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  اإلىداء                                 
 

 والدي(......)بعد رحيلو  يضيء دربيمازال    إلى السراج المنير الذي أضاء و
 إلى السبب األول في راحة الق لب وسروره......)والدتي(

 إلى من كانوا عوناً لي في السراء والضراء)أخوتي وأخواتي(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث                                                                                              
 



 شكر وتقدير                                
 
 

الحمد هلل رب العالمين الذي وفقني إلتمام ىذا البحث,وبعد حمده وشكره سبحانو وتعالى  
 الشكر والعرف ان لبعض المصابيح التي أنارت طريقي.  على نعمو وعطاياه البد من توجيو

يتوجو الباحث اوالً بخالص مشاعر التقدير والتبجيل,وأسمى آيات الحب والوف اء واإلخالص  
للمشرف على ىذا البحث األستاذ الدكتور في قسم االقتصاد بجامعة دمشق المربي  

إلشراف  على ىذا البحث  الف اضل والمشعل الكبير عبد الرحيم بوادقجي وذلك لتكرمو با
 .وحسن الرعاية واإلىتمام الذي أواله للباحث

كما يشكر الباحث كالً من األستاذ الدكتور محمد جميل عمر والدكتورة ليلى جزائرلي  
 على عظيم كرميم وذلك لقبوليم اإلشتراك في لجنة الحكم على ىذه الرسالة.

ساىم في تحسين ىذا البحث ولو بكلمة  واخيراً يتوجو الباحث بالشكر والتقدير لكل من  
 واحدة.
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 الممخص :
ومعرفة ما يحدد  ةىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع المرأة العاممة في سوري

توجييا نحو قطاع العمؿ الذي توجد فيو أو يمكف أف تتواجد فيو  مستقباًل,إضافة 
إلى معرفة الصعوبات التي تواجييا المرأة العاممة في عمميا وكيفية التغمب عمى تمؾ 

اء ىذه الدراسة ببحث ميداني مقارف عمى شكؿ استبياف مكوف الصعوبات,وقد تـ إغن
عاممة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات  878مف ستة عشر سؤااًل موجو ؿ

وذلؾ في محافظتي حمب وادلب, ويمكف إيجاز النقاط التي تمت مناقشتيا في ىذه 
 الدراسة عمومًا فيما يمي:

 
وما تواجيو مف متاعب,والجيود المبذولة مف أسباب خروج المرأة السورية لمعمؿ  - 

 قبؿ الدولة لإلرتقاء بواقع المرأة السورية عمومًا والعاممة عمى وجو الخصوص.
مفيوـ التنمية اإلقتصادية والتحوالت التي تنطوي عمييا عمى مستوى الفرد -

 والمجتمع,وكذلؾ متطمبات نجاحيا.
ف خالؿ مؤشرات مختمفة أوليا طبيعة مشاركة المرأة السورية في سوؽ العمؿ م-

نسبة تواجد المرأة السورية في سوؽ العمؿ,وتوزع العامالت حسب المينة والنشاط 
اإلقتصادي والحالة العممية والتعميمية,إضافة إلى معدؿ النشاط اإلقتصادي والعمري 

 لمعامالت السوريات.
مػػػػػػػػى العمميػػػػػػػػة وتأثيرىػػػػػػػػا ع )اقتصادية,اجتماعية,سياسػػػػػػػػية....  لمختمفػػػػػػػػةا التغيػػػػػػػػرات-

 اإلقتصادية والتنموية.
يحدد تواجدىا  المرأة العاممة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات,مف حيث ما-

في كؿ قطاع مف ىذه القطاعات,وما تواجيو مف صعوبات في القطاع الذي تنشط 
 فيو وسبؿ التغمب عمى تمؾ الصعوبات.
 وقد تـ التوصؿ إلى عدة نتائج أبرزىا:

يزاؿ دوف المأموؿ,سواًء مف  المرأة السورية في العممية اإلقتصادية ال سياـإإف  -
 حيث نسبة تواجدىا في سوؽ العمؿ,أو مف حيث فعالية المجاالت التي تنشط فييا.
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تدني المستوى التعميمي لممرأة العاممة في سوريا كاف لو أكبر األثر في الحد مف -
عمؿ,كما أنو قد يوجييا قسريًا لمعمؿ في طموحات المرأة العاممة وفعاليتيا في سوؽ ال

 مجاالت الترغب بيا.
إف المستوى التنموي لممحافظة التي تتواجد فييا العاممة لو أثر كبير في تحديد كـ -

 ونوع المشاركة النسائية في سوؽ العمؿ.
لمعادات والتقاليد السائدة دور كبير في تحديد قطاع العمؿ الذي يمكف أف تنشط  -

 ة العاممة,وكذلؾ لو أثر سمبي عمى طموحات المرأة العاممة.فيو المرأ
إف األجور المتدنية تؤثر سمبًا عمى فعالية المرأة العاممة في القطاع الذي تنشط  -

 فيو.
تنعكس الصعوبات التي تعاني منيا القطاعات اإلقتصادية المختمفة عمى العامالت  -

 في تمؾ القطاعات بشكؿ كبير جدًا.
تائج التي تـ التوصؿ إلييا تؤكد ىذه الدراسة عمى ضرورة البدء في وفي ضوء الن

عممية إصالح شاممة لمقطاعات اإلقتصادية المختمفة لكي ينعكس ذلؾ عمى 
العامالت فييا بالشكؿ المأموؿ ,وكذلؾ العمؿ عمى تفعيؿ مشاركة المرأة العاممة في 

ى رفع مستوى تعميميا قطاعات فعالة في اإلقتصاد الوطني,سواء مف حيث العمؿ عم
أو تزويدىا بالميارات والخبرات المطموبة لإلنخراط بفعالية في ىذه القطاعات,إضافة 
إلى ضرورة العمؿ عمى تغيير النظرة السمبية السائدة في المجتمع تجاه عمؿ المرأة 
بشكؿ عاـ مف خالؿ اإلعالـ والندوات والمؤتمرات وغير ذلؾ مف األساليب التي 

ؿ عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ,ويكمف اليدؼ مف كؿ خطوة مقترحة يمكف أف تعم
إلصالح أوضاع المرأة العاممة ىو الوصوؿ بالمرأة إلى المستوى الذي يجعؿ منيا 

 عنصرًا فعااًل عمى كافة المستويات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية و.....إلخ.
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 يديالفصل التمي                               
 اإلطار العام لمدراسة                  
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 المقدمة العامة

 
إف البحػػػث فػػػي موضػػػوع المػػػرأة بشػػػكؿ عػػػاـ يتعمػػػؽ باعتبػػػارات عديػػػدة اجتماعيػػػة ودينيػػػة 
واقتصادية وفكرية مختمفػة, وانطالقػًا مػف مقولػة أف المػرأة تشػكؿ نصػؼ المجتمػع ف نيػا 

بميػػػاـ جوىريػػػة مختمفػػػة منيػػػا مػػػاىو اقتصػػػادي ومنيػػػا مػػػاىو  بػػػذلؾ ينبغػػػي أف تضػػػطمع
اجتمػػاعي ومنيػػا مػػاىو أسػػري.......إلخ,فدخوليا فػػي عػػالـ اإلقتصػػاد مػػثاًل إلػػى جانػػب 
الرجؿ يمبي ليا بعضًا مف طموحاتيا الشخصػية كمػا يعتبػر وسػيمة إلثبػات الػذات,ولكف 

قتصػادي ونوعيػة تتفاوت تجارب المجتمعػات فػي موضػوع اشػراؾ المػرأة فػي المجػاؿ اإل
ىذه المشػاركة,ففي مجتمعاتنػا العربيػة مازالػت تحكمنػا النظػرة التقميديػة لممػرأة مػف حيػث 
أف مياميػػا ينبغػػي أال تتعػػدى واجباتيػػا فػػي المنػػزؿ,ولكف ىػػذه النظػػرة لممػػرأة تعنػػي مػػف 
الناحيػػة العمميػػة إىمػػاؿ نصػػؼ طاقػػات ىػػذا المجتمع,لػػذلؾ البػػد مػػف العمػػؿ عمػػى تفعيػػؿ 

ة فػػي كافػػة المجػػاالت لموصػػوؿ إلػػى االسػػتفادة القصػػوى مػػف كػػؿ الطاقػػات مشػػاركة المػػرأ
 في المجتمع.

وتحػػاوؿ بعػػض الػػدوؿ ومنيػػا سػػوريا القيػػاـ بخطػػوات عديػػدة مػػف شػػأنيا تفعيػػؿ مشػػاركة 
المػػػرأة فػػػي المجػػػاالت المختمفػػػة وخاصػػػة اإلقتصػػػادية منيا,وسػػػوؼ يحػػػاوؿ ىػػػذا البحػػػث 

ف قطاعػات الزراعػة والصػناعة والخػدمات التعرؼ عمى توزع القػوى العاممػة النسػائية بػي
فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػوريا,وعالقة ىػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػوزع بمػػػػػػػػػدى فعاليػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػرأة السػػػػػػػػػورية فػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػاة 
اإلقتصادية,إضافة إلى اإلطالع عمى واقع النساء العامالت في ىذه القطاعػات وأبػرز 

 المشكالت التي تواجييف وسبؿ مواجيتيا.
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 مشكمة الدراسة:
ية مف جممة ما تعتمد عميو عمى مشاركة المجتمع برجالو تعتمد التنمية االقتصاد

ونسائو في الحياة االقتصادية لمبمد,لذلؾ ف ف ضعؼ مشاركة أي طرؼ مف األطراؼ 
في الفعاليات االقتصادية المتعددة يسيـ وبشكؿ ما في بطئ التطور االقتصادي في 

ي قطاعات معينة البمد,ومف الممكف القوؿ أف ىناؾ توجيًا مف قبؿ النساء لمعمؿ ف
دوف سواىا,ومف ىنا يمكف طرح سؤاؿ ىاـ:ما عالقة توزع القوى العاممة النسائية بيف 

 قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات بعممية التنمية االقتصادية؟
 أىمية الدراسة:

تنبػػػػػػػع أىميػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػف الػػػػػػػدور الحيػػػػػػػوي والكبيػػػػػػػر لممػػػػػػػرأة فػػػػػػػي حيػػػػػػػاة المجتمػػػػػػػع 
ث سػػيحاوؿ التعػػرؼ عمػػى أوضػػاع القػػوى العاممػػة النسػػائية اإلقتصػػادية,ومف كػػوف البحػػ

فػػي قطاعػػات الزراعػػة والصػػناعة والخدمات,ودراسػػة األثػػر النػػاتج عػػف تػػوزع تمػػؾ القػػوى 
ميػػػة اإلقتصػػػادية,والتعرؼ عمػػػى العوامػػػؿ التػػػي نبػػػيف القطاعػػػات الثالثػػػة عمػػػى مسػػػار الت

رسػػػـ صػػػورة  تحػػػدد توجيػػػات المػػػرأة العاممػػػة نحػػػو كػػػؿ قطػػػاع مػػػف ىػػػذه القطاعػػػات بغيػػػة
 واضحة عف اإلطار الذي تنشط فيو المرأة العاممة في سوريا.

 أىداؼ الدراسة:
  دراسة األسباب التي تدفع القوى العاممة النسائية لمعمؿ في قطاعات محددة

 دوف سواىا.

  دراسة األثر الذي يتركو توزع القوى العاممة النسائية بيف قطاعات الزراعة
 ة التنمية االقتصادية.والصناعة والخدمات عمى عممي

 الدراسات السابقة:
 (مساىمة المرأة في قوة العمؿ ودورىا في عممية 2991حمد إسعاؼ" 

دراسة ميدانية في المؤسسات  –التنمية"أنموذج القطر العربي السوري 
جامعة دمشؽ.وقد ىدفت  -رسالة ماجستير –اإلقتصادية لمدينة دمشؽ 

العاممة السورية وتبياف مستويات  ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى واقع المرأة
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مشاركتيا في قوة العمؿ,كما ىدفت لمتعرؼ عمى نظرة المجتمع لقضية 
خروج المرأة لمعمؿ,والنتائج المترتبة عمى مساىمة المرأة في العممية 
اإلنتاجية,باإلضافة إلى التعرؼ عمى مستوى الوعي اإلجتماعي لدى المرأة 

عممية التنمية,وقد توصمت ىذه الدراسة العاممة الذي يبمور مساىمتيا في 
 إلى عدة نتائج أىميا:

المرأة تممؾ اتجاىًا ايجابيًا قويًا نحو العمؿ عمى الرغـ مما تعانيو مف  -
 ظروؼ صعبة تعمؿ في إطارىا.

 ىناؾ دور ضعيؼ لمعارضة األىؿ في تحديد اتجاه المرأة نحو العمؿ. -

ف المشكالت عند عدـ توفر بعض الخدمات التي توفر حاًل لكثير م -
 المرأة العاممة,مثؿ زيادة األجر وتوفر وسائؿ مواصالت خاصة بالعمؿ.

 (دوافع العمؿ عند المرأة العاممة"رسالة 2991نعيسة رغداء عمي" 
وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الدوافع  -جامعة دمشؽ -ماجستير

ير الرئيسية لمعمؿ عند المرأة,وتوصمت إلى أف العمؿ يستطيع أف يظ
ويفجر طاقات األفراد,وأف تطوير العمؿ يرافقو تطور في الدوافع إلى العمؿ 

 وتطوير الذات.

  دراسة قاـ بيا اإلتحاد العاـ النسائي ووزارة الشؤوف اإلجتماعية والعمؿ
 بعنواف)المشكالت الناتجة عف خروج الزوجة إلى العمؿ :وقد 2978عاـ)

ي في معظـ األحياف مف اإلرىاؽ بينت ىذه الدراسة أف الزوجة العاممة تعان
الجسدي والنفسي والتوتر العصبي نتيجة لإللتزامات المتعددة,كما بينت أف 
الزوجة العاممة تعاني مف خالفات مع الزوج بسبب عدـ إنجازىا لجميع 

 األعماؿ المنزلية في الوقت المناسب.

 (اتجاىات الشباب الجامعي نحو عمؿ المرأة,رسالة 2991عمي بشرى 
وقد ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة اتجاىات طالب  -جامعة دمشؽ -ستيرماج

السنة الرابعة مف جامعتي دمشؽ والبعث نحو عمؿ المرأة,ومعرفة تأثير 
الجنس عمى اتجاىات الطالب,وكذلؾ معرفة تأثير نوع الدراسة )عمـو 
أساسية وانسانية  عمى اتجاىات الطالب نحو عمؿ المرأة,إضافة لمعرفة 
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الطالب حوؿ األعماؿ التي يرونيا مناسبة لممرأة في سوريا اتجاىات 
 ويفضموف أف تعمؿ بيا.

وتوصمت ىذه الدراسة إلى أف ىناؾ فروقًا ذات داللة احصائية بيف 
الطالبات والطالب في اتجاىاتيـ نحو عمؿ المرأة لصالح الطالبات,وأف 

الكميات  طالب الكميات العممية أكثر تمسكًا بالقيـ والتقاليد مف طالب
النظرية,كما بينت أف أبناء المدف أكثر إيجابية مف أبناء الريؼ وذلؾ عمى 

 المقياس الكمي لإلتجاىات نحو عمؿ المرأة.
 (بعنواف)المرأة السعودية العاممة 2981دراسة البتساـ الحمواني عاـ  

موظؼ في عدد مف  162مشكالت وحموؿ وذلؾ عمى عينة مف 
رفة أثر عمؿ المرأة عمى تربية األجيزة الحكومية,وذلؾ لمع

%مف العينة يروف تأثيرًا 88األطفاؿ,وتوصمت ىذه الدراسة إلى أف 
%مف العينة أف 19سمبيًا لمعمؿ عمى تربية األطفاؿ,كما أشار

المكاف األفضؿ لترؾ األطفاؿ عند ذىاب األـ لمعمؿ ىو دور 
 الحضانة.

العاممة,أما ىذه كانت أبرز الدراسات السابقة المتعمقة بالمرأة -
الدراسة الحالية فسوؼ تتطرؽ لعدة أمور لـ تعالج في الدراسات 
السابقة بشكؿ وافي,كدراسة أسباب توزع القوى العاممة النسائية في 
قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات, ونوعية مساىمة المرأة في 
العممية اإلقتصادية,وكذلؾ التعرؼ عمى األسباب التي تدفع ىذه 

 عمؿ في قطاع معيف دوف سواه.القوى لم
 

 فرضيات البحث:
 لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف البحث تـ صياغة الفرضيات التالية:

 

 توجد عالقة بيف الحالة األسرية لممرأة العاممة والعمؿ. .1

 توجد عالقة بيف العوامؿ االجتماعية وعمؿ المرأة. .2
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 توجد عالقة بيف عمؿ المرأة وعمرىا. .3

 لمرأة واالستمرارية في العمؿ التي يؤمنيا القطاع العاـ.توجد عالقة بيف عمؿ ا .4

 توجد عالقة بيف مستوى اإلنتاج وانخفاض معدالت األجور. .5

 توجد عالقة بيف عمؿ المرأة والرغبة في شغؿ أوقات الفراغ. .6

توجد عالقة بيف نوعية األعماؿ المتوافرة في المجتمع ونسبة اإلناث في سوؽ  .7
 العمؿ.

 
 منيج البحث:

باع منيج وصفي تحميمي في الدراسة بغية تحقيؽ أىداؼ البحث واختبار تـ ات
 فرضياتو.

 التعاريؼ اإلجرائية:
 .المستوى التعميمي:ىو آخر شيادة تعميمية حصمت عمييا المرأة العاممة 

 .الدخؿ:ىو مجموع ماتحصؿ عميو المرأة مف أمواؿ مف مصادر متعددة 

 يو المرأة عمميا في الريؼ أو النشاط االقتصادي:ىو المجاؿ الذي تمارس ف
 المدينة,ويندرج تحتو العمؿ في مجاالت الزراعة والصناعة والخدمات.

  المينة:وىي مجاؿ التخصص في األنشطة االقتصادية المختمفة)خدمات:تعميـ
 أو صحة 

  مكاف اإلقامة:وىو المكاف الذي تعيش فيو المرأة سواء كاف مكاف إقامة دائـ أو
 مؤقت.

 ي:ىو الحالة األسرية التي تكوف عمييا المرأة العاممة مف حيث الوضع العائم
 كونيا متزوجة أو غير متزوجة.

  التنمية االقتصادية: ىي العممية التي يتحقؽ مف خالليا تطور في االقتصاد
 الوطني وزيادة في معدالت دخؿ األفراد الموجوديف في البمد.

 قدـ لممرأة العاممة)كتوفير الخدمات االجتماعية:ويقصد بيا التسييالت التي ت
 دور حضانة أو رياض أطفاؿ ألبناء النساء العامالت . 
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 الفصل األول                     
 القوى العاممة النسائية في سوريا والتنمية اإلقتصادية
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 محتويات الفصل األول:
 اديةو التنمية اإلقتص ةالقوى العاممة النسائية في سوري

 تمييد-
 البحث األوؿ:واقع المرأة العاممة ومرتكزات التنمية اإلقتصادية

 أواًل:القوى العاممة والسياسات اإلقتصادية الجديدة
 ثانيًا: مساىمة المرأة العربية في سوؽ العمؿ

 ثالثًا:العوامؿ المؤثرة عمى مساىمة المرأة العربية في سوؽ العمؿ
 ةسوريرابعًا:واقع المرأة العاممة في 

 ةأسباب خروج المرأة لمعمؿ في سوري-2
 ةالصعوبات التي تواجو المرأة العاممة في سوري-1
 ةاإلطار القانوني والتشريعي لعمؿ المرأة في سوري-1
 استراتيجية الدولة لتحسيف أوضاع المرأة-8
 خامسًا:مفيوـ التنمية اإلقتصادية- 
 عممية التنمية اإلقتصادية سادسًا: التحوالت أو العناصر التي تنطوي عمييا- 
 سابعًا:متطمبات التنمية اإلقتصادية- 
 البحث الثاني:المرأة السورية وسوؽ العمؿ- 
 تمييد- 
 أواًل:المرأة السورية والعممية اإلقتصادية- 
 ةثانيًا:المؤشرات المتعمقة بعمؿ المرأة في سوري- 
 المرأة السورية وقوة العمؿ -2
 لخاـ لممرأة السوريةمعدؿ النشاط اإلقتصادي ا-1
 المرأة السورية والمعدالت العمرية لمنشاط اإلقتصادي-1
 حسب المينة ةمساىمة المرأة اإلقتصادية في سوري-8
 مساىمة المرأة السورية في العمؿ حسب النشاط اإلقتصادي-1
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 حسب الحالة العممية ةمساىمة المرأة اإلقتصادية في سوري-6
 ةمستوى التعميمي في سوريالعالقة بيف عمؿ المرأة وال-7
سياـ المرأة السورية في النشاط -8 العالقة بيف المستوى التنموي لممحافظات وا 

 اإلقتصادي
 خاتمة-9
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 الفصل األول                                         
 والتنمية االقتصادية ةالعاملة النسائية في سوري القوى

 
               تمييد:        

إف تتبع مسار عمؿ المرأة عبر التاريخ يظير أف إسياـ المرأة في األعماؿ المختمفة 
ليس وليد سنوات قميمة ماضية, فقد أسيمت المرأة في المجتمعات البدائية القديمة في 
تأميف الغذاء وصناعة المالبس,وكانت تكافح يدًا بيد مع المجموعة التي تنتمي إلييا 

لبقاء,وعندما انتقؿ المجتمع إلى طور الزراعة شاركت المرأة في األعماؿ مف أجؿ ا
الزراعية بشكؿ فعاؿ, كما قامت بتربية الحيوانات إضافة إلى قياميا بأعماؿ الغزؿ 
والنسيج,عممًا أف المرأة في تمؾ الفترة لـ تكف مستقمة في عمميا,إضافة إلى أنيا لـ 

تقـو بيا,نتيجة اعتمادىا عمى الرجؿ في معظـ تكف تتقاضى أجرًا عمى األعماؿ التي 
األمور الحياتية,ولكف بمجيء الثورة الصناعية في أواخر القرف الثامف عشر طرأت 
تغييرات جوىرية في ظروؼ الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية في كافة أنحاء 

لمدف حيث تتركز العالـ,مما أدى إلى ترؾ الحرؼ اليدوية ونزوح الطبقة العاممة إلى ا
المصانع,األمر الذي أتاح لممرأة فرصًا كثيرة لمعمؿ,وساعد عمى ذلؾ اىتماـ أصحاب 
األعماؿ بتشغيؿ النساء بسبب انخفاض أجورىف مف جية,وغياب الرجؿ بسبب 

 الحروب المتعددة التي سادت تمؾ الحقبة والحقبة التي تمتيا مف جية أخرى.                
حاضر فقد أبرزت السنوات العشريف الماضية اىتمامًا واضحًا بدور أما في العصر ال

المرأة في الحياة االجتماعية واالقتصادية والتنمية بشكؿ عاـ, وتحولت مسألة مشاركة 
سمة مف سمات العصر الراىف. ويعتبر مؤتمر بكيف  إلى المرأة في مختمؼ األنشطة

ـ الذي يوليو العالـ لمسألة المرأة أكبر برىاف عمى االىتما 2991الذي عقد في العاـ 
 . 1)وقضاياىا

ذا ما اعتبرنا أف ىناؾ شيئًا ما أحرزتو المرأة عمى مختمؼ األصعدة فذلؾ يرد  وا 
بالدرجة األولى لنضاليا التاريخي في سبيؿ خدمة قضاياىا , وحتمية مشاركتيا في 

                                                           

-17ة بعنػػػػػواف: المػػػػػرأة والنشػػػػػاط االقتصػػػػػادي: الواقػػػػػع وا فػػػػػاؽ فػػػػػي الجميوريػػػػػة العربيػػػػػة السورية,دمشػػػػػػؽ /نػػػػػدو  -د. عمي,إبػػػػػراىيـ -(1)
19/7/1995    . 
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مختمؼ األنشطة وتحسيف أوضاعيا مف مختمؼ الجوانب لتحقيؽ التنمية 
.ولكف إذا نظرنا بدقة وبشيء مف الخصوصية إلى حالة المرأة العربية,  المستدامة

سبيؿ المثاؿ أشار تقرير  تزاؿ بعيدة كؿ البعد عف مستوى الطموح فعمى نجد أنيا ال
التنمية البشرية في الوطف العربي أف األداء االقتصادي لممرأة العربية ىو األضعؼ 

أدى إلى تردي أوضاع المرأة عامة وبالتالي أسيـ عمى مستوى العالـ ,األمر الذي 
, مما يؤكد أف الطريؽ  1)ذلؾ في تباطؤ خطط ومشاريع التنمية في المنطقة العربية

األمثؿ لتحسيف أوضاع المرأة في المجاالت كافة يبدأ بتحسيف أداءىا 
االقتصادي,ومف ىنا سوؼ يحاوؿ ىذا الفصؿ الوقوؼ عمى طبيعة المشاركة النسائية 
في سوؽ العمؿ عمى صعيد الوطف العربي والعوامؿ المؤثرة في ىذه المساىمة,ثـ 
ينظر في الظروؼ واالستراتيجيات والقوانيف والتشريعات الخاصة بالمرأة العاممة في 

سياـ المرأة العاممة السورية في عممية التنمية االقتصادية وذلؾ مف خالؿ  ةسوري وا 
كمؤشر عمى مدى إسياميا ومشاركتيا في دعـ بحث مشاركة المرأة في قوة العمؿ 

 عممية التنمية االقتصادية .                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

 2119تقرير التنمية البشرية في الوطف العربي, -(1)



 

14 
 

 حث األول الب
 ملة ومرتكزات التنمية اإلقتصاديةواقع المرأة العا

 
بناء اإلنساف بناءًا متكاماًل ومتوازنًا مف جميع جوانب  إف عممية التنمية تتطمب    

الحياة ألف اإلنساف غاية الحياة وأداتيا في الوقت نفسو؛فالتنمية ىي التوظيؼ األمثؿ 
لإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة في المجتمع,وانطالقًا مف كوف المرأة مكوف 

مج التنمية تعتبر ضرورة أساسي مف مكونات المجتمع ف ف عممية دمجيا في برا
فساح المجاؿ أماميا لممساىمة  تممييا حاجة المجتمع لتأميف نجاح المسيرة التنموية,وا 

 في التنمية االجتماعية واالقتصادية.    
         

 اإلقتصادية الجديدة : التوجياتأواًل : القوى العاممة و 
ات المجتمع اإلنساني باتت أىداؼ السياسة والفكر السياسي تتركز حوؿ تحقيؽ غاي

وتحقيؽ تنمية تسعى إلى سعادة ورفاىية أبناء ىذا المجتمع , وسواء استيدفت عممية 
التنمية اإلنساف أـ لـ تستيدفو فيي ال يمكف أف تتـ إال بو , فاإلنساف يؤثر عمى 
التنمية مف خالؿ عمميتي االستيالؾ واإلنتاج, واإلنساف باعتباره جزء مف الطبيعة 

تج األسمى ليا , فاإلنساف يتكيؼ إيجابيًا مع الطبيعة مف خالؿ نشاطو فيو النا
, فيي مف  ووعيو , والفعالية اإلنتاجية ىي التي سببت تجمع البشر ونشوء المغة

منظور الماركسييف أساس التطور االجتماعي وقد أكد ميثاؽ العمؿ الجماعي لمدوؿ 
والمرأة شريكًا حياة ومصير  ضمف مبادئو األساسية أف الرجؿ 2972العربية عاـ 

وينبغي عمييما اإلسياـ معًا يدًا بيد وعمى مبدأ التعاوف والمساواة في صنع الحياة 
 الكريمة لمجتمعيما .

وبدافع مف ضغط السكاف واإلحساس بالتخمؼ والرغبة في االنفتاح عمى المذاىب 
رمجة االقتصادية الحديثة سعت بعض الدوؿ العربية إلى اعتماد سياسة الب

االقتصادية بشكؿ أو بآخر مما أدى إلى تطور الصناعة والتجارة والخدمات , كما 
أدى ذلؾ إلى زيادة أعداد العامميف في تمؾ القطاعات وزيادة مطالبيـ واحتياجاتيـ في 
نفس الوقت , ونتيجة لالرتباط الوثيؽ بيف تمؾ المطالب واالحتياجات وبيف 
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ؾ المطالب عمى القدرات االقتصادية لمبمداف اإلمكانيات االقتصادية وتأثير تم
العربية,فقد أصبح مف الضروري التأكد مف مسايرة تشريعات العمؿ والتزاماتيا لمتنمية 
ال اختؿ التوازف القائـ بينيما وتأخرت عممية التنمية وانعكس ذلؾ سمبًا  االقتصادية ,وا 

 عمى  األوضاع العامة في المجتمع .
تشريعات العمؿ في أغمب الدوؿ العربية طرأ عمييا تطور ويرى بعض المختصيف أف 

كبير خالؿ السنوات الخمسيف الماضية نتيجة لعدة أسباب,منيا استقالؿ تمؾ الدوؿ 
خالؿ تمؾ السنوات وثانييا اكتشاؼ النفط والثروات الضخمة التي نجمت عف ىذا 

جي والمنظمات االكتشاؼ, يمي ذلؾ محاولة تمؾ الدوؿ االنفتاح عمى العالـ الخار 
وبالتالي كاف البد مف وضع تشريعات لمعمؿ في تمؾ البمداف   1)الدولية المختمفة,

تناسب تمؾ المتغيرات وتكوف مسّخرة لخدمة الواقع االقتصادي الجديد بداًل مف أف 
تكوف عقبة في طريؽ التطور االقتصادي المنشود الذي يجب أف يسعى المجتمع 

سير فيو شعبًا وحكومة, رجااًل و نساًء... الخ, وفي ىذا بمختمؼ شرائحو ومكوناتو لم
السياؽ ستتـ اإلشارة إلى طبيعة المساىمة النسائية العربية في سوؽ العمؿ كمدخؿ 

 لمحديث عف اإلطار الذي تعمؿ فيو المرأة العاممة السورية.  
 

 ثانيًا : مساىمة المرأة العربية في سوق العمل :
ة المرأة العربية في سوؽ العمؿ ال بد مف اإلشارة إلى قبؿ الولوج في قضية مشارك

بعض التعريفات التي تشكؿ ركيزة أساسية ومنطمقًا ىامًا في بحث ىذه القضية 
 والقضايا الالحقة ومف أبرز ىذه التعريفات :

 المساىميف في النشاط اإلقتصادي و القوة البشرية : " ىي مجموعة السكاف -
ويقصد بالعمؿ المنتج كؿ جيد جسمي أو عقمي القادريف عمى العمؿ المنتج 

يؤدي إلى إيجاد سمعة أو تأدية خدمة معينة أو يساىـ في إيجاد مثؿ ىذه 
 السمعة " .

                                                           

 .1998 – 38-37-36ص: -واقع عمؿ المرأة بيف النظرية والتطبيؽ -شمديف,عفاؼ -(1)
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قوة العمؿ : " ىي ذلؾ الجزء مف القوة البشرية الذي يتألؼ مف جميع األفراد  -
ناثًا   والذيف يقدموف عرض العمؿ خالؿ ف ترة النشيطيف اقتصاديًا ) ذكورًا وا 

اإلسناد الزمني وتبمغ أعمارىـ خمسة عشر عامًا فأكثر سواء كانوا يعمموف 
 في إنتاج السمع أو تأدية الخدمات أو كانوا يبحثوف عف مثؿ ىذا العمؿ " . 

 وتتركب قوة العمؿ مف فئتيف :
المشتغؿ : " ىو الفرد ) ذكرًا أو أنثى   الذي يزاوؿ عماًل ذو قيمة  -2

طًا بمثؿ ىذا العمؿ ولكنو لـ يزاولو بسبب طارئ اقتصادية , أو كاف مرتب
 مؤقت كالمرض أو اإلجازة أو سوء األحواؿ الجوية أو غير ذلؾ " .

الفرد ) ذكرًا أو أنثى   القادر عمى العمؿ ويرغب فيو  ذلؾ المتعطؿ : " ىو -1     
ف أـ لـ يمارس أي عمؿ ويبحث عنو ولـ يجده,سواء مف سبؽ لو ممارسة عمؿ معي

 . 1)بؿ " مف ق
واستنادا إلى التعاريؼ السابقة البد أواًل مف تسميط الضوء عمى القوى العاممة  -

العربية في الوطف العربي مف حيث العدد ونسبتيا إلى مجموع السكاف إضافة إلى 
معدؿ نموىا,ثـ التطرؽ إلى حصة المرأة العربية العاممة في سوؽ العمؿ وطبيعة 

بمغ إجمالي عدد القوى العاممة في الوطف العربي حوالي مشاركتيا في ىذه السوؽ,فقد 
 1222%  فقط مف إجمالي السكاف في عاـ 18.7/ نسمة بنسبة )211,211,222/

ويالحظ مف ىذا الرقـ ضعؼ حجـ العمالة العربية مقارنة باألقاليـ الرئيسية في العالـ 
يف عامي %  ب1,1رغـ أف معدؿ نموىا متواصؿ ومرتفع حيث بمغ ىذا المعدؿ )

فعمى سبيؿ المثاؿ بمغت نسبة القوى العاممة مف إجمالي السكاف  2991-1222
 2 .1222%  في الدوؿ المتقدمة عاـ 89.2%  في الدوؿ النامية و )86.2حوالي )

ويعود سبب انخفاض ىذه النسبة في الدوؿ العربية إلى اليـر السكاني العربي الذي 
/ سنة وطوؿ الفترة التي يقضييا 21/ يتصؼ بارتفاع عدد السكاف ممف ىـ دوف

الشباب في النظاـ التعميمي إضافة إلى ضعؼ مساىمة المرأة في سوؽ العمؿ عمى 

                                                           

 ب المركزي لإلحصاء في سوريا.,المكتمنيجية مسح سوؽ العمؿ -(1)
(2)- www.ilo.org .)منظمة العمل الدولية( 
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وبما أف المرأة  الرغـ مف التحسف الذي يطرأ عمى نسبة ىذه المساىمة عامًا تمو ا خر
جزء أساسي وال يتجزأ مف نسيج المجتمع العربي فقد اكتسبت مسألة مشاركتيا في 

%  مف السكاف, أي حوالي 87.8سوؽ العمؿ أىمية بالغة ,) فالمرأة تمثؿ )
ويأتي تشجيع   1) , 1222% مف قوة العمؿ العربية عاـ 12النصؼ,وحوالي 

مساىمة المرأة في سوؽ العمؿ في إطار محاربة الفقر ورفع مستوى المعيشة لمسكاف, 
ا  فقد شيدت نسبة األسر التي فالمرأة داعـ أساسي لميزانية األسرة التي تنتمي إليي

تتولى المرأة إعالتيا ارتفاعًا ممحوظًا نظرًا لعدة أسباب منيا تزايد معدالت الطالؽ 
وتأخر سف الزواج , إضافة إلى أف العمؿ المأجور بالنسبة لممرأة يشعرىا باالستقاللية 

العمؿ  ويعزز مف ثقتيا بنفسيا وبقدراتيا .إال أف مشاركة المرأة العربية في سوؽ
 تخضع لظروؼ واعتبارات معينة تؤثر فييا سمبًا أو إيجابًا.

