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 أ
 

 مقدمة: 

شهدت المجتمعات الحديثة تغيرات وتطورات لم تقتصر على مجال دون غيره، بل شملت جل 

الجوانب االقتصادية، السياسية، االجتماعية، وحتى الثقافية والفكرية، والمجتمع الجزائري كغيره من 

والذي المجتمعات شهد هو األخر هذه الجملة من التغيرات ولعل أبرزها التغير في البيئة االجتماعية 

 يتجلى وبشكل بارز في تغير بنية األدوار الملقاة على عاتق المرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع. 

فقد سطرت المرأة في العصور القديمة والحديثة، وخاصة في المجتمعات العربية اإلسالمية أسطر 

ومحاربة وراوية  من نور في جميع المجاالت، حيث كانت ملكة وقاضية وشاعرة وفنانة وأدبية وفقيهة

 لألحاديث النبوية الشريفة.

فبعدما كانت المرأة ملزمة بالمكوث في بيتها ترعى شؤون أسرتها أصبحت تتواجد في معظم 

 القطاعات االقتصادية، فنجدها في التعليم والقضاء واإلدارة والمؤسسات المختلفة الصناعية منها و

لفئة العاملة النسوية بالجزائر تتواجد بنسب متفاوتة في الخدماتية، وقد أشارت النسب واإلحصائيات أن ا

و اإلدارة حيث قدرت نسبة النساء العامالت في هذه  سلك القضاء والصحافة والقطاع الصحي والتعليم

، هذا ما جعل دراستنا الحالية تركز على فئة النساء العامالت في  % 35األخيرة أي اإلدارة أكثر من 

إدارات كليات جامعة العربي بن مهيدي ، هذه العاملة التي تزاول عمال محددا في اإلدارة أو في مختلف 

اإلدارة حيث أن خروجها للعمل خلق لديها عدة مسؤوليات واقعة على عاتقها فأصبحت ملزمة بالقيام 

 بأدوارها حيث يعتبر عمل المرأة في المؤسسات أو دخولها لعالم الشغل تدعيم لقدرتها العملية في مجال

العمل كما يعطي مؤشرا واضحا على تفهم المرأة العاملة و دورها في بناء المجتمع و قدرتها على 

المشاركة الحقيقية في التنمية خاصة إذا ما أدركنا أن دورها في هذه المؤسسات تطور مستمر نظرا ما 

 وصلت إليه المرأة من قدرة على األداء الجيد .



 ب
 

العاملة في العمل ودخولها معظم القطاعات إال أنها تعاني  وعلى الرغم من تحسن أوضاع المرأة

من معضلة المشكالت التي تواجهها في محيط المؤسسة من جهة والمشكالت التي تواجهها في المجتمع 

 من جهة أخرى.

حيث عاشت المرأة العاملة العربية عامة و الجزائرية خاصة مشكالت تنظيمية كثيرة يرجع سببها 

عدم تكييف العاملة مع محيط المؤسسة و مع األساليب التنظيمية التي ترتبط بها أو مع في الغالب إلى 

الثقافة السائدة في المؤسسة كذلك ساعات العمل الطويلة التي ال تتمشى مع المرأة خاصة و أن كانت 

ر على متزوجة و أيضا ما واجهته المرأة من تمييز بين الجنسين في العمل كل هذه مشكالت تنظيمية تؤث

المشكالت التي تؤثر على أداء العاملة و هي المشكالت  أداء المرأة العاملة ال محال و هناك أيضا من

االجتماعية التي تعتبر هي األخرى إحدى العقبات التي تؤثر و بشكل كبير على مردودية المرأة في عملها 

صة الذي يرفض عمل المرأة . فاألسرة من جهة وعادات وتقاليد المجتمع العربي من جهة أخرى، خا

ويعتبر إن مكانها هو المنزل وأيضا ما واجهته المرأة العاملة من تحرشات جنسية وهذا وحده أمر بالغ 

 الخطورة وبالتالي فان هذا قد يعود بالسلب على األداء الوظيفي للمرأة العاملة ال محال.

جه المرأة العاملة ولم نختر إحداهما ولقد انتقلنا في دراستنا هذه من المسالة المشكالت التي توا

الن كل من المشكالت االجتماعية والتنظيمية تؤثر على األداء الوظيفي لها. و كل منهما يؤثر في اآلخر 

 إن صح التعبير .

إذن من هذا المنطلق تم تناول موضوع الدراسة ، و لقد تم وضع إطار منهجي لهذه الدراسة تمثل 

ت الدراسة ، أهمية الدراسة أسباب اختيار الموضوع ، أهداف الدراسة ، تحديد في إشكالية البحث ، فرضيا

مفاهيم الدراسة ، و التطرق إلى بعض الدراسات السابقة ، و قد تم وضع هذا كله في الفصل األول 

  .لدراسة



 ج
 

كذلك انطلقت هذه الدراسة من إطار نظري جاء في فصول هي الفصل الثاني والفصل الثالث، 

لرابع حيث تناول الفصل الثاني وهو المرأة العاملة، وقد اخترنا المرأة العاملة لهدف التعمق أكثر والفصل ا

في عمل المرأة حيث تعرضنا فيه إلى السيرورة التاريخية لعمل المرأة أيضا واقع عمل المرأة والمتغيرات 

 البيئية المؤثرة على عمل المرأة وأخيرا إسهامات المرأة العاملة.

فصل الثالث قمنا بدراسة األداء الوظيفي للمرأة العاملة حيث تناولنا فيه السيرورة التاريخية وفي ال

لألداء الوظيفي، أساسيات حول األداء الوظيفي وأيضا معوقات األداء الوظيفي وأخيرا تطرقنا إلى تقييم 

ولنا فيه المشكالت األداء الوظيفي أما الفصل الرابع فكان تحت عنوان مشكالت المرأة العاملة وتنا

التنظيمية والمشكالت االجتماعية. و بعد هذا اإلطار النظري تناولنا فصل اإلجراءات المنهجية للدراسة 

الميدانية متمثل في الفصل الخامس أين تم تجديد مجاالت الدراسة، و المنهج و األدوات المستخدمة في 

ذه الدراسة الميدانية في جامعة العربي بن البحث، و ضبط العينة و أسلوب تحديدها حيث تم إجراء ه

مهيدي و قد تم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة الميدانية، و ذلك باختيار عينة عشوائية بسيطة من 

 مجتمع البحث، و قد تم بتطبيق مجموعة من األدوات، كان أهمها المالحظة و المقابلة  االستمارة.

وتفسير البيانات في عدد من الجداول البسيطة، تم أما الفصل السادس فقد خصص لمناقشة 

 عرض النتائج أين تم اختبار الفرضيات. 

 وفي نهاية البحث أوردت خاتمة نتناول نتائج الدراسة، وبعض التوجيهات واالقتراحات.

وأشير في األخير أن هذا الموضوع يكتسي أهمية كبيرة، يتناول أحد أهم النقاط التي يجب أن 

ين بها إال وهي المرأة العاملة وكل ما يؤثر على مردوديتها في العمل. فمؤسساتنا مطالبة أكثر يهتم الباحث

من أي وقت مضى أن تثبت جدارتها في االهتمام بالمرأة العاملة ألنها أصبحت أحد أهم العناصر البالغة 

 األهمية في المؤسسات ككل وهذا أتي في شكل نتيجة عامة. 

 



 

 األول الفصل 

 اإلطار التمهيدي للدراسة
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IV - تحديد مفاهيم الدراسة 

V - الدراسات السابقة 



  اإلطار التمهيدي لدراسة                                                               الفصل األول: 

6 
 

I- اإلشكالية : 

بخالفة النساء  اإلقطاععصر  إلىللرجل في نشاطاته المهنية المختلفة تمتد  المرأةمشاركة  إن

والتحوالت المجتمعية،وما طبيعة التطورات  وتماشيا معالمحلي.للوفاء باحتياجات المجتمع  اقرأنهنلنشاط 

مشاركتها  إلىها لمجال الزراعة وصوال طابعا جديدا باكتساح المرأةعمل  أكسبتمن مستجدات  أفرزته

وتطورات ت االضن إفرازهو  النسوي،فان ظاهرة العمل  وهكذا،في مجال قيادة المجتمع  هالدخول السياسية،

 اإلنساني.تاريخ المجتمع  ميزت

القطاعات كان دوما شديد الصلة  وفي مختلفميدان النشاط االقتصادي  إلى المرأةخروج  إن

كما  المشتغل. أومالية لم تزدها بتطبيقها لنظام المشتغل  الرأسفالمجتمعات  السياسي،لتوجهات النظام 

ضرورة المساواة بين الجنسين متناسية الفروق على  تأكدالتي  االشتراكية،هو الحال بالنسبة للمجتمعات 

 للمرأة. والدور القاعديالبيولوجية 

في العالم الثالث تركز في الزراعة الريفية نتيجة لغياب التعلم في الوسط  النسوي،بينما العمل 

الثورة  إبانالجزائرية التي شاركت الرجل في كفاحه ضد المستعمر  المرأةالصدد فان  النسوي،وفي هذا

عدد  أن" عبد اللطيف بن اشنو"  إليهكما يشير  الحقا، أخرىجانب ممارستها لمهن  إلىالتحريرية،

 ( .222،  1987) بناشنو ، .1925عاملة سنة  25291ت بل  في القطاع الصناعي العامال

ربط الظاهرة  إلىالذين تذهب تحليالتهم  الباحثين،للعمل لفت انتباه  المرأةتزايد ظاهرة خروج  إن

تحقيق الذات  إلىتليها الحاجة  األولىمرجحين الحالة المادية بالدرجة االجتماعي،بالسياق االقتصادي 

ذا ما  أساسيةمعطيات  للمرأةتتوفر  أنيكون فاعال فال بد  أنكان لهذا العنصر  والتحرر االقتصادي.وا 

في مجال عملها يضعها موضع قوة  المرأةنجاح  أنتمكنها من المساهمة االيجابية في مجال عملها حيث 

في لقدرتها العملية  تدعيموالشركات في المؤسسات  لمرأة ويعتبر عمالمجتمعها على خدمة  ويجعلها قادرة

المشاركة  وقدرتها علىبدورها في بناء المجتمع  المرأةمجال الشغل كما يعطي مؤشرا واضحا على فهم 



  اإلطار التمهيدي لدراسة                                                               الفصل األول: 

7 
 

دورها في هذه المؤسسات في تطور مستمر نظرا لما وصلت  أن أدركناما  إذالحقيقية في التنمية خاصة 

 الجيد. األداءمن قدرتها على  المرأة إليه

 معضلةتعاني  أنها إالالقطاعات  ودخولها معظمفي العمل  المرأة أوضاعم من تحسن فعلى الرغ

تواجهها في محيط  والمشكالت التيعمل بها من جهة لتي تالمشكالت التي تواجهها في محيط المؤسسة ا

الوظيفي لها في  األداءعلى  التأثيرفكل من هذه المشكالت يلعب دورا هاما في  أخرى،المجتمع من جهة 

 عملها.مجال 

 أهداف أهمالمحور الرئيسي الذي تنصب حوله جهود المدراء كونه يشكل  األداءحيث يعتبر 

وجه،ويعد  وعلى أكملتؤدي مواردها البشرية عملها بفعالية  أنمعظم المؤسسات تتوقع  أن إذالمؤسسة 

 الهادف. وديناميكية الجهدل الوظيفي من المصطلحات التي تحمل في طياتها نكهة العم األداء

الفاعلين فيها و تخصص  أداءو  أدائهافان معظم المنظمات تركز على االرتقاء المستمر لمستوى 

الوظيفي  األداءعالية بتالي  إنتاجيةو تحقيق مستويات  األداءالسبل الكفيلة برفع  إليجادالكثير من مزاياها 

المؤسسات بشكل عام  أنككل و يمكننا القول تنمي من كفاءة و تطور المؤسسة السبل التي  أهمهو احد 

تسعى نحو بناء  فبدأتتعيش هذا الواقع بشكل كبير  أصبحتو المؤسسات الجزائرية بشكل خاص 

العاملة بشكل  المرأةالمشكالت التي تواجه العمال بشكل عام و  أهمدد تج أناستراتيجيات من شانها 

الوظيفي و من هذا المنطلق نطرح  األداءهذه المشكالت على  تأثيرموضوع دراستنا و خاص باعتبارها 

 : اآلتيالرئيسي  التساؤل

 الوظيفي؟ أدائها وتؤثر علىالعاملة  المرأةالمشكالت التي تواجه  أهمما هي 

 اآلتية:الفرعية  التساؤالتالرئيسي السابق نطرح  لالتساؤ  ومن خالل

 الوظيفي؟ أدائهاالعاملة مشكالت اجتماعية تؤثر على  المرأةهل تواجه  -1

 الوظيفي؟ أدائهاالعاملة مشكالت تنظيمية تؤثر على  المرأةهل تواجه  -2



  اإلطار التمهيدي لدراسة                                                               الفصل األول: 

8 
 

II-  : فرضيات الدراسة 

 الفرضية العامة: 

 الوظيفي.تواجه المرأة العاملة عدة مشكالت تؤثر سلبا على أدائها 

 الفرضيات الجزئية 

 الوظيفي.تواجه المرأة العاملة مشكالت اجتماعية تؤثر سلبا على أدائها  -1

 الوظيفي.تواجه المرأة العاملة مشكالت تنظيمية تؤثر سلبا على أدائها  -2

III– : أهمية الدراسة 

تحمل هذه الدراسة أهمية كبيرة في دراسات علم اجتماع التنظيم، لكون المرأة تشكل طرفا مهما في 

 عملية التغيير، فقد أصبح كل ما يرتبط بها مجال لدراسة والتحليل. 

 حيث يمكن تصنيف أهمية هذه الدراسة إلى اهميتين: 

اعية والتنظيمية على األداء أهمية متمثلة في إلقاء الضوء على مدى تأثير المشكالت االجتم

الوظيفي للمرأة العاملة. فهذا مجال حساس استدعى اهتمام مجموعة من الباحثين في اآلونة األخيرة فهذا 

البحث يساهم ولو بشكل متواضع في إثراء هذا المجال ولفت انتباه الباحثين المهتمين بمجال الدراسات 

 لة. التنظيمية واإلدارية التي تخص المرأة العام

وكذلك لهذا البحث أهمية تطبيقية حيث انه يساهم إلى جانب غيره من البحوث في هذا المجال 

في تمهيد األرضية السليمة لوضع دعائم وطرق التسيير البشري التي تأخذ بعين االعتبار الواقع الثقافي 

 السائد في المجتمع.
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IV- اختيار الموضوع :  أسباب 

عن طريق دراسات  أوتكون عن طريق الصدفة  بالمالحظة،والتي قدمشكلة يبدأ  أيةاكتشاف  أن ال شك

 في: األسباب وتكمن هذهجذبت اهتمامي لهذا الموضوع.  أسبابفهناك عدة  أو ومطالعات متواصلة

 الذاتية: األسبابأ/ 

يعيق عمل  وكل ما بالمرأةالبحث عن كل ماله عالقة  أومعرفة  أودبطبيعة الحال  امرأةبصفتي  -1

 المرأة.

 العمل.الحظت معانات عدة نساء عامالت في  ألنني -2

 والدراسات.ميول شخصي للمواضيع التي لم تعنى بكمية جيدة من البحوث  -3

 الموضوعية: األسبابب/ 

 الوظيفي. أدائها وتأثيرها علىالعاملة  المرأةمعرفة المشكالت التي تواجه  -

العاملة سواء المشكالت  المرأة أداءالمشكالت التي تؤثر على  أكبرتسليط الضوء على  -

 التنظيمية. أواالجتماعية 

 للمرأةاالجتماعي  وعلى المحيطمعرفة االنعكاس السلبي لهذه المشكالت على المؤسسة من جهة  -

 من ذالك انعكاسه السلبي على المرأة. أخرى. واالهممن جهة 
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V – الدراسة : أهداف 

فان الهدف من  كائن،تفسير ما هو  إلى العاملة،ومحاولة الوصول المرأةمن منطلق الوقوف على واقع 

المشكالت التي تؤثر  ومعرفة مختلفالعاملة  المرأةدراستنا هذه هو االطالع بشكل علمي على ظاهرة 

 وتجديدها بدقة.الوظيفي  أدائهاعلى 

النسق ن شانها تحليل النسق الخارجي وهو المجتمع و م أهدافتحقيق عدة  إلىكما تهدف هذه الدراسة 

الوظيفي  أداءعلى  تأثيرهماو  األخيرينة من هذين المشكالت النابع أهممعرفة المؤسسة و وهي الداخلي 

 نذكر:المتعلقة بدراستنا  األهداف أبرزمن و  لها.

  العمل.في مجال  المرأة أهميةالكشف على مدى 

  العاملة. المرأة أداءالمشكالت التي تؤثر على  أوالمعوقات  أهمالوقوف على 

  المشكالت.العوامل التي تتولد منها هذه  أهمالبحث عن 
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VI –  الدراسة :تحديد مفاهيم 

 : العاملة المرأةأ/ مفهوم 

السياق  والتحليل وفي هذاحيث تناولوها بالدراسة  العاملة، المرأةلقد اختلف المفكرون في تحديد مفهوم 

 :اإلجرائيمختلف التعاريف لننتهي بالتعريف  إلى سنطرق

من هنا كان و  واإلنسانيةالرجولة  وتعني كمالالمروءة" »ومصدرها مشتقة من فعل "مرا"  لغة: -1

 (170ص  ،2002عمر،)اإلنسان. هي مؤنث  المرأةو  اإلنسانالمرء هو 

، 2002عمر، )األرض. المعمر لهذه  اإلنسان: الشق الثاني من بأنهايعرفها "معن خليل عمر" 

 ( 170ص 

 : اصطالحا -2

تقوم في نفس الوقت التي تعمل خارج المنزل وتحصل على اجر مادي مقابل عملها و  المرأةهي 

 (39، ص 1982)ادم، موظفة  أوجانب دورها كعاملة  إلى أمكزوجة و  األخرى بأدوارها

منزلية تشكل نشاطه  بأعمال، يهتم " عمل شخص من الجنس المؤنث بأنها 1966 إحصاءعرفها 

 (32، ص 1983، ".)فليدالرئيسي

 فقط في الواجبات المنزلية ". المرأة"حصر  1966 إحصاء أن أي

المنزلية وكل ما يتعلق بالمنزل  األعمالالماكثة في البيت التي تدير  المرأة"  بأنهامن يعرفها  أيضاهناك و 

 (430، ص 1988 )بدوي،".األطفالتربية و 

العاملين  األفرادبذلك يشمل غير يدوية و  أويدوية  أعماالفرد يؤدي  أي بأنهاكما عرفها احمد زكي بدوي " 

 (33، ص 1983، )فيلد. "على جميع المستويات 

العمل  إلىالتي تخرج  المرأة" هي  بأنهاالعاملة  المرأةبناء على كل التعاريف السابقة يمكننا تحديد مفهوم 

 ".مأجورالكي تمارس عمال  بإرادتهاحاجة معينة فهي تخرج من بيتها  إلشباع
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 : األداءب/ مفهوم 

 : المفهوم اللغوي -1

كلمة انجليزية مشتقة من  « Performance »أداءكلمة  Larousseيعتبر قاموس اللغة الفرنسية 

 . أدى أو أنجز أو أتمو التي تعني  « Parformée »من كلمة  المأخوذةالفرنسية القديمة 

(Larousse , 2001 , 766) 

تنجز و هذا ينسجم مع اتجاه بعض الباحثين في  أنكما يجب  األعمال" انجاز  بأنه األداءيمكن تعريف و 

مهام وظيفة حيث  إتمامالمنظمة من خالل درجة تحقيق  أهدافالفرد في تحقيق  إسهاماتالتركيز على 

 .المنظمة أهداففي تحقيق  اإلسهامفرد على عن السلوك الذي تقاس به قدرة ال األداء بعتبر

 ( 35، 2005)الخناف، 

 : المفهوم االصطالحي -2

مؤسسة باعتباره الناتج  أيةيحتل مكانة خاصة داخل بسلوك الفرد والمنظمة، و  األداءيرتبط مفهوم 

الوظيفي ومن هذه التعريف  لألداءقد تحددت تعريفات الباحثين بها، و  األنشطةالنهائي لمصلحة جميع 

 : نذكر

 أداءهواجبات وفقا للمعدل المفروض الوظيفة من مسؤوليات و  بأعباءالوظيفي يعني القيام  األداء -

 (25، 1984 بدوي،). المدرب الكفءمن العامل 

 أومسؤولياته التي تكلفه بها المنظمة و  ألعمالهتنفيذ الموظف  بأنهالوظيفي  األداء أيضايعرف و  -

، 1996حققها الموظف في المنظمة. )هالل، يعني النتائج التي يالجهة التي ترتبط وظيفته بها، و 

45 ) 

تمامدرجة تحقيق و  بأنه"  أيضايعرف و  - هو يعكس الكيفية التي الفرد، و المهام المكونة لوظيفة  ا 

 (366، 2005الفرد متطلبات الوظيفة " )الحناق، يشبع بها  أويحقق 
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 أما، األفراد، فالسلوك هو النشاط الذي يقوم به هو " نتاج سلوك األداءيعرفه نيكسون بان و  -

المصلحة  أو، مما يجعل البيئة عن ذلك السلوك تمخطتنتاجات السلوك فهي النتائج التي 

 ( 15، ص 2003)درة، النهائية مختلفة عما كانت عليه نتائج ذلك السلوك " 

دد ع إلىعلى تحويل المدخالت الخاصة بالتنظيم  اإلدارة" قدرة  بأنهالوظيفي  األداءكما يعرف  -

 ( 14، ص 1990)سليمان، تكلفة ممكنة "  بأقلمن المنتجات لمواصفات محددة و 

 األعمالعمل من  بأيالناتج الذي يحققه الموظف عند قيامه  بأنهالوظيفي "  األداءيعرف هانز و  -

 (13، ص 1418، )الماضي" 

، 1990الوظيفة التي يشغلها " )سلمان،  أهداف" قدرة الفرد على تحقيق  بأنه األداءكما يعرف  -

14) 

الهدف المخصص له بنجاح  أو" نشاط يمكن للفرد من انجاز مهمة  بأنه أيضا األداءيعرف و  -

، ص 1995)المير، .ذلك على القيود العادية لالستخدام المعقول للموارد المتاحة " ويتوقف 

213 ) 

حكم على الشرعية االجتماعية لنشاط  إصدار"  بأنه مانديريوه كل من كيسر جر و عرفكما و  -

 معين " 

انه مرتبط بقبول اجتماعي  أي، معرفة اجتماعيةمرتبط بفعل و  األداء أننستنتج من هذا التعريف و 

 . جانب الشرعية االقتصادية إلىتقوم بها المؤسسة  أوالتي يقوم بها الفرد  لألنشطة

هي تكاليف لفرق بين القيمة المقدمة للسوق ومجموع القيم المستهلكة و " ا بأنه يعرفه لورينيوكما  -

 األداءتسهم سلبيا في تعتبر مستهلكة للموارد و  تكلفة( )مراكز، فبعض الوحدات األنشطةمختلفة 

، لكة للمواردهي في الوقت نفسه مسته، و تعتبر مراكز ربح األخرىالكلي عن طريق تكاليفها و 

 .الكلي للمؤسسة األداءتسهم لهامش من فوائد، و ومصدر 
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 العمال " ه " التوازن بين رضا المشاهمين و يعرفه دركر على انو  -

تحقيق المؤسسة لهدفها يعد مقياس للحكم على مدى  األداء أنحيث نستنتج من هذا التعريف 

 مكافأةتمكننا من المحافظة على التوازن في س، و استمرارها في نشاطها في ظل التنافالرئيسي، و 

 ( 104، ص 2013المحاسنة، ). كل المساهمين والعاملين

لكنهم تتعدد بتعدد الدراسات العلمية و  التعريفات أنفمن خالل هذه التعريفات التي قدمناها حيث 

 :وهي أساسيةنقاط  3في نقاط معينة تجمع بين هذه التعاريف متمثلة في  اشتركوا

 .مهارات وقيم واتجاهات ودوافعما يملكه من معرفة و و  :الموظف ( أ

 .وتحديات وما تقدمه من فرص عمل ما تتصف به من متطلباتو  :الوظيفة ( ب

 األنظمةو  اإلشرافو ما تتصف به البيئة التنظيمية والتي تتضمن مناخ العمل و هو  :الموقف ( ت

 .يالهيكل التنظيمو  اإلدارية

 :الوظيفي لألداء أجزائياستنتاجا لكل ما تقدم نستطيع استخالص تعريف و 

فكريا من  أوالجهد المبذول من طرف الفرد سواء كان هذا الجهد عضليا  أوالمهارة  أوهو ذلك النشاط 

فعالية يحقق من خالله يحدث هذا السلوك تغييرا بكفاءة و ، حيث مهام الوظيفة الموكلة له إتماماجل 

 . المسطرة من قبل المنظمة األهداف
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VII –  الدراسات السابقة. 

 :األولىالدراسة أ/ 

 .العاملة في بيئة العمل المختلطة المرأةالمشكالت االجتماعية التي تواجه  :عنوان الدراسة -

 : هدى محمد السبيعيصاحب الدراسة -

 : دراسة مقدمة لنيل شهادة الماجستير صفة الدراسة -

  2010: سنة الدراسة -

 .: المملكة العربية السعوديةمكان الدراسة -

 . العاملة في بيئة العمل المختلطة المرأة: ما المشكالت االجتماعية التي تواجه مشكلة الدراسة -

 :فرضيات الدراسة -

  العاملة في بيئة العمل المختلطة المرأةتؤثر المشكالت االجتماعية على. 

 في بيئة العمل المختلطة المرأةتواجه  التمييز من المشكالت االجتماعية التي. 

عي للكشف عن : استخدمت الباحثة المنهج التحليلي بطريقة المسح االجتمامنهج الدراسة -

 .المشكالت االجتماعية

من النساء  % 15: قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية منتقاة بنسبة ال تقل عن عينة الدراسة -

 العامالت في كل مؤسسة من المؤسسات التي يوجد فيها عمل مختلط.

 : النتائج أهم -

 أكثركان من لعاملة في بيئة العمل المختلطة و ا المرأةوجود مشكالت تواجه  إلىقد توصلت الباحثة و 

 .العاملة في بيئة العمل المختلطة المرأةالمشكالت التي تواجه 

  الوظيفية في بيئة العمل المختلطةالرجال في الترقيات التمييز بين النساء و . 
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  في ماهية  أدائهاالعاملة على  للمرأةاالجتماعية وجود داللة للمتغيرات الشخصية و  إلىتوصلت الباحثة

 .ت المتعلقة ببيئة العمل المختلطةالمشكال

  واإلناثالمديرين الذكور العاملة تحدث بسبب  المرأةمشكالت  أنارتفاع نسبة المبحوثات الالتي يرون 

 . معا

ركزت على دراسة المشكالت التي تواجه  بأنهامن خالل هذه الدراسة نفهم  :تعليق على الدراسة -

على العامالت  التأثيرالنساء العامالت في بيئة العمل المختلطة حيث اعتبرتها نقطة مهمة في 

 .بشكل خاصت على دراسة فئة النساء المردود الوظيفي ككل حيث ركز وعلى 

 : ما موقع دراستنا من هذه الدراسة -

العاملة في بيئة العمل  المرأةدراسة مشكالت االجتماعية التي تواجه  إلىهذه الدراسة تطرقت 

ركزت على نقطة مهمة  أنهاما قدمته لدراستنا هو  أوالمختلطة فموقع دراستنا من هذه الدراسة 

ط التي النقا أهمالرجال في عدة نقاط بالتالي فالتميز يعتبر من وهي قضية التميز بين النساء و 

ى وجه الخصوص وهي العاملة عل المرأةركزت على  أنهاكما قدمناها في موضوع دراستنا. 

