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 مقدمة:
الدراسات حول العمل يدعويا إىل احلكم بأيه شرط لكل حياة اجتماعية ومسة مميزة  إن تزايد

ائم املنظومة للجنس البشري وقدمي قدم وجود اإليسان، وحىت عصريا احلايل ال يزال أهم دع
االقتصادية والتنموية، وعاماًل مساعدًا على حتقيق التقدم واالزدهار واالستقرار واألمن االجتماعي 
والوظيفي، ومما جيعله حيقق هذه اإلمتيازات التكوين والتأهيل والتدريب الذي يسبق القيام به لتحقيق 

 أداء أفضل للعمال.
مل ضروريًا من خالل وضع إطار قايوين وتشريعي ومن هذا املنطلق كان التنظيم عالقات الع

شهد مفهوم العمل حتواًل  01القرن  لضمان احلقوق والواجبات للعمال يف مؤسساهتم، ومع بداية
يوعيًا وضمنيا يتج عن التغريات اليت مرت هبا اجملتمعات، سيما الرأمسالية وبرزت أثار هذه التحوالت 

تلك األشكال املتباينة لصيغ العمل، سواء من حيث املدة  للعمل، ويقصد هبا يف ظهور صيغ جديدة
واألجر، أو إهناء العمل املوكل للعامل، ويف خضم كل ذلك من عدم األمن الوظيفي وتوفري اليد 
العاملة، وجلت املرأة عامل الشغل لتزيد الطني بلة وتنافس الرجل على عدد املناصب املتاحة الدائمة، 

ملرأة لتدفعها للعمل بصيغ العقود احملددة املدة رغم غياب ضمايات واستغلت املؤسسات حاجة ا
مهنية كافية هلذه الفئة االجتماعية من العمال، وألمهية املوضوع قرريا التناول العلمي له ملعرفة أثر 
حتقيق العقود احملددة املدة لإليتماء املهين للمرأة، وما مدى رضى املرأة وظيفيا واجتماعيا عن عملها 

 لعقود احملددة املدة، وأهم الضغوط االجتماعية اليت تواجهها املرأة بعد تكوينها وتأهيلها العلمي.با
 وبذلك ارتأينا تقسيم املوضوع إىل عدة فصول وجوايب يظرية وأخرى ميدايية.

أما اجلايب النظري فيتضمن ثالثة فصول. قدمنا يف الفصل األول منه اإلطار املنهجي للدراسة، 
أسباب اختيار املوضوع وأهدافه وأمهيته، حتديد اإلشكالية والفرضيات وحتديد ألهم املفاهيم  ويرد فيه

واختيار للمنهج الذي مت اعتماده، والتقنيات املستخدمة والعينة وكيفية اختيارها وجماالت الدراسة 
 والدراسات السابقة.
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اهيته وكذا سوسيولوجيا العمل  ويف الفصل الثاين: )سوسيولوجيا العمل( تناولنا مفهوم العمل وم
 كعلم خيتص بدراسة العمل وتطوره التارخيي.

يف اجلزائر  يف الفصل الثالث: )سياسة التشغيل يف اجلزائر( قدمنا كرويولوجيا للتشغيل وسياسته
حىت وقتنا احلايل، وعرجنا إىل العمل التعاقدي كأحد األشكال اجلديدة للعمل وأهم النظريات املفسرة 

 له.
الفصل الرابع: )املرأة العاملة، الرضى الوظيفي( فقدمنا فيه السياق التارخيي والسوسيولوجي  أما

لعمل املرأة قدميًا وحديثاً، مث أتبعناه بوضعية املرأة اجلزائرية يف عامل الشغل، وتطرقنا بعدها إىل الرضى 
 الوظيفي وأبعاده وكيفية قياسه وأهم النظريات اليت تناولته.

امليداين فقسم بدوره إىل ثالثة فصول: الفصل األول خصص لعرض وحتليل  ويف اجلايب
 البيايات اخلاصة بالفرضية األوىل وتفسريها وعرض النتائج واالستنتاجات من خالل التحليل.

الفصل الثاين: عرض وحتليل بيايات الفرضية الثايية وتفسريها وعرض النتائج واالستنتاجات من 
 خالل التحليل.
لثالث: خصص لعرض النتائج العامة واالستنتاج العام تتبعه خامتة وقائمة املراجع الفصل ا

 واملالحق.
 أهمية الموضوع: -2

يربز املوضوع وأمهيته يف ارتباطه بالعمل بالعقود احملددة املدة، كأحد أهم الظواهر االجتماعية 
تشار يعكس واقع يفرض يفسه املرتبطة بأشكال العمل، وأيضا ملا للعمل بالعقود احملددة املدة من اي

 على مستوى كل القطاعات االقتصادية واالجتماعية.
ظهور فئة عمالية جديدة حتاول تشكيل هوية اجتماعية وهي فئة العمال املتعاقدين وما تواجهه من  -

واالجتماعي، وكذا ما مدى رضاها عن هذا الواقع الذي جتد يفسها  معيقات يف االيدماج املهين
 على الدخول فيه. جمربة غالباً 
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املرأة العاملة اليت تشكل لوحدها أمهية للموضوع مع كل اجلدل القائم حول عملها كزوجة وأم وبنت  -
وصراع األدوار بني عملها داخل وخارج املنزل واملهن النسائية اليت متارسها، باإلضافة إىل العدد 

وخاصة مع تنظيم العمل بالعقود  الكبري من النساء املتخرجات من اجلامعة واليت اضطرريا للعمل،
 احملددة املدة وكأحد أهم املؤثرين يف إعادة هيكلة اجملتمع.

 أسباب اختيار الموضوع: -1
 أسباب ذاتية: -

ميول حنو تناول املواضيع األكثر عملية، خاصة اليت تتعلق باملرأة اليت تعد أحد أهم الظواهر  -
 االجتماعية بعملها وتأثريها يف بناء اجملتمع.

ثة شخصية بطرح هذا االيشغال وحدوث يقاش حول املوضوع، حيث أن املرأة بعملها حاد -
بالعقود احملددة املدة قد سامهت يف تعفن الوضع اخلاص بالباحثني عن العمل خاصة الشباب 

 ولذلك قررت الدراسة العلمية للموضوع. أة باحتكار سوق العمل بيد عاملةواهتامهم للمر 
 أسباب علمية: -

قاراب العلمي من موضوع عمل املرأة كأحد أهم االهتمامات احلالية للمجتمع حماولة اال -
 اجلزائري، وأيضا من موضوع العقود احملددة املدة وتأثريها يف البناء واهليكل االجتماعي.

البحث عن العوامل اليت تدفع املرأة للعمل هبذه الصيغ من العقود احملددة املدة لإلثراء العلمي  -
 سباب الفعلية..والكشف عن األ

إبراز السياق التارخيي لعمل املرأة، حيث أيه قدمي قدم اإليسايية واجلدل القائم حوله يدور  -
 حول عمل املرأة حديثاً وأثاره على املستوين االجتماعي واالقتصادي.

 أهداف الدراسة: -3
 إن إجراءيا هلذه الدراسة يهدف إىل:

 احملددة املدة واألساليب املتبعة يف التوظيف. الوقوف على العالقة بني عمل املرأة والعقود -
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التوظيف العلمي جململ ما درسناه يف السنوات األخرية من حيث املنهجية العلمية واإلطار  -
 النظري وربطها بالواقع االجتماعي لتأكيد الفرضيات أو يفيها.

ددة املدة وتقدمي زيادة الاراكم املعريف بإثراء الدراسات حول عمل املرأة والعمل بالعقود احمل -
شروحات وتفسريات للموضوع، ينطلق منه باحثون آخرون إلجراء حبوث ودراسات 

 مستقبلية، خاصة يف ما يتعلق بعمل املرأة.
 اإلشكالية: بناء -4

إن الديناميكا اليت عرفتها األيظمة العاملية أحدثت تغريات كبرية على خمتلف أيساق البناء 
وباألخص يف  ايعكاس على التحوالت البنيوية يف النظام االقتصادياالجتماعي وكان هلذه التغريات 

منظومة العمل، مما فرض على التسيري العقالين للمنظمات التوفيق بني االحتياجات الفعلية للمؤسسة 
من اليد العاملة مع حجم يشاطها احلقيقي لتصبح أغلب املؤسسات ختضع عماهلا لعالقات تعاقدية، 

ن لفارة زمنية طويلة صار أمراً صعبًا ويشكل إشكااًل حبد ذاته، وهو ما يعرف فتأمني منصب عمل آم
أمن الوظيفي، وملواجهة األزمة يف سوق العمل ظهرت صيغ جديدة للعمل جعلت سوق الاآلن بال

العمل يتجه حنو مروية العمال، وهي جلوء املؤسسات إىل تقليص حجم العمال وأيضا مروية التعاقد، 
ؤسسات مع مواردها البشرية عن طريق عقود فرعية توضح طبيعة األجر ومدة العمل،  حيث تتعامل امل

 كل ذلك لتغطية العجز واخللل يف توازن طلبات وعروض العمل.
 01-00واجلزائر كغريها من دول العامل ايتهجت هذه السياسة يف التشغيل بعد صدور القايون 

ويعطي  (SGT)دية الذي يلغي القايون العام للعامل املتعلق بعالقات العمل الفر  00/10/0001بتاريخ 
 .(1)حرية أكثر ألرباب العمل يف جمال التشغيل والتسريح واللجوء إىل العقود احملددة املدة

ومنذ ذلك التاريخ ايتشرت صيغ العقود احملددة املدة وتزامن ذلك مع خروج املرأة للعمل بعد 
ية التعليم، كما أينا جند أن عدد الطالبات املتخرجات من تكوين علمي وأكادميي وعمته جمايية وإلزام

                                                           
(1)  Slimane BEN ELHADJ, La flexibilité de l’emploi, Reme Algérienne du travail, N°29, 

1998, P11. 
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وفق اإلحصائيا اليت اجلامعة أصبح أعم من الطلبة الذكور على مستوى كل التخصصات تقريبا، حيث 
 000وضحت أيه من  0101حتصلنا عليها من مديرية النشاط االجتماعي لوالية غرداية لسنة 

 .(1)يساء %30بة رجل، أي يس 33امرأة و 000متعاقد جند 
خاصة وأن العمل حيتل مكاية أساسية يف  لذلك سعت املرأة للبحث عن ايتماء للتنظيم املهين،

لتأمني إيدماجهم وبناء هوية  بناء هوية األفراد ويوفر االستقاللية املادية واحلماية االجتماعية
ذه احلاجة ودعمت توجهها سوسيومهنية، ومبا أن املرأة كايت حباجة إىل العمل استغلت املؤسسات ه

للعمل بالصيغ احملددة املدة، وهبذا أسهمت املرأة يف واقع اجتماعي أعاد فيه تنظيم العمل هيكلة 
اجملتمع، وأظهر هويات وفئات مهنية واجتماعية جديدة حتاول التموقع فيه، والذي لفت ايتباهنا هو 

احملددة املدة بنسب عالية، كل ذلك رغم إقبال النساء خاصة املتخرجات من اجلامعة للعمل بالعقود 
ضعف احلماية التشريعية والقايويية هلا، وبالرغم مما أحدثته هذه الصيغ من العمل احملددة من قيمة 
العمل كضمان اجتماعي ولذلك قرريا البحث عن العوامل اليت تدفع املرأة للعمل بصيغ العقود احملددة 

 اعي للعمل هبذه العقود وطرحنا التساؤل التايل:املدة، وعن مدى رضاها املهين واالجتم
 هل حيقق عمل املرأة بصيغة العقود احملددة املدة الرضى املهين واالجتماعي هلا؟ -

 ماهي العوامل اليت تدفع املرأة للعمل هبذا الصيغ احملددة املدة؟ -
 الفرضيات: -5
 ال حيقق عمل املرأة بصيغة العقود احملددة املدة الرضى الوظيفي هلا. -
 حيقق عمل املرأة بصيغة العقود احملددة املدة الرضى االجتماعي هلا. -

 :تحديد المفاهيم -6
يعترب حتديد املفاهيم أهم املراحل النظرية يف مراحل البحث السوسيولوجي لضبط العناصر 

ث الرئيسية يف الظاهرة املدروسة وملا هلذه املرحلة من دور يف إدراك املعىن واملفهوم املقصود يف البح
 ومنه كايت مفاهيم الدراسة كاآليت:

                                                           
 .مبديرية النشاط االجتماعي لوالية غرداية 5102( جدول يوضح إحصائيات لعدد املتعاقدين اجلامعيني لسنة 3امللحق رقم )  (1)
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 عقد العمل: -
إن املفهوم التقليدي لعقد العمل يتسع يومًا بعد يوم، رغم الطابع املبديء الفردي للعقد، فإن 
االلتزام اجلماعي وأحيايًا الويل، وال يغطي العقد العمل الشخصي فقط، بل ميتد إىل ظروف العمل 

 .(1)العمل األعم وحىت إىل قسم من احلياة خارج
إذن عقد العمل هو عبارة عن عالقة تربط العامل وصاحب العمل، حتدد فيه شروط العمل من 

 األجر، ومدة العمل وطريقة العمل.
 عقد العمل المحددة المدة: -

: يشري هذا املصطلح مبعناه العام إىل أي يشاط أو جهد موجه حنو إجناز Travailالعمل  -
 إطار العقود احملددة املدة فقد جاء يف كتاب "قايون العمل" أيه العمل يف . أما عن(2)هدف معني

ميكن إبرام عقد العمل ملدة حمدودة »: 0000جويلية  0املؤرخ يف  00-00)أمر رقم  00حسب املادة 
 بالتوقيت الكامل أو التوقيت اجلزئي يف احلاالت املنصوص عليها صراحة أدياه:

ذات مدة حمدودة أو مؤقتة حبكم طبيعتها، ويبني بدقة  عندما يتعلق األمر بنشاطات أو أشغال -
 .(3)«عقد العمل يف مجيع هذه احلاالت مدة عالقة العمل وأسباب املدة املقررة

إذن فاملفهوم اإلجرائي لعقد العمل احملدود املدة يعرف بأيه عقد عمل ولكن يتميز باملدة الزمنية 
احب العمل، وقمنا باختيار العقود احملددة املدة حمددة، يفسخ بعدها العقد أو حيدد حبسب حاجة ص

اليت يتسم عملها بالدميومة، ولكن مبقابل العقد الغري دائم والقابل للتجديد، ويالحظ هذا النوع من 
 العقود خاصة يف القطاعات اخلدمية كاملستشفيات واإلدارات واملدارس...اخل.

                                                           
، تر: حسني حيدر، منشورات عويدات، بريوت، باريس، ديوان املطبوعات سوسيولوجيا العملجورج فريدمان، بيار تافيل: (1)

 .141، ص1891، 1اجلامعية، اجلزائر، ط

 .198، )د.ط(، ص3002، دار مدي، قاموس مصطلحات علم االجتماعفاروق مداس:  (2)

مدعمة باالجتهاد  3009فرباير  32قايون العمل يف ضوء املمارسة القايويية، النصوص الكاملة للقوايني وتعديالهتا إىل غاية  (3)
 .9، ص3008، منشورات بارى، 4القضائي، ط
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 :العاملة المرأة -
مبفهوم العمل بصفته أحد أشكال احلياة االجتماعية طًا وثيقًا يرتبط ارتباإن مفهوم عمل املرأة 

منذ القدم، واملرأة شاركت الرجل يف العمل بدون كل هذا اجلدل حول مفهوم عمل املرأة، ولعل 
ود إىل الدور الذي تلعبه املرأة داخل املنزل وتراجعه، وقدمت "كاميليا إبراهيم عبد عاخلصوصية ت

املرأة اليت تعمل خارج املنزل وحتصل على أجر مقابل عملها وهي اليت »بأهنا:  ةالفتاح" املرأة العامل
 .(1)»تقوم بدورين أساسني: دور ربة البيت ودور املوظفة

 الرضى الوظيفي:
العمل جزءًا هامًا من حياتنا، ومبرور الوقت داخل هذا العمل شكل كل من فرد جمموعة  ميثل

 . (2)العمل وهذا ما يطلق عليه بالرضى عن العمل اآلراء واملعتقدات واملشاعر حول هذا
ولتحديد أكثر دقة ملفهوم الرضى عن العمل يدرج تعاريف لعدة باحثني، قد ختتلف زاوية 

 يظرهتم للرضى الوظيفي.
فقد جاء هذا املفهوم يف الاراث اإلسالمي )القرآن والسنة( وكتابات العلماء املسلمني، حيث 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَي ن الكرمي يف قوله تعاىل: وردت كلمة الرضى يف القرآ َرِضَي اللَُّه َعن ْ
 "الصابوين" أن اهلل تعاىل يف الدار اآلخرة يعطي سيديا حممد  . ولقد ورد يف تفسري[1البينة: ] َربَّهُ 

وهو الفوز واملخلوق لرضى املتبادل بني اخلالق حىت يرضيه يف أمته، وفيما أعده له من الكرامة وا
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ العظيم. قال تعاىل:  وقال  . [000املائدة: ]  َرِضَي اللَُّه َعن ْ

أرضى مبا قسم اهلل ». وقال أيضا: «الطيبة ومشاعره بأفكاره الناس أغىن الراضي إن» : املصطفى 
 .«تكن أغىن الناس

                                                           
 .110، ص1894، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، سيكولوجية المرأة العاملة: كاميليا إبراهيم عبد الفتاح (1)

 .334، ص3002، دار اجلامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، السلوك التنظيمي، مدخل بناء المهاراتأمحد ماهر:  (2)
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حتقيق »الرضى بأيه:  (American heritage dictionary)مريكي وعرف معجم الاراث األ
. ويشري "ياصيف عبد اخلالق" يف اجمللة العربية لإلدارة املعنوية «وإشباع رغبة أو حاجة شهوة أو ميل

بأن الرضا الوظيفي  00يف الصفحة  0010سنة  0ب "الرضا الوظيفي وأثره على إيتاجية العمل، العدد 
الوظيفة ويتفاعل معها  ع وظيفته وعمله فيصبح إيسايا تستغرقه يتكامل فيها الفرد ماحلالة اليت»هو: 

 .(1)«من خالل طموحه الوظيفي ورغبته يف النمو والتقدم حتقيق أهدافه االجتماعية من خالهلا
من الشعور النفسي  ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن مفهوم الرضى الوظيفي هو حالة

وتفاعالت اجتماعية إجيابية مع مجاعة ومؤسسة  سلوكاتيارجم هذا الشعور يف بالسعادة واالستمتاع 
العمل وحىت احمليط االجتماعي، وتوجد جمموعة من املصطلحات اليت شاع استخدامها للتعبري عن 

واالجتاه النفسي  (Morale)والروح املعنوية  (Satisfaction job)مشاعر الرضا منها: الرضى الوظيفي 
 أو طالع وكثريًا ما تتداول يف العامية هلجة )راه املورال (attitude tonardy th job)حول العمل 

 طايح( للتعبري عن الرضا.
 المنهج والتقنيات المستخدمة:  -6

 المنهج المستخدم:
يعد املنهج العلمي طريقة للتفكري والبحث، تعتمد على حتصيل املعرفة العلمية حول الظواهر 

اإلشكالية ولو بشكل  تساؤالت التحقق من الفرضيات واإلجابة عن املدروسة، ولكي تصل إىل
يسيب، وقد فرض علينا موضوع البحث املنهج املستخدم واألدوات واألساليب املنهجية املستعملة 

املنهج الذي يساعديا على »جلمع البيايات، لذا اتبعنا املنهج الكمي، الذي يعرفه "أمحد عياد": 

                                                           
 -23نشر والتوزيع، عمان، األردن، ص، دار صفاء للالرضا الوظيفي، أطر نظرية وتطبيقات عمليةسامل تيسري الشرايدة:  (1)

22. 
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سط املهين، وهو املنهج العلمي الذي يقوم أساسًا على وصف الظاهرة املدروسة امليداين للو  االقاراب
 .(1)«أو املوضوع حمل الدراسة

طريقة وصف الظاهرة املدروسة »و "حممد حممود الذييبات" بأيه:  ويعرفه "أمحد بوحوش
ا للدراسة اشتماهليرها كميا عن طريق مجع البيايات املقننة عن املشكلة وتصنيفها وحتليلها و وتصو 

 .(2)«الدقيقة
وكان اختياريا للمنهج الكمي لقدرته يف تكميم البيايات واملعطيات واإلحصائيات اليت يتم 
إحضارها واستخراجها من الواقع املدروس وتفسريها، ويساعده يف ذلك األسلوب اإلحصائي وحتليله 

 القاراب من ظاهرة عمالة املرأةللبيايات اليت مت مجعها، وأخريًا ختام ذلك بالتحليل السوسيولوجي ل
 بالعقود احملددة املدة ومدى رضاها االجتماعي والوظيفي.

 التقنيات المستعملة: -8
علمي أدوات وتقنيات منهجية، يبني هبا طريقة علمية جلمع البيايات واإلجابة عن  لكل منهج

اليت استعملناها  اإلشكالية بالتحقيق من الفرضيات املطروحة للدراسة، وأهم األدوات املنهجية
 التقنيات التالية:

 االستمارة: -
التقنيات واألدوات شيوعًا واستخدامًا يف جممل الدراسات اإليسايية  هي أحد أكثر

واالجتماعية، ذلك ألمهيتها يف مجع البيايات من الواقع وهي تقنية تسهل لنا عملية طرح سؤال 
ليه، ومتت عملية بناء االستمارة باالعتماد اإلشكالية بأسلوب يستطيع التحقق واإلجابة النسبية ع

على مؤشرات التحليل املفاهيمي ومن هنا تظهر أمهية بناء املفاهيم اليت يتم استعماهلا يف االستمارة، 
وكذلك البد من عملية إعداد استمارة أولية قمنا باختيارها جترييب لنتأكد من مالئمة األسئلة 

                                                           
 .21، ص3008، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 3، طمدخل المنهجية البحث االجتماعيأمحد عياد:  (1)

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش وحممد حممود الذييبات:  (2)
 .83، ص1881
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ما عرفها "رميون كيفي ولوك فان كمينهود" االستمارة باهنا: للمبحوثاث، وبذلك تكون االستمارة ع
عبارة عن منوذج يضم جمموعة من األسئلة توجه لألفراد للحصول على معلومات حول املوضوع أو »

  .(1)«مشكلة البحث
يركز التحقيق باالستمارة على طرح سلسلة من األسئلة على جمموعة من املبحوثني، تكون يف 

بأوضاع املستجوبني االجتماعية واملهنية  تمع إحصائي معني، تتصل هذه األسئلةالغالب ممثلة جمل
والعائلية، وبآرائهم، ومبوقفهم من أراء أو رهايات إيسايية واجتماعية وبتوقعاهتم ومبستوى معرفتهم أو 

 .(2)وعيهم بالنسبة إىل حدث أو مشكلة أو أي يقطة أخرى هتم الباحثني
ارة يف الدراسة اليت قمنا هبا ألهنا ستغطي جوايب املوضوع املدروس، ومت اعتماديا على االستم

وكايت مصادر األسئلة املطروحة وفقًا للمؤشرات النابعة من التحليل املفهومي، حيث تضمنت سؤاالً  
 كايت على الشكل التايل:

ورة : والذي تضمن أسئلة البيايات الشخصية والعامة للمبحوثني وهذا إلعطاء صالمحور األول
 .أسئلة 10ر واضحة عن العينة وخصائصها وكان يف هذا احملو 

( وتتوزع على 00( إىل السؤال رقم )11سؤاال ,من السؤال رقم ) 00وقد تضمن  :المحور الثاني
 ظيفي للمرأة العاملة بالعقود احملددة املدة مؤشرات الفرضية األوىل املتعلقة بالرضا الو 

( وتتعلق 00( إىل السؤال رقم )03أسئلة من السؤال رقم ) 11ثالث احملور الثالث :تضمن احملور ال
 وجود رضا إجتماعي للمرأة العاملة بالعقود احملددة املدة .بالفرضية الثايية اليت مفادها 

مت توزيع االستمارات مع مقابلة املتعاقدات أثناء مألها و سؤال املبحثوتات عن احلالة املهنية لعملهن 
 ليت حتتاج توضيحا .وشرح لألسئلة  ا

                                                           
، تر: يوسف اجلباعي، املكتبة العصرية، بريوت، دليل الباحث العلمي في العلوم االجتماعيةرميون كيفي، لوك فان كمبنهود: (1)

 .332، ص1881، 1ط

، دار القصبة الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماعسعيد سبعون، حفصة جرادي:  (2)
 . 112، ص3013للنشر، اجلزائر، 
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امرأة متعاقدة لدى مديرية النشاط االجتماعي لوالية  0100من جمموع  فرد للعينة011وقد إخاريا 
 .لتمثيل جمتمع البحث 0101غرداية لسنة 

 الدراسات السابقة: -9
 دراسة محلية: -

ة املاجستري لكرمية بن قومار بعنوان العمل بصيغة العقود احملددة املد شهادة دراسة لنيل
السنة  (EPTPG)وااليدماج االجتماعي دراسة ميدايية باملؤسسة العمومية لألشغال العمومية بغرداية 

 .0100/0100اجلامعية 
هتدف إىل دراسة أثر العمل بالعقود احملددة املدة على ايدماج العاملني هبا اجتماعيا،  وكايت

كايت الوظيفة املهنية للعمال بصيغة   ومن أجل اإلجابة عن اإلشكالية مت طرح الفروض التالية: كلما
العقود احملددة املدة أقل استقرار واستمرارية، كان ايدماج العمال مهنيًا ضعيفاً. أما بالنسبة للعينة 

 عامالً. 000املستخدمة فقد بلغ عددها 
 أهم النتائج املتوصل إليها:

ن احتمال الالاستقرار كلما كايت الوضعية املهنية للمبحوثني أقل استقرار واستمرارية كا -
 األسري أكرب.