                                                                                                                                                
 في سوق العمل : ثالثًا : العوامل المؤثرة عمى مساىمة المرأة العربية

أسيمت عوامؿ عديدة في تحقيؽ مشاركة أكبر لممرأة العربية في سوؽ العمؿ خالؿ 
السنوات القميمة الماضية ومف ىذه العوامؿ الظروؼ االقتصادية المتدىورة التي دفعت 
المرأة لممشاركة في تحمؿ أعباء األسرة المادية , وىجرة العامميف الذكور المتزايدة إلى 

لنفطية , األمر الذي أعطى دورًا أكبر لإلناث في سوؽ العمؿ, إضافة إلى الدوؿ ا
الجيود الكبيرة التي بذلت وتبذؿ مف قبؿ الحكومات العربية في محاولة منيا لتعزيز 

 دور المرأة ومنحيا حقوقيا كاممة .
ولكف مف جية أخرى برزت عوامؿ متعددة أسيمت إلى حد كبير في الحد مف انخراط 

ي سوؽ العمؿ وتقييد التنوع الوظيفي المتاح ليا , فيناؾ معدالت البطالة المرأة ف
المرتفعة وسيطرة بعض التقاليد التي ترى في المرأة مجرد أـ وزوجة تقع مسؤولية 
إعالتيا عمى الرجؿ , وقد اجتمعت التقاليد وبعض القيود االجتماعية المفروضة عمى 

أقؿ مرونة ونشاطًا في سوؽ نوعية ومجاالت عمؿ المرأة لتجعؿ المرأة 
العمؿ,وانطالقًا مف الحديث عف المرأة العربية العاممة سيتطرؽ ىذا البحث لواقع 

                                                           

 مرجع سابق.-(1)
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المرأة السورية في سوؽ العمؿ,مف حيث أسباب خروجيا لمعمؿ وما تواجيو مف 
صعوبات,إضافة إلى المواد المتعمقة بالمرأة العاممة في قوانيف العمؿ السورية,واإلشارة 

خطط والمشاريع التي تبنتيا الدولة لالرتقاء بدور المرأة السورية في سوؽ إلى ال
 العمؿ.

 
 : ةرابعًا:واقع المرأة العاممة في سوري

مف توسيع في الخيارات والحقوؽ والمزايا التي  ةعمى الرغـ مما أتيح لممرأة في سوري
معوقات التي تمتعت بيا خالؿ الفترة األخيرة إال أنو ال يزاؿ ىناؾ الكثير مف ال

تعترض سبيؿ وصوليا لممكانة المرموقة التي تتناسب وحجميا وما تمثمو مف ثقؿ في 
المجتمع , وخاصة في مجاؿ الحياة االقتصادية , وسوؼ نحاوؿ في ىذا الصدد 

وذلؾ بغية  ةالوقوؼ عمى بعض الجوانب التي تتعمؽ بالمرأة العاممة في سوري
 اؿ العمؿ .الوصوؿ إلى رؤية عامة لوضعيا في مج

 
 : ةأسباب خروج المرأة لمعمل في سوري-1

تتمخص األسباب الدافعة لممرأة لمخروج إلى العمؿ في عدة أمور يأتي في مقدمتيا 
الرغبة في تحسيف مستوى دخؿ األسرة يمييا الرغبة في شغؿ أوقات الفراغ,إضافة إلى 

ارة إلى الدور الذي تمعبو اكتساب الخبرات الجديدة والشعور باالستقاللية,والبد مف اإلش
عوامؿ أخرى كارتفاع مستوى التعميـ وتأخر سف الزواج في دفع المرأة لمخروج إلى 
سوؽ العمؿ,إضافة إلى وصوؿ المجتمع إلى مستوى معيف مف الوعي جعمو يتقبؿ 

 عمؿ اإلناث ضمف ظروؼ معينة. 
سرة في الوقت ويالحظ أنو نتيجة لمضغوط المعيشية الكبيرة التي تقع عمى عاتؽ األ

الراىف اندفعت المرأة لممساىمة في تحمؿ جزء مف ىذا العبء , كما أف التطور 
المستمر لمحياة وديمومتو جعؿ المرأة تشعر بالحاجة إلى بذؿ كؿ جيد ممكف 
الكتساب كؿ ما ىو جديد وذلؾ لكي ال تبقى عنصرًا ىامشيًا في المجتمع الذي 

 تعيش فيو .
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 :ةالمرأة العاممة في سوري الصعوبات التي تواجو-2
تتعرض المرأة العاممة إلى العديد مف المصاعب التي يمكف أف تؤثر بشكؿ كبير    

 عمى مردودىا في العمؿ, ويمكف إيجاز تمؾ الصعوبات في : 
 صعوبة التوفيؽ بيف العمؿ واألعباء المنزلية . -2

ياب -1 يا مف ضعؼ شبكة المواصالت التي تخدـ المرأة العاممة في ذىابيا وا 
لى العمؿ .  وا 

عدـ وجود دور لمحضانة في أماكف العمؿ وىذا األمر يخمؽ عبئًا إضافيًا  -1
 عمى المرأة العاممة المتزوجة .

 الطبيعة الجسمانية لممرأة التي تعيقيا مف ممارسة أعماؿ محددة. -8

عمى الرغـ مف تشكؿ نوع مف الوعي االجتماعي الذي يقبؿ بعمؿ المرأة  -1
يزاؿ ىناؾ بعض التحفظ عمى خروج المرأة  أنو ال ضمف ظروؼ معينة,إال

لمعمؿ مف قبؿ شرائح معينة في المجتمع,األمر الذي يشكؿ ضغطًا نفسيًا 
 .   1)كبيرًا عمى المرأة العاممة

 
 : ةاإلطار القانوني والتشريعي لعمل المرأة في سوري -3

في الجوانب التي  تعد التشريعات واألحكاـ الخاصة بالمرأة محدودة إلى حد ما وتتركز
تحتاج إلى مراعاة لحالتيا الصحية والجسمية كحؽ األمومة وذلؾ انطالقًا مف كوف 
مسألة األمومة وظيفة اجتماعية يجب عمى المجتمع بكاممو أف يشارؾ في تحمؿ 
أعبائيا,وسوؼ نقـو ىنا بالتعرؼ عمى المواد واألحكاـ الخاصة بالمرأة العاممة في 

العمؿ الموحد, ونظاـ العامميف األساسي, وذلؾ بيدؼ مف خالؿ قانوف  ةسوري
 التوصؿ لرؤية شاممة عف مدى إنصاؼ القانوف السوري لممرأة العاممة.

 
 

                                                           

و دار طرررلل للدراسرررات والترجمرررة 394-393-392الكبررررة فررروزء  يفرررا و المررررأة والتحررروالت االقتصرررادية واالجتما يرررةو    -(1)

 .1987والنشرو
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 المواد القانونية المتعمقة بالمرأة السورية في قانون العمل الموحد : 1-3
في  يحتوي ىذا القانوف عمى عدد مف المراسيـ التشريعية المتعمقة بالعمؿ , وقد جاء

 : كؿ ما يتعمؽ بتشغيؿ النساء 28/6/2916/ تاريخ 11المرسـو التشريعي رقـ /
 الفصؿ الرابع : ما يتعمؽ بتشغيؿ النساء : 

/ : مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ المواد التالية تسري عمى النساء 212المادة / -
العامالت جميع النصوص المنظمة لتشغيؿ العمالة دوف تمييز في العمؿ 

 يـ .الواحد بين

/ : ال يجوز تشغيؿ النساء في الفترة ما بيف الثامنة مساًء 212المادة / -
والسابعة صباحًا إال في األحواؿ واألعماؿ والمناسبات التي صدر بتحديدىا 

 قرار مف وزير الشؤوف االجتماعية والعمؿ .

/ : ال يجوز تشغيؿ النساء في األعماؿ الضارة صحيًا أو 211المادة / -
عماؿ الشاقة أو غيرىا مف األعماؿ التي تحدد بقرار مف وزير أخالقيًا واأل

 الشؤوف االجتماعية والعمؿ .

 
/ تاريخ 5: نظام العاممين األساسي في الدولة الصادر بالقانون رقم /2-3
6/2/2004 : 

تمت اإلشارة لممرأة العاممة في النظاـ األساسي لمعامميف في الدولة مف خالؿ      
 اد منيا:               عدة نصوص     ومو 

 القسـ الثالث في نظاـ العامميف : إجازة األمومة :     
/ يومًا عف 212/ :منح العاممة إجازة أمومة بكامؿ األجر مدتيا /11المادة / -

/ يومًا عف الوالدة الثالثة 71/ يومًا عف الوالدة الثانية و/92الوالدة األولى و/
 ريف مف الحمؿ .وتبدأ اإلجازة خالؿ الشيريف األخي

تنزؿ اإلجازة المذكورة في الفقرة )أ  مف ىذه المادة إلى النصؼ إذا توفي  -أ
 المولود .

 تمنح إجازة األمومة باالستناد إلى شيادة طبية مصدقة أصواًل . -ب
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تمنح العاممة المرضعة إجازة مدتيا ساعة واحدة متصمة يوميًا وذلؾ  -ج
 حتى يتـ وليدىا السنة مف عمره .

مف ترغب مف العامالت إجازة أمومة إضافية مدتيا شير واحد تمنح  -ىػ 
 بدوف أجر .

 

 / فقرة /د/ :76الوكالة : المادة / -

تمنح العاممة الوكيمة إجازة األمومة وفؽ األحكاـ الواردة في ىذا القانوف شريطة أف 
يكوف قد مضى عمى تعيينيا بالوكالة مدة تتجاوز السنة وأف ال تتجاوز مدة اإلجازة 

 . 1)مدة التي تنتيي وكالتيا بمقتضى صؾ تعيينيا لم
مف خالؿ استعراضنا لبعض مواد قانوف العمؿ الموحد ونظاـ العامميف األساسي في 
الدولة نجد أف القانوف السوري قد حفظ إلى حد بعيد حقوؽ المرأة وراعى الطبيعة 

ى الرغـ مف أف الجسدية ليا وكاف رحيمًا بيا إلى حد كبير وخاصة المرأة الحامؿ, عم
ىذا القانوف بحاجة إلى مزيد مف التطوير والتحديث ليتماشى ومتطمبات الحياة 

عممت الدولة وتعمؿ عمى تحقيقو مف خالؿ الخطط التي يتـ  العصرية ,وىذا ما
وضعيا لألعواـ القادمة)الخطط الخمسية  إذ تحاوؿ الدولة مف خالؿ كؿ ذلؾ 

ة العاممة عمى وجو التحديد,وسوؼ يتناوؿ ىذا االرتقاء بواقع المرأة عموما والمرأ
 البحث المواد المتعمقة بالمرأة في الخطتيف الخمسيتيف التاسعة والعاشرة.  

 

 إستراتيجية الدولة لتحسين أوضاع المرأة :- 4
إف االىتماـ بأوضاع المرأة في سوريا كاف حاضرًا في كؿ استراتيجيات اإلصالح 

التعرؼ عمى مدى ىذا االىتماـ  مف خالؿ تقييـ أداء  االقتصادي في سوريا,و يمكننا
الخطة الخمسية التاسعة وماتـ تحقيقو خالؿ سنوات تمؾ الخطة في مجاؿ خدمة 

 الوضع االقتصادي لممرأة,ومف أبرز ماتـ تحقيقو:  
 

                                                           

 .18-17-6-5ة لشؤون األسرةو  والهيئة السوري2115المرأة السورية وقوانين العملو -(1)
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  تحقيؽ العدالة بيف الجنسيف في الموازنة العامة,مف خالؿ تخصيص
 تضاؼ إلى إيراداتو الذاتية.اعتمادات مالية لالتحاد النسائي 

  مف االعتمادات االستثمارية لموزارات والجيات العامة 2,11تخصيص %
 لمدولة لدعـ نشاطات المرأة وزيادة إسياميا في العممية التنموية.

  والمتضمف تمكيف النساء  1228إطالؽ مشروع الصناديؽ الدوارة عاـ
 الريفيات والحد مف الفقر.

 لتنمية الريؼ "فردوس" وىو منظمة غير حكومية  تأسيس الصندوؽ السوري
تقـو عمى مبدأ االعتماد عمى الذات في تعزيز التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية لممجتمعات الريفية.

  إنشاء مؤسسة تطوير وتفعيؿ دور المرأة في التنمية االقتصادية "مورد" عاـ
توجيو لممشاريع ,وىي منظمة غير حكومية تقـو بتقديـ االستشارات وال1221

 النسوية.
بالنسبة لما تـ تحقيقو لممرأة خالؿ سنوات الخطة الخمسية التاسعة,أما  اىذ -  

بالنسبة لمخطة الخمسية العاشرة فقد تضمنت معظـ االستراتيجيات القطاعية وخاصة 
في الفصؿ السادس مف ىذه الخطة والذي يحمؿ عنواف " خمؽ فرص العمؿ والحد 

إلى عدد كبير مف البرامج والمشروعات في مجاؿ تحسيف أوضاع  " إشارة مف الفقر
 المرأة ومنيا :

خطة وطنية لتطوير العمؿ النسوي في الزراعة , تنفذ مف قبؿ وزارة الزراعة  -
 . 1226/1227وبعض المنظمات غير الحكومية في الفترة 

%  12زيادة نسبة استفادة المرأة مف برامج التأىيؿ والتدريب لتصؿ إلى ) -
مف إجمالي المستفيديف مف البرامج وتنفذ مف قبؿ كافة المؤسسات الحكومية 

 . 1226/1222وغير الحكومية في الفترة 

تأسيس جمعيات نسائية لتمويؿ القروض الجماعية إلنشاء مشروعات  -
 .1226/1222إنتاجية وخدمية نسائية بكامميا بيف 

ير المنظـ لتحسيف إعادة تأىيؿ النساء العامالت في القطاع االقتصادي غ -
مستوى الدخؿ وتزويدىف بالميارات الالزمة لتطوير أوضاعيف المينية , 
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تنفذ مف قبؿ المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ووزارة الشؤوف االجتماعية 
 .   1) 1226/1222والعمؿ في الفترة 

لالرتقاء بالمرأة في  ةنالحظ مما سبؽ أف ىناؾ توجيًا لدى الدولة في سوري -
جاؿ االقتصادي إلى المرتبة التي تجعؿ منيا عنصرًا فاعاًل ومؤثرًا في الم

 ىذا المجاؿ .
  سياميا في وقبؿ الحديث عف واقع المرأة السورية في الميداف االقتصادي وا 

عممية التنمية االقتصادية مف خالؿ طبيعة نشاطيا في سوؽ العمؿ, ال بد 
وذلؾ كنقطة انطالؽ في لنا مف التوقؼ عند مفيـو التنمية االقتصادية 

بحث ىذا الموضوع والمواضيع الالحقة,حيث سنتعرؼ عمى عممية التنمية 
االقتصادية كمفيوـ,ثـ نتعرؼ عمى التحوالت التي تنطوي عمييا تمؾ العممية 

 ومتطمبات نجاحيا. 

 
 خامسًا: مفيوم التنمية االقتصادية:

خالليا تتحقؽ زيادة في متوسط  تعرؼ التنمية االقتصادية بأنيا : " العممية التي مف-
نصيب الفرد مف الدخؿ الحقيقي عمى مدار الزمف والتي تحدث مف خالؿ تغيير في 
كؿ مف ىيكؿ اإلنتاج ونوعية السمع والخدمات المنتجة إضافة إلى إحداث تغيير في 

 . 2)ىيكؿ توزيع الدخؿ لصالح الفقراء " 
فقد عّرفيا بأنيا :  Baldwin Meierأما كّتاب الفكر التنموي الكالسيكي مف أمثاؿ 

" عممية يزداد فييا الدخؿ القومي ودخؿ الفرد في المتوسط باإلضافة إلى تحقيؽ 
 . 3)معدالت عالية مف النمو في قطاعات معينة تعّبر عف التقدـ " 

فالتنمية االقتصادية عممية إرادية ومقصودة تتضمف زيادًة وتنويعًا في الناتج إضافة 
ىيكمية فنية ومؤسساتية يتـ بيا اإلنتاج ,وعممية التنمية االقتصادية  إلى تغييرات

                                                           

 العاشرة. -الخطة الخمسية التاسعة –رئاسة مجلل الوزرا و  يئة تخطيط الدولة -(1)

جامعةاإلسكندريةوقسر   -56   -التنميرة االقتصرادية  دراسرات نظريرة وتطبيقيرة - جمية  بد العزيرز محمدوناصرع  طيرة ايمران -(2)

 .2111االقتصادوكلية التجارةو

 

 .         1997 مان األردنو-دار الكر ملودار ز ران 51 -مقدمة في التنمية والتخطيط االقتصادء -ات محمد مر ي ريق -(3)



 

24 
 

تشمؿ تغييرات كمية وكيفية في أساليب اإلنتاج المستخدمة وال يمكف القوؿ أف 
االقتصاد القومي دخؿ مرحمة التنمية االقتصادية إال إذا أصبحت عممية التنمية 

 االقتصادية نمطًا طبيعيًا ليذا المجتمع .
 

 :التحوالت أو العناصر التي تنطوي عمييا عممية التنمية االقتصادية :سادساً 
تنطوي عممية التنمية االقتصادية عمى مجموع مف التحوالت والتغيرات في حياة الفرد 

 والمجتمع ومف ىذه التغيرات: 
 زيادة متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ . -أ
 أف تكوف تمؾ الزيادة حقيقية وليست نقدية . -ب

 ه الزيادة عمى المدى الطويؿ .أف تكوف ىذ -ج

 تغييرات في الييكؿ والبنياف االقتصادي : -د       

اعتمدت معظـ دوؿ العالـ وما زاؿ العديد مف الدوؿ النامية عمى إنتاج المنتجات 
األولية وخاصة الزراعية منيا دوف أي لمسة صناعية عمييا أو في أحسف األحواؿ 

االقتصاديوف أف واقعًا كيذا إنما ىو مؤشر عمى إجراء إضافات قميمة عمييا , ويرى 
غرؽ تمؾ البمداف في مستنقع التخمؼ , فالتنمية االقتصادية تيدؼ إلى إحداث 
تغييرات في الييكمية اإلنتاجية وتوسيع إطار الطاقة اإلنتاجية , ف لى جانب االىتماـ 

ـ في زيادة فرص بالزراعة ال بد مف إيالء الصناعة نفس القدر مف االىتماـ مما يساى
العمؿ وزيادة الناتج المحمي وتنوع اإلنتاج كما يسيـ في إعطاء تمؾ الدوؿ دفعة قوية 

 في طريقيا لمتحرر مف تبعيتيا لمعالـ الخارجي تدريجيًا .
إعادة توزيع الدخؿ والثروات بيف طبقات المجتمع وخاصة لصالح الطبقة -ر  

ولوية كبيرة في عممية التنمية االقتصادية الفقيرة: فيذه الشريحة مف المجتمع تحظى بأ
. 

ضرورة االىتماـ بنوعية السمع والخدمات المنتجة وخاصة التي تكوف الطبقات -ز 
الفقيرة بحاجة ليا كالمساكف االقتصادية وخدمات أساسية تعميمية وصحية واجتماعية 
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تقـ السمطات  وغيرىا , إضافة إلى السمع الغذائية والمالبس, ولكف ىذا ال يتـ إذا لـ
 . 1)المركزية والمحمية بالتدخؿ لتحقيؽ ىذا األمر 

ولكف تجدر اإلشارة إلى أنو اليمكف تحقيؽ أي شيء مما سبؽ ما لـ تتوفر مجموعة  
 مف                 

الشروط والظروؼ التي تضمف لعممية التنمية االقتصادية السير في االتجاه 
 الصحيح.   

 
 ة االقتصادية :سابعًا:متطمبات التنمي

يشترط لنجاح عممية التنمية االقتصادية توافر مجموعة مف الشروط يأتي في مقدمتيا 
توافر بيئة سياسية مستقرة , حيث يالحظ أف معظـ الدوؿ النامية وبعض الدوؿ 
العربية تجد صعوبة كبيرة إف لـ نقؿ عائقًا أماـ طموحاتيا التنموية االقتصادية نتيجة 

 ية غير المستقرة فييا . األوضاع السياس
حيث يعاني الوضع السياسي لبعض الدوؿ مف مخاطر كبيرة قد تؤدي في لحظة مف 
المحظات إلى نسؼ كؿ الجيود التنموية المبذولة في ىذه الدوؿ . إضافة لذلؾ ال بد 
يديولوجيا داعمة لعممية التنمية االقتصادية كشرط أساسي  مف توفر ثقافة مجتمعية وا 

العممية مف خالؿ وجود إرادة شعبية وسياسية قوية لمسير في طريؽ لنجاح ىذه 
التنمية فاهلل سبحانو  وتعالى يقوؿ في كتابو العزيز : " إف اهلل ال يغّير ما بقـو حتى 

 . 2)يغّيروا ما بأنفسيـ " 
وال بد مف اإلشارة في ىذا الصدد إلى ضرورة استغالؿ الموارد البشرية والطبيعية 

% مف احتياطي النفط 11مى سبيؿ المثاؿ "يحتوي الوطف العربي عمى المتوافرة فع
% مف اإلنتاج 11% مف اإلنتاج العالمي لمنفط و11العالمي,كما ينتج مانسبتو 

ضافة إلى ذلؾ البد مف توفر الكفاءات العالية القادرة عمى  3) العالمي لمفوسفات" ,,وا 
                                                           

جامعةاإلسكندريةوقسررر   - -التنميرررة االقتصرررادية  دراسرررات نظريرررة وتطبيقيرررة - جميرررة  برررد العزيرررز محمدوناصرررع  طيرررة ايمررران-(1)

 .2111االقتصادوكلية التجارةو

 

 (.11ي و سورة الر دواآلية)القرآن الكر -(2)

(3)- www.alaswaq.net 

http://www.alaswaq.net/
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والتنسيؽ بيف القطاعيف العاـ إدارة عممية التنمية االقتصادية, وكذلؾ التعاوف 
والخاص في ىذا المجاؿ بيدؼ الوصوؿ إلى التكامؿ بيف القطاعيف , فينالؾ 
مشروعات مكمفة ال يستطيع القطاع الخاص تحمميا لوحده فتبرز أىمية ىذا التكامؿ 
في دفع عجمة التنمية االقتصادية إلى األماـ , وال يمكف تجاىؿ ضرورة توفر الوسائؿ 

ية المتطورة التي تعتبر مقـو أساسي مف مقومات نجاح عممية التنمية التكنولوج
االقتصادية,وبالتالي نالحظ أنو اليمكف القوؿ إف مجتمعًا ما يسير عمى طريؽ التنمية 
االقتصادية إف لـ تتوافر مجموعة مف مقومات نجاح ىذه العممية,وذلؾ بغية الوصوؿ 

   1)إلى النتائج المرجوة. 
بؽ : نالحظ أف عممية التنمية االقتصادية تحتاج لتضافر جيود كؿ مف خالؿ ما س 

 شرائح المجتمع ومؤسساتو بغية السير بيا عمى طريؽ النجاح. 
ذا انطمقنا مف فرضية أف المرأة تشكؿ نصؼ المجتمع  والموارد البشرية,ف ف البحث  وا 

ة في الفصؿ سوؼ يحاوؿ التعرؼ عمى طبيعة المساىمة النسائي االثاني مف ىذ
,مف حيث حجـ قوة العمؿ النسائية في سوؽ العمؿ ةالعممية االقتصادية في سوري

ومعدؿ النشاط االقتصادي الخاـ والعمري لممرأة العاممة,وكذلؾ إسياـ المرأة السورية 
االقتصادي,إضافة إلى أثر  في سوؽ العمؿ مف حيث المينة والحالة العممية والنشاط

المرأة في سوؽ العمؿ,وذلؾ بيدؼ وضع اليد عمى الحالة التعميمية عمى نشاط 
 مواطف القوة والضعؼ في مشاركة المرأة السورية في سوؽ العمؿ.

 
 

                   
 
 
 
 

                                                           

 .         1997 مان األردنو-دار الكر ملودار ز ران -مقدمة في التنمية والتخطيط االقتصادء - ريقات محمد مر ي-(1)
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 البحث الثاني : المرأة السورية وسوق العمل :

 تمييد :
أدرؾ العالـ اليـو ضرورة تمكيف المرأة مف القياـ بدورىا في بناء مجتمعيا عمى قدـ 
المساواة مع الرجؿ وذلؾ انطالقًا مف كونيا تشكؿ نصؼ الموارد البشرية , ليذا ف ف 
عدـ االستفادة مف طاقاتيا في عممية التنمية يعتبر ىدر ليا ويحوليا إلى عنصر 

 مستيمؾ لعناصر الموارد األخرى أو بمعنى آخر عالة عمييا .
يوف نسمة مف إجمالي / مم22.791ففي المجتمع السوري بمغ عدد النساء حوالي /

  أنثى 222/ مميوف نسمة وىناؾ )11.691بػ / 2/2/1222عدد السكاف المقدر في 
  ذكر , حتى أنو في بعض المحافظات تفوؽ نسبة اإلناث نسبة الذكور 222لكؿ )

  ذكر وفي محافظة دير الزور 97  أنثى لكؿ )222فمثاًل في محافظة الرقة ىناؾ )
دلب " محور البحث "   98  أنثى لكؿ )222ىناؾ ) ذكر , أما في محافظتي حمب وا 

  ذكر في محافظة حمب 222  أنثى لكؿ )222فتقدر نسبة اإلناث إلى الذكور بػ )
   1)   ذكر في محافظة إدلب .221  أنثى لكؿ )222مقابؿ )

وانطالقًا مف ىذه األرقاـ يجب عمى المجتمع بذؿ كؿ الجيود الضرورية لمنيوض 
يا عمى اإلسياـ في بناء مجتمعيا مف كافة النواحي باعتبارىا تشكؿ بالمرأة وتشجيع

 نصؼ المجتمع أو أكثر كما أسمفنا .
 

 أواًل: المرأة السورية والعممية االقتصادية :
في طميعة األىداؼ التي تسعى  ةتعتبر عممية التنمية في الدوؿ النامية بما فييا سوري

مكانيات كؿ منيا , وبصورة عامة ف ف محور تمؾ الدوؿ إلى تحقيقيا بما يتناسب مع إ
عممية التنمية وىدفيا ىو اإلنساف ذكرًا كاف أـ أنثى , ولكف عممية التنمية بالنسبة 
لممرأة مختمفة عما ىي لدى الرجؿ فيي عممية طويمة وشاقة ألنيا تتطمب تغييرات 

في األنشطة جذرية في الييكؿ اإليديولوجي لممجتمع حتى يتقبؿ فكرة مساىمة المرأة 

                                                           

   في سوريا.والمكتب المركزء لإلحصا2111و ة اإلحصائية السورية لعا  المجم -(1)
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االقتصادية المختمفة,ومف األدوار التي يمكف أف تمعبيا المرأة السورية في بناء 
مجتمعيا إسياميا في التنمية االقتصادية لمبمد مف خالؿ العديد مف الميمات 

 والوظائؼ المنوطة بيا,
ولموقوؼ عمى مدى مساىمة المرأة السورية في التنمية االقتصادية سيحاوؿ ىذا 

راسة ىذا الموضوع مف زاوية إسياـ المرأة في قوة العمؿ وذلؾ مف خالؿ البحث د
 تسميط الضوء عمى عدد مف المؤشرات المتعمقة بيذا المجاؿ .

 
 :ةثانيًا: المؤشرات المتعمقة بعمل المرأة في سوري

 المرأة السورية وقوة العمل : -1
حيث  ةية في سوريأولى المؤشرات التي ينبغي دراستيا ىي حجـ قوة العمؿ النسائ

%  تقريبًا مف القوى البشرية 81,6) 1222بمغت نسبة قوة العمؿ في سوريا عاـ 
 مف الذكور % لقوة العمؿ19,2مقابؿ  %  مف ىذه النسبة ,21,28تمثمت النساء بػ )

2972 % لمنساء مف قوة العمؿ عاـ 8,6القوة البشرية و مجموع مف
وعمى الرغـ   1)

إال أنيا تعتبر متدنية مقارنة  2972ىذه النسبة منذ عاـ  مف التطور الذي طرأ عمى
بنظيراتيا في الدوؿ المتقدمة أو حتى بعض الدوؿ النامية,حيث بمغت أكثر مف 

   2) %في الدوؿ المتقدمة.12
ويتبيف لنا مف األرقاـ السابقة أف ارتفاع نسبة اإلناث في قوة العمؿ جاء نتيجة 

مف القوى البشرية , فالفجوة بيف الذكور واإلناث ال الرتفاع نسبة قوة العمؿ عمومًا 
تزاؿ كبيرة جدًا وبالتالي يمكف القوؿ إنو ليس ىناؾ نتائج ممموسة لسياسات إدماج 

إلى  2972%  عاـ 8,2المرأة في سوؽ العمؿ , كما ارتفعت نسبة المشتغالت مف )
أي أف   3)% 11)1222بينما بمغت نسبة المتعطالت عاـ  1222%  عاـ 21,8)

معظـ النساء الالتي دخمف إلى قوة العمؿ أصبحف جزء مف جيش العاطميف عف 
                                                           

 مرجع سابق. -(1)

        مسا مة المرأة في النشاط االقتصادء في سورياو المكتب المركزء لإلحصا  في سورياوا داد  د محمد أنور القشورنا  -(2)

 .2117خليفاوءودمشق       

 والمكتب المركزء لإلحصا  في سوريا.2111و ة اإلحصائية السورية لعا  المجم-(3)
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العمؿ,ولمتعرؼ عمى األسباب التي ساعدت ىذه النسبة مف النساء لكي يصبحف 
 مشتغالت سنقـو بربط ىذا المؤشر مع مؤشر اخر كالمستوى التعميمي لرب األسرة.

س ىناؾ عالقة واضحة بيف أنو لي 1222تظير نتائج مسح سوؽ العمؿ لعاـ  -
ارتفاع المستوى التعميمي لرب األسرة ومشاركة المرأة في النشاط االقتصادي,والشكؿ 

 التالي يبيف ذلؾ األمر:
   :2شكؿ )

 توزع المشتغالت بحسب المستوى التعميمي لرب األسرة

0

5

10

15

20

جامعي

فأكثر

أميابتدائيثانوء

نسبة اإلناث المشتغلت

 
 .1222المصدر: مسح سوؽ العمؿ لعاـ                 

ؽ صعوبة إيجاد رابط بيف نسبة اإلناث المشتغالت يتبيف لنا مف الشكؿ الساب
والمستوى التعميمي لرب األسرة , حيث نجد أف ىناؾ تقاربًا بيف نسبة النساء 
المشتغالت الالتي ينتميف ألسر يكوف فييا رب ىذه األسر أميًا أو يحمؿ شيادة 

 ثانوية أو جامعية .
 

 معدل النشاط االقتصادي الخام لممرأة السورية : -2
ثاني المؤشرات التي ينبغي دراستيا ىي معدؿ النشاط االقتصادي الخاـ لممرأة, حيث 

%  عاـ 11%  مقارنة ب)17) 1222بمغ معدؿ النشاط االقتصادي الخاـ عاـ 
%  1,1مقابؿ ) 1222%  عاـ 8,1,أما بالنسبة لإلناث فقد بمغ ىذا المعدؿ )2972
ة بيف المعدؿ الخاص باإلناث , وبالتالي نالحظ أف ىناؾ فجوة كبير  2972عاـ 

والمعدؿ عمى المستوى العاـ مما يشير إلى ضعؼ حضور المرأة في قوة العمؿ في 
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 عاـ 18,2,حيث بمغت الفجوة بيف اإلناث والذكور بالنسبة ليذا المؤشر )ةسوري
   1).1222 عاـ 16,9ثـ لتصؿ إلى ) 2998 عاـ 11,2لتصبح ) 2972

 

 العمرية لمنشاط االقتصادي :المرأة السورية والمعدالت  -3
يساعد ىذا المؤشر في التعرؼ عمى الفئة العمرية األكثر نشاطًا , فنتيجة ارتفاع 
نسب دخوؿ المرأة في ميداف التعميـ وتأخر سف الزواج لدييا أصبحت الفئة العمرية 

  ىي الفئة األكثر نشاطًا,حيث أف نسبة كبيرة مف النساء يتحولف إلى 19-11مف )
 نازؿ بعد زواجيف ويخرجف مف سوؽ العمؿ .ربات م

   :معدالت النشاط االقتصادي العمري لمنساء2جدوؿ )
 1222 2998 2982 2972 الفئات العمرية

28-22 8.1 1.1 1.8 - 

29-21 22.1 6 9.1 22,1 

18-12 22.1 22.7 28.1 21,8 

19-11 9.1 22.8 26.7 29,1 

18-12 8.7 8.7 26.1 27,7 

19-11 8.1 7.1 8.2 28,1 

88-82 8.1 6.2 22.1 27,2 

89-81 8 1.8 9.8 26,1 

18-12 7.7 8.1 7.2 21,2 

19-11 6.2 1.1 1.7 7,1 

68-62 1.6 1.8 8 1,1 

 2,8 1.8 2.2 1.1 فأكثر 61

ومسح سوؽ  2998-2982-2972 -المصدر: التعداد العاـ لمسكاف والمساكف لعاـ
 .1222العمؿ لعاـ 

                                                           

 والمكتب المركزء لإلحصا  في سوريا.2111ق العمل مسح سو -(1)
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 1222  في عاـ 19-11أف الفئة العمرية األكثر نشاطًا ىي ) يوضح الجدوؿ السابؽ
  ىي األكثر نشاطًا بسبب خروجيا 29-21فكانت الفئة ) 2972, أما في عاـ 

مباشرة لسوؽ العمؿ نتيجة لضعؼ نسب االلتحاؽ بالتعميـ , أما في الوقت الحاضر 
 ف ف ذروة النشاط تبدأ مع نياية التعميـ .

 
 حسب المينة : ةقتصادية في سوريمساىمة المرأة اال -4

يمكف التعرؼ عمى واقع التطور االقتصادي لممجتمع ومسار التنمية فيو مف خالؿ 
التركيبة المينية لقوة العمؿ حسب الجنس , حيث أف ارتفاع نسبة العامميف في الميف 
العممية والفنية دليؿ عمى تطور ىذا المجتمع , فقد انخفضت نسبة النساء العامالت 

ي الزراعة بشكؿ كبير جدًا لصالح المشتغالت في المجاالت العممية والفنية بيف عاـ ف
.حيث بمغت  مما يؤشر عمى تحسف في التركيبة المينية لمنساء 1222و  2972

% عاـ 66.7% مقارنة ب 12,1, 1222نسبة العامالت في الميف الزراعية عاـ 
% عاـ 9,11لعممية والفنية مف بينما ارتفعت نسبة العامالت في المجاالت ا 2972
1222% عاـ 88,9إلى  2972

وبالتالي ف ف انخفاض نسبة المشتغالت في   1)
الزراعة عمى حساب ارتفاعيا في الميف العممية والفنية إنما ىو دليؿ عمى أف المرأة 
بدأت تتخمى عف أدوارىا التقميدية لصالح أدوار تتطمب مستويات تعميمية متقدمة عمى 

 تطمبو العمؿ الزراعي .عكس ما ي
ولكف ال بد مف اإلشارة لمسألة ىامة وىي : ىؿ إف العامالت في المجاالت العممية 
والفنية ليف تأثير وفاعمية أـ مجرد أشخاص ثانوييف وجدف بوجود المؤسسات 

 المختصة بتمؾ الميف ؟
لإلجابة لذا ال بد مف البحث في التركيبة التعميمية لإلناث العامالت في ىذه الميف 

عمى ىذا التساؤؿ والشكؿ البياني التالي يبيف التركيبة التعميمية لإلناث المشتغالت 
 في الميف العممية والفنية: 

                                           

                                                           

 والمكتب المركزء لإلحصا  في سوريا.2111ومسح سوق العمل  1971تعداد  -(1)
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   :التركيبة التعميمية لممشتغالت في الميف العممية والفنية1شكؿ )

 
 .1222لعاـ  المصدر: مسح سوؽ العمؿ             

 
%  مف المشتغالت تحممف شيادة ثانوية بينما 66.8أف نسبة ) الرسميةتظير األرقاـ 

وبالتالي ف ف المؤىؿ   1)% 2.89ال تتجاوز نسبة مف يحممف شيادة جامعية فأكثر )
نما يقتصر  العممي ألغمبيف ال يسمح ليف بالقياـ بأدوار عممية فنية ذات قيمة كبيرة وا 

وار الثانوية غير االختصاصية , وبذلؾ ف ف تسمية الدور العممي أو عمميف عمى األد
الفني لممشتغالت تأتي مف كونيف يعممف في مؤسسات عممية أو فنية وليس ألنيف 

 يقمف بأدوار عممية وفنية في ىذه المؤسسات .
 
 مساىمة المرأة السورية في العمل حسب النشاط االقتصادي : -5

بيف اإلناث إلى انخفاض نسبة القوى العاممة في قطاع أدى ارتفاع نسب التعميـ 
الزراعة والذي ال يحتاج لميارات وخبرات عالية مقابؿ ارتفاع تمؾ النسبة في قطاعات 
أخرى كقطاع الخدمات وذلؾ رغبة مف تمؾ القوى في العمؿ وفؽ تخصصاتيا 

                                                           

 والمكتب المركزء لإلحصا  في سوريا.2111مسح سوق العمل  -(1)
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ساـ النشاط العممية,والشكؿ البياني التالي يوضح التوزع النسبي لممشتغالت حسب أق
 االقتصادي .