 . موضوع دراستنا

 : ةب/ الدراسة الثاني

 العاملة  المرأة: التحرش الجنسي ضد عنوان الدراسة -

 يروز: لزغد فصاحب الدراسة -

 : دراسة مقدمة لنيل شهادة ماجيستير.الدراسةصفة  -

  2012: سنة الدراسة -

 ( 02الجزائر ) مكان الدراسة -

 ؟ في مكان العمل المرأةممارسة على  األكثر: ما هو نوع العنف مشكلة الدراسة -
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 : فرضيات الدراسة -

ميحات لفضية من طرف مشرفين بتل يبدأفي العمل  المرأةالعنف ممارسة ضد  أشكال أغلبية -1

 . عليها

اع ظاهرة التحرش الجنسي في تحدد مدى ارتف األخرالعالقة المهنية المباشرة مع الجنس  إن -2

 .العمل

في فترة تحوالت مهنية كالترقية في العمل كلما كانت  بالمرأةتتصاعد ظاهرة التحرش الجنسي  -3

 .د عقد عملتحديو 

 اتبعت الباحثة المنهج الكمي . منهج الدراسة : -

 اعتمدت الباحثة على العينة المقصودة  أوتبعت ا :عينة الدراسة -

 : النتائج أهم -

  فيتم استغاللها ع بسلطة محددة يمليها عليه منصبهيتمت مسئولدوما من  يأتيالتحرش الجنسي ،

 .دنيئة إلغراض

 هو المكان، و يتم استغالل هذا  أين، هو مكتب العمل لوقوع التحرش الجنسي بالعمل األمثلالمكان  إن

 .الواجب احترامهمكان من 

 ليست وسيلة صعبة بل يمكن الرقابة المؤسسات تشجع على هذه الظاهرة و غياب الرقابة في  إن

زجاجية مما يخيف  إلىمن خشبية  ألبواب استبدااليتم  أين، العمل أماكناستعمالها بتغيير واحد ففي 

 .المتحرشين

 متاهات تتسبب في  المتحرش بها في المرأة، تدخل الناجمة عن التحرش الجنسي وخيمة اآلثار إن

 .أخرىتركها من جهة مرضها من جهة و 
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لقد ركزت هذه الدراسة على موضوع حساس لم يلقى كم معتبر من الدراسات  :تعليق الدراسة -

ها المؤسسات الضوء لشدة التي ال تلقى عليو  اإلداراتباعتباره من المواضيع الحساسة في 

 . حساسيتها

من خالل دراسة غنية من حيث مضمونها و  أنهالهذه الدراسة تبين  قراءتيبالتالي من خالل و 

 . هذا الموضوع أهمية

 : ما موقع دراستنا من هذه الدراسة -

العاملة بالتالي فموقع دراستنا  المرأةدراسة موضوع التحرش الجنسي ضد  إلىهذه الدراسة تطرقت 

حول موضوع التحرش  األهميةلنا من معلومات بالغة  إضافتهمن هذه الدراسة هو ما  أوهنا هو 

 . قاط التي ركزنا عليها في دراستناالن أحدالجنسي باعتباره 

 : جـ/ الدراسة الثالثة

 .الوظيفي باألداءعالقته التنظيمي و االتصال :عنوان الدراسة -

 .: بوعطيط جالل الدينصاحب الدراسة -

 : دراسة مقدمة لنيل شهادة ماجيستير صفة الدراسة -

 .2009: سنة الدراسة -

 : مدينة قسنطينة مكان الدراسة -

 .التنفيذينلدى العمال  واألداء الوظيفيهل هناك عالقة بين االتصال  :الدراسةمشكلة  -

 : الدراسةفرضيات  -

 الوظيفي . األداءتوجد عالقة بين االتصال التنظيمي و  :الفرضية العامة -1

 الجزئية:الفرضيات  -2

 الوظيفي لدى فئة البحث. األداءقوية بين االتصال النازل و  ارتباطيهتوجد عالقة  -
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 البحث.لدى فئة  واألداء الوظيفيقوية بين االتصال الصاعد  ارتباطيهتوجد عالقة  -

 إلى األقرب: اتبع الباحث في بحثه المنهج الوصفي باختيار المنهج الوصفي هو منهج الدراسة -   

برازالكشف عن حقيقة الظاهرة و   .خصائصها ا 

عمال تم اختيارهم  4حيث اعتد الباحث على  العشوائية: اعتمد الباحث على عينة عينة الدراسة -   

 . بطريقة عشوائية

 النتائج:  أهم -    

 : أهمهاعدة نتائج  إلى* توصل الباحث 

العمال سواء عن طريق المشرف  إلى اإلدارة* الكشف عن تواجد االتصال النازل بانسياب المعلومات من 

 .اإلعالناتعن طريق االجتماعات و  أوالمباشر على العمل 

استغالل االجتماعات  أو* وجود اتصال صاعد يعتمد العمال فيه على االتصال بالمشرف المباشر 

 .االتصال ومقابلة المدير مباشرة كل انشغاالتهم رغم تفضيلهم إليصال

 .الوظيفي األداءالقة موجبة بين االتصال الصاعد و * كذلك وجود ع

 : تعليق على الدراسة -

وهو االتصال  إال. األهميةالبالغة المواضيع المهمة و  همأ بأحداهتم صاحب الدراسة  أولقد اعتد 

 أنفشلها حيث  أويقوم عليه نجاح المؤسسة  إداريالوظيفي باعتباره موضوع  باألداءعالقته التنظيمي و 

 .الوظيفي للعمال األداءطبيعة االتصال توثر بطبيعة الحال على 

 : ما موقع دراستنا من هذه الدراسة

الوظيفي بالتالي موقع دراستنا  باألداءعالقته دراسة موضوع االتصال التنظيمي و  إلىهذه الدراسة تطرقت 

ركزنا على ضعف  أننامتغيرات الدراسة على االتصال حيث  أوالمتغيرات  أحداعتمدنا على  أنناهنا 

 . الوظيفي لها األداءاعتباره من المشكالت التنظيمية التي تؤثر على االتصال و 



 

 الثانيالفصل 

 املرأة العاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 تمهيد

I - السيرورة التاريخية لعمل المرأة 

II - واقع عمل المرأة 

III - المتغيرات البيئية المؤثرة على عمل المرأة 

IV - المرأة العاملة إسهامات   

 خالصة

 
 



                                                                                                                         المرأة العاملة                                                                           الفصل الثاني:
 

21 
 

 تمهيد:

عيش في نزاع ، و من هذا المنطلق فان البيئة المحيطة تمثل نوليد البيئة ، و نحن ال  اإلنسان

، و يعزي السبب في ذلك آخرالمؤثرة على تكوين شخصية المرة من جانب  األساسيةات داحد المحد

العاملة فالبيئة هي نقطة البداية  للمرأةالبيئة المحيطة هي نقطة البداية و النهاية بالنسبة  أن إلىببساطة 

و تقدمها في العمل ، و هي في  المرأةالذي يهيئ الظروف العامة المناسبة لنمو  األساسيلكونها المصدر 

و دورها في  للمرأة اإلبداعيةمن الطاقات الخالقة و  األولستفيد هي الم ألنهانفس الوقت نقطة النهاية ، 

العناصر المميزة  أهمالتحدث عن  إلىالتنمية الشاملة و بالتالي سنطرق من خالل هذا الفصل  إحداث

 في مجال العمل .  أوفي العمل  للمرأة
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I - السيرورة التاريخية لعمل المرأة 

 العاملة عبر التاريخ المرأة-1

من البلدان النامية( ال تقوم فواصل  وفي كثيرالغالبة من المجتمعات قبل الصناعية ) األغلبيةفي 

 والمشاركة فيالنساء عن الميادين السياسية  إقصاءورغم  والبيت. اإلنتاجالنسائية في  األنشطةمحددة بين 

الحرفي التقليدي  اإلنتاجيشاركن بصورة فعالة في  األحيان أكثرفقد كن في  العامة،المجتمعية  األنشطة

من الوجهة  بدأ،االنفصال بين هاذين االتجاهين قد  أنغير  أكمله،الزراعي  البيت،وفي النشاطداخل 

جهة  وملكيته من جهة،بتطور الصناعة الحديثة التي استلزمت الفصل بين موقع العمل من  التاريخية،

 إلىبدوره  أدىمما  والمجال الخاصلة الحديثة كذلك بالفصل بين المجال العام المرح .وتميزت هذهأخرى

 بأنواعها.استئثار الرجال بالعمل خارج البيت في المجاالت العامة 

 إعداد و األطفالذلك الحين بالمهمات البيئية مثل رعاية  اهتماماتها منذ و المرأة وانحصر نشاط

 وحياتها.ية المشاغل البيت والتركيز على الطعام

 أعدادتزايدت  الماضي،من القرن  األربعينيات أواسطالحرب العالمية الثانية في  ومنذ انتهاء

فمهما  ذلك،وراء  والدوافع الكامنة األسبابالغربي.وتعددت النساء في سوق العمل الرسمي في المجتمع 

بما فيها تزايد  اليومية،المعيشة  وارتفاع كلفة األسرةعلى  المسؤوليات االقتصادية و الضغوطتزايدت 

فان تحول سوق العمل  ذلك، إلى باإلضافةو  وغيرها. األبناءتعليم  وارتفاع نفقةالسلع االستهالكية  أسعار

المالية فحسب بل تزايد االحتياجات والضغوط االقتصادية و  إلىال يعود  لدى قطاعات متزايدة من النساء

نوع من المساواة مع  إلىسعيهن للوصول الشخصي المتميز لدى النساء و الل في تحقيق االستقالرغبة  إلى

النساء في  إلىالعمل خارج البيت قضية مركزية بالنسبة  جل على المستوى المجتمعي العام وأصبحالر 

المساواة في المجتمع لتحقيق االستقالل و  األساسيةدية هيواحد من المستلزمات التمو  المعاصر،المجتمع 

 .(451، ص  2005دنز ، ق)الحديث. 
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 30من  أكثر" النسائية التي زرعت األخضر"حركة الحزام  1977السيدة ماتاي عام  أسستفقد 

 لألطراف إرضاء والخالفات العرقية  ووسيلة لحلمليون شجرة في كينيا متخذة الشجرة شعارا للسالم 

يجاديعمل على تشجيع التنوع البيولوجي  إفريقيامشروع لتشجير في  أهم وتنفذ الحركةالمتنازعة،  فرص وا 

تدعم  أنتظهر كيف يمكن لبيئة يتم تدبيرها بصفة جيدة  أنماتاي من هذا المشروع ت أرادلنساء.وقد عمل 

 (.25، ص 2007عاشور، ).أفضلمستوى حياة 

 المرأة:المفسرة لعمل  النظريات-2

هذا التطور  أنمحال فنحن نعلم  وحتميا الشيئا ظاهرا  أصبح بأكملهفي العالم  المرأةعمل  إن

كان نوع هذا  أياتشغل كل مناصب الشغل  أصبحت أيفشيئا  شيءبدا يتزايد  المرأةالحاصل في عمل 

هذه النقطة عدة اهتمامات من طرف جملة  تالعاملة لق المرأة أي األخيرالشغل بتالي يتزايد االهتمام بهذا 

بالدراسة  إياه أخذة المرأةنظريات تفسر لنا عمل  وجاءت عدةهذا المجال  والعلماء فيمن المنظرين 

 والتحليل.

 الجنسين:المساواة بين  نظرية-2-1

سيطرة الذكور تتجذر في ظاهرة  أنالتفاوت بين الجنسين ، و ترى  أصلتبحث هذه النظرية في 

التقسيم الجنسي للعمل ، و ذلك انطالقا من تقبلها لنظرية الحتمية البيولوجية و النظرية االجتماعية 

البيولوجية ، ذات الطابع التطوري التي ترى في التقسيم الجنسي عنصر مركزي في هذا التمييز ، و تمتد 

جل سيطرة الر  إلى أدىغال الرجل بالصيد و المرة بالقطف ، ، فاشت اإلنسانيجذورها عبر مراحل التطور 

التي  األعمالبعض البحوث التعقد التكنولوجي لعملية الصيد و ببساطة  تهأسدنظرا لما  األمورعلى زمام 

و رعايتهم  األطفالاستقرار النساء نسبيا في مكان واحد لكونهن يقمن بحمل  إلى باإلضافةتقوم بها المرة ، 

، الحركة  المرأةهذه النظرية في الغرب على شكل حركات مثل حركة تحرير  أصحابهر ، و قد ظ
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و هي حركات اجتماعية و سياسية اتخذتها فئة اجتماعية تطالب بتعيير عام  المرأةالنسائية ، حركة ترقية 

 المجتمع. وباألحرى فيفي العالم .  المرأةلوضعية و شامل 

 الوظيفية: النظرية-2-2

 إطارينحصر في  المرأةدور  أنمؤداه  أساسيقيم المنظور الوظيفي مقوالته النظرية على افتراض 

قد حاول "بارسونز" و  التبعي، وضعهاهذا المنظور  وربة بيت،وعليه يؤكد أم وباعتبارها زوجة  األسرة

لجنسين بحيث تقسيم العمل بين ا أهميةيقدم نظرية يفسر بها  أنعلماء هذا االتجاه  أبرزباعتباره من 

 المجتمع،السياسية في االقتصادية واالجتماعية و  األنشطةمارسة كافة مو  اإلنتاج يختص الرجل بالعمل و

لتحقيق قدر من التوازن داخل النسق االجتماعي للمجتمع  العائلية،على الوظيفة  المرأةبينما يقتصر دور 

 (.120ص  ،1982خليل،)كامل.

تعمل على تحقيق  لألسرةهذه النظرية هو اعتبارها عنصر تابع  إليهما ذهبت  وتأسسا على

 االجتماعي.في النسق  باألحرى أولكي يحقق االنسجام في المجتمع  واالستقرار بهاالتوازن 

 الماركسية: النظرية-2-3

والمادية لقد قدمت هذه النظرية تحليال شامال لطبيعة ادوار المرة في ضوء المادية التاريخية 

 أنوأكدوا  المرأة.كل من "ماركس" "انجلز" و "بيتر" اهتماما خاصا بقضية اضطهاد  أعطى و الجدلية

 أعطىانقلز فقد  أما .اإلنسانيةللتطور االقتصادي التي مرت به المجتمعات  وقهرها نتيجةخضوعها 

ى فكرتي االستغالل الطبقي باعتماده عل الجنسين،تفسيرات شاملة للعوامل التي ساعدت على التميز بين 

طابق مع عداء طبقي ظهر في التاريخ كان مت أول إن يقول:في هذا السياق الخاصة، و  الملكية ونشأة

لم م طبقي كان مصاحبا لظظل أول ن، وااألحاديفي ظل نضام الزواج  تطور العداء بين الرجل والمرأة

 ". للمرأةالرجل 
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حاسما في العملية دورا هاما و  للمرأةالعشائري كان انه في النظام  أوضحفي تفسير لهذه المقولة و 

سميت هذه المجتمعات واالجتماعي و  اإلنتاجيأفضل من الرجل بفضل دورها اكسبها مكانة  ،اإلنتاجية

 .(167ص  ،1994زيادة،) باألمومية.

في ضوء  المرأةقام بتقسيم دور  أوكز على كارل ماركس ر  أنما سبق يتبين لنا كل  ومن خالل

هذه  أن إال مالي، الرأسانهيار النظام  إلىنقصد التحرر راجع  إليهوصلت  الخاصة،وهذا الذيالملكية 

خاصة فة جذريا عن البيئة االجتماعية والثقافية للمجتمع العربي و الطروحات ظهرت في بيئات مختل

 الجزائري.المجتمع 

 أوكل نظرية اهتمت بجانب معين  أنلنا  من خالل كل النظريات التي قمنا بعرضها يتبينو 

 معين.بدراسة جانب 

شبه ظاهرة التقسيم  التفاوت الموجود بين الرجل والمرأة أن المساواة بين الجنسين اعتبر أي

 .رية بضرورة المساواة بين الجنسينالجنسي للعمل فقد طالبة هذه النظ

وظيفتها و  األسرةتابعة ومنحصرة في إطار  المرأة أنلوظيفة اعتبرت هي او  أالالنظرية الثانية  أما

 . يق التوازن داخل النسق االجتماعيلتحق األسرة بأفرادهي االهتمام 

 وتطور دورهامالي  الرأسبعد انهيار النظام  إاللم يظهر  المرأةالماركسية قال بان دور  واألخيرة

 العاملة. المرأةعمل  أو المرأةظريات فسرت لنا دور الملكية الخاصة كل هذه الن إطارفي 

 الحربين العالميتين على العمل النسوي: إثر -3

الحرب  أدتالحربين العالميتين في انتشار العمل النسوي بشتى الوظائف فقد  إثر إنكارال يمكن 

ى المرأة عل فأوجب باإلناث، فتحتم مأل الوظائف الشاغرة عن الذكور انخراط الرجال في سلك الجندية إلى

 المصنع.عالم عالم الشغل و  إلى، التي لم تعملحتى تلك و 
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لإلقامة العودة الكثيرات من النساء ترك العمل والوظيفة و  ، صار من الصعب علىبعد الحربو 

 واألراملفان الرجال بالماليين حتم على الشابات  أخرىمن جهة و  ،بين جدران البيت هذا من جهة

والقومية نمو المدارس المهنية  األولىالحرب العالمية  أثناء. لقد شهدت البلدان المصنعة االستمرار بالعمل

بادرت البلدان المعنية لالستعانة بالنساء لمواصلة العمل في  مخلفاتها،وبسبب الحرب و  ،1925للفتيات

لقدرات النساء على ممارسة  إثباتكان هذا مدافئ الصيد، و ، و والمكاتب، والحوانيت، والحقولالمصانع،

مثال في ، فلمناطق الريفية للبلدان الصناعيةيختلف الوضع في االمحصورة بالرجال. و  جميع المهن حتى

 األراضيفي استصالح  وأزواجهن آباءهنتهم الالئي كن قد شاركن حفيداو.م.أ حيث بنات الرواد و 

 في المرأةمشاركة  إشكالمن افتتح شكال جديدا من  أوائلالمكنة المتسارعة لزراعة نساءهن  وأصبحن مع

 مجتمعها.شؤون 

الخصوص إثر بالغ في تحرير ( على وجه 1945-1939قد كان للحرب العالمية الثانية )و 

القوات  خاصة في دول المعسكر الغربي فيالمرأة، واشتغالها في شتى المهن. فقد جندت فيها النساء و 

ويرفع الحربية  اءتهمكف الصمود وراءهم كصف ثابت يقوي منعدة الجنود، و ا، لمسالبرية والبحرية، والجوية

ت تفقد النساء كل الحريا أن، اصح من الصعب 1945ة. وبعد انتهاء الحرب سنة روحهم المعنوي من

تاريخيا في حركة  تعد معلما أصبحتذلك " نجد الحرب العالمية الثانية الحرب و  أثناءالتي حصلت عليها 

 (30، ص 2012غد، ها على حقوق مساوية لحقوق الرجال. )لز حصولتحرير المرأة و 

 وأصبحتفي العمل بارزا في العمل بارزا في شتى المجاالت  المرأةبالتالي من هنا اصح دور و 

 الشغل.له مكانه في عالم عنصرا فاعال و 
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II-المرأةعمل  واقع 

 للعمل: المرأةخروج  دوافع  -1

البالغ ولدرجات متباينة  األثرمجموعة من التغيرات التاريخية، واالجتماعية والسياسية والثقافية كان لها  إن

 المنسوبة إليهم.  األدواروتركيبة  لألفرادتشكيل البنية االجتماعية  إعادةفي 

 األدوارلة والمرأة باعتبارها جزءا هاما من المجتمع فقد انعكست هذه التغيرات على وضعيتها وعلى جم

هو مزاولتها الشغل  آخرلها دور  أصبحوزوجة وربة بيت،  كأم أدوارهابالمنوطة بها، فبعدما كانت تلتقي 

 العمل خارج بيتها والذي تتقاضى مقابله اجر معين. أو

 إنمن مسؤولياته كي يحقق جميع المتطلبات المعيشية البسيطة باعتبار العمل واجب على الفرد و 

يعملون فقط لتحقيق ذاتهم وانتمائهم  األفرادمجموعة من  أننجد  أننامع  األوقات أكثرفي  التعبير.صح 

متطلبات  أو األسرةمعا لتحقيق متطلبات  والمرأةالنسق االجتماعي وبالتالي منذ القدم عمل الرجل  إلى

 .صح التعبير إنالمعيشة 

انه من الطبيعي على الرجل  من خروج الرجل باعتبار أبرزللعمل  المرأةخروج  أنلكن نجد 

 . العمل إلىتخرج  المرأةوافع جعلت هناك عدة د أنالعمل لكن نجد 

جانب  إلىالبيولوجية ضيق تجسد في وظيفتها التربوية و  إطارفي الماضي في  المرأةانحصر دور 

دت كما تقلتربية الحيوانات ... كالزراعة، و  إقامتهابالقرب من مقر  كائنة أسرتهاوظائف مختلفة خارج 

ملحة  ، الن عملها ضرورةمعيار اختيار كزوجة اإلنتاجيةها كانت قدرتوظيفة زوجها في غيابه )الصيد(. و 

حد ما  إلىقت ، لذا وففي قيامها لمسؤوليتها التربوية أسرتها، في حين تساعدها األسريةلتلبية احتياجاتها 

صادي عن حققت استقاللها االقت المرة أن، يمكننا القول ، وانطالقها من هاته النقطةوأسرتهابين عملها 

نتيجة لطبيعة المستجدات ، و القدم. لكن في عالمنا المعاصر و قدرتها على تجاوز الصعاب منذ الرجل
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 أنهاخاصة بعد زواجها  إليهاالكثير من المجتمعات تنظر  أن إالعملها طابعا رسميا  والتطورات المنسب

 (153، ص 1984النشغالها بأمور بيتها. )السباعي، على العمل غير قادرة 

، بحجة مزاحمتها للرجل في ميدان العمل و في  المرأةبررت رفضها لعمل  أخرىو في مجتمعات 

لكل منهما بنية بيولوجية وطاقات ، و استعداداته الفطرية ، التي تملي عليه  أنهذا الصدد يمكننا القول 

، فعلى سبيل المثال : وظيفة التعليم ، و خاصة في المرحلة االبتدائية ،  األخرمن  أكثروظيفة تالئمه 

من الرجل ، بحكم مستلزماتها التي تتطلب نوعا من المرونة في التعامل ، و الطفل في هاته  للمرأةانسب 

نها م أكثر أنثويةوظيفة  أنها إذ،  المرأةعند  إالالحب و العطف ... و لن يجد ذلك  إلىالمرحلة بحاجة 

، ل . )حمدانعكس الرج ضئيلةالقطاعات التي تمثلها بنسبة  أكثرمن  أنالدراسات  أكدتذكورية ، و قد 

2002، 160.) 

ناول عامل هو الحاجة االقتصادية،  العمل ا إلىالجزائرية  المرأةتحدثنا عن دوافع خروج  إذا أما

 فأصبحتبصفة خاصة  انعكست على المجتمع بصفة عامة والمرأة تجداتالمسلكن طبيعة التطورات و 

خروجها للعمل في  إن. بالتالي لف الدراساتمخت أثبتههذا ما عملها كوسيلة لتحقيق ذاتها و  إلىتنظر 

المجتمع.  إلىاالنتماء هو دافع تحقيق الذات و  أخرى أحيانفي  أماهو االحتياج المادي  األحياناغلب 

 .(37، ص، 1999)حلمي،

العربية  والمرأةمادية(دوافع  )هيميدان العمل بصفة عامة  إلى المرأةخروج  أنما سبق نجد من كو 

في حالة  إاللها هذا ما يعكس ثقافة المجتمع التي تسمح بعموالجزائرية بصفة خاصة هي دوافع مادية و 

 .احتياجها المادي

 العالم:في  المرأة عمل -2

عبر العصور التاريخية ، و كانت الثورة  آخر إلىمن بناء اجتماعي  المرأةلقد اختلف وضع 

 أدتالتغيرات االجتماعية التي  إحداثالصناعية عامال من العوامل التي ساهمت بشكل كبير و فعال في 
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قات االقتصادية ففي بمختلف الط المرأةكبيرة على  أثارمالية الصناعية  الرأس أحدثتثم  المرأةنهضة  إلى

في الوقت الذي لوحظ فيه استغالل بشع لنساء  المرأةزيادة فراغ  إلىالثورة الصناعية  أدتالطبقات العليا 

فرضت تشغيل النساء في المناجم و  النشأةالطبقات العاملة ، فظروف المجتمع الصناعي الحديث 

 بأعباءكانتها ، كما كان عليها القيام و درجة مهارتها ، فانحطت م كفاءتهاالمصانع بغض النظر عن 

ارتفعت و سمع صراخها داخل  أنغير محتملة من العمل داخل المنزل و خارجه ، لكن مكانتها لم تلبث 

الحركة  بدأتجانب الرجال بعض المزايا التي حققتها تدريجيا ، و قد  إلىالمنزل ، فقد حول لها عملها 

في فرنسا تطالب بالمساواة بين  Marie Degournayصناعية ظهرت ، فقبل الثورة ال أوروباالنسائية في 

الرجل و النساء ، لم تلق حركتها اهتماما كبيرا حتى جاء فيلسوفان فرنسيان بعد قرن و نصف تقريبا و 

 هما من فالسفة الثورة الصناعية .

 Maryفقد جاءت  إنجلترافي  وأماضرورة مساواتها بالرجال المرأة حقوقها المتنوعة و طالبا بمنح و 

Wolsions  تزامنت مع الثورة الصناعية هناك قادت حركة نسائية بقيت تقدما حقيقيا حيثو . 

 المظاهرات،اشتراكها في في تجنيدها و  بعض حقوقها تمثلت المرأة أحرزت 19مع مطلع القرن و 

حقها في  أسهار على المدنية التي يتمتع بها الرجل و  على جميع الحقوق المرأةحصلت  1928في سنة و 

بالرغم من ظهور زعماء نادوا بالديمقراطية فقد كانت الحركة و  األمريكيةتحدة في الواليات الم أمااالنتخاب 

الحركة النسائية لقيت معارضة نسبية حتى من  أن، ذلك ظلت بعيدة عن الميدان السياسي المرأة أن إال

 . المرأة هو المنزلمكان  أنخصوصا المتزوجات حيث كن يعتقدن  أنفسهنطرف بعض النساء 

 إال، بالوضع االجتماعي للجنس النسائي يقاس أناالجتماعي يمكن  التقدم أنيقول كارل ماركس و 

بحاجتها النفسية  أساسيمعترك العمل يرتبطان بشكل  إلىنجاح دخولها الوضع االجتماعي للمارة و  إن

 . لمجتمع على تقديم الفرص المناسبةقدرة االعمل و  إلىواالقتصادية واالجتماعية 
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في بيتها باعتباره عمال دون  المرأةاعترضت الحركات النسوية على عمل  2مع مطلع القرن و 

. ففي االتحاد االقتصادية في مختلف دول العالم اكتسبت الحرية المرأةاجر لذلك تعتبر هذه الحركات بان 

السويد  في أما، من المجموع الكلي للعاملين %49سابقا كانت نسبة النساء العامالت هي  وفياتيالس

بصورة عامة ارتفاع السريع لعدد العامالت في بريطانيا  إلى اإلحصائياتتشير % و  27 إلىفتهبط النسبة 

من  1987 % عام 25 إلى 1931% في عام  29، حيث ارتفعت النسبة من خالل حوالي نصف القرن

 .المجموع الكلي للعاملين

قانون  1964تبعه عام و  1963الرجل والمرأة عام بين  األجرصدر قرار مساواة  أمريكافي 

، خمثل التعليم. )وكيل الشي أخرى تعديل ليشمل قطاعات 1972تاله عام المساواة في التعيين والترقية و 

 (.11، ص،1980

 : اإلسالميعمل المرأة من المنظور -3

في  ألنها شؤمنتيجة  بوأدهاالتخلص منها على  أولياءهايحرص  عار اإلسالمقبل  المرأةكانت 

 لهاته إليهمبالتنديد  اإلسالم إلىسلم عوة الرسول محمد صلى اهلل عليه و د ظهرتقد ، و ذالك الوقت

من وحررها  المرأةرفع مكانة  اإلسالم إنفي هذا الصدد يقول الدكتور سرحان عبد العزيز " الوضعية و 

عطائها، التامة مع الرجل مسواتهامن حقها القيود الجاهلية ف تها االقتصادية. وفسح حق التمتع باستقاللي وا 

 (49، ص 1983لذلك. )كيال،  الظروفاخترتها  إذ أسرتها إطارالعمل خارج لها المجال لطلب العلم و 

ولنفسها ولبيتها ولمجتمعها في جو من  عهد الرسول محمد صلى اهلل عيه وسلم لربها في المرأةفقد عملت 

 . األساسيةوظيفتها  أداءيمنعها من لم يكن شيئا من ذلك الفضيلة والوقار و 

ليها لتتفرغ لواجباتها ع إنفاقهانه حمل الرجل مسئولية  إال، المرأةحلل عمل  اإلسالم أنغم من فبالر 

حاجاتها تغطية  ألجل المرأةفي حين ال نرى مانع في عمل  األدبية المادية و أطفالهاالبيئية ورعاية شؤون 

ميادين التي تستطيع العمل فيها وتؤهلها كفايتها تساعد زوجها في جميع ال أو، لتسعف ذويها أوالمعيشية 
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ومؤهلة له عمل ترى فيه نفسها قادرة عليه  أي أو، .. الخ.. مواهبها الفطرية كالتدريس الزراعةوكفاءتها و 

ة عليه ومؤهلة له. )عبد الفتاح، عمل ترى نفسها قادر  أو أنوثتهاال يتنافى مع  أننافعة له على شرط و 

 (.8، ص 1984

 في الجزائر  المرأة عمل-4

حتى من الحرمان المطلق، و  الجزائرية في زمن االستعمار تعاني المرأة، فقد ظلت في الجزائر أما

حالة الحرمان مع اختالف المسببات، ولكن تواصلت  1962بعد االستقالل الذي حققته الجزائر سنة 

في مختلف  المرأة أمام، ففتح المجال واسعا اإلمكانياتتغيرت مع الزمن، وتوفرت بعض  األوضاع

.... بل بعد القضاء ، و اإلعالميم، الصحة، متواجدة في قطاعات التعل فأصبحتمجاالت الحياة العامة 

ب حسمنصب في الدولة و  أعلىالرجل على تتنافس  وأصبحتلك لتخوض المرأة معترك السياسة كل ذ

%  14.20، بنسبة ألف امرأة عاملة 321جود مليون والتي قدرت و و  2002الواردة لسنة  اإلحصاءات

 (35، ص 2006-02-22بد الحق عباس، . )عمجموع الفئات العاملة في البالد من

معدالت في ال أدني، من بين كة االقتصادية لإلناث في الجزائر، يعد معدل المشار سبق عمازيادة 

ضعف مستوى القراءة  بينها:من  التأثيرعدة عوامل متداخلة  إلىهذا يرجع . و العالمالوطن العربي و 

القيود الثقافية ، وزواج المرأة، ارتفاع المعدالت، و اإلناثكان ضعف المستوى التعليمي بين السوالكتابة، و 

في المناطق  األساسيةيئة ضعف تنمية البالتجارة و مثال معينة من عمل المرأة  أنماطة على المفروض

 .كعامل لنهوض االقتصادي المرأةمل غياب تطبيق سياسة خاصة بعالريفية، و 

المجتمع وتقاليده  مميزات، مستمدة من الجزائرية عدة معايير ومتغيرات المرأةفقد تدخل في عمل 

يبة من معطيات الجزائرية على قاعدة هي ترك المرأةعمل  واالقتصادية ليتربعالثقافية  ومرجعياتهقيمه و 

تقاليد عن تنشئتها االجتماعية و ناتج ، فتعليمها ومعايير اجتماعية، فكرية، تاريخية، سياسية وحتى شخصية

كذا اندماجها في سوق العمل بتخصصاته المختلفة و  االقتصاديةظروفه وتاريخه االستعماري و  مجتمعاتها
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 لعملها،التطور التاريخي من محتوياتها الثقافية و  إفراغه ، ال يمكنتوجه لها أو إليهاه التي تتوج

ية فنسبها لدى االجتماع الوضعيةعن  أما. التنموية واالقتصادية المختلقة البرامجوالمخططات السياسية و 

ة بالقيم االجتماعية كالمحافظة والتعاون االنخفاض مشبعبين االرتفاع و  والمتأرجحةالنساء العامالت 

 المرأةاالجتماعية في عالقاتها بعمل  الوضعيةالمسبقة ... هذه  األحكامغيرها من  إلىالرفض والتصدق و 

لثبات  رىأخمن جهة ، و ادية التي تعرفها الجزائر من جهةاقتصرية تعد مؤشر لتغيرات اجتماعية و الجزائ

 التغيرات.، الذي لم يواكب تلك استقرار نظام قيم المجتمعو 

ستمرار وتماسك واستقرار اوضغط وتوازن و  توترللمرأة الجزائرية مصدر صراع و ليكون العمل بالنسبة 

 (30، ص 19، )حمداش

 7.5% في الحضر، و 15.8ن الفاعلين منها % من مجموع السكا 18.4كما يمثل عمل النساء 

 .سنة 29-20ركزن في الفئة العمرية معظم النساء الناشطات تت أن. كما الريف% في 
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 : اآلتيد توزعت كما يلي في الجدول فان النسب ق 2003 إحصائيات بحسو 

 : 01الجدول رقم 

 السنوات 1966 1977 1987 1998 2003

9.540.000 8.326.000 5.314.100 3.049.952 2.564.663 
 

 السكان الفاعلين

30.0 28.4 23.7 19.5 21.2 
 

 المعدل النشاط العام %

50.8 50.4 41.8 36.6 40.4 
 

 نسبة الذكور %

8.7 6.0 4.5 2.6 1.8 
 

 % اإلناثنسبة 

48.1 49.8 49.8 42.1 45.8 
 

 المعدل الصافي لنشاط %

81.7 88.3 84.0 81.5 89.06 
 

 نسبة الذكور %

13.9 10.5 8.7 5.4 3.9 
 

 % اإلناثنسبة 

 توزيع السكان الفاعلين حسب معدل النشاط 

 (31، ص 19)حمداش، 

با ما يتم وضع نسبة الرجال بحيث غال أمامفالجدول يبين مدى ضعف نسبة النساء العامالت 

نسبة النشاط عند النساء  أن إالرغم ذلك عمل المرأة خارج المنزل، و  أمام إدارية وأخرىتحفظات اجتماعية 

الخدمات منها و  اإلدارة% في قطاع  98حوالي  أيتوزعت بين مختلف النشاطات حيث تتركز معظمها 

 .% في الخدمات 23و اإلدارة% في  61
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بة العامالت بدون تعليم ، حيث بلغت نسعمل النساء حسب مستواهن التعليميكما تختلف نسبة 

عند ذوات المستوى االبتدائي مقابل  % 10.6و، % لدى عديمات المستوى التعليمي 2.2هي % و  14.6

توزعت وقد عند الجامعيات  % 24.1وعند المستوى الثانوي  % 30.3و% عند المستوى المتوسط 8.2

 .(384، ص 2007: )عاشور، كاألتيحسب القطاعات االقتصادية  أيضانسبة ال

 : 02الجدول رقم 

 2003 1996 1991 قطاع النشاط

 11.0 1.8 2.2 الزراعة

 24.2 7.4 11.4 الصناعة

 1.0 1.9 2.0 األشغال العمومية

 2.9 4.6 2.2 والمواصالتالنقل 

 12.5 23.0 11.9 والخدماتالتجارة 

 48.4 61.3 70.3 اإلدارة

 توزيع عمل المرأة حسب القطاع النشاط االقتصادي

 (32، ص 19)حمداش، 

 إمكانيةالجزائرية بالعمل داخل المنزل يثير الكثير من المخاوف فيما يخص  المرأةتمسك  إن

 إلىفي الوقت نفسه  ونشير الحضاراتفي التنمية المجتمعية المطلوبة لالنفتاح حول حوار  المرأةتفعيل 
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هذه  الجزائر،المجتمعية في  الثنيةفي  المرأةعلى عرقلة تكثيف دور  أيضااالزدواجية التي ساعدت 

 الحديث.ثقافة المجتمع التقليدي، و االزدواجية التي تجمع بين ثقافة المجتمع 

 :مجاالت عمل المرأة في الجزائري – 4-1

 فأصبحت، بل تجاوز ذلك آخري مجال محدد عن في الجزائر محصور ف المرأةلم يبق عمل 

، لذلك التحاق الفتيات بالتعليم العالي تشغل مناصب هامة منذ مطلع التسعينيات نتيجة التحسن في المرأة