كلما كايت احلماية االجتماعية اليت يوفرها العمل التعاقدي حمدودة كان االيدماج األسري  -
 واالجتماعي للعمال املتعاقدين أقل استقرار.
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 تمهيد:

أهم أشكال احلياة االجتماعية منذ بدأ احلياة اإليسايية ذلك أيه كان  كأحدإن تعرضنا للعمل         
مع منو  و .....()صيد, زراعة.من عمل ليعيش اإليسان األول  دوتكييفها, فالبصراعا مع الطبيعة 

لتحوالت يف نه مل يتغري كمفهوم وكان لكللعمل ول االجتماعيةالنظرة  اختلفتو تطورها اجملتمعات 
بالعمل إشكاال  االلتحاقأثر على منظومة العمل وتنوع أشكاله و صيغه وأصبح  االقتصاديةاأليظمة 
 للعمل.كأطر جديدة العقود احملددة املدة   وايتشرتحبد ذاته 

باحثني كل هذا سنحاول التطرق إليه يف هذا الفصل منطلقني من مفهوم العمل وتطوره عند ال
مل وظواهره و أشكاله و كل ما العمل كعلم يدرس الع اسوسيولوجيالسوسيولوجني مث التعرف على 

خيص العمل كظاهرة اجتماعية و بعدها سياسة التشغيل يف اجلزائر و العمل التعاقدي كأحد األشكال 
  احلديثة للعمل .
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I-  العمل:مفهوم 
سة العمل كصفة مميزة للجنس البشري، وهلذا قبل إن هذا االهتمام الكبري بالعمل يدعويا إىل درا

 البحث يف سوسيولوجيا العمل كمنهج لدراسة العمل علينا أوالً أن يعرف ماهو العمل؟
تباين اجملتمعات واختالف البنيات البيئوية مع التقدم التقين والتطور اهليكلي يف املستوى  يعد

ك وشرط لكل حياة اجتماعية، ولعل االختالف االقتصادي معيارًا مهمًا لوجود العمل كقاسم مشار 
يكمن يف زاوية رؤيتنا للعمل، فأصحاب النظرة النفعية اليت يتبناها منذ عهد متأخر معظم هنا 

الوظيفة اليت يقوم هبا اإليسان »" تعرف العمل بأيه: 0000االقتصاديني الليرباليني مثل "كولسون 
إذن فقد ركز "كولسون" على القيمة اإليتاجية  ،«خلدماتبقواه اجلسدية واخللقية إليتاج الثروات وا
، ويف اجتاه «العمل اإليساين يركز أساسًا على خلق املنفعة»للعمل، وأضاف "هنري بَرغسون" بأن: 

فإينا جند سلوك احليوايات الغرائزي مشابه لظواهر العمل أال خيلق هو أيضا  معاكس لنقض هذه النظرة
. ولذلك ظهرت يظرة أخرى للعمل تستند على العالقة (1)نظمة إليها؟منفعة، ضمن اجملموعات امل

تنظيم الصراع ضد »" العمل بأيه: 0013الدينامية القائمة بني اإليسان والطبيعة، حيث عرف "بارويت 
اشتمال العمل على الصناعة. وعاجل وهنا مت الاركيز على اجلايب التقين و  «الطبيعة يف إطار اجتماعي

بالتشديد على التغريات األساسية، التقنية اليت يقوم هبا اإليسان للطبيعة، وهي بدورها ماركس العمل 
تتفاعل لتطويره، وذكر يف كتابه "رأس املال" بأن العمل هو عقد قائم بني اإليسان والطبيعة، حيث 

الطبيعة  يلعب اإليسان ذاته جتاه الطبيعة دور إحدى القوى الطبيعية... فيسهم يف الوقت ذاته بتغيري
 اخلارجية وطبيعته اخلاصة منمياً مواهبه الكامنة فيه.

                                                           
، تر: حسني حيدر، منشورات عويدات، بريوت، رسالة في سوسيولوجيا العملجورج فريدمان، بيار يافيل: ايظر للكاتب  (1)

 . 13 -11، ص1891، 1باريس، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ط
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إن هذا التفاعل بني اإليسان وبيئته من خالل التقنية يكون يف النهاية العنصر احملرك الذي 
يفسر التطور والثروة يف اهليئات االجتماعية، فالتفاعل وحده يقدم جوابًا مقنعًا للمسألة اليت بقيت 

 .(1)ر النظم تفكرياً وعمقاً، مثل يظام "دور كامي"، أي الدينامية االجتماعيةغامضة، حىت يف أكث
وإذا فرضنا أن العمل يتضمن هدفاً، فال ميكن اعتباره مع ذلك غاية يف ذاته، إذ ال هدف عاماً 
للعمل ميكن إثباته بشكل مطلق، حيث أينا إذا ربطنا العمل بالطبيعة بشكل آخر يضيع الوقت 

العمل وجنرده من اجملموعات االجتماعية، اإلثنية واألطر الثقافية اليت جيري فيها... بالتفلسف حول 
حيث األعمال اليدوية كأحد أشكال العمل مل تكن مقدرة على أهنا قيمة يف عدد من اجملتمعات 
وتركت للطبقات االجتماعية السفلى، ومن جهة أخرى جند الفنان يرسم لوحة مثاًل ال خيضع لضغط 

واإلكراه وال خيضع أيضا خللق منفعة، حبيث يصبح العمل سلوكًا يعرب عن امليول الشخصية  احلاجة
 .(2)الدفينة ليساعدها على التحقق

إن هذه التفاعالت بني يشاط العمل والشخصية تظهر الزاوية النفسية للعمل ودوافع العامل 
ت فعله جتاه يشاطه يف العمل ودرجات الوعي، أو االكتفاء املهين اليت يتوصل إليها، وكذلك ردا

وفرص الارقية وحتقيق الذات وتنتقل هذه التفاعالت حىت يف حالة الال عمل، ومواقفه جتاه عائلته 
وعالقاته االجتماعية وحمتوى أوقات فراغه، وهنا يؤكد على عنصر اإللزام الذي مييز يشاطات العمل، 

( وبينوا أن مصدر اإللزام 0001)هينشو اإليكليز بدراسات حول املوضوع  حيث قام علماء النفس
يف العمل، إما داخلي أو خارجي: داخلي ينبثق عن النزعة خلدمة اجملتمع، أي عن مثل عليا أو عن 
حاجة للخلق الفين، أو عن حبث مبتكر يف العلوم، التقنيات... أما عن مصدر اإلكراه اخلارجي فقد 

 .(3)ا الضغط االقتصادييكون القوة اجلسدية وإما اإلقناع النفسي وإمن

                                                           
 . 13ار يافيل: مرجع سابق، صجورج فريدمان، بيللكاتب  ايظر (1)

 . 11-14 -12يفس املرجع، ص (2)
 . 32يفس املرجع، ص (3)
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وهبذا يكون قد اقاربنا من العمل يسبياً، اجتماعيًا وإيساييًا إلزدواجيته وتعدد يشاطاته، ويشري 
يف هذا اإلطار إىل مسامهة ابن خلدون يف إعطاء التفسري االجتماعي للعمل، حيث وضح بأن طبيعة 

ن االجتماعي ينتج االجتماعي وبذلك املعاش االقتصادي يف املدينة هي اليت تنتج الصنائع، حبيث أ
اجتماعية وحتديايا له يفلت من كل منهجية وجيعلنا يستخرجه من حصيلة الطرح  يكون العمل ظاهرة

والنقض، حبيث يدرس كل زاوية مث ينقضها لنربز زاوية أخرى مث إغفاهلا أو جتاهلها، فمثاًل تقسيم 
، حيث يرى األول يف العمل صراعًا اجتماعياً العمل مل يدرس باألسلوب يفسه مع ماركس ودور كامي

قبل كل شيء، بينما يرى فيه اآلخر متاسكًا عضويًا ذلك أن األول يستعمل طريقة جدلية، بينما 
 .(1)يستخدم اآلخر منوذجاً تنظيمياً 

لذلك وجب علينا أواًل حتديد يوع األحباث الذي يتمسك به، وميكن ممارسته يف خمتلف ظواهر 
نسى أثر التحوالت يف اجملتمعات على مفهوم العمل احلديث الذي يربز يف اجملتمعات العمل وال ي

ذات البيئة األقل تطوراً من الناحية التقنية واألقل حترراً من البيئة الطبيعية، بينما يف اجملتمعات الرأمسالية 
"جمتمعات ، ضاق مفهوم العمل وأصبح حمدد ومرتبط بالعمل املأجور ضمن 01ومع بداية القرن 

وسيلة ملسامهة الفرد يف »العمل" وأصبحت الوظيفة أساسًا للهوية االجتماعية، وحتول العمل إىل: 
ازدهار وتطور اجملتمعات، وأساس العالقات االجتماعية وااليدماج والتكيف ومصدر لتطوير الذات 

ل وهو ما . وهو ما ساهم الحقًا يف بروز أشكال جديدة للعم(2)«ولتحقيق التوازن الشخصي
 سنتطرق إىل صيغ العمل اجلديدة يف حمور العمل التعاقدي.

 
 
 

                                                           
 .48جورج فريدمان، بيار يافيل: مرجع سابق، ص (1)

، رسالة ماجستري، قسم علم االجتماع، جامعة العمل بصيغة العقود المحدودة المدة واإلندماج االجتماعيكرمية بن قومار:   (2)
 .22، ص3012-3013غرداية، 
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II-  :سوسيولوجيا العمل 
حىت يتسىن لنا فهم البدايات األوىل لسوسيولوجيا العمل كمنهج أو فرع مهم لعلم االجتماع 

كي يتسىن لنا البد من تقدمي يبذة تارخيية ملناهج الدراسة يف هذا اجملال عرب التاريخ اإليساين، وأيضا ل
 فهم يشؤوه كأحد أهم فروع علم االجتماع.

 نبذة تاريخية لسوسيولوجيا العمل:  -2
يثري يف اجملتمع مشاكل تتعلق مبنهجيته بني الشعوب دوي التقنيات الزراعية، أو  بدأ العمل

ها شيئاً احلرفية البدائية، أو حىت اليت تعتمد على الصيد )عدا فارات قبل التاريخ واليت ال يعرف عن
تقريباً( مل يكن العمل يتميز بشيء أبدًا عن سائر النشاطات اخلاصة أو اجلماعية. فاحلياة القبلية، 
العائلية، الطقسية كايت ختلط بني ممارسة العبادة والطقوس وبني النشاط االجتماعي والوظائف 

ند ومصر القدمية كان اإليتاجية...، ومل تكن ختضع ألشكال تقسيم العمل املتطور، ففي الصني واهل
ينظر إىل العمل على أيه إرهاق وغل وهذا ما أكسبه حقا معينا، أدى إىل بعض التحديدات 
واألحكام اخلاصة به، وجعله ينطوي على تصنيفات وأوصاف تنظيمية يتم التدريب املالئم وتسليم 

أهنا أيظمة اجتماعية، املهارات اليدوية والوصفات يف شبه سرية أو على األقل يف جو من األلغاز ك
فاملهن الصناعية األوىل كايت تتضمن غموضًا ومتطلبات مبقدار األعمال الزراعية...، وهذا ما جعل 

 .(1)العمل غري منقح غري مدروس حبد ذاته
أما العصور اليويا رومايية وبشكل عام جمموعة حضارات احلوض املتوسط، فاركت إثباتًا عن 

أكثر، فأفالطون وأرسطو مل يأيفا من جعل أحباثهما تتناول النشاط اهتمامها بالعمل املتشابك 
 العملي وحىت العمل حبد ذاته، على أن حتليالهتما بقيت خاضعة مبنهجية اجتماعية غري علمية.

                                                           
 .41 -44صجورج فريدمان، بيار يافيل: مرجع سابق،  (1)
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أما الفلسفة فكايت تعرب خاصة عن اجلو الفكري، مع ذلك ففي هناية اإلمرباطورية الرومايية 
العامة واحلربية تظهر يف بيزيطة ويف الصني كمواضيع لكتب ستنقل إلينا بات العمل احلريف واألشغال 

 عدد من املعلومات التقنية املهمة العائدة لعلم التكنولوجيا أكثر منها لدراسة العمل.
ايتشار العقائد املسيحية قبل العصر اإلقطاعي رافقته تغريات بارزة يف أوضاع العمال الذين  إن

وقرى ريفية، إال أن شروط العمل لدى الفالحني والقرويني واألرقاء وعمال جتمعوا أكثر يف مناطق 
املقطوعية واحلرفيني مل تدرس عن كتب، وبالرغم من ذلك فالعقيدة اليت صدرت تدرجييا عن املسيحية 

 .(1)طوال القرون الوسطى أضافت أسلوباً جديداً للتأمل يف العمل
م، حيث أعطى العمل 3سالمي، بداية من القرن ويف مقابل من ذلك ال ينسى دور الفكر اإل

قيمة ومعىن مقدس، حيث أصبح واجبًا مثله مثل العبادات األخرى، كالصالة والصيام، هذا التثمني 
لقيمة العمل ومفهومه بصفة عامة مهما كان جماله، قاد إىل ازدهار العلوم يف كل اجملاالت، سواء 

للعمل باعتباره قيمة أخالقية تربز السعي للربح وكسب املال  الدينية أو الدييوية، وهذه األخرية أعطت
 .(2)يف إطار شرعي

وحنن هنا ال يكون متعصبني للحضارة اإلسالمية، بل هي احلقيقة اليت يتم إغفاهلا يف معظم 
احلضارة اإلسالمية كان هلا الفضل يف ايتعاش العلوم  ء األجنبية وحىت العربية، ألنالكتب سوا

نهج العلمي، الذي يعتمد على التجربة والقياس يف بناء الفروض واحلقائق وتقدميها وإصباغها بامل
للعامل إلمتام مبدأ الاراكمية، ويذكر هنا أن من بني العلماء املسلمني الذين حبثوا يف مفهوم العمل  

ج كظاهرة اجتماعية "ابن خلدون"، حيث وضح أن طبيعة املعاش االقتصادي يف املدينة هي اليت تنت
لنا الصنائع، وبذلك يكون من األوائل الذين يادوا إىل دراسة العمل بالبحث يف الشروط االجتماعية 

 اليت أيتجته بصفته ظاهرة اجتماعية مرتبطة باإليسان أساساً.

                                                           
 .42جورج فريدمان، بيار يافيل: مرجع سابق، ص (1)
 .20كرمية بن قومار: مرجع سابق، ص  (2)
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ومن خالل كل هذه املعطيات فالعمل كان يفهم من عدة زوايا وتأكد ذلك من األحباث اليت 
مقياس العمل اآليل وأصبح العمل اإليساين مماثاًل للعمل اآليل وحىت  جاء هبا "غاليليه"، حيث أكد

"الفوازيه" "كابايس" دعموا هذه النظرة لتنشأ "فيزيولوجيا العمل" وهو ما ساعد على معرفة شروط 
مسع صوت العمال بشكل احتجاج وعصيان لارسم  00العمل اآليية واحلسية والفردية ومع بداية القرن 

 .(1)وتؤكد حتاليل علماء الفيزيولوجيا واألطباء وعلوم الاربية جتماعيةلوحة العمل اال
ومع "بييت" مت اكتشاف قاعدة قياس األعمال اإليسايية اقتصاديا، وكايت يظرته إىل الوظائف 
املهنية وإىل العمل يظرة مقارية وبالتايل اجتماعية وهذا باللجوء إىل تقديرات كمية ستضعه على طريق 

، ماركس(، حيث أيه وبفضل خلفوه )مسيت، ريكاردونتاجيه وجمردة تقربه أكثر من الذين منهجية است
ذلك اجملهود »، شغل مفهوم العمل حيزًا مهمًا يف االقتصاد السياسي، فالعمل أصبح: آدم مسيث

. وكان (2)«اإليساين الذي يسمح بإيتاج وخلق القيمة، ووسيلة خللق الثروة وعاماًل من عوامل اإليتاج
 01و 00لالقتصاد السياسي دور مهم يف األحباث اجلدية، املتعلقة بسوسيولوجيا العمل. وخالل القرن 

كايت الدراسات يف سوسيولوجيا العمل هتدف إىل ترقية وتطوير مفهوم العمل بعد أن شهدت 
يت اجملتمعات الغربية عدة إضرابات وحركات احتجاجية من أجل املطالبة بتخفيض أوقات العمل وتثب

األجور واحلق يف العطل ويف يظام التعاقد وحماربة احتكار أرباب العمل للعمال وحقهم يف اختيار 
 .(3)العمل املناسب، حيث كايت هذه املطالب مبثابة النواة األساسية لقايون العمل

إن هذه اإلشكاليات سامهت يف تطوير األحباث وتأطريها ضمن سوسيولوجيا العمل مثل دراسة 
ن" يف أمريكا، وأيضا كايت هلذه اإلشكاليات الدور يف البحث عن شروط العمل والعوامل "هاورتو 

 املؤثرة فيه ولفت االيتباه لوجود سوسيولوجيا العمل كمادة علمية خصبة حتتاج الكثري من الدراسة.
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 سويسولوجيا العمل )البدايات والظهور(: -1
تمعات، والذي يربز أيضا ايقراضها، هو الصيغة الذي يعترب ركنًا يرتكز إليه منو اجمل إن العمل

االجتماعية األكثر عمقًا ملثابرة الفرد، وهذا ما جيعل سوسيولوجيا العمل أحد أهم فروع علم 
كل أوجه يشاطات العمل حىت األكثر تنوعًا منها   االجتماع الرئيسية اليت يصعب إدراك حقوهلا، ألن

ل التقنية أو الفيزولوجية أو النفسية أو االجتماعية أو مرتبطة يف الواقع ببعضها من حيث العوام
 االقتصادية.

إن عبارة "سوسيولوجيا العمل" باتت تستخدم تدرجيياً دون مسوغ قايوين لتعىن بدراسة مجاعات 
كايت العمل وكل جتمع للعمل مهما كان مكايه؛ مؤسسة صناعية، سفينة يقل، مزرعة...، حيث  

سوسيولوجيا الصناعة" يذكر هنا مجلة من األحباث واملبادرات املختلفة " البدايات األوىل حتت عنوان
األمهية واألهداف مثل: جملة "األمريكان سوسيولوجي" بإصدار أول أعدادها املميزة حول املوضوع،  
كما صدرت كتيبات مفيدة مثل: كتيبات "ميلر" و"فروم"، وهناك أيضا "سوسيولوجيا اإلدارة"، وهي 

ضيق كما هو احلال بالنسبة ل"سوسيولوجيا الصناعة" أو التجارية وذلك مع تشعب ال حتمل معىن 
التقنية، وأفرزت جمموعة من املراكز تستحق الدراسة وال جيب أن ينسى  01اخلدمات يف حضارة القرن 

بأيه ما يكون عمل حىت تكون إدارة )ممزوجة فيه تقريباً( أو قريبة منه، ويامية وفعالة )كوزييه 
0010)(1). 

ومن بني األعمال األكثر تداواًل "سوسيولوجيا املنظمات"، وهذا من كمية األعمال اليت أثارهتا 
املنظمة كنظام متوازن بني املسامهات املفروضة واملميزات املقدمة، وهو ما جيعلنا تنفذ إىل مسائل 

 وجيا العمل.العالقات اإليسايية اليت تظهر تداخل العالقات الواضح بني كافة أوجه سوسيول
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إن سوسيولوجيا العالقات اإليسايية باتت تفرض يفسها ما إن يتطلع إىل املنظمة من زاوية علم 
 .(1)«كنظام للعالقات الشخصية املارابطة بوعي»النفس االجتماعي 

ومن كل ما سبق يظهر لنا اجملال الواسع لسوسيولوجيا العمل، وكيف استفادت من منهجية 
ارب سابقة للعلوم األخرى، أكثر ايتظامًا كاالقتصاد، وعلم النفس يف بناء مستوحاة من خربات وجت

تقنيات خاصة لدراسة العمل لتحقيق تقدم يف تقدمي العمل يف صورته السوسيولوجية ضمن شروط 
منهجية هتتم بظواهر العمل، ومجاعات العمل، ووظيفة العامل، وليس من طبيعتها، ومن وضع العامل 

 مؤهالته.املهين وليس من 
III- :سياسة التشغيل في الجزائر 

دور التشغيل يف النظام االقتصادي كمحرك أساسي إليتاج الثروات واخلدمات، وتفصيل  يربز
املدخالت واملخرجات إلحداث التطور والتنمية وكذلك ضمان الستمرار التوازن يف البناء االجتماعي 

تفاعل يف اجملتمع، إن العمل والتشغيل من أكثر لقيام كل فرد بدوره وحتقيق االيتماء عن طريق ال
املفاهيم تشابكًا ببعضها وقد شرح الباحث االجتماعي "يعمة اهلل جنيب إبراهيم" كل منهما بالقول 

االستمرار يف العمل وضمان التعيني واملرتب للعامل، تبعًا الختصاصه ومؤهالته، وهو »بأن التشغيل: 
واملشاركة يف النشاطات اجلماعية واحلق يف اخلدمات  يعطي العامل حق التمثيل النقايب

 .(2)«االجتماعية
إذن التشغيل مفهوم أعم من العمل وحيتويه، حبيث أيه دوام العمل مع ضمان األجر واخلدمات 
االجتماعية للعامل ووجود مؤهالت وتكوين يؤكد االختصاص يف العمل املطلوب، لذلك فالعمل 

التشغيل ليكون عماًل ملدة حمددة تنقصه الكثري من االمتيازات ليتم التعاقدي قد يفلت من مفهوم 
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إدراجه يف سياسة التشغيل اليت ميكننا تعريفها بأهنا الطريقة اليت حتقق للفرد فرص العمل يف إطار 
 يف خمتلف القطاعات االقتصادية واخلدمية... العرض والطلب يف سوق العمل

 ج أن سياسة التشغيل هتتم مبا يلي:ومن خالل كل ما سبق ميكننا أن يستنت
توفري فرص عمل، وذلك بعد حتديد االحتياجات الكمية والنوعية لليد العاملة وكيفية توزيعها على  -

 خمتلف القطاعات واملؤسسات االقتصادية حسب طبيعتها وحجمها.

ة مهارات تكوين وإعداد القوى العاملة، سواء عن طريق عملية التدريب اليت يتم من خالهلا تنمي -
، أو عن طريق التأهيل املهين األداءالعاملني هبدف تأهيل مهين واحلصول على مهارة عالية والدقة يف 

بالنسبة لطاليب العمل والذي يساعد الفرد على اكتساب املعارف واملهارات اليت تسهل عليه الدخول 
 يف سوق العمل.

عي الذي حتدده مراسيم وتشريعات العمل عالقات العمل من خالل اإلطار القايوين والتشري تنظيم -
من أجل تنظيم عالقة أرباب العمل بالعمال وممثليهم، ضمن إطار قايوين يضمن احلقوق والواجبات 

 لكال الطرفني.

سياسة التشغيل هي ايعكاس واضح إليديولوجية الدولة أو النظام السائد يف اجملتمع، فاجلهة  -
ليست دائمًا حرة يف اختيار من تشاء من املوظفني والعمال املستخدمة اليت تقوم بعملية التشغيل 

من سوق العمل لتوليهم وظائفها الشاغرة، بل إهنا تتأرجح يف ذلك بني احلرية والتقييد حسب 
 .(1)النظام السياسي واالقتصادي السائد يف الدولة، سواء موجه أو ليربايل

 جزائر:السوسيولوجيا التاريخية لتطور سياسة التشغيل في ال 
شتغال والتهميش واال واإلقصاءبعد الفارة االستعمارية الطويلة، وخضوع اجلزائريني للبطالة 

وإدماجهم مهنيا،  ، أو محاية اجتماعية حلقوق العمالبأعمال تتطلب جهد كبري بدون عائد ومادي
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يظمة اقتصادية قامت الدولة اجلزائرية بعد االستقالل مبحاولة إصالح وضع العمال وذلك بإيتهاجها أل
 خمتلفة، ألقت بظالهلا على سياسة التشغيل يف البالد، وأهم هذه املراحل ما يلي:

 
 

 مرحلة التسيير الذاتي: (2
خرجوا من استعمار دمر  ماليني يسمة 0بعد االستقالل مباشرة كان عدد اجلزائريني يقارب 

لزراعات اليت كايت ختدم البىن االجتماعية واالقتصادية للجزائر، وترك فقط بعض الصناعات وا
مصاحله: كزراعة الكروم، وترك أيضا معظم اجلزائريني يعايون من الفقر واجلهل واحلرمان. فحسب 

ماليني كايوا حيصلون  1مليون جزائري يف سن العمل من أصل  0.1فإن  0001اإلحصاء العام لسنة 
ألف  011ملقابل غادر حوايل يومًا يف السنة، ويف ا 11على عمل، واألغلبية منهم ملدة تقل عن 

 011فريسي للجزائر مباشرة بعد االستقالل، وتركوا مناصب شاغرة، آيذاك مل تكن حتتكم إال على 
. ولذا كان احلل (1)ألف عامل، غالبيتهم من العمال غري املؤهلني، ويسبة حمدودة جدًا من اإلطارات

عي المتصاص البطالة مبناصب عمل دائمة يف بالنسبة للدولة اجلزائرية يف الاركيز على اجلايب الزرا
إطار التسيري الذايت وكذا تأهيل العمال يف القطاع الصناعي، وهبذا اخنفضت يسبة البطالة بشكل 

 ملحوظ.
 مرحلة التسيير االشتراكي:  (1

بعد مرحلة التسيري الذايت شرعت اجلزائر يف النهج االشاراكي بتنفيذ خمططات تنموية، تسهم هبا 
االقتصاد اجلزائري يف ظل الظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة، وضعف اإلمكاييات يف بناء 

املادية والبشرية، لذلك كان ال بد من استحداث مناصب عمل لكل باحث عنه كأحد حقوق 
تشغيل جمموع املواطنني القادرين على »املواطنة، وهذا ما جاء به امليثاق الوطين الذي ينص على أيه: 
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جيعل من قضية استحداث مناصب الشغل غرضًا أساسيًا للتنمية، واملطلوب هبذا الصدد هو العمل 
ايتهاج سياسة مكثفة، وعلى أوسع يطاق إلحداث مناصب الشغل من أجل القضاء على 

 .(1)«البطالة
هذه السياسة يف التشغيل اليت جتعل لكل موطن احلق يف احلصول على منصب عمل أثرت 

لفرد اجلزائري وجعلته يتصور أن الدولة هي املكلفة واملسؤولة حصراً عن توظيفه، وهو الحقاً يف ذهنية ا
 ما شجع ثقافة االتكال وليس العمل، وهو ما يالحظ يف السنوات القليلة املاضية.

