ، مما يشير إلى عدـ التحسف تأثر بصفة كبيرة في المناطؽ الريفية ، كخصكصا في المناطؽ األكثر تحفظا ، مما يشير إلى عدـ التحسف 
المممكس في عممية دفع المرأة إلى اإلسياـ بمعدالت أكبر في مجاالت العمؿ كىدا ما تؤكده اإلحصائيات الكاردة المممكس في عممية دفع المرأة إلى اإلسياـ بمعدالت أكبر في مجاالت العمؿ كىدا ما تؤكده اإلحصائيات الكاردة 

  المكضح أدناه:المكضح أدناه:  19961996عاـ عاـ   ؾ الدكليؾ الدكليفي تقرير التنمية البشرية التي قاـ بيا البنفي تقرير التنمية البشرية التي قاـ بيا البن
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  ( يبيف النشاط االقتصادم لممرأة العربية مقارنة بالرجؿ ( يبيف النشاط االقتصادم لممرأة العربية مقارنة بالرجؿ   66الجدكؿ رقـ )الجدكؿ رقـ )

 ج        ئ           )   ع  ج        ئ           )   ع   199199ػ      ض ء     ض   إ   ػ      ض ء     ض   إ   

)       )         

 ض      ض ء     ض      ض ء    

  ص  ص    1515  ؼ       ؼ     
  ص  ص    1515 ض   ػ       ض   ػ      

        ن      ن
        

  ػ    ػ    
  إ   يإ   ي    غ  غ  خ    خ      ز  ػ ز  ػ 

            

              

                    قؼ    قؼ                      قؼ    قؼ  

   ض ء ض ء   ج ل ج ل   ض ء ض ء   ج ل ج ل  19891989  19941994

     ح      ح     1818  8686  1717  8888  1111  9292  4848  9898  3535    99  9292

   إل      إل       1616  9494  1212  9292  9595  9999  3434  9292  1313  3232  99  99

  قط قط   1111  9494  1919  9595  9696  9797  3737  9191  9999  3636  99  99

       ت     ت  2929  8686  2727  8383  1313  2323  5858  9595  3535  8585  9191  99

99            1919  9797  7777  9999  8989  77              

    ضؼ      ضؼ      77  8585  9999  8484  9696  9797  1111  99  9191  9494  9696  

    جز ئ   جز ئ   66  7474  9898  7575  9898  1919  3838  9696  2222  2323  9191  99

   أل      أل       77  7676  1919  7878  9898  1111  5151  9696  2828  1515  9191  9393

     ش   ش  2222  7979  2626  7979  2121  2424  4444  1919  4141  2828  2424  9191

  ػ  نػ  ن  77  8686  9999  8484  9797  9999        99    2222

  ص    ص      1212  7878  1616  7777  1313  1818  5959  9393  1919  9696  4747  

      ن    ن  2929  7373  2525  7474  2323  2727            9393

   ص  ص   77  8989  2222  7171  9898  2323  3939  1212  5454  1919  7979  

    ؼ  ق  ؼ  ق  1717  7979  2323  7777  1818  2222  7878  1515  9797  6161  1616  1919

     غ ب   غ ب  1616  8282  1212  8181  1717  2121  3232  3434  9494  9898  1919  9494

            جز جز   6464  9393  5757  9191  4242  3838  2929  99  2121  9393  3838  3939

1414  6969  1818  9595  9292  1313  1212  1111  8484  1111  8484  8181              

    ض   ن  ض   ن  2121  8888  2626  8686  2929  2323  4949  9292  2323  8181  5353  9494

1313  3939    4343  9898  2626  2323  1919  8787  2525  8989  2929                      

  ج     ج       6666  9191  5757  9999  4343  4949  2525  9292  9999    99  2626

    ص   ل  ص   ل  5858  8989  5151  8787  4949  3838            6464

  

  3030، العدد ، العدد   20052005اعية ، اعية ، ) المصدر : ناىد رمزم ، المراة العربية كالعمؿ ، الكاقع كاآلفاؽ ، مجمة العمكـ اإلجتم) المصدر : ناىد رمزم ، المراة العربية كالعمؿ ، الكاقع كاآلفاؽ ، مجمة العمكـ اإلجتم  
  ;;  584584، ص ، ص 

بشكؿ عاـ مازاؿ بعيدا كؿ البعد عف  الكضع بشكؿ عاـ مازاؿ بعيدا كؿ البعد عف  الكضع تعكس األرقاـ المكضحة أعبله في أف كضع المرأة العربية العاممة تعكس األرقاـ المكضحة أعبله في أف كضع المرأة العربية العاممة 
م اليعتمد عمى المرأة بؿ م اليعتمد عمى المرأة بؿ ذذم ىك الشرط األساسي بانطبلؽ التنمية الشاممة الم ىك الشرط األساسي بانطبلؽ التنمية الشاممة الذذاألمثؿ إلستخداـ الرصيد العربي ، الاألمثؿ إلستخداـ الرصيد العربي ، ال

عمى الظركؼ المكضكعية المرتبطة باستراتيجيات التنمية المتبعة التي تكرس اليياكؿ االقتصادية كاالجتماعية عمى الظركؼ المكضكعية المرتبطة باستراتيجيات التنمية المتبعة التي تكرس اليياكؿ االقتصادية كاالجتماعية 
ا باإلضافة إلى ا باإلضافة إلى ذذكالثقافية التي تغدم عكامؿ التخمؼ كتحجـ قكل العمؿ كتساعد عمى استمرار ىدا الكاقع ، ىكالثقافية التي تغدم عكامؿ التخمؼ كتحجـ قكل العمؿ كتساعد عمى استمرار ىدا الكاقع ، ىكالسياسية كالسياسية 

تعارض حاجة المرأة لكسب الدخؿ كلشؽ طريقيا الكظيفي مع الدكر المرتبط بيا تقميديا كالمتمثؿ في تنشئة األطفاؿ تعارض حاجة المرأة لكسب الدخؿ كلشؽ طريقيا الكظيفي مع الدكر المرتبط بيا تقميديا كالمتمثؿ في تنشئة األطفاؿ 
لتحقيؽ التكافؽ كالتكازف بيف المنكطة بيا في مقر لتحقيؽ التكافؽ كالتكازف بيف المنكطة بيا في مقر   كرعاية الكبار في األسرة مما يجبرىا عمى بدؿ مجيكد مضاعؼكرعاية الكبار في األسرة مما يجبرىا عمى بدؿ مجيكد مضاعؼ

  عمميا .عمميا .
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أف النساء العامبلت في كؿ مف اإلمارات العربية المتحدة كلبناف كالسكداف تقاسي أف النساء العامبلت في كؿ مف اإلمارات العربية المتحدة كلبناف كالسكداف تقاسي   20022002فقد أظيرت ناىد رمزم فقد أظيرت ناىد رمزم 
 نتيجة تحمميف كحدىف أعباء كرعاية األبناء كشؤكف البيت خاصة إذا كانت متزكجة .نتيجة تحمميف كحدىف أعباء كرعاية األبناء كشؤكف البيت خاصة إذا كانت متزكجة .

 تطور خروج المرأة لميداف العمؿ في الجزائر :  -2

ائرية لمعمؿ مف خبلؿ مرحمتيف مرتبطتيف بالكضعيات المختمفة كالتي تتمثؿ ائرية لمعمؿ مف خبلؿ مرحمتيف مرتبطتيف بالكضعيات المختمفة كالتي تتمثؿ يمكف أف نبرز تطكر خركج المرأة الجز يمكف أف نبرز تطكر خركج المرأة الجز 
في الحرب ، االستغبلؿ كالتحرر التي تميزت بنكعية األكضاع المعيشية لؤلسرة كثقافتيا كالحاجة لتدخؿ المرأة في الحرب ، االستغبلؿ كالتحرر التي تميزت بنكعية األكضاع المعيشية لؤلسرة كثقافتيا كالحاجة لتدخؿ المرأة 

  ((66))كعنصر ميـ لمنيكض بالمجتمع ككذا الظركؼ السياسية التي عرفتيا الجزائر بعد االستقبلؿ .كعنصر ميـ لمنيكض بالمجتمع ككذا الظركؼ السياسية التي عرفتيا الجزائر بعد االستقبلؿ .

  : :   19621962--19541954تطور خروج المرأة لمعمؿ أثناء الثورة التحريرية تطور خروج المرأة لمعمؿ أثناء الثورة التحريرية   --11--22

كاف التحاؽ المرأة الجزائرية بالعمؿ بعد االحتبلؿ بعد الحرب العالمية الثانية متمركزا في األرياؼ التي تؤدم فيو كاف التحاؽ المرأة الجزائرية بالعمؿ بعد االحتبلؿ بعد الحرب العالمية الثانية متمركزا في األرياؼ التي تؤدم فيو 
دائمات أك دائمات أك النساء مختمؼ األعماؿ الريفية مثؿ الخزؼ كنسيج الثياب كالعمؿ في الحقكؿ بكصفيف عامبلت النساء مختمؼ األعماؿ الريفية مثؿ الخزؼ كنسيج الثياب كالعمؿ في الحقكؿ بكصفيف عامبلت 

  مكسميات بينما كانت أقمية النساء يشتغمف في الكسط الحضرم كقد صنفيف " غكرديك" إلى فئتيف :مكسميات بينما كانت أقمية النساء يشتغمف في الكسط الحضرم كقد صنفيف " غكرديك" إلى فئتيف :

  الفئة األكلى :  تمثؿ المشتغبلت كالخادمة في بيكت المعمريف .الفئة األكلى :  تمثؿ المشتغبلت كالخادمة في بيكت المعمريف .  --

  ط .ط .ػػػػػػالفئة الثانية : تتمثؿ في النساء المكاتي تعشف في أحياء شعبية كيقمف بالخياطة كالطرز اليدكم البسيالفئة الثانية : تتمثؿ في النساء المكاتي تعشف في أحياء شعبية كيقمف بالخياطة كالطرز اليدكم البسي  --

كيرل "غكرديك " أف الدافع األساسي لخركج المرأة الجزائرية لمعمؿ ىك تمبية الحاجة المادية نظرا إلنخفاض كيرل "غكرديك " أف الدافع األساسي لخركج المرأة الجزائرية لمعمؿ ىك تمبية الحاجة المادية نظرا إلنخفاض 
  المستكل المعيشي لمجزائرييف .المستكل المعيشي لمجزائرييف .

كانت المرأة منذ اندالع الثكرة سندا قكيا لمرجؿ فقد لعبت المرأة دكرا ىاما مف أجؿ التحرر الكطني كيشير ذلؾ بياف كانت المرأة منذ اندالع الثكرة سندا قكيا لمرجؿ فقد لعبت المرأة دكرا ىاما مف أجؿ التحرر الكطني كيشير ذلؾ بياف 
  19381938إنيا لحقيقة ثابثة معركفة كىي أف منذ إنيا لحقيقة ثابثة معركفة كىي أف منذ   19561956ثيقة األساسية لمثكرة الجزائرية التي أعمنت عاـ ثيقة األساسية لمثكرة الجزائرية التي أعمنت عاـ الصكماـ ، الك الصكماـ ، الك 

  كالمرأة الجزائرية تمعب ردكرا نشيطا في كؿ مناسبة أثناء الثكرات الكثيرة المتكررة ضد قكل التحرير الفرنسي .كالمرأة الجزائرية تمعب ردكرا نشيطا في كؿ مناسبة أثناء الثكرات الكثيرة المتكررة ضد قكل التحرير الفرنسي .

كىذا نتيجة لمتغيرات المختمفة التي مست األسرة كىذا نتيجة لمتغيرات المختمفة التي مست األسرة كقد عرؼ دكر المرأة تغييرا جذريا بعد اندالع الثكرة الجزائرية كقد عرؼ دكر المرأة تغييرا جذريا بعد اندالع الثكرة الجزائرية 
الجزائرية كقد اعتبر "ؼ.فانكف" أف الركابط التي تجمع بيف الزكجيف تكثقت أثناء الثكرة التحريرية كتحكلت إلى الجزائرية كقد اعتبر "ؼ.فانكف" أف الركابط التي تجمع بيف الزكجيف تكثقت أثناء الثكرة التحريرية كتحكلت إلى 

  كحدة كجكدية ، كلؽ كاف يعيد إلى المرأة بميمات معينة .كحدة كجكدية ، كلؽ كاف يعيد إلى المرأة بميمات معينة .
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كترل "زىرة دريؼ " أنو عندما اندلعت الثكرة كاف مف الطبيعي أف تشترؾ النساء فيو باعتبارىف شقيقات أك أميات كترل "زىرة دريؼ " أنو عندما اندلعت الثكرة كاف مف الطبيعي أف تشترؾ النساء فيو باعتبارىف شقيقات أك أميات 
كاف كاف   19541954أك زكجات المقاتميف أك المجاىديف أك األسرل فقد كقع عمييف مسؤكلية تكفير المأكل كالطعاـ كفي أك زكجات المقاتميف أك المجاىديف أك األسرل فقد كقع عمييف مسؤكلية تكفير المأكل كالطعاـ كفي 

عمى المجاىديف كتأييد السكاف كعكنيـ كمف ثـ كاف عمى المجاىديف كتأييد السكاف كعكنيـ كمف ثـ كاف العسكرية ، كاعتماد العسكرية ، كاعتماد عمى جيش التحرير الكطني مكاجية القكل عمى جيش التحرير الكطني مكاجية القكل 
ت عمى تنظيـ جمع األمكاؿ مف أجؿ ت عمى تنظيـ جمع األمكاؿ مف أجؿ ػػعمى المرأة أف تعد الطعاـ كتنسج مبلبسيا كتجمع مايحتاجو الفدائييف كعممعمى المرأة أف تعد الطعاـ كتنسج مبلبسيا كتجمع مايحتاجو الفدائييف كعمم

  يكلة أكثر مف التحريؾ .يكلة أكثر مف التحريؾ .ػػاإلمدادات حيث أككمت ليف ىذه الميمة بأنيا بإمكانيف كبحرية كساإلمدادات حيث أككمت ليف ىذه الميمة بأنيا بإمكانيف كبحرية كس

  ::بعد االستقالؿ بعد االستقالؿ   تطور خروج المرأة لمعمؿتطور خروج المرأة لمعمؿ  --22--22

لقد أدت مساىمة المرأة الجزائرية في حرب التحرير إلى خمؽ ظركؼ تستطيع المرأة مف خبلليا أف تمقي عف لقد أدت مساىمة المرأة الجزائرية في حرب التحرير إلى خمؽ ظركؼ تستطيع المرأة مف خبلليا أف تمقي عف 
كاىميا العبئ الذم طالما تحممتو ككاف عمييا أف تبني مسؤكلية مزدكجة مرتبطة بدكرىا االجتماعي في تسيير كاىميا العبئ الذم طالما تحممتو ككاف عمييا أف تبني مسؤكلية مزدكجة مرتبطة بدكرىا االجتماعي في تسيير 

بتنمية كتعمير الببلد رغـ تفشي البطالة في فترة ما بعد االستقبلؿ بتنمية كتعمير الببلد رغـ تفشي البطالة في فترة ما بعد االستقبلؿ الشؤكف العامة لممنزؿ كالمسؤكلية المرتبطة الشؤكف العامة لممنزؿ كالمسؤكلية المرتبطة 
  17249001724900عاطؿ عف العمؿ في الجزائر بالمقارنة عاطؿ عف العمؿ في الجزائر بالمقارنة   873200873200كاف ىناؾ كاف ىناؾ   19661966مباشرة ، فحسب احصاءات مباشرة ، فحسب احصاءات 

ي ىذه الفترة منخفض ، لكنو ي ىذه الفترة منخفض ، لكنو ػػمميكف ، ككاف معدؿ العمالة النسكية فمميكف ، ككاف معدؿ العمالة النسكية ف  1212عامؿ مف بيف السكاف يصؿ عددىـ إلى عامؿ مف بيف السكاف يصؿ عددىـ إلى 
بسيط في المراحؿ األكلى كدكف المستكل مقارنة بالذككر في الفترات المكالية مقارنة بالتشغيؿ عند بسيط في المراحؿ األكلى كدكف المستكل مقارنة بالذككر في الفترات المكالية مقارنة بالتشغيؿ عند عرؼ تطكر عرؼ تطكر 

  ( ( 77))الرجاؿ .الرجاؿ .

  ا التطكر مف خبلؿ الجدكؿ التالي :ا التطكر مف خبلؿ الجدكؿ التالي :كيمكف أف نكضح ىذكيمكف أف نكضح ىذ
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  ( يبيف تطكر عدد السكاف المشتغميف حسب الجنس ) باآلالؼ ( ( يبيف تطكر عدد السكاف المشتغميف حسب الجنس ) باآلالؼ (   77الجدكؿ رقـ )الجدكؿ رقـ )

  زخ هزخ ه  ّع  ّع    ٍدَ٘عٍدَ٘ع
   ىدْط ىدْط                

  

   ىعْ  ىعْ 

17201720  9595  16251625  19661966  

23802380  138138  22422242  19771977  

41384138  245245  24732473  19821982  

47004700  248248  28252825  19831983  

47384738  287287  30273027  19841984  

53495349  326326  35253525  19851985  

41494149  356356  27732773  19871987  

47004700  338338  43624362  19891989  

47384738  492492  42464246  19921992  

54905490  766766  46244624  19951995  

57085708  889889  48194819  19971997  

61726172  779779  53825382  20002000  

62286228  883883  53455345  20012001  

66856685  934934  57515751  20032003  

77987798  13591359  64396439  20042004  

80448044  11741174  68706870  20052005  

88578857  14951495  73727372  20062006  

CCEENNEEAAPP  ::  mmuuttaattiioonn  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ffaammiilliiaalleess  nn°°  2277  pp  3377  

OONNSS  ::  ccoolllleeccttiioonn  ssttaattiissttiiqquuee  ;;  sséérriiee  ssttaattiissttiiqquuee  ssoocciiaalleess  nn°°  113322--22000066  ;;  pp  ,,2288    

OONNSS  ::    AAllggéérriiee  aauu  qquueellqquuee  cchhiiffffrreess  ––  rrééssuullttaatt  22000022  22000044  ;;  nn°°  3366  ;;  22000066  

OONNSS  ::  AAnnnnuuaaiirree  ssttaattiissttiiqquuee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ;;  rrééssuullttaatt  22000033--22000055  ;;  nn°°  2233  ;;22000077    

OONNSS  ::  ccoolllleeccttiioonn  ssttaattiissttiiqquuee  ;;  sséérriiee  ssttaattiissttiiqquuee  ssoocciiaalleess  eennqquueetteess  eemmppllooii  aauupprrééss  ddeess  

mméénnaaggeess  ::22000077  ;;  AAllggeerr  ,,  nn°°  113399  ,,  jjuuiinn  ,,  22000088  ..  
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           ؼ                                                                                                   خ  ش   ص  

  

قد عرؼ ارتفاعا قد عرؼ ارتفاعا   20062006إلى إلى   19661966عبله تطكر عدد النساء المشتغبلت مف سنة عبله تطكر عدد النساء المشتغبلت مف سنة أأنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ 
ألؼ منصب شغؿ غير ألؼ منصب شغؿ غير   88978897ألؼ عاممة مف أصؿ ألؼ عاممة مف أصؿ   14971497ألؼ عاممة إلى ألؼ عاممة إلى   9595محسكسا حيث انتقؿ عددىف مف محسكسا حيث انتقؿ عددىف مف 

نجد أف نسبة النساء نجد أف نسبة النساء   20062006بالتشغيؿ عند الرجاؿ يبقى عددىف ضعيؼ كدكف المستكل ففي سنة بالتشغيؿ عند الرجاؿ يبقى عددىف ضعيؼ كدكف المستكل ففي سنة أنو مقارنة أنو مقارنة 
 % مف المناصب يشغميا الرجاؿ .% مف المناصب يشغميا الرجاؿ .  8383% فقط مقابؿ نسبة % فقط مقابؿ نسبة   1717العامبلت قد كصؿ إلى العامبلت قد كصؿ إلى 

 الخصائص الديموغرافية لمنساء العامالت : -رابعا 

التي تتمثؿ في السف ، الكسط السكني  الحالة التي تتمثؿ في السف ، الكسط السكني  الحالة   يتناكؿ ىذا العنصر النشاط النسكم حسب الخصائص الديمكغرافيةيتناكؿ ىذا العنصر النشاط النسكم حسب الخصائص الديمكغرافية
العائمية ، كالكضعية المينية ، كطريقة الحصكؿ عمى عمؿ كىذا خبلؿ فترتيف مختمفتيف ، فترة تمتد مف سنة العائمية ، كالكضعية المينية ، كطريقة الحصكؿ عمى عمؿ كىذا خبلؿ فترتيف مختمفتيف ، فترة تمتد مف سنة 

  ..  20072007إلى إلى   20062006، أما الفترة الثانية مف سنة ، أما الفترة الثانية مف سنة   19851985إلى إلى   19771977

  ( ( 88)): :   19851985  --19771977خصائص اليد العاممة النسوية في الفترة بيف خصائص اليد العاممة النسوية في الفترة بيف   --11

المشتغميف المشتغميف   % مف مجمكع السكاف% مف مجمكع السكاف  66امرأة تشتغؿ أم نسبة امرأة تشتغؿ أم نسبة   138234138234كاف ىناؾ كاف ىناؾ   19771977لدل تعداد السكاف لعاـ لدل تعداد السكاف لعاـ 
% مف مجمكع السكاف المشتغميف حيث تكزعت عدد النساء % مف مجمكع السكاف المشتغميف حيث تكزعت عدد النساء   135.8135.8بعد مركر ثماف سنكات سجؿ العدد تزايد بقد بعد مركر ثماف سنكات سجؿ العدد تزايد بقد 

  المشتغبلت حسب الخصائص التالية : السف ، القطاع ، القطاعات المينية كالفئات المينية كما ىك مكضح أدناه .المشتغبلت حسب الخصائص التالية : السف ، القطاع ، القطاعات المينية كالفئات المينية كما ىك مكضح أدناه .
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  ( يبيف تطكر النساء المشتغبلت حسب فئة السف :( يبيف تطكر النساء المشتغبلت حسب فئة السف :  88الجدكؿ رقـ )الجدكؿ رقـ )

19851985  19841984  19831983  19821982  19771977  
      ض     ض     

   ئ     ض   ئ     ض  

5.65.6  %%  5.55.5  %%  7.67.6  %%  8.598.59  %%  
19.3819.38  %%  

  
  ص   ص     2929 ق      ق     

28.528.5  %%  29.829.8  %%  39.239.2  %%  31.1931.19  %%  
%%        26.7626.76  

  
  ص   ص     4949  ––  2929

27.627.6  %%  25.225.2  %%  19.719.7  %%  17.9917.99  %%  
18.9918.99  %%  

  
  ص   ص     2929  ––  2525

12.112.1  %%  13.813.8  %%  13.113.1  %%  11.1211.12  %%  
9.999.99  %%  

  
  ص  ص    3434  ––  3939

5.35.3  %%  6.66.6  %%  5.65.6  %%  6.226.22  %%  
7.277.27  %%  

  
  ص    ص      3939  ––  3535

5.95.9  %%  3.83.8  %%  5.25.2  %%  7.137.13  %%  
7.757.75  %%  

  
  ص   ص     4444  ––  4949

5.35.3  %%  5.55.5  %%  5.75.7  %%  6.296.29  %%  
6.396.39  %%  

  
  ص   ص     4949  ––  4545

4.94.9  %%  4.14.1  %%  5.95.9  %%  5.225.22  %%  
4.594.59  %%  

  
  ص   ص     5454  ––  5959

6.66.6  %%  5.75.7  %%  7.97.9  %%  5.895.89  %%  
7.727.72  %%  

  
  ص    أكث  ص    أكث    5555

OONNSS  ::  ssttaattiissttiiqquuee  ,,  ppuubblliiccaattiioonn  ttrriimmeessttrriieellllee  ,,  nn°°  1111  AAvvrriill  11998866    

  

  

سنة حيث أف سنة حيث أف   17.8017.80سنة بينما كاف عند الرجاؿ سنة بينما كاف عند الرجاؿ   23.1023.10كاف السف الكسيط في االشتغاؿ عند النساء قد كصؿ إلى كاف السف الكسيط في االشتغاؿ عند النساء قد كصؿ إلى 
  26.7626.76ت نسبيف بيف ت نسبيف بيف سنة فتراكحسنة فتراكح  2424--2020ي الفئة العمرية ي الفئة العمرية نسب النساء العامبلت خبلؿ كؿ السنكات الثمانية مرتفعة فنسب النساء العامبلت خبلؿ كؿ السنكات الثمانية مرتفعة ف

سنة سنة   5555ي تميزت باإلرتفػػاع الدائـ  بينما الفئة العمرية ي تميزت باإلرتفػػاع الدائـ  بينما الفئة العمرية التالت  2525--2929% في ىذه الفترة تمييا الفئة العمرية % في ىذه الفترة تمييا الفئة العمرية   31.1031.10% ك % ك 
كما تكزعت النساء كما تكزعت النساء   19851985% سنة % سنة   6.66.6إلى نسبة إلى نسبة   19771977% سنة % سنة   7.727.72فما فكؽ فعرفت انخفاضا مستمرا مف نسبة فما فكؽ فعرفت انخفاضا مستمرا مف نسبة 
  العامبلت حسب القطاع القانكني كمايمي :العامبلت حسب القطاع القانكني كمايمي :

  

  

 

 

 

 