 
   :1جدوؿ )

 التوزع النسبي لممشتغالت حسب أبواب النشاط االقتصادي
 1222 2998 2982 2972 أقساـ النشاط

 11,1 12.1 12.9 66.7 زراعة وحراجة

 8,7 21.8 29.6 21.9 صناعات تحويمية وتعديف

 2,1 1.2 12.1 2.8 بناء وتشييد

 6,8 1.7 ..1 2.1 تجارة جممة وفنادؽ ومطاعـ

 2,7 2.1 2.8 2.1 نقؿ وتخزيف

 1,9 2.1 2.8 2.7 الوساطة المالية والعقارية

الخدمات الجماعية واالجتماعية 
 والشخصية

27.8 82.6 86 17,7 

 222 222 222 222 المجموع

ومسح  2998-2982-2972 -المصدر: التعداد العاـ لمسكاف والمساكف لعاـ     
 .1222سوؽ العمؿ لعاـ 

 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف النسبة األكبر لممشتغالت تتركز في ميداف الخدمات 

%  مف 71,1االجتماعية والجماعية والشخصية إال أنو ينبغي التنويو إلى أف )
   1) المشتغالت في ميداف الخدمات يقمف في الحضر.

صادي وبالتالي ف ف التغير الذي أصاب مساىمة المرأة بحسب أبواب النشاط االقت
جاء نتيجة التوجو المبالغ فيو نحو الوظائؼ الحكومية المتركزة في المدف وليس 
استجابة الحتياجات اقتصادية أو اجتماعية ,أما بالنسبة لتوزع ىؤالء العامالت حسب 

                                                           

 والمكتب المركزء لإلحصا  في سوريا. 2111مرجع سابق مسح سوق العمل  -(1)
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ديمومة العمؿ فيناؾ سؤاؿ يطرح نفسو أال وىو:ىؿ ىناؾ مف عالقة بيف توزع 
وزعيف حسب طبيعة العمؿ؟ تشير األرقاـ المشتغالت حسب النشاط االقتصادي وت

الحكومية إلى أف معظـ المشتغالت يعممف في وظائؼ دائمة تمييا الموسمية كما 
 يظير الجدوؿ التالي :                                

                                        
 سنة وأكثر حسب طبيعة العمؿ 21توزع المشتغالت)  1جدوؿ)

 موسمي منتظـ ومتقطع مؤقت

22,9 71,9 21,1 

 .1222المصدر: مسح سوؽ العمؿ 
 

إف النسب السابقة تتوافؽ مع نسب توزع اإلناث في قوة العمؿ حسب أبواب النشاط 
االقتصادي , فالخدمات االجتماعية والجماعية تأتي أواًل مف حيث الديمومة في 

الموسمية التي تأتي في المرتبة الثانية العمؿ والزراعة ثانيًا وىذا يتناسب مع الوظائؼ 
. 

%  مف 16,1وال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف القطاع الحكومي يستقطب حوالي )
وىذا يفسر التغير الذي طرأ عمى توزع القوى العاممة    1)اإلناث العامالت لوحده ,

 النسائية حسب أبواب النشاط االقتصادي .
 
 حسب الحالة العممية : ةوريمساىمة المرأة اإلقتصادية في س -6

انطالقًا مف كوف النسبة األكبر مف القوى العاممة النسائية تتركز في ميداف الخدمات 
يصبح مف الطبيعي أف تتركز تمؾ القوى في فئة العامالت بأجر تمييا مف يعممف 

 بدوف أجر كما في القطاع الزراعي والجدوؿ التالي يوضح ىذا التوزيع :
 
 

                                                           

 المكتب المركزء لإلحصا  في سوريا. و2111سح سوق العمل مرجع سابقوم -(1)
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 1222 - 2972زع قوة العمؿ حسب الحالة العممية مف عاـ   : تو 8جدوؿ )
 1222 2998 2982 2972 الحالة العممية

 2,2 1.8 2.2 2.1 صاحب عمؿ

 22,2 22.1 22.1 29.2 يعمؿ لحسابو

 78,1 61.1 61.7 82.1 يعمؿ بأجر

 9,8 12.8 18 19.9 يعمؿ بال أجر / مشارؾ مع األسرة

 222 222 222 222 المجموع

ومسح  2998-2982-2972 -صدر: التعداد العاـ لمسكاف والمساكف لعاـالم  
 .1222سوؽ العمؿ لعاـ 

 
يبيف الجدوؿ السابؽ أف فئة العامالت لحسابيف انخفضت بشكؿ ممحوظ خالؿ الفترة 

, وال بد مف اإلشارة إلى أنو استنادًا لألرقاـ التي وردت  1222حتى  2972مف 
كز فئة العامالت بأجر في المدف وفئة العامالت بال أعاله ف نو مف الطبيعي أف تتر 

 أجر في الريؼ .
 
 : ةالعالقة بين عمل المرأة والمستوى التعميمي في سوري -7

يمكف اختصار المؤشرات السابقة في مؤشر التعميـ , فالحالة التعميمية لممرأة العاممة 
لتنمية االقتصادية عمى تشير بقوة لمدى اإلسياـ الفعاؿ لمقوى العاممة النسائية في ا

اعتبار أف ارتفاع المستوى التعميمي لممرأة العاممة يزيد مف مياراتيا وخبراتيا ويمكنيا 
مف استثمار تمؾ الميارات والخبرات في دعـ العممية االقتصادية واإلسياـ فييا 

 بقوة,والجدوؿ التالي يبيف توزع العامالت بحسب حالتيف التعميمية:
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 1222/ سنة فأكثر حسب الجنس لعاـ 21لحالة التعميمية لممشتغالت بعمر /  :ا1جدوؿ )
 النسبة المئوية الحالة

 9,7 أمي

 8,1 ممـ

 22,1 ابتدائية

 9,8 إعدادية

 22,6 ثانوية

 18,7 معيد متوسط      

 12,2 جامعية فأكثر

 222 المجموع

 1222المصدر: مسح سوؽ العمؿ لعاـ  
 

ة في الجدوؿ إلى ضعؼ نسبي في المستوى التعميمي لمنساء تشير األرقاـ الوارد
%  أما األميات 12العامالت فنسبة مف يحممف شيادة جامعية منيف ال تتجاوز )

والبد مف العمؿ عمى تخفيضو  %  وىو رقـ كبير22فتصؿ نسبتيف إلى حوالي )
 .مستقباًل 

ي النشاط سيام المرأة فالعالقة بين المستوى التنموي لممحافظات وا   -8
 :االقتصادي

يمكف مالحظة فروؽ جوىرية بيف عالقة النساء بقوة العمؿ ومكاف اإلقامة في 
المحافظات فالفجوات كبيرة بيف المحافظات في نسبة المشتغالت والمتعطالت,ويمكف 

 أف تتضح ىذه العالقة بشكؿ أكبر مف خالؿ الجدوؿ التالي: 
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ثر حسب عالقتيف بقوة العمؿ ومكاف اإلقامة / سنة فأك21  :توزع النساء /6جدوؿ )
 )تبعًا لممحافظات 

 الالذقية طرطوس حماة حمص درعا إدلب حمب دمشؽ المحافظة

 26 29,7 28,6 22,8 8,6 6,8 1,7 9,8 مشتغالت

متعطالت 
سبؽ ليف 

 العمؿ

2,8 2,2 2,1 2,1 2,1 2,9 2,2 2,9 

متعطالت 
لـ يسبؽ 
 ليف العمؿ

2,1 2,1 2,1 2,9 1,6 1,, 8,9 8,1 

مدبرات 
 منازؿ

19,6 76,2 18,8 68.1 62,6 87,1 86,2 87,1 

 .1222المصدر: مسح سوؽ العمؿ لعاـ 
 

دلب ودرعا  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة المشتغالت في محافظات حمب وا 
منخفضة مقابؿ ارتفاعيا في محافظات أخرى مثؿ الالذقية وطرطوس , ويمكف رد 

ى التعميمي والتنموي المرتفع في محافظتي الالذقية وطرطوس ىذا األمر إلى المستو 
دلب والطابع الزراعي الغالب عمى تمؾ  مقابؿ انخفاضو في محافظات مثؿ حمب وا 

 المحافظات ,وتتضح ىذه العالقة بشكؿ أفضؿ مف خالؿ الشكؿ التالي :
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   : المحافظات السورية حسب مستوياتيا التنموية1شكؿ )

 
  1229التنمية البشرية في الوطف العربي لعاـ  المصدر: دليؿ    
 

يمكف اختصار ىذا الشكؿ بالقوؿ أف ىناؾ عالقة قوية بيف مستوى التنمية في 
حيث يشير الموف األسود في الشكؿ إلى  محافظة وعالقة اإلناث بقوة العمؿال

 المحافظات ذات المستوى التنموي المنخفض,أما الموف األبيض مف الشكؿ فيشير إلى
 .المحافظات ذات المستوى التنموي المرتفع مقارنة بغيرىا مف المحافظات 

استنادًا إلى كؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف مساىمة المرأة العاممة في التنمية االقتصادية 
ال زالت دوف الطموح , فالمستوى التعميمي لممرأة العاممة مثاًل ال يزاؿ ضعيفًا ذلؾ 

يمي لإلناث العامالت تزداد إمكانياتيف وخبراتيف وتتسع ألنو مع ارتفاع المستوى التعم
آفاقيف ويتضاعؼ إنتاجيف في الحياة االقتصادية ,األمر الذي يصب في مصمحة 
عممية التنمية االقتصادية,كذلؾ ف ف الطابع الزراعي الذي يغمب عمى اقتصاديات 

ورية محافظات كبرى مثؿ حمب التي يشكؿ عدد سكانيا حوالي ربع سكاف الجمي
يقّوض إسياـ المرأة العاممة في دعـ عممية   1) % مف السكاف 18,2العربية السورية)

التنمية االقتصادية نظرًا لكوف الزراعة في بمدنا تعتبر مخرجًا إنتاجيًا ألصحاب 
المؤىالت العممية والفنية الضعيفة أو المعدومة بينما تحتاج عممية التنمية االقتصادية 

                                                           

 المكتب المركزء لإلحصا  في سوريا. و2111المجمو ة االحصائية -(1)



 

39 
 

ومؤىمة مف كافة الجوانب لكي تبمغ أىدافيا المنشودة .وال بد مف  لقوى عاممة مدربة
اإلشارة إلى أف نسبة المشتغالت التي يمكف أف تساىـ في عممية التنمية ىي نسبة 
ضئيمة في معظـ المحافظات , ففي محافظة حمب مثاًل لـ تتجاوز تمؾ النسبة 

% , 6,8تمؾ النسبة )%  كما ورد سابقًا , كذلؾ في محافظة إدلب لـ تتعدى 1,7)
 إذف فيناؾ ضعؼ ممحوظ في مشاركة المرأة فعميًا في قوة العمؿ.   1)

ونشير أيضا في ىذا السياؽ إلى الدور السمبي لمعادات والتقاليد واألعراؼ السائدة في 
سياميا في العممية االقتصادية , فالنظرة التقميدية  مكانياتيا وا  الحد مف قدرات المرأة وا 

نظرة ميمشة لدورىا في المجتمع,حيث إنيا ترى في المرأة عنصر ىامشي لممرأة ىي 
ينبغي حصر دوره في المنزؿ وتربية األطفاؿ,كؿ ىذه األمور تتطمب تكاتؼ الجيود 
وتكامميا لمنيوض بواقع المرأة لتحظى بفرصة اإلسياـ الحقيقي في دعـ عممية التنمية 

 االقتصادية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 المكتب المركزء لإلحصا  في سوريا. و2111مرجع سابق مسح سوق العمل -(1)
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 خاتمة : -

تأمؿ في األرقاـ والمؤشرات السابقة يشير إلى وجود عقبات عديدة في وجو إف ال
اإلسياـ الفعاؿ لممرأة العاممة في دعـ عممية التنمية االقتصادية لذلؾ ال بد مف تقديـ 
مجموعة مف الحموؿ والمقترحات التي يمكف أف تعزز ىذه المساىمة األنثوية في 

 التنمية االقتصادية .
بد مف التركيز عمى تفعيؿ قدرات المرأة الذاتية ودعـ مياراتيا ورفع ففي البداية ال 

مستوى تعميميا لتتخمى عف دورىا التقميدي في الحياة االجتماعية , ثـ وضع خطة 
ثبات نتائج تعميميا  ثقافية تنموية ىدفيا توضيح الفيـ الديني الصحيح لدور المرأة وا 

مختمؼ الفعاليات االجتماعية مف رجاؿ وعمميا عمى األسرة والمجتمع وذلؾ بمشاركة 
عالـ ... الخ .  ديف ودولة وا 

ىذا إضافة إلى مساعدة المرأة عمى تحقيؽ التوازف بيف دورييا األسري واإلنتاجي مف 
خالؿ توفير مجموعة مف الخدمات االجتماعية مثؿ رياض األطفاؿ ومؤسسات 

 الخدمات المنزلية ... الخ .
عطاءىا الكممة الفصؿ في بعض كذلؾ ال بد مف ترقية دور ا لمرأة في المجتمع وا 

مواقع اتخاذ القرار وصنعو وسف القوانيف والتشريعات والسياسات الداعمة لمساىمة 
المرأة في أسواؽ العمؿ ومنو في عممية التنمية االقتصادية وذلؾ بغية الوصوؿ إلى 

 األىداؼ المرسومة القتصاد المجتمع.
لدراسة سوؼ نحاوؿ التعرؼ عمى مجاالت عمؿ المرأة وفي الفصؿ الثاني مف ىذه ا

والصعوبات التي تواجييا في كؿ مف قطاعات الزراعة والصناعة  ةفي سوري
والخدمات وسبؿ مواجية ىذه الصعوبات,إضافة إلى الجدوى االقتصادية مف عمميا 

 في ىذه القطاعات.    
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 الفصل الثاني                      
 محددات عمل المرأة في سوريا           
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 :الثاني الفصل محتويات
 ةسوري في المرأة عمل محددات
 الزراعة قطاعات نحو النسائية العاممة القوى لتوجيات المحددة العوامؿ:األوؿ البحث

 والخدمات والصناعة
 والتنمية العمؿ عمى وتأثيرىا الحالية المتغيرات:أوالً 
  الخدمات-الصناعة-الزراعة)الثالثة القطاعات عف عامة لمحة:ثانياً 
 الزراعة قطاع نحو العاممة المرأة لتوجو المحددة العوامؿ:ثالثاً 
 الصناعة قطاع نحو العاممة المرأة لتوجو المحددة العوامؿ:رابعاً 

 الخدمات قطاع نحو العاممة المرأة لتوجو المحددة العوامؿ:خامساً 
 قطاعات في النسائية العاممة القوى تواجو التي والعراقيؿ الصعوبات:الثاني البحث
 الصعوبات ىذه مواجية وسبؿ والخدمات والصناعة الزراعة

 عمييا التغمب وسبؿ الزراعة قطاع في العاممة المرأة تواجو التي الصعوبات:أوالً 
 عمييا التغمب وسبؿ الصناعة قطاع في العاممة المرأة تواجو التي الصعوبات:ثانياً 
 عمييا التغمب وسبؿ الخدمات قطاع في العاممة المرأة تواجو التي الصعوبات:ثالثاً 
 األعباء وزيادة التحرر بيف المرأة عمؿ:رابعاً 
 خاتمة-
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 الثاني لفصلا                                   
 ةسوري في المرأة  مل محددات

 : تمييد
 العاممة بالمرأة تتعمؽ أمور عدة إلى الدراسة ىذه مف األوؿ الفصؿ في أشرنا قد كنا

 المشاركة طبيعة إلى التطرؽ تـ حيث , الخصوص وجو عمى والسورية عامة العربية
 القوانيف إلى إضافة , المساىمة ىذه عمى المؤثرة والعوامؿ العمؿ سوؽ في النسائية

سياـ المختمفة المجاالت في المرأة لعمؿ الناظمة التشريعاتو   السورية العاممة المرأة وا 
 إلى تسيـ مؤشرات عدة عمى الوقوؼ خالؿ مف وذلؾ , االقتصادية التنمية عممية في
 التنمية عممية في النسائية المساىمة لطبيعة والمتكامؿ الدقيؽ الفيـ في ما حد

 االقتصادي النشاط معدؿ , إلييا اإلشارة تمت التي اتالمؤشر  ىذه ومف , االقتصادية
 والمستوى المرأة عمؿ بيف العالقة وكذلؾ االقتصادي لمنشاط العمري والمعدؿ الخاـ

 . الخ...  بو تتمتع الذي التعميمي
 أف نجد السورية المرأة فييا تنشط التي العمؿ مجاالت إلى االنتقاؿ أردنا ما إذا ولكف
 بيف تتوزع السورية العاممة فالمرأة , عندىا التوقؼ يجب التي ألمورا مف الكثير ىناؾ

 إلى ينقسماف القطاعاف وىذاف   خاص قطاع , عاـ قطاع)  أساسييف قطاعيف
 ىذه مف قطاع ولكؿ...    خدمات – زراعة – صناعة)  متعددة فرعية قطاعات
 مف نفور أو جذب عوامؿ يشكؿ الذي األمر , معينة خصائص الفرعية القطاعات

 حيث مف سواء , ا خر عمى أحدىما وتفضيؿ العاممة لممرأة بالنسبة القطاعات ىذه
 العمؿ بيئة حيث مف أو , ال أو األنثوية الطبيعة تناسب أف يمكف التي العمؿ شروط

 تقدميا التي الميزات حيث مف وكذلؾ حدة عمى قطاع كؿ بيا يتصؼ التي وظروفو
 . فييا اممةالع لمقوى المختمفة القطاعات
 التي االمتيازات عمى يتوقؼ غيره دوف معيف لقطاع العاممة المرأة توجو ف ف وبالتالي
 لظروفيا مراعاتو ومدى , جية مف العاممة لممرأة ذاؾ أو القطاع ىذا يقدميا

 . أخرى جية مف الجسدية وطبيعتيا والمادية والنفسية االجتماعية
 نحو العاممة المرأة لتفضيالت تحديده يةج مف الموضوع ىذا أىمية مف وانطالقاً 

 عمى عامة نظرة البداية في يمقي أف الفصؿ ىذا يحاوؿ سوؼ االقتصادية القطاعات
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 المرأة تدفع التي والعوامؿ , سورية في والخدمات  والصناعة الزراعة قطاعات أحواؿ
 مف المرأة تجنييا التي والفائدة ا خر دوف معيف قطاع نحو لمتوجو ةسوري في العاممة
 العاممة القوى تواجو التي والعراقيؿ الصعوبات إلى إضافة القطاعات ىذه في العمؿ

 التوصؿ بغية وذلؾ الصعوبات ىذه عمى التغمب وكيفية القطاعات ىذه في النسائية
 خدمات – صناعة – زراعة)  الثالثة االقتصادية القطاعات لحالة مناسبة رؤية إلى
 . القطاعات ىذه مف قطاع كؿ في السورية العاممة المرأة تعيشيا التي والظروؼ  
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 :  األول البحث
 والصناعة الزراعة قطاعات نحو النسائية العاممة القوى لتوجيات المحددة العوامل

 :والخدمات
 ألسباب نتيجة العمؿ في التواصؿ عمى والقدرة االستقرار بعدـ المرأة عمؿ يتصؼ
 يدفع مما المنزؿ وأعباء العمؿ أعباء بيف لجمعا وصعوبة الزواج منيا:  متعددة

 الذي األمر, لدييـ المرأة بتوظيؼ القرار اتخاذ قبؿ جيداً  التفكير إلى العمؿ أصحاب
 تجد المرأة أف العمؿ أصحاب ويرى , العمؿ في المرأة مشاركة انخفاض في يسيـ

 وحالتيا والنفسية الجسدية لطبيعتيا نتيجة العمؿ ظروؼ مع التأقمـ في صعوبة
 لمكاف اختيارىا حيث مف نفسيا العاممة المرأة عمى أيضاً  ينعكس مما االجتماعية

 . المتعددة واحتياجاتيا لطبيعتيا المناسب العمؿ
 

 : والتنمية العمل عمى وتأثيرىا الحالية التغيرات و التطورات: أوالً 
 االقتصادية القطاعات بيف النسائية العاممة القوى توزع موضوع في نخوض أف قبؿ
 في كبير أثر ليا كاف التي والتغيرات التطورات بعض إلى نشير أف مف بد ال

 ىذه إلى نتطرؽ وسوؼ والتنمية األعماؿ قطاع عمى طرأت التي الكثيرة التحوالت
 . والتنمية العمؿ عمى وأثرىا أىميتيا ومدى التغيرات

 
 : االجتماعية التغيرات -1

 , وأىميتو لمعمؿ المجتمع نظرة في والتغير االجتماعي حباالنفتا التغيرات تمؾ تتمثؿ
 في وذلؾ , أيضاً  واحتراميا الذات لتحقيؽ أداة إلى فقط العيش لكسب وسيمة مف

لزامياً  ضرورياً  فيو التعميـ أصبح مجتمع  المكانة عمى لمحصوؿ سعيو في لمشخص وا 
 . المأمولة االجتماعية

 سوؽ واحتياجات التعميمي النظاـ مخرجات بيف العالقة بدراسة المعنيوف يرى ولكف
 وكمية الخريجيف أعداد تتالءـ ال حيث العالقة ىذه في واضحاً  خمالً  ىناؾ أف العمؿ

 عف تحدثنا ما إذا خاصة العمؿ, سوؽ احتياجات مع ونوعيتيا المكتسبة المعارؼ
 لراغبيفا لدى تتوافر التي والخبرة العممي بالجانب إال ييتـ ال الذي الخاص القطاع
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 المجتمعية النظرة في التطور بيف التصادـ مف نوع ىناؾ أف يالحظ لذا , فيو بالعمؿ
 وبيف, مميزة اجتماعية مكانة صاحبو يمنح عممي مؤىؿ الكتساب والسعي لمتعميـ

 .والتأىيؿ المؤىالت قبؿ بالجدارة يطالب الذي العممي والواقع التطبيؽ
 التنمية عممية في ب دماجيا والمطالبة لمرأةا عمؿ إلى المجتمع نظرة تغير أف كما
 ليف يحفظ عمؿ عمى ليحصمف السيدات مف كبير عدد تأىيؿ عمى التركيز إلى أدى

 األخرى الفئات إدماج أىمية عمى التركيز تـ كذلؾ , المجتمع في وكيانيف كرامتيف
 لسائدةا لمنظرة وذلؾ والتدريب التعميـ مف نصيبيا عمى تحصؿ لـ والتي المجتمع مف
سيامات أداء عف  الدعـ مف الرغـ عمى ولكف , المجتمع في الفئات ىذه في وا 

 بيف كبيرة فجوة ىناؾ يزاؿ ال أنو إال العمؿ مجاالت جميع في ودخوليا لممرأة المتزايد
 . الواقعي العمؿ ميداف في الفعمي تواجدىا وبيف النسائية البشرية القوى
 , الخاص لمقطاع االجتماعي الدور يكتمؿ لـ فا  حتى أنو إلى اإلشارة مف بد وال
سياميا العمؿ سوؽ في المرأة إدماج عف الناتجة باألىمية وعيو حيث مف  كشريؾ وا 

 االجتماعية المسؤولية مف لنصيبو متحمؿ غير يعتبر بذلؾ وىو , التنمية في أساسي
. (1)  
 
 : االقتصادية التغيرات -2

 كاف محاور عدة في والتنمية العمؿ سوؽ عمى ثرتأ التي االقتصادية التغيرات تمثمت
 توفير عمى العاـ القطاع قدرة وضعؼ العمؿ قوة نمو معدالت ازدياد أف أىميا مف

 النمو ىذا مواجية في فعاؿ كشريؾ الخاص القطاع بروز إلى أدى جديدة عمؿ فرص
 ديثةالح التكنولوجيا غزو ف ف كذلؾ,البطالة معدالت مف والتقميؿ العمؿ قوة في

 ويضاؼ,والتنمية التشغيؿ حركة في جوىرية تغييرات إلى أدى المختمفة العمؿ ألسواؽ
 العمؿ أسواؽ عمى بظالليا ألقت المتكررة العالمية المالية األزمات أف ذلؾ إلى

 أىـ مف يعتبر المعرفة اقتصاد بروز أف إلى اإلشارة مف والبد,فييا التشغيؿ وحركة
 وبداية والعشريف الحادي القرف في مجاالت عدة في ـالعال شيدىا التي التحوالت

                                                           

 .23/2118-21/المغرب-الرباط,التشغيؿو  التنمية في الخاص لمقطاع الجديد الدور حوؿ العربي المنتدى:لولوة,المطمؽ -(1)
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 أي مف أكثر المعرفة نحو ممحوظ بشكؿ العالمي اإلقتصاد توجو حيث,الثالثة األلفية
 إلى أدى مما,المعرفة عمى المبني باإلقتصاد مايسمى ىناؾ ليصبح مضى وقت
 .اديةالع العاممة القوى حساب عمى المعرفة ذات العاممة القوى أىمية ازدياد
 عمى يؤثر إقتصادية وتحوالت تغيرات مف ماذكر كؿ أف يالحظ ماسبؽ عمى وبناء
  (1) .اإلقتصاد في واإلنتاجية العمالة نمط تغيير عميو ويترتب العمؿ سوؽ

 
 : السياسية التغيرات -3

 في وىاـ رئيسي عامؿ يشكؿ والخارجي الداخمي السياسي االستقرار أف القوؿ يمكف
 ليا كاف السمبية السياسية فالتغيرات لذلؾ , والتطوير التنمية وعممية االقتصاد نجاح
 حجـ وتقميص سواء حد عمى والنساء الرجاؿ بيف البطالة معدالت زيادة في كبير أثر

 مختمفة ونزاعات حروب مف السياسية التغيرات ألف المعنية الدوؿ في االستثمارات
 البعض بعضيا في تؤثر وجميعيا صاديةواالقت المجتمعية التغيرات مف يتجزأ ال جزء
. (2)  
 تعتبر والتي,العمؿ وسوؽ التنمية في أثرت التي والتطورات التحوالت أىـ كانت ىذه-

 كؿ نحو النسائية العاممة القوى وجية تحديد في المؤثرة العوامؿ عف لمحديث مدخالً 
 مؾت عف الحديث قبؿ ولكف ,خدمات,صناعة,زراعة,)العمؿ قطاعات مف قطاع

 قطاع كؿ يعيشيا التي واألوضاع القطاعات ىذه بسيطة لمحة تقديـ مف البد العوامؿ
 .القطاعات ىذه مف
 
 
 
 
 

                                                           

 . 2115,تونس, الزيتونة جامعة في محاضرة,اإلقتصادية والتحوالت المسمميف مستقبؿ,صالح البالع-(1)

 .23/2118-21/المغرب-الرباط,والتشغيؿ التنمية في الخاص لمقطاع الجديد الدور حوؿ العربي المنتدى:لولوة,المطمؽ-(2)
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 (:خدمات,صناعة,زراعة)الثالثة القطاعات عن عامة لمحة:ثانيا
 :الزراعي القطاع -1

 استيعابو حيث مف ةسوري في االقتصادية القطاعات أىـ مف القطاع ىذا يعتبر-
 .              لمدولة المحمي الناتج في سيامووا العمؿ لقوة

 في العامميف إجمالي مف% 1443) مانسبتو القطاع ىذا يستقطب-
 .عامؿ ألؼ 684797)القطر

 % .19)2111 عاـ لمدولة المحمي الناتج في القطاع ىذا اسياـ بمغ-
 المساحات حجـ تراجع مقدمتيا في يأتي الصعوبات بعض مف القطاع ىذا يعاني-
 ألؼ 4339 حوالي 2119 عاـ فعالً  المزروعة األراضي مساحة بمغت)مزروعةال

 مف ىكتار ألؼ 4729 ب مقارنة,لمزراعة قابمة ىكتار ألؼ 6112 أصؿ مف ىكتار
 وارتفاع,المستقرة غير الجوية والظروؼ (1)  2114 عاـ لمزراعة قابمة 5911 أصؿ
 الحمقات بيف التكامؿ دـع مف نوع وجود إلى إضافة,الزراعية المستمزمات اسعار

 .والتسويقية االنتاجية
 :الصناعي القطاع -2

 :إلى الييكمية حيث مف القطاع ىذا يقسـ
 والتحويمية االستخراجية الصناعة قطاع)عمى ويشتمؿ الصناعي العاـ القطاع-أ

  .والكيرباء والماء
 .الصناعي الخاص القطاع-ب
 .والمشترؾ التعاوني الصناعي القطاع -ج
 % .23)2111 عاـ االجمالي المحمي الناتج في القطاع ىذا اسياـ بمغ-
  (2) .القطر في العاممة اليد مف%  1644)حوالي القطاع ىذا يستقطب-
 :منيا يعاني التي الصعوبات أىـ-

                                                           

 .في سوريا ,المكتب المركزي لإلحصاء2111المجموعة اإلحصائية  (1)

 

 مرجع سابق.  (2)
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 االنتاج كمؼ ارتفاع. 

 قديمة انتاج خطوط عمى العمؿ. 

 الصناعي العممي البحث غياب. 

 التسويقية الخبرات ضعؼ. 
 
 :الخدمات قطاع -3      

 وتأميف ماؿ,وشخصية اجتماعية خدمات)الخدمات قطاع اسياـ بمغ-
 2111 عاـ االجمالي المحمي الناتج في  حكومية خدمات,وعقارات
 % .21)حوالي

 . (1)القطر في العاممة اليد مف%  3541)حوالي القطاع ىذا يستقطب-
 :الصحي القطاع منيا يعاني التي الصعوبات أىـ-

 العممي بحثال ضعؼ. 

 القطاع ىذا في العاممة الكوادر وتأىيؿ بتدريب العناية قمة. 

 الخارج مف المستوردة األولية المواد عمى الدوائية الصناعة اعتماد. 

 الدوائية الصناعات عؿ الرقابة ضعؼ. 
 :التعميـ قطاع منيا يعاني التي الصعوبات أىـ -

 العمؿ بسوؽ التعميمي النظاـ ارتباط ضعؼ. 

 الجامعات في العممي البحث محدودية. 

 النوع حساب عمى الكـ في الغزارة)المعتمدة المناىج ضعؼ  

 المطموب بالشكؿ الكوادر وتدريب تأىيؿ في الضعؼ. 
 البحث ىذا سيحاوؿ  خدمات,صناعة,زراعة)الثالثة القطاعات عف الحديث وبعد

 كؿ نحو لنسائيةا العاممة القوى وجية تحديد في تؤثر التي العوامؿ أىـ عمى التعرؼ
 .القطاعات ىذه مف قطاع

 

                                                           

 .في سوريا لإلحصا  المركزء المكتبو2111 اإلحصائية المجمو ة-(1)
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 : الزراعة قطاع نحو العاممة المرأة لتوجو المحددة العوامل: ثالثا
 لمحاؿ ترجمة الواقع في ىو االقتصادية القطاعات بيف النسائية العاممة القوى توزع إف

 قرار نتيجة وليس الخصوص وجو عمى نفسيا والمرأة عامة المجتمع يعيشيا التي
 تفرضو لممرأة بالنسبة الزراعة قطاع في فالعمؿ , نفسيا القوى تمؾ عف يصدر

 في المعطيات ىذه حصر يمكف حيث الواقع أرض عمى موجودة معينة معطيات
 : التالي
 ال المرأة لدى التعميـ مستوى انخفاض إف:  العممي التحصيؿ مستوى -1

 ؿالتحصي مف معيناً  مستوى تتطمب قطاعات في العمؿ فرصة يمنحيا
 مؤىالت يشترط ال الذي الزراعي القطاع إلى المرأة ىذه فتمجأ , العممي
 . فيو لمعامميف معينة

 إلى باالفتقار القطاع ىذا في العاممة المرأة تتصؼ حيث:  الميني التأىيؿ -2
 . األغمب عمى الميني التأىيؿ أشكاؿ مف شكؿ أي

 مجتمعنا في لمرأةا إلى ينظر يزاؿ ال أنو حيث:  السائدة والتقاليد العادات -3
 والقياـ بالزوج والعناية األوالد تربية في ينحصر دورىا أف عمى الريفي

 التواصؿ فرصة ليا يوفر الزراعة في العمؿ أف وبما.  المنزلية بالواجبات
 في يعممف الزراعة في العامالت معظـ أف اعتبار عمى, واألوالد الزوج مع

 دوف الزراعي العمؿ ممارسة إلى يدفعيا مما أجر وبدوف األسرة مزارع
 عمييا يفرض قد أخرى قطاعات في العمؿ أف ذلؾ إلى ويضاؼ , سواه
 وخاصة المحافظة مجتمعاتنا في مقبوؿ غير وىذا , الذكور مع العمؿ
 . منيا الريفية

 الذكور ىجرة معدؿ ارتفاع أف حيث:  والخارجية الداخمية الذكور ىجرة -4
 , الزراعية باألعماؿ الريؼ في لنساءا قياـ إلى أدى والدائمة المؤقتة
 . الخصوص وجو عمى مأجورة غير أسرية وكعمالة



 

51 
 

  (1) . األسري كاالقتصاد االقتصاد في التقميدية البنى استمرار -5

 : الصناعة قطاع نحو العاممة المرأة لتوجو المحددة العوامل: رابعا
 الصناعة قطاع نحو النسائية العاممة القوى توجو تحدد التي العوامؿ تمخيص يمكف
 نحو العاممة المرأة لتوجو المحددة العوامؿ مع كبير حد إلى تتداخؿ نقاط عدة في

 : النقاط ىذه وأبرز الزراعي القطاع في العمؿ
 بيا يقبؿ مجتمع في المرأة وجود إف:  المجتمع في السائدة التقميدية النظرة -1

 المجاؿ ىذا في االنخراط عمييا يسيؿ الصناعة مجاؿ في عاممة كشخصية
  العمؿ إلى الكثيريف ينظر حيث, توافرت حاؿ في األعماؿ مف

 .                                                              الرجاؿ اختصاص مف أنو عمى الصناعة في          
 تتطمب الحديثة الصناعات مف الكثير فيناؾ:  والميارات التعميـ مستوى -2

 أف حتى , فييا لمعمؿ المؤىؿ التعميمي والمستوى الخبرة مف نوع توافر
 الميارات مف أدنى حداً  تتطمب كالنسيج البسيطة اليدوية الصناعات بعض
 ال اجتماعية بيئة توافرت ما ف ذا , العاممة المرأة لدى توافرىا ينبغي التي

 والخبرة الميارة مف نوع توافر إلى إضافة الصناعة في المرأة عمؿ تعارض
 . الصناعي العمؿ مجاؿ في فاعالً  عنصراً  المرأة نرى أف يمكف عندئذ

 والمعامؿ المصانع وجود أف حيث:  الالزمة الصناعية األرضية توافر -3
 المرأة إليو تنتمي الذي المجتمع في متعددة صناعات وقياـ الكافي بالشكؿ
 حاؿ في ىذا) األعماؿ ىذه مثؿ في لإلسياـ أكبر فرصة يمنحيا العاممة
 , الصناعة في العاممة لممرأة المجتمع تقبؿ مف السابقيف الشرطيف توافر
  . والخبرة والميارة التعميـ مف معيف مستوى توافر إلى

 
 

 : الخدمي القطاع نحو العاممة المرأة لتوجو المحددة العوامل: خامسا

                                                           

 .2116آذاروالزرا ي واإلصلح الزرا ة وزارةو وسوريا في الجنسين تمايز وقضايا الزرا ة في المرأة دوروسميرةوصبح  -(1)
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 فكما ثويةاألن العاممة لميد المستقطبة القطاعات أكثر سوريا في الخدمي القطاع يعتبر
 اإلناث إجمالي مف القطاع ىذا في العامالت اإلناث نسبة بمغت فقد قبؿ مف أسمفنا

 القطاع ىذا إلى المرأة توجو يحدد ما أما (1)2111 عاـ نياية% 5747 العامالت
 : النقاط بعض في إيجازه فيمكف
 والتوسع واالقتصادية االجتماعية الخدمات مجاالت في الحكومي اإلنفاؽ -1

 مف الخدماتية التحتية البنية توفر أف حيث.  األساسية البنية شاءإن في
 المرأة لعمؿ الدافعة العوامؿ أىـ أحد يعد وتعميـ وصحة واتصاالت سياحة

 . الخدمات قطاع في
 التعميـ مجاالت في العمؿ يعتبر حيث , األنثوية لمطبيعة القطاع مالءمة -2

 النفسية األنثوية يعةلمطب المناسبة األعماؿ مف واالتصاالت والصحة
  وىذا الزراعة أو الصناعة أعماؿ في العمؿ عكس عمى منيا والجسدية

  أعداد بتدفؽ يتعمؽ فيما الخدمات قطاع شيده الذي الكبير التحوؿ يبرر ما 

 مقبولة خدماتية تحتية بنية توفر بعد , فيو لمعمؿ األنثوية العاممة اليد مف كبيرة 
 الخدمات قطاع في األنثوية العاممة القوة نسبة بمغت فقد , تأمينيا عمى الدولة عممت
 وصمت حتى 1994 عاـ% 4671 ثـ 1981 عاـ% 4176 و 1971 عاـ% 1774
  (2) %  .5747) 2111 عاـ في الحالية النسبة إلى

 المرأة خروج عف المجتمعي الرضا يعتبر حيث:  المناسبة االجتماعية البيئة-3
 العمؿ وقطاع عامة بصورة المرأة لعمؿ المحددة امؿالعو  أىـ أحد العمؿ لميداف

 . خاصة بصورة المقصود

 والصناعة الزراعة قطاعات أحواؿ إلى الفصؿ ىذا مف األوؿ البحث تطرؽ أف وبعد
 سيحاوؿ,القطاعات ىذه مف كؿ نحو العاممة المرأة لتوجو المحددة والعوامؿ,والخدمات

 التي والصعوبات المشكالت أىـ مىع الضوء تسميط الفصؿ ىذا مف الثاني البحث
 تمؾ أف اعتبار عمى,االقتصادية القطاعات مف قطاع كؿ في العاممة المرأة تعترض

 نحو الوافدة النسائية العاممة القوى لتوجو أساسياً  محدداً  تعد والصعوبات المشكالت
                                                           

 .لمركزء لإلحصا  في سورياوالمكتب ا 2111 العمل سوق مسح-(1)

 .المكتب المركزء لإلحصا  في سوريا 2111 العمل سوق مسح(و1994-1981-1971)للسكان العا  التعداد-(2)
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 ليذه والحموؿ المقترحات مف جممة تقديـ إلى إضافة, غيره دوف معيف قطاع
 .تالمشكال
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 : الثاني البحث
 الزراعة قطاعات في النسائية العاممة القوى تواجو التي والعراقيل الصعوبات

 الصعوبات ىذه مواجية وسبل والخدمات والصناعة
 
 لذلؾ , العمؿ في والزميمة واألـ والزوجة واألخت االبنة ىي حياتنا في المرأة إف

 المرأة تعرض إلى تشير الوقائع ولكف.  تستحقيا التي ةالمعامم تعامؿ أف ينبغي
 إال, السيئة والتقاليد العادات إلى منو جزء في ذلؾ ويعود مكانتيا مف تنتقص لمواقؼ

 أف والميـ , وتربيتو وثقافتو بتفكيره ا خر الطرؼ ارتقى كمما ترتقي الصورة ىذه أف
 , بطيء بشكؿ ولو يـو بعد يوماً  مساحتيا تتسع المرأة تجاه الموضوعية النظرة

 بيف وتوزعيا المرأة عمؿ موضوع في البحث إف القوؿ يمكننا سبؽ مما وانطالقاً 
 إلى اإلشارة عمينا يوجب قطاع كؿ في تعيشيا التي واألوضاع المختمفة القطاعات
 قطاع كؿ وفي العمؿ مجاؿ في العاممة المرأة منيا تعاني التي والمشاكؿ الصعوبات

 أفضؿ اقتراح بغية وذلؾ   خدمات , صناعة , زراعة)  الثالثة القطاعات مف
 تجاه الموضوعية النظرة تمؾ تتسع حتى ومعالجتيا الصعوبات ىذه لتجاوز الحموؿ
 عامة السورية المرأة لوضع مشرقة صورة رسـ مف يمكننا مما, أسرع وبشكؿ المرأة

 . القريب المستقبؿ في خاصة منيا والعاممة
 

 :عمييا التغمب وسبل الزراعي القطاع في العاممة المرأة تواجو التي اتالصعوب: أوالً 
 مف لمعديد تأديتيا خالؿ مف الزراعية الحياة في أساسي العب السورية المرأة تعتبر
 مف وبالرغـ......... الحظائر تنظيؼ,القطاؼ,الحصاد)واألساسية الجوىرية المياـ
 التي والمشاكؿ الصعوبات مف الكثير يعترضو الزراعي المجاؿ في نشاطيا ف ف ذلؾ
 الصعوبات ىذه ومف,األمثؿ بالشكؿ منيا المطموبة باألدوار قياميا أماـ عائقا تقؼ

 :والعوائؽ
 اسبوعيا عمؿ ساعة  48 -23) بيف تتراوح,العمؿ ساعات معدؿ ارتفاع. 