التشغيل يف الفارة االشاراكية ايطلقت مع املخطط الثالثي األول للتنمية  وبالعودة إىل سياسة
لتشغيل ولكنها سجلت يقصًا يف حجم توفري هذه الفرص مقارية مبعدالت فرص ا 0000 -0003

سنوياً، األمر الذي أدى إىل زيادة حجم  %0حوايل  0000الزيادة الدميغرافية للسكان اليت بلغت سنة 
البطالة يظراً لعدم كفاية فرص العمل املتوفرة الستيعاب مجيع أفراد القوى العاملة الوافدة لسوق العمل، 

يك عن القوى العاملة العاطلة عن العمل مسبقاً. لقد استهدف هذا املخطط حماولة بناء قاعدة ياه
مادية لاليطالق من األعمال الكربى للتنمية، لذلك مل يويل اهتمامًا كبريًا لتكوين القوى العاملة، يف 

ة البطالة حني أيه فتح اجملال أمام خلق فرص عمل جديدة سامهت إىل حد كبري يف اخلفيض من حد
 011املوروثة من العهد السابق، وعليه فإن استمارات املخطط قد مسحت باستحداث ما يزيد عن 

 .(2)ألف فرصة عمل جديدة موزعة بني القطاعات والفروع االقتصادية

 وكايت املخططات املوجهة للتنمية بالشكل التايل:
 :2969 -2966المخطط الثالثي األول للتنمية  -

حجم توفر فرص العمل مقارية مبعدالت الزيادة الدميغرافية للسكان، مما يالحظ يف  وشهد يقصا يف
 هذا املخطط الاركيز على القطاع الصناعي واخلدمات لتوفري مناصب عمل جديدة.

                                                           
، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1ج، سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر: حممد بلقاسم هبلول (1)

 .191، ص1888، 1ط
 .121املرجع يفس، ص(2)
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 :2963 -2960المخطط الرباعي األول -

الستعمار دعم هذا املخطط التوجه االشاراكي واعتمد على إساراتيجية التصنيع بعد أن ترك ا
الصناعات ذات الطابع الستخراجي، وكذلك تأهيل اليد العاملة التقنية، واهتم أيضا بالتعليم والاربية 

 لرفع املستوى الثقايف.
 01ألف منصب عمل جديد خارج القطاع الزراعي، أي مبعدل  001هذا املخطط إيشاء  استهدف

 %01ب ستكون يف اإليتاج املادي ومن املناص %01ألف مستخدم جديد يف السنة، حيث أن حوايل 
 .%01يف التعليم والفروع األخرى كاإلدارة حبوايل 

 :2966 -2964المخطط الرباعي الثاني -
اعتمدت هذه املرحلة على التخطيط واستحداث مناصب عمل منتجة ودائمة وهو ما يوضحه 

 اجلدول التايل:
 .2966 -2964الرباعي الثاني : يوضح فرص العمل المستهدفة خالل المخطط (02)جدول رقم 

 عدد المناصب المستهدفة القطاعات
 11111 الصناعة

 001111 البناء واألشغال العمومية

 11111 التجارة

 00111 النقل

 01111 اخلدمات

 010111 اإلدارة

 011111 اجملموع

 ، عن الطالبة كرمية بن قومار، مرجع سابق.010املصدر: عبد اللطيف بن أشنهو، ص
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ذه املخططات التنموية والسياسات االقتصادية اليت ايتهجتها اجلزائر مسحت بتحقيق تقدم هب
مليون عامل سنة  0.31املستخدمني لينتقل من  هام يف مسرية القوى العاملة، حيث تضاعف عدد

منهم عمال دائمني، فقد شهدت يسبة  %00، حيث كان 0010مليون عامل سنة  0.30إىل  0000
، لتصل إىل 0003سنة  %31ًا معتربًا منذ بداية املخطط الثالثي األول، أين كايت متثل التشغيل تطور 

 .(1)، وهي أكرب يسبة تشغيل عرفتها اجلزائر منذ االستقالل إىل يومنا هذا0011سنة  10.0%
بشكل كبري، غري أهنا مل توفق  لعل هذه السياسات االقتصادية سامهت يف خفض يسبة البطالة

جات النوعية الفعلية للتنمية ووجهت للجايب االجتماعي أكثر منها للجايب االقتصادي بني االحتيا
ض النظر ان يريد العمل فسيحصل على عمل، بغالفعلي، وبنت يف تصور الفرد اجلزائري بأيه إن ك

عن مؤهالته وكفائته واإليتاجية اليت خيدم هبا املؤسسة، وهو ما يربر ظهور البطالة املتفعة بشكل 
 تلف.خم

، لكنها مل حتافظ على صفة 0010وقد استحدث حتقيقات حول الشغل يف اجلزائر منذ سنة 
 (équôte)، وعند وقوفنا عند بعض الصعوبات املنهجية اليت واجهتها األرقام 0110الدورية حىت سنة 

 مت اقاراح إجراء التحقيق حول الشغل على مستوى الوحدات 0003حول الشغل والبطالة، ففي سنة 
مل يتم القيام بتحقيقات حول الشغل يف اجلزائر مما  0000و 0001السكنية املعينة بالبحث، ويف سنيت 

 دفع احلكومة إىل تقدمي يسبة البطالة بناء على منهجية مل يتم حلد الساعة يشرها أو توضيحها.
 البطالة بارتفاع كبري يف يسبة 0001باجلزائر يف الثمايينات حىت غري أن ما ميز سوق الشغل 

كل ذلك ذلك جراء األزمة االقتصادية اليت أفرزت اختالالت كبرية يف سوق   ،%01وصلت إىل 
العمل، وقد عرف قطاع الشغل يف اجلزائر أزمة حادة خالل تطبيق بريامج التعديل اهليكلي بسبب 

 الشروط املفروضة من قبل صندوق النقد الدويل اليت متحورت غالبيتها على:
 االختالالت اهليكلية للوصول إىل االستقرار الكلي هبدف إعادة بعث النمو. مواصلة تصحيح -
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 الاركيز على مصادر النمو وحترير االقتصاد. -

 ومن أبرز أثار هذا الربيامج على االقتصاد الوطين:

 11111من جمموع  01111مؤسسة لفائدة العمال، والذين يقارب عددهم  0111عن  مت التنازل -
 عامل.

مؤسسة  000، وخوصصة حوايل 03 -00ألف خالل الفارة  111املسرحني قد جتاوز عدد العمال  -
 مؤسسة خاصة. 11عمومية و 001حملية و

، بعد ما  0000امرأة سنة  031111طاليب العمل من فئة النساء، حيث مست البطالة  1/0إن  -
 من يفس الفئة. 0000سنة  001111كان عدد البطالني 

 .(1)ل الدائم وهذا ما أثر على السياسة العاملة االقتصاديةزيادة العمل املؤقت عن العم -
فيمكننا تقسيمها  0100إىل غاية  0001وإذا أرديا توضيح سياسة التشغيل يف اجلزائر من سنة 

 إىل مرحلتني أساسيتني:
 :1000إلى غاية  2990المرحلة األولى:  (3

 ولتوضيح ذلك أكثر يقدم اجلدول التايل:
 .(1000 -2990)الت البطالة في الجزائر (: معد01جدول رقم )

 0111 0000 0001 0003 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0001 السنوات

 00.11 00.00 01.10 00.00 03.00 01.01 00.00 00.01 00.11 00.01 00.31 %النسبة 

Source : (NE.S. Commission « perspectives de développement et social » rapport regardes sur la 

politique monétaire en Algérie 2005, p152. 

-0001)أن معدالت البطالة قد شهدت تطورًا سريعًا خالل السنوات   يالحظ من اجلدول

وهي فارة متيزت بإتباع اجلزائر بريامج اإلصالح االقتصادي املدعومة من طرف صندوق النقد  (0111

                                                           
، مذكرة ليسايس، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، التشغيل في الجزائر سياسةسايح حنان، بوعاين فاطمة الزهراء:  (1)

 .130، ص3012/3014
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يكلة التنظيمية للمؤسسات العمومية مصحوبة بتطهري مايل هلذه الدويل واليت اهتمت فقط بإعادة اهل
 .(1)األخرية، غري أهنا مل متس التشغيل

الذي جييز ألرباب العمل  00/01وأيضا مما رفع معدالت البطالة تزامن ذلك مع صدور قايون 
  هذه الفارة.استغالل وفرة اليد العاملة لتشغيلها بالعقود احملددة املدة، وهو ما دعم ايتشارها يف

 :1024 -1002المرحلة الثانية:  ( 4
 ومتيزت باستحداث عدة برامج اقتصادية للتنمية وتدعيم سياسة التشغيل.

 :"1004-1002"برنامج اإلنعاش االقتصادي   -

هو بريامج ضخم ومهم، حيث ساهم بامتصاص البطالة منذ ايطالقه، يسمح بتشغيل وإيشاء 
 منصب عمل مؤقت.  000110منصب عمل دائم و 000001منصب شغل منها  310100

 :"1009-1005"البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي -

هو مشروع يهدف إىل دعم النمو وكان له طابع اجتماعي اقتصادي وساهم بريامج دعم النمو يف 
منصب شغل دائم، أي ما يقارب  310111منها  0113منصب شغل إىل غاية  0001111إيشاء 

هذه األرقام تبني ارتفاع  .(2)منصب عمل سنويا 011111من املناصب املستحدثة، مبعدل  00%
وهو رقم مقلق يعكس الال أمن الوظيفي يف هذه  %01يسبة معدالت مناصب العمل غري الدائمة إىل 

 الفارة وارتفاع يسب العمل بالعقود احملددة املدة يربر الال يوعية يف استحداث مناصب العمل.
 ":1024-1020"نامج توطيد النمو االقتصادي بر   -

جاء هذا الربيامج لتوطيد النمو االقتصادي يف إطار مواصلة املشاريع اليت سبق إقرارها وتنفيذها 
مليار دج من إمجايل  011يف الربياجمني السابقني، أما عن مسامهته يف بريامج الشغل فرصد له مبلغ 

                                                           
امللتقى الوطين املوسوم "راهن العالقة بني التكوين والشغل، املنظم من طرف مركز البحث يف األيثروبولوجيا االجتماعية  (1)

 .11، ص2/10/3011-1والثقافية، والية وهران، 
 .12صاملرجع يفسه،  (2)
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م إيشاء املؤسسات الصغرية ومتويل آليات إيشاء مناصب شغل املهين ودع الربيامج ملراجعة اإلدماج
 جديدة.

 .0100إىل غاية  0110واجلدول التايل يوضح لنا يسبة البطالة خالل السنوات 
 ".1023-1002(: يوضح معدل البطالة في الجزائر "03الجدول رقم )

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

النسبة 
% 

27.30 25.70 23.72 17.65 15.30 12.30 13.80 11.300 10.2 10.00 10.00 11.00 9.8 

Source : (NE.S. Commission , Op-cit, p152. 

معدالت البطالة مما يعين استحداث منصب شغل جديد،  من خالل اجلدول يتضح لنا تراجع
، هذا 0101 -0110نصب عمل جديد خالل الفارة مليون م 0.1استطاع االقتصاد اجلزائري إيشاء 

منصب عمل يف  001111يعين أن معدل اخللق السنوي لفرص العمل قد بلغ خالل الفارة ذاهتا 
 السنة.

تدعو مثل هذه النتيجة العددية إىل التساؤل حول الطريقة والكيفية اليت أوجدهتا وإىل حماولة 
يف ذلك، وقد  ستحداثها وعن دور القطاع غري الرمسياالستفسار عن يوعية مناصب العمل اليت مت ا

شهدت هذه الفارة تراجعًا يف يسبة العمل املأجور الدائم، ويف واجلهة املقابلة يكشف تطورًا يف يسبة 
 العمل املأجور غري الدائم خالل الفارة املذكورة سلفاً.

ملؤقتة ويف مهن متديية األجر إن معظم الوظائف اليت مت إيشاؤها يف إطار برامج األشغال العامة ا
وينظر إليها على أهنا خطط مساعدة اجتماعية وال تعاجل القضايا البنيوية للبطالة، حيث تشري 

من مناصب الشغل غري دائمة وهشة وميكن أن تضاعف حجم البطالة يف  %00.0اإلحصائيات أن 
توسيع عدد العاملني خاصة أي وقت لذلك ينبغي إعادة النظر يف هذه السياسات لتحسني كفائتها و 

 من العاطلني عن العمل وجعلها أكثر فاعلية يف احلد من البطالة.
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تركز سياسة التشغيل يف اجلزائر على كم الوظائف وليس على يوعيتها لذلك  باإلضافة إىل ذلك
اجية املولدة للقيمة املضافة وذات اإليت ةال بد من األخذ بعني االعتبار يوعية تلك الوظائف الالئق

 .(1)العالية وذلك إلتاحة املزيد من االستدامة يف سوق العمل
VI- :العمل التعاقدي 

من األشكال اجلديدة للعمل اليت ظهرت حديثاً، حبيث أشريا سابقا بأينا  يعترب العمل التعاقدي
ف سنتطرق للعمل التعاقدي كنموذج أكثر ايتشارًا ملفهوم العمل يف العصر احلديث ويبدأ ذلك بتعري

يشري إىل استئجار عمال ألداء عمل حمدود يف فارة زمنية »عند "حممود اجلوهري":  للعمل التعاقدي
 . (2)«حمدودة

 و عمل يرتبط غالباً بشرطني مها:إذن فالعمل التعاقدي ه
 التحديد حلجم يشاط العمل. -

 التحديد لفارة زمنية اليتهاء العمل. -
مستمر وصار يعرف "باال أمن الوظيفي" وهبذا فهو عمل غري مستقر وغري مضمون وغري 

ويرتبط به وذلك لضعف العناصر والركائز األساسية للعمل فيه، وهي: الدخل، االمتيازات 
 االجتماعية، االستقرار واالستمرارية، احلماية التنظيمية والتشريعية.

 الدخل:  -2
أيضا من أهم يعترب األجر الشكل االجتماعي األساسي يف عصريا لتقدير قيمة العمل و 

االمتيازات والدوافع للعمل، لذلك جيب أن يكون متناسبًا مع التكوين والتأهيل لدى العامل ويضمن 
، حيث جند تغطية النفقات واالحتياجات األساسية، وهذا يفتقده العمل التعاقدي بالشكل احلديث

ر، يظام األجر كسلوك أن الدولة معنية باألجر )الدخل( عن كثب مثل رب العمل أو األجري مما يظه
                                                           

، مقال مبجلة الباحث، 3000/3011موالي خلضر عبد الرزاق: تقييم أداء سياسات التشغيل يف اجلزائر  (1)
 .188، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ص10/3013العدد

 .181، ص3008، 1، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، طعلم االجتماع الصناعي والتنظيمحممود اجلوهري:   (2)
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من املشاركة يف مبادالت اخلريات واخلدمات املنتجة قابل للتغري  اجتماعي من أجل الدخل وكشكل
حسب احلاجات واألمكنة واملراحل واألعراف والقوايني وسبب كون األجور قابلة للقياس، وخيض 

صبح قيمًا موضوعية تتمحور جتديدها وبنيتها لشروط معينة وتتطور حتت تأثري عوامل مماثلة فإهنا ت
 .(1)حوهلا مجيع أشكال العيش
باألجر خاصة يف العمل التعاقدي جند اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  ومبا أن الدولة معنية

من املرسوم  00اليت تعدل وتتم أحكام املادة  0، املادة 00قد خصصت هلذا املوضوع يف العدد 
واملذكور أعاله  0111أبريل  00ه  املوافق ل  0000ربيع الثاين عام  00 املؤرخ يف 000 -0التنفيذي رقم 

 وحترر كما يأيت:
 :00املادة 

 يستفيد الشباب املدجمون يف إطار عقود تكوين إدماج مما يأيت

 دج عندما يتابعون تربصاً تكوينياً لدى حرفيني معلمني. 0111شهرية مبلغها  منحة -

ع كاماًل من ميزايية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم يف دج يدف 00111أجرة شهرية مببلغ  -
إطار إجناز الورشات ذات املنفعة العامة اليت تبادر هبا القطاعات واجلماعات احمللية املذكورة يف املادة 

 أعاله. 1

دج عندما يتم تنصيبهم  0111أجرة منصب العمل املشغول يتضمن مسامهة الدولة حيدد مبلغها ب  -
ؤسسات االقتصادية اليت تنجز مشاريع ذات املنفعة العمومية، ويدفع املستخدم فارق أجرة يف امل

 املنصب.

دج ويدفع كاماًل من ميزايية الدولة خالل سنة واحدة، عندما يتم  0111أجرة شهرية مببلغ  -
 .(2)تنصيبهم يف مؤسسات اإليتاج

                                                           
 .141، صمرجع سابق: جورج فريدمان، بيار يافيل (1)
 م.3009أبريل  20ه ، 1438ربيع الثاين،  34، الصادرة بتاريخ 33اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد   (2)
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 00111دج و 0111ياراوح ما بني  إذن فاألجر ألصحاب العقود احملددة املدة واإلدماج املهين
دج وهو ما يعكس حمدودية الدخل بالنسبة للعاملني هبذه الصيغ وال يتجاوز األجر القاعدي، وهو ما 
يفسر شعور العاملني هبذه العقود باال أمن الوظيفي، إضافة إىل ضعف االيتماء املهين واالجتماعي 

ل فما بالك بالنفقات األسرية واالجتماعية بسبب قلة الداخل يف تغطية النفقات الشخصية للعام
 .)هدايا، حفالت، سفر، تكاليف طبية...(

، حمسوبًا بالساعة حسب عد كل ذلك ال يستطيع اعتبار األجر تعويضًا عن العمل فقطيو  
املدة؛ أيه دخل الفقري وبالتايل ال بد أن يكفي ليس فقط حلفظه أثناء العمل، بل كذلك خالل 

ل، وهكذا فإن يظام األجر شكل ملكافأة العمل الذي يشغل حياة األفراد الذين االيقطاع عن العم
 .(1)يعيشون منه

 االمتيازات االجتماعية:  -1
الفرد على عمل مكسب مهم، ويدعم ذلك وجود امتيازات اجتماعية مرتبطة هبذا  إن حصول

المتيازات االجتماعية ترتبط العمل تعزز ايتماءه املهين وتضمن والئه التنظيمي، ولذلك يرى أن هذه ا
غالبًا مبناصب العمل الدائمة مقارية مبناصب العمل التعاقدي، رغم أن الدولة أوردت مرسوم تنفيذي 

 1يضمن هذه االمتيازات االجتماعية، إال أن هناك يقائص ال بد من تداركها، حيث جاء يف املادة 
 00املؤرخ يف  000-11املرسوم التنفيذي رقم  من الفصل الثالث املتعلق باألجرة واملنح الذي جاء يف

يستفيد الشباب املدجمون يف إطار عقود »أيه:  0111أبريل سنة  00ه  املوافق ل  0000ربيع الثاين عام 
إدماج حاملي الشهادات وعقود اإلدماج املهين وكذا الشباب الذين يتابعون تكوينًا لدى احلرفيني 

الجتماعية يف جمال املرض واألمومة وحوادث العمل واألمراض املهنية واملعلمني من أداءات التأمينات ا
 .(2)«طبقاً للتشريع والتنظيم املعمول هبما

                                                           
 .140ص يافيل: مرجع سابق،جورج فريدمان، بيار  (1)
 سابق.، مرجع 33، العدد ةاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري (2)
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ال ختضع للمراقبة القايويية  وبعد كل هذا ميكننا القول بأن هذه االمتيازات االجتماعية غالباً 
وال يستطيع متابعة يفقات ويتعرض العامل التعاقدي إىل التعسف يف ضمان حقوقه أحيايًا كثرية، 

اإلجراءات القايويية لضعف دخله، إضافة إىل ذلك فالعمال املتعاقدون بالعقود احملددة املدة ال يتم 
إشراكهم يف صناديق التقاعد وهو ما يرهن مستقبلهم املهين واالجتماعي )األسري(، ألن العمل كما 

، بل حىت خالل االيقطاع عن العمل وضعف ذكريا سابقاً جيب أن حيفظ العام ليس فقط أثناء العمل
هذه االمتيازات االجتماعية سيحدث خلال يف قيم الوالء التنظيمي للمؤسسة ويؤثر ذلك على األداء 

 الوظيفي للعامل، وبالتايل إىل عدم التوازن يف اإليتاجية مما ال حيقق أهداف املؤسسة.
 الال استقرار والال استمرارية:  -3

يف أداءه املهين وبالتايل استقرار  هيضمن استقرار الفرد العامل واستمراريت الدائمإن العمل 
املؤسسة وتطورها إىل األحسن، أما العمل التعاقدي فهو يف يظر العلماء إال يوعًا من الوهم احلقوقي 
إلحاطة التشريعات القايويية مبظاهر العمل وليس كله، وهذا ما جنده يف التشريع اجلزائري اجلديد 

لعمل، فرغم أن هذا األخري حاول إدراج بعض القواعد القايويية لضبط التعامل هبذه العقود مثل ل
املطالبة بتحديد مدة قصوى للعمل وحمدودية جتديد العقود احملددة املدة، مركزًا على االستقرار يف 

صة املؤسسات منصب العمل، إال أن هذا االستقرار يعترب يسبياً، حيث أن املعمول به يف الواقع خا
 االقتصادية خالل السنوات األخرية خمالف للحاالت املنصوص عليها سابقًا وهذا راجع إىل وجود

بعض الفراغات القايويية اليت تستغلها املؤسسة لتعميم العمل هبدف الصيغة من العقود، مثل جلوء 
جتديده مرة أخرى حىت ال  املؤسسة إىل ترك فارات زمنية عند ايتهاء مدة عقد العمل احملدد املدة قبل

تكون ملزمة بتثبيت املتعاقد يف منصبه بعد أربع سنوات من التجديد املتواصل لعقد العمل احملدد املدة 
 .(1)حسب ما تنص عليه تشريعات العمل

                                                           
 .40كرمية بن قومار، مرجع سابق، ص (1)
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إن العامل بالعقود احملددة املدة جيد يفسه يف فارات من البطالة يف ايتظار جتديد عقد عمله، 
ائما يف حبث عن منصب عمل دائم ومستقر وهو ما يعرضه لضغوط اجتماعية من وأيضا جيد يفسه د

احمليط االجتماعي وهذه احلالة من الال استقرار يف العمل حتول دون مراكمته للخربات املهنية والتقنية 
 لتكوين ثقافة تنظيمية عن العمل الذي ميارسه.

 ية:ضعف الحماية التشريعية والنقاب  -4
ازات االجتماعية وحمدودية الدخل والال استقرار يف العمل راجع أساسًا إىل إن ضعف االمتي

بالعمل التعاقدي  ضعف احلماية التشريعية والنقابية وإىل الفراغ والغموض يف هذه القوايني اخلاصة
وعدم اشاراك العمال املتعاقدين يف العمل النقايب يضعف قوة الضغط للنقابة لتحسني ظروف العمل 

عن احلقوق وعدم ايضمام العمال املتعاقدين للنقابة يضعف التوجه النقايب لبقية العمال ألن  والدفاع
يسبتهم يف املؤسسة ال بأس هبا وتستطيع التأثري السارجاع احلقوق واملطالبة بالتعويضات يف حالة 

لتعويض خرق القايون، ذلك ألن االخنراط يف النقابة يكون له جدوى للمالحقة القايويية وضمان ا
التام والتكفل مبصاريف املتابعة القضائية اليت يضطر العامل املتعاقد لتحملها، كل ذلك يضمنه 

 التمثيل النقايب الذي ُحرِم منه.
ال استقرار املهين لال أمن الوظيفي والإذن ومن خالل ما سبق فالعمل التعاقدي مرتبط با

دية الدخل، مما يؤثر على حياة العامل واالجتماعي، ذلك لضعف االمتيازات االجتماعية وحمدو 
املتعاقد كفرد يف اجملتمع حيتاج إىل االستقرار األسري واالجتماعية واملهين ليكون عضوًا فاعاًل يؤثر 

 ويتأثر يف البناء االجتماعي.
 