القانون يساوي في  أنمن  الرغمبف، وظائف التي كانت وقفا على الرجالمن اقتحام بعض ال المرأةتمكنت 

، فبالنسبة لمجلس في الوظائف السياسية يبقى محتشماالتواجد النسوي  أن إالالحقوق بالنسبة للجنسين 

 . نساء عضوات في مكاتب بعض اللجان هناك ثالث األمة

عينت سبعة  1994...1991في المرحلة و  1984امرأة للشؤون الخارجية سنة  أولكما عينت 

سوي في التواجد الن إنا، 2003....1995ثمانية وزيرات في مرحلة ما بين  إلىوزيرات ليصل العدد 

ليصل  1999والية سنة  امرأة أولفتمثلت في تعيين  2005 إلىالمناصب السامية من نهاية التسعينيات 

 إلى 2003لتصل سنة  2001سفيرة سنة  امرأة أول، كما عينت ثالث واليات إلى 2005النساء في  عدد

 منصب رئيسة حزب. امرأتينسفيرات كما تقلدت  أربع

 القضاء،، فان عدد النساء الالئي من سنويا المتحان االلتحاق بسلك قطاع العدالة إلىبالنسبة  أما

بلغ  الوطني، األمنعلى مستوى  794 إلىليصل  1999في سنة ارتفاع عدد القضاة من النساء  إلى أدى

امرأة  100عشر و نحو  أدىواحدة و محافظة الشرطة  1998عدد النساء المحافظات الرئيسيات سنة 

 ( 48، ص2012)لزغد،  ضابطة
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 :اإلدارةالعربية في  المرأة واقع -5

 أنمحاولة و  إثباتتبذل قصارى جهدها من اجل  أنهايوضح  ،اإلدارةالعربية في  المرأةواقع  إن

 أنهامع و  ،األدائيةقدراتها ا يتناسب مع ظروفها االجتماعية و تقوم بدور فعال في الخطط التنموية بم

مازالت تعاني من صعوبات بيئية نتيجة للثقافة االجتماعية التي تجمع في معظم الدول العربية على عدم 

مع وحصرها في مجاالت وظيفية محددة و  ،اإلداريالسلم الوظيفي  أعلى إلىمن االرتقاء  المرأةتمكن 

منافسة بين وظيفية و هناك صراعات  أنويالحظ  القاعدة.يكسرن هذه  أنهناك ندرة من النساء استطعن 

، وهناك تقدم البراهين التي تؤيد وجهتهو ، فهناك من تصارع من بيده سلطة القرار النهائيو  اإلدارية المرأة

 .مر بها دون مناقشةأالتي ت اإلدارية القراراتينحصر دورها في تنفيذ من تستسلم و 

في بعض جوانبها للتبريرات الشخصية البعيدة  وأحيانا تخضع، التي ال تبنى واضحة األداءقارير ت

ب جعلها هكذا يصع، و الوظيفي األداءقادرة في تحديد مستوى يجعلها  والموضوعية مماعن الواقعية 

 (224)الفتاح دت،ص،المفاصلة المعيار الوحيد لترقية و 
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III –  المرأة:المتغيرات البيئية المؤثرة على عمل 

حيث سنتعرف على  المرأةتؤثر على عمل  بأنهانستطيع القول  أوهناك عدة متغيرات تتحكم 

متمثلة في  أنهايث تقدمها في مجاالت العمل المختلفة حالمرأة و حملة من القيود التي قد تعترض نمو 

 :متغيرات أربعة

 السياسية  المتغيرات-أ( 

 االقتصادية  المتغيرات-ب( 

 الثقافية  المتغيرات-ج( 

 التكنولوجية. المتغيرات–د( 

  السياسية: المتغيرات – 1

عامة،ويرجع الفعالة في تحريك القوى االقتصادية في الدول بصفة  األداةتمثل القوى السياسية 

 والتشريعات المنظمةما تملكه القوى السياسية من قدرة على استصدار القوانين  إلىفي ذلك  السبب

 الخارجي.التبادلية مع بقية دول العالم  البالد،وتنظيم للعالقاتلجوانب الحياة المختلفة داخل 

عن  األولالمسؤول  أيضا، فان القوى السياسية هي المنظمة للحياة العامة األداةها الى جانب كونو 

فان القوى  وأخيراقطاعات االقتصادية، ، بهدف خدمة كافة العليها ظللحفا ة التحتية للدولة وبناء البيئ

. اإلدارةع والخدمات االقتصادية المختلفة، والتي تعتمد عليها مستهلكي السل أكبرالسياسية تعتبر من 

 (.2003، 502)زايد، 

من خالل رصد المتغيرات  المرأةعلى دور  أثرتيمكننا رصد التغيرات التي  ما سبقمن خالل و 

 .ل ومجال تفعيل دور القطاع الخاصا مجال تشريعات العمهم أساسينالتي في مجالين 
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 االقتصادية: المتغيرات -2

يشهد العالم العربي تحوال ملموسا نحو تدعيم دور االقتصاد الخدمي في تحقيق التنمية االقتصادية 

 الشاملة.

، فاالقتصاد الخدمي ال اتتحقيق الذالمرأة العاملة فرص كثيرة للنمو و  أماميتيح مثل هذا التحول و 

القدرة على كسب الخدمات و  أداءثمار في الطاقات البشرية الخالقة، فالتميز في على االستيعتد بالضرورة 

 .ي تتصارع عليها المنظمات الحديثةالت األساسيةالميزة التنافسية  أصبحرضا العميل 

 أن، يمكن الحكوميةالعامة و ظائف جهودها في مجاالت الو  لتركيزالعاملة  المرأةاتجاه  أنغير 

للمهارات  المرأةامتالك  أن، فما من شك الطويل األجلليس في القصير و  األجليحقق لها االستقرار في 

مي" سوف يقوي من احتماالت نجاحها، في ظل معطيات "االقتصاد الخد لألداءالمعارف المطلوبة و 

 األفقيالنمو  إمكانيةعلى تحقيق مثل هذا النجاح زيادة  المرأةقد يساعد ، و الفترات القادمة وتميزها في

 (.522، ص 2005العمل(. )زايد، النمو الراسي )تعدد مجاالت و  العربية()الهجرة بين البلدان 

 : المتغيرات الثقافية -3

والثقافة ، ةالعامل المرأةتطور محددات الهامة المؤثرة على نمو و ال أحدتمثل المتغيرات الثقافية هي 

الذين يولدون في  فاألفراد، الشعوب المختلفة في تنظيم حياتهم أو األفرادالطريقة المميزة التي يعتمدا  هي

سلوك الغير المقبول التقاليد التي تحدد لهم الستمدون من هذه الثقافة المبادئ والقيم والعادات و معينة ي ثقافة

 . المختلفة داخل المجتمع األدوار أوالدور  أداءتحدد الثقافة على جانب ذلك كيفية داخل المجتمع، و 

في  األفرادالمتغيرات الثقافية تساهم في تحديد الجوانب السلوكية المشتركة بين  أن مما سبقيتضح و 

 المجتمع الواحد.
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المتغيرات الثقافية العربية ذات  أهميحدد بسهولة  أنالمتتبع للتطورات الثقافية العربية يمكن  إن

 إلىتلك المتغيرات هي تغير نظرة المجتمع العربي  أهممن بالمستقبل المهني للمرأة العاملة، و االرتباط 

 (526، ص 2005، زايدالزجاجية. ) واألسقفمجاالت عملها  من ثمو  المرأةتعليم 

 التكنولوجية: المتغيرات -4

لعل الطفرة و  ،دما تكنولوجيا غير مسبوقمن القرن العشرين تق األخيرشهد العالم خالل النصف 

تكنولوجيا المعلومات  أحدثتو لقد  ".هي طفرة "تكنولوجيا المعلومات الفترةالحقيقية التي حدثت خالل تلك 

الحديثة تبدو معالمها واضحة جدا في مجالي التجارة االلكترونية و  األداةقفزة نوعية هائلة في مفاهيم 

ع متطلبات العصر ال تتضمن مجرد سعي التعامل م أنااللكترونية و يتضح من ما سبق  األعمال

التكنولوجيات الحديثة فقط بقدر ما  أوالمال ،  رأس أوامتالك الموارد الطبيعية  إلىالمنظمات العربية 

، لتعظيم االستفادة الناتجة عن  اإلداريةتتضمن ضرورة توافر نوعية معينة من الموارد البشرية و المهارات 

الذي تعتمد عليه  األساسيفان الموارد البشرية سوف تصبح المصدر  آخر توافر تلك الموارد ، و بمعنى

 ود خالل القرن القادم . هالمنظمات لتحقيق التقدم المش

العربية، هو امتالك جوانب  األساسيةأحد مفاتيح النجاح تكون  أننتوقع  فأننافي ضوء ما سبق و 

 (.534، 2005جيا المعلومات. )زايد، متطلبات تكنولو المعرفة و 
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 : األسرةإثر خروج المرأة للعمل على تغيير القيم السائدة في  -5

عدم عملها تبعا للنظرة  أومن حيث عمل الزوجة "المرأة"  األزواجهناك فروق بين  أننجد 

 . األسرةعلى الزوج والزوجة في وضع قرارات  السيئالخاصة بالتأثير  اإليديولوجية

المرأة تعمل، وهذا يعني مساهمة الزوج في  إنطالما  األسرة رادأفوقد تعديل وتغيير في القيم التي يعتنقها 

هم يتحملون بعض المسؤوليات وكل هذا  األطفال أنالعمل المنزلي وهذا خرج عن دورها التقليدي كما 

اخذ نتيجة لتعدد ادوار المرأة واستحداث دور جديد يقوم ب هاال وهو العمل خارج المنزل. )العبيدي، 

 ( 478، ص 2009

 : العمل وأثره على المرأة نفسها -6

المساهمة في و  إمكانياتهاتأكدها ذاتها وتحقيق مدفوعة برغبة في  رأيناالمشتغلة كما  المرأة إن

 إحساسهام بدور ايجابي نشيط في الحياة. وقد تبين ذلك من لديها رغبة في القيا أن أيتطوير المجتمع 

 .اؤلفبتعلى الحياة  إقبالهامن بذاتها و 

قد يكون بالرجل فهي تراه محبا قويا ناجحا، و بدوره على عالقتها  إثربالذات قد  اإلحساسهذا و 

قد تحيزت الزوج  المرأة أنمن هنا نجد يار الحر و من االخت أساسالزواج قد قام على  أنالسبب في ذلك 

 .الحياة العامةضو فعال له دور في كع المرأةيثق في بسمات تحررية ويعتنق قيما جديدة. و الذي يتسم 

استقرار من  أكثرتصبح  فأنهاالمختلفة  باألدوارقدرتها على القيام المرأة بذاتها القوية و  إلحساسنتيجة و 

 . سية من المرأة غير المشتغلةالناحية النف

 التالية:العمل بالنسبة للمارة في النقاط  أهميةتتبين  أنومن الناحية السيكولوجية يمكن 

 .على درء المخاوف والسيطرة عليهااشتغال المارة يساعدها  -

 .عدها بالتغلب على الصراع والملليسا المرأةاشتغال  -

 (256دت، مشاكل. )الفتاح، يساعدها على حل عدة المرأةاشتغال  -
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IV – العاملة  المرأة إسهامات 

 العمل بين النساء أساليب-1

 األحزابعلى  أنالشيوعية  لألمميةانطالقا من المبادئ التي سبق ذكرها يقرر المؤتمر الثالث 

 : التالية األسسعلى البروليتاريا النسائية و تعمل في صفوف  أنالشيوعية في كل البلدان 

والتنظيمات داخل الحزب  ي الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة( االنطالق من المساواة ف1

 ، مجالس قدماء في المصانع()نقابات، تعاونيات األخرىالبروليتارية 

ضمنها الكفاح  )ومنالبرولتاريا أشكالفي كل  المرأةمشاركة  أهميةبعين االعتبار  األخذ( 2

بحسب المبادئ  اإلنتاجم تنظي أشكالعلى الجديدة للمجتمع و  األسسفها على تعري وأهميةالمسلح( 

 .الشيوعية

لكفيلة ا اإلجراءاتبتطبيق كل  أوالقيام بها باعتبارها وظيفة اجتماعية و  األمومة إلى( النظر 3

 (39، ص  1978. )كولونتاي ، أمابحماية المرأة بوصفها 

 العمل:في جماعة  المرأة-2

 أيلة تفاعالت متبادبينهم عالقات اجتماعية و  أفرادن مجماعة العمل ليست مجرد مجموعة  إن

المختلفة التي  األدواتة قد دلتنا نتائج دراسة جماعة العمل المختلطة بواسطتقوم بينهم عالقات دينامية، و 

ذلك كبالقيمة و  واإلحساسجتماعي الحساس بالكيان اال للمرأةجماعة العمل قد حققت  إن، طبقنها

 .ة مثله على تحمل المسؤولية تماماالقدر بالتكافؤ مع الرجل و  اإلحساس

 اآلخر والرجل على المرأةاعتماد كل من  إمكانكما بينت نتائج االختبارات في هذا الصدد 

يعتمد  أنمسؤولية العمل كما يمكن  المرأةتتحمل  أنيمكن  أخرىانه بعبارة  أي، بالنسبة لنشاط العمل

ور طويلة الفكرة التي كانت سائدة طوال عص أنيتبين لنا  ومن هذاعليها الرجل في تحمل المسؤولية 
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قد اتضح ، و على الزوال أوشكتتبعات العمل قد ال تستطيع مجاراة الرجل في تحمل  المرأةالخاصة بان 

د  يما يتعلق بنشاط العمل ومسؤولياته. )الفتاح،لنا ذلك من تبادل االختبارات بين الجنسين على السواء ف

 (245 ت،

 النسوية: الحركات-3

جمعيات تهتم بشؤون  أيضافقط ، بل يشمل  األطفالالمجتمع ال يحوي مؤسسات رعاية  أنحيث 

المساواة في المراكز بين الرجال و النساء في كافة  إلىحقوقها ، فهي حركة اجتماعية تهدف المرأة و 

وج العوامل المساعدة لخر  أهمالحقوق و خاصة من النواحي السياسية ، و تعتبر هذه الحركات واحدة من 

و تحاول التكفل و معالجة عملية التغيير االجتماعي  المرأةتدافع عن حقوق  أنهاالعمل بحيث  إلى ةرأالم

و تختلف هذه الجمعيات من حيث الممارسة الميدانية و منها  ضحاياها أولى األضعفتكون الفئات التي 

 من تهتم بتحسين الوضع االقتصادي و االجتماعي و منها من تهتم بالمساواة . 

في  (،ارتفع صوت )ماري دو قورناي 1604ففي عام  ،أوروباقد بادت الحركة النسوية في و 

نصف جاء الفيلسوفان )هالباشو كوندوزا( و طالبا و ب بالمساواة بين الرجال والنساء، وبعد قرن فرنسا تطال

الفيلسوفان السيدة )ماري ولستون كرافت( و قد القت  بآراء تأثرت، و في انجلترا حقوق متنوعة المرأةبمنح 

 .هناك الثورة الصناعية بدأتهناك الحركة النسائية تقدما حقيقيا حيث 

المارة  أصبحتفقد  حققته،لنجاح الذي ذلك ل النساء،هذه الحركات استحسانا لدى  وقد القت

 والمرأة.اتفاقيات دولية تندد بالتمييز بين الرجل  بإبرامكما حظيت  السياسي،كاالنتخاب،تشارك في النشاط 

 (38 ،2012لزغد،)
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 :المرأةتحققت باشتغال  مكاسب-4

 :أهماعدة نقاط  إلىلرجل في العمل بجانب ا المرأةتواجد  أدىلقد 

 . رتفاع مستوى التعامل بين الجنسينا، والتنافس بين الجنسين و الرجل في العملزيادة حماس  -

 .الرجل على الظهور بالمظهر الالئقحرص  -

 نتائج طيبة كالزواج. إلىخلق صداقات بين الجنسين على مستوى محترم مما يؤدي  -

ة أر يم الميختلفن مع الرؤساء في تقي لم نإ أنهننسبة لالستجابات الرئيسات قد الحظنا بالو  -

ة عن أر لمة لمسؤولية العمل فقد زادت نسبة تقديرات الرئيسات لمرأال ترجيح إلى، ملن المشتغلة

 (269 دت، . )الفتاح،اإلنتاجيةك فيما يتعلق بالكفاية كذلنسبة تقديرات الرؤساء و 
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 خالصة:

 أنالشاهد على ذلك و  ،الزمنفي مجال العمل قد تغير عبر دورها  أوعملها و  المرأة إلىالنظرة  إن

فهي مفتوحة على مصرعيها  اآلن أما، لتي كانت مناطق محظورة في وقت ماالعديد من مجاالت العمل ا

 فيه.لها مكان مرموق  دورا هاما في عالم الشغل وأصبح للمرأة أصبح، بالتالي فقد المرأة أمام



 

 الثالثالفصل 

 األداء الوظيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  تمهيد

I - السيرورة التاريخية لألداء الوظيفي 

II - حول األداء الوظيفي أساسيات 

III - معيقات األداء الوظيفي 

IV - األداء الوظيفي تقيم 

 خالصة
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 تمهيد:
منظمات  أيطارالعاملين في و  اإلدارةالقاسم المشترك لجميع الجهود المبتذلة من قبل  األداءيعتبر 

النماذج و  اآلليات إيجاد إلىتهدف  اإلدارةلدراسات في مجال نظرية المنظمة و االبحوث و  أن. كما األعمال

وهي  األعمالحالة تميز لمنظمات  األداءتجعل من  أنعلى التطبيق القادرة  اإلداريةالنظريات والفلسفات و 

صريح يربطها  أوتنظيمية من وجود فرض خدمي  أو إداريةال تخلوا نظرية تنافس بعضها البعض. و 

 الحديثة.رى األخاالتجاهات  وكذلك األداءتبحث عن  اإلدارةاالتجاهات التقليدية في التنظيمي. و  باألداء
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I -  لألداء الوظيفيالسيرورة التاريخية 

 :الوظيفي لألداءنظرة تاريخية  -1

 اإلنسانيةقياس له قديمة قدم الحضارة  وتطوير مؤشرات واالهتمام به لألداءالمتتبع التاريخي  إن

 اقدامى الصينيون كانو البابليون والفراعنة و  أن إلىالشواهد كانت تشير  إن. والرقي في معالم هذه الحضارة

غلة الواحد من الحصاالت الزراعية، وفق اعتبارات نوعية التربية وتوفر المياه وحماس يهتمون بتقديم 

 االنجاز.الفالحين وخبرتهم في العمل و 

وتابعة االنجاز  األشياءلقد انطلقوا من حسابات بسيطة بالمعايير الحالية لكنها مفيدة في تقدير 

 .األهدافتحقيق و 

دارتهو  األداءالتطور الحاصل في  إن تعاقبة سواء في العالم الصناعي مجاء على مراحل  ا 

هذا التطور انصب في  إنالمالحظ . و األخرىكذلك في باقي الدول منظمات دولية، و  أو أعمالات مكمنظ

 اإلنسانيةالظروف باالشتراطات و  تأثرهاوفق اعتبارات  أوالعلى المؤشرات المالية المجال التطبيقي 

 حاولت-األوروبيةالدول و  األمريكيةفي الواليات المتحدة  –الممارسات الحكومية  إطارفي واالجتماعية. و 

الحكومية من خالل ممارسات تكوين الموازنات  إلىالمؤدية  اآللياتو  اإلجراءاتتثبت  إنالحكومية  اإلدارة

 في أكثرمثلت هذه الرؤية . و األنشطةالحكومية بتكاليف تلك  األنشطةمحاسبية يغلب عليها طابع ربط 

تولت بعد ذلك المحاوالت . و األداءمن ناحية  أرقىمنفعة و  أكثرجعله حينها لترشيد االتفاق الحكومي و 

وكذلك العمليات  األنشطة، بحيث ترتبط العمل أداءهذا المجال تؤطرها فكرة تطوير  المعارف في وتراكمت

لمديرين على معرفة ساعدت ا لألداءالمبكرة  األطروحاتو  األفكار إن. صة بهابالتكاليف الخا المخرجات

 . واالنجاز الكلي األداءفي الجهد و  أهميتهطبيعة العمل وموقعه و 

 .أهمها، تمحورت حول مجموعة من االتجاهات لألداء األولىالبدايات  إن
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 :االتجاه االجتماعي السياسي

السياسية على ام بانعكاس الجوانب االجتماعية و هذا االتجاه جاء التركيز على االهتم إطارفي 

مكانيةتمام باستخدام الموارد المتاحة و . لقد مثل هذا االتجاه بذاته االهالمنظمات الحكومية األداء تخطيط  ا 

 النمو.باالزدهار والتوسع و  أخذةتلبية متطلبات حياة مع المواطنين و  أولي

 : التجاه الفكري التطوريا

الشروط االجتماعية السياسية مثلت وشكلت قاعدة لتطور سريع معطيات تطور الظروف و  إن

اعتمد على  األداءالتطور الحاصل في مصطلح  أنمن المعلوم في المنظمات. و  اإلداريةبالممارسات 

، إدريس. )التحسين بشكل ملحوظفني اخذ مجاله للتطبيق و في هذا التطور هما فكري و  أساسيينمعدين 

2009 ،22) 

حورا تحسينه مو  األداءحركات عديدة كان ظهرت مدارس واتجاهات و  اإلداريعلى صعيد الفكر و 

: ر منها على سبيل المثالحركات نذكالرئيسيا من محاور اهتمامها ومن هذه المدارس واالتجاهات و 

بالمشاركة، حركة التطوير  اإلدارةمدرسة والنتائج، و  باألهداف األداةحركة ، و اإلنسانيةمدرسة العالقات 

، )ابو نصر.الجودة الشاملة، حركة المنظمات التي نتعلم إدارةمدرسة التنظيمي، وتنمية الموارد البشرية، و 

64 ،2012) 

 : الوظيفي األداءنظريات  -2

قد جعل الكثير  اإلنتاجيةالدور الكبير الذي يقوم به الفرد داخل المنظمة فيما يخص العملية  إن

ببلورة مجموعة من النظريات التي تقوم بتفسير العالقة بين  امن الباحثين يهتمون بشكل كبير به حيث قامو 

الوظيفي  األداءالتي تفسر  التنظيم وفيما يلي سنناقش مجموعة من النظرياتوالجماعات و  األفرادو  األداء

 . همكوناتوتحلل 
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 : العلمية اإلدارةأ/ نظرية 

يقل  إنتاجاالعمال ينتجون  أنقد الحظ العلمية، و  اإلدارةممثلي نظرية  تايلورأبرزيعتبر فريديريك 

والناتج اليومي المتوقع للعمال،  لإلنتاجمجدد ا وجد انه ليس هناك معيار واحد و ، كماإلنتاجيةعن طاقاتهم 

 (27، ص 1995، )العديلي.اإلنتاج و األجورثابتة بين وانه ليس هناك عالقة واضحة و 

تم ذلك عن طريق تجديد معيار ، و اإلنتاجيةقد ركزت هذه النظرية مجهوداتها على وسائل رفع و 

 أوصت، كما الحركةدراسة الوقت و  أساسهذا المعيار العلمي مبني على ، و العامل إنتاجعلمي لمعدل 

، وقد قدمت العمل لألداءضرورة تدريبهم على انسب طريقة االختيار العلمي للعاملين و  لضرورةالنظرية 

موارد متاحة في المنظمة  أي، حيث اعتبرت العنصر البشري مثله مثل اإلنتاججدولة وسائل لتخطيط و 

)بدر، .اإلنتاجيةعلى ضرورة التحكم في هذا العنصر من اجل رفع  أكدت، و خامومواد  أموالو  آالتمن 

 (.18، ص 1982

 : اإلداريب/ نظرية التقسيم 

الهيكل  إبرازتركز هذه النظرية على و  ،(H.FAYOL)نري فايولهرواد هذه النظرية هو  أبرزمن 

متخصصة بما يحقق زيادة الكفاءة  بأنشطةتنهض  أقسامو  إدارات إلىالتنظيمي الرسمي ككل مقسم 

 أسفل إلى أعلىحيث تتدفق السلطة من  اإلداريهيكل التسلل  أيضاتبرز خفض التكاليف. و و  اإلنتاجية

 (23، ص 1984هاشم، )التفويض. نتيجة عملية 

ست مجموعات رئيسية هي  إلىيقسم  أنيمكن  األعمال إدارةالنشاط في  أن ايولفلقد وجد 

 .إدارية، نشاطات نشاطات تجارية، نشاطات مالية، نشاطات محاسبية، طات فنيةنشا

خمسة عناصر  إلىقسمها ، و األنشطةهذه  أهمباعتباره  األنشطة اإلداريةايول في دراسته على فقد ركز و 

 (8، ص1990)النمر، . التنسيق –الرقابة  –التوجيه  –م التنظي –: التخطيط هي
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 النظرية البيروقراطية 

بهياكل ماكس فيبر حيث تعد نظريته الخاصة  األلمانيعالم االجتماع  إلىتنسب هذه النظرية 

خطوط  انسياب أساليبظيمات و ن. فقد قام بتحليل كثير من التبها أسهمالدراسات التي  أهمالسلطة من 

التي توضح لماذا يطيع  األساسيةكانت دراسته تدور في نطاق اهتماماته السلطة داخل تلك التنظيمات، و 

وفقا لتعليمات التي تنساب  األعمال بأداءالعاملين  األفرادلماذا يقوم ؟ و إليهمالتي تصدر  األوامر األفراد

 التي تتلخص في مفهوم "اصنع بما تؤمر"المشددة و  األوامرفي حدود  إليهم

نهذا و  بالنواحي الشكلية التي تحكم بقدر اهتمامه  اإلنتاجيةالنموذج البيروقراطي ال يهتم بزيادة  ا 

النظريات الحديثة  أثبتتالذي  اإلنسانيالجانب  إهمالدون اعتبار للنواحي السلوكية مع  األفرادعالقات 

 (30، ص 1982، )عامراألداءتحسن و  اإلنتاجيةبالنسبة لمفهوم  أهميته

 : اإلنسانينظرية العالقات 

 وهي، واالجتماعية في المنظمة اإلنسانيةعلى االهتمام بالجوانب  اإلنسانيةتركز نظرية العالقات 

يؤثر على الفرد من  إنما يمكن  أفضلفي ظل  إنتاج أفضل إلىتستهدف الوصول بالعاملين  بذألك

 . منطقيارشدا و  أكثرانفعاليا )منه( وجدانيا و  إنسانمعنوية باعتباره عوامل نفسية و 

صانع هاوثورن شركة في م أجريتزمالءه التي و  نتائج التجارب التي قام بها التون مايو أثبتتقد و 

 وطأةالتحرير من عدم االهتمام بحل هذه المشكالت و  إلىيعزي  اإلنتاجنقص  إن، صزال الكتريك

 .اإلنتاجيةارتفعت معدالت الكفاءة و  اإلنتاجتخفيف قيود العمل زالت مشكلة نقص الضغوط الرئاسية و 

الحافز االقتصادي ال يمثل القوة الدافع الوحيد الذي ينسحب  أن أيضاكما كشفت نتائج التجارب 

نماالمرؤوس، و  إليه  بمشاكله الشخصية.ئه في العمل و بعالقته بزمال إنتاجية تتأثر ا 

تلك الدراسات التي قام بها  اإلنسانيةنظرية العالقات  أنصارالتي قدمها  األخرى األفكارمن و 

. كما كشفت األفضل األسلوبالقيادة الديمقراطي هو  أسلوبأن  إلىالتي توصل من خاللها ليون و يرت ك
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، ص 1982الجيد. )كنعان،  األداءفي حفز المرؤوسين على  أثرهاو  اإلدارةالمشاركة في  أهميةدراسة عن 

75) 

 : نظرية العدالة

على االفتراض بان هناك حاجة مشتركة بين  (ADAMS)آدمز وضعهاتشير نظرية العدالة التي 

 .توزيع العادل للحوافز في المنظمةالعاملين لل

يقيس الفرد من خالل هذه النظرية درجة العدالة من خالل مقارنته لنسبة الجهود التي يبذلها في 

لمستوى لين في نفس امن العام ألمثالهالتي يحصل عليها مع تلك النسبة الحوافز و  المكافآت إلىعمله 

 مكافآتالوظيفي حين يشعر العاملون بان  األداءهذه النظرية في النمط القيادي و  تتضحونفس الظروف. و 

تهم ودرجة استحقاق ، موزعة بالتساوي بينهم وفقا لجدار ة كالرواتب واالحترام والتقدير، والمشاركةمضالمن

 (.35، ص 1998، كل واحد منهم. )الشهري

 نظرية التوقع 

عمل  ألداءدافعية الفرد  إن(Victor vroom)فيكتور فرم  أسسهاترى هذه النظرية التي وضع 

هذه العوائد  إلىالوصول  بإمكانيةاعتقاده لعوائد التي سيحصل عليها الفرد وشعوره و معين هي محطة ل

لفرد من العوائد تعتبر قوة الجذب عند فروم ممثلة للمنفعة التي يحصل عليها االذي يمارسه و  لألداءنتيجة 

التوقع فهو عبارة عن تقدير احتمالي لمقدار تحقق المنفعة لناتجه القيام بعمل  أما، األداءالتي يتيحها له 

 : وتتمثل هذه العالقة في المعادلة التالية معين،

 احتمال تحقق العوائد X= منفعة العوائد  لألداءالدافع 

 

، و ذلك األداءتعتبر مساهمة فروم بنظرياته في الدوافع ذات اثر ملموس في تحسين الدوافع و و 

و المشاركة في  اإلشرافمن خالل عقد الدورات التدريبية و  األداءتحسين  إلىتشجيع الدوافع التي تهدف ل
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، كما ساهم فروم في التنظيميعود بالنفع على الفرد و ، و هو ما فيما يخص العمل اإلداريةاتخاذ القرار 

حقها مقابل ما تالتي يس المكافآت، بحيث يكون الفرد على بينة من المتميز لألداء المكافآتوضع نظم 

 (192، 1990، )النمر .يؤديه من عمل

II - حول األداء الوظيفي أساسيات 

 :الوظيفي األداءمستويات  -1

 : كاألتيالذي تم تحقيقه وهي  األداءالوظيفي تفيد بالتعرف على مستوى  لألداءهناك مستويات عديدة 

 ضمن الصناعة عن المدى البعيد والعقود  األداءالذي يبين الحقوق في و  :االستثنائي األداء

 للمنظمة.ازدهار الوضع المالي  فرة النقد وو الواضح من قبل الكادر الرئيسي و  االلتزامالمريحة و 

 وذو : امتالك كادر والحصول على عدة عقود عمل كبيرةالتي تبين قيادة الصناعة و  :البارز األداء

 . تحفيز عالي / امتالك وضع مالي متميز

 الكفء،الكادر ، وتوفر الدالئل المستقبلية، و األداءالتي تبين مدى صالبة و  :الجيد جدا األداء 

 .التمتع بوضع مالي جيد إلى باإلضافة

 وفق المعدالت السائدة، مع توازن نقاط القوة  باألداءتبين التميز  أو التي تمثلو  :يدالج األداء

 .وضع مالي غير مستقر امتالكالكوادر مع وضعف المنتجات والخدمات وقاعدة العمالء، و 

 تغلب نقاط الضعف على نقاط القوة في ، و دون المعدل األداءالتي تمثل صيرورة و  :المعتدل األداء

الالزمة  األموال إلىعدم سهولة الوصول  أوالعاملة  البوادر، و العمالء قاعدةنتجات والخدمات و الم

 .النموللبقاء و 

 اط الضعف في جميع ، مع وضوح لنقدون المعدل بكثير األداءالتي يمثل و  :الضعيف األداء

 مواجهةالكوادر المؤهلة، و استقطاب ، فضال عن وجود صعوبات خطيرة في المحاور تقريبا

 .مشاكل خطيرة في الجوانب المالية
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 يسبب مشاكل متنوعة  إنمن المحتمل تماما، و  الكفءغير  باألداءالتي تمثل و  :المتأزم األداء

