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ٖٔ 
ٖٔ 
ٖٕ 
 
ٖٖ 
ٖٗ 
َٗ 
ْٗ 
ٗٓ 
 
ٕٗ 
ٖٗ 
ٗٗ 
ََُ 
َُُ 
َُِ 
َُْ 
َُٓ 
َُٔ 
َُٕ 
َُٖ 
َُٗ 
َُُ 
ُُُ 
 
ُُِ 



 

ِّ 
ّّ 
ّْ 
ّٓ 
 

ّٔ 
ّٕ 
ّٖ 
ّٗ 
َْ 
 

ُْ 
ِْ 
ّْ 
 

ْْ 
ْٓ 

 عمميف الميمي مف رغـ عمى مدل قدرة المبحكثات عمى تمبية حاجات األسرة 
 عرقمة زكاج بعض المبحكثات أكاثر العمؿ الميمي في تأخير 

 ممارسة العينة لبعض اإلعماؿ خارج نطاؽ عمميا الرسمي
األعماؿ الخاصة التي تمارسيا مجمكعة المبحكثات كذلؾ مقابؿ أجر في 

 أكقات أك أياـ االستراحة
 اثر المرحمة العمرية في رضا المبحكثات عف عمميف

 يبلن ل جية في رضا المبحكثات عف عمميفااثر الحالة الزك 
 اثر مدة الخدمة في رضا المبحكثات عف عمميف

 اثر كجكد األطفاؿ في رضا المبحكثات عف عمميف
 المتزكجات تبعا المتبلؾ المبحكثاتليبل الفركؽ في درجة الرضا عف العمؿ 

 أطفاال تحت سف الدراسة منيف
 اثر التحصيؿ الدراسي في الرضا عف العمؿ

 االجتماعيةاثر الحالة الزكاجية في المشكبلت 
 أثر مدة الخدمة في المشكبلت االجتماعية -أ
 أثر مدة الخدمة في الشعكر بكجكد عدد مف المشكبلت -ب

 كجكد األطفاؿ الصغاركذلؾ تبعان لمشكبلت المعاناة عينة البحث مف بعض 
 الفركؽ في درجة رضا المبحكثات عف عمميف تبعا لمتحصيؿ الدراسي

ُُّ 
ُُْ 
ُُٔ 
ُُٕ 
 
ُُِ 
ُِِ 
ُِْ 
ُِٔ 
ُِٖ 
 
ُِٗ 
ُُّ 
ُّّ 
ُّْ 
ُّٔ 
ُّٕ 

 

فيك يكلد كثمة الخصائص المميزة لمكائف اإلنساني, " كاحدا مف  Workيعد العمؿ "   
عدد  إلىكيمكت كىك بحاجة  ,الدنيا إلىعدد مف الناس يعممكف عمى تيسير عممية خركجو 

عماؿ المرتبطة بالكالدة كتمؾ بيف األك  ,غسيمو كتكفينو كدفنوخر منيـ يتكفؿ بميمة تآ
كحتى تمؾ  .يا اإلنساف عف العمؿكاسعة نسبيا ال ينفصؿ في المتعمقة بالمكت مساحة

 أكاء ذخرل كتناكؿ الغيصرفيا في بعض النشاطات األ أكـك كقات التي يقضييا في الناأل
نما تمثؿ كسائؿ أ, التركيح عف نفسو  أكاحة الجسمية تمؾ المتعمقة بتحقيؽ شيء مف الر 

كىكذا فأف الحضارة اإلنسانية  .المتكاصؿاإلنساف لمعمؿ القادـ ك تييأ  فأمف شأنيا 



 

صمة في الكائف اإلنساني ألف العمبلقة لـ تكف لتشيد لكال ىذا االستعداد كتمؾ الرغبة المتأ
 ف يبني كيبتكر كيطكر.ألف يفكر كيخطط كينتج, ك ألك  يعمؿ

كلمحاجة  ,مف اإلنساف كالمجتمع ىـ مف حياة كؿمع حقيقة استغراؽ العمؿ لمجزء األك 
يصار ف أ الإبد لـ يكف ىناؾ مف سمع كالخدمات في الحياة المعاصرة, كؿ الإلى زايدة المت
كلعؿ الحاجات المتزايدة , تمؾ لتمبية مف طرؽ ككسائؿ العمؿ الميمي  تغيير كتنظيـ كؿ إلى

حيث  ,ـ كمواليك  وشكاؿ منأ أكيـ ما نراه مف استغراؽ العمؿ شكاؿ ككسائؿ التنظمف ابرز أ
 ,ما قبؿ العصر إلىاألكؿ نيارم يمتد  ""Shifts)شفتات(  أكجزاء ثبلثة أ عمىيقسـ اليـك 

 Night work خير فيك العمؿ الميمي "أما األ,فترة العشاء إلىما الثاني فمسائي قد يصؿ أ
ما الكسيمة الثانية لتبدأ الدكرة مف جديد. أ ," الذم يمتد حتى ساعات الصباح األكلى

سكؽ العمؿ لتشارؾ الرجؿ في انجاز اغمب  إلىعداد كبيرة مف النساء في دفع أفتتجسد 
عماؿ حتى في تمؾ األ صبحت المرأة مشاركة لمرجؿكىكذا أ .بو ةمنكطلمياـ التي كانت ا

حسب بؿ ليس ىذا  .مثبلطكيمة كالصناعات الثقيمة  مدةاحتكرىا لنفسو التي الصعبة 
الميؿ  اتتعمؿ خبلؿ ساع فأعي منيا دإلى نظاـ المناكبة الذم يستخرل ىي األ خضعت

 .ذىنية أـعماؿ يدكية كانت كفي مختمؼ أنكاع األكحتى الصباح, 

ف حاليا إكضاع المرأة العاممة في الغرب الصناعي فكاف األمر أعبله يصدؽ عمى أ ذاا  ك 
لقد عمدت في ذلؾ كثيرا. ال يختمؼ عف مثبلن , في العديد مف الدكؿ النامية كالعراؽ 

عماؿ التي كانت العديد مف مياديف العمؿ كممارسة أنكاع مف األكلكج  إلىخيرة األالسنيف 
 أكة بالتطبيب عماؿ المتمثمفمـ يعد نشاطيا محصكرا في تمؾ األ,  مف حصة الرجؿ فقط

, فضبل عف ذلؾ , بؿ  , الخياطة أك عماؿ التقميدية كالزراعةبعض األ أكالحياكة 
في  خيراكدخمت أ , لةؿ مع اآلمحامية كميندسة معمارية كمكظفة كعاممة تتعام أصبحت

 مف كالنظاـ.تعمؿ عمى حفظ األسمؾ الشرطة 



 

ب عمييا مف مسؤكليات عراقية العاممة عف ممارسة ما يترتكفكؽ كؿ ىذا لـ تتكاف المرأة ال
 ,أك المرضى ممرضة كطبيبة تسير عمى رعاية, بما فييا العمؿ في المناكبة الميمية 

خياطة  , أكمكظفة تسير عمى رعاية عدد مف الطمبة في األقساـ الداخمية 
 .................الخ.أك

يدفع  فأكبر ثمف ينبغي أكلعؿ , تؤدييا دكف ثمف تدفعو  فأكيذه لـ يكف لممرأة  أعماالن ف إ
طفاليا مع ما يترتب عمى كأ -متزكجة ت كان فإ –ؾ المتمثؿ بترؾ بيتيا كزكجيا ىك ذل, 

ما لمعمؿ في أثناء الميؿ مف مشكبلت عفضبل  , زاءىـالشعكر بالتقصير إذلؾ مف 
ا البحث كالمتمثؿ دد المكضكع األساس ليذكىكذا يتحاجتماعية كنفسية كصحية متعددة.

الميؿ مدة حكاؿ عدد مف النساء المكاتي يؤديف مجمكعة مختمفة مف األعماؿ خبلؿ بدراسة أ
ط كالمتمثمة بمحافظات ) المثنى كالديكانية عدد مف محافظات منطقة الفرات األكس في, 

ميدانية المعطيات ال إلىر ميمة ىذا البحث فقد تـ الرككف يتيسككرببلء كالنجؼ كالحمة( كل
 أداة أساسية في عمميتي التفسير كالتحميؿ. أكبكصفيا كسيمة 

ىداؼ كمباحثيا بطريقة تتناسب كاألكعيا نجاز ميمة الدراسة فقد تـ تقسيـ مكضإلك 
ديد مشكمة البحث فضبل عف تحديد . كىكذا فقد خصص الفصؿ األكؿ لتحالمطمكبة منيا

الفصؿ الثاني فقد تكفؿ  ماأ .المفاىيـ الكاردة فيو خر ألىـآمع تحديد  ىميتوألىدافو كأ
القريبة مف اىتمامات  أكالمشابية العربية كاألجنبية بميمة استعراض عدد مف الدراسات 

تقديـ دراسة نظرية احتكت لمحة تاريخية عف  إلىعمد ما الفصؿ الثالث فقد أ. ىذه الدراسة
تتمخض عف عمميا في الكقت  إفىـ المشكبلت التي يمكف ألمع تحديد  , عمؿ المرأة

ى خر عمتمؿ ىك اآلاش ملذاالجزء الميداني مف الدراسة ك  إلىـ بعد ىذا االنتقاؿ تالراىف.
تقديـ تحديد لكؿ مف المجتمع المدركس بالفصؿ الرابع منيا . تخصص عدد مف الفصكؿ

فضبل عف اختيار المنيج المناسب في  , كالطريقة التي تـ بكاسطتيا سحب عينة الدراسة
ما الفصؿ أ .حصائية المستخدمةينتيي بتحديد ألىـ الكسائؿ اإل. لؿالدراسة كالتحمي

اض لمجمكعة الخصائص الفردية كاالجتماعية كالتربكية استعر الخامس فقد اشتمؿ عمى 



 

الفصميف السادس كالسابع ليتـ فييما  لىإيتـ االنتقاؿ بعد ىذا , ل كاالقتصادية لعينة البحث
كتابة كؿ مف النتائج التي  إلىينتيي البحث اض المعطيات الميدانية المدركسة لاستعر 
 .ةلييا كالمقترحات المناسبإانتيى 

 

 تمييد

ساسية كتمؾ المتعمقة بضركرة يقتضيو البحث العممي مف متطمبات أما ل استجابة  
تقديـ صياغة لممشكمة المزمع الخكض فييا كعمى نحك كاضح  إلىيعمد الباحث  فأ

مع تحديد ألبرز المفاىيـ التي ,  ىدافو المختمفةأىمية البحث كأ تحديد إلى , ثـ أكال
دراسة ليستجيب لتمؾ ف فصكؿ المالفصؿ األكؿ عمييا ثانيا , يجيء ىذا يشتمؿ 

 عبله.أساسية المذككرة المتطمبات األ

نيا لميمة تحديد مشكمة البحث كؿ ماأل صىذا الفصؿ عمى مبحثيف خصاشتمؿ   
نظرية كالتطبيؽ مع صياغة ابرز ىميتيا عمى صعيدم المع تحديد أ , قيد الدراسة

صدؽ عدد مف  مفبما فييا التحقؽ  حققيا ىذا البحثت إلىىداؼ التي يسعى األ
 الفرضيات.

في  كاردةساسية المتعريؼ بعدد مف المفاىيـ األخصص لالمبحث الثاني فقد  ماأ 
 ,ر عممية قياسياسيجرائية التي تاكلة لتقديـ عدد مف التعريفات اإلمع المحالبحث 

مة االجتماعية " كأخيرا " شكتتمثؿ ىذه المفاىيـ في " العمؿ " ك "العمؿ الميمي" ثـ " الم
 كسط "الفرات األ منطقة

 

 

 



 

 

 

 

 مشكمة البحثصياغة  المبحث األول:

 مشكمة البحثأواًل : 

ليس أماـ الدارس لتأريخ الحضارة اإلنسانية منذ مراحؿ نشأتيا األكلى كالتي بدأت   
مع ظيكر اإلنساف القديـ كحتى يكمنا ىذا إال أف يقؼ متأمبلن كربما مذىكالن أماـ ذلؾ 
التطكر اليائؿ الذم حققو اإلنساف في حياتو كفي حياة مجتمعو كحيثما كلى ذلؾ 

اعة أك الزراعة أك إلى الطب أك اليندسة أك النقؿ اإلنساف كجيو سكاء إلى الصن
كالقائمة تطكؿ فأنو سيممس مقدار التغيير اليائؿ الذم تحقؽ في مياديف الحياة 

ف ىذا الذم تحقؽ أساسا عما يتمتع بو الكائف اإلنساني مف قدرات أالمختمفة. كمع 
فيو ميزة أخرل ال تقؿ عقمية كبيرة ميزتو عف الكائنات األخرل في العالـ الحيكاني فأف 

عف الميزة األكلى كمرتبطة بيا كىي استعداده كرغبتو في استخداـ قدراتو العقمية في 
ف القدرة العقمية كاالستثنائية التي يمتمكيا الكائف اإلنساني إ. كىكذا فاإلنتاج العمؿ ك

اف خر ىما السمتاف المسؤكلتآمف جانب , كاستعداده ألف يعمؿ فيغير كينتج مف جانب 
 عما تـ بناءه مف صرح حضارم عمبلؽ.

 أككبيرا مف الدراسات  ف كمان إنساف كالمجتمع فلضركرة العمؿ لكؿ مف اإل كتقديران 
 أـزراعيا سكاء كاف ز ضمف مياديف العمؿ نجزت كما زالت تنجكانت قد أالبحكث 
كمع ىذا الزخـ الكبير مف  .فكريان  أـ ليان آ أـ دكيان كسكاء كاف ي , تجاريان  أـ صناعيان 

قؿ تقاربا بيف تمؾ المنجزة عمى األ أكث المتخصص فييا تكازنا الدراسات ال يجد الباح



 

منجزة في البمداف كبيف تمؾ ال , مجتمع منيا مأبؿ كفي  بعامةفي المجتمعات الغربية 
 .العربية مجتمعة

 محدكدية عدد الدراسات المنجزة حكؿ جكانب العمؿ المختمفة ضمف المنطقة أف
مر بعمؿ المرأة كما يتمخض عنو مف مشكبلت في العربية تزداد حدة حيف يتعمؽ األ

كتزداد تمؾ  .ركب اإلنساني المتقدـمجتمعاتنا التي تشكك مف تخمؼ حاد عف المى 
درجة الفقر المدقع  إلىالمحدكدية في عدد الدراسات المتكجية نحك المرأة حدة لتصؿ 

تتكفؿ بميمة تأديتيا مجاميع مف  الميمية التيحيف يتعمؽ األمر بدراسة تمؾ األعماؿ 
رتب عمى المؤسسات جميعيا كفي مقدمتيا يأمر ىذا  فأ .في مجتمعنا النساء

تتكفؿ بميمة ردـ شيء مف جدار  أفالعممي مسؤكلية الجامعات كمراكز البحث 
 كاضح في البمداف المتقدمة .ما ىك  كبيف بعامةبيف المجتمعات النامية القائـ التخمؼ 

انجاز عدد مف المشاريع البحثية المتكجية نحك دراسة ما  إلىالدعكة  تجيءكىكذا 
رىا مف أسباب كما تضط بعامةتكاجيو المرأة مف مشكبلت ناتجة عف ممارستيا لمعمؿ 

العمؿ عمى إعفاء المرأة , ىذا  . كال يعنيشكاؿ مف العمؿ ليبلممارسة أ إلىمختمفة 
كالتمريض الذيف يمثؿ االشتغاؿ بيما تمبية لحاجة  ألعماؿ الميمة كالطبابةمف تمؾ ا

التي مف ضركرة إيجاد الكسائؿ المناسبة ىك ما يعنيو  أفبؿ , إنسانية شديدة األىمية 
استجابة لمدعكة أعبله .ك رتب عمى ذلؾ العمؿتلتي تمؿ مف حدة المشكبلت اتق أفنيا شأ

عمى مظاىر العمؿ الميمي الذم تؤديو مجمكعة مف النساء في  بحث ليركزىذا ال يجيء
مجمكعة اآلثار الفرات األكسط( مع محاكلة تحديد حدكد منطقة الدراسة )منطقة 

كمف ثـ , المتمثمة في المشكبلت النفسية كاالجتماعية كالصحية المترتبة عمى مزاكلتو 
 اقتراح ما مف شأنو التخفيؼ مف تمؾ اآلثار.

 ثانيا : أىمية البحث 



 

,  تتجسد أىمية ىذا البحث في عدد مف الجكانب التي يمكف حصرىا في شعبتيف  
 : نظرية كأخرل عممية

 

 

 األىمية النظرية  -1
التكجو نحك دراسة طبيعة األعماؿ التي ينيض قطاع مف النساء العراقيات  فإ  

مجمكعة المشكبلت النفسية كاالجتماعية كالصحية  مسؤكلية أدائيا كالسعي نحك تحديدب
سيما كاف , يعمؽ الفيـ النظرم بالمشكمة قيد الدراسة  فأمف شأنو  , المترتبة عمى ذلؾ

ما  إلىيستند في الغالب  نماإ ,مرفر مف معالجات نظرية حكؿ ىذا األامتك ىك ما 
تمخضت عنو مجمكعة مف الدراسات العممية المنجزة في العديد مف المجتمعات 

محدكدية تمؾ الدراسات عف عمؿ المرأة في المنطقة العربية عمكما ف أ .الغربية
 جعؿ أىمية األطر النظريةي أفكمحدكديتيا في العراؽ عمى نحك خاص أمر مف شأنو 

ف إكىكذا ف .فرة عف العمؿ محدكدة في حدكد المجتمعات الغربية التي انبثقت منيااالمتك 
قدـ صكرة عف جانب عدد مف البحكث المنجزة لي إلىيصطؼ  أفىذا البحث مف شأف 
مكضكع الدراسة في أطار حضارم مختمؼ ليعضد الصكرة العمؿ الميمي ظاىرة 

 لييا.إربما ليضيؼ  أكفي البمداف النامية فرة عف العمؿ االنظرية المتك 
 األىمية التطبيقية -2

البيانات كالمعمكمات   ليذا البحث في حقيقة انو يكفرتتمثؿ األىمية التطبيقية   
 منيف الميدانية عف طبيعة ما تعانيو المرأة العاممة عمى نحك العمـك كالعاممة ليبلن 

ف تعيف كبل أنيا أرات الميدانية التي مف ش, تمؾ البيانات كالمؤش مف مشكبلت ةخاصب
ضع عمى ك  المخطط , كما تعيفالمرأة العاممة  الدارس ألكضاع أكمف الباحث 

. لقد طبيعة المشكبلت التي عمى ىذا البحث تحديدىااإلجراءات كالخطط التي تناسب 



 

الحياة في  كصنع معالـعمى معطيات البحث العممي في رسـ ف األكاف الف يعتمد آ
التكقؼ عف االعتماد عمى  إلىف األكاف الف يصار كما آمجتمعنا بكؿ تفاصيميا. 

المزاجية كالتصكرات الشخصية البعيدة عف متطمبات الميداف في كضع الخطط كاقتراح 
 الحمكؿ. 

 ثالثا : أىداف البحث 

 تحقيقيا في جانبيف ىما : إلىىداؼ التي يسعى ىذا البحث جماؿ أىـ األإيمكف 

فرزتيا الدراسة الميدانية البيانات التي أتحميؿ كتتمثؿ في عامة : ىداف الاأل -1
 إلىكاليادفة 

تحديد مجمكعة الخصائص الفردية كاالجتماعية كالتربكية كاالقتصادية لمجتمع  -أ
 الدراسة.
ديد ساعات مع تح , ة بميمة تأديتيابياف مظاىر األعماؿ التي تنيض المرأ -ب

فضبل عف التعرض لمكقؼ النساء مف العمؿ الذم يؤدينو , العمؿ المطمكب اشتغاليا 
 كمدل الرضا عف جكانبو المختمفة.

 في تعيف المرأة أف ساسية التي يمكفاأل العمؿ عمى اقتراح بعض مف الكسائؿ -ج
 يا.أثناء تأديتيا لؤلعماؿ المناطة ب

منيا ما يتعمؽ السيما عماؿ ا تمارسو مف أمم راسة مكاقؼ المرأة العاممة ليبلن د -د
 مع تحديد لمدل رغبتيا في التكقؼ عف عمميا , المختمفة وجكانببمدل رضاىا عف 

 .الميمي

 ساسية :ف األىدااأل -2

لتحقؽ مف صدؽ عدد مف ساسية ليذا البحث في العمؿ عمى اتتمثؿ األىداؼ األ
 ساسية كالفرعية ككما يأتي:الفرضيات األ



 

 ساسية :الفرضيات األ -أ

ل في مد حصائية بيف المبحكثات)ىناؾ فركؽ ذات داللة إ:  األكلىالفرضية  -ُ
 االجتماعية( ك الفردية رضاىف عف العمؿ كذلؾ تبعا لخصائصيف

حصائية بيف المبحكثات في مدل ىناؾ فركؽ ذات داللة إثانية: ) لالفرضية ا -ِ
الخصائص الفردية مف لبعض مف المشكبلت االجتماعية كذلؾ تبعا لعدد  معاناتيف

 .كاالجتماعية(

 الفرضيات الفرعية -ب

لغرض التأكد مف مدل صدؽ الفرضيتيف في أعبله , ينبغي العمؿ عمى التحقؽ   
مف مدل صدؽ مجمكعة مف الفرضيات الفرعية المشتقة مف كؿ فرضية مف 

قؽ مف الفرضية األكلى القائمة بكجكد فركؽ بيف الفرضيات األساسية. كىكذا لمتح
المبحكثات في درجة الرضا عف العمؿ عندىف كذلؾ تبعان لخصائصيف الفردية 
كاالجتماعية. كمع تعدد تمؾ الخصائص تجيء الفرضيات الفرعية التي تقكؿ كؿ كاحدة 
منيا بكجكد فركؽ بيف المبحكثات في تحديد درجة رضاىف عف العمؿ كذلؾ تبعان 

 لخاصية كاحدة. كمع تعدد تمؾ الخصائص تتعدد تمؾ الفرضيات الفرعية.

عمى اختبار الفرضية نسجت اختبار الفرضية األساسية األكلى ف ما قيؿ عف أ  
المبحكثات  قرارإالثانية التي سيتـ التحقؽ مف مدل صدقيا عف طريؽ الربط بيف مدل 

كلذا بكجكد مشكبلت اجتماعية تعترض عمميف كذلؾ تبعان لخصائصيف االجتماعية. 
يستنتج الربط بيف استجابات المبحكثات حياؿ ما يعانيف مف مشكبلت اجتماعية مف 

 جانب كبيف كؿ خاصية مف خصائصيف االجتماعية المتعددة عمى حده.

نة بيا في تفسير الفركؽ بيف أما عف الخصائص االجتماعية التي سيتـ االستعا
مفردات العينة حياؿ مكقفيف مف الرضا عف العمؿ كالمشكبلت االجتماعية التي 



 

عدد  -ْمدة الخدمة  -ّالحالة الزكاجية  -ِالمرحمة العمرية  -ُتجابييا فتتمثؿ 
منطقة السكف  -ٔالتحصيؿ الدراسي  -ٓاألطفاؿ ككجكد أطفاؿ صغار لدل المبحكثة 

 المبحكثات. محؿ أقامة -ٖجتماعية الخمفية اال -ٕ

 المصطمحاتالمبحث الثاني: تحديد 

تمثؿ لعمـك الصرفة كالعمـك اإلنسانية يمف جكانب االختبلؼ المتعددة بيف ا ان لعؿ كاحد
قدر كبير مف افر ا. ففي الكقت الذم يتك مفي معاني المصطمحات المستخدمة فيي

غمب كربما عمى جميع ألالعمـك عمى ااالتفاؽ بيف المشتغميف في النكع األكؿ مف 
, فاف االختبلؼ كالتنكع في معاني  جميعياالمصطمحات العممية المتداكلة 

المصطمحات المستخدمة يمثؿ كاحدة مف الصفات المبلزمة لمدراسة في مجمكعة 
بعامة عمى الباحثيف في العمـك اإلنسانية لزامان العمـك اإلنسانية. ليذا صار مف 

ف يعمدكا إلى تحديد معاني المصطمحات أبخاصة نيـ بعمـ االجتماع مكالمشتغميف 
إليو. مف ىنا سيتـ فيما  تناسب كاالتجاه الفكرم الذم ينتمكفالتي يستخدمكنيا كبشكؿ ي

في ىذه الدراسة كالمتمثمة في  مف المصطمحات األساسية المتداكلة يأتي التعريؼ بعدد
 -ٓمنطقة الفرات األكسط  -ْممة المرأة العا -ّالعمؿ الميمي  -ِالعمؿ -ُ

 :تياآلالمشكبلت االجتماعية , كذلؾ عمى كجو 

 Workالعمل :  -1

ؿ عمى ي   ؿً عمى الفعؿ فى  ماأالعمؿ لغة ىك المينة ك الجمع )أعماؿ(  المعنى المغوي: -أ
 (ُ)بنفسو. ؿى فتعني عمى  مؿى عتى ا ماأ, غيره  مموي كاعٍ 

مع صعكبة اإلحاطة بآالؼ التعاريؼ الكاردة عف العمؿ  المعنى االصطالحي: -ب
بعض تعريفاتو  إلىسيتـ التعرض , في آالؼ الدراسات المنجزة حكؿ أشكالو المختمفة 

 في عدد مف التخصصات العممية ذات العبلقة.
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رغـ مف تعدد تعريؼ العمؿ في النظاميف االشتراكي كالرأسمالي : عمى ال -أ
العديد مف الباحثيف ضمف النظاميف المذككريف يعمد بعض التعاريؼ المقدمة مف 

محاكلة استخبلص صكرة محددة لمعمؿ في كمييما. فالعمؿ في النظاـ  إلىالباحثيف 
 أكذلؾ الجيد المبذكؿ مف اجؿ خمؽ منفعة لـ تكف مكجكدة  إلىالرأسمالي يشير 

تاجيا في مقابؿ نإكذلؾ عف طريؽ المشاركة في عممية  مكجكدةزيادة منفعة  أكتحسيف 
 (ِ)الحصكؿ عمى اجر محدكد يعد ضركريا لحصكؿ العامؿ عمى حاجاتو المختمفة. 

, أما في النظاـ االشتراكي فيعرؼ العمؿ بأنو النشاط المكجو مف اإلنساف     
كىكذا  (ّ)تحكيؿ القكل الطبيعية بشكؿ يعمؿ عمى تمبية حاجات المجمكع. إلىكاليادؼ 

تأكيد الثانية "االشتراكية" , العمؿ  إلىص لمنظريتيف الرأسمالية كاالشتراكية يممس المتفح
لة األجر أكعدـ التأكيد عمى مس, عمى منفعة عمـك المجتمع مف العمؿ المبذكؿ أكالن 

 لة جكىرية ثانيا .أبكصفيا مس

تعريؼ العمؿ في بعض االختصاصات العممية: تشترؾ مجمكعة مف -ب
التخصصات العممية كالفمسفة كاالقتصاد كعمـ النفس كعمـ االجتماع باالىتماـ بدرجة 

العمؿ مف زاكية تتناسب ك  إلىكلذا فيي تنظر عادة , بأخرل بمكضكع العمؿ  أك
 :, ككما يأتيمنطمقاتيا األساسية 

كيقترف عادة بالجيد  , يؤديو اإلنساف بكصفو نشاطا إراديان تصؼ الفمسفة العمؿ  -ُ
 (ْ)كذلؾ رغبة في تحقيؽ منفعة إنسانية.

جميع الجيكد جسمانية  إلىانو يشير  إلىالتعريؼ االقتصادم لمعمؿ فيذىب ما أ -ِ
 (ٓ)ذىنية يبذليا اإلنساف بغية تحقيؽ منفعة اقتصادية معينة. أـكانت 
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الشخص مقابؿ  العضمي المبذكؿ مف أكذلؾ الجيد العقمي أيضان: بأنو  كيعرؼ -
 (ٔ)أجر معيف.

كفي مجاؿ عمـ النفس يعرؼ احد الباحثيف العمؿ بأنو جيد مشترؾ يتعاكف فيو  -ّ
احدة مف خر بأنو ك آكيعرفو  (ٕ)الناس إلنجاز ميمة ما ليحققكا مف خبلليا ذكاتيـ.

اف يشبع رغباتو ك يحقؽ أىدافو  أفيحاكؿ مف خبلليا الفرد كسائؿ التعبير عف الذات 
انفعاالتو ف يبدد كألف يكشؼ ميكلو كرغباتو ح لو أيضان الفرصة أليكحاجاتو ك يت

 (ٖ)الزائدة.
 في ميداف عمـ االجتماع فقد قدمت العديد مف التعريفات لمفيـك العمؿ منيا: ماأ-ْ

الذىني لمتأثير في األشياء مادية  أكذلؾ الجيد اإلرادم البدني  إلىانو يشير  -
كظيفة اجتماعية تتحقؽ مف خبلليا كىك لتحقيؽ ىدؼ اقتصادم غير مادية , أـ كانت 

 ((ٗشخصية الفرد.
يؤدم كظيفتيف أساسيتيف  أفنو أكؿ نشاط اجتماعي مف ش إلىكىك يشير أيضا  -

المجتمع كيربط الفرد بنفس تمؾ العبلقات الداخمية  إليياىما تقديـ الخدمات التي يحتاج 
 (َُ)التي يعيشيا.

عمى  أكذلؾ الجيد المشركع الذم يبذلو اإلنساف فيعكد عميو  وكما يعرؼ أيضا بأن -
 ُُ))فكريا . أـغيره بالنفع كالفائدة سكاء كاف ذلؾ الجيد جسميا )عضميا( 

 

                                                             
 .ِٕ, ص ُِٗٗباقر شريؼ القريشي , حقكؽ العامؿ في اإلسبلـ , دار التعارؼ لممطبكعات , بيركت ,  -ٔ
 (.ِٓ-ُٓ, ص )عبده عيسى, احمد إسماعيؿ، مصدر سابؽ -ٕ
 . ِّص, َُٖٗ, ِ ط , مطبعة جامعة بغداد , , بغداد , سيككلكجيا الطفكلة كالمراىقة عبد المطيؼمعركؼ صبحي  -ٖ
 .ِّٔ، صُٕٕٗ،  ، بيركت ، مكتبة لبناف ، معجـ مصطمحات العمكـ االجتماعية بدكم احمد زكي -ْ
 .ُُ، صُْٖٗ،  ، بيركت ، دار النيضة العربية ، سيككلكجية المرأة العاممة كاميميا عبد الفتاح -َُ
 .ِّ, صََِْخميؿ نكرم , مدخؿ إلى الثقافة اإلسبلمية , جامعة المكصؿ , دار أبف األثير,  -ُُ



 

قكل الطبيعة ألغراض تتعمؽ بتمبية  استخداـجانب أخر النشاط المكجو نحك كىك مف  -
 (ُِ)حاجات اإلنساف.

يعرؼ العمؿ بأنو الجيد العقمي كالعضمي الذم يؤديو الفرد كيتكقع مف خبللو كما  -
 (ُّ)تمبية حاجاتو المادية كالمعنكية في كقت كاحد.

منيا كأخيران فربما عمد بعض الباحثيف إلى تقديـ تعريؼ لمعمؿ بأبعاده المختمفة ,  -
ارستو لمعمؿ , كمنيا البيكلكجي المتمثؿ فيما يبذلو اإلنساف مف طاقة جسدية عند مم

كثيقة بشخصية العامؿ كمختمؼ انفعاالتو الكامنة كتفاعميا مع مكاف النفسي ذك صمة 
صمة بشبكة العبلقات االجتماعية التي تنسج و كمحيطو , كمنيا االجتماعي ذك عمم
 ُْ))العمؿ. يف األفراد المكجكديف ضمف محيطب
 تعريؼ العمؿ إجرائيان:  -
لى تعاريفو المذككرة في عريؼ إجرائي لمفيـك العمؿ يستند امف الممكف اشتقاؽ ت  

الكجو يككف عمى ل, كينسجـ مع األىداؼ األساسية ليذا البحث ثانيا , أكال  , أعبله
العمؿ : ىك النشاط الذىني كالعضمي الذم يبذلو الفرد رغبة في تقديـ الخدمة  :تياآل

 األجر. المطمكبة لآلخريف كيمبى بكاسطتو رغبتو بالحصكؿ عمى 

         Night Workالعمل الميمي:-2
االختبلؼ  كلعؿ,  ليبلن  جازه نيارا أـ مساءا أـال يختمؼ معنى العمؿ سكاء تـ ان   

ذا يعرؼ العمؿ كلبالكقت الذم يتـ فيو انجازه.  تعمؽالكحيد بيف أشكاؿ العمؿ تمؾ م
 ذلؾ صباحان  الخامسة الساعة حتى ليبلن  العاشرة الساعة بيف يمتد نشاط كؿ بأنوالميمي: 

                                                             
عبد الباسط محمد حسف , عمـ االجتماع الصناعي : المصنع كمشكبلتو االجتماعية , مصر, المكتب الجامعي  -ُِ

 .ُِ, صُْٖٗالحديث , 
 .ُّ, صُْٖٗبيركت , أضكاء عربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,  سميـ نعامة , سيككلكجيا المرأة العاممة , -ُّ
 .ُٓ, صَُُِ, ُعائشة التايب , النكع كعمـ اجتماع العمؿ , القاىرة , منظمة المرأة العربية لمطباعة كالنشر, ط -ُْ



 

 مف الممتدة ةمدال خبلؿ زالمنج نشاطال بأنوكيعرؼ كذلؾ  (ُٓ).مقابؿ أجر محدد
 (ُٔ).ايشركق إلى الشمس غركب

كالذم سبؽ  كىكذا يتحدد التعريؼ اإلجرائي لمعمؿ الميمي بالمعنى اإلجرائي لمعمؿ
 كحتى المحصكرة بيف السادسة مساءان  مع خصكصية تؤكد انجازه خبلؿ المدة تحديده

 ـ التالي.الخامسة مف صباح اليك 
 Working Women   : المرأة العاممة -3
لتحديد ما تعنيو الدراسة بالمرأة العاممة ينبغي استعراض عدد مف التعاريؼ الكاردة   

في بعض الدراسات المنجزة حكؿ ىذا األمر. كبداية يعرؼ احد الباحثيف المرأة العاممة 
تحصؿ عمى اجر مادم مقابؿ الجيد  أفبأنيا )المرأة التي تعمؿ خارج المنزؿ مف اجؿ 

 (ُٕ)ضمف عائمة(. ان بنت أكزكجة  أك ان ى ىذا األمر مع ككنيا أمكال يتناف, المبذكؿ فيو 
كذلؾ الذم يرل بأف المرأة العاممة  , عند عدد مف الباحثيف كيتكرر التعريؼ نفسو 

 أك (ُٖ)ىي التي تمارس مينتيا خارج المنزؿ كتحصؿ في مقابميا عمى اجر مادم.
 أكالمطمقة  أكالمتزكجة العزباء أك ذلؾ الذم يؤكد بأف المرأة العاممة ىي المرأة ) 

 جر معيف في خارج بيتيا , كتبذؿ جيدان أتعمؿ مقابؿ  أفاألرممة ( التي تضطر الى 
فضبل عف أدكارىا األخرل في البيت , , ييدؼ الى خمؽ منفعة اقتصادية  كذىنيان  بدنيان 

 (ُٗ).ابنتا كزكجة كأم

                                                             
اضطرابات سايحي, أ. مساعد صباح. العمؿ الميمي كدكره في ظيكر بعض  عبد الحميد عبدكني, أ.سميمةأ.د -ُٓ

, اضطراب جدكؿ النـك كاليقظة( لدل عماؿ الدكريات الميمية. )دراسة ميدانية في مصنع  النـك )األرؽ, فرط النـك
 .ُُّصََُِ الممتقى الدكلي حكؿ المعاناة في العمؿ , , بسكره( -اآلجر األحمر

 الجمارؾ مكظفي مف عينة عمى ميدانية دراسةالعاـ ,  التكافؽ عمى كأثره ك ألتناكبي الميمي بالنظاـ ياسيف, العمؿ آمنة -ُٔ
 .ٔ, صنشر بدكف سنة , الجزائر, جامعة كىراف , الكطني كاألمف

 , , المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب , تأثير عمؿ المرأة عمى تماسؾ األسرة في المجتمع العربي تماضر حسكف -ُٕ
 .ُُٔ, ص ُّٗٗ,  الرياض

, دراسة ميدانية لدل عينة مف النساء  السمات الشخصية لدل المرأة في ضكء بعض المتغيرات,  كماؿ يكسؼ ببلف -18
– ِٖ, المجمد , مجمة جامعة دمشؽ , جامعة دمشؽ , كمية التربية العامبلت كالغير عامبلت في محافظتي  دمشؽ كحمص

 .ِٔ, صَُِِالعدد األكؿ, 
عف خركج المرأة السكرية لمعمؿ, دراسة ميدانية لكاقع مشكبلت النساء ثار األسرية الناجمة , اآل جياد ذياب الناقكال -19

 .ُِْ, صَُُِ, الييئة العامة السكرية لمكتاب, دمشؽ,  المتزكجات العامبلت في مدينة دمشؽ



 

أم كقت خبلؿ اليـك أم خبلؿ في  تعمؿ التي بأنيا أيضا: كتعرؼ المرأة العاممة
 الكقت في كتقـك عمميا مقابؿ مادم أجر عمى كتحصؿ ,المنزؿ خارجساعة( ِْ)

 (َِ).مكظفة أك عاممة دكرىا جانب إلى ان كأم زكجة األخرل بأدكارىا ونفس

أنيا المرأة التي تمارس مينة ما في ب) يتحدد فالتعريؼ اإلجرائي لممرأة العاممة ما أ
 .جر محدد تتقاضاه في مقابؿ جيدىا ىذا(أخارج المنزؿ مقابؿ 

 the Middle Euphrates The provinces of:  محافظات الفرات األوسط -4

في منطقة حكض ك منطقة جغرافية تقع جنكب كسط العراؽ تمثؿ ىذه المحافظات 
بابؿ" كأحيانا يشمؿ تضـ محافظات "النجؼ ك كرببلء ك الديكانية ك  , كىي نير الفرات

 (ُِ)منطقة الجزيرة السكرية كمحافظات دير الزكر كالرقة.ك التصنيؼ محافظة المثنى 

 ةالمذككرة أعبله كالكاقع المحافظات الخمس تـ عدكقدر تعمؽ األمر بيذا البحث فقد   
النساء العامبلت خبلؿ الميؿ فييا  في منطقة الفرات األكسط كالتي شكمت مجمكعة

 الذم سحبت منو العينة.مجتمع الدراسة 

 

      Social Problemالمشكمة االجتماعية: -5
 المعنى المغوي: -1
شىكىؿى األمر يشكيؿ شىكبلن، أم: التبس األمر، كالعامة تقكؿ شىكىؿ فبلف المسألة أم   

 (ِِ).عٌمقيا بما يمنع نفكذىا
 
 
 المعنى االصطالحي:  -2

                                                             
 .ّٗ, ص ُِٖٗ, القاىرة , دار المعارؼ ,  , المرأة بيف البيت كالعمؿ محمد سبلمة -أدـ -َِ
 محافظات الفرات األكسط. Wikipedia.orgنظر إلى : ي -ُِ
 .ْٕٕ, ص ّط , ُّٗٗ، بيركت  بطرس البستاني, محيط المحيط -ِِ



 

تعرؼ المشكمة االجتماعية بأنيا حالة تؤثر في عدد ميـ مف الناس بشكؿ يشعر  
خر آتعريؼ  ذىبكي (ِّ)معيا ىؤالء الناس بضركرة القياـ بجيد جماعي لمتخمص منيا.