110 
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  ( يبيف تطكر بنية الكظيفة النسكية حسب القطاع القانكني :( يبيف تطكر بنية الكظيفة النسكية حسب القطاع القانكني :  99الجدكؿ رقـ )الجدكؿ رقـ )

19851985  19841984  19831983  19821982  
   ىعْ   ىعْ                                    19771977

   ىق  ع  ىق ّّٜ٘  ىق  ع  ىق ّّٜ٘ 

   ىق  ع  ى  ً ىق  ع  ى  ً  %%  83.283.2  %%  86.0086.00  %%  85.585.5  %%  89.589.5  %%  85.985.9

   ىق  ع  ىخ ص  ىق  ع  ىخ ص   %%  16.816.8  %%  14.0014.00  %%  14.514.5  %%  10.7010.70  %%  14.114.1

OONNSS  ::  ssttaattiissttiiqquuee  ,,  ppuubblliiccaattiioonn  ttrriimmeessttrriieellllee  ,,  nn°°  1111  AAvvrriill  11998866    

نسبة نسبة   19771977السنكات الخمسة نجد أف أكبر نسبة لمنساء العامبلت تعممف في القطاع العاـ حيث مثمت سنة السنكات الخمسة نجد أف أكبر نسبة لمنساء العامبلت تعممف في القطاع العاـ حيث مثمت سنة   خبلؿخبلؿ
بالمقابؿ نسبة النساء العامبلت في القطاع بالمقابؿ نسبة النساء العامبلت في القطاع   19841984سنة سنة   %%  89.389.3مف مجمكع النساء العامبلت ك مف مجمكع النساء العامبلت ك   %%  83.283.2

  ..  %%  10.7010.70ك ك   %%  16.816.8الخاص فكاف منخفض ، ككانت لسنتيف عمى التكالي الخاص فكاف منخفض ، ككانت لسنتيف عمى التكالي 

  ::  تطكر نسبة الكظيفة النسكية حسب الفئات المينية فيي كالتاليتطكر نسبة الكظيفة النسكية حسب الفئات المينية فيي كالتاليغير أف غير أف 

  ( : ٝ ِٞ ت ٘ز  ْٞ   ى٘ظٞ   زعب  ى ئ    ىَْٖٞ   الخ َ  ٞ  :( : ٝ ِٞ ت ٘ز  ْٞ   ى٘ظٞ   زعب  ى ئ    ىَْٖٞ   الخ َ  ٞ  :  1010 ىددٗه ز ٌ ) ىددٗه ز ٌ )

  

1985 
  

1984 
  

1983 
  

1982 

     ىعْ   ىعْ    

  

  ف.ً.إف.ً.إ

25.825.8  %%  27.027.0  %%  25.725.7  %%  28.028.0  %%  
  

  ٍ يَ  ٍ يَ  

25.525.5  %%  31.331.3  %%  26.426.4  %%  24.424.4  %%  
  

  ٍ٘ظ   ٍ٘ظ   

15.315.3  %%  15.815.8  %%  18.218.2  %%  17.617.6  %%  
  

  خ  ٍ  خ  ٍ  

9.39.3  %%  7.47.4  %%  8.28.2  %%  9.39.3  %%  
  

    ٍال   ٍال 

13.513.5  %%  10.210.2  %%  10.310.3  %%  8.18.1  %%  
  

  إط ز   ٍ ٘ظ  إط ز   ٍ ٘ظ  

5.35.3  %%  3.83.8  %%  8.38.3  %%  3.93.9  %%  
  

  إط ز   ظ ٍٞ  إط ز   ظ ٍٞ  

11.311.3  %%  4.74.7  %%  7.47.4  %%  8.78.7  %%  
  

  فئ    خسٙفئ    خسٙ

100100  %%  100100  %%  100100  %%  100100  %%  
  

   ىَدَ٘ع ىَدَ٘ع
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 الٓ  ُ  ىْع   ٝ َيِ  ص   م ٞس  مَ يَ   ٍٗ٘ظ     ٍَ٘ٞ  ٕٗد   ْعب ٍ   ٗت   الٓ  ُ  ىْع   ٝ َيِ  ص   م ٞس  مَ يَ   ٍٗ٘ظ     ٍَ٘ٞ  ٕٗد   ْعب ٍ   ٗت  ّالزظ  ُ  ىْعب  ىَ٘ضس   ّالزظ  ُ  ىْعب  ىَ٘ضس   

  13.513.5 َْٞ  ّع    إلط ز    ىَ ٘ظ   ٗ إلط ز    ىع ٍٞ  فٖٜ ضئٞي  2 الت د ٗش فٜ  إلط ز    ىَ ٘ظ   ّع    َْٞ  ّع    إلط ز    ىَ ٘ظ   ٗ إلط ز    ىع ٍٞ  فٖٜ ضئٞي  2 الت د ٗش فٜ  إلط ز    ىَ ٘ظ   ّع   

  ٜ ٜ ــــــــــــــــإط ز ظ ٍإط ز ظ ٍ  %%  5.35.3د ٗش ّع   د ٗش ّع   ــــــــٍِ ٍدَ٘ع  ىَ  غال  2  َْٞ  ّع  ِٖ فٜ  إلط ز    ىع ٍٞ  فٖٜ ال ت ٍِ ٍدَ٘ع  ىَ  غال  2  َْٞ  ّع  ِٖ فٜ  إلط ز    ىع ٍٞ  فٖٜ ال ت   %%

 َْٞ  ت٘ش ت  ىْع    ى  ٍال  زعب  ىق       ىَْٖٞ  )  ىصز    2  ىصْ    2  ى ْ   2   شغ ه  ى ٍَ٘ٞ    ىْقو   َْٞ  ت٘ش ت  ىْع    ى  ٍال  زعب  ىق       ىَْٖٞ  )  ىصز    2  ىصْ    2  ى ْ   2   شغ ه  ى ٍَ٘ٞ    ىْقو  

  مَ  ٍٕ٘٘ضر فٜ  ىددٗه  ى  ىٜ :مَ  ٍٕ٘٘ضر فٜ  ىددٗه  ى  ىٜ :  19851985  --19771977 ىَ٘ صال  2  ى د ز  2 ٗ ىخدٍ   ( ى  س  شٍْٞ   ِٞ  ىَ٘ صال  2  ى د ز  2 ٗ ىخدٍ   ( ى  س  شٍْٞ   ِٞ 

  

    19851985  --19771977  زعب  ىق       ىَْٖٞ  ى  س ٍ  ِٞ   زعب  ىق       ىَْٖٞ  ى  س ٍ  ِٞ ( ٝ ِٞ ت٘شع  ىْع    ى  ٍال( ٝ ِٞ ت٘شع  ىْع    ى  ٍال1111 ىددٗه ز ٌ ) ىددٗه ز ٌ )

  

1985 
  

1984 
  

1983 
  

1982 
  

1977 

     ىعْ   ىعْ    

  

  ٍدَ٘     ىْ  ط ٍدَ٘     ىْ  ط 

3.73.7  %%  2.32.3  %%  4.854.85  %%  3.373.37  %%  5.595.59  %%  
  

   ىصز    ىصز   

12.012.0  %%  13.313.3  %%  15.0015.00%%  14.3214.32  %%  17.3717.37  %%  
  

   ىصْ    ىصْ   

2.82.8  %%  3.53.5  %%  2.252.25  %%  1.471.47  %%  2.052.05  %%  
  

   ى ْ   ٗ  شغ ه  ى ٍَ٘ٞ  ى ْ   ٗ  شغ ه  ى ٍَ٘ٞ 

3.13.1  %%  3.13.1  %%  2.372.37  %%  3.333.33  %%  3.263.26  %%  
  

   ىْقو ٗ ىَ٘ صال  ىْقو ٗ ىَ٘ صال 

2.82.8  %%  5.35.3  %%  3.843.84  %%  2.532.53  %%  3.323.32  %%  
  

   ى د ز  ى د ز 

75.875.8  %%  72.572.5%% 71.4071.40  %%  72.4172.41  %%  64.0064.00  %%  
  

   ىخدٍ   ىخدٍ  

//  //  //  1.841.84  %%  4.424.42  %%  
  

  غٞس ٍ سٗف غٞس ٍ سٗف 
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فأكبر نسبة لمعامبلت التي تشغؿ مناصب شغؿ في قطاع الخدمات ، ثـ يمييا النساء العامبلت  مف خبلؿ الجدكؿ
ي الخدمات االجتماعية تجاكز ػفي مناصب قطاع الصناعة ، كفي ظرؼ ثماف سنكات عدد النساء المشتغبلت ف

  ا القطاع .ا القطاع .ىذىذ  تأنيثتأنيثا مايدؿ عمى ا مايدؿ عمى ذذىى  %% 18.6ماكاف عميو بنسبة 
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 .2997-2996خصائص اليد العاممة النسوية لسنة  -2

 16.9بنسبة  1497عامؿ كقدر عدد النساء العامبلت ب  8869ب  2006عدد سكاف المشتغميف سنة  قدر
عامؿ كقدر عدد النساء العامبلت ب  8594000ب  2007مجمكع العامميف ، بينما قدر عدد العماؿ سنة 

لة العائمية  مف مجمكع العامميف كتكزعت حسب الكسط السكني ، السف ، الحا 15.7عاممة أم بنسبة  1347000
 (9)كمستكل التعميـ كالقطاع القانكني كقطاع النشاط كما يمي :

 

 ( : ٝ ِٞ ت٘شٝع  ىْع    ى  ٍال  ٍق زّ    ىسخ ه زعب  ى٘ظط  ىعنْٜ    ىف . 12 ىددٗه ز ٌ )

2997 2996    
             صط       
  ض           

    

  ىدْط 

  ىس سٛ  ىسٝ ٜ  ىَدَ٘ع  ىس سٛ  ىسٝ ٜ  ىَدَ٘ع

%   %   %   %   %   %   

 

84.3 

 

7247 

 

99.8 

 

3993 

 

89.3 

 

4244 

 

83.1 

 

7372 
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  ىَدَ٘ع

ONS : collection statistique , série statistique sociales  

ONS : collection statistique , série statistique sociale enquetes emploi auprés des 

ménages , 2007 , Alger , n° 139 , juin , 2008 . 

 

ث كانت ػأف النساء العامبلت في الكسط الحضرم أكثر مف النساء العامبلت في الكسط الريفي لسنتيف حي نبلحظ
 2007نة ػػفي المناطؽ الريفية أماس % 13.8في المناطؽ الحضرية ك  %19.0فكانت نسبتيف  2007سنة 

امميف في الكسط  مف مجمكع الع % 9.2مف مجمكع العامميف في الكسط الحضرم ك  % 19.3فكانت نسبتيف 
حسب  2007الريفي ، رغـ ىدا فتبقى نسبة الدككر العامميف تمثؿ األغمب ، كما تكزعت النساء العامبلت في سنة 

 :الحالة العائمية كما يمي 

 

 

 

 

 103 



  

 

 

           ؼ                                                                                                                 خ  ش   ص      

 :2006( : ٝ ِٞ ّعب  ىْع    ى  ٍال  زعب  ىس ى   ى  ئيٞ  ٗ ى٘ظط  ىعنْٜ    ىف ىعْ   13 ىددٗه ز ٌ )

نسبة العامالت فً 
 الوسطٌن

نسبة العامالت فً 
 الوسط الرٌفً

نسبة العامالت فً 
 الوسط الحضري

   الوسط السكنً              
 العائلٌة الحالة

 متزوجة 0225 0120 0121

 عزباء 0326 0020 0221

 مطلقة / منفصلة 2128 1622 2121

 أرملة 627 626 626

 المجموع 0125 0125 0321

ONS : collection statistique , série statistique sociale enquetes emploi auprés des 

ménages , 2007 , Alger , n° 139 , juin , 2008 . 

يتضح مف الجدكؿ أف أكبر نسبة مف العامبلت ىي فئة المطمقات كالمنفصبلت عف أزكاجيف قدرت نسبتيف ب 
ثـ تمييا فئة المتزكجات ثـ  13.2بنسبة تمييا فئة النساء العازبات  مف مجمكع العامبلت في الكسطيف % 3103

 األرامؿ .

 دافع المرأة لمعمؿ : -خامسا 

ىناؾ دكافع كثيرة عممت عمى نزكؿ المرأة في ميداف العمؿ بصكرة طكعية أك اضطرارية امتد نشاطيا إلى شتى 
نكاحي العمؿ ك اقتحمت مياديف العمؿ المختمفة  مستعينة بدالؾ بالثقافة ك الخبرة ك الخمؽ الرفيع اف البحث عف 

بط  بالمتطمبات  االنسانية ك االقتصادية ك ىذه الدكافع يقكدنا الى التعرؼ عمى مشكبلت المرأة التي ترت
االجتماعية ك الثقافية ،ك قد أجريت عدة دراسات في ىدا المجاؿ منيا عربية ك اخرل اجنبية لمعرفة الدكافع التي 

 (10): تحفز المرأة عمى العمؿ ك ىي كما يمي 

 الدافع اإلقتصادي : -1

ة إلى مسؤكلياتيا كربة بيت ك اـ  تساعد زكجيا في تحمؿ ػ،باإلضافإف الحاجة المادية تدفع المرأة الى العمؿ  
رممة اك مطمقة عندما يككف السبيؿ لمرزؽ اماميا أا كانت إذتكاليؼ ك اعباء المعيشة اك لتعيؿ نفسيا ك عائمتيا 

اف كيعد عمؿ المراة اليكـ ظاىرة حضارية ك  غير اف تعمؿ ك تكسب لغرض تاميف متطمبات حياتيا اليكمية ،
دائيا لدكرىا االساسي كربة بيت بؿ اضاؼ الى دكرىا دكرا ىاما ىك االستفادة مف امكانياتيا أخركجيا لـ يعرقؿ 

لؾ الخكؼ مف المستقبؿ ك ذك ك الفكرية ك المادية لمكاجية متطمبات الحياة اليكمية التي ىي في تزايد مستمر ،
ديكف المتراكمة عمى العائمة ،ك ربما الحصكؿ عمى الراتب لؾ لتسديد الذعدـ الثقة بالمعيؿ الحالي لمعائمة ،ك ك

التقاعدم الدم يعطي لمعاممة  عند تقاعدىا في نياية سنيا القانكني  مف اىـ الدكافع  االقتصادية التي تدفع  
 المراة الى اف تعمؿ خارج المنزؿ ىي كاالتي :
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طبيعة المجتمع  ككنو زراعيا أك صناعيا كاقترابو مف فكرة النظاـ االقتصادم الرأسمالي أك االشتراكي كؿ ىذه  -
 مؿ المرأة في ىذه المجتمعات .المتغيرات تؤثر عمى جكىر طبيعة ع

مؿ كتحفزىـ عمى ػسياسة االجكر كالركاتب أيضا ليا تأثير عمى معنكيات المرأة في العمؿ ، إما أف تشدىـ لمع -
ى زيادة االقباؿ  عمى العمؿ ح  عمػزيادة االنتاج أك تضعؼ كفاءتيـ كتخفض مف أدائيـ في العمؿ كىذا دليؿ كاض

 المعاشي لممكظؼ في الكقت الحاضر .بعد اف تحسف الكضع  

مثبل ظركؼ  ة  عمؿ المراة،ابي كسمبي عمى طبيعػػظركؼ العمؿ ك الساعات المرنة لبلشتغاؿ ليا تأثير ايج -
عمؿ مناسبة كساعات عمؿ مناسبة كمقبكلة كفرص ترقية كتطكر تشد المرأة نحك العمؿ ككذلؾ الظركؼ البيئية 

االستقرار كالتي تؤثر بدرجة سمبية في كفاءة المرأة العاممة ككثرة المخاطر التي تخمك مف الضمانات كاألمف ك 
 ليبل كنيارا تقمؿ الميؿ مف عمؿ المرأة في ىذه األعماؿ . ات العمؿ الطكيمةكالرطكبة كالحرارة كالضكضاء كساع

الباحثيف كالعمماء  الرضا الكظيفي حيث يعد الرضا الكظيفي مف أىـ الظكاىر التي نالت اىتماما كبيرا مف قبؿ -
السمككييف كيعد مف مشاعر السعادة عف تصكر الفرد عف الكظيفة كيعطيو قيمة ميمة تتمثؿ برغبة الفرد في العمؿ 
، فيناؾ تبايف في ميكليـ كاتجاىاتيـ فمنيـ مف يعطي قيمة عميا لؤلجكر قياسا بالعكامؿ االخرل كالبعض الآلخر 

ىذا يعني أف الرضا الكظيفي يحصؿ لدل الفرد عندما يدرؾ بأف الكظيفة يعطي قيمة أعمى لئلستقرار الكظيفي ك 
 التي يؤدييا تحقؽ لو القيـ الميمة بالنسبة لو.

 إذف الرضا الكظيفي ىك تعبير عف مدركات األفراد لممكقؼ الحالي مقارنة بالقيمة التحصيمية .

اؼ كرضا المرأة عف العمؿ ، فالرئيس الذم نمط القيادة كاإلشراؼ حيث ىناؾ عبلقة بيف نمط القيادة كاالشر  - 
يتبع األسمكب البيركقراطي في قيادة مرؤكسيو في العمؿ ال يكسب كالءىـ مما يجعميـ  يستاؤكف منو أما الرئسي 
الذم يعتمد عمى األسمكب الديمقراطي كالمشارؾ في القيادة فيجعؿ المرؤكسيف مكضع عناية في العمؿ كيشاركيف 

ؿ كىذا لو تأثير إيجابي في دكافعيف عبلقات الدعـ كالكالء بينيـ لمعم مما يؤدم إلى تطكير في اتخاذ القرارات
 كرضائيف عف العمؿ .

المؤىؿ العممي بحيث يؤثر مستكل التعميـ في عمؿ المرأة كغالبا ما يظير ذلؾ في العمؿ اإلدارم أك في العمؿ  -
 معات المرأة المتعمقة بالمخرجات .الميني ، إذ يعمؿ ارتفاع مستكل التعميـ عمى زيادة تط
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يساعدىا عمى تحميؿ جكانب المشكمة بشكؿ إف ارتفاع مستكل التعميـ يعني امتبلؾ المرأة لرصيد مف المعرفة ، مما 
مكضكعي كمف ثـ إمكانية اتخاذ القرار المناسب في العمؿ كيبعدىا عف عكامؿ المخاطرة كفي الكقت نفسو تككف 
قراراتيا مبنية عمى أسس عممية بعيدة عف التحيز الذاتي كالمصالح الشخصية كالحاجات الفردية  فمستكل التعميـ 

عمى تحميؿ المكاقؼ كالمشكبلت التي قد تكاجييا في العمؿ كيعد مستكل التعميـ مف الحكافز يؤثر في إمكانياتيا 
 التي تدفع المرأة لمعمؿ .

 الدافع االجتماعي : -2

تقع عمى المرأة مسؤكليات كأعباء عائمية إضافة إلى مسؤكلياتيا في العمؿ كممارستيا األنشطة اإلجتماعية كالثقافية 
بيف أداء كاجبيا في العمؿ باإلضافة إلى مسؤكلياتيا في األسرة ، فاألسرة ىي كحدة ، كاستطاعت أف تكفؽ 

 اجتماعية التي يقع عمييا عبئ تغيير العادات كالتقاليد التي التتبلءـ مع الكضع الحالي .

مية العمؿ إف الدكافع االجتماعية تؤدم دكرا ىاما في تحفيز المرأة كدفعيا نحك العمؿ ، مف ذلؾ إيماف المرأة بأى
في حياة اإلنساف ، أك شعكرىا بكجكد كقت فراغ لدييا يمكف أف تقضيو بالعمؿ ، كما تنظر بعض المكظفات إلى 

ى مركز إجتماعي أعمى لتحقيؽ الذات مف ػالمساكاة مع غيرىا في العمؿ ، كيطمح البعض اآلخر الحصكؿ عم
كر بالمظير البلئؽ أماـ اآلخريف  كما أف تشجيع خبلليا ككذلؾ رغبة المرأة في اإللتقاء مع اآلخريف أك الظي

بعض األزكاج لزكجاتيـ لمعمؿ خارج المنزؿ لو أىمية في ىذا المجاؿ ، ككذلؾ التقدـ الباجتماعي الحاصؿ في 
القطر نتيجة لمتطكرات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية التي حدثت في اآلكنة األخيرة ككذلؾ عناية األحزاب 

 فع مكانة المرأة كتحريرىا .السياسية بر 

كيمعب التركيب السكاني أيضا دكرا ىاما في تحديد شركط أسس التكظيؼ ك العمؿ ، ككما تؤثر مرحمة التقدـ 
ية في ذلؾ المجتمع ففي المجتمعات ة كاالجتماعكالتخمؼ الحضارم في تركيبة العمؿ كعمى مستكياتيـ العممي

ف حكرا عمى الرجاؿ دكف النساء ، كتككف القراءة كالكتابة ىي مف شركط البدائية مازالت تمؤل شكاغر العمؿ كتكك 
التعييف كفي ىذه المجتمعات تكثر استخداـ المسنيف كالمسنات ممف اليجيدكف القراءة كالكتابة كيستخدمكف في 

 أعماؿ غير منتجة كالحراسة كأعماؿ الفراشة كتقديـ الخدمات إلى المكظفيف .

تكثر فييا استخداـ المكائف كالحسابات اإللكتركنية تستمـز ليذه االعماؿ مؤىبلت  كفي المجتمعات المتقدمة
متخصصة تشجع اختبلط الرجاؿ كالنساء في ىذه األعماؿ كتشتد المنافسة في التعييف كيتـ اختيار أفضؿ 

 المرشحيف كأكفاءىـ بعيدا عف التأثيرات الشخصية .
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فقد أثبثت المراة مكانتيا بكصفيا إنسانا مبدعا يسيـ في عممية التنمية اإلقتصادية كاستطاعت بكاسطة العمؿ أف 
 تعمؿ عمى ما يأتي :

 النظرة السمبية المتخمفة لعمؿ المرأة . * أف تكافح ضد

* المساىمة في الحياة العامة كفي عممية التنمية اإلقتصادية ، فبكاسطة العمؿ تستطيع المرأة أف تحافظ عمى 
 سرعة بناء اإلقتصاد الكطني .

 الدافع السياسي :  -3

ف الطبيعي أنو ال يمكف نكراف الدكافع إف الدكافع السياسية كانت دافعا ميما في تكجيو المرأة إلختيار العمؿ كم
ة تسيـ في بناء مجتمعيا مف خبلؿ العمؿ دافع سياسي ميـ فضبل تدفع المرأة لمعمؿ ،  فشعكر المرأالسياسية التي 

ع المرأة إلى العمؿ الذم أكد فػػعف تأثير األحزاب المتمثمة بتنظيماتو المختمفة كتعميماتو التي تعد عامبل ميما في د
ميمات تكفير التعميـ عمى نطاؽ كاسع لممرأة كتفير فرص العمؿ ليا كمساكاتيا بالرجؿ في النكاحي القانكنية مف أف 

األمكر التي تقع عمى عاتؽ الدكلة فضبل عف تكجيو اإلعبلـ مف المنظمات االلنسكية حكؿ أىمية دكر المراة في 
التي مف أبرزىا ) قانكف العمؿ العراقي ( كتعديبلتو رقـ العمؿ ، كما أف التشريعات القانكنية الصادرة عف الدكلة ك 

( يعد دافعا سياسيا كبيرا في تكجيو المرأة كزجيا في العمؿ نتيجة لمضمانات المادية 1970( لسنة ) 151)
كالمعنكية التي أكالىا القانكف لممرأة العراقية كلممرأة العامة بصكرة خاصة كفؽ قدراتيا الجسمية كاألكضاع 

 اعية التي تعيشيا ، حيث أفرد القانكف بابا لعمؿ المرأة ككضع شركطا لتعيينيا في دكائر الدكلة كالمصانع .االجتم

إف طبيعة الظركؼ السياسية التي تمر بيا البمداف كاألنظمة الحاكمة يؤثر تأثيرا مباشرا عمى نظـ العمؿ كعمى 
باألعماؿ الشاغرة عف طريؽ الكراثة ، كما أف الظركؼ عمميات اإلختيار كالتعييف في األنظمة اإلقطاعية المممكءة 

السياسية مازالت تؤدم دكرا بارزا في التأثير عمى طبيعة عمؿ المرأة ففي المجتمعات التي تؤمف بتعدد األحزاب 
 تشغؿ أغمب الكظائؼ عف طريؽ اإلنتخاب العمني.

عف طريؽ السمطة المركزية كىذه الكظائؼ ففي الدكؿ التي تؤمف بقيادة الحزب الكاحد تشغؿ أغمب شكاغر العمؿ 
تشغؿ في أغمب األحياف كال تعتمد عمى الكفاءة المطمكبة ، فالكالء لمحزب كالسمطة كاستبلـ المناصب اإلدارية مف 

 . المكاليف كالمكاالة لفكرة الحزب ىك األساس في عمميات اإلختيار كالتعييف
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 الدافع الشخصي : -4

يقصد بالدافع الشخصي ىي تمؾ الدكافع التي تكجد في شخصية المرأة كفي تككينيا النفسي ك الفكرم كيؤثر في 
العمؿ ، كقد ناضمت المرأة منذ زمف بعيد مف أجؿ نيؿ حقكقيا اإلنسانية كالتي تعد فييا حرية مكقفيا مف مسألة 

العمؿ أىـ حؽ ، كفتح مجاالتو أماميا كقد تعدد أشكاؿ ىذا النضاؿ طبقا لؤلكضاع االقتصادية كاالجتماعية 
 كالسياسية التي تنطمؽ المرأة مف داخميا لمتعبير عف مطالبتيا بحؽ مف الحقكؽ .