 (383، 2007بني حمدان، المنظمة. )وكبيرة في جميع محاور عمل 

 األداءمستويات  أنالوظيفي تبين لنا  لألداءما ذكرناه من مستويات  أو همن خالل ما درسناو 

 : هيمستويات مهمة و  3توظيفها في  متعددة لكن على الرغم من تعددها نستطيع

 .الضعيف األداء، المتوسط األداء، الجيد األداء

 . الضعيف األداءالعامل ذو  أي أداءهكسول في و  ضعيفهناك عامل و  أداءهبتالي هناك عامل متميز في 

 : الوظيفي األداءمكونات  -2

، والمهام األنشطةاالرتباطات بين هذه والمهام التي يحتويها العمل، و  األنشطةتتمثل مكونات 

 : اآلتيةتحديد هذه المكونات وفق المعايير  ويمكن

 .الجزئية للعمل أوالتفصيلية  األهداف*

 .األداءالمراحل المختلفة التي يتكون منها  *

 األداءالتي ينصب عليها  األشياء أودرجة التجانس بين السلوك المطلوب لبيئة العمل  *

كننا من نقوم بتقسيم العمل الذي يم األداءالمهام المستقرة التي يتكون منها و  األنشطةلمعرفة و 

بالتالي فان تحليل العمليات يبين مجموعة من عناصر، و  إلىالتي تجزئه وصف دقيق لنشاطات العامل، و 

 .م بها العامل في مدة زمنية محددةالحركات التي يقو 

نما، و األداءالمهام المستقرة التي يكون منها و  األنشطةال تكتفي بمعرفة  كما تحديد  إلىيتعداه  ا 

 باألداء.بتغير الظروف التي تحيط  أو، )العمال( األفرادالتي تتغير بتغير المهام  و األنشطة

مثال ذلك تتغير ، و طلبات الوقت الذي يؤدي فيه العمل، تتغير بفعل متالتي تتغير مع الزمن األنشطة* 

 .على مدار السنة اإلنتاجالعمال في المصنع نتيجة لتغير في جداول  إنتاج أنشطة
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الخصائص المتميزة في  أوتخصصاتهم تهم و التي تتغير بتفاوت العمال هي نتيجة لخبر  األنشطة ماأ* 

 .كل عامل

قد  آللة، مثل التوقف المفاجئ فهي نتيجة لطبيعة البيئة الحركية الظروف،التي تتغير مع  األنشطة ماأ* 

 (33، ص 1983)عاشور، . اإلصالح بأنشطةالقيام ، و اإلنتاج أنشطة أداءيجعل العمال يتوقفون عن 

التفصيلية  األهداف أهمما هي  أو أهميةهنا يتبين لنا ما مدى  إي: الجزئية للعمل أوالتفصيلية  األهداف

 .ثانوية وحتى بسيطة أساسيةكل ما يخص العمل من نقاط  أيالجزئية للعمل  باألهدافما يعرف  أو

دى السلوك م أيضاالوظيفي و  األداءالمراحل التي يتكون منها  أهمفي  أيضامتمثل  أو أيضامذكر و 

 .األداءالتي ينصب عليها  األشياء أيضا المطلوب لبيئة العمل وما يحيط بها و

 : الوظيفي األداءدات دمح -3

دراكبالقدرات، و  تبدأالتي الصافي لجهود الفرد و  األثرالوظيفي هو  األداء إن الدور والمهام  ا 

ة المتداخلة بين الجهد موقف معين يمكن النظر على انه نتاج العالق إنتاجهو  األداء أنهذا ويعني 

دراكوالقدرات و   (210، ص 1999حسن، للفرد. )الدور الهام  ا 

 : كاآلتي األداءولهذا نحدد 

 المبذول من طرف الفرد الجهد -

 الوظيفة  ألداءالقدرات التي يتمتع بها الفرد  -

 .لمتطلبات الوظيفة إدراكهمدى  -

ذلك وظيفته و  أومهمته  ألداءالعقلية التي يبذلها الفرد الطاقة الجسدية و  إلىيشير الجهد : أ/ الجهد

 .معدالت عطائه في مجال عمله أعلى إلىللوصول 

 .مهامه أووظيفته  ألداءالخصائص الشخصية للفرد التي  إلىتشير : ب/ القدرات
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توجيه جهوده في العمل من  الضرورييعني به االتجاه الذي يعتقد الفرد انه من و : الدول إدراكج/ 

 .أداءهفي  بأهميتهالشعور خالله و 

في كل مكون من مكونات  اإلتقانمن  ادنيال بد من وجود حد  األداءلتحقيق مستوى مرض من و 

فان  أنلكنهم ال يفهمون عندما يبذلون جهودا قائمة وبكون لديهم قدرات متفوقة و  األفراد أنبمعنى  األداء

عمل فان هذا العمل ، فبالرغم من بذل الجهد الكبير في الاآلخرينلن يكون مقبوال من وجهة نظر  أدائهم

و لكن  بجهد كبير و يفهم عملهبنفس الطريقة فان الفرد يعمل . في الطريق الصحيح و لن يكون موجها

و هو الفرد قد يكون لديه  أخيرمنخفض و هناك احتمال  كأداء أداء، فعادة ما يقيم مستوى تنقصه القدرات

مثل هذا الفرد  أداءفيكون القدرات الالزمة و الفهم الالزم لكنه كسول و ال يبذل جهدا كبير في العمل 

و ضعيف  األداءفرد قد يكون مرتفعا في مكون من مكونات ال أداء أن، و بطبيعة الحال منخفضا أيضا

 (216، 1999)حسن، .أخرفي مكون 

الوظيفي هي عبارة عن خليط من  األداءنقول بان محددات  أنمن خالل ما طرح يمكننا و 

العمل المطلوب  أوالتي يقوم بها لكي يقوم بعمله  األعمالمن خالل  أوالتي يقوم بها الفرد  المجهودات

مدى معرفته لما يقوم به في  أيضايوظف كل المهارات والمعلومات التي يتمتع بها و وجه و  أكملمنه على 

 .إليهاينتمي  أوالمنظمة التي يتواجد بها 

 : وهي أساسيةنقاط  3من هنا نستنتج و 

 .أخرىفئة  أداءات ددفئة من العاملين ليست هي مح أداءمحددات  أن - أ

العاملين في منظمة  أداءهي محددات  بضرورةالعاملين في منظمة معينة ليست  أداءمحددات  إن - ب

 .أخرى

 . األداءفي تحديد محددات  تأثيرالعوامل البيئة الخارجية لها  أن - ت
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 : الوظيفي األداء أنواع -4

سيمه تقالذي يمكن تصنيفه و  األخيرالوظيفي هذا  األداء أنواععرض  إلىاالنتقال  اآلنيمكننا 

 . كغيره من الظواهر التنظيمية

 أنواع إلى األداءمن ثمة يمكن تقسيم حسب معيار التقسيم و  األداء أنواعنقسم  أنبالتالي هنا يمكن و 

 .معيار الشمولية إلى إضافة، حسب معايير المصدر

الداخلي  األداء أوالذاتي  األداءنوعين  إلى األداء: وفقا لهذا المعيار يمكن تقسيم حسب معيار المصدر

 .واألداء الخارجي

 : الداخلي األداءأ/ 

 أساساانه ينتج ما تملكه المؤسسة من الموارد فهو ينتج  إي، الوحدة أداء األداءيطلق على هذا النوع من و 

 :ما يلي

 ستراتيجي قادرا على صنع المؤسسة الذي يمكن اعتبارهم موردا ا أفراد أداءهو و  :البشري األداء

 التنافسية من خالل تسيير مهاراتهم. األفضليةتحقيق القيمة و 

 على استعمال استثمارها بشكل فعاليتمثل في قدرة المؤسسة : و التقني األداء. 

 ويكمن في فعالية تهيئة واستخدام الوسائل المالية المتاحةالمالي األداء :. 

 إحداثهفي  تتسنىتحدث في المحيط فالمؤسسة ال  الناتج عن تغيرات التي األداءهو : الخارجي األداءب/ 

الجيدة التي تتحصل ، فهذا النوع بصفة عامة يظهر في النتائج كن المحيط الخارجي هو الذي يولدهلو 

، لببالس أو باإليجابسواء  األداءكل هذه التغيرات تنعكس على ، و عليها المؤسسة، كارتفاع سعر البيع

 أينبمتغيرات كمية  األمرتعلق  إذاهذا مهم ، و يفرض على المؤسسة تحليل نتائجها األداءالنوع من وهذا 

 .أثرهاتحديد يمكن قياسها و 
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 : حسب معيار الشمولية

 الجزئي. األداءالكلي و  األداءنوعين هما  إلى األداءحسب هذا المعيار يمكن تقسيم و 

 : الكلي األداءأ/ 

الفرعية  األنظمة أوالوظائف التي ساهمت فيها جميع العناصر و  هو الذي يتجسد في االنجازاتو 

 .عنصر من دون مساهمة باقي العناصر إي إلىال يمكن نسب انجازاتها للمؤسسة لتحقيقها، و 

الشاملة  أهدافهابلوغ المؤسسة  وكيفياتيمكن الحديث عن مدى  األداءوفي هذا النوع من 

 .كاالستمرارية، الربح والنمو

 .الفرعية أنظمتها أداءللمؤسسة في الحقيقة هو نتيجة تفاعل  األداء أنكما 

 : الجزئي األداءب/ 

تختلف  أنواععدة  إلىينقسم بدوره الفرعية للمؤسسة، و  األنظمةهو الذي يحقق على مستوى و 

 أداء إلىينقسم حسب المعيار الوظيفي  أن، حيث يمكن ؤسسةباختالف المعيار المعتمد لتقييم عناصر الم

 أداء اإلنتاجوظيفة  أداء، وظيفة التمرين ادعت، وظيفة مالية أداء، وظيفة التمرين أداء، األفرادوظيفة 

 (56، ص1988)الشبيلي، . وظيفة التسويق

 : الوظيفي األداءعناصر  -5

الخلقية العامة عن العامة، المهارات الفنية والمهنية و تشمل المعارف و أ/ المعرفة لمتطلبات الوظيفة 

 .الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها

ه من رغبته ومهارات لككه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يمتتمثل في مدى ما يدر و  :ب/ نوعية العمل

 .األخطاءتنفيذ العمل دون الوقوع في و  التنظيمقدرة على فنية وبراعة و 

انجازه في الظروف العادية للعمل،  مقدار العمل الذي يستطيع الموظف أي:ج/ كمية العمل المنجز

 .ومقدار سرعة االنجاز
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قدرة الموظف على تحمل مسؤولية العمل وتشمل الجدية والتفاني في العمل و  :الوثوق د/ المثابرة و

، التوجيه من قبل المشرفينو  لإلرشادمدى حاجة هذا الموظف ، و المحددة أوقاتهافي  وانجاز األعمال

 (18ص  ،1979، اهلل عبد)عمله. تقييم نتائج و 

المتغيرة يمكن الثابتة و  األداء أنشطة: فعلى ضوء هـ/ المواصفات المطلوبة في الفرد الذي يؤدي العمل

العميان، )األنشطة. هذه  بأداءتتوفر في الفرد الذي يقوم  أنتحديد المواصفات المطلوبة التي يجب 

2010 ،117) 

 : يالوظيف األداء أبعاد -6

 إبعادنميز  إنيمكننا المختلفة التي يتكون منها عمله و المهام و  باألنشطةالفرد لعمل القيام  بأداءتعني 

 : هي األبعادهذه ، و لألداء

 الجهد المبذول  -

 كمية الجهد -

 األداءنمط  -

 أ/ الجهد المبذول 

تعتبر المقياس التي تقبس يبذلها الفرد خالل فترة زمنية و  العقلية التي أوتعبر عن مقدار الطاقة الجسمانية 

 .عن البعد الكمي للطاقة المبذولة كمية في خالل فترة معينة معبرة أو األداءسرعة 

 :ب/ كمية الجهد

بقدر ما يهتم  كميته أو األداء، قد ال يهتم كثيرا بسرعة لألعمال األنواعتعني مستوى بعض 

التي تقيس درجة  المقاييسيندرج تحت المعيار النوعي للجهد الكثير من بنوعية وجودة الجهد المبذول و 

 اإلبداعالتي تقيس درجة و  األخطاءمن  األداءالتي تقسمه درجة خلو المواصفات و  اإلنتاجمطابقة 

 .األداءفي واالبتكار 
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 :األداءج/ نمط 

الطريقة التي تؤدي  أي، قة التي تبذل بها الجهد في العملالطري أو األسلوب األداءيقصد بنمط 

 أنشطة أوحركات  أداءيمكن قياس الترتيب الذي يماره الفرد في  األداءنمط  أساسالعمل فعلى  أنشطةبها 

قياس  أيضاكما يمكن ، األولىكان العمل جسمانيا بالدرجة  إذا األنشطة أومزيج هذه الحركات  أومعينة 

 أوبحث  إجراءالذي يتبع في  األسلوب أومشكلة معينة قرار ل أوحلول  إلىالطريقة التي يتم الوصول بها 

 (219، ص 2003، سلطاندراسة. )

 : البعد التنظيمي

التنظيمية التي تعتمدها المؤسسة في المجال  اآللياتو  اإلجراءاتالتنظيمي  باألداءيقصد 

 اإلجراءاتالمؤسسة معايير يتم قياس فعالية  إدارة، و من ثم يكون لدى  أهدافهاالتنظيمي لتحقيق 

هذا القياس يتعلق مباشرة بالهيكلة  أن إلى اإلشارة، مع في ضوئها األداءعلى  أثرهاالتنظيمية المعتمدة و 

 بإمكانو ليس بالنتائج المتوقعة ذات الطبيعة االجتماعية االقتصادية ، و هذا يعني انه  التنظيمية

ناتج عن المعايير االجتماعية و االقتصادية و يختلف عن  أخرمستوى فعالية  إلىتصل  أنالمؤسسة 

المعايير المعتمدة في قياس الفعالية التنظيمية  أن، و يستنتج مما سبق اتج المتعلق بالفعالية التنظيميةالن

قت الصعوبات التنظيمية في الو  إدراكحيث تتيح للمؤسسة وعي و  األداءتلعب دورا هاما في تقويم 

 االقتصادي . أثرهامن خالل  إدراكهايتم  أنقبل  األوليةالمناسب من خالل المؤشرات 

 : البعد االجتماعي

المؤسسة على اختالف مستوياتهم  أفرادمدى تحقيق الرضا لدى  إلى لألداءيشير البعد االجتماعي 

ووفت بحاجات العاملين  إذالمؤسستهم خاصة  األفراد، الن مستوى رضا العاملين يعتبر مؤشرا على وفاء 

السلبي الهتمام المؤسسة بالجانب االقتصادي فقط و  التأثيرو دور هذا البعد في  أهميةفيها ، و تتجلى 

نؤثر ذلك على المدى البعيد سلبيا على تحقيق  أنعلى حساب الجانب االجتماعي للموارد البشرية ، 
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في المؤسسة تعتمد على  اإلداريةالجودة  أن إلى ةباإلدار الخاص  األدب أشار، فقد  ألهدافهاالمؤسسة 

مدى االنسجام بين الفعالية االقتصادية و الفعالية االجتماعية ، و من هنا ال بد من االهتمام بالمناهج 

االجتماعي السائد داخل المؤسسة و بكل ما له عالقة لطبيعة العالقات االجتماعية في المؤسسة 

 (108، ص 2013)المحاسنة، فات .و الخال األزماتكالصراعات و 

 : الوظيفي األداء أهمية -7

دارياوهي نظريا وتجريبيا و  أساسيةعناصر  3من خالل  أوفي  األداء أهميةنستطيع توظيف  . ا 

على  اإلدارية، حيث تحتوي جميع المتطلبات  اإلستراتيجية اإلدارةمركز  األداءفمن الناحية النظرية يمثل 

 أن إلىشكل مباشر ، و يرجع السبب في ذلك  أوسواء بشكل ضمني  باألداءمضامين و دالالت تختص 

 األداء أهميةو من الناحية التجريبية فان . اإلدارةالمتبعة من قبل  لإلستراتيجيةيمثل اختبارا زمني  األداء

الختيار االستراتيجيات  داءاأل اإلستراتيجية اإلدارةتظهر من خالل استخدام اغلب دراسات و بحوث 

تظهر واضحة من خالل حجم  فإنها اإلداريةمن الناحية  األهمية أماالمختلفة و العمليات الناتجة عنها 

و نتائجه و التحوالت التي تجري في هذه  باألداءالمنظمات  إداراتاالهتمام الكبير و المميز من قبل 

 (389، ص  2007، حمدان)بن . األداءالمنظمات اعتمادا على نتائج 

 .في هذا المجال أهميته، اإلدارةكبيرة توازي  أهمية األداء األعمالكما تولى منظمات 

مفهوم واسع ينطوي على العديد من المفاهيم المتعلقة بالنجاح و الفشل ،  األداءمفهوم  أنحيث 

من العوامل المتعلقة به ، و من المكافئة و الفعالية ، المخطط الفعلي ، الكمي و النوعي و غيرها الكثير 

بصورة حية تعكس نتيجة و مستوى قدرة  إليهيمكن النظر  األداءخالل استعراض المفاهيم السابقة عن 

المختلفة ،  أنشطتهاالموضوعية من خالل  أهدافهاالمنظمة على استغالل مواردها و قابليتها في تحقيق 

يوضح هو الهدف المركزي لعملية التحول و الذي  فاألداءوفقا لمعايير تالءم المنظمة و طبيعة عملها ، 
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 أكثرفي المنظمات يعد من  األداء أهمية، و مستوى تنفيذ الخطط ، و للتدليل على  األهدافمدى تحقيق 

 (.478، ص 2007 الغالبي،بصورة عامة .) اإلدارةمجاالت االهتمام دراسة و بحثا من قبل كتاب حقل 

 الوظيفي أدائهالظروف االجتماعية التي تساعد العامل على تحسين 

هي مجموعة من الظروف التي ينبغي توفيرها لتحسين ظروف العمل لتحفيز العامل على تقديم و 

 :جيد وهي فيما يلي أداءمستوى 

 : أ/ تماسك جماعة العمل

، بمعنى انه كلما كانت اتطبيقه، و أعضائهاما كان اغلب  إذمتماسكة  أنهايقال عن جماعة العمل 

تعمل لمصلحة  أنكما يمكن لجماعة العمل المتماسكة ، و اإلنتاجعلى وتيرة  أثرتالجماعة متماسكة كلما 

استغالل  لإلدارةكما يمكن الجماعة و  أهدافكانت تتعارض و  إذا األخيرةهذه  أهدافهاتحقيق المؤسسة و 

 (43، 1997الجماعة. )برباش،  أعضاء أهدافى و فعدم اخذ القرارات التي تتناتماسك الجماعة و 

حاجات  إشباعضع تساهم في في خلق ظروف و  اإلدارةيتمثل في دور و : ب/ رد االعتبار للعنصر البشري

 .أدائهمتحسين مستوى  إلىالخاصة هما يدفعهم  أهدافهموتحقيق العمل  إطارفي  األفراد

 المكافئات المناسبة: و  األجورج/ منح 

التي تعتمدها مؤسسة ما وحده ال يكفي بل يجب  األولىمنح المكافئات الالزمة من السياسات  إن

بمثابة طريقة لتشجيع العمال المجدين  ألنهاالمقدم من طرف العمال بعدالة  أداءتربطها بمستوى  أن

 .المطلوبة األداءالناشطين على مواصلة تقديم مستويات 

 : د/ تدعيم االتصال

ما يطلبه من  إيصال أوالمعلومات  إلبالغ إدارةاالتصال داخل المؤسسة في كونها  أهميةتكمن 

لذا فانه كلما تمت االتصاالت في اطر  اإلداريةيعمله هؤالء في كافة المستويات  أنتريد وما العمال 

 اإلدارةتفاهم كامل بين بناء ثقة متبادلة و  إلىذلك  أدىكانت في متناول الجميع كلما و وواضحة سليمة 
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وسيلة لتعبير عن من جهة و  ألدوارهمكانت وسيلة لفهم العمال  إذاالعالقة بينهم خاصة وتوطيد عمالها و 

 (44، ص 1997برباش، )أخرى. من جهة  تأديتهمظروف بخصوص عملهم و  مقترحاتهم أو أرائهم

 : الوظيفي أساسيات األداء -8

العبير عن إسهاماته في تحقيق أهداف يعتبر األداء عن السلوك الذي يمارسه العامل في 

المؤسسة على أن يدعم هذا السلوك ويعزز من قبل إدارة تلك المؤسسة، وبما يضمن النوعية والجودة من 

تمام  خالل التدريب، ومن خالل التعريف السابقة لألداء يمكن القول إن األداء الوظيفي هو درجة تحقيق وا 

ة للوظيفة التي يشغلها العامل، وبما يحقق أهداف المؤسسة، ويتم ذلك المهام والمسؤوليات المختلفة المكون

من خالل تحسن هذا األداء من حيث الجودة والنوعية، بواسطة التدريب المستمر للعاملين. ومن بين أهم 

 (113، ص 2013المؤشرات المرتبطة باألداء مؤشري الكفاءة والفعالية. )المحاسنة، 
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III - األداء الوظيفيقات و مع 

 :الوظيفي األداءمشكالت  -1

القياسي  األداء، عن معدل المؤسسة ينخفض في المتوسط أداءمعدل  إننقصد في هذه النقطة و 

 : إلى األداءالمختبر بالنسبة لهذا النشاط يمكن تقسيم مشكالت 

  تصرفات الفرد الشخصية  إلىمشكالت ترجع 

  ظيفي.و ال األداء إلىمشكالت ترجع 

 مشكالت. 

 : تصرفات الفرد الشخصية: وتتمثل في إلىمشكالت ترجع الأ/ 

 .اعب مثل: المزاح الحاد، االعتداء، التهجمالمت إثارة -

 .عدم التعاون مع الزمالء -

 ساعات العمل  أثناءالشخصية  اإلعمال بإنجازاالنشغال  -

 .اخذ وقت الراحة زيادة عن المقرر -

 مغادرة العمل مبكرا.و  التأخرالغياب و  -

 . عدم النزاهة -

 : الوظيفي األداء إلىب/ المشكالت التي ترجع 

 .، انخفاض في جودة العمل، ارتفاع نسبة الخطأاإلهمال: مثل الكفاءة عدم -

 .اإلضافي، رفض العمل التمرد: مثل: رفض تنفيذ واجبات الوظيفة -

 (255، ص 2009، السالم)الرئيس.  أوتعليمات المشرف  إتباععدم  -
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 : الوظيفي األداءمشكالت  أسباب -2

، يمكن مع خصائص البيئة المحيطة اآلتيةالفرد هو محطة لتفاعل الخصائص  أداءسلوك  أنبما 

 : إلى األداءمشكالت  أسبابتقسيم 

 داخلية " أسبابخصائص ذاتية للفرد " إلىترجع  أسباب -

 .خارجية أسبابخصائص البيئة المحيطة " إلىترجع  أسباب -

 : الداخلية األسبابأ/ 

 تتمثل في و 

على التغير عن النفس  أو، القدرة على الفهم والتعلم إلىاالفتقار عدم كفاية القدرات العقلية، و  -

 . بصورة جيدة

 .بذل الجهد في العمل إلىاالفتقار الوظيفة، و  أداءتعطل  أوالحاالت االنفعالية التي تعيق  -

 األداءغير ذلك مما يلزم  أوضعف بصره  أو، عدم التنافس في حركاته أوعدم كفاية طاقة الفرد  -

 . ينةوظيفة مع

الفرد وعدم احترامه  ىتعارض القيم الشخصية مع متطلبات العمل مثل انخفاض قيمة العمل لد -

 .لقيمة الوقت

 : الخارجية األسبابب/ 

 أوالمعلومات المالئمة عن واجبات الوظيفة  إلى، االفتقار كفاية المعرفة المرتبطة بالوظيفةعدم  -

التي  اإلدارة، مثل عدم معرفة سياسة ع معين من الوظائفالخبرة بنو  إلىاالفتقار  أو، متطلباتها

 .يعمل بها الفرد

ونقص ، تقييد العمل إلى، التي تهدف السلبية كجماعة العمل، مثل معايير جماعة العمل التأثيرات -

 . من الجماعة أو، لجماعةنبذ الفرد ل أواإلنتاج،
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مثل: الضوضاء، البرودة،  األداءعلى  التأثير إلىعدم مالئمة محيط العمل المادي مما يؤدي  -

 .الحرارة الشديدة، شدة الضوء وانخفاضه

فشل المدير في توصيل المعلومات  أوالعامل  بأداء أو باألداءعدم مالئمة االتصاالت المرتبطة  -

القصور التي  أوجهعدم توفير المعلومات التي توضح  أوالمتوقع من العامل  باألداءالخاصة 

 (10، ص 2006، )عباس. الفرد أداءالتصحيح في  إلىتحتاج 

 

  (2رقم)الشكل 

 

 

 

 

 دالة =                                

 

 

 

 المؤثرة على األداء العوامل

(12، ص 2006، )عباس  

 

  

 المنظمة xالفرد 

 األداء

 عوامل خارجية عوامل داخلية
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 (03)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة على األداء

 (212، ص  1999حسن، )

 

 

 

 الجهد  -

 القدرات -
 االتجاه  -

 األداء الوظيفي

 الظروف المادية  -

  اإلضاءة -

 الضوضاء -

 ترتيب اآلالت -

  األجهزةالحرارة  -

 ، الموادالدوريات -

 التعلم  -

  اإلشراف -

 السياسات -

 ظيم التصميم، التن -

 التدريب -

 الصدفة الحظ و -
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IV -  الوظيفي للعاملين األداءتقويم : 

نالعاملين، و  أداء أو األداءعملية تقويم  إن ال تخرج  فإنها، اختلفت التسميات التي تطلق عليها ا 

ومسؤوليات واجبات  أداءحكم موضوعي عن قدرة الموظف في  إصدارمن  اإلدارةعن كونها وسيلة تمكن 

 .وظيفته

 أسلوبمن مدى التحسن الذي طرا على العمل، و  أثناءتصرفاته في سلوكه و  التحقيق كذلك منو 

ذلك ، و إضافيةمسؤوليات تحقق من قدراته عن تحمل واجبات و ال أخيرالواجبات ومسؤوليات وظيفته و  أدائه

 .أيضافعاليتها في المستقبل مة في الحاضر، واستمرار بقائها و ا يضمن فعالية المنظبم

محددة بشكل موضوعي  أساليبقواعد و  إلىمستمدة هي عملية مخططة و  األداءعملية تقويم 

عقوبات على ال إيقاعبهدف  األخطاءكشف العيوب و  إلىعملية ايجابية ال تسعى  أنها. كما وواقعي

 .المقصرين من الموظفين

نحركية مستمرة، و وهي عملية  ، 2010)ابوشيخة، اللحظة.  و كانت نتائجها النهائية ال تظهر في التو ا 

 (331ص 

 : الوظيفي للعاملين األداءعوامل تقويم  -1

بالرغم من . و وهي: الشخصية والسلوك، والنتائج أساسيةفي ثالث نقاط  األداءتتمثل عوامل تقويم 

 . وضوعياتحفظ بسبب صعوبة تقويمها مفانه يجب تقويمها بحذر و ، األداءالعوامل الشخصية مهمة في  إن

يمكن ولكن يصعب ذلك في عامل الشخصية. و  ،لممكن مالحظة كل من عاملي السلوك، والنتائجانه من ا

 المتحققة.النتائج لشخصية من خالل السلوك المالحظ و االستدالل على تقويم عامل ا

من السهل قياسيا في و ، للتقويم )غالبا( األولهي الهدف . و ءلألداالنهائية النتائج هي المحصلة  إن

ئج في الوظائف التي تقدم ااستخدام الحكم الشخصي لتقويم النت األمرلكن تتطلب . و األحيانمعظم 

 : لعيا. وهنا البد من التعرف علىس إنتاجاخدمات ال 
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 .لنتائج مقارنة بالنوعية المتوقعةحجم ا أي:الكمية -

 .ميزانيةتكلفة تحقق النتائج مقارنة بال أي:التكلفة -

 .مقارنا بالوقت المحدد اإلنتاجالزمن المستغرق في  أي:الوقت )االنجاز( المحدد لإلنجاز -

 إلىعادة ما يتم تقويم عامل السلوك باالستناد فيصعب قياسه لموضوعية النتائج، و  :السلوك -

 : اآلتيةالعناصر 

 رغبتهم في تقبل توجيهاته.فيهم و  التأثيرو  اآلخرينرغبة الموظف في توجيه  :القيادة -

 .، ووضع برنامج عمل مناسباألمام إلىالمقدرة على النظر  :التخطيط -

 . فعال بأسلوبالموارد المتاحة على التوقيف بين العمل المطلوب و قدرة الموظف  :التنظيم -

 أهمية األقلهو مهم قبل  معالجة ما أي:األولوياتتحديد  -

 .فويض السلطة وقدرته عليهارغبة الموظف في ت :التفويض -

 .الموظف في الرقابة قدرته عليهارغبة  :الرقابة -

 وضع بدائل الحل المشكلة و  أسبابالمهارة في تحديد  :حل المشكالت -

 .وتحمل مسؤولية ذلك األمورالحكم على قدرة الموظف على اتخاذ و  :اتخاذ القرارات -

 .األفكارالمهارة في التعبير الشفوي عن  :االتصاالت الشفوية -

 .اآلخرينل مع امالتع :فعالية العالقات الشخصية -

 .بوقت البدء واالنتهاء من العمل التزام الموظف :الدقة في المواعيد -

، هنقر)عليهالتي حصل  االنجازاتتغيب فيها الموظف و  أوالتي غاب  األيامعدد  :الحضور -

 (.179ص  ،1988
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 : الوظيفي األداءعناصر تقويم شروط و  -2

 : الوظيفي للعاملين مل يلي األداءيشترط في عملية تقويم 

 .عنصر وتميزه عن غيره من العناصرمالحظة ال إمكانية -1

من معنى كما الحظنا من  أكثر، بحيث ال يعني العنصر تعريف العنصر بدقة، وتحديده، بوضوح -2

 .قبل

 .تحليل الوظائف أساسذلك على و عناصر فرعية،  إلىتجزئة العنصر الرئيس  -3

ينها ما ال يمت بصلة ، بحيث ال يكون من بصر مع واجبات ومسؤوليات الوظيفةالعنا ةانسجامي -4

 .لواجباتها ومسؤولياتها

 :ذكرناها وهي أنشمولية العناصر لعوامل التقويم الثالثة التي سبق  -5

 (ونوعاكما واألداء )النتائج  -أ

 (والقيم واالتجاهات والجسمانية،الشخصية )القدرات الذهنية  -ب

 بالوظيفة.السلوك المرتبط  -ت

 التقييم.في تفعيل عناصر  المغاالةعدم  -6

، 2010)ابوشيخة، احتماالت التقدم. أوالمستقبلي  األداءالحالي، و  األداءتركيز العناصر على  -7

 (340ص 

 : األداءالقائمون بعملية تقويم  -3

 : هي لألداءالجماعات التي تقوم عادة بعملية التقييم و  األفراد

  الرئيس المباشر للفرد أوالمشرف. 

 التقويم عن طريق الزمالء. 

  التقويم عن طريق المرؤوسين 
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 التقويم عن طريق العمالء. 