لممشكمة االجتماعية إلى القكؿ بأنيا تعبر عف عدـ استقرار نمط العبلقات االجتماعية 
لجعميا غير مبلئمة داخؿ  , كجكد إحدل قيـ المجتمع ، أك إحدل مؤسساتوالتي تيدد 
استقرار النمط أك ردع مسببات  عادةإبمما يدفع األفراد إلى المطالبة , مجتمعيا 
ذلؾ بأنيا  : المشكمة االجتماعية (J. Davis)جيمس ديفز فيما عرؼ (ِْ)اضطرابو.

كبيرة مف الناس تيديدان لمحياة الظرؼ الحقيقي أك المتخيؿ الذم تعده مجمكعة 
, بالمعايير التقميدية السائدة بؿ مف خبلؿ فعؿ اجتماعي  ويمكف حم االجتماعية كال

 (ِٓ)اختبلؼ حكؿ المعايير الجديدة التي ينبغي استعماليا.ك  لذلؾ يككف ىناؾ صراع
تمثؿ أكليا في ي :كانبج ةثبلثالتعريفات أعبله تشترؾ في تأكيدىا عمى  فأكيبدك 

أما  , ثانيا. عدد مف الناس عمى أنيا كذلؾ أتفاؽثـ ,  حقيقة تمثيؿ األمر لحالة مربكةً 
 , التغيير لمخبلص مف األمر المربؾ ىذا إلىيتجسد في الحاجة فالجانب األخير 

اإلرباؾ , كشعكر اآلخريف بكجكد ىذا اإلرباؾ  ةذا ما اجتمعت العناصر الثبلثإكبذلؾ ف
 أصبح الكضع عندىا يشكؿ مشكمة اجتماعية. , عثـ رغبتيـ في تغيير الكض

 أك أنيا حالة تشكؿ إرباكان  : كبيذا يتمثؿ التعريؼ اإلجرائي لممشكمة االجتماعية في 
تغييرىا, تتمثؿ تمؾ  أكقمقا لمجمكعة مف الناس يجدكف ضركرة في الخبلص منيا 

أسرتيا أثناء الميؿ ك الحاالت المربكة في ىذه الدراسة في ابتعاد المرأة العاممة عف بيتيا 

                                                             
 

, المشكبلت االجتماعية , المكصؿ, مطابع دار الحكمة لمطباعة  معف خميؿ العمر، العاني عبد المطيؼ )دكاترة( -ُ
 .ُ, صُُٗٗكالنشر ، 

,  , مجمة كمية اآلداب االجتماعية تعريفيا, أسبابيا, نتائجيا, عبلجيا, جامعة بغدادحافظ , المشكبلت الكريـ ناىده عبد  -ِ
 .ُِٔ, ص ُِٖٗ( , ِّالعدد)

3- Harry Gold and Frank. R. scarpitt , compacting social problem Tecknioues of Intervention 
(NEWYORK ).P.2 نبيؿ عمراف مكسى(. "د.)نقبل عف رسالة الماجستير"اإلدماف عمى المخدرات 

 



 

عف أبكييا في حالة عدـ زكاجيا ثانيا  أك, كقمقيا حكؿ أطفاليا أثناء غيابيا عنيـ  أكالن 
 .  ثالثان ميمي مف إيذاء لمجانب الصحي , ثـ ما يسببو العمؿ ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممخص :



 

في تحديد بعض مف الذم يشتمؿ عمى مبحثيف مفصؿ األكؿ اليدؼ األساس لتمثؿ 
 .بخاصة كالجزء الميداني فييا عمى بعامةالدراسة  إليياالمرجعيات التي تستند 

كما تـ  , عمى محاكلة لتحديد المشكمة قيد الدراسةمنيما اشتمؿ المبحث األكؿ 
مف أىدافيا كعمى تحديد كؿ ,  نظرية كالتطبيقيةمف أىميتيا ال ى تحديد كؿالعمؿ عم

, العامة المتمثمة في كصؼ كتحميؿ استجابات العينة حكؿ عدد مف المسائؿ الميمة 
خر لعدد مف النتائج األساسية المتمخضة عف اختبار عدد مف آفضبل عف تحديد 

 الفرضيات التي تمت صياغتيا.

المبحث الثاني فقد تـ التركيز فيو عمى استعراض عدد مف المفاىيـ التي  أما  
مف "العمؿ" ك"العمؿ الميمي" ثـ  , كتتمثؿ في كؿ اشتمؿ عمييا عنكاف ىذه الدراسة

 ."المشكبلت االجتماعية"أخيرا ك "منطقة الفرات األكسط" "المرأة العاممة" ك

 

 تمييد

ثمة حرص كاضح تبديو الدراسات العممية المتنكعة عمى تقديـ مراجعة لمجيكد 
م يزمع ىذا الباحث أك العممية التي سبؽ كاف بذلت في دراسة األمر أك المكضكع الذ

كلعؿ األمر في ىذا عائد إلى جممة الكظائؼ التي يمكف لعممية  .وذاؾ لمخكض في
الباحث فكرة  مكف حصرىا في أكال : أنيا تمنحالتي يتمؾ الكظائؼ  , المراجعة تأديتيا

الجيكد العممية المبذكلة في دراسة األمر الذم يزمع  كاضحة عما كصمت إليو
د مف مقدار الكعي نيا إف تزيمعرفية مف شأ ه أضافولتشكؿ جيكد, الخكض فيو 

 كثانيا: قد تسيـ مراجعة الدراسات السابقة في تكسعة مدارؾ .بمكضكع الدراسة
كالنتائج التي تكصمت تبيف لو الجكانب التي تمت دراستيا  إذ, الباحث لمكضكع بحثو 

كفكؽ كؿ العممية التي ينبغي الرجكع إلييا. إلييا فضبل عف أنيا ترشده إلى المصادر 



 

ى المنيج أك المناىج العممية المعتمدة في عمالتعرؼ  إمكانيةتتيح لو  فإنياىذا 
 بة لمدراسة.دد مف المفاىيـ كالمصطمحات المناسالباحث بعكما أنيا تعرؼ , الدراسة 

ضمف البيئة  كمع تحقيؽ ىذا البحث في تركيزه عمى أكضاع المرأة العاممة ليبلن 
مف جكانبيا  كؿ اإلفادةسيحا وفان, لدراسات السابقة إلى ا اإلضافةشيئا مف , العراقية 
ات السابقة يجيء ىذا كألىمية الدراس .كالمنيج كالمصطمحات كالمصادراألخرل 

حيث يتكفؿ المبحث , الثبلث  ومنيا كذلؾ ضمف مباحث ان الفصؿ ليستعرض عدد
استعراض ميمة إلى , كيتعرض ثانييا بعض الدراسات العربية  باستعراضاألكؿ منيا 

ليتكفؿ ثالثيا بميمة الربط بيف الدراسات المذككرة ,  األجنبيةخر مف الدراسات آعدد 
 الحالية مف جانب أخر. مف جانب كالدراسة

 

 

 الدراسات العربية: المبحث األول
سايحي, أ. مساعد صباح.  سميمة : أ.د. عبد الحميد عبدوني, أ.األولىالدراسة 

فرط النوم , و النوم ) األرق  تاضطراباالعمل الميمي ودوره في ظيور بعض 
 (26).)2111)( لدى عمال الدوريات الميمية. ةظواليقاضطراب جدول النوم 

 : المقدمة

 .ف يعمؿ نيارا كيناـ ليبل لحكمة يعمميا ا سبحانو كتعالىاإلنساف أل ؽى مً لقد خي  
برمجة  فأكمع  .اط الذم يبمغ ذركتو في النيارنشاليكمي كال اإليقاعكيؤكد ىذا النظاـ 

 أسمكبفاف , مف الصعب عميو تغييره  الفرد عمى ىذا السمكؾ كتكيفو معو يجعؿ
                                                             

الميمي كدكره في ظيكر بعض اضطرابات سايحي, أ. مساعد صباح. العمؿ  عبد الحميد عبدكني, أ.سميمةأ.د -ِٔ
, اضطراب جدكؿ النـك كاليقظة( لدل عماؿ الدكريات الميمية. )دراسة ميدانية في مصنع  النـك )األرؽ, فرط النـك

 .ََُِ الممتقى الدكلي حكؿ المعاناة في العمؿ , , بسكره( -اآلجر األحمر
 



 

البد مف مضاعفة العمؿ  باعيا, كإلشالحياة الحضرية يزيد مف حاجات الفرد كينكعيا 
ما يعرؼ بنظاـ الكرديات  الذم يمكف  ظيكرإلى  أدلمما , كبمكغو مدار الساعة 

كىكذا  .( ساعةِْالمؤسسة مف االستمرار في تقديـ الخدمات خبلؿ اليـك كمو )
فيو يطمب ف يعمؿ في الكقت الذم أؿ فالمكظؼ الذم يعمؿ في كردية الميؿ يحاك 

 اـ في كقت يريد فيو جسمو االستيقاظ.ني, كاف جسمو النـك 

 البحث وطريقتو أىداف

نيو العاممكف في الكردية الميمية امثؿ اليدؼ األساس ليذا البحث في دراسة ما يعتي
فضبل عف ,  كفي مدل تركيزىـ إنتاجيـف يؤثر في شأنو أ مف اضطراب في النـك مف

تأثيرىا في مدل قدرتيـ عمى قضاء الكقت مع أبنائيـ أك أصدقائيـ أك حتى في 
 ترتيب بعض األنشطة الترفييية.

ينة األىداؼ التي تكفؿ ىذا البحث بميمة تحقيقيا فقد تـ اختيار ع كإلنجاز 
مف بيف  تـ تحديدىـ بطريقة قصدية, كعاممة  ( عامؿَٖلمدراسة تشتمؿ عمى )

( ) سيدم غزاؿ بسكره( في ّٔرقـ )في المنطقة العامميف في مصنع اآلجر األحمر 
 مصر العربية.

(. كؿ فكج xّٖأربعة أفكاج يعممكف عمى كفؽ نظاـ ) عمىتنقسـ العينة المختارة 
يعمؿ لمدة يكميف عمى التكالي في الفترة الصباحية كيكميف في الفترة المسائية كيكميف 

 لميمية ثـ يكميف لمراحة.في الفترة ا

 : شكاؿ األرؽ فتحددىا الدراسة بػػػػعف أما أ

 ارؽ في بداية النـك -ُ

 النـكيككف فييا اإلنساف مستغرقا في ف اة التي ينبغي ارؽ في المد -ِ

 نياية النـك زمف ارؽ في -ّ



 

 نتائج الدراسة

 :ما يأتينتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فيتتمخص أىـ ال

إف  , إذيؤدم العمؿ بنظاـ الكرديات الميمية إلى ظيكر األرؽ لدل العامميف  -ُ
%( مف ّٔتجاكزت نسبتيـ ) اذغالبية ىؤالء يعانكف مف األرؽ في بداية النـك 

ة المحددة لبلستمرار في النـك فقد مدما الذيف يعانكف مف األرؽ في الأمجمكع العينة. 
ا بمغت نسبة الذيف يعانكف مف األرؽ في %(. كمَٔكصمت نسبتيـ إلى أكثر مف )

 معظـ عماؿ الكرديات إناثان ف أكىذا يدؿ عمى  .%(ٓ,ِٓة المحددة لنياية النـك )مدال
يقؿ  اذكىك أمر ينعكس في أدائيـ في العمؿ , كؿ إشكاؿ األرؽ مف يعانكف  ك ذككران 

 التركيز كيزداد النسياف كاألخطاء عامة.

ناثاديات ذككرا إف معظـ العامميف في الكر  -ِ يعانكف مف مشكمة الرغبة الشديدة  كا 
فبل يستيقضكف إال في , كلذا فيـ ينامكف لساعات طكيمة إثناء النيار , في النـك 

ضكف لنكبات النـك %( بأنيـ يتعر َٖعامميف )أكثر مف كما أكد معظـ ال. خرهآ
كما أكدت نسبة كبيرة منيـ عمى ما يكاجيكنو مف  .ف سياراتيـدك قك المفاجئة كىـ ي

 صعكبات في تككيف عبلقات اجتماعية.

المبحكثات ما يؤديو العمؿ بنظاـ الكرديات  ك المبحكثكف أكدكنتيجة لما سبؽ  -ّ
 الميمية مف اضطراب في جدكؿ النـك كاليقظة.

 ,لفرد أعبله مف مشكبلت تنعكس عمى ا تما تخمفو االضطراباأكدت الدراسة  -ْ
 تكما إف ىناؾ العديد مف االضطرابا .قد تعرضو إلخطار الحكادث المركرية ذإ

يؤكد األطباء بأف نظاـ الكرديات مف شأنو إف يجعؿ العامميف أكثر  إذ, الجسدية 
شأنو إنو يزيد لئلصابة بأمراض القمب كالمعدة كقمة نسبة األنسكليف الذم مف  ةعرض

 السكر كالككلستركؿ.  مف نسبة



 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة العربية الثانية
سيام بنت خضر الزىراني: المعوقات االجتماعية التي تواجو المرأة العاممة في 

 (ِٕ). (2111القطاع الصحي.)
ف المشكبلت االجتماعية التي تعاني منيا راسة محاكلة لتقديـ صكرة عتمثؿ ىذه الد

إثناء عمميا خبلؿ اليـك حسب بؿ  ال, االجتماعية المرأة العاممة في المؤسسات 
 خبلؿ عمميا الميمي أيضا. 

 الدراسة وطريقة البحث أىداف

المعكقات التي تكاجو المرأة العاممة في  مىعىذه الدراسة في التعرؼ  أىداؼتتمثؿ 
 القطاع الصحي في المممكة العربية السعكدية ككما يأتي:

 .لى المعكقات االقتصاديةالتعرؼ إ -ُ
                                                             

عمى  استطبلعيةدراسة  تكاجو المرأة العاممة في القطاع الصحي.سياـ بنت خضر الزىراني: المعكقات االجتماعية التي  -27
,  , رسالة ماجستير غير منشكرة عينة مف المكظفات العامبلت في المستشفيات بالقطاعيف العاـ كالخاص بمحافظة جدة

 (.َُُِمقدمة إلى قسـ االجتماع/كمية اآلداب/جامعة الممؾ عبد العزيز, )
 
 



 

 .مى المعكقات الثقافيةع=           -ِ
 .مى المعكقات األسريةع=           -ّ
 .مى المعكقات المينيةع=           -ْ
 .مى المعكقات الذاتيةع =          -ٓ
سميو تما ما عف الطريقة المتبعة في البحث فتشير الكاتبة إلى أنيا استخدمت أ

 تحقيؽ الفيـ الصحيح لكاقع المرأةبالمنيج الكصفي التحميمي الذم يمكف بكاسطتو 
ا فأنو يسيؿ كلذ, بعاد ىذا الكاقع أكيمكف مف خبللو اإلحاطة بكؿ  .العاممة ليبلن 

 المتمثمة في:ك  تحقيؽ بعض مف الخطكات

 جمع المعمكمات الدقيقة عف الجماعة أك المجتمع قيد الدراسة. -ُ
 ات أك النتائج العامة. كضع مجمكعة مف التعميم-ِ
 مجمكعة مف التكصيات أك القضايا العممية.كضع  -ّ

( مف ََْأعبله عمدت الدراسة إلى اختيار عينة تشتمؿ عمى )األىداؼ كلتحقيؽ 
تـ اختيارىا , الممرضات العامبلت في عدد مف المستشفيات الحككمية كالخاصة 

ف تككف مفرداتيا مف المكظفات العامبلت ركعي في أ, بالطريقة العشكائية البسيطة 
( ٔصيدالنيات( كالمكاتي يعممف في ) - ممرضات – القطاع الصحي )طبيبات في

 ( أخرل مف المستشفيات الخاصة.ٔمف المستشفيات الحككمية ك)
 نتائج الدراسة

 :تيخرجت بيا الدراسة عمى الكجو اآليمكف تمخيص أىـ النتائج التي 

ناث -ُ مع بعضيـ طيمة ساعات الدكاـ  ان أكدت الدراسة أف اختبلط العامميف ذككرا كا 
كما يتمخض عف كؿ ذلؾ مف قيؿ كقاؿ مف , بخاصة  إثناء المناكبات الميمية, بعامة 

 ممارسة المرأة لكاجبيا في الكجبة الميمية. ـمايمثؿ مشكمة أك عائقا أ ,قبؿ المجتمع 



 

العمؿ الميمي إلى دكر %( منيف ٖٔالية مف المبحكثات بمغت )نسبة عأشارت  -ِ
يما يتعمؽ بالزكج بااللتزامات المنزلية السيما فعف الكفاء المرأة العاممة أعاقة في 

 انخفاض إنتاجيتيا.ظيكر مشكمة إلى مما يؤدم كاألطفاؿ 

كعف األسباب المسؤكلة عف تدني النظرة إلى المكظفات العامبلت في الميف  -ّ
مع القيـ  بعامةالصحية فيتمثؿ أىميا في عدـ تكافؽ العمؿ في المستشفيات 

, مع انخراط المكظفات في العمؿ الميمي  , كيزداد األمر سكءان  االجتماعية السائدة
 كذلؾ تبعا ألراء أكثر مف نصؼ العينة.

مشكمة النكبات الميمية مكاف الصدارة بيف المعكقات األساسية التي  احتمت -ْ
مف المبحكثات  النسبة األكبر ياذ أكدتأ, تكاجو المرأة العاممة في الميف الصحية 

مف تككف مجمبة لمعديد ك ة العكائؿ عادة ف ابرز المشكبلت التي تثير حفيظبكصفيا م
 .تالسمبية في المجتمع الذم تعمؿ في مؤسساتو الصحية نساء سعكديا األفكار

شكؿ كجكد عدد مف األطفاؿ أكال كتربيتيـ ثانيا عبئا دفع نسبة ميمة مف عينة  -ٓ
في المؤثرة ك مف العكامؿ األساسية المسؤكلة  أطفاليفالدراسة إلى تأكيد إف احتياجات 

 .بخاصة كالعمؿ الميمي مةابعمكقفيف مف العمؿ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: دراسات أجنبية
 :األولىالدراسة 

ىيردز: التقييم الذاتي لنوعية النوم والصحة المينية وبيئة العمل  سفاينزدوت
والحالة المرضية والرضا عن العمل لدى الممرضات العامالت خالل أداءىن ألنواع 

 ِٖ))(. 2116) من النوبات.

 :المقدمة
ىك ذلؾ الجانب  مف أىـ الجكانب المتعمقة بعمؿ المرأة الممرضة ان لعؿ كاحد

ساعة . كاستجابة لتمؾ الحاجة ( ِْالمتمثؿ في استغراؽ الحاجة إليو اليـك كمو )
, " shiftsالعديد مف المؤسسات الصحية إلى تبني المبدأ المعركؼ بالمناكبة " تتجو

يارا في حيف تتكفؿ مجمكعة فتعمد مجمكعة مف العامبلت إلى ممارسة مسؤكلياتيا ن
لتنيض مجمكعة مناكبة ثالثة إلى النيكض , مساءن  نفسيامارسة المسؤكلية مثانية ب

 بمتطمبات العمؿ ليبلن.

 الدراسة وتحديد العينة أىداف
                                                             

28 -herdis sveinsdottir. Self-assessed quality of sleep, occupational health, working 
environment, illness experience and job satisfaction of female nurses working different 
combination of shifts. Journal of compilation Nordic/college of caring 
science,Iceland,2006,www.ivsl.org. 

 
 



 

العمؿ أك نكباتو  أكقاتربط بيف  إيجادفي محاكلة الدراسة أعبله  أىداؼتتمخص 
المختمفة كبيف مجمكعة مف المشكبلت التي تعاني منيا مجمكعة الممرضات 

تمثمت  .(Iceland" )أيسمنداعامبلت في عدد مف المؤسسات الصحية في "ال
لمدراسة في كؿ مف نكعية نـك المبحكثات كالصحة المينية  أخضعتالمشكبلت التي 

 .الرضا عف العمؿ عندىف كأخيراكبيئة العمؿ 
إلى اختيار عينة الباحث عمد , بمستمزمات الدراسة الميدانية  اءاإليف كألجؿ 

كعند جمع استمارات  .( مفردة كبطريقة عشكائية متعددة المراحؿََٔعمى )اشتممت 
البحث الميداني المكزعة عمى المبحكثات بكساطة دائرة البريد تبيف إف نسبة 

%( كىكذا فقد انخفض عدد العينة ليصؿ مجمكعيا إلى ٕ,ٓٔاالستجابة لـ تتجاكز )
 ( ممرضة.ّْٗ)

كرغبة في تيسير , تتعمؽ بضركرة تغطية العينة لممجتمع  المبحكث  كإلغراض
عممية المقارنة بيف مجاميع النساء العامبلت, حرص الباحث عمى إف تككف العينة 

-أ-المختارة مشتممة عمى عامبلت يعممف خبلؿ نكبات مختمفة. كىكذا ففي العينة 
عة مف العامبلت مجمك  -ب–مجمكعة مف الممرضات العامبلت في النيار فقط 

مجمكعة مف  -د –مجمكعة يعممف إثناء المساء فقط.  -ج-.إثناء النيار كالمساء
نيار كمرة فمرة في ال, كحسب الحاجة جميعيا النكبات الممرضات المكاتي يعممف في 

مجمكعة مف المكاتي تنحصر مناكبتيف  -ق–.في المساء ثـ مرة أخرل إثناء الميؿ
 خبلؿ الميؿ فقط.

 دراسة:نتائج ال

العينة  اكالتي اشتممت عميي, ة مف المجاميع أعبله صمالبيانات المستخ كبعد تحميؿ
 فيما يأتي: أىمياالمختارة تكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج تتمثؿ 



 

نـك المبحكثات مف جانب كبيف إم  أكدت الدراسة عدـ كجكد عبلقة بيف نكعية -ُ
إلى الدراسة  أشارتخر آكمف جانب  .كالميميةمف النكبات الثبلث الصباحية كالمسائية 

( عند المبحكثات كبيف أكقاغياب أ ت العمؿ الثبلث في ية عبلقة بيف )نكعية النـك
عمى أنيا نتيجة غريبة إذا  أكدالذم ارت ىذه النتيجة استغراب الباحث أعبله. كلقد أث
ات التي سبؽ الة العديد مف النتائج التي خرجت بيا العديد مف الدراسقب ما كضعت

 كأنجزت حكؿ ىذا األمر.

فقد كبيف الحالة الصحية ما عف العبلقة بيف العمؿ عمى أساس النكبات أ -ِ
مفردات العينة لبعض مف ة حيث أشارت إلى معاناة عدد مف ىذه الدراس أكدتيا

 .اإلمراض القمبية

خبلؿ ف عدد الساعات المبذكلة في العمؿ أذىبت الدراسة أيضا إلى تأكيد  -ّ
كذلؾ , غالبا ما تككف عند المكاتي يعممف خبلؿ أكثر مف نكبة كاحدة نكبة كاحدة 

 خبلفا لما عميو الحاؿ عند المكاتي ال يؤديف أكثر مف نكبة.

بالنتيجة أعبله ذىبت الدراسة إلى تأكيد معاناة الممرضات المكاتي  كارتباطان  -ْ
طمبات العمؿ المسؤكالت عف يؤديف أكثر مف نكبة كاحدة مف عدـ سيطرتيف عمى مت

 انجازه.

ما التكصية األساسية التي خرجت بيا الدراسة فتتمثؿ بضركرة حث المسؤكليف أ
ف يبذلكا جيدا اكبر في تنظيـ عمؿ الممرضات خبلؿ أعف إدارة التمريض عمى 

 فضبل عف ضركرة عنايتيـ بأكقات استراحتيف., النكبات المختمفة 

 

 

 



 

 

 

 الدراسة الثانية:
ضات اإليرانيات: بادي وآخرون: تجارب العمل في النوبة الميمية بين الممر نصرا

 (ِٗ). (2119)دراسة نوعية.
 المقدمة

كتبعا لطبيعة مينة التمريض  .بدأت المرأة بممارسة العمؿ ليبلن  عقكدمنذ بضعة 
فاف غالبية , ( ساعة يكميا ِْكاستجابة لمحاجة القائمة إلى ممارستيا خبلؿ )

 بدأت بمزاكلة العمؿ في النكبة الميمية.الممرضات 
كف الممرضات فاف ممارسة العمؿ الميمي يشكؿ تجربة البد اف تك إيرافما في أ

ما اضر فيقدر بأف ما في الكقت الحأ .بلؿ تأريخيا الكظيفيخقد مرت بيا جميعيف 
خبلؿ الكجبة أك النكبة المسائية ف كع الممرضات يعمممف مجم (%َٓعف) ال يقؿ
بالمكاتي يعممف في كتزداد تمؾ النسبة حيف يتعمؽ األمر  .مستشفيات العامةفي ال

حقيقة ما ر العديد مف الشكاىد التي تؤكد فاكمع تك  .المؤسسات الصحية المتخصصة
, يستطيع و الممرضات المكاتي يجبرف عمى أدائ معديد مفمف تحد ل يمثمو العمؿ ليبلن 

الذم تعاني منو الكثير مف  كالعاطفي حاالت مف الضيؽ النفسيالدارس أف يتفيـ 
 .الممرضات ىناؾ

 أىداف الدراسة وتحديد العينة

                                                             
29 -A.N. Nasrabadi: and others. Night shift work experiences among Iranian nurses: a 
qualitative study , The Authors. Journalof compilation. International Council of Nurses , 
Tehran , Iran , 2009 ,www.ivsl.org. 

 



 

اليدؼ النيائي مف الدراسة في تحديد الكيفية التي تنظر فييا الممرضات يتمثؿ 
ما أ .كما يحيط بيف مف أكضاع اجتماعية كحضارية, ضمف العينة إلى العمؿ الميمي 

 فيما يأتي:جسد تاألىداؼ التفصيمية ليا فت
 كصؼ التصكرات التي تحمميا الممرضات حكؿ نكبة العمؿ الميمي. -ُ

 دراسة مشاعر الممرضات كأنماط تفكيرىف كالصعكبات المرافقة لعمميف ليبل. -ِ

إزاء العامبلت  اإليرانياتت عة التصكرات التي تحمميا الممرضاطبي كالستكشاؼ
, ( مفردة ُٖلعينة بمغت )اـ منيج تحميؿ المحتكل في دراسة دتـ استخ, عمميف ليبل 

بعد انجاز دراسة استطبلعية لبياف  اعتمادهعمد الباحثكف إلى استخداـ استبياف تـ  اذ
, مدل مناسبتو في الكشؼ عف الجكانب شديدة التأثير في الممرضات العامبلت ليبلن 

 ثانيا.ا تأثيرا فييف مف بيني األعمىانب كعف الج, أكال 

 نتائج الدراسة:

 اآلثار االجتماعية كالثقافية لمعمؿ الميمي -ُ

رة في الممرضات مكضكع البحث ىك ف في مقدمة العكامؿ المؤثأ أكدت الدراسة
لؾ العامؿ المرتبط بالمسائؿ ذات الطبيعة االجتماعية الثقافية. كلقد أكدت أغمبية ذ

الثقافية السمبية التي لدييف كلدل أسرىف ثـ  -المشاركات  التصكرات االجتماعية 
النظر التقميدية فاف العمؿ  ةكمف كجي .بعامةلدل المجتمع الذم ىف فيو عف عمميف 

ف يخمؽ أمف شأنو , ف تككف المرأة بعيدة عف أىميا ليبل أك , عمى أساس النكبة 
ؿ المرأة في ف انشغاقافات التي تؤكد أكلكية األسرة. أتصكرا سمبيا بيف الناس مف الث

ف يرىقيا كاف تشعر بالحاجة الماسة أمتطمبات المختمفة لعمميا ليبل مف شأنو الأداء 
لعدد  إىماالىذا يعني حصؿ عميو عند عكدتيا إلى المنزؿ ك تإلى النـك الذم يمكف إف 

يا تجاه األطفاؿ كأسرتيا كاتجاه التي ينبغي إف تنيض بمسؤكلية أدائمف الكاجبات 
 الذم تعيش فيو. المجتمع الصغير



 

 

 اثأر العمؿ الميمي في الجانب الصحي -ِ

لعؿ مف أكثر ما تعاني منو الممرضات العامبلت ليبل ىك عدـ اخذ كفايتيف مف 
 .النـك نيارا. كلذا فاف الشعكر باإلجياد كالكسؿ إنما يمثبلف النتيجة الطبيعية لذلؾ

إف يكف يقضات في كقت يغط فيو يستدعي فضبل عف ىذا فاف عمؿ الممرضات 
المجتمع في النـك كالعكس صحيح. كيتكافؽ ىذا األمر مع شعكر عاؿ بالمسؤكلية مع 

تعمد مفردات العينة نحك فعندما عدـ كجكد مقابؿ مادم مناسب ليذا الجيد. كلذا 
يا نفسضمف المرحمة العمرية العامبلت نياران مقارنة أكضاعيف بأكضاع األخريات 

 .بعامةيجة ستككف محبطة نتالفاف 

 العمؿ الميمي كالفرصة لمتعمـ أكثر -ّ

أكدت مجمكعة المشتركات في ىذه الدراسة أف الممرضة العاممة ليبل تصبح 
ف تتعمـ الممرضة فرصة أل يمثؿ العمؿ ليبلن  . كمف ىناتدريجيا أكثر ميارة كاستقبللية

ارسة ذلؾ النكع مف العمؿ. كلعؿ ىذا العامؿ ىك الذم يدفع بيف لبلستمرار بمم .أكثر
ف أغير , ف العمؿ الميمي كما تراه المشاركات إنما يمثؿ كضعية صعبة كضاغطة إ

حينما يستطعف إدارة الميمات  باالنجاز كاإلحساستجربة الما يحصمف عميو مف 
 ض عف اآلثار السمبية لمعمؿ ليبل.ىك الذم يعك , الممقاة عمييف عمى نحك مناسب 

 

 

 

 



 

 

 الثالثة:الدراسة 
العمل الميمي  ظروفاالعتماد في الرعاية المستقمة, كرستين كوستفسن وآخرون: 
 (َّ)(. ََُِ) لمممرضات لمرعاية والتمريض.

 المقدمة
ف تعمد الممرضة أيستدعي العمؿ في المؤسسات المسؤكلة عف الرعاية في السكيد 

فييا إلى تحمؿ المسؤكلية تجاه عدد كبير مف المحتاجيف إلى الرعاية خبلؿ الميؿ. 
ثناء الميؿ ألدراسة أعبله في التركيز عمى الممرضات العامبلت اكيتمثؿ مكضكع 

لتقديـ الرعاية الصحية لممحتاجيف مف كبار السف المقيميف في مراكز الخدمة 
 االجتماعية كالطبية.

 الدراسة والمنيج المستخدم فأىدا

حكؿ طبيعة عمؿ  أنجزتف أديد مف الدراسات التي سبؽ ك فر العابناء عمى تك 
كليس في مراكز الرعاية االجتماعية, تجيء ىذه , الممرضات في المستشفيات 

ك تركز عمى ظركؼ عمؿ عدد مف الممرضات السكيديات العامبلت ليبل لالدراسة 
كبشكؿ أكثر دقة تتعرض الدراسة  .مف كبار السف المسؤكالت عف رعاية المئات

 -ِ. تبعية الممرضة لمتنظيـ كلكادر العمؿ -ُ :ىي أساسيةجكانب  ةأعبله إلى ثبلث
 الخمؿ في ظركؼ الرعاية. -ّالمسؤكلية المينية. 

فتتمثؿ في اختيار عينة لمبحث لـ ما عف طريقة البحث المتبعة في ىذه الدراسة أ
( ّٓ – ٔالممرضات المكاتي تراكحت مدة خدمتيف بيف ) ( مفٖتجاكز حجميا )ي

                                                             
30 -Gustafsson ,C. et al. Dependency in autonomous caring – night nurses' working 
conditions for caring in nursing, The Author. Journal compilation Nordic college of caring 
science, Sweden, 2010, www.ivsl.org. 

 



 

يعممف في كاحدة مف المؤسسات المتخصصة في رعاية كبار السف في كاحدة , عاما 
 ( فردا.َََ,َٗ) اتجاكز عدد سكانييلـ  إذمف المجتمعات المحمية متكسطة الحجـ 

تمثؿ أكليما في ياستندت الدراسة إلى كسيمتيف مف كسائؿ جمع البيانات المطمكبة 
تجسد في عقد عدد مف ما ثانييما فيأباحثيف , عداده مف الأاالستبياف الذم تـ 

المبحكثات الثمانية  الجمسات التي ضمت الباحثيف المختصيف بالدراسة مف جانب ك
 مف جانب أخر.

 ئج الدراسةنتا

 :تياآلتمخضت الدراسة أعبله عف عدد مف النتائج األساسية كذلؾ عمى الكجو 

 مؿالممرضات عمى التنظيـ ككادر الع اعتماد -ُ

أكدت نتائج الدراسة المتمخضة عف االستبياف المستخدـ كعف جمسات المناقشة مع 
كادر د الممرضات العامبلت ليبل عمى كؿ مف التنظيـ )مفردات العينة عمى اعتما

تمؾ العامميف في التنظيـ( كعمى العامميف كالعامبلت مف ذكم الخبرة في معالجة 
ف تظير في ممارسة العمؿ. كمف المناسب اإلشارة إلى تأكيد أالمشكبلت التي يمكف 

ف ليس كؿ العامبلت في مؤسسة الرعاية قادرات عمى انجاز أالدراسة عمى 
نيف يمجأف إلى اآلخريف األكثر خبرة إمسؤكلياتيف المينية بالطريقة المطمكبة, كلذا ف

 ف.دراية في شؤكف رعاية المسني كاألكسع

 المينيةالمسؤكلية  -ِ

تتمثؿ المسؤكلية المينية في عدد مف الجكانب ذات العبلقة بأخبلقيات العمؿ في 
كليا ضركرة العمؿ عمى منح الممرضات السمطة المناسبة لمنيكض , أمجاؿ الرعاية 

بميمة اإلشراؼ بكصفيا شرطا أساسيا مف شركط العمؿ ككسيمة لبلرتفاع بمستكل 
كما  .مع ثقة عالية بالنفس, لقابمية عمى النيكض بيذه المسؤكلية ميارة كتحقيؽ اال



 

تتضمف المسؤكلية المينية ثانيا العمؿ عمى التأكد مف امتبلؾ الممرضة لما يثبت 
 ان ثـ العمؿ عمى تأييد المكاتي يستطعف ذلؾ بكصفو جزء, قدرتيا كجدارتيا في العمؿ 

 مف أخبلقيات العمؿ في ميداف الرعاية.

 في شركط الرعاية الخمؿ -ّ

, محتاجيف مف كجكه الخمؿ في الرعاية المقدمة لم ان ف ىناؾ بعضأالدارسكف  أكد
شكاؿ العنؼ في التعامؿ مع أؿ ىك استخداـ بعض مف الخمذلؾ كلعؿ مف ابرز كجكه 

أف ىناؾ , متناسيات أحيانا  كفي طريقة تقديـ الخدمات الضركرة إلييـ, كبار السف 
تقؼ , ة كبار السف حيلمحافظة عمييا عند التعامؿ مع شر مف القيـ التي ينبغي ا ان عدد

 في مقدمتيا تمؾ القيمة المتمثمة بضركرة الحفاظ عمى الكرامة اإلنسانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث



 

 الدراسات السابقة وىذه الدراسة
التي ينبغي تؤشر الدراسات التي تـ استعراضيا في ىذا الفصؿ عددا مف المسائؿ 

لـ  إذ الكقكؼ عندىا. كلعؿ مما ينبغي االلتفات إليو ىك محدكدية عدد ىذه الدراسات,
تمثؿ في ي أكليما. أساسييفىذه المحدكدية عائدة إلى سببيف  فٌ إتتجاكز الخمسة فقط. 

عمى دراسة عراقية أك أكثر عف النساء العامبلت  أيديناعدـ حصكؿ البحث الذم بيف 
في الصعكبات التي كاجيتيا ىذه الدراسة في الحصكؿ عمى فيتجسد يما ثاني أما ليبل.

ف يقاؿ عف أدراسات عربية أكثر مما تـ استعراضو فييا. كالشيء نفسو يمكف 
مف الدراسات  قميؿه  ال عدده إفر ليذه الدراسة منيا االتي لـ يتك  األجنبيةالدراسات 

اكبر مف الدراسات النفسية التي ركزت أساسا عمى مشكمة النـك  كأخراالجتماعية , 
 عند النساء العامبلت ليبل.

ع منطمقاتيا العممية كمناىجيا فرة كتنك اكمع تمؾ المحدكدية في عدد الدراسات المتك 
مف  بأخرل مع بعضفاف ما خرجت بو مف نتائج تتبلقى بدرجة أك  كأىدافيا كأدكاتيا

ىذه الدراسة. كقبؿ بياف كجكه التبلقي تمؾ البد مف  ئج التي تمخضت عفالنتا
كجكه االختبلؼ بيف الدراسة الحالية مف جانب كبعض الدراسات إلى التعرض بداية 

 خر.آالسابقة مف جانب 

األساسية  باألىداؼكجكه االختبلؼ بيف الجانبيف ىك ذلؾ المتعمؽ  أكؿلعؿ  
ة في تحديد تمؾ المشكبلت ي الكقت الذم يتمثؿ ىدؼ ىذه الدراسففلمدراسة. 

كالتي تقؼ في , االجتماعية التي تعاني منيا مجمكعة المبحكثات ضمف عينة البحث 
,  المتمخضة عف انشغاؿ المرأة في عمميا الكظيفي ليبلن  األسريةمقدمتيا المشكبلت 

اضطراب بيتمثؿ ىدؼ بعض مف الدراسات األخرل كدراسة )عبد الحميد عبدكني( 
التصكرات التي تحمميا الممرضات بآبادم( نصر )ضات كدراسة جدكؿ نـك الممر 

 حكؿ العمؿ في الكجبة المسائية.