كيعد الدافع الشخصي مف الدكافع الرئيسية كالميمة التي تسيـ في اشتغاؿ المراة خارج المنزؿ ) بيتيا ( كأىمية ىذه 
الدكافع بالنسبة لممرأة العاممة إذ لـ يكف خركجيا إلى العمؿ مف دكف أىداؼ كغايات تطمح المرأة لتحقيقيا في ىذا 

 المجاؿ .

ي كممارستو في شتى الكظائؼ كعمى أساس كجكد حاجة اقتصادية أك الترقي إف اندفاع المرأة نحك العمؿ الخارج
إلى مركز كظيفي أعمى أك لزيادة الكعي السياسي أك لتعزيز مكانتيا االجتماعية ككذلؾ تعزيز لشخصيتيا كصحتيا 

اؿ المرأة إلى النفسية كتطكير قدراتيا الشخصية كالتعميمية كقرب مكاف العمؿ الكظيفي ، كقد يعكد السبب في اشتغ
أنو ال يكجد معيؿ يعيؿ العائمة ككذلؾ إلى التقدـ الصناعي الذم خمؽ أعماال متنكعة تدفع المرأة إلى العمؿ 

       كاالستفادة مف فرص التدريب التي تنمي ميارتيا .

دل عدد مف أما نساء الطبقة الغنية ممف لـ يعرفف دافع الحاجة إلى العمؿ فقد يحتقرف العمؿ مما خمؽ حافزا ل
النساء لمتكاسؿ عف العمؿ ، كال سيما في تمؾ الفترة التي سبقت النيضة التعميمية كالتربكية في العراؽ كالكطف 
ىماؿ إمكانياتيف العقمية اعتقادا بأف الحياة ال تحتاج مف المرأة سكل عكاطفيا لتنتج في أدكارىا األساسية  العربي كا 

ير طبيعة الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية التي تحيط بالمرأة ) زكجة كأـ ( كىذا متأت أيضا مف تأث
 كتحدد مسار حياتيا .

بالرغـ مف أف المكقؼ الديني كاضح مف عمؿ المرأة كدكرىا في المجتمع إال أف بعض المجتمعات تتشدد في عدـ 
عمؿ بؿ أف الديف اإلسبلمي حث المسمـ السماح لممرأة مف النزكؿ إلى ميداف العمؿ ، فاإلسبلـ لـ يمنع المرأة مف ال

كالمسممة عمى الكسب الحبلؿ كالعمؿ الخالص ، كفي صدر اإلسبلـ تقمدت المرأة مناصب إدارية كاجتماعية 
 كسياسية كحربية كنزلت إلى ميداف العمؿ عمى أف تنتقي العمؿ المناسب كالمبلئـ لقدراتيا .  

 

  

     

 

 

118 



  

 

 

           ؼ                                                                                                                 خ  ش   ص      

 

 دافع التحصيؿ : -5

يظير في خبلصة دراسة " آيد " أف طالبات الكميات دكات الرغبة الشديدة في العمؿ ِيؤكدف الحاجةإلى التنكع  
لمعمؿ كاف مرتبطا بالحصكؿ عمى درجة جامعية التي تبدك كبدكرىا دليبل عمى دافع التحصيؿ   فالدافع األقكل

لؾ تظير أىمية دافع التحصيؿ مف نتائج بحث " كميجر " فقد تبيف أف األميات المشتغبلت المكاتي قطعف ذكل
األميات العامبلت كف لؾ تبيف أف ذمرحمة في التعميـ أكثر مف تمؾ التي قطعتيا األميات غير العامبلت ،ك

 يتكقعف غالبا اإلستمرار في العمؿ بعد الزكاج.

 ات : ذدافع اإلستمتاع بالعمؿ كقيمة لتأكيد ال -6

( أما عاممة مف الطبقة المتكسطة يفضمف العمؿ إدا 50( أرباع العدد مف أصؿ )3فقد تبيف مف بحث " بارك " أف )
أما بيضاء عاممة في  " دكات ظركؼ  88فماف " أف مف بيف لؾ كجد " ىك ذكاف يتكقؼ عمى مجرد اإلختيار ، كك

كيتخدف مكاقؼ ايجابية  "  detroitاجتماعية كاقتصادية مختمفة ، حكالي ثبلثة أرباع المجمكعة يستمتعف بعمميف
 اتجاىو .

مف األميات العامبلت مف الطبقة المتكسطة بأنيف يعممف أكال كي  % 84كما كجدت دراسة "ياراك" أف نسبة 
يحققف دكاتيف ككدلؾ يستخدمف ميارات خاصة كيرضيف حاجاتيف لمبقاء بصحبة اآلخريف ، كىناؾ ميؿ عاـ بيف 
المشتغبلت المتزكجات أكثر منو مف المشتغبلت غير المتزكجات في اعتبار أف العمؿ ىاـ ، إد يعطييف 

شباع ذلقيمة إلى جانب دافع اإلستمتاع بالعمؿ كتحقيقو لماإلحساس با ات ، فيناؾ الرغبة في صحبة اآلخريف كا 
 الحاجة االجتماعية .

كما أثبثت " فردينيا لدزفيج " أف المرأة تخرج لمعمؿ تحت إلحاح الضبط االنغعالي لشعكرىا بالكحدة أكثر مف 
م قاـ بو في مقاطعة " النكشير " أف ذقدر في البحث ال خركجيا إلى العمؿ تحت ضبط الحاجة االقتصادم ، كقد

بيف كؿ ثبلثة نساء متزكجات يعممف ، كاحدة فقط منيف تعمؿ ضبط الدافع االقتصادم ، أم لتغطية النفقات 
المنزلية أكإلعالة األسرة ، أما الباقيات فيمتحقف بالعمؿ ألسباب أخرل كالرغبة في الخركج ك الشعكر بالرضا عف 

 كاتفاؽ العمؿ مع ميكليف .العمؿ 

مف األميات المكاتي تخرجف مف الكميات بنيكيكرؾ أف نصؼ مجمكعة المكاتي كف  100ففي دراسة " فيشر " ؿ 
يعممف يشعرف بالممؿ كالضجر أثناء كجكدىف بالمنزؿ كأف خدمة األطفاؿ كالقياـ باألعماؿ المنزلية أصبحت متعبة 

مشتغبلت فقد قرر أف الطمكح لمستقبؿ عممي كبير ىك السبب الدم مف ، أما أصغر المجمكعات مف األميات ال
 أجمو يعممف .
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 نسبة إشتراؾ المرأة في سوؽ العمؿ :العوامؿ المؤثرة في  -سادسا 

ىناؾ عكامؿ إقتصادية كاجتماعية كديمغرافية متشابكة تمعب دكرا فعاال في عممية جذب المرأة لمعمؿ خارج المتزؿ 
 ( 11)كأىـ ىذه العكامؿ التي تشجع المرأة عمى العمؿ كاإلقباؿ عميو ىي :

 * التعميـ والتأىيؿ والتدريب :

يزيد التعميـ كالتدريب مف مكانة المرأة عمى العمؿ كيرفع مستكل تكقعاتيا في الحياة ، كيخفض نسبة الخصكبة 
 كيضعؼ التقاليد ، كيساىـ في تحسيف فرص التكظيؼ لممرأة .

مي كىذا ما تبرزه اإلحصائيات إذ تبيف أف نسبة مساىمة المرأة في النشاط اإلقتصادم ترتفع مع ارتفاع المؤىؿ العم
الذم تحصؿ عميو كىذا طبيعي ، فالمرأة عند حجصكليا عمى مؤىؿ عممي تصبح غير راغبة في التفرغ لؤلعماؿ 

 المنزلية الركتينية المممة ، كتسعى جاىدة لئلستفادة مف المؤىبلت التي حصمت عمييا .

ة كأما أكثر مما يييئيا لدخكؿ إف تعميـ المرأة في كثير األحياف ينظر إليو باعتباره عامبل يييء المرأة لتصبح زكج
مجاؿ العمؿ ، ككثيرا مف الكتب المدرسية المتبعة في مناىج التعميـ التعكس صكرة المرأة متقدمة كتبرزىا كإنساف 
فعاؿ كناشط إقتصادم كاجتماعي فيي غالبا ما تصكرىا عمى أنيا ممتزمة بدكرىا الرئيسي كالكحيد أال كىك دكر 

 لتقميدم طبعا.األـ كربة المنزؿ الدكر ا

أما فيما يخص التدريب الميني لمفتيات فبل يزاؿ غير متطكر في أحسف الحاالت لـ يحصؿ التعميـ الميني أك 
مف الفتيات في الكطف العربي ككؿ ، حيث أف برامج التدريب بشكؿ عاـ في الكطف  % 15أك  4الفني إال عمى 

العربي كمف بينيـ الجزائر ، تيدؼ إلى إبراز الدكر اإلقتصادم التقميدم لمنساء ، حيث تحدد تحضيرىف مف أجؿ 
 ميف معينة في قطاع الخدمات مثؿ التمريض ، كالنسيج كالتعميـ ، كأعماؿ السكريتارية .

كىناؾ أسباب أخرل البد مف اإلشارة إلييا كىي أسباب ذاتية خاصة بالمرأة نغسيا كالتي تؤثر في نسبة مشاركة 
المرأة في سكؽ العمؿ أم تساىـ في اقبلؿ نسبة خركج المرأة لمعمؿ كتتمثؿ في شخصية المرأة كالتي مازالت تعاني 

كار القديمة كالعادات كالتقاليد التي كانت سائدة مف قبؿ حيث السمبية كعدـ الثقة بالنفس بالئلضافة إلى آثار األف
تتباىى الكثير مف الطالبات بأنيف لسف بحاجة لمعمؿ ، كأف مجرد رغبتيا في الحصكؿ عمى درجة جامعية ليس 
سكل سبلح تحتجف إليو في المستقبؿ ، كىذه األفكار لؤلسؼ تسيطر عمى أفكار الكثيرات مف الطالبات في التعميـ 

 لعالي ، فيدفيف األكؿ يتركز حياتيف الزكجية كحياة أطفاليف فيما بعد .ا
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اليجكز إغفاليا عمى الرغـ مف أنيا مف أسباب كنتائج أساليبنا ىذه العكامؿ ميمة فيي عكامؿ نفسية تمثؿ ظكاىر 
 التربكية .

كمتى فيمت المرأة دكرىا كبمغت مستكل الكعي الكامؿ بأف كظيفتيا كعمميا ليس مجرد كظيفة حينئد سكؼ تدرؾ 
 أف ىذا يمنحيا عدة فكائد أىميا :

كزيادة احساسيا بمكانتيا االجتماعية نتيجة تغيير تكسيع آفاقيا كتدعيـ شبكة عبلقتيا االجتماعية كاالقتصادية  -
 المفيكـ التقميدم بدكر الزكج كالزكجة .

% عمى شؤكف األسرة ، السيما كأف المرتبات في 50مساىمتيا في ميزانية األسرة بصكرة تكفؿ ليا الكالية بنسبة  -
ة اجتماعية كاقتصادية مبلئمة لؤلسرة ، كثير مف الدكؿ العربية لـ تعد تسمح لمزكج بمرتبو فقط القياـ بتكفير حيا

باإلضافة إلى أف بمرتبيا تضمف استمرار المستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة في حالة كفاة الزكج كبذلؾ 
أزاحت عمى زكجيا ضغكطات كثيرة ، كالتي كانت ترىؽ أعصابو المتمثمة في خكفو عمى مستقبؿ أسرتو مف بعده 

. 

نما  كما أنيا سكؼ تدرؾ بأف - المرأة المثالية لـ تعد تمؾ التي تضحي بنفسيا في سبيؿ سعادة زكجيا كأسرتيا كا 
 المفيكـ اآلف لممرأة المثالية ىي تمؾ الناجحة في عمميا كفي بيتيا .

كما أف العمؿ يضمف لمفتاة في حالة عدـ زكاجيا حياة اجتماعية كاقتصادية مبلئمة بدال مف االعتماد عمى  -
 ف اآلخريف .مساعدة أك احسا

باإلضافة إلى احتراـ المجتمع لممرأة العاممة فيك يضمف ليا اإلحتراـ بما تقدمو مف اسيامات اجتماعية  -
 كاقتصادية عمى مستكل األسرة كمستكل المجتمع ككؿ .

 أىداؼ تشغيؿ المرأة : -سابعا 

االنتاج المباشر يحقؽ األىداؼ أنعمؿ المرأة خارج البيت كدخكليا مجاؿ  2003ترل سمكل "عثماف صديؽ " 
 التالية :

 اكتساب المرأة مكانة اجتماعية في المجتمع . -

 ارتفاع دخؿ األسرة . -
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التقميؿ مف الخكؼ الدم تعيشو المرأة عندما يسيطر عمييا شبح الطبلؽ أك تعدد الزكجات فالعمؿ يزيد مف  -
 شعكرىا عمى مستقبميا .

 (12)انخفاض نسبة اعالة المرأة . -

 المبادئ األساسية لعمؿ المرأة : -ثامنا 

 يمكف أف نكضح المبادئ األساسية في عمؿ المرأة في النقاط التالية :

 مبدأ المساواة بيف الرجؿ والمرأة : -1

حرصت أغمب االعبلنات عف حقكؽ اإلنساف عمى التأكيد عمى مبدأ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في كافة الحقكؽ ، 
فميثاؽ األمـ المتحدة كرس قانكنا كألكؿ مرة في التاريخ حكؿ مبدأ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة كحؽ مف الحقكؽ 

مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو " يشيع في العالـ احتراـ حقكؽ اإلنساف  55فتنص المادة  األساسية لئلنساف ،
كالحريات األساسية ببل تمييز حسب الجنس كالمغةأك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء مع مراعاة كؿ الحقكؽ 

تماعية كالثقافية الصادرة عف مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالج 7فعبل " ثـ جاءت المادة 
بمناسبة عقد األمـ المتحدة لممرأة كىده بمثابة إعبلف  1979كاتفاقية األمـ المتحدة لعاـ  1966األممالمتحدة عاـ 

 لحقكؽ المرأة في سائر المجاالت السياسية كاالقتصادية كالثقافية كالمدنية .

 مبدأ المساواة في األجور وشروط العمؿ : -2

لمبدأ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة بشكؿ عاـ كانتقمت ىده المساكاة إلى مجاؿ العمؿ فتمـز أصحاب األعماؿ تطبيقا 
بضركرة المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في األجر كشركط العمؿ حيث أقرت االتفاقية الصادرة عف الجمعية العامة 

ط عمؿ عادلة كمرضية بالخصكص األجر عمى أنو لكؿ شخص الحؽ في التمتع بشرك  1966لؤلمـ المتحدة عاـ 
المنصؼ كالمكافأة المتساكية عند تساكم قيمة العمؿ دكف أم تمييز كأف يضمف لممرأة نفس شركط العمؿ كأف 

 تتقاضى أجر يساكم أجر الرجؿ عند تساكم العمؿ .

 تنظيـ األوقات الخاصة بالمرأة : -3

االقتصادية كاالجتماعية كعممية التنمية ، ظيرت الحاجة لتطكير كتحسيف نظرا ألىمية دكر المرأة في الحياة 
ظركؼ كأكضاع المرأة العاممة ، فقد اىتمت المنظمتيف الدكليةكالعربية بقضايا المرأة كأصدرت العديد مف 

 االتفاقيات التي تضمنت االلتزاـ بسف التشريعات كاتخاد تدابير لحماية المرأة العاممة .
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عمى  11-90مف القانة  55ففي الجزائر خضع عمؿ المرأة لتشريعات كاضحة خاصةباألمكمة فقد نصت المادة 
 مايمي :

 رة ماقبؿ الكالدة كمـ يعادليا عطمة األمكمة طبقا لمتشريع المعمكؿ بو .تستفيد العامبلت خبلؿ فت -

 ة .ػػامكانية االستفادة مف تسييبلت حسب الشركط المحددةفي النظاـ الداخمي لمييئة المستخدم -

أسابيع بعد الكضع مع التمتع بجميع الحقكؽ التي نص عمييا قانكف  6أسبكع مف بينيا  14تقدر العطمة ب  -
 ه الفترة .ذى خبلؿم تتقاضاه كامبل ذاألجر ال ذؿ كقكانيف التأمينات ككالعم

أف تنقطع عف العمؿ لمدة أسبكع كالتي قدرت بساعتيف يكميا لمدة ستة أشير األكلى كساعة كاحدة لمدة ستة  -
 ( 13)أشير مف بعد المدة األكلى .

 موقؼ الديف مف عمؿ المرأة : -تاسعا 

المراة مف منظكر شمكلي يقكـ عمى ركيزة أساسية تتعمؽ بإعطاء المرأة حؽ العمؿ كفقا إف االسبلـ يعالج عمؿ 
لدكرىا في الحياة اإلنسانية كمسؤكليتيا المباشرة لرعاية األسرة كانسجاميا مع مامنحيا اهلل تعالى مف مكاىب 

ي أنشطة اقتصادية محددة كاستعدادات فطرية كاتجاىات نفسية كميكؿ كغرائز مختمفة يمكف أف تتيح ليؿ العمؿ ف
.(14) 

كمف خبلؿ استقراء النص القرآني يتضح لنا أف معالـ النظرية القرآنية في مجاؿ عمؿ المرأة تقكـ عمى ثبلث دعائـ 
 جكىرية يكمؿ بعضيا بعضا كىي :

 الدعامة األكلى : اإلصبلح 

 الدعامة الثانية : اإليماف 

 الدعامة الثالثة : الثكاب 

كمف أبرز األمثمة القرآنية التي تجمع بيف متغيرات الصبلح كاإليماف كالثكاب يمكف الكقكؼ عمييا كشركط كاضحة 
 لعمؿ المرأة تتجمى بتتبع النصكص القرآنية التالية :
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 قكلو تعالى " فاستجاب ليـ ربيـ أني الأضيع عمؿ منكـ مف دكر أك أنثى بعضكـ مف بعض " 

ا كقكلو تعالى " مف عمؿ صالحا مف دكر أك أنثى كىك مؤمف فمنحيينو حياة طيبة كلنجزينيـ أجرىـ بأحسف ماكانك 
 ( .90يعممكف " ) سكرة النحؿ آية 

نما ذكيتضح مف ى ا الخطاب في ىده النصكص القرآنية أف الفئة المستيدفة ليس الرجؿ كحده كال المرأة كحدىا كا 
 كر أك أنثى " ذالرجؿ كالمرأة عمى حد سكاء كدلؾ بقكلو تعالى " مف 

مضمكف الخطاب الشرعي عبلكة عمى معيار ىـ في تحديد صبلح المرأة لمعمؿ يعتمد عمى إال أف المعيار األ
المبلئمة كالقدرة كالحاجة التي تقتضييا ظركؼ المجتمع المختمفة كلذا فإف مجاالت التطكر كالتقدـ اإلقتصادم 
تسمح لممرأة باإلنخراط في العديد مف األنشطة االقتصادية ، كتتمكف المرأة خبلؿ ذلؾ مف اكتساب المعارؼ 

الميارات الكثيرة فقد أجاز اإلسبلـ لممرأة بالعمؿ حيث أف العمؿ اسـ شامؿ لكؿ ما يقكـ بو الخاصة كتعمـ التدريب ك 
 اإلنساف مف جيد ذىني أك بدني كىذا اليمنع المرأة منو أصبل .

كاألصؿ في العمؿ جائز شرعا لمرجؿ كالمرأة بشرط تحفظ لممرأة كرامتيا كعفتيا كيتناسب مع فطرتيا كتدبير شؤكف 
 دىا مع عدـ اإلختبلط قدر اإلمكاف إال لضركرة أك حاجة .بيتيا كأكال

 (15):إيجابيات وسمبيات عمؿ المرأة وكيفية تقميميا  -عاشرا 

 إيجابيات عمؿ المرأة : -1

رفع عجمة التنمية االقتصادية في الببلد كاالستفادة مف الككادر النسائية ذات الخبرة العممية المتميزة  باإلضافة  -
 إلى سعكده الكظائؼ النسكية .  

التي تختصر الجيد، كتقمؿ الكقت  أف العمؿ فيو شغؿ لكقت الفراغ لدل المرأة خاصة مع تكفر اآلالت الحديثة ، -
ذا كضع في االعتبار كجكد الخادمات تبيف مقدار الكقت الفائض لدل المرأة  .  البلـز لمقياـ بشئكف البيت ، كا 

كلذلؾ يفضؿ تشجيع مجاالت العمؿ التطكعي الخيرم لمنساء لشغؿ أكقات الفراغ إذا كانت السيدة ال تحتاج لمدخؿ 
 لتزاـ بكقت عمؿ طكيؿ .  المادم أك ال تستطيع اال
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فتصبح المرأة عنصرا فعاال يساعد في التنمية، كيشارؾ في ازدىار  إف العمؿ يشعر المرأة بقيمتيا في المجتمع ، -
البمد . كلذلؾ نرل العديد مف المكظفات في مراكز قيادية كذكات خبرة كتدريب عاٍؿ يساىمف مساىمة فعالة في 

 حقكؿ العمؿ المختمفة . 

لمرأة العاممة قد ساىمت بكضكح ساىـ عمؿ المرأة في رفع دخؿ األسرة كزيادة درجة الرفاىية لدييا ، كما أف ا -
في سد حاالت الفقر كالعكز لكثير مف األسر كىذا أمر ميـ في سبيؿ الحفاظ عمى الكرامة كالعزة الشخصية ككؼ 
اليد عف السؤاؿ كما يترتب عميو مف ذّؿ كتعرض لمميانة ، كما أضاؼ عمؿ المرأة قكة اقتصادية أخرل لكثير مف 

 ضؿ.األسر مكنيا مف تحقيؽ حياة أف

كعمى الرغـ مف اإليجابيات العديدة لعمؿ المرأة ، إال أنو قد رافؽ خركجيا لمعمؿ حدكث العديد مف السمبيات كعمى الرغـ مف اإليجابيات العديدة لعمؿ المرأة ، إال أنو قد رافؽ خركجيا لمعمؿ حدكث العديد مف السمبيات 
الناتجة عف عدـ القدرة عمى التكفيؽ بيف متطمبات البيت كالعمؿ أك لسكء التخطيط كفي أحياف أخرل ألسباب الناتجة عف عدـ القدرة عمى التكفيؽ بيف متطمبات البيت كالعمؿ أك لسكء التخطيط كفي أحياف أخرل ألسباب 

  شخصية . شخصية . 