  (.367، ص 1990حنفي، )أنفسهم.  األفرادعن طريق  أيالتقويم الذاتي 
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 خالصة:

 اإلدارةهو القاسم المشترك لجميع الجهود التي يبذلها و  اإلدارةمفهوم مركزي في  األداءيمثل 

 أنرغم و والتنظيمية  اإلداريةالدراسات البحوث و  ألغلبالصريح  أو، كما يمثل الغرض الضمني والعاملين

 . ديثة نسبياح األداءالثورة الحقيقية لتطوير  أن إالفي العالم الصناعي قديم  باألداءاالهتمام 

 

 



 

 الرابعالفصل 

 مشكالت املرأة العاملة

  تمهيد

I - المشكالت التنظيمية 

II - المشكالت االجتماعية 

 خالصة
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 :تمهيد

و المتغيرات التي  الظروف، خاصة بعد  المرأةحياة  أولوياتمسالة العمل من  أصبحتلقد 

الزمنية التي  الحقباتحصلت في العالم ، و الن الهدف من خروج المارة للعمل و الغاية منه تغيرت بتغير 

وسيلة لتحقيق الذات و كسب المال  ألنهعن العمل  أبداال يستغنين  أصبحنمرت ، فان النساء العامالت 

تشغل مناصب  فأصبحتلها دورا بارزا في مجال الشغل  أصبحو توسع نطاق العالقات االجتماعية حيث 

 األخيرةعنصرا بارزا في مجال الشغل القت هذه  أصبحت المرأة أي األخيرةمختلفة باعتبار هذه  إدارية

الخارجي للمؤسسة و هي  أوفي المجال الداخلي للمؤسسة و المجال الخارج  أجهتهاعدة مشكالت و 

 العاملة .  للمرأةالمهني  األداءالمشكالت التنظيمية و المشكالت االجتماعية التي باتت تؤثر على 
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I-التنظيمية : المشكالت 

يقوم عليها  أوالتي تقوم  األساسيةالنقاط  أهميعتبر من ر التنظيم وحدة اجتماعية هادفة و يعتب

العاملة والمشكالت التي تواجهها  المرأةباعتبارنا ركزنا في دراستنا هذه على فشلها و  أو. نجاح المؤسسة

عرض المشكالت التنظيمية التي بدورها  إلىبدراسة هذه المشكالت سنتطرق الوظيفي و  أدائهاتؤثر على و 

 أنمن خالل هذا المدخل نستطيع  إذن. التعبيرصح  أنالوظيفي  اأدائهعلى العاملة و  المرأةتؤثر على 

ذلك لما تحتويه من فائدة تطبيقية القواعد السابقة، و خاصة من خالل نقدم وصف سليم لمشاكل التنظيم، و 

الوصول  أو، سات من الوقوع في مشكالت تنظيميةلبذل مجهود واقعي لحماية المؤس أمامناالطريق  إلنارة

 .ه المشكالتناجحة لهذ حلول إليجاد

 : المشكالت التنظيمية مفهوم-1

مصطلحات فهناك من العلماء من ال و  أراءعدة  إلىالحديث عن المشكالت التنظيمية يقودنا  إن

تة لشيء واحد وهو انعدام التوازن و درجات متفا أنها، على اعتبار بين المشكلة والتفكك واالنحرافيفرق 

 .أنساقهفي نسق من  أواالستقرار في التنظيم و 

من الفرد  تبدألدائرة من دوائر  أو، المجتمع إطارالمشكلة هي انحراف يتم داخل  أنليمرت يرى ف

 ( 20، ص جماعة. )غيث، دس إلىتنتهي و 

 إلى: "هي تلك المواقف التي يقتضي تغيير كالت التنظيمية في تعريف مبسط هيالمش أما

 (20، يث، دس. )غ"األفضل

 أو، ينجم عن ظروف المجتمع إصالحيةيرتشايلد " هي موقف يتطلب معالجة فيعرفها  أيضاو 

 البيئة االجتماعية "

التوافق بين الظروف االجتماعية : عن عدم ريف المشكالت التنظيمية هي عبارةيمكننا تع أيضاو 

 .ظيمي داخل المؤسسةنالواقع التدية والثقافية المحيطة بالمؤسسة، و االقتصاو 
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الجماعات عن المعايير و  األفرادان المشكالت التنظيمية هي انحراف في سلوك فخالصة القول و 

 أنطالما ، و مسبقاومحددة واضحة  أهدافظيم بغرض تحقيق نالرشيدة التي وضعها الت والقواعد العقالنية

 انحراف،من خاللها الحكم على السلوك انه  أومن خالل هذه المعايير تحدد وفق ميكانيزمات معينة يمكن 

 .اضح ومحدد مسبقا من قبل التنظيمرد فعل و  إلىانحراف في السلوك بالضرورة سيؤدي  أيفان 

 : المشكالت التنظيمية طبيعة -2

التي تواجهها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل  أوالعاملة  للمرأةللمشكالت التنظيمية  تأملنام خالل ت

في مستوى  أنهم األفرادنحكم على  أنال يمكن  ألنه، للمجتمع الذي تنشا فيه المنظماتالثقافية للعامل و 

مختلفة في  أساليبتغير حولهم من تكنولوجيات حديثة، و f أوبما يحيط بهم  اإلدراكواحد من الوعي، و 

 .هذه الحقائق إدراكفي  أساسياحتى المسير يلعب دورا  آوامل ع، فالبعد الثقافي للوالتسيير اإلدارة

نتحدث عن واقع  أننانفهم جيدا  أنقضاياها يجب عن تنظيمات و الغرض عندما نتحدث  لهذا

من  آخر إلىهذه التنظيمات تتغير من حين  إلىالذين ينتمون  األفراد أهداف، فحتى متحرك غير ثابت

 . آخر إلىمكان 

بات العمل عموما ال متطل، و ي تعاني التنظيمات الصناعية خاصةالحديث عن المشكالت التو 

 األحوالخاصة في مؤسسات العالم الثالث فمازالت العديد من المؤسسات تعاني من سوء يكاد ينتهي و 

ال تحصى في مجال ، منها ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والغبار والمشكالت ال تعد و المحيطة بالعمل

 .أهدافهعن تحقيق  وبالتالي إعاقتهالتنظيم  أداءتعمل على تحجيم  األخيرةهذه  وبطبيعة الحالالمنظمات 

، بعضها أوالتنظيمية  األنساق أحدهناك خلل في  أنوجود المشكالت التنظيمية يدل على  أنكما 

ن هناككلها،أو  فالمحيط  الكلي،المجتمع  ونقصد هذاخلل في النسق الخارجي الذي يحيط بالمؤسسة  وا 

 حاسما في سير النشاطات و عامال األحيانيشكل في بعض  واالقتصادي للمؤسسة، والثقافياالجتماعي 
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القيم الثقافية لها دور هام في ظهور مثل هذه المشكالت  أنلهذا نجد ظيمية داخل المؤسسة نالعمليات الت

 (.520، 1981)قباري، مما يتولد مثل هذه المشكالت  األحيانو هي تشكل معوق وظيفي في بعض 

 : في العمل وصعوبات المرأةمشكالت  -3

بيعة العال على أدائها الوظيفي مشكالت تؤثر بطتواجه النساء العامالت في محيط العمل عدة 

، األداءعلى  التأثيرفي  األهميةتعتبر معيق بالغ  أنهاتلعب على التقليل من عطائها للمؤسسة حيث و 

 . نظيميةت األخرىالمشكالت نستطيع القول عنها هي  أبرزنذكر من هذه المشكالت مجموعة تعتبر من 

 : األسريةالواجبات المنزلية و مشقة الجمع بين العمل و -3-1

عليها التوفيق  أنو  األدوارتقوم بالعديد من  أنهاالعاملة  المرأةالصعوبات التي تواجهها  أكثرمن 

، و كزوجة و عليها التواصل مع زوجها التي تتمثل في دورها المهني و دورها المنزلي األدواربين هذه 

، و من ناحية المنزلية باألعمالقيامها  إلى باإلضافة، و ذلك أطفالهافي التواصل مع  نكا أيضادورها 

العاملة التوازن بين العمل  المرأةعليها االعتناء بنفسها لتمكن من االستمرار في العطاء لكي تحقق  أخرى

 . مهارةلذلك و التعامل بعقالنية و و المنزل فعليها التخطيط السليم 

 :ن والمواصالت المنتظمةالسكعدم تناسب مكان العمل و -3-2

هناك العديد من النساء العامالت يواجهن الكثير من المشكالت فيما يخص عدم تناسب  أنحيث 

المناسب ال تستطيع االلتحاق بالعمل في الوقت  أنهاحيث  المرأةمكان العمل مع المكان الذي تسكن فيه 

 .ملهاعدم تالءم مكان سكنها مع مكان عالت و نتيجة لغياب المواص
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 مناطق السكن: أوبالقرب منها  أوفي المرافق  وروضات لألطفالوجود حضانات  عدم-3-3

 األطفالهو ما تواجهه النساء المتزوجات فيما يخص  أيضاحيث انه من المعوقات الكبيرة 

تترك  أنالمؤسسات نفتقر الماكن تستطيع النساء العامالت  أنالعمل حيث  أوقاتمشكلة تركهم في و 

 .بأمانفيه  أطفالها

والمواعيد والزيارات من قبل الحديث من حيث الشكل والمالبس و  المرأةفي خصوصيات  التدخل -3-4

 : صاحب العمل

من التدخل في خصوصياتهم من قبل رئيس العمل  وبشكل كبير يتأثرنالنساء العامالت  أنحيث 

 األداءعلى  وتؤثر بدورهاالمشكالت التي تعاني منها العامالت  أهمفالتدخل في الخصوصيات يعتبر من 

 (215، ص 2008، دحام). محالالوظيفي ال 

 األفرادالمشكالت التنظيمية هي انحراف في سلوك إن من خالل كل ما سبق يمكننا القول و 

واضحة  أهدافالقواعد العقالنية الرشيدة التي وضعها التنظيم بغرض تحقيق والجماعات عن المعايير و 

 مسبقا.محددة و 

بطبيعة الحال فان كل المجتمعات التنظيمية الحديثة تعاني من عدة مشاكل يجدر بنا هنا التركيز على و 

 .من حيث مسبباتها أساسيةناصر ع 3 إلىفئة النساء في التنظيمات حيث يمكننا تصنيف المشكالت 

 .التكيف مع الظروف المتغيرة للعملعدم مقدرتهم على و  باألفرادتتعلق مشكالت تتصل و  - أ

 .بوجود خلل في الفرعية أومشكالت تتصل بالجوانب التنظيمية  - ب

 .على البيئة التنظيمية تأثيرهامشكالت تتصل بالتكنولوجيا الحديثة  - ت

تمع مجترتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل الثقافية للعامل و لل أنهالهذه المشكالت نجد  تأملنافمن خالل 

، و في مستوى واحد من الوعي أنهم األفرادنحكم على  أنال يمكن  ألنه، فيه المنظمات أوالذي ينشأ منه 
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و التسيير ،  رةاإلدامختلفة في  أساليبو  ،تكنولوجيات حديثةمن  أحوالهمبتغير  أولما يحيط بهم  اإلدراك

 هذه الحقائق. إدراكفي  أساسياحتى المسير يلعب دورا  أوفالبعد الثقافي للعامل 

نتحدث عن واقع متحرك غير  أننانفهم جيدا  أنقضاياها يجب لهذا الغرض نتحدث عن التنظيمات و 

 إلىمن مكان و  آخر إلىهذه التنظيمات تتغير من حيث  إلىالذين ينتمون  األفراد أهداف، فحتى ثابت

 .هذه الحقائق فيقول إلى، لهذا نجد "هومانر" يشير آخر

، هو ينساق بفعل العديد من الدوافعليس هدفه ماديا فقط فعمله كانسان و  إلىالعامل يحضر  إن( 1

 أنبالرغم من ، و مناسبة أجوربجانب ذلك رغبة في ، و االنفعاالتنفس الوقت فانه معرض للعديد من  وفي

 .هامة أخرىهناك دوافع  أن إالهام  الدافع المادي

العامل يريد  أنكما  األمن إلىكما انه يحتاج  آدمية أكثرتعامل  أسلوبالعامل الحديث يرغب في ( 2

عدد ممكن من  أكثر، لذا فان المجتمع الذي يشعر فيه هود التي يؤديها لها مغزى وقيمةيشعر بان الج أن

 .مجتمع مريضودهم ال معزى لها فهو بان جه األفراد

 امعومتفهما لكي يصبح ودودا  الفرص إلىالعمل كشخص اجتماعي فهو يحتاج  إلى يأتي( العامل 3

تكوين جماعات متماسكة غير رسمية قد تتخذ مواقف مضادة من  إلىيتجهون  ولهذا فالعمال، آلخرين

عطاء الفرص لهذه الجماعات بالمشاركة في القرار  أعطيت اإلنتاج، ولكن إن التعبير عن و  المشورةوا 

 الجماعات.استثمار جهود هذه  أمكنفي كل التغيرات  أرائهم

من  ألنهالتنظيم هي العوامل الثقافية  أفرادالتي تراعي هذه الرغبات لدى  األساسيةلعل من العوامل و 

التي يتم  األسبابحاجاته التنظيمية واالجتماعية وهي التي تحدد الطرق و  إشباعخاللها يستطيع العامل 

 (267، 2008)بوقرة، . هذه الحاجات إشباعمن خاللها 
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 : المرأةالتميز اتجاه  -4

 أنالمتطورة ال تتمتع بالتكافؤ مع الرجل حيث حتى في المجتمعات المتقدمة و  المرأة أنكلنا تعرف 

 المرأةفي بعض الدول العربية هناك الكثير من مظاهر التميز تجاه ، و آلخرحاالت التميز متفاوتة من بلد 

 : تتجلى بعضها فيما يلي

 .الدراسة والعمل مقارنة بالذكور في اإلناثتدني نسبة التحاق  -1

 ومواصلةاألجور و وفي الترقيات  باألعمال( تقريبا عند المفاضلة للقبول الغالب )فيالتحيز للرجال  -2

 على الرجال دون النساء. األعمال بعضالهجرة وحكر  و الدراسة

 اإلدارةحرمانها من االضطالع بمسؤوليات قياسية في القيادية و  المرأةاالنتقاص من قدرات  -3

 (2016، ص 2008حامد ،).واالقتصادوالسياسة 

 المرأة:نحو عمل  االتجاهات أهم-5

 بين ثالثة اتجاهات رئيسية  يتأرجحفي المجتمع العربي  المرأةوضع  إن

 األساسي المرأةعمل  أنهذا االتجاه  أنصاريرى وهو االتجاه التقليدي المحافظ و  األول: االتجاه -5-1

 األطفالوتربية شؤونه الداخلية  إلدارةفي البيت  المرأةالحقيقية تتلخص في تفريعها لبيتها فعمل ووظيفتها 

 .التغافل عنهاياة التي تنبغي عدم الح أساسياتالقيام على شؤون الزوج من و 

 .أهميتهاية ينبغي عدم التقليل من شانها و مسؤولوظائف المجتمع و  أهمهذه الوظيفة من وتعد 

مقدم على جانب المصالح(  أنالذي يقول ) األصولي المبدأهذا االتجاه على  أصحابو يعتمد 

انه في الوقت نفسه يحمل بين  إالللعمل خرج منزلها يحقق لها و لمجتمعها منافع اقتصادية  المرأةفخروج 

و االنحالل  األسرييسببه من التفكك طياته ضررا اجتماعيا يفوق تلك المنفعة و المصلحة االقتصادية لما 

 ( 99، ص 1995)الحوير،  األخالقي
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 :االتجاه الثاني-5-2

معارضا  ن ذلكيكو  أنيتسم بنظرة متحررة نسبيا من دون ويمثل فكر الغالبية من الرجال والنساء و 

أخا.  أوزوجا  أو أبا أكانرعايته سواء  إلىمحتاجة منسوبة للرجال و  المرأة، المستقرة مع بقاء للتقاليد

 (113، ص 1993 علي،)

وحضارته  اإلسالمخروجها من زاوية و  المرأةموضوع عمل  إلىهذا االتجاه  أصحابينظر و 

غير االنسجام الكامل مع قوانين الفطرة فهو كذلك يفتح لها الباب لتتخصص  للمرأةال ترضي  العريقة

ذلك  إلىما ية مثال من الخبيرة االجتماعية والمربية المدرسية و المالئم على مصراعيه لتكون الطبيعة النسو 

 .األمومةكون نجاحها على حساب البيت و التي ال ي األعمالمن مثل هذه 

 أنوثتهالكن في المجاالت التي تتناسب مع العمل حق ضروري و  أنهذا االتجاه يرون  فأصحاب

 (100، ص 1995)الحوير،  اإلسالميةال تتصادم مع القيم و 

 : االتجاه الثالث-5-3

 .في العمل المرأةالذي يؤمن بالمساواة بين الرجل و وهو االتجاه المتحرر المتفتح 

ية واالجتماعية في الحاالت االقتصادوالرجل  المرأةالواجبات بين الحقوق و بهذا االتجاه يساوي و 

وجهلها  المرأةتخلف المجتمع العربي يعود النعدام حرية  أنهذا االتجاه  أصحابيرى والسياسية كافة. و 

 أمام األبوابهؤالء يطالبون بفتح ها عظوا غير فعال في هذا المجتمع. و عدم اطمئنانها على مستقبلها كونو 

 (113، ص 1993)علي، أنواعه.بمختلف والعمل يب التدر في التعليم و  المرأة

عمل  أو المرأة أناهتم فقط بفكرة  األولهذه االتجاهات الثالثة نستخلص بان االتجاه خالل ومن 

تالي عملها بالالقيام بشؤون المنزل فقط و و  األوالدلة في تربية المنزلية المتمث أعمالهامتمثل فقط في  المرأة

 .محصور في المنزل فقط
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للعمل لكن عملها يتمثل في وظائف محترمة  المرأةاالتجاه الثاني فقد اقر بضرورة خروج  أما

ماو  أنوثتهاو  تتالءموظائف  بان ضرورة المساواة بين  أصحابههو االتجاه الحديث فقد اقر االتجاه الثالث و  ا 

خل في كل مجاالت ان تد المرأة أنوالرجل في مجال العمل و  المرأةكما يساوي في حقوق  المرأةالرجل و 

 .صح التعبير

II –  : المشكالت االجتماعية 

 أو األسرة أيطارالعاملة( سواء في  المرأة باألخصطويلة ومتنوعة )و  المرأةقائمة مشكالت  إن

العربية عديدة منها ما هو خاص بها ومنها ما هو مشترك مع بقية  المرأةفمشكالت و هموم  المجتمع.

هذه المشكالت و الهموم  إنكثيرة ، كما  أخرى أمممماثل لما تعانيه نساء شعوب و  أوالمجتمع  أفراد

المالي( و  اإلداريمنها االقتصادي و الثقافي و السياسي و كذلك القانوني و التنظيمي ) أيضامتنوعة 

و  ألهميتها المرأةلعمل  األساسيةفي المشكالت و المعوقات  أوالمنزل  أوالمعنوي سواء في العمل 

تعانيها  أومعضلة لاللتحاق بالعمل  أومانعة  إماو هي مشكالت و معوقات  أهدافهلصلتها بهذا العمل و 

 .  المرأةامتداد بعض مظاهر التمييز ضد  أوالنساء العامالت 

 :المشكالت االجتماعية مفهوم -1

االمتثال لمستويات يفشل في سلوك  أيسلوك انحرافي  بأنهايعرف لندر برغ المشكلة االجتماعية 

انحرافي في سلوك  أي، و "لندربرغ" في تعريفه للمشكلة االجتماعية فيقول "المشكلة االجتماعية هي محددة

س، )غيث، د ، له من الدرجة ما يعلو فوق مستوى الحد التسامحي للمجتمع. اتجاه غير موافق عليه

 ( 63ص

خاصة تنبع من ظروف التغير االجتماعي و هي التي المشكالت االجتماعية "  أن:آخرونيعتقد و 

 إلىالذي يؤدي  األمرالمصالح المستقرة خلخلة العادات والقيم و  إلىالتغيرات التكنولوجية التي تؤدي 

 (547، ص 1975مذكور، ). االجتماعيفجوة في التوازن  إحداث
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ويعرفها من خالل  حالة اجتماعية يتم تحديدها أنهايعرفها في تعريفه للمشكلة االجتماعية " على و 

 ( 20، ص 2010البحث العلمي". )السمري، 

بالتالي من خالل هذه التعاريف يتبين لنا بان المشكالت االجتماعية هي عبارة عن مواقف و 

 .األفضلتقضي التغير نحو 

ي يتكون منها المؤسسات التن السلوك يشكل تهديدا للجماعات و نمط م أنهاpoplinكما يعرفها 

 (.21ص  ،2010المجتمع )السمري،

 : بالعمل المرأةالتحاق  معوقات -2

 . أهمهاالعربية بالعمل من  المرأةالمعوقات التي تحول دون التحاق كثيرة هي مشاكل و 

المغاالت في عيوب االختالط نظرا  للتعليم ومن ثم العمل و المرأةالموقف المحافظ من خروج  -1

 .المورثات المتخلفةهيم البالية و للمفا

تختلف  بدأت إن غير المقيد و اإلنجابسولك قوي نحو الزواج المبكر للفتيات و ال األسريالميل  -2

لما بعد انتهاء  أوسنة  17 إلى 15سن  إلىسنة  12من سن  أن إالنسبة تزويج الفتيات وتتراجع 

 . الثانوية أو األساسيةالفتاة من مراحل التعليم 

المنزل في سن صغير  أعباءذلك بتحميل الفتاة عليمية وتدني برامج التدريب و تدني المستويات الت -3

 صد من مستوى التدريب والتوعية. أخرىمن ناحية 

 .المرأةالمجاالت المواتية لعمل ضعف االستثمار في المناطق و  -4

بااللتحاق  اإلناثغيل الذكور مما يضعن فرض شالعمل لت أصحابميول ارتفاع معدالت البطالة و  -5

 .المأجورة باألعمال

 (214ص  ،2008في معظم الحاالت. )حامد، اللتحاقالتميز في القبول  -6
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 والمجتمع: األسرةعلى  المرأةعمل  إثر -3

التغيرات االجتماعية و التكنولوجية التي تتعرض لها المجتمع كان لها انعكاس كبير على  إن

على العمل خارج البيت احدث عدة تغيرات في محيط  األمالزوجة  فإقبالالحياة العائلية بصفة عامة ، 

 األسرةالحصول على مكانة داخل  إلىتلك الزوجة الوالدة التي تسعى  األمالحضرية حيث لم تعد  األسرة

تعزز مكانتها االجتماعية داخل  أصبحتخاصة الذكور منهم ، بل  األطفالعدد كبير من  بإنجابزوجها 

معظم وقتها و ال يترك لها المجال الواسع لتربية  يأخذلعمل الخارجي الذي و خارجها بممارستها ل األسرة

 أنتحديد نسلها باستعمالها لمختلف وسائل منع الحمل ، و بما  إلىالسباقة  فأصبحت، و رعايتهم أبنائها

سيئا ال يمكن  أصبحالمجتمع و شؤونه االقتصادية و االجتماعية و السياسية  أعمالفي  المرأةمساهمة 

 ألنهمعدد مواليدها  ظتحف إلىالكثير من النساء العامالت  لجأتفصله عن عملية التحديث و التمدن ، 

 يشكلون عائقا .

جهدها و عدم ضبط النفس و  تشتيتللعمل يسبب لها اضطرابا كما يعمل على  المرأةخروج  إن

و  الفيزيولوجيةالحالة  إلى ضافةإفقدان لقدرة على التركيز و القلق المستمر الذي تعيشه معظم العامالت ، 

ما تواجهه من مشاكل خاصة بها و بتركها العضوي ، فمثال فترة الحمل و الوالدة حيث في هذه الفترة 

عاملة مسؤولة داخل البيت و  آمالمراحل في حياتها خاصة و هي بمثابة زوجة و  أصعببالذات تالقي 

الجسماني و الذهني الذي  اإلرهاقالغالبية القصوى من النساء العامالت يشتكين من  أنخارجه ، مع 

 المرأة أداءالعمل ، خاصة في مجال الصناعات الخطرة و المرهقة و التي تؤثر على  أثناءتتعرض له 

جل له مملكتها البيت و الر  المرأة أنتنادي بفكرة وجه لذلك ظهرت تيارات  أكمللوظيفتها التربوية على 

االقتصادية  األسسو  األخالقيةتوظيف النساء كخطر يهدد المستويات  إلىينظر  إذالمجال الخارجي ، 

 أناستطاعت  أنها إالالعاملة  المرأةو االحترام الذاتي للرجل ، و رغم الظروف التي تعاني منها  لألسرة
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 أسرتهاو مواجهتها للعالم الخارجي بعيدا عن  اإلنتاجيدخولها ميدان العمل تحقق لنفسها الكثير من خالل 

 (131 ،2012)فرحات،على دفع المخاوف و السيطرة عليها . المرأةفقد ساعدت اشتغال 

 : العاملة للمرأةالمجتمع  نظرة -4

، حيث النظرة  اإلنتاجهو من المواضيع التي تدخل فيه الثقافة بشكل سافر في ميدان العمل و و 

، و رغم التطور االجتماعي و االقتصادي الذي  أبنائهافي البيت لخدمة زوجها و  المرأةالسائدة هي مكان 

الضغط االجتماعي ال يزال قويا حيث تضطر كثير من العامالت  أن إالللشغل خارج البيت ،  المرأةدفع 

بية مولود كذلك هناك ضغط اجتماعي و نظرة سل ألول إنجابهنالتي ترك العمل بمجرد زواج ناو عند 

العامالت في هذه المؤسسات عادة ما تكون سببا لعدة مشاكل  أن إذللعمل المخطط بين الجنسين ، 

ثقافية ، لهذا نجد ضغوطا اجتماعية و حتى سياسية من طرف بعض الجمعيات من اجل  أوعاطفية 

 أو نسين في مختلف مجاالت الدراسة و العمل ، و يعتبر عامل الغيرة على البناتجالفصل بين ال

 أو اإلخوة أو اآلباءالعامالت سببا لكثير من المشاكل التي تحدث بين المشرفين و  األخوات أوالزوجات 

و ذلك بدل الدفاع عن العاملة و عن  األخت أوالزوجة  أو، الذين يتدخلون للدفاع عن االبنة  األزواج

 (36، ص  1998حقوقها و مصالحها في المؤسسة .)غياث ، 
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 : العاملة المرأةالتحرش الجنسي ضد -5

 االصطالحي: التعريف-5-1

، فالطالب قد رب العملبين العاملة و  أو، األضعفو  األقوىالتحرش هو تعدي حدود العالقة بين 

 أنيتمثل في  آخرهناك تعريف ، و بسكرتيرتهالمدير ، و الموظف قد يتحرش بشريكتهيتحرش بزميلته، و 

 أوالجسدي من خالل العالقات الجنسية، على المستوى النفسي و  اإلنسان إيذاءالتحرش الجنسي هو 

 (76، ص 2012لزغد، )الضغط. تحت  بإرادته أو اإلنسان إرادةيكون بعدم ، و الكلمات الجنسية

 : الجنسي في مكان العمل شالتحر -5-2

للقطاع  بعة، في مؤسسة تاممارسة وظيفة عمومية إطارقد يكون استغالل السلطة الوظيفية في 

المرافق  أو، كما قد يمارس التحرش الجنسي في المؤسسات مرفق عمومي أو، مصلحة أو إدارة أو، العام

سلطوية تتوفر  إنالمسؤولين داخل هذه المؤسسة بشرط العمل و  أربابالتابعة للقطاع الخاص من طرف 

 .(79ص  ،2012لزغد،.)بين المتحرش والمتحرش به

 الجنسي: أسباب التحرش و دوافع -5-3

سنعرض ولذلك الباحثين  أراءهذا باختالف والمساعدة على التحرش الجنسي و المؤدية  األسبابتعددت 

 :كاألتيهي و  األسباببعض 

 سوء استعمال السلطة  -1

 .النساء في المهن المخصصة للرجال تزايد ظاهرة دخول -2

وموروثات قديمة في الية بعض القيم خرقا ب أصبحتضعف الوازع الديني بين الناس حيث  -3

 . المجتمع

بعض  أحيانا المرأة، ترتدي هي طريقة اللباس وطريقة الكالم، و نفسها للمرأةالتي ترجع  األسباب -4

 .المالبس الصارخة والفاضحة
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بما سيحصل فيما  أبهين، مما يجعل مرتكبي الجريمة غير القوانين سيما في الدول العربية ضعف -5

 .بعد

الذي ن السكوت الذي يلم حول هذه القصة، و ، فتلتزمبعض النساء والشجاعة لدى الجرأةغياب  -6

عن  باإلبالغلن تقوم  المرأةهذه  أن أحيانايشغلها المتحرش لمعرفته المسبقة  أسبابيكون لعدة 

 .هذه التحرشات

ظاهرة التحرش الجنسي قد وقعت فعال مما يؤدي  أنصعوبة الحصول على دليل يبين  -7

يبقى لكل فرد دوافعه الخاصة به التي تردد ... و  أوممارسة فعلهم دون خوف  إلىتحرشين مبال

 . (82، ص 2012ممارسة هذا الفعل. )لزغد،  إلىبه  أدت

 : العاملة المرأةعلى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي ضد المساعدة  العوامل-5-4

 : أهمهاعدة عوامل  إلىالعاملة  المرأةيعود انتشار ظاهرة التحرش الجنسي ضد 

انعدام المساءلة  إلى إضافة، السياسي األمنالتركيز على البشر و  ألمنافتقار الدول العربية  -1

 سلطة اتخاذ القرار.عقاب لكل من يملك سلطة التسيير و الهروب من الو 

هي المؤتمنة  أنهايعتبر كعار ينبغي التكتم عليه بما  ألنهالقضاء  إلىمن اللجوء  المرأةتخوف  -2

 .مالها المركزي رأسعلى على شرف العائلة و 

 .آخرمنصب عمل  إيجادالصعوبة في  أمامالخوف من فقدان العمل خاصة  -3

 .يعتبر مستحيل إذللتحرش الجنسي  المرأة إثباتصعوبة  -4

ممارسة القوة ، يدعم التفاوت في حيازة و ختلفةتوفر العديد من العوامل البنائية داخل المنظمات الم -5

 .ير مالئمة للتحرش الجنسي بالنساء، مما يترتب عنه توفاألفرادبين 

، ص 2012لزغد، )العاملة.  المرأةالتحرش الجنسي ضد  إلىالعوامل المؤدية  أبرزبالتالي فهذه من و 

83). 
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 خالصة:

يخص طبيعة مشكالت منها التنظيمية من جهة فيما بعدة  يتأثرالعاملة  للمرأةالوظيفي  األداء إن

 أخرىمجال عملهما من جهة و  أسرتهاعدم قدرتها على التوفيق بين مجال المعاملة والتمييز بين الجنسين و 

العاملة فيما يواجهها من قبل المجتمع الذي يعيش  المرأةالمشكالت االجتماعية التي تواجه  أيضاهناك و 

 بالتاليما يواجهها من تحرشات في مجال العمل  أهمو  المرأةكيفية رؤيتها لعمل هذا المجتمع و وعادات فيه 

 . الوظيفي للمرأة العاملة األداءعلى  تأثيراالجتماعية لكل من المشكالت التنظيمية و 

 

 

 

 

 



 

 الخامسالفصل 

 اإلجـــــــــــــراءات املنهجيـــــــــــة

 تمهيد
I - منهج الدراسة 
II - أدوات جمع البيانات  
III - عينة الدراسة 
IV - مجاالت الدراسة 
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 : تمهيد

النظريات التي تناولت مشكالت  أهمالذي رسم لنا الطريق لمعرفة بعد التفرغ من الجانب النظري و 

 إلىالوظيفي سنتطرق في هذا الجانب من الدراسة )الدراسة الميدانية(  األداءعلى  تأثرهاالعاملة و  المرأة

راسة التعريف لمجاالت الد إلىهذا من خالل التطرق و  الدراسة، إتمامالمنهجية المساعدة في  اإلجراءات

ع البيانات وطرق المستخدمة في البحث لجم األدوات، كيفية اختيار مجتمع الدراسة، المنهج المستخدم

 .البياناتتفريع 
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I-  منهج الدراسة : 

اللذان يستندان عليهما في تحقيق ، و االجتماعلعلم  األساسية األهدافالتفسير من الوصف و  إن

مستقبل وهو الغرض النهائي للعلم، بالكيفية التي تحدث بها في الو هوم العلمي للظواهر ال مكان بها المف

توفير المعلومات الوصفية التفسيرية حول  أهمية إلىهذا ما جعل كل من "بالك" و "تشامبون" يذهبان و 

العلمي بمستقبل تلك  التنبؤ إلىالوصول حولها و  اإلدراكهذا لدعم فرص الفهم و االجتماعية، و الظواهر 

 (.300، ص 1997، ىشتالظواهر )