 الريفي المجتمع مف كبيرة شريحة فكر عمى البالية والتقاليد العادات سيطرة. 
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 مف يحد أمر وىذا,الزراعة في العامالت النساء بيف األمية نسبة فاعارت 
 .وطموحاتيف قدراتيف

 األسرة لصالح) مأجورة غير الريؼ في النساء عمالة أغمب .  

 الزراعة في العامالت النساء أجور معدالت انخفاض. 

 والمنزؿ العمؿ بيف الريفية المرأة بيا تقـو التي األدوار تعدد. 

 وجني التعشيب مثؿ معينة أنشطة عمى الريفيات نساءال عمؿ تركز 
 .التسويؽ مجاؿ في النساء نشاط يقؿ حيف في,المحاصيؿ

 المجاؿ في العاممة المرأة تواجو التي والمشاكؿ الصعوبات ىذه ظؿ وفي     
 ليذه حالً  تشكؿ أف يمكف التي والتوصيات المقترحات بعض تبرز الزراعي

 :ومنيا الصعوبات
 العاـ الواقع عف ابدا ينفصؿ ال الريفية المرأة واقع أف اعتبار عمى:يؼالر  تنمية 

 .لمريؼ

 حقوقيف معرفة مف يعيقيف الريفيات النساء بيف األمية نسب ارتفاع إف 
 االرتقاء عمى العمؿ ينبغي لذا,العمؿ في قدراتيف مف ويحد األساسية
 .الريفية لممرأة التعميمي بالمستوى

 والتأىيؿ التدريب خالؿ مف المرأة يةإنتاج تحسيف عمى العمؿ 
 .الحديثة الزراعية التقنيات استخداـ عمى وتشجيعيا,المناسب

 عمى العمؿ خالؿ مف,المنزؿ في الريفية المرأة أعباء تخفيؼ عمى العمؿ 
 .الريفية الحياة اسموب تطوير

 مكافحة برامج خالؿ مف كالقروض خاص بدعـ الريفيات النساء تزويد 
 وخاصة,لمدخؿ مدرة صغيرة خاصة بمشروعات البدء مكنيفي بحيث,الفقر
 .ألسرىف والمعيالت الصغيرة الحيازات لذوي

 ما وخاصة,المرأة تجاه الريفي المجتمع أفراد بيف الوعي نشر عمى العمؿ 
 .والميراث بالتممؾ الطبيعي بحقيا يتعمؽ
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 لتوضيح,الريفية المرأة حوؿ الوطني المستوى عمى الميدانية المسوحات إجراء 
 في التنموية العوائؽ وتحديد,والنساء الرجاؿ مف لكؿ الخاصة المساىمات

 . (1) عمييا التغمب سبيؿ

 
 التغمب وسبل الصناعي القطاع في العاممة المرأة تواجو التي الصعوبات: ثانياً 
 :  عمييا
 أماـ عائقا تشكؿ التي الصعوبات مف جممة الصناعي القطاع في العاممة المرأة تواجو
 :الصعوبات ىذه ومف,الصناعي العمؿ في ليا فعالة مشاركة تحقيؽ
 العمؿ يعتبر حيث)الصناعية المرأة تجاه االجتماعي لممحيط السمبية النظرة 

  .المجتمع مف كبيرة شريحة عند المرأة لطبيعة مناسب غير الصناعة في

 نسبتو ما أف إذ,الصناعي القطاع في لمعامالت التعميمي المستوى ضعؼ 
 االبتدائية الشيادة حممة مف ىف القطاع ىذا في العامالت مف  (2)% 3248)

 .دوف وما

 العاـ القطاع شركات في وخصوصا الحديثة التقنيات استخداـ ضعؼ 
 يؤثر مما,كبير حد إلى الصناعي العممي البحث غياب إلى إضافة,الصناعي

 ىذا في اممةالع المرأة أف اعتبار عمى,القطاع ىذا في العامالت عمى سمباً 
 .نفسو القطاع يعيشو الذي بالواقع ايجابا أو سمبا تتأثر القطاع

 الخاص الصناعي القطاع في وخاصة واالجتماعية الصحية التأمينات غياب. 

 في العامالت ليا تخضع أف ينبغي التي والتأىيؿ التدريب دورات في النقص 
 .القطاع ىذا

 آالؼ 5111 بيف األجور تتراوح)القطاع ىذا في العامالت النساء أجور تدني 
 مف أما,الصناعة في العامالت مف العظمى لمغالبية بالنسبة 11111و

                                                           

 األمرر -آسرريا لغربرري واالجتما يررة االقتصررادية اللجنررة-السررورية العربيررة الجمهوريررةوالزرا رري والتصررنيع الزرا ررة فرري المرررأة دور-(1)

 .2113ونيويوركوالمتحدة

 .المكتب المركزء لإلحصا  في سوريا 2111 العمل سوق مسح-(2)
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 في العامالت مف فقط (1)عاممة 4111 يشكمف فيف وأكثر 15111 يتاقضيف
 .القطاع ىذا

 مف سواء,العمؿ خالؿ الصناعية العاممة المرأة منيا تعاني التي الصعوبات 
 ....... الضجيج أو الشخصية المضايقات حيث

 بيف أو والقاعدة القمة بيف سواء العمؿ داخؿ القائمة العالقات طبيعة 
 العاممة المرأة لدى اإلحباط مف نوعا تسبب أف يمكف والتي,أنفسيف العامالت

 .القطاع ىذا في
 مواجية طرؽ عف أما,الصناعي القطاع في العاممة المرأة لمشاكؿ بالنسبة ىذا-    
 :في تتمخص فيي المشاكؿ ىذه وحؿ
 العامالت أوضاع تستقيـ حتى الصناعي القطاع مشاكؿ معالجة عمى العمؿ 

 .فيو

 لكي القطاع ىذا في لمعامالت عاؿ مستوى عمى وتأىيؿ تدريب دورات إقامة 
 .المطموب بالشكؿ الصناعية العممية في دورىف ممارسة مف يتمكف

 لمعامالت المناسبة حيةوالص البيئية الشروط مف المطموب األدنى الحد تأميف 
 .القطاع ىذا في

 القطاع في لمعامالت واالجتماعي الصحي التأميف توفير عمى العمؿ 
 عامؿ ليف يشكؿ الذي األمر,الخاص الصناعي القطاع وخاصة الصناعي
 .العمؿ في استقرار

 يشكؿ مما,القطاع ىذا في العاممة لممرأة األجور معدالت رفع عمى العمؿ 
 .العمؿ في عندىا ما أفضؿ قديـت عمى ليا حافزا

 خالؿ مف,الصناعي المجاؿ في العاممة المرأة صورة تحسيف عمى العمؿ 
 .مثال اإلعالـ

 مف,الصناعي القطاع في المرأة مشاركة نوعية تحسيف عمى الدولة تعمؿ أف 
 .لممستقبؿ تضعيا التي واالستراتيجيات الخطط خالؿ

                                                           

 .المكتب المركزء لإلحصا  في سوريا 2111 العمل سوق مسح-(1)
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 :عمييا التغمب وسبل الخدمات قطاع في اممةالع المرأة تواجو التي الصعوبات: ثالثاً 
 – تعميـ)  اليامة الفرعية القطاعات مف الكثير الخدمات قطاع بند تحت ينطوي
 ىذه جميع في البحث ف ف المنطمؽ ىذا ومف...   تأميف – مصارؼ – صحة

 تواجو التي الصعوبات عمى التركيز نحاوؿ سوؼ لذلؾ كثيراً  يطوؿ قد القطاعات
 في القطاعيف ليذيف الكبير لمدور نظرا الصحة و التعميـ قطاعي في ممةالعا المرأة
 القطاع مستوى فعمى,الصعوبات ىذه عمى التغمب سبؿ نتعرؼ ثـ,والمجتمع الحياة

 :في الصحي المجاؿ في العاممة المرأة تواجو التي الصعوبات تتمثؿ الصحي
 لمممرضات بالنسبة وخاصة واألجور الرواتب ضعؼ. 

 باستثناء)الصحي المجاؿ في لمعامالت المجتمع قبؿ مف دونيةال النظرة 
  .الطبيبات

 وعدـ,القطاع ىذا في لمعامالت بالنسب والتأىيؿ التدريب دورات نقص 
 .التخرج بعد متابعتيف

 العاـ القطاع في العامالت الطبيبات لتفرغ قانوف وجود عدـ. 

 نتيجة لقطاعا ىذا في العامالت تواجو أف يمكف التي الصحية المخاطر 
 .مثال األشعة كغرؼ خطرة أماكف في تواجدىف

 .المناوبات الميمية لمممرضات وخاصة األميات منيف 

 :مقدمتيا في يأتي خطوات عدة خالؿ مف الصعوبات ىذه مواجية ويمكف-
 الطاقـ تشمؿ الطبية األقساـ في كفريؽ لمعمؿ واضحة سياسة وضع 

 .معا والتمريضي الطبي

 القطاع في لمعامالت المناسبة الصحية الشروط توفير عمى العمؿ 
 .العمؿ في تواجييف أف يمكف التي األخطار مف لحمايتيف,الصحي

 العاـ القطاع في العامالت الطبيبات لتفرغ قانوف إقرار عمى العمؿ 
 المالية باألعباء يفكرف يجعميف وال,عمميف سوية عمى يؤثر ال بما

 .والمعيشية
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 المتالحقة التطورات مواكبة عمى القطاع ىذا في العامالت مساعدة 
 والبعثات والمؤتمرات الدورات خالؿ مف,)الصحي المجاؿ في

  . الخارجية

 عمى إليو والنظر,التمريضي لمعمؿ العاـ المفيـو تغيير عمى العمؿ 
 .باالحتراـ جديرة انسانية مينة انو

 تقييـ خالؿ مف التعميمية المرحمة إنياء بعد الخريجات متابعة 
 الصعوبات عمى الوقوؼ بغية وذلؾ,المشافي في العممي دائيفأ

  (1) .تجاوزىا عمى ومساعدتيف منيا يعانيف التي
 المجاؿ في العامالت تواجو التي لمصعوبات بالنسبة أما,الصحي لمقطاع بالنسبة ىذا

 :يمي ما إلى اإلشارة فيمكف التعميمي
 بالنتيجة يؤثر مما,عميميةالت العممية في الحديثة التكنولوجيا استخداـ ضعؼ 

 .سمبي بشكؿ المعممات مردود عمى

 التعميمية المؤسسة داخؿ الجماعي العمؿ روح غياب. 

 سمبي بشكؿ يؤثر مما,المعتمدة التدريس وطرؽ أساليب وقدـ المناىج جمود 
 .التعميمي الكادر عمى

 األمور أولياء تفيـ أو تعاوف عدـ. 

 المدارس في المعممات ألطفاؿ حاضنات وجود عدـ. 

 ف,المناسبة والتأىيؿ التدريب دورات قمة  لمتطبيؽ تفتقد ف نيا وجدت وا 
 .العممي

 ال تعميمية مواد أو مراحؿ لتدريس المعممات توجيو يتـ األحياف بعض في 
 .وميوليف قدراتيف تناسب

 :يمي ما إلى اإلشارة فيمكف الصعوبات ىذه مواجية لسبؿ بالنسبة أما

                                                           

 للدراسرات تشررين جامعة مجلةوالتنمية في وور ا سوريا في الصحية الخدمات مؤشر لتطور تحليلية دراسةوالهادء  بد الرفا ي.د-(1)

 .2116(1)المجلدووالقانونية االقتصادية  العلو سلسلة-العلمية والبحوث
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 في لمعامالت الالزمة والتأىيؿ التدريب دورات توفير عمى العمؿ 
 في جديد ىو ما كؿ مواكبة عمى مساعدتيف أجؿ مف القطاع ىذا
 .المجاؿ ىذا

 الذي بالشكؿ التعميمية العممية في التكنولوجيا إدخاؿ عمى العمؿ 
 .ميمتيف ويسيؿ المعممات مردود يحسف

 حاضنات)لممعممات الالزمة الضرورية الخدمات بعض توفير 
  .مثال اؿاألطف

 .فرز المعممات إلى المحافظات الالتي يقمف فييف 

 وبكؿ,ككؿ التعميمية بالعممية لمنيوض الالـز المالي الدعـ توفير 
  (1) .أركانيا

 المختمفة العمؿ مياديف في العاممة المرأة تواجييا التي الصعوبات عف الحديث وبعد-
 العاممة لممرأة الحياتي الواقع إلى اإلشارة عمينا ينبغي الصعوبات ىذه مواجية وسبؿ
 خروجيا نتيجة ليا تحققت التي اإلنجازات أىـ عمى الضوء تسميط بغية ةسوري في

 . إضافية أعباء مف العمؿ ىذا عمى ترتب وما لمعمؿ
 : األعباء وزيادة الفائدة بين المرأة عمل: رابعاً 
 األمثؿ االستغالؿ يؽتحق إلى يؤدي ميماً  عامالً  العمؿ سوؽ في المرأة انخراط يعتبر
 النمو معدالت إلى لموصوؿ يؤدي مما,القومي المستوى عمى المتاحة البشرية لمموارد

 المرأة خروج يشكؿ النظرية الناحية مف أنو القوؿ يمكف أنو كما,المستيدفة االقتصادي
 ىذا مع تصبح حيث , الذاتية أوضاعيا تغيير في مساىمة المنزؿ خارج لمعمؿ
مكانياتيا بذاتيا عرفةم أكثر الخروج  المجتمع في فاعؿ كعضو نفسيا اكتشاؼ وتعيد وا 

 تفرضيا التي الضيقة الدائرة مف ويخرجيا مشكالتيا حؿ عمى يساعدىا ما وىو ,
 مساىمة يشكؿ لمعمؿ المرأة خروج أف يعني ما , المتكررة والتزاماتيا المنزلية األعماؿ
 يكوف قد الحاؿ واقع ولكف , تعيشيا لتيا القاسية األوضاع مف المرأة تحرر في ميمة
  قد العامالت النساء مف فالكثير ذلؾ غير

                                                           

)1(-post.net-www.syria 

http://www.syria-post.net/
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 مف وتمكنيا التقميدية الثقافة استمرار وبحكـ المنزؿ خارج لمعمؿ خروجيف أف يروف
 العمؿ وشكؿ تفاصيمو بكؿ المنزلي العمؿ أسرى أبقائيف في ساىـ المجتمع
 تقميالً  لمعمؿ خروجيف يشكؿ أف مف دالً ب , كاىميف عمى جديدة أعباء المنزؿ خارج

 المستوى عمى ذواتيف لتحقيؽ أكبر مساحة ويعطييف عاتقيف عمى الممقاة لألعباء
 .  الميني
 المرأة عمى وجسمانية نفسية ضغوط نشوء إلى أدى اليـو المرأة لعمؿ القائـ فالنظاـ

 إلى إضافة , المنزؿ خارج كامؿ بدواـ عمميا مسؤوليات تتحمؿ فيي , المتزوجة
 تصرؼ العاممة المتزوجة المرأة أف الدراسات بينت وقد , والعائمية المنزلية األعباء
 مع ولكف المنزلية األعباء عمى العاممة غير المتزوجة المرأة تصرفو الذي ذاتو الوقت
 فراغيا أوقات مف كمو يؤخذ الوقت وىذا , العاممة لممرأة بالنسبة العمؿ ساعات إضافة

 مادي تغير إلى يؤدي قد أنو رغـ لمعمؿ خروجيا أف المرأة وضع قسوة مف يديز  وما ,
 لموصوؿ يؤد لـ الخروج ىذا ف ف, الدخؿ والمتدنية الفقيرة األسر خاصة  األسرة في
 إذ.  واألـ األب مف كؿ فييا يعمؿ التي العائالت في والمرأة الرجؿ بيف المساواة إلى
 في الرجؿ تحكـ عمى حافظت قد مجتمعنا في تالعائال ألغمب التقميدية البنية أف

 .لمعمؿ تخرج لـ المرأة وكأف , المنزؿ داخؿ الرجؿ سمطة عمى وحافظت األسرة موارد
 في لممساىمة المنزؿ خارج لمعمؿ المرأة تخرج أف العدؿ مف ليس أنو المؤكد ومف

 في ذاتيا ىي ليا المقيدة الشروط تبقى وأف , لممنزؿ المتزايدة االقتصادية األعباء
 خدمات تأميف دوف منطقية ىذه المرأة مساىمة تكوف أف يمكف وال , نفسو الوقت

 تعاني التي المجحفة الشروط وطأة مف تخفؼ التي والعائمية االجتماعية المساعدة
ال , المرأة منيا  باألعباء القياـ عمى قدرتيا وعمى المرأة عمى سمبية النتيجة ستكوف وا 

 عمؿ إلى الرجاؿ نظرة تغيير دوف فمف.  والمنزؿ العمؿ في مياكاى عمى المتراكمة
 استعباداً  سيكوف لمعمؿ الخروج ف ف المنزلي العمؿ إلى نظرتيـ تغيير وخاصة , المرأة

 , واالجتماعي االقتصادي نموه في بالمساعدة يطالب الذي فالرجؿ , لممرأة إضافياً 
 , المنزلية األعباء مشكمة صةوخا مشكالتيا حؿ في المرأة بمساعدة كذلؾ مطالب
 بؿ , المنزلي العمؿ عف يترفع أف عاممة امرأة مع يعيش الذي الرجؿ حؽ مف فميس
 . يعيبو ال شيء وىو , العمؿ ىذا في المساعدة يقدـ أف
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 ينبغي بؿ منتج غير عمالً  بوصفو المنزلي لمعمؿ ينظر أف العدؿ مف ليس أنو كما
 . المجتمع بناء يعيد عمالً  اعتباره
 ولكف, وحدىا المرأة اختصاص مف المنزلي العمؿ تعتبر السائدة التقميدية فالنظرة
 فيناؾ , قبؿ مف قائمة كانت التي المعطيات تغيير في ساىـ قد لمعمؿ المرأة خروج
 . بيا يشاركوا أف البالغوف واألوالد الزوج يستطيع التي المنزلية األعباء مف الكثير
 أو العاممة المرأة تواجو واسعة مشكالت يوجد أنو قوؿال يمكف المنطمؽ ىذا ومف

 تجد ال اقتصادية ضغوط تحت المنزؿ مف تخرج التي فالمرأة , وراءه الساعية
 . العمؿ عالـ في االندماج محاولة في ليا المساعدة الوسائؿ

 في المرأة مشاركة ضرورة وىي األىمية في غاية نقطة إلى اإلشارة مف بد وال
 تكريس في يسيـ التخطيط في مشاركتيا ضعؼ ألف , وحياتيا جاتيالحا التخطيط

 لظروؼ بالعمؿ الخاصة واألنظمة القوانيف مراعاة ضرورة إلى إضافة القائـ الواقع
  (1) . وزوجة كأـ المرأة وطبيعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2118(2974)العددوالسعودية الوطن صحيفة في مقال فاطمةو شعبان-(1)
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 : خاتمة
 ة,المختمف القطاعات في العاممة المرأة تواجو التي لمصعوبات استعراضنا خالؿ مف
 بيف مف أنو نالحظ , حدة عمى القطاعات ىذه مف قطاع كؿ نحو توجييا يحدد وما
 يتعمؽ ما ومنيا , الوطني االقتصاد بتركيبة يتعمؽ ما والمحددات الصعوبات ىذه

 . لممرأة والنفسية الجسدية الطبيعة إلى إضافة , العاممة لممرأة االجتماعية بالنظرة
 القطاعات في المرأة منيا تعاني التي الصعوبات ىذه عمى التغمب أردنا ما إذا ولكف

 كؿ تشمؿ عممية خالؿ مف الوطني االقتصاد إصالح في البدء أوالً  ينبغي المختمفة
 ىذه في العاممة القوى ومشاكؿ صعوبات في البحث ثـ االقتصادية القطاعات
 جديدة افةثق إرساء عمى العمؿ ينبغي كما , الصعوبات ليذه الحموؿ وتقديـ القطاعات

 في عنو االستغناء يمكف ال عنصر أنيا عمى العاممة المرأة إلى تنظر المجتمع في
 سبباً  تكوف قد المجتمع قبؿ مف العاممة لممرأة السمبية النظرة ألف التنموية العممية
مكانات قدرات مف الحد في رئيسياً   عمى العمؿ ينبغي كما , النسائية القوى ىذه وا 
 األجور معدؿ رفع خالؿ مف سواء التنموية العممية في إسياميا دةلزيا المرأة تشجيع

 عمى يساعدىا العاممة لممرأة بالنسبة واالجتماعي الصحي لمتأميف جيد نظاـ توفير أو
 الفردية الجيود تضافر ينبغي سبؽ ما لتحقيؽ ولكف , المستقبؿ في حقوقيا ضماف

 .المرأة حقوؽ دعـ خانة في كميا لتصب والشعبية والحكومية
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 الفصل الثالث                            
 الدراسة الميدانية                 
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 والصناعة الزراعة قطاعات بيف النسائية العاممة القوى توزع
  سوريا في االقتصادية بالتنمية وعالقتو والخدمات

دلب حمب محافظتي بيف مقارنة ميدانية دراسة)   وا 
 :الميداني البحث مخطط
 مقدمة      
 الدراسة منيج. 

 المعمومات جمع مصادر. 

 الدراسة حدود. 

 الدراسة مجتمع. 

 الدراسة عينة. 

 الدراسة أداة. 

 الدراسة صعوبات. 

 الفرضيات اختبار أسموب. 

 اإلحصائي التوصيؼ. 

 الفرضيات اختبار. 

 االستبياف تفريغ مف المستخمصة النتائج. 

 الدراسة ونتائج إجراءات يؿوتحم عرض. 

 النتائج. 

 المقترحات. 
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 :تمييد
 ديموغرافية و واجتماعية اقتصادية ىامة تطورات األخيرة الفترة في ةسوري شيدت
 االقتصادية القطاعات بيف وتوزعيا العاممة القوى عمى كبيراً  اً أثر  تركت

 مسألة ف ف,العاممة القوى ىذه مف أساسي جزء تمثؿ المرأة كوف مف وانطالقا,المختمفة
 موضوعاً  شكمت المختمفة القطاعات بيف وتوزعيا السورية العمؿ سوؽ في تواجدىا

 الضوء مف المزيد لتمقي الدراسة ىذه تأتي ىنا ومف,باحثيف عدة قبؿ مف لمبحث قيما
 .تحميمي عممي بأسموب يةسور في العاممة المرأة أوضاع عمى
 :الدراسة منيج

 واختبار البحث أىداؼ تحقيؽ بغية الدراسة في تحميمي فيوص منيج إتباع تـ
 .فرضياتو
 :المعمومات جمع مصادر
 :متكامميف مصدريف إلى االستناد الدراسة ىذه إنجاز تطمب

 العممية والمقاالت والمؤتمرات والندوات والتقارير واألبحاث والكتب المراجع-1
 المسح خالؿ مف عمييا الحصوؿ ـت التي المرجعيات مف وغيرىا,اإللكترونية والمواقع
 .لمدراسة النظري الجانب لتغطية الكتابي

 فقرات عف اإلجابة خالؿ مف آرائيا عف عبرت التي الدراسة عينة مفردات-2
 خالؿ مف البيانات مف النوع ىذا لجمع المتبع األسموب شكمت والتي األسئمة)القياس

 .الغرض ليذا صممت التي االستبانة
 :الدراسة حدود

 في العاممة السورية المرأة واقع معرفة عمى الدراسة اقتصرت:الموضوعية الحدود-1
 .االقتصادية التنمية مسار عمى العمؿ سوؽ في تواجدىا واثر,العمؿ سوؽ

 الفترة في,وادلب حمب محافظتي في الدراسة إجراء تـ:والزمانية المكانية الحدود-2
 .2119/2111 مف الممتدة
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 والصناعة الزراعة مجاالت في العامالت عمى الدراسة تطبيؽ ـت:البشرية الحدود-3
  .مدينة-ريؼ)مختمفة إقامة وأماكف مختمفة وتعميمية عمرية مستويات ومف,والخدمات
 :الدراسة مجتمع

 في العينة منو سحبت الذي الدراسة مجتمع واختيار الميداني الجانب تطبيؽ تـ
 والصناعة الزراعة قطاعات في العامالت اإلناث مف,وادلب حمب محافظتي
 .والمدينة الريؼ في والخدمات

 :الدراسة عينة
 امرأة478 النيائية العينة حجـ بمغ وقد,العرضية العينة أسموب ب تباع العينة اختيار تـ

دلب حمب محافظتي بيف موزعة عاممة  والصناعة الزراعة قطاعات وعمى وا 
 .والخدمات

 :الدراسة أداة
 في لمعامالت موجو سؤاؿ عشر ستة مف مكوف استبياف عف ارةعب الدراسة أداة كانت

 بعض حوؿ آرائيف عمى التعرؼ بيدؼ والخدمات والصناعة الزراعة قطاعات
 .بعمميف المتعمقة المواضيع
 : الدراسة صعوبات

 مف المكونة الدراسة عينة عمى البحث استمارة بتوزيع تتعمؽ األولى الصعوبة-1
 نتيجة التحفظ بعض إبداء تـ فقد,الدراسة موضوع يعةلطب وذلؾ العامالت اإلناث
 .العينة منيا اختيرت التي المناطؽ في السائدة والتقاليد العادات

 .االستمارة تعبئة مف العينة أفراد بعض تيرب-2
 .مختمفة مواقع في وانتشارىف,والعمرية الثقافية الناحية مف العينة أفراد تنوع-3

 :الفرضيات اختبار أسموب
 مف مجموعة باستخداـ لمبيانات ا لية المعالجة خالؿ مف الفرضيات اختبار تـ

  (spss برنامج عمى اعتماداً ,االرتباط ومعامؿ النسبي كالتحميؿ اإلحصائية األساليب
 .المطموبة اإلحصائية النتائج عمى والحصوؿ البيانات لمعالجة وذلؾ
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 :اإلحصائي التوصيف
 :افظتينالمح بين العينة توزع: أوال
 

   المحافظة:7الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 12 119 حمب

 12 119 إدلب

 222 878 المجموع
 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
دلب 50نجد مف الجدوؿ أعاله أف العينة المدروسة موزعة بيف محافظتي حمب % وا 

وزعت العينة بيذا الشكؿ لتحقيؽ نسبة عالية مف المصداقية عمى اعتبار % وقد 50
 أف الدراسة ميدانية مقارنة  .

 
 ثانيا:الحالة العائمية لمعامالت المشموالت بالبحث:

 

   الحالة العائمية:8الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 72 111 متزوجة

 12 281 غير متزوجة

 222 878 المجموع

. المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي    
 .spssلبرنامج

% مف غير 12% مف المتزوجات و72نجد أف النساء الذيف ضمتيـ العينة 
 ت.المتزوجا
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 ثالثا: توزع النساء العامالت المشموالت بالبحث بين القطاعات الثالثة:

 

   القطاع:9الجدوؿ رقـ)

 نسبة المئويةال التكرارات 

 12,7 211 زراعة

 9,1 88 صناعة

 18,9 181 خدمات

 100 878 المجموع

المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي    
 .spssلبرنامج

 
تـ توزيع العينة عمى أساس نسبي)أي حسب نسبة العامالت في القطاعات 

 االقتصادية ,
% 9,1% مف النساء يعممف في قطاع الزراعة و12,7ونجد مف الجدوؿ أعاله أف 
ينة البحث يعممف في % مف النساء الذيف ضمتيـ ع18,9في قطاع الصناعة ,ونجد

 .قطاع الخدمات
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 رابعا:التركيب العمري لممشموالت بالبحث:

 

   العمر:22الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

12-11 99 2147 

16-12 142 2947 

12-11 131 2741 

16-82 72 15416 

82-81 35 743 

 11171 878 المجموع

المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي       
 .spssلبرنامج

  .سنة 12و 16ف النساء أعمارىـ بيف % م19,7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
 
 

 :التركيب التعميمي لمعامالت:خامساً 
 

    الشيادة التي تحمميا العامالت:22ـ)الجدوؿ رق

 النسبة المئوية التكرارات 

 3847 185 تعميـ أساسي

 3941 187 ثانوي + معيد

 2241 116 تعميـ جامعي

 11171 478 المجموع

المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي    
 .spssلبرنامج
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مف النساء يحممف شيادات الثانوية أو المعيد  %18,7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
  .النساء الذيف لدييف تحصيؿ جامعي المتوسط,والنسبة األقؿ

 
 :التركيب التعميمي لرب األسرة:سادساً 

 

المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي   
 spssلبرنامج

 رب المنزؿ ىو الشخص المسؤوؿ عف إعالة األسرة )زوج,أب ... 
% مف أرباب المنازؿ يحمموف شيادات الثانوية أو 17,2نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

% 29,8النسبة األقؿ أرباب المنازؿ الذيف لدييـ تحصيؿ جامعي المعيد المتوسط,و 
 .وىذا ما الحظناه عند النساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الشيادة العممية لرب األسرة: 21الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 5343 255 تعميـ أساسي

 2741 131 ثانوي + معيد

 1944 93 يـ جامعيتعم

 11171 478 المجموع
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 البيانات المستخمصة من تفريغ االستبيان:
 بعد عممية التوصيؼ االحصائي قمنا بعممية تفريغ لالستبياف,وتـ التوصؿ لما يمي.