 

أحجاـ العينات البحث يجيء االختبلؼ في  أىداؼكمع ىذا االختبلؼ في 
فيو بعض  في الدراسة. ففي الكقت الذم تجنح المناىج كالطرؽ المتبعةالمختارة كفي 

( مفردة كما ىك ََٔالدراسات المذككرة إلى اختيار عينة كبيرة الحجـ تصؿ إلى )
عينة الدراسة ف تككف أ" عمدت دراسات أخرل إلى  سفاينزدكتالحاؿ في دراسة "

أما المناىج  "ككستفسفكما ىك كاضح في دراسة"  ( مفرداتٖمحدكدة ال تزيد عف )
بيف منيج تحميؿ المحتكل كبيف الجمسات المفتكحة فقد جاءت مختمفة ىي األخرل 

 .خر كبيف الرككف إلى االستبيافآمنيجان 

ما عف أكجو الشبو بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية فيمكف تمخيصيا عمى أ
 :تياآل الكجو

في جميعيا الحالية الدراسات السابقة ك الذم تستند إليو  يتمثؿ الدافع األساس -ُ
ىي ك ف تتمخض عف العمؿ الميمي أكد عدد مف المشكبلت التي يمكف بكج اإليماف

 .كالمعالجة بحاجة إلى الدراسة كالتحديد

" سياـ الزىراني ثمة تشابو بيف بعض الدراسات السابقة السيما دراسة "  -ِ
ؿ ليبل مف العم و" كالدراسة الحالية في التأكيد عمى ما يتركنصرا بادمكدراسة "

تككف إلى  في أفمشكبلت لممرأة العاممة. مشكبلت تقؼ في مقدمتيا تمؾ الرغبة 
 ثناء الميؿ.أجانب أسرتيا السيما أطفاليا الصغار كزكجيا 

" كبيف سياـ الزىرانيإضافة إلى ما مر فاف ثمة تشابو كاضح بيف دراسة "  -ّ
 مبلت ليبلن اية التي تجابو العالدراسة الحالية في تأكيدىا عمى بعض مف المكاقؼ السمب

ف إالمجتمع األكسع الذم تعمؿ فيو. في  ـاء في محيطيا االجتماعي الضيؽ أسك  ,
تشابو الدراستيف في إقرارىما بيذا الجانب ناتج أساسا عف التشابو بيف المجتمعيف 

ثناء أكالى تمؾ التي تعمؿ  بعامةالعراقي كالسعكدم في نظرتيما إلى المرأة العاممة 
 .بخاصة الميؿ



 

كأخيرا فأف ىنالؾ فركقا أخرل ليس بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية  -ْ
ىذا التنكع في المناىج  يا. كلذا يجد الدارسنفسفحسب بؿ بيف الدراسات السابقة 

كفي طرؽ التحميؿ كأدكاتو بؿ كفي الزاكية أك الزكايا التي ينظر مف خبلليا  المستعممة
مكف بؿ كمف مفاف مف ال, كعمى الرغـ مف ىذا التنكع كاختبلفو  إلى مكضكع البحث.

المناسب النظر إلى الدراسات التي تـ التعرض إلييا بؿ كالى الدراسات المنجزة عف 
تـ النظر  تعالج مكضكعا كاحدان بكصفيا تمثؿ كحدة كاحدة جميعيا  عمؿ المرأة ليبلن 

 مف زكايا مختمفة. إليو

غـ مف تنكع المياديف العممية التي عمدت إلى دراسة كبناء عمى ما مر فعمى الر 
,  إليوالتي تـ النظر مف خبلليا  تنكع الرؤل العمؿ الميمي, كبالرغـ مف اختبلؼ ك

فإنيا أسيمت مف ناحية أخرل في رسـ صكرة متعددة الجكانب لمكضكع الدراسة عمؿ 
 النساء ليبلن.

 

 

 

 

 

 

 :الممخص

تمثمت الميمة الرئيسية ليذا الجزء مف البحث في استعراض عدد مف الدراسات 
الحصكؿ كنظرا لعدـ السابقة التي تـ انجازىا حكؿ مكضكع العمؿ الميمي لمنساء. 



 

فقد تـ االكتفاء بما ,  الجيكد التي بذلت مف رغـعمى ال عمى دراسة عراقية سابقة
في بيئة  أنجز. اثناف منيا دراسات( ٓالحصكؿ عميو مف دراسات بمغ عددىا ) أمكف
( أيسمندا, األكلى منيا أنجزت في ) ة )مصر كالسعكدية( كثبلث دراسات أجنبيةعربي

 ما الثالثة فقد تـ انجازىا في )السكيد(.أكالثانية في )إيراف( 

ف الدراسات أعبله كانت قد كتبت مف باحثيف مختصيف في عدد مف أكمع حقيقة 
عمى جكانب مختمفة مف كمع تركيزىا كعمـ النفس كعمـ االجتماع,  العمـك كالبايكلكجيا

العمؿ الميمي تنسجـ كتخصصات كاتبييا. كمع تنكع الجكانب المدركسة كاختبلؼ 
دراسات قيد المراجعة فإنيا لـ تكف لتخمك مف فكائد لمبحث في ال المستعممة التقنيات

 جانبيو النظرم كالميداني. في

 

 تمييد

عمييا  التي تنيض الضركرية األسس باستكماؿ المتمثمة الميمةمف اجؿ تيسير    
 النظرية ستعراض بعض مف الجكانب كالمنطمقاتكاف البد مف ا ، الميدانية الدراسة

 مشركعية الرئيسية األساسية كأىدافيا اتيامنطمق , كتمنحمف جانب  سةالدراالتي تسكغ 
تمؾ بتكفؿ الفصؿ ليىذا  بلقا مف ىذا اليدؼ الميـ يجيءكانط .مف جانب آخر مناسبة
 بعامة المشكبلت التي تحيط بعمؿ المرأة عدد مفكجكد  بياف مشركعية حاكال, م الميمة

عدد مف  إلىتكزيع ىذا الفصؿ تـ ا اليدؼ ذإلى ى . كاستنادبخاصة كعمميا الميمي
 ةصكر  تقديـ بميمة األكؿالمبحث  سيتكفؿ فيوففي الكقت الذم  المباحث. أكالمحاكر 

عددا مف  يحددلالمبحث الثاني  يجيء ، القديمةارات لعمؿ المرأة في بعض مف الحض
المبحث الثالث فقد  ماأ العمؿ.مسرح  المرأةالتي تقؼ كراء دخكؿ  األسباب األساسية

بنتان ميداف  أك زكجة, المرأة عمى دخكؿ  عدد مف المشكبلت المترتبة ةبمتابعتخصص 



 

 أكثران ك الدراسة معبدالميداني مف الجزء  إلىيصبح االنتقاؿ  فبأ أمبلن كذلؾ ,  العمؿ
 .كضكحان 

 

 

 

 

 

 

 المختمفةفي العصور المبحث األول : عمل المرأة 
 أوال : عمل المرأة في العصور القديمة

 اإلنسافعمؿ  دراسةيستعيف بيا في  فأيمكف  تفصيميةنات ابي الدارسيدم يف ليس ب  
تكحي بيا تمؾ التخطيطات التي  بسيطةفر مف معمكمات ايتك  ما ف  إكمع ىذا ف األكؿ.

 التي تركيا الحجرية ىتمؾ المق إليياعمى جدراف كيفو ، يضاؼ  اإلنسافكضعيا ذلؾ 
يـ ت. كمكنعامبل كمخترعا كمستكشفان  األكؿ اإلنسافة مف رسـ صكر  الباحثيف مكنت
ة رتبطالم اإلنسانيكرات حكؿ تطكر حياة الكائف ا مف التصبعضيقدمكا  فأمف  أيضا

في  كرات تتمثؿمف تمؾ التص ىذا كلعؿ كاحدة العمؿ.لؾ لذ أدائو بتطكر عممو كطريقة
. تتمثؿ أساسيةعبر مراحؿ  اإلنسانيتطكر الكائف  يرةذلؾ القانكف الذم يحدد مس

تمؾ  التسميةكمف " food collectionالقكت( "بما يسمى ب)جمع  األكلى المرحمة
تكقؼ عميو حياة الكائف تالحصكؿ عمى الغذاء الذم  عممية فأ حقيقة استنتاج يمكف



 

 قد اإلنسافيكف  إذ لـ - البيئة آنذاؾ. كنظرا لشحة لئلنساف األكبراليـ  كانتاإلنساني 
  (ُّ)كأسرتو.تكفير الغذاء لنفسو  آنذاؾالرجؿ  باستطاعة لـ يكف -اكتشؼ الزراعة بعد 

عف الغذاء الذم لـ يكف يتعدل  -األخرلىي  -تبحث إلى أف  آنذاؾ المرأة مما دفع  
كالرجؿ  اشتراؾ المرأة إم األمركلعؿ ىذا  النباتات. رك جمع بعض الثمار كقميؿ مف جذ

 المرحمةتمؾ  نحك تسمية " k. Marx"سمارك ؿر ـز ىك الذم دفع كابلفي جمع الغذاء ال
كاف سيما كالرجؿ  فرؽ بيف المرأة ال إذ "primitive communal" البدائية بالمشاعية

 (ِّ)استمرارية حياتيـ.متطمبات  االثنيف يعمبلف لتمبية

 الكيمكمتراتعدد مف  إلى الممتدة الطكيمةتقطع المسافات  فأ كىكذا كاف عمى المرأة  
رمؽ أطفاليا  ا كربمايتسد بيا رمق ةمف الفاكي ءشي أك لؤلكؿتصمح  ةبحثا عف نبت

 إلىليتـ االنتقاؿ  قميمة ,غير  ةفتر  األمرىذا عانت مف  المرأةأف كالشؾ في  .أيضا
الدكر فييا تمارس  فأالحيكانات ، كالتي كاف عمى المرأة صيد  ةي مرحمى جديدة ةمرحم
عف رعي بعض  الفرائس ، كربما كانت مسؤكلة اردةجانب الرجؿ  في مط إلى نفسو

 كالدجاج كالماعز ، فضبل عف مشاركة إلييابالتعرؼ  اإلنساف أالحيكانات التي بد
 (ّّ).رجؿ في تعقب الحيكانات كاصطيادىاال

 يـبعض يعتقدكالتي  الزراعة ممارسةب اإلنسانيالمجتمع  أغير قصيرة بد ةبعد فتر    
فاف , كىي تحاكؿ تنظيؼ بعض الحبكب  معمبل ىذا باف المرأة, كتشاؼ نسائي ا أنيا

 اإنباتيعمى  األخرل الطبيعة ظركؼثـ عممت , األرضالبد كاف تساقط عمى  ياشيئا من
في تطكر  الثالثة المرحمةمثؿ الزراعة التي ت فكرة ممارسة إلى اإلنسافتكصؿ  فأفكاف 

انقبلبا كبيرا في مختمؼ شؤكف حياتو. كخبلفا لما شكمت كالتي , اإلنسانيحياة الكائف 
                                                             

، بيركت, دار  ، أكضاعو كخصائصو في ضكء الكتاب كالسنة , أىدافو كدعائمو ، المجتمع اإلسبلمي مصطفى عبد الكاحد -31
 .ْٖ, صِ, طُْٕٗ،  ، مكتبة المتنبي ، القاىرة الجيؿ

, ُ،ط ُْٗٗ، دار الصحكة ، , القاىرة ، ترجمة احمد الندكل كالحضارة الغربية المرأة بيف شريعة اإلسبلـكحيد الديف خاف ,  -32
 .ّّص
 .َُٕ, ص  ََُِ, دار غيداء , عماف ,   ُفاطمة صبلح األعجـ , صكرة المرأة في المكركث الشعبي , ط - ّّ



 

 مرحمة أسيمت, كالصيد كتدجيف الحيكانات جمع القكت عميو الحاؿ بالمرحمتيف: ىك 
جمكس الب يطالب المرأة فأمف غذائي مكف الرجؿ  في ظيكر فائض الزراعةاكتشاؼ 
في  الرجؿ لممرأةأت مسيرة استعباد بد فأفكاف ,  أطفالوف شؤكنو كشؤك  لرعايةفي البيت 
. كلـ يكمنا ىذا إلى ةاالستعباد الذم مازالت تنكء بحممو المرأاإلنساني , المجتمع 

 التأثير ةكبعيد جديدة ةمرحم إلى كاؾ منو حتى عند انتقاؿ اإلنسانيةتستطيع الف
مف اختراعات العصر مع ما رافؽ ىذا  , (ّْ)كالتصنيع بدخكؿ عصر الصناعة كالمتمثمة

عمى  لقد حدث ىذا مع بقاء المرأة .ى عقبعم االجتماعية رأسا الحياةكاكتشافات قمبت 
الرجؿ في صنع  ةر از عف مؤ  كالحديثة مف المراحؿ القديمة إمـ تتكقؼ في فممكقفيا 
 الكفية كالزكجةالحنكف  ـألاتمثؿ نصؼ المجتمع فحسب بؿ ىي  كعف ككنيا ال, الحياة 
, فبلحة فضبل عف ذلؾ خر منو. كمازالت اآللمنصؼ  الحبيبةكالبنت  الفاضمة كاألخت

كمع كؿ ىذا كذاؾ , كمربية.  , كطبيبة دسةكمين , في المصنع في الحقؿ , كعاممة
المرأة كفي العديد مف البمداف , تعاني مف غياب العدالة االجتماعية في التعامؿ  مازالت

 (ّٓ).مع قضيتيا

 البابمية عمل المرأة في الحضارة –أ 

مع كجكد بعض الشكاىد التي ربما دفعت بمف يطمع عمييا نحك االعتقاد بامتبلؾ    
ممؾ البابمي لا "نبكخذ نصر" كلـ ال كقد بنا .عمييا مميزة تحسد ةمكان البابمية أةالمر 
 تالتي كلد الجبمية البيئةجعميا تشبو عمى نحك ما  ركؼ لزكجتو جنائف معمقةالمع

كاالحتراـ   اإلجبلؿذلؾ القدر الكبير مف  يتممس فأ يستطيعييا ثـ لـ ال كىك ف كترعرعت
مف الشرائع  ان لع بعضاكىك يطثـ  (ّٔ).في المعابديعممف بكصفيف كاىنات  اء المكاتيسلمن

                                                             
, ص  ُِٔٗف , بيركت , , دار النشر لمجامعيي ُمحمد جميؿ بييـ , المرأة في حضارة العرب في تاريخ المرأة , ط - ّْ
ُٔ. 

 .ُٔمحمد جميؿ , المصدر نفسو , ص -ّٓ
 .ّٕ, ص ُٖٓٗسييؿ فاشا , المرأة في شريعة حمك رابي , منشكرات جامعة المكصؿ , العراؽ ,  -ّٔ



 

في حاؿ   " التي حرصت عمى حقكؽ المرأةعشتار-, كتمؾ المعركفة باسـ "لبتالمكتكبة 
 إلى. ىذا باإلضافة عمى البنات غير المزكجات خرآمع حرص , اشيخكختي أكا مرضي
 متعددةكىي حقكؽ  مف نصكص تحدد فييا حقكؽ المرأة "حمك رابي" شريعةتو ما احتك 

 (ّٕ).كاإلرث كالتجارةمنيا حقيا في العمؿ كالبيع كالتممؾ , 

العديد مف الجكانب يمغى  ال احتراـ كتقدير لممرأةمف  أعبلهكانب بو الج تكحيما  فإ   
التي اضطرتيا  الحياة صعكبةمف  البابمية رأةنيو الممقدار ما كانت تعا إلى التي تشير

الحصراف كدبغ  كالغزؿ كالنسيج كصناعة, مف العمؿ  متنكعة شكاالن أتمارس  فأ إلى
مف كالعسؿ. كؿ ىذا مع اتجاه مر كالسلبيع الت األسكاؽفي  األرضالجمكد كافتراش 

أك  الطبيعيةالثمار  كجني بعض , كبيعونحك صناعة الخبز منيف  أخرل مجمكعة
 (ّٖ).غيرىا كأخرلفي البيكت  مةالخد
تدعك  مكاتي يمارسف ميفمف البابميات ال األكلى المجمكعة أحكاؿ كىكذا فاف مقارنة  
 يمةالتي تنيض بم الثانية المجمكعةضمف  األكبر الطائفة أحكاؿمع , االحتراـ  إلى
عف مدل  ان تعطي انطباع فأ نياأمف شالتي تـ ذكرىا  الصعبة اإلعماؿعدد مف  أداء

 فأالتي يمكف ك  صعبة , عماؿأ بأداءمعاناة قطاع كاسع مف النساء البابميات المكمفات 
 (ّٗ).كأما ةيا زكجبكصف ؼ إلييا أعباء تتحمميا تمؾ المرأةيضا

 القديمةفي مصر  المرأة -ب

 البابمية كأحكاؿ الفراعنةعمى عيد  المصرية المرأةأحكاؿ اختبلؼ كبير بيف ثمة ليس   
ذيف كزكجات المتنف الفرعكنيةصكر السيدات ضمف القجانب عدد مف  فإلى .في العراؽ

 العبيداكبر مف النساء  ان عدادأ ثمةفاف  مف العيش ,كاألغنياء المكاتي كف في ترؼ 

                                                             
العراقية ,  عقراكم , المرأة دكرىا كمكانتيا في حضارة كادم الرافديف , منشكرات كزارة الثقافة كالفنكف , الجميكرية ثمماستياف - ّٕ

 (.ِٗ-ِٓ, ص)ُٖٕٗ
 
سعد أبك لبده , أترجمة: د.  حقكؽ المرأة : مسائؿ اجتماعية في سمسمة التاريخ األمريكي ,كريستيف إيو. لكنارديني ,  -ّٖ

 .ٖٕ, ص ََِْ, ُ, ط دار البشير , عماف
, ُٖٔٗ، الذاتي الحكـ منطقة كالثقافة العامة لمشباب , األمانةُج ، اإلسبلمي الفكر في المرأة ، الباجكرم محمد جماؿ - ّٗ
 .ُٗص



 

زؿ كالنسيج بالغ كالمتمثمة الشاقة اإلعماؿالعديد مف  أداءات في كمكف مني غير العبيدك 
في بيكت  كالخدمةكالخبز  األلباف ةالحصراف كصناع كالحباؿ كالسبلؿ  ةكصناع

كالصناعات  الزراعية اإلعماؿدكر كاضح في  القديمة لممصريةكما كاف , المتنفذيف 
 (َْ).آنذاؾ الريفيةالتي تنتشر ضمف المناطؽ 

 في العصر الروماني  العاممة المرأة -ج

مف النساء في كؿ مف العصريف  إعدادعمى نيكض بالتأكيد بعض الكتابات تطالعنا    
الكرش  كامتبلؾ بعض اليدكية اإلعماؿبعض  ارسةمم بميمةاليكناني ك  الركماني
 فكؽك  .منيف القاببلت كالطبيبات فكاف,  أخرل إعماالن بعضيف  , كما مارستكالفنادؽ 
كمف آنذاؾ. مف النساء  ـ بعضان تض ة"الزنا" مساح األخبلقيف لمعمؿ غير كاكؿ ىذا 
 (ُْ)كف مف الرقيؽ. أعبله المذككرة اإلعماؿ يؤديفاغمب المكاتي  فأالكاضح 

إطار ليا الحؽ في العمؿ خارج  يكنانية فمـ يكف أـكانت  ركمانيةالحرة  المرأة ماأ  
 مثؿ أكليما فيتي أمريف. إلى ان فسنجده عائد األمرما تـ التحرم عف ىذا  ذاا  ك  .منزليا
لذا . العقمية أىميتياكد عدـ  , كالتي تؤ  النظرة التي يحمميا المجتمعاف عف المرأةتمؾ 

 الميمات أداءتتمثؿ في  يا األساسيةكاف مسؤكليت, البيت  ليا بمغادرةفيي غير مسمكح 
ار المجتمع يتمثؿ في احتقفالثاني  األمر ماأ .ينجزىا مف إلىالتي يحتاج البيت 

الحر  اإلنساف ماأ .ىك مف اختصاص العبيد إذ, الركماني كاليكناني لمعمؿ اليدكم 
 العقمية بالمحدكديةكىكذا فاف االعتقاد  (ِْ)فحسب. الفمسفية األمكريفكر في  إففينبغي 
 آنذاؾ كعدـ احتراـ المجتمع,  عمييا مف قصكر مف جانب كما يترتب المرأةعند 

نخراط المرأة الذم حاؿ دكف ا األساسٌعده يمكف  جانب ثافمف  اليدكية لئلعماؿ
 (ّْ)في العمؿ. الركمانية كاليكنانية

 المرأةالموحدة من عمل نات اموقف بعض الدي -د
                                                             

 . ِٕ, ص ِ, طُُٖٗمصر , السعادة ، مطبعة كالمجتمع , الديف بيف المرأة الباقي، زيداف , عبد - َْ
 .ُّ, صُِٔٗ, ُ, مطبعة جامعة دمشؽ , ط مصطفى السباعي , المرأة بيف الفقو كالقانكف , دمشؽ -ُْ
 .َّ, ص ُٖٓٗ,   , بغدادُ، ط المرأة عف كيسألكنؾ ، الكبيسي , الحافظ عبد - ِْ
, ِالطميعة , بيركت ,طخميؿ احمد خميؿ , المرأة العربية كقضايا التغيير, بحث اجتماعي في تاريخ القير النسائي , دار  - ّْ

 .ُُ, صُِٖٗ



 

حية كاإلسبلمية تحقيقيا يالمسالديانات  أرادتالكبرل التي  األىداؼمف  ةتتمثؿ كاحد  
لقد طالبت  ماتراكـ خبلؿ عصكر سبقت ظيكرى حيؼ مف ؽ بالمرأةحً في رفع ما لى 

ضركرة  إلى ألناجيؿاكما دعت ,  المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة بضركرة المسيحيةالتعاليـ 
ككما دعت المسيحية يأتي مكقؼ اإلسبلـ مف مما لحؽ بيا مف استعباد  تحرير المرأة

" متى استعبدتـ الناس كقد كلدتيـ (  "رض"عمر ابف الخطاب )ذلؾ في مقكلة الخميفة 
 (ْْ).اك محدكدبيؽ فيبدفي التط األفكار اإلنسانيةحظ تمؾ عف  ماأا". أحرار  أمياتيـ

في الغرب  المسيحيةلمعديد مف المجتمعات  ةانجازات كبير  كعمى الرغـ مما تحقؽ مف  
 أسكاؽفي الحياة كسيادة القانكف كانفتاح  ان جمني الديمقراطيةباتخاذ  المتعمقة، كتمؾ 
 أككتنظيؼ البيكت  بسيطةسكاء كانت لتعمؿ في كافة الميف ,  ماـ المرأةأالعمؿ 
الفضاء  ك ريادة كاليندسةكالطب  كتمؾ المتعمقة بميف أخرل ةصعب أك, اتبالمك

 ما فإنيافي الغرب المسيحي ،  . كمع ىذا الذم تحقؽ لممرأةالكثيرغيرىا كالقضاء ك 
نصافيا أكضاعياتحسيف  بضركرةتزاؿ تنادم  كلعؿ مف ابرز ما تعاني  (ْٓ).اجتماعيا كا 
 ك المفرطة الفرديةىك طغياف  بخاصةمنيف رات السف بيكك بعامة الغربية منو المرأة

 باءاأل. مما يجعؿ (عامان  ُٖ بائيـ عند كصكليـ سف)أل األبناءترؾ المسؤكلة عف 
يكاسييـ كيمبي حاجاتيـ عند  جانبيـ إلىيجدكف فيو مف يقؼ  في كضع ال كاألميات
 (ْٔ).الشيخكخة أكالكبر 

، فتظير بخاصة  المسممة كالمرأة بعامة عف المعالجة اإلسبلمية لشؤكف المرأة ماأ  
 وي الي صى فً كى  فو ىٍ ى كى مى عى  انن ىٍ كى  وي م  أي  وي تٍ مى مى و حى يٍ دى الً كى بً  افى نسى اإلً  انى يٍ ص  كى كى ﴿جمية في قكلو عز كجؿ 

 باإلحساف الكصيةتمؾ  جيءكت (ْٕ).﴾يري صً مى الٍ  ي  لى إً  ؾى يٍ دى الً كى لً ي كى لً  ٍر كي اشٍ  فً أى فً يٍ امى ي عى فً 

                                                             
 .َُِّ, ِْٓ، صُُ، مجمة المنياج، العدد محمد البشير، الحريات الفكرية فی اإلسبلـ ، تأصيؿ ك مقارنة - ْْ
 .ُُالمصدر السابؽ, ص مصطفى السباعي, المرأة بيف الفقو كالقانكف, - ْٓ
رمضاف عمكمف , عمؿ المرأة بيف الصراع كالطمكح , الممتقى الكطني الثاني حكؿ : االتصاؿ كجكدة الحياة في األسرة ,  - ْٔ

 .َُ, صَُِّالجزائر, جامعة قاصدم , كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية , 
 (.ُْرة لقماف, آية )سك  -ْ  



 

جكد اإلنساني برمتو. التي يتكقؼ عمييا الك  الكسيمةتعالى جعميا  ألنو - ـألا - لممرأة
ف العمؿ ملـ يمنع اإلسبلـ المرأة  , المرأةيا كمع ىذه الكظيفة الجميمة التي تنيض ب

ة لـ يعترض عمى عمميا مربيفيك كمف ىنا  .مع جبلؿ قدرىا ان ف يككف متناسبأشرط 
كطبيبة كمعالجة كمصمحة كمرشدة كباحثة اجتماعية. بؿ كلـ يحؿ بينيا كبيف ممارسة 

 عماؿاألمف  كالتطريز كعددو  كالخياطة كالزراعة التجارة ككالتعميـ  أخرل ميف
التي تتعارض  األخرل عماؿاألعدد مف  ممارسة لممرأةكبالمقابؿ لـ يرتض  (ْٖ)األخرل.

ثمة مف  ذا فميسكىك, حفاظيا عمى عفتيا  ضركرةمع  أك,  لكجيك مع تككينيا الباي
 النبيمة اإلنسانيةتتنافى كخصائصيا  عماؿأ إلى ممارسة المرأة ضركرة الف تعمد

 (ْٗ).المحدكدة الجسيمةكقدراتيا 

عماؿ التي اقرىا عدد مف المفكريف كالدارسيف الغربييف لممرأة كلتحديد طبيعة األ  
أكال إلى  شارةاإلالبد مف . فات التي تستدعي الكقكؼ عندىاظيرت بعض مف االختبل
ف ينحصر عمؿ أمف المفكريف الذيف يركف ضركرة  ةو مجمكعتذلؾ المكقؼ الذم اتخذ

الترمؿ كحاجتيا  ذا اقتضت ظركؼإال إ, فبل تزاكؿ عمبل أخر , في حدكد منزليا  المرأة
 (َٓ)أطفاليا. كحاجة

 المػرأةيكف نحك حث سمقابؿ ىذا التحديد بؿ كالتزمت اتجاه عمؿ المرأة ، جنح المارك   
 صػطؼ إلػى جانػب الرجػؿ ،عميػو لتف تثكر أ ى التحرر مف اسر المنزؿ كالذم ينبغيعم

ف مابيف االتجاىيف األكؿ المتزمت كالثػاني الػذم أ , فتتساكل معو في الحقكؽ كالكاجبات
ختار مػا تدخؿ ميداف العمؿ لت فأمف اجؿ  المرأة ـماأ والعمؿ عمى مصراعي يفتح أبكاب

اتجػاه ثالػث  ثمػة كرغبتيػا , تيا كتنسػجـ معيػااقػدر ك  تناسػبتالعمػؿ التػي  شكاؿأمف تشاء 
ففػػي الكقػػت الػػذم يؤكػػد فيػػو ىػػذا االتجػػاه دكر ,  المػػرأةشػػؤكف  ةفػػي معالجػػ عقبلنيػػة أكثػػر

                                                             
 .ِْ, صُ, طُّٗٗ, ، بيركت اإلسبلمي الغرب دار النبكم ، العيد في الديف , كركر, المرأة عصمة - ْٖ
 .ِْ, صََِٔ, بيركت  لمعرفة ،ا دار ، أحداث كتحميؿ كقائع عرض النبكية محمد, الصبلبي , السيرة عمي - ْٗ
 .ُْٗ, صُُٖٗدار النيضة العربية ،يحي احمد الكعكي ، معالـ النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ ، بيركت:  -َٓ



 

 ال يعػػارضفيػػك عمػػى دكر كيػػذا مػػف عطػػاء متكاصػػؿ ,  كمػػا يترتػػب زكجػػةك  مػػان أالمػػرأة  
كمسػػػؤكليتيا فػػػي , أكال األنثكيػػػةيػػػا تتتناسػػػب كتركيب محػػػدكدةمزاكلتيػػػا العمػػػؿ فػػػي ميػػػاديف 

دارة األطفاؿ ايةرع  (ُٓ).ثانيا البيت كا 

المفكريف عدد مف جنح  المرأةنحك عمؿ  ةبالفكر الغربي في اتجاىاتو الثبلث كتأثرا  
منيـ أكدت مكقفيا الداعي  فاف جماعة كبداية .يانفس ةالمكاقؼ الثبلث نحك اتخاذ العرب

كربما تساىؿ بعض منيـ بقبكؿ  ف ال يتعدل عمؿ المرأة حدكد منزليا.أإلى ضركرة 
ف جماعة أخرل دعت إلى تحرر  أكما  د مف يعيميا كأطفاليا.ال تجعمؿ األرممة التي 

ف تكافح مف اجؿ أمف االستعباد الذم فرضو عمييا المجتمع التقميدم , كالبد مف  المرأة
يف سيالمفكريف المارك , كىي جماعة تأكيد حقيا في دخكؿ ميداف العمؿ مف أكسع أبكابو

االتجاه الثالث الذم كجدتو منسجما مع الشريعة  تبنتما الجماعة الثالثة فقد أ.العرب
لـ تعترض عمى ممارستيا  كزكجة مان أ المرأةمع تأكيدىا عمى مسؤكلية ك  , اإلسبلمية
 (ِٓ).طبيعتيا األنثكيةك مؿ التي تتناسب إلشكاؿ الع

فضبل  , في عدد مف المياديف المرأةعمؿ  فك اإلسبلميف ك المفكر  ىؤالءكىكذا حدد   
كالتطريز  كالخياطةفي داخؿ بيتيا  اإلعماؿلعدد مف  المرأة مكانية ممارسةإعف 

تتمثؿ  ةمحدد عماؿأ ألداءمف المنزؿ الخركج  لممرأةىذا االتجاه  أتاح,  كغيرىا كالحياكة
 كالشرطة مينة الطب كالتمريض كالتعميـ –تقديـ الخدمات مقابؿ اجر إلى إضافة - يف

التفاعؿ مع  إلى العاممة المرأة رضتعال التي  األخرل عماؿألامف  , مع قائمة المحمية
 وبقكل أعبله الفكرةعمى كمف ىنا يؤكد "العقاد"  (ّٓ).إلييا اإلساءة إلىتؤدم  أكالرجاؿ 

                                                             
,  عمييا التغمب كسبؿ التعميـ العالي مؤسسات في القيادم لمسمكؾ المرأة ممارسة الرقب , معكقات صالح مؤمنة -ُٓ

 .ُِ, صََِٗالجامعة اإلسبلمية ,غزة ,
,   َََِ، اإلسكندرية , المنكفية جامعة ، سكسيكلكجيو ك دينية , دراسات المرأة حقكؽ,  طاحكف أبك عمي عدلي -ِٓ
 .ٕٔص

,  عمي األنصارم , المرأة تعميميا كعمميا في الشريعة اإلسبلمية ، الرياض , جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية -ّٓ
 .ٖٓص, ُٖٔٗ



 

,  حضارة أيةفي  ما تزاكلوتزاكؿ مف العمؿ الشريؼ كؿ  فأ المسممة المرأةبكسع ) فإ
شارة منو إ (ْٓ).(ف الكريـآمثؿ الذم عمييا كذلؾ حقيا في القر  تمما اكتسب فميا نصيب

 اى  كاٍ مي سى كى  بفى سى ا اكتى م  م   بي يي صً نى  اءً سى نٌ مً لً كى  كاٍ بي سى كتى اا م  مً  بي يي صً نى  اؿً جى مر  ل   ﴿اآلية الكريمة إلى 
 (ٓٓ).﴾امى يى مً عى  يءو شى  ؿٌ كي بً  افى كى  اى  ف  إً  وً ضمً ف فى مً 

 المينة" في اختيار المسيحية" الدينيةبالمحددات  الغربية المرأةعدـ التزاـ  حقيقةكمع   
 و ,نفسنحك االتجاه  المسممةفي العديد مف البمداف  المرأةتجنح  التي تعتاش منيا ,

لمعمؿ الذم تختاره ,  الشرعية الدينيةدات بالمحد ممتزمةغير  األخرلىي  فأصبحت
يككف  فأ كضركرةاالحتكاؾ بالعامميف مف الرجاؿ,  بعدـ المتعمقةتمؾ المحددات السيما 

 بو مف قكة كما يرتبطالبايمكجي "الجسدم "  تككينيامع  اتناسبعماؿ مأمف  ختارهتما 
  (ٔٓ).الممارسةيتطمبيا العمؿ قيد  عضمية

 في العصر الحديث المرأةعمل : ثانيا 
كليس مف السيؿ , في العصر الراىف عمبل إال كعمدت إلى ممارستو  المرأةلـ تترؾ   

مكاتي يعشف في السيما ال - العمؿ لـ تشترؾ النساء ضركبالتفكير في ضرب مف 
يا ديالسيؿ ىنا كضع األعماؿ التي تؤ  كلذا فميس مف .في أداءه - المجتمعات الغربية

فيي لـ تترؾ مف مجاالت  .اجد ألنيا ستككف طكيمةىناؾ في قائمة محددة , المرأة 
 ةطبيع ذا , خدميان  أـ يان تجار  أـ صناعيان  أـ عضميا زراعيان  أـفكريا كاف  العمؿ ,
 إال, في كمييما  أـالنيار في  أـفي الميؿ  أداؤه, كسكاء كاف تنفيذية  أـ تخطيطية
 (ٕٓ)و.في المرأة كاحدا مف العناصر األساسيةكشكمت 

                                                             
 .ّٓ، ص ََِّنيضة مصر ، ، القاىرة ، عباس محمكد العقاد ، المرأة في القراف -ْٓ
 (.ِّسكرة النساء, آية ) -ٓٓ
 .ّّ, مصدر سابؽ, ص كحيد الديف خاف , ترجمة احمد الندكل -ٔٓ
 .ٗٔ, صُ، طَََِمنصكر الرفاعي عبيد ، المرأة ماضييا كحاضرىا ، بيركت ، مطبعة أكراؽ شرقية ، -ْ   



 

كسيادة  ,مف جانب بعامة  حياة المجتمعات الغربيةف طغياف الجانب المادم في أ  
القائمة باف ما يحققو اإلنساف ذكرا كاف أـ أنثى مف نجاح مادم في  البركتستانتية الفكرة

مف  دليبل كاضحا عمى خبلصو في اآلخرة إنما يمثؿ,  خرآمف جانب الحياة الدنيا 
المجتمع مف تأثيرا في حياة القطاع األكسع األكثر يشكبلف العامميف , جانب أخر 

بكاسطتيا التي تستطيع  الغربية بالعمؿ بكصفو الكسيمة المرأةكيسكغاف تعمؽ , الغربي 
 أنيا إلى فئف تطمأ يمكف بكاسطتو كربما, بعضا منيا  اكحاجتيا المادية كميا  كفرت إف

 (ٖٓ)بعد المكت . األخرل الحياةتمتمؾ مفتاح خبلصيا في 

شكاؿ مف إ نحك ممارسةما المرأة في البمداف النامية كمنيا العراؽ فقد اتجيت أ   
ف تقؼ مع أسرتيا سكاء كانت أكذلؾ استجابة منيا لصعكبات الحياة كلضركرة , العمؿ

 متطمبات الحياة كألسباب أخرل عمى مجابية , إلعانتيا الزكاجية اـ الكالديةأسرتيا 
 .سيتـ التعرض ليا فيما يأتي

 

 

 

 

 

 
 
 

 المرأةعمل  إلى الداعية األسباب الثاني:المبحث 
                                                             

 .ُٕ, صُ، ط ََِٗ، مكتبة اإلماـ البخارم ،  محمد عمارة ، تحرير المرأة بيف الغرب كاإلسبلـ،  القاىرة - ٖٓ
 



 

سكؽ العمؿ   إلىالخركج  إلىتضطرىا  أك بالمرأةالتي تدفع  األسبابتتعدد كتتنكع   
مف  ةقائم المرأةحكؿ عمؿ  المنجزةكتؤكد الدراسات  .مناسبة كظيفة أكبحثا عف عمؿ 

تربع العامؿ المادم المتمثؿ بالراتب العمؿ. كي إلىتدفع بيا  فأنيا أالتي مف ش األسباب
 ماأ .األسبابتمؾ ى قمة عم, أحيانا العامبلت  تدفعالتي  الماديةالشيرم كالمخصصات 
كفي بعده  يجيء, في الحصكؿ عمى التقدير االجتماعي  الرغبةبالسبب الثاني فيتحدد 

 .يخكخةالش ثناءأميف في الحصكؿ عمى تأ الرغبةبالثالث العامؿ المتمثؿ التسمسؿ 
 ذاتو.لالعمؿ  ةفي ممارس الرغبة جيءت كأخيرا

 المادية األسباب – 1

تمثؿ األسباب المادية عامبل أساسيا يحتؿ مكاف الصدارة بيف األسباب أك العكامؿ    
المرأة حصكليا عمى المردكد  تؤمفالتي  بكاسطتوف, العمؿ  نحك ممارسة الدافعة بالمرأة

التي تنتمي  األسرةميف حاجاتيا كحاجات أت مف خبللو المادم المناسب الذم تستطيع
سكاء كاف ىدفيا بياف  سريعة لمدراسات التي تـ انجازىا , مف ىنا فاف مراجعة (ٗٓ)إلييا.