كانت  إذاالتي تتمثل في معرفة ما الدراسة و لمراد معالجتها في هذه ا اإلشكاليةمن خالل و 

االعتماد على الطريقة  الضروري، فانه من الوظيفي أدائهاالعاملة تؤثر على  المرأةالمشكالت التي تواجه 

 .تماد على المنهج الوصفي التفسيرياالع أيهي الطريقة الوصفية لذلك و  األنسبالمنهجية 

، ليكون ق والتفسير العلمي لهذه الظاهرةالوصف الدقي إلىمن خالل المنهج الوصفي نتطلع  إذن

ين توضح العالقات بتحته البحوث التي تصف الظواهر و  العام الذي تقع اإلطارهذا المنهج يشبه 

 أن. كذلك نجد الكامنة وراء ذلك األسبابالكشف عن  إلىالتي تهدف المتغيرات التي تشتمل عليها و 

 أيالعالقات كما هي موجودة في الواقع دون  أوالمواقف واهر و الظ أوالبحث الوصفي يدرس الظروف 

التي تتضمنها الدراسة  اإلشكالية، ثم نقوم بعمل الوصف الدقيق للمساعدة على تفسير باحثتدخل من ال

 ( 201، ص 2000 )منسي،

ليل المرتكز على التح أساليبمن  أسلوب بأنهمشكل عام يمكن تعريف المنهج الوصفي و 

ذلك من معلومة، و  فترات زمنية أوموضوع محدد من خالل فترة  أودقيقة عن ظاهرة كافية و معلومات 

معطيات الفعلية للظاهرة. بما ينسجم مع المية ثم تفسيرها بطريقة موضوعية و اجل الحصول على نتائج عل

 (.65، ص 1976)الحسن، 
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II-  جمع البيانات أدوات : 

 :/ المالحظة1

بحث اجتماعي  إن كلالرئيسية في البحث االجتماعي فيمكن القول  األدواتتعتبر المالحظة من 

، إليهاللتحقق من صحة النتائج التي تتوصل  إليهابالمالحظة ثم يرجع  يبدأيستخدم المالحظة فالعلم 

حد ما  إلىتعكس وجهة نظر الباحث  أنها، فعلى الرغم من تصبح مصدرا رئيسيا لجمع البيانات وبالتالي

 .والموقف مباشرةفهي تصور الحدث  تمكننا من اخذ صورة حية لظاهرة أنها إال

ظة منها المالحظة البسيطة التي استخدمناها في بحثنا للمالح أنواعهناك عدة  أننحن نعلم و 

طبيعة وطبيعة العالقات بين الموظفات و  كيفية سير العمل الفيزيقيةمكنا من مالحظة الظروف حيث ت

من خالل ذلك يمكننا من اخذ صورة عامة حول و  اإلدارةطريقة عملهم في البعض و هم ضعالقاتهم ببع

 .سلوك الموظفات، ظروف العمل، ت لها وذلك بمالحظة طبيعة العملالتي توجه

 : / المقابلة2

تكون في شكل حوار مفتوح  أنتعتبر المقابلة الوسيلة الرئيسية من وسائل جمع البيانات ،و يمكن 

عن طريق استبيان مكتوب ،و كانت للوسائل الحديثة لالتصال دورا كبيرا  أوبين الباحث و المبحوث ، 

في تحقيق المقابالت عن طريق استبيان مكتوب ،و كانت للوسائل الحديثة لالتصال دورا كبيرا في تحقيق 

مما كانت  أكثرسبل المقابالت  إنجاحرا فعاال في المقابالت عن طريق الوسائل السمعية و البصرية ، دو 

مسبق قبل الشروع بها من حيث تحديد الزمان  إعدادالماضية ، و تتطلب المقابلة عادة  األزمنةعليه في 

تحديد  أيضاتحديد العناصر التي تتم مقابلتهم و ينبغي  إلى إضافةو المكان المناسب و المالئم للمقابلة 

 (97، ص 2008ابلة بخصوصه . )محمود، المق إجراءالمراد الموضوع  أو األسئلة

من جمع معلومات متعلقة  التي مكنتنا األداةو نحن بصدد دراستنا هذه فقد اعتمدنا على مثل هذه 

س و الثانية ص تشغالن  األولى اإلداريات، و المقابلة التي قمنا بها كانت مع اثنين من بموضوعنا
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سنوات عمل  6 لىاألو . اآللي اإلعالمو الثانية تقني سامي في  لإلدارةي المناصب التالية س ملحق رئيس

لكل من  األسئلةطرحت نفس  إننيمع العلم  كاألتيكان مضمون المقابلة سنوات عمل و  4والثانية 

 . المبحوثتين

  األسئلة المقابلة

16 
ري 

فيف
20

15
 

هل تواجهك مشكالت داخل محيط عملك و  هل
 في العمل أدائكتؤثر على 

وهي تواجهنا عدة مشكالت في محيط العمل  أكيد
ستؤثر على بطبيعة الحال تعد وال تحصى و  ال

 .مردودية عملنا ال محال
المشكالت التنظيمية التي تؤثر على  برأيكماهل 
 العكس أممن المشكالت االجتماعية  أكثر األداء

المشكالت االجتماعية المشكالت التنظيمية و 
فمثال عدم التوفيق  األداءعلى  التأثيرمتوازيان في 
هذا من جهة  ناأدائالعمل يؤثر على بين المنزل و 

همالناو   .أخرىمن جهة  ألسرنا ا 
مثال على المشكالت التنظيمية طول ساعات و 

بالتالي يؤثر علينا بشكل كبير و  اآلخرالعمل هو 
 الوظيفي لنا األداءفكالهما يؤثر على 

والمعدات في الحقيقة هناك غياب كبير لتجهيزات  هل تتوفر لكم ظروف جيدة للقيام بعملكما
روف ظانه يصعب علينا القيام بالعمل في  حيث

باردة مثال السبب يكون كل المدفئات مغلقة مع 
 .نعمل يوم السبت أننا

في مجال  وبين الرجالهل يوجد تمييز بينكم 
 العمل 

هناك تمييز كبير بين النساء  بأنهنؤكد  أننا
النساء دائما  أنفي الترقيات حيث  والرجال خاصة

 وأيضا يرفضوناقل من الرجال في مجال العمل 
 .أعلىلمناصب قيادية  المرأةحكم 

نقول  أوفي الحقيقة ال توجد تحرشات داخل العمل  هل تتعرضان لتحرشات داخل العمل
 األخرىفي الكليات  أنداخل الكلية لكننا نؤكد 

 توجد حاالت تحرش جنسي.



                                                                اإلجراءات المنهجية                                                               الفصل الخامس: 

94 
 

الذي تتلقونه يعادل ما تقومون به من  األجرهل 
 .أعمال

تتقافى  أعمالفي الحقيقة ال فان ما نقوم به من 
 .ه اجل اقل من الجهد الذي قمنا بهمن مراء

الذي نفكر فيه هو  األولفي الحقيقة نعم الشيء  معينة  أوقاتهل تفكران في االستقالة في 
عدة مشكالت سواء  إلىنتعرض  ألننااالستقالة 

 خارجه. أمداخل العمل 
 أيام باألخصضغوطات  إلىنعم دائما نتعرض  ضغوطات من رئيس العمل  إلىهل تتعرضان 

 االمتحانات.
 : االستمارة /3

، باستجوابهم بطريقة موجهةتسمح و  األفراد أراء، مستعمل تقنية مباشرة للتقصي العلمي بأنهاتعرف 

 ( 129، ص والقيام بمقارنات رقمية )بوحوش، د ت عالقات إيجاد إلىكمي يهدف  والقيام بسحب

 و األسئلةاالستبيان هو تلك االستمارة التي تحتوي على مجموعة من  أن: " كما يعرفها "العساف" بقوله

مهما على ما يراه  اإلشارةيتطلب من المجيب عليها المحتملة، و  اآلراءو ، بإجاباتهاالمكتوبة مزودة العبارات 

 (220، 2002الصحيحة " )سركز،  اإلجابةيعتقد انه هو  أو، ينطبق عليه أو

 األسئلةفيها يحدد الباحث مجموعة من لجمع البيانات و  األساسية األدواتمن هنا فهي من و 

 .لمبحوثالمجتمع ا أفراد إلى ئلةاألسيتم توجيه هذه على الفرضيات التي تمت صياغتها و توضح بناءا 

،و قد ضمنت سؤال 45ب األسئلة، و قد حدد عدد الموزعة االستمارةحيث اعتمدنا على 

 األسئلةو عدد  بالموصفاتالبيانات الشخصية المتعلقة  األولتتضمن المحور  أساسيةمحاور  3استمارتي 

العاملة و عدد  المرأةالمحور الثاني يتعلق ببيانات المشكالت التنظيمية التي تواجه  أما 06 إلى 01من 

 المرأةو المحور الثالث يتمثل في بيانات حول المشكالت االجتماعية التي تواجه  30 إلى 7من  األسئلة

 سؤال . 45 إلى 31من  األسئلةالعاملة و عدد 

، مالئمة واللغة مفهومة األسئلة أنلقد تبين ، و لالعمازيع االستمارة على عدد من لقد تم تو و 

 . ب طبيعة الموضوعومرتبة حس
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III-  الدراسةعينة : 

العينة ليست مجرد جزء من مجتمع البحث حسبما اتفق عليه ، و لكنها اختيار واعي تراعي فيه 

، و تعرف العينة  األصليعملية معينة لكي تكون نتائجها قابلة للتعميم على المجتمع  قواعد و اعتبارات

هي  آخرء من الكل ، بمعنى ر د أنهالدراسة الذي تؤخذ منه البيانات الميدانية ، مجتمع ا أنهاعلى 

مجموعة من  آومثاال  إاللتحري عليها الدراسة و العينة ليست المجتمع تكون ممثلة له  أفرادمجموعة من 

 أوالعلمية  اإلجراءاتفيها قدر من االحتمال و يمكن االستعانة بها في بعض  أحكامتستخلص منها  أمثلة

غير  أومدن  أوشوارع  أو أحياء، كما قد تكون  أشخاصااالستنتاجات النظرية ، وحدات العينة قد تكون 

 ذلك .

كعينة  % 20من خالل مجتمع الدراسة اخذ نسبة  ارتأيناقد موظفة و  274يضم مجتمع الدراسة 

، تم اختيارهم بطريقة بحث تتكون من خمسة وخمسين موظفةبتالي عينة الو  األصليلمجتمع من ا

 عشوائية.

 : خصائص العينة -1

االجتماعية المشكالت التنظيمية و  تأثيرتحليل خصائص العينة يساعد على الكشف عن مدى  إن

، لألسرة األصلي، النشاط األصلي، الموطن العاملة حيث حددنا فيها السن للمرأةالوظيفي  األداءعلى 

 .جل خصائص العينة االتالي يوضح لنالجدول المستوى التعليمي، الحالة المدنية، والمنصب. و 
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 : خصائص العينة

 %النسبة المؤوية  التكرار الفئات

 27.27 30-21 السن 

31-40 61.81 

41-50 10.90 

 14.54 ريفي األصليالموطن 

 85.45 حضري

 / بدوي

 5.45 زراعي لألسرة األصليالنشاط 

 49.09 خدمي

 3.63 صناعي

 / رعوي

 25.45 تجاري

 16.36 تعليمي

 / ابتدائي المستوى التعليمي

 / متوسط

 32.72 ثانوي

 67.27 جامعي

 43.63 عزباء الحالة المدنية
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 50.90 متزوجة

 3.63 أرملة

 1.81 مطلقة

 

 

 المنصب

 5.45 رئيسي إداريمتصرف 

 14.54 إداريمتصرف 

 43.63 إداريعون 

 27.27 إدارةملحق 

 9.09 اآللي اإلعالمتقني سامي في 
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IV-  مجاالت الدراسة : 

 .مجال الزمني الذي اجري فيه البحثالالتعريف بالمؤسسة، و  إلىنتطرق في هذا س

 : المجال الجغرافي -1

 1999نوفمبر  1ربي بن مهيدي في المركز الجامعي الذي يسمى على اسم الشهيد الع تأسس

/  2009في  09/06ل المرسوم جامعة العربي بن مهيدي من خال إلىبعدها انتقلت تسمية من مركز و 

01/04 . 

 .راسالدكتور احمد بو  األستاذجامعة العربي بن مهيدي  يترأسكما 

 : كليات ومعاهد الجامعة

-13معاهد بموجب المرسوم التنفيذي رقم  3كليات و  7تحتوي جامعة العربي بن مهيدي على 

المتعلق  2009جانفي  4في  09/06المعدل و المكمل للمرسوم التنفيذي رقم  2013ابريل  15كم  164

 جامعة العربي بن مهيدي . بإنشاء

 :كليات الجامعة

 اللغات و  األدبكلية  -1

 .واالجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم  -2

 .كلية القانون والعلوم السياسية -3

 .اإلداريةالعلوم كلية االقتصاد والدراسات التجارية و  -4

 .كلية العلوم التطبيقية والعلوم -5

 .اإلداريةالعلوم الطبيعية كلية العلوم الدقيقة و  -6

 المعمارية.الهندسة و  األرضكلية علوم  -7
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 : معاهد الجامعة

 .التقنية في المناطق الحضرية اإلدارة -1

 .البدنية والرياضية األنشطةالتكنولوجيا من العلوم و  -2

 معهد التكنولوجيا. -3

 : المجال الزمني للدراسة -2

 : كاألتيهي ، و المختلفةالبحث  أولقد تحدد هذا المجال وفقا لما استغرقته مراحل الدراسة 

بداية شهر مارس  إلى 2014تقريبا من شهر ديسمبر  أشهردامت هذه المرحلة ثالثة  :1المرحلة 

عادةالنظري لدراسة و  اإلطار إعدادقد تم فيها و  ،2015 تصوري  إطار، كما تم وضح صياغته وتعديله ا 

 . المناسبة األدواتاختيار لمرحلة جمع البيانات و  اإلعداد الميدانيةللدراسة 

المعتمدة  األدواتقد تم خاللها تطبيق و  1520شهر افريل آخر إلىس دامت من شهر مار  :2المرحلة 

 .استخالص نتائج البحثو  إحصائها، تحليلهاالبيانات وجدولتها و  وتفريع

 

 

 



 

 السادسالفصل 

 تحليل و تفسير البيانات

 تمهيد

 تفريغ البيانات الميدانية تفسيرها-1
 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة-2
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 : تمهيد

عالقات  إلىالتي يمكن من خاللها ترجمة العروض  اإلستراتيجية، تناولنا في الفصل السابق

 األدواتمن خالل مجموعة من يات التي قمنا بجمعها في الميدان، و واقعية من خالل تحليل المعط

تنفي العالقة  أوعبارات تؤكد  إلى، حيث في هذا الفصل قمنا بترجمة هذا الكم البحثية السابقة

 . تغيرات المشكلة وفرضيات الدراسةالموجودة بين الم
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 تفريغ البيانات الميدانية و تفسيرها  -1

 : البيانات الشخصية والعامةاألولالمحور 

دد تشكل البيانات الشخصية الخلفية لتحليل البيانات الميدانية على اعتبارات هذه البيانات تح

يل المتغيرات لتحديد هذه الخصائص يمكننا تحل إلى، بالنظر المجتمع المدروسخصائص وسمات 

 .الميدانيالنظري والمنهجي و  اإلطارربطها بكل من ديد االرتباطات القائمة بينهما و لتحالمتغيرات و 

 األصلي، النشاط األصلي، الموطن انات الشخصية معلومات خاصة بالسنقد تضمنت البيو 

 . مدنية، الحالة الالتعليمي، المستوى لألسرة

 : الفئة العمرية ألفراد العينة  01جدول رقم 

 %النسبة  تكرار احتماالت

21-30 15 27.27 

31-40 34 61.81 

41-50 6 10.90 

 % 100 55 المجموع

 

سنة هي النسبة  40-31ما بين  أعمارهمالعينة التي تتراوح  أفراد أن أعالهيوضح الجدول 

ما  أعمارهمتتراوح  % 27.27من النساء العامالت و تليها  % 61.81و تتراوح هذه النسبة بـ  األكبر

سنة حيث  50 إلى 41ما بين  أعمارهمفقط تتراوح  % 10.90نسبة  أنسنة فيما نجد  30-21بين 

النساء  أعمارنسبة  أنسنة و بالتالي نجد  40-31النسبة العالية احتلتها الفئة العمرية ما بين  أننجد 

 . سنة 40-31اوحة بشكل عالي ما بين العامالت في مختلف كليات الجامعة متر 
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متوافقة بشكل كبير مع موضوع  ألنهاهذه الفئة العمرية تساعدنا بطبيعة الحال في دراستنا و 

تكون هذه الفئة كلها هي فئة متزوجات بالتالي من الطبيعي  أنالدراسة . حيث انه من المحتمل جدا 

مساعدة هذه الفئة الوظيفي و هذا هو السبب في  ئهااأدالمتزوجة مشكالت قد تؤثر على  أيتواجه  إن

 . في موضوع البحث

 "  األصلي: " الموطن الجدول الثاني

 %النسبة  تكرار احتماالت

 14.54 08 ريفي 

 85.45 47 حضري

 / / بدوي 

 % 100 55 المجموع

 

النسبة الغالبة و المتمثلة ب  أنالعينة فوجدنا  ألفراد األصليالموطن  أعالهيبين الجدول 

موطن ريفي و بالتالي تبين لنا بان  % 14.54هي موطن حضري في حين كانت نسبة  % 85.45

ذوي منشأ حضري و لهذا  أويمتدون من بيئة حضرية  أومعظم العامالت يقطنون في موطن حضري 

ال  ألنهانتعامل معها بشكل من االحتياط المعرفي  أنفان غلبة صفة الحضرية في هذه العينة يجب 

العينة من يقطنون  أفرادالن هناك من  السوسيولوجيتعني الحضرية كما هو متعارف عليه في التراث 

 المدينة  إلى األريافمن النازحين من  أيضاشعبية و هناك  أحياءفي 
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 : لألسرة األصلي: النشاط الجدول الثالث

 %النسبة  تكرار احتماالت

 5.45 03 وراعي

 49.09 27 خدمي

 3.63 02 صناعي

 / / رعوي

 25.45 14 تجاري

 16.36 09 تعليمي

 % 100 55 المجموع

 

 أسرةالذي مارسته  لألسرة األصليالنشاط  أويوضح النشاط االقتصادي  أعالهالجدول 

 أعلى إنالمبحوث فنجد من خالل الجدول  أسرةباب و  أصالالمبحوث و مازالت تمارسه و يتعلق 

 اإلجماليةمن النسبة  % 49.09المبحوثات حيث بلغت النسبة  ألسرنسبة يحتلها النشاط الخدمي 

المبحوثات متمثلة بنسبة  ألسربعدها النشاط التعليمي  تأتي% 25.45يليها النشاط التجاري بنسبة 

و هي نسبة قليلة مقارنة بالنسب التي سبقتها  % 3.63و بعدها النشاط الصناعي بنسبة  % 16.36

بالنشاط الرعوي و بالتالي فان  أسرتها ال مبحوثةو نجد فيه النشاط الرعوي الذي  األخيرو نجد في 

النشاطات الخدمية هي نشاطات بسيطة  أنحيث  األخرى لألنشطةالنشاط الخدمي هو الغالب بالنسبة 

عينة البحث  أفراد أننجد  فإنناالبناء و ما يتبعها . لهذا  نشاطات أوكالحراسة في بعض المؤسسات ، 

 غير صناعية. أوساطينحدرون في معظمهم من 
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 : المستوى التعليمي الجدول الرابع

 %النسبة  تكرار احتماالت

 / / ابتدائي

 / / متوسط

 32.72 18 ثانوي

 67.27 37 جامعي

 % 100 55 المجموع

 

عينة البحث يتوزع عن اثنان فقط من  ألفرادالمستوى التعليمي  أن أعالهيتضح من الجدول 

 .مبحوث بأيالمتوسط االبتدائي و  األوالنى االحتماالن ظاحتماالت العينة في حين لم يح

من المبحوثات فمعظم  % 67.27المتمثل بنسبة و الغالب و هالمستوى الجامعي  أنحيث نجد 

التي توضح  األرقامهذه  أن، هم ذوي مستوى ثانوي % 32.72 أنالمبحوثات جامعيات في حين نجد 

. العينة في كليات الجامعة أفرادالمستوى التعليمي لمجتمع الدراسة ترتبط بنوعية العمل الذي يقوم به 

تعاملت  أننيعدد من المستويات العلمية بحكم  إلىالدراسة بحكم نوعية العمل تحتاج فالجامعة مجال 

 إدارةيكون فيها المستوى التعليمي ما بين ثانوي كعون  أنيجب  اإلدارة أنم نحن نعلو  إدارياتمع نساء 

 مثال. اإلداريالجامعي كالمتصرف و 

 

 

 

 



                                                                               تحليل وتفسير نتائج الدراسة                                                     الفصل السادس :

106 
 

 : الحالة المدنية الجدول الخامس

 %النسبة  تكرار احتماالت

 43.63 24 عزباء

 50.90 28 متزوجة

 3.63 02 أرملة

 1.81 01 مطلقة

 % 100 55 المجموع

 

في  % 50.90نسبة المتزوجات من المبحوثات بلغت  أن أعالهالجدول  خالليتضح من 

و هي نسبة متقاربة مع النسبة التي سبقتها و هي نسبة  % 43.63نسبة العازبات بلغت  حين أن

فقط حيث  % 1.81و نسبة المطلقات تمثلت ب  % 3.63تمثلت ب  تنسبة االرمال أماالمتزوجات 

 األخرىانه من المالحظ من هذه االحتماالت نجد نسبة المتزوجات عي الغالبة مقارنة مع االحتماالت 

. مع العلم هذه النسبة تساعدنا في دراستنا . و ستساعدنا بشكل كبير على معرفة المشكالت التي 

بة هي المتزوجات و بالتالي . و بالتالي فان الفئة الغال أدائهمتواجه النساء المتزوجات و تؤثر على 

المشكالت التي تواجهها و تعبر لنا عن طبيعة حالتها ما بين العمل و البيت  أهمفالمتزوجة هي التي  

 و ما هي المعيقات التي تواجهها .
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 : المنصب الجدول السادس

 %النسبة  تكرار احتماالت

 5.45 03 رئيسي إداريمتصرف 

 14.54 08 إداريمتصرف 

 43.63 24 إدارةعون 

 27.27 15 إداريملحق 

 9.09 05 اآللي اإلعالمتقني سامي في 

 % 100 55 المجموع

 

المناصب التي تشغلها المبحوثات في مختلف كليات الجامعة ، حيث  أعالهيوضح الجدول 

 27.27بنسبة  إدارةتليها ملحق  % 43.63و بنسبة  إدارةوجدنا ان النسبة الغالبة هي منصب عون 

 9.09بنسبة  اآللي اإلعالمبعدها تقني سامي في  تأتي% 14.54إداريفيما بلغت نسبة متصرف  %

النسبة الغالبة في المناصب التي  أنفقط و بهذا نجد  % 5.45رئيسي بنسبة  إداريمتصرف  أخيراو 

 أوالعينة و لكن الن  إدارةتعاملنا فقط مع مون  أنناو هذا ال يعني  إدارةشغلتها المبحوثات هي عون 

تعاملنا فقط مع  ألننا أيضاالمناصب تشغلها المبحوثات و  أيعينة الدراسة عشوائية فنحن ال نعلم 

 من مجتمع الدراسة .  20%
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 العاملة  المرأة: المشكالت التنظيمية التي تواجه المحور الثاني

 المؤسسة الحالية  إلىقبل االنتقال  أخر: العمل في مكان الجدول السابع

 %النسبة  تكرار احتماالت

 54.54 30 نعم

 45.45 25 ال

 % 100 55 المجموع

 

 إلىكانت المبحوثات قد انتقلت من العمل من مؤسسة معينة  إذاما  أعالهيوضح لنا الجدول 

و هي النسبة الغالبة حيث كان سبب  % 54.54بنعم ب  اإلجاباتالمؤسسة الحالية حيث بلغت نسبة 

منها عقود ما قبل  أسبابعدة  إلىالمؤسسة الحالية راجع  إلىانتقال الموظفات من هذه المؤسسات 

 أيضاالتي جعلت المبحوثات تنتقلن من العمل و  األسباب أكثرمحددة المدة و هذا من  أوالتشغيل 

هتهم في هذه المؤسسات منها مشاكل مع هي مشكالت واجذكرتها المبحوثات و  أخرى أسبابهناك 

السبب  أنمنها مشاكل متعلقة بالمستوى التعليمي و المنصب المشغول و منهم من قالت  المرؤوسين

ب ال  اإلجاباتفي االنتقال هو عدم توافق المنصب و ظروف االجتماعية للعاملة ، فيما بلغت نسبة 

المؤسسات  أولحيث كانت الجامعة هي  ألولىانسبة عالية مقارنة بالنسبة  أيضاو هي  % 45.45

 .صح التعبير إنالتي عملت بها المبحوثات 

 

 

 

 



                                                                               تحليل وتفسير نتائج الدراسة                                                     الفصل السادس :

109 
 

 : " مدى الرضا عن العمل "الجدول الثامن

 %النسبة  تكرار احتماالت

 54.68 35 نعم

 

 ال

 

29 

ضعف األجر و 

 نقص المكافئات

16 25 

 20.31 13 ظروف العمل السيئة

 % 100 64 المجموع

 

بنعم  اإلجاباتمدى رضا العامالت عن العمل حيث بلغت نسبة  أعالهيوضح الجدول 

 اإلجاباتو قد بينت لنا هذه النسبة بان العامالت راضيات بالعمل في حين بلغت نسبة  % 54.68

متمثلة  األولىشطرين النسبة  إلىو هي نسبة عالية نوعا ما و قسمت هذه النسبة  % 45.31ب ال 

و نقص المكافئات في حين  األجرالسبب في عدم رضا العامالت هو ضعف  أنلنا تبين  % 25ب 

روف العمل السيئة و عدم ظ إلىعدم الرضا راجع  إن% 20.31و المتمثلة ب  األخرىتمثلت النسبة 

عدد  أن أعالهارتياح العامالت في العمل بسبب هذه الظروف المتدنية و من المالحظ من الجدول 

المبحوثات اجبن  أن إلىفقط هنا راجع  55العينة التي اعتمدنا عليها هي  إنحين  في 64العينة هو 

روف العمل ظسببين هو ضعف المكافئات و  إلىعدم الرضا عن العمل راجع  إنمعا  اإلجابات

 مبحوثة .  64 إلىالسيئة و هذا هو سبب ارتفاع عدد العينة 

عدم الرضا عن الوظيفي و  األداءضعف  إلىحيث اعتبرت المبحوثات بان قلة المكافئات قد يؤدي 

 وغيرها كالتهميش والتمييز وغيرها من الظروف. العمل كذلك الظروف السيئة منها قلة المعدات
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 : "التحصيل على امتيازات في العمل" الجدول التاسع

 %النسبة  تكرار احتماالت

 29.09 16 نعم

 70.90 39 ال

 % 100 55 المجموع

 

ال حيث  أمكانت العامالت قد تحصلت على امتيازات في العمل  إذاما  أعالهيوضح الجدول 

المبحوثات  أنهذه نسبة مرتفعة حيث و  % 70.90البالغة هي ال و  اإلجاباتكانت النسبة المرتفعة من 

هذا بطبيعة الحال قد يؤثر على مردودية العمل العمل و  إلىلم يتحصلن على امتيازات منذ دخولهن 

عدم تحصلهم على امتيازات في العمل ال يحفزهم العامالت و  أنالوظيفي لهن حيث  األداءويضعف 

 أوتحفيز  أيال يتلقين بحسب ما ذكرن و  كآالتيعتبرن نفسهن يعملن فقط  ألنهمعلى العمل  إطالقا

 .على العمل الذي يقومن به من عمل امتياز

من المبحوثات يتلقين امتيازات في العمل مع  % 29.09بال بلغت  اإلجابةفي حين كانت 

. و لكنها بالنسبة لهن هو تحفيز هناك امتيازات معنوية االمتيازات ليست كتابية فقط بل أنالذكر هنا 

 على العمل. 
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 للعمل الذي تقومين به"  األجر: " مدى معادلة الجدول العاشر

 %النسبة  تكرار احتماالت

 30.90 17 نعم

 69.09 38 ال

 % 100 55 المجموع

 

مقابل العمل الذي تقوم به العامالت حيث  المتلقي األجرمدى معادلة  أعالهيوضح الجدول 

الذي تتلقاه المبحوثات كافي  األجر أنو هذه النسبة تبين لنا  % 30.90بنعم  اإلجابةبلغت نسبة 

و هي نسبة عالية نوعا ما  % 69.09بال  اإلجابةمقابل العمل الذي يقمن به ، في حين بلغت نسبة 

المتلقى ال يعادل ما يقمن به من عمل و قد يؤثر هذا  األجرحيث بينت لنا بان العائالت يعتبرن بان 

 بأنهننسبة لهن حيث يقلل من الدافعية و يعتبرن الوظيفي و مردودية العمل بال األداءبشكل كبير على 

في الحق و هذا من اكبر  فيشعرهن بالظلم و االجحايتلقين اجر ضئيل مقابل جهد كبير و هذا 

 الوظيفي للعامالت .  األداءالمشكالت التنظيمية التي تؤثر على 
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 بما تقدمينه من اعمل " اإلدارة: " مدى اعتراف الجدول الحادي عشر

 %النسبة  تكرار احتماالت

 27.16 22 نعم

 

 ال

 25.92  21 عدم وجود معايير واضحة

 32.09  26 عدم عدالة التقييم

 14.81  12 رئيسك ال يملك الصالحية

 % 100 81 المجموع

 

بما تقدمه المبحوثات من جهد في العمل حيث  اإلدارةمدى اعتراف  أعالهيوضح الجدول 

 إحدىو ذكرت  أعمالتعترف بما يقمن به من  اإلدارةاعتبرن بان  % 27.16بنعم ب  اإلجابةبلغت 

 اإلجاباتبما تقوم به من عمل في حين كانت نسبة  اإلدارةمير لهذا تعترف ضتعمل ب بأنهاالعامالت 

ال تعترف بتاتا بما يقمن  اإلدارةالعامالت اعتبرن بان  أنو هي نسبة عالية حيث  % 72.84ال ب 

 أيتمثلت في عدم وجود معايير واضحة لتقييم  % 25.92 إلىن جهد و قد قسمت هذه النسبة به م

فيها المبحوثات بان  أجابت% 32.09ال تضع معايير تقييم محددة و واضحة تليها نسبة  اإلدارة نأ

السبب هو عدم عدالة عملية التقييم و بان هناك محسوبيات و تحيزات في عملية التقييم . فيما تمثلت 

القوانين ال تخول له تقييم  أنبان رئيس ال يملك الصالحية في التقييم حيث  % 14.81نسبة 

الوظيفي و تجدر  األداءعلى  بطبيعة الحال قد يؤثر الموظفات هذا حسب ما ذكرت المبحوثات و هذا

ى إلفي الجدول و هذا راجع  81ذكرنا  أننافي حين  55هنا بان مجتمع الدراسة هو  اإلشارةلنا 

بما  اإلدارةاقتراحات تدخل في عدم اعتراف  3حيث اعتبرن بان  إجابةمن  أكثرالمبحوثات ذكرن لنا 

 .يقمن به من عمل و جهد
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 الجدول الثاني عشر : " مدى استخدام المهارات في العمل " 

 %النسبة  تكرار احتماالت

 74.54 41 نعم

 25.45 14 ال

 % 100 55 المجموع

 

مدى استخدام العامالت لمهاراتهن في العمل حيث بلغت نسبة  أعالهيبين لنا الجدول 

معظم المبحوثات يوضحن مهاراتهم في  أنفهي نسبة عالية حيث  % 74.54بنعم ب  اإلجابات

. و المسؤولية تجاه الوظيفة . في الضمير المهني إلىالمبحوثات راجع  أحدكما قالت لعمل وهذا و ا

وجود عدة عراقيل تعيق العامالت  إلىو السبب هنا راجع  % 25.45بال  اإلجاباتحين بلغت نسبة 