 

 :حول األسباب التي تدفع المرأة لمعمل:1
 

   األسباب التي تدفع المرأة لمعمؿ: 21ؿ رقـ)الجدو 

 النسبة المئوية التكرارات 

 6641 316 الحاجة المادية

 741 34 الممؿ

 1944 93 االستقاللية

 142 6 الطالؽ

 446 22 ارتفاع مستوى التعميـ

 1 5 تأخر سف الزواج

 144 2 أسباب أخرى

 11171 478 المجموع

اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي  المصدر: مف إعداد الباحث  
 spssلبرنامج

% مف نساء عينة البحث يروف أف 66,2في الجدوؿ أعاله أف  تشير البيانات الواردة
% حب 29,8السبب األىـ الذي يدفعيف لمعمؿ ىو الحاجة المادية,و

 .% بسبب الممؿ7,2االستقاللية,و
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 الفعالة لممرأة في سوق العمل::حول األسباب التي تقف وراء المشاركة 1
 

   أسباب المشاركة الفعالة لممرأة في سوؽ العمؿ:28الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 3545 171 المستوى التعميمي المرتفع

 3141 144 مكاف اإلقامة

 349 19 العمر

 2549 124 الخبرات والميارات الموجودة

 444 21 أسباب أخرى

 11171 478 المجموع

المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي   
 spssلبرنامج

% مف نساء عينة البحث قمف أف المشاركة الفعالة 11,1نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
% مكاف 12,2لممرأة في سوؽ العمؿ تتعمؽ بالمستوى التعميمي المرتفع,و

 .تمتمكيا الخبرات والميارات التي %11,9اإلقامة,و
 :حول معيقات عمل المرأة:3
 

   العوائؽ التي تعيؽ عمؿ المرأة:21الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 4548 219 العادات والتقاليد

 847 42 الطبيعة الجسدية

 3149 148 األعباء المنزلية

 11 52 تدني المستوى التعميمي

 345 17 أسباب أخرى

 11171 478 المجموع

 spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج 
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% مف نساء عينة البحث أجبف بأف العوامؿ التي 81,8نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
% أجبف أف 12,9تعيؽ عمؿ المرأة ىي العادات والتقاليد السائدة في المجتمع,و

 .مستواىا التعميمي % تدني22األعباء المنزلية تعيؽ عمؿ المرأة,و
 
 :حوؿ موقؼ الزوج مف عمؿ المرأة:8
 

   موقؼ الزوج مف خروج المرأة لمعمؿ)في حالة الزواج :26الجدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرارات 

 3143 151 إيجابي مساعد

 847 42 سمبي معيؽ

 2842 135 حيادي

 146 8 أخرى

 31 143 غير متزوجة

 111 478 المجموع

مصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي ال   
 spssلبرنامج

% مف نساء عينة البحث أجبف بأف موقؼ الزوج 12,1نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
 % أجبف بأف الزوج موقفو مف عمؿ المرأة حيادي                                18,1إيجابي ومساعد, و

 مرأة::حول المكان األنسب لم1
 

   المكاف المناسب لممرأة:27الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 3549 172 في المنزؿ

 64411 316 المنزؿ والعمؿ معا

 11171 478 المجموع

 spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج 
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البحث أجبف بأف المكاف المناسب  % مف نساء عينة11.9نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
% أجبف أف المناسب لممرأة ىو 68,2لممرأة ىو عدـ العمؿ والبقاء كربة منزؿ, و

 التوفيؽ بيف العمؿ والمنزؿ
 :حول قدرة المرأة عمى التوفيق بين المنزل والعمل:6
 

 جاءت إجابة العامالت في االستبياف حوؿ ىذا الموضوع كالتالي: 
 عاممة 818التوفيؽ بيف المنزؿ والعمؿ: استطاعة المرأة عمى -2

 عاممة12عدـ استطاعة المرأة التوفيؽ بيف المنزؿ والعمؿ: -1
                                          ---------- 

 المجموع    878                                                  
توفيؽ بيف المنزؿ والعمؿ فقد وبالنسبة العامالت المواتي أجبف بأف باستطاعتيـ ال

 أعادوا ذلؾ إلى مايمي:
 

  أسباب قدرة المرأة العاممة عمى التوفيؽ بيف المنزؿ والعمؿ:28الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 11 181 بسبب طبيعة عمميا مف حيث السيولة

 18,2 219 بسبب دعـ الزوج ليا

 21,1 61 عدـ كثرتيـ بسبب عدـ وجود األوالد أو

 1,1 18 ألسباب أخرى

 100 818 المجموع

المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي    
 spssلبرنامج

% ممف قمف أف المرأة تستطيع التوفيؽ بيف المنزؿ 11نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
ف ذلؾ %يروف أ18,2والعمؿ رددف ذلؾ إلى طبيعة العمؿ مف حيث السيولة,بينما 

يعود لدعـ الزوج ليا,وىذه األرقاـ توضح أف ىناؾ حاجة ماسة لتوفير أعماؿ لممرأة 
 تتناسب مع طبيعتيا وظروفيا.
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أعادوا  أما العامالت المواتي أجبف بعدـ استطاعتيف التوفيؽ بيف المنزؿ والعمؿ فقد
 يمي: ذلؾ إلى ما
         
 ى التوفيؽ بيف المنزؿ والعمؿ:عم   أسباب عدـ قدرة المرأة العاممة29الجدوؿ )

 النسبة المئوية التكرارات 

بسبب الضغط النفسي والجسدي 
 الناتج عف تعدد المياـ

28 72 

 21 1 بسبب عدـ تشجيع الزوج ليا

 22 1 بسبب وجود األوالد

 1 1 ألسباب أخرى

 100 20 المجموع

 spssائي لبرنامجالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحص
% مف أفراد العينة المواتي قمف أف المرأة ال تستطيع 72نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

التوفيؽ بيف المنزؿ والعمؿ.رددف ذلؾ إلى الضغط النفسي والجسدي الناتج عف تعدد 
وىذه األرقاـ تظير حجـ المسؤوليات %بسبب عدـ تشجيع الزوج ليا,21المياـ,و

 اتؽ المرأة.الكبيرة الواقعة عمى ع
 

 :حول عوامل ارتفاع نسبة الذكور مقابل اإلناث في سوق العمل: 7
 

   أسباب ارتفاع نسبة الذكور في سوؽ العمؿ مقارنة باإلناث:12الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 3847 185 تفضيؿ أصحاب العمؿ الذكور عمى اإلناث

 4849 234 نوعية األعماؿ المتوافرة في المجتمع

مكانيات المرأة  1145 55 الضعؼ في قدرات وا 

 148 4 أخرى

 11171 478 المجموع
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 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 

% مف نساء عينة البحث أجبف بأف ارتفاع نسبة 18,7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
أصحاب العمؿ الذكور عمى الذكور في سوؽ العمؿ يعود إلى تفضيؿ 

% أجبف أف ارتفاع نسبة الذكور في سوؽ العمؿ يعود إلى نوعية 88,9اإلناث,و
 .األعماؿ المتوافرة في المجتمع

 
 :حول اآللية األفضل لرفع نسبة النساء في سوق العمل: 8
 

  العوامؿ المؤدية لزيادة نسبة النساء العامالت:12الجدوؿ رقـ)

 مئويةالنسبة ال التكرارات 

 3746 181 رفع مستوى تعميميا

 2245 118 توعية المجتمع بالدور الكبير لممرأة

 1341 63 توفير الخدمات االجتماعية لممرأة العاممة

 2442 116 إصدار التشريعات والقوانيف الداعمة لعمؿ المرأة

 243 11 أخرى

 11171 478 المجموع

 spss طيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامجالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى مع
% مف نساء عينة البحث أجبف بأف العمؿ عمى 17,6نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

% أجبف 11,1زيادة نسبة اإلناث العامالت يكوف مف خالؿ رفع مستوى تعميـ المرأة,و
أف العمؿ عمى زيادة نسبة اإلناث في سوؽ العمؿ يكوف مف خالؿ توعية المجتمع 

% % أجبف أف العمؿ 18,1لكبير لممرأة في القطاعات االقتصادية المختمفة,وبالدور ا
عمى زيادة نسبة اإلناث في سوؽ العمؿ يكوف مف خالؿ إصدار التشريعات والقوانيف 

 .المتعمقة بذلؾ
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 :حول قطاع العمل المفضل لممرأة:  9
 

   القطاع المفضؿ لممرأة العاممة:11الجدوؿ رقـ)

 بة المئويةالنس التكرارات 

 6448 311 القطاع العاـ

 741 34 القطاع الخاص

 2448 119 )المنزؿ 

 341 15 أخرى

 11171 478 المجموع

المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي    
 .spssلبرنامج

% مف نساء عينة البحث أجبف بأنيـ يفضموف العمؿ 68,8نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
 .% أجبف أنيـ يفضموف العمؿ في القطاع الخاص7,2في القطاع العاـ,و

 
 :حول مزايا العمل في القطاع العام بالنسبة لممرأة:22

   مزايا العمؿ في القطاع العاـ بالنسبة لممرأة:11الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 36 172 مراعاة طبيعة المرأة وظروفيا

 3648 176 ؿ التي يؤمنيا القطاع العاـاالستمرارية في العم

 2547 123 توفيره لمتأمينات االجتماعية

 144 7 أخرى

 11171 478 المجموع

 spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
% مف نساء عينة البحث أجبف بأف أىـ مزايا 16,8نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

% أجبف أف أىـ مزايا القطاع العاـ 16اـ ىو استمراريتيـ في العمؿ,والقطاع الع
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ىو توفيره لمتأمينات  % أجبف أف أىـ مزاياه11,7مراعاة طبيعة المرأة وظروفيا,و
 .االجتماعية

 
 :حول مزايا العمل في القطاع الخاص بالنسبة لممرأة:11

 أة:  مزايا العمؿ في القطاع الخاص بالنسبة لممر 18الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 6341 312 األجور المرتفعة

مالئمة العمؿ فيو لمميارات والخبرات 
 التي تمتمكيا المرأة

132 2746 

 942 44 أخرى

 11171 478 المجموع

المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي    
 .spssلبرنامج

% مف نساء عينة البحث أجبف بأف أىـ مزايا 61,2نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
الخاص % أجبف أف أىـ مزايا القطاع 17.6القطاع الخاص ىي األجور المرتفعة,و

 .مالئمة العمؿ فيو لمميارات
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 :حول العوامل التي تساعد عمى نجاح التنمية االقتصادية:12
 

 ة االقتصادية:  مف أىـ العوامؿ في نجاح عممية التنمي11الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 5444 261 مشاركة المرأة في سوؽ العمؿ

 2547 123 توافر الموارد والثروات

 641 29 استقرار األوضاع السياسية

 1249 62 االىتماـ بالعمـ والتعميـ

 148 4 أخرى

 111 478 المجموع

تحميؿ اإلحصائي المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات ال  
 spssلبرنامج

% مف نساء عينة البحث أجبف بأف نجاح عممية 18.8نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
% أجبف أف 11.7التنمية االقتصادية يتوقؼ عمى مشاركة المرأة في سوؽ العمؿ,و

% 21.9نجاح عممية التنمية االقتصادية يتوقؼ عمى توافر الموارد والثروات,و
 .عميـاالىتماـ بالعمؿ والت

 :حول السبب الذي يدفع النساء الختيار مجال عممين:13
 :  سبب اختيار المرأة مجاؿ عمميا16الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 3346 161 مستوى التحصيؿ العممي لممرأة

 1848 91 مكاف اإلقامة

 3641 173 مالئمة مجاؿ العمؿ لمطبيعة األنثوية

 976 46 ئدةالعادات والتقاليد السا

 146 8 أخرى

 11171 478 المجموع

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
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% مف نساء عينة البحث أجبف بأف السبب الذي 16,2نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
% أجبف أف 11.6يدفعيـ الختيار مجاؿ عمميـ ىو مالئمتو لطبيعتيـ األنثوية, و

 .% مكاف اإلقامة28,8يـ العممي, وسبب اختيار مجاؿ العمؿ ىو مستوى تحصيم
 

 :حول أسباب ضعف اإلنتاج بالنسبة لمقطاع الذي تعمل فيو المرأة:28
 

  سبب ضعؼ االنتاج في القطاعات االقتصادية:17الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 2143 112 ضعؼ المستوى العممي لمعامميف

 4343 217 اض معدالت األجورانخف

 9 43 تعدد أدوار العامميف

 1341 63 عدـ استخداـ التقنيات الحديثة

 1241 58 غياب مبدأ المحاسبة في العمؿ

 141 5 أخرى

 11171 478 المجموع

المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي   
 .spssلبرنامج

% مف نساء عينة البحث أجبف بأف ما يؤثر سمبا 81,1ف نجد مف الجدوؿ أعاله أ
% 12,1في إنتاج القطاع االقتصادي الذي تعمؿ بو ىو انخفاض معدالت األجور,و

% قمف أف ذلؾ يعود إلى عدـ 21,2أجبف بضعؼ المستوى العممي لمعامميف,و
 .استخداـ التقنيات الحديثة
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 :لممرأة مناسبة األكثر العمل مجال حول:21
 

   مجاؿ العمؿ المناسب أكثر لممرأة:18الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

 1578 75 العمؿ في الزراعة

 974 45 العمؿ في الصناعة

 7448 358 العمؿ في الخدمات

 11171 478 المجموع

عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي  المصدر: مف إعداد الباحث اعتماداً    
 .spssلبرنامج

% مف نساء عينة البحث أجبف بأف المجاؿ األكثر 78,8نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
 % أجبف أف المناسب لممرأة21,8مالئمة لعمؿ المرأة ىو العمؿ في قطاع الخدمات,و

 .العمؿ في قطاع الزراعة

 :عملال بترك لمتفكير المرأة تدفع التي األسباب حول:
 

 :التالي النحو عمى السؤاؿ ىذا عمى اإلجابات جاءت
  282:العمؿ بترؾ الراغبات

 196:العمؿ بترؾ الراغبات غير
 478:    المجموع
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 :مايمي إلى ذلك عزون فقد العمل بترك لمراغبات وبالنسبة
 

  أسباب رغبة المرأة بترؾ العمؿ:19الجدوؿ رقـ)

 النسبة المئوية التكرارات 

بسبب عدـ القدرة عمى التوفيؽ بيف 
 المنزؿ والعمؿ

219 81,7 

 11,9 91 بسبب عدـ تمبية مجاؿ عممؾ لطموحؾ

 28,7 11 بسبب مضايقة المجتمع

 1,8 7 ألسباب أخرى

 100 181 المجموع

المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي   
 .spssلبرنامج

% مف نساء عينة البحث المواتي أجبف رغبتيف بترؾ 81,7ه أف نجد مف الجدوؿ أعال
العمؿ أف سبب تفكيرىـ بترؾ العمؿ ىو عدـ القدرة عمى التوفيؽ بيف العمؿ 

% أجبف أف بأف سبب تفكيرىف بترؾ العمؿ ىو عدـ تمبية مجاؿ 11,9والمنزؿ,و
 عمميـ لطموحيـ.

 :مايمي إلى ذلؾ ردوا فقد العمؿ بترؾ رغبتيف بعدـ أجبف لمواتي بالنسبة أما
:العمؿ بترؾ المرأة رغبة عدـ أسباب 03) رقـ الجدوؿ  

 النسبة المئوية التكرارات 

 68,7 217 بسبب الحاجة المادية 

 22,1 12 مراعاة عممؾ لطبيعتؾ وظروفؾ

 11,8 86 ألف العمؿ حقؽ لؾ االستقاللية في الحياة  

 2,1 1 ألسباب أخرى

 100 296 المجموع

 .spss: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامجالمصدر
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% مف المواتي أجبف بأنيف ال يفكرف بترؾ العمؿ 68,7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
% أجابوا بأنيـ ال يفكرف بترؾ العمؿ ألف 11,8رددف ذلؾ إلى الحاجة المادية,و

 العمؿ حقؽ ليف االستقاللية في الحياة. 
 

 ودراسة مناقشة بعممية سنقوـ االستبياف وتفريغ االحصائي التوصيؼ عممية وبعد-
 :إحصائي بشكؿ المعتمدة البحث لفرضيات

 
 :الفرضيات اختبار
 المعالجة عند البرنامج مف تنتج كما االختبار مخرجات جدوؿ إظيار دائماً  نفّضؿ
  العممي العمؿ وشفافية التوثيؽ في زيادة

 :األولى الفرضية
 .والعمؿ العاممة لممرأة األسرية الحالة بيف القةع توجد

  31)رقـ الجدوؿ

 
 spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج

 الحالة بيف ضعيفة لعالقة يشير 17196 االرتباط معامؿ قيمة أف الجدوؿ مف نجد
 مستوى مف أقؿ 17111 الداللة احتماؿ أف ونجد المرأة, عمؿ حوؿ والرأي العائمية
 بوجود القائمة البديمة الفرضية ونقبؿ عالقة وجود عدـ فرضية ونرفض 1715 الداللة
 .المرأة عمؿ حوؿ والرأي العائمية الحالة بيف عالقة

 

 
 
 

 المرأة   مل حول اإلجابات متوسط و العائلية الحالة بين العلقة

.196 .054 3.585 .000 

478 

Gamma Ordinal by Ordinal 

N of Valid Cases 

Value 
Asymp. 

Std. Error a 
Approx. T b 

Approx. Sig. 

Not assuming the null hypothesis. a.  

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. b.  
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  32)رقـ الجدوؿ

 
مادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي المصدر: مف إعداد الباحث اعت  

 .spssلبرنامج
 الحالة بيف جداً  قوية لعالقة يشير 17985 االرتباط معامؿ قيمة أف الجدوؿ مف نجد

 أقؿ 17111 الداللة احتماؿ أف ونجد لمعمؿ, المرأة خروج مف الزوج وموقؼ العائمية
 البديمة فرضيةال ونقبؿ عالقة وجود عدـ فرضية ونرفض 1715 الداللة مستوى مف

 .لمعمؿ المرأة خروج مف الزوج وموقؼ العائمية الحالة بيف عالقة بوجود القائمة
 

 :الثانية الفرضية
 .المرأة وعمؿ االجتماعية العوامؿ بيف عالقة توجد

  33)رقـ الجدوؿ                                

 

اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي المصدر: مف إعداد الباحث    
 .spssلبرنامج

 بيف ضعيفة لعالقة يشير - 17195 االرتباط معامؿ قيمة أف الجدوؿ مف نجد
 مف أقؿ 17111 الداللة احتماؿ أف ونجد العمؿ, وترؾ المرأة عمؿ تعيؽ التي العوامؿ
 القائمة بديمةال الفرضية ونقبؿ عالقة وجود عدـ فرضية ونرفض 1715 الداللة مستوى

 للمرأة العائلية والحالة للعمل المرأة خروج من الزوج موقع بين العلقة

.985 .008 24.259 .000 

478 

Gamma Ordinal by Ordinal 
N of Valid Cases 

Value 
Asymp. 

Std. Error a 
Approx. T b 

Approx. Sig. 

Not assuming the null hypothesis. a.  

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. b.  

 العمل بترك والتفكير المرأة  مل تعيق التي العوامل بين العلقة

-.195 .049 -3.976 .000 
478 

Gamma Ordinal by Ordinal 
N of Valid Cases 

Value 
Asymp. 

Std. Error a 
Approx. T b 

Approx. Sig. 

Not assuming the null hypothesis. a.  

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. b.  
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  بالمرأة المحيط االجتماعي الوضع) المرأة عمؿ تعيؽ التي العوامؿ بيف عالقة بوجود
 .العمؿ وترؾ

 
  34)رقـ الجدوؿ                                 

 
المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي   

 .spssلبرنامج
 بيف جداً  ضعيفة لعالقة يشير 17127 االرتباط معامؿ قيمة أف الجدوؿ مف نجد

 احتماؿ أف ونجد العمؿ, مجاؿ اختيار وسبب لمعمؿ المرأة خروج مف الزوج موقؼ
 بيف عالقة وجود عدـ فرضية ونقبؿ 1715 الداللة مستوى مف أكبر 17622 الداللة
 مجاؿ اختيار وسبب لمعمؿ لمرأةا خروج مف  لممرأة اجتماعي وضع) الزوج موقؼ
 .العمؿ

 
 :الثالثة الفرضية

 .وعمرىا المرأة عمؿ بيف عالقة توجد
 
  35)رقـ الجدوؿ

 

 العمل مجال اختيار وسبب المرأة  مل من الزوج موقع بين العلقة

.027 .055 .493 .622 

478 

Gamma Ordinal by Ordinal 
N of Valid Cases 

Value 
Asymp. 

Std. Error a 
Approx. T b 

Approx. Sig. 

Not assuming the null hypothesis. a.  

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. b.  

 ة للمرأ الفعالة والمشاركة العمر بين العلقة

.255 .175 1.359 .174 
478 

Gamma Ordinal by Ordinal 
N of Valid Cases 

Value 
Asymp. 

Std. Error a 
Approx. T b 

Approx. Sig. 

Not assuming the null hypothesis. a.  

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. b.  



 

87 
 

المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي  
 .spssلبرنامج

 أخرى أسباب وتسميتيا 0 القيمة إلى 2 السؤاؿ في اإلجابات كافة تحويؿ تـ
  لمعمر تشير التي 3 القيمة عمى والمحافظة

 عمر بيف ضعيفة لعالقة يشير 0.255 االرتباط معامؿ قيمة أف الجدوؿ مف نجد
 مف أكبر 17174 الداللة احتماؿ أف العمؿ,ونجد في الفعالة المشاركة ومدى المرأة

 ومشاركتيا المرأة رعم بيف عالقة وجود عدـ فرضية ونقبؿ 1715 الداللة مستوى
 .العمؿ في الفعالة

 
 

  36)رقـ الجدوؿ                               

 

المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي    
 .spssلبرنامج

 عمر فبي مقبولة لعالقة يشير -17437 االرتباط معامؿ قيمة أف الجدوؿ مف نجد
 مف أقؿ 17111 الداللة احتماؿ أف لمعمؿ,ونجد الخروج مف الزوج وموقؼ المرأة

 القائمة البديمة الفرضية ونقبؿ عالقة وجود عدـ فرضية ونرفض 1715 الداللة مستوى
 .لمعمؿ الخروج مف الزوج وموقؼ المرأة عمر بيف عالقة بوجود

 
 :الرابعة الفرضية

 .العاـ القطاع يؤمنيا التي العمؿ في الستمراريةا و المرأة عمؿ بيف عالقة توجد
 

 للعمل الخروج من الزوج وموقع العمر بين العلقة

-.437 .043 -9.676 .000 
478 

Gamma Ordinal by Ordinal 
N of Valid Cases 

Value 
Asymp. 

Std. Error a 
Approx. T b 

Approx. Sig. 

Not assuming the null hypothesis. a.  

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. b.  
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  37)رقـ الجدوؿ

 
 spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج

 مزايا بيف ضعيفة لعالقة يشير17216 االرتباط معامؿ قيمة أف الجدوؿ مف نجد
 احتماؿ أف ونجد المرأة, بعمؿ المتعمقة وا راء لممرأة بالنسبة العاـ القطاع في العمؿ
 عالقة وجود عدـ فرضية ونرفض 1715 الداللة مستوى مف أقؿ 17111 الداللة
 العمؿ في واالستمرارية المرأة عمؿ بيف عالقة بوجود القائمة البديمة الفرضية ونقبؿ
  .العاـ القطاع مزايا) العاـ القطاع يؤمنيا التي
 
 :الخامسة فرضيةال

 .األجور معدالت وانخفاض االنتاج مستوى بيف عالقة توجد
  38)رقـ الجدوؿ

 
المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي   

 .spssلبرنامج
 ضعؼ بيف ضعيفة لعالقة يشير17225 االرتباط معامؿ قيمة أف الجدوؿ مف نجد
 سوؽ في ليا الفعالة والمشاركة المرأة فيو تعمؿ الذي االقتصادي القطاع في إلنتاجا

 ونرفض 1715 الداللة مستوى مف أقؿ 17111 الداللة احتماؿ أف ونجد العمؿ,

 المرأة بعمل المتعلقة اإلجابات و للمرأة بالنسبة العا  القطاع في العمل مزايا بين العلقة

.206 .046 4.396 .000 

478 

Gamma Ordinal by Ordinal 
N of Valid Cases 

Value 
Asymp. 

Std. Error a 
Approx. T b 

Approx. Sig. 

Not assuming the null hypothesis. a.  

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. b.  

 العمل سوق في للمرأة الفعالة والمشاركة االقتصادء القطاع في اإلنتاج ضعع بين العلقة

.225 .052 4.253 .000 
478 

Gamma Ordinal by Ordinal 
N of Valid Cases 

Value 
Asymp. 

Std. Error a 
Approx. T b 

Approx. Sig. 

Not assuming the null hypothesis. a.  

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. b.  



 

89 
 

 ضعؼ بيف عالقة بوجود القائمة البديمة الفرضية ونقبؿ عالقة وجود عدـ فرضية
 سوؽ في ليا الفعالة والمشاركة المرأة وفي تعمؿ الذي االقتصادي القطاع في اإلنتاج
 .اإلنتاج ضعؼ بسبب االنخفاض نحو األجور معدالت عمى يؤثر مـ العمؿ

 
 :السادسة الفرضية

 .الفراغ أوقات شغؿ في والرغبة المرأة عمؿ بيف عالقة توجد
 و لمعمؿ المرأة تدفع التي األسباب ىما, لممتغيريف تقاطعي جدوؿ ب نشاء نقـو

 : Gamma االرتباط معامؿ حساب ثـ لممرأة لفعالةا المشاركة
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  39)رقـ الجدوؿ                                     

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج

 جدول ملالع سوق في للمرأة الفعالة المشاركة أسباب* للعمل المرأة تدفع تيال األسباب     

  تقاطعي
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 االرقاـ السابقة نحسب معامؿ االرتباط غاما: وبناء عمى
 

  41)رقـ الجدوؿ                                     

 
المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي   

 .spssلبرنامج
 األسباب بيف ضعيفة لعالقة يشير 17299 االرتباط معامؿ قيمة أف الجدوؿ مف نجد
 الداللة احتماؿ أف ونجد العمؿ, سوؽ في الفعالة والمشاركة لمعمؿ المرأة تدفع التي

 ونقبؿ عالقة وجود عدـ فرضية ونرفض 1715 الداللة مستوى مف أقؿ 17111
 والمشاركة لمعمؿ المرأة تدفع التي األسباب بيف عالقة بوجود القائمة البديمة الفرضية
 النساء مف األكبر النسبة أف السابؽ الجدوؿ مف ويتضح العمؿ سوؽ في الفعالة

 وىي الممؿ قالوا منيـ% 679و لمعمؿ األىـ الدافع ىي المادية الحاجة أف قالوا% 66
 شغؿ بيف مباشرة عالقة ال أف القوؿ يمكننا وىنا لمعمؿ المرأة دوافع بيف األقؿ النسبة
 .المرأة وعمؿ الفراغ أوقات

 

 :ةالسابع الفرضية
 .العمؿ سوؽ في اإلناث ونسبة المجتمع في المتوافرة األعماؿ نوعية بيف عالقة توجد

 
 

 
 
 

  العمل سوق في للمرأة الفعالة المشاركة وأسباب للعمل المرأة تدفع التي األسباب  بين االرتباط  حساب

.299 .063 4.524 .000 
478 

Gamma Ordinal by Ordinal 

N of Valid Cases 

Value 
Asymp. 

Std. Error a 
Approx. T b 

Approx. Sig. 

Not assuming the null hypothesis. a.  

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. b.  
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  41)رقـ الجدوؿ

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 المشاركة بيف ضعيفة ةلعالق يشير 17125 االرتباط معامؿ قيمة أف الجدوؿ مف نجد

 ونجد باإلناث, مقارنة العمؿ سوؽ في الذكور نسبة وارتفاع العمؿ سوؽ في الفعالة
 وجود عدـ فرضية ونرفض 1715 الداللة مستوى مف أقؿ 17136 الداللة احتماؿ أف

 سوؽ في الفعالة المشاركة بيف عالقة بوجود القائمة البديمة الفرضية ونقبؿ عالقة
 األعماؿ نوعية أي باإلناث مقارنة العمؿ سوؽ في الذكور نسبة وارتفاع العمؿ

 .العامالت اإلناث نسبة عمى تؤثر العمؿ سوؽ في المتوافرة
 فػرص أف عمػى العمػؿ سػوؽ فػي اإلنػاث ونسػبة المتػوافرة األعمػاؿ نوعيػة بػيف الػربط تـ

 أكثػر كورالذ تناسب المختمفة العمؿ قطاعات في المطموبة بمواصفاتيا المتوافرة العمؿ
 العمػؿ فػرص عمػى الػذكور يحصػؿ وعنػدما , وغيرىػا الفيزيولوجيػة المػؤىالت حيث مف

 الػذكور تالئػـ المتػوافرة العمػؿ فػرص نوعيػة فػ ف وبالتػالي اإلنػاث حصػة تػتقمص األكبر
 . أكثر
 

 باإلناث مقارنة العمل سوق في الذكور نسبة وارتفاع العمل سوق في للمرأة الفعالة المشاركة بين العلقة

.125 .059 2.098 .036 

478 

Gamma Ordinal by Ordinal 
N of Valid Cases 

Value 
Asymp. 

Std. Error a 
Approx. T b 

Approx. Sig. 

Not assuming the null hypothesis. a.  

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. b.  
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 :الثالث القطاعات بين المقارنة
 فرؽ ىناؾ كاف إذا فيما لمعرفة التبايف تحميؿ ونطبؽ األفراد إجابات متوسط نحسب
 :الثالث القطاعات في العامالت لمنساء اإلجابات متوسطات بيف جوىري

  42)رقـ الجدوؿ                                    

 
المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي      

 .spssلبرنامج
 الداللة مستوى مف أقؿ 17111 الداللة احتماؿ أف تبايفال تحميؿ جدوؿ مف نجد

 بوجود القائمة البديمة الفرضية ونقبؿ جوىري فرؽ وجود عدـ فرضية ونرفض 1715
 القطاعات بيف العمؿ ظروؼ الختالؼ نتيجة اإلجابات متوسطات بيف جوىري فرؽ

 .الثالث
  43)رقـ الجدوؿ                              

 
المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي        
 .spssلبرنامج

 الداللة مستوى مف أقؿ 17111 الداللة احتماؿ أف التبايف تحميؿ جدوؿ مف نجد
 بوجود القائمة البديمة الفرضية ونقبؿ جوىري فرؽ وجود عدـ فرضية ونرفض 1715

 )خدمات-صنا ة-زرا ة)الثلث طا اتالق في العينة أفراد أجوية مقارنة

 اإلجابات متوسط

10.586 2 5.293 41.688 .000 
60.435 476 .127 
71.021 478 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

 لمرأةل المناسب للمكان بالنسبة قطاع كل في العينة  أفراد أجوبة مقارنة

  للمرأة المناسب المكان

92.027 2 46.013 64.178 .000 
341.276 476 .717 
433.303 478 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
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 القطاعات بيف العمؿ ظروؼ اختالؼ بسبب اإلجابات متوسطات بيف جوىري فرؽ
 .الثالث

  44)رقـ الجدوؿ                            
 التنمية نجاح في األىـ لمعامؿ بالنسبة قطاع كؿ في العينة  أفراد أجوبة مقارنة

 االقتصادية

 
ادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي المصدر: مف إعداد الباحث اعتم         
 .spssلبرنامج

 الداللة مستوى مف أقؿ 17111 الداللة احتماؿ أف التبايف تحميؿ جدوؿ مف نجد
 بوجود القائمة البديمة الفرضية ونقبؿ جوىري فرؽ وجود عدـ فرضية ونرفض 1715
 ىذه بةونس العمؿ في المرأة مشاركة طبيعة اختالؼ بسبب اإلجابات بيف جوىري فرؽ

 .المشاركة
  45)رقـ الجدوؿ                            
 القطاع في اإلنتاج ضعؼ لسبب بالنسبة قطاع كؿ في العينة  أفراد أجوبة مقارنة

 :االقتصادي

 
 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج

 

 :االقتصادية التنمية عملية نجاح في األهم إالعامل

10.895 2 5.447 4.667 .010 
555.569 476 1.167 
566.463 478 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

 

 :االقتصادي القطاع في اإلنتاج ضعف سبب

18.170 2 9.085 5.161 .006 
838.001 476 1.761 
856.171 478 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
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 الداللة مستوى مف أقؿ 17116 الداللة احتماؿ أف التبايف تحميؿ وؿجد مف نجد
 بوجود القائمة البديمة الفرضية ونقبؿ جوىري فرؽ وجود عدـ فرضية ونرفض 1715
 الثالث القطاعات مف كؿ ربحية مستوى اختالؼ بسبب اإلجابات بيف جوىري فرؽ
  .خدمات-صناعة-زراعة)

  46)رقـ دوؿالج                             
  لممرأة أكثر المناسب العمؿ لمجاؿ بالنسبة قطاع كؿ في العينة  أفراد أجوبة مقارنة

 
المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي        
 .spssلبرنامج

 الداللة مستوى فم أقؿ 17111 الداللة احتماؿ أف التبايف تحميؿ جدوؿ مف نجد
 بوجود القائمة البديمة الفرضية ونقبؿ جوىري فرؽ وجود عدـ فرضية ونرفض 1715
  بدني وتحمؿ عممي تأىيؿ) المواصفات اختالؼ بسبب اإلجابات بيف جوىري فرؽ
 .قطاع كؿ يتطمبيا التي

 فرضيات ومناقشة,االستبياف وتفريغ االحصائي التوصيؼ عمميات وبعد
 القطاعات مف قطاع كؿ وفي المحافظتيف بيف مقارنة عممية عند نتوقؼ,البحث
 فيما وادلب حمب محافظتي بيف الموجودة الفروؽ عمى لمتعرؼ,حدة عمى الثالثة
 .البحث أسئمة يخص

 
 
 
 
 

 

 : للمرأة بالنسبة أكثر المناسب العمل مجال

49.572 2 24.786 52.429 .000 
225.033 476 .473 
274.605 478 

Between Groups 

Within Groups 
Total 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
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 :الدراسة نتائج وتحميل عرض
 
 :أدلب ومحافظة حمب محافظة بين الزراعة قطاع مقارنة-1
 

  47)رقـ الجدوؿ

 
 

 
 

 spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج

 المحافظة*  للعمل المرأة تدفع يالت األسباب 

Crosstabulation 

 

7

1 
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% 
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% 
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3.9

% 
5.3
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% 
50.0

% 
100.0

% 
1.3

% 
1.3

% 
1.3

% .7

% 
.7

% 
1.3

% 0 1 1 

.0

% 
100.0

% 
100.0

% 
.0

% 
1.3

% 
.7

% .0

% 
.7

% 
.7

% 7

6 
7

6 
15

2 
50.0

% 
50.0

% 
100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 50.0

% 
50.0

% 
100.0

% 

Coun

t % within  
 المرأة تدفع التي األسباب

 within % لعملل

 of % المحافظة

Total Coun

t % within 

 تدفعك التي األسباب ما ي

 within % للعمل

 of % المحافظة

Total Coun

t % within  
 المرأة تدفع التي األسباب

 within % للعمل

 of % المحافظة

Total Coun

t % within  
 المرأة تدفع التي األسباب

 within % للعمل

 of % المحافظة

Total Coun

t % within  
 المرأة تدفع التي األسباب

 within % للعمل

 of % المحافظة

Total Coun

t % within  
 المرأة تدفع التي األسباب

 within % للعمل

 of % المحافظة

Total 

 الحاجة

 المادية

المل

 ل

االستقلل

 ية

الطل

 ق

 مستوى ارتفاع

 التعلي 

 ما ي

 التي ألسبابا

للعم تدفعك
 ل

Tota

l 

حل

 ب
ادل

 ب

المحافظ

Tota ة

l 

=  القطاع

 زرا ة
a.  