عمميـ الذم يمارسكنو عف العامؿ األساس المؤثر في مبمغ رضا العامميف أك العامبلت 
 اختيار عمميـ الحالي دكف بقية أك في تحديد العامؿ أك العكامؿ  التي دفعتيـ إلى, 
 كبيف حالة بعامة المرأةبتبياف تمؾ العبلقة التي تربط بيف عمؿ  كفيمة, عماؿ األخرل األ

مف  طائفة تأكيده إلى تفالعمؿ بناء عمى ما ذىب الفقر التي تعاني منيا كأسرتيا.
 (َٔ)برمتيا. ىك الحياة لـ يكف فأمف ضركريات الحياة  أساسية ضركرةالباحثيف 

ف الحاجات المتزايدة لئلنساف في المجتمعات الغربية المتقدمة كغبلء مستكيات أ   
 ةالمعيشة فييا ألـز المرأة ىناؾ بالتخمي عف دكرىا التقميدم المتمثؿ باإلنجاب كتربي

 المصممةالعديد مف الدراسات  تأكيد يجيءمف ىنا  (ُٔ)شؤكف المنزؿ. ةدار ا  األبناء ك 
                                                             

 .َُِ, صُ,طََُِشككه نكابي نزاد , عمـ نفس المرأة , ترجمة زىراء طيكرم يكانو , بيركت, دار اليادم , -59
 .ٗٓ, صُٓٗٗالرياض,  العبيكاف، مكتبة ، كخارجو المنزؿ في المرأة عمؿ الجكير, إبراىيـ، -80
 .ٗٗ, صُْٖٗ, بيركت , أضكاء عربية لمطباعة كالنشر, العاممة المرأة سيككلكجيا نعامو ، سميـ - ُٔ



 

الحصكؿ عمى  أف , عمى المينيالعمؿ لبلنخراط في ميداف  الغربية المرأةدكافع  لدراسة
فاف بعض مف ىذا  كاألكثر .األكؿ أك األساسيالمردكد المادم المناسب ىك الدافع 

 ةالقتصادياخر مف الدراسات تبيف باف المستكيات آاإلشارات المستكحاة مف عدد 
عمى زج نسائيا في  أجبرتيا المتقدمةفي قرل الدكؿ ة ناألسر القاطالمتدنية لمعديد مف 

 بأىمية اإلحساس نتيجة ذلؾ فييا , األجكرالعمؿ عمى الرغـ مف تدني مستكيات ميداف 
 (ِٔ).الحياة ديمكمةالعمؿ في 

اإلنسانية فييا عند مستكل تحت مف الجماعات  إعدادتعيش  اذ الناميةفي الدكؿ  ماأ  
في البحث عف  أسرتياجانب  إلىطؼ تص فأفييا  المرأةكاجب مف  أصبحخط الفقر, 

 جراء حالة أذلبيا مف  ما ألحؽ تخفؼ فأنيا أالتي مف ش"العمؿ "  المناسبة الكسيمة
في عدد مف البمداف سكاء  المرأةكمف ىنا فقد اتجيت  ا.ملفقر كالعكز المذيف تعاني منيا

ان كذلؾ بدء إشكاؿ مختمفة مف الميف , نحك ممارسة البلتينيةفي أمريكا  اـفي إفريقيا 
تخاذ كا إلى أنكاع مف الميف األخرل , أضافةكالرعي كالخدمة في البيكت  الزراعةمف 

ىذا فضبل عف  , تبيع فيو مختمؼ السمع ان كالشكارع كالساحات مكان العامةالمرافؽ 
ي ثـ ف,  الخاصةفي بعض مرافؽ العمؿ  متباينةكجدت ميف  لأخر ة مجاميع نسائي

 (ّٔ).مكظفة أك , عاممة العامةمرافؽ العدد مف 

مف عماؿ أ ممارسة ان مف النساء جنح صكبعدادأبتأثير ضغط الحاجة المادية فاف    
يجد  إذ , مف النساء في الغرب عة غير قميمةف مجمك أنيف في ىذا شأش خر,آنكع 

الرقص أك عرض األزياء أك االستعراض في  ةمين فمنيف يمارس عدادان أالمتتبع 

                                                             
كفيقة بنت عبد المحسف الدخيؿ ، عمؿ المرأة السعكدية , دراسة لتطكر كضعيا الكظيفي في القطاع الحككمي في المممكة  -ِٔ

 .ِٕ-ِٓ, صَََِالعربية السعكدية ، الرياض , مكتبة الممؾ عبد العزيز العامة ،
 الممبكسات صناعة حالة دراسة بيف الجنسيف, العمؿ كتقسيـ العكلمة آسيا)األسككا( ، لغربي كاالجتماعية االقتصادية المجنة -ّٔ

 .َٕ, صََِّ، لبناف كاألردف في كالمعمكمات التكنكلكجيا كقطاع



 

كمف  (ْٔ).شابيةالم اإلعماؿبيع الخمكر كغيرىا مف  المسارح أك في عدد مف أماكف
, ف تنتقؿ عدكل امتياف الميف أعبله إلى بعض مف البمداف النامية المسممة أالغريب 

أك جميع الميف أعبله مما يتنافى الميف فأعداد مف النساء فييا مازلف يمارسف بعض 
القكؿ المشيكر الذم صدر عف اإلماـ عمي بمع ابسط القكاعد اإلسبلمية , مما يذكر 

متو "فيك )ع( يريد قتمو ال لشيء بف أبي طالب )ع( كىك قكلو " لك كاف الفقر رجبل لقت
ى ات تتنافقد يضطر بعض المسمميف كالمسممات إلى االنجرار كراء سمككي ألنوال إ

يقرىا ال  عماالن أالمرأة  امتيافاإلماـ ىذا تسكيغ كال يعني قكؿ  .كمتطمبات الديف الحنيؼ
 (ٓٔ)صبركا. ف الفقراء أحباب ا إذاأك الفقر , سيما  ةاإلسبلـ بحج

 التقدير االجتماعي  – 2
أىمية المردكد  أكدتحكؿ العمؿ كالتي  المنجزةالعديد مف الدراسات  إليو ما ذىبتمع   

ذىبت دراسات , لمينتو  اإلنسافعند اختيار  أىمية األكثريار المادم بكصفو المع
, تمؾ لشاغميا  أك المينةمبمغ التقدير االجتماعي الذم تكفره ىذه  تأكيد إلى أخرل

مف الدراسات  ةكلعؿ كاحد المينة. أكفي اختيار العمؿ  أىمية األكثربكصفو العامؿ 
كلذا فقد weiss" ")كس( أجراىاالتي الدراسة المقارنة  ىي تمؾفي ىذا المجاؿ  المشيكرة
 (ٔٔ)يد.الجالعمؿ  في فرىاابيف الصفات التي يجب تك  أىمية األكثر يد الصفةتحدعمد ل
في كؿ مف  الجامعييف طمبةأعبله عمى تكزيع استمارة تحتكم السؤاؿ المذككر إلى 

كد التي تؤ  الغربية )قبؿ االتحاد( فجاءت النتيجة ك ألمانياالكاليات المتحدة األمريكية 
اكبر في مقابؿ ميؿ الطمبة األلماف نحك راتبان ميؿ األمريكاف إلى الكظيفة التي تعطى 

ف أكليس غريبا بؿ ىك أمر متكقع  .أعمىالمينة التي تمنح شاغميا تقديرا اجتماعيا 

                                                             
, ُٗٓٗ,المصرية ، مصر  النيضة مكتبة عمر، حسيف: ترجمة ، أمريكا في كالعمؿ المرأة كستمس ركبرت ، -ْٔ

 (.َّ-ِٗص)
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لعامبلت في قطاع النفط مف الدراسات المنجزة حكؿ عدد مف العامميف كا ةتصرح كاحد
لقد تبيف مف خبلؿ  في العراؽ بالفكرة التي صرحت بيا الدراسة المقارنة السابقة.

عماؿ أعندما ينتقمكف ألداء  يعترضكف عادةالدراسة العراقية باف العماؿ العراقييف ال 
 العمؿ الجديد قيمة ذا كاف ليذاإالذم ىـ فيو ,  ونفسأخرل ضمف المستكل الكظيفي 

ف يككف ىذا العمؿ الجديد أكثر أـ عندىا ييمي, إذ ال  ان أك مركزا متميز  أعمى ةاجتماعي
كعمى الرغـ ,  قيمة عماؿ األقؿيتمقكنو عف األ كاصعكبة أك ذا مردكد مالي اقؿ مما كان

ف مف المنطقي االعتقاد أ( عاما إال ّٖا كتبت قبؿ )إنيمف قدـ الدراسة أعبله إذ 
راقية التي تمتمؾ قدرة مادية جيدة باالىتماـ بعنكاف الكظيفة كالمركز باستمرار المرأة الع
ا , كذلؾ خبلفا لمنساء أكثر مف اىتماميا بالمردكد المادم لي تخكلواالجتماعي الذم 

تأميف  فيلبلطمئناف  التي تجد في الراتب الجيد كسيمة المحدكدة القدرة مف الشرائح
 (ٕٔ).حاجاتيا كحاجات أسرتيا

 خوخةيالشمين عند أالت – 3

الكثير مف النساء المكاتي  يؤرؽىاجسا  ةحككمي كظيفة أكيمثؿ الحصكؿ عمى عمؿ   
الذم يقؼ كراء  األساسكلعؿ السبب . كىف في مقتبؿ العمر مناسبة كظيفةيبحثف عف 

مف  الحككميةمف الدكائر  ةفي كاحد الكظيفةيتمثؿ في ما تكفره  نماإذلؾ الياجس 
استبلمو مما يعينيا عمى العيش  إلى ف المرأةئعمى راتب تقاعدم تطمصكؿ الحة مكانيإ

كذلؾ خبلفا لما ىك عميو حاؿ العمؿ في القطاع ,  الشيخكخة ةالمناسب في مرحم
تعمؿ  فأليا  تييألك  حتى الكظيفةفي الحصكؿ عمى  راغبةؿ كلذلؾ فيي تظ الخاص.
الذم تستحقو جراء عمميا  مف الراتب أعمىمف مرافؽ العمؿ الخاص براتب  ةفي كاحد

 ةعداد مف النساء عمى مركر عشر أ, كلمسبب نفسو تكافؽ  كاألكثر مف ىذاالحككمي. 
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ف أفي القطاع الرسمي كبراتب ضئيؿ جدا, عمى أمؿ  مؤقتان  أعكاـ عمى مزاكلتيا عمبلن 
كىكذا  (ٖٔ)تسنح الفرصة لتثبيتيا ضمف الكادر الرسمي الدائـ ضمف ذلؾ القطاع الحقا.

 ةرغب الكظيفةصار الحصكؿ عمى  الشيخكخةعند  التقاعدالحصكؿ عمى راتب  كألىمية
 في سف العمؿ كفي العديد مف البمداف كالعراؽ مثبل . لممرأة ةمرافق

 الرغبة في العمل لذاتو  – 4

 وأك تمؾ مف خبلل المرأةىذه  طيتغ,  في مزاكلة عمؿ مناسب الرغبة ربما شكمت   
 لمجمكعة ساعات مف النيار منشغمة بأداء بعض المسؤكليات أك الخدمات , سببا دافعان 

العمؿ. سيما كىف ال يجدف مف طائؿ كراء جمكسيف في البيت  مف النساء نحك ممارسة
كتيـ في أداء بعض ار كمش ،اآلخريف, مما يدفع بيف إلى الخركج بيدؼ التفاعؿ مع 

 (ٗٔ)المسؤكليات.

ف مردكد مادم يستعلمحصكؿ عمى  مف العامبلت كسيمة الشريحةكال يمثؿ العمؿ ليذه  
 , عرضيان  عد ناتجان يتقاضينو مف مردكد مادم يما  فأبؿ , عيشيف  أمكربو لترتيب 
 ىذا النكع عادة ما يندفعف إلى العامبلت مف ةف مجمكعإ حيث ذاتوبحد كليس ىدفا 

 ىفكألسر و عمى ما يكفؿ ليف ئيحصمف في مقابؿ أدا العمؿ بكصفو ىدفا كليس كسيمة
 (َٕ)الحياة مناسب. مستكل مف
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 : اآلثار المترتبة عمى عمل المرأةالمبحث الثالث 
ي فتشكؿ  أثاران بشكؿ عاـ كلعمميا الميمي بشكؿ خاص  المرأةعمؿ ل فإمف الكاضح   

ذ  العامبلت دفعيا.عمى  ينبغيالتي مجمكعيا الضريبة  يصح ىذا القكؿ عمى المرأة كا 
المكظفات العامبلت في  مجمكعةعمى  العاممة في الغرب , فأنو يصح كالى حد بعيد

المرأة في الغرب كفي ف التاريخ الطكيؿ الذم استغرقو عمؿ إ .العديد مف البمداف النامية
يتخذ  فأكمعنكية كاسعة  مادية مكو مف إمكاناتتمبما يلممجتمع  أ, ىي المجاالت ةكاف

المشكبلت التي كانت  حد مف حدة أدنىكالى , ف يخفؼ أنو أمف الكسائؿ ما مف ش
 مف الدكؿ النامية. ةسابقا , كما زالت تعترض زميبلتيا العامبلت في مجمكع ياتعترض

 النفسية اآلثار-1



 

عمى  المترتبة النفسية اآلثارالتي تعالج  الدارساتفر مف اما ىك متك  محدكديةمع   
بياف مبمغ ليكفي  ف ما ىك متيسر منياإف بخاصةمي كعمى عمميا المي بعامة المرأةعمؿ 
 .التي تعاني منيا العامبلت ليبلن  النفسية اآلثار

عمى معاناتيا  ليبلن  العاممة المرأةحكؿ  العمميةالدراسات كالتقارير  أجمعت كبداية  
كتؤكد الدراسات  التي  .ليبل األسرةعف ابتعادىا عف ؿ مف القمؽ كالتكتر المتأتياف ألشكا

)ميبلنك( في ايطاليا تعرض العامبلت ليبل  ةمف الباحثيف في جامععدد تـ إعدادىا مف 
تفكؽ تمؾ التي تتعرض ليا المرأة التي ال تعمؿ  ةإلى اإلصابة بسرطاف الثدم بنسب

 االصطناعية كاألضكاء الميمية األنكار فأف ك الء الباحثؤ كما كجد ى .إثناء الميؿ
نيارا مما  ال يزاؿالعمؿ قد يخدعاف العقؿ كيكىمانو باف الكقت  أماكففي  المستخدمة

 االستجابةعمى  قادران  ال يعكد اذالتخصيص  كجوكالقمب عمى  الحيكية األعضاءيرىؽ 
 (ُٕ).لمعمؿ المطمكبة الطبيعية

 Jourand of"بيف عدد مف الخبراء في بحث نشر في خرآكمف جانب   
circulation ثمةباف  , األمريكيةالقمب  مف جمعية الصادرة" مجمة الدكرة الدمكية 

بالعامميف في  ة, مقارن التي تثير القمب عند العامميف ليبلن  األعصاب في حركة انخفاض
التغير إلى كيؤكدكف باف السبب في ذلؾ عائد الظير.  ما بعد إلىالصباح  ةفتر 

كمف  .لئلمراض ليبلن  , مما يفسر تعرض العامبلت اإلنسافالحاصؿ في جدكؿ عمؿ 
الكاقعة  Connecticut"مف الخبراء العامميف في جامعة " ةكعمجم أكدت خرآجانب 

 في  المدينة التي تحمؿ الجامعة المذككرة اسميا كالتابعة إلى كالية مانسفيمد
"Mansfield"  قد تزيد مف  باف األضكاء الميمية المبثكثة في محيط العمؿ  األمريكية

المجاالت  إلىكذلؾ عائد  .النساء العامبلت بسرطاف الثدم ةخطر أصاب
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الطبيعي  اإلنتاج تعيؽ إفكالتي مف شأنيا  األضكاءعف تمؾ  المتكلدة الكيركمغناطيسية
 إنتاج ةالذم يؤثر بدكره في عممي "Melatonin" ليرمكف ) الميبلتكنيف(

 ."تخمخؿ العظاـ"لمرض المعركؼ باسـ اب اإلصابةالمسؤكؿ عف  "Estrogenىرمكف"
ف تعكس انيا أكيؤكد بعض العمماء المتخصصيف باف االكتشافات المذككرة أعبله مف ش

األسباب التي تقؼ كراء ارتفاع معدالت اإلصابة بسرطاف الثدم في المجتمعات 
لكحظ كجكد زيادة في خطر اإلصابة  إذالصناعية بنحك خمس مرات أعمى مف غيرىا, 

بالسرطاف عند السيدات المكاتي يعممف في الفترة الميمية كالتي تصؿ مف خبلليا 
مستكيات ىرمكف "الميبلتكنيف" إلى أعمى نسبة ليا. ككاف ىناؾ زيادة كاضحة في خطر 

ثناء انجازىف أاإلصابة بالمرض مف السيدات المكاتي يتعرضف لئلضاءة الشديدة 
. كما لكحظ ازدياد في خطر اإلصابة بيذا المرض مع زيادة ساعات العمؿ يف ليبلن لعمم

 (ِٕ)الميمي.

 االجتماعية اآلثار – ِ

 إلييا ألمحتالتي  االجتماعية اآلثاربعض مف  ليبلن  أك نياران  المرأةيترتب عمى عمؿ   
كما الجكانب التي كانت مع تنكع كتعدد ف الميداف.في ىذا  المنجزةبعض مف الدراسات 

 العاممة لممرأة التقميدية النظرةبكؿ مف  المتعمقةتحتؿ تمؾ  ,لمدراسةمكضكعا  تزاؿ
 كاألطفاؿسر العامبلت السيما اثر ذلؾ العمؿ في كؿ مف الزكج أعمى  ةالمترتب كاآلثار
 : يأتيككما  الصدارةمكاف 

 العاممة لممرأة االجتماعية النظرة.  أوال

 المتقدمةفي المجتمعات  المرأة أحكاؿبيف  عديدةالفركؽ كىي  لتأكيد ةحاج ثمةليس   
كلعؿ ما ىك ميـ في ىذا السياؽ ىك ذلؾ  التقميدية.في المجتمعات  أحكالياكبيف 

 ا.مفيي العاممة لممرأةاالجتماعي  التقييـ طبيعةاالختبلؼ بيف المجتمعيف في 

                                                             
 .ٓٓأضرار السير, المصدر السابؽ نفسو , ص -ِٕ



 

تكفي لمداللة عمى حقيقة  بعامةسريعة لطبيعة الحياة االجتماعية في الغرب  ةنظر  فإ  
عنيا حياة  تتعرضو لمجمكعة مف التغيرات العميقة كاليزات العنيفة  التي تمخض

اجتماعية مف نكع خاص. حياة ليا خصائصيا كمميزاتيا التي تميزىا عف الحياة في 
مجمكعة المجتمعات األخرل. تمؾ التغيرات التي أحدثتيا مجمكعة مف العكامؿ 
المتداخمة , كالمتمثمة بالحركب كالنزاعات التي نشبت بيف شعكبيا أك بينيا كبيف جيات 

الفمسفية التي فعمت فعميا في شعكب  –لثكرة العممية كالفكرية في خارج أكربا أكال, كبا
تمؾ القارة ثانيا , ثـ في الثكرة الصناعية التي تنامت بشكؿ ىائؿ كخبلؿ فتره قصيرة 

  (ّٕ)ثالثا.

 فرادا أك التي تمخضت عف تمؾ التغيرات مجتمعة الميمةمف النتائج  لقد كانت كاحدة  
شكؿ فييا انفتاح  جديدة ليدخؿ الغرب مرحمة, استعمار الشعكب  ىي بركز ظاىرة

ظاىرة جديدة  في الغرب االستعمارم المنتجةالبضائع كالسمع  ماـأ العالمية األسكاؽ
  (ْٕ).آنذاؾ

حاجات  ةيجد الكسائؿ التي يستطيع بكاسطتيا مجابي فأ األخيرىذا  عمى ككاف   
كتحشيد  , جانبمف  الحديثة الصناعية لمماكنةالكاسع  اإلنتاج, فكاف  المتناميةالسكؽ 
 األساسية االستجابة, خرآمف جانب  الطاقات لبلنخراط في العمؿ عمييا كافة

لقد ساعدت كؿ تمؾ التغيرات  .المتنامية العالميةمتطمبات السكؽ  ةلمجابي كالضركرية
ما ىك  إنتاججؿ أجانب الرجؿ مف  إلىطؼ صلت العاممةالمرأة  إلى الحاجةعمى ظيكر 

كلقد ترافقت تمؾ الحاجة الممحة إلى عمؿ المرأة مع ظيكر العديد مف  (ٕٓ)مطمكب.
, كىي  الفمسفات كالتكجيات الفكرية التي قدمت المسكغات لخركج المرأة إلى العمؿ
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الخبلص لئلنساف ذكرا كاف أـ أنثى  ةالعمؿ في تحقيؽ فكر  ةتؤكد أىمي ةمسكغات ديني
خر العديد مف آ, كىك خبلص ال يتحقؽ إال بالعمؿ كالعطاء. كاجتمعت مف جانب 

المدارس الفمسفية كالفكرية لمتأكيد عمى ضركرة مشاركة  المرأة لمرجؿ في صنع 
 (ٕٔ)متطمبات الحياة.

كاف إنسانيتيا  تحقؽ فأ بكاسطتو المرأةالتي تستطيع  األساسية الكسيمةف العمؿ ىك ا  ك   
. ىذا فضبل احتراميا إلىضي ستقبلؿ االقتصادم عف الرجؿ مما يفتحقؽ قدرا مف اال

 النتيجةكانت ف العمؿ. إلى الغربية ةعف العديد مف الدراسات التي شجعت خركج المرأ
عمى  ما حكراكلـ يعد نشاط , في كؿ مرافؽ العمؿ تقريبا  المرأةمف كؿ ذلؾ ىك دخكؿ 

 (ٕٕ)الرجؿ.
ف أل التاريخيةالظركؼ  أكؼ ليا الظر  يتييأفمـ  الناميةالدكؿ  في مجمكعة المرأة ماأ  

تقميدية المجتمع في تمؾ  فإ. فيو الغربية المرأةدخكؿ  تدخؿ ميداف العمؿ بقكة تشبو قكة
 عماؿاألتمؾ لحتى  المرأةدكف ممارسة   كانت قد حالت العربيةيا البمداف البمداف كمن

, ي مسكالج النفسييعة تككينيا التي تتناسب كطب عماؿاأل اإلسبلـليا  حيااأبالتي 
 األنكثةمع  ال يتنافىلرعاية االجتماعية , كغيرىا مماكا في التطبيب كالتعميـ كالمتمثمة

  (ٖٕ).ككظيفة بناءن 
القتصادية امع ىذا فرغبة في تأكيد الذات كبناء حياة ناجحة , كاستجابة لمضغكط   

ميداف بخاصة كفي العراؽ  بعامةالممحة , كلجت مجاميع مف النساء في البمداف النامية 
جر. كمع انو كلكج يتسـ بالمحدكدية مف جانب , كبحاالت مف التردد مف أالعمؿ مقابؿ 

ف مف الممكف عده مؤشران عمى درجة مف التغيير االجتماعي الجارم أال إخر, آجانب 
 (ٕٗ).مةابعفي البمداف النامية 
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ليتحقؽ دكنما المرأة ميداف العمؿ لـ يكف  دخكؿ فأ إلىىنا  اإلشارةكمف الضركرم   
ىذا  ممارستو كفي مقابؿ استمرارىف فيوعمى العديد مف النساء دفعو مف اجؿ  ثمف كاف

لو العديد مف العامبلت المكاتي يشغمف مركزا كظيفيا متكاضعا مف  كلعؿ ما تتعرض
مف الشكاىد عمى معاناة العديد مف العامبلت سيما كاف  ان ضغكط اجتماعية يمثؿ كاحد

 ـأفيـ سكاء كانكا مف األبعديف  , ان كمؤثر  ان مسمكع لمجتمعات رأيان تمؾ ا لؤلقارب في
 ان ضي عددتق فألتي تستدعي طبيعة مينتيا األقربيف ال يتكرعكف عادة عف انتقاد تمؾ ا

يكجد غير ىذا العمؿ ,  الأكلذا فاف عبارات مف قبيؿ :  (َٖ).مف الميالي في مقر عمميا
سكاء في حضكر المكظفة مكضكع  اؿ, غالبا ما تق ف رفض العمؿ ليبلن يمك إال:  أك

بأخر في  أكبقدر  ان يككف مؤثر  فأمكقفا كيذا البد  فأفي في غيابيا. كال شؾ  ـأالنقد 
 نفكس العامبلت.

 ثانيا: ضغط أسر العامالت
,  بخاصة ثناء الميؿأكالمكاتي يعممف  بعامةككما ىك حاؿ النقد االجتماعي لمعامبلت    

تجيء تمؾ االنتقادات المباشرة كغير المباشرة كالمكجية إلى المرأة العاممة بنتا كانت أـ 
ف ما إ زكجة مف أىميا األقربيف ليككف كقعيا اشد كتأثيرىا أقكل في نفس المرأة العاممة.

كتسعى بيتيا كالى جانب أطفالو ترعاىـ  يشعر بو الزكج مف ضركرة كجكد زكجتو في
يمثؿ كاحدان مف األسباب األساسية التي تقؼ , قدر ممكف مف رغباتيـ  إلى تحقيؽ اكبر

كربما يزداد  كراء شعكره بالضيؽ إذ ما استدعى األمر خركج زكجتو إلى عمميا ليبل.
الزكج حنقا حيف يككف ىنالؾ أطفاؿ صغار بأمس الحاجة إلى كجكد أمياتيـ مما يزيد 

المادية لؤلسرة التي تسيـ المرأة في تمبية  األمر التيابا ال تخفؼ مف أكاره إال الحاجة
 (ُٖ)الجزء الميـ منيا.

كاف األمر أعبله يصدؽ عمى مجمكعة المكظفات كالعامبلت المتزكجات فانو  ذاكا    
ف أكلعؿ السبب في ىذا عائد إلى  .يصدؽ بقدر مقارب عمى غير المتزكجات أيضا

سبلمة بناتيـ كاف خركجيف إلى  يطمئنكا إلى فأبأمس الحاجة إلى  إباءلؤلخريات 
نما يؤجج غريزة األمكمة كاألبكة عند الكالديف إالعمؿ الذم يستغرؽ أحيانا الميؿ كمو 

                                                             
مريـ سميـ ، العكامؿ المؤثرة عمى اتجاىات الفتاة السعكدية لمعمؿ بالقطاع الصحي ، رسالة ماجستير غير منشكرة،  -َٖ

 .ُِِػ, صََُِجامعة الممؾ عبد العزيز،
 .ُُٗ, ص , مصدر سابؽ نادية فرحات -ُٖ



 

ف يحتضنكا ابنتيما أئما دابأف يتمنيا يما إلى التنفيس أحيانا عف تمؾ الرغبة بكتدفع 
سد كىي أمنية سرعاف ما تصطدـ بالحاجة المادية التي ربما , الخركج  عف منعانياكي

  (ِٖ)ميما مف متطمباتيا. عمؿ ابنتيما جزءن 

ف تككنا في بيتيما يستجيباف أكباإلضافة إلى ما مر حكؿ الحاجة إلى الزكجة كالبنت   
بالكالديف , فاف  ـلمتطمباتو كالمتطمبات األخرل سكاء كانت متعمقة بالزكج كاألطفاؿ أ

خر ال يقؿ تأثيرا عف العامميف السابقيف , كيتمثؿ ىذا العامؿ في حرص آثمة عامؿ 
العائمة الزكاجية ك الكالدية المسممة عمى سمعة الزكجة كالبنت , كالحرص كؿ الحرص 

ف يساء إليو بأم شكؿ أعمى ذلؾ العامؿ المتمثؿ بضركرة الحفاظ عمى عفافيما مف 
يمة مف العامبلت لما يزاكلنو مف كعمى ىذا فاف ممارسة نسبة م (ّٖ)شكاؿ.مف األ

العديد مف األسر  تعجزإلى المردكد االقتصادم الذم عماؿ ناتج أساسا عف الحاجة أ
  (ْٖ)ف تمبي حاجاتيا األساسية في الحياة.أف عية المادية المحدكدة أك الفقيرة ذات اإلمكان

كاف ىذا ىك حاؿ قطاع كاسع مف النساء العامبلت المكاتي تضطرىف ظركؼ  ذاا  ك    
مف العمؿ ليبل فاف خركج العديد مف النساء  شكاؿأممارسة  إلىالمادية  أسرىف

                                                             

 .َِٓ, صُْٖٗأميمو فؤاد مينا , المرأة كالكظيفة العامة , دار النيضة العربية , القاىرة ,  -ّ
, دار كائؿ لمنشر ُد. أحساف محمد الحسف, عمـ اجتماع المرأة , دراسة تحميمية عف دكر المرأة في المجتمع المعاصر, ط - ُ

 .ْٔ, ص ََِٖكالتكزيع, األردف, 
الممؾ عبد العزيز,   أريج الشماسي , عدد ساعات العمؿ الرسمي لممرأة العاممة كأثرىا عمى إنتاجيتيا, السعكدية , جامعة -ْٖ

 .ٕٓ, ص ََُِ
, كاف كما زاؿ  ثناء الميؿأما تبذلو المرأة مف جيد كبير في انشغاليا لبعض الميف الضركرية لممجتمع السيما  أف* مف الكاضح 

الفمسطيني "إبراىيـ لسياؽ تمؾ القصيدة التي قدميا الشاعر امحط تشجيع كمباركة العديد مف رجاؿ الثقافة. كلعمننا نتذكر في ىذا 
عماؿ مف عطاء كمف نكراف لمذات , جاء طكقاف" كالذم خص فييا مجمكعة العامبلت مف طبيبات كممرضات لما في تمؾ األ

 فييا:
 يفٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػسجع أيرد دي  أني              يف  ػػػػػػػػػػػػػحسب الحمائـ بيضي 
 دًء الخمؽ ىيفٌ ػػػػػػػػػػػػب منذ   ة            ػػػػػػػػػكالكداع السبلمة رمزي 
 أ نوٍ  ليف    ػػػية القطكؼ               دانػ فكؽ  ركض كؿ   في

 يفٌ ػػػػل   أشباىان   غدكفى                ريضلمػا إلى المحسناتي 
 قيفٌ ػػنط ةػػػػػػػػػػػػػػعذكب مف               مكه ػػػػػػػػػػػػػػح الدكاء يفيؾ ر  ػػي م
 يفٌ ػػػػػػػكبين اـػػػػػػػالحم بيف               فارؽه   ندمػػػفع يبلن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 شدكىفٌ  عف الد جى في ائـ              ػػػػالحم انقطع اػػػػػػػػفمربم
 وػالدجنٌ  يالنيار كف ففي المحسنات               جميؿي  اػػػػػػػػػػػأم  
 .ُٓٓٗ, ُ, مبلئكة الرحمة , بيركت , دار الشرؽ الجديد , ط ديكاف إبراىيـ طكقاف *
 



 

, ممارسة العمؿ نفسو  ألجؿ, اسر متمكنة بعض الشيء  إلىالمكاتي ينتميف  األخريات
الرغبة في  أكتأكيد الذات  إلىجة قؼ في مقدمتيا الحات أخرل أسبابينطمؽ مف  نماإ

 ديف كالمكقؼ الثقافي بؿ ربما عمدمع تعاليـ ال أداؤىاخدمة لممجتمع ال يتعارض  أداء
 *توركمبا إلى األخير

ف يتـ االنتقاؿ بعدىا إلى أكىكذا تككف ىذه الدراسة قد كصمت إلى مرحمة ينبغي   
الجزء الميداني الستقراء عدد مف الجكانب المحددة ضمف أىدافيا , كالمتمثمة في 
استقراء مظاىر العمؿ الميمي كمشكبلتو عند عينة مف المبحكثات المكاتي يمارسف 

شكاال مختمفة مف ذلؾ العمؿ في عدد مف المحافظات التي تقع ضمف ما يسمى أ
 .في العراؽ كسطمنطقة الفرات األ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الممخص:

عدد مف الجكانب ذات العبلقة بعمؿ  إلىلقد تـ التعرض في ىذا الجزء مف الرسالة   
عد التاريخي لعمؿ المرأة , فمقد تـ تقديـ نظرة عامة لمب بخاصة كبعمميا ليبلن  بعامةالمرأة 

 .المبحث األكؿ, كذلؾ ضمف انتياء بالكقت الحالي ك  ةمف العصكر القديم ءناكذلؾ بد
المرأة كفي  اء اندفاعالتي تقؼ كر  األسباب إلىالمبحث الثاني فقد تـ التعرض في  ماأ

المبحث الثالث كاألخير  ماأسة العمؿ في مقابؿ اجر محدد. ر امممختمؼ األماكف نحك 
 عاممةالفردية كاالجتماعية التي تجابو المرأة الاستعرض عددا مف المشكبلت النفسية/فقد 

بعض المشكبلت التي سيتـ التعرض إلييا في الجزء  إلى, مع حرص عمى التعرض 
 يا.منالجزء الميداني  إم , الرسالةتي مف اآل

 

 تمييد

فراد جزء إكالقاضية بضركرة متطمبات األساسية لمبحث العممي الاستجابة لكاحدة مف  
كضع تصميـ منيجي لمبحث الذم يزمع  إلىمف البحث يعمد مف خبللو الباحث 

كبداية فقد تـ  .ىذا الفصؿ ليتكفؿ بتمؾ الميمة األساسية يجيء , الخكض فيو
سحب طريقة تمؾ الميمة المتمثمة بتحديد المجتمع المدركس كبياف  إلىالتعرض 

 إلىكما تعرض أيضا  .البحث برمتونتائج العينة التي تبنى عمى أساس استجاباتيا 
كالتي تتمثؿ في  , في جمع لبيانات التي تتطمبيا الدراسة ةعممتحديد الكسائؿ المست
ألخير تحديد بعض األدكات في المبحث اك يتـ بعد ىذا , لاالستبياف المكتكب 



 

ىذا  معالجة البيانات التي سيتـ استعراضيا فيلكالمقاييس اإلحصائية المناسبة 
 .الفصؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد مجتمع البحث والعينة : المبحث األول
 أوال: مجتمع البحث 

لمكاتي يتكفمف عمى يتمثؿ مجتمع البحث في ىذه الدراسة في قطاع مف العامبلت ا 
منو.  أجزاء أككمو , ثناء الميؿ أقطع بميمة انجاز بعض اإلعماؿ أك متنحك دائـ 

بابؿ  خمس محافظات ىي: "تضـ كلقد تـ تحديد منطقة الفرات األكسط التي 
" ميدانان لمدراسة. كلتيسير ميمة النيكض  السماكة كككرببلء كالقادسية كالنجؼ 

( ِ( بابؿ ك)ُمنيا ىي )ت بمتطمبات الدراسة لميدانية , تـ اختيار ثبلث محافظا
( القادسية. كلعؿ السبب الذم يقؼ كراء ىذا االختيار لممحافظات الثبلث ّ)كرببلء ك

القناعة بتمثيميا مجتمع المنطقة, اذ في الكقت الذم تمثؿ فيو محافظة  إلىيعكد  إنما
تقدـ  , بابؿ صكرة حضارية متقدمة نكعا ما بفعؿ قربيا مف العاصمة كمبلصقتيا ليا



 

محافظة  أماي المنطقة. التقميدم ف-فظة القادسية أنمكذجان لممجتمع العشائرممحا
الحسيف كاف مرقدم اإلماميف ,  - صفة دينية -كما ىك معركؼ  كرببلء فميا

صفة دينية خاصة. كىكذا تقدـ المحافظات  ااف عمييكالعباس عمييما السبلـ يضفي
الثبلث مجتمعة صكرة متعددة اإلبعاد لمنطقة الدراسة "الفرات األكسط" التي تزخر 

جانب اإلعماؿ الميمية غير الرسمية  فإلى بضركب مختمفة مف العمؿ الميمي.
 أخرلة تعمد مجمكع, الميؿ  ثناءأمف النساء ممارستيا  إعدادكالخياطة التي تفضؿ 

, كالحميب كالمبف كالقيمر كالزبد كالجبف  األلبافمنتجات صناعة كبيع  منيف إلى 
كنظرا .لمفجر األكلىمف اجؿ بيعو مع المحظات , مف الميؿ  أجزاءن مستغرقة في ذلؾ 

مبلت في مجاالت العمؿ غير العا عدادأصعكبات التي تعترض محاكلة حصر لم
ىذا البحث باتجاه التركيز بأماكف سكنيا ثانيان, فقد اتجو , كعدـ المعرفة أكالن  الرسمي

 عمى العمؿ الميمي الذم تؤديو مجمكعة مف المبحكثات ضمف القطاع الرسمي
"formal sector". " كىكذا فقد تـ سحب عينة متعددة المراحؿMulti-stage 

sample( مفردة مف المكظفات العامبلت ََِ" تشتمؿ عمى ) في عدد مف ليبلن
 :تياآلكائر الدكلة كذلؾ عمى الكجو د

مف مراحؿ اختيار عينة البحث في تحديد ثبلث محافظات  األكلىتمثمت المرحمة -ُ
كالبالغ عددىا , " األكسطتقع في نطاؽ المنطقة التي يصطمح عمى تسميتيا "الفرات 

المادية كالجسدية  اإلمكانياتمحدكدية  إلى . كلعؿ السبب في ذلؾ يعكد(ٓ)خمس
التي تتطمبيا عممية تغطية كؿ المحافظات ضمف الدراسة. كفعبل فقد كقع االختيار 

 ية( ممثمة لممحافظات الخمس.قادسعمى المحافظات ) بابؿ ك كرببلء كال

فضبل  –تحديد التنظيمات الرسمية التي تحتاج فييا المرحمة الثانية فقد تـ  ماأ -ِ
تتكفؿ مجمكعة مف العامبلت فييا بميمة العمؿ عمى  فأ إلى -عف العمؿ النيارم

 ىذه التنظيمات ىي: الميؿ. ثناءأتقديـ مجمكعة مف الخدمات الضركرية 



 

 .يات الكالدة في المحافظات الثبلثالمستشفيات المركزية كمستشف-أ

 القادسية(ك  كرببلءك  الداخمية التابعة لمجامعات الثبلث )بابؿ األقساـمديريات  -ب

 الركضتاف الحسينية كالعباسية في كرببلء. -ج

 .ككرببلء بابؿ سجف النساء في محافظتي -د

 أككفي المرحمة الثالثة تـ تحديد عدد مف المكظفات المشمكالت بالخفارة الدكرية  -ّ
 ( مكظفة. َٕٕالميؿ فقط حيث بمغ )  ثناءأالمكاتي ينحصر عمميف 

فقد تمثمت في تحديد نسبة مف مجمكع المكظفات  كاألخيرةالمرحمة الرابعة  ماأ -ْ
تـ إذ ( مفردة , ََِ)إلىمنيف عينة البحث يصؿ عددىا  (%ِٓ)تزيد عف أعبله

يكـ جميعيف عمميف  أماكفتكزيع استمارات البحث الميداني عمى المتكاجدات في 
 المخصصة جميعيا عداد العامبلت لمؤل االستمارات . كفي حالة عدـ كفاية أالتكزيع

 (ُجدكؿ رقـ)
 مجتمع البحث كالعينة المختارة

عدد المسؤوالت  محل عمل المبحوثات
عن أداء خفارات 

 ليمية

العينة 
 المختارة

% 

 المستشفيات التعميمية -أ
 بابؿفي  -ُ
 كرببلءفي  -ِ
 القادسيةفي  -ّ

 
ٗٔ 
ٕٔ 
ّٗ 

 
ِِ 
ُٔ 
ِِ 

 
ُُ 
ٖ 
ُُ 

 مستشفيات الوالدة -ب
 في بابؿ -ُ
 في كرببلء -ِ
 القادسية في -ّ

 
ٗٔ 
ُٗ 
ّٔ 

 
ُِ 
ِِ 
ُّ 

 
َُ,ٓ 
ُُ 
ٔ,ٓ 

 الداخمية األقسامالجامعات/ مديريات -ج
 في بابؿ -ُ

 
ِْ 

 
ٖ 

 
ْ 



 

 في كرببلء -ِ
 في القادسية -ّ

ِّ 
ّٓ 

ُِ 
ُْ 

ٔ 
ٕ 

 مديريتي شرطة بابل وكربالء -د
 شرطة بابؿ -ُ
 شرطة كرببلء -ِ

 
ِّ 
ُْ 

 
ٔ 
ٔ 

 
ّ 
ّ 

 ُّ ِٔ ََُ مشرفات في المرقدين المقدسين -ه
 ٔ ُِ - منظفات - عامالت
 ََُ ََِ *َٕٕ المجموع

 * أعداد الموظفات المشموالت بالخفارة ضمن الجدول مأخوذة من: 
 مديريتي الذاتية في مستشفيات الوالدة والمستشفيات التعميمية. -1
 مديرية شرطة بابل وكربالء -3دارة العتبتين المقدستين. إ -2
 مديريات األقسام الداخمية التابعة لمجامعات )بابل والقادسية وكربالء(.  -4
 

تـ تكزيعيا عمى العامبلت المكاتي يتكفمف بميمة الخفارة في التي يعممف فييا ,ي لمدائرة
( فقد كانت ُككما ىك كاضح في البيانات التي يستعرضيا الجدكؿ رقـ ) اليـك التالي.