 سمبيات عمؿ المرأة : -2

  العالقات الزوجية :العالقات الزوجية :  --
نتيجة لتبدؿ مكانة المرأة العاممة كشعكرىا باالستقبللية كامتبلؾ حرية القرار كالتحرر مف كثير مف القيكد نتيجة لتبدؿ مكانة المرأة العاممة كشعكرىا باالستقبللية كامتبلؾ حرية القرار كالتحرر مف كثير مف القيكد 
األسرية كاالجتماعية ، أدل ذلؾ كمو في بعض األحياف إلى ظيكر حاالت االعتداد بالذات كالرغبة في التحكـ األسرية كاالجتماعية ، أدل ذلؾ كمو في بعض األحياف إلى ظيكر حاالت االعتداد بالذات كالرغبة في التحكـ 

الشقاقات مف جانب المرأة ، كذلؾ قد ينتج الشقاقات مف جانب المرأة ، كذلؾ قد ينتج كالسيطرة الذم قد يسيء إلى العبلقة الزكجية فيككف أحد مصادر كالسيطرة الذم قد يسيء إلى العبلقة الزكجية فيككف أحد مصادر 
مف شعكر الزكج بالغيرة لتميز الزكجة كنجاحيا في العمؿ ، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ ارتفاع معدؿ الخبلفات مف شعكر الزكج بالغيرة لتميز الزكجة كنجاحيا في العمؿ ، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ ارتفاع معدؿ الخبلفات 
الزكجية كىذه الخبلفات تظير بأشكاؿ مختمفة منيا عف طريؽ الطبلؽ النفسي حيث يعيش الطرفاف في بيت الزكجية كىذه الخبلفات تظير بأشكاؿ مختمفة منيا عف طريؽ الطبلؽ النفسي حيث يعيش الطرفاف في بيت 

بينيما بؿ يكثر الشجار كىذه العبلقات الزكجية الشكمية راجعة لضغط بينيما بؿ يكثر الشجار كىذه العبلقات الزكجية الشكمية راجعة لضغط كاحد ، كلكف ال تكجد عبلقة حميمة كاحد ، كلكف ال تكجد عبلقة حميمة 
العرؼ كخكؼ الزكجيف عمى السمعة كالمكانة االجتماعية . كما أف ارتفاع نسبة الطبلؽ عمى مستكل العرؼ كخكؼ الزكجيف عمى السمعة كالمكانة االجتماعية . كما أف ارتفاع نسبة الطبلؽ عمى مستكل 
المجتمعات العربية يمثؿ مؤشرا كاضحا عمى اضطراب العبلقات الزكجية كاألسرية كما ينذر بعكاقب كخيمة المجتمعات العربية يمثؿ مؤشرا كاضحا عمى اضطراب العبلقات الزكجية كاألسرية كما ينذر بعكاقب كخيمة 

  ار األسرة كالمجتمع لما لمطبلؽ مف عبلقة سمبية تتصؿ بالتربية كالتنشئة كمستقبؿ األبناء.ار األسرة كالمجتمع لما لمطبلؽ مف عبلقة سمبية تتصؿ بالتربية كالتنشئة كمستقبؿ األبناء.تتصؿ باستقر تتصؿ باستقر 
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كقد تنتج حاالت شاذة مف حاالت العبلقة المحرمة خارج البيت الزكجي بسبب اعتبلؿ العبلقة الزكجية كالنظر كقد تنتج حاالت شاذة مف حاالت العبلقة المحرمة خارج البيت الزكجي بسبب اعتبلؿ العبلقة الزكجية كالنظر 
لممرأة نظرة دكنية في حيف تحظى بمكانة عالية كاحتراـ جيد بيف زميبلتيا كضمف الكادر العامؿ معيا ، في حيف لممرأة نظرة دكنية في حيف تحظى بمكانة عالية كاحتراـ جيد بيف زميبلتيا كضمف الكادر العامؿ معيا ، في حيف 

العائمي مما يجعميا تبحث عف األمف النفسي العائمي مما يجعميا تبحث عف األمف النفسي   قد تتعرض لمكثير مف القسكة كالقير كاألذل كالتيميش في البيتقد تتعرض لمكثير مف القسكة كالقير كاألذل كالتيميش في البيت
كاالستقرار العاطفي عند اآلخريف الذيف يكفركف ليا شعكرا باألمف عبر كممات اإلطراء كالمجاممة المزيفة كاالستقرار العاطفي عند اآلخريف الذيف يكفركف ليا شعكرا باألمف عبر كممات اإلطراء كالمجاممة المزيفة 

إف احتكاء المشكبلت الزكجية ينبغي أف يحظى باىتماـ كاسع مف قبؿ األزكاج إف احتكاء المشكبلت الزكجية ينبغي أف يحظى باىتماـ كاسع مف قبؿ األزكاج   ،،كيصطادكف في الماء العكر كيصطادكف في الماء العكر 
  ي اآلثار المدمرة التي تؤكؿ إليو . ي اآلثار المدمرة التي تؤكؿ إليو . كالزكجات كالمجتمع لتبلفكالزكجات كالمجتمع لتبلف

كما أف إىماؿ المرأة العاممة لزكجيا كانشغاليا لفترات طكيمة في العمؿ ، ثـ شعكرىا بالتعب في المنزؿ كرغبتيا في 
الراحة كقت تكاجده كعدـ قدرتيا عمى التحدث إليو يؤدم إلى التباعد بيف الزكجيف مما لو آثار سيئة عمى نفسية 

ففي إحدل الدراسات التي  تمت عمى عدد مف الزكجات العامبلت ، ذكرت السيدات جممة مف تمؾ كٍؿ منيما . 
% 42% منيف بقكليا: أضايؽ زكجي بغيابي عف البيت عندما يككف متكاجدا فيو. كأجابت 84اآلثار، فقد أجابت 

: أؤلـ زكجي   %23منيف : أثير أعصاب زكجي بكبلمي حكؿ مشاكؿ عممي مع رؤسائي كزميبلتي . كأجابت 
% 12%: أقمؽ زكجي بتأجيؿ فكرة إنجاب طفؿ آخر، كقالت 22بتركي لو كحيدا في حاالت مرضو الشديد، ك 

% 9منيف : أثير أعصاب زكجي عندما أرغب في أف يككف لي رأم أساسي في المكاضيع اليامة في األسرة . ك 
 زؿ كالطبخ كغسؿ األكاني كالمبلبس .أثير أعصاب زكجي عندما أطمب منو مساعدتي في إدارة شئكف المن

 األطفاؿ :األطفاؿ :  --

أف غياب األـ العاممة في مرحمة الرضاعة لفترات طكيمة في العمؿ يقمؿ إدرار المبف, كقد تضطر بعض النساء  
إلى فطاـ الطفؿ في سف مبكرة, ألف عمميا ال يتيح ليا فرصة تغذية نفسيا التغذية المبلئمة لفترة الرضاعة كتكجد 

إلى  زيادة الميكؿ االجتماعية ، لذا فالطفؿ يحتاج طكؿ فترة الرضاعة الطبيعية تؤدم إلى دالئؿ عممية عمى أف
 األـ اليادئة المتفرغة لعممية اإلرضاع ليكتسب الراحة النفسية كالنمك الطبيعي، كنجد أف المرأة في الياباف  مثبلن 

رج في األمكمي في رعاية األطفاؿ بصكرة تفكؽ كثيران المرأة األمريكية لذا فإف األـ اليابانية ال تند تؤدم دكرىا
  السمـ الكظيفي الذم يؤدم إلى الحصكؿ عمى كظيفة مدل الحياة بؿ تترؾ عمميا بعد الزكاج .

عمماء النفس في إرجاع الفركؽ بيف األفراد، إلى ما يتمقكنو عف أبكييـ مف مككنات كراثية،  كأساليب  كيتفؽ     
ال يمكف أف تحؿ الخادمات كالمربيات  التنشئة التي تتبعيا األسرة في تربية أبنائيا باإلضافة إلى عكامؿ أخرل. ك

 كدكر الحضانة محؿ األـ في التربية كالتكجيو لؤلبناء . 
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ث تكثر أعداد الخادمات كالمربيات بسبب غياب المرأة في العمؿ أك انشغاليا في كفي منطقة الخميج العربي حي
الكاجبات االجتماعية أدل ذلؾ إلى حدكث العديد مف التأثيرات الكاضحة عمى األطفاؿ كالتي أكضحتيا نتائج 

مف نتائجيا أسرة، ككاف  31اـ(  شممت 985الدراسات الحديثة كمنيا الدراسة التي أجريت في البحريف ) عاـ 
ضعؼ قدرة األبناء عمى تحمؿ مسئكلية خدمة أنفسيـ ؟ نتيجة االعتماد عمى الخدـ ، كما أف أثر المربيات غير 

 المسممات عمى األبناء مف الناحية الدينية كاف كاضحا . 

 أسرة ، ككانت نسبة 160اـ( شممت  984كفي دراسة أجرتيا كزارة الشئكف االجتماعية كالعمؿ بعماف )عاـ 
% كاتضح مف البحث أف ثمث عدد األطفاؿ في العينة يتأثر بمغة المربية، كيستعمؿ 52العامبلت مف ربات البيكت 

المغة االنجميزية في التفاىـ ، كما اتضح أف دالالت النمك النفسي كاالعتماد عمى النفس ذات معدؿ أعمى لدل 
 لمتفاعؿ مع اآلخريف كممارسة ـ دكر الزعامة كالقيادة أطفاؿ األسر التي ال تستخدـ مربيات ، كػما أ نيـ أكثر ميبل

دراؾ معنى الصكاب كالخطأ ، مف أطفاؿ األسر التي تستخدـ مربيات.   ، كا 

ىػ( كشفت  1424دراسة استطبلعية ميدانية عف اتجاىات المرأة السعكدية نحك الخادمات نشرت عاـ )  كفي
الدراسة  % مف السيدات السعكديات ال يرغبف في استخداـ الخادمات المنزليات حيث تبيف 47.2النتائج أف حكالي 

بدكف أكالد ، كبينت الدراسة أف باقي  كغالبيتيف مف العازبات أك متزكجات سنة 29-20أنيف في فئة العمرية مف 
أف  % مف الراغبات في كجكد الخادمات حيث يتسمف بعدد مف الخصائص أىميا52.8نسبة شريحة الدراسة 

سنة ( كالغالبية لدييف أكالد كيؤيدف العمؿ, أما  الطالبات  39-20معظميف متزكجات كفي سف اإلنجاب) مف 
كأكضحت الدراسة أف مف أىـ المشكبلت التربكية الناتجة عف كجكد المرحمة الجامعية .   منيف فيدرسف في

%  يميو التأثير عمى 36.2الخادمة األجنبية لدل األسرة السعكدية يتمثَّؿ في التأثير عمى الديف كالعقيدة بنسبة 
التربية %, ثـ تأثير 30.4الطفؿ عف أمو كتعمقو بالخادمة بنسبة  % ، ثـ انصراؼ46.3العادات كاألعراؼ بنسبة 
 % . 24.6%، كأخيران التأثير في اآلداب كاألخبلؽ بنسبة37في سمكؾ الطفؿ بنسبة 

مف طبلب المدارس في انجمترا حيث تمجأ األميات العامبلت إلى ترؾ 1515 كفي دراسة ميدانية أجريت عمى 
تأثير عمى التحصيؿ العممي األبناء في دكر الحضانة كلدل المربيات في المنازؿ تبيف أف البيئة غير المستقرة ليا 

 % . 45لمطبلب بنسبة 
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إف مف أعظـ كأخطر أضرار عمؿ المرأة عمى طفميا، اإلىماؿ في تربيتو ، كمف ثـ تييئة الجك لبلنحراؼ كالفساد، 
كلقد شاعت في الغرب عصابات اإلجراـ مف مدخني الحشيش كاألفيكف ، كأرباب القتؿ كاالغتصاب الجنسي، 

 كأكثرىـ نتاج لمتربية السيئة أك اإلىماؿ مف األبكيف . 

 ت والسائقيف : المواصال -

تكاجو المرأة العاممة عددان مف المشكبلت الخاصة باالنتقاؿ إلى مكاف العمؿ بسبب اختبلؼ مكاعيد عمؿ الزكج أك 
كلي األمر ، كذلؾ لعدـ تكفر شبكة مكاصبلت عامة في المدف مثؿ المترك ، مما يضطرىا إلى االستعانة 

أشيرات لمعمؿ مف خارج المممكة العربية السعكدية . كليؤالء بالسائقيف ، إما مف داخؿ البمد أك المستقدميف بت
مشكبلت عديدة منيا عدـ إجادة المغة العربية ، الجيؿ بشكارع المدينة التي يعمؿ بيا ، الجيؿ بقكاعد قيادة 
السيارات . كذلؾ تكاجو المرأة مشكبلت أخرل منيا عدـ تكفر سكف لمسائؽ قريب مف المنزؿ خاصة البلتي يسكف 

شقؽ ، مما يضطرىف إلى تأجير مساكف لمسائقيف بعيدة عف سكف األسرة . إضافة إلى ممارسة ىؤالء السائقيف  في
لمعديد مف السمككيات السيئة . كتمجأ العديد مف العامبلت إلى استخداـ كسائؿ النقؿ المشتركة مف سيارات أك 

 سائؽ .  حافبلت نتيجة لعدـ القدرة عمى تحمؿ مصاريؼ السيارة الخاصة كال

  السموؾ االستيالكي:السموؾ االستيالكي:  --

تصاعدت كتيرة السمكؾ االستيبلكي بشكؿ غير مسبكؽ بسبب القدرة االقتصادية الجديدة عند المرأة فارتفعت تصاعدت كتيرة السمكؾ االستيبلكي بشكؿ غير مسبكؽ بسبب القدرة االقتصادية الجديدة عند المرأة فارتفعت 
حاالت التسابؽ المحمكـ لشراء المقتنيات الكمالية في" ماراثكف" التباىي كالتفاخر كالذم بدكره يدؿ عمى فقداف حاالت التسابؽ المحمكـ لشراء المقتنيات الكمالية في" ماراثكف" التباىي كالتفاخر كالذم بدكره يدؿ عمى فقداف 

  كاالنسياؽ في تقميد الغير.كاالنسياؽ في تقميد الغير.التكازف كضعؼ نضج الشخصية التكازف كضعؼ نضج الشخصية 

كأدل ىذه بدكره إلى أنماط  ،كلقد ساىـ عمؿ المرأة إلى حد كبير في شيكع الركح االستيبلكية لدل المجتمع 
 ، كمتابعة المكضات العالمية في المباس كالزينة . كيبدك أف الركح االدخارية لدل المرأة قميمة سمككية غير محمكدة

ُنشر ىذا الخبر: عقد في كندا مؤتمر نسائي شاركت فيو أكثر  302يدة المسممكف عدد ، بؿ كقميمة جدا ،  ففي جر 
مف خمسيف دكلة عمى مستكل العالـ ، كقد ناقش المؤتمر مكضكعيف رئيسيف ىما : العنؼ ضد النساء، كالمساكاة 

لعالـ بينما ال يمتمكف أكثر االقتصادية بيف الرجؿ كالمرأة، كقد تبيف أف النساء يشكمف ثمثي عدد القكة العاممة في ا
 % مف مجمكع ممتمكات كعقارات كثركات العالـ . 1مف 

كالمرأة العاممة تحتاج إلنفاؽ الكثير مف راتبيا ، منو ما ينفؽ عمى الخدـ كالمربيات أك عمى دكر الحضانة، كمنو 
 ما ينفؽ عمى السائقيف ، كمنو ما ينفؽ عمى المبلبس كالزينة لحرص المرأة البالغ عمى ذلؾ . 

 

 

 
128 



  

 

 

           ؼ                                                                                                             خ  ش   ص  

 

كلقد ساىـ عمؿ المرأة السعكدية في تكفير اليد العاممة المحمية ، كلكنو بجانب ذلؾ جمب أيد عاممة أجنبية ليا 
خمفتيا امرأة سعكدية، كالبد أف يككف ذلؾ مصحكبا بمجيء خادمة  -امرأة متعاقدة تقريبا  أضرارىا الفادحة . فكؿ

 أك أكثر. 

 اقتراحات لمتقميؿ مف سمبيات عمؿ المرأة : -3 

إف تجاكز المشكبلت المتعمقة بعمؿ المرأة بحاجة إلى عمؿ شاؽ كمضف ككاسع ، تشارؾ فيو العديد مف الجيات إف تجاكز المشكبلت المتعمقة بعمؿ المرأة بحاجة إلى عمؿ شاؽ كمضف ككاسع ، تشارؾ فيو العديد مف الجيات 
في المجتمع ، يتركز عمى تنمية شخصية المرأة كمفيكـ العمؿ ، كذلؾ العمؿ عمى تغيير المفاىيـ السائدة عف دكر في المجتمع ، يتركز عمى تنمية شخصية المرأة كمفيكـ العمؿ ، كذلؾ العمؿ عمى تغيير المفاىيـ السائدة عف دكر 

ؿ المرأة تأخذ في االعتبار مسؤكليات المرأة األسرية ؿ المرأة تأخذ في االعتبار مسؤكليات المرأة األسرية المرأة كالرجؿ في الحياة األسرية ، كصياغة قكانيف جديدة لعمالمرأة كالرجؿ في الحياة األسرية ، كصياغة قكانيف جديدة لعم
. كلنا في تجارب الدكؿ المتقدمة كالمجتمعات األخرل الكثير مف الدركس كالعبر كالتي يمكف دراستيا كاألخذ . كلنا في تجارب الدكؿ المتقدمة كالمجتمعات األخرل الكثير مف الدركس كالعبر كالتي يمكف دراستيا كاألخذ 
بالجيد منيا عند التخطيط . كيمكف ذكر بعض النقاط التي تساىـ في خمؽ جك مف االيجابيات كتساىـ في تدارؾ بالجيد منيا عند التخطيط . كيمكف ذكر بعض النقاط التي تساىـ في خمؽ جك مف االيجابيات كتساىـ في تدارؾ 

  يات المرافقة لعمؿ المرأة كمنيا : يات المرافقة لعمؿ المرأة كمنيا : بعض السمببعض السمب

أف تبدأ مكاعيد عمميا في كقت متأخر قميبلن كلك ساعة عف مكاعيد العمؿ الرسمية في الدكائر الحككمية حتى أف تبدأ مكاعيد عمميا في كقت متأخر قميبلن كلك ساعة عف مكاعيد العمؿ الرسمية في الدكائر الحككمية حتى   --
  يتمكف كلي األمر مف إيصاليا لمقر العمؿ .يتمكف كلي األمر مف إيصاليا لمقر العمؿ .

  العمؿ عمى إنشاء كسائؿ مكاصبلت عامة جيدة مثؿ محطات المترك .  العمؿ عمى إنشاء كسائؿ مكاصبلت عامة جيدة مثؿ محطات المترك .    --

أف تعطى المكظفة ساعات عمؿ أقؿ ، بحيث ينتيي يكـ العمؿ لدييا قبؿ الرجؿ ، حتى تتمكف مف الذىاب إلى أف تعطى المكظفة ساعات عمؿ أقؿ ، بحيث ينتيي يكـ العمؿ لدييا قبؿ الرجؿ ، حتى تتمكف مف الذىاب إلى   --
  المنزؿ قبؿ الزكج كاألكالد كاالنتياء مف كاجباتيا المنزلية قبؿ حضكرىـ . المنزؿ قبؿ الزكج كاألكالد كاالنتياء مف كاجباتيا المنزلية قبؿ حضكرىـ . 

  أال تكمؼ بالعمؿ ليبلن .أال تكمؼ بالعمؿ ليبلن .  --

عطائيا ساعات لمرضاعة     -- عطائيا ساعات لمرضاعة إطالة مدة إجازة األمكمة لثبلثة أشير ، كا  بعد عكدتيا لمعمؿ حتى تتمكف مف إرضاع بعد عكدتيا لمعمؿ حتى تتمكف مف إرضاع إطالة مدة إجازة األمكمة لثبلثة أشير ، كا 
  طفميا كتربيتو بشكؿ سميـ . كما يمكف إنشاء دكر حضانة ممحقة بأماكف العمؿ طفميا كتربيتو بشكؿ سميـ . كما يمكف إنشاء دكر حضانة ممحقة بأماكف العمؿ 

  تثقيؼ الفتيات في الجامعات كالكميات بأىمية كأىداؼ العمؿ بخبلؼ الكسب المادم . تثقيؼ الفتيات في الجامعات كالكميات بأىمية كأىداؼ العمؿ بخبلؼ الكسب المادم .   --

النسائية في المجتمع ككؿ لتحقيؽ النسائية في المجتمع ككؿ لتحقيؽ أف تساىـ كزارة العمؿ كالشئكف االجتماعية بزيادة عدد الجمعيات الخيرية أف تساىـ كزارة العمؿ كالشئكف االجتماعية بزيادة عدد الجمعيات الخيرية   --
  التنمية االجتماعية كاالقتصادية في المجتمع . التنمية االجتماعية كاالقتصادية في المجتمع . 

تعديؿ الييكؿ الكظيفي النسائي بإيجاد أعماؿ ذات ساعات عمؿ أقؿ, ككذا إيجاد فرصة لمحضكر كاالنصراؼ  -
 بمركنة أكبر ، كالتكظيؼ بنظاميف جزئي ككمي .  

إذا كاف السبب في عمؿ المرأة ىك الدخؿ لمساعدة الزكج كاإلنفاؽ عمى األسرة ، فينا يككف االقتراح بزيادة  -
مرتب الزكج بما يغنيو عف خركج زكجتو لمعمؿ ؟ كلـ ال يككف لزيادة األكالد نسبة مالية يأخذىا المكظؼ بحسب 

 كثرة أبنائو كقمتيـ .
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 خالصة الفصؿ :

إلى عدة عناصر عف عمؿ المرأة مف تطكر خركجيا ختاما ليذا الفصؿ الذم يبرز عمؿ المرأة ، حيث تطرقنا فيو 
كالخصائص الديمكغرافية لمنساء العامبلت ، كقد تعرفنا عمى الدكافع المختمفة التي دفعت بالمرأة إلى ميداف العمؿ 

إلى التكجو إلى العمؿ خارجا باإلضافة إلى العكامؿ المؤثرة في نسبة اشتغاؿ المرأة في سكؽ العمؿ كأىداؼ 
 تشغيميا كالمبادئ األساسية لعمميا .

مؿ المرأة ، كاإليجابيات كالسمبيات التي يخمفيا ىذا العمؿ كمحاكلة إعطاء كختاما تطرقنا إلى مكقؼ الديف مف ع
 اقتراحات لمتتقميؿ مف ىذه السمبيات .
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 تمييد :

كر بأف ذالمجتمع فإنو اليسعنا إال أف نا ذإف نحف نظرنا إلى تحكالت مجتمع ما كنتيجة لما تمخض عنو ى          
النزعة األصمية لمسكسيكلكجيا تجسدت بالخصكص في معاينة الممارسات اإلجتماعية ، كىي تتطكر بيدؼ 

ه ىي مقاربة فيبر لمسكسيكلكجيا " نحف ذفيميا كتأكيميا عمى ضكء المعنى الدم يقصده الفاعمكف أنفسيـ ، كى
م يرمي إلى ذلؾ العمـ الذنعطيو ليداالمصطمح دم الدالالت المختمفة ،  نسمي سكسيكلكجيا كىك المعنى الدم

إلى التفسير السببي لتطكر كنتائج ىدا النشاط ، كألف الفعؿ اإلجتماعي الفيـ بالتأكيؿ لمنشاط اإلجتماعي ، ثـ 
عايير التي تكزجيو م يتـ فيو فيـ الدم يزكده بالقيـ كالمذيستمد داللتو كنجاعتو مف البنية كالنسؽ اإلجتماعي ال

   (1)كتشكؿ آلية ضبطو ك مراقبتو " 

إننا أماـ تحديات جديدة تكمف في ظيكر كغنى الميداف بظكاىر سكسيكلكجية أصبحت تعرض عمينا نفسيا           
بإلحاح ماداـ أف تككيننا السكسيكلكجي يجعمنا مبلحظيف لطكؿ الظكاىر اإلجتماعية ، إال أنو ال يجب عمينا 

نما يجب التعمؽ في البحث عف طريؽ التكغؿ في ذعند ى التكقؼ ا الحد مف المبلحظة العادية كالبسيطة ، كا 
 الميداف المراد دراستو .

   البحكث  إف المجتمع الدم نعيش فيو كنتقاسـ فضاءه مع فئات إجتماعية أصبحت تشكؿ المادة األكلية لكؿ             
م يستطيع ذاإلجتماعية كالثقافية كالدينية ، فالميداف ىك الكحيد الارسات اإلجتماعية لما تقدمو مف أشكاؿ لممم

أف الميداف ىكمصدر   ذاأف يمدنا بمعطيات قد ال نجد ليا تفسير بالرجكع دائما إلى النظرية السكسيكلكجية كىك
 Oberti et mendrasلكؿ خياؿ سكسيكلكجي ، فعف طريؽ اإلحتكاؾ بالكاقع  يصرح كؿ مف 

لمباحث  فبل يمكف   ،  السكسيكلكجية (2)يكتشؼ الباحث السكسيكلكجي نمادج جديدة تثرم فيما بعد النظرية     
سكسيكلكجية عممية ىي  السكسيكلكجي أف يضع قطيعة بينو كبيف المجتمع الدم ينتمي إليو فأساسا كؿ محاكلة 

ىنا فإف غنى المجتمع بالظكاىر اإلجتماعية تمؾ المعطيات التي يمدنا بيا الميداف كالمتمثؿ في المجتمع ، مف 
 ىك الدافع األساسي لتطكر البحث السكسيكلكجي .
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م قد يتأثر بيا ، إال أنو بإمكانو التحمي ذكرغـ أف الباحث السكسيكلكجي ىك جزء مف الظاىرة المدركسة ، كال
 ا عف طريؽ التسمح بالمناىج العممية كالتقنيات األساسية في جمع المعطيات .ذبالمكضكعية في الدراسة كى

م نبحث فيو أصبحت جد قصيرة كبإمكاننا مبلحظة ذالمسافة التي تجمع بيننا كباحثيف سكسيكلكجييف كالمجتمع الإف 
الظكاىر المدركسة بما أننا نشارؾ األفراد الديف نقكـ بدراستيـ الحياة في نفس المجتمع ، فمـ يعد باستطاعة عمـ 

م بات المكضكع المفضؿ لديو بدكف منازع كيعد ذعي المتصمة بالكاقع اإلجتمااإلجتماع أف يظؿ بعيدا عف مكاضع 
ا الكاقع جزء مف التنكع البشرم المتكاجد ضمف مختمؼ الفضاءات اإلجتماعية التي عاش فييا اإلنساف عمى حد ذى

 .  (3)تعبير رايت ميمز 

كاضيع جديدة إنو كأماـ التكعؾ الدم أصاب فيـ المجتمع مف طرؼ دكيو ، بدأت تظير محاكالت مختمفة أفرزت م
برغـ تميزىا باإلحتشاـ ، كعممت عمى بعث مكاضع قديمة كاف يبدك يقيف اندثارىا ، فالمجتمع مافتئ يفرض نفسو 

عادة النبش في كؿ التراث السكسيكلكجي المعمكؿ كغير المعمكؿ بو ذدافعا ب لؾ إلى المراجعة اإلبستيمكلكجية ، كا 
عادة انتاجيا لمضركرة التي تتطمبيا فيـ المجتمعات ، في نفس الستغبلؿ مكتسباتو ، مع إعادة النظر فييا ك  تطكيرىا كا 

تبرز لمكاجية إعادة التساؤالت حكؿ العمؿ الميمي لممراة كمدل تأثيره عمى أدائيا ،مما اعطى البحث ا السياؽ بدأت ذى
 الميداني قكة أكثر كحيكية أعمؽ لمغكص أكثر في الظاىرة .

مكضكع العمؿ بالمناكبة لممراة كنحف نفكر في إمكانية دراسة ظاىرة العمؿ الميمي لممرأة فمند أف راكدتنا فكرة تناكؿ 
العاممة دراسة عممية تيدؼ إلى الكشؼ عف دكافعيا كأسبابيا البارزة منيا كالخفية ، كفي الكسائؿ التي يمكف أف نعتمد 

ـ عمينا طابعا منيجيا خاصا  غير أف المشكمة عمييا ، كاألدكات المنيجية المختمفة ، السيما كاف طبيعة الظاىرة تحت
الرئيسة التي صادفتنا كلحد ىده المرحمة غياب دراسة عممية سكسيكلكجية جزائرية حكؿ الظاىرة مما صعب قياسيا 

 كدراستيا دراسة عممية دقيقة .