 إنهناك من قالت  أيضاو  اإلدارةسوء  إلىا راجع هذعلى توظيف مهاراتهم في العمل . و  أوعلى القيام 

الالزمة  اإلمكاناتالسبب هو عدم توفر  أيضاتوظيف مهارات و  أوروتين العمل ال يستدعي مهارات 

 . لتوظيف المهارات
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 : مدى الشعور باالستقرارالجدول الثالث عشر

 %النسبة  تكرار احتماالت

 54.54 30 نعم

 45.45 25 ال

 % 100 55 المجموع

 

 اإلجاباتمدى شعور المبحوثات باالستقرار الوظيفي حيث بلغت نسبة  أعالهيوضح الجدول 

حيث تبين لنا بان المبحوثات هنا مستقرات في العمل و ال يوجد ما يعرقل استقرارهم  % 54.54بنعم 

و كان السبب هنا بان عدم االستقرار  % 45.45بال  اإلجاباتفي العمل في حين بلغت نسبة 

الفتن  إلىراجع  أيضاهو التنازل عن الشهادة و العمل بمستوى اقل و  همضعبالوظيفي عند العامالت 

في مدة قصيرة  المسئولينهناك نقطة كبيرة تؤثر على االستقرار و هي تغير  أيضاو الحقد بين العمال 

الحضور ذكرت احد  إثباتعلى وثيقة  اإلمضاء في العمل و هناك نقطة ضغوطاتو ينتج عنها 

التي تكون مبنية على المساواة  األرضيةمن  يأتياالستقرار في العمل  أنالمبحوثات نقطة مهمة و هو 

كثرة االلتزامات و المسؤوليات تسلط  أيضامؤسساتنا . و هناك  إليهفي العمل و هذا ما تفتقر 

 لة غير مستقرة في العمل . و ظلمهم و التميز يجعل العام ولينئالمس

 

 

 

 

 



                                                                               تحليل وتفسير نتائج الدراسة                                                     الفصل السادس :

115 
 

 الجدول الرابع عشر : الظروف الفيزيقية 

 %النسبة  تكرار احتماالت

 9.09 05 حسنة

 69.09 38 عادية

 21.81 12 سيئة 

 % 100 55 المجموع

 

مدى مالئمة الظروف الفيزيقية للعمل حيث كانت النسبة الغالبة هي  أعالهيوضح الجدول 

متوسطة يليها نسبة  نهاأنستطيع القول  أوالظروف مالئمة نوعا ما  أنثحي % 69.09عادية بلغت 

العمل  الهندسة الخاطئة لمحيطلة المعدات االرغونوميا السيئة و النسبة هنا هو قو  % 21.81سيئة 

الوظيفي  األداءهذا يعرقل و  أيضاالمكاتب المعدات كالكراسي و  مالئمةعدم كهندسة المكاتب الخاطئة و 

 . للعمل

هذا ما يبين لنا بان حسنة وهي نسبة قليلة و بها العامالت ب أجابتفقط  % 9.09تليها نسبة 

 . الفيزيقية ليست مقبولة بشكل كبيرالظروف 
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 الجدول الخامس عشر : مدى مالئمة الظروف للقيام بالمهام 

 %النسبة  تكرار احتماالت

 38.70 24 نعم

 38.70  24 نقص في التجهيزات ال

 22.58  14 قلة المتخصصين

 % 100 62 المجموع

 

بنعم  اإلجابةللقيام بالمهام حيث بلغت نسبة  مدى مالئمة الظروف أعالهيوضح الجدول 

. في حين بلغت نسبة بان كل شيء متوفر للقيام بالمهامحيث اعتبرت المبحوثات  % 38.70

وهي نقص في  % 38.70هما نسبة شطري ناال و ى إلهذه النسبة مقسمة و  % 61.3بال  اإلجابات

وهي قلة  % 22.58هذا بالنسبة لهم يعرقل على القيام بالمهام في حين بلغت نسبة التجهيزات و 

عدد المبحوثات في أنمن المالحظ على القيام بالمهام بشكل كبير و  يعرقل أيضاهذا المتخصصين و 

 أنكما ذكرنا من قبل راجع و  هذاو  55دد المبحوثات في دراستنا هو ع أننحن نعلم و  62الجدول هو 

بالتالي من خالل هذه النتائج قلة التجهيزات وقلة المتخصصين. و  أيالمبحوثات اخبرن الخيارات معا 

. و هذا قلة المتخصصين أيضانقص التجهيزات و  إلىتبين لنا بان العرقلة في القيام بالمهام راجعة 

 .  األداءبطبيعة الحال تؤثر على مردودية 
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 : مدى وجود التمييز بين النساء و الرجال في العمل الجدول السادس عشر

 %النسبة  تكرار احتماالت

 47.27 26 نعم

 52.72 29 ال 

 % 100 55 المجموع

 

مدى وجود التمييز بين النساء و الرجال في العمل حيث بلغت نسبة  أعالهيوضح الجدول 

فيما يخص  أحياناالسبب هنا يكمن  أنندعم هناك تميز بين النساء و الرجال حيث  % 47.27

يعتبرون بان النساء ال  أيضامن النساء و  أكثرالرجال يحصلون على التربصات  أنالتربصات حيث 

فقط الن النساء بالنسبة  أيضاهناك تمييز في الترقيات  أيضا اإلدارةيستطعن شغل مناصب عليا في 

و هي  % 52.72بال  اإلجابةعنصر ضعيف غير قادر على العمل و التطور في حين بلغت  للرجال

.  األخرياتعلى عكس تبين لنا هنا بان المبحوثات ال يرون بان هناك تمييز بينهن و بين الرجال 

متقاربة نوعا ما بالتالي هناك من يرى  اإلجاباتبالتالي من خالل هذه النتائج نجد بان النسب بين و 

 .لمييز ال يوجد بين النساء والرجابان هناك تمييز وهناك من يرى بان الت
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 العاملة لعملها " المرأة: " مدى حب الجدول السابع عشر

 %النسبة  تكرار احتماالت

 80 44 نعم

 20 11 ال 

 % 100 55 المجموع

 

 أنحيث  % 80يوضح لنا الجدول التالي مدى حب العامالت لعملهن حيث بلغت نسبة نعم 

و هي نسبة  % 20بال نسبة  اإلجاباتمعظم المبحوثات يحبون عملهن و متقبالت له في حين بلغت 

حيث كان سبب عدم حب العامالت لعملهن منهن من قالت بان طبيعة العمل ال  باألولىقليلة مقارنة 

تعمل في بحسب ما قالت  كأنهاو  المرأةالتي تمارس على  الضغوطات أيضامع شخصيتها و تتماشى 

 تان معظم المبحوثات قابالب. و من خالل هذه النتائج نجد مبحوثات و عدم وجود قيمة للموظفةال

 لعملهن . 
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 المهام  ألداء: مدى كفاية الوقت الجدول الثامن عشر

 %النسبة  تكرار احتماالت

 53.52 38 نعم

 7.04  05 لتغير بعض الزمالء ال

 5.63  04 لنقص الخبرة

 14.08  10 لنقص في المعدات

 19.71  14 كثرة العمل

 % 100 71 المجموع

 

 %53.52بنعم  اإلجابةالمهام حيث بلغت نسبة  ألداءمدى كفاية الوقت  أعالهيوضح الجدول 

هنا قسمت و  % 44.48بال  اإلجابةالمهام في حين بلغت نسبة  ألداءهنا تبين بان يكفي العامالت و 

عدم كثرة العمل و  إلىالمهام  ألداءهي تبين لنا سبب عدم كفاية الوقت و  % 19.71 إلىهذه النسبة 

العرقلة على القيام بالمهام تغيب بعض الزمالء و  إلىراجعة  % 14.08القدرة على القيام به كله تليها 

قلة  إلىنقص الخبرة راجع  األحياننقص الخبرة في العمل في بعض  إلىراجعة % 5.63 وأخيرا

فقط و هذا  55و نحن اعتمدنا على  71عدد العينة في الجدول  أن. و من المالحظ التكوين الجيد

 من اختيار. أكثرالمبحوثات اجبن على  أن إلىراجع 
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 : احتواء المؤسسة على معدات تكنولوجية للقيام بالمهام الجدول التاسع عشر

 %النسبة  تكرار احتماالت

 63.63 35 نعم

 29.09 16 نعم 20 ال 

 7.27 04 ال

 % 100 55 المجموع

 

فيما كانت المؤسسة تحتوي على معدات تكنولوجية للقيام بالمهام حيث  أعالهيوضح الجدول 

 إلىمقسمة  % 36.36بال بنسبة  اإلجابةفي حين كانت  % 63.63بنعم ب  اإلجاباتكانت نسبة 

تبين لنا  % 7.27الوظيفي تليها  األداءقلة المعدات يؤثر على  أنهي ممثلة في و  % 29.09 جزئيين

المبحوثات يعتبرن بان  أكثريةمن خالل هذه النتائج تبين لنا بان الوظيفي و  األداءال تؤثر على  بأنها

 أنهو  برأيوالسبب . بنعم هي الغالبة اإلجابةالوظيفي لذا وجدنا  األداءدات ال تؤثر على قلة المع

 في غيابها. إشكالحوثات غير قادرات على استعمال معدات حديثة لذا ال يجدن بالم
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 جديدة للعمل  آلة إدخال: الجدول العشرون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 22.22 18 الراحة

 6.17 05 المسؤولية

 34.56 28 تغيير إستراتيجية العمل

 37.03 30 تنمية المهارات مع القدرات التقنية 

 % 100 81 المجموع

 

حيث وجدنا النسبة  للمعامالتجديدة للعمل و ماذا تعني  آلة إدخال أعالهالجدول يوضح 

متمثلة في تغيير  % 34.56متمثلة في تنمية المهارات و تطويرها تليها  % 37.03الغالبة هي 

متمثلة في  % 6.17 أخيراتمثل للعامالت الراحة و  % 22.22العمل بعدها نجد  إستراتيجية

اخترن  آوكاملة  اإلجابات جابتأوجدنا بان هناك مجموعة من المبحوثات  أيضاالمسؤولية و 

ية و تغيير جديدة في العمل يمثل الراحة و المسؤول آلة إدخالاالحتماالت كاملة و اعتبرن بان 

و نحن  81عدد العينة  أنتنمية المهارات و لهذا نالحظ من خالل الجدول  أيضاالعمل و  إلستراتيجية

 و السبب في زيادة العينة هو اختيار المبحوثات لكل االحتماالت .  55فقط اعتمدنا على 
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 : تتم عملية االتصال الجدول الحادي والعشرون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 85.45 47 مباشرة

 14.54 8 غير مباشرة

 % 100 55 المجموع

 

بالنسبة  أحسنالطرق  أيطريقة االتصال بين العامالت ورؤسائهم و  أعالهيوضح لنا الجدول 

بالنسبة للعامالت للتمكن  األنسبهي هي الطريقة المباشرة و  % 85.45للعامالت حيث وجدنا نسبة 

 أيضاو  اإلنسانيةتوحد العالقات  ألنها أيضاوتبادل وجهات النظر مع المرؤوس و  أكثرمن التواصل 

تليها  األخطاءمن  أيضااالستفادة لمناقشة النقائص والعقبات و  أيضاالمباشر و  المسئولترفع التكلفة مع 

 .بالنسبة لهن األحسنهي الطريق الغير المباشر و  اختاروهفقط  % 14.54نسبة 

واألحسن السبب البارز بالنسبة لهن و  األحسنائج تبين لنا بان الطريقة المباشرة هي من خالل هذه النتو 

 .المبحوثات إحدىكما ذكرت  اإلنسانيةهي العمل على توحيد العالقات  هنا
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 األداءضعف االتصال الفعال له دور في قوة و  :الجدول الثاني والعشرون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 83.63 46 نعم

 16.36 9 ال 

 % 100 55 المجموع

 

حيث  األداءضعف االتصال الفعال له دور في قوة و  كان إذاما  أعالهيوضح لنا الجدول 

الوظيفي  األداءضعف االتصال الفعال له دور في قوة و  أنحيث  % 83.63بنعم ب  اإلجابةبلغت 

 أنزيادة في المردودية في العمل في حين و  األداءحيث ان االتصال الجيد بين العمال يعمل على قوة 

غير فعال في حين جاءت كان اتصال سلبي و  إذا األداءله دور في ضعف  أيضااالتصال الفعال 

من خالل . و األداءضعف  أواعتبرن بان االتصال ليس له دور في قوة بال و  أجابت% 16.36نسبة 

. والنسبة تثبت لنا ذلك األداءضعف ي قوة و صال الفعال له دور كبير فاالت أنهذه النتائج تبين لنا 

عند ما تجد عالقات جيدة مع زميالتها تحب  فالمرأةفاالتصال الجيد بين العمال يحسن العالقة بينهم . 

مكان العمل هو بيت ثاني بالنسبة لهن  أنبشكل كبير الن بعض العامالت يجدن  تتأثرالعمل و ال 

 المبحوثات .  إحدىقالت 
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 العمل إثناء: التعامل مع الزمالء الثالث والعشرونالجدول 

 %النسبة  تكرار احتماالت

 16.36 09 مطوال

 27.27 15 قليال

 56.36 31 في ساعات العمل إال

 % 100 55 المجموع

 

العمل حيث كانت  ثناءأكانت العامالت يتعاملن مع الزمالء  إذاما  أعالهيوضح لنا الجدول 

هي التعامل مع الزمالء  % 27.27العمل فقط تليها  أثناءهي التعامل مع الزمالء  % 56.36نسبة 

معظم العامالت يتعاملن مع الزمالء  أننالحظ من خالل هذه النتائج مطوال، و  % 16.36 أخيراقليال و 

عندما  أو. بين الزمالء اإلنسانية. بتالي هذه النتيجة توضح لنا حسن العالقات في ساعات العمل إال

في  إالالعامالت يتعاملن مع الزمالء  أنفي مكان العمل هذا يعني لنا  إالالنسبة الغالبة هي  أننجد 

 المرأةالرجل رجل و  أنساعات العمل و لكن خارج نطاق العمل فهن ال يتعاملن مع الزمالء بطبيعة 

 الزميل وقت العمل فقط.  أن أي مرآة
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 الجدول الرابع و العشرون : عالقتك برئيسك 

 %النسبة  تكرار احتماالت

 50.90 28 حسنة

 43.63 24 عادية

 5.45 03 سيئة

 % 100 55 المجموع

 

هي و  % 50.90طبيعة عالقة العامالت برؤسائهم حيث بلغت نسبة  أعالهيوضح الجدول 

 أن أيهي عادية و  % 43.63الرئيس هي حسنة تليها نسبة طبيعة العالقة بين العاملة و  أيحسنة 

و هي طبيعة العالقة سيئة  % 5.45نسبة  أخيرا. و هي عالقة مرؤوس برئيسهة عادية و طبيعة العالق

عالقة العاملة  إنالعامالت.  أداءجدا لكن تبقى هذه العالقة قد تؤثر على  ضئيلةنسبة  أنهامع 

و العالقة معه  متسلطةهناك رئيس ذا شخصية  أنالرئيس حيث طبيعة شخصية  إلىبرئيسها راجعة 

شخصيته عادية فالعالقة معه تكون عادية ال  أنبالنسبة لبعض العامالت سيئة و نجد رئيس عادي 

هي حسنة و ال هي سيئة و هناك رئيس ذو شخصية متفهمة و متواضعة حيث يتعامل مع كل 

 ون حسنة بطبيعة الحال . الموظفين بشكل جيد فطبيعة العالقة هنا ستك
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 : العالقة مع الزمالء في العمل الجدول الخامس والعشرون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 70.90 39 حسنة

 29.09 16 عادية

 / / سيئة

 % 100 55 المجموع

 

 % 70.90طبيعة العالقة مع الزمالء في العمل حيث جاءت نسبة  أعالهيوضح لنا الجدول 

 % 29.09بعدها عادية  تأتيفي المؤسسة  اإلنسانيةقوة العالقات  إلىهذا راجع هي عالقة حسنة و 

العالقة  أنالعالقة السيئة منعدمة بيم الزمالء. و هذا ما بين لنا  أنهي عالقة عادية فيما وجدنا 

التي بدورها  إلنسانيةاالجيد و قوة العالقات  األداءالزيادة في مردودية  إلىالحسنة بين الزمالء تؤدي 

جميل  شيءفي حين و جدنا نسبة معدومة بالنسبة لعالقة سيئة و هذا تعمل على نجاح المؤسسة . 

 ت القائمة بين العمال و العامالت.ابالنسبة للعالق
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 العمل إلى: مدى توفر وسائل المواصالت من المنزل الجدول السادس والعشرون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 45.45 25 نعم

 36.36 20 نعم  ال 

 18.18 10 ال

 % 100 55 المجموع

 

العمل حيث بلغت  إلىمدى توفر وسائل المواصالت من المنزل  أعالهيوضح لنا الجدول 

العمل في حين جاءت  إلىبنعم حيث توفر للعامالت وسائل مواصالت من المنزل  % 45.45نسبة 

عدم توفر  أوقلة  أنيرون  األولىشطرين  إلىبال حيث قسمت هذه النسبة  % 55.55نسبة 

 إنبال حيث  % 18.18جاءت نسبة و  % 36.36هذا بنسبة العامالت و  أداءالمواصالت يؤثر على 

اعتبرت العامالت عدم توفر المواصالت  أيضا. و أدائهنعدم توفر المواصالت ال يؤثر على  أوقلة 

 أنالعمل باكرا خاصة بالنسبة للعاملة التي تقطن بالريف . و مع العمل  إلىعدم الوصول  إلىيؤدي 

عدم توفر المواصالت يؤخر في الوصول  أيضااستفسار و  إلى الترض إلىفي العمل يؤدي  التأخر

 أنذكرت احد العامالت  أيضاو  المسئولو مشاكل مع  ضغوطاتحدوث  إلىالعمل و يؤدي  إلى

كثيرة المصاريف و بالتالي غياب المواصالت يعتبر  إلىلمواصالت للعمال يؤدي  المؤسسةعدم توفير 

 معيق بالنسبة لهن . 
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 للغذاء"  أماكن: " توفر الجدول السابع والعشرون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 45.45 37 نعم

 30.90 17 نعم  ال 

 1.81 1 ال

 % 100 55 المجموع

 

بنعم  اإلجابةللغذاء بالنسبة للمبحوثات حيث بلغت  أماكنمدى توفر  أعالهيوضح الجدول 

حيث  % 33.73بال بلغت  اإلجابة إنالغذاء متوفرة في حين  أماكنالعامالت بان  % 67.27نسبة 

سسة واحدة لكن الكليات متباعدة المؤ  أننحن نعلم هنا الغذاء غير متوفرة و  أماكنذكرت العامالت بان 

 إلىبال  اإلجاباتقد قسمت نسبة ذاء في كليات وكليات تفتقر لها و غ أماكنناك بطبيعة الحال هو 

بال  % 1.81الوظيفي تليها نسبة  األداءهذا يؤثر على  أنفيها  اقالو و  % 30.90 األولىشطرين 

 . األداءالغذاء ال يؤثر على  أماكنغياب  أنوفيها 
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 الجدول الثامن و العشرون : " التفكير في االستقالة " 

 %النسبة  تكرار احتماالت

 83.63 46 نعم

 16.36 9 ال 

 % 100 55 المجموع

 

بنعم  % 30.90فكير العامالت في االستقالة حيث جاءت نسبة تمدى  أعالهيوضح الجدول 

ثرة مع الجهد المبذول ك األجرالتنظيمية التمييز عدم توافق  الضغوطات أسبابعدة  إلىالسبب راجع و 

العاملة.  للمرأة. غياب حقوق كثيرة بالنسبة لهم عبدتاعتبار العاملة المسؤوليات تسلط المسؤولين و 

 69.09العاملة في االستقالة من العمل في المؤسسة تليها نسبة  المرأةهذا السبب الجوهري في تفكير و 

بالنسبة لهن مصدر  ألنهلعامالت هنا ال يفكرن في االستقالة مهما كانت الظروف ا أنبال حيث  %

 .رزق
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 العاملة المرأة: المشكالت االجتماعية التي تواجه المحور الثالث

 : العمل بالنسبة العاملةالجدول التاسع والعشرون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 24.41 21 مصدر رزق فقط

 26.74 23 مصدر رزق و مكانة اجتماعية 

 31.39 27 تحقيق الذات و الشعور بالرضا

 9.30 08 تقومي به أنواجب اجتماعي يجب 

 8.13 07 فخر و اعتزاز

 % 100 86 المجموع

 

وجدنا  أوالعينة حيث بلغت  أفرادلدى  أو قيمة العمل بالنسبة للمبحوثات أعالهيوضح الجدول 

 باإلضافةاعتبرن بان العمل بالنسبة لهن هو تحقيق لذات والشعور بالرضا الوظيفي  % 31.39 أن

. تليها زق ومكانة اجتماعية بالنسبة لهنمصدر ر  بأنهاعتبرن  % 26.74انه مصدر رزق تليها  إلى

العمل بالنسبة لهن هو تحقيق لحاجة مادية فقط  أيمصدر رزق فقط  بأنهيعتبرن العمل  % 24.41

نجد نسبة  األخيرفي تقومين به و  أنيعتبرن بان العمل هو واجب اجتماعي يجب  9.30ها بعد تأتي

هناك من المبحوثات من اختارت  أناعتزاز بالنسبة لهن مع العلم يعتبرن بان العمل فخر و  % 8.13

تحقيق  بأنه اعتبرن% 31.39قيمة العمل لدى  إن. انه مصدر رزق إلى باإلضافةمن احتمال  أكثر

بتالي هذه النسبة ليست غريبة تعاملنا مع فئة النساء و  أننارضا بطبيعة الحال كما نعلم لالشعور بالذات 

 أفراد. و من خالل هذه النتائج نرى بان ذاتها والشعور بالرضا بالعمل إثباتتحاول دائما  المرأةالن 
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العينة يرون بان العمل يعتبر مصدر لتحقيق حاجات معنوية ، كالمكانة االجتماعية و احترام و تقدير 

 الذات في المجتمع . إلثباتاتها و تحقيق نجاحات فقط ذ إثباتتحاول دائما  فالمرأةالذات . 

 ظالمة و غير منصفة  للمرأة: نظرة المجتمع الجدول الثالثون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 58.18 32 نعم

 41.81 923 ال 

 % 100 55 المجموع

 

 أنال بحيث نجد  أم المرأةكانت نظرة المجتمع ظالمة لعمل  إذاما  أعالهيوضح لنا الجدول 

الن  أو إلىالسبب راجع و  المرأةغير منصفة لعمل يرون بان نظرة المجتمع ظالمة و  % 58.18نسبة 

 منافسة الرجل في مناصبيعطي لها الحرية الزائدة و  المرأةينظر بان عمل مجتمعنا مجتمع تقليدي و 

نو  المرأةانه ال معنى لعمل  أيضانرى عليا. و  هناك من  أيضاو  األولهو المسؤول القوامة للرجل و  ا 

ن بان يرو  % 41.81بعدها نسبة  يأتيللعمل  المرأةقالت بان المجتمع غير متحضر يرفض خروج 

 . المرأةبالنسبة لهن المجتمع قابل لعمل وبالتالي . المرأةمنصفة لعمل غير نظرة المجتمع ليست ظالمة و 
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 " بالنسبة للمجتمع الذي نعيش فيه أسرتهامسؤولة فقط عن مهام  والثالثون: المرأةالجدول الواحد 

 %النسبة  تكرار احتماالت

 52.72 29 نعم

 47.27 26 ال 

 % 100 55 المجموع

 

بالنسبة  أسرتهامسؤولة فقط عن مهام  المرأةكانت  إذافي حالة ما  أعالهيوضح لنا الجدول 

مسؤولة فقط عن  ةأالمر  أنبنعم حيث  إجابات%52.72ذي تعيش فيه حيث جاءت نسبة للمجتمع ال

هو البيت و  المرأةو ليس لها الحق في العمل خارج البيت و اعتبر وان مكان  األطفالو  األسرة

و التربية فقط ال غير في حين جاءت  اإلنجابو هي مسؤولة عن  فيإضابان عملها شيء  ااعتبرو 

و هي  أسرتهاغير مسؤولة فقط عن مهام  المرأةالعينة بان  أفرادبال حيث اعتبرت  % 47.27نسبة 

مسؤولة عن مهام  المرأة. و بالتالي فمن خالل هذه النتائج يبين لنا بان أيضالها الحق في العمل 

و بتالي  األطفالتنجب و تربي  آلةلها كيان و استقاللية فهي ليست مجرد  أيضا المرأةو لكن  األسرة

 تثبت ذاتها .  أنيجب  األخرىفهي 
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 عاملة امرأةباعتبارك  األسريفي الوسط  إشكال إيجاد: مدى الجدول الثاني والثالثون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 34.54 19 نعم

 65.45 36 ال 

 % 100 55 المجموع

 

بسبب العمل حيث كانت نسبة  األسريفي الوسط  إشكال إيجادمدى  أعالهيوضح لنا الجدول 

 األسرةباالعتبار  األسريفي الوسط  اإلشكالال تجد  المرأةهي ال حيث اعتبر وان و  % 65.45

. و تحقيق ذاتها كما ذكرت المبحوثات لها الحق في العمل األخرىفهي  المرأةعمل  بضرورةاقتنعت 

 األسريكبير في الوسط  إشكالو هنا اعتبر وان هناك  % 34.54بنعم  اإلجابةنسبة في حين كانت 

صح التعبير.  إن األخو  األبمع زوجها و العزباء مع  اإلشكالباعتبارهم عامالت فالمتزوجة تجد 

 . بخصوص العمل األسريليس كبير في الوسط  اإلشكال إنالنسبة الغالبة هي  أننجد ولكن 
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 المرأة: " نظرة المجتمع الزالت السلبية لعمل الجدول الثالث والثالثون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 52.72 29 نعم

 47.27 26 ال 

 % 100 55 المجموع

 

 % 52.72حيث تمثلت نسبة  المرأةمدى نظرة المجتمع السلبية لعمل  أعالهيوضح الجدول 

المجتمع العربي  أوالمجتمع  أنحيث  المرأةالعينة بان نظرة المجتمع سلبية لعمل  أفرادحيث اعتبر 

هو المنزل و لمجرد خروجها فقد تتعرض لمضايقات و تحرشات في بعض  المرأةيرى دائما بان مكان 

و هذه المفكرة التي يحملها المجتمع العربي عامة و المجتمع الجزائري على وجه الخصوص  األحيان

 أصبحلست سلبية على العكس فقد  المرأةبان نظرة المجتمع لعمل  اقالو  % 47.27في حين نجد 

لرجل بحسب ما ذكرت المبحوثات و مع هذا فان النسبة الغالبة هي نعم ان هناك  إعانة المرأةعمل 

 ممنوع بالنسبة لهم .  المرأةكبيرة من المجتمع يعتبرون بان عمل فئة 
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 ى تقاليد المجتمع للقيام بالعمل : مدالجدول الرابع والثالثون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 41.81 23 نعم

 58.18 32 ال 

 % 100 55 المجموع

 

 41.81المجتمع للقيام بالعمل حيث كانت نسبة تقاليد  إعاقةمدى  أعالهيوضح لنا الجدول 

 58.18تقاليد المجتمع تعيق القيام بالعمل واتت نسبة اعتبرت المبحوثات بان عادات و وهنا نعم  %

 .المرأةتقاليد المجتمع ال تعتبر معيق لعمل تبرن بان عادات و من المبحوثات اع %

. فمثال المرأةهناك عدة معيقات تعيق  أنتقاليد المجتمع العربي نجد وعندما نرى لعادات و 

بحسب ما قالته المبحوثات . فمن خالل النتائج فان  أخرى آلسرال تستطيع العمل بالليل بالنسبة  المرأة

 المرأةللعمل شيء المتحان به ال العادات و التقاليد  إعاقةبنعم لست قليلة و السبب في  اإلجابةنسبة 

اجر المارة  أنعاملة فمن العادات و التقاليد هو  أنهامجتمع لمجرد و في ال األسرةتواجه مشكالت في 

عنصر  أنهالمجرد  أجرهاتعمل و الرجل يسلبها  المرأة أي األحيانمن نصيب الرجل في بعض 

معها  األجرعنصر ضعيف و هناك من يتقاسم  أنهالمجرد  أجرهاضعيف تعمل و الرجل يسلبها 

 لمجرد انه رجل . 
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نفسها في المجتمع يرفض عمل  إثباتالعاملة  المرأة: مدى استطاعت الخامس والثالثونالجدول 

 المرأة

 %النسبة  تكرار احتماالت

 81.81 45 نعم

 18.18 10 ال 

 % 100 55 المجموع

 

نفسها في المجتمع يرفض عمل  إثباتالعاملة  المرأةمدى استطاعت  أعالهيوضح لنا الجدول 

في  أنفسهم إثباتمعظم المبحوثات استطعن  أنبنعم حيث  اأجابو % 81.81فوجدنا نسبة  المرأة

في العمل تليها  أنفسهنيثبتن  أنالمبحوثات استطعن  أن إالالمعيقات . فرغم المرأةمجتمع رافض لعمل 

ة ثقاف األولىبالدرجة  بال و هي نسبة قليلة لكن سبب عدم قدرة المبحوثات هو أجابت 18.18نسبة 

كما ذكرت لنا المبحوثات في التعليق .  آوو بالدرجة الثانية المجتمع كما ذكرنا في التعليق  األسرة

 إلىمن جهة راجع و  المرأةشخصية  إلىنفسها المعاملة من جهة راجع  المرأة إثباتمسالة  وبالتالي فان

 . األسرةثقافة  باألخص طبيعة المجتمع و
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 المنزلصعوبة في التوفيق بين العمل و  إيجاد: مدى الجدول السادس والثالثون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 16.36 09 نعم دائما

 5.45 03 ال

 67.27 37 أحيانا

 10.90 06 أبدا

 % 100 55 المجموع

 

صعوبة في التوفيق بين العمل و المنزل حيث جاءت النسبة  إيجادمدى  أعالهيوضح الجدول 

بعدم التوفيق  األحيانحيث ذكرت المبحوثات بان السبب في بعض  % 67.27ب  أحياناالغالبة هي 

 األسرية األعباءالمتزوجة الواجبات المنزلية و  للمرأةبالنسبة  أيضابين العمل و المنزل هو المواصالت 

دائما و السبب راجع  % 21.81تليها  األحيانيلعب دورا هاما في عدم القدرة على التوفيق في بعض 

 أيالمبحوثات هنا ال يجدن  أنحيث  % 10.90و هي  أبدا أخيرابشكل كبير و  األسرية األعباء إلى

 إشكالعازبات و بطبيعة الحال العازبة ال تجد  أنهنو بعد االطالع على االستمارات وجدنا  إشكال

 كبير في التوفيق بين المنزل و العمل . 
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 األسرية: طول ساعات العمل يهمل من الواجبات الجدول السابع والثالثون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 14.54 08 األطفال نعم

 5.45 03 الزوج

 56.36 31 العائلة كلها

 23.63 13 ال 

 % 100 55 المجموع

 

كانت طول الساعات العمل يهمل من الواجبات  إذافي حالة ما  أعالهيوضح لنا الجدول 

 األولىعناصر  3 إلىهي نسبة عالية حيث قسمت و  % 76.37بنعم  اإلجابةكانت نسبة و  األسرية

 و هي% 14.54تليها  بأكملها األسرةيكون على  اإلهمالقالت فيها المبحوثات بان  % 56.36نسبة 

 األخيرةفي الحضانة و في  أطفالها العاملة تترك المرأةفقط باعتبار  األطفاليكون على  اإلهمال

و فيها قالت  % 23.63بال كانت  اإلجابةعلى الزوج في حين نسبة  اإلهمالو هنا يكون  % 5.45

. و بطبيعة الحال اتو هن عازب األسريةطول ساعات العمل ال يهمل من الواجبات  إنالمبحوثات 

 العازبة غير مقيدة بطول ساعات العمل الن مسؤوليتها اقل من المتزوجات كما هو متعارف . 
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 األسرية: الرغبة في االستقالة بسبب الضغوط الجدول الثامن والثالثون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 34.54 19 نعم

 65.45 36 ال 

 % 100 55 المجموع

 