كلذا بمغت نسبة ,  األكبركمستشفيات الكالدة ىي حصة المستشفيات المركزية 
ما المكظفات أ( مف مجمكعيا. %ٖٓالممرضات كالعامبلت ضمف العينة )الطبيبات ك 

جيء ت,  ( مف العينة%ُّ) كالعامبلت في المراقد الدينية فقد شكمت نسبة بمغت
نسبة  المكاتي شكمفالداخمية لمطالبات ك  األقساـبعدىف المكظفات المشرفات عمى 

سمؾ احتمت مجمكعة مف النساء المنخرطات في  كأخيرا(. %ُٕ) إلىكصمت 
نسبة ضئيمة لـ  إالفي العينة  لـ تدخؿ إذ ة الدرجة االكطأيمالشرطة المح

 (.%ٔتتجاكز)
                   The Type of the studyثانيا: نوع الدراسة   

ضا مف الفركؽ بعمؤكديف نكاع مف الدراسة الدارسكف عادة بيف بضعة أيميز  
التي ال  "Impressionism" نكاع في كؿ مف الدراسة االنطباعيةتمؾ األ مثؿتت.ابيني

نماطار مرجعي عممي ك إ إلىتستند  فكار تتمثؿ في جكىرىا ىي مجمكعة مف األ ا 



 

الدراسة  أما. مف االنطباعات التي تشكمت لدل الكاتب حكؿ مكضكع مابعدد 
خطكات المنيج العممي في عمميات جمع البيانات عف  باعأت إلىالكصفية فتسعى 

الظاىرة قيد البحث كمحاكلة عرضيا بكصفيا مؤشرات تدؿ عمى كجكد الظاىرة 
المنيج التحميمي فيتجاكز مستكل  أما (ٖٓ).كفاعميتيا في الييئة االجتماعية قيد البحث

ة مف جانب الربط بيف الظاىر  إلىمرحمة تتجسد في السعي  إلىالعرض كالتفسير 
في ىذه الدراسة   ف المتفحصإكىكذا ف (ٖٔ)خر.آكبيف عدد مف المتغيرات مف جانب 
عرض  إلىففي الكقت الذم سعت فيو  .ةالتحميمي يجدىا تحمؿ الصفتيف الكصفية ك
تتجاكز  فأعف سير الظاىرة مكضكع البحث حاكلت مجمكعة مف البيانات  المتمثمة 

عدد مف  كالتفسير كذلؾ عف طريؽ تبنيتحميؿ كؿ مف ال إلىميمة العرض 
يرات المؤثرة كعمى ىذا خر مف المتغآعدد فرضيات التي تربط مكضكع الدراسة بال

 الدراسة ىذه  دراسة كصفية تحميمية.األساس فاف 

 The Research Method        طريقة البحث  ثالثا: 
التعقيد الذم تشتمؿ عميو مبمغ يتكرر عند عدد مف الدارسيف يدكر حكؿ  ثمة تأكيد 

ينعكس  أفكيذا مف شأنو  تعقيدان  فإ .ماعية مقارنة بالظاىرة الطبيعيةالظاىرة االجت
كعمى كجو العمـك ال يضطر الباحث ميدانيف. ريقة المتبعة لمدراسة ضمف الفي الط

تفي يدخؿ ضمف الظاىرة ألجؿ دراستيا بؿ ىك يك أف إلىعف أية ظاىرة طبيعية 
 .كقياسيا مف الخارجبمراقبتيا 

الباحث االجتماعي فبل يجد مناصا مف دخكؿ الميداف طريقا لمحصكؿ عمى  أما 
ؼ طصتعمى ىذا  بناءك  .ؼ كتحميؿ الظاىرة المدركسةالبيانات البلزمة في كص

تخاذىا الميداف جانب حشد ىائؿ مف الدراسات االجتماعية في ا إلىالدراسة ىذه 

                                                             
,  ُٔط األردف,,  كالتكزيع لمنشر مجدالكم كأساليبو , دار كأدكاتو مفيكمو – العممي البحث,  عبيدات ذكقاف -ٖٓ

 .ُّص, َُِْ
 .ِٖ, ص ََِّ, , غزة , جامعة القدس سييؿ رزؽ ذياب , مناىج البحث العممي -ٖٔ
 



 

استيفاء ميمة  تغفؿدكف اف , امثؿ لجكانب مشكمة البحث  بفيـطريقة لمخركج 
يجمع بيف النظرية مف  طار كاحدإتكامؿ الصكر في تل تو ,الجكانب النظرية في دراس

 .خرآت الدراسة الميدانية مف جانب معطياك جانب 
 
 
 
 
 

 The Research Methodology     جية الدراسةمني: المبحث الثاني
كاألىداؼ الخركج بعدد مف النتائج التي تتناسب تيسير ميمة البحث في رغبة في   

 :ساسييف مف المناىج االجتماعية كىمامنيجيف أ إلىـ الرككف التي تـ تحديدىا لو ت
 Social Survey Method        منيج المسح االجتماعي -1
مف أكثر المناىج استخداما في الدراسات  ان يمثؿ المسح االجتماعي كاحد  
, البحث االجتماعي بيف نكعيف مف المسكح  كيميز الباحثكف في طرؽ .جتماعيةاال

كما , أكليما: المسح الشامؿ الذم يتكفؿ بميمة دراسة كؿ أجزاء الظاىرة المدركسة 
بيرة مما فضبل عف تكمفتو المادية الكالباحثيف مسؤكليات كبيرة  أكيترتب عمى الباحث 

كلذا صار ىذا النكع مف المسكح مناىج تتبع مف الحككمات اك  .فر عندىـاال تتك 
كما يتطمبو ىذا  مراكز البحث الكبرل لما ليا مف إمكانيات مادية كبشرية تتناسب

الظاىرة  أكالنكع الثاني فيتمثؿ في اختيار جزء مف المجتمع  أما (ٕٖ).النكع مف المسكح
تمؿ يش خرآكمف جانب , المدركسة بكصفو ممثبل لممجتمع الكمي مكضكع البحث 

 (ٖٖ)العممية البلزمة لمدراسة. ىذا المنيج عمى مجمكعة الخطكات

                                                             
 .ّْ, صُٔٗٗ,  , القاىرة ٗ, ط ة, المكتبة األكاديمي احمد بدر, أصكؿ البحث العممي كمناىجو -ٕٖ
 .ُٖسييؿ رزؽ ذياب, مصدر سابؽ, ص -ٖٖ
 



 

 Comparative Method        المنيج المقارن  -2
مكانة ميمة في الدراسات العممية بعامة كفي الدراسات االجتماعية  ؿ المقارنةتحت 

بالقاعدة التي تقكؿ )كبضدىا تتميز األشياء( تتجو العديد مف  كعمبلن  .بخاصة
المنيج المقارف كسيمة لمنيكض بمتطمبات الدراسة سكاء كانت  عماؿاست إلىالدراسات 
العمؿ عمى  إلىم تسعى فيو بعض مف الدراسات ففي الكقت الذ .تحميمية أـكصفية 
استعماؿ ىذا  إلىخرل تتجو دراسات أ .ي مجتمعيف مختمفيفظاىرة ما ف مقارنة

المنيج مف اجؿ المقارنة بيف الجماعات المختمفة ضمف المجتمع الكاحد كخبلؿ فترة 
 (ٖٗ)تاريخية محددة.

تكظيؼ المنيج المقارف في ىذه الدراسة  إلىفقد تـ الرككف كبناء عمى ما جاء أعبله 
تمؾ الفركؽ التي يمكف  تحديدجؿ تحقيؽ كاحد مف أىدافيا األساسية المتمثمة في أمف 

 ة كالعمرأكضاع العامبلت ضمف العينة كذلؾ تبعا لعكامؿ مختمفبيف  أف تظير
 الخ.كالحالة الزكاجية ...

 حدود الدراسة -3

كانية ك الكثير مف الدراسات العممية عمى بياف المحددات البشرية كالم تحرص
بكصفيا نتائج ,  تخرج بيا أفيمكف النتائج التي  يـكفالزمانية ألغراض تتعمؽ بتيسير 

ليا مجمكعة مف , تمخضت عف دراسة أجريت عمى مجمكعة بشرية معينة 
كىكذا سيتـ فيما يأتي بياف  .خبلؿ زماف كمكاف محدديف, كذلؾ الخصائص المحددة 

 طبيعة محددات ىذه الدراسة كىي:

 الحدود البشرية: -أ

                                                             
 .ُْٓ, صََِْ, ُماف, طع-عمر , مناىج البحث في عمـ االجتماع , دار الشركؽ , األردف معف خميؿ -ٖٗ
 



 

تتمثؿ ىذه الحدكد في حقيقة تركيز ىذا البحث عمى دراسة أكضاع عينة مف النساء  
المكاتي يتـ تكميفيف في تمؾ الدكائر التي يعممف فييا بميمة انجاز عدد مف األعماؿ 

 دكرم. أكليبل كبشكؿ مستمر 

 الحدود المكانية: -ب

المناطؽ الجغرافية التي تتحرؾ ضمنيا العينة  أكتتمثؿ تمؾ الحدكد في المنطقة  
كىي في ىذا البحث تتمثؿ في عدد مف الدكائر الحككمية كالمستشفيات , المدركسة 

.....الخ , ضمف عدد مف كالعتبات المقدسةكاألقساـ الداخمية ك أجيزة الشرطة 
 (ك بابؿ ك كرببلء قادسيةفظات الفرات األكسط )المحا

 الحدود الزمانية: -ج

تمؾ الحدكد في الفترة الزمنية التي استغرقتيا عممية تكزيع االستمارات تتجسد   
عمى ثبلث  االخيراتلتكزع  ان ر . كنظيا مف مجمكعة المبحكثاتعجمك الميدانية 
فقد استغرقت , الكاحدة في المحافظة كنظران الرتباطيف في دكائر متباعدة ,  محافظات

 .(َُِٓ/ِ/ُإلى ) (َُِْ/َُ/ُة تمتد مف ) مدىذه العممية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 وسائل جمع البيانات: المبحث الثالث

استجابة لمتطمبات الدراسة في جمع عدد مف البيانات ذات العبلقة بالعمؿ الميمي 
 عض مف الكسائؿ الميمة ككما يأتي:تمت االستعانة بب, لمجمكعة مف النساء 

             questionerاستمارة االستبيان              -1
نجزت الدراسات التي سبؽ كأفي  كثر مناسبة كانتشارايمثؿ االستبياف الكسيمة األ  

دت ىذه الدراسة فقد عم, ىمية كبناء عمى تمؾ األ .المختمفةفي مياديف عمـ االجتماع 
رة كفؤة في كلبناء استما .ىدافياة في جمع البيانات التي تتناسب كأداتمؾ األ إلى تبني

, أكال  , ت مراجعة عدد مف األدبيات ذات العبلقةيا أدائيا تمالميمة المراد منأداء 
تتكزع االستمارة  .ىداؼ المحددة لمدراسةكاالسترشاد في عممية الصياغة تمؾ باأل

كؿ استكعب المحكر األ. محاكر أساسية ةصيغتيا النيائية عمى ثبلثالميدانية في 
الثاني فقد  رلمحك ا أما.اعية المراد تحديدىامنيا مجمكعة الخصائص الفردية كاالجتم

المحكر  أما .مختمفةال هىر بمظاك فقرات ذات العبلقة بالعمؿ الميمي ضـ العديد مف ال
خير فقد تـ تكظيفو لبلستفياـ عف طبيعة المشكبلت التي تتعرض ليا الثالث كاأل

 .بخاصةالمكاتي ضمف عينة البحث ك  بعامةالعامبلت الميميات 
عمى  طمئفي أفنو أرم لبلستمارة كالذم مف شالتأكد مف مدل الصدؽ الظاىض كلغر 

ثـ , ككفايتيا في الكشؼ عف الظكاىر المراد الكشؼ عنيا سئمة سبلمة صياغة األ
( أدناه ِكما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )ك  .عرضيا عمى عدد مف األساتذة الخبراء



 

 المذككر الى اقتراح عدد مفاألساتذة األفاضؿ المحددة أسماؤىـ في الجدكؿ عمد 
كبناء عمى ذلؾ فقد تـ األخذ ببعض مف تمؾ  .ؾالتصحيحات عمى ىذه الفقرة أك تم

يا كذلؾ عند الشركع بكتابة فقرات االستبياف , السيما الضركرية منالمبلحظات 
أمر كىك ( %ِٗ. كبشكؿ عاـ فقد بمغت نسبة صدقيا الظاىرم )النيائية تيابصكر 

 ( أدناه.ِ) يكضحو الجدكؿ رقـ
 (ِجدكؿ رقـ )

 الصدؽ الظاىرم الستمارة البحث الميداني
 عدد األسئمة اسـ الخبػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 التي كافؽ
 عمييا

 عدد األسئمة
 التي لـ تحصؿ
 عمى مكافقة

 

 عدد األسئمة
 التي طكلب
 بتعديميا

 
 

% 

 أ.د مكح عراؾ عميكم
 جبلؿ عمي ىاشـ أ.ـ

 ـ حافظأ.ـ.د سبلـ ىاش
 أ.ـ.د صبلح جابر كاظـ
 أ.ـ.د بسمة عبد الرحمف
 أ.ـ.د عمي جكاد كتكت

َّ 
ِّ 
َّ 
ّّ 
ّّ 
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        - 
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 ِٗ ٔ       -         ِّ       المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع
 

 الدراسة االستطالعية -2

طمكبة معد في الحصكؿ عمى المعمكمات الممف مناسبة االستبياف ال رغبة في التأكد 
كلتنفيذ ىذا  .الدراسة االستطبلعية كسيمة لذلؾ إلىـ الرككف مف مجمكعة العينة ت
" منيف مف ٓ, خمس "( مف المبحكثات بطريقة عشكائية َُاألمر ثـ اختيار )

المكاتي يعممف مف العامبلت أخرل " ٓ"مع خمس  (مستشفى الديكانيةالعامبلت في )



 

ة مف مد( كذلؾ خبلؿ المشرفات في األقساـ الداخمية التابعة لجامعة القادسية)
 (.َُِْ/ٖ/ُٕ)إلى( َُِْ/ٖ/َُ)

في تعديؿ بعض الفقرات التي لـ  لبحث مف معطيات الدراسة االستطبلعيةلقد أفاد ا 
( . ِْ)(  ك  ُٔ( ك )ٗ ة رقـ )مف الفقر  كاضحة تماما في االستبياف كفي كؿتكف 

ككما أفاد البحث مف تمؾ الدراسة في إضافة كاحدة مف الفقرات التي تـ اقتراحيا مف 
 االستبياف . ( فيِٖالمبحكثات كىي الفقرة رقـ )

 الوسائل والمقاييس اإلحصائية -3

خبلؿ الدراسة الميدانية كلمتأكد لمبيانات التي سيتـ عرضيا إحصائية لتقديـ معالجة  
عمى عدد مف الكسائؿ مف مدل صدؽ عدد مف الفرضيات فييا تـ االعتماد 

 :ككما يأتي (َٗ)اإلحصائية
 
           The Percentage النسبة المئوية     -1

 تي:كتحتسب بالشكؿ اآل
 الجزء                            

  111×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        
 الكل                            

 
         Arithmetic Meanالوسط الحسابي          -2

 كيتـ احتسابو كما يأتي:
 
 

                       EXi 
   = Xـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ                      

                                                             
منظكر تطبيقي , مكتبة الحامد , المممكة األردنية : كآخركف , أساليب البحث العممي  فايز جمعو النجار -َٗ

 .َُْ, ص ََِٗالياشمية , 



 

N                              
 الكسط الحسابي   X = أفحيث 

= N           عدد المشاىدات 
EXi           حاصؿ جمع المشاىدات = 

 
                2Chi- Square testمربع كا -3

 كتستخرج قيمتو كفقا لممعادلة اآلتية:
         ( O – Ei)2   

 X2 = Eــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 Ei 

 
 = تعني مجمكع القيـ المتكقعة Ei:  أف إذ

 = O        تعني مجمكع القيـ المبلحظة 
X2           مربع كا  =ِ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المخمص:

ة تتمثؿ الميمة األساسية التي سعى ىذا الفصؿ الى تحقيقيا في تحديد مجمكع  
لذا فقد  .تباعيا ضمف اإلطار الميداني مف الدراسةتـ أاإلجراءات المنيجية التي 

محاكلة تحديد المجتمع المدركس كالمتمثؿ  إلىتعرض في المبحث األكؿ منو 
سحب  إلى كذلؾ كصكالن , ف بأعماؿ ليمية مختمفة مفكتبمجمكعة العامبلت المكاتي ي
كف مف عدد مف المرافؽ الحككمية كالمستشفيات كأما, عينة عشكائية متعددة المراحؿ 

 ,  فضبل عف مجمكعة أخرل ممف يعممف ضمف جياز الشرطة, سكف الطالبات 
 ريات يقدمف الخدمات لمزائريف ضمف الركضتيف الحسينية كالعباسية .خكأ

ستبياف ة في جمع البيانات كاالعممالمست لمكسائؿ صما المبحث الثاني فقد خصأ 
التي حصائية تكل مجمكعة الكسائؿ كالمقاييس اإلالمبحث الثالث الذم اح إلىلينتيي 

 سيعكؿ عمييا في الدراسة الميدانية.

 تمييد

شيء مف المساحة تستغميا في تحديد  إفرازالدراسات االجتماعية عادة عمى تحرص 
يفيا في ـ تكظي تتميز بيا العينات التي يتية كاالجتماعية التدمجمكعة الخصائص الفر 

منيما في تيسير  األكؿيتمثؿ  : كلعؿ السبب في ىذا عائد الى جانبيف .تمؾ البحكث
 إليوالربط بيف ما تكصمت  إلىيسعى الباحثكف عادة  إذ ,عمميتي التفسير كالتحميؿ 
دية كاالجتماعية كبيف عدد مف المتغيرات الفر , مف جانب , بحكثيـ العممية مف نتائج 

الجانب الثاني الذم يسيـ  ماأ. خرآمنيا تمؾ النتائج مف جانب  لمعينة التي استمدت
 تخرج بيا أفير فيـ النتائج التي يمكف ألية دراسة يسة في تحقيقو فيتعمؽ بتالعين كصؼي 

 يتنافىكال  .بكصفيا نتائج تمخضت عف دراسة عينة ذات خصائص معينة كمحددة ,



 

كانت العينة  إذاسيما , ما عمى كؿ مفردات المجتمع  ميـ نتائج دراسةإمكانية تعىذا مع 
 لممجتمع المراد تعميـ النتائج عميو. مثمة بدرجة مناسبةالمدركسة م

: مباحث  ةأربعضمف  البحث كبناء عمى ىذا سيتـ استعراض خصائص عينة ىذا
مف الخصائص الفردية  ان منيا التكزيع العمرم لمعينة بكصفو كاحد األكؿيستعرض 

ك ىذا عددان مف الخصائص االجتماعية ليا. ستعرض المبحث الثاني في أما. لمعينة
استعراض مجمكعة الخصائص المتعمقة بالجانبيف إلى كالرابع بحثاف الثالث سيعمد الم

 التربكم كاالقتصادم.

 

 

 

 

 أوال: الخصائص الفردية

,  أكالتتمثؿ ابرز الخصائص الفردية لمعينات التي يتـ دراستيا في عامؿ العمر 
الدراسة عمى مجمكعة مف  ىذهاقتصار كبناء عمى كالتركيب النكعي لمفرداتيا ثانيا. 

بالتركيب  مف الضركرم الكقكؼ عند المتغير المتمثؿ فإف, العامبلت ليبلن  اإلناث
 العمرم لعينة البحث.

كقد ( عامان.  ٕٓ) ك(  ِِ) تنحصر أعمار المبحكثات ضمف العينة قيد الدراسة بيف 
 .أدناه( ّات التي يبينيا الجدكؿ رقـ )زيع ىذه األعمار عمى عدد مف الفئتـ تك 

 (ّجدكؿ رقـ )
 التكزيع العمرم لعينة البحث



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ِِ)األكلى  ضمف الفئة العمرية عمارىفتي تنحصر أمكااية فقد بمغت نسبة الكبد
-ِٖة الثانية )المكاتي تقع أعمارىف ضمف الفئ أما .%( مف العينةُُعاما )( ِٕ
)  إلىكترتفع ىذه النسبة قميبلن لتصؿ , %( ٓ,ُٓ) إلىقد كصمت نسبتيف ف عامان (ّّ

 (ّٗ-ّْ%( مف المبحكثات  المكاتي أكدف كقكع أعمارىف ضمف الفئة  العمرية )ٓ,َِ
 إلى( عاما لتصؿ ْٓ-َْثـ تنخفض قميبلن بيف المكاتي تنحصر أعمارىف بيف ) عاما ,

فمـ تتجاكز  عاما(ُٓ-ْٔضمف الفئة الخامسة ) أعمارىفالمكاتي تقع  أما%( ُٗ)
ضمف الفئة العمرية  أعمارىففمـ تتجاكز نسبة المكاتي تقع  كأخيرا .%(ُٖنسبتيف )

 %( مف العينة.ُٔ) الػػفأكثر(  -ُٓ)
 الخصائص االجتماعية: ثانيًا:

تتمثؿ الخصائص االجتماعية لعينة البحث في بعض الجكانب المتمثمة بالحالة 
 :تياآلضبل عف طبيعة الخمفية االجتماعية , كذلؾ عمى الكجو ف األطفاؿالزكاجية كعدد 

 الحالة الزواجية -1
 إناثا,  لممبحكثيفعادة مساحة تحدد فييا الحالة الزكاجية تفرد الدراسات الميدانية 

كنتائج ربما  أثارما يترتب عمى تمؾ الحالة مف  إلىكلعؿ السبب في ىذا عائد  .كذككرا
في تقييميـ  أك, مف جانب , العامميف لكاجباتيـ  بأخرل في طبيعة أداء أكبدرجة  أثرت

 % العدد التكزيع العمرم
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َْ-ْٓ 
ْٔ-ُٓ 
 فأكثر-ِٓ

ِِ 
ُّ 
ُْ 
ّٖ 
ّٔ 
ِّ 

ُُ 
ُٓ,ٓ 
َِ,ٓ 
ُٗ 
ُٖ 
ُٔ 

 ََُ ََِ المجمكع



 

تمخص البيانات التي يستعرضيا  األىميةكاستجابة لتمؾ خر. آلتمؾ الكاجبات مف جانب 
 الحالة الزكاجية لمعينة المختارة ليذا البحث. أدناه( ْالجدكؿ رقـ )

 
 (ْجدكؿ رقـ )

 حسب الحالة الزكاجيةتكزيع عينة البحث 
  

 إلى أشرف%( مف المبحكثات في العينة كف قد ْٔف نسبة ميمة بمغت )إكبداية ف
%( فقد تكزعت عمى غير المتزكجات  ّٔالنسبة المتبقية كالبالغة ) أما .متزكجات إنيف

كعمى المطمقات المكاتي شكمف نسبة , %( مف العينة َِالمكاتي لـ تزد نسبتيف عف )
 %( مف العينة.ٔمكاتي لـ تزد نسبتيف عف )ال األرامؿعمى  كأخيرا .%(َُبمغت )

عدـ كجكد اإلحصاءات التي يمكف االعتماد عمييا حكؿ الحالة الزكاجية لمنساء  فإ
كمع تقييـ الكضع الزكاجي لعينة البحث. يجعؿ مف الصعكبة , في العراؽ بشكؿ عاـ 

, النساء المؤىبلت لمزكاج التي تشتمؿ عمييا العينة ىف مف جميعيا دات المفر  أفحقيقة 
معبرة عف الحالة العامة كانت %( فقط ربما ْٔف نسبة المتزكجات بينيـ كالبالغة )إف

كالتي بدأت مع , لممرأة في المجتمع العراقي في تمؾ المرحمة العصيبة التي يمر بيا 
ما كالتي رب, ( َُِٓـ( كالى كقتنا ىذا )َُٖٗبدايات الحرب العراقية اإليرانية عاـ )

 تككف المسئكلة عف عزكؼ نسبة ميمة مف الشباب عف الزكاج.
 عدد األطفال -2

 % العدد الحالة الزكاجية
 ْٔ ُِٖ متزكجة -
 َِ َْ غير متزكجة -
 َُ َِ مطمقة -
 َٔ ُِ أرممة -

 ََُ ََِ المجمكع



 

تربؾ المرأة العاممة أكثر كاحدان مف العكامؿ التي قد  أكيمثؿ امتبلؾ المكظفة طفبلن 
ىمية األكبناء عمى تمؾ  .بخاصةكمف تتكفؿ منيف بميمة أداء العمؿ الميمي  بعامة

الذيف تتكفؿ ىذه العاممة اك تمؾ بميمة طفاؿ أعداد األ( أدناه ٓؿ رقـ )الجدك يستعرض 
 رعايتيـ.

%( مف ْٔالمتعمؽ بحقيقة أف )أدناه ىك األمر لعؿ مف ابرز ما يطالعنا بو الجدكؿ ك 
المكاتي سبؽ كاف كف كذلؾ , كف مف المكاتي يمتمكف عددان مف األطفاؿ  أكالمتزكجات 
( فقد بمغت ِ-ُأما العامبلت المكاتي ينحصر عدد أطفاليف بيف ) (.ٔ-ّيتراكح بيف )
( سبعة أطفاؿ. ٕ%( مف المكاتي لدييف أكثر مف )ٗ%( , كذلؾ مقابؿ )ْ,ِّنسبتيف )

(  ٓ,ٕىذا كلـ تؤكد حقيقة عدـ امتبلكيف ألم طفؿ بعد إال نسبة ضئيمة لـ تتجاكز )
 كذلؾ ألسباب متعددة يقؼ في مقدمتيا حداثة زكاجيف.

 
 
 

 (ٓجدكؿ رقـ )
 رعايتيـ. األـ طفاؿ الذيف تتكلىتكزيع عينة البحث عمى كفؽ عدد األ

 % العدد بناءعدد األ
(ُ-ِ) ّْ ِّ,ْ 
(ّ-ْ) ْٖ ّّ,ُ 
(ٓ-ٔ) ْٓ ُّ 
 ٓ,ُِ ُٖ فأكثر( -ٕ)

 ََُ *ُْٓ المجمكع
 أطفاال. من المتزوجات المواتي ال يمتمكن( أخرى 15متزوجات و)ال( منين من غير 41( مفردة من مفردات العينة )55تم استثناء )*       

ف إالمرأة العاممة ليبلن ف أداءبكصفيـ عامبلن مف شأنو اف يربؾ  األكالد كمع أىمية
كتعمقو  إليياكذلؾ لحاجتو , تأثيران فييا  األكثريشكمكف العامؿ  بخاصةمنيـ الصغار 

 بيا. 



 

كمف ىنا فقد اشتمؿ االستبياف عمى فقرة تستفيـ عف مدل امتبلؾ مفردات العينة 
أدناه ( ٔض الجدكؿ رقـ )ستعر ىذا كي .االنخراط في المدرسةىـ في سف ما قبؿ  ألطفاؿ

 استجابات المبحكثات  حياؿ ىذا األمر.
 (ٔجدكؿ رقـ )

 تحت سف الدراسة عند عينة البحث األطفاؿ عدادأ                
 % عدد العامبلت عدد األطفاؿ

ُ 
ِ 
ّ 

ِّ 
ّْ 
َُ 

ّٕ,ٔ 
َٓ,ٔ 
ُُ,ٖ 

 ََُ *ٖٓ المجمكع
 ( سنوات.6البالغ )و يمثل ىذا العدد مجموع الموظفات المواتي تقل أعمار أطفالين عن السن القانوني لمقبول في الدراسة االبتدائية *          

عبله ىك المعركضة في الجدكؿ المذككر أكؿ ما يمكف مبلحظتو عمى البيانات أ فأ
لـ  إذ, لمدرسة طفاؿ في مرحمة ما قبؿ االلتحاؽ باأ ةنسبة النساء المكاتي لدييـ ثبلثقمة 

المكاتي يمتمكف طفبلن كاحدان ضمف المرحمة  أفكمع حقيقة  .(%ٖ,ُُتتجاكز نسبتيف )
ان بالنسبة كثر تعقيدالمشكمة تصبح أ أف الإ( %ٔ,ّٕ) تيفبمغت نسبكانت قد المذككرة 

مرحمة ما  أكمرحمة الطفكلة , طفبلف ضمف المرحمة المذككرة  ميات المكاتي لدييفلؤل
كعمى أية حاؿ سكاء كاف ىناؾ  .( مف العينة%ٔ,َٓ)حيث بمغت نسبتيف قبؿ الدراسة.

ـ في كضع حرج ال األ أكيضع المرأة  أف األمرأف ىذا فاف مف ش ةثبلث أك كاحده  طفؿن 
كىي مطمئنة , عمميا  تؤدم ما يترتب عمييا مف مسؤكليات في ميداف أفتستطيع معو 
مر كاحدا مف المشكبلت التي تكاجو كىكذا يصبح ىذا األ طفاليا تمامان.أ أكعمى طفميا 

اتخاذ  إلىبيا  ؤدمليميان مما ي أكمسائيا  أكياريا المرأة العاممة سكاء كاف عمميا ىذا ن
رعاية أطفاليا أثناء تغيبيا عف البيت  تحديد جية ما تتكفؿ بميمةزمة لبلالتدابير ال

 سيما ليبلن.ال
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الميمة التي ربما أثرت  تتمثؿ الجية التي تقيـ معيا مفردات العينة كاحدة مف العكامؿ
 دناه الجيات( إٔكيكضح الجدكؿ رقـ ) .يفمتكجيات العامبلت نحك عم في طبيعتو

 .التي تقيـ عندىا المبحكثات بشكؿ دائـ
تؤكد البيانات أدناه أف محؿ إقامة المبحكثة مع زكجيا كأطفاليا في بيت مستقؿ يحتؿ 

%(. أما ٔٓأكدتيا نسبة مف المبحكثات بمغت ) إذالصدارة بيف أنماط السكف األخرل 
ليف في بيت أىؿ الزكج فقد شكمت نسبة قميمة بمغت سكف المبحكثات كأزكاجيف كأطفا

%( , كما مثمت المبحكثات المكاتي يسكف كأطفاليف مع أىميف , نسبة أقؿ كصمت ٖ)
%( منيف. أما المكاتي أكدف سكنيف ك أبناءىف في بيت مستقؿ فقد كصمت ٓ,ٕالى )

كييف % مف المبحكثات أكدف أقامتيف مع ذَِ%(. كأخيران فأف ٓ,ٖنسبتيف الى )
 ألسباب تتعمؽ بعدـ زكاجيف بعد.

 
 (ٕجدكؿ رقـ )

 الجيات التي تقيـ معيا المبحكثات بشكؿ دائـ

 % العدد الجيات
 في بيت مستقؿ الزكج كاألطفاؿ -
 مع الزكج كاألطفاؿ في بيت أىؿ الزكج -
 ىي كاألطفاؿ مع أىميا-
 ىا في بيت مستقؿىي كأبناؤ  -
 تقيـ لكحدىا مع أىميا -
 خرآمكاف  -

ُُِ 
ُٔ 
ُٓ 
ُٕ 
َْ 
 ػػػػػػػػػػػػػ

ٓٔ 
ٖ 

ٕ,ٓ 
ٖ,ٓ 
َِ 
 ػػػػػػػػػػػػػ

 ََُ ََِ المجمكع
بالعديد مف  كذلؾ الرتباطو, يمثؿ ضركرة  المبحكثات قامةأىمية تحديد محؿ أ أف

ـ معيـ أكلئؾ الذيف تقيينيض بيا  السيما ما يتعمؽ بالمسؤكلية التيجكانب حياتيف , 



 

مما يخفؼ عنيا بعض الشيء , ثناء غيابيا منيـ بخاصة أ كالصغار, يا في رعاية أبنائ
 قد ال تجد مثؿ ذلؾ العكف. إذسرتيا في سكف مستقؿ مف تسكف كأكذلؾ بخبلؼ , 
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عامبل مؤثران في عدد مف الجكانب ة حضري أـتمثؿ الخمفية االجتماعية ريفية كانت 
ثات مجمكعة المبحك كلتحديد خمفية  , كلمعامميف منيـ خاصة.عامة  السمككية لمناس

 ستعمالوالذم يمكف االمؤشر  أكالمقياس بمكضكع البحث برزت تمؾ الصعكبة المتمثمة 
المقياس ذلؾ  الإ عمميايست أفكف ليذا البحث مف كسيمة يمكف . كلـ يفي عممية التفريؽ

يعد المكاتي كلدف في محافظة أك قضاء مف ذكات الخمفية الحضرية كذلؾ في الذم 
مف ذكات الخمفية الريفية.  عد ىفتـ  إذمقابؿ المكاتي كلدف في عدد مف النكاحي كالقرل 

لمصعكبة  استعمؿ ىذا المقياس غير انو فيفر الدقة الكاممة اكعمى الرغـ مف عدـ تك 
مف الريؼ  خر مف مقاييس التفريؽ بيف كؿآس مقيا ؼ استعماؿالكبيرة التي تكتن

طبيعة الخمفية االجتماعية  أدناه( ٖكالحضر في العراؽ. ىذا كيحدد الجدكؿ رقـ )
 لمجمكعة المبحكثات ضمف عينة البحث.

 (ٖجدكؿ رقـ )
 تكزيع المبحكثات حسب الخمفية االجتماعية

 % العدد الخمفية االجتماعية
 الحضرية -
 الريفية -

ُِْ 
ٕٔ 

ِٔ 
ّٖ 

 ََُ ََِ المجمكع
تفيد البيانات التي يستعرضيا الجدكؿ المذككر أف النسبة األكبر مف المبحكثات ضمف 

%( مف مجمكع العينة ِٔبمغت نسبتيف ) إذالعينة كف مف ذكات الخمفية الحضرية 
 مف العينة. %(ّٖ) ػلالمبحكثات ذكات الخمفية الريفية اكبالمقابؿ لـ تتجاكز نسبة 

 الخصائص التربوية ثالثا:



 

التحصيؿ العممي المتحقؽ مف  عادة في مستكل تتحدد الخصائص التربكية لممبحكثات
يتضح كجكد  أدناه( ٗكمف مراجعة لمبيانات التي يشتمؿ عمييا الجدكؿ رقـ ). قبميف
راكح يتتبايف كىك , لمفردات العينة  مف التبايف في طبيعة االنجاز التربكم المتحقؽ شيء

 نياء الدراسة الجامعية.إ القدرة عمى القراءة كالكتابة كبيفبيف مجرد 
أف ما تؤكده البيانات المعركضة في الجدكؿ أدناه يتجسد في حقيقة أف النسبة األعمى 

%( مف المبحكثات كانت مف حصة النساء المكاتي أكممف المرحمة ٕٓكالبالغة )
مف كاحد مف المعاىد الفنية  المتكسطة ك اإلعدادية كالمكاتي حصمف عمى شيادة الدبمـك

 المكجكدة في العراؽ.
 