م اعتمدتو ذنيجي الكقبؿ الشركع في تحميؿ المعطيات الكاقعية لمدراسة كجدنا انو مف الضركرم تقديـ الغطار الم
مية حاكلنا مف خبلليا طرح مجمكع أفكار منيجية مرتبطة أساسا م يشمؿ مجمكعة عناصر تفصيذالدراسة الحالية ، كال

 بكيفية تحميؿ كتفسير ىده الظاىرة .
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 فرضيات الدراسة :  -أوال 
مشكمة الدراسة قد أثارت عددا مف القضايا كالمتغيرات المطركحة لممعالجة ، فإف الفرضيات ىي عبارة عف إجابات  إذا كانت

ه الدراسة ألف األفكار المطركحة ىنا التزاؿ قيد ذمحتممة ليده المشكمة ، ليدا السبب أثرنا أف نعتمد فرضيات بحثية في ى
 البحث كالمناقشة كالتحميؿ .

ة ككيفية تأثيرىا عمى أدائيا ، فإف فرضيات الدراسة أرح كتحميؿ اإلنعكاسات الناجمة عف العمؿ بالمناكبة لممر نيدؼ إلى ط ذكا  
 الحالية تمثمت فيما يمي :

 الفرضية الرئيسية : -
عمى أدائيا  العاممة بالمناكبة العديد مف المشكبلت كاإلنعكاسمت التي تنجـ عف عمميا الميمي كالتي تؤثرالمتزكجة ك  تكاجو المراة

 لعمميا .
 الفرضية الجزئية : -
 .الفرضية االكلى : عدـ النـك أثناء المناكبة كاإلرىاؽ يؤثر عمى أداء المراة العاممة  -
 مي مف شأنيا أف تؤثر عمى أداء المرأة العاممة .يالعمؿ الم إف المشاكؿ العائمية كالزكجية بسببالفرضيةالثانية :  -
 مجاالت الدراسة :  -ثانيا   

أغمب الباحثيف في مناىج البحث اإلجتماعي يتفقكف عمى أنو لكؿ بحث ثبلث مجاالت رئيسية لدراسة تتمثؿ في المجاؿ 
 المكاني ، كالمجاؿ الزماني ، كىي المدة التي تستغرؽ في انجاز الدراسة ، أما المجاؿ البشرم فيك مجتمع البحث .

 المجاؿ الجغرافي :  -1

المؤسسة العمكمية اإلستشفائية سكيكدة ىي مؤسسة عمكمية ذات طابع الإدارم ، أنشأت بمقتضى المرسـك التنفيذم 
المتضمف إنشاء المؤسسات العمكمية اإلستشفائية كالمؤسسات العمكمية لمصحة  2007مام  19المؤرخ في  07/140

 الجكارية كتنظيميا كتسييرىا .
 ىذا المرسكـ :حيث عرفتيا المادة االكلى مف 

ستقبلؿ المالي " المؤسسة العمكمية اإلستشفائية ىي مؤسسة عمكمية ذات طابع غدارم تتمتع بالشخصية المعنكية كاإل
 كتكضع تحت كصاية الكالي " .

المؤرخ في  466-97كقد كاف يطمؽ عمييا في السابؽ " القطاع الصحي سكيكدة " كأنشئ آنداؾ بمكجب المرسـك التنفيذم 
 07/140الذم يحدد قكاعد إنشاء القطاعات الصحية كتنظيميا كسيرىا ، قبؿ إلغائو بالمرسـك التنفيذم  2/12/1997

 سالؼ الذكر .
اإلستشفائية حسب المرسـك السابؽ في التكفؿ بصفة متكاممة كمتسمسمة بالحاجيات الصحية كتتمثؿ مياـ المؤسسة العمكمية 

 لتالية :لمسكاف ، كفي ىذا اإلطار تتكلى المياـ ا
عادة التأىيؿ الطبي كاإلشفاء . -  ضماف تنظيـ كبرمجة تكزيع العبلج الشفائي كالتشخيص كا 
 تطبيؽ البرامج الكطنية لمصحة . -
 ضماف حفظ الصحة كالنقاكة كمكافحة األضرار كاآلفات اإلجتماعية . -
 ضماف تحسيف مستكل مستخدمي مصالح الصحة كتجديد معارفيـ . -

العمكمية اإلستشفائية مجمس إدارة ، يديرىا المدير ، كتزكد بييئة استشارية تدعى " المجمس الطبي" ، كيدير المؤسسة 
 كيساعد المدير في ميامو أربعة نكاب مديريف ىـ :
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 * المدير الفرعي لممكارد البشرية .

 * المدير الفرعي لممصالح الصحية .

 * المدير الفرعي لممالية كالكسائؿ .

 المرافقة .* المدير الفرعي لصيانة التجييزات الطبية كالتجييزات 

مف المرسكـ التنفيذم سالؼ الذكر التي تحدد التنظيـ الداخمي لممؤسسة ، صدر القرار  22كتطبيقا ألحكاـ المادة 
بيف كزارة الصحة ككزير المالية ، كالذم يحدد تشكيؿ المديريات  20/12/2009الكزارم المشترؾ المؤرخ في 

 المديرية العامة مف مكتب التنظيـ كمكتب اإلتصاؿ .، حيث تتشكؿ الفرعية المكضكعية تحت سمطة المدير 

 المديرية الفرعية لممكارد البشرية: تتككف مف مكتبيف : -1

 .مكتب تسيير المكارد البشرية كالمنازعات  -1-1

  .مكتب التككيف -1-2

 المديرية الفرعية لممصالح الصحية : تتككف مف ثبلث مكاتب : -2

 .مكتب القبكؿ  -2-1

 .مكتب التعاقد كحساب التكاليؼ  -2-2

  .مكتب تنظيـ كمتابعة النشاطات الصحية كتقييميا -2-3

 المديرية الفرعية لممالية كالكسائؿ : تتككف مف ثبلث مكاتب  -3

  .مكتب الميزانية كالمحاسبة -3-1

 .مكتب الصفقات العمكمية  -3-2

 .مكتب الكسائؿ العامة كاليياكؿ  -3-3
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 ات المرافقة : تتككف مف مكتبيف :المديرية الفرعية لصيانة التجييزات الطبية كالتجييز  -4

 مكتب صيانة التجييزات الطبية . -4-1

  مكتب صيانة التجييزات المرافقة . -4-2

 المجاؿ الزمني :  -2

 كرة في فترات زمنية مرتبطة ببعضيا البعض فمقد تـ :ذلقد تـ انجاز ىده الم

إلى غاية اتماـ كتابة الفصكؿ النظرية  جانفيكيمتد مند اختيارنا لممكضكع مف شير  أوال : انجاز اإلطار النظري :
  2015في شير مارس 

  ثانيا : اإلطار الميداني :

ه المرحمة النزكؿ إلى الميداف كالتي انطمقت مف منتصؼ شير أفريؿ ذه المرحمة ميمة حيث تـ في ىذتعتبر ى
 :رة بثبلث مراحؿ كىي ه األخيذإلى إلى منتصؼ شير مام كقد مرت ى

ه المرحمة بجكالت استكشافية في المؤسسة مف أجؿ التعرؼ عمييا جيدا ذحيث قمنا في ى المرحمة األولى : -
دل إلى كسب ثقة العامبلت كأيضا مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات الكاقعية عف مكضكع الدراسة مف أا ما ذكى

 .خبلؿ تمكننا مف إجراء بعض المقاببلت عمى عدد مف العامبلت مما دفع بنا مف التأكد مف فرضيات البحث 

مبحكثات قمنا مف خبلليا  ه المرحمة قمنا بتكزيع اإلستمارة التجريبية عمى ستةذفي ى المرحمة الثانية : -
دراج مكانيا أسئمة كاضحة ، سيمة ، بسيطة كمفيكمة .  بتصحيح بعض األسئمة مع حدؼ أسئمة مبيمة كا 

 كالتي تـ فييا التكزيع النيائي لئلستمارة المعدلة عمى عينة بحثنا  المرحمة الثالثة :

 المجاؿ البشري :-3

سمؾ األعكاف الطبييف لمتخدير  21ممرضي الصحة العمكمية ،  166لقد تـ تعاممنا مع مجتمع بحث يشمؿ  
 امرأة تشمؿ ىده الفئات 50سمؾ القاببلت كقد قمنا باختيار  45كاإلنعاش ، 
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 عينة الدراسة :  -ثالثا 

ا يعني أنو ذا الجزء المجمكعة كميا ، فيذبحيث يمثؿ ىإف استخراج عينة الدراسة ىك اختيار جزء مف المجمكعة 
حيث تعتبر  نختار الطريقة الصالحة كالمكاتية لكؿ مجتمع لكي تككف ممثمة لو أصدؽ تمثيؿيجب عمينا أف 

العينة الدعامة األساسية في البحث كيعتمد عمييا كمصدر لجمع كاستقصاء المعمكمات كالمعطيات مف الكاقع مف 
 منطمؽ أف العينات تسمح بالحصكؿ في حاالت كثيرة عمى المعمكمات المطمكبة ، 

أنو ؼ العينة عمى انيا " مجتمع الدراسة التي تجمع منو البيانات الميدانية كىي تعتبرجزء مف الكؿ ، بمعنى كتعر  
ا ىي جزء مف ذمف أفراد المجتمع عمى أف تككف ممثمة لممجتمع لتجرم عمييا الدراسة ، فالعينة إمجمكعة  ذتأخ

 عمى المجتمع كمو "  نسبة معينة مف أفراد المجتمع األصمي ثـ تعميـ نتائج الدراسة

حيث تعتبر العينة في البحث عمكما كالبحث اإلمبريقي خصكصا دعما أساسيا المناص منو كمصدر أساسي 
 العينات تسمح بالحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة في الدراسة . ذإلستقصاء المعمكمات مف الكاقع ، إ

غير احتمالية ألنيا أقؿ تكمفة كصعكبة مف العينات القصدية كأحد أساليب المعاينة الكقد قمنا بإختيار العينة 
لؾ تـ المجكء ذر ذاإلحتمالية عمى اختبلفيا فبعد عدـ إمكانية حصكلنا عمى القكائـ اإلسمية لمفردات الدراسة لتع

ه األخيرة عمى أنيا عينة غير احتمالية يتـ اختيارىا ذا النكع مف المعاينة كىي المعاينة القصدية كتعرؼ ىذإلى ى
بشكؿ قصدم كيطمؽ عمييا في بعض األحياف العمدية ، نظرا ألف الباحث يقصد أك يعتمد اختيار العينة التي 

صعكبة في الكصكؿ إلى كحدة مف كحدات المجتمع المختارة في تمثؿ مجتمع البحث كالتي يجد فييا الباحث 
  (4)مفردة .  50مفردات المجتمع التي سنسحب منو العينة كلدلؾ فقد تـ اختيارنا لمعينة ب  حالة عدـ معرفة كؿ

 منيج الدراسة : -رابعا 

يعرؼ المنيج عمى أنو " عبارة مف القكاعد التي يتـ كضعيا بقصد الكصكؿ إلى الحقيقة في العمـ أك الطريقة 
الحقيقة ، أكىك مف التنظيـ الصحيح لسمسمة مف األفكار التي يتبعيا الباحث في دراسة المشكمة مف أجؿ اكتشاؼ 

  (5)يف اليعرفكنيا ذأك اإلجراءات مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة التي نعرفيا أك مف أجؿ البرىنة عمييا لآلخريف ال

 (6)باإلضافة إلى ككف المنيج " مجمكعة مف العمميات كالخطكات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيؽ بحثو " 
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التي تسعى إلى تقديـ عرض تصكر فيو الظاىرة ، كنحف في ه الدراسة تندرج ضمف البحكث الكصفية ذكبما أف ى
ا ما أدل إلى تبنينا المنيج الكصفي الدم ذكىه نحاكؿ تصكير الظاىرة كميا بربط متغيرات الدراسة ذدراستنا ى

يعرؼ عمى أنو طريقة لكصؼ الظاىرة المدركسة كتصكيرىا كميا عف طريؽ جمع معمكمات مقننة عف المشكمة 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة .كتصنيفيا كتحم   ( 7)يميا كا 

  تعاريؼ منيج البحث الوصفي :

ا النكع مف البحكث دك أىمية خاصة في مجاؿ الدراسات اإلنسانية السيما أنو يستخدـ لمكشؼ عف آراء ذيعد ى
ة  الناس كاتجاىاتيـ إزاء مكقؼ معيف كما يستخدـ أيضا لمكقكؼ عمى قضية محددة تتعمؽ بجماعة أك فئة معين

كأف يدرس أحد الباحثيف إمكانيات الجامعات في بمدىا في تأىيؿ المعمميف ، كعندما يقكـ بإعداد أداة لقياس 
 اإلمكانيات ، فإف ميمة تمؾ األداة تقكـ عمى جمع المعمكمات .

كىكطريقة لكصؼ الظاىرة المدركسة كتصكيرىا كميا عف طريؽ جمع معمكمات مقننة عف المشكمة كتصنيفيا 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة .  (   8 )كتحميميا كا 

كر الخصائص كالمميزات بدقة لمشيء المكصكؼ معبرا عنو بصكرة كمية ككيفية كيكثر ذكييتـ المنيج الكصفي ب
ا المنيج بأنو ذاستخداـ ىدا المنيج في الدراسات اإلنسانية فيما يصعب تطبيؽ المنيج التجريبي كيمكف تعريؼ ى

 (   9 )حميؿ كالتفسير بشكؿ عممي لمكصكؿ إلى أغراض محددة لكضعية اجتماعية معينة طريقة مف طرؽ الت

جماعة معينة مف الكصفي ييتـ بعممية جمع كتمخيص الحقائؽ الحاضرة المرتبطة بطبيعة كبكضع  فالمنجكعميو 
الراىنة المتعمقة بطبيعة أك مكقؼ ، الناس ، فيك أكثر المناىج انتشارا كاستخداما لما يتضمنو مف دراسة لمحقائؽ 

ه الدراسة فقد اىتـ بتحديد ذأك مجمكعة مف األحداث كاالكضاع كاألشخاص ، حيث كبالنسبة الستخداماتو في ى
ككصؼ كمحاكلة تفسير كفيـ بعض االنعكاسات الناجمة عف عمؿ المرأة بالمناكبة ككيفية تأثيرىا عمى أدائيا ، 

ه الدراسة جاء مف أجؿ جمع الحقائؽ ، تحميميا ، تفسيرىا  استخبلص دالالتيا ذكبالتالي فإف اعتماده في ى
 ه الدراسة ذلؾ التكتفي ىذكبكاصدار اقتراحات كتفسيرات بصدد الظاىرة المدركسة ، 
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نما حاكلت استخبلص الدالالت كالمعاني  بمجرد جمع عدد كبير مف المعمكمات عف الظاىرة البحثية ، كا 
 الكصفي معنى . المختمفة التي تنطكم عمييا البيانات كالمعمكمات حتى يككف لمتحميؿ

لؾ التعميقات ، اإليماءات ، اإلنفعاالت  ذكقد حرصنا أشد الحرص عمى نقؿ اإلجابات كفؽ سياقيا بما في 
ا المنيج قد مكننا فعبل مف التحميؿ المعمؽ كليس الكصؼ فقط لممعطيات المتعمقة بالمبحكثات ذكالحقيقة أف ى

م يعتبر المحصمة النيائية لخطكات البحث العممي ، كىك ذال كالبيانات التي تمكننا مف جمعيا ميدانيا كالتفسير
لؾ يحتؿ أعمى مستكيات عممية االستقصاء ، كألف اليدؼ مف التفسير في النياية ىك اإلجابة عف األسئمة ذب

الرئيسية في الدراسة ، كمايتطمبو دلؾ مف تحديد اإلرتباطات المختمفة بيف جماعة التغيرات كالعبلقات التي تشكؿ 
التي تتسـ بالترابط كالتفاعؿ المتبادؿ ، كبالتداخؿ كالتشابؾ مف جية  كالتبايف لظاىرة السيما الظاىرة المدركسة ا

مف جية أخرل  أك اإلختبلؼ في إدراكيا ضمف كاقع اجتماعي دا طبيعة بنائية خاصة كخصكصية ثقافية متميزة
. 

 األدوات المستخدمة : -خامسا 

سيمة أساسية لمحصكؿ عمى المعمكمات كالحقائؽ العممية المتكخاة مف عممية البحث  تمثؿ أدكات جمع البيانات ك 
لؾ فرضت عمينا نكع ذتبعا لكبما أف طبيعة المكضكع ىي التي فرضت عمينا نكع المنيج المستخدـ ، فإنيا أيضا 

ؾ كاف اعتمادنا في لذاألدكات الكاجب استخداميا لجمع المعطيات كالحقائؽ مف الكاقع في بعده اإلمبريقي ، كل
 عمى جممة أدكات رأيناىا ضركرية لتحقيؽ األىداؼ المرجكة كالمتمثمة في :ا البحث ذى

 المالحظة : -1

تعتبر المبلحظة أداة ىامو مف أدكات جمع البيانات كاليمكف أف تتصكر دراسة جادة لمسمكؾ االجتماعي بدكف 
تتبلئـ مع  االستعانة بأساليب البحث كالدراسة التي مبلحظة ، فالمبلحظة ىي المشاىدة الدقيقة لمظاىرة مع

، حيث يعرفيا بعض عمماء المناىج عمى أنيا " معايشة المكضكع المدركس كمشاىدتو عف قرب  طبيعة الظاىرة
  (10)كاإلستعانة بالصكر كالعبلقات المكجكدة بيف األفراد كالجماعات اإلنسانية محؿ الدراسة . 

كلقد استخدمنا المبلحظة البسيطة في المرحمة االستطبلعية لمتعرؼ عمى مكضكع الدراسة مف أجؿ بناء اشكالية  
 الدراسة .
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 المقابمة : -2

ىي محادثة مكجية يقكـ بيا الفرد مع اآلخر ، أك مع اآلخريف بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات المزمة 
يقة أمر محدد كجكىر حق الستخداميا في بحث عممي ، أك في التكجيو كالتشخيص كالعبلج مف أجؿ معرفة

 ؿ كالجكاب .المحادثة السؤا

 االستمارة : -3

يتـ التأكد مف تعتبر االستمارة مف أكثر أدكات جمع البيانات شيكعا كفي أغمب البحكث كالدراسات السكسيكلكجية 
 صدؽ فركض الدراسة كتساؤليا عف طريؽ ما يعرؼ باستمارة البحث العممي .

ه اإلستمارة ذتحتكم عمى عدد مف األسئمة كالباحث ىك الدم يتكلى بنفسو تكزيع ى فاإلستمارة عبارة عف صحيفة
 لؾ .ذعمى أفراد العينة فيجيبكف عمييا بعد 

كلقد اعتمدنا عمى اإلستمارة كأداة أساسية لجمع المعطيات كالتي تسمح فيما بعد مف التحقؽ مف فرضيات 
 الدراسة .

سئمة تسمـ إلى األفراد الديف تـ اختيارىـ لمكضكع الدراسة بتسجيؿ يمكف تعريفيا عمى أنيا " مجمكعة مف األ
   (11)إجاباتيـ عف األسئمة الكاردة في اإلستمارة " . 

 كلقد قمنا بصياغة أسئمة اإلستمارة التي تعكس مضمكف اإلشكالية كقد اشتممت عمى ثبلث محاكر كىي :

إلى السؤاؿ 01الخاصة بالمبحكثات كتمتد مف السؤاؿ ا المحكر البيانات األكلية ذالمحكر األكؿ : كتضمف ى -
 . 05رقـ 

إلى السؤاؿ  06األسئمة المتعمقة بالفرضية األكلى كتمتد مف السؤاؿ رقـ ا المحكر ذالمحكر الثاني : كتضمف ى -
 . 30رقـ 

إلى السؤاؿ  31ا المحكر األسئمة المتعمقة بالفرضية الثانية كتمتد مف السؤاؿ رقـ ذالمحكر الثالث : كتضمف ى -
 . 48رقـ 

حسب كقد راعينا في طرح أسئمة اإلستمارة ، الدقة كتحديد األلفاظ كالمصطمحات التي تخدـ الفركض كاإلشكالية 
األسئمة المطركحة كىدا مف خبلؿ اإلستمارة التجريبية التي أفادتنا في بحثنا الحالي حيث راعينا بعض الظركؼ ، 

 كشرحيا .منيا تبسيط األسئمة 
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في اإلستمارة مغمقة كنصؼ مغمقة كمحددة بعدد مف الخيارات مثؿ  ا كانت أغمب األسئمة المطركحةذإضافة إلى ى
 ، نعـ ك ال كىدا لغرض ربح الكقت كالجيد .

 الوثائؽ والسجالت : -4

ه التقنية لمحصكؿ عمى معمكمات كخصائص العينة كمدل تجانسيا ، حيث مدتنا المؤسسة بكثائؽ ذاستعممت ى
محت لنا بتدعيـ اجاباتنا كالتأكد مف صحتيا مف أجؿ التكصؿ كسجبلت سمحت لنا بالتعرؼ عمى نشاطيا ، كما س

 إلى نتائج دقيقة كصحيحة .
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 :المراجع المعتمدة في الفصؿ السادس 

 . 15، ص  2002تأليؼ جماعي : عمـ اإلجتماع كالمجتمع الجزائرم أم العبلقات ، الجزائر ، دار القصبة لمنشر ،  -1

2- H. Mendras et M. oberti : le sociologue et son terrain , trente recherches exemplaire paris , armand colin, 

2000, p 5. 

3- p bid , p 57 . 

 . 317ص   1995عية ، اإلسكندرية ، غريب محمد السيد أحمد : تصميـ كتنفيد البحث اإلجتماعي ، دار المعرفة الجام -4

 . 80، ص  1985ية ، اإلسكندرية ، الخطكات المنيجية إلعداد البحكث اإلجتماع :محمد شفيؽ: البحث العممي  -5

 . 150، ص  2003صبلح الديف شركخ : منيجية البحث العممي ، دار العمكـ لمنشر كالتكزيع ، الجزائر ، -6

 . 182حسف الساعاتي : تصميـ البحكث اإلجتماعية نسؽ منيجي جديد ، دار النيضة العربية ، بيركت ، ص  -7

 . 80محمد شفيؽ : مرجع سبؽ دكره ، ص  -8

 . 135، ص  1992طمعت ابراىيـ : عمـ اجتماع التنظيـ ،دار الغريب لمطباعة ، القاىرة ،  -9

بمقاسـ سبلطنية : محاضرات في المنيجية ، كمية العمكـ اإلنسانية ك اإلجتماعية ، قسـ عمـ اإلجتماع ، مطبكعات جامعة منتكرم ،  -10
 . 57، ص  2000قسنطينة ، 

 . 317حمد ، مرجع سبؽ دكره ، ص غريب محمد السيد أ -11
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 الفصؿ السابع : تبكيب كتحميؿ البيانات

 تحميؿ البيانات الديمكغرافية -أكال 

 تحميؿ نتائج الفرضية األكلى -ثانيا 

 تحميؿ نتائج الفرضية الثانية -ثالثا 

 الجزئية لمدراسة النتائج -رابعا 

 النتيجة العامة                               
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 تحميؿ البيانات الديموغرافية : -أوال 
 :سف أفراد العينة  -1

 ( 1يبيف سف أفراد العينة . )س 01الجدكؿ رقـ 
 السف التكرار %النسبة 

30% 15 (20-30) 

36% 18 (30-40) 

34% 17 (40-50) 

 المجمكع 50 100%

% ىـ 36مفردة كنسبة قدرىا  18أعربت نتائج ىذا الجدكؿ مف خبلؿ اإلحصائيات التي قمنا بيا أف  -
مفردة  17( سنة ب 50-40( سنة ثـ تمييا الفئة العمرية ما بيف )30-20مف الفئة العمرية ما بيف )

بة قدرىا مفردة كنس 19( سنة ب 30-20% ، ثـ تأتي بعدىا الفئة العمرية ما بيف ) 34كنسبة قدرىا 
 .كمف خبلؿ ىذه النسب المتقاربة نستطيع القكؿ بأف معظـ الفئات العمرية متكفرة لدينا % 30

  
 الحالة اإلجتماعية : -2

 ( 2يبيف الحالة اإلجتماعية ألفراد العينة . )س 02الجدكؿ رقـ 
 الحالة اإلجتماعية التكرار %النسبة 

 متزكجة 40 80%

 أرممة 0 0%

 عازبة 0 0%

 مطمقة 10 20%

 المجمكع 50 100%

مفردات بنسبة  10% ىف متزكجات ، ثـ تأتي بعدىا 80مفردة بنسبة  40بأف أسفرت نتائج ىذا الجدكؿ 
% ىف مطمقات كىذه النتائج مقصكدة ألننا تكجينا بأسئمتنا خصيصا لمعامبلت المتزكجات كالمطمقات  20

 .لذلؾ كانت النسب عمى ىذا الشكؿ 
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 الوضعية السوسيومينية : -3
 (3يبيف الكضعية السكسيكمينية ألفراد العينة . )س 03الجدكؿ رقـ 

 الكضعية السكسيكمينية التكرار النسبة %

 ممرضة لمصحة العمكمية 25 50%

 طبيبة 10 20%

 قابمة 15 30%

 المجمكع 50 100%

مفردة ىف ممرضات لمصحة العمكمية ، في حيف أف  25% ب 50أكردت نتائج الجدكؿ التالي أف نسبة 
 مفردات ىف طبيبات . 10%ب 20مفردة ىف قاببلت كأخيرا نجد أف نسبة  15% ب 30نسبة 

 ىناؾ تنكع في الكضعية السكسيكمينية كنككف بذلؾ قد شممنا معظـ المصالح .كقد أردنا أف يككف 
 

 األقدمية في العمؿ : -4 

 ( 4يبيف األقدمية في العمؿ ألفراد العينة .)س 04الجدكؿ رقـ 

 األقدمية في العمؿ التكرار %النسبة 

 سنة 10مف سنة إلى  8 16%

 سنة 20إلى  10مف  12 24%

 سنة 30إلى 20 مف 15 30%

 سنة 40إلى  30مف  15 30%

 المجمكع 50 100%

إلى  20% تتراكح أقدميتيـ ما بيف  30مفردة بنسبة قدرىا  15تبيف الشكاىد اإلحصائية ليذا الجدكؿ أف 
سنة ، في  40إلى  30% تتراكح أقدميتيـ ما بيف  30مفردة بنسبة  15سنة كما أسفرت نفس النتائج ب30

 16مفردات بنسبة  8سنة كأخيرا نجد أف  20إلى  10% كانت ما بيف  24مفردة بنسبة  12أف  حيف نجد
مف خبلؿ ىذه المعطيات نستنتج أف أغمب أفراد العينة تتراكح  سنكات . 10% كانت مابيف سنة إلى 

 سنة  40إلى  20أقدميتيـ مف 
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 نظاـ توقيت العمؿ : -5

 ( 5يبيف نظاـ تكقيت العمؿ ألفراد العينة . )س 05الجدكؿ رقـ 

 نظاـ تكقيت العمؿ التكرار النسبة %

 دكرم 50 100%

 ليمي بحث 0 0%

 المجمكع 50 100%

% كاف نظاـ  عمميـ دكرم كىذا ألف مكضكع دراستنا أصبل 100مفردة بنسبة  50يبدك مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف 
يدكر حكؿ العمؿ الميمي أم العمؿ بالمناكبة بمعنى تككف ىناؾ فترات عمؿ صباحية كفترات عمؿ مسائية لذلؾ 

 كانت النتائج بيذا الشكؿ .