V- :أبرز النظريات المفسرة لصيغ العمل الجديدة 
العمل يف األوساط االجتماعية  اليت يشهدها القرن احلايل أثر على مفهوم إن التحوالت

الفرد وايتماءه أصبح مع السياسة االقتصادية  واملهنية، فبعد أن كان ضمايًا ماديا واجتماعيا حلياة
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مفهومًا ذو بعد أخر مع مروية السوق والتوجه حنو مناصب عمل غري مستقرة وأقل أمايًا مما دفع 
عدة زوايا وتقدمي فروض ويظريات لتفسري هذه  الباحثني السوسيولوجيني إىل االهتمام باملوضوع من

 الصيغ اجلديدة من العمل ومن هذه النظريات:
 نظرية مركزية العمل:  -2

  « Le travail une sociologie contemporaine »ه " يف كتابM. Lallementقدم لنا "
ل يف األحداث ألهم التحوالت واالجتاهات املفسرة للعمل، حيث تؤيد ملركزية العم يظرة شاملة

التارخيي للمجتمعات الصناعية وخاصة منتصف  االجتماعية يتمحور حتليل الكاتب حول املفهوم
" وذلك إلظهار كيف أن العمل يتطلب من Hegl، وهو يقوم على يظام احلاجات حسب "01القرن 

وكذا التفاعل الفرد االستخراج اجلديل وذلك من خالل السماح له باحتواء الطبيعة أو السيطرة عليها 
مع اآلخرين ويكمل "" يف هذا اإلطار التحليلي لتأكيد حالة العمل كهيئة مكوية من أربع عناصر: 

 .(1)الرؤية، التميز، التكامل، التنظيم
تعد هذه النظرة مربزة ألمهية العمل يف التنظيمات االجتماعية احلديثة رغم الظروف والتحوالت 

 دائم ضمان ملكاية اجتماعية يف العصر احلديث.اليت مر هبا وذلك لضمان العمل ال
 هاية العمل:ننظرية  -1

مع وجود تناقض ألمهية العمل "هناية  "لفريدمان" يالحظ تطور تنظيم العمل قراءتناعند 
 وهي النظرية (Meda, Gorz, Gaillé, Rifkin, Guilton)العمل". إن هذه النظرية ميثلها الفالسفة 

ركزية العمل، فالعمل بالنسبة لدعاة هذه النظرية هو وسيلة لإليتاج يف خدمة اليت أعادة طرح مسألة م
الكفاءة والفاعلية وقلياًل ما يسمح بتطوير الذات، فحصر جمموع األيشطة اإليسايية يف العمل مبنح 

                                                           
(1)  M. Lallemen, Le travail une sociologie contemporaine L'orientation scolaire et 

professionnelle, Paris : Gallimard. http://osq.revues.org/1993.P385-388.   
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أمهية كربى لقطاع واحد هو القطاع االقتصادي، يف حني أن العمل ليس إال أسلوبًا من أساليب 
 .(1)احلياة االجتماعية متعددة يف

 نظرية تعددية األنشطة: -3
فقد قدم لنا منظري   « Travail et intégration sociale » " يف كتابهB. Flacherحسب "

 ,Loville, Lévesque, Ferey, Gouthier)االقتصادي االجتماعي كممثلني هلذه النظرية وهم 

Favreau) ته من خالل يشاطات متعددة وخمتلفة، فالفرد ويصت هذه النظرية على أن للفرد حيقق ذا
إضافة إىل احتفاظه بدور املنتج فهو حياول بناء مواطنته لذلك من األفضل تنويع صيغ العمل، إىل 
جايب املشاركة يف املنفعة العامة للمجتمع بطريقة أخرى غري العمل، وهذا يعين منح إمكايية االيتقال 

لألفراد بتجسيد يشاطات مع التأكيد على أمهية العمل يف بني العمل والوقت احلر الذي يسمح 
 .(2)حتقيق اإليدماج واالعاراف االجتماعي

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 .28كرمية بن قومار، مرجع سابق، ص  (1)
 .28، صيفس املرجع (2)
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 خالصة الفصل :
والتغري العميق احلاصل  مر علينا يف هذا الفصل مفهوم العمل عند املفكرين االجتماعيني وتطوره

ستقرة حيث خضع لتحوالت كبرية  يف مضمويه االجتماعي ومظهره كضمان للحياة االجتماعية امل
يتعلق به  وكل ماسوسيولوجيا العمل كعلم يدرس العمل و أشكاله االجتماعية عرجنا بعدها إىل 

ت األوىل ويشأة هذا العلم من تفكري علمي إىل علم قائم بذاته بدأت تظهر حيث كشفنا عن البدايا.
 ثة .مالحمه ومناهجه كعلم مستقل من فروع علم االجتماع احلدي

إضافة إىل ذلك قدمنا السياق التارخيي لسياسة التشغيل يف اجلزائر مبا يف ذلك من إحصائيات 
يف النظامني االشاراكي و الرأمسايل وصوال إىل حول التشغيل وأهم الربامج و املخططات اإلقتصادية 

ل التعاقدي كأحد الربامج احلديثة للشغل املساعدة على اإلدماج املهين للشباب وأخريا تطرقنا للعم
 األشكال احلديثة للعمل و باألخص العقود احملددة املدة اليت يدور حوهلا موضوع املذكرة .
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 تمهيد:
 ىلاالجتماعي يقسم اجلايب النظري إيف هذا الفصل املعنون باملرأة العاملة و الرضا الوظيفي و        

قسمني قد يبدو أهنما منفصالن عن بعضهما ولكن هناك صلة وثيقة بينهما ذلك أهنما احملوران 
 األساسيان ملوضوع البحث .

املرأة وأيضا السياق السوسيوتارخيي لعمل املرأة عمل ق باملرأة العاملة سنذكر مفهوم حيث يف اجلزء املتعل
قدمية واجملتمعات املعاصرة وأهم العقبات اليت واجهتها املرأة إلثبات دورها كأحد عرب احلضارات ال

الفاعلني االجتماعيني يف احلياة العملية وخنص املرأة اجلزائرية العاملة بأهم اإلحصاءات والتطور املتزايد 
 للعمل .لعمالتها ,يقدم أخريا أهم الدوافع النفسية واالجتماعية واالقتصادية خلروج املرأة 

يعرفه كمفهوم ومن مث مسبباته الشخصية والتنظيمية ويف اجلزء الثاين اخلاص بالرضا الوظيفي واالجتماعي 
وكذا العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي و االجتماعي معتمدين على أهم النظريات املفسرة لظاهرة الرضا 

 .في وطرق قياس مدى الرضا من عدمهالوظي
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I- لعاملة:المرأة ا 
 مفهوم عمل المرأة:-2  

إن مفهوم العمل كنشاط اجتماعي مالزم حلياة اإليسان االجتماعية، ولعل التعريف االقتصادي 
إىل بداية  هوم عمل املرأة واالهتمام بهللعمل جيعله حمصورًا باإليتاج واإليتاجية، وجيعلنا أيضا يربط مف

ل املصايع يضربون عن العمل يتيجة إرهاقهم بساعات بدأ عما الثورة الصناعية بأوروبا، وذلك عندما
عمل طويلة وذات أجر حمدود، بسبب ذلك دخلت املرأة ميدان العمل لتغطي يقص األيدي العاملة، 

 .(1)خوفاً من توقف العمل أو اخلسارة املارتبة على ذلك
 وينقسم عمل املرأة إىل قسمني من العمل:

 العمل داخل المنزل:-
من تربية وطبخ وحىت بعض األعمال يف حميط البيت، حيث أشار  ء بشؤون األسرةويكون باالعتنا

 "سار ديالمويت" إىل أن عمل املرأة ينقسم إىل ثالثة أيواع:
العمل املنزيل، وهذا ينجز بدون أجر، والعمل التطوعي، وهو ينجز بدون أجر أو بأجر بسيط، مث 

و صغار، متزوجات أو غري متزوجات، فقراء أو أغنياء، العمل املأجور، فالعمل املنزيل سواء كن كبار أ
 .(2)منجبات أو غري منجبات، عامالت أو غري عامالت

 العمل خارج المنزل:-
، ويقصد به العمل الذي تقوم به املرأة خارج البيت، ويكون مقابل أجر مادي تتقاضاه يظري العمل

مؤهالهتا وقدراهتا، وخاصة بعد أن فتحت وقد كفل اجملتمع للمرأة حقها يف العمل الذي يتناسب مع 
أكدت القوايني األمهية البالغة لدور املرأة يف اجملتمع ومدى  أمامها جماالت التعليم يف كافة مستوياته، كما

                                                           
 .33، ص0475دراسة من إعداد زيد حممد الرماين، يقال عن جملة الدعوة، العدد  (1)

، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، 0، طالنظريات االجتماعية ودراسة األسرة: اخلشاب سامية مصطفى (2)
  .502، ص5113
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ضرورة مهمتها يف كافة أوجه اإليتاج، وبالتايل تزايد إقبال النساء على الدخول يف سوق العمل وتنوعت 
 .(1)ليت تعمل فيهاأوجه النشاط االقتصادي ا

ال تزال تعمل داخل وخارج املنزل، فال توجد امرأة عاطلة عن العمل على  واملرأة يف العصر احلديث
اإلطالق ويرجع االختالف ملفهوم عمل املرأة إىل الظروف الثقافية واالجتماعية واالقتصادية للبيئة اليت 

 تعيش فيها.
 لنساء العامالت خاصة املتزوجات إىل أربعة أمناط:وقامت أيضا الباحثة "سوريسون" إىل تقسيم ا

  النمط التقليدي: حيث جند املرأة اليت تعمل قبل الزواج، تتوقف عن العمل، إما عند الزواج أو لدى
 وضعها طفلها األول.

  النمط املتقطع: الذي تتوقف فيه املرأة عن العمل عند الزواج أو لدى وضعها طفلها األول، مث تعود
 د فارة اإلجناب.للعمل بع

  النمط املزدوج: وفيه املزدوج التام، حيث تستمر املرأة يف العمل طوال فارة اإلجناب، واملزدوج غري
 التام، حيث تعود املرأة للعمل بعد وضعها طفلها األخري.

 (2)النمط غري املستقر: الذي يظهر دور املرأة اليت تتنقل يف سوق العمل وخارجه يف فارات خمتلفة. 
ما سنحاول دارسته، حيث سيشمل النمط الرابع، النساء العامالت بالعقود احملددة املدة،  وهو

 وهو ما جيعل العمل غري مستقر لفارات زمنية خمتلفة.
 
 
 
 

                                                           
 .742، ص5117، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0، طالمدخل إلى علم النفس االجتماعيباسم حممد ويل:  (1)

امللتقى الوطين الثاين حول اإلتصال وجودة احلياة يف األسرة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية العلوم اإليسايية واالجتماعية، أيام  (2)
 .7، ص5103أفريل  10-01
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 السياق السوسيو تاريخي لعمل المرأة:  -1
 عمل المرأة في الكتابات القديمة:-2  

وجود اإليسان وجعله ظاهرة اجتماعية متلك منذ عصور قدمية واملرأة تعمل، ألن العمل ارتبط ب
وجل النشاطات اإليسايية، حيث أشاد  ،صفة القهرية، فاإليسان يعمل لكي يعيش كالصيد والزراعة...

املصريون القدماء بفضل العمل اإليساين واعتربوه فضيلة إيسايية، من هذا املنطلق حرصوا على إشراك 
على قدم املساواة بني الرجل واملرأة. وتصور الرسوم والتماثيل اليت  ةاملرأة يف حتمل أعباء ومسؤوليات احليا

خلفتها احلضارة املصرية القدمية لوحات مجيلة تظهر هبا النساء العامالت إىل جايب الرجال يف مواسم 
البذر واحلصاد واللقاط، كما أشادت النصوص املصرية القدمية بعمل النساء يف جمال طحن احلبوب على 

 الالزم للخبز ومجع روث البقر وجتفيفه واستعماله كوقود وصنع احلجرية اليدوية وحتضري العجنيالرحى 
اللوايت كن يقمن بعملية جز الغنم وغزل  وحياكة املالبس اليت اقتصرت يف ذلك الوقت على النساء

 الصوف وحياكته بعد ذلك.
 سولريو" على أن املرأة يف الفريسية "إفلني ودلت النصوص اليت استشهدت هبا عاملة االجتماع

مصر زاولت التجارة إىل جايب الزراعة، وكايت يشيطة وفاعلة يف هذا املضمار، كما استخدمت مصايع 
ُورش صناعة املالبس واألغذية واألدوية التابعة للدولة، كايت عمالتها من النساء والفتيات وقد ورد 

البس فصلت من العمل بسبب عدم كفاءهتا، أن عاملة صغرية السن كايت تعمل يف معمل امل»النص: 
وقد أثار هذا الطرد والدهتا فاشتكت القائم على العمل إىل رئيس املعمل الذي عمل على إعادة الفتاة 

حرة يف أعمال الس . ودلت النصوص التارخيية أيضا على أن املرأة يف مصر القدمية شاركت«إىل عملها
 .(1)ق.م 0011ملشهورة منذ إلشادة األهرامات واملقابر املصرية ا

 أشريا إىل املرأة وعملها لسببني: هذا وقد

                                                           
النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريس بالرياض،  ، دارتأثير عمل المرأة في الوطن العربيمتاضر زهري حسون:  (1)

 .04-01م، ص ص0223السعودية، )د.ط(، 
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املرأة قد وثق يف الكتابات اهلريوغريفية القدمية وشرح لنا األعمال اليت متارسها املرأة منذ  : ألن عملأوالا 
 القدم.

يساين عموماً ق.م، وهو ما يربز أمهيتها يف التاريخ اإل 0111: ألن احلضارة املصرية قدمية منذ ثانياا 
 وتوثيقها لعمل املرأة خصوصاً.

وباملرور إىل قارة أسيا فقد كايت الكنفوشيوسية ترى أن استقرار اجملتمع واستمراره يتم من خالل 
فيه املرأة دورًا مهمًا ورئيسيًا من شأيه أن يساعد على قيام يظام سياسي  يظام أسري متماسك، تلعب

دالة بني أفراد اجملتمع، كما أهنا دعت إىل تزويد األسرة ومنهم املرأة يكفل احلرية واملساواة وحيقق الع
 .(1)بالعلوم واملعارف، إال أهنا حددت دور املرأة بالعمل على استمرار األسرة واستقرارها فقط

أما يف املنطقة العربية قبل اإلسالم فبالرغم من كل ما يقال وكل ما يكتب عن وضع املرأة العربية 
م، إال أيه من اإليصاف القول بأن شبه اجلزيرة العربية كايت تضم قبائل ال حصر هلا واختلف قبل اإلسال

يف وصفها ودورها من قبيلة إىل أخرى، غري أن الغالبية العظمى من القبائل العربية كايت تسوي بني 
ه يف البحث عن رجاهلا ويساءها يف كثري من احلقوق والواجبات، فقد شاركت املرأة الرجل أعماله ومتاعب

بعض الفنون والصناعات السائدة يف ذلك العصر كالصناعات الغذائية  املاء واملرعى، كما زاولت
 والنسيجية وصنع احلصري واألواين الفخارية وصناعة األدوية والعطور واألسلحة كالرماح....

لقيافة، ومنهن كذلك برزت منهن الشاعرات كاخلنساء، وكان منهن املقاتالت، واحملارفات لفن ا  
الكاهنات وضاربات الرمل والقرعة، ومنهن أيضا التاجرات وصاحبات الثراء كالسيدة خدجية وهند، 
ومنهن أيضا من صنعن التاريخ العريب القدمي كملكة سبأ، اليت ورد امسها يف القرآن الكرمي، وزيوبيا ملكة 

 .(2)صر إىل أسيا الصغرىتدمر اليت قادت اجليوش وحكمت بذكاء مملكتها اليت امتدت من م

                                                           
 .03متاضر زهري حسون، مرجع سابق، ص(1)
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فنحن ال جند دينًا أعز املرأة وكرمها وأوصى هبا كاإلسالم، فنجد األحاديث الشريفة  أما بعد اإلسالم
صلى اهلل عليه -دعت إىل حفظ مكاية املرأة، حيث قال الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم–للرسول حممد 

صلى اهلل عليه –ه يف حجة الوداع، حيث قال . ووصى هبا يف خطبت«ما أكرم النساء إال كرمي»: -وسلم
 .«أال فاستوصوا بالنساء خرياً »: -وسلم

ميدان العلم والتعليم، حيث عدها ضرورة بشرية يف عصور كان  وجند اإلسالم قد فتح أمام املرأة
يغشاها اجلهل والظالم، فهو أول يظام يف التاريخ ينظر إىل املرأة على أهنا كائن بشري، ال يستكمل 
بشريته حىت يتعلم، شأهنا يف ذلك شأن الرجل على وجه املساواة، فجعل العلم ركنا الزماً وفريضة عليها،  

 .(1)كما هو فريضة على الرجل
ذلك أن التعليم هو الطريق حنو العمل، حبيث تضمن املرأة بعملها عماًل حمارمًا ال تضيع فيه 

إلسالم واملعارف األخرى، وشاركت املرأة املسلمة حقوقها، وتضمن به مستقبل أوالدها يف يشر تعاليم ا
يف الغزوات مع الرجال بتضميد اجلراح جتهيز الطعام واملشاركة يف القتال "كأم عمارة"، ويقل األحاديث 

، هذا وإن مفهوم عمل املرأة يف اإلسالم أعم من أن يرتبط -رضي اهلل عنها –وروايتها كأمنا عائشة 
م بعملها وتربيتها لألوالد هلا املكاية األهم يف اجملتمع وتتحدث بذلك آيات  بالعمل املأجور، فنجد األ

ْيَساَن ِبَواِلَدْيِه مَحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهن  وكثرية مثل قوله تعاىل:  َنا اإْلِ َوصَّي ْ َوِفَصالُُه يف َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر  ََ
 .[00ورة لقمان: س] يل َوِلَواِلَدْيَك ِإيَلَّ اْلَمِصريُ 

: -صلى اهلل عليه وسلم –أولية الرعاية والوصاية يف بيتها بقول الرسول  وجعل هلا اإلسالم
وفتح  «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، األمري راع على أهل بيته، واملرأة راعية على بيت زوجها»

اب والسارة، وهي أيضا أمام املرأة فرص العمل مبيدان التجارة وميادين أخرى ضمن ضوابط كاحلج
 تضمن هلا محاية من اجملتمع حبد ذاته.

                                                           
م، 5111ه /0751فكر العريب، ، دار القضايا المرأة بين تعاليم اإلسالم وتقاليد المجتمععبد احلميد إمساعيل االيصاري:  (1)
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يلمس بوضوح أن  السابقة الذكر يف الكتابات عن حضارات العامل القدمي تمن خالل املقتطفا
املرأة كايت عاملة بكل تلك احلضارات ومل يطالعنا يص أو يقش أو رسم يفيد أن اجملتمع الذي عاشت 

مات أو ملكات أو كاهنات أو مقاتالت أو تاجرات أو مزارعات قد فيه النساء عامالت، سواء حاك
 اشتكى من ضعف متاسك األسر وتفككها أو احنراف األبناء واحنالهلم بسبب ايشغال املرأة...، وذلك

بكل بساطة ألن اجملتمع كان حباجة إىل عمل املرأة كحاجته لعمل الرجل للتفتيش عن مصادر الغذاء 
يصًا صرحيًا لعدم عمل  ، ولذلك ال جند يف اإلسالم(1)ش الضرورية حلفظ البقاءوالبحث عن وسائل العي

املرأة ملا هلا من دور تكميلي وأساسي يف احلياة االجتماعية، وكفل هلا اإلسالم احلرية وامللكية املالية وهو 
للعمل لتطوير ما يعد مكسبًا مهمًا على املستوى االقتصادي، فالذمة املالية املستقلة للمرأة تدفعها 

 رأمساهلا سواء بالوكالة أو بإشرافها عليه.
 عمل المرأة في الكتابات الحديثة:  -1

من خالل تقدمينا للكتابات احلديثة عن املرأة سنعرج عن وضع املرأة يف الغرب ويف قارة أوروبا 
، إذ يروي خصوصاً، ألن معظم الكتابات احلديثة عن عمل املرأة صدرت عن مفكرين وباحثني أوروبيني

الفيلسوف "هربرت سبنسر" يف كتابه "علم االجتماع" أن الرجال كايوا يبيعون الزوجات يف إجنلارا فيما 
بني القرن اخلامس والقرن احلادي عشر ميالدي، وقد سنت احملاكم يف الكنيسة قايويًا خيول للزوج بيع 

م، أما فيما يتعلق 0000سنة  زوجته إىل رجل ملدة حمددة، وظل األزواج ميارسون هذا احلق حىت
، فلم بالتصرفات القايويية فإن املرأة يف التشريعات السابقة للنهضة األوروبية كايت فاقدة األهلية القايويية

يكن هلا حق احلضور أمام القضاء وال حق إبرام العقود، بل ينوب عنها أبوها أو زوجها، وفيما خيص 
نهضة األوروبية تابعة لزوجها يف امسها وشخصيتها القايويية، فال حالتها املديية فقد ظلت املرأة بعد ال

 .(2)متلك أن تتسمى باسم أبيها ألهنا تفقد لقب عائلتها مبجرد الزواج وتتبع زوجها يف ذلك
                                                           

 .55متاضر زهري حسون، مرجع سابق، ص (1)

تاج عطاء اهلل: املرأة العاملة يف تشريع العمل اجلزائري بني املساواة واحلماية القايويية، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون،  (2)
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ومن خالل حديث "هربرت سبنسر" يتضح لنا الوضع االجتماعي الذي كايت تعيش فيه املرأة يف 
وبية، ومدى تناقضها مع وضع املرأة يف العامل اإلسالمي آيذاك، وكذلك العصور الوسطى يف القارة األور 

استعرض "أجنلز" العوامل األساسية اليت أترث يف وضع املرأة تأثريًا مباشراً، وربط بتحول وتغري واقع املرأة 
جتماعية التحوالت أصابت البىن االقتصادية واالوتغري أطر العائلة وتطورها عرب التاريخ يتيجة للتغريات و 

ومن خالل استقراءه للتاريخ اتضح له أن املرأة يف اجملتمع اإليساين القدمي احتلت منزلة حمارمة  اجملتمعات
وذلك يتيجة ملشاركتها الفعلية للرجل يف العمل  -الحظناه يف احلضارات القدمية سابقا وهو ما –جدًا 

 . (1)صادي يف ذلك الوقت مل يكن معروفاً بعدداخل وخارج املنزل وذلك ألن يظام امللكية واإليتاج االقت
وترى "كارين ساكس" أن منشأ دويية عمل املرأة يعود لعملية تقييم العمل اجلنسي الذي كان 
سائًدا يف اجملتمعات العشائرية السابقة ملرحلة الرأمسالية، فالعالقات بني الرجل واملرأة اليت كايت متعادلة 

خضعت لتحوالت وتبدالت عندما مل يعد اإليتاج حمصوراً بالقيمة ,والقدمية يف اجملتمعات البشرية األوىل 
من أجل االستهالك الذايت( وإن السلطة العشائرية قد أخذت بالظهور حني متلك الرجل  )أي اإليتاج

وسائل اإليتاج، وحيث تكون عملية اإليتاج حمصورة بالعمل املنزيل، فإن عالقات القوى تصبح غري 
ك أن عمل املرأة يقتصر على استعمال القيمة، بينما ينتج الرجل بغرض املقايضة والتملك متكافئة، ذل

هلذا التطور غري املتعادل يتكثف يف األيظمة اليت تعتمد أكثر على اإليتاج هبدف  واملغزى االجتماعي
ضع هي املقايضة، وذلك على حساب اإليتاج هبدف استعمال الفائدة، والنتيجة اليت يفرزها هذا الو 

 .(2)اعتبار عمل املرأة يف تلك األيظمة عمالً ملصلحة الزوج والعائلة وليس مصلحة اجملتمع
وبعد ذلك تراوحت يداءات بعض املفكرين والثوار أمثال "كارل ماركس" الذي ربط التقدم بوضع 

لوضع بدقة ا إن التقدم االجتماعي ميكن أن يقاس»املرأة يف اجملتمع، حيث يقول يف هذا الصدد: 
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إن األمة ال تكون حرة، حيث هناك يصف عدد ». وقول "لينني": «االجتماعي للجنس النسائي
 .(1)«السكان مغلولون بأعمال املطبخ

ويف اجتاه آخر قدم "أوجست كويت" ملمحاً ألمهية دور املرأة يف تدبري شؤون األسر، حيث صنف 
االجتماعية وفق مقياس تدرجيي من األمهية يف اليوتوبيا "اخلطة الوضعية لإلصالح الزراعي" الفئات 

 والتخصيص الوظيفي مستثنيا من ذلك النساء اللوايت تقع عليهن مسؤولية التبعات املنزلية فقط.
إذا فهمت ما حيتويه العامل املنزيل لقصرت حياهتا عليه وملا  أما "هربرت سبنسر" فقد أعلن بأن املرأة

" بني األسرة من حيث طبيعتها وأشكاهلا وتغري وظائفها، وبني رضيت عنه بديالً، كذلك ربط "دور كامي
تغري مكاية املرأة وتطورها وهو يرى أن األسرة هي مملكة املرأة، ولكي تستمر ال بد أن تكون مركزاً للاربية 

 .(2)األخالقية واألمان العاطفي
جتاهات متناقضة واملقوالت حول عمل املرأة يف بداياته يالحظ وجود ا ومع كل هذه الكتابات

تتجاذب عمل املرأة بني العمل يف املنزل أو خارجه حىت بدايات الثورة الصناعية اليت أحدثت تغريات 
اجتماعية أدت إىل هنضة املرأة وكان لظهور الرأمسالية الصناعية أثار كبرية على املرأة يف خمتلف الطبقات 

من وقت الفراغ لدى املرأة بينما قاست املرأة يف االقتصادية، ففي الطبقة العليا زادت الثورة اجلديدة 
 .(3)الطبقات الدييا كثرياً 

 إذن كايت فكرة خروج املرأة للعمل بالشكل احلديث يتيجة سببني أساسني:
م: اليت أدت إىل ظهور الطبقية، مما اضطر يساء الطبقات الكادحة 0301أوال: الثورة الصناعية سنة 

 أسرهم. للخروج إىل العمل وذلك إلعاية
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ثايياً: احلربني العامليتني: بإلتحاق الرجال مبيادين القتال، حلت النساء حملهم يف املصايع واملناجم، 
 .(1)فخروجها للعمل مل يشهد استقراراً، بل كان دائم التأثر بأوضاع اجملتمعات االقتصادية والسياسية

أن للتطور التكنولوجي دور كبري يف خروج املرأة للعمل وأن  "wilensky khein"ويرى كل من 
 عملية التصنيع جذبتها للدخول يف ميدان العمل وكان ذلك ل :

الستهالكية اجلذابة، مثل األطعمة احملفوظة واملثلجة واملالبس أواًل: إيتاج أيواع خمتلفة من املواد ا
 تقوم هبا األسرة داخل املنزل. اجلاهزة...، بعد أن كايت عمليات اإليتاج لتلك املواد

ثايياً: إدخال األدوات املنزلية املوفرة للوقت )كغسالة املالبس وغسالة الصحون واملكايس الكهربائية، 
 رك أوقات فراغ كبرية أستفيد منها بالعمل خارج املنزل.وقدور الضغط...، مما ت

ثالثاً: إن عمليات التصنيع حتتاج لقوى عاملة بشرية كبرية، مما أتاح فرص العمل أمام النساء وخاصة 
 .(2)املؤهالت منهن
ساهم يف ايتقال العائلة من وحدة إيتاج إىل وحدة استهالك، وزاد من معدالت النفقات  كل ذلك

 فع املرأة حتت ضغط احلاجة االقتصادية للعمل كأحد أشكال اإلكراه يف ظواهر العمل.وهو ما د
وإذا أرديا أن يقارن بني عمل املرأة قدميًا وحديثًا سنطر إىل أن يلخص ومن خالل ما سبق أن 

تمع، عمل املرأة قدميًا قد كان حمفوفًا باالحارام والتقدير النابع من الدور الذي تقوم به النساء يف اجمل
أن الشعوب اليت تؤدي يساؤها أعمااًل أشق مما »حيث أشار "فريدريك أجنلز" يف كتابه "أصل العائلة": 

يتصور، ُتكن للمرأة احارامًا أعمق مما يكنه األوروبيون لنسائهم، وإن احلالة االجتماعية للمرأة يف عهد 
كثرياً عن حالة املرأة اليت كايت   ي الحطئف واملبعدة عن كل عمل حقيقاملديية وهي حماطة باالحارام الزا

تؤدي األعمال يف عصري الوحشية الرببرية واليت كان قومها ينظرون إليها على أهنا سيدة حقيقية حبكم 
 .(3)طبيعة وضعها

                                                           
 .21، ص يفس املرجع (1)

 .53متاضر زهري حسون، مرجع سابق، ص (2)

 .01ص، يفس املرجع (3)

http://www.google.dz/search?biw=1280&bih=907&q=wilensky+khein&spell=1&sa=X&ved=0CBgQvwUoAGoVChMImdO-zpH0xwIViroUCh0jOQaP


                        المرأة والرضى الوظيفي                                                     الفصل الثاني:         

50 

 

–يف العصور احلديثة يابع من الضرورة االقتصادية حىت عملت يف املناجم واملصايع  ذلك أن عمل
فاحنطت مكايتها وحتملت أعباء غري حمتملة من العمل يف املنزل وخارجه، ومما  -مبقياس عامل غري ماهر

زاد من ذلك تراجع الرجل يف األعمال املنزلية وتربية األوالد الغري املباشرة كاإلشراف عليهم يظراً اليشغاله 
 هو اآلخر وأراء تأمني املتطلبات املادية املتنامية لألسرة.