 
 (ٗجدكؿ رقـ )

 التحصيؿ الدراسي لعينة البحث
 % العدد التحصيؿ الدراسي

 ُْ ِٖ تقرأ كتكتب أك أكممت االبتدائية -
 ِٗ ٖٓ عداديةاإلالمتكسطة أك خريجة المرحمة  -
 ْٔ ِٗ كممت الدراسة في كاحد مف المعاىد الفنيةأ -
 ُُ ِِ عمى شيادة جامعية حاصمة -

 ََُ ََِ المجمكع
نسبة  أالمـ يشكمف فالحاصبلت عمى االبتدائية  أكمف المكاتي يقرأف كيكتبف  كؿ أما  

الحاصبلت عمى  ةمجمكع يقاؿ عف أفكالشيء نفسو يمكف  .%(ُْضئيمة لـ تتجاكز )
التحاؽ المبحكثات كعف  %(.ُُلـ تتجاكز نسبتيف )فكقيا إذ ما أك شيادة جامعية 

فتؤكد البيانات التي يكضحيا الجدكؿ رقـ , نكع  إمضمف العينة في دكرات تدريبية مف 
 .هاالتجامحدكدية كاضحة في ىذا  أدناه ( َُ)

 (   َُجدكؿ رقـ )  



 

 انخراط المبحكثات في دكرات تعميمية
 % العدد دخكؿ الدكرات التعميمية
 ٓ,ُُ ِّ التحقت بأكثر مف دكرة

 ُّ ِٔ في دكرة كاحدة إاللـ التحؽ 
 ٓ,ٕٓ ُُٓ لـ التحؽ بأم دكرة

 ََُ ََِ المجمكع
ليف  تييأتاف نسبة المكاتي ىك ضمف الجدكؿ المذككر  ما تؤكده البيانات الرقمية أف

المبحكثات  مجمكع%( مف ٓ,ُُلـ تتجاكز )تعميمية بللتحاؽ بأكثر مف دكرة الفرصة ل
التحاقيا بدكرة كاحدة  أكدتكانت قد %( ُّبمغت )كذلؾ مقابؿ نسبة اكبر , في العينة 

دكرة فقد  ةعدـ انخراطيف في أي إلىالمكاتي أشرف  أمامكظيفة. مدة ممارستيا لخبلؿ 
 %( منيا.ٓ,ٕٓبمغت نسبتيف ) إذمف نصؼ العينة  أكثر مثمف

 الخصائص االقتصادية رابعا:
المينة مف  الجكانب ذات العبلقة بما تتيحو بعض االقتصادية إلىتشير الخصائص   

ات المتعمقة بمقدار الراتب سيما تمؾ المردكدالك ,  مردكدات مادية لممبحكثات إمكانات أك
فضبلن , الميمية المكمفات بيا  عماؿاألقاه مفردات العينة مف مخصصات جراء كما تتم

 عف محاكلة تحديد مدل كفاية تمؾ المردكدات.
 الشيري كفاية الراتب -1

 حياة مناسبت لتأميف مستكل لراتب الشيرم الذم تتمقاه المبحكثالتحديد مدل مناسبة ا
ككما ىك كاضح في الجدكؿ  .تـ تضميف االستمارة الميدانية فقرة بيذا المعنى, ليف 
 .ة( تكزعت استجابة العينة عمى اختيارات ثبلثُُرقـ ) تياآل

 (ُُجدكؿ رقـ )
 ليف مف الحياةفي تأميف مستكل مناسب  مبحكثاتال اقاىتتممدل كفاية المرتبات التي 

 % العدد المكقؼ مف كفاية الراتب



 

 ُُ ِِ )نعـ( الراتب مناسب
 ٕٔ ُِٓ حد ما إلىالراتب يناسب 
 ُّ ِٔ غير مناسب

 ََُ ََِ المجمكع
ما تتمقاه المبحكثات مف ركاتب شيرية كافية لسد  عد  في  األكؿار االختي لقد تمثؿ   

 عد  في يتجسد فالخيار الثاني  أما.%(ُُ) إلىنسبة كصمت  أكدتو إذ حاجاتيف المختمفة
%( مف ٕٔ) إلىكصمت كبيرة تـ تأشيره مف نسبة  إذ, حد ما  إلىذلؾ الراتب مناسبا 

المكظفات في تأميف مستكل تتناسب كرغبة عف القكؿ بأف المرتبات قميمة ال  أما .العينة
 % مف مفردات العينة.ُّفقد تـ تقديمو مف , حياة مناسب 

 المادية المكافآت -2
 المرتب الشيرم؟ إلى فردات العينة مردكدان ماديان يضاؼلمعمؿ الذم تؤديو م أف ىؿ

تكضح البيانات التي كؿ األ . لئلجابة عف التساؤؿو برأم المبحكثاتتناسبكما مدل م
 العمؿ ليبلن.مكافأة ( كجكد شيء مف التبايف في مسألة ُِالجدكؿ رقـ ) يستعرضيا

 (ُِجدكؿ رقـ )

 جراء العمؿ الميمي تآالمكافاستبلـ المبحكثات بعض 

 % العدد استبلـ المخصصات
 أحيانان  نعـ استمـ بعض المكافآت المادية

 جدان  نعـ ىناؾ مكافآت قميمة
 ةألـ أستمـ أية مكاف

ّٖ 
ِْ 
َُِ 

ُٗ 
ُِ 
َٔ 

 ََُ ََِ المجمكع
ثمة أسباب تستدعي منح ىذه العاممة  أف إلىذلؾ التبايف باإلشارة كمف الممكف تفسير 

يا لكاجباتيا مما ئيز األكلى في أداتم إلى, فيك أمر يعكد ة كحرماف األخرل منيا أمكاف



 

أكدف %( فقط ىف المكاتي ُٗفأف ) كبعامة تيا كحرماف األخرل منيا.آيكجب مكاف
أكدت %( مف العينة كانت قد ُِ) أفكما , المادية  المكافآتاستبلميف بعضان مف 

فقد تشكمت  مكافآتألية عدـ استبلميف  أكدفالمكاتي  أما جدان. قميمة لمكافآتاستبلميا 
 %(.َٔبمغت ) أغمبية

ؤديف عمبلن ي لمكاتيالممنكحة  المكافآتناسبة عف ذلؾ الجانب المتمثؿ بمدل م أما
كجكد اختبلؼ بيف  أدناه(  ُّشمؿ عمييا الجدكؿ رقـ) فتؤكد البيانات التي يمتميزان  يان ليم

 ىذا الجانب. زاءأ المبحكثات

 (ُّالجدكؿ رقـ )
 لمعمؿ ليبلن  الممنكحةت آم المبحكثات في مدل مناسبة المكافرأ

 % العدد تأمدل مناسبة المكاف
 ُُ ِِ مناسبة
 ُٓ َّ حد ما إلىمناسبة 
 ُْ ِٖ مناسبةغير 

 ََُ *َٖ المجمكع
 * العدد يمثل مجموع العامالت الحاصالت عمى عدد مناسب او قميل من المكافآت المادية.          

ىك التقارب  أعبله األمر زاءأ مكف مبلحظتو في استجابة المبحكثاتا يمكؿ أ فأ 
ففي الكقت  .عدـ مناسبتيا أكحد ما  إلىبمناسبتيا  أكبمناسبتيا  الكاضح بيف القائبلت

 ,ليف  الممنكحة تآ%( مف المبحكثات مناسبة المكافُُفيو نسبة بمغت ) أكدتالذم 
أما القائبلت بعدـ مناسبة المكافأة حد ما.  إلى %( مناسبتيآُتبمغ ) أخرلنسبة  أكدت

مف مجمكع الحاصبلت  (%ُْ) إلىلمجيكد المبذكلة فقد شكمت نسبة كصمت  المستممة
 .ة ماديةآعمى مكاف

 سنوات الخدمة -3



 

مف جانب كبيف عدد مف سمككياتو  المكظؼثمة ترابط كاضح بيف عدد سنكات خدمة 
دد سنكات كلعؿ ىذا الترابط ىك الذم يسكغ مناقشة ع .خرآمف جانب في محيط عممو 

كيجيء  .العامميفف الدراسات التي تعني بشؤكف معديد الخدمة مفردات العينة ضمف 
 ألنيابؿ , فحسب  جانب ميـ لذاتو ألنياال في ىذا المبحث التعرض لمدة الخدمة 

 .المرأة العاممة لمتطمبات عمميا مف العكامؿ المؤثرة في مدل تكيؼ كاحدة

مف  أطكؿالعامبلت المكاتي قضيف فترة  أف ىنا تقـك عمى عد   األساسيةكلعؿ الفكرة 
 األخرياتتكيفان لمتطمبات ذلؾ العمؿ مف  أكثريكف  أفينبغي , غيرىف في العمؿ 
كلبياف مدل خدمة المبحكثات  .مناسبة لمتكيؼ نفسو مدةي العمؿ المكاتي لـ يقضيف ف

 .أدناه(  ُْنات التي يستعرضيا الجدكؿ رقـ )البيا تجيءضمف العينة 

 (ُْجدكؿ رقـ )
 تكزيع عينة البحث عمى كفؽ سنكات الخدمة

 % العدد الخدمة عدد سنكات
ِ-ٔ ّّ ُٔ,ٓ 
ٕ-ُُ ْٔ ِّ 
ُِ-ُٔ ْْ ِِ 
ُٕ-ُِ ّٖ ُٗ 
ِِ-ِٔ ِٕ ُّ,ٓ 
 ٔ ُِ فأكثر -ِٕ

 ََُ ََِ المجمكع
 أفتتمثؿ في حقيقة  أعبلهيسجميا حكؿ البيانات  أفمبلحظة يمكف لممطالع كؿ لعؿ أ

لـ تتجاكز سنيف خدمتيف المكاتي ( مف النساء المكظفات كف مف %ٓ,ُٔنسبة تبمغ )
خدمتيف  فأف المكاتي تزيد مدة كمف ثـ. عامان  ُٔضمف الدكائر التي يعممف فييا عف 



 

%( مف المجمكع الكمي ٓ,ّٖ(عامان لـ تزد نسبتيف عف )ِٗ) إلىلتصؿ الحد عف ذلؾ 
 لمعينة.

العامبلت ذكات الخدمة  عدد يةذم يمكف ذكره ىنا لتسكيغ محدكدالتفسير الكحيد ال فإ
 إلىرجع نما يإ (عامان ُٔ-ِمقارنة بذكات الخدمة األقؿ ) عامان( ُٔمف أكثرالطكيمة )

مف بعض اتجيت  إذ( في العراؽ ََِّمجمكعة التغيرات الحاصمة بعد تغيير عاـ )
د مف المرافؽ كالحرميف الشريفيف في كرببلء مؤسسات نحك تشغيؿ المرأة في عدال

 مثبل. كمراكز الشرطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الممخص:

 األساسيةلقد تكفؿ ىذا الفصؿ مف فصكؿ الدراسة بميمة استعراض الخصائص 
 مباحث ىي : أربعة إلىتـ تكزيعيا  إذلمعينة المختارة 

 الخصائص الفردية.أكال: 
 المبحث الثاني: الخصائص االجتماعية.ثانيا: 
 المبحث الثالث: الخصائص التربكية.ثالثا: 
 المبحث الرابع: الخصائص االقتصادية.رابعا: 

الخصائص الفردية المتمثمة  ؿاألك كبناء عمى ىذا فقد استعرضت الدراسة في مبحثيا 
في حيف ركز المبحث الثاني عمى عدد مف الجكانب , بالتكزيع العمرم لعينة البحث 

 إلىكما تعرض ,  بخاصةكالصغار منيـ  بعامة األبناءكعدد  الحالة الزكاجيةبالمتمثمة 
المبحث الثالث فقد تخصص  أما .ميمة تحديد الخمفية االجتماعية لممبحكثات

ناكؿ الجانب المتعمؽ ت إذالتربكية لعينة المبحكثات  بعض مف الخصائص باستعراض
فضبلن عف تعرضو لذلؾ الجانب المتمثؿ بالدكرات ,  بالتحصيؿ الدراسي لممبحكثات

ميمة تحديد ليي الفصؿ بالمبحث الرابع الذم تعرض لينت, التعميمية كالتدريبية 
الخصائص االقتصادية لمعينة كالمتمثمة برأم عينة البحث حكؿ مدل كفاية المرتبات 

لمجمكعة مفردات ت الممنكحة آعرضو لذلؾ الجانب المتعمؽ بالمكافالشيرية فضبلن عف ت
دمة كمبمغ الراتب المستمـ عينة البحث , كنظران لتمؾ العبلقة الرابطة بيف عدد سنكات الخ

 تـ عرض تمؾ السنكات في سياؽ معالجة المردكد المادم في عمؿ عينة البحث.

 

 تمييد



 

ليذا البحث  األساسيةليذا الفصؿ في استعراض البيانات  األساسيتمثؿ اليدؼ  
 .كالمرتبطة بعدد مف الجكانب ذات العبلقة بأداء عينة البحث ألشكاؿ مف العمؿ الميمي

 , التي يشتمؿ عمييا االستبياف كلتحقيؽ ىذا اليدؼ سيتـ استعراض المعطيات الميدانية
مجمكعة مف الجكانب  إلىفي التعرض منيما ص األكؿ صتخيف بحثمكذلؾ مف خبلؿ 

التي ينبغي المياـ السيما ما يتعمؽ منيا بطبيعة ك ,  ذات العبلقة بمظاىر العمؿ الميمي
مع , تمؾ المياـ تخصيصيا لينبغي التي كبعدد الساعات , عمى المبحكثات انجازىا ليبلن 

 األسباب إلىذلؾ سيتـ التعرض إلى  أضافة .شيريان العمؿ  ياـأتحديد لمتكسط عدد 
كقؼ المبحكثات مف تحديد لممع انخراط المبحكثات في ذلؾ النكع مف العمؿ  إلىالداعية 

 الميمي. عف العمؿالعامبلت رضا مدل  إلىيتـ بعد ذلؾ التعرض , لو مي عنمسألة التخ
مجمكعة المشكبلت الفردية  إلىسيتـ التعرض فىذا الفصؿ  مففي المبحث الثاني  أما

مف النساء ضمف العينة ألعماليف مجمكعة تأدية المترتبة عمى كاالقتصادية كاالجتماعية 
 الميمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مظاىر العمل الميمي  المبحث األول:
بحث عددا مف الجكانب الميمة كالمتمثمة في يمي في ىذا الممظاىر العمؿ ال غطيت 

عنكاف الكظيفة األساسية لممبحكثات أكالن , ثـ متكسط عدد الساعات العمؿ في الميمة 



 

الكاحدة ثانيان. أما طبيعة المسؤكلية التي ينبغي عمى العامبلت تأديتيا فتجيء في 
األسباب ك التسمسؿ الثالث , ثـ عدد أياـ العمؿ الميمي شيريان ضمف التسمسؿ الرابع , 

 فالتسمسؿ الخامس. أما في التسمسمييتقع في ثناء الميؿ أؿ الداعية  إلى أداء العم
السادس كالسابع فيحتميما كؿ مف مدل استعداد المبحكثات لمتخمي عف أداء العمؿ الميمي 

 كمدل رضاىف عف عمميف قيد الممارسة.   
 طبيعة الوظيفة -ُ
في عدد مف عماؿ التي تتكفؿ مجمكعة العامبلت ليبلن بميمة انجازىا طبيعة األ حددتت
 ( أدناهُٓالتي تحددىا البيانات المعركضة في الجدكؿ رقـ ) كظائؼال

 (ُٓجدكؿ رقـ )
 عنكاف الكظيفة التي تتكفؿ عينة البحث بانجازىا ليبلن 

 % العدد كظيفةعنكاف ال
 ممرضة -
 صيدالنية -
 طبيبة -
 كفنية أدارية -
 مراقبة قسـ داخمي -
 عاممة في المرقديف المقدسيف -
 شرطية -
 عاممة -

ٕٔ 
ُّ 
ُْ 
ِِ 
ّْ 
ِٔ 
ُِ 
ُِ 

ّّ,ٓ 
ٔ,ٓ 
ٕ 
ُُ 
ُٕ 
ُّ 
ٔ 
ٔ 

 ََُ       ََِ المجمكع
 

ف مفالممرضات المكاتي يتكحصة النسبة األعمى بيف مفردات العينة كانت مف  أفكيبدك 
سكاء كانت تمؾ المستشفيات , بميمة الخفارة الميمية في المستشفيات التي يعممف فييا 

ف قمالمكاتي ي أما .%( مف العينةٓ,ّّبمغت نسبتيف ) إذ, مستشفيات كالدة  أكعامة 
ة في بثكثاـ الداخمية ضمف الجامعات المبميمة رعاية الطالبات في عدد مف األقس

 عف .أما%( مف العينةُٕفقد جاء تمثيميف بنسبة  بمغت ), المحافظات المختارة لمدراسة 



 

 أما .%(ُّالمقدسة في كرببلء فقد شكمت نسبة بمغت )الدينية العامبلت ضمف المراقد 
 أكالنسب األخرل مف العينة فقد تكزعت عمى عدد مف النساء العامبلت كصيدالنيات 

%( ك ٓ,ٔ) بمغت نسبتيف ضمف العينة إذشرطيات فنيات أك ك إداريات  أكطبيبات 
 %( كعمى التكالي.ٔ%( ثـ )ُُ%( ك)ٕ)

 ساعات العمل ليالً  -2
عدد ساعات العمؿ التي ينبغي عمى المكظفات قضاءىا ضمف الميداف الذم يتراكح  

تحديد قانكف العمؿ السارم لساعات العمؿ  معك  يان ليم ةساع( ُْإلى ْ)ىف فيو بيف
ما يعرؼ  ؽفبعضا مف المبحكثات يعممف عمى ك  أف إال بثماف ساعات فقط , الميمي

( ْ) إلىبالمناكبة  التي تتكفؿ المكظفة فييا بما يترتب عمييا مف العمؿ خبلؿ فترة تمتد 
 كىكذا.العمؿ المطمكب إكماؿ ساعات تتسمـ غيرىا ميمة 

 (ُٔجدكؿ رقـ )
 خبللياالميمي تكزيع عينة البحث عمى كفؽ عدد الساعات التي ينبغي أداء العمؿ 

 % العدد عدد الساعات
ُْ 
ٖ 
ْ 

ُْٔ 
ِْ 
ُِ 

ّٕ 
ُِ 
ٔ 

 ََُ ََِ المجمكع
ة ف النسبة األكبر مف المبحكثات كالبالغإف أعبله( ُٔكاضح في الجدكؿ رقـ )ىك ككما 

مف الساعة  مإ, ( ساعة ُْ) إلىمدة تمتد  ف%( كف ممف تستغرؽ مسؤكليتيّٕ)
المكاتي المبحكثات  أما .صباح اليـك التاليمف السادسة ليبلن كحتى الساعة الثامنة 

( ساعات فمـ تتجاكز  نسبتيف ٖ)إلى بالعمؿ  غالياإشالتي ينبغي  تستغرؽ الفترة
%( مف ٔ) مىمقابؿ نسبة قميمة جدان لـ تزد عكذلؾ , %( مف مجمكع العينة ُِ)

عماليف عمى شكؿ مناكبة ليمية ال تتجاكز المناكبة الكاحدة أالمبحكثات المكاتي يؤديف 



 

كمو يمثؿ السمة الغالبة لعينة  استغراؽ العمؿ الميؿ فإفبعامة ك  .( ساعات فقطْ)
 البحث.

 مبحوثاتمى الالمسؤولية المترتبة ع -3
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ  .عماؿأما الذم عمى المبحكثات القياـ بو ليبلن مف     

كيبدك مف خبلؿ المعطيات  .تضميف استمارة البحث الميداني فقرة تحمؿ ىذا المعنى
( أدناه احتبلؿ تمؾ المسؤكليات المتثممة  ُٕالرقمية التي يشتمؿ عمييا الجدكؿ رقـ )

 ةشكاؿ المسؤكليأكاف الصدارة بيف م , برعاية المرضى الراقديف في المستشفيات ليبلن 
%( مف المبحكثات المكاتي ٖٓإلى تأكيدىا نسبة كصمت إلى ) تاألخرل حيث عمد

في بعض فنيات  أكإداريات  أكصيدالنيات  أكطبيبات  أكممرضات  ماإيعممف 
 المؤسسات الصحية في المحافظات.

%( مف المبحكثات ضمف العينة ُٕبمغت ) ض بيا نسبةالميمة الثانية التي تني أما
يجيء بعدىا  .فتتمثؿ برعاية مجاميع مف الطالبات الجامعيات في األقساـ الداخمية ليبلن 

تمؾ المسؤكلية المترتبة عمى عدد مف النساء المنخرطات في قسـ الشرطة ك المتمثمة 
شكمت ىذه الميمة   إذسجكف النساء د مف السجينات المقيمات في بعض عداأبرعاية 

 .%( مف العينةٔ) إلىبمتطمباتيا نسبة كصمت بميمة اإليفاء مسؤكلية تخصص 
 

 (ُٕجدكؿ رقـ )
 المسؤكلية المترتبة عمى العامبلت ليبلن طبيعة 

 % العدد المسؤكلية



 

 رعاية المرضى الراقديف في المستشفى -
 رعاية شؤكف الطالبات المقيمات في األقساـ الداخمية -
 رعاية شؤكف الزائريف لبعض العتبات المقدسة -

 حماية السجينات في بعض سجكف النساء -

*عامبلت الخدمة في بعض المؤسسات -
 

ُُٔ 
ّْ 
ِٔ 
ُِ 
ُِ 

ٖٓ 
ُٕ 
ُّ 
ٔ 
ٔ 

 ََُ ََِ المجمكع
 .%( من العينة6عامالت التنظيف فمم تزد نسبتين  عن ) أما*    

 أيام العمل خالل الشيرعدد  -4
مؤشران في العمؿ ليبلن عاممة  أـتي تكمؼ بيا المرأة مكظفة كانت يمثؿ عدد المرات ال 

ميمة  يسر أككبة صع دلتؤثر في الكعي بم أفي مف شأنيا مف المؤشرات العديدة الت
عف تستفيـ كاستجابة لكاحدة مف فقرات االستبياف التي  ا.العمؿ الميمي المترتب عميي

عدد المرات التي تتكفؿ بيا المرأة ل متباينة أكقاتتثبيت  إلى العينةاتجيت المذككر  األمر
يمخص تمؾ  اهأدن( ُٖكالجدكؿ رقـ ) .بميمة العمؿ ليبل ضمف الشير الكاحد

 .االستجابات
أف مف ابرز ما يطالعنا بو الجدكؿ أدناه يتمثؿ في حقيقة أف النسبة الغالبة مف   

كلذا  %( ىف مف المكاتي ينحصر عمميف خبلؿ الميؿ حسب.َٔالمبحكثات كالبالغة )
( يكـ ُٓ-ُْ( ليمة كذلؾ مقابؿ )ُٓ-ُْيتراكح عدد الميالي التي يعممف خبلليا بيف )

  استراحة.
 

 (ُٖجدكؿ رقـ )
 ليبلن في الشير الكاحد أياـ العمؿعدد متكسط 

 % العدد عمؿ خبلؿ الشيرال أياـعدد 
 ِّ ْٔ يكمان  ُْ



 

 ليمة شيريان ُٓ
 لي شيريان الي ٖ
 ليالي ْ

ْٕ 
ٔٔ 
ُْ 

ّٕ 
ّّ 
ٕ 

 ََُ ََِ المجمكع
( ٖيتحدد عمميا بػػ ) ف%( مف العينة فتكزعت بيف مَْالنسبة المتبقية كالبالغة ) أما
 إذ( لياؿ ْ%( مف العينة كبيف المكاتي ال يتكمفف بأكثر مف )ّّبمغت نسبتيف ) آذليالي 

 %( مف مجمكع العينة. ٕلـ تتجاكز نسبتيف )
 ممارسة العمل الميمي إلىاألسباب الداعية  -5
مي مف النساء في العمؿ المي ةانخراط مجمكع إلى الداعية األسبابيمثؿ البحث في  

كبناء عمى ىذا اشتممت  .ىذا العمؿ زاءأ المرأةيا قتراب مف المشاعر التي تكنلبل ةمحاكل
عمى سؤاؿ يستفيـ عف األسباب الداعية  العينة إلىمف فقرات االستبياف المقدـ  ةكاحد
يستعرضيا الجدكؿ  ككما ىك كاضح مف البيانات التي .قبكؿ ممارستيا لذلؾ العمؿ إلى

قد أكدت بأف  تمف العينة كان( %ٔٓ)نسبتياتبمغ  غالبية مف المبحكثاتف إ( فُٗرقـ )
اقؿ  ةكذلؾ مقابؿ نسب, فييا  فذلؾ  يحصؿ بكصفو استجابة لمتطمبات الكظيفة التي ى

 أما.ضركرية لممجتمع ةخدمعمميا ىذا يمثؿ باف  أكدتكانت قد ( %ِٕ)جاكزتلـ ت
حريتيا فقد كتأكيد يعبر عف استقبلليتيا  إنمالمعمؿ الميمي  المرأة ةسممار  أف أكدفالمكاتي 

%( عددان مف األسباب ْىذا كقد أكدت نسبة اقؿ لـ تتجاكز ) (.%ُِ)بمغت نسبتيف 
 انو يكسب المرأة قدران مف التجربة الضركرية في الحياة.  أكاألخرل كالرغبة في التغيير , 

 (ُٗجدكؿ رقـ )
 االنخراط في العمؿ الميمي إلىاألسباب الداعية 

 % العدد األسباب



 

 ألنو جزء مف متطمبات الكظيفة -
 الرغبة في تقديـ الخدمة لمناس -
 بلليةالرغبة في تحقيؽ االستق -
 أخرسبب  -

ُُِ 
ْٓ 
ِْ 
ٖ 

ٓٔ,ٔ 
ِٕ,ّ 
ُِ,ُ 
ْ 

 ََُ *ُٖٗ المجمكع
 ىذه الفقرة.ان من المبحوثات إجابة عن ت* لم تقدم اثن      

 مف المبحكثات طمب,  أكثرالعمؿ الميمي  زاءأ ينةالعكلبلقتراب مف مكقؼ مفردات   
نشداد أمف فقرات االستبياف يستفيـ عف مدل  ةعف تساؤؿ اشتممت عميو كاحد اإلجابة

التساؤؿ فيك كآالتي ))  أما ة.متكرر  ةليمي عماؿآلما يمارسنو مف  العينةالعامبلت ضمف 
انو ال  إاليشبو العمؿ الذم تمارسينو  خرآعمؿ  إلىلبلنتقاؿ  الفرصةلك تييأت لؾ 
فيؿ تكافقيف؟ فكانت  النياريةنشاط خارج نطاؽ ساعات العمؿ  أميتطمب منؾ 

 ( أدناه.َِاالستجابة كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ)
%( ّٔىك ذلؾ االستعداد الذم أبدتو نسبة بمغت ) هدناأما يطالعنا بو الجدكؿ  أف

رغبة في التخمص مما يرتبو العمؿ , خرآعمؿ  إلى فآلالبلنتقاؿ مف العمؿ الذم تؤديو 
فقد , أنيف ربما يكافقف عمى ىذا االنتقاؿ  أكدفالمكاتي  أما,  الحالي مف العمؿ ليبلن 

ال نسبة لـ إجبف بعدـ امتبلكيف لمثؿ ىذه الرغبة كلـ ي .%(ٓ,ّٕ) إلىكصمت نسبتيف 
 .%(ٓ,ِٔ)تتجاكز 

 
 

 (َِجدكؿ رقـ )                              

 % العدد خرآعمؿ  إلىمدل الرغبة في االنتقاؿ 



 

مدل                
المبحكثات  استعداد 
عف العمؿ  لمتخمي 

 الميمي
 

 
 
 
 

 
يتمثؿ في حقيقة امتبلؾ النسبة  أعبلهما يمكف الخركج بو مف استقراء البيانات  فإ  

 خرآعمؿ  إلى%( مف العينة لمرغبة باالنتقاؿ مف العمؿ الحالي ٓ,ّٕكالبالغة ) األكبر
 أكدفالمكاتي ك %( ٓ,ِٔكاتي لـ تتجاكز نسبتيف )مع استثناء لعدد مف المبحكثات الم ,

 تعمقيف  بالكظيفة التي يزاكلنيا.
تمثؿ استجابة مف العينة  نماإ أعبلهالبيانات  أفكمف المناسب التأكيد ىنا عمى حقيقة   

التي لمتخمص مف المشكبلت  إالال لشيء  .األخرلالعمؿ جكانب لمعمؿ الميمي دكف بقية 
 تتكلد عف العمؿ الميمي. أفيمكف  أكتتكلد 

 الرضا عن العمل الميمي -6
مي الذم تمارسو العينة بشكؿ عدد مف المظاىر الميمة لمعمؿ المي إلىبعد التعرض    
ىذا  .لى مدل رضا المبحكثات عف عمميفاالتعرؼ  إلىسعت الدراسة , قطع تم كان دائم
ات لكاحدة مف بة المبحكث( أدناه استجاُِمثؿ البيانات التي يعرضيا الجدكؿ رقـ )كت

عف العمؿ العاـ رضا العف مدل  ستفيـكالتي ت, عمييا االستبياف  الفقرات التي اشتمؿ
 الميمي عند المبحكثات.

 

 نعـ أكافؽ عمى االنتقاؿ -
 ربما أكافؽ عمى االنتقاؿ -
 ال أكافؽ -

ِٕ 
ٕٓ 
ّٓ 

ّٔ 
ّٕ,ٓ 
ِٔ,ٓ 

 ََُ ََِ المجمكع



 

 
 (ُِجدكؿ رقـ )

 الرضا الكمي عف العمؿ الميمي عند المبحكثات
 % العدد الرضا الكمي عف العمؿ

 راضية عف العمؿ تماما -
 حد ما إلىراضية عف العمؿ  -
 غير راضية -

ِٔ 
ّٖ 
ٓٓ 

ُّ 
ُْ,ٓ 
ِٕ,ٓ 

 ََُ ََِ المجمكع
ثمث العينة  إلىلقد مثمت العامبلت المكاتي أكدف رضا تاما عف العمؿ نسبة كصمت  

حد  إلىعمميف الميمي  العامبلت المكاتي أكدف رضاىف عف أما .%(ُّبمغت ) إذاتقريبا 
ىذا كقد أكدت نسبة غير  .مف العينة (%ٓ,ُْ) إلىنسبة ميمة كصمت  فما فقد شكم

 .بعامةبممارستو  قـكتعدـ رضاىا عف العمؿ الذم  (%ٓ,ِٕ)إلىقميمة كصمت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المبحث الثاني: المشكالت الناتجة عن العمل الميمي
كىي مشكبلت مف , تصادفيا العامبلت ليبلن  أفثمة بعض المشكبلت التي يمكف تكقع  
كانطبلقا  .بخاصة العمؿ ليبلن كنحك  بعامةالعمؿ تؤثر سمبا في تكجياتيف نحك  أفنيا أش

جتماعية المشكبلت النفسية كاال إلىجزء مف المبحث ىذا المف ىذا سيتـ التعرؼ في 
 .ليبلن  الكاجباتي اثناء تأديتيأعاممة  اككاالقتصادية التي تكاجو المرأة مكظفة كانت 

 والنفسية:المشكالت الشخصية  -1
يتركيا في شخصيات عدد  أفيمكف النفسية التي  اآلثارالعديد مف  بعامةلمعمؿ الميمي  

ا لكاحدة مف مفردات العينة في استجابتي أكدتوما  إلىكذلؾ استنادا , مف العامبلت ليبل 
مف مشكبلت نفسية  نوطمب مف المبحكثات تسجيؿ ما يعانيالمفتكحة التي ت األسئمة

في الجدكؿ  ةكالتي تبدك كاضح, تأديتيف لمتطمبات ذلؾ العمؿ كبعده  أثناءكشخصية 
 .أدناه( ِِرقـ )

 (ِِجدكؿ رقـ )
 العمؿ الميميجراء المشكبلت النفسية التي تعاني منيا العامبلت 

 % العدد طبيعة المشكبلت
 اضطرابات النـك -
 الشعكر بالعزلة -
 الشعكر بالكآبة كالضجر -
 الشعكر بالتعب -
 الحركة ءبالضيؽ مف بط كرشعلا -
 مشكبلت أية ال أعاني مف  -

ِٕ 
ّٓ 
ِّ 
ُُ 
ِِ 
ِٖ 

ّٔ 
ُٕ,ٓ 
ُٔ 
ٓ,ٓ 
ُُ 
ُْ 

 ََُ ََِ المجمكع
شيكعا بيف المبحكثات في اضطرابات النـك التي  األكثرتمثؿ المشكمة الشخصية ت 

ىذا  بحكثاتمالكيفسر عدد مف  .السيما في الميمة البلحقة لميمة العمؿ, يتعرضف ليا 
مف , العمؿ في الميؿ كبيف العمؿ النيارم المزج بيف  أفعف طريؽ ربطو بحقيقة  األمر



 

 ةالمشكم أما. مف المبحكثات %(ّٔنـك لما نسبتو )ال أكقاتيربؾ عممية تنظيـ  أفشأنو 
%( مف العينة بتمؾ المشكمة ٓ,ُٕفتتجسد في شعكر نسبة تبمغ ) الثانية الشخصية

المشكمة التي تـ تأييدىا ىي , مزاكلة العمؿ الميمي  إثناءالمتمثمة بالعزلة عف المجتمع في 
مف مشرفات القسـ  خرآمف عدد مف المسؤكالت عف المراقبة في سجف النساء مع عدد 

مركر  إلى بعض المبحكثات أشارتكما  أك, كالضجر  بالكآبةشعكر ال أما .الداخمي
فقد شكؿ مشكمة  .ثنائوأتقؿ الحركة  إذ, ساعات ثقيمة كبطيئة خبلؿ فترة العمؿ الميمي ال

المتمثمة يجيء بعدىا تمؾ المشكمة  .%( مف مجمكع المبحكثاتُٔنفسية لما نسبتو )
ىذا  .%( مف العينةُُ) أكدتياالحركة ليبل كالتي  ءبالشعكر بالضيؽ بسبب بط

عمى , مف العينة شعكرىف بالتعب  (%ٓ,ٓ)تبمغ  نسبة ضئيمة أكدتوما  إلى باإلضافة
لـ تشر  كأخيرا .العمؿ الميمي مقارنة بضكضاء النيار أثناءمحدكدية الحركة مف رغـ ال

تأديتيف لمعمؿ  أثناء ةمشكمأية عدـ معاناتيف مف  إلى% ُْغير نسبة قميمة لـ تتجاكز 
 ليبلن.
كالمشكبلت النفسية , د مف عممية الربط بيف العمؿ الميمي مف جانب كلغرض التأك    
مف المبحكثات في كاحدة مف فقرات  طمب خرآمف جانب  ليياإيتـ التعرض ي الت

النيارم فيما يتعمؽ بمدل  خركاآليقمف بعممية مفاضمة بيف العمؿ الميمي  أفاالستبياف  
استجابة المبحكثات  أدناه( ِّكؿ رقـ )عرض الجدكي .المشكبلت النفسية المترتبة عمييما

 .األمرحياؿ ىذا 
 
 
 
 

 (ِّجدكؿ رقـ )                                  
 مقارنة بيف العمميف الميمي كالنيارم في ما يتمخض عنيما مف مشكبلت نفسية



 

 % العدد المشكبلت النفسية
 المشكبلت النفسية التي تتعرض ليا العامبلت ليبل أكثر -
 المشكبلت النفسية التي تتعرض ليا العمبلت نيارا أكثر -
 معانات المشكبلت في النظاميف ال فرؽ بيف  -

ُِٖ 
ِٔ 
ْٔ 

ْٔ 
ُّ 
ِّ 

 ََُ ََِ المجمكع
مف مشكبلت نفسية يتعرض ليا , ان ينيار  أكان كاف يليم, كمع القناعة بعدـ خمك العمؿ  

غريب بعض الشيء ىك تمؾ القناعة التي أبدتيا نسبة ف ما ىك إف,  ثنائيماأالعاممكف 
ط النفسية تنبع أساسا عف اف المشكبلت كالضغك ب%( ْٔكبيرة مف المبحكثات بمغت )

مف المبحكثات فقط كف مف %( ُّف )إكبالمقابؿ ف .شكاؿ مف العمؿ الميميأممارسة 
فات تجيء نتيجة عدد مف المكظ ياالمشكمة النفسية التي يعاني أفالمكاتي يريف حقيقة 

تمؾ ربطف المكاتي  أما .شد كاكبر حجمان أألنيا ضغكطات لضغكط العمؿ نياران , 
%( مف ِّكبل النمطيف مف العمؿ دكف تفريؽ فقد كصمت نسبتيف إلى )بالمشكبلت 

 مجمكع العينة.
عمييا  كاحدة مف الفقرات التي اشتمؿ إلىكفي السياؽ نفسو كاستجابة مف عينة البحث  

عند مراض الجسمية ظيكر بعض األتأثير العمؿ الميمي في كالتي تستفيـ عف االستبياف 
كالجدكؿ رقـ المذككر  األمر%( ُٔنسبة ضئيمة لـ تتجاكز ) إالؤيد لـ ت,  المبحكثات

 ( يبيف ذلؾ.ِْ)
 
 
 

 (ِْجدكؿ رقـ )
 مراض الجسمية التي تعاني منيا المبحكثات جراء عمميف ليبلاأل

 % العدد مراض الجسميةاأل



 

 مراض المزمنةنعـ أصبت ببعض األ -
 اآلالـ البسيطة أحيانابعض أعاني  -
 ال أعاني مف إم مرض  -

ِّ 
ّْ 
ُّْ 

ُٔ 
ُٕ 
ٕٔ 

 ََُ ََِ المجمكع
مراض المزمنة كالسكرم كارتفاع األ ف المكاتي أكدف إصابتيف ببعضإكعمى العمـك ف 

معانتيف مف  إلىالمكاتي أشرف  أما .مف العينة (%ُٔ)ضغط الدـ لـ تتجاكز نسبتيف 
لممارسة ضعؼ البصر نتيجة  أكأحيانا  لظيرا ـالآكبعض الحاالت المرضية البسيطة 

ف إكبذلؾ ف -( %ُٕ)لـ تتجاكز  -ىي األخرل  فقد كانت نسبتيف منخفضة العمؿ ليبلن 
بأم مرض يمكف  ادـ إصابتيكانت قد بينت ع (%ٕٔ)البالغة ك النسبة األكبر مف العينة 

 العمؿ ليبلن. إلىزل يع أف
 المشكالت االجتماعية: -2
 كالعاممة في الميؿ بعامةالعاممة تتعدد كتتنكع المشكبلت االجتماعية التي تكاجو المرأة   

, فمكقؼ األىؿ كالزكج كحاجة األطفاؿ كالنظرة االجتماعية المتدنية كغيرىا  ,بخاصة 
كانطبلقا مف ىذا األمر سيتـ  .تضع المرأة في كضعية محرجة أفعكامؿ مف شأنيا 

 االجتماعية.ذات الطبيعة مجمكعة تمؾ المعكقات  إلىالتعرض ىنا 
 مدى الشعور بالمشكالت االجتماعية  -1

قبؿ الشركع باستقراء بعض مف المشكبلت االجتماعية التي تكاجييا عينة البحث جراء 
مدل كعي المبحكثات بكجكد تمؾ  ئتستقر  ةكقفلمعمؿ الميمي البد مف ممارستيا 
مر خصصت كاحدة مف فقرات االستبياف لتستفيـ مف ىذا األمف ؽ تحقمكل .المشكبلت

 .ببعض المشكبلت االجتماعية المبحكثات عف مدل شعكرىف بارتباط عمميف ليبلن 
 زاء الفقرة المذككرة.أ( أدناه استجابة المبحكثات ِٓكيستعرض الجدكؿ رقـ )

 (ِٓرقـ ) جدكؿ
 عدد مف المشكبلت االجتماعيةظيكر دكر العمؿ الميمي في 



 

 % العدد االجتماعيةالمشكبلت ك العمؿ الميمي 
 يكبير في المشكبلت التي تكاجين لمعمؿ الميمي دكر -
 مشكبلت بسيطة ناتجة عف العمؿ ليبلن ثمة  -
 ال تكجد مشكبلت ناتجة عف العمؿ ليبلن  -

َٖ 
ِٖ 
ّٖ 

َْ 
ُْ 
ُٗ 

 ََُ ََِ المجمكع
ف أكؿ ما يمكف مبلحظتو عمى البيانات التي يحتكييا الجدكؿ أعبله ىك ذلؾ أ  

لتي التقارب بيف نسبة كؿ مف المكاتي أكدف كجكد عدد مف المشكبلت االجتماعية ا
الكجكد المحدكد لتمؾ  إلىممف أشرف  خرياتكاأل%( َْالبالغة )ك يعانيف منيا 
كىكذا شكؿ المكاتي أكدف كجكد بعض المشكبلت  (.%ُْ)بمغت نسبتيف  إذالمشكبلت 

 تكعمى ىذا فقد شكم .مف العينة (%ُٖ)إلىكصمت ميمة بسيطة نسبة  أـمؤثرة 
ثناء أدائيف العمؿ الميمي نسبة كصمت أالمكاتي أكدف عدـ مكاجيتيف ألم مشكمة 

معظـ المكاتي  أفىذا السياؽ عمى حقيقة في  كال بد مف التأكد .مف العينة( %ُٗ)إلى
مف العامبلت في  أماالمشكبلت الناتجة عف العمؿ الميمي كف  مكاجيتيفعدـ أكدف 

البعد  أف.مف المكاتي يمارسف مينة الطب أكستيف )الحسينية كالعباسية( الحضرتيف المقد
العمؿ الميمي  كمحدكدية أياـ, الديني الذم يشتمؿ عميو العمؿ في الحضرتيف المقدستيف 

مصا قي أفمف شأنيما , في الشير الكاحد  ال تتجاكز ليمتيف إذ طبيباتال لمكثير مف
كذلؾ خبلفا لما ىك عميو  .شعكر العامبلت بكجكد المشكبلت الناتجة عف عمميف ليبلن 

يكما  (%ُْ)إلىحاؿ زميبلتيف المكاتي ينيضف بمسؤكلية العمؿ ليبل ألياـ متعددة تصؿ 
 دينيان. –معنكيا  أـ كاف مادياسكاء , يشعرف  بكجكد مردكد  أفكدكف 

 طبيعة النظرة االجتماعية لمعاممة لياًل: -2
 إذاتككف دافعان لمتعمؽ بو ,  أفيمكف  أنياالنظرة االجتماعية لمعمؿ في  تتمثؿ أىمية

ما كانت تمؾ النظرة  إذاتككف مشكمة لمعامميف ,  أفكانت تمؾ النظرة ايجابية. كما يمكف 



 

( أدناه لتقدـ ِٔتجيء البيانات التي يستعرضيا الجدكؿ رقـ ) سمبية. كألىميتيا تمؾ ,
 ثناء الميؿ.أتصكران عف طبيعة النظرة االجتماعية التقميدية لما تزاكلو العينة مف أعماؿ 

 (ِٔجدكؿ رقـ )
 طبيعة النظرة االجتماعية التقميدية لممرأة العاممة ليبلن 

 % العدد النظرة االجتماعيةطبيعة 
 تميؽ بالمرأةنظرة ال  -
 المجتمع ال يبالي كثيران  -
 نظرة ايجابية -

ُٖ 
ٕٓ 
ِٔ 

َْ,ٓ 
ِٖ,ٓ 
ُّ 

 ََُ ََِ المجمكع
 مع ما ىك متكقع فاف مجمكعة غير قميمة مف المجيبات بمغت نسبتيا كانسجامان  
المرأة  إلىكجكد نظرة سمبية كغير الئقة  يكجييا المجتمع  أكدتمف العينة  (%ٓ,َْ)

فقد بمغت , المجتمع بأمرىف  مباالةعدـ  أكدفالمكاتي  أما .الميؿ ثناءأالتي تعمؿ 
ف التأكيد عمى النظرة االيجابية المشجعة لممرأة في عمميا إكبالمقابؿ ف (.%ٓ,ِٖ)نسبتيف

ؿ التفسير المناسب ليذا التبايف لعك  .فقط( %ُّ)الميمي جاء معبرا عف رأم نسبة بمغت 
التي تتكفؿ مجمكعة  عماؿاألة يستدعي التمييز بيف في نظرة المجتمع لممرأة العامم

النظرة االجتماعية السمبية لممرأة التي تمارس مينة  أففبل شؾ في  , انجازىا ليبلن النساء ب
مبلت في عدد مف ابعدد مف الع األمرايجابية حينما يتعمؽ  أخرل إلى التمريض تنقمب
 مفخرة لمكاتي يزاكلنو. رياألخربما عد ىذا العمؿ  إذ, المراقد المقدسة 

كالستكماؿ مناقشة المشكبلت االجتماعية التي تعاني منيا المرأة جراء عمميا ليبلن , 
تحدد فييا المبحكثة مكقفيا مف أكلئؾ الذيف ال  أفطالبت كاحدة مف فقرات االستبياف 

ي الفقرة فيكجيكف إلييا شيئا مف االنتقاد كالتجريح , كالذيف حددكا مكقفيـ ف يقدركف عمميا
شيء مف التبايف  إلى( أدناه ِٕالسابقة. كتشير البيانات التي يشتمؿ عمييا الجدكؿ رقـ )



 

 إلىالنظر  إلىالتي يصر البعض زاء النظرة السمبية أفي ردكد أفعاؿ المبحكثات 
 العامبلت ليبلن مف خبلليا.