 

97 
 

. 
 في,الزراعي القطاع في لمعامالت المادية الحالة تدني الجدوؿ السابؽ يظير

 الحاجة ىو عمميف وراء الرئيسي الدافع أف اعتبار عمى,دلبإ و حمب محافظتي
 .المادية

  48)رقـ الجدوؿ                                               

 

                    
 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج

 Crosstabulation a المحافظة*   العمل سوق في للمرأة الفعالة المشاركة أسباب

5 20 25 

20.0% 80.0% 100.0% 

6.6% 26.3% 16.4% 
3.3% 13.2% 16.4% 

66 33 99 

66.7% 33.3% 100.0% 

86.8% 43.4% 65.1% 
43.4% 21.7% 65.1% 

1 6 7 

14.3% 85.7% 100.0% 

1.3% 7.9% 4.6% 
.7% 3.9% 4.6% 

3 15 18 

16.7% 83.3% 100.0% 

3.9% 19.7% 11.8% 
2.0% 9.9% 11.8% 

1 2 3 

33.3% 66.7% 100.0% 

1.3% 2.6% 2.0% 
.7% 1.3% 2.0% 

76 76 152 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق لعملا سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 

 المرتفع التعليمي المستوى

 اقامتها مكان

 العمر

 تمتلكها التي والمهارات الخبرات

 أخرى أسباب

 المشاركة ان
 في للمرأة الفعالة

 العمل سوق
 تتعلق

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع
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 مشاركة فعالية مدى تحديد في اإلقامة لمكاف الكبيرة األىميةالجدوؿ السابؽ  يظير
 أو حمب مدينة في سواء,الزراعي القطاع في لمعامالت بالنسبة لعمؿا سوؽ في المرأة
 النسائية المشاركة نوعية تحديد في التعميمي المستوى دور إىماؿ مالحظة مع,ادلب
 ضعؼ إلى مرده وىذا,المحافظتيف عمى ينطبؽ ايضا األمر وىذا,العمؿ سوؽ في

 في العمـ ألىمية تقديرىف عدـ وبالتالي القطاع ىذا في لمعامالت التعميمي المستوى
 مجاؿ في العمؿ أف إلى إضافة,الخصوص وجو عمى العمؿ سوؽ وفي,عامة الحياة

.تعبيرىف حد عمى معينة عممية مؤىالت اليتطمب الزراعة  

                          94)رقـ الجدوؿ                                           

 

  Crosstabulation المحافظة*  المرأة  مل تعيق التي العوائق

27 40 67 

40.3% 59.7% 100.0% 

35.5% 52.6% 44.1% 
17.8% 26.3% 44.1% 

10 12 22 

45.5% 54.5% 100.0% 

13.2% 15.8% 14.5% 
6.6% 7.9% 14.5% 

39 9 48 

81.3% 18.8% 100.0% 

51.3% 11.8% 31.6% 
25.7% 5.9% 31.6% 

0 15 15 

.0% 100.0% 100.0% 

.0% 19.7% 9.9% 

.0% 9.9% 9.9% 
76 76 152 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within العوامل  ي ما 

 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العوامل  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العوامل  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within ةالمحافظ 
% of Total 
Count 

% within العوامل  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العوامل  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within المحافظة 
% of Total 

 العادات

 والتقاليد

 الطبيعة

 الجسدية

 المنزلية األ با 

 التعليمي مستوا ا تدني

 العوامل  ي ما
  مل تعيق التي

 برأيك؟ المرأة

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع
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 .spssلمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامجا
 كؿ في المرأة عمؿ عمى والتقاليد لمعادات مباشراً  سمبياً  اً تأثير الجدوؿ السابؽ  يظير
 في المدروستيف البيئتيف بيف الكبير التشابو إلى يعود وىذا,وادلب حمب محافظتي مف

 .والتقاليد العادات
 

  03)رقـ الجدوؿ                          

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 

                                                                 
 
 
 
 
 

  Crosstabulation المحافظة*  للمرأة المناسب المكان

63 43 106 

59.4% 40.6% 100.0% 

82.9% 56.6% 69.7% 
41.4% 28.3% 69.7% 

13 33 46 

28.3% 71.7% 100.0% 

17.1% 43.4% 30.3% 
8.6% 21.7% 30.3% 

 76 76 152 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within المكان  و ما 
 برأيك؟ للمرأة المناسب

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المكان  و ما 
 برأيك؟ للمرأة المناسب

% within المحافظة 
% of Total 

Count 

% within المكان  و ما 
 برأيك؟ للمرأة المناسب

% within المحافظة 

% of Total 

 المنزل في

 معا   االثنين

 

 

 المكان  و ما
 للمرأة المناسب

 برأيك؟

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع
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 وخاصة,الزراعي القطاع في تالعامال لدى عاماً  ميالً  الجدوؿ السابؽ مف يالحظ
 المنزؿ بيف الجمع عمى المنزؿ في العمؿ تفضيؿ إلى,حمب في العامالت
 .الميني تأىيميف وضعؼ,العممية الحياة في وخبراتيف مياراتيف لضعؼ نظرا,والعمؿ

  51)رقـ الجدوؿ                                              

 
 .spssمف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامجصدر:الم

  Crosstabulation المحافظة( الزواج حال في)للعمل المرأة خروج من الزوج موقع

21 31 52 

40.4% 59.6% 100.0% 

27.6% 40.8% 34.2% 
13.8% 20.4% 34.2% 

0 4 4 

.0% 100.0% 100.0% 

.0% 5.3% 2.6% 

.0% 2.6% 2.6% 
24 19 43 

55.8% 44.2% 100.0% 

31.6% 25.0% 28.3% 
15.8% 12.5% 28.3% 

1 0 1 

100.0% .0% 100.0% 

1.3% .0% .7% 
.7% .0% .7% 

30 22 52 

57.7% 42.3% 100.0% 

39.5% 28.9% 34.2% 
19.7% 14.5% 34.2% 

76 76 152 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within و متزوجة؟ما كنت اذا  

 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ كخروج من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 

 مسا د ايجابي

 معيق سلبي

 حيادء

 أخرى

 متزوجة غير

 متزوجة؟ما كنت اذا
 زوجك موقع  و
 للعمل؟ خروجك من

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع
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 مسألة مف األزواج موقؼ في الكبيرة االيجابية مف نوع ظيور الجدوؿ مف يالحظ
 .وادلب حمب محافظتي عمى ينطبؽ األمر وىذا,لمعمؿ زوجاتيف خروج

  52)رقـ الجدوؿ                                     

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج

 المحافظة*  والعمل المنزل بين  لىالتوفيق قدرتها  د /أو العاملة المرأة  قدرة سبب

Crosstabulation 
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100.0
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1.3
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71.4

% 
28.6
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100.0
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6.6
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2.6
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4.6

% 3.3
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1.3

% 
4.6
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100.0
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100.0
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100.0
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100.0
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100.0
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% 
50.0

% 
100.0

% 

Coun

t % within تستطيع  ل 

 المنزل بين التوفيق العاملة المرأة

 within % والعمل؟

 of % المحافظة

Total Coun

t % within تستطيع  ل 

 المنزل بين التوفيق عاملةال المرأة

 within % والعمل؟

 of % المحافظة

Total Coun

t % within تستطيع  ل 

 المنزل بين التوفيق العاملة المرأة

 within % والعمل؟

 of % المحافظة

Total Coun

t % within تستطيع  ل 

 المنزل بين التوفيق العاملة المرأة

 within % والعمل؟

 of % المحافظة

Total Coun

t % within تستطيع  ل 

 المنزل بين التوفيق العاملة المرأة

 within % والعمل؟

 of % المحافظة

Total Coun

t % within تستطيع  ل 

 المنزل بين التوفيق العاملة المرأة

 within % والعمل؟

 of % المحافظة

Total Coun

t % within تستطيع  ل 

 المنزل بين لتوفيقا العاملة المرأة

 within % والعمل؟

 of % المحافظة

Total Coun

t % within تستطيع  ل 

 المنزل بين التوفيق العاملة المرأة

 within % والعمل؟

 of % المحافظة

Total 

 حيث من  ملها طبيعة

 السهولة

 الزوج د  

 لها

 أو األوالد وجود  د 

 كثرته 

أخر

 ى

 والجسدء النفسي الضغط

 تعدد  ن الناتج

 المها 

 الزوج تشجيع  د 

 لها

 وجود

 األوالد

  ل

 المرأة تستطيع

 التوفيق العاملة

المنز بين

والعمل ل
 ؟

Tota

l 

حل

 ب
ادل

 ب

المحافظ

Tota ة

l 

=  القطاع

 زرا ة
a.  
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 بيف التوفيؽ عمى المرأة قدرة تحدد التي ىي العمؿ سيولة أف الجدوؿ مف يالحظ
 حمب في,الزراعي القطاع في لمعامالت بالنسبة كبير بشكؿ والعمؿ المنزؿ
 بعض بالقسوة يتسـ الذي الزراعي العمؿ طبيعة إلى نرده أف يمكف وىذا,وادلب
 .الشيء

 
  53)رقـ الجدوؿ                                      

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 ضعؼ يرددف ادلب محافظة في تالزراعيا العامالت أغمب أف الجدوؿ مف يالحظ
 وىذا,المتوافرة األعماؿ نوعية إلى بالذكور مقارنة العمؿ سوؽ في األنثوية العمالة
 وذلؾ,تنوعيا وقمة المحافظة في المتوافرة األعماؿ محدودية إلى الحاؿ بطبيعة يعود

  Crosstabulation المحافظة*  باإلناث مقارنة العمل سوق في الذكور نسبة ارتفاع سبب

59 28 87 

67.8% 32.2% 100.0% 

77.6% 36.8% 57.2% 
38.8% 18.4% 57.2% 

13 32 45 

28.9% 71.1% 100.0% 

17.1% 42.1% 29.6% 
8.6% 21.1% 29.6% 

3 16 19 

15.8% 84.2% 100.0% 

3.9% 21.1% 12.5% 
2.0% 10.5% 12.5% 

1 0 1 

100.0% .0% 100.0% 

1.3% .0% .7% 
.7% .0% .7% 

76 76 152 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within في الذكور نسبة ارتفاع 

 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within في الذكور نسبة ارتفاع 
 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within في الذكور نسبة ارتفاع 
 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within في الذكور نسبة ارتفاع 
 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق

% within ظةالمحاف 
% of Total 
Count 

% within في الذكور نسبة ارتفاع 
 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق

% within المحافظة 
% of Total 

  لى الذكور العمل أصحاب تفضيل
 اإلناث

 المجتمع في المتوافرة األ مال نو ية

 المرأة امكانيات و قدرات في الضعع

 أخرى

 نسبة ارتفاع
 سوق يف الذكور

 مقارنة العمل
 الى يعود باإلناث

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع
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 العمالة ضعؼ يرددف المواتي حمب محافظة في الزراعيات العامالت عكس عمى
 عمى لمذكور العمؿ أصحاب تفضيؿ إلى بالذكور مقارنة العمؿ سوؽ في ةاألنثوي
 بقدرات القناعة وعدـ,المحافظة في العاـ المزاج إلى نرده أف يمكف وىذا,اإلناث

مكانات  .العمؿ في المرأة وا 
  54)رقـ الجدوؿ                                            

 

 .spssر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامجالمصد

  Crosstabulation المحافظة  * العاملت النسا  نسبة لزيادة المؤدء االسبب

20 41 61 

32.8% 67.2% 100.0% 

26.3% 53.9% 40.1% 
13.2% 27.0% 40.1% 

8 17 25 

32.0% 68.0% 100.0% 

10.5% 22.4% 16.4% 
5.3% 11.2% 16.4% 

17 7 24 

70.8% 29.2% 100.0% 

22.4% 9.2% 15.8% 
11.2% 4.6% 15.8% 

31 9 40 

77.5% 22.5% 100.0% 

40.8% 11.8% 26.3% 

20.4% 5.9% 26.3% 

0 2 2 

.0% 100.0% 100.0% 

.0% 2.6% 1.3% 

.0% 1.3% 1.3% 
76 76 152 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within زيادة  لى العمل ان 

 : خلل من يكون العاملت النسا  نسبة
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within زيادة  لى العمل ان 

 : خلل من يكون تالعامل النسا  نسبة
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within زيادة  لى العمل ان 

 : خلل من يكون العاملت النسا  نسبة
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within زيادة  لى العمل ان 

 : خلل من يكون العاملت النسا  نسبة
% within المحافظة 

% of Total 

Count 
% within زيادة  لى العمل ان 

 : خلل من يكون العاملت النسا  نسبة
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within زيادة  لى العمل ان 

 : خلل من يكون العاملت النسا  نسبة
% within المحافظة 

% of Total 

 تعليمها مستوى رفع

 للمرأة الكبير بالدور المجتمع تو ية

 للمرأة االجتما ية الخدمات توفير
 العاملة

 والقوانين التشريعات اصدار
 المرأة لعمل الدا مة

 أخرى

 العمل ان
 زيادة  لى
 النسا  نسبة

 العاملت
 من يكون

 : خلل

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع



 

114 
 

 دوراً  فيير   الزراعة مجاؿ في)إدلب محافظة في العامالت أف الجدوؿ السابؽ يبيف
 في العامالت مف العمؿ سوؽ في العامالت النساء نسبة زيادة في لمتعميـ أكبر

 .المحافظتيف كال في المتوافرة األعماؿ طبيعة إلى رده يمكف وىذ,حمب محافظة
  55)رقـ الجدوؿ                                         

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 خاصال القطاع في العمؿ عمى العاـ القطاع في لمعمؿ تفضيالً  الجدوؿ مف يالحظ
 كؿ بيا يتمتع التي المزايا إلى يعود وىذا,المحافظتيف كال في لممفحوصات بالنسبة
 .وظروفيا المرأة لرغبات المزايا تمؾ مالئمة ومدى االخر القطاع عف قطاع

 
 
 

  Crosstabulation ظةالمحاف  * للمرأة المفضل العمل قطاع

70 46 116 
60.3% 39.7% 100.0% 
92.1% 60.5% 76.3% 
46.1% 30.3% 76.3% 

3 6 9 
33.3% 66.7% 100.0% 

3.9% 7.9% 5.9% 
2.0% 3.9% 5.9% 

3 16 19 
15.8% 84.2% 100.0% 

3.9% 21.1% 12.5% 
2.0% 10.5% 12.5% 

0 8 8 
.0% 100.0% 100.0% 
.0% 10.5% 5.3% 
.0% 5.3% 5.3% 

76 76 152 
50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within في العمل تفضلين  ل: 

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within في العمل تفضلين  ل: 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within في العمل تفضلين  ل: 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within في العمل تفضلين  ل: 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within في العمل تفضلين  ل: 
% within المحافظة 

% of Total 

 العا  القطاع

 الخا  القطاع

 (المنزل)المستقل

 أخرى

 تفضلين  ل
 :في العمل

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع
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  56)رقـ الجدوؿ                                            

 

 .spssالباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامجالمصدر: مف إعداد 
 التي العمؿ في االستمرارية أف يروف حمب محافظة في المفحوصات أف الجدوؿ يبيف

 عدد لضخامة نظرا القطاع ىذا مزايا أىـ ىي فيو لمعامميف العاـ القطاع يؤمنيا
 رغبة يولد مما ,البديؿ رتوف)العمؿ عمى الطمب زيادة وبالتالي المحافظة في السكاف
 يتسـ الزراعي العمؿ أف خاصة,عمميا عمى الحفاظ بضرورة العاممة لدى

 ىي العاـ لمقطاع ميزة أىـ أف يروف ادلب محافظة في العامالت أما,بالموسمية
 قطاع في العاممة تعيشيا التي لممعاناة مرده وىذا,وظروفيا المرأة لطبيعة مراعاتو
 .الزراعة

       Crosstabulation المحافظة*  للمرأة بالنسبة العا  القطاع في العمل مزايا

5 37 42 

11.9% 88.1% 100.0% 

6.6% 48.7% 27.6% 
3.3% 24.3% 27.6% 

67 17 84 

79.8% 20.2% 100.0% 

88.2% 22.4% 55.3% 
44.1% 11.2% 55.3% 

4 21 25 

16.0% 84.0% 100.0% 

5.3% 27.6% 16.4% 
2.6% 13.8% 16.4% 

0 1 1 

.0% 100.0% 100.0% 

.0% 1.3% .7% 

.0% .7% .7% 
76 76 152 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within العمل مزايا  ي ما 

 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة العا  اعالقط في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 

 لطبيعة العا  القطاع را اةم
 وظروفها المرأة

 التي العمل في االستمرارية
 العا  القطاع يؤمنها

 اإلجتما ية للتأمينات توفيره

 أخرى

 مزايا  ي ما
 في العمل
 العا  القطاع
 للمرأة؟ بالنسبة

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع
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  57)رقـ الجدوؿ                                              

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 

 يروف وادلب حمب محافظتي في الزراعة قطاع في العامالت أف الجدوؿ السابؽ يبيف
 اعتبار عمى,القطاع ليذا بالنسبة ميزة أىـ ىو ورأج مف الخاص القطاع يقدمو ما أف
 بالشكؿ المرأة ظروؼ مراعاة و العمؿ في باالستمرارية اليتسـ الخاص القطاع أف

 .العاـ القطاع بو يتسـ الذي
 
 
 
 
 
 

  Crosstabulation المحافظة*  للمرأة بالنسبة الخا  عالقطا في العمل مزايا

69 45 114 

60.5% 39.5% 100.0% 

90.8% 59.2% 75.0% 
45.4% 29.6% 75.0% 

3 28 31 

9.7% 90.3% 100.0% 

3.9% 36.8% 20.4% 
2.0% 18.4% 20.4% 

4 3 7 

57.1% 42.9% 100.0% 

5.3% 3.9% 4.6% 
2.6% 2.0% 4.6% 

76 76 152 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within العمل مزايا  ي ما 

 للمرأة؟ بالنسبة الخا  القطاع في
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 أة؟للمر بالنسبة الخا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة الخا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة الخا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 

 المرتفعة األجور

 للمهارات فيه العمل ةملئم
 المرأة تمتلكها التي والخبرات

 أخرى

 العمل مزايا  ي ما
 الخا  القطاع في

 للمرأة؟ بالنسبة

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع



 

117 
 

  58)رقـ الجدوؿ                                               

 

 .spssداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامجالمصدر: مف إع
 الجدوؿ خالؿ مف وادلب حمب محافظتي في الزراعي القطاع في العامالت تظير
 عممية نجاح عوامؿ أىـ أنيا حيث مف العمؿ سوؽ في المرأة لمشاركة كبيرا تأييدا
 المشاركة أىمية بمدى صاتالمفحو  مف كبير إلماـ إلى يشير وىذا,االقتصادية التنمية
 .االقتصادية التنمية عممية عمى ذلؾ وتأثير العمؿ سوؽ في النسائية

  Crosstabulation المحافظة*  االقتصادية التنمية  ملية نجاح أسباب أ  

63 32 95 

66.3% 33.7% 100.0% 

82.9% 42.1% 62.5% 
41.4% 21.1% 62.5% 

7 31 38 

18.4% 81.6% 100.0% 

9.2% 40.8% 25.0% 
4.6% 20.4% 25.0% 

2 3 5 

40.0% 60.0% 100.0% 

2.6% 3.9% 3.3% 
1.3% 2.0% 3.3% 

3 10 13 

23.1% 76.9% 100.0% 

3.9% 13.2% 8.6% 
2.0% 6.6% 8.6% 

1 0 1 

100.0% .0% 100.0% 

1.3% .0% .7% 
.7% .0% .7% 

76 76 152 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within ملية نجاح ان  

 : لى يتوقع االقتصادية التنمية
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 

 العمل سوق في المرأة مشاركة

 والثروات الموارد توافر

 السياسية األوضاع اراستقر

 والتعلي  بالعل  اال تما 

 أخرى

  ملية نجاح ان
 االقتصادية التنمية

 : لى يتوقع

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع
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  59)رقـ الجدوؿ                                          

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 مكاف أعطيف حمب محافظة في المفحوصات أف الجدوؿ السابؽ خالؿ مف لنا يتضح
 لدييف صعوبة إلى يشير األمر وىذا,عمميف مجاؿ اختيار في األكبر التأثير األقامة

 وراء تقؼ التي األسباب عف النظر بغض,المناسب العمؿ عف بحثا التنقؿ في
 األىمية العممي التحصيؿ مستوى فيعطيف ادلب محافظة في العامالت أما,ذلؾ

 التعميمي المستوى في انخفاض إلى يشير قد وىذا,عمميف مجاؿ اختيار في الكبرى
 مف كبيرا قدرا اليتطمب الزراعي القطاع في العمؿ أف اعتبار عمى, العامالت ليؤالء

 . العممي التحصيؿ

  Crosstabulation المحافظة  *  ملها مجال المرأة اختيار سبب

8 32 40 

20.0% 80.0% 100.0% 

10.5% 42.1% 26.3% 
5.3% 21.1% 26.3% 

59 12 71 

83.1% 16.9% 100.0% 

77.6% 15.8% 46.7% 
38.8% 7.9% 46.7% 

2 10 12 

16.7% 83.3% 100.0% 

2.6% 13.2% 7.9% 
1.3% 6.6% 7.9% 

7 22 29 

24.1% 75.9% 100.0% 

9.2% 28.9% 19.1% 
4.6% 14.5% 19.1% 

76 76 152 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within الذء السبب  و ما 

 : ملك مجال الختيار يدفعك
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within محافظةال 
% of Total 

 تمتلكينه الذء العلمي التحصيل مستوى

 اإلقامة مكان

 للطبيعة العمل مجال ملئمة

 األنثوية

 السائدة والتقاليد العادات

 الذء السبب  و ما
 الختيار يدفعك
 : ملك مجال

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع
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  61)رقـ الجدوؿ                                             

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 إلى,المحافظتيف في العامالت مستوى وعمى السابؽ الجدوؿ في الواردة البيانات تشير
 القطاع في االنتاج ضعؼ عمى األجور معدالت انخفاض يمعبو الذي الكبير الدور

  Crosstabulation المحافظة  *  االقتصادء طاعالق في اإلنتاج ضعع سبب

7 19 26 

26.9% 73.1% 100.0% 

9.2% 25.0% 17.1% 
4.6% 12.5% 17.1% 

49 36 85 

57.6% 42.4% 100.0% 

64.5% 47.4% 55.9% 
32.2% 23.7% 55.9% 

3 5 8 

37.5% 62.5% 100.0% 

3.9% 6.6% 5.3% 
2.0% 3.3% 5.3% 

3 14 17 

17.6% 82.4% 100.0% 

3.9% 18.4% 11.2% 
2.0% 9.2% 11.2% 

14 2 16 

87.5% 12.5% 100.0% 

18.4% 2.6% 10.5% 
9.2% 1.3% 10.5% 

76 76 152 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within ضعع سبب  و ما 

 االقتصادء القطاع في اإلنتاج
 :برأيك فيه تعملين الذء

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 قتصادءاال القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :رأيكب فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 

 للعاملين العلمي المستوى ضعع

 األجور معدالت انخفاض

 العاملين أدوار تعدد

 الحديثة التقنيات استخدا   د 

 العمل في المحاسبة مبدأ يابغ

 ضعع سبب  و ما
 القطاع في اإلنتاج

 الذء االقتصادء
 :برأيك فيه تعملين

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع
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 عمى ذلؾ وانعكاس القطاع ىذا في لمعامالت المادية الحالة لتردي نتيجة,الزراعي
 .العمؿ في مردودىف

 
  61)رقـ الجدوؿ                                         

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 كال وفي, الزراعي القطاع في العامالت لدى بيا البأس رغبة السابؽ الجدوؿ يظير

 ظروؼ مف األخرى القطاعات توفره ماقد نتيجة, عمميف قطاع بتغيير,المحافظتيف
 .أفضؿ عمؿ

 
 
 
 
 

  Crosstabulation المحافظة*  للمرأة بالنسبة أكثر المناسب العمل مجال

38 23 61 

62.3% 37.7% 100.0% 

50.0% 30.3% 40.1% 
25.0% 15.1% 40.1% 

1 4 5 

20.0% 80.0% 100.0% 

1.3% 5.3% 3.3% 
.7% 2.6% 3.3% 

37 49 86 

43.0% 57.0% 100.0% 

48.7% 64.5% 56.6% 
24.3% 32.2% 56.6% 

76 76 152 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within العمل مجاالت من أء 

 ؟ للمرأة بالنسبة أكثر مناسب التالية
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل مجاالت من أء 
 ؟ للمرأة بالنسبة أكثر مناسب التالية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مجاالت من أء 
 ؟ للمرأة بالنسبة أكثر مناسب اليةالت

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مجاالت من أء 
 ؟ للمرأة بالنسبة أكثر مناسب التالية

% within المحافظة 
% of Total 

 الزرا ة في العمل

 الصنا ة في العمل

 الخدمات في العمل

 العمل مجاالت من أء
 بالنسبة أكثر مناسب التالية

 ؟ للمرأة

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع
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  62)رقـ الجدوؿ                                        

 

 .spssمعطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى
 حد عمى المحافظتيف وفي الزراعي القطاع في العامالت أف السابؽ الجدوؿ يبيف
 في لالستمرار يدفعيف مما,المادية الحالة في ضعؼ مف يعانيف,سواء

 يدفع مما,عاتقيف عمى الممقاة المياـ تعدد نتيجة كبيرة ضغوط ومف,عمميف
 .العمؿ بترؾ لمتفكير منيف البعض

  Crosstabulation المحافظة*  العمل ترك  د / أو بترك المرأة رغبة سبب

47 21 68 
69.1% 30.9% 100.0% 
61.8% 27.6% 44.7% 
30.9% 13.8% 44.7% 

1 6 7 
14.3% 85.7% 100.0% 

1.3% 7.9% 4.6% 
.7% 3.9% 4.6% 

0 3 3 
.0% 100.0% 100.0% 
.0% 3.9% 2.0% 
.0% 2.0% 2.0% 

0 1 1 
.0% 100.0% 100.0% 
.0% 1.3% .7% 
.0% .7% .7% 

23 39 62 
37.1% 62.9% 100.0% 
30.3% 51.3% 40.8% 
15.1% 25.7% 40.8% 

3 1 4 
75.0% 25.0% 100.0% 

3.9% 1.3% 2.6% 
2.0% .7% 2.6% 

2 5 7 
28.6% 71.4% 100.0% 

2.6% 6.6% 4.6% 
1.3% 3.3% 4.6% 

76 76 152 
50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 

  لى القدرة  د  بسبب نع 
 والعمل المنزل بين التوفيق

 مجال تلبية  د  بسبب نع 
 لطموحك  ملك

 المجتمع مضايقة بسبب نع 

 أخرى ألسباب نع 

 الحاجة بسبب ال

 المادية

 مجال ملئمة بسبب ال 
 وظروفك لطبيعتك  ملك

 لك حقق العمل ألن ال
 الحياة في االستقللية

  ل
 تفكرين
 بترك
 العمل؟

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a زرا ة=  القطاع
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 :الصناعة قطاع في أدلب ومحافظة حمب محافظة بين المقارنة-
  63)رقـ الجدوؿ

 
المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي 

 .spssلبرنامج

 Crosstabulation a المحافظة*  للعمل المرأة تدفع التي األسباب

13 17 30 

43.3% 56.7% 100.0% 

59.1% 77.3% 68.2% 
29.5% 38.6% 68.2% 

1 2 3 

33.3% 66.7% 100.0% 

4.5% 9.1% 6.8% 
2.3% 4.5% 6.8% 

6 1 7 

85.7% 14.3% 100.0% 

27.3% 4.5% 15.9% 
13.6% 2.3% 15.9% 

1 0 1 

100.0% .0% 100.0% 

4.5% .0% 2.3% 
2.3% .0% 2.3% 

0 2 2 

.0% 100.0% 100.0% 

.0% 9.1% 4.5% 

.0% 4.5% 4.5% 
1 0 1 

100.0% .0% 100.0% 

4.5% .0% 2.3% 
2.3% .0% 2.3% 

22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within ما ي 

 للعمل تدفعك التي األسباب
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ما ي 
 للعمل تدفعك التي األسباب

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ما ي 
 للعمل تدفعك التي األسباب

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ما ي 
 للعمل تدفعك التي األسباب

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ما ي 
 للعمل تدفعك التي األسباب

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ما ي 
 للعمل تدفعك التي سباباأل

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ما ي 
 للعمل تدفعك التي األسباب

% within المحافظة 
% of Total 

 المادية الحاجة

 الملل

 االستقللية

 الطلق

 الزواج سن تأخر

 أخرى أسباب

 ما ي
 األسباب

 تدفعك التي
 للعمل

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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 ادلب) الصناعي القطاع في العامالت يدفع الذي الرئيسي السبب أف نالحظ
 في لمعامالت المادية الحالة تواضع إلى يشير اوىذ,المادية الحاجة ىو لمعمؿ وحمب
 . سواء حد عمى المحافظتيف وفي الصناعي القطاع

 
  64)رقـ الجدوؿ                                            

 

 .spssاإلحصائي لبرنامجالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ 
 أعطيف المحافظتيف وفي الصناعي القطاع في المفحوصات أف الجدوؿ مف نالحظ

 سوؽ في النسائية المشاركة نوعية تحديد في كبيرة أىمية التعميمي المستوى
 الدور اإلقامة مكاف أعطيف والمواتي الزراعي القطاع في العامالت عكس عمى,العمؿ

  Crosstabulation المحافظة*  العمل سوق في للمرأة الفعالة المشاركة سبب

8 16 24 

33.3% 66.7% 100.0% 

36.4% 72.7% 54.5% 
18.2% 36.4% 54.5% 

1 3 4 

25.0% 75.0% 100.0% 

4.5% 13.6% 9.1% 
2.3% 6.8% 9.1% 

7 3 10 

70.0% 30.0% 100.0% 

31.8% 13.6% 22.7% 
15.9% 6.8% 22.7% 

6 0 6 

100.0% .0% 100.0% 

27.3% .0% 13.6% 
13.6% .0% 13.6% 

22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within الفعالة المشاركة ان 

 تتعلق العمل سوق في لمرأةل
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 

 المرتفع التعليمي المستوى

 اقامتها مكان

 تمتلكها التي والمهارات الخبرات

 أخرى ابأسب

 المشاركة ان
 في للمرأة الفعالة

 العمل سوق
 تتعلق

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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 القطاع في العمؿ طبيعة إلى يعود وىذا,  المشاركة تمؾ نوعية تحديد في األكبر
 . معينة تعميمية مؤىالت تتطمب فيي وبالتالي,بالتعقيد تتسـ والتي الصناعي

 
  65)رقـ الجدوؿ                                             

 

 .spssلتحميؿ اإلحصائي لبرنامجالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات ا
 في المرأة عمؿ عمى التأثير في والتقاليد لمعادات السمبي الدور السابؽ الجدوؿ يبيف

ف المحافظتيف في العامالت عمى ينعكس التأثير وىذا الصناعي القطاع  بدرجة وا 

  Crosstabulation المحافظة*  المرأة  مل تعيق التي العوامل

10 14 24 

41.7% 58.3% 100.0% 

45.5% 63.6% 54.5% 
22.7% 31.8% 54.5% 

2 2 4 

50.0% 50.0% 100.0% 

9.1% 9.1% 9.1% 
4.5% 4.5% 9.1% 

10 0 10 

100.0% .0% 100.0% 

45.5% .0% 22.7% 
22.7% .0% 22.7% 

0 6 6 

.0% 100.0% 100.0% 

.0% 27.3% 13.6% 

.0% 13.6% 13.6% 
22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within العوامل  ي ما 

 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العوامل  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العوامل  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العوامل  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العوامل  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within المحافظة 
% of Total 

 العادات

 والتقاليد

 الطبيعة

 الجسدية

 المنزلية األ با 

 التعليمي مستوا ا تدني

 العوامل  ي ما
  مل تعيق التي

 برأيك؟ المرأة

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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 عمؿ أنو اعتبار عمى, الصناعي العمؿ في المرأة تقبؿ عدـ إلى ذلؾ ويعود,متفاوتة
 . مجتمعنا في المرأة واليناسب بالذكورية سـيت

  66)رقـ الجدوؿ                                         

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج

 Crosstabulation a المحافظة*  الزواج حال في)للعمل المرأة خروج من الزوج موقع

7 18 25 

28.0% 72.0% 100.0% 

31.8% 81.8% 56.8% 
15.9% 40.9% 56.8% 

1 0 1 

100.0% .0% 100.0% 

4.5% .0% 2.3% 
2.3% .0% 2.3% 

8 0 8 

100.0% .0% 100.0% 

36.4% .0% 18.2% 
18.2% .0% 18.2% 

6 0 6 

100.0% .0% 100.0% 

27.3% .0% 13.6% 
13.6% .0% 13.6% 

0 4 4 

.0% 100.0% 100.0% 

.0% 18.2% 9.1% 

.0% 9.1% 9.1% 
22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within و متزوجة؟ما كنت اذا  

 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within و مامتزوجة؟ كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 

 مسا د ايجابي

 معيق سلبي

 حيادء

 أخرى

 متزوجة غير

 ة؟مامتزوج كنت اذا
 زوجك موقع  و
 للعمل؟ خروجك من

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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, لمعمؿ وجاتيـز  خروج مف األزواج موقؼ في التطور مف نوع الجدوؿ مف يالحظ
ف  في لمعمؿ الزوجة خروج ألف,حمب مف أكثر ادلب في ممحوظ التطور ىذا كاف وا 

 حمب محافظة في العمؿ طبيعة أف اعتبار عمى,التعقيد مف شيء فيو حمب محافظة
 .ادلب محافظة مف أكثر ومتنوعة نشطة محافظة ألنيا,بالتعقيد تتسـ
 

  67)رقـ لجدوؿا                                       

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج

  Crosstabulation المحافظة*  للمرأة المناسب المكان

16 1 17 

94.1% 5.9% 100.0% 

72.7% 4.5% 38.6% 
36.4% 2.3% 38.6% 

   

   

   
   

6 21 27 

22.2% 77.8% 100.0% 

27.3% 95.5% 61.4% 
13.6% 47.7% 61.4% 

   

   

   
   

22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within المكان  و ما 
 برأيك؟ للمرأة المناسب

% within المحافظة 
% of Total 

 
 
 
 
 
Count 

% within المكان  و ما 
 برأيك؟ للمرأة المناسب

% within المحافظة 
% of Total 

 
 
 
 
 
Count 

% within المكان  و ما 
 برأيك؟ للمرأة المناسب

% within المحافظة 
% of Total 

 المنزل في

 

 معا   االثنين

 

 المكان  و ما
 للمرأة المناسب

 برأيك؟

Total 

 ادلب بحل
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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 الصناعي القطاع في العامالت مف رغبة ىناؾ أف الجدوؿ السابؽ مف نالحظ
 حمب محافظة في أما,, ادلب محافظة في وخارجو المنزؿ داخؿ العمؿ بيف لمتوفيؽ

 يعود قد وىذا, الصناعي القطاع في لمعامالت األنسب الحؿ ىو المنزؿ في البقاءف
 . المنزؿ وفي العمؿ في إلييف الموكمة المياـ طبيعة إلى
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  68)رقـ الجدوؿ                                              

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 

  Crosstabulation المحافظة والعمل المنزل بين التوفيق  لى قدرتها  د / أو العاملة المرأة قدرة سبب

13 12 25 

52.0% 48.0% 100.0% 

59.1% 54.5% 56.8% 
29.5% 27.3% 56.8% 

4 8 12 

33.3% 66.7% 100.0% 

18.2% 36.4% 27.3% 
9.1% 18.2% 27.3% 

1 1 2 

50.0% 50.0% 100.0% 

4.5% 4.5% 4.5% 
2.3% 2.3% 4.5% 

3 0 3 

100.0% .0% 100.0% 

13.6% .0% 6.8% 
6.8% .0% 6.8% 

0 1 1 

.0% 100.0% 100.0% 

.0% 4.5% 2.3% 

.0% 2.3% 2.3% 
1 0 1 

100.0% .0% 100.0% 

4.5% .0% 2.3% 
2.3% .0% 2.3% 

22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within المرأة تستطيع  ل 

 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 

 السهولة حيث من  ملها طبيعة

 لها الزوج د  

 كثرته  أو األوالد وجود  د 

 أخرى

 لها الزوج تشجيع  د 

 األوالد وجود

 تستطيع  ل
 العاملة المرأة

 بين التوفيق
 والعمل؟ المنزل

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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 المنزؿ بيف التوفيؽ عمى الصناعي القطاع في العاممة المرأة قدرة أف ىنا يالحظ
 حيث مف عمميا بطبيعة أوال ترتبط, وادلب حمب محافظتي وفي والعمؿ
 تعيؽ قد الصعوبة مف بشيء يتسـ دق الصناعي العمؿ أف اعتبار عمى,السيولة
 .وخارجو المنزؿ في العمؿ بيف التوفيؽ مف المرأة

 
 
 
 

  69)رقـ الجدوؿ

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج

  Crosstabulation المحافظة*  باإلناث مقارنة العمل سوق في الذكور نسبة ارتفاع أسباب

12 9 21 

57.1% 42.9% 100.0% 

54.5% 40.9% 47.7% 
27.3% 20.5% 47.7% 

9 8 17 

52.9% 47.1% 100.0% 

40.9% 36.4% 38.6% 
20.5% 18.2% 38.6% 

1 5 6 

16.7% 83.3% 100.0% 

4.5% 22.7% 13.6% 
2.3% 11.4% 13.6% 

22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within في الذكور نسبة ارتفاع 

 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within في الذكور نسبة ارتفاع 
 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within في الذكور نسبة ارتفاع 
 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within في الذكور نسبة ارتفاع 
 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق

% within المحافظة 
% of Total 

  لى الذكور العمل أصحاب تفضيل
 اإلناث

 المجتمع في المتوافرة األ مال نو ية

 المرأة امكانيات و قدرات في الضعع

 الذكور نسبة ارتفاع
 العمل سوق في
 يعود باإلناث مقارنة

 الى

Total 

 ادلب حلب
 ةالمحافظ

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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 الذي وى المرأة وامكانات قدرات في العمؿ أصحاب قناعة عدـ أف يالحظ
 حد عمى المحافظتيف وفي, الصناعي القطاع في العامالت النساء نسبة يضعؼ
 . سواء

 
  71)رقـ الجدوؿ                                          

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 توعية أف يروف الصناعي القطاع في العامالت أفؿ أعاله الجدو  مف يالحظ