يق بني عمل املرأة والرجل حسب اجلنس يف الوظيفة الواحدة وكان هذا مثاًل للتفر  فنجد يف فريسا
.0011يف بداية عام  % 1.0، وارتفع إىل 0000يف عام  %3.1الفرق يف فريسا من 

 (1) 
إذن فاحلاجة لليد العاملة جعلت املرأة تشتغل يف املناصب اإليتاجية الدييا وبأجور زهيدة وغري 

ذه االستغالل لليد العاملة النسوية تبعه عدم التصريح بعملهن، ذلك متكافئة ولساعات عمل طويلة، ه
املقروية  أن تصرحيهن بالعمل جيعلهن ال يستفدن من الضمان االجتماعي للحصول على املساعدة

باألجر الوحيد، وذلك حيدث مع اتفاقهن مع أرباب العمل الذين يتحاشون األعباء االجتماعية 
هذه النساء عن أعماهلن عند إجراء اإلحصاءات، وحني يذكر هذه  وخيفضون تكاليفهم وال تصرح

الصعوبات املتعلقة باإلحصاء، يكون قد أشريا إىل إحدى مميزات العمل النسوي وهي عدم استمراريته يف 
 .(2)الزمن

مما حيدث، قامت الدول العربية بإصدار تشريعات حتمي عمل املرأة وتنظمه ذلك رغم أن احلالة  
 ة لعمل املرأة العربية أفضل بكثري من يظريهتا يف أوروبا.االجتماعي

واشتملت االتفاقية العربية الصادرة عن مؤمتر العمل العريب املنعقد يف دورته اخلامسة يف مدينة 
 على املواد التالية: 0030اإلسكندرية جبمهورية مصر العربية يف مارس 

 :2المادة 
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 كافة تشريعات العمل، كما جيب أن تشتمل هذه يف جيب العمل على مساواة املرأة والرجل
التشريعات على األحكام املنظمة لعمل املرأة، وذلك يف كافة القطاعات بصفة عامة وعلى األخص يف 

 قطاع الزراعة.
العمل على ضمان تكافؤ الفرص يف االستخدام بني الرجل واملرأة يف كافة جماالت  جيب :1المادة 

 ت والصالحية، كما جيب مراعاة عدم التفرقة بينهما يف الارقي الوظيفي.العمل عند تساوي املؤهال
مساواة املرأة والرجل يف كافة شروط وظروف العمل وضمان منح العمل على ضمان   جيب :3المادة 

 .املرأة املعاملة األجر املماثل ألجر الرجل وذلك ضمن عمل مماثل
بعد فارة ايقطاعا  إعادة تدريب املرأة العاملةالعمل على ضمان توفري تسهيالت  جيب :4المادة 

 املسموح هبا عن جمال العمل.
على إدراج أحكام خاصة تتعلق بعمل املرأة مثل: عدم السماح  00وحىت  0حرصت املادة  :6المادة 

بتشغيل النساء ليالً، وخطر تشغيلهن يف األعمال اخلطرة والشاقة أو الضارة بالصحة واألخالق، إعطاء 
ة إجازات خاصة كعطلة األمومة أو اإلجازات املرضية، توفري دور حضاية ألطفال النساء العامالت، املرأ

 .(1)استفادة املرأة من التأمينات االجتماعية واالقتصادية واملكافئات واملعاش يف خمتلف الظروف
فتنا وديننا يف مقابل هذه االتفاقيات والتشريعات اليت تضمن عمل املرأة بكرامة النابعة من ثقا

اإلسالمي جند أن يظرة الغرب لعمل املرأة يظرة مادية بالدرجة األوىل، ألن العمل هو أمر مفروض على 
على أحد بعد سن الثامن عشر، هلذا دعت املؤمترات املرأة  باإليفاقر واأليثى، وأليه ال أحد يقوم كالذ 

ال يكون على حساب بيتها، أو أن  إىل العمل كأحد احلقوق، وحنن ال ينكر أن تعمل املرأة، ولكن
يكون مفروضًا عليها كما هو مفروض على الرجل، وال أحد ينفق عليها إن مل تعمل، فهذا غري مقبول 
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دولة يف مؤمتر اجلرمية يف لندن وقرر أن عوامل ازدياد اجلرائم بني األحداث،  30عت مجت 0000ففي عام 
 .(1)خروج املرأة من بيتها

بق من الكتابات التارخيية والوسيولوجية لعمل املرأة قدمياً وحديثاً يتضح لنا أن إذن ومن خالل ما س
عمل املرأة ُيستمد من مكاية املرأة حقيقة يف ذلك اجملتمع ودورها ووظيفتها األساسية هي اليت تضمن هلا 

إىل عملها  عماًل كرميًا يضمن حقوقها وواجباهتا ورضى مهين عن العمل املأجور الذي تزاوله باإلضافة
 األساسي يف البيت.

 المرأة العاملة في الجزائر:  -3
إذا أرديا أن يستعرض تاريخ عمل املرأة يف اجلزائر فعلينا أن يشري أيه ال خيرج عن عمل املرأة يف 

رب العريب الرجل يف األعمال اليت يقوم هبا كالرعي اجملتمعات العربية عموماً، حيث شاركت املرأة يف املغ
وجلب املاء واحلطب وحياكة وغزل الصوف، فحياة البدوية يف القبائل والعشائر ضمت للمرأة مكاية 

 اجتماعية من خالل دورها وعمليها فيها.
دويات وفيما خيص مشاركة املرأة البدوية يف ميدان العمل واإليتاج أتضح أن أفضل كتب مشاركة الب

يف العمل، كتاب لعاملة االجتماع األمريكية "إليس بودلديغ"، إذ تعترب أن التميز على أساس اجلنس 
يلعب دورًا أقل أمهية بني البدو الرحل منه بني السكان املستوطنني املستقرين، فالنساء البدويات يعشن 

تعيش فيه  يه احلال يف اجملتمع الذييف جمتمع تسود فيه روح املشاركة بني اجلنسني بنسبة أكرب مما هو عل
النساء املستوطنات، إن املهارات اليت تتحلى هبا املرأة البدوية وقدرهتا على اختاذ القرارات وقابليتها على 
التكيف السريع تعترب من األمور الضرورية، كما أن الرجل يقدر ذلك تقديرًا عاليا، وعلى النقيض من 

شن يف بيئة أكثر تقيداً وحصراً، فاألدوار والوظائف اليت متارسها املرأة يف ذلك فإن النساء املستوطنات يع
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اجملتمعات الدائمة الارحال والتنقل جيب النظر إليها كنماذج على املشاركة املتزايدة للمرأة يف كافة مرافق 
 .(1)اجملتمع

كويت خالهلا   اجلزائريةالفريسي كايت حمطة مهمة يف عمل املرأة  رادمكل الفارة التارخيية قبل االست
االحارام الذي  خربات مهنية حضت من خالهلا مبكاية اجتماعية جيدة إن مل يقل راقية على مستوى

حييط عملها، وإن مل يكن له مدلول لفظي فمعنوي من خالل معاملة الرجال لنسائهم يف معظم قبائل 
 وعشائر املغرب العريب.

غري من حياة اجلزائريني يف كافة اجملاالت، خاصة اجلايب املستدمر الفريسي إىل اجلزائر  إن دخول
االجتماعية واالقتصادية وجّرد معظم اجلزائريني من أراضيهم، وذلك يظهر بدايات التغري يف إطار العمل، 

تغري يظام االقتصاد الريفي العائلي اجلزائري، مث فرض املستدمر سياسته واشتغل اجلزائريون عنده  حيث
وأصبح الفالح اجلزائري عبدًا بعدما كان سيدًا يف أرضه...، ومبشاركة الرجال يف  بأجور منخفضة،

صفوف الثورة مل تبق املرأة اجلزائرية مكتوفة األيدي، بل جتاوزت كل احملن من خالل خروجها للعمل، 
وهذا لسد متطلبات وحاجات أسرها، ألن دخول املرأة للعمل يف وقت الثورة مل يكن كما هي تعيش 

ن، وال باملقاييس االقتصادية احلديثة، فالفقر الشديد واحلاجة املدقعة، أرغمت املرأة على ترك بيتها اآل
والعمل خارجه، فاملرأة اجلزائرية كايت تقوم باألعمال مقابل أجور رخيصة متتص جهودها مقابل فريكات 

وهو ما  .(2)هنية تسمح هلا بذلكقليلة، ومل يكن هلا خيار غري ذلك، فال مكايتها العلمية وال خربهتا امل
مجعيات كثرية كجمعية العلماء املسلمني إىل تشجيع تعليم املرأة لكي يتزوج الشباب اجلزائري باملرأة  دفع

 اجلزائرية املثقفة وهو ما دفع املرأة إىل عامل الشغل بعد إلتحاق الرجال بالثورة اجلزائرية.
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ئري منهك على املستويات االجتماعية واالقتصادية، أما بعد االستقالل، فبعد خروج الشعب اجلزا
 سارع إىل وضع عملية تنموية كإلزامية التعليم جلل أفراد اجملتمع رجااًل ويساءًا باختالف أطيافهم

 .االجتماعية
م بلغت النسبة 0000أما من حيث مشاركة املرأة يف سوق العمل فتبقى حمتشمة ويذكر يف إحصاء 

وهي يسبة ضعيفة تفسرها مشاركة اليد العاملة النسوية يف العملية  %01نسوية آيذاك لليد العاملة ال
، وتبقى املشاركة ضعيفة لكنها تعترب يقلة يوعية %00م بلغت 0033التنموية بعد االستقالل، أما يف سنة 

والعمل، خاضتها املرأة اجلزائرية وابتعاد عن الذهنية التقليدية للمجتمع اجلزائري الذي فتح فرص التعلم 
وساعدت الدولة املرأة بتثقيفها وتنمية جمتمعها وضمان فعاليتها وشرعت قوايني حتفظ حقوق املرأة 

يضمن الدستور كل احلقوق » من الدستور تنص على مايلي: 00االجتماعية والسياسية، ففي املادة 
 .(1)«السياسية والثقافية واالجتماعية للمرأة اجلزائرية

ية مرتكزًا على األعمال الزراعية يف الريف، حيث كايت القوة العاملة من وكان عمل املرأة بدا
، وواكب هذا اهلبوط 0033سنة  %1.30لتتدىن إىل  0000عام  %00.11اإلياث يف امليدان الزراعي 

احلاد يف معدل عمالة املرأة اخليار اخلاص باإلدارة الذاتية واقتحام األجري الذكر ميدان العمل يف الريف، 
ي حني بدأت تتوافر سوق العمل بشمال إفريقيا إال يسبتها لعمل املرأة ضئيلة... إذ أهنا مل تصل إىل فف
 تويس(. 000111يف املغرب،  001111يف اجلزائر،  000111يف امللني بالنسبة للدول الثالثة معاً ) 0%

ارتفاع يسبة العمالة وتشري دراسة "عمر عسوس" )املرأة والعمل يف اجلزائر( إىل أيه على الرغم من 
فإن هذا االرتفاع ال يزال ضئياًل إذا ما  0011عام  %1.1إىل  0031عام  %0النسائية يف اجلزائر من 

قورن بعدد النساء اجلزائريات اهلائل، ويشري إىل أن املرأة اجلزائرية يف معظم األحيان تباشر العمل ملدة 
املنزل، مث  يفسها للزواج أو ملساعدة زوجها يف تأثيثمعينة من الزمن لسد احتياجاهتا املؤقتة كتجهيز 

تنقطع مبجرد الزواج أو عند الوالدة للتفرغ ألداء دورها التقليدي املتمثل يف تربية األبناء وتدبري شؤون 
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املنزل، ولذلك جند أن عمر املرأة من أحد العوامل املهمة من حيث عالقتها بعملها ويكاد عمل الفتاة 
عمرية معينة تكون فيها املرأة إما بصدد حتضري يفسها للزواج وإما مطلقة وإما مل  يقتصر على فئات

 .(1)يسعفها احلظ يف الزواج وإما أرملة
 ما سيدعمه اجلدول التايل : وذلك

 .1033 -2996(: يوضح بنية النساء العامالت حسب الفئات العمرية 04الجدول رقم )
 1003 2996 الفئات العمرية

00 – 00 0.3 0.1 
01 – 00 01.0 00.1 
01 – 00 00.0 00.0 
01 – 00 00.0 03.0 
01 – 00 01.3 03.0 
01 – 00 1.0 00.0 
01 – 00 3.0 00.0 
11 – 10 0.0 00.0 
10 – 10 0.1 3.0 
 0.0 0.3 فما فوق 01

حتقيق حول الشغل واملداخيل، املركز الوطين لإلحصاءات، معطيات إحصائية رقم  المصدر:
 .ONS ،0110حتقيق حول الشغل  ،000

أما إذا اعتمديا احلالة املديية كعامل من عوامل املفسرة حلركة املرأة يف سوق العمل فنذكر اجلدول 
 التايل:

 .2996(: يوضح النساء العامالت حسب الحالة المدنية سنة 05الجدول رقم )
 النسبة المئوية الحالة المدنية

 10.1 عزباء

 00.1 متزوجة
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 1.0 ةمطلق

 0.0 أرملة

 011 اجملموع
 

، معطيات إحصائية 0000الديوان الوطين لإلحصاءات، حتقيق حول الشغل واملداخيل  المصدر:
 .010رقم 

اخنفاض يسبة النساء األرامل واملطلقات يف ميدان العمل إىل قوة التكافل االجتماعي  وترجع يسبة
 العامالت يف الوقت احلايل.آيذاك مقارية مبالحظاتنا لعدد النساء املطلقات 

 0111امرأة عام  0011111ليتجاوز  0001امرأة عام  33111عدد النساء العامالت تطور من  إن
سنة  01، هذا ويشري إىل تضاعف هذه الشرحية االجتماعية يف غضون 0101عام  0031111مث إىل 

من  1امرأة يشيطة مقابل بالنسبة إىل يظريه لدى الذكور، أي  %00.3ليصبح معدل النشاط السنوي 
 .(1)الذكور

هذا وتزامن خروج املرأة للعمل هبذه القوة مع صدور الصيغ اجلديدة لتنظيم العمل كعقود اإلدماج 
والعقود احملددة املدة، وهو ما جعلنا يقف على ذلك للبحث عن حيثيات الظاهرة االجتماعية املتمثلة يف 

 .التزايد املتسارع لعمالة املرأة النسوية
ولذلك أيضا وجب علينا كسوسيولوجني باحثني يف العمل إدخال عناصر التغري ضمن دراساتنا 
ومالحظة التغريات اليت حتصل يف سلوك النساء املهين، ألن عمل املرأة يطرح دومًا حقائق اجتماعية 

قعًا حقيقًا جيدر بنا خمتلفة جيب علينا أن يستخرجها إذا أرديا الدراسة العلمية هلا مع اعتبار عمل املرأة وا
 إحاطته بالدراسة.

 دوافع خروج المرأة للعمل: -4  
يف معظم اجملتمعات هو احلاجة املادية أساسًا ملا أحدثه التغري االجتماعي  إن دوافع عمل املرأة

واالقتصادي وتعد احلاجيات املادية األسرية، وكذلك ضغط العوملة الثقايف لالستهالك، فبعد أن كايت 
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إذا العامالت خارج البيت،  املرأة األوىل الاربية واإلجناب تزايد من سنة ألخرى يسبة النساء وظيفة 
استعضن بالعمل اخلارجي، بعد العمل الفطري للمرأة داخل بيتها، هذه الوظيفة الطبيعية الفطرية اليت 

يت هو استثناء من جبلت عليها وعلى اعتبار أيضا أهنا وظيفتها األساسية، يف حني أن عملها خارج الب
 .(1)األصل الذي يقضي مبقامها يف بيتها للتصدي للرسالة املقدسة والوظيفة املهمة اليت كلفت هبا

 وميكننا تصنيف الدوافع وراء عمل املرأة إىل:
 الدافع االقتصادي: -2

 إن خروج املرأة للعمل هو يابع بالدرجة األوىل من احلاجة املادية، أي الواقع االقتصادي، وذلك
 ملسايدة الزوج أو األسرة يف توفري مستوى معيشي مقبول إن مل يقل راقي.

امرأة فوجد  0111وجاء يف استفتاء يف الواليات املتحدة األمريكية يسمى "استفتاء بيدجون على 
م تقرير شوستيك، 0010تعمل إلعاية أسرهتا، حبيث جاء يف سنة  من جمموع النساء العامالت 0/0أن 

 0/0امرأة حديثة التخرج، واتضح أن  1111يتائج املسح عن طريق الربيد ومت على تبني من خالل 
 .(2)جمموعات النساء يعملن من أجل مسايدة أزواجهن

يكمله يظرة اجملتمع للمرأة العاملة بصفة أكثر احاراماً، مما كان ينظر هلا  إن الدافع االجتماعي
تضمن هلا خصوصيتها وخصوصية اجملتمع العريب  سابقًا به وخاصة أن املرأة صارت تعمل يف وظائف 

كالتعليم والطب...، ولذلك وجدت املرأة يفسها حتت ضغط الدافع االجتماعي للعمل لضمان مكاية 
اجتماعية ومساعدة أسرهتا لتلبية احلاجات املادية، وكذلك كان للتكنولوجيا دور يف تنمية النمط 

عندما أقرت اجملتمعات اإليسايية حق املرأة ومشاركتها يف االستهالكي لألسرة وبذلك زيادة النفقات، و 
العمل اإليتاجي أصبح لكل الزوجني حق حرية اختيار املهنة وحرية املشاركة يف جماالت العمل، ويف اختاذ 

                                                           
 .4، ص 5111، 5، مؤسسة الرسالة احلديثة، عمان، طنظام األسرة في اإلسالمحممد عقلة:   (1)

 .31، ص 0237دار النهضة العربية، ، سيكولوجية المرأة العاملة: كاميليا عبد الفتاح  (2)
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القرارات داخل املؤسسة وأدى عمل املرأة إىل زيادة استقالهلا االقتصادي وأصبحت تتمتع مبكاية 
 .(1)رجلاقتصادية مساوية لل

اللوايت رغم استفادة أزواجهن  السوفيتياتويف ذات اإلطار االجتماعي جند سلوك بعض النساء 
، ال بسبب الضرورة االقتصادية، بل حتت ضغط القيم أليفسهن عماًل مأجورا يتخذنمن رواتب ضخمة 

 .(2)واملقدسات املالزمة للمجتمع الشاملً 
املرأة وهذا التصاعد يف هذه النظرة يدفع املرأة إذن هناك تزايد لضغط اجتماعي لصورة عمل 

للبحث عن عمل ملواجهة هذا الضغط االجتماعي الذي حيتم عليها أحيايًا العمل، حيث تسمع حديثا 
 بأيه إن أردت أن يكون لك بيت وعائلة وأوالد وسيارة جيب أن تعمل املرأة وأن يقوم الرجل بعمل آخر.

 الدافع النفسي:-1  
لعمل املرأة خاصة يف الواليات  "كامليا إبراهيم عبد الفتاح" يظرة للدافع االقتصادي بعد أن قدمت

تكون مسألة خروج املرأة للعمل على أساس وجود حاجة اقتصادية ال  بأن»املتحدة األمريكية تضيف: 
ر توفري ميكن تقبلها يف جمتمعنا بسهولة ألن احلضارة الشرقية اليت هي متأصلة يف يفوس الناس تقتصر أم

احلياة وكسب الرزق على عاتق الرجل، لذلك تصبح يف اعتقاديا مسألة احتياجها للمال ليست الدافع 
وسيلة لتحقيق الذات والطموح الشخصي خاصة بعد أن تلقت  ولذلك يكون العمل.(3)األساسي للعمل

د تراجع احلرف التقليدية العمل على مواجهة الصعوبات وامللل ملأل أوقات الفراغ بع تعليماً، وأيضا يساعد
 يف البيوت.

 الدافع االجتماعي:-3  
ديث أبرزت خاصة اجملتمع إىل عمل املرأة بعد ظهور املدارس إن التغريات اليت شهدها اجملتمع احل

واملستشفيات اليت حتتاج عناية خاصة تتفوق فيها املرأة على الرجل، كذلك تلقي املرأة لقسط عايل من 
                                                           

 .070مصطفى عويف: مرجع سابق، ص  (1)

 .54جورج فريدمان، بيار يافيل: مرجع سابق، ص   (2)

 .3كاميليا عبد الفتاح: مرجع سابق، ص    (3)
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وترى بأيه إن بقية لاربية وإجناب األطفال تضيع ملستقبلها، خاصة وإن كان القصد التكوين والتعليم 
األساسي منه هو التوظيف، وخبروج املرأة للعمل برز مدى أمهيتها واستقالليتها وأهنا تعمل يف خمتلف 
اجملتمعات، ويرجع جوهره إىل التصنيع الذي كرس هلا العديد من فرص العمل، مما يساعدها دخول 

تكنولوجيا إىل بيتها، وتوفرت هلا كل الفرص اليت جعلتها تزاول عملها وتشارك يف القطاعات املختلفة ال
 .(1)وهي تساهم يف اجملتمع بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، أي عن طريق عملها خارج املنزل أو داخله

II- :الرضا الوظيفي 
 مفهوم الرضا الوظيفي والمهني: -2

رضا الوظيفي أو املهين تبعًا للزاوية اليت ينظر هبا إليه، وخاصة بني علمي لل تربز رؤيتنا املتنوعة
االجتماع والنفس، فهناك تداخل للعملني يف فهمه وشرحه وما علينا اآلن سوى ذكر بعض هذه 

 التعاريف والتعليق عليها.
ر العاملني ذكر "صالح الدين عبد الباقي" تعريفًا ل "هريرت" فيه أن مفهوم الرضا يطلق على مشاع

 جتاه أعماهلم وميكن حتديد تلك املشاعر من زاويتني:
 ما يوفره العمل يف الواقع. - أ

 .(2)ما ينبغي أن يوفره العمل من وجهة يظرهم    - ب
إذن فالرضا الوظيفي حالة يفسية اجتماعية تربز ما جيب أن يكون عليه العمل من وجهة يظر 

 ع الواقع املهين الذي يعيشون فيه )بيئة العمل(.العاملني )توقعاهتم للعمل(، وما مدى تطابقه م

                                                           
جملة العلوم اإليسايية، قسنطينة، دار اهلدى، جوان، ، خروج المرأة للعمل وآثاره على التماسك األسري: عويف مصطفى  (1)

 .075، ص 02، العدد 5113

، ص 5115الدار اجلامعية اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ، السلوك الفعال في المنظمات: صالح الدين حممد عبد الباقي  (2)
500- 505. 
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كما أشار "حممد الصرييف" لعدة تعاريف لبعض الكتاب يذكر منهم: "عوبك": يرى أن الرضا 
الوظيفي هو جمموعة من االهتمامات بالظروف النفسية واملادية والبيئية اليت حُيمل املرء على القول يصدق 

 أيين راضي يف وظيفيت.
" أن كان يظريات الدوافع واحلوافز وبعض يظريات احلاجة تعترب الرضا: حصول الفرد ويرى "لولري

 على مزيد مما يريد جيعله أكثر قناعة ورضى.
ويرى كل من "اليدي" و"ترامبو" أن اصطالح الرضا الوظيفي يستخدم للداللة على مشاعر 

فعل  احلياة املعيشية لوصف وجودالعاملني جتاه العمل بنفس الطريقة اليت يستخدم هبا عبارة يوعية 
 .(1)وايطباعات الفرد عن احلياة بشكل عام

الرضى الوظيفي بأيه: حالة عاطفية ايفعالية إجيابية أو سارة ياشئة عن  "Lookeوقد عرف "لوك 
عمل الفرد أو خرباته العملية وينتج الرضا الوظيفي عن إدراك الفرد إىل أي مدى يوقر العمل تلك األشياء 

 .(2)يعتربها هامة له اليت
على أن الرضا الوظيفي ينتج عنه رضا اجتماعي، حبيث تارجم مشاعر  جتمع هذه التعاريف

العاملني اإلجيابية إىل سلوكات تنظيمية واجتماعية، هو ما يعكس األداء اجليد للعاملني ليظهر يف احلياة 
االجتماعية واألسرية للعامل، وال بد هنا من  اليومية للعامل، وهبذا يكون للبيئة العملية دور مهم يف البيئة

توضيح أن الرضى الوظيفي ال يتأتى إال يف حالة توفري العمل للحاجات والتوقعات اليت يبنيها العامل عن 
عمله، وبذلك تربز العالقة التبادلية بني احلالة النفسية والسلوك االجتماعي يف توضيح مدى الرضا 

 الوظيفي واالجتماعي للعامل.
 قياس الرضا الوظيفي: -1

                                                           
 .030، ص مرجع سابق، السلوك اإلداري والعالقات اإلنسانية: حممد الصرييف  (1)

 .25، ص5112، 3دار حامد، األردن، ط، مات العملالسلوك التنظيمي، سلوك األفراد والجماعات في منظ: حسني حرمي (2)
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املعنوية اليت تبدو بسيطة، حبيث تقتصر على إجراء مقابلة للعاملني للحصول على  إن البحوث
خطأ يف هذه اإلجراءات حيد من صحة البحث  استجاباهتم وتفسريها تتبع يظامًا معقداً، وأن أي

ألسئلة وصياغتها لتالئم أفراد وفائدته، ولذلك فإن طريقة قياس الرضا الوظيفي حتتاج للعناية بتصميم ا
 العينة وظهرت عدة طرق لقياس الرضا الوظيفي يذكر منها مايلي:

 طريقة تحليل الظواهر:-2
وهي أكثر طرق القياس بساطة وايتشاراً، حيث تعتمد على حتليل عدد الظواهر املعربة عن درجة 

س درجة الرضا الوظيفي: معدل الرضا للفرد، ومشاعره جتاه عمله ومن الظواهر اليت تساعد على تلم
دوران العمل والتغيب، والتمارض فقد أظهر حتليل هذه الظواهر أن األفراد الذين يبدون درجة عالية من 

ال يتجاوز غياهبم إال يسبة ضئيلة، فضاًل عن اخنفاض معدل دوران العمل بينهم بصورة ال  الرضا الوظيفي
 .(1)ضا الوظيفيجندها بني الذين سيدون درجة منخفضة من الر 

وسنعتمد على هذه الطريقة يف قياس الرضا الوظيفي للنساء العامالت يظراً لدقة املعلومات وسهولة 
تصنيفها وتبتعد عن التحيز، أما للتأكد من هذه املعلومات فسنقوم بزيارة للمؤسسة واالستفسار عن 

 صحتها.
 طريقة هرزبيرغ )طريقة القصة(:-1  

ى الطلب من أفراد العينة يف مقابالت شخصية أن يتذكروا األوقات اليت عل وتعتمد هذه الطريقة
شعروا فيها بأهنم راضون عن عملهم وكذلك األوقات اليت يشعرون بعدم الرضا، مث يطلب منهم حماولة 
تذكر األسباب اليت كايت وراء هذا الرضا أو االستياء، وايعكاسات هذا الشعور على أدائهم إجيابًا أو 

وقد خلصت هذه الطريقة إىل يتيجة هامة وهي أن العوامل اليت يُؤدي وجودها إىل الرضا الوظيفي سلباً، 

                                                           
 .014، مرجع سابق، ص الرضا الوظيفي، أطر نظرية وتطبيقات عمليةسامل تيسري الشرايدة:   (1)
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ال يؤدي غياهبا إىل عدم الرضا، وقد وجهت إىل هذه الطريقة ايتقادات وهي أن املعلومات املقدمة من 
 .(1)ألفراد العينة أفراد العينة املدروسة تفتقر إىل املوضوعية العتمادها النظرة التقديرية والشخصية

 طريقة االستقصاء:-3  
من خالل مناذج االستطالع  وتعتمد هذه الطريقة على استقصاء أراء العينة املستهدفة قياس رضاها

الرأي وتصاغ حمتوياهتا وتصمم عناصرها على النحو الذي خيدم أهداف الباحثني ويتالئم مع مستويات 
ماذج أشكااًل عدة...، ومن مزايا هذه الطريقة سهولة الذين يتم استطالع آراءهم وتأخذ هذه الن

تصنيف البيايات كميًا وإمكايية استخدامها يف حاالت العينات الكبرية، وقلة التكلفة وخصوبة 
 .(2)املعلومات

نماذج وأشكاهلا يف حمور النظريات، وميكننا أن جنمل طرق قياس الرضا وسنتطرق إىل بعض ال
 قياس ومها:الوظيفي يف جمموعتني من ال

املقاييس املوضوعية: كمؤشر الغياب وترك العمل ألن الباحث ال يتدخل يف تصميمها أو التحكم -
فيهما مع التأكد هنا على البحث عن األسباب احلقيقية وراء التغيب )إرادي( أو الغياب )أسباب خمتلفة 

 ال إرادية(.