: عدـ النكـ أثناء المناكبة كاإلرىاؽ يؤثر عمى أداء المرأة العاممة األولى  تحميؿ النتائج الخاصة بالفرضية -ثانيا 
. 

 (6يكضح ما إدا كاف أفراد العينة يأخدف قسطا مف الراحة أثناء المناكبة .)س 06الجدكؿ رقـ  -1

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 15 30%

 ال 35 70%

 المجمكع 50 100%

بأنيف يأخدف قسطا مف الراحة أثناء المناكبة  مفردة يؤكدف  23%ب70نتائج ىذا الجدكؿ عمى أف نسبة أفصحت 
 مفردة أكدت العكس . 15% ب 30في حيف أف نسبة 

كمف خبلؿ ىذه المعطيات نستنتج بأف العامبلت ال يستطعف البقاء ليمة كاممة بدكف نكـ فيف يتفاىمف كيتقاسمف 
 ة ػػفنصفيف يناـ كالنصؼ اآلخر يعمؿ ثـ تعكس العممية ، كبذلؾ كانت إجاباتيف صريح العمؿ مع بعضيف ،

كأكدف بأنو مف المستحيؿ البقاء ليمة كاممة بدكف نكـ كىناؾ نسبة ضعيفة مف العامبلت تؤكد بأنيف تستطعف البقاء 
 ليمة كاممة بدكف نكـ ألف طبيعة عمميف تحتـ عمييف ذلؾ.
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 ( 7م يبيف معاناة أفراد العينة مف أية أمراض بسبب عدـ النكـ .)سذال 07الجدكؿ رقـ  -2

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 20 40%

 ال 30 60%

 المجمكع 50 100%

 20%أقركا بأنيف اليعانيف مف أية أمراض بسبب عدـ النكـ ، في حيف أقرت 60مفردة بنسبة  30لكحظ أف  -
 % أنيف ال يعانيف مف أية أمراض بسبب عدـ النكـ .40مفردة بنسبة 

أنيف ينمف كاليعممف مر طبيعي بالمقارنة مع السؤاؿ السابؽ فبما األىذا ه المعطيات نستنتج بأف ذمف خبلؿ ى
لكف الننسى بأف ىناؾ نسبة ، ليمة كاممة كانت النسبة العالية أنيف اليعانيف مف أية أمراض بسبب عدـ النكـ 

 .ليمة كاممة تحت ضغط العمؿ  معتبرة تشكك مف إصابتيا ببعض األمراض بسبب عدـ النكـ كالبقاء

 ( 8ا كاف القدكـ إلى العمؿ مرىقة لو تأثير عمى األداء .)سذيكضح ما إ 08الجدكؿ رقـ  -3

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 39 78%

 ال 11 22%

 المجمكع 50 100%

% أف قدكميف إلى العمؿ مرىقات لو تأثير عمى أدائيف  78مفردة بنسبة  39أكضحت نتائج ىذا الجدكؿ أف  - 
ف قدمف إلى العمؿ مرىقات فبل يؤثر ذلؾ عمى أدائيف .% أنو 22مفردة بنسبة  11في حيف أكدت   حتى كا 

مف خبلؿ ىذه النتائج يمكف أف نستنتج بأف اإلرىاؽ الذم تعاني منو العامبلت بسبب العمؿ ليبل كعدـ النكـ 
بصفة عادية كالقدكـ أصبل إلى العمؿ بممؿ مف شأنو أف يؤثر ذلؾ عمى أدائيف كىذا ما عبرف عنو مف خبلؿ 

د كف مستاءات جدا عندما ىذا السؤاؿ كالحظت عمييف إيماءات كتعبيرات بخصكص طرحي ليذا السؤاؿ فق
أجبف عنو ، كىناؾ نسبة ضعيفة تقر بأف اإلرىاؽ ليس لو عبلقة بعمميف فيف يقمف بأداء العمؿ عمى أكمؿ 

 لؾ .ذكجو ألف الكاجب يحتـ عييف 
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 (9يبيف صعكبة النكـ مف طرؼ أفراد العينة بعد اإلنتياء مف المناكبة الميمية.)س 09الجدكؿ رقـ  -4

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 42 84%

 ال 8 16%

 المجمكع 50 100%

% يجدف صعكبة في النكـ بعد اإلنتياء مف المناكبة  84مفردة بنسبة  39أكضحت  نتائج ىذا الجدكؿ عمى أف 
 % اليجدف صعكبة في النكـ بعد اإلنتياء مف المناكبة الميمية . 16مفردات بنسبة  8الميمية ، في حيف نجد أف 

ض في النيار حيث أف اهلل عز كجؿ جعؿ لنا ليبل اليستطيع أف يعكّ نستنتج مف خبلؿ ىذه المعطيات أف النكـ   
الكظائؼ الفيزيكلكجية    الميؿ مسكنا كذلؾ أف جميع الناس ينمف في الميؿ كيعممف في النيار ، باإلضافة إلى أف

ظركؼ يككف عمميا في النيار مختمؼ عف الميؿ ، ضؼ إلى ذلؾ أف الظركؼ المييئة لمنكـ في الميؿ تختمؼ عف ال
، فيناؾ مف تشتكي مف عدـ قدرتيا عمى النكـ في النيار بسبب أكالدىا أك بسبب الفكضى أك  النيارالمكجكدة في 

ال تجد صعكبة أبدا في النكـ بعد لكف ىناؾ نسبة ضعيفة جدا  بسبب الكاجبات المنزلية إلى غير ذلؾ مف األسباب
    .اإلنتياء مف المناكبة كدلؾ لشدة التعب كاإلرىاؽ 

يكضح ما إدا كاف أفراد العينة يشعركف بضيؽ كاختناؽ عند اإلستمرار في العمؿ ليبل  10الجدكؿ رقـ  -5
 .( 10)س

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 31 62%

 ال 19 38%

 المجمكع 50 100%

يشعركف بضيؽ كاختناؽ عند اإلستمرار في العمؿ ليبل  %62مفردة بنسبة  31ا الجدكؿ عمى أف ذأعربت نتائج ى
عند اإلستمرار في يأكدف العكس كبأنيـ اليشعرف بأم ضيؽ كاختناؽ  % 38مفردة بنسبة  19، في حيف نجد أف 

 العمؿ ليبل.
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ت نستطيع أف نستنتج بأف معظـ العامبلت يشعرف بضيؽ كاختناؽ نتيجة استمرارىـ اه المعطيذمف خبلؿ ى
لمضغكطات التي يعانيف منيا كالركتيف المستمر في عمميـ كبقائيـ في مكاف لؾ نتيجة ذفي العمؿ ليبل ، ك 

 .لكف ىناؾ نسبة البأس بيا تشعر براحة كحالة عادية جدا عند اإلستمرار في العمؿ ليبل غمؽ طيمة الميؿ م

يبيف شعكر أفراد العينة بتشتت في اإلنتباه كشركد دىني عندما تطكؿ ساعات العمؿ  11الجدكؿ رقـ -6
 .(11)س

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 35 70%

 ال 15 30%

 المجمكع 50 100%

يشعركف بتشتت في اإلنتباه كشركد دىني عندما  %70مفردة بنسبة  35أكردت نتائج ىدا الجدكؿ أف  -
بأنيـ اليشعركف بشيء كلك طالت ساعات  % 30مفردة بنسبة  15تطكؿ ساعات العمؿ في حيف أكدت 

 العمؿ .

اإلنتباه نتيجة التعب  مف خبلؿ ىذه المعطيات نستنتج بأف العامبلت يشعرف بشركد ذىني كتشتت في
كالضغكطات التي تحصؿ أثناء المناكبة كانشغاليـ كاىتماميـ بالمرضى كؿ ذلؾ مف شأنو أف يشتتيـ كيربكيـ 

 كىناؾ مف العامبلت مف تعكدف عمى ىدا االمر كأصبح بالنسبة ليـ أمر عادم كركتيني .

يبرز شعكر أفراد العينة بشد عضمي كتكتر األعصاب مف أم مثير يعترضيـ خبلؿ  12الجدكؿ رقـ  -7
 ( 12العمؿ ليبل .)س

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 26 52%

 ال 24 48%

 المجمكع 50 100%

يشعركف بشد عضمي كتكتر األعصاب  % 52مفردة بنسبة  26تبيف الشكاىد اإلحصائية في ىذا الجدكؿ بأف  -
أنيف ال يشعرف بأم شد  % 48مفردة بنسبة  24مف أم مثير يعترضيـ خبلؿ العمؿ ليبل ، في حيف أكدت 

 عضمي كتكتر األعصاب مف أم مثير يعترضيـ خبلؿ العمؿ ليبل .
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فيناؾ مف قاربة كذلؾ بحسب الحالة الصحية كالنفسية لمعامبلت نستنتج مف خبلؿ ىذه المعطيات بأف النسب مت
العمؿ  يشعرف بتكتر األعصاب كشد عضمي مف ام مثير يعترضيـ اثناء العمؿ ليبل نتيجة لمتعب كاإلستمرار في

 طكاؿ الميؿ كىناؾ مف اليعانيف مف أم شيء كاليشعرف بأم تكتر .

 ( 13يفسر شعكر أفراد العينة بقكة خفقاف القمب عند مكاجيتيـ لمشكمة في العمؿ.)س 13الجدكؿ رقـ  -8

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 39 78%

 ال 11 22%

 المجمكع 50 100%

ٝ  سُ  ق٘  خ ق ُ  ىقيب  ْد ٍ٘ خٖ ٌٖ ىَ ني  فٜ  % 78مفردة بنسبة  39يبدك مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف  -

 ال ٝ  سُ  ق٘  خ ق ُ  ىقيب  ْد ٍ٘ خٖ ٌٖ ىَ ني  فٜ  ى َو . %22ٍ س   ْع    11 ى َو 2 فٜ زِٞ  مد  

 ني  فٜ  ى َو ىٞال  سٞث ٝ  سُٗ ّع ْ ح ٍِ خاله ٕرٓ  ىَ  ٞ    ُ  ى  ٍال  ٝ  ِّٞ مثٞس   ْدٍ  ت٘ خٌٖٖ ٍ

، لكف كيشعركف بأف دقات قمبيـ تزداد سرعة نتيجة اإلرتباؾ كالخكؼ مف عدـ حؿ ذلؾ المشكؿ   ق٘  خ ق ُ  ي ٌٖ 
دف عمى األمر كيتحكمف في زماـ االمكر كيسيطرف عمى الكضع كيكاجيف المشكبلت بكؿ سبلسة ىناؾ مف تعكّ 

 كبساطة .

 ( 14ا كاف أفراد العينة يستعممكف أقراص منكمة تساعدىـ عمى النكـ نيارا.)سذيكضح ما إ 14الجدكؿ رقـ  -9

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 10 20%

 ال 40 80%

 المجمكع 50 100%

اليستعممكف أقراص منكمة لتساعدىـ عمى النكـ نيارا  %80مفردة بنسبة  40أفصحت نتائج ىذا الجدكؿ بأف  -
 .نيارا نكـ أنيـ يستعممكف أقراص منكمة تساعدىـ عمى ال %20مفردات بنسبة  10في حيف أكدت 
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نستنتج مف خبلؿ ىذه المعطيات أف العامبلت ال يستعممف أقراصا منكمة تساعدىـ عمى النكـ نيارا ذلؾ ألنيـ 
لكف ىناؾ كاليحبدف أصبل فكرة التعكد عمى األدكية األكؿ ينامكف ليبل أثناء المناكبة كىذا ما أكضحناه في السؤاؿ 

 مجمكعة مف العامبلت تضطر بسبب العديد مف الضغكطات إلى تناكؿ األدكية المساعدة عمى النكـ .

 ( 15.)سالميؿيبرز مدل عجزىـ عف الحركة إلستمرارىـ في العمؿ طكاؿ  15الجدكؿ رقـ  -19

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 45 90%

 ال 5 10%

 المجمكع 50 100%

يعجزكف عف الحركة إلستمرارىـ في العمؿ طكاؿ  %90مفردة بنسبة  45أف لكحظ مف خبلؿ نتائج ىذا الجدكؿ  -
 أنيف ال يعجزف عف الحركة إلستمرارىف في العمؿ طكاؿ الميؿ . %10مفردات بنسبة  05الميؿ ، في حيف أكدت 

بأف العامبلت يتعبف كثيرا كيشعرف بالعجز عف الحركة كذلؾ نتيجة تحركيف مف خبلؿ ىذه المعطيات نستنتج 
لكف طكاؿ الميؿ كتفقد المرضى كالذىاب مف مصمحة إلى مصمحة كؿ ذلؾ يؤثر عمى طبيعة حركتيف في النيار 

 .كأنيف يتحركف بشكؿ عادم جدا كلكطالت ساعات العمؿ في الميؿ ىناؾ نسبة ضعيفة جدا تؤكد عكس دلؾ 

 

 ( 16يكضح ما إدا كاف مستكل أداء أفراد العينة يتراجع في الميؿ مقارنة بالنيار.)س 16الجدكؿ رقـ  -11

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 48 96%

 ال 2 4%

 المجمكع 50 100%

في الميؿ مقارنة بالنيار ، أف مستكل أدائيف يتراجع  % 96مفردة بنسبة  48أعربت نتائج ىدا الجدكؿ عمى أف  -
 أف مستكل أدائيف ال يتراجع في الميؿ مقارنة بالنيار . % 4في حيف أكدت مفردتيف بنسبة 
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ىده المعطيات أف نسبة كبيرة مف العامبلت يؤكدف بأف مستكل أدائيف يتقيقر في الميؿ مقارنة  ؿخبلنستنتج مف 
، ففي  بالنيار كدلؾ ألسباب صحية كنفسية حيث أف كظائؼ جسـ اإلنساف تنشط في النيار كترتخي في الميؿ 

كىناؾ حالة خمكؿ ككسؿ  النيار يككف جسميف في حالة نشاط كحيكية عمى غرار الميؿ بحيث يككف جسميـ في
نسبة ضعيفة جدا مف العامبلت يؤكدف بأف مستكل أدائيف في النيار يككف بنفس مستكل أدائيف في الميؿ كال يكجد 

 ىناؾ أم إختبلؼ .

 ( 17ا كانت حرارة أجساـ أفراد العينة ترتفع عند اإلستمرار في العمؿ ليبل.)سذيفسر إ 17الجدكؿ رقـ  -12

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 11 22%

 ال 39 78%

 المجمكع 50 100%

يؤكدف عمى أف حرارة أجساميف ال ترتفع عند اإلستمرار  % 78مفردة بنسبة  39أسفرت نتائج ىدا الجدكؿ أف  -
يؤكدف بأف حرارة أجساميف ترتفع عند اإلستمرار في  % 22مفردة بنسبة  11في العمؿ ليبل ، في حيف نجد أف 

 العمؿ ليبل .

فحرارة أجساميف عادية العامبلت اليشعرف كاليشتكيف مف ارتفاع حرارة أجساميف مف خبلؿ ىده النتائج نستنتج بأف 
الميؿ نتيجة الحركة طكاؿ كاليشتكيف مف أم شيء عمى غرار العامبلت البلتي يشعرف بارتفاع حرارة أجساميف 

 كالمشاكؿ الضغكطات التي يعانيف منيا .

 ( 18يبيف رفض أفراد العينة لمتكجييات في طريقة عمميـ مف طرؼ الزمبلء.)س 18الجدكؿ رقـ  -13

 اإلحتماالت   التكرار  النسبة %

 نعـ 33 66%

 ال 17 34%

 المجمكع  50 100%

يرفضف التكجييات في طريقة عمميف مف طرؼ الزمبلء   % 66مفرد بنسبة  33ا الجدكؿ أف ذأكردت نتائج ى -
 .ال ٝسف ِ  ى ٘خٖٞ   فٜ طسٝق   َيِٖ ٍِ طسف  ىصٍال  % 34مفردة بنسبة  17في حيف أكدت 
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ّع ْ ح ٍِ خاله ٕدٓ  ىَ  ٞ    ُ فئ  م ٞس  ٍِ  ى  ٍال  ٝسف ِ  ُ ٝ يقِٞ ت٘خٖٞ   فٜ طسٝق   َيِٖ ٍِ 

 ى سف  ىصٍال   يٚ      ز  ُ مو   ٍي  ت سف ٍ  ىٖ  ٍٗ   يٖٞ  ىدىل ٝسف ِ تَ ٍ   ٛ ت٘خٖٞ   ىنِ م ّت 

ت٘خٖٞ   ف ئٍن ِّٖ  ُ ٝخ ئِ فٜ  شٞ   فال ت٘خد ْٕ ك ّع   ٍِ  ى  ٍال  الٝددُ ٍ نو إطال   فٜ تيقٜ  ٝ  

 إظ    فٜ  ُ ٝ٘خِٖ  ٗ ٝسدزُ .

 

 ( 19يبرز تردد أفراد العينة عمى المرحاض كثيرا أثناء العمؿ ليبل .)س 19الجدكؿ رقـ  -14

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 20 40%

 ال 30 60%

 المجمكع 50 100%

ال يترددف كثيرا عمى المرحاض ، في حيف  %60مفردة بنسبة  30ىدا الجدكؿ أف تبيف الشكاىد اإلحصائية في  -
 .أنيف ال يترددف كثيرا عمى المرحاض  %40مفردة بنسبة  20أكدت 

ه المعطيات أف العامبلت اليشتكيف مف التردد الدائـ كالمستمر عمى المرحاض طكاؿ الميؿ ذنستنتج مف خبلؿ ى
رىف عمى الدخكؿ كثيرا ، لكف ىناؾ مف العامبلت مف تتردد كثيرا عمى المرحاض فيف اليعانيف مف أية امراض تجب

 لؾ ألسباب صحية أك لكثرة الضغكطات كالمشاكؿ التي تحدث أثناء المناكبة ذؿ في الميؿ ك أثناء العم

 

 ( 20شعكر أفراد العينة بفترات مف القمؽ بسبب نظاـ العمؿ .)سيبيف  20الجدكؿ رقـ  -15

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 44 88%

 ال 6 12%

 المجمكع 50 100%

يشعرف بفترات مف القمؽ بسبب نظاـ العمؿ ، في حيف  %88مفردة بنسبة  44يبدك مف خبلؿ ىدا الجدكؿ أف  -
 .انيف ال يشعرف بفترات مف القمؽ بسبب نظاـ العمؿ  %12مفردات بنسبة  6أكدت 
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ه المعطيات أف نسبة كبيرة مف العامبلت يشعرف بقمؽ رىيب بسبب نظاـ العمؿ ألنو نظاـ جد ذنستنتج مف خبلؿ ى
عمى ىدا الكضع كاليشعرف بأم صعب كيسبب ليف الكثير مف المشكبلت لكف ىناؾ نسبة مف العامبلت تعكدف 

 كبالنسبة ليف أف ىدا األمر أصبح طبيعيا.قمؽ 

 

  (21.)سيبرز شعكر أفراد العينة بعدـ انتظاـ دقات قمبيـ أثناء النكـ  21الجدكؿ رقـ  -16

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 14 28%

 ال 36 72%

 المجمكع 50 100%

في  ال يشعرف بعدـ انتظاـ دقات قمبيف أثناء النكـ ، % 28مفردة بنسبة  36أفصحت نتائج ىدا الجدكؿ أف  -
 .قمبيف أثناء النكـ دقات  أنيف يشعرف بعدـ انتظاـ % 28مفردة بنسبة  14حيف أكدت 

 نستنتج مف خبلؿ ىذه المعطيات أف عدـ انتظاـ دقات القمب راجع ألسباب صحية 

 (22يكضح اعتراض غفكات مفاجئة ألفراد العينة أثناء العمؿ .)س 22الجدكؿ رقـ  - 17

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 47 94%

 ال 3 6%

 المجمكع 50 100%

أنو تعترضيف غفكات مفاجئة أثناء العمؿ في  % 94مفردة بنسبة  47ا الجدكؿ أف ذلكحظ مف خبلؿ نتائج ى -
 .مفردات أنو ال تعترضيف أية غفكات مفاجئة أثناء العمؿ  3حيف أكدت 

أثناء العمؿ في الميؿ م تعاني منو العامبلت ذكاإلرىاؽ الكبير اللتعب ه المعطيات أنو بسبب اذنستنتج مف خبلؿ ى
كذلؾ لشدة الضغط كالعمؿ المستمر لكف ىناؾ مف العامبلت كىف يشعرف بغفكات مفاجئة تعترضيف أثناء المناكبة 

 .نسبة ضعيفة جدا تعكدف عمى ىذا الكضع كال يحدث ليف مثؿ ىذه الغفكات المفاجئة 
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 (23يفسر تحجج أفراد العينة التفو األسباب لمغياب عف العمؿ .)س 23الجدكؿ رقـ  -18

 

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 26 52%

 ال 24 48%

 المجمكع 50 100%

تتحججف لمغياب عف العمؿ ألتفو األسباب ، في حيف  % 52مفردة بنسبة  26أكضحت نتائج ىدا الجدكؿ أف  -
 .أنيف ال تتحججف ألتفو األسباب لمغياب عف العمؿ  %48مفردة بنسبة  24أكدت 

فبعض العامبلت يتغيبف ألم سبب حتى ال يأتيف إلى المناكبة مف خبلؿ ىذه المعطيات نستنتج أف النسب متقاربة 
 بسبب الركتيف الدائـ كالممؿ  كمنيف مف يأتيف إلى العمؿ بشكؿ مستمر كدائـ ألداء كاجبيف تجاه المرضى .

 

 (24يكضح استيقاض أفراد العينة مف النكـ ليبل لشعكرىـ بضيؽ في التنفس .)س 24الجدكؿ رقـ  -19

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 34 68%

 ال 16 32%

 المجمكع 50 100%

اليستيقضف مف النكـ ليبل لشعكرىف بضيؽ في التنفس   % 68مفردة بنسبة  34ا الجدكؿ أف ذأسفرت نتائج ى -
 .ليبل لشعكرىف بضيؽ في التنفسأنيف يستيقضف مف النكـ  % 32مفردة بنسبة  16في حيف أكدت 

نستنتج مف خبلؿ ىذه المعطيات بأف نسبة معتبرة مف العامبلت يستيقضف ليبل لشعكرىف بضيؽ في التنفس كىذا 
راجع إلى كثرة التعب أثاء المناكبة كأيضا ألسباب صحية نتيجة العمؿ الطكيؿ في ىذا النظاـ مف العمؿ  في حيف 

 ـ كينمف بكؿ راحة . تكجد نسبة مف العامبلت اليشعرف بأم ضيؽ في التنفس خبلؿ النك 
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 .(25يبيف معاناة أفراد العينة مف صعكبة التركيز في بعض األعماؿ التي يقكمكف بيا )س 25الجدكؿ رقـ  - 29

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 37 74%

 ال 13 26%

 المجمكع 50 100%

% يعانيف مف صعكبة التركيز في بعض األعماؿ التي يقمف بيا 74مفردة بنسبة  37أكردت نتائج ىذا الجدكؿ أف 
% أنيف اليعانيف مف أية صعكبة في التركيز في بعض األعماؿ التي يقمف 26مفردة بنسبة  13، في حيف أكدت 

 .بيا 

تي تعاني منيا العامبلت يجدف صعكبة في مف خبلؿ ىذه المعطيات نستنتج بأنو مف شدة التعب كالضغكط ال
التركيز في بعض االعماؿ التي يقمف بيا سكاء اعماؿ تخص المنزؿ اك اعماؿ متعمقة بالعمؿ نفسو فنظرا لصعكبة 

 الفترة التي يعممكف بيا فو يفقدف الكثير مف التركيز .