 نسبة لزيادة ىاـ سبب ىو العمؿ في العاممة لممرأة األساسي بالدور المجتمع
ف, مجتمعنا في البالية والتقاليد العادات سيطرة نتيجة,العمؿ سوؽ في العامالت  وا 

 Crosstabulation a المحافظة  * العاملت النسا  نسبة لزيادة المؤدء السبب

7 10 17 

41.2% 58.8% 100.0% 

31.8% 45.5% 38.6% 
15.9% 22.7% 38.6% 

11 10 21 

52.4% 47.6% 100.0% 

50.0% 45.5% 47.7% 
25.0% 22.7% 47.7% 

4 1 5 

80.0% 20.0% 100.0% 

18.2% 4.5% 11.4% 
9.1% 2.3% 11.4% 

0 1 1 

.0% 100.0% 100.0% 

.0% 4.5% 2.3% 

.0% 2.3% 2.3% 

22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within زيادة  لى العمل ان 

 : خلل من يكون العاملت نسا ال نسبة
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within زيادة  لى العمل ان 

 : خلل من يكون العاملت النسا  نسبة
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within زيادة  لى العمل ان 

 : خلل من يكون العاملت النسا  نسبة
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within زيادة  لى العمل ان 

 : خلل من يكون العاملت النسا  نسبة
% within المحافظة 

% of Total 

Count 
% within زيادة  لى العمل ان 

 : خلل من يكون العاملت النسا  نسبة
% within المحافظة 

% of Total 

 تعليمها مستوى رفع

 للمرأة الكبير لدوربا المجتمع تو ية

 للمرأة االجتما ية الخدمات توفير
 العاملة

 والقوانين التشريعات اصدار
 المرأة لعمل الدا مة

  لى العمل ان
 زيادة

 العاملت النسا  نسبة
 خلل من يمون

: 

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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 النساء نسبة رفع في العمـ دور ييممف لـ الصناعي القطاع في العامالت كانت
 . العامالت

  71)رقـ الجدوؿ                                        

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 كال وفي,الصناعي القطاع في العامالت أف الجدوؿ مف يالحظ

 وذلؾ,لدييف لمعمؿ المفضؿ القطاع ىو العاـ قطاعال أف يروف,المحافظتيف
 .قطاع كؿ يقدميا التي المزايا بحسب

 
 
 
 
 
 

  Crosstabulation المحافظة*   العاملة للمرأة المفضل القطاع

21 20 41 
51.2% 48.8% 100.0% 
95.5% 90.9% 93.2% 
47.7% 45.5% 93.2% 

1 1 2 
50.0% 50.0% 100.0% 

4.5% 4.5% 4.5% 
2.3% 2.3% 4.5% 

0 1 1 
.0% 100.0% 100.0% 
.0% 4.5% 2.3% 
.0% 2.3% 2.3% 

22 22 44 
50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within في العمل تفضلين  ل: 

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within في العمل تفضلين  ل: 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within في العمل تفضلين  ل: 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within في العمل تفضلين  ل: 
% within المحافظة 

% of Total 

 العا  القطاع

 (المنزل)المستقل

 أخرى

 تفضلين  ل
 :في العمل

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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  72)رقـ الجدوؿ                                       

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 ميزة أىـ ىو االجتماعية لمتأمينات العاـ القطاع توفير أفسابؽ يبيف الجدوؿ ال

 أما,ادلب محافظة في الصناعي القطاع في العامالت رأي بحسب العاـ لمقطاع
 العاـ القطاع مراعاة أف فيروف حمب محافظة في الصناعي القطاع في العامالت
 التي الطبيعة ىإل يعود وىذا,القطاع ىذا مزايا أىـ ىو وظروفيا المرأة لطبيعة
 مف كؿ في العامالت تعانيو وما,محافظة كؿ في الصناعي القطاع بيا يتسـ

 .المحافظتيف
 
 
 

  Crosstabulation المحافظة*  للمرأة بالنسبة العا  القطاع في العمل مزايا

10 5 15 

66.7% 33.3% 100.0% 

45.5% 22.7% 34.1% 
22.7% 11.4% 34.1% 

9 6 15 

60.0% 40.0% 100.0% 

40.9% 27.3% 34.1% 
20.5% 13.6% 34.1% 

3 11 14 

21.4% 78.6% 100.0% 

13.6% 50.0% 31.8% 
6.8% 25.0% 31.8% 

22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within العمل مزايا  ي ما 

 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 

 لطبيعة العا  القطاع مرا اة
 وظروفها المرأة

 التي لعملا في االستمرارية
 العا  القطاع يؤمنها

 اإلجتما ية للتأمينات توفيره

 مزايا  ي ما
 القطاع في العمل

 بالنسبة العا 
 للمرأة؟

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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  73)رقـ الجدوؿ                                            

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 مايميز أىـ ىو مرتفعة أجور مف الخاص القطاع يقدمو ما أف السابؽ لجدوؿا يوضح

 عمى,وادلب حمب محافظتي في الصناعي القطاع في العامالت بنظر القطاع ىذا
 .متعددة أخرى مزايا مف العاـ القطاع مايقدمو يقدـ ال أنو اعتبار

 
 
 
 
 
 
 

  Crosstabulation المحافظة*  للمرأة بالنسبة الخا  القطاع في العمل مزايا

16 14 30 

53.3% 46.7% 100.0% 

72.7% 63.6% 68.2% 
36.4% 31.8% 68.2% 

5 7 12 

41.7% 58.3% 100.0% 

22.7% 31.8% 27.3% 
11.4% 15.9% 27.3% 

1 1 2 

50.0% 50.0% 100.0% 

4.5% 4.5% 4.5% 
2.3% 2.3% 4.5% 

22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within العمل مزايا  ي ما 

 للمرأة؟ بالنسبة الخا  القطاع في
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة الخا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within لعملا مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة الخا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة الخا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 

 المرتفعة األجور

 للمهارات فيه العمل ملئمة
 المرأة تمتلكها التي والخبرات

 أخرى

 العمل زايام  ي ما
 الخا  القطاع في

 للمرأة؟ بالنسبة

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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  74)رقـ دوؿالج                                         

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 وادلب حمب محافظتي في الصناعي القطاع في العامالت أف السابؽ الجدوؿ يوضح
 .العمؿ سوؽ في المرأة لدور التقدير مف الكثير فييا بنظرة يتمتعف

 
 

  Crosstabulation المحافظة*  االقتصادية التنمية  ملية نجاح أسباب أ  

10 10 20 

50.0% 50.0% 100.0% 

45.5% 45.5% 45.5% 
22.7% 22.7% 45.5% 

5 9 14 

35.7% 64.3% 100.0% 

22.7% 40.9% 31.8% 
11.4% 20.5% 31.8% 

3 0 3 

100.0% .0% 100.0% 

13.6% .0% 6.8% 
6.8% .0% 6.8% 

3 3 6 

50.0% 50.0% 100.0% 

13.6% 13.6% 13.6% 
6.8% 6.8% 13.6% 

1 0 1 

100.0% .0% 100.0% 

4.5% .0% 2.3% 
2.3% .0% 2.3% 

22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within ملية نجاح ان  

 : لى يتوقع االقتصادية التنمية
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within محافظةال 
% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 

 العمل سوق في المرأة مشاركة

 والثروات الموارد توافر

 السياسية األوضاع استقرار

 والتعلي  بالعل  اال تما 

 أخرى

 لية م نجاح ان
 االقتصادية التنمية

 : لى يتوقع

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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  75)رقـ الجدوؿ                                           

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 دوراً  يعطيف المحافظتيف كال في المفحوصات أف الجدوؿ السابؽ مف يالحظ

 العمؿ أف اعتبار عمى,العمؿ مجاؿ اراختي في العممي التحصيؿ لمستوى كبيراً 
 .سابقاً  ذكرنا كما معينة مؤىالت يتطمب الصناعي
 

  Crosstabulation المحافظة*   ملها مجال المرأة اختيار سبب

10 9 19 

52.6% 47.4% 100.0% 

45.5% 40.9% 43.2% 
22.7% 20.5% 43.2% 

3 1 4 

75.0% 25.0% 100.0% 

13.6% 4.5% 9.1% 
6.8% 2.3% 9.1% 

5 12 17 

29.4% 70.6% 100.0% 

22.7% 54.5% 38.6% 
11.4% 27.3% 38.6% 

2 0 2 

100.0% .0% 100.0% 

9.1% .0% 4.5% 
4.5% .0% 4.5% 

2 0 2 

100.0% .0% 100.0% 

9.1% .0% 4.5% 
4.5% .0% 4.5% 

22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within الذء السبب  و ما 

 : ملك مجال الختيار يدفعك
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 

 تمتلكينه الذء العلمي التحصيل مستوى

 اإلقامة مكان

 للطبيعة العمل مجال ملئمة

 األنثوية

 السائدة والتقاليد العادات

 أخرى

 السبب  و ما
 يدفعك الذء
 مجال الختيار

 : ملك

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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  76)رقـ الجدوؿ                                          

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 

 رددف حمب محافظة في الصناعي القطاع في العامالت أف الجدوؿ مف يالحظ
 بدرجة الحديثة التقنيات استخداـ عدـ إلى الصناعي القطاع في اإلنتاج ضعؼ

  Crosstabulation المحافظة*  االقتصادء القطاع في اإلنتاج ضعع سبب

5 13 18 

27.8% 72.2% 100.0% 

22.7% 59.1% 40.9% 
11.4% 29.5% 40.9% 

7 8 15 

46.7% 53.3% 100.0% 

31.8% 36.4% 34.1% 
15.9% 18.2% 34.1% 

1 0 1 

100.0% .0% 100.0% 

4.5% .0% 2.3% 
2.3% .0% 2.3% 

8 1 9 

88.9% 11.1% 100.0% 

36.4% 4.5% 20.5% 
18.2% 2.3% 20.5% 

1 0 1 

100.0% .0% 100.0% 

4.5% .0% 2.3% 
2.3% .0% 2.3% 

22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within ضعع سبب  و ما 

 االقتصادء القطاع في اإلنتاج
 :برأيك فيه تعملين الذء

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within لمحافظةا 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 

 للعاملين العلمي المستوى ضعع

 األجور معدالت خفاضان

 العاملين أدوار تعدد

 الحديثة التقنيات استخدا   د 

 العمل في المحاسبة مبدأ غياب

 ضعع سبب  و ما
 القطاع في اإلنتاج

 الذء االقتصادء
 :برأيك فيه تعملين

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع



 

127 
 

 اإلنتاج ضعؼ رددف فقد ادلب محافظة في العامالت أما,األسباب باقي مف أكبر
 إلى يعود أف يمكف وىذا,القطاع في لمعامميف العممي المستوى ضعؼ إلى
 . المحافظتيف مف كؿ في الصناعي القطاع في السائدة وضاعاأل
 

  77)رقـ الجدوؿ                                         

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 لدى العمؿ مجاؿ فع الرضا مف اً نوع ىناؾ أف السابؽ الجدوؿ يبيف
 محافظة في العامالت عكس عمى,إدلب محافظة في الصناعي القطاع في العامالت

  Crosstabulation المحافظة*  للمرأة أكثر المناسب العمل مجال

2 0 2 

100.0% .0% 100.0% 

9.1% .0% 4.5% 
4.5% .0% 4.5% 

1 19 20 

5.0% 100.0% 100.0% 

4.5% 86.4% 45.5% 
2.3% 43.2% 45.5% 

 
19 3 22 

86.4% 13.6% 100.0% 

86.4% 13.6% 50.0% 
43.2% 6.8% 50.0% 

   

   

   
   

22 22 44 

50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within العمل مجاالت من أء 

 ؟ للمرأة بالنسبة أكثر مناسب التالية
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل مجاالت من أء 
 ؟ للمرأة بالنسبة أكثر مناسب التالية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مجاالت من أء 
 ؟ للمرأة بالنسبة أكثر مناسب التالية

% within المحافظة 
% of Total 

 
 
 
 
 
Count 

% within العمل مجاالت من أء 
 ؟ للمرأة بالنسبة أكثر مناسب التالية

% within المحافظة 
% of Total 

 الزرا ة في العمل

 الصنا ة في العمل

 الخدمات في العمل

 

 مجاالت من أء
 مناسب التالية العمل
 للمرأة بالنسبة أكثر

 ؟

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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 األوضاع إلى نرده أف يمكف وىذا,الخدمي المجاؿ في العمؿ يفضمف المواتي حمب
 في يتوفر ما إلى إضافة,المحافظتيف مف كؿ في العمؿ في العامالت تعيشيا التي

 .أيضا يفالمحافظت في األخرى القطاعات
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  78)رقـ الجدوؿ                                        

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 

  Crosstabulation المحافظة*  العمل ترك  د /أو بترك المرأة رغبة سبب

10 1 11 
90.9% 9.1% 100.0% 
45.5% 4.5% 25.0% 
22.7% 2.3% 25.0% 

2 0 2 
100.0% .0% 100.0% 

9.1% .0% 4.5% 
4.5% .0% 4.5% 

3 0 3 
100.0% .0% 100.0% 

13.6% .0% 6.8% 
6.8% .0% 6.8% 

1 0 1 
100.0% .0% 100.0% 

4.5% .0% 2.3% 
2.3% .0% 2.3% 

3 15 18 
16.7% 83.3% 100.0% 
13.6% 68.2% 40.9% 

6.8% 34.1% 40.9% 
1 1 2 

50.0% 50.0% 100.0% 
4.5% 4.5% 4.5% 
2.3% 2.3% 4.5% 

2 4 6 
33.3% 66.7% 100.0% 

9.1% 18.2% 13.6% 
4.5% 9.1% 13.6% 

0 1 1 
.0% 100.0% 100.0% 
.0% 4.5% 2.3% 
.0% 2.3% 2.3% 

22 22 44 
50.0% 50.0% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
50.0% 50.0% 100.0% 

Count 
% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك كرينتف  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 

 بين التوفيق  لى القدرة  د 
 والعمل المنزل

 لطموحك  ملك مجال تلبية  د 

 المجتمع مضايقة

 أخرى

 الحاجة

 المادية

 لطبيعتك  ملك مجال ملئمة
 وظروفك

 االستقللية لك حقق العمل ألن
 الحياة في

 أخرى

  ل
 تفكرين
 بترك
 العمل؟

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a صنا ة=  القطاع
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 يعانيف حمب محافظة في صناعيال القطاع في العامالت أف الجدوؿ مف نالحظ
 سواء يعشنيا التي الظروؼ نتيجة,والعمؿ المنزؿ بيف التوفيؽ عمى القدرة عدـ مف
 محافظة في العامالت أما,العمؿ بترؾ يفكرف لذلؾ,المنزؿ في أو عمميف في

 .العمؿ في االستمرار عمى تجبرىف مادية ضغوط مف فيعانيف ادلب
 

 محافظة بيف والصناعي الزراعي القطاع في تالعامال آراء عمى التعرؼ وبعد -
 في العامالت آراء عمى التعرؼ سنحاوؿ,البحث أسئمة حوؿ ادلب ومحافظة حمب

 العامالت بيف اإلجابات في الفروؽ وبياف,البحث أسئمة يخص فيما الخدمي القطاع
 .  ادلب محافظة في والعامالت حمب محافظة في
 :الخدمات قطاع في أدلب ةومحافظ حمب محافظة بين المقارنة-3
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 (79الجدول رقم)

 
 .spssلبرنامج اإلحصائي التحميؿ معطيات عمى اعتماداً  الباحث إعداد مف:المصدر

 ىو كما الخدمي القطاع في لممفحوصات المادية الحالة تواضع الجدوؿ إلى يشير
 الخدمي القطاع في العامالت يدفع فما,والصناعي الزراعي القطاعيف في الحاؿ
 في العامالت عمى ينطبؽ األمر وىذا,األولى بالدرجة المادي الدافع ىو لمعمؿ

 . سواء حد عمى ادلب محافظة في والعامالت حمب محافظة

 Crosstabulation a المحافظة*  ملللع المرأة تدفع التي ألسباب

67 85 152 

44.1% 55.9% 100.0% 

44.1% 65.4% 53.9% 
23.8% 30.1%  

13 9 22 

59.1% 40.9% 100.0% 

8.6% 6.9% 7.8% 
4.6% 3.2% 7.8% 

56 25 81 

69.1% 30.9% 100.0% 

36.8% 19.2% 28.7% 
19.9% 8.9% 28.7% 

0 3 3 

.0% 100.0% 100.0% 

.0% 2.3% 1.1% 

.0% 1.1% 1.1% 
14 6 20 

70.0% 30.0% 100.0% 

9.2% 4.6% 7.1% 
5.0% 2.1% 7.1% 

0 2 2 

.0% 100.0% 100.0% 

.0% 1.5% .7% 

.0% .7% .7% 
2 0 2 

100.0% .0% 100.0% 

1.3% .0% .7% 
.7% .0% .7% 
152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within ما ي 

 للعمل تدفعك التي األسباب
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ما ي 
 للعمل تدفعك التي األسباب

% within المحافظة 
% of Total 

Count 
% within ما ي 

 للعمل تدفعك التي األسباب
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ما ي 
 للعمل تدفعك التي األسباب

% within المحافظة 
% of Total 

Count 
% within ما ي 

 للعمل تدفعك التي األسباب
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ما ي 
 للعمل تدفعك التي األسباب

% within المحافظة 
% of Total 

Count 
% within ما ي 

 للعمل تدفعك التي األسباب
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ما ي 
 للعمل تدفعك التي األسباب

% within المحافظة 
% of Total 

 المادية الحاجة

 الملل

 االستقللية

الطل

 ق

 علي الت مستوى ارتفاع

 الزواج سن تأخر

 أخرى أسباب

 ما ي
 األسباب
 التي
 تدفعك
 للعمل

Total 

حل

 ب
 ادلب

 المحافظة
Total 

  .a خدمات=  القطاع
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  03)رقـ الجدوؿ

 
 .spssتحميؿ اإلحصائي لبرنامجالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات ال

 
 تحديد في والتعميـ العمـ بأىمية الوعي مف حالة توفر السابؽ الجدوؿ مف يالحظ
 عمى,الخدمات القطاع في العامالت لدى,العمؿ سوؽ في النسائية المشاركة ماىية

  Crosstabulation المحافظة*   العمل سوق في للمرأة الفعالة المشاركة أسباب

70 51 121 

57.9% 42.1% 100.0% 

46.1% 39.2% 42.9% 
24.8% 18.1% 42.9% 

5 31 36 

13.9% 86.1% 100.0% 

3.3% 23.8% 12.8% 
1.8% 11.0% 12.8% 

1 10 11 

9.1% 90.9% 100.0% 

.7% 7.7% 3.9% 

.4% 3.5% 3.9% 
64 33 97 

66.0% 34.0% 100.0% 

42.1% 25.4% 34.4% 
22.7% 11.7% 34.4% 

12 5 17 

70.6% 29.4% 100.0% 

7.9% 3.8% 6.0% 
4.3% 1.8% 6.0% 

152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within فعالةال المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الفعالة المشاركة ان 
 تتعلق العمل سوق في للمرأة

% within المحافظة 
% of Total 

 المرتفع التعليمي المستوى

 اقامتها مكان

 العمر

 تمتلكها تيال والمهارات الخبرات

 أخرى أسباب

 المشاركة ان
 في للمرأة الفعالة

 العمل سوق
 تتعلق

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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 الوعي حالة وتالحظ,عالية إلى متوسطة شيادات يحممف منيف الغالبية أف اعتبار
 مستوى إلى يعود وىذا,ادلب محافظة مف أوضح بشكؿ حمب فظةمحا في ىذه

 .حمب محافظة في الخدمي القطاع إليو وصؿ الذي التطور
  81)رقـ الجدوؿ

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج

  Crosstabulation المحافظة*   المرأة  مل تعيق التي العوائق

69 59 128 

53.9% 46.1% 100.0% 

45.4% 45.4% 45.4% 
24.5% 20.9% 45.4% 

10 6 16 

62.5% 37.5% 100.0% 

6.6% 4.6% 5.7% 
3.5% 2.1% 5.7% 

58 35 93 

62.4% 37.6% 100.0% 

38.2% 26.9% 33.0% 
20.6% 12.4% 33.0% 

9 20 29 

31.0% 69.0% 100.0% 

5.9% 15.4% 10.3% 
3.2% 7.1% 10.3% 

6 10 16 

37.5% 62.5% 100.0% 

3.9% 7.7% 5.7% 
2.1% 3.5% 5.7% 

152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within العوامل  ي ما 

 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العوامل  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العوامل  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العوامل  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within عواملال  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العوامل  ي ما 
 برأيك؟ المرأة  مل تعيق التي

% within المحافظة 
% of Total 

 العادات

 والتقاليد

 الطبيعة

 الجسدية

 المنزلية األ با 

 التعليمي مستوا ا تدني

 أخرى أسباب

 واملالع  ي ما
  مل تعيق التي

 برأيك؟ المرأة

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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 قيد المحافظتيف وفي الثالثة القطاعات في العامالت بيف اتفاقاً  ىناؾ أف نالحظ
 في السائدة والتقاليد العادات ىي المرأة عمؿ مايعيؽ أكثر أف عمى,البحث

 .المحافظتيف
  08)رقـ الجدوؿ

 

 Crosstabulation a المحافظة( * الزواج حال في)للعمل المرأة خروج من الزوج موقع

38 46 84 

45.2% 54.8% 100.0% 

25.0% 35.4% 29.8% 
13.5% 16.3% 29.8% 

20 16 36 

55.6% 44.4% 100.0% 

13.2% 12.3% 12.8% 
7.1% 5.7% 12.8% 

54 33 87 

62.1% 37.9% 100.0% 

35.5% 25.4% 30.9% 
19.1% 11.7% 30.9% 

2 4 6 

33.3% 66.7% 100.0% 

1.3% 3.1% 2.1% 
.7% 1.4% 2.1% 

38 31 69 

55.1% 44.9% 100.0% 

25.0% 23.8% 24.5% 
13.5% 11.0% 24.5% 

152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within و متزوجة؟ما كنت اذا  

 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within و متزوجة؟ما كنت اذا  
 للعمل؟ خروجك من زوجك موقع

% within المحافظة 
% of Total 

 مسا د ايجابي

 معيق سلبي

 حيادء

 أخرى

 متزوجة غير

 متزوجة؟ما كنت اذا
 زوجك موقع  و
 للعمل؟ خروجك من

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 
 يتسـ الخدمي القطاع في زوجاتيـ عمؿ مف األزواج موقؼ أف ؽالساب الجدوؿ يبيف

 المستوى إلى ذلؾ نرد أف ويمكف,حمب محافظة في وخصوصا,الحيادية مف بالكثير
 مستوى يتطمب الخدمي القطاع في العمؿ كوف,والزوجات األزواج عميو الذي الفكري
 الشخصية النظرة مىع إيجاباً  ينعكس أف البد بدوره والذي العممي التحصيؿ مف معيف
 .الحياة أمور مف الكثير تجاه

  83)رقـ الجدوؿ

 

 Crosstabulation a المحافظة*  للمرأة المناسب المكان 

35 22 57 

61.4% 38.6% 100.0% 

23.0% 16.9% 20.2% 
12.4% 7.8% 20.2% 

   

   

   
   

117 108 225 

52.0% 48.0% 100.0% 

77.0% 83.1% 79.8% 
41.5% 38.3% 79.8% 

   

   

   
   
152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within المكان  و ما 
 برأيك؟ للمرأة المناسب

% within المحافظة 
% of Total 

 
 
 
 
 
Count 

% within المكان  و ما 
 برأيك؟ للمرأة المناسب

% within المحافظة 
% of Total 

 
 
 
 
 
Count 

% within المكان  و ما 
 برأيك؟ للمرأة المناسب

% within المحافظة 
% of Total 

 المنزل في

 

 معا   االثنين

 

 المكان  و ما
 للمرأة المناسب

 برأيك؟

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
. 

 العمؿ بيا يتسـ التي بالقسوة اليتسـ الخدمي المجاؿ في العمؿ أف اعتبار عمى
 ضمف متاحة تبدو والعمؿ المنزؿ بيف التوفيؽ عمى القدرة ف ف,أوالصناعي الزراعي
 أف السابؽ الجدوؿ مف نرى لذا,سواء حد عمى المحافظتيف وفي,الخدمي العمؿ شروط

 في البقاء عمى والعمؿ المنزؿ بيف التوفيؽ يفضمف الخدمي القطاع في العامالت
 .لوحده أحداىما
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  84)رقـ الجدوؿ

 

 المصػػػػدر: مػػػػف إعػػػػداد الباحػػػػث اعتمػػػػادًا عمػػػػى معطيػػػػات التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي لبرنػػػػامج
spss. 

  Crosstabulation المحافظة* والعمل المنزل بين قدرتها لىالتوفيق   د /أو العاملة المرأة قدرة سبب

58 52 110 

52.7% 47.3% 100.0% 

38.2% 40.0% 39.0% 
20.6% 18.4% 39.0% 

58 27 85 

68.2% 31.8% 100.0% 

38.2% 20.8% 30.1% 
20.6% 9.6

% 
30.1% 

9 34 43 

20.9% 79.1% 100.0% 

5.9

% 
26.2% 15.2% 

3.2

% 
12.1% 15.2% 

11 7 18 

61.1% 38.9% 100.0% 

7.2

% 
5.4

% 
6.4

% 3.9

% 
2.5

% 
6.4

% 14 5 19 

73.7% 26.3% 100.0% 

9.2

% 
3.8

% 
6.7

% 5.0

% 
1.8

% 
6.7

% 0 3 3 

.0

% 
100.0% 100.0% 

.0

% 
2.3

% 
1.1

% .0

% 
1.1

% 
1.1

% 2 1 3 

66.7% 33.3% 100.0% 

1.3

% 
.8% 1.1

% .7

% 
.4% 1.1

% 0 1 1 

.0

% 
100.0% 100.0% 

.0

% 
.8% .4% 

.0

% 
.4% .4% 

152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within المرأة تستطيع  ل 

 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within المرأة تستطيع  ل 
 والعمل؟ المنزل بين التوفيق العاملة

% within المحافظة 
% of Total 

 السهولة حيث من  ملها طبيعة

 لها الزوج د  

 كثرته  أو األوالد وجود  د 

 أخرى

 الناتج والجسدء النفسي الضغط
 المها  تعدد  ن

 لها الزوج تشجيع  د 

 وجود

 األوالد

 أخرى

 تستطيع  ل
 العاملة المرأة

 بين التوفيق
 المنزل
 والعمل؟

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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 مقارنة نسبياً )بالسيولة تتسـ التي الخدمي العمؿ طبيعة أف إلى السابقة البيانات تشير
 حمب محافظتي وفي القطاع ىذا في العامالت تمكف,الصناعي أو الزراعي بالعمؿ
 .والعمؿ المنزؿ بيف التوفيؽ فم,وادلب

 
  85)رقـ الجدوؿ

 

 المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
spss. 
 في العمؿ سوؽ في المتوافرة األعماؿ نوعية أف أعاله الواردة البيانات تشير

 العمؿ سوؽ في اإلناث حصة ضعؼل الرئيسي السبب ىي,وادلب حمب محافظتي
 في المفحوصات رأي بحسب الذكوري بالطابع تتسـ المتوافرة فاألعماؿ,بالذكور مقارنة
 .الخدمي القطاع

  Crosstabulation المحافظة*  باإلناث مقارنة العمل سوق في الذكور نسبة ارتفاع سبب

44 36 80 

55.0% 45.0% 100.0% 

28.9% 27.7% 28.4% 
15.6% 12.8% 28.4% 

95 74 169 

56.2% 43.8% 100.0% 

62.5% 56.9% 59.9% 
33.7% 26.2% 59.9% 

10 20 30 

33.3% 66.7% 100.0% 

6.6% 15.4% 10.6% 
3.5% 7.1% 10.6% 

3 0 3 

100.0% .0% 100.0% 

2.0% .0% 1.1% 
1.1% .0% 1.1% 

152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within في الذكور نسبة ارتفاع 

 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within في الذكور نسبة ارتفاع 
 الى يعود باإلناث مقارنة لالعم سوق

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within في الذكور نسبة ارتفاع 
 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within في الذكور نسبة ارتفاع 
 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within في الذكور نسبة ارتفاع 
 الى يعود باإلناث مقارنة العمل سوق

% within المحافظة 
% of Total 

  لى الذكور العمل أصحاب تفضيل
 اإلناث

 المجتمع في المتوافرة األ مال نو ية

 المرأة امكانيات و قدرات في الضعع

 أخرى

 نسبة ارتفاع
 قسو في الذكور

 مقارنة العمل
 الى يعود باإلناث

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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 المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج

spss. 

 المحافظة*  العاملت النسا  نسبة لزيادة  المؤدء السبب

Crosstabulation 

a 

5

9 
4

0 
9

9 
59.6

% 
40.4

% 
100.0

% 
38.8

% 
30.8

% 
35.1

% 20.9

% 
14.2

% 
35.1

% 3

9 
2

8 
6

7 
58.2

% 
41.8

% 
100.0

% 
25.7

% 
21.5

% 
23.8

% 13.8

% 
9.9

% 
23.8

% 1

6 
2

0 
3

6 
44.4

% 
55.6

% 
100.0

% 
10.5

% 
15.4

% 
12.8

% 5.7

% 
7.1

% 
12.8

% 3

6 
3

5 
7

1 
50.7

% 
49.3

% 
100.0

% 
23.7

% 
26.9

% 
25.2

% 
12.8

% 
12.4

% 
25.2

% 
2 7 9 

22.2

% 
77.8

% 
100.0

% 
1.3

% 
5.4

% 
3.2

% .7

% 
2.5

% 
3.2

% 15

2 
13

0 
28

2 
53.9

% 
46.1

% 
100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 53.9

% 
46.1

% 
100.0

% 

Coun

t % within زيادة  لى العمل ان 

 من يكون العاملت النسا  نسبة

 within % : خلل

 of % المحافظة

Total Coun

t % within زيادة  لى العمل ان 

 من يكون العاملت النسا  نسبة

 within % : خلل

 of % المحافظة

Total Coun

t % within زيادة  لى العمل ان 

 من يكون العاملت النسا  نسبة

 within % : خلل

 of % المحافظة

Total Coun

t % within زيادة  لى العمل ان 

 من يكون العاملت النسا  نسبة

 within % : خلل

 of % المحافظة

Total 
Coun

t % within زيادة  لى العمل ان 

 من يكون العاملت النسا  نسبة

 within % : خلل

 of % المحافظة

Total Coun

t % within زيادة  لى العمل ان 

 من يكون العاملت النسا  نسبة

 within % : خلل

 of % ظةالمحاف

Total 

 مستوى رفع

 تعليمها

 الكبير بالدور المجتمع تو ية

 للمرأة

 االجتما ية الخدمات توفير

العام للمرأة

 لة

 التشريعات اصدار

 لعمل الدا مة والقوانين

 المرأة

أخر

 ى

 ان

  لى العمل

 نسبة زيادة

العامل النسا 
 يكون ت

 خلل من

: 

Tota

l 

حل

 ب
ادل

 ب

المحافظ

Tota ة

l 

=  القطاع

 خدمات
a.  

 ( 86)رقم الجدول                                         
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 الخدمي المجاؿ في العامالت قبؿ مف كبيراً  إدراكاً  ىناؾ أفبؽ الجدوؿ السا يوضح
 األمر وىذا,العمؿ سوؽ في النسائية الحصة زيادة عمى العمؿ في التعميـ ألىمية
 .المحافظتيف في العامالت عمى ينطبؽ

 
  87)رقـ الجدوؿ                                         

 

 در: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامجالمص
spss. 

 لقطاع بالنسبة الخدمي القطاع في العامالت نظرة أف السابؽ الجدوؿ مف نالحظ
 وفي,األخرى القطاعات في العامالت نظرة عف تختمؼ ال,لدييف المفضؿ العمؿ

 .أيضا سواء حد عمى المحافظتيف
 

  Crosstabulation المحافظة  * للمرأة المفضل القطاع

81 79 160 
50.6% 49.4% 100.0% 
53.3% 60.8% 56.7% 
28.7% 28.0% 56.7% 

14 9 23 
60.9% 39.1% 100.0% 

9.2% 6.9% 8.2% 
5.0% 3.2% 8.2% 

57 36 93 
61.3% 38.7% 100.0% 
37.5% 27.7% 33.0% 
20.2% 12.8% 33.0% 

0 6 6 
.0% 100.0% 100.0% 
.0% 4.6% 2.1% 
.0% 2.1% 2.1% 
152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 

53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within في العمل تفضلين  ل: 

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within في العمل تفضلين  ل: 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within في العمل تفضلين  ل: 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within في العمل تفضلين  ل: 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within في العمل تفضلين  ل: 
% within لمحافظةا 

% of Total 

 العا  القطاع

 الخا  القطاع

 (المنزل)المستقل

 أخرى

 تفضلين  ل
 :في العمل

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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  88)رقـ الجدوؿ                                          

 

 المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
spss. 

 العاـ القطاع مراعاة أف يروف حمب محافظة في العامالت أف الجدوؿ مف نالحظ
 فيروف ادلب محافظة في العامالت ماأ,القطاع ىذا يميز ما أىـ ىو المرأة لطبيعة

 وىذا,القطاع ليذا ميزة أىـ ىي االجتماعية لمتأمينات العاـ القطاع توفير أف
 مف كؿ في لمعامالت والمعيشي االجتماعي الوضع إلى مرده االختالؼ

 .حده عمى المحافظتيف

  Crosstabulation المحافظة* للمرأة بالنسبة العا  القطاع في العمل مزايا

74 43 117 

63.2% 36.8% 100.0% 

48.7% 33.1% 41.5% 
26.2% 15.2% 41.5% 

46 31 77 

59.7% 40.3% 100.0% 

30.3% 23.8% 27.3% 
16.3% 11.0% 27.3% 

29 54 83 

34.9% 65.1% 100.0% 

19.1% 41.5% 29.4% 
10.3% 19.1% 29.4% 

3 2 5 

60.0% 40.0% 100.0% 

2.0% 1.5% 1.8% 
1.1% .7% 1.8% 

152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within العمل مزايا  ي ما 

 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة العا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 

 لطبيعة العا  القطاع مرا اة
 وظروفها المرأة

 التي العمل في االستمرارية
 العا  القطاع يؤمنها

 اإلجتما ية للتأمينات توفيره

 أخرى

 مزايا  ي ما
 في العمل
 العا  القطاع
 للمرأة؟ بالنسبة

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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  89)رقـ الجدوؿ                                        

 

 المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
spss. 

 حمب محافظتي في الخدمي القطاع في العامالت أفالجدوؿ السابؽ  مف نالحظ
 .يقدميا التي المرتفعة األجور ىي الخاص لمقطاع ميزة أىـ أف عمى يتفقف,وادلب

 
 
 
 
 
 
 
 

  Crosstabulation المحافظة* للمرأة بالنسبة الخا  القطاع في العمل مزايا

94 66 160 

58.8% 41.3% 100.0% 

61.8% 50.8% 56.7% 
33.3% 23.4% 56.7% 

44 44 88 

50.0% 50.0% 100.0% 

28.9% 33.8% 31.2% 
15.6% 15.6% 31.2% 

14 20 34 

41.2% 58.8% 100.0% 

9.2% 15.4% 12.1% 
5.0% 7.1% 12.1% 

152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within العمل مزايا  ي ما 

 للمرأة؟ بالنسبة الخا  القطاع في
% within محافظةال 

% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة الخا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة الخا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مزايا  ي ما 
 للمرأة؟ بالنسبة الخا  القطاع في

% within المحافظة 
% of Total 

 المرتفعة األجور

 للمهارات فيه العمل ملئمة
 المرأة تمتلكها التي والخبرات

 أخرى

 العمل مزايا  ي ما
 الخا  القطاع في

 للمرأة؟ بالنسبة

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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  91)رقـ الجدوؿ

 

 المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
spss. 
 حمب محافظتي في الخدمي القطاع في العامالت أفالجدوؿ  مف نالحظ
 التنمية عممية في وبالتالي العمؿ سوؽ في لممرأة المحوري الدور عمى متفقات,وادلب

 .االقتصادية
 
 

  Crosstabulation المحافظة  * االقتصادية التنمية  ملية نجاح بابأس أ  

81 62 143 

56.6% 43.4% 100.0% 

53.3% 47.7% 50.7% 
28.7% 22.0% 50.7% 

32 38 70 

45.7% 54.3% 100.0% 

21.1% 29.2% 24.8% 
11.3% 13.5% 24.8% 

14 9 23 

60.9% 39.1% 100.0% 

9.2% 6.9% 8.2% 
5.0% 3.2% 8.2% 

23 20 43 

53.5% 46.5% 100.0% 

15.1% 15.4% 15.2% 
8.2% 7.1% 15.2% 

2 1 3 

66.7% 33.3% 100.0% 

1.3% .8% 1.1% 
.7% .4% 1.1% 
152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within ملية نجاح ان  

 : لى يتوقع االقتصادية التنمية
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within حافظةالم 
% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى يتوقع االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ملية نجاح ان  
 : لى توقعي االقتصادية التنمية

% within المحافظة 
% of Total 

 العمل سوق في المرأة مشاركة

 والثروات الموارد توافر

 السياسية األوضاع استقرار

 والتعلي  بالعل  اال تما 

 أخرى

  ملية نجاح ان
 االقتصادية التنمية

 : لى يتوقع

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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  91)رقـ الجدوؿ                                             

 

 المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
spss. 