فراد أيفسهم، سواء باالستمارة أو املقابلة املقاييس الذاتية: ويقصد هبا احلصول على تقارير من األ-
يتحدث فيها األفراد عن خمتلف جوايب العمل وجييبون عن أسئلة يبينها الباحث ملعرفة مدى الرضا عن 
العمل ويتم بناء هذه االستمارات واملقابالت بشكل موضوعي علينا البحث أواًل عن مسببات الرضا 

 الثاين. الوظيفي وهو ما سنتطرق إليه يف احملور

 مسببات الرضا الوظيفي:-3  

                                                           
 .014سامل تيسري الشرايدة: مرجع سابق، ص   (1)

 .013املرجع يفسه، ص   (2)
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البحث عن أسباب وعوامل الرضا الوظيفي جيعلنا يصطدم بعدة وجهات يظر، إال أينا  لعل
 سنحاول إمجاهلا يف قسمني بارزين: عوامل شخصية، عوامل تنظيمية.

 :المسببات والعوامل الشخصية-2  
 تعود بصفة كبرية إىل شخصية الفرد ومن أمهها:

الذات: كلما كان هناك ميل لدى الفرد لإلعتداد برأيه واحارام ذاته والعلو بقدره كلما كان احارام  -
أقرب إىل الرضا عن العمل، أما أولئك األشخاص الذين يشعرون ببخس يف قدراهتم أو عدم إعتداد 

 .(1)بالذات فإهنم عادة ما يكويون غري راضني عن العمل

ًا على حتمل الضغوط والتعامل والتكيف معها كلما كان حتمل الضغوطات: كلما كان الفرد قادر  -0
 أكثر رضا، أو أولئك الذين يتقاعسون وينهارون فور وجود العقبات فإهنم عادة ما يكويون مستاءين.

ارتفعت املكاية االجتماعية أو الوظيفية أو األقدمية كلما زاد رضى الفرد عن  املكاية االجتماعية: كلما-
مكاية الفرد وظيفيا واجتماعيا وقلت أقدميته، زاد االستياء وقل الرضى العام عن عمله، أما إذا قلت 

 .(2)احلياة

وأضاف باحثون آخرون عن العوامل الشخصية بأهنا عوامل تتعلق بقدرات العاملني ومهاراهتم واليت ميكن 
 قياسها بتحليل خصائصها ومساهتم مثل: السن، اجلنس، التعليم.

 
 
 ل التنظيمية:المسببات والعوام-1
يظام احلوافز والعوائد: إن احلوافز واملكافئات والارقيات تشعر الفرد بالرضا الوظيفي واالجتماعي إذا  -

 كايت العوائد توزع وفقا لنظام حمدد يضمن توافرها بالقدر املناسب وبالشكل العادل.

                                                           
 .530مرجع سابق، ص  ،السلوك التنظيمي، مدخل بناء المهاراتكاميليأمحد ماهر:    (1)

 .007 -003، ص مرجع سابق: صالح الدين حممد حممود عبد الباقي  (2)
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رضاه عن الوظيفة واألمر  اإلشراف: إن إدراك الفرد مبدى جودة اإلشراف الواقع عليه يؤثر يف درجة -
هنا يعتمد على إدراك الفرد ووجهة يظره حول عدالة اإلشراف واملشرف واهتمامه بشؤون املرؤوسني 

 ومحايتهم له.

سياسة املنظمة: تشري إىل وجود أيظمة ولوائح وإجراءات وقواعد تنظم العمل وتوضح التصرفات 
 وتسلسلها بشكل يسر العمال وال يعقده.

ل: حينما يكون للعمل تصميم سليم يسمح بالتنوع واملروية والتكامل واألمهية واالستقالل تصميم العم-
 .(1)وتوافر معلومات كاملة يكون هناك ضمان يسيب بالرضى عن العمل

 أهم النظريات حول الرضا الوظيفي:-4  
ًا عن إن اطالعنا عن خمتلف النظريات اليت حاولت تفسري ظاهرة الرضا ميكنه أن يقدم تفسري 

العوامل واألسباب اليت تقف وراء رضا األفراد عن عملهم أو استياءهم منه، كما توفر لنا فرص للتنبؤ 
 بالرضا والتحكم يف مسبباته وهي تنقسم أساساً إىل يظريات احملتوى، ويظريات العملية )الدافعية(.

 وفيما يلي سنستعرض أهم هذه النظريات وحمتواها:
 Maslow's Hierarchy) وتسمى أيضا يظرية اهلرمي للحاجات "الحاجات":نظرية أبرهام ماسلو -2

of Needs)  م يظريته اليت ترتكز على أن اإليسان له حاجات متعددة، 0010قدم أبراهام ماسلو عام
وأن احلاجات اليت مل يتم إشباعها بعد هي اليت تؤثر على السلوك، أما احلاجات اليت مت إشباعها فال 

دافع للفرد، وتأيت هذه احلاجات يف تسلسل هرمي صنفها ماسلو إىل مخس جمموعات تكون مبثابة 
 حسب أمهيتها النسبية.

تعد احلاجات الفسيولوجية بداية القاعدة يف السلم  : Physiological Needsالحاجات الفسيولوجية  -   
املكاية األوىل يف حالة عدم  اهلرمي، وتشمل املأكل واملشرب والنوم والراحة واجلنس، وحتتل هذه احلاجات
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إشباع احلاجات األخرى، ويف هذه احلالة ال تكون احلاجات األخرى مبثابة أساس لدفع األفراد، 
 .حاجاته الفيسيولوجية. فاإليسان يسعى أوال إلشباع

 Safety Needs : (1) الحاجة إلى األمان  -⃰
يسيولوجية، وتتضمن احلاجات اخلاصة تظهر أمهية هذا النوع من احلاجات بعد إشباع احلاجات الف

 باألمان مايلي:
 احلماية من املخاطر املادية.-

 احلماية من املخاطر الصحية.-

 احلماية من املخاطر االقتصادية.-

 جتنب املخاطر غري املتوقعة. -0
 : Social Needs الحاجة إلى االنتماء-

لألفراد وحاجتهم إىل وجود رفيق، هذه احلاجات اخلاصة بااليتماء بالطبيعة االجتماعية  وتتعلق
 ومتثل هذه احلاجات النقطة الفاصلة بني احلاجة املادية واحلاجات األخرى املوجودة يف أعلى اهلرم.

 : Esteem Needsالحاجة إلى االحترام -
الفرد للحاجات الثالث السابقة يبدأ بالسعي إلشباع حاجاته إىل االحارام اليت تتضمن  يعد إشباع

لذات واالستقاللية والتحصيل وأن تكون له مكايته وأن حيظى باعاراف اآلخرين وايتباههم وأن احارام ا
 استيفاء هذه احلاجات يقود الشخص إىل الشعور بالثقة والشعور باملكاية االجتماعية.

 :Self Actualization Needsالحاجة إلى تحقيق الذات -

هلرمي للحاجات، ويف هذا املستوى يكون الفرد وتعد هذه احلاجة أعلى مستوى يف تنظيم ماسلو ا
ذايت الضبط والتوجيه، أي سلوكاته وتصرفاته تنطلق من داخل يفسه، وعن طريق هذه احلاجة يستطيع أن 
يتحقق بشكل كامل من الفرص املتاحة أمامه واملتعلقة مبواهبه وكفاءته، إن حتقيق احلاجة اخلاصة بتحقيق 

 حلاجات األخرى اليت تقع قبلها يف اهلرم.الذات ال يتأتى إال بإشباع ا
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 (: هرم ماسلو للحاجات:02الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .11سامل تيسري الشرايدة: مرجع سابق، ص المصدر:

أو العمل، تبني أن املوظف يف عمله غالبًا من ينشد حاجاته  إن تطبيق هذه النظرية يف اإلدارة
ة إليه، وأن مسؤولية اإلدارة تاركز يف إدراكها هلذه احلاجات األدىن، أي احلاجات امللحة واملهمة بالنسب

امللحة للعامل وأمهيتها بالنسبة له، ومعرفة احلاجات اليت أشبعت وتلك اليت مل تشبع بعد، وأن تعمل على 
 حتفيزك من خالل إشباعها مع مراعاة أن يكون احلافز مالئماً حلاجة املوظف ومشبعاً هلا.

 : Value Theoryنظرية القيمة  -1
خي قدرة ذلك العمل على  أن املسببات الرئيسية للرضا عن العمل Eduin Lookيرى أدوين لوك 

توفري العوائد ذات القيمة واملنفعة العالية لكل فرد على حده وأيه كلما استطاع العمل توفري العوائد ذات 
رد ليست متاماً هي املوجودة يف يظرية القيمة للفرد كلما كان راضيا عن العمل، وأن العوائد اليت يرغبها الف

الحاجة إلى 
تحقيق 
 الذات

 الحاجة إلى اإلحترام

 الحاجة إلى اإلنتماء

 الحاجة إلى األمان

 الحاجات الفسيولوجية
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ماسلو للحاجات، وإمنا تعتمد بالدرجة األوىل على إدراك وشعور كل فرد على حده مبا يوده ويتناسب 
 .(1)مع رغباته وأسلوبه يف احلياة

 نظرية ذات العاملين : -3
ية: الرضا استطاع من خالهلا "فريدريك هزربرج " التوصل إىل الفصل بني يوعني من مشاعر الدافع

وميثل الشكل التايل  واالستياء، وأن العوامل املؤدية إىل الرضا ختتلف متامًا عن العوامل املؤدية لالستياء.
 .عرضاً هلذه النظرية

 : نظرية ذات العاملين.(01)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .001: أمحد ماهر، مرجع سابق، ص المصدر                    
 

                                                           
 .552، مرجع سابق، ص السلوك التنظيميأمحد ماهر:   (1)

 العوامل الوقائية العوامل الدافعة

وفرها يؤدي ت
 إلى الرضا

عدن توافرها 
يؤدي إلى 
 حياد الرضا

عدم توافرها 
يؤدي إلى 
اإلستياء 

 )عدم الرضا(

توفرها يؤدي 
إلى حياد 
 اإلستياء

 أمثلة أمثلة

 اإلجناز -

 املسؤولية -

 التقدير -

 التقدم والنمو -

 أمهية العمل -

 ظروف العمل -

 اإلشراف -

 سياسات املنظمة -

 األجر -

 العالقات -
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 الفرق وتأثري كل عامل يف اآلخر يف هذه النقاط: ومما يلي يستعرض
العوامل الدافعة هي تلك العوامل املؤدية إىل إثارة احلماس وخلق قوة دفع للسلوك وهذه العوامل -

ختتلف عن العوامل الوقائية اليت تقي الفرد من مشاعر اإلستياء وحتميه من السخط الناجم عن 
 الرضى.

شكل جيد يؤدي إىل محاس ودافعية وإىل سلوك ينتهي مبشاعر الرضا، إال إن توافر العوامل الدافعية ب-
أن عدم توفر العوامل الدافعية، أو توافرها بشكل سيء يؤدي إىل اختفاء الدافعية والرضا ولكن ال 

 يؤدي هذا بالضرورة إىل عدم الرضا واإلستياء...

، وهي موجودة يف حمتوى العمل، أما إن العوامل الدافعة هي أشياء متس العمل ذاته والفرد وكيايه-
 فهي أشياء متس بنية العمل وما حييط هبا. العوامل الوقائية

 .(1) إن توافر العوامل الوقائية بشكل جيد هو الشرط األساسي لظهور أثر العوامل الدافعة...-
 : Alderfer Theory نظرية الدرفر -4

يف تنظيمه للحاجات ال يتم إال بعد إن تأكيد ماسلو على أن تنشيط دوافع املستوى األعلى 
الكايف لوجهة يظر ماسلو يف تنظيم  إشباع حاجات املستوى األدىن، ويف ضوء عدم توافر الدعم امليداين

 " بطرح تصور معدل التنظيم اهلرمي للحاجات...Alderferاحلاجات قام "الدرفر 
م بتلخيص يف كتاهبما 0011يف عام " Trumbo" "Landyوقد قام كل من "اليدي" و"ترمرب" "

فيها أهنا  واليت يعتقدان (ERG)"سلوك العمل"، النظرية املعروفة يف األدب الاروي الغريب باسم يظرية 
 تنطلق من ثالث جمموعات حمورية للحاجات:

 : Escistche Needs حاجات الكينونة )الوجود( -

الطعام واملاء واألجر واليت أطلق  ويقصد هبا احلاجات اليت يتم إشباعها بواسطة عوامل البيئة مثل:
 عليها ماسلو احلاجات البيولوجية واحلاجة إىل األمن.
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 :  Relatedness Needs الحاجة إلى اإلنتماء -

وعائلته  هوهي املتعلقة حباجة الفرد لعالقات ترابطية مع غريه من الناس كاملشرفني وزمالئه ومرؤوسي
ية والبعد االجتماعي وتتطلب اتصااًل وتفاعاُل مع اآلخرين، إذا ما وأصدقائه، وهذه العالقة مرتبطة باملكا

 أريد حتقيقها، وهذه تتفق مع ما اعتربه ماسلو احلاجات االجتماعية والتقدير.
 : Gromth Needsحاجات النمو  -5

وهي احلاجات اليت يشعر فيها الفرد بضرورهتا له كأن يصبح شخصًا مبدعًا ومنتجاً، وهي رغبة 
 .(1)تبطة بالتطور الذايت وهي ما أمساه ماسلو حباجة حتقيق الذاتجوهرية مر 

 والشكل التايل يوضح أكثر هذه النظرية.
 : يوضح نظرية حاجات النمو(03الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .10 -10يسري الشرايدة، مرجع سابق، ص ص سامل تالمصدر: 
 

                                                           
 .37 -33سامل تيسري الشرايدة: مرجع سابق، ص ص   (1)

 العملية لهدفا الحاجات

 الوجود -

 اإليتماء -

 النمو -

 أمور مادية -

داللة اآلخرين أو اجلماعات  -
 األخرى

األماكن البيئية اليت يناضل  -
األفراد من أجلها واليت متكنهم 
من حل املشاكل اليت يستعملون 

كاملة وتنمية قدرات فيها قدراهتم  
 إضافية

 

ما فيه الكفاية  احلصول على -
األفكار املشاركة املتبادلة يف 

 واملشاعر

يصبح الفرد أكثر متايزاً  -
 وتكامال
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 خالصة الفصل :
عمل املرأة ليس من الظواهر االجتماعية احلديثة  لنا أن اتضحإذن ومن خالل ما كل ما سبق فقد 

حمارمة مقارية بعملها يف  اجتماعيةبل كايت املرأة تعمل جنبا إىل جنب مع الرجل وكايت حتظى مبكاية 
على العصر احلديث وكان للثورة الصناعية دور كبري يف عملها خارج البيت وما لذلك من ايعكاسات 

يف اجلزائر منذ االستقالل وصوال إىل السنوات األخرية حيث شهدت أرقام  اجملتمع وعرجنا إىل عمل املرأة
اإلحصائيات تطورا ملحوظا لعمالة املرأة خاصة مع الصيغ اجلديدة للعمل ومن ضمنها العقود احملددة 

 .املدة 
وكان لنا يف موضوع الرضا الوظيفي واالجتماعي يصيب,فبعد أن قدمنا مفهوم الرضا الوظيفي 

 عي على أيه حالة من الشعور جتاه العمل باإليتماء وحتقيق األهداف .واالجتما
كما ذكريا طرق قياس الرضا الوظيفي وأهم مسببات الرضا الوظيفي و االجتماعي والعوامل املؤثرة 
يف درجة الرضا وأخريا النظريات املفسرة للرضا الوظيفي واالجتماعي وأهم احلاجات األساسية لتكوين 

 الرضا.
,
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 الجعنب الايداني

 

 

 

 

 الفصل األول

تحليل بيعنعت 

الفرضية األولى 

 وتفسيرهع
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 تمهيد:
سنتطرق يف هذا الفصل إىل عرض وحتليل ألهم البيايات املتعلقة بالفرضية األوىل وتفسريها واليت 

خالل حتليل مفادها أن: ال حيقق عمل املرأة بصيغة العقود احملددة املدة الرضى الوظيفي هلا وذلك من 
 بيايات ومعطيات اجلدول، وخنتم ذلك بعرض للنتائج املتوصل إليها.

I- :خصائص عينة الدراسة 

 مجتمع البحث: -2

يقصد به جمموعة األفراد واجلماعات اليت ستجرى عليهم الدراسة، وقد تضمنت الدراسة يف جماهلا 
 احملدة املدة. البشري عينة عشوائية تتكون من جمموعة املبحوثات املتعاقدات بالعقود

يعكاس شاماًل للصفات اهذه العينة العشوائية من جمتمع البحث األصلي حيث حتمل  أخذياوقد 
السائدة فيه، وذلك بعد االطالع على املعطيات املتعلقة باملبحوثات. قمنا باختيار العينة من خالل 

 ة واسارجاعنا ألغلب االستمارات.تواجدي يف الفارة احملددة سلفاً وتوزيع االستمارة على كل أفراد العين
 تحديد عينة الدراسة: -1

يعين اختيار عدد من األفراد لدراسة معينة بطريقة جتعل منهم ممثلني جملموعة أكرب اختريت منهم، 
وهؤالء األفراد هم العينة واجملموعة األكرب هي جمتمع الدراسة، وقد اخاريا يوع العينة العشوائية البسيطة، 

 ء إىل هذا النوع من العينات جيب توفر شرطني مها:حيث أيه باللجو 
 أن تكون ممثلة جلميع أفراد جمتمع البحث ويكويوا معروفني. - أ

 أن يكون التجايس بني هؤالء األفراد - ب

 وأليه قد حتقق هذان الشرطان فإيه مت اختيار أفراد عينتنا وفق أسلوب العينة العشوائية البسيطة.
دات يف مديرية النشاط االجتماعي لوالية غرداية حتصلنا على املعلومات وبعد استفساريا عن عدد املتعاق

 التالية: 
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متعاقدة لتكون عينة  011اخاريا منها  متعاقدة 000كان   0101عدد النساء املتعاقدات لسنة 
 .(1)لدراستنا

 واجلدول أدياه يوضح اخلصائص املميزة ألفراد العينة.
 ثات حسب السن.(: يبين توزيع المبحو 06الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
[00 - 01[ 01 01 % 

[00 - 03[ 01 01 % 

[01 - 00[ 00 00 % 

 % 10 10 فأكثر 00]

 % 011 011 اجملموع
 
 

يتبني أن املبحوثات متيزهن فئة الشابات بنسبة عالية جدًا قرابة ( 10)من خالل اجلدول رقم 
سنة وبذلك تكون عينة شبابية بامتياز، وذلك ألن التشغيل  03و 00 ، حيث تاراوح أعمارهن بني31%

بالعقود احملددة املدة موجهاً خصوصًا للشباب وهو مؤشر على أن النساء هن العنصر األكثر عماًل هبذه 
 العقود احملددة املدة وما يؤكد فرضية أن النساء هن الفئة الغالبة هلذا النمط من التشغيل.

 : يبين الحالة العائلية للمبحوثاث.(06الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 % 30 30 عزباء

 % 00 00 متزوجة

 % 10 10 أرملة

 % 01 01 مطلقة

 % 011 011 اجملموع
 
 

                                                           
 مبديرية النشاط االجتماعي لوالية غرداية 5102( جدول يوضح اإلحصائيات لعدد املتعاقدين اجلامعيني لسنة 13امللحق رقم )  (1)
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يالحظ أن يسبة النساء العامالت العازبات من أفراد العينة  (13)من خالل يتائج اجلدول رقم 
للنساء املطلقات وبعدها  %01تتبعها يسبة  ،%30ية الفئات واليت بلغت تطغى بشكل ملحوظ على بق

 ألرملة واحدة. %10للنساء املتزوجات وأخرياً يسبة  %00يسبة 
إن هذه النسبة املعتربة للنساء العازبات العامالت بالعقود احملددة املدة تعكس واقع أن الفتيات 

األكثر عماًل هبذه الصيغ وهو ما يؤكد حالة الال أمن حديثي التخرج من املعاهد واجلامعات هن الفئة 
الوظيفي، وتعد يسبة النساء العازبات الكبرية إىل أهنن متحررات أسرياً وال توجد لديهن مسؤوليات جتعل 
من أولوياهتن البقاء يف البيت كرعاية الزوج واألوالد وأيضا األجر املتدين للعمل بالعقود احملددة املدة حيقق 

 تفاء شخصي.هلن اك
 (: يوضح المستوى التعليمي للمبحوثاث.08الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 % 10 10 إبتدائي

 % 13 13 متوسط

 % 00 00 ثايوي

 % 00 00 جامعي

 % 011 011 اجملموع
 
 

املدة هي  يتضح جليًا أن يسبة النساء اجلامعيات العامالت بالعقود احملددة( 11)من اجلدول رقم 
للنساء ذوات املستوى الثايوي، يف حني بلغت يسبة النساء  %00وبعدها يسبة  %00النسبة األكرب ب 

 .%10واالبتدائي ب  %13ذوات املستوى املتوسط 
تعكس يسبة النساء اجلمعيات بوضوح طبيعة النساء العامالت بالعقود احملددة املدة، حيث أهنن 

عد تلقيهن تكوينا جامعيا ليصطدمن بواقع سياسة التشغيل اليت تعتمد يبحثن عن ايتماء سوسيو مهين ب
مؤخرًا على العقود احملددة املدة كحل مؤقت، ومبا أن النساء اجلامعيات يردن إثبات أمهية العمل يف 
حياهتن االجتماعية جندهن يتجهن إىل العقود احملددة املدة بنوع من اإللزامية واحلتمية وعدم الرضى 
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املتناسب مع طموحاهتن وتوقعاهتن املهنية، ذلك أن املستوى اجلامعي مينح امتيازات مهنية  الوظيفي
 ومناصب عمل دائمة.