 (26ا كاف أفراد العينة غير قادريف عمى أداء العمؿ عمى أكمؿ كجو .)سذيفسر ما إ 26الجدكؿ رقـ  -21

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 40 80%

 ال 10 20%

 المجمكع 50 100%

في  % غير قادرات عمى أداء العمؿ عمى أكمؿ كجو ، 80مفردة بنسبة  40تبيف الشكاىد اإلحصائية التالية أف 
 .% أنيف قادرات عمى أداء العمؿ عمى أكمؿ كجو 20مفردات بنسبة  10حيف أكدت 

مف خبلؿ ىذه المعطيات نجد اف نسبة كبيرة مف العامبلت غير قادرة عمى أداء العمؿ عمى اكمؿ كجو نظرا 
العمؿ بشكؿ متقف فكثيرا ما لقدكميف إلى العمؿ مرىقات كشعكرىف بالممؿ كالتعب فقد أقررف بانيف اليقمف بأداء 

 لكف ىناؾ نسبة ضئيمة جدا تؤكد بأنيا تؤدم عمميا عمى اكمؿ كجو كال تقصر في شيء . ،ييممف المرضى
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 (27يبرز تصبب العرؽ مف أفراد العينة عند مكاجيتيـ لمشكمة في العمؿ ليبل.)س 27الجدكؿ رقـ  -22

 

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 12 24%

 ال 38 76%

 المجمكع 50 100%

% تقر بأف العرؽ يتصبب منيف عند مكاجيتيف  76مفردة بنسبة  38يبدك مف خبلؿ نتائج ىذا الجدكؿ أف 
% يأكدف بأنو اليتصبب منيف العرؽ عند مكاجيتيـ  24مفردة بنسبة  12في حيف نجد أف لمشاكؿ في العمؿ ، 
 .لمشكمة في العمؿ ليبل 

نستنتج مف خبلؿ ىذه المعطيات بأف العامبلت تعكدف عمى مختمؼ المشاكؿ التي تحصؿ أثناء المناكبة لذلؾ 
 اليتصبب منيف العرؽ .

 (28يكضح تأخر أفراد العينة عف العمؿ بقصد التقميص مف ساعاتو الطكيمة .)س 28الجدكؿ رقـ  -23

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 47 94%

 ال 3 6%

 المجمكع 50 100%

% بأنيف يتأخرف عف العمؿ بقصد التقميؿ مف ساعاتو  94مفردة بنسبة  47أفصحت نتائج ىذا الجدكؿ أف 
 .يتأخرف عف العمؿ بقصد التقميؿ مف ساعاتو الطكيمة  ال % بأنيف 6مفردات بنسبة  3، في حيف تؤكد الطكيمة 

بأف العامبلت ال تأتيف لمعمؿ في الكقت المحدد فكثيرا ما تأتيف متأخرات كذلؾ مف خبلؿ ىذه المعطيات نستنتج 
 داء العمؿ .المحدد ألبقصد التقميؿ مف ساعات العمؿ الطكيمة عمى غرار بعض العامبلت االتي تاتيف في الكقت 
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 .(29)س الميؿىـ القرارات إلستمرارىـ في العمؿ طكاؿ ذيبيف صعكبةأفراد العينة مف اتخا 29الجدكؿ رقـ  -24

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 29 58%

 ال 21 42%

 المجمكع 50 100%

ٝددُ ص ٘   فٜ  تخ ذٌٕ  ىقس ز   ّ ٞد   % 58مفردة بنسبة  29لكحظ مف خبلؿ نتائج ىذا الجدكؿ أف  -

 ِّٖ الٝددُ ص ٘   فٜ  تخ ذ  ىقس ز    %42ٍ س    ْع    21 ظ َس زٌٕ فٜ  ى َو ط٘ ه  ىيٞو 2 فٜ زِٞ  مد  

 .ّ ٞد   ظ َس زٌٕ فٜ  ى َو ىٞال 

 أُ  ى  ٍال  ٝددُ ص ٘   فٜ  تخ  ِٕ  ىقس ز    ىَ  يق    ى َو  ٗ ٍِ خاله ٕرٓ  ىَ  ٞ   ّع  ٞع  ُ ّع ْ ح 

ز فٜ  ى َو ٗ إلظ َس ىل ى د   ى  ب ٗمثس     َ ه ٗ ى غ٘ط   ذز ٚ  ىَ  يق   سٞ تٌٖ  ىخ ص  ٗ  ظسٝ  ٗ

ط٘ ه  ىيٞو 2 فٜ زِٞ ت٘خد ٍدَ٘   ٍِ  ى  ٍال  ال تددُ ص ٘   فٜ  تخ    ىقس ز   ٗال ٝخي ِ  ِٞ  ىسٞ   

  ى َيٞ  ٗ ىسٞ     ظسٝ  .

 

 (30رغاـ أفراد العينة عمى العمؿ ضمف المناكبات الميمية . )سإيبرز  30الجدكؿ رقـ  -25

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 46 92%

 ال 4 8%

 المجمكع 50 100%

يرغمف عمى العمؿ ضمف المناكبات الميمية ، في حيف  % 92مفردة بنسبة  46أكضحت نتائج ىذا الجدكؿ أف  -
 .% أنيف ال يرغمف عمى العمؿ ضمف المناكبة الميمية  8مفردات بنسبة  4تؤكد 

كمرغمات عمى العمؿ بالمناكبة ليبل كلـ يجد حمكال نستنتج مف خبلؿ ىذه النتائج أف العامبلت كارىات ليذا النظاـ 
لمتخمص مف العمؿ ليبل بإعتباره نظاـ صعب كممؿ ، في حيف تكجد نسبة ضعيفة مف العامبلت غير مرغمات 

 عمى ىذا النظاـ كراضيات بو .
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إف المشاكؿ العائمية كالزكجية بسبب العمؿ الميمي مف  شأنيا  تحميؿ النتائج الخاصة بالفرضية الثانية : -ثالثا 
 أف تؤثر عمى أداء المرأة العاممة

 (31يبيف معاناة أفراد العينة مف مشاكؿ مع الزكج ك األىؿ بسبب العمؿ ليبل .)س 31الجدكؿ رقـ  -1

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 30 60%

 ال 20 40%

 المجمكع 50 100%

% يعانيف مف مشاكؿ مع الزكج ك األىؿ بسبب العمؿ ليبل 60مفردة بنسبة  30عمى أف  أعربت نتائج ىذا الجدكؿ
 .% أنيف ال يعانيف مف أية مشاكؿ مع الزكج ك األىؿ بسبب العمؿ ليبل   40مفردة بنسبة  20، في حيف تؤكد 

كاألىؿ بسبب  ه المعطيات بأف العامبلت يشتكيف كثيرا بسبب المشاكؿ الحاصمة مع الزكجذنستنتج مف خبلؿ ى
ا المشكؿ مف أكثر ذيعتبر ىا العمؿ كبالنسبة ليف ذالعمؿ ليبل فكثيرا ما تحدث صراعات كنزاعات بسبب نظاـ ى

المشاكؿ التي يعانيف منيا ، لكف ىناؾ مف العامبلت مف تجد إرتياحية مف طرؼ الزكج كاألىؿ كال تعاني مف 
 حفيز مف طرفيـ .مشاكؿ معيـ بسبب العمؿ ليبل بؿ تجد المساندة كالت

 (32يكضح مساعدة الزكج في أشغاؿ المنزؿ .)س 32الجدكؿ رقـ  -3
 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 9 18%

 ال 41 82%

 المجمكع 50 100%

تقر بأف أزكاجيف ال يساعدكنيف في أشغاؿ المنزؿ  في %  82مفردة بنسبة  41أسفرت نتائج ىذا الجدكؿ أف 
 .% تؤكد بأف أزكاجيف يساعدكنيف في أعماؿ المنزؿ  18مفردات بنسبة  9حيف تؤكد 
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ه النتائج بأف نسبة كبيرة جدا مف العامبلت تشتكي مف عدـ مساعدة الزكج ليا في أشغاؿ ذنستنتج مف خبلؿ ى
لؾ يجدف صعكبة كبيرة ذل ،لؾذالمنزؿ فيي تضطر إلى اإلىتماـ بالعمؿ خارج المنزؿ كاإلىتماـ بأشغاؿ المنزؿ ك

ة جدا تقر بأف أزكاجيف يساعدنيف في أعماؿ المنزؿ في التكفيؽ بيف الجانبيف ، في حيف ىناؾ نسبة ضعيف
 كيخففف عمييف مف أعباء المنزؿ .

  (33يبرز مساعدة الزكج في تربية األطفاؿ .)س 33الجدكؿ رقـ  -3

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 11 22%

 ال 39 78%

 المجمكع 50 100%

يساعدكنيف في تربية األطفاؿ ، في  ال تؤكد بأف أزكاجيف%  78مفردة بنسبة  39أكردت نتائج ىذا الجدكؿ أف 
 .زكاجيف يساعدنيف في تربية األطفاؿ % بأف أ 22مفرد بنسبة  11حيف تؤكد 

بأف أزكاج العامبلت اليساعدكف في تربية األطفاؿ عمى اعتبار أف تربية األطفاؿ  مف خبلؿ ىده المعطيات نستنتج
بلت إلى ترؾ أكالدىف في بيت أىميف أك في الحضانة ، في حيف تكجد مف عمؿ المراة فكثيرا ما تضطر العام

 نسبة معتبرة مف العامبلت مف تقر بأف أزكاجيف يساعدنيف في تربية األطفاؿ كيسيرف عمى راحتيـ 

 (34يفسر طمب الزكج لترؾ العمؿ الميمي .)س 34الجدكؿ رقـ  -4

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 34 68%

 ال 16 32%

 المجمكع 50 100%

طمب أزكاجيف لتركؾ العمؿ الميمي  عمى % يؤكدف 68مفردة بنسبة  34تبيف الشكاىد اإلحصائية ليذا الجدكؿ أف 
 .طمب أزكاجيف لترؾ العمؿ الميمي بعدـ  %  32مفردة بنسبة  16، في حيف تؤكد 
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العامبلت يعانيف كثيرا مف طمب أزكاجيف الممح عمى ترؾ العمؿ الميمي كاإللتفاة ه النتائج نستنتج بأف ذمف خبلؿ ى
لكف ىناؾ مف العامبلت مرتاحات أكثر لئلىتماـ بتربية األطفاؿ كبأنيـ يشتككف كثيرا مف ىذه الظركؼ الصعبة ، 

 مف مشكؿ طمب الزكج لترؾ العمؿ الميمي كتقر بأف أزكاجيف متفيميف ليذا الكضع .

 (35يبيف رضى أفراد العينة عف حياتيـ األسرية .)س 35كؿ رقـ الجد -5

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 36 72%

 ال 14 28%

 المجمكع 50 100%

% بأف العامبلت غير راضيات عف حياتيـ األسرية  72مفردة بنسبة  36يبدك مف خبلؿ نتائج ىذا الجدكؿ أف  -
 .% بأنيف راضيات عف حياتيـ األسرية  28مفردة بنسبة  14، في حيف تؤكد 

بحكـ تفريطيف في أعماؿ المنزؿ نستنتج مف خبلؿ ىذه النتائج بأف العامبلت غير راضيات عف حياتيف األسرية 
ىناؾ فئة معتبرة مف العامبلت راضيات عف حياتيف األسرية كال يعانيف كتربة األكالد كاإلعتناء بالزكج ، في حيف 

 مف أية مشاكؿ تجعميف غير راضيات عف حياتيف األسرية .

 (36يكضح صعكبة مشاركة أفراد العينةمف المشاركة في األنشطة اإلجتماعية.)س 36الجدكؿ رقـ  -6

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 46 92%

 ال 4 8%

 المجمكع 50 100%

% بأنيف يشتكيف مف صعكبة المشاركة في األنشطة  92مفردة بنسبة  46أفصحت نتائج ىذا الجدكؿ بأف 
 .% بأنيف اليجدف صعكبة في المشاركة في األنشطة اإلجتماعية 8مفردات بنسبة  4اإلجتماعية ، في حيف تؤكد 
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نستنتج مف خبلؿ ىذه المعطيات أف نسبة كبيرة جدا مف العامبلت يشتكيف مف صعكبة المشاركة في األنشطة  
 .اإلجتماعية فكثيرا ما يفكتف العديد مف كاألعياد الدينية كالكطنية 

 (37يبيف تفكيت أفراد العينة لمناسبات عائمية بسبب العمؿ الميمي .)س 37الجدكؿ رقـ  -7

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 46 92%

 ال 4 8%

 المجمكع 50 100%

يفكتف مناسبات عائمية بسبب العمؿ الميمي  في % 92مفردة بنسبة  46لكحظ مف خبلؿ نتائج ىذا الجدكؿ أف  -
 .أنيف اليفكتف أية مناسبات عائمية بسبب العمؿ الميمي  % 8مفردات بنسبة  4حيف أكدت 

النتائج أف نفس النسبة السابقة تعاني مف مشكؿ تفكيت المنايبات العائمية كاألفراع كأعياد نستنتج مف خبلؿ ىذه 
الميبلد كىذا مايجعؿ األىؿ كاألقارب منزعجيف مف ىذا النظاـ الذم يحـر العامبلت مف أىـ المحظات ، في حيف 

 ىناؾ نسبة ضعيفة جدا ال تجد صعكبة في حضكر المناسبات العائمية .

 (38يفسر معاناة أفراد العينة مف مشاكؿ زكجية كصعكبة حميا .)س 38الجدكؿ رقـ  -8

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 34 68%

 ال 16 32%

 المجمكع 50 100%

مشاكؿ زكجية كيجدف صعكبة في حميا في يعانيف مف  %68مفردة بنسبة  34حت نتائج ىدا الجدكؿ أف ضأك  -
 .أنيف اليعانيف مف أية مشاكؿ زكجية كال يجدف أية صعكبة في حميا  %32بنسبة مفردة  16حيف أكدت 

نستنتج مف خبلؿ ىذه المعطيات بأف العامبلت يعانيف مف مشاكؿ زكجية كيجدف صعكبة في حميا كذلؾ بسبب 
نظاـ العمؿ بالمناكبة فكثيرا ما يحدث شجار كتكتر في العبلقة بسبب ىذا النظاـ ، في حيف نجد مجمكعة مف 

 مف تعيش حياة زكجية عادية كال تعاني مف أية مشاكؿ .العامبلت 
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 (39ا كانت ىناؾ فركؽ بيف أفراد العينة كزمبلئيـ في الحياةالزكجية.)سذيبرز ما إ 39الجدكؿ رقـ  -9

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 34 68%

 ال 16 32%

 المجمكع 50 100%

يؤكدف عمى أنو تكجد فركؽ بينيف كبيف زميبلتيف  % 68مفردة بنسبة  34أسفرت نتائج ىدا الجدكؿ عمى أف  -
عمى أنو التكجد فركؽ بينيف كبيف زميبلتيف في  % 32مفردة بنسبة  16في الحياة الزكجية  ، في حيف أكدت 

 .الحياة الزكجية 

نستنتج مف خبلؿ ىذه المعطيات بأف العامبلت يجدف فرؽ بينيف كبيف زمبلئيف في الحياة الزكجية فيي غير 
، في حيف ىناؾ نسبة معتبرة مف العامبلت مف مستقرة بسبب الضغكطات كالمشاكؿ الناجمة عف نظاـ العمؿ 
 تجدف بأف حياتيف الزكجية كحياة زميبلتيف كال يكجد فرؽ أبدا .

 (40ا كانت مسؤكليات الحياة الزكجية تفكؽ طاقةأفراد العينة.)سذيكضح ما إ 40الجدكؿ رقـ  -19

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 42 84%

 ال 8 16%

 المجمكع 50 100%

تؤكدف بأف مسؤكليات الحياة الزكجية تفكؽ طاقتيف  في  % 84مفردة بنسبة  42ا الجدكؿ أف ذأكردت نتائج ى -
 .أف مسؤكليات الحياة الزكجية ال تفكؽ طاقتيف  % 16مفردات بنسبة  8حيف أكدت 

نستنتج مف خبلؿ ىذه النتائج أف نسبة كبيرة جدا مف العامبلت مف تقر بأف مسؤكليات الحياة الزكجية تفكؽ 
ر كسؤكليات العمؿ الكبيرة فيف يقصرف كثيرا مف مسؤكليات الحياة الزكجية في بحكـ عمميف الغير مستقطاقتيف 

 حيف نجد أف نسبة قميمة مف العامبلت مف تستطيع أف تكفؽ بيف مسؤكليات العمؿ كمسؤكليات الحياة الزكجية .
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 (41يبرز شعكر أفراد العينة بالغربة بيف أفراد أسرىـ .)س 41الجدكؿ رقـ  -11

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 26 52%

 ال 24 48%

 المجمكع 50 100%

يشعرف بالغربة بيف أفراد أسرىف  في  % 52مفردة بنسبة  26تبيف الشكاىد اإلحصائية في ىدا الجدكؿ عمى أف  -
 عمى أنيف اليشعرف بالغربة بيف أفراد أسرىف  % 48مفردة بنسبة  24حيف تؤكد 

بيف أفراد نستنتج مف خبلؿ ىذه المعطيات بأف النسب متقاربة في اإلدالء برأييف بخصكص شعكرىف بالغربة 
أسرىف فيناؾ مف العامبلت مف تشعرف بالغربة نتيجة التكاجد الدائـ في العمؿ كعدـ المشاركة في المناسبات 

 العائمية كاألنشطة اإلجتماعية كىناؾ مف ترل بأف األمر عادم كال تشعرف بأية غربة بيف أفراد األسرة .

 (42يفسر اتخاد أفراد العينة لقراراتيـ بالتشاكر مع أفراد أسرىـ .)س 42الجدكؿ رقـ  -12

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 43 86%

 ال 7 14%

 المجمكع 50 100%

يتخدف قراراتيف بالتشاكر مع أفراد أسرىف ، في  % 86مفردة بنسبة  43يبدك مف خبلؿ نتائج ىدا الجدكؿ أف  -
 .أنيف ال يتخدف قراراتيف بالتشاكر مع أفراد أسرىف  % 14مفردات بنسبة  7حيف تؤكد 

ىـ عمى اعتبار أف األىؿ مف خبلؿ ىذه النتائج نستنتج بأف العامبلت يأخذف قراراتيف بالتشاكر مع أفراد أسرىف 
خبراتيـ كتجربتيـ في الحياة ، في حيف ىناؾ نسبة مف العامبلت يتخذف أىـ عامؿ في حياتيف كيستفدف مف 

  قراراتيف لكحدىف عمى اعتبار أنو أمر شخصي .
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 ( 43يبرز تضايؽ أفراد العينة مف تدخؿ أسرىـ في شؤكنيـ الخاصة .)س 43الجدكؿ رقـ  -13

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 27 54%

 ال 23 46%

 المجمكع 50 100%

يتضايقف مف تدخؿ أسرىف في شؤكنيف الخاصة  % 54مفردة بنسبة  27لكحظ مف خبلؿ نتائج ىدا الجدكؿ أف  -
 .أنيف اليتضايقف مف تدخؿ أسرىف في شؤكنيف الخاصة  % 46مفردة بنسبة   23، فيحيف أكدت 

نستنتج مف خبلؿ ىذه النتائج بأف العامبلت ال يحبدف تدخؿ األىؿ في شؤكنيف الخاصة خصكصا التي تتعمؽ 
بالزكج كاألكالد في حيف ىنالؾ مف العامبلت مف اليجدف مشكبل في تدخؿ األىؿ في شؤكنيف الخاصة كأنيف يقبمف 

 .النصائح كيستمعف ألرائيف كال يجدف سمبية في ىذا األمر 

 

 (44يكضح تكتر عبلقة أفراد العينة مع أفراد أسرىـ .)س 44الجدكؿ رقـ   -14

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 42 84%

 ال 8 16%

 المجمكع 50 100%

يؤكدف بأف عبلقتيف متكترة مع أفراد أسرىف في حيف  % 84مفردة بنسبة  42أكضحت نتائج ىدا الجدكؿ أف  -
 .بأف عبلقتيف غير متكترة مع أفراد أسرىف  % 16مفردات بنسبة  8أكدت 

عمى أفراد أسرىف بخصكص العمؿ ليبل يشتكيف مف تكتر العبلقة مع ه النتائج نستنتج بأف أفراد العينة ذمف خبلؿ ى
 اعتبار أنو أمر منافي لعادات كتقاليد المجتمع فقمة قميمة مف العائبلت مف ترضى بيذا النظاـ ، 
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 (45يبرز شعكر أفراد العينة بالكحدة كعدـ اإلنتماء لآلخريف أثناء العمؿ ليبل .)س 45الجدكؿ رقـ  -15

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 31 62%

 ال 19 38%

 المجمكع 50 100%

يشعرف بالكحدة كعدـ اإلنتماء لآلخريف أثناء العمؿ ليبل ،  % 62مفردة بنسبة  31ا الجدكؿ أف ذأعربت نتائج ى -
  .بأنيف اليشعرف بالكحدة كعدـ اإلنتماء لآلخريف أثناء العمؿ ليبل % 38مفردة بنسبة  19في حيف أكدت 

المعطيات أف العامبلت يشعرف بكحدة رىيبة كعدـ اإلنتماء لآلخريف أثناء العمؿ ليبل ه ذنستنتج مف خبلؿ ى
كيحسف بأنيف معزكالت عف العالـ نظرا لعمميف في مكاف مغمؽ كلساعات طكيمة كابتعادىف عف المنزؿ كاألىؿ  

كاف بالنسبة ليف في حيف ىناؾ مف العامبلت ال يشعرف بأية كحدة بؿ بالعكس اعتدف عمى دلؾ الجك كأصبح الم
  منزليف الثاني كيشعرف فيو براحة أكثر مف منزليف .

 (46يبيف تفكير أفراد العينة لترؾ العمؿ بسبب سكءنظامو .)س 46الجدكؿ رقـ  -16

 

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 47 % 94

 ال 3 6%

 المجمكع 50 100%

ٝ نسُ فٜ تسك  ى َو  ع ب ظ٘  ّ  ٍٔ 2 فٜ زِٞ تؤمد  % 94مفردة بنسبة  47أسفرت نتائج ىدا الجدكؿ أف  -

 .الٝ نسُ فٜ تسك  ى َو  ع ب ظ٘  ّ  ٍٔ  % 6ٍ س     ْع    3

ٍِ خاله ٕرٓ  ىَ  ٞ   ّع ْ ح  أُ ّع   م ٞس  ٍِ  ى  ٍال  ت نسُ فٜ تسك  ى َو  ع ب ظ٘  ّ  ٍٔ ٗ إلى     

فٜ زِٞ  مد  ّع   ض ٞ   خد   أُ ضسٗفِٖ تس ٌ  مثس  ٗال ِٕ ٗ شٗ خِٖ ٗ أُ ز ز ٌٖ  ٌٕ ٍِ مو شٜٞ  

  يِٖٞ  ى َو ٗالٝع   ِ تسمٔ .

 

 

 

 069 

060 



  

 

 

     ب   ح                                                                                                               ض  غ   ص  

 

 .(47يفسر استياء أكالد أفراد العينة مف عمميـ ليبل )س 47الجدكؿ رقـ  -17

 

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 38 76%

 ال 12 24%

 المجمكع 50 100%

يؤكدف مف استياء أكالدىف مف عمميف ليبل ، في حيف  % 76مفردة بنسبة  38أكردت نتائج ىدا الجدكؿ أف  -
 .يؤكدف مف عدـ استياء أكالدىف مف عمميف ليبل  % 24مفردة بنسبة  12أكدت 

مف خبلؿ ىذه المعطيات نستنتج بأف العامبلت يشتكيف كثيرا مف استياء اكالدىف بسبب العمؿ الميمي عمى إعتبار 
أف األطفاؿ يحتاجكف دائما إلى الرعاية كاإلىتماـ كحناف األـ ككثيرا ما تككف االـ غائبة عند احتياج أبنائيا ليا  

لـ يصمكا إلى مرحمة الفيـ ف ىناؾ مجمكعة مف العامبلت اليجدف مشاكؿ مع اكالدىف بحكـ أف أكالدىف صغارا لك
 بعد .