 مايدفع أىـ ىو االنثوية لمطبيعة العمؿ قطاع مالءمة أف السابؽ الجدوؿ يبيف
 أف نستنتج أف يمكف وبالتالي,عمميف مجاؿ الختيار الخدمي القطاع في العامالت

 باقي في العمؿ مف أكثر المرأة لطبيعة مناسب الخدمي القطاع في العمؿ
 .ايضا وادلب حمب محافظتي في العامالت عمى ينطبؽ الرأي وىذا,القطاعات

 

  Crosstabulation المحافظة  *  ملها لمجال المرأة اختيار ببس

56 48 104 

53.8% 46.2% 100.0% 

36.8% 36.9% 36.9% 
19.9% 17.0% 36.9% 

9 5 14 

64.3% 35.7% 100.0% 

5.9% 3.8% 5.0% 
3.2% 1.8% 5.0% 

81 60 141 

57.4% 42.6% 100.0% 

53.3% 46.2% 50.0% 
28.7% 21.3% 50.0% 

3 12 15 

20.0% 80.0% 100.0% 

2.0% 9.2% 5.3% 
1.1% 4.3% 5.3% 

3 5 8 

37.5% 62.5% 100.0% 

2.0% 3.8% 2.8% 
1.1% 1.8% 2.8% 

152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within الذء السبب  و ما 

 : ملك مجال الختيار يدفعك
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within الذء السبب  و ما 
 : ملك مجال الختيار يدفعك

% within المحافظة 
% of Total 

 تمتلكينه الذء العلمي التحصيل مستوى

 اإلقامة مكان

 للطبيعة العمل مجال ملئمة

 األنثوية

 السائدة والتقاليد العادات

 أخرى

 السبب  و ما
 يدفعك الذء
 مجال الختيار

 : ملك

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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  92)رقـ الجدوؿ                                        

 

 .spssالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
 محافظة في لمعامالت بالنسبة األجور معدالت انخفاض أف السابؽ الجدوؿ يبيف
 ىما,ادلب محافظة في لمعامالت بالنسبة لمعامميف العممي المستوى وضعؼ,حمب

  Crosstabulation المحافظة  * االقتصادء القطاع في تاجاإلن ضعع سبب

15 43 58 

25.9% 74.1% 100.0% 

9.9% 33.1% 20.6% 
5.3% 15.2% 20.6% 

79 25 104 

76.0% 24.0% 100.0% 

52.0% 19.2% 36.9% 
28.0% 8.9% 36.9% 

13 20 33 

39.4% 60.6% 100.0% 

8.6% 15.4% 11.7% 
4.6% 7.1% 11.7% 

22 21 43 

51.2% 48.8% 100.0% 

14.5% 16.2% 15.2% 
7.8% 7.4% 15.2% 

18 21 39 

46.2% 53.8% 100.0% 

11.8% 16.2% 13.8% 
6.4% 7.4% 13.8% 

5 0 5 

100.0% .0% 100.0% 

3.3% .0% 1.8% 
1.8% .0% 1.8% 
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53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within ضعع سبب  و ما 

 االقتصادء القطاع في اإلنتاج
 :برأيك فيه تعملين الذء

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :كبرأي فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ما 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within ضعع سبب  و ام 
 االقتصادء القطاع في اإلنتاج

 :برأيك فيه تعملين الذء
% within المحافظة 

% of Total 

 للعاملين العلمي المستوى ضعع

 األجور معدالت انخفاض

 العاملين أدوار تعدد

 الحديثة التقنيات استخدا   د 

 العمل في المحاسبة مبدأ غياب

 أخرى

 ضعع سبب  و ما
 القطاع في جاإلنتا

 الذء االقتصادء
 :برأيك فيه تعملين

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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 القطاعات في االنتاجية العممية ضعؼ وراء يقفاف المذاف الرئيسياف السبباف
 ظروؼ إلى مرده المحافظتيف في العامالت إجابات بيف االختالؼ وىذا,االقتصادية

 .المحافظتيف كال في العمؿ
 

  93)رقـ الجدوؿ                                               

 عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامجالمصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا 
spss. 

  Crosstabulation المحافظة*   للمرأة بالنسبة أكثر المناسب العمل مجال

3 11 14 

21.4% 78.6% 100.0% 

2.0% 8.5% 5.0% 
1.1% 3.9% 5.0% 

2 19 21 

9.5% 90.5% 100.0% 

1.3% 14.6% 7.4% 
.7% 6.7% 7.4% 
147 100 247 

59.5% 40.5% 100.0% 

96.7% 76.9% 87.6% 
52.1% 35.5% 87.6% 

   

   

   
   
152 130 282 

53.9% 46.1% 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within العمل مجاالت من أء 

 ؟ للمرأة بالنسبة أكثر مناسب التالية
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل مجاالت من أء 
 ؟ للمرأة بالنسبة أكثر مناسب التالية

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل مجاالت من أء 
 ؟ للمرأة بالنسبة أكثر مناسب التالية

% within المحافظة 
% of Total 

 
 
 
 
 
Count 

% within العمل مجاالت من أء 
 ؟ للمرأة بالنسبة أكثر مناسب التالية

% within المحافظة 
% of Total 

 الزرا ة في العمل

 الصنا ة في العمل

 الخدمات في العمل

 

 مجاالت من أء
 مناسب التالية العمل
 للمرأة بةبالنس أكثر

 ؟

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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 عف الخدمي القطاع في العامالت قبؿ مف رضا ىناؾ أف الجدوؿ السابؽ مف يالحظ
 القطاع ىذا في العمؿ ظروؼ مناسبة يؤكد وىذا,المحافظتيف كال في,عمميف مجاؿ
 .ومتطمباتيا المرأة لطبيعة
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  49)رقـ الجدوؿ                                       

 

 المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادًا عمى معطيات التحميؿ اإلحصائي لبرنامج
spss . 

  Crosstabulation المحافظة*  العمل ترك  د /أو بترك المرأة رغبة سبب

38 14 52 
73.1% 26.9% 100.0% 
25.0% 10.8% 18.4% 
13.5% 5.0% 18.4% 

32 48 80 
40.0% 60.0% 100.0% 
21.1% 36.9% 28.4% 
11.3% 17.0% 28.4% 

42 6 48 
87.5% 12.5% 100.0% 
27.6% 4.6% 17.0% 
14.9% 2.1% 17.0% 

5 0 5 
100.0% .0% 100.0% 

3.3% .0% 1.8% 
1.8% .0% 1.8% 

6 41 47 
12.8% 87.2% 100.0% 
3.9% 31.5% 16.7% 
2.1% 14.5% 16.7% 

8 7 15 
53.3% 46.7% 100.0% 
5.3% 5.4% 5.3% 
2.8% 2.5% 5.3% 

20 13 33 
60.6% 39.4% 100.0% 
13.2% 10.0% 11.7% 
7.1% 4.6% 11.7% 

1 1 2 
50.0% 50.0% 100.0% 

.7% .8% .7% 

.4% .4% .7% 
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53.9% 46.1% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 
53.9% 46.1% 100.0% 

Count 
% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 

% within المحافظة 
% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ كبتر تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 
Count 

% within العمل؟ بترك تفكرين  ل 
% within المحافظة 

% of Total 

  لى القدرة  د  بسبب نع 
 والعمل المنزل بين التوفيق

 مجال تلبية  د  بسبب نع 
 لطموحك  ملك

 المجتمع مضايقة بسبب نع 

 أخرى سبابأل نع 

 الحاجة بسبب ال

 المادية

 مجال ملئمة بسبب ال 
 وظروفك لطبيعتك  ملك

 لك حقق العمل ألن ال
 الحياة في االستقللية

 أخرى ألسباب ال

  ل
 تفكرين
 بترك
 العمل؟

Total 

 ادلب حلب
 المحافظة

Total 

  .a خدمات=  القطاع
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 في العمؿ بترؾ لمتفكير العاممة المرأة يدفع سبب أىـ أف يبيف الجدوؿ السابؽ
 في السائدة العادات إلى يعود وىذا,ليا المجتمع ايقةمض ىو حمب محافظة
 محافظة في العمؿ بترؾ لمتفكير العاممة المرأة يدفع الذي السبب أما,المحافظة

 القطاع يوفره بما تفسيره يمكف وىذا,لطموحاتيا عمميا مجاؿ تمبية عدـ فيو ادلب
 .مزايا مف ليف الخدمي

 
 في العاممة المرأة أحواؿ عمى الوقوؼ وبعد الدراسة في ماسبؽ كؿ إلى استنادا

 يخص فيما ارائيف عمى والتعرؼ وادلب حمب لمحافظتي بالنسبة الثالث القطاعات
 لمبحث بسيطة خالصة تمثؿ التي النتائج بعض إلى أننشير نستطيع, البحث أسئمة
 : والمقترحات التوصيات مف جممة تقديـ إلى إضافة بو قمنا الذي
 

 :الميدانية الدراسة نم المستخمصة النتائج
 تشابيا ىناؾ أف وادلب حمب محافظتي بيف المقارنة الميدانية الدراسة نتائج تظير-

 يتعمؽ فيما المحافظتيف في العامالت نظر وجية في التطابؽ حد إلى يصؿ قد كبيرا
 ىذا في أسيمت قد عديدة عوامؿ ىناؾ أف ويبدو,المطروحة البحث بمسائؿ
 العادات وتشابو,المحافظتيف بيف الجغرافي القرب عامؿ مقدمتيا في كاف,األمر

 :نتائج مف مااستخمص أبرز ف ف وعميو,عاـ بشكؿ االجتماعية والبيئة والتقاليد
 وىذا,لمعمؿ الخروج عمى المرأة دفع مسألة في المادي لمعامؿ كبير تأثير ىناؾ -1

 في لمعامالت ةالمادي الحالة تواضع إلى يشير مما,المحافظتيف عمى ينطبؽ األمر
 .المحافظتيف مستوى وعمى الثالثة القطاعات

 القطاعات في العامالت ألغمب المفضمة الوجية الخدمي القطاع في العمؿ يعتبر-2
 المرأة لطبيعة القطاع ىذا في العمؿ وشروط ظروؼ مناسبة إلى يعود وىذا,الثالثة

 .الصناعي القطاع نشاط وضعؼ,وظروفيا
 أف اعتبار عمى البمد في االقتصادية التنمية لعجمة ساسيأ محرؾ المرأة تعتبر-3

 التنمية عممية نجاح مدى عمى قويا مؤشرا تعتبر العمؿ سوؽ في مساىمتيا نسبة
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 لالقتصاد المحركة القطاعات في مساىمتيا تفعيؿ بشرط)فشميا أو االقتصادية
  .الوطني

مكانياتيا المرأة بقدرات اإليماف عدـ مف نوع يوجد-4  مستوى عمى)العمؿ في وا 
 تقدمو أف ومايمكف لممرأة المحافظتيف في السائدة النظرة إلى مرده وىذا المحافظتيف

 .بيا تضطمع أف ينبغي التي األدوار وطبيعة,المنزؿ خارج
 الميزة,فيو لمعامميف الخاص القطاع يقدميا التي المرتفعة األجور مسألة تعتبر-5

 العديد فيو لمعامميف يؤمف الذي العاـ القطاع مقابؿ القطاع ىذا بيا يتمتع التي الوحيدة
 سوء إلى يشير مما......... المرأة ظروؼ مراعاة,العمؿ استمرارية)المزايا مف

 .الخاص القطاع في العاممة المرأة تعيشيا التي األوضاع
 قبؿ مف الخاص القطاع في العمؿ عمى العاـ القطاع في لمعمؿ تفضيؿ ىناؾ-6

 .فيو لمعامالت قطاع كؿ يقدميا التي لممزايا نتيجة,ثبالبح المشموالت
 بالنسبة الزراعي القطاع في لمعامالت العممي المستوى تدني مسألة تعتبر-7

 أف اعتبار عمى,القطاع ىذا في لمعمؿ يدفعيف الذي الرئيسي السبب,ادلب لمحافظة
 تتوافر ال متقدمة تعميمية مؤىالت يتطمب الخدمي أو الصناعي المجاؿ في العمؿ
 تواجد ضعؼ ف ف, ايضا الزراعي لمقطاع وبالنسبة حمب مدينة في أما,ليف بالنسبة

 وسيطرة,الزراعي بالطابع تتسـ التي المناطؽ في األخرى االقتصادية الفعاليات
 المحدد المرأة إقامة مكاف مف تجعؿ,المرأة لحركة المقيدة البالية والتقاليد العادات
 .عمميا جاؿم اختيار في ليا الرئيسي

 الزوجات خروج بموضوع يتعمؽ فيما األزواج قبؿ مف اإليجابية مف شيء بروز -8
 ىذه تفسير ويمكف ,المحافظتيف مستوى عمى) عمميف مجاؿ اختيار أو لمعمؿ

 في والرغبة األسرة تعيشو الذي المعيشي بالضغط األزواج موقؼ في اإليجابية
 في طفيؼ بشكؿ ولو التحرر مف نوع بروز إلى إضافة,المعيشة مستوى تحسيف
 استطالع أثناء ذلؾ مالحظة تمت حيث,المرأة عمؿ بموضوع يتعمؽ فيما المجتمع

 .العامالت آراء
 إلى يشير,الحالية بالصورة الثالثة القطاعات عمى النسائية العاممة القوى توزع إف-9

 صادياتاالقت أف اعتبار عمى, الصناعي القطاع في المرأة مشاركة توسيع ضرورة
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 ولكف,الصناعي العمؿ تطوير مف نيضتيا في انطمقت العصر ىذا في المتطورة
 لتحسيف خطوات مع يترافؽ أف ينبغي الصناعي القطاع في النسائية المشاركة توسيع
 .القطاع ىذا في العمؿ شروط

ىناؾ تأثير واضح لمحالة العائمية عمى عمؿ المرأة سواء مف حيث موقؼ الزوج -11
 ألوالد)بالنسبة لممتزوجات وىو في األغمب تأثير معيؽ إلى حد ما.أو وجود ا

التي تعيؽ المشاركة  رتعتبر طبيعة األعماؿ المتوافرة في المجتمع مف األمو -11
 .,عمى اعتبار أنيا تناسب الذكور أكثر مف اإلناث الفعالة لممرأة في سوؽ العمؿ

لقوية التي تدفع المرأة لمخروج تعتبر الرغبة في شغؿ أوقات الفراغ مف األسباب ا-12
 إلى العمؿ.

 
 :المقترحات

 بتقديـ سنقـو ف ننا المدروستيف البيئتيف بيف الكبير التشابو ونتيجة,ماسبؽ إلى استنادا
 عمى المحافظتيف في العامالت أوضاع تشمؿ التي والمقترحات التوصيات مف جممة
 :سواء حد
 الوسائؿ أو المناىج خالؿ مف سواء المجتمع في المرأة عمؿ صورة تحسيف -1

 المفاىيـ عمى والقضاء المرأة أوضاع في تحسف إلى يؤدي بما المختمفة اإلعالمية
 .ضدىا التمييز إلى تؤدي التي

 وراء سعيا,والخاصة الحكومية المؤسسات في األجور معدالت رفع عمى العمؿ-2
 عمى إيجابا عكسين الذي األمر لمعامالت بالنسبة اإلنتاجي المردود في التحسف
 .االقتصادية التنمية عممية

 

 ليا يضمف مستمر وبشكؿ العاممة لممرأة والتدريب التأىيؿ دورات إقامة في التوسع-3
 في وكفاءتيا مياراتيا مستوى مف ويرفع عمميا مجاؿ في جديد ىو ما كؿ متابعة
 لوضعوا يتناسب بشكؿ المادية تكاليفيا تخفيض ضرورة إلى اإلشارة مع,  العمؿ
 .العاممة لممرأة المادي
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 مثؿ,المختمفة القطاعات في لمعامالت كافي بشكؿ اإلجتماعية الخدمات توفير-4
 موجيا وجيدىا فكرىا يبقى كي وذلؾ... المنزلية الخدمة مؤسسات,األطفاؿ رياض
 .أكبر بشكؿ العمؿ نحو
 
 

 لصناعيةا األعماؿ في المرأة إشراؾ عمى والعمؿ قوية صناعية قاعدة إقامة-5
 األكثر األعماؿ نحو العاممة المرأة جيد لتوجيو كمحاولة وذلؾ المختمفة واإلنتاجية

 مقومات دعـ عمى العمؿ مع,والمتطور الحديث الوطني االقتصاد بناء في أىمية
 .األخرى المجاالت في نجاحيا

 
 في ليا مشاركة أفضؿ لضماف العاممة لممرأة التعميمي المستوى رفع عمى العمؿ-6

 .العمؿ سوؽ

 

 والرجؿ المرأة بيف الفرص تكافؤ مبدأ لضماف وتنفيذىا والتشريعات القوانيف سف-7
 .والتدريب واألجر التوظيؼ في

 
 المرأة أوضاع حوؿ القطر مستوى عمى ومسوحات دراسات إجراء عمى العمؿ-8

 مؿالع بيدؼ,المختمفة القطاعات في ألحواليا الحقيقي التشخيص وراء سعيا, العاممة
 .العمؿ سوؽ في الفعاؿ تواجدىا تمتيف عمى
 
 وذلؾ,منو االقتصادي وخاصة القرار صنع عممية في المرأة إشراؾ عمى العمؿ-9

 . االقتصادية العممية في الفعالة مشاركتيا لترسيخ
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 :والمصادر المراجع  
 الرعد سورة ,الكريم القرآن :المصادر

 : الكتب-
 عيف,القاىرة,والتطبيؽ النظرية بيف المرأة عمؿ واقع,عفاؼ, شمديف-     
 .1998,شمس
 طالس دار,واالجتماعية االقتصادية والتحوالت المرأة,ىيفاء,فوزي,الكبرة-     

 .1987,والنشر والترجمة لمدراسات
 نظرية دراسات,االقتصادية التنمية-محمد,عبدالعزيز,عجمية-ايماف,ناصيؼ-     

 .2111قتصاداإل قسـ-اإلسكندرية وتطبيقيةجامعة
 دار,الكرمؿ دار االقتصادي والتخطيط التنمية في مقدمة-مرعي,محمد,عريقات-

 .1997, األردف, عماف-زىراف
 :والدوريات الدراسات-

 .العمؿ سوؽ منيجية-     
 .2111,العمؿ سوؽ مسح-     
 .2111,اإلحصائية المجموعة-     

 الزراعة وزارة, سوريا في الجنسيف تمايز الزراعةوقضايا في المرأة دور-سميرة,صبح-  
 .2116آذار,الزراعي واإلصالح

 سورية في اإلقتصادي النشاط في المرأة مساىمة-رنا,خميفاوي,محمدأنور,القش-     
 .2117-لإلحصاء المركزي المكتب
 .العاشرة/التاسعة الخمسية الخطط,الدولة تخطيط ىيئة,الوزراء مجمس رئاسة-     
  .19714198141994)لمسكاف العاـ التعداد-     
 .2119,العربي الوطف في اإلنسانية التنمية تقرير-     
 وقوانيف السورية المرأة,األسرة لشؤوف السورية الييئة,الوزراء مجمس رئاسة-     
 .2115,العمؿ
 في المرأة دور-آسيا لغربي االجتماعية واالقتصادية  المجنة-المتحدة األمـ-    

 .2113-نيويورؾ-الزراعي والتصنيع الزراعة
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 في الصحية الخدمات مؤشر لتطور تحميمية دراسة ,اليادي عبد ,الرفاعي.د-    
 العمـو سمسمة-العممية والبحوث لمدراسات تشريف جامعة مجمة,التنمية في ودورىا سوريا

 .2116 1)المجمد,والقانونية االقتصادية
 :اإللكترونية المواقع-

post.net-www.syria- 
www.ilo.org- 

www.alaswaq.net- 
 :والمحاضرات المقاالت

 /.2974/العدد-السعودية الوطف صحيفة-فاطمة,شعباف-
 جامعة في محاضرة,اديةاالقتص والتحوالت المسمميف مستقبؿ-صالح,البالع- 

 .2115-تونس,الزيتونة
 :الندوات

 التنمية في الخاص لمقطاع الجديد الدور حوؿ العربي المنتدى-المطمؽ لولوة-    
 .2118 الرباط, والتشغيؿ

 العربية الجميورية في وا فاؽ الواقع-االقتصادي والنشاط المرأة-عمي,إبراىيـ.د-     
 .1995-دمشؽ-اءلإلحص المركزي المكتب,السورية
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 :المالحق

 :االستمارة نص
 والحياتية الشخصية بالبيانات يتعمؽ األوؿ قسميف مف االستبياف ىذا يتكوف : مالحظة

 المواضيع حوؿ المفحوصات عمى المطروحة باألسئمة يتعمؽ الثاني والقسـ لممفحوصات
 . بالبحث المتعمقة

 عمى لمتعرؼ والخدمات والصناعة اعةالزر  قطاعات في لمعامالت موجو استبياف  
 العمؿ موضوع حوؿ آرائيف

 ىذا إتماـ في المساعدة المختمفة القطاعات في العامالت األخوات مف الرجاء)_
 التي اإلجابة أماـ معينة إشارة وضع عبر المحددة األسئمة عمى باإلجابة وذلؾ البحث

     تناسبيف
 في الشروع قبؿ التالية الحقوؿ عبئةت العامالت األخوات مف يرجى البداية في_

 األسئمة عمى اإلجابة
 :...... المينة:.......  العمؿ قطاع
 الوضع...............       ليا تتبعيف التي المحافظة.............اإلقامة مكاف

 .....العمر .............متزوجة غير أو متزوجة)العائمي
 رب يحمميا التي العممية الشيادة.............تحممينيا التي العممية الشيادة
 ........................     األوالد عدد.............  األسرة

 
 :لمعمل المرأة تدفع التي األسباب:ً أوال

 المادية الحاجة-1
 الفراغ أوقات شغؿ في والرغبة الممؿ-2
 الذات إثبات في والرغبة االستقاللية تحقيؽ-3
  الطالؽ-4
 التعميـ مستوى ارتفاع-5

 العمؿ سوؽ في لممرأة الفعالة المشاركة أسباب:ثانياً 
 المرتفع التعميمي المستوى-1
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 اإلقامة مكاف-2
 العمر-3
 الموجودة والميارات الخبرات-4
 أخرى أسباب-5
 

 :المرأة عمل تعيق التي العوائق: ثالثاً 
 المجتمع في السائدة والتقاليد العادات -1
  سديةالج الطبيعة-2
 المنزلية األعباء-3
 التعميمي مستواىا تدني-4
 أخرى أسباب-5
 

 :لمعمل المرأة خروج من الزوج موقف:رابعاً 
  مساعد إيجابي -1
 معيؽ سمبي -2

 حيادي -3

 أخرى -4

 
 :لممرأة األنسب المكان:خامساً 

  المنزؿ في-1
 معاً  والمنزؿ العمؿ في-2
 

 المنزل بين التوفيق عمى العاممة لمرأةا قدرة عدم/ أو قدرة أسباب:سادساً 
 :والعمل

 :إلى ذلك يعود ىل -(تستطيع)نعم اإلجابة كانت إذا
 سيولتو حيث مف عمميا طبيعة -1
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 ليا الزوج دعـ -2
 كثرتيـ عدـ أو األوالد وجود عدـ -3
 أخرى -4

ذا  :إلى ذلؾ يعود فيؿ  تستطيع)ال اإلجابة كانت وا 
 المياـ تعدد عف لناتجا والجسدي النفسي الضغط-1
 ليا الزوج تشجيع عدـ-2
 األوالد وجود-3
 أخرى-4
 

 :باإلناث مقارنة العمل سوق في الذكور نسبة ارتفاعأسباب :سابعاً 
 اإلناث عمى لمذكور العمؿ أصحاب تفضيؿ-1
 المجتمع في المتوافرة األعماؿ نوعية-2
مكانيات قدرات في الضعؼ-3  المرأة وا 
 أخرى-4
 

 :العامالت النساء نسبة لزيادة المؤدية العوامل إن:ثامناً 
 تعميميا مستوى رفع-1
 لممرأة الكبير بالدور المجتمع توعية-2
  األطفاؿ رياض)مثؿ العاممة لممرأة االجتماعية الخدمات توفير-3
 المرأة لعمؿ الداعمة والتشريعات القوانيف إصدار-4
 أخرى-5
 
 

 :العاممة لممرأة المفضؿ القطاع:تاسعاً 
 العاـ القطاع -1

 الخاص القطاع -2
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  المنزؿ)المستقؿ -3

 أخرى -4
 :لممرأة بالنسبة العاـ القطاع في العمؿ مزايا:عاشراً 

 وظروفيا المرأة لطبيعة العاـ القطاع مراعاة-1
 العاـ القطاع يؤمنيا التي العمؿ في االستمرارية-2
  االجتماعية لمتأمينات توفيره-3
 ىأخر -4
 

 :لممرأة بالنسبة الخاص القطاع في العمل مزايا:عشر الحادي
 المرتفعة األجور-1
 المرأة تممكيا التي والخبرات لمميارات فيو العمؿ مالئمة-2
 أخرى-3

 :االقتصادية التنمية عممية نجاح في العوامؿ أىـ:عشر الثاني
 العمؿ سوؽ في المرأة مشاركة-1
 والثروات الموارد توافر-2
 السياسية األوضاع استقرار-3
 والتعميـ بالعمـ االىتماـ-4
 أخرى-5
 

 :عمميا لمجال المرأة اختيار سبب:عشر الثالث
 تمتمكينو الذي العممي التحصيؿ مستوى-1
 اإلقامة مكاف-2
 األنثوية لمطبيعة العمؿ مجاؿ مالئمة-3
 السائدة والتقاليد العادات-4
 أخرى-5

 :االقتصادية القطاعات في نتاجاإل  ضعف سبب:عشر الرابع
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 لمعامميف العممي المستوى ضعؼ-1
 األجور معدالت انخفاض-2
 العامميف أدوار تعدد-3
 الحديثة التقنيات استخداـ عدـ-4
 العمؿ في المحاسبة مبدأ غياب-5
 أخرى-6
 

 :لممرأة أكثر المناسب العمل مجال:عشر الخامس
 الزراعة في العمؿ-1
 لصناعةا في العمؿ-2
  إلخ.............تأميف-تعميـ-صحة)الخدمات مجاؿ في العمؿ-3

 :العمؿ بترؾ التفكير عدـ/ أو لمتفكير المرأة تدفع التي األسباب:عشر السادس
 :ؿ فذلؾ العمؿ بترؾ تفكر)نعـ اإلجابة كانت إذا
 والعمؿ المنزؿ بيف التوفيؽ عمى القدرة عدـ -1
 لطموحؾ عممؾ مجاؿ تمبية عدـ-2

 المجتمع مضايقة -3

    أخرى -4
 :ؿ فذلؾ العمؿ بترؾ تفكر ال)ال اإلجابة كانت إذا أما
 المادية الحاجة-1
 وظروفؾ لطبيعتؾ عممؾ مجاؿ مالئمة-2 
 الحياة في االستقاللية لؾ حقؽ العمؿ ألف-3
        أخرى-4
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 بيف الخدمات قطاع مقارنة)العمؿ سوؽ في لممرأة الفعالة المشاركة أسباب

  المحافظتيف
132 

 133  المحافظتيف بيف الخدمات قطاع مقارنة)المرأة عمؿ تعيؽ التي العوائؽ 81
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82 
 قطاع مقارنة  )الزواج حاؿ في)لمعمؿ المرأة خروج مف وجالز  موقؼ

   المحافظتيف بيف الخدمات
134 

 135  المحافظتيف بيف الخدمات قطاع مقارنة)لممرأة المناسب المكاف 83

84 
 المنزؿ بيف التوفيؽ عمى قدرتيا عدـ/أو العاممة المرأة قدرة سبب

  المحافظتيف بيف الخدمات قطاع مقارنة)والعمؿ
137 

85 
 قطاع مقارنة)باإلناث مقارنة العمؿ سوؽ في الذكور نسبة ارتفاع سبب

  المحافظتيف بيف الخدمات
138 

86 
 بيف الخدمات قطاع مقارنة)العامالت النساء نسبة لزيادة المؤدي السبب

  المحافظتيف
139 

 141  المحافظتيف بيف الخدمات قطاع مقارنة)لممرأة المفضؿ القطاع 87

88 
 بيف الخدمات قطاع مقارنة)لممرأة بالنسبة العاـ القطاع في العمؿ امزاي

  المحافظتيف
141 

89 
 بيف الخدمات قطاع مقارنة)لممرأة بالنسبة الخاص القطاع في العمؿ مزايا

  المحافظتيف
142 

91 
 بيف الخدمات قطاع مقارنة)االقتصادية التنمية عممية نجاح أسباب أىـ

  المحافظتيف
143 

 144  المحافظتيف بيف الخدمات قطاع مقارنة)عمميا لمجاؿ المرأة اختيار بسب 91

92 
 بيف الخدمات قطاع مقارنة)االقتصادي القطاع في االنتاج ضعؼ سبب

  المحافظتيف
145 

93 
 بيف الخدمات قطاع مقارنة)لممرأة بالنسبة أكثر المناسب العمؿ مجاؿ

  المحافظتيف
146 

94 
 بيف الخدمات قطاع مقارنة)العمؿ ترؾ عدـ/أو بترؾ المرأة رغبة سبب

  المحافظتيف
148 
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 27 توزع المشتغالت بحسب المستوى التعميمي لرب األسرة 2

 12 ة التعميمية لممشتغالت في الميف العممية والفنيةالتركيب 1

 16 المحافظات السورية حسب مستوياتيا التنموية 1
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Summary 

This study aims to recognize the reality of the Syrian worker woman and 

know what makes her chooses the work she is doing or the job she will 

be doing in future.  Additionally, it aims to knowing the difficulties that 

the worker woman faces in her job and how they can be defeated. 

Moreover, this study has been enriched with a general and comparative 

research consisted of sixteen questions and they are directed to 478 

worker women- working in the fields of agriculture, industry and services 

in Aleppo and Edlib cities 

The main points that generally have been discussed in this study can be 

summarized in the following: 

- The reason why the Syrian women goes to work outdoors and the 

trouble she faces and the attempted efforts by the government 

for the ascendancy of the reality of the Syrian woman in general 

and the worker one in particular. 

- The concept of the economic development and the 

transformations that follow it on both the individual and society 

levels; also, the requirements for its success. 

- The participation of the Syrian worker women in job markets 

through different indicators; first, the percent of Syrian woman 

coexistence in job markets and their classification according to the 

economic activity, career, the scientific and the educational 

situation, the other indicators are the economic activity rate and 

the age of the Syrian worker woman. 

- Different changes (economic4 social4 political4………) and their 

effects on the developmental and economic process. 

- The worker woman in agricultural, industrial and services sectors; 

more, the things that direct her to be in a particular sector. In 

addition, the difficulties she faces in the field she is activated in 

and the ways to defeat these difficulties. 
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The results that have been achieved are: 

- The participation of the Syrian worker woman in the economic 

process is still under the desired level in both the percent of her 

presence in job markets and her activation in the field she is 

activated in. 

- The under educational level for the worker woman in Syria has a 

huge effect in elimination the worker woman ambitions and her 

activation in job markets; also, this can direct her mandatory to 

work in fields that she does not have the desire to work in. 

- The developmental level in the city where the worker woman lives 

has a big effect on particularizing the quality and quantity of the 

womanly participation in job markets. 

- The dominated traditions and customs have an enormous role in 

specifying the king of the job in which the worker woman can be 

activated; more, they negative effects on the worker woman 

ambitions. 

- The low-paid job has a negative impact on the activation of the 

worker woman in the fields she is activated in. 

- The difficulties which the different economical sectors suffer from 

have their effects on the worker women in these sectors in a very 

massive way. 

In the light of the results that have been achieved, the study assures 

the necessity of starting a general reformation process for the 

different economical sectors in order to have a desired impact on the 

worker women and supporting the participation of the worker 

woman in the active sectors in the national economy; whether, it is 

related to the rising of her educational level or providing her with the 

required skills and experiences in order to be completely involved in 

these sectors; in addition to the necessity of working to change the 

dominated negative views in society toward the work of woman 
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General, and that can be done through media, conferences, 

symposiums and any other way that can be used for achieving this 

goal. The aim of every suggested step for fixing the state of the 

worker women is to develop their skills in order for them to be active 

in all levels: social4 economical political4……77 etc7 
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 قائمة المحتويات                               

 الموضوع
رقـ 
 الصفحة

  ا ية القرآنية

  اإلىداء

  شكر وتقدير

 2 الممخص بالمغة العربية

 1 التمييدي:اإلطار العاـ لمدراسة الفصؿ

 8 المقدمة-2

 1 مشكمة الدراسة-1

 1 أىمية الدراسة-1

 1 أىداؼ الدراسة-8

 1    الدراسات السابقة-1

 7 فرضيات الدراسة-6

 8    منيج الدراسة-7

 8 التعريفات اإلجرائية لمدراسة-8

 9 والتنمية اإلقتصادية ةالفصؿ األوؿ:القوى العاممة النسائية في سوري

 22 محتويات الفصؿ األوؿ
 21 تمييد

 21 البحث األوؿ:واقع المرأة العاممة ومرتكزات التنمية اإلقتصادية

 28 أواًل:القوى العاممة والسياسات اإلقتصادية الجديدة

 21 ثانيًا:مساىمة المرأة العربية في سوؽ العمؿ

 27 ثالثًا:العوامؿ المؤثرة عمى مساىمة المرأة العربية في سوؽ العمؿ

 28 ةة في سوريالمرأة العامم رابعًا:واقع

 28 ةأسباب خروج المرأة لمعمؿ في سوري-2
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 29 ةالصعوبات التي تواجو المرأة العاممة في سوري-1

 29 ةاإلطار القانوني والتشريعي لعمؿ المرأة في سوري-1

 12 استراتيجية الدولة لتحسيف أوضاع المرأة-8

 11 خامسًا:مفيـو التنمية اإلقتصادية

 18 العناصر التي تنطوي عمييا عممية التنمية اإلقتصادية سادسًا: التحوالت أو

 11 سابعًا:متطمبات التنمية اإلقتصادية

 17 البحث الثاني:المرأة السورية وسوؽ العمؿ

 17 تمييد

 17 أواًل:المرأة السورية والعممية اإلقتصادية

 18 ةالمتعمقة بعمؿ المرأة في سوري ثانيًا:المؤشرات

 18 ة وقوة العمؿالمرأة السوري-2

 19 معدؿ النشاط اإلقتصادي الخاـ لممرأة السورية-1

 12 المرأة السورية والمعدالت العمرية لمنشاط اإلقتصادي-1

 12 حسب المينة ةمساىمة المرأة اإلقتصادية في سوري-8

 11 مساىمة المرأة السورية في العمؿ حسب النشاط اإلقتصادي-1

 18 حسب الحالة العممية ةة في سوريمساىمة المرأة اإلقتصادي-6

 11 ةالعالقة بيف عمؿ المرأة والمستوى التعميمي في سوري-7

سياـ المرأة السورية