 (: يوضح مدة العمل بالمنصب المتعاقد.09الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات الفئات

[10 - 10[ 10 10 % 

[11 - 10[ 01 01 % 

 % 10 10 فأكثر - 10]

 % 011 011 اجملموع
 
 

، وتتبعها يسبة %10سنوات هي األعلى بنسبة  ]10 - 10]يتضح لنا أن فئة  (10)من اجلدول رقم 
 10ملن تاراوح مدة خدمتهن من  %10سنوات، وتليها يسبة  0إىل  1ملن تاراوح خدمتهن ما بني  01%

 سنوات فأكثر.
سنوات  0إىل  0ملدة تاراوح ما بني  إن يسبة النسبة املرتفعة للنساء العامالت بالعقود احملددة املدة

تعكس املعطيات السابقة للجداول العمرية وجدول املستوى التعليمي، حبيث أهنن حديثات التخرج من 
سنة، ويوضح ذلك أيضا حالة عدم االستقرار  00إىل  00اجلامعات وأغلبهن لديهن أعمارهن ما بني 

متقطعة من التجديد، هذه العقود احملددة املدة  والال استمرارية يف العمل خلضوع العامالت لفارات
أصبحت حبد ذاهتا سياسة التشغيل املنتهجة بدال من أن تكون طريقًا وبداية للدخول إىل عامل الشغل 

 ومتهيداً لاليدماج املهين.
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II-  .عرض بيانات الفرضية األولى وتفسيرها 

 ن العمل في مؤسسات أخرى.( يبين توزيع المبحوثات على حسب ممارسته20الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات ممارسة العمل في مؤسسة أخرى

 % 10 10 يعم

 % 00 00 ال

 % 011 011 اجملموع

 
 

أن يسبة النساء العامالت بالعقود احملددة املدة والاليت زاولن عمالً يف  (01)يتضح من اجلدول رقم  
ممن مل يغرين مؤسسة عملهن، هذه النتائج  %00ليها يسبة وت %10مؤسسة أخرى هي النسبة الغالبة ب  

تشري إىل أن هناك يسب متقاربة بني النساء العامالت اللوايت مارسن عمل يف مؤسسة واحدة وبني ممن 
مارسن العمل يف مؤسسات أخرى، ويرجع ذلك إىل أن هذه املؤسسات تلجأ إىل التخلي عن العامالت 

 تلزم املؤسسة بإدماجهن مبناصب عمل دائمة حسب قايون التوظيف الذي بالعقود احملددة املدة حىت ال
بتوظيفهم مبناصب دائمة عند جتديد عقودهم ملدة معينة   حيتم على املؤسسة اليت توظف عمال متعاقدين

وهو ما تؤكده يتائج السؤال املوايل: ملاذا تركِت العمل باملؤسسة السابقة؟. وهو إجابة معظم املبحوثاث 
قضاء مدة عقودهن ورفض املؤسسات اليت يعملن لديها بتجديد هذه العقود وذلك ألسباب خمتلفة  باي

كعدم حاجة املؤسسة للعمال وهذا ما حيول دون تكوين خربات مهنية ماراكمة، خاصة وأن املبحوثات 
 صرحن مبزاولتهن أيشطة ختتلف عن تلك اليت عمتها يف املؤسسة السابقة وهو ما يعكس حالة عدم

 الرضى الوظيفي ترجع أساساً للال استقرار والال أمن الوظيفي للعامالت بالعقود احملددة املدة.
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 (: يوضح تناسب أجور المبحوثات مع المهام التي يقمن بها.22الجدول رقم )
 التناسب مع المهام 

 الفئات
 المجموع ال نعم

 21          % 20               20          % 10                  10 دج 1111

 39          % 36               36          % 03                  03 دج 01111

 20          % 16               16          % 14                  04 دج 01111

 20          % 05               05          % 15                  15 دج 01111أكثر من 

 100          % 77               77          % 23                  23 اجملموع

 
 

وحسب االجتاه العام يتبني لنا أن غالبية املبحوثات صرحن بأن  (00) من خالل يتائج اجلدول رقم 
متها يف ذلك بنسبة ، دع%33املهام املوكلة إليهن ال تتناسب مع األجر الذي يتقاضينه بنسبة قدرت ب  

دج، تتبعها على التوايل  1111من الاليت يتقاضني  %01دج، ويليها يسبة  01111ملن تتقاضني  00%
 دج وأكثر. 01111من األجريات الاليت يتقاضني من  %1و %00يسبة 

 للنساء الاليت صرحن بأهنن راضيات عن املهام املوكلة إليهن %00مقارية بذلك جند اجتاه آخر بنسبة 
 دج. 01111إىل أكثر من  01111لألجريات ما بني  %0و %01وتدعمها يسبة 

وتفسريًا لذلك يتضح جعليًا عدم رضى املبحوثات وظيفيا عن املهام واألعمال املوكلة إليهن مقارية 
باألجر الذي يتقاضينه وهو ما يربز عدم تناسب أجور صيغة العقود احملددة املدة مع طبيعة األعمال 

هلذه الفئة وهو ما يتعارض مع كون هذه العقود عقودًا مساعدة على االيدماج املهين بالدرجة املوجهة 
األوىل وتوفري خربات كافية خاصة للشباب للحصول على مناصب عمل دائمة وهو ما يؤكد أيضا 

ة للعمل  احلقوق واالستقالل خاصة لفئة النساء العامالت بالعقود احملددة املدة يظرًا حلاجتهن االجتماعي
 كضمان اجتماعي للتعويض عن سنوات التكوين لديهن.
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 (: يبين رؤية المبحوثات للمهام التي تقوم بها كمتعاقدة.21الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الفئات

 % 00 00 أكلف مبهام بعيدة عن ختصصي وغري حمددة

 % 03 03 املهام املوكلة يل متناسبة مع مؤهاليت

 % 011 011 اجملموع

 
 

من املبحوثات صرحن بتكليفهن مبهام بعيدة  %00يالحظ أن يسبة ( 00)من خالل اجلدول رقم 
من املبحوثات أن هذه املهام متناسبة مع مؤهالهتن من  %03عن ختصصهن وغري حمددة، بينما ترى 

إليهن خاصة وأهنا بعيدة النتائج يبدو أن العامالت بالعقود احملددة املدة غري راضيات عن املهام املوكلة 
عن ختصصهن، وتتصف هذه األعمال بالال حمدودية وهو ما يزيد الشعور باإلقصاء واستغالل اجلهد 
املبذول يف ظل عدم توفر ضمايات مهنية، أما بقية املبحوثات الاليت رأين بأن املهام متناسبة مع 

 ل ذات طابع إداري.مؤهالهتن ومن خالل استقصاء املعلومات اتضح بأهنن يقمن بأعما
(: يوضح العالقة بين النفقات من األجر مع تقييم المبحوثات لألجر مقارنة 23الجدول رقم )

 باحتياجاتهن.
 التقييم مقارنة باالحتياجات

 المجموع غير كافي مقبول كافي النفقات

 حاجيات شخصية خاصة
 %00         00 %10         10 %00       00 %10       10 )مالبس، مواد جتميل(

 %00         00 %10         10 %10       10 %11       11 يفقات أسرية

 %00          00 %10         10 %01       01 %10       10 يفقات النقل

 %00         00 %13         13 %10       10 %11       11 يفقات أخرى

 %011      011 %01         01 %10       10 %00       00 اجملموع
 

للمبحوثات اللوايت صرحن بأن تقيمهن  %10 من اجلدول أعاله يظهر االجتاه العام السائد ب 
ممن حتصر النفقات لديهن على احلاجيات  %00لألجر الذي يتقاضينه مقبول يسبياً، تدعمها يسبة 
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فقات األخرى والنفقات األسرية وهو ما للن %0و %0لنفقات النقل، وأخرياً يسبة  %01اخلاصة ويسبة 
يؤكد يسبة النساء العازبات من أفراد العينة الاليت ليس لديهن التزامات أسرية بل يكتفني ذاتيًا حىت ال 

من املبحوثات اللوايت  %01يكن عبأ على الغري وحيققن استقالل مادي يسيب عن األهل، أما يسبة 
للنفقات األسرية  %00قق هلن احتياجاهتن تدعمها يف ذلك يسبة اعتربن أن األجر الذي يتقاضينه ال حي

للنساء اللوايت اعتربن األجر الذي يتقاضينه كافيا  %00وهو ما يؤكد ما سبق ذكره، وأخريًا جند يسبة 
 .%0دعمتها االحتياجات الشخصية ب  

سبيًا يف حالة ومن خالل ما سبق ذكره يبدو أن تقييم املبحوثات لألجر الذي تتقاضينه مقبول ي
النفقات الشخصية اخلاصة كاملالبس ومواد التجميل وتعبئة اهلاتف وهو ما يعكس عدم تكوين رأمسال 
مادي من األجر للعامالت بالعقود احملددة املدة، حيث تلجأ املبحوثات إىل حتقيق استقالل مادي 

 تصادية االستثمارية.واكتفاء ذايت، أي ذا طابع استهالكي وغري منتج اقتصاديا للتنمية االق
(: يوضح طبيعة العالقة بين األداء المهني للمبحوثة كمتعاقدة وطبيعة شعورها 24الجدول رقم )

 عند التوجه للعمل.
 الشعور بالرضى

 األداء المهني
 المجموع غير راضية راضية

          % 33             33          % 00             00          % 00                00 يعم

          % 00             00          % 00             00          % 10                10 ال

 %011          100          % 01             01          % 01                01 اجملموع

 
 

ساء العامالت اللوايت هن غري للن %01يتضح لنا أن االجتاه السائد يف اجلدول أعاله بنسبة 
ممن هن يعتقدن أن عملهن   %00راضيات عند توجههن للعمل باملؤسسة وتدعمه يف ذلك يسبة 

من املبحوثات اللوايت  %01كمتعاقدات يؤثر على أداءهن املهين يف املؤسسة ويف اجتاه آخر جند يسبة 
قدن أن عملهن كمتعاقدات يؤثر ممن تعت %00هن راضيات عن عملهن عند التوجه له وتدعمها يسبة 

يرين أن ذلك ال يؤثر على عملهن وهذا ما يربز شعور النساء العامالت  %0على أداءهن املهين و
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بالعقود احملددة املدة بعدم الرضى الوظيفي عن عملهن وتأثري ذلك على أداءهن املهين كمتعاقدات وهو 
 بأس هبا من املتعاقدين باملؤسسات، إضافة إىل ما يؤثر على األداء العام للمؤسسة يف ظل وجود فئة ال

 حالة الال أمن الوظيفي شعور املبحوثات بعدم االيتماء املهين.
 .(: يوضح دوافع عمل المبحوثات للعمل بصيغة العقود المحددة المدة25الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات الفئات
 % 00 00 الشعور بتحقيق الذات عند أداء العمل

 % 00 00 الشعور بإلزامية العمل )واجب(

 % 10 10 الشعور بضغط األسرة واجملتمع

 % 10 10 الشعور باإلبداع والتطوير يف العمل

 % 011 011 اجملموع

 
 

من خالل اجلدول أعاله يتبني لنا أن االجتاه السائد هو شعور املتعاقدة بضغط األسرة واجملتمع   
للمبحوثات الاليت يدفعهن الشعور  %00تليها يسبة  ،%10ة املدة بنسبة كدافع للعمل بالعقود احملدد

ممن يرين أن الشعور بإلزامية العمل )واجب( هو الدافع للعمل  %00بتحقيق الذات عند أداء العمل و
 الاليت يدفعهن الشعور باإلبداع والتطور يف العمل.  %0بالعقود احملددة املدة وأخرياً يسبة 

وثات اللوايت يشعرن بضغط األسرة واجملتمع كدافع للتوجه بالعمل بالعقود احملددة إن عدد املبح 
املدة هلو ضمن الدوافع االجتماعية  كأحد مسببات الرضى االجتماعي كما مر علينا سابقاً، حيث كلما  

مبن  كان الفرد قادراً على حتمل الضغوط يف العمل والتعامل والتكيف معها كلما كان أكثر رضى مقارية
 ال يتحملون الضغوط فعادة هم ما ينهارون أمام العقبات ويكويون مستائني.

ويظرة اجملتمع للمرأة املتعلمة بضرورة وجود مردودية لتعليمها لتحقيق اكتفاء ذايت يغنيها عن التبعية  
قات املالية لألهل ويضمن هلا مورد مادي حىت يف حالة عدم زواجها وبذلك تربز ظاهرة احنالل العال
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االجتماعية والتكافل يف األسرة الواحدة وحىت اجملتمع اليت هي حباجة إىل محاية اجتماعية حيققها هلا 
 العمل حىت ولو كان بالعقود احملددة املدة.

(: يبين رؤية المبحوثات لعالقتهن بزمالء العمل مع الشعور باالنتماء لجماعة 26الجدول رقم )
 العمل.

 ة العملالشعور باالنتماء لجماع
 المجموع نوعاا ما ال نعم العالقة مع زمالء العمل

      01 يقدرون جهودك يف العمل

  01% 

10    

    10% 

00     

     00% 
01 % 

  10 يتعاويون معك ملواجهة الصعوبات يف العمل

      10% 

11  

      11% 

10   

       10% 

11 

00 % 

   10 ال يسامهون يف ايدماجك املهين

     10% 

00   

     00% 

13   

       13% 

47 

03 % 

   11 ال يتواصلون معك إال يف إطار العمل

     11% 

00   

     00% 

10   

       10% 

12 

00 % 

   00 اجملموع

     00% 

11  

      11% 

00   

       00% 
011 % 

    
لعامالت بالعقود احملددة الاليت للنساء ا %11يتضح أن الجتاه العام بنسبة  (00)من اجلدول رقم  

لعدم مسامهة زمالء العمل  %00صرحن بأهنن غري راضيات عن مجاعة العمل وتدعمها يف ذلك يسبة 
لعدم تواصل زمالء العمل إال يف إطار العمل وأيضا جند يسبة  %00يف االيدماج املهين، تتبعها يسبة 

 دير اجلهود املبذولة من املتعاقدة.لتعاون زمالء العمل يف مواجهة الصعوبات وتق %1و 0%
من املبحوثات اللوايت صرحن بأهنن لديهن يوع من الرضى عن  %00ويف اجتاه آخر يرى بأن  

 %3لتقدير اجلهد املبذول من املتعاقدة ويسبة  %00زمالء العمل وايتماء هلذه اجلماعة تؤكدها يسبة 
هين والتعاون مع املتعاقدة يف مواجهة صعوبات لعدم مسامهة زمالء العمل يف حتقيق االيدماج امل %0و

لعدم تواصل زمالء العمل مع املبحوثات املتعاقدات إال يف  %0العمل وذلك على التوايل لنجد يسبة 
 إطار العمل.
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من املبحوثات جيدن رضى وايتماء جلماعة العمل وتدعمها على التوايل  %01ويف اجتاه مغاير جند  
لعدم مسامهة زمالء العمل يف االيدماج املهين  %0د املبذولة يف العمل ويسبة لتقدير اجلهو  %01يسبة 

 لعدم التواصل إال يف إطار العمل. %0للمتعاقدات ويسبة 
ومما سبق من النتائج جند أن هناك حالة من عدم الشعور بااليتماء املهين جلماعة العمل وعدم  

ون يف حتقيق االيدماج املهين املتعاقدة لتكوين الرضى الوظيفي من ذلك ألن زمالء العمل ال يسامه
خربات وكفاءات للحصول على مناصب عمل دائمة اليت غالبا مع تسلم "باملعريفة" وليس على سنوات 
اخلربة واألقدمية، مما جيعل املتعاقدة تشعر بعدم االيتماء جلماعة العمل لنقص التواصل االجتماعي بني 

 يف إطار العمل مما يعكس حالة من عدم الرضى الوظيفي عن العمل.املتعاقدة ومجاعة العمل إال 
يف حني أن املبحوثات اللوايت يشعرن بنوع من االيتماء املهين جلماعة العمل يفسرن ذلك إىل تقدير 
زمالء العمل جمهود املبذولة من طرفهن خاصة وأن عملهن بالعقود احملددة املدة جيعلهن يقمن بأعمال 

متناسبة مع التخصص وهو ما جيعل مجاعة العمل تقدر ذلك وجيعل املتعاقدة تشعر بنوع  غري حمددة وغري
من الرضى الوظيفي مع إبراز أن ذلك ال يساهم يف ايدماجهن املهين وعمومًا فهناك عدم رضى وظيفي 

 عن مجاعة العمل بسبب العمل التعاقدي.
III-  :نتائج الفرضية األولى 

 حيقق عمل املرأة بصيغة العقود احملددة املدة الرضى الوظيفي هلا.إن الفرضية األوىل القائلة: ال 
 ومقارية بنتائج حتليل البيايات املتعلقة هبا جند ما يلي:

جيدن حالة من عدم الرضى  فنجد أن النساء املتعاقدات بالعقود احملددة املدة( 10) من اجلدول رقم 
ع األجر احملدود لعمال العقود احملددة املدة ويشعرن عن املهام املوكلة إهلن وعدم تناسب هذه األعمال م

باستغالل حاجتهن للعمل وتضيع جهدهن بدون عائد مادي أو حىت حتقيق ايدماج مهين لتنوع املهام 
الذي يبني رؤية النساء  (00)واألعمال املطلوبة من العاملة املتعاقدة وهذا ما يؤمده اجلدول رقم 

دة للمهام اليت تقوم هبا فنجد أهنا تكلف بأعمال بعيدة عن التخصص العامالت بالعقود احملددة امل
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وتتصف بالال حمدودية وهو يزيد الشعور باإلقصاء والتهميش واالستياء، وهي مشاعر تعرب عن عدم 
عن النفقات الشخصية اليت يغطيها ( 00)الرضى عن العمل وما حيقق من ذلك ما جاء يف اجلدول رقم 

دة املدة إىل ترقى إىل مستوى املقبول ويفقات النقل وهو ما يدل على حمدودية الدخل العمل بالعقود احملد
للعمل بالعقود احملددة املدة ما يعزز النمط االستهالكي يف اجملتمع، وكذلك هناك عدم رضى وظيفي عن 

يؤثر على األداء املهين للمبحوثة كمتعاقدة، إضافة إىل الشعور بعدم الرضى عند التوجه للعمل وهو ما 
األداء العام للمؤسسة يف ظل وجود يسبة ال بأس هبا من املتعاقدين داخل كل مؤسسة مما خيفض 

، إضافة إىل كل ذلك فهناك دافع اجتماعي لعمل املرأة (00)اإليتاجية العامة حسب يتائج اجلدول رقم 
حملددة املدة تعمل من أجل اجملتمع بالعقود احملددة املدة، حيث أن هذا الدافع جيعل املرأة العاملة بالعقود ا

وليس من أجل املؤسسة، مما يعزز الفرضية الثايية ويؤكد ما جاء يف الفرضية األوىل بعدم حتقيق العاملة 
، (01)يؤكد ما جاء يف اجلدول رقم ( 00) بالعقود احملددة املدة للرضى الوظيفي ذلك ألن اجلدول رقم

الجتماعية تتكون يتيجة التفاعل بني جمموعات العمل اليت تشكل حيث أن العمل يتم يف يوع من البيئة ا
املنظمة ومبا أن دور العامل ال يقتصر على أداء العمل بل يشمل االتصال مع مجاعة العمل لرفع درجة 

تؤكد حالة عدم الرضى الوظيفي عن العمل يتيجة  (00)رضاه عن هذا العمل فإن يتائج اجلدول رقم 
ة العمل إال يف إطار العمل وعدم التعاون يف مواجهة صعوبات العمل، إضافة إىل يقص التواصل مع مجاع

 عدم مسامهة زمالء العمل يف االيدماج املهين للمتعاقدة.
من كل ما سبق من النتائج وتأكيداً ملا جاء يف اإلطار النظري للدراسة فإن الفرضية األوىل حتققت  

د احملددة املدة ال حيقق هلا رضى وظيفيًا وهذا من خالل يسبياً، حيث أن عمل املرأة بصيغة العقو 
التصنيفات احملددة للرضى، حيث أن العوامل اخلارجية كوسائل النقل وقلة العمل ومجاعة العمل مل تدعم 
حالة الشعور بالرضى الوظيفي عن العمل لدى املتعاقدة وظروف العمل: كاألجر واحلوافز والتواصل 

هين مل تتوفر كشروط للرضى الوظيفي، إضافة إىل حمتوى العمل من استقرار مهين االجتماعي والتعاون امل
وترقية وساعات العمل وحمدوديته أيضا مل تتوفر يف العمل التعاقدي لتسبب الرضى عن العمل، ومن 
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العوامل اليت تتعلق بقدرات العاملني لوحظ أن متغري السن كان له دور يف الرضى الوظيفي، حيث أيه  
زاد عمر الشخص كلما قل معدل تركه لعمله وقل معدل غيابه وازداد رضاه وهو ما تؤكده  كلما

الدراسات يف اإلطار النظري، إضافة إىل املستوى التعليمي، حيث يعد مؤشرًا جيد لتحقيق درجة عالية 
ء من الفاعلية يف العمل وحوافز حتقق درجة عالية من الرضى الوظيفي وهو ما ال جنده عند النسا

العامالت بالعقود احملددة املدة، حيث يغفل مستواهن التعليمي عند التوظيف وتكلفن بأعمال بعيدة عن 
 ختصصهن وهو يدعم حالة عدم الرضى الوظيفي عن العمل.

إذن فالفرضية األوىل: ال حيقق عمل املرأة بصيغة العقود احملددة املدة الرضى الوظيفي هلا قد حتققت  
 يسبياً.



 

 

 
 
 
 
 

 ثعنيفصل الال

تحليل بيعنعت 

الفرضية الثعنية 

وتفسيرهع
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 تمهيد:
سنجد يف هذا الفصل عرض لنتائج وبيايات جداول متعلقة بالفرضية الثايية وتفسريها واليت مفادها  

 أن: حيقق عمل املرأة بالعقود احملددة املدة الرضى االجتماعي هلا.
 تغريات الدراسة.وتعتمد يف ذلك على جمموعة من املؤشرات اخلاصة مب

I- :عرض بيانات الفرضية الثانية وتفسيرها 
 (: يوضح قيمة العمل لدى المبحوثات وعالقته بالحالة العائلية.26الجدول رقم )

 قيمة العمل
 الحالة العائلية

 مصدر رزق
مصدر للحماية 

 االجتماعية
مصدر للمكانة 

 االجتماعي
 المجموع أخرى واجب مني

 10 عزباء

10% 

00 

00% 

01 

01% 
11 

10 

10% 
30 % 

 10 متزوجة

10% 

10 

10% 

11 

11% 
11 

10 

10% 

00 

00% 

 10 أرملة

10% 

11 

11% 

11 

11% 
11 

11 

11% 

10 

10% 

 11 مطلقة

11% 

13 

13% 

11 

11% 
11 

11 

11% 

01 

01% 

 01 

01% 

00 

00% 

01 

01% 
11 

10 

10% 
011 % 

 
 

صدر للحماية االجتماعية تدعمها هو أن العمل م %00يبدو من اجلدول أعاله أن االجتاه العام ب   
 %01للنساء املتزوجات ويف يفس االجتاه جند  %0للمطلقات و %3و %00يسبة املبحوثات العازبات ب  

للنساء العازبات، يف حني تنعدم يسبة  %01يرين أن العمل مصدر للمكاية االجتماعية تدعمها يسبة 
املبحوثات أن العمل مصدر رزق خاصة للنساء من  %01النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات وترى 

للنساء العازبات واألرامل، حيث أن األرملة  %0و %0للمتزوجات وتتبعها يسبة  %0و %1املطلقات ب  
ينظرن للعمل بالعقود احملددة املدة   %1الوحيدة يف العينة صرحن بأمهية العمل كمصدر رزق، وتربز يسبة 

 لديهن يظرة أخرى. %0كواجب مهين و
إن املعطيات السابقة توضح أمهية العمل كمصدر للحماية واملكاية االجتماعية بالنسبة للمرأة  

وهو ما يعكس حاجة النساء العامالت العازبات خاصة إىل احلماية  %31املتعاقدة العازبة بإمجايل 
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املدة، ويضمن  االجتماعية اليت يوفرها العمل أي كان يوعه حىت ولو كان عمال بنظام العقود احملددة
مكاية اجتماعية يظري سنوات التعليم والتكوين الاليت تلقينها، ذلك أن معظمهن لديهن مستوى جامعي 
وهو ما يؤكد ظاهرة النساء العوايس يف اجملتمع اجلزائري وتراجع سن الزواج، وذلك أن الفتاة العازبة متر 

د يفسها دون دور يف النسق االجتماعي مبرحلة فراغ اجتماعي بعد خروجها من اإلطار التعليمي لتج
لتتجه للرضى بالعمل هبذه العقود احملددة املدة جتنبا لنظرة اجملتمعية للدخول يف النسق املهين لتكون هلا 
مكاية اجتماعية حتميها من اجملتمع يفسه وبذلك حتقق يوع من الرضى وااليدماج االجتماعية، إضافة إىل 

النفقات األسرية، ومن املالحظ ايعدام يسبة العامالت بالعقود احملددة  يظرة العامالت خاصة املطلقات
املدة الاليت يرين أن العمل كواجب مهين ذلك ألن العمل بالعقود احملددة املدة ال يعطي القيمة الكافية 
ملفهوم العمل كواجب مهين واجتماعي وهو ما يؤكد حالة عدم الرضى الوظيفي عن العمل بالعقود 

املدة، أما النظرة األخرى للعمل فتوزعت بني أن العمل دافع للخروج من البيت ومأل الفراغ بعد  احملددة
 إمتام الدراسة.

إذن هناك يوع من الرضى االجتماعي لدى العامالت بالعقود احملددة املدة ملا هلذا العمل من ضمان 
ة العازبات، حيث جند أهنن الفئة اجتماعي ومادي يسيب يوفر احلماية واملكاية االجتماعية للمرأة خاص

الغالبة مقارية بالرجال وتدعم ذلك تصرحيات بعض املتعاقدات بالقول: "املهم راين خدامة". "املهم أهنين 
 من روحي". "هايت يضرق راسي"...

 (: يوضح نظرة المجتمع للمتعاقدة من وجهة نظر المتعاقدة.28الجدول رقم )
 النسبة المئوية اتالتكرار  نظرة المجتمع للمتعاقدة

 % 03 03 يظرة امرأة عاملة

 % 00 00 يظرة بنوع من الشفقة

 % 01 01 يظرة بنوع من السخرية

 % 011 011 اجملموع
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من املتعاقدات صرحن بأن يظرة اجملتمع هلن يظرة  %03جند أن يسبة  (01)من اجلدول رقم   
جنب بأن يظرة اجملتمع إليهن بنوع من الشفقة، من النساء أ %00امرأة عاملة عادية، يف حني جند يسبة 

 ممن يظرة اجملتمع إليهن بنوع من السخرية. %01إضافة إىل 
إن هذه النتائج تفسر النظرة اجملتمعية للنساء العامالت بالعقود احملددة املدة اليت تنظر هلن على  

النساء العامالت بالعقود  أهنن يساء عامالت بصفة عادية وهو ما يدعم حالة الرضى االجتماعي لدى
بلجؤ النساء للعمل بالعقود احملددة املدة تلبية لضغط اجملتمع  (01احملددة املدة، ويعزز ذلك اجلدول رقم )

واألسرة وإرضاء هلم هذا ألن ما يهم اجملتمع حاليًا هو اكتفاء املرأة مادياً، ذاتيًا إىل حني زواجها )خاصة 
تماعي على اجملتمع الذي غلب عليه النمط االقتصادي، ولتحقيق العازبات(، لكي ال تكون عبأ اج

مردودية للسنوات اليت تلقت فيها تكوين وتعليم، أما عن تفسري هذه النظرة فرأت معظم املبحوثات ب  
أهنن حيققن يظرة اجملتمع املتوقعة هلن كنساء مكتفيات ذاتيا، حيث أكد "هربرت" أن مشاعر  00%

ما ينبغي أن يوفره العمل من وجهة يظرهم، ذلك أن عمل املرأة بالعقود  الرضى عن العمل تتضمن
 احملددة املدة يوفر وجهة يظرة اجملتمع لعملها وحيقق هلا رضى ذايت عن اجملتمع.