يبيف طمب أفراد العينة مف رئيسيـ المباشر تغيير نظاـ العمؿ كاإلكتفاء بالعمؿ نيارا  48الجدكؿ رقـ  -18
 .( 48)س

 اإلحتماالت التكرار النسبة %

 نعـ 47 94%

 ال 3 6%

 المجمكع 50 100%

يطمبف مف رئيسيـ المباشر تغيير نظاـ العمؿ  % 94مفردة بنسبة  47تبيف الشكاىد اإلحصائية التالية أف  -
عدـ طمبيف مف رئيسيـ المباشر تغيير نظاـ العمؿ  % 6مفردات بنسبة  3كاإلكتفاء بالعمؿ نيارا ، في حيف أكدت 

 .كاإلكتفاء بالعمؿ نيارا 
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كتفاء مف خبلؿ ىذه النتائج نستنتج باف العامبلت كثيرا ما يطمبف مف رئيسيف المباشر لتغيير نظاـ العمؿ كاإل
لممميف مف العمؿ ليبل كلمظركؼ الصعبة التي يعشنيا باإلضافة إلى الضغكطات مف طرؼ  بالعمؿ نيارا كذلؾ

الزكج كاالكالد بسبب العمؿ ليبل ، كىناؾ نسبة ضعيفة جدا كىي راضية عف عمميا كال تطمب تغيير نظاـ العمؿ 
 ؿ نيارا .ألنيف يدركف بانو امر مستحيؿ كليس مف السيؿ التغيير في نظاـ العمؿ كالغكتفاء بالعم

 النتائج الجزئية لمدراسة : -رابعا 

 بينت نتائج ىذا المحكر مايمي : نتائج البيانات الديموغرافية : -1

 % مف أفراد العينة ال يأخدف قسطا مف الراحة أثناء المناكبة . 70 -

 % مف أفراد العينة يؤثر قدكميف إلى العمؿ مرىقات عمى أدائيف . 78 -

 العينة يعانيف مف صعكبة النكـ بعد اإلنتياء مف المناكبة .% مف أفرد  84 -

 % مف أفراد العينة يشعرف بتشتت في اإلنتباه كشركد ذىني عندما تطكؿ ساعات العمؿ . 70 -

 % مف أفراد العينة يشعرف بقكة خفقاف القمب عند مكاجيتيف لمشكمة في العمؿ . 78 -

 إلستمرارىف في العمؿ طكاؿ الميؿ .% مف أفراد العينة يعجزف عف الحركة  90 -

 % مف أفراد العينة يتراجع مستكل أدائيف في الميؿ مقارنة بالنيار . 96 -

 % مف أفراد العينة يشعرف بفترات مف القمؽ بسبب نظاـ العمؿ . 88-

 % مف أفراد العينة تعترضيف غفكات مفاجئة أثناء العمؿ . 94 -

 النكـ ليبل لشعكرىف بضيؽ في التنفس .% مف أفراد العينة يستيقضف مف  68 -

 % مف أفراد العينة غير قادرات عمى أداء العمؿ عمى أكمؿ كجو . 80 -

 % مف أفراد العينة يتأخرف عف العمؿ بقصد التقميؿ مف ساعاتو الطكيمة . 94 -
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 مرغمات عمى العمؿ ضمف المناكبة الميمية .% مف أفراد العينة  92 -

 النتيجة الجزئية لمفرضية االولى : -

المتزكجة بالمناكبة ال شؾ أف الشكاىد اإلحصائية السابقة قد بينت الكثير مف المسائؿ اليامة المرتبطة بعمؿ المراة 
كانعكاساتيا عمى ادائيا ، فالعامبلت يبقيف صاحيات ليمة كاممة بدكف أف يأخدف قسطا مف الراحة حيث في كثير 
مف االحياف تعترضيف غفكات مفاجئة كيستيقضف مف النكـ ليبل لشعكرىف بضيؽ في التنفس ، كأنيف ياتيف أصبل 

أتيف قمقات كمرىقات بحيث يصبحف غير قادرات عمى أداء العمؿ عمى إلى العمؿ مرغمات عمى المناكبة الميمية كي
 أكمؿ كجو .

إذف مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا أف أغمب النسب التي تحصمنا عمييا تأكد صدؽ الفرضية اإلمبريقية بأف عدـ 
 مريقيا .إالنكـ أثناء المناكبة كاإلرىاؽ يؤثر عمى أداء المراة العاممة المتزكجة كبالتالي فيي محققة 

 نتائج خاصة بالفرضية الثانية : -2

 % مف أفراد العينة بعانيف مف مشاكؿ مع الزكج كاألىؿ بسبب العمؿ ليبل . 60 -

 % مف أفراد العينة يكضحف عدـ مساعدة الزكج في أشغاؿ المنزؿ . 82 -

 % مف أفراد العينة تبرز عدـ مساعدة الزكج في تربية األطفاؿ . 78 -

 يؤكدف عمى طمب أزكاجيف لترؾ العمؿ الميمي .اد العينة % مف أفر  68 -

 % مف أفراد العينة غبر راضيات عف عمميف الميمي . 72 -

 % مف أفراد العينة يؤكدف صعكبة المشاركة في األنشطة اإلجتماعية . 92 -

 % مف أفراد العينة يعانيف مف مشاكؿ زكجية كيجدف صعكبة في حميا . 68 -

 % مف أفراد العينة يجدف فرؽ بينيف كبيف زميبلتيف في الحياة الزكجية . 68 -

 .% مف أفراد العينة يجدف بأف مسؤكليات الحياة اإلجتماعية تفكؽ طاقتيف  84 -
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 % مف أفراد العينة يشعرف بالغربة بيف أفراد أسرىف . 52 -

 % مف أفراد العينة يؤكدف تكتر العبلقتيف مع أفراد أسرىف . 84 -

 % مف أفراد العينة يؤكدف استياء أكالدىف مف عمميف ليبل . 76 -

 النتيجة الجزئية الثانية : -

ال شؾ أف ىذه المعطيات تبيف بجبلء المشاكؿ العائمية كالزكجية التي تعاني منيا العامبلت ، كأف أغمبية أفراد 
بسبب العمؿ الميمي كأف أزكاجيف ال يساعدنيف في أعماؿ المنزؿ ك العينة يعانيف مف مشاكؿ مع الزكج ك  األىؿ 

كثيرا عمى زكجاتيف لترؾ العمؿ كاإللتفات أكثر إلى اإلىتماـ باألطفاؿ كاإلعتناء بالبيت  ال في تربية األكالد كيمحكف
، باإلضافة إلى ذلؾ فإف العامبلت تجدف صعكبة في المشاركة في مختمؼ األنشطة اإلجتماعية كالعائمية مما 

رة العمؿ كاإلنشغاؿ أكثر يسبب تكتر في العبلقة مع األىؿ ، كأف مسؤكليات الحياة الزكجية تفكؽ طاقتيف لكث
بالعمؿ الخارجي كعميو فإف المشاكؿ العائمية كالزكجية التي تحصؿ بسبب العمؿ الميمي مف شأنيا أف تؤثر عمى 

 أداء المرأة العاممة المتزكجة كىي فرضية محققة امبريقيا .

 النتيجة العامة :

يا كالتي مفادىا أف المرأة المتزكجة كالعاممة لقد سمحت الدراسة مف الكشؼ عف الفرضية العامة التي انطمقنا من
بالمناكبة تكاجو العديد مف المشكبلت كاإلنعكاسات التي تنجـ عف عمميا الميمي ، كالتي تؤثر عمى أدائيا لعمميا 

كالعاممة بالمناكبة فيي فرضية محققة ، فالكثير مف الشكاىد اإلحصائية دلت داللة يقينية عمى أف المرأة المتزكجة 
 اجو الكثير مف الضغكطات العائمية كالنفسية كالجسدية التي مف شأنيا أف تؤثر عمى أدائيا لعمميا .تك 

كبالتالي كاستنادا إلى الشكاىد اإلحصائية كالكمية عمى مستكل ىذه الدراسة فقد تمت البرىنة اإلمبريقية عمى أف 
كاإلنعكاسات التي تنجـ عف عمميا الميمي كالتي تؤثر المرأة المتزكجة كالعاممة بالمناكبة تكاجو العديد مف المشكبلت 

 عمى أدائيا لعمميا .
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   خــ       

 

 اتمة ػخ

إف اليدؼ الرئيسي مف معالجة ىذا المكضكع يتمثؿ في تقديـ إطار نظرم يعرؼ مختمؼ المفاىيـ المتعمقة بالعمؿ 
كقدأكسبنا ىذا المكضكع الكثير مف المعارؼ الجديدة ألنو يعتبر مف المكاضيع الشائكة كذات بالمناكبة كعمؿ المرأة 

عمى  عائمية  األىمية البالغة في الكقت الحاضر مف خبلؿ مايعكسة نظاـ العمؿ بالمناكبة مف أمراض كضغكطات
تناكؿ ظاىرة خركجة المرأة كتأثير ذلؾ عمى ادائيف لعممو ، كفي ختاـ بحثي ىذا أشير إلى أىمية العامبلت 

المتزكجة لمعمؿ ليبل بالدراسة خاصة كأنيا ذات أبعاد عبلئقية مف جية ، كمف جية أخرل ذات دالئؿ نفسية 
 كاجتماعية .

فخركج الزكجة لمعمؿ ليبل رغـ أنيا ظاىرة حضارية كانعكاس ذلؾ عمى أدائيا ال بد مف أف يبلزميا اىتماـ مف 
غفاؿ إممة ، فبل يمكف اإلجتماعييف حتى يمنع حدكث آثار سمبية عمى أداء المرأة العاكالمختصيف  طرؼ الباحثيف 
خاصة عمى صحة المرأة كبيتيا ، كزكجيا كبيتيا ، يرت بعض اآلثار غير المرغكب فييا ظالدراسات التي أ

ت أخرل كالتي يتـ كليذا كانت ىناؾ حاجة ماسة إلى إجراء دراساكأكالدىا كانعكاس كؿ ذلؾ عمى أدائيا لعمميا ، 
فييا التعرؼ عمى اإلنعكاسات التي يخمفيا العمؿ الميمي عمى أداء المراة العاممة المتزكجة  كىذا لمتمكف مف معرفة 
أبعاد الظاىرة المراد دراستيا معرفة معمقة ، ليذا كمة أقترح أف تككف بحكث أخرل تتناكؿ ىذه الظاىرة في المجتمع 

 الجزائرم .
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، دار كمطابع المستقبؿ ، القاىرة ، الجميكرية مصر العربية  3نكاؿ السعداكم : المرأة كالصراع النفسي ، ط -47
 ،0553 . 

 . 1987شاـ شرابي : البنية البطريكية ، بحث في المجتمع العربي المعاصر ، بيركت ، دار الطميعة ، ى -48

 ثانيا : المراجع بالمغة األجنبية :

1- code du : textes codifier et texter annexer ; 45 éd petite code d’allos paris 1983  

22--CCEENNEEAAPP  ::  mmuuttaattiioonn  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ffaammiilliiaalleess  nn°°  2277                                                                                            

                                    33--NNaaddiiaa  aattoouutt  eett  aall  ;;  ffeemmmmee  eemmppllooii  eett  ffééccoonnddiittéé  eenn  aallggeerr  ;;CCEENNEEAAPP  11999999..           

44--OONNSS  ::    AAllggéérriiee  aauu  qquueellqquuee  cchhiiffffrreess  ––  rrééssuullttaatt  22000022  22000044  ;;  nn°°  3366  ;;  22000066                                  

55--OONNSS  ::  AAnnnnuuaaiirree  ssttaattiissttiiqquuee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ;;  rrééssuullttaatt  22000033--22000055  ;;  nn°°  2233  ;;22000077                        

      66--OONNSS  ::  ccoolllleeccttiioonn  ssttaattiissttiiqquuee  ;;  sséérriiee  ssttaattiissttiiqquuee  ssoocciiaalleess  eennqquueetteess  eemmppllooii  aauupprrééss  ddeess  

mméénnaaggeess  ::22000077  ;;  AAllggeerr  ,,  nn°°  113399  ,,  jjuuiinn  ,,  22000088  ..  
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 ثالثا : المعاجـ :

1- dictionnaire larrousse de la langue francaise ;p 766 ; 2001 
 

 رابعا : الرسائل الجامعية :

ة القيادة ػػالخميفة زياد سعيد : الثقافة التنظيمية كدكرىا في رفع مستكل األداء ،دراسة مسحية عمى ضباط كمي -1
كرة ماجستير في العمكـ اإلدارية ، كمية الدراسات العميا  جامعة نايؼ ذكاألركاف لمقكات المسمحة السعكدية ، م

. 2007ة السعكدية ،العربية لمعمكـ األمني  

 



  

 

 

 

بقادير عبد الرحماف : العمؿ الميمي كآثاره الفزيكلكجية كاالجتماعية عمى عماؿ الجزائر ، رسالة ماجستير في  -2

  . 2006-2005عمـ النفس العمؿ ، 

  الفكرم في العمؿ التناكبي ، رسالة ماجستير في عمـ النفس العمؿ كالتنظيـ   جامعة  الثقؿبف رجيؿ محمد :  -3

 .  2012كىراف ، 

كرة تخرج ليسانس ذبف مكسى أماؿ ، حجاج نعيمة : العمؿ الميمي كانعكاساتو النفسية عمى العامؿ ، م -4

 .  2012تخصص عمـ النفس  جامعة قاصدم مرباح كرقمة ، 

أثر العمؿ الميمي عمى التكافؽ العاـ كاستراتيجيات التكيؼ لدل األميات المتزكجات  رسالة سكيح نصيرة :   -  1

 .  2000ماجستير في عمـ األجتماع ، جامعة الجزائر ، 

عتيقة حرايرية :إشكالية تقييـ األداء في السمكؾ التنظيمي كعبلقتو بتكجيو كتطكير المسار الكظيفي لئلطارات  -6
سكناطراؾ ، حاسي مسعكد ، رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ اجتماع التنظيـ كالعمؿ  ، دراسة حالة مؤسسة

 .20، ص  203-2002، قسـ عمـ االجتماع ، جامعة الجزائر  

نكر الديف شنكفي : تفعيؿ نظاـ أداء العامؿ في المؤسسة العمكمية اإلقتصادية ، حالة المؤسة الجزائرية  -7
لمكيرباء كالغاز ، أطركحة لنيؿ درجة الدكتكراه دكلة في العمكـ اإلقتصادية تخصص عمكـ التسيير ، قسـ عمكـ 

 . 2005-2004التسيير ، جامعة الجزائر ، 

 ت خامسا : الجرائد والمجال

. 2012،  8األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية ، العدد  -1   

الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : اتفاقيات دكلية ، قكانيف ، مراسيـ ، قرارات كآراء  -2 
المتعمؽ بعبلقات  1990أفريؿ  21ق المكافؽ ؿ  1410المؤرخ في رمضاف عاـ  11-90مقررات ، قانكف رقـ 

 العمؿ .

سناء عبد الكريـ الخناؽ :مظاىر األداء اإلستراتيجي كالميزة التنافسية ، مداخمة ضمف المؤتمر الدكلي حكؿ  -3 
كرقمة  2005مارس  09-08األداء المتميزلممنظمات كالحككمات ، قسـ عمكـ التسيير ، جامعة كرقمة ، أياـ 

 . 35الجزائر ، ص 

كفيؽ مرعي : نحك صياغة نظرية إدارية إسبلمية تستخمص مف القرآف الكريـ ، مجمة جامعة محمد ياغي كت -4  
 . 1990الممؾ عبد العزيز لئلقتصاد كاإلدارة ، المجمد الثالث ، المممكة العربية السعكدية ، 
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 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي

 -أـ البكاقي –جامعة العربي بف مييدم 

 

 استمارة بحث حكؿ :

 

 أطركحة مقدمة 

 

 

 كتسيير المكارد البشرية أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر عمـ اجتماع تنمية

 

 إعداد الطالبة : حرزاهلل نعيمة            تحت اشراؼ األستادة الدكتكرة : قنيفة نكرة             

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015-2014السنة الجامعية : 

 

 

المتزوجة  انعكاسات نظام العمل بالمناوبة على أداء المرأة العاملة  

 دراسة مٌدانٌة على عٌنة من النساء بمستشفى سكٌكدة 

 أختي العاممة نضع بيف يديؾ ىذه اإلستمارة بغرض 

 

 انجاز بحث عممي حكؿ " انعكاسات نظاـ العمؿ بالمناكبة عمى أداء المرأة العاممة " كلدلؾ نرجك منكف اإلجابة عمى

ىذه اإلستمارة سرية كال تكظؼ إال ألغراض عممية  أسئمتنا بكؿ أمانة كصدؽ ، مع العمـ أف المعمكمات الكاردة في   

( عمى اإلجابة المختارة ×ضع الالعبلمة )  

 كشكرا عمى تعاكنكـ

 

 



  

 

 

 المحكر األكؿ : البيانات الديمغرافية 

 السف : -1

 (30.20) 

(40.30 ) 

(50.40 ) 

  ىس ى   إلخ َ  ٞ  :   -2

 ٍ صٗخ  

  زٍي  

   ش   

 ٍ يق  

  ى٘ض ٞ   ىع٘ظٍْٖٞ٘ٞ  : -3

- 

    دٍٞ  فٜ  ى َو  -4

 ّ  ً ت٘ ٞت  ى َو :  -5

  ٗزٛ 

 ىٞيٜ  سث 

 

 :  دً  ىًْ٘  ثْ    ىَْ ٗ   ٗ إلزٕ ق ٝؤثس  يٚ       ىَس    ى  ٍي  .    ح     ث    :   ؼ ق      ض    أل   

 ٕو تأخدِٝ  ع   ٍِ  ىس ز   ثْ    ىَْ ٗ   ؟ -6

               ال نعـ

 ىؿ تعانيف مف أية أمراض بسبب عدـ النكـ ؟ -7

  ال       نعـ نعـ

 ىؿ مجيئؾ إلى العمؿ مرىقة يؤثر عمى أدائؾ ؟ -8

   ال          نعـ

 ىؿ تجديف صعكبة في النكـ بعد انتيائؾ مف المناكبة الميمية ؟ -9

  ال          نعـ

 



  

 

 

 عندما تستمريف في العمؿ ليبل ؟ ىؿ تشعريف بضيؽ كاختناؽ -10

 ال           نعـ 

 ىؿ تشعريف بتشتت في اإلنتباه كشركد ذىني عندما تطكؿ ساعات العمؿ ؟ -11

 ال           نعـ 

 ىؿ تشعريف بشد عضمي كتكتر األعصاب مف أم مثير يعترضؾ خبلؿ العمؿ ليبل ؟ -12

 ال           نعـ 

 قمبؾ عندما تكاجيؾ مشكمة في العمؿ ليبل ؟ ىؿ تشعريف بقكة خفقاف -13

 ال           نعـ 

 ىؿ تستعمميف أقراص منكمة تساعدؾ عمى النكـ نيارا ؟ -14

 ال           نعـ 

 ىؿ تعجزيف عف الحركة الستمرارؾ في العمؿ طكاؿ الميؿ ؟ -15

 ال           نعـ 

 ة بالنيار ؟ىؿ يتراجع مستكل أدائؾ لمعمؿ في الميؿ مقارن -16

 ال           نعـ 

 ىؿ ترتفع حرارة جسمؾ عندما تستمريف في العمؿ ليبل ؟ -17

 ال           نعـ 

 ىؿ ترفضيف تكجييات في طريقة عممؾ مف طرؼ الزمبلء ؟ -18

 ال           نعـ 

 ىؿ تتردديف كثيرا عمى المرحاض أثناء عممؾ في الميؿ ؟ -19

 ال                       نعـ 

 ىؿ تنتابؾ فترات مف القمؽ بسبب نظاـ عممؾ ؟ -20

  ال                        نعـ 

 



  

 

 

 

 ىؿ تشعريف بعدـ انتظاـ دقات قمبؾ أثناء النكـ ؟ -21

 ال           نعـ         

 ىؿ تعترضؾ غفكات مفاجئة أثناء العمؿ ؟ -22

   ال                      نعـ 

 ىؿ تتحججيف ألتؼ األسباب لمغياب عف العمؿ ؟ -23

   ال                      نعـ 

 ىؿ تستيقضيف مف النكـ ليبل لشعكرؾ بضيؽ في التنفس؟  -24

   ال                      نعـ 

 ىؿ تعانيف مف صعكبة التركيز في بعض األعماؿ التي تقكميف بيا ؟ -25

   ال                      نعـ 

 ىؿ تجديف نفسؾ غير قادرة عمى أداء العمؿ عمى أكمؿ كجو ؟ -26

   ال                      نعـ 

 ىؿ يتصبب منؾ العرؽ عند مكاجية مشكمة في العمؿ ليبل ؟ -27

ال                                                نعـ 

 صد التقميص مف ساعاتو الطكيمة ؟ىؿ تتأخريف عف عممؾ بق - -04

   ال                     نعـ 

 ىؿ تجديف صعكبة في اتخاد القرارات إلستمرارؾ في العمؿ طكاؿ الميؿ؟  -29

   ال                  نعـ 

 ىؿ ترغميف عف العمؿ ضمف المناكبات الميمية ؟ -30

   ال                  نعـ 

 

 



  

 

 

 

إف المشاكؿ العائمية كالزكجية بسبب العمؿ الميمي مف شأنيا أف تؤثر عمى أداء  الفرضية الثانية :المحور الثاني : 
 المرأة العاممة 

 ىؿ تعانيف مف مشاكؿ مع الزكج أك األىؿ بسبب عممؾ ليبل ؟ -31

   ال                  نعـ 

 ىؿ يساعدؾ الزكج في أشغاؿ المنزؿ ؟ -32

    ال                 نعـ 

 ىؿ يساعدؾ زكجؾ في تربية األطفاؿ ؟ -33

   ال                  نعـ 

 ىؿ يطمب منؾ زكجؾ ترؾ العمؿ ؟ -34

 ال          نعـ        

 ىؿ انت راضية عف حياتؾ األسرية ؟ – 35

    ال           نعـ        

 ىؿ تصعب عميؾ المشاركة في األنشطة اإلجتماعية ؟ -36

   ال                  نعـ 

 ىؿ سبؽ لؾ كأف فكت مناسبة عائمية بسبب عممؾ الميمي ؟ -37

   ال                    نعـ 

 ىؿ تعانيف مف مشاكؿ زكجية كتجديف صعكبة في حميا ؟ -38

    ال                   نعـ 

 ىؿ تجديف فرؽ بينؾ كبيف زميبلتؾ في الحياة الزكجية ؟ -39

      ال                    نعـ 

 ىؿ مسؤكليات الحياة الزكجية تفكؽ طاقتؾ ؟ -40

   ال                    نعـ 

  



  

 

 

 

 ىؿ تشعريف بالغربة بيف أفراد أسرتؾ ؟ -41

      ال                 نعـ  

 ىؿ تتخديف قراراتؾ بالتشاكر مع أفراد أسرتؾ ؟ -42

      ال                 نعـ  

 ىؿ يضايقؾ تدخؿ أسرتؾ في شؤكنؾ الخاصة ؟ -43
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 ىؿ عبلقتؾ مع أفراد أسرتؾ متكترة ؟ -44
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 ىؿ تشعريف بالكحدة كعدـ اإلنتماء لآلخريف أثناء العمؿ ليبل ؟ -45
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 فكرة ترؾ العمؿ بسبب سكء نظامو ؟ ىؿ تراكدؾ -46
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 ىؿ يشكك أكالدؾ مف عممؾ ليبل ؟ -47
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 ىؿ سبؽ لؾ أف طمبت مف رئيسؾ المباشر تغيير نظاـ العمؿ ك اإلكتفاء بالعمؿ نيارا فقط ؟  -48

 ال   نعـ                
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 :ممخص الدراسة 

إف التطكر التكنكلكجي كاإلقتصادم الذم يفرض عمى الكثير مف المؤسسات أف يستمر العمؿ فييا طكاؿ األربعة 
لؾ الحاجة اإلجتماعية التي ألزمت بعض مؤسساتيا أف يشتغؿ العماؿ بيا طكاؿ الميؿ كالعشريف ساعة ، ككذ

 فرؽ متناكبة ، أم نظاـ العمؿ بالدكريات .كالنيار ضمف 

كقد كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك التعرؼ عف طبيعة العمؿ الميمي ككذا التعرؼ عمى أىـ اإلنعكاسات السمبية 
التي يخمفيا العمؿ الميمي عمى أداء المرأة العاممة المتزكجة سكاء كانت ىذه اإلنعكاسات فيزيكلكجية أك معرفية أك 

 أك مينية بحيث طبقت ىذه الدراسة بمستشفى سكيكدة .كجدانية 

كبما أف ىذه الدراسة تندرج ضمف البحكث الكصفية التي تسعى إلى تقديـ عرض تصكر فيو الظاىرة ، كنحف في 
 صكير الظاىرة كميا بربط متغيرات الدراسة كىذا ما أدل إلى تبني المنيج الكصفي .دراستنا ىذه حاكلنا ت

 لدراسة في سبعة فصكؿ رئيسية كىي عمى النحك التالي :كقد تبمكرت ىذه ا

 الفصؿ األكؿ : مكضكع الدراسة 

 الفصؿ الثاني : نظاـ العمؿ بالمناكبة 

 الغفصؿ الثالث : العمؿ الميمي كانعكاساتو النفسية 

 الفصؿ الرابع : االداء الكظيفي 

 الفصؿ الخامس : المرأة العاممة 

 يجية كالبيانات الخاصة بالدراسة الميدانيةالفصؿ السادس : اإلجراءات المن

 الفصؿ السابع : تبكيب كتحميؿ البيانات 

 كلقد اعتمدنا في تحميؿ البيانات عمى األسمكب اإلحصائي البسيط الذم تكصمنا مف خبللو إلى النتائج التالية :

 ة .أف عدـ النكـ أثناء المناكبة كاإلرىاؽ يؤثر عمى أداء المرأة العاممة المتزكج -

إف المشاكؿ العائمية كالزكجية التي تحصؿ بسبب العمؿ الميمي مف شأنيا اف تؤثر عمى أداء المراة العاممة  -
 المتزكجة .

كمف خبلؿ ىذه النتائج الجزئية تكصمنا إلى نتيجة عامة مفادىا أف المرأة المتزكجة كالعاممة بالمناكبة تكاجو العديد 
 ـ عف عمميا الميمي ، كالتي تؤثر عمى أدائيا لعمميا مف المشكبلت كاإلنعكاسات التي تنج

 

 الكممات المفتاحية : العمؿ بالمناكبة ، العمؿ الميمي ، األداء الكظيفي ، عمؿ المرأة .