 (ِٕجدكؿ رقـ )
 زاء النظرة السمبية إلييفأردكد أفعاؿ المبحكثات 

 % العدد ردكد الفعؿ طبيعة
 تتأثريف كثيران  -
 حد ما إلىتتأثريف  -
 ال تتأثريف -

ّٖ 
ٓٔ 
ْْ 

ِٕ,ٓ 
َْ,ٔ 
ُّ,ٗ 

 ََُ *ُّٖ المجمكع
 (.26نظر الجدول السابق رقم)يالتقدير العالي الذي يبديو المجتمع لما ينيضن بو من مسؤوليات لياًل ,  أكدنسبق أن  ( مبحوثة62*تم استثناء )

إنيف متأثرات  إلى أما%( مف المبحكثات أشرف ٖٔكبداية فاف نسبة ميمة تجاكزت )
بمغت نسبتيف  إذكثيران مف النظرة السمبية التي ينظر مف خبلليا البعض إلييف 

 إلىحد ما , كبنسبة كصمت  إلىمتأثرات مف تمؾ النظرة  أنيف إلى أك%( ٓ,ِٕ)
تأثرىف مما يقكلو البعض عنيف المكاتي أكدف عدـ  أما%( مف مجمكع العينة. ٔ,َْ)

%( مف مجمكع المبحكثات البالغ َْما يقرب مف ) إلىكعف عمميف فقد كصمت نسبتيف 
 ( مبحكثة.ُّٖعددىف )
في العراؽ عمى  األسرتحرص العديد مف  ناقدة ,ص مف النظرة االجتماعية الكلمتخم

كلذا  .الميف التي ال يدعميا المجتمع ف تمؾع -األمرقدر ما يسمح بو  -بناتيـ  بعادأ
كىك في الكثير مف , الدفاع عف نفسيا  إالة العاممة مف جانبيا مف كسيمة ال تجد المرأ

ي تعرض ليا المجتمع في كمع التغيرات الكثيرة كالكبيرة التدفاع غير مجد.  األحياف
كما زالت , شيئا مف ترسبات الماضي ما زالت تفعؿ فعميا ىنا كىناؾ  أف إالالعراؽ 

كلمتحقؽ مف طبيعة المكاقؼ التي  .بعض مف النساء العامبلت يجدف حرجا في ذلؾ
زكج  أماالستفياـ عف مكقؼ الزكج سيتـ  األمرسر المبحكثات مف ذلؾ أتتبناىا 



 

بة المبحكثات عددا مف المكاقؼ استجا أفرزتككما ىك كاضح كمتكقع فقد . أكالن  المبحكثة
 .أدناه( ِٖالتي يشتمؿ عمييا الجدكؿ رقـ )

 (ِٖجدكؿ رقـ )
 مكقؼ أزكاج المبحكثات مف عمميف ليبلن 

 % العدد مكقؼ األزكاج
 مكقؼ متعاكف -
 مكقؼ غير مبالي -
 مكقؼ معارض -

ّْ 
ِٓ 
ِْ 

ِٔ,ٔ 
َْ,ٔ 
ِّ,ٖ 

 ََُ *ُِٖ المجمكع
 . ىو عدد المبحوثات المتزوجات فقط *ىذا         

ىك ذلؾ التأكيد المقدـ مف ما نسبتو  أعبلهف أكؿ ما يطالعنا بو الجدكؿ في أ 
لما تستدعيو الكظائؼ التي  أزكاجيفمف العينة حكؿ ذلؾ التفيـ الذم يبديو  (%ٔ,ِٔ)

 عدـ إلى أشرفالعامبلت المكاتي  أما .ىف فييا مف مسؤكليات يقع في مقدمتيا العمؿ ليبلن 
 أما( %ٔ,َْ)إلىحياؿ العمؿ الذم يمارسنو فقد كصمت نسبتيف  أزكاجيفمباالة 
نسبة ميمة تقترب  كافقد شكم ر زكجاتيـ في العمؿ ليبلن الذيف يعارضكف استمرا األزكاج
 .(%ٖ,ِّ)بمغت  إذمجمكعة المتزكجات  ثمثمف 
مجمكع األميات بحممو  ءتنك  ءمف عب بعامةفاؿ في العائمة ما يمثمو كجكد األط أما 

كلبياف ىذا  يدانيان.ينبغي العمؿ عمى تحديدىا مالتي فأمر لو تأثيراتو  , العامبلت ليبلن 
 فقان تكزيع عينة البحث ك  إلى( أدناه ِٗاألمر تشير البيانات المعركضة في الجدكؿ رقـ )

 ما تكابده مف مشقة في ترؾ األطفاؿ كااللتحاؽ بالعمؿ ليبلن.ل
 (ِٗجدكؿ رقـ )

 ثناء العمؿ الميميأاألطفاؿ االبتعاد عف  تركواألثر الذم ي
 % العدد طبيعة األثر



 

 أثر كبير جدان  -
 يؤثر إلى حد ما -
 ليس لو تأثير -

ِٓ 
ُٕ 
ِِ 

ّٓ,ٗ 
ْٗ 
ُٓ,ُ 

 ََُ *ُْٓ المجمكع
 * ىذا ىو مجموع المبحوثات المواتي يمتمكن أطفااًل.              

تركيف ألطفاليف عند  مميةع والكبير الذم تترك األثر أكدفلقد كصمت نسبو المكاتي  
الناجـ عف  األثر محدكدية أما%( ٗ,ّٓ) إلىالبيت كااللتحاؽ بالعمؿ الميمي  ةمغادر 
عدـ  إلىتشر  ـكل .عينة%( مف الْٗ)  ليوا تأشار البيت فأمر في  األطفاؿترؾ  ةعممي

لـ تتجاكز  ضئيمة ةنسب إال ةالعمؿ الميمي مشكم مدة ثناءأ األطفاؿاعتبارىا فراؽ 
 عدٌ مف عدـ  العينةبمكقؼ  كالمتمثمة أعبلهثمة عدـ اتساؽ في البيانات  فإ%(. ُ,ُٓ)

 أشرفمكاقؼ المكاتي في  الغرابةمف  ئان كشي, مف جانب  ة.كبير  ةمشكم بلن يل األطفاؿفراؽ 
التساؽ في مف عدـ اكلمتخمص  .أخرفييف مف جانب  األطفاؿعدـ تأثير فراؽ  إلى

 أدناه( َّرقـ ) جدكؿجيء البيانات التي يستعرضيا البعض الشيء تكغرابتيا البيانات 
 أمرمسؤكلية العمؿ الميمي  أدائيف ثناءأ ألمياتيـ ةمشكم األطفاؿتشكيؿ  أف حقيقةبيف تل

في الكقت الذم  إذ,  المناقشةلمطفؿ مكضكع  العمرية المرحمةحد كبير عمى  إلىيتكقؼ 
تككف في  ما ةنيا عادإف, في البيت عند تركيـ كثيران بار الك أكالدىاعمى  ـألاتقمؽ فيو  ال

كبناء  .المدرسةتحت سف القبكؿ في  أككاف ىذا الطفؿ صغيرا  اذإ حاالتيا قمقان  أكثر
, العمؿ  ثناءأ األطفاؿالكبير لترؾ  األثر أكدفالمبحكثات المكاتي  ةف غالبيإعمى ىذا ف

المحدكد  التأثير أكدفلمكاتي اة بؿ فاف غالبيكبالمقا .صغارا أطفاالكف مف المكاتي يمتمكف 
مف المكاتي  أك تحت سف الدراسة أطفاؿليس لدييف ممف  ماإف ك األطفاؿبلبتعاد عف ل

 مكاف العمؿ. إلىيصطحبف أطفاليف الصغار معيف 
المكظفة أك تمؾ مف دكر في بعث كلبياف ما يمارسو كجكد أطفاؿ صغار لدل ىذه 

ذا األمر أشكاؿ مف القمؽ عندىف تكجيت كاحدة مف فقرات االستبياف لبلستفياـ عف ى
 أك أكثر في مرحمة ما قبؿ سف دخكؿ المدرسة. عند المكاتي لدييف طفؿ



 

 (َّجدكؿ رقـ )
 طبيعة القمؽ عند المكظفات الحاضنات ألطفاؿ صغار عند تركيـ لمعمؿ ليبلن 

 % العدد لقمؽ طبيعة ا
 تقمؽ كثيران  -
 تقمؽ بمقدار محدكد -
 ال تقمؽ -

ّٗ 
ُْ 
- 

ْٖ,ٕ 
ُٓ,ّ 
- 

 ََُ *َٖ المجمكع
 * عدد الموظفات الحاضنات ألطفال صغار     

( أعبله ما تـ تأكيده حكؿ ما َّكىكذا تبيف البيانات التي يستعرضيا الجدكؿ رقـ )
يشكمو األطفاؿ الصغار )ست سنكات فأقؿ( مف قمؽ لؤلميات إذ أجمعت األميات 

عند  أطفاليفيقمقف عمى  أنيفالمكاتي لدييف أطفاؿ ضمف الفئة العمرية المذككرة عمى 
ل محدكد بعض الشيء كبنسبة متساكية في مد أكيران كث ماإتركيـ لمزاكلة العمؿ الميمي 

تقريبان. كلـ تشير أم مف األميات مكضكع البحث إلى أنيا ال تقمؽ عمى ترؾ أطفاليا 
 الصغار.

كأماـ تمؾ المشكبلت التي أكدتيا مجمكعة المتزكجات المكاتي يمتمكف أطفاال صغاران ,  
تقميؿ مف أثارىا. لئلجابة عف يجيء السؤاؿ حكؿ كيفية مكاجيتيف تمؾ المشكمة لم

التساؤؿ أعبله خصصت كاحدة مف فقرات االستبياف لتستفيـ عف الجية التي تتكفؿ 
برعاية الطفؿ عند اضطرار أمياتيـ إلى الذىاب إلى عمميا. كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ 

 ( أدناه.ُّتجيء البيانات التي يستعرضيا الجدكؿ رقـ )
 (ُّجدكؿ رقـ )

 ترعى األطفاؿ الصغار تحت سف الدراسة أفمكف الجيات التي ي
 % العدد الجية المرشحة لمرعاية



 

 أىؿ الزكجة -
 األسرة ذاتيا )الزكج كاألطفاؿ( -
 أىؿ الزكج -
 األزكاج أكأخكات الزكجة  -
 محؿ عميا( إلى المبحكثة ذاتيا )تصطحبو -
 أخرلجية  -

ّْ 
ِِ 
ٗ 
ٖ 
ُِ 
- 

َْ 
ِٓ,ٗ 
َُ,ٔ 
ٗ,ْ 
ُْ,ُ 
- 

 ََُ *ٖٓ المجمكع
 .تزوجات المواتي لديين أطفال صغارمجموع الم إلى* العدد يشير           

الذم  األساسالكالدية بكصفيا الممجأ  ىفمتزكجات أكلكية أسر ال المبحكثات أكدتلقد 
%( مف مجمكع َْتبمغ ) ةذكرتو نسب إذ,  طفاؿ الصغاراأل أكيكدع فيو الطفؿ 

تتمثؿ في األسرة فميمة الرعاية تنيض ب أفيمكف الثانية التي  جيةال أما .المتزكجات
ج الذيف يؤدكف الزك  أىؿفيي الجية الثالثة  أما .كالدالزكج كاأل أم لممبحكثةجية االزك 

 أكأخكات الزكجة  أما .العمؿ ليبلن  دعن زكجتوعندما تغيب  كلدىما ميمة رعاية أطفاؿ
كثة نفسيا كأخيرا قد تتكفؿ المبح. البد مف االستعانة بو عند الحاجةيمثمكف ممجأ  فالزكج 

 محؿ عمميا مضطرة. إلىطفميا الصغير  باصطحاب
 منزلية الوفاء بالتزامات  -3

 إالالعاممة غالبا ما تككف مسؤكلة عف رعاية أبنائيا ليبل كنيارا  أكالمكظفة  أفمع     
 كىكذا .طفاؿاأل رعايةال تقؿ أىمية عف  أدائيا ةالمياـ األخرل التي تنيض بمسؤكلي أف

مف  إعدادكمع اضطرار  .المختمفة جكانبولمياـ المنزؿ في  كالمدبرة كالزكجة األـفيي 
الضركرم حكؿ مدل  التساؤؿيجيء , الميؿ  أثناءمف المياـ  ةانجاز مجمكع إلىالنساء 

اشتممت االستمارة  ذا فقدلك  .عمييف المترتبة المنزلية تتزامالاالقدرتيف عمى الكفاء بكؿ 
ات األسرة مف تطمبالمبحكثات عمى تأميف مختمؼ م ةتستفيـ عف مدل قدر  ةالميدانية فقر 

( أدناه ِّكالجدكؿ رقـ ) .خرآمتطمبات الكظيفة مف جانب  ةجانب كالعمؿ عمى تمبي
 .لفقرةاىذه  زاءأ يستعرض استجابة المبحكثات



 

 (ِّجدكؿ رقـ )
 عمميف الميمي  مف رغـ عمى المدل قدرة المبحكثات عمى تمبية حاجات األسرة 

 % العدد استجابة المبحكثات
 كما يجبدييا ؤ أ -
 إلى حد ما ديياأؤ  -
 ما أتمكأ في تأديتيا غالبان  -

ُٔ 
ْٗ 
ْٓ 

َّ,ٓ 
ْٕ 
ِِ,ٓ 

 ََُ ََِ المجمكع
 اتميمة مف المبحكث ةنسب أف حقيقةيتمثؿ في  أعبلهف أكؿ ما يطالعنا بو الجدكؿ أ

 إلى أشرفالمكاتي  أما .إيفائيف بكاجباتيف البيتية كاألسرية أكدفقد  فك %(ٓ.َّبمغت )
, %( مف العينة ْٕ) إلىفقد كصمت نسبتيف , حد ما  إلىيؤديف تمؾ الكاجبات  نيفأ

%( مف المبحكثات ٓ.ِِكالبالغة ) ةقميمالي تمؾ النسبة غير ت النظر ىفميما  أفغير 
 .معان متطمبات البيت كاألسرة  إلىيعجزف عف االستجابة غالبان ما إنيف  إلىالمكاتي أشرف 
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, مف المجتمع العراقي  األكبرالتي تصدؽ عمى القطاع  التقميدية الصفةانطبلقا مف  

 مف تشديد عمى ضركرة اختيار الشريؾ المناسب يةمؾ التقميدتكبناء عمى ما يترتب عمى 
مف النساء  ةتؤديو مجمكع ذمالذم يمارسو العمؿ الميمي ال األثربياف  يأتيسيتـ فيما  ,

( أدناه استجابة المبحكثات ّّيمخص الجدكؿ رقـ )ك  .زكاجيف ةفي عممي نافي مجتمع
 زاء األمر المذككر.أ

 (ّّجدكؿ رقـ )
 عرقمة زكاج بعض المبحكثات أك ثر العمؿ الميمي في تأخيرأ

 % العدد اثر العمؿ الميمي في الزكاج
 ِٕ ْٓ يؤثر كثيرانعـ  -



 

 حد ما إلىيؤثر  -
 ليس لو تأثير -

ِٖ 
ْٔ 

ُْ 
ِّ 

 ََُ ََِ المجمكع
لعؿ في مقدمة ما يمفت النظر في البيانات التي يحتكييا الجدكؿ أعبله ىي تمؾ  

المبحكثات المكاتي أكدف كبر التأثير الذم يمارسو %( مف ِٕالنسبة الميمة كالبالغة )
ة تأثير ذلؾ النمط مف العمؿ في ي. أما عف نسبيف العمؿ الميمي في تأخير سف زكاج

%( مف مجمكع عينة البحث. كلـ ُْ) إلىأكدتو نسبة كصمت فقد تأخير كعرقمة الزكاج  
مؿ مكضكع البحث في %( عدـ تأثير العِّثمث العينة بمغت ) نسبة تقترب مف الإتؤكد 
 تأخير سف الزكاج. أكعرقمة 
أثير رأم نسبة غير قميمة مف المبحكثات حكؿ ت أفعمى  مف المناسب التأكيد ىنا أف

تؤيده بيانات الدراسة , السيما تمؾ المتعمقة  أمر لـ الزكاج عمؿ المرأة ليبلن في حضيا في
بالحالة الزكاجية لممبحكثات. كاف رأم المبحكثات أعبله ال يمتقي مع الكاقع , فيك عمى 
األرجح مستمد مف بعض التصكرات القديمة عف المرأة العاممة في بعض المكاقع 

 كالمجتمع. يرتضيو ا ان أنساني بكصفو عمبلن  إليوكالتمريض الذم أصبح ينظر 
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عماؿ مقابؿ اجر دد مف األالمناقشة الجادة التجاه المرأة نحك ممارسة ع أفمف الكاضح 
طؼ صت أفالدافع االقتصادم الذم يجبر المرأة عمى  ةالقكؿ بأكلي إلىضي فمحدكد ت

 - التي تشكمت نتيجة الزكاج أك الكالدةب إليياسكاء تمؾ التي تنتمي  -جانب أسرتيا  إلى
لمحدكدية فرص العمؿ  ان كنظر  .محصكؿ عمى المتطمبات األساسية لمحياةل في كفاحيا
القبكؿ  إلى اضطرتبؿ كحتى المتكسط فقد , ذات التعميـ الكاطئ  المرأة ماـأالمتاحة 
منيا في  ةرغب, الميؿ  ثناءأبعض الخدمات  أداءعي منيا دالتي تست اإلعماؿبتمؾ 

 أسرتيا.ك  حاجات  ايرضي حاجاتي أفالحصكؿ عمى المقابؿ المادم الذم مف شأنو 



 

العمؿ الميمي تـ تضميف  ةاالقتصادم المترتب عمى مزاكل األثرفي تحديد  ةكرغب
مف العمؿ لكؿ  االقتصاديةبيف الجدكل  بالمقارنة المعد فقرة تطالب المبحكثاتاالستبياف 

عمى عدـ كجكد فرؽ مادم  العينةلقد أجمعت  .العمؿ المختمطك الميمي كالعمؿ النيارم 
الذم تغراب كمع االس .فييا العمؿ لالتي يؤد األكقاتأم مف يترتب عمى  أفيمكف 
عدـ كجكد حافز مادم حكؿ  المبحكثات أكدتوما  ةفقد تأكدت حقيق اإلجابةتمؾ  تبعثو
يجيء تكضيح األجيزة , الميمي  فعممي أداءعمى  اتيحفز المكظف أفنكع يمكف  أممف 

ة الكحيدة التي تمنح لممرأة العاممة ليبل تتمثؿ في اعتبار آاإلدارية المختصة باف المكاف
 إلى األمرما كضع ىذا  ذاا  ك  ا.لي استراحةعمميا الميمي  أداء الذم يمي( ساعة ِْ)اليـك 

النسبي عف  كأ العاـ رضاىاعدـ  %( مف المبحكثاتّٕميمة بمغت ) ةجانب تأكيد نسب
عينة  أكدتومريح الذم الالكضع المادم غير تصكر  ايمكف عندىتتمقاه , الذم  األجر
مفردات العينة مف لنسبة ميمة مف المتمثؿ بعدـ كفاية المرتبات  األمرىذا  أماـ.البحث
,  أخرمف جانب فر الحافز المادم المناسب لممكظفات العامبلت ليبل اكلعدـ تك , جانب 

 .في أكقات فراغيف األعماؿممارسة بعض مف  إلىمنيف  ةغير قميم ةعمدت مجمكع
 كيبدك ىذا مف خبلؿ استجابتيف لفقرة في االستبياف تستفسر عف ىذا األمر.

 (ّْجدكؿ رقـ )
 الرسمي عماؿ خارج نطاؽ عممياممارسة العينة لبعض األ

 % العدد عماؿممارسة بعض األ
 بشكؿ مستمرآخر نعـ أمارس عمبل  -
 أمارس العمؿ أحيانا -
 خرآليس لي عمؿ  -

ْٓ 
ّٔ 
َُُ 

ِٕ 
ُٖ 
ٓٓ 

 ََُ ََِ المجمكع
 أكدفف نسبة المكاتي إف,  أعبله( ّْكىكذا ككما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )

مف  (%ْٓ)متقطع بمغت  أكبشكؿ دائـ كمستمر , الخاصة  األعماؿممارستيف لبعض 



 

مف العينة فيكضحيا الجدكؿ رقـ  مجمكعةىذه الالتي تمارسيا  األعماؿطبيعة  أما .العينة
 أدناه. (ّٓ)

كبداية فاف زرؽ اإلبر كمداكاة بعض الجركح الطفيفة , يمثؿ العمؿ األساس لما نسبتو   
. يجيء بعدىا العمؿ الرسمي دكاـف يؤديف عمبلن إضافيا خارج نطاؽ الم%( مٓ,ّٓ)

%( مف المكاتي يمارسف عمبلن َِالمتمثؿ بالخياطة في البيكت إذ تمارسو نسبة بمغت )
ثة في سمسمة األعماؿ إضافيا. أما بيع الحاجيات بالتقسيط فقد جاء في المرحمة الثال

%( مف العامبلت مكضكع البحث. جاء بعدىا ُ,ُُأكدتو نسبة بمغت ) اإلضافية إذ
كالمتمثؿ في %( مف الطبيبات في العينة , ٗ,ٖذلؾ العمؿ الذم تؤديو نسبة بمغت )

معالجة المرضى في عياداتيف الخاصة. أما األعماؿ األخرل كىي تنظيؼ البيكت 
بعض األعماؿ كالتكليد في البيكت فقد أشارت  كالعمؿ في بعض الصيدليات الخاصة ثـ

 %( مف المبحكثات.ٗ,ٖالييا نسبة كصمت الى )

 (ّٓجدكؿ رقـ)
أك أكقات كذلؾ مقابؿ اجر في  عماؿ الخاصة التي تمارسيا مجمكعة مف المبحكثاتاأل

 االستراحةأياـ 
 % العدد ؤداة خارج حدكد الدكاـطبيعة اإلعماؿ الم

 زرؽ اإلبر ك التداكم -
 الخياطة في البيت -
 بيع بعض الحاجيات بالتقسيط -
 العمؿ في العيادة الخاصة -
 تنظيؼ البيكت -
 صيدالنية في القطاع الخاص -
 بعض األعماؿ األخرل -

ِّ 
ُٖ 
َُ 
ٖ 
ٖ 
ٔ 
ٖ 

ّٓ,ٓ 
َِ 
ُُ,ُ 
ٖ,ٗ 
ٖ,ٗ 
ٔ,ٕ 
ٖ,ٗ 

 ََُ *َٗ المجمكع
 أوقات االستراحة عمى نحو دائم أو منقطع. ىذا ىو مجموع العامالت المواتي يؤدين عماًل في*           



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :الممخص 

باستعراض البيانات  دراسةفصكؿ الاألساسية ليذا الفصؿ السادس مف تتحدد الميمة 
استعرض استجابة العينة المختارة في  إذ, األساسية ذات العبلقة بمكضكع البحث 

تمؾ السيما ك عدد مف مظاىر العمؿ الميمي  ةخصص األكؿ منيما لمناقش .مبحثيف
كبعدد أياـ العمؿ , انجازىا العينة المختارة بميمة  نيضالمتعمقة بالمسؤكليات التي ت

ىذا فقد تعرض إلى ذلؾ باإلضافة  .كعدد ساعات ذلؾ العمؿ يكميا, الميمي شيريا 
كلمدل استعداد  ممارسة مفردات العينة لميمة العمؿ ليبلن  إلىبحث لؤلسباب الداعية مال

 .المبحكثات لمتخمي عف ذلؾ العمؿ
لمناقشة المشكبلت النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية المبحث الثاني فقد خصص  أما 

تـ التركيز  إذليبلن , ىذا العمؿ  تياسا عف ممارسكالناتجة أسا,  التي تعاني منيا العينة
السبب  الناتجة عف طفكلةال كمشكبلت ثناء غياب الزكجة ليبلن أعمى مشكبلت األسرة 

يتمخض عف العمؿ الميمي مف مشكبلت  أفيمكف نفسو , لينتيي بالتعرض إلى ما 
 اقتصادية.



 

 
 تمييد
تكشؼ عف , ما تـ استعراضو مف البيانات المستمدة مف الميداف لمراجعة سريعة  فإ

 .في استجابة المبحكثات لمعديد مف فقرات االستبيافمجمكعة مف الفركؽ التي تتضح 
مف البلـز البحث عف ذلؾ  أصبح, صدكر تمؾ الفركؽ عف فراغ  باستحالة اإليمافكمع 

عند ىذه , منيا  بعضو  أككميا , تمؾ المتغيرات المسؤكلة عف ظيكرىا  أكالمتغير 
 .األخرلالشريحة  دتمؾ مف المكظفات كغيابيا عن أكالشريحة 

كبياف ما  , بيف المبحكثات ؽرك فالطبيعة لالرغبة في تقديـ دراسة تحميمية  كىكذا فأف
االختبلؼ بينيف في  إلىىي فركؽ معنكية ترجع  كأ, عامؿ الصدفة  إلىتعكد  تكان ذاأ

 الذم يقؼ كراء ىذا الجزء مف البحث. األساستمثؿ الدافع , مف جانب  أكثر
العينة بعض مف الفركؽ في استجابات  طنا فسيتـ العمؿ فيما يأتي عمى ربكمف ى

تحديد بعدد مف الخصائص التي ربما كانت مسؤكلة عنيا. كالنجاز ىذه الميمة فقد تـ 
 ؽرك فالالختبار بيدؼ تحديد طبيعة  ماإلخضاعيات االستبياف مف فقر  أساسيتيففقرتيف 

 :ىما الفقرتافتمؾ مف خكاص العينة المختارة, ىاتاف  أكالمتمخضة عف ىذه الخاصية 
 مدل رضا العامبلت عف عمميف. -ُ
 بلت االجتماعية الناجمة عف عمميف.مدل مجابية مفردات العينة لبعض مف المشك -ِ
منيما  األكؿيحاكؿ , مبحثيف  مىع ا الفصؿسيتـ تقسيـ ىذ أعبلهكانسجاما مع اليدؼ  

عف عمميا رضاىا العكامؿ المسؤكلة عف الفركؽ بيف مفردات العينة في مدل تحديد 
تحديد العكامؿ المسؤكلة عف الفركؽ بيف مفردات  إلىالمبحث الثاني فسيعمد  ماأ ,ليبلن 

 العينة في معاناتيا مف المشكبلت االجتماعية الناتجة عف العمؿ قيد البحث.
 
 
 



 

 رضا العامالت عن عممين الميمي: العوامل المؤثرة في مبمغ األولالمبحث 
مف %( ٗٔ)نسبة ميمة تبمغ  فأ إلىتؤشر البيانات المعركضة في الفصؿ السابؽ 

 عماؿاألجزئيا عف  أكالمبحكثات ضمف العينة كف قد كشفف عف عدـ رضاىف كميا 
ـ   .أدائياالميمية المسؤكالت عف  نسبة  الأ لتاـ عف العمؿا ففمـ تؤكد رضاىكمف ث
ؿ عف أف يسأك لمدارس . *مف مفردات عينة البحث%( ُّ)متكاضعة لـ تتجاكز 

كىكذا يجيء ىذا الجزء مف البحث  .الفركؽالعامؿ أك العكامؿ المسؤكلة عف تمؾ 
كذلؾ مف خبلؿ الربط بيف درجة رضا , ليحاكؿ تقديـ اإلجابة المناسبة عف ىذا السؤاؿ 

نت مسؤكلة عف كبيف عدد مف المتغيرات التي ربما كا, العامبلت عف عمميف مف جانب 
 الفركؽ مكضكع البحث.

 اثر المرحمة العمرية -أ
بيف المبحكثات في تحديدىف حمة العمرية مسؤكلة عف الفركؽ كانت المر  إذالبياف ما 

 إلى( أدناه ّٔتشير البيانات التي يستعرضيا الجدكؿ رقـ), لدرجة رضاىف عف العمؿ 
قد  عاما كف (ّٗ-ِِ)األكلى كاتي تقع أعمارىف ضمف الفئة %( مف المّ,ِِ) فأ

مف المكاتي  %(ٕ,ّٖكذلؾ في مقابؿ )ضاىف التاـ عف العمؿ الذم يؤدينو , أكدف ر 
المكاتي أكدف  ماأ .(فأكثر عاما َْ)الثانية ضمف الفئة العمرية  نفسوكدف المكقؼ أ

%( مف المجمكعة العمرية ِ,ّٔتيف )برضاىف المحدكد عف عمميف فقد بمغت نس
 %( مف المجمكعة العمرية الثانية.ِ,ْٔك ), األكلى 

 إلى عدـ رضاىف عف عمميف ليبلن  أكدففقد كصمت نسبة المكاتي  خرآكمف جانب 
 إلىلتيبط تمؾ النسبة , عاما ( ّٗ-ِِ) األكلىمجمكعة العمرية ال%( مف ٓ,ُْ)
 العمرية الثانية. مجمكعةضمف ال أعمارىف%( فقط بيف المكاتي تقع ُ,ُٓ)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (. َُُ , ص ) (ُِبيانات التي يشتمؿ عمييا الجدكؿ رقـ )راجع الي *

 
 (ّٔجدكؿ رقـ )



 

 اثر المرحمة العمرية في رضا المبحكثات عف عمميف

في مبمغ كالثانية  األكلىتيف مف معنكية الفركؽ بيف المجمكعتيف العمري كلمتأكد  
بمغت القيمة المسحكبة ليذا  .(ِكا)ار برضاىف عف العمؿ تمت االستعانة باخت

( كبناء عمى ىذا يتـ )قبكؿ(  ٗٗ,ٓ( في حيف بمغت قيمتو الجدكلية )ٓٔ,ُٕاالختبار)
في  جمكعتيف العمريتيففرضية البحث القائمة بكجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف الم

( كدرجة حرية تبمغ ) َٓ,َمستكل معنكية قدره )  دكذلؾ عن, ؿ درجة رضاىف عف العم
ِ ). 
 جيةاثر الحالة الزو أ -ب

 أـمكظفة كانت , جية كاحدة مف العكامؿ المؤثرة في استجابة المرأة اتمثؿ الحالة الزك 
 كمف .عاممة حياؿ المتطمبات المختمفة التي ينطكم عمييا العمؿ المسؤكلة عمى تأديتو

 افاتجاى يتجاذبياتشكؿ تمؾ الحالة عامؿ ضغط تجد معو المكظفة نفسيا  فأالطبيعي 
 .خرآمف جانب  كاألطفاؿكج مف جانب كالز  كمتطمباتيافة ف فالكظيامختمف

  فأكثر -َْ ّٗ-ِِ المرحمة العمرية
 المجمكع % العدد % العدد الرضا عف العمؿ
 راضية عف العمؿ

 
 حد ما إلىعف العمؿ  ةراضي

 
 ليست راضية عف العمؿ

ُِ         ِِ,ّ 
 

ّْ              ّٔ,ِ 
 

ّٗ              ُْ,ٓ 
 

ُْ         ّٖ,ٕ 
 

ْٗ         ْٔ,ِ 
 

ُٔ         ُٓ,ُ 

ِٔ 
 

ّٖ 
 

ٓٓ 

 ََِ ََُ        َُٔ ََُ       ْٗ المجمكع
 ٓٔ,ُٕ: القيمة المحسكبة 2اختبار كا

 ٗٗ,ٓ: القيمة الجدكلية
 ِ: درجة الحرية

 َٓ,َالمعنكية: مستكل
 



 

جية عف الفركؽ المحتممة بيف المبحكثات في اكلمتحقؽ مف مدل مسؤكلية الحالة الزك 
لتقدـ  أدناه( ّٕتجيء البيانات التي يعرضيا الجدكؿ رقـ ), مدل رضاىف عف العمؿ 

 .الميؿ ثناءأمقارنة بيف المتزكجات كغير المتزكجات في مدل رضاىف عف عمميف 
 (ّٕ)جدكؿ رقـ 

 ليبلن  ثر الحالة الزكجية في رضا المبحكثات عف عمميفأ
  غير متزكجة   متزكجة     الحالة الزكجية

 المجمكع %    العدد % العدد الرضا عف العمؿ
 راضية عف العمؿ

 حد ما إلىراضية عف العمؿ 

 عف العمؿ ةغير راضي

ْٓ           ِٔ,ٖ 

ُٖ           ْٖ,ِ  

ِْ            ِٓ 

ُِ           ّٕ,ٓ    

ُٓ         ْٔ,ٗ  

ٓ       ُٓ,ٔ      

ِٔ 

ّٖ 

ٓٓ 

 ََِ ََُ            ِّ ََُ          ُٖٔ المجمكع

 ّٖ,ٓالقيمة المحسكبة: ِاختبار كا
 ٗٗ,ٓالقيمة الجدكلية:

 ِدرجة الحرية:
 َٓ,َمستكل المعنكية:

 

%( مف ٖ,ِٔالمتمثؿ بتأكيد ) األمرىك ذلؾ  أعبلهما يطالعنا في الجدكؿ  أكؿلعؿ 
راضيات تماما عف عمميف الميمي كذلؾ في مقابؿ نسبة  بأنيفالمكظفات المتزكجات 

 .المكقؼ نفسو مف ذلؾ العمؿ أكدف%( مف غير المتزكجات المكاتي ٓ,ّٕ)بمغت 
%( مف ٗ,ْٔ) إلىقريبة كصمت  أخرلنسبة %( مف المتزكجات ك ِ,ْٖف )إقابؿ فكبالم

 إلى أشرفعف المكاتي  أما .رضاىف المحدكد عف العمؿ أكدفف قد غير المتزكجات ك
% مف ِٓ إلىالميؿ فقد كصمت نسبتيف  ثناءأعدـ رضاىف عف ممارسة العمؿ 

 إلى أشرف%( مف غير المتزكجات المكاتي ٔ,ُٓكنسبة اقؿ لـ تتجاكز ), المتزكجات 
 المكقؼ نفسو مف ذلؾ العمؿ.