أما عن يظرات الشفقة والسخرية ففسرهتا املبحوثات باحلاجة املادية للعامالت اليت تدفعها للقبول هبذه 
يظرة السخرية فتفسر باستغالل أصحاب املؤسسات حلاجة املرأة للعمل مع علم  الصيغ من العمل، أما

 املتعاقدة للحالة املهنية هلذه الفئة يف حتقيق االيدماج املهين.
(: يوضح عالقة تحقيق القبول االجتماعي مع رأي المبحوثة في المكانة 29الجدول رقم )

 االجتماعية للعمل كمتعاقدة مقارنة بعمل دائم.
 ارنة مكانة اجتماعية للمتعاقدة مع عمل دائممق

 القبول االجتماعي
نفس المكانة 

 االجتماعية
مكانة غير 

 المجموع متكافئة

 10 يعم

10% 

13 

13% 

11 

11% 

 15 ال

01% 

03 

03% 

00 

00% 

 66 اجملموع

00% 

00 

00% 
011 % 
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وثات صرحن بأن العمل من املبح %00يتبني االجتاه العام الذي مييل إىل  (00)من اجلدول رقم  
من املبحوثات ممن  %10بالعقود احملددة املدة يوفر يفس املكاية االجتماعية تدعمها يف ذلك يسبة 

صرحن بأهنن حيظني بالقبول االجتماعي ويوفر هلن العمل بالعقود احملددة املدة يفس املكاية االجتماعية 
بالقبول االجتماعي وال يوفر هلن العمل بالعقود  ممن قلن أهنن ال حيظني %01مقارية بعمل دائم وتتبعها 

 احملددة املدة يفس املكاية االجتماعية مقارية بعمل دائم.
 %03ترى املبحوثات أن هناك مكاية اجتماعية غري متكافئة تدعمها يسبة  %00ويف اجتاه أخر بنسبة 

ية غري متكافئة ومع ذلك أن هناك مكاية اجتماع %3ممن ال حيظني بالقبول االجتماعي، يف حني ترى 
 حيظني بالقبول االجتماعي.

وما ميكن استخالصه هو أن هناك يظرة اجتماعية حسنة للنساء العامالت بالعقود احملددة املدة  
جتعلهن حيظني بقبول اجتماعي ويتمتعن بنفس املكاية االجتماعية لعاملة مبنصب عمل دائم ومن أراء 

لسؤال عن احلالة املهنية تضيف أخريات "السؤال عن اجلديد يكون بعضهن )املهم راين خدامة( وعن ا
 موجها غالبا عن االستقرار األسري والزواج ويادراً ما يوجه للجديد يف العمل".

(: يوضح عالقة توفير العمل بالعقود المحددة المدة للحماية االجتماعية مع 10الجدول رقم )
 األولويات االجتماعية للمتعاقدة.

 االجتماعية الحماية
 األولويات

 المجموع ال يوفرها نوعا ما يوفرها

 00 االستقرار األسري

00% 

03 

03% 

10 

10% 

10 

10% 

 11 االستقرار املهين

11% 

01 

01% 

00 

00% 

00 

00% 

 00 اجملموع

001% 

00 

00% 

01 

01% 
011 % 

احملددة املدة للحماية يتبني االجتاه العام السائد هو توفري العمل بالعقود  (01)من اجلدول رقم  
ملن صرحن بأن  %1ملن صرحن بأن أولوياهتن االستقرار األسري و %00االجتماعية تدعمها يسبة 

 صرحن بأن أولوياهتن االستقرار املهين. ملن %1أولوياهتن االستقرار األسري و
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ماية االجتماعية ملن يوفر هلن العمل بالعقود احملددة املدة احل %00يف حني جند االجتاه اآلخر ب   
لالستقرار األسري واالستقرار املهين على التوايل كأولويات يف  %01و %03يوعًا ما، تدعمها يسبة 

 حياهتن االجتماعية.
ومن مث جند االجتاه الذي يربز عدم توفري العمل بالعقود احملددة املدة للحماية االجتماعية بنسبة  

 .%0 االستقرار األسري ب  ، تدعمها أولوية االستقرار املهين مث03%
مما سبق يتضح أن العامالت بالعقود احملددة املدة جيدن يف عملهن هبذه العقود يوعًا من احلماية  

االجتماعية مع حبثهن وتفضيل االستقرار األسري، ذلك ألن أغلب املبحوثات عازبات ويعشن حالة من 
اء بالعمل أو باالعتماد على الرجل كزوج ويلجأن عدم االستقرار األسري وحيتجن إىل محاية اجتماعية سو 

للقبول بالعمل بالعقود احملددة املدة برضى اجتماعي وليس وظيفي ذلك أليه ليس من أولوياهتن 
االستقرار املهين الذي ال يضمنه العمل بالعقود احملددة املدة وهذه احلالة من الرضى االجتماعي تعكس 

 من االستغالل ومصدر للمكاية االجتماعي.رمزية العمل االجتماعية كحماية 
(: يوضح رؤية المبحوثات لوضعيتهن االجتماعية كعامالت بالعقود المحددة 12الجدول رقم )

 المدة.
 النسبة المئوية التكرارات الوضعية االجتماعية كعاملة بالعقود

 % 03 03 راضية هبذه الوضعية

 % 00 00 غري راضية هبذه الوضعية

 % 011 011 اجملموع
 
 

من املبحوثات صرحن بأهنن راضيات عن الوضعية  %03جند ان يسبة  (00)من اجلدول رقم  
ممن هن غري راضيات عن  %00االجتماعية كعامالت بالعقود احملددة املدة ويف منحىن آخر جند 

 وضعيتهن االجتماعية كعامالت بالعقود احملددة املدة.
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رضى االجتماعي لدى العامالت بالعقود احملددة املدة لعملهن ومن النتائج جند هناك اجتاه بال 
ويدعمها متتعهن بالقبول االجتماعي واحلماية االجتماعية وقيمة العمل لديهن كمصدر لكل من املكاية 
وااليتماء االجتماعي، يف حني أن العامالت الغري راضيات عن وضعهن االجتماعي كعامالت بالعقود 

 ن من أولوياهتن االستقرار املهين لفئة العاملني بالعقود احملددة املدة.احملددة املدة يتضح أ
أما عن إجابتهن يف كلتا احلالتني علل؟ ومن خالل تفريغ البيايات وجد أن املبحوثات الاليت أجنب بأهنن 
راضيات عن وضعهن االجتماعية كعامالت بالعقود احملددة املدة تراوحت إجابتهن ما بني أن العمل 

عقود احملددة املدة يوفر مورد مايل لتحقيق مكاية شخصية والقيام بدور اجتماعي يف ظل تراجع أدوار بال
املرأة داخل البيت من حرف تقليدية )يسيج، خياطة،...( والفراغ الذي تركه استعمال التكنولوجيا يف 

يارك جماال لتعلم امتهان احلياة االجتماعية وتنامي التعليم كظاهرة اجتماعية حتمية للفتاة وهو ما ال 
احلرف اليدوية التقليدية وما يؤكد ذلك تغري يظرة اجملتمع للفتاة املقبلة على الزواج، حيث كايت قدمياً 
ينظر إليها على أن تكون متعلمة لفنون البيت من طبخ، كصنع حلويات وحرف يدوية كالتطريز وغريها، 

علمة أو عاملة، أما اليوم ومع دينامكيات احلياة ومل يلق االهتمام لكون هذه الفتاة مثقفة أو مت
االجتماعية والتغري االجتماعي يف خمتلف البىن فإن النظرة املادية هيمنت مع يظام الرأمسالية وحىت الفتاة 
املقبلة على الزواج بات ينظر إليها كمورد مادي )مايل( سواء ملساعدة الزوج على جتهيز يفسها وختفيف 

اهرة اجتماعية وصارت من شروط زواج الفتاة أن تكون متعلمة ومثقفة وعاملة وتوفر يسبة العزوبية كظ
السلع االستهالكية يغين عن صنعها حمليا يف البيت كاخلبز واحللويات واملعلبات ودعمته التكنولوجيا اليت 

لهن شجعت النمط االستهالكي، أما عن املبحوثات الاليت أجنب بأهنن غري راضيات اجتماعيا عن عم
بالعقود احملددة املدة فريجع ذلك إىل يقص االدماج وقلة األجر مقارية بالعمل املؤدى من طرفهن، إضافة 
إىل أن معظم الرجال الشباب من زمالء الدراسة أو العمل يلقون باللوم عليهن لقبوهلن العمل هبذه 

دائم واليد العاملة األرخص الصيغ، مما يضيق سوق العمل ويدعم سياسة التشغيل املوجهة للعمل غري ال
 وبذلك تكون النساء هن املعنيات هبذه الصيغ من العقود احملددة املدة.
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I- :نتائج الفرضية الثانية 

من البيايات السابقة للجداول املتعلقة بالفرضية الثايية وحتليلنا هلا وجد أن العمل بالعقود احملددة  
 (03)ماعية وقبول اجتماعي بكوهنا تعمل وفقط.فاجلدول رقم املدة للمرأة يوفر هلا محاية ومكاية اجت

يدعم ذلك بنسبة كبرية، ذلك بأن معظم املتعاقدات صرحن بأن العمل يوفر مصدر للحماية واملكاية 
االجتماعية متناسبة مع عينة دراستنا اليت غالبيتها من العازبات الاليت يفضلن االستقرار األسري )الزواج( 

عية للمرأة يعوضه احلماية االجتماعية للعمل ولو يسبيًا ويضمن استقالل مادي يعزز من محاية اجتما
احلرية يف امللكية والتصرف، أي ضمان للمكاية االجتماعية. وأيضًا يظرة اجملتمع للمرأة العاملة بالعقود 

ر ما يهمه هو احملددة املدة كنظرة امرأة عاملة عادية ذلك ألن اجملتمع ال يهمه ما تعمله املرأة بقد
اكتفاءها شخصياً وهو ما جيعل املرأة تعمل بالعقود احملددة املدة مع يوع من الرضى االجتماعي الداخلي 
لديها وأيضا رضى اجتماعي من اجملتمع يفسه عن عملها وهو ما توصلنا إليه من يتائج يف اجلدول رقم 

(01.) 
ل االجتماعي للمتعاقدة من طرف اجملتمع مع فيبني لنا بوضوح حتقيقي القبو  (00)أما اجلدول رقم  

التمتع بنفس املكاية االجتماعية اليت يوفرها العمل الدائم، أي هناك يظرة اجتماعية للنساء العامالت 
بالعقود احملددة املدة جتعلهن حيظني بقبول اجتماعي يعزز الشعور بالرضى االجتماعي عن العمل. 

اقدات إىل أولوية االستقرار األسري على حساب االستقرار املهين مع أما من حيث األولويات فتتجه املتع
توفر احلماية االجتماعية هلذا احلق، ذلك أن النساء يشعرن بالرضى االجتماعي عن العمل بنسب أعلى 
من يظرائهم من الرجال وهو ما يرجع إىل مطامح النساء النسبية مقارية بالرجال خاصة املادية، إال أيه 

واج ومع العمل طوال الوقت تواجهها أدوار متضاربة ميكنه التأثري على مستوى رضاهم املهين بعد الز 
 واالجتماعي.
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أما عن رضى النساء املتعاقدات فهناك اجتاه عام بالرضى النسيب عن الوضعية االجتماعية للعاملة بالعقود 
العمل بصيغة العقود احملددة املدة  احملددة املدة. وبذلك تكون قد حتققت الفرضية الثايية اليت مفادها:

 حيقق الرضى االجتماعي هلا.
III- :االستنتاج العام 

 من خالل ما سبق من عرض وحتليل وتفسري لنتائج الفرضيتني السابقتني توصلنا إىل: 
 الفرضية األول: -

 يسهم يف اتضح لنا أن العمل بالعقود احملددة املدة ال حيقق االستقرار واالستمرار املهين وال 
االيدماج املهين للمتعاقد سواء من حيث مجاعة العمل وهيكلية املنظمة لعدم الثبات يف العمل وهذه 
املظاهر للعمل بالعقود احملددة املدة تنمي الشعور باالستياء وعدم الرضى عن العمل خاصة مع املهام 

وبذلك ينتج شعور بالال ايتماء مهين الغري حمددة وغري متناسبة مع تكوين املرأة العاملة اجلامعي خاصة 
ضمن البيئة االجتماعية للعمل ويقص يف التفاعل بني العاملني املشكلني جلماعات العمل وهذا يؤثر 

 على أداء العامل ودرجة رضاه عن العمل بالعقود احملددة املدة.  
الوظيفي عن  إن مؤشر ترك العمل لتحقيق االستقرار األسري كأولوية يعكس حالة عدم الرضى 

العمل وتعرف بدوران العمل )حركة العمال يف املؤسسة( هذه النسب العالية يف املؤسسات املعنية 
بالدراسة تؤكد حالة عدم الرضى الوظيفي لدى العامالت بالعقود احملددة املدة، ذلك أن األقدمية كلما 

املنعدم يف صيغ العمل بالعقود احملددة  زادت تزداد معها قيم الوالء للمؤسسة وأيضا يظام العوائد واحلوافز
املدة وتوافرها بالقدر املناسب وبالشكل العادل إضافة إىل حق التمثيل النقايب للدفاع عن احلقوق، خاصة 
للنساء العامالت الذي هو غري مدرج يف صيغ العمل بالعقود احملددة املدة جيعل املتعاقدة عرضة للتسريح 

فر يظرة دويية من صاحب العمل للمرأة العاملة خاصة والعاملة بالعقود والتعسف واالستغالل مع توا
احملددة املدة باألخص، كل هذه العوامل واألسباب تدفع إىل تولد شعور بعدم الرضى املهين والوظيفي 

 عن العمل.
 الفرضية الثانية: -
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على العمل يف البيت أو  إن عمل املرأة شهد تغري يف يظرة اجملتمع إليه، فبعد أن كان عملها يقتصر 
احلقل ومشاركة فعليه للرجل جعلها حتتل منزلة ومكاية حمارمة داخل القبيلة أو اجملتمع الذي تعيش فيه، 
تغريت هذه النظرة بعد خروج املرأة للعمل خارج البيت وقوبلت بنوع من االحتقار والنظرة الدويية من 

ل ومع الثورة الصناعية وتدرجييا ومع تعلم املرأة ملستويات اجملتمع واستغالهلا يظرًا للجهل بتشريعات العم
عالية توجهت للعمل وتصادفت مع سياسات التشغيل احلديثة كالعقود احملددة املدة والنتيجة اليت أفرزها 
هذا الوضع هو اعتبار عمل املرأة عماًل ملصلحة األهل أو املصلحة الشخصية وليس ملصلحة اجملتمع، 

 االستهالكي والفراغ الذي أحدثه التكنولوجيا ليستفيد منه يف العمل خارج املنزل.وعزز ذلك النمط 
إن عمل املرأة بالعقود احملددة املدة والقبول االجتماعي الذي حتظى به مع توفري احلماية واملكاية 

ا من محاية االجتماعية واالستقاللية املادية اليت جتعلها تشعر بالرضى االجتماعي عن عملها ملا يوفره هل
ومكاية اجتماعية إضافة إىل دعم اجملتمع لتوجهها للعمل لضمان اكتفاء ذايت وشخصي تنزع به صفة 
املسؤولية االجتماعية عنها خاصة يف حالة عدم زواجها، ذلك بكل بساطة أن اجملتمع حباجة لعمل املرأة 

ذي صار يقاس بدقة بالوضع أي كان يوعه بقدر حاجتها إليه وإضافة إىل ذلك التقدم االجتماعي ال
 االجتماعي للمرأة.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

الخعتاة



 الخاتمة
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 الخاتمة:
سعينا من خالل هذه الدراسة إلقاء الضوء على عمل املرأة من زاوية العقود احملددة املدة والقياس  

النسيب ملستوى رضاها املهين واالجتماعي، حيث ايطلقنا بسؤال أويل هو: ملاذا عدد النساء العامالت 
عقود احملددة املدة أعلى من الرجال؟ أتبعناه بسؤال اإلشكالية الذي مفاده: هل حيقق عمل املرأة بال

 بالعقود احملددة املدة الرضى الوظيفي واالجتماعي هلا؟
ومن خالل البحث عن األسباب والعوامل وتبويب البيايات ومجعها أتضح أن فرضيات الدراسة  

ماعية والفيزيقية اليت جرت فيها الدراسة، وقد مسحت لنا يتائج حتققت يسبيًا يف ظل الشروط االجت
البحث بفهم تأثري العمل التعاقدي على األطر االجتماعية وحالة الال أمن الوظيفي وايتهاجه كمنحى 
لسياسة التشغيل خاصة يف اجلزائر، إذ أصبح العثور على عمل حبد ذاته بعدما كايت الدراسات 

البيئة االجتماعية واملادية للعمل وثقافة املنظمة وهيكلها التنظيمي وايتجت  السوسيولوجية تقتصر على
هذه الصيغ من العمل بالعقود احملددة املدة حالة من الال استقرار املهين وااليدماج املهين للعاملني به، 

 ة.خاصة النساء املتعاقدات وهو ما يعكس حالة عدم الرضى الوظيفي للعمل بالعقود احملددة املد
أما من ياحية الرضى االجتماعي فنجد أن عمل املرأة بالعقود احملددة املدة متناسب مع أولويات  

املرأة العاملة خاصة العازبة، حيث يضمن هلا مورد مايل مستقل ومحاية اجتماعية من مكايتها كعاملة 
لنساء العامالت حتظى بالقبول االجتماعي وخاصة أن الطموحات االجتماعية واألسرية تقدم لدى ا

بالعقود احملددة املدة على الطموح املهين وتدعمها يظرة اجملتمع املتكافئة لعمل املرأة بالعقود احملددة املدة 
 مقارية بالعامالت مبنصب عمل دائم.

وأود أخرياً أن أشري إىل خمتلف الصعوبات اليت متت مواجهتها إلمتام هذا العمل بالشكل احلايل مع  
 سنسعى إىل تداركها. وجود يقائص

إن النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة تدفع للمزيد من البحث والتفكري يف الواقع  
 االجتماعي للعمال املتعاقدين وعمل املرأة خاصة، لتنطلق منه حبوث ودراسات أخرى.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قعئاة 

الاصعدر 

والاراتجع
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 قائمة المصادر والمراجع
 أوالا: القوانين

أبريل  20ه ، 1438ربيع الثاين،  34، الصادرة بتاريخ 33جلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ا -1
 م.3009

 ثانياا: الكتب:
 .3008، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 3، طمدخل المنهجية البحث االجتماعيأمحد عياد:  -3

 .3002جلامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، ، دار االسلوك التنظيمي، مدخل بناء المهاراتأمحد ماهر:  -2

 .5117، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0، طالمدخل إلى علم النفس االجتماعيباسم حممد ويل:  -4

، ديوان المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة والحماية القانونيةتاج عطاء اهلل:  -1
 )د.ط(، )د.س(.املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، 

، دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية تأثير عمل المرأة في الوطن العربيمتاضر زهري حسون:  -2
 م.0223والتدريس بالرياض، السعودية، )د.ط(، 

، دار ابن 1األسرة العربية في وجه التحديات والمتغيرات المعاصرة، مؤتمر األسرةجاسم حممد املطوع:  -1
 .5113، 0نان، طحزم، بريوت، لب

، تر: حسني حيدر، منشورات عويدات، بريوت، باريس، ديوان سوسيولوجيا العملجورج فريدمان، بيار تافيل:  -9
 .1891، 1املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط

، تر: حسني حيدر، منشورات عويدات، بريوت، رسالة في سوسيولوجيا العملجورج فريدمان، بيار يافيل:  -8
 .1891، 1طبوعات اجلامعية، اجلزائر طباريس، ديوان امل

، دار حامد، األردن، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد والجماعات في منظمات العملحسني حرمي:  -10
 .5112، 3ط

، تر: يوسف اجلباعي، املكتبة دليل الباحث العلمي في العلوم االجتماعيةرميون كيفي، لوك فان كمبنهود:  -11
 .1881، 1العصرية، بريوت، ط
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، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الرضا الوظيفي، أطر نظرية وتطبيقات عملية تيسري الشرايدة: سامل -13
 األردن.

، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، 0، طالنظريات االجتماعية ودراسة األسرة: اخلشاب سامية مصطفى -12
 .5113القاهرة، مصر، 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامـــــــــــعة غردايــــــــة

 ةواالجتماعي اإلنسانيةكلية العلوم 

 قسم علم االجتماع

 

 مدرســــــــة الدكتـــوراه

  تخصص:التنظيم ,الديناميكا االجتماعية والمجتمع

 

 الســــــالم عــليكــــــــــــــم....

يسرني أن أقدم لكم هذه اإلستمارة كطالبة من علم االجتماع بجامعة غرداية وهذا تحضيرا 

ي والمهني للمرأة العاملة بالعقود المحددة لمذكرة الماجستير حول موضوع :الرضى االجتماع

 المدة .

وبما أنكن أفراد العينة كعامالت متعاقدات أتمنى تعاونكن بمأل هذه اإلستمارة بإختيار اإلجابة 

 المناسبة بكل دقة, ذلك أن إجاباتكن لها كل الثأثير على مصداقية البحث .

 البحث العلمي .والمعلومات المقدمة من طرفكن لن تستخدم إال ألغراض 

 

 تقبلوا في األخير جزيل الشكر على تعاونكن .

 

                                                                           

 البــــــــــــــاحثة                                                                           

 

 

 



 

 

 

 اإلستمارة

شخصية البيانات ال  

.................................(السن 1  

(الحالة العائلية 2  

 عزباء                        متزوجة 

 أرملة                        مطلقة 

(المستوى التعليمي 3  

 إيتدائي                       متوسط 

 ثانوي                       جامعي 

ة بالعمل البيانات المتعلق  

..................................................................(مدة الخدمة بالمنصب 4  

(هل مارست عمال في مؤسسة أخرى ؟5  

 نعم                                                   ال

(لماذا تركت العمل بالمؤسسة السابقة ؟6  

........................................................................................................................  

(ماهو المبلغ الذي تتقاضيينه كأجر ؟7  

دج11000دج                                1000  

دج10000  

(هل تريين أن األجر تتقاضينه مناسب للمهام التي تقوميين بها ؟8  

ال                                      نعم      

(كيف تريين المهام التي تقوميين بها كمتعاقدة ؟9  

 أكلف بأعمال بعيدة عن تخصصي وغير محددة 

 المهام الموكلة لي مناسبة مع مؤهالتي

 

 



 

 

(ماهو تقييمك لألجر الذي تتقاضيينها كمتعاقدة مقارنة بإحتياجاتك ؟11  

مقبول                             غير كافي               كافي                  

(ماهي أهم نفقاتك من األجر ؟11  

 حاجيات خاصة                نفقات أسرية                     نفقات النقل                      نفقات أخرى 

(عندما تتوجهين للمؤسسة ما هو شعورك ؟12  

 راضية 

 غير راضية 

 13)هل يؤثر عملك كمتعاقدة على أداءك المهني في المؤسسة؟

 نعم                            ال

 

ما هي دوافعك للعمل بصيغة العقود المحددة -(14  

 المدة؟

 أشعر بتحقيق الذات عند أداء العمل  

 أشعر بإلزامية العمل )واجب(

 أشعر بضغط األسرة و المجتمع لضرورة العمل 

ي الوظيفة فرصة التطوير اإلبداعي تقدم ل  

من حيث عالقتك بزمالئك في العمل ,هل ترين أن زمالئك :-(15  

 يقدرون جهودك في العمل 

 يتعاونون معك لمواجهة صعوبات العمل

 ال يساهمون في إندماجك المهني

 اليتواصلون معك إال في إطار العمل

هل تشعر باإلنتماء لجماعة العمل  -(16  

ال                                نوعا ما                       نعم   

 

 

 

 



 

 

 البيانات الخاصة بالرضى اإلجتماعي 

ماهي قيمة العمل لديك ؟-(17  

 مصدر رزق 

 مصدر الحماية اإلجتماعية 

 مصدر المكانة اإلجتماعية 

 واجب مهني 

........................................................أخرى       ........................................  

كيف إليك الناس كعاملة بصيغة العقود المحددة المدة ؟-(18  

 نظرة كإمرأة عاملة عادبة 

 نظرة بنوع من الشفقة 

 نظرة بنوع السخرية 

 ماهو تفسيرك ألي من هذه النظرات حسب رأيك ؟ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.........................................................................................................................  

هل تريين أن عملك بصيغة العقود المحددة المدة حقق لك القبول اإلجتماعي ؟ -(19  

 نعم                              ال 

؟ تماعية التي يمنحها لك عملك كعاملة بالعقود المحددة المدة مقارنة بعمل دائم(ماهو رأيك في المكانة اإلج21  

 نفس المكانة اإلجتماعية                                 مكانة غير متكافئة 

 

( هل يوفر لك عملك بالعقود المحددة المدة الحماية اإلجتماعية الكافية كإمرأة ؟21   

ال يوفرها                  نوعا ما         يوفرها                  

(ما هي األولويات لديك ؟22  

 اإلستقرار األسري 

 اإلستقرار المهني 

 

 

 



 

 

كيف تريين وضعيتك اإلجتماعية  كعاملة بالعقود المحددة المدة ؟  -(23  

 راضية بهذه الوضعية 

 غير راضية بهذه الوضعية 

 في كلتا اإلجابين لماذا ؟

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................................................................................................................  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