حيث  األسرية الضغوطمدى الرغبة المبحوثات في االستقالة بسبب  أعالهيوضح الجدول 

و هي نسبة معتبرة و السبب في الرغبة في االستقالة هي مجموعة  % 34.54جاءت نسبة نعم 

 اإلجابات أماالتي تواجه المبحوثات في محيط العمل و التهميش الذي يواجهن في العمل  الضغوطات

العامالت ال يفكرن في االستقالة مهما كانت الظروف حيث  أنحيث  % 65.45بال فجاءت بنسبة 

في العمل البد منها لكن االستقالة بالنسبة لهن  الضغوطات أنق حيث انه بالنسبة لهن هو مصدر رز 

في العمل و في المجتمع و  الضغوطاتشيء مستحيل على عكس من جاوبن بنعم ناتج عن كثرة 

كثيرة عليهن لهذا يفكرن  الضغوطاتالمبحوثات الالتي جاوبن بنعم هن متزوجات و ة ريثأك أنخاصة 

 فيه هو االستقالة .  أفكرشيء  أول هنإحدافي االستقالة كما قالت 
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 تفرض عليك االنفراد مع زمالئك " ك: " طبيعة عملالجدول التاسع والثالثون

 %النسبة  تكرار احتماالت

 61.81 34 نعم

 38.18 21 ال 

 % 100 55 المجموع

 

 اإلجاباتمدى انفراد العامالت مع الزمالء في العمل حيث جاءت نسبة  أعالهيوضح الجدول 

بمحض الوظيفة و  أوو هنا فان العالقة بين الزمالء و الزميالت بمحض العمل  % 61.81بنعم 

تتعرض لمضايقات ال  أنهاطبيعة االنفراد هنا هي في حدود العمل لكن كما قدمت لنا احد المبحوثات 

الوظيفي في حين  أداءهاعزباء و هذا قد اثر كثيرا على  أنهامن طرف احد زمالءها لمجرد  أخالقية

هم في العمل فمنهم من هي ئالمبحوثات ال ينفردن بزمال أنحيث  % 38.18بال  اإلجاباتجاءت 

عمل معين و هذا بالنسبة لها حرية شخصية و منهم  ألداءسلفية ال تقبل االنفراد مع زميل في العمل 

هذا الشيء  أنط مع من هي متزوجة و زوجها ال يقبل هذا الشيء فتعامالتهم تكون مع النساء فق

 مختلطة . اإلدارةصعب قليال الن 
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 : مدى التعرض لمضايقات في العمل األربعونالجدول 

 %النسبة  تكرار احتماالت

 29.09 16 نعم

 70.90 39 ال 

 % 100 55 المجموع

 

مدى تعرض العامالت لمضايقات في العمل حيث بلغت نسبة  أعالهيوضح لنا الجدول 

مضايقات في العمل تليها نسبة  إلىحيث ذكرت المبحوثات لم تتعرض  % 70.90اإلجابات بال 

مضايقات ال  إلىلكن هناك من المبحوثات من يتعرض  باألخرىمقارنة  ضئيلة إنهامع  % 29.09

قة عالية ينسبة عدم المضا أنو تحرشات من طرف المسؤولين في العمل ، من المالحظ  أخالقية

حيث انه و كما ذكرت المبحوثات فان طبيعة العمل ال تعرضهن لمضايقات في حين  باألخرىمقارنة 

هناك من المبحوثات من تعرضت  أنلكن يجب االهتمام بها حيث  ضئيلةبنعم  اإلجاباتنسبة  أننجد 

من الزمالء في  أخالقيةنسي من طرف مسؤول سابق و هناك من تعرضت لمضايقات ال لتحرش ج

 إلىالعاملة معرضة لتحرش حتى و هي في مكان العمل و السبب راجع  المرأةالعمل و بتالي هنا فان 

 من طرف المسؤولين و نقص الوازع الديني لهذه الوحوش البشرية .  األخالقسوء 
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 التنظيمية  أمالمشكالت االجتماعية  المرأةعلى عمل  تأثيرا األكثر أيهما: األربعونالجدول الواحد و 

 %النسبة  تكرار احتماالت

 27.27 15 التنظيمية

 16.36 09 االجتماعية

 56.36 31 االثنان معا

 % 100 55 المجموع

 

 تأثيراالثنان معا  أمالتنظيمية  أمكانت المشكالت االجتماعية  إذاما  أعالهيوضح الجدول 

قد ذكرت فيها الباحثات االثنان معا لهما دور في و  % 56.36. حيث بلغت نسبة المرأةعلى عمل 

المجتمع من من جهة و  األسرةالمبحوثات المسؤول من جهة و  إحدىعلى العمل فكما ذكرت  التأثير

لو  ألنه األولىرجة التنظيمية هي بالد أنمشكالت تنظيمية حيث  % 27.27تليها نسبة  أخرىجهة 

المشكالت  األخيرفي . و األسرةمل ستكمن من التوفيق بين العمل و وقتا اقل في الع المرأةمنحت 

المشكالت العاملة و  المرأة أداء تأثيرللمشكالت االجتماعية  أنحيث  % 16.36االجتماعية بنسبة 

معظم المبحوثات اخترن االثنان معا الن المشاكل  إن. فمن خالل هذه النتائج األولىبالدرجة  األسرية

االجتماعية متمثلة في  فالمشكالت. لد مشكالت اجتماعية والعكس صحيحتو  إلىالتنظيمية يؤدي 

شات العاملة من تحر  المرأةكذلك ما تتعرض له  األسرية األعباءو  األسريةالثقافة العادات والتقاليد و 

اية فك ،، مدى التمييز بين الجنسيناالتصال ظروف العملكمشكالت ضعف  المشكالت التنظيميةو 

االجتماعية معا حيث تجمع فيهم كل من المشكالت التنظيمية و  أخيرا. و الوقت للقيام بالعمل وغيرها

 االجتماعية.المشكالت التنظيمية و 
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 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة:  -2

 أ/ في ضوء الفرضيات

المجمعة من الميدان، توصلنا إلى عدد من النتائج والتي على استنادا إلى معالجة البيانات 

 ضوئها نستطيع التحقق من صحة الفرضية العامة للدراسة والفرضيات الجزئية لها.

 ولتذكير فان السؤال المطروح في إشكالية الدراسة هو: 

 هل تؤثر المشكالت االجتماعية و التنظيمية على األداء الوظيفي للمارة العاملة ؟

من خالل التحليالت اإلحصائية التي أشرنا إليها، يمكن القول إن الفرضية األولى  الفرضية األولى:

محققة، وذلك في ضوء الشواهد الكمية التي تم التوصل إليها إذ الحظنا أن نسبة العامالت الالتي 

نسبة حيث أن السبب في تغيير مكان العمل هو بعد المسافة ب % 54.54غيرن مكان العمل هي 

لبعض المبحوثات أيضا بعض المشكالت التي تواجهها العامالت مع الرؤساء في العمل هناك أيضا 

من لم نستطيع العمل في بيئة عمل غامضة وسلبية إلى أقصى الحدود. و هناك من كان عملها 

هن. في محدود المدة في تلك المؤسسة أي يعمل ضمن العقود المحددة المدة و ال أمل لتثبيت بالنسبة ل

ممثلة للعامالت الالتي لم يعملن في مكان عمل آخر قبل العمل في  % 45حين جاءت نسبة 

حيث  % 45الجامعة. أما بالنسبة للعامالت الالتي أكدن بان ليس لديهم رضا عن العمل ما نسبتهم 

 نسب و التي أو السبب في عدم رضا العامالت عن العمل حيث أن هناك 3قسمت هذه النسبة إلى 

من العامالت من أكدت بان السبب هو ضعف األجر و نقص المكافئات حيث أن األجر و المكافئات 

 هو الشيء األول بالنسبة لهن. 

و هناك من أرجعت عدم رضاها عن العمل هي ظروف العمل السيئة و عدم قدرتها على 

فمن  % 54ل بـ العمل في مثل هذه الظروف المزرية و السيئة في حين نسبة الراضيات عن العم
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 44المالحظ هنا أن نسبة الراضيات اكبر من الغير راضيات عن العمل و لكن في نفس الوقت نسبة 

 غير راضيات نسبة ال يستهان بها . %

كما تبين أن األجر الذي تتلقاه العامالت ال تتوافق مع ما يبذلونه من جهد في العمل وهذا 

مقارنة باألخرى حيث أن كل العامالت يعتبر بان العمل حيث أن هذه النسبة عالية  % 70.90بنسبة 

 والجهد المبذول من طرفهن ال يتقاضين مقابله األجر المستحق.

 % 72.84في حين أن العامالت اعترفن بان اإلدارة ال تعترف بما يقدمانه من أعمال و هذا بنسبة 

و السبب هنا كامن من جهة في حيث أكدن بشكل كبير بان اإلدارة ال تعترف بأعمالهن و بمجهداتهن 

عدم وجود معايير واضحة في عملية التقييم أي ال تقييم اإلدارة ما يقمن به من مجهودات و أيضا عدم 

عدالة عملية التقييم و هذا راجع إلى مجموعة من التغيرات بمعنى آخر المحسوبيات في عملية التقييم 

لك الصالحيات و القدرة على المكافئة ، في حين . و من جهة أخرى هناك من قالت بان الرئيس ال يم

هي نسبة عالية بعض الشيء و  % 45بلغت نسبة العامالت الالتي ال يشعرن باستقرار في العمل ب 

انسب بعدم االستقرار هن كما قالت لنا المبحوثات هي السلبية المحيطة بمكان العمل و سوء المعاملة 

 % 54لمزرية في مكان العمل . في حين أتت نسبة من طرف الرئيس أيضا و الظروف الجد ا

مستقرات في العمل و تبين لنا من خالل االيجابيات التي قدمتها لنا الباحثات بان ظروف العمل 

و السبب هنا نقص في التجهيزات أو كما أكدن بان  % 62الفيزيقية مزرية جدا جدا جدا و هذا بنسبة 

 لة المتخصصين و الموجهين في العمل .اقل شيء يجب أن يتوفر معدوم و أيضا ق

في حين أقرت مجموعة من المبحوثات بان هناك تمييز كبير بين النساء و الرجال في العمل 

و السبب هنا هو أن العامالت تعتبرن بان الرجل دائما يتعامل مع المرأة  % 52.72هذا بنسبة 

ضا التمييز بالنسبة لهن هو في باحتقار و يعتبرها عنصر ضعيف ال يقوى على فعل أي شيء و أي
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الترقيات و االمتيازات فالرجال دائما أحق من المرأة لمجرد انه عنصر أقوى منها في حين أن نسبة 

 ال يريدون أن تميز بينهن و بين الرجال . % 47

و  % 85.45في حين فضلت المبحوثات الطريقة المباشرة في االتصال بالرئيس و هذا بنسبة 

حوثات يرون بأنها أحسن طريقة و السبب هنا هو التمكن من التواصل أكثر و تبادل بالتالي فالمب

وجهات النظر و الخبرات و أيضا ألنها توحد العالقات اإلنسانية و ترفع التكلفة بين الرئيس و 

هي  % 14.54الموظف و أيضا من اجل مناقشة كافة النقائص و المعيقات في حين جاءت نسبة 

باشرة كما تبين أن االتصال الفعال له دور كبير في قوة و ضعف األداء الوظيفي حيث الطريقة الغير م

فاالتصال الفعال هنا بطبيعة الحال يعمل على توطيد العالقات اإلنسانية  % 83.63جاءت النسبة بـ 

يرون بان االتصال الفعال ليس له أي دور و هذا محير بعض  % 16.36في حين جاءت نسبة 

ن رأت مجموعة من المبحوثات بان الموصالت ال تتوفر لهن من المنزل إلى العمل و الشيء في حي

و هذا بطبيعة الحال معيق من المعيقات التي تواجه المبحوثات حيث أنهن في  %55هذا بالنسبة 

بعض األحيان يؤخرهن عن العمل و هذا يعرضهن إلى االستفسار في العمل في حين إال تتوفر لهن 

 ء بنسبة المواصالت جا

45 % . 

و هي  % 30.90و تبين لنا بان نسبة المبحوثات الالتي يرغبن في االستقالة جاء بنسبة 

 نسبة ال يستهان بها.

حيث أن السبب في الرغبة في االستقالة راجع إلى الشعور بعدم االستقرار راجع إلى الفتن و 

في بعض األحيان عدم المساواة في  المحسوبيات و أيضا الحقد بين العمال الشتم من قبل المسؤولين

 العمل و هذا ما تفتقر إليه مؤسساتنا كما قالت إحدى المبحوثات .
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و بالتالي من خالل كل ما سبق يتبين لنا بان المشكالت التنظيمية تؤثر بشكل كبير على األداء 

 الوظيفي للعامالت و تعمل على التقليل من مردوديتهن .

 الفرضية الثانية :

إن ما بينته لنا النتائج اإلحصائية يؤكد تحقق الفرضية الثانية ، و التي طرحنا فيها بان 

 للمشكالت االجتماعية تأثير على األداء الوظيفي للمرأة العاملة . 

يبين لنا بان نظرة المجتمع ظالمة و غير منصفة لعمل المرأة  % 58.18حيث بلغت نسبة 

أيضا يرى أفراد المجتمع أن المرأة التي تخرج إلى العمل هو لتسلية  باعتبار أن المجتمع مجتمع تقليدي

و الفسحة و أنها حازت على حرية زائدة بمجرد خروجها إلى العمل و أيضا الرجل في مناصب العمل 

و يرى بان عمل المرأة ال معنى له و القوامة للرجل و هو المسئول األول و األخير و أيضا الن 

الالتي ارتئين بان  % 41.87كما قالت احد المبحوثات في حين أن نسبة المجتمع غير متحضر 

 نظرة المجتمع غير ظالمة .

و أيضا تبين لنا بان المرأة مسئولة فقط عن مهام أسرتها بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه و 

و بالتالي فالمرأة هنا مسؤولة فقط عن األسرة و األعباء األسرية فقط مسؤولة  % 52.72هذا بنسبة 

عن األطفال و الزوج و المكوث في البيت فقط . على عكس هذا رأت مجموعة من المبحوثات بان 

 . % 47.27المرأة ليست مسؤولة فقط عن األسرة و هذا بنسبة 

جتمع العربي الزالت سلبية و هذا بنسبة في حين تبين لمجموعة من المبحوثات بان نظرة الم

فالمجتمع العربي حيث أن عمل المرأة هو شيء إضافي و المجتمع العربي محافظ على  % 52.72

المبادئ و القيم التي ال تحول للمرأة العمل و هناك من المبحوثات من قالت بان المجتمع العربي يريد 

رى يريد المال من المرأة لكن ال تعمل و هذا أمر مصدر مال آخر لكن ليس من عمل المرأة أو باألح

 محير إلى ابعد الحدود .
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يرون بان نظرة المجتمع ليست سلبية كما تبين أن طول ساعات  % 47في حين جاءت نسبة 

و قد قسمت هذه النسبة إلى ثالث عناصر  % 77العمل يهمل من الواجبات األسرية و هذا بنسبة 

اتق األطفال حيث أن المرأة العاملة دائما بعيدة عن أطفالها سواء انه في أولها أن اإلهمال يقع على ع

الحضانة أو هو في احد منازل األقارب أيضا أن بعد األم عن طفلها يولد له عقد نفسية في بعض 

 األحيان .

فكما قالت إحدى المبحوثات فانا كرهت عملي لمجرد أنني ارمي بابني في الحضانة لكي 

ناك من المبحوثات من قالت بان اإلهمال يقع على عاتق الزوج في حين أقرت اعمل. و أيضا ه

أغلبية المبحوثات بان النسبة الكبرى في اإلهمال تقع على عاتق العائلة ككل في حين جاءت نسبة 

بال المبحوثات الذين أعطين هذه اإلجابات هن عازبات بطبيعة الحال العازبة ال تجد  % 23

 صعوبات كالمتزوجة .

هن مبحوثات تعرضن إلى مضايقات في العمل سواء  % 29.09في حين تبين لنا بان نسبة 

من طرف المسؤول أو من طرف الزمالء وهذه المضايقات في مجملها ال أخالقية تصل إلى تحرش 

جنسي في العمل. و هذا ما أعدته لنا مجموعة من المبحوثات فصحيح أن النسبة قليلة هنا لكنها 

أة العفيفة الطاهرة تذهب لعمل لتحصيل الرزق تواجه مثل هذه التحرشات في محل رزقها . خطيرة فالمر 

ن كانت قليلة في حين جاءت نسبة  لم  % 70.70وبالتالي فال يجب أن يستهان بهذه النسبة وا 

 يتعرضن لتحرشات جنسية في عملهن.

االجتماعية و و في األخير بين لنا بان جل المبحوثات يؤكدن بان لكل من المشكالت 

حيث أن كليهما يؤثر في  % 56.36التنظيمية تأثير على األداء الوظيفي ال مجال و هذا بنسبة 

 اآلخر فالمجتمع من جهة و المؤسسة من جهة أخرى .
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و من خالل ما سبق ذكره ، و من خالل النتائج المتوصل إليها نخلص الفرضيات االثنان من 

ساس فان الفرضية العامة ، و التي مفادها أن للمشكالت التي بحثنا محققة وصادقة و على هذا األ

تواجه المرأة العاملة تأثير على األداء الوظيفي محققة وصادقة و ذلك في ضوء مختلف الشواهد 

 المذكورة أعاله و كذلك الشواهد التي تحصلنا عليها من خالل دراستنا الميدانية .

 في ضوء الدراسات السابقة :  -ب

تعرضنا في القسم النظري إلى طرح إشكالية البحث في ضوء المراجعة الشاملة لمحاولة بعد 

التعرض إلى مختلف النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة في 

أزمنة و بيئات مختلفة . فلقد توصل كل من لزغد فيروز و هدى محمد السيعي و بعطيط جالل الدين 

 نتائج متشابهة إلى احد ما .إلى 

فمن جهة فان دراسة لزغد فيروز توصلت إلى أن المرأة العاملة تتعرض إلى تحرش جنسي في 

 أنمحيط العمل فصحيح أن هذا الموضوع حساس بعض الشيء لكن هو موجود في مجتمعنا و يجب 

ئما إلى تحرش من طرف يعنى باالهتمام و الدراسة فقد توصلت الباحثة هنا إلى أن المرأة تتعرض دا

المسؤول و هذا نفس الشيء الذي توصلنا إليه. كما تبين من خالل دراسة هدى محمد السبعي بان 

المرأة العاملة تواجه مشكالت تنظيمية في بيئة العمل كما تجد بان أكثر ما تعاني منه المرأة العاملة 

ه من خالل دراستنا حيث أن أغلبية النساء هو التمييز بين الجنسين في أشياء كثيرة و هذا ما تولنا إلي

العامالت يرون بان هناك تمييز بينهن و بين الرجال و خاصة في مسالة االمتيازات و التوقيتات في 

حين بينت لنا دراسة بعطيط جالل الدين بان لالتصال بين العمال تأثير كبير على األداء الوظيفي 

د ال محال فاألداء الجيد مرتبط بطبيعة االتصال بين حيث أن االتصال الفعال يؤدي إلى أداء جي

العمال و هذا ما توصلنا له من خالل دراستنا حيث وجدنا أن أغلبية العامالت يركزن على االتصال 
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المباشر بتالي هنا هذا سيفتح لهن باب المناقشة و االستفسار و يعمل على توطيد العالقات اإلنسانية 

 ال مجال . 

هذه الدراسات تقر بان المرأة العاملة تواجه مشكالت تنظيمية و اجتماعية  و أخيرا فان جل

 تؤثر سلبا على أداءها الوظيفي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخاتمة



  الخاتمة:

إن من أهم مظاهر التغيير في البيئة االجتماعية الذي يمس المجتمعات الحديثة هو النزعة 

التحررية النسوية ويتجلى ذلك من خالل مطالبة المرأة بشيء من حقوقها من تعليم وعمل في مختلف 

أصبحت المرأة في العالم عامة وفي الجزائر خاصة تتواجد في معظم القطاعات  مجاالت الحياة. حيث

 وبنسب متفاوتة.

إن غزو المرأة لمختلف قطاعات العمل تمخض عنه نتائج و أثار عديدة منها ما هو ايجابي 

ك كمساهمتها في بناء و تنمية المجتمع و إحساسها بقيمة انجازاتها و عطائها ، و منها ما هو سلبي تر 

آثاره السلبية على هذه المرأة العاملة ، و الذي يتبين لنا بشكل بارز هو تعدد أدوارها و تكاثف واجباتها و 

تنوع مسؤولياتها ، فبعد ما كانت المرأة سواء كانت عازبة أو متزوجة تمكث في بيتها ، و تكتفي 

ها في المؤسسة فأصبحت بمسؤولياتها المحدودة في البيت أصبحت مسؤولة أيضا على عملها و وضيفت

مسؤولة عن مجموعة من المهام في العمل فاإلدارية في جامعة العربي بن مهيدي واجهت عدة مشكالت 

تنظيمية منها و اجتماعية أثرت و بشكل كبير على مردوديتها في العمل أو على أدائها الوظيفي. فالتمييز 

ل و العمل من جهة و مشكلة المجتمع و النظرة وطول ساعات العمل و عدم القدرة على التوفيق بين المنز 

السلبية لعمل المرأة بالنسبة له وأيضا العادات و التقاليد التي تقيد في بعض األحيان المرأة العاملة و 

التحرش الجنسي الذي أصبحنا نراه بنسب معقولة في إدارات الجزائر بشكل عام و إدارة جامعة العربي بن 

 مهيدي بشكل خاص.

بة لعامالت جامعة العربي بن مهيدي األداء الوظيفي بالنسبة لهن يتأثر بالظروف السيئة ، فبالنس

أيضا بالتمييز الموجود بين النساء و الرجال المحسوبيات ضعف األجر المتقاضي و عدم توافقه مع ما 

الت هو مبذول من جهد عدم الرضا و االستقرار في العمل هذا من الجانب التنظيمي في حين المشك

االجتماعية لهن في نظرة المجتمع السلبية لعادات و تقاليد المشاكل األسرية إهمال األطفال بالنسبة لهن 



بالتالي من خالل كل هذا فان المرأة العاملة الزالت تعاني من المشكالت و بطبيعة الحال فان جل هذه 

العمل . فالمرأة العاملة يجب أن  المشكالت يؤثر على األداء الوظيفي و تعمل على التقليل من مردودية

تجد اهتمام زائد بعض الشيء لكيال تجد إشكال في العمل أو لكيال يتأثر عملها من جهة و أسرتها من 

 جهة أخرى و هذا هو السبب الذي دفع بنا إلى تقديم التوجيهات و االقتراحات اآلتية: 

 .االهتمام بالمرأة العاملة 

  ،لكي تعمل المرأة في راحة نفسية تامة.توفير جو مالئم لظروف العمل 

 .إعطاء أهمية أكبر للمرأة العاملة واالستماع لمشكالتها المتعلقة بالعمل 

 .تحضير العاملة على العمل مثال على ذلك التحضير المادي أو المعنوي 

 لغاء فكرة التمييز بين النساء والرجال ألنها هي األخرى قادرة  تحسين المعاملة مع المرأة العاملة وا 

 على التطوير في المؤسسة.

 .إنشاء حضانات في المؤسسة إن أمكن لكي تطمئن األم على أطفالها 

  صدار عقوبات صارمة على االهتمام بشكل كبير بقضية التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة وا 

 مرتكبيها.

 .توفير مواصالت للعامالت 

 . تشجيع العامالت على العمل 

  ة ألخرى .منح العامالت عطل من فتر 

 .اعتماد السبل جديدة من شانها تحسين ظروف محيط العمل 

  العمل على تزويد العامالت بالمعلومات و المهارات و األساليب المختلفة المتجددة عن طبيعة

 أعمالهن .



  ر و هذا بطبيعة الحال يؤثر على األداء تمحاولة عدم إيصال المرأة إلى حالة من اإلجهاد و التو

 .الوظيفي لها 

  ضرورة االعتراف بمجهودات العامالت تقدير ذلك لما له اثر على رفع الروح المعنوية للعاملة و

 منه على زيادة كفاءة و فعالية األداء .

  إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المستقبلية حول المشكالت التي تواجه المرأة العاملة وتعمل

 على التأثير على أدائها الوظيفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتيجة عامة: 

من خالل تعرضنا في هذا الفصل إلى عرض المعطيات المتحصل عليها من فئة المبحوثين، قمنا 

بتحليل البيانات ومناقشة النتائج على ضوء الفرضيات التي بنيت عليها الدراسة، محاولين ترجمة هذه 

جموعة الحقائق المرتبطة بالدراسة، المعلومات باستخدام األساليب الكمية ذات الدالالت اإلحصائية إلى م

حيث أننا توصلنا إلى النتائج المتعلقة بالبحث على مستوى معين من الموضوعية والدقة. حيث توصلنا 

 إلى النتائج التالية: 

 .المشكالت االجتماعية تؤثر على األداء الوظيفي 

 .المشكالت التنظيمية تؤثر على األداء الوظيفي 

 ات التي تؤثر على األداء الوظيفي للمرأة العاملة.التمييز هو أحد المعيق 

 .طول ساعات العمل يجعل المرأة تهمل من مسؤولياتها تجاه أسرتها 

 .التحرش الجنسي هو أحد أخطر المشكالت التي تواجه المرأة العاملة 

 .األجر الذي تلقاه المرأة ال يعادل ما تقوم به من عمل وجهد 

 ل المرأة على أدائها الوظيفي.تؤثر نظرة المجتمع السلبية لعم 

 .الظروف الفيزيقية السيئة لها تأثير كبير على مردودية العمل 

المرأة العاملة عنصر قادر على العطاء ولكن دائما يتأثر بتلك المشكالت التي من شانها أن تؤثر على 

همالها.  األداء الوظيفي، فال يجب التغاضي عنها وا 
 



 الملخص
إن من المستجدات التي عاشتها المرأة في العصر الحديث قضية العمل، فعلى الرغم من أنه على مدار 
التاريخ كان هناك عدد من النساء انخرطن في سوق العمل بدءا من  النساء الالتي كن يقمن بكثير من 
المهام بدون أجر في ظل الفلسفة الطبقية التي كانت تسود العالم القديم، مرورا بالنساء الفالحات الالتي 
كّن العصب األساسي في عملية اإلنتاج الزراعي خاصة في المواسم التي تحتاج لأليدي العاملة الكثيفة 
كما في موسم الحصاد مثال باإلضافة لمهن أخرى عملت فيها النساء كمهنة القابلة والمرضعة، وعملت 
   نساء أخريات في مجال التجارة كأم المؤمنين السيدة خديجة رضي اهلل عنها فكانت تدير أعمالها عبر

                                                                                                                                                                .عمال وسطاء لها

نجاب األطفال والعناية  لقد بدأت النساء اللواتي اعتدن ممارسة الدور التقليدي للمرأة بالجلوس في المنزل وا 
 ..بهم ينشطن في الحياة العملية. إال أن المسؤوليات المنزلية ال تزال قائمة على أكتاف النساء

ويعتبر تحقيق التوازن بين العمل، والبيت التحدي األكبر لعمل المرأة بانها تسعى جاهدة لتحمل والتنفيذ  
فالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في البيت والعمل يجعلها فريسة اإلحباط والتعب والشقاء. حيث يؤدي 

التعارض بين األدوار المختلفة إلى نشوء عالقات متوترة، وتدهور الصحة البدنية، والغضب، والعدوانية، 
والقلق، واالكتئاب ،حيث ان المرأة العاملة تواجه تحديات كبرى  متمثلة في المشاكل التي تواجهها في 

العمل نصطلح عليها بالمشكالت التنظيمية ، كطول ساعات العمل ،الظروف السيئة، قلة االجر 
المتقاضي مقابل الجهد المبذول ، مشكلة التميز بين الجنسين و اعتبار المرأة عنصر ضعيف ال يقوى 

على العمل عدم االستقرار في العمل ،االجهاد الذي يصيبها، استغاللها في بعض األحيان  أيضا هنالك 
ما يسمى بالمشكالت االجتماعية متمثلة في  نظرة المجتمع السلبية فالمجتمع العربي خاصة يرى ان 

العمل بالنسبة للمرأة شيء إضافي و غير مرغوب فمكانها هو البيت و فقط ، وعادات و تقاليد المجتمع 
الذي تعيش فيه، و منهن من تتعرض لالبتزاز الجنسي و هي اخرطها و  القائمة ال تعد وال تحصى فجل 
المشكالت التي تواجهها تؤثر سلبا على أدائها الوظيفي  فترجع بالسلب على مردودية المؤسسة من جهة  

 .. وعلى اسرتها باألخص ان كانت متزوجة من جهة أخرى

 كلمات مفتاحية 

  في المرأة العاملة ، األداء الوظيفي ، المشكالت االجتماعية ، المشكالت التنظيمية

. 



L'une des évolutions vécues par les femmes dans les questions relatives au 

travail de l'ère moderne, bien qu'à travers l'histoire, il y avait un certain nombre 

de femmes ont été engagés dans le marché du travail à partir de femmes qui 

faisaient beaucoup de tâches sans rémunération dans une philosophie de classe 

qui a prévalu l'ancien monde, en passant par femmes paysannes qui étaient le 

nerf principal dans le processus de production agricole, en particulier dans les 

saisons que vous avez besoin pour le travail des mains-d'œuvre, comme dans la 

récolte, par exemple, en plus d'autres professions ont travaillé où les femmes 

comme une sage-femme de profession et des soins infirmiers, et ont travaillé 

d'autres femmes dans le domaine du commerce en tant que mère des croyants 

Khadija Dieu les bénisse étaient gère son entreprise grâce 

Intermédiaires ses travailleurs.  

Les femmes qui sont habitués moi avons commencé la pratique du rôle 

traditionnel des femmes à rester à la maison et avoir des enfants et de prendre 

soin d'eux actif dans la vie professionnelle. Toutefois, les responsabilités 

domestiques existent encore sur les épaules des femmes.. est de parvenir à un 

équilibre entre le travail, la maison et le plus grand défi du travail des femmes 

qu'il cherche à réaliser et les responsabilités de mise en œuvre sont placé sur elle 

à la maison, au travail les rend proie à la frustration et de la fatigue et de la 

misère. Où le conflit entre les différents rôles conduit à l'émergence de relations 

tendues, et la détérioration de la santé physique, la colère et l'hostilité, l'anxiété 

et la dépression, que les femmes qui travaillent en regard représenté des défis 

majeurs dans les problèmes rencontrés par les Nstalh travailler par des 

problèmes d'organisation, Ktol heures de travail, de mauvaises conditions, le 

manque de justiciable de salaire par rapport à l'effort, le problème de la 

discrimination et les femmes le sexe considéré comme élément faible est pas à 

travailler l'instabilité au travail, le stress qui a frappé il, exploitée Parfois, il ya 

aussi les questions dites sociales représentées dans les attitudes sociales 

négatives de la communauté arabe estime que le travail privé pour Quelque 

chose de femmes supplémentaires et indésirables Fmkanha est à la maison et 

seulement, et les habitudes et les traditions de la société dans laquelle ils vivent, 

et de qui sont exposés au chantage sexuel et sont Akhartha et liste 

d'innombrables problèmes de radis rencontrés par un impact négatif sur le 

rendement au travail Fterdja négativement sur la rentabilité de l'institution d'une 

part, et sa famille, en particulier, qu'ils étaient mariés d'autre part .. Donc prêter 

attention aux femmes qui travaillent est devenu une priorité, ce qui est de la 

responsabilité de l'institution d'une part, la société et la famille de l'autre. 
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 األداءفي المشكالت التي تواجهك و تؤثر على  رأيكتندرج هذه االستمارة لمعرفة 

علم اجتماع تنمية  -تخصص -انجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر ،  إطارالوظيفي لك في 

 اإلجابةو تسيير الموارد البشرية ، و لذا فان نجاح هذا البحث يرتكز على مدى مساهمتكم في 

علمية و  ألغراض إالستضل سرية و ال تستعمل  إجاباتكمبكل صدق ، كما نؤكد لكم بان 

 شكرا على حسن تعاونكم .

 الخانة المناسبة الختبارك .  أمام( Xضعي عالمة )من فضلكي 
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