 

بمغت ( ِكا)ال , تـ استخداـ اختبار  أـمعنكية  أعبلهكانت الفركؽ  ذاإبياف ما  كألجؿ 
كبناء  (ٗٗ,ٓ)الجدكلية  توقيمفي حيف بمغت   (ّٖ,ٓ)القيمة المحسكبة ليذا االختبار

بيف المتزكجات  إحصائيادالة  ان عمى ىذا يتـ )رفض( فرضية البحث القائمة بأف ثمة فركق
كغير المتزكجات في درجة رضاىف عف العمؿ ليبل كذلؾ عف مستكل معنكم قدره 

 . (ِ)كدرجة حرية تبمغ  (َٓ,َ)
 اثر مدة الخدمة -ج

ذلؾ الخزيف مف التجارب التي  إلى, مف الجكانب  إليوتشير مدة الخدمة فيما تشير 
الذم يمكف ك تمؾ ,  أك كالشيكر كالسنيف مما تمتمكو ىذه المبحكثة األياـتتراكـ مع مركر 

كانطبلقا مف  .يككف مسؤكال بدرجة ما عف تمؾ الفركؽ التي قد تكجد بيف المبحكثات فأ
التعرض لمدل رضا العامبلت عف عمميف الميمي كذلؾ في  أىميةتمؾ الفكرة تجيء 
 .دناهأ( ّٖكما مبيف في الجدكؿ رقـ ) , ضكء مدل خدمتيف

ف أكؿ ما ينبغي االلتفات إليو ىك محدكدية نسبة الرضا التاـ عف العمؿ عند أ  
لـ تتجاكز  إذ ( عامأُالمكاتي تصؿ حدكد خدمتيف في الدكائر التي يعممف فييا إلى )

( عاما , إذ أكدت ُٔ%( , كذلؾ مقارنة بزميبلتيف المكاتي تتجاكز خدمتيف )ٖ,ِِ)
ما الرضا المحدكد عف العمؿ فقد أ%(. ْ,ّٔكصمت إلى)الرضا عف العمؿ منيف نسبة 
تتجاكز مدة خدمتيف الكظيفية لـ %( مف المكاتي ٓ,َْأكدتو نسبة كصمت إلى )

عاما( في حيف بمغت نسبة المكاتي أكدف محدكدية رضاىف بيف المجمكعة التي ُٔ)
 %(.ُ,ِْ)( عاما ُٔتتجاكز مدة خدمتيف)

 

 
 (ّٖجدكؿ رقـ )                               

 ثر مدة الخدمة في رضا المبحكثات عف عمميفأ



 

  ِٗ - ُٕ ُٔ -  ِ سنكات الخدمة
 المجمكع %    العدد % العدد الرضا عف العمؿ
 راضية عف العمؿ

 حد ما إلىة راضي

 ةليست راضي

ُٖ            ِِ,ٖ 

ِّ            َْ,ٓ 

ِٗ            ّٔ,ٕ 

ْْ          ّٔ,ْ 

ُٓ          ِْ,ُ 

ِٔ          ُِ,ٓ 

ِٔ 

ّٖ 

ٓٓ 

 ََِ ََُ        ُُِ ََُ       ٕٗ المجمكع

 ُٗ,ٔالقيمة المحسكبة: ِاختبار كا
 ٗٗ,ٓالقيمة الجدكلية:

 ِدرجة الحرية:
 َٓ,َمستكل المعنكية:

 

مف  (%ٕ,ّٔإلى )نسبة كصمت  وأكدتعف عدـ الرضا عف العمؿ الميمي فقد  ماأ 
الخدمة  في أمضيفممف  (%ٓ,ُِك)عاما( ُٔ)المكاتي ال تتجاكز مدة خدمتيا 

 .(عاماَّ)ما يقرب مف  إلىتمتد  أطكؿة مدالكظيفية 
االستعانة باختبار  تكانت ىناؾ فركؽ معنكية بيف مجمكعتي البحث تم ذاإكلبياف ما 

في حيف بمغت قيمتو الجدكلية  (ُٗ,ٔ)لقد بمغت القيمة المحسكبة ليذا االختبار (.ِكا)
دالة بيف كؿ مف ذكات  ان فرضية البحث القائمة بأف ثمة فركق (قبكؿ)تـ يكعمية  (ٗٗ,ٓ)

تقع ة مدالمكاتي تمتد خدمتيف ل األخريات( عاما كبيف ُٔ–ِالخدمة الكظيفية المحدكدة )
كذلؾ عند مستكل , فيما يتعمؽ بدرجة رضاىف عف العمؿ , ( عاما ِٗ–ُِ)بيف 
 .(ِ)كدرجة حرية تبمغ   (َٓ,َ)قدره  ةمعنكي

 

  األطفالعدد  -د

تمؾ العبلقة التي تصؿ ,  كأطفاليا ـألاالرابطة بيف  العبلقة اكتشاؼليس مف اليسير 
الذم يعرفو احدىـ بأنو "  يسميو بعض المشتغميف في عمـ االجتماع )االندماج(حد  إلى



 

معنى ىذه العبارة  الشيء" , كغالبا ما يتـ تكضيح الة التي يصبح فييا الشيء نفسالح
ذا (ُٗ).تصبح ىي ىك كىك ىي ذاإ, بكليدىا  األـالرابطة التي تربط  إلى باإلشارة كاف  كا 
 أكامتبلؾ المكظفة طفبل  تركويسأؿ عما ي فأ مدارس, فمكذلؾ كىك كذلؾ فعبل  األمر
انطبلقا مف تمؾ الفكرة تجيء البيانات التي يشتمؿ  .ثر في نفسيا كسمككيامف أ أكثر

العامبلت  تظير بيف فأتستعرض الفركؽ التي يمكف ل أدناه( ّٗعمييا الجدكؿ رقـ )
فيما يتعمؽ بدرجة الرضا ,  أطفاؿالمكاتي ليس لدييف  كاألخريات أطفاالالمكاتي يمتمكف 

 عف العمؿ عندىف.
أطفاال كالمتزكجات حديثا أك العازبات فاف كمع محدكدية عدد المكاتي ال يمتمكف 

المقارنة بينيف كبيف العدد الكبير مف األميات قد ال تككف عادلة. كعمى أية حاؿ كخبلفا 
لما ىك متكقع ال تؤكد البيانات المعركضة في الجدكؿ أدناه كجكد فركؽ دالة بيف 

في مسألة الرضا عف المكظفات المكاتي يمتمكف أطفاال كبيف المكاتي ليس لدييف أطفاؿ 
 العمؿ.
كف قد أكدف  %( مف المكاتي لدييف أطفاؿه ُ,ُّ) فأكلبياف ىذا تشير البيانات إلى  

مف  أطفاالعند المكاتي ال يمتمكف  نفسيا رضاىف التاـ عف العمؿ ليبل. كتتكرر النسبة
خر آ%( مف مجمكعتيف. كمف جانب ٗ,َّالعازبات كالمتزكجات حديثا إذ لـ تتجاكز )

%( مف األميات كف قد أكدف رضاىف المحدكد عف العمؿ. كبالمقابؿ فاف ْ,ُْ) فاف
 نسبة مقاربة مف المكاتي ال يمتمكف أطفاال كف قد أكدف درجة الرضا نفسيا.

 (ّٗجدكؿ رقـ )
 األطفاؿ في رضا المبحكثات عف عمميفكجكد ثر أ

  ليس لدييف أطفاؿ لدييف أطفاؿ األطفاؿ كجكد
 المجمكع %    العدد % العدد الرضا عف العمؿ

                                                             

محاضرات غير منشكرة في مادة مدخؿ عمـ االجتماع التي ألقيت عمى طمبة قسـ عمـ  :لكعبي احاتـ  -ُ
 . َُٕٗاالجتماع المرحمة األكلى/



 

 راضية عف العمؿ

 حد ما إلى ةراضي

 ةليست راضي

ْٓ           ُّ,ُ 

َٔ           ُْ,ْ 

َْ           ِٕ,ٓ 

ُٕ        َّ,ٗ 

ِّ       ُْ,ٖ 

ُٓ       ِٕ,ّ 

ِٔ 

ّٖ 

ٓٓ 

 ََِ ََُ  ٓٓ ََُ       ُْٓ المجمكع

 ِٓ,ِْالقيمة المحسكبة: ِاختبار كا
 ٗٗ,ٓالجدكلية:القيمة 

 ِدرجة الحرية:
 َٓ,َالمعنكية:ل مستك 

 

عدـ رضاىف التاـ عف العمؿ فقد بمغت نسبتيف  اظيرفما يتعمؽ بالمكاتي  ماأ
 فإ %( مف العازبات كالمتزكجات حديثا.ّ,ِٕمقابؿ )في  األمياتمف  %(ْٓ,ِٕ)

يتحكـ ما إنفي  أكليمايتمثؿ ل, ميميف  أمريف إلىيستدعي االنتباه  أعبله األمرتفسير 
 بأمكرىك متعمؽ  بؿ, فحسب  األطفاؿمبلت عف عمميف ال يتعمؽ بكجكد افي رضا الع

 يتمثؿ كاحد منيا في مدل تعمؽ العامبلت بعمميف.  أخرل

 األمياتمف  %(ِٕمف ) أكثر إلىكىكذا ففي الكقت الذم جنحت فيو نسبة كصمت 
" , أطفاليفيبعدىف عف اعز ما يمتمكف " ألنوعدـ رضاىف عف العمؿ الميمي تأكيد نحك 

 .تسجيؿ نسبة مف عدـ الرضا قريبة إلى أطفااليمتمكف  جنحت مجمكعة مف المكاتي ال
مسألة مبثكثة بيف  ف عدـ الرضا ىذاأ إلىمجمكعتيف عائد الكلعؿ ىذا التقارب بيف 

 المبحكثات في المجمكعتيف.

كيمة نسبيا تدفع بالمكظفات إلى التكيؼ ف الخدمة الطأما األمر الثاني فمتعمؽ بحقيقة أ
بما فييا الظرؼ المتمثؿ بغيابيف عف البيت , مع متطمبات العمؿ كظركفو المختمفة 

مف الكسائؿ ما يعينيا عمى االطمئناف عمى كجكد مف يرعى  ممة ليبلن اممكظفة الع. فمليبلن 
فركؽ في درجة ظيكر عؿ ىذا األمر ىك المسؤكؿ عف عدـ كل .ثناء الميؿأأطفاليا 

 الرضا عف العمؿ الميمي عند المكظفات األميات كغير األميات.



 

 إغفالوالذم ال يمكف  ثرىـأسنكات فأقؿ( ٔالصغار ) ؤلطفاؿلؿ ع كؿ ما مر يظكم
مستكيات في كالذم ال شؾ يؤثر , الميؿ  ثناءأالمكاتي يؤديف كاجباتيف  أمياتيـفي 

 .رضاىف عف العمؿ ليبلن 
تحت سف القبكؿ  أطفاالكاف مف الضركرم المقارنة بيف مف يمتمكف  األمركلبياف ىذا 

يف ىاتيف كذلؾ لبياف الفركؽ ب عمران كبر أ أطفاؿه كبيف المكاتي لدييف في المدرسة , 
 عف العمؿ. المجمكعتيف في مدل رضاىف

د ( أدناه كافية لمتأكد مف كجك َْف لمحة سريعة لمبيانات التي يحتكييا الجدكؿ رقـ)أ
يحتاجكف كجكدىف إلى جانبيـ ليبل كبيف  صغاره  كاضحة بيف مف لدييف أطفاؿه فركؽ 

%( مف ّٖنسبة ميمة تقترب مف) ومف كاف أكالدىف كبارا , ففي الكقت الذم أكدت في
نيف غير راضيات عف أالمكظفات المكاتي ما زاؿ أطفاليف دكف سف القبكؿ في المدرسة 

عند زميبلتيف المكاتي لدييف  %(ْ,ُّإلى)تقؿ نسبة عدـ الرضا لتصؿ ليبلن ,  عمميف
 أفف ىذه النتيجة كاضحة ال تحتاج إلى تفسير غير أأبناء تجاكزكا السف المذككر. كمع 

ثناء طفكلتو , ليبدأ أمف المناسب تكرار فكرة االعتماد الكبير لمطفؿ بؿ كالتصاقو بأمو 
 اؿ كلك جزئيا عنيا كالعكس صحيح.بعدىا بالشعكر باالنفص

 
 
 

 (َْجدكؿ رقـ )
 تحت سف الدراسة أطفاالن  الفركؽ في درجة الرضا عف العمؿ تبعا المتبلؾ المبحكثات

  ليس لدييف أطفاؿ لدييف أطفاؿ كجكد أطفاؿ صغار
 المجمكع %  العدد %  العدد الرضا عف العمؿ



 

 تماما راضية عف العمؿ
 إلى العمؿ  راضية عف

 حد ما
 غير راضيو 

ُِ            ِْ,ٖ 
ِّ            ّٕ,ٔ 
 

ِّ            ّٕ,ٔ 

ِّ          ّٖ,ّ 
ِٗ          ْٖ,ّ  
 
ٖ         ُّ,ْ 

ْْ 
ُٔ 
 
َْ 

 *ُْٓ ََُ        َٔ ََُ              ٖٓ المجمكع
 ٕ,ُُالقيمة المحسكبة: ِاختبار كا

 ٗٗ,ٓالقيمة الجدكلية:
 ِدرجة الحرية:

 َٓ,َمستكل المعنكية:
 

 المتزوجات المواتي يمتمكن أطفاال.*ىذا ىو مجموع 

ذا تستمر الفركؽ كاضحة حتى بيف المبحكثات المكاتي أكدف رضاىف المحدكد عف كل
مف المكظفات المكاتي  %(ٔ,ّٕفي الكقت الذم أكدت فيو نسبة بمغت ), فالعمؿ 

)الرضا المحدكد عف العمؿ( تزداد نسبة المكاتي مكف أطفاال صغارا المكقؼ المذككريمت
 تصؿ إلى إذأكدف المكقؼ نفسو بيف المكظفات المكاتي ال يمتمكف أطفاال صغارا 

نسبة لـ  دف رضاىف التاـ عف العمؿ فقد شكمفما المكاتي أكأ .%(ّ,ْٖ)
مف المكاتي ال يمتمكف طفبل  %(ّ,ّٖ%( مف أميات األطفاؿ الصغار ك)ٖ,ِْتتجاكز)
 را أك أكثر.صغي

صغار  أطفاؿبيف كؿ مف المبحكثات المكاتي لدييف  إحصائيةمف كجكد فركؽ  كلمتأكد
سف الطفكلة  أطفاليفالمكاتي تجاكز  كاألخرياتال يتجاكز الست سنكات( في )عمر 

تـ استخداـ اختبار , في مبمغ رضاىف عف العمؿ  (تجاكزت الست سنكات أعمارىـ)
في حيف بمغت قيمتو الجدكلية ( ٕ,ُُ)بمغت القيمة المحسكبة لبلختبار المذككر .(2كا)
كلة كذلؾ عند مستكل معنكية قدره مقب أعبلهكبناء عمى ىذا تصبح الفرضية ( ٗٗ,ٓ)
 .(ِ) بمغتكدرجة حرية  (َٓ,َ)

 التحصيل الدراسي والرضا عن العمل -ه



 

عف الفركؽ بيف المبحكثات في مستكيات الدراسي ل مسؤكلية التحصيؿ لتحديد مد
 أدناه( ُْ)رقـ تجيء البيانات التي يشتمؿ عمييا الجدكؿ , رضاىف عف عمميف الميمي 

 .تكفؿ بيذه الميمةلت
 (ُْجدكؿ رقـ )                                

 اثر التحصيؿ الدراسي في الرضا عف العمؿ
حاصمة عمى شيادة  اإلعدادية -تقرأ كتكتب التحصيؿ الدراسي

 بكالكريكس أكدبمـك 
 

 المجمكع
  %            العدد % العدد الرضا عف العمؿ

 راضية عف عمميا

 حد ما إلى وراضية عن

  ةغير راضي

ِِ      ِٓ,ٔ   

ّّ          ّٖ,ْ 

ُّ           ّٔ 

َْ       ّٓ,ُ 

َٓ       ّْ,ٗ 

ِْ       ُِ 

ِٔ 

ّٖ 

ٓٓ 

 ََِ   ََُ    ُُْ ََُ           ٖٔ المجمكع

 ٗٗ,ٓالقيمة المحسكبة: ِاختبار كا
 ٗٔ,ٓالقيمة الجدكلية:

 ِدرجة الحرية:
 َٓ,َمستكل المعنكية:

 

ما تطالعنا بو البيانات في الجدكؿ المذككر ىك ذلؾ االختبلؼ بيف نسبة  أكؿ فأ
التي ال يتجاكز  األكلىرضاىف عف عمميف الميمي ضمف المجمكعة  أكدفالمكاتي 

 أكدفكبيف نسبة المكاتي  (%ٔ,ِٓ)كالبالغة  اإلعداديةتحصيميا الدراسي حدكد الدراسة 
 (فما فكؽ البكالكريكس الحاصبلت عمى الدبمـك ك)رضاىف التاـ مف المجمكعة الثانية 

 .(%ّٓ)كالبالغة 
مف  (%ِ,ّٖإلى)نسبة كصمت  وأكدتالرضا المحدكد عف ذلؾ العمؿ فقد  ماأ
كفي  .ىف ضمف المجمكعة الثانية فمم (%ّ,ّْ)ك األكلىبحكثات في المجمكعة الم



 

ىف  فمم (%ُِ)ك األكلىمف المبحكثات في المجمكعة  (%ُّأكدت)السياؽ نفسو 
 ضمف المجمكعة الثانية عدـ الرضا عف العمؿ الميمي المسؤكالت عف انجازه.

كلتحديد طبيعة الفركؽ بيف مجمكعة الحاصبلت عمى منجز تربكم ال يتجاكز المرحمة 
فما فكؽ فيما يتعمؽ بدرجة  البكالكريكسكبيف مجمكعة الحاصبلت عمى درجة  اإلعدادية

بمغت القيمة المحسكبة لبلختبار  .(2كا)تـ استخداـ اختبار , رضاىف عف العمؿ الميمي 
( فرضية كعمى ىذا )تقبؿ (ٗٔ,ٓ) في حيف بمغت قيمتو الجدكلية (ٗٗ,ٓ)المذككر

البحث القائمة بكجكد فركؽ بيف العامبلت في درجة رضاىف عف العمؿ تبعا لتحصيميف 
 .(ِ)كدرجة حرية تبمغ  (َٓ,َ)مستكل معنكية قدره  دالدراسي كذلؾ عن

 عوامل أخرىمسؤولية 
في الفركؽ في درجة رضا  األخرلدكر عدد مف العكامؿ  اإلحصائيةالمعالجة  لـ تؤيد

مف  كؿلدكر التعرض  إلىكمف ىنا فميس ثمة ما يدعك  , العامبلت عف عمميف ليبلن 
في التفريؽ بيف  ياتالمبحكثات لعدـ فعالي إقامةمنطقة السكف كالخمفية االجتماعية كمحؿ 

ة بيف مفردات العينة كانت درجات الرضا عف العمؿ مكزع خرآكبمعنى  .المبحكثات
 .أعبلهالمتغيرات مف رغـ عمى الكبالتساكم تقريبا 

 
 
 
 

 المبحث الثاني : العوامل المؤثرة في المشكالت االجتماعية
 و دائمان نزاكليمي الذم يعف العمؿ الم فت المبحكثات في تحديد مبمغ رضاىفكما اختم

تسمية المشكبلت االجتماعية التي يعانيف  أكفي تحديد  أيضا فقد اختمفف, أحيانا أك
منيا. كمثمما كاف ثمة عكامؿ مسؤكلة عف الفركؽ بيف المبحكثات في تحديد درجة 



 

المسؤكلة عف الفركؽ بيف  العكامؿلتمؾ ىنا سيتـ التعرض , رضاىف عف العمؿ 
 عانيف منيا , ككما يأتي:مبحكثات في تحديد المشكبلت التي يال

 الزواجيةدور الحالة  -1
مدل في  الزكاجية في الفركؽ بيف المبحكثات الحالةلتحديد الدكر الذم تؤديو 

حتكييا الجدكؿ التي ي الرقميةالبيانات  تجيء, ثناء عمميف الميمي أمشكبلت مكاجيتيف لم
 .تحديد ذلؾ مسؤكليةب طمعضلت أدناه (ِْ)رقـ 

 (ِْجدكؿ رقـ )                                 
 الحالة الزكاجية في المشكبلت االجتماعيةاثر 

  غير المتزكجات المتزكجات الحالة الزكاجية
 المجمكع العدد            % العدد             % كجكد المشكبلت

 نعـ ىناؾ مشكبلت

 محدكدةىناؾ مشكبلت 

 مشكبلتليست ىنالؾ 

ْٓ           ِْ,ِ 

ْٔ           ّٓ,ٗ 

ِٖ        ُِ,ٗ      

ِٔ       ّٔ,ُ 

ّٔ        َٓ  

َُ        ُّ,ٗ 

َٖ 

ِٖ 

ّٖ 

 ََِ ََُ      ِٕ ََُ      ُِٖ المجمكع

 ِٗ,ُالقيمة المحسكبة: ِاختبار كا
 ٗٗ,ٓالقيمة الجدكلية:

 ِدرجة الحرية:
 َٓ,َمستكل المعنكية:

 

 
غير المتزكجات مف المتزكجات ك , مجمكعتيف الفركؽ بيف  مفما يظير  أكؿ فأ

 ناتجة ةبكجكد مشكبلت اجتماعي باإلقرارالبحث ىك ما يتعمؽ  ةضمف عين المكظفات
مف المتزكجات كصمت  ةفيو نسب أقرتففي الكقت الذم  .الميميعف العمؿ 

 .(%ُ,ّٔ)نفسو األمر أكدفكاتي مغير المتزكجات ال , بمغت نسبةمنيف ( %ِ,ِْ)إلى
مف  (%ٗ,ّٓ)محدكدة فقد جاء مف  أك عمى كجكد مشكبلت بسيطة التأكيدعف  ماأ



 

مف  (%َٓ)بمغت  أعمىالمبحكثات ضمف مجمكعة المتزكجات كذلؾ في مقابؿ نسبة 
مف المشكبلت التي  مأكفي المقابؿ ىذا جاء التأكيد عمى عدـ كجكد  .غير المتزكجات

مف المكظفات ( %ٗ,ُِ)تعيؽ العمؿ الميمي التي تؤديو المبحكثات مف نسبة بمغت 
 مف غير المتزكجات .( %ٗ,ُّ)فضبل عف  المتزكجات

مف المتزكجات ك غير المتزكجات مف المبحكثات  كلتحديد طبيعة الفركؽ بيف كؿ
بمغت القيمة المحسكبة لبلختبار  .(2كا)اختبار  عماؿضمف العينة تـ است

فرضية ( قبكؿ)كبناء عمى ىذا يتـ  .(ٗٗ,ٓالجدكلية ) ما بمغت قيمتو( فيِٗ,ٕ)المذككر
بمغ يمستكل معنكية  دكذلؾ عن, كعتيف معنكية بيف المجم القائمة بكجكد فركؽالبحث 

 كىي فركؽ تميؿ لصالح غير المتزكجات.( ِ)كدرجة حرية قدرىا ( َٓ,َ)
 دور مدة الخدمة -2

تمثؿ مدة , مف ىذا الجزء مف البحث  األكؿالمبحث في  إليو اإلشارةانطبلقا مما تمت 
تمؾ عمى التقميؿ مف حدة  أكمف العكامؿ التي قد تعيف ىذه المكظفة  الخدمة عامبلن 

مدة الخدمة مف دكر  أخذهكلبياف ما ت .يا لمعمؿ ليبلن ئأدا ثناءأالمشكبلت التي تكاجييا 
 (ّْ)يجيء الجدكؿ رقـ  , في التقميؿ مف ىذه المشكبلت االجتماعية مكضكع البحث

 كذلؾ تبعا لمدة خدمتيف., كبلت المبحكثات مف مش أكدتوليستعرض ما  أدناه
 
 

 أ (ّْجدكؿ رقـ )
 أثر مدة الخدمة في المشكبلت االجتماعية

  ِٗ - ُٕ ُٔ - ِ مدة الخدمة
 المجمكع العدد            % العدد             % كجكد المشكبلت

 َٖ ْ,ْٓ      ّٓ ٔ,ّٔ        ْٓ نعـ ىناؾ مشكبلت



 

 ىناؾ مشكبلت بسيطة

 مشكبلتليست ىناؾ 

َٓ       َْ,ٔ 

ِٖ      ِِ,ٖ 

ِّ       ُْ,ٔ 

َُ       ُّ 

ِٖ 

ّٖ 

 ََِ ََُ     ٕٕ ََُ      ُِّ المجمكع

 ٖٖ,َالقيمة المحسكبة: ِاختبار كا
 ٗٗ,ٓالقيمة الجدكلية:

 ِدرجة الحرية:
 َٓ,َمستكل المعنكية:

 

انطباع يمكف الخركج بو مف مطالعة البيانات في الجدكؿ المذككر ىك ذلؾ  أكؿلعؿ 
( عاما ِٗ–ُٕعاما ك) (ُٔ–ِمف التشابو في مكاقؼ المجمكعتيف العمريتيف )القدر 

تشكيؿ ىاتيف  إعادة إلىعمدت الدراسة كلذا  مف األمر المتعمؽ بالمشكبلت االجتماعية.
تجاكز مدة خدمتيف ثانية بيف المكظفات المكاتي لـ ت الفئتيف مف اجؿ المقارنة مرة

كعمى الرغـ مف  .عاما(ِٗ–ّبيف )عندىف )السنتيف( كبيف المكاتي تقع تمؾ المدة 
 باألخرياتمكظفة مقارنة  (ِّاألكلى ضمف العينة كالذم ال يتجاكز)محدكدية عدد الفئة 

 ال تخمك مف فائدة. ضة عف تمؾ المقارنةالنتيجة المتمخ فاف (ُٕٕ)عددىف  البالغ
 
 
 
 

 ب ( ّْجدكؿ رقـ ) 
 مدة الخدمة في الشعكر بكجكد عدد مف المشكبلتثر أ

  عامان ِٗ -ْ     ّ - ِ          مدة الخدمة 
 المجمكع العدد            % العدد             % كجكد المشكبلت

 نعـ ىناؾ مشكبلت
 ىناؾ مشكبلت بسيطة

ُٖ      ٕٖ,ّ 
ٓ       ُِ,ٕ 

ِٔ          ّٓ 
ٕٕ          ّْ,ٓ 

َٖ 
ِٖ 



 

 ّٖ ٓ,ُِ          ّٖ -          - ال تكجد مشكبلت
 ََِ ََُ          ُٕٕ ََُ             ِّ المجمكع
 ٖٗ,ُٔالمحسكبة: القيمة ِاختبار كا

 ٗٗ,ٓالقيمة الجدكلية:
 ِدرجة الحرية:

 َٓ,َمستكل المعنكية:
 

ىك تمؾ النسبة العالية  أعبله (ّْ)ابرز ما يمكف الخركج بو مف الجدكؿ رقـ  فأ
مجابيتيف لعدد مف المشكبلت االجتماعية  فأكدمف المكاتي  (%ّ,ٖٕ)كالبالغة

ذلؾ في , ك ال تتجاكز السنتيف  مدة خدمةخبلؿ  كالمتمخضة عف ممارستيف لمعمؿ ليبلن 
مف المكظفات المكاتي مضت عمى ممارستيف العمؿ  (%ّٓ)مقابؿ نسبة اقؿ لـ تتجاكز 

ىذا الفرؽ الكبير بيف المجمكعتيف  فأكال شؾ  .(سنة ِٗالى سنتيف )مف أكثرمتد تمدة 
منح كبر , أتكيؼ  إلىكالذم يؤدم , الذم يمارسو تراكـ الخبرة  األثر إلىيعكد  نماأ

كز المشكبلت العامبلت ذكات الخدمة األطكؿ مف الكسائؿ ما يعينيف عمى تجا
 االجتماعية المتمخضة عف العمؿ.

ة بسيطة عابرة فمـ تتجاكز نسبتيف جتماعيمجابيتيف لمشكبلت ا أكدفعف المكاتي  ماأ
كذلؾ في مقابؿ , مف المكظفات المكاتي لـ تتجاكز مدة خدمتيف السنتيف  (%ٕ,ُِ)

 عاما.(ِٗ)إلى مف المكاتي تمتد مدة خدمتيف  (%ٓ,ّْ)بمغت أعمىنسبة 
مف المشكبلت  ألمعدـ مجابيتيا  أكدتتمؾ المجمكعة التي  إلىكعند االنتقاؿ 

مف ذكات  مأتجيء المفاجئة المتمثمة بعدـ كجكد ,  االجتماعية المترتبة عمى عمميا ليبلن 
كذلؾ في مقابؿ نسبة ميمة , أعبله التأكيدالخدمة القصيرة بيف المبحكثات المكاتي قدمف 

مجابيتيف لممشكبلت  أكدفمف ذكات الخدمة الطكيمة المكاتي  (%ٓ,ُِ)إلىكصمت 
 قيد البحث.البسيطة 

كالمتمثمة بذكات الخدمة  األكلىكعمى الرغـ مف اتضاح الفركؽ بيف المجمكعتيف 
 .(2كا)اختبار إلىتـ الرككف ,  أطكؿمدة  إلىالتي تمتد خدمتيا كالثانية , المحدكدة 

ما القيمة الجدكلية فقد كصمت إلى أ (ٖٗ,ُٔليذا االختبار) بمغت القيمة المحسكبة



 

كىذا يعني قبكؿ فرضية البحث القائمة بكجكد فركؽ بيف المجمكعتيف فيما  .(ٗٗ,ٓ)
 دكذلؾ عن, ناتجة عف العمؿ ليبل  بكجكد مشكبلت اجتماعية إحساسيايتعمؽ بمدل 

 .(ِ)كدرجة حرية تبمغ ( َٓ,َ)كل معنكية قدره مست
 طفال صغاروجود أ -3
تظير بيف المبحكثات بسبب امتبلؾ مجمكعة منيف  فأعف الفركؽ التي يمكف ك 

( ْْالجدكؿ رقـ )مف فيستعرضيا , ( سنكات ٔ) أعمارىـألطفاؿ صغار ال تتجاكز 
 .أدناه
ىك ذلؾ  دناهف أكؿ ما يسترعي االنتباه في البيانات التي يشتمؿ عمييا الجدكؿ أأ

سنكات فاقؿ(  ٔاالرتفاع الممحكظ في نسبة تأكيد المكاتي يمتمكف أطفاال صغارا )
تشكؿ نسبة  إذ لمعانتيف مف عدد مف المشكبلت االجتماعية الناتجة عف عمميف ليبلن 

ما عف مثيبلتيف ممف ال يمتمكف مثؿ ىؤالء األطفاؿ فقد شكمت نسبة أ%( ْ,ِْبمغت )
%( مف أميات ٕ,ْْخر فقد أشار ما نسبتو )آانب كمف ج .% (ٕ,ُّاقؿ بمغت) 

%( ممف ّ,ِّاألطفاؿ الصغار إلى تعرضيف إلى مشكبلت بسيطة كذلؾ في مقابؿ )
 تجاكز أبنائيف المرحمة العمرية المذككرة.

 (ْْجدكؿ رقـ )
 كجكد األطفاؿ الصغاركذلؾ تبعا لمشكبلت المعاناة عينة البحث مف بعض 

 عدـ كجكد  أككجكد 
 أطفاؿ 

 ليس لدييف أطفاؿ  لدييف أطفاؿ صغار
 صغار

 

 المجمكع العدد            % العدد             % كجكد المشكبلت
 نعـ ىناؾ مشكبلت

 ىناؾ مشكبلت بسيطة
 مشكبلتليست ىنالؾ 

ّٔ            ِْ,ْ 
ّٖ         ْْ,ٕ 
ُُ         ُِ,ٗ 

ُٗ           ُّ,ٕ 
ُْ      ِّ,ّ 
ِٕ          ْٓ 

ٓٓ 
ِٓ 
ّٖ 

 ُْٓ ََُ           َٔ ََُ             ٖٓ المجمكع



 

 ِٖ,ُٗالمحسكبة: القيمة ِاختبار كا
 ٗٗ,ٓالقيمة الجدكلية:

 ِدرجة الحرية:
 َٓ,َالمعنكية: مستكل

 

مشكمة فقد كصمت نسبتيف  ألم مجابيتيفعدـ  أكدفالمكظفات المكاتي  ماأ
ممف ليس لدييف  (% ْٓ إلى)ك , صغارا  أطفاالبيف المجمكعة التي تمتمؾ %( ٗ,ُِ)

 .األطفاؿالء مثؿ ىؤ 
صغار  أطفاؿكلتحديد طبيعة الفركؽ بيف مجمكعة المكظفات المسؤكالت عف رعاية 

االستعانة  تىؤالء األطفاؿ تم فاقؿ( كبيف المكاتي ليس لدييف مثؿ )ست سنكات
في حيف بمغت قيمتو  (ِٖ,ُٗت القيمة المحسكبة ليذا االختبار)بمغ .(2كاباختبار)
بيف معنكية الفرضية القائمة بكجكد فركؽ  (تقبؿ)كبناء عمى ىذا  .(ٗٗ,ٓ) الجدكلية

 .(ِ)كدرجة حرية تبمغ  (َٓ,َ)المجمكعتيف كذلؾ عند مستكل معنكية قدره 
 
 
 

 ثر التحصيل الدراسيأ -4
 اإلقرارلتحديد مدل مسؤكلية التحصيؿ الدراسي عف الفركؽ بيف المبحكثات في 

تـ تكزيع عينة , بمكاجيتيف لعدد مف المشكبلت االجتماعية المتأتية مف عمميف الميمي 
في كؿ مف األميات  األكلىيتمثؿ التحصيؿ الدراسي لممجمكعة  .مجمكعتيف إلىالبحث 

في حيف تتجسد , اإلعداديةعمى الشيادة الحاصبلت كصكالن إلى المكاتي يقرأف كيكتبف ك 
 أكعمى شيادة الدبمـك مف كاحدة مف المعاىد ما إالحاصبلت  المجمكعة الثانية في عدد

الفركؽ بيف المبحكثات في مدل  أدناه( ْٓكيبيف الجدكؿ رقـ ) .فما فكؽ البكالكريكس
 كذلؾ تبعا لتحصيميف الدراسي., مكاجيتيف لممشكبلت االجتماعية 

 (ْٓجدكؿ رقـ )
 الدراسيالفركؽ في درجة رضا المبحكثات عف عمميف تبعا لمتحصيؿ 



 

 حاصمة عمى شيادة  اإلعدادية -تقرأ كتكتب التحصيؿ الدراسي
 بكالكريكس أكدبمـك 

 

 المجمكع العدد            % العدد             % كجكد المشكبلت

 نعـ ىناؾ مشكبلت

 ىناؾ مشكبلت بسيطة

 مشكبلتليست ىنالؾ 

ِْ           ْٖ,ٖ 

َّ        ّْ,ٗ 

ُْ      ُٔ,ّ 

ّٖ      ّّ,ّ 

ِٓ      ْٓ,ٔ 

ِْ     ُِ,ُ 

َٖ 

ِٖ 

ّٖ 

 ََِ ََُ  ُُْ ََُ           ٖٔ المجمكع

 ٗٗ,ٓ القيمة المحسكبة: ِاختبار كا
 ّٔ,ٓ القيمة الجدكلية:

 ِدرجة الحرية:
 َٓ,َمستكل المعنكية:

 

 
مف  (%ٖ,ْٖ)كيد نسبة بمغت أتمؾ الفركؽ بيف المجمكعتيف في ت أكؿ تتجمى

الحاصبلت عمى شيادة إلى  ك) مجمكعة المكاتي يقرأف كيكتبف  األكلىالمجمكعة 
كذلؾ في مقابؿ نسبة , إقرارىف بكجكد مشكبلت ناتجة عف عمميف ليبل  في( اإلعدادية

البكالكريكس  أكمف مجمكعة الحاصبلت عمى شيادة الدبمـك  (%ّ,ّّإلى)اقؿ كصمت 
 (%ٗ,ّْ)كجكد مشكبلت محدكدة فقد بمغت نسبتيف  إلى أشرفالمكاتي  اأم .كما يتبعيا

المفردات التي نفت كجكد  ماأ .مف المجمكعة الثانية (%ٔ,ْٓ)ك األكلىمف المجمكعة 
مف المجمكعة األكلى  (%ّ,ُٔ)مف المشكبلت التي تعترضيف فقد شكمف ما نسبتو  إم
 مف مفردات المجمكعة الثانية. (%ُ,ُِ)ك

بمغت  .(2كاباختبار)كلتحديد مدل معنكية الفركؽ بيف المجمكعتيف تـ االستعانة 
كبناء  (ّٔ,ٓما قيمتو الجدكلية فقد كانت )أ (ٗٗ,ٓختبار المذككر)القيمة المحسكبة لبل

ركؽ معنكية بيف المجمكعتيف فيما ( فرضية البحث القائمة بكجكد فعمى ىذا )تقبؿ
 مشكبلت االجتماعية. مف فيكاجي



 

 :أخرىسؤولية عوامل م
مسؤكليتيا عف الفركؽ بيف  أكلـ يظير التحميؿ اإلحصائي أىميتيا  أخرلثمة عكامؿ 

مف عدد أياـ الخفارة شيريا كمنطقة السكف  . تتمثؿ ىذه العكامؿ في كؿالمبحكثات
 إلىكمف ىنا فمـ يكف ىنالؾ ما يدعك  المرحمة العمرية.كمف ثـ  كالخمفية االجتماعية

 .بالتفصيؿ إليياالتعرض 
 
 
 
 
 

 الممخص:
محاكلة تحديد جممة مف  إلىمف فصكؿ الدراسة الميدانية  األخيرتعرض ىذا الفصؿ 

العينة حياؿ فقرتيف أساسيتيف. األكلى مسؤكلة عف استجابة  عد ىامكف العكامؿ التي ي
 بإقرارالثانية فترتبط  ماأ , المختارةتتعمؽ بمدل الرضا عف العمؿ الميمي عند العينة 

ت االجتماعية جراء معديد مف المشكبلل جمكعة مف مفردات تمؾ العينة بمجابيتيام
كتقعاف في  أكالن  تيفأساسيلقد كقع االختبار عمى تمكـ الفقرتيف العتبارىف . عمميا ليبلن 

ركز , مبحثيف  مىعمف ىنا فقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ  .صمب المشكمة المدركسة ثانيا
تحديد جممة العكامؿ المسؤكلة عف الفركؽ بيف المبحكثات في مسألة ا عمى ممني األكؿ

 العكامؿخصص لمناقشة مختمؼ فقد المبحث الثاني  ماأ. الرضا عف العمؿ ليبلن 
لممشكبلت االجتماعية  مجابيتيفالمسؤكلة عف الفركؽ بيف المبحكثات فيما يتعمؽ بمدل 

عدد مف الفرضيات التي  إلىكفي كبل المبحثيف تـ الرككف  .الناتجة عف عمميف الميمي
 .صحتيا أكتمت صياغتيا سابقا كبطريقة تضمف إمكانية التحقؽ مف مبمغ صدقيا 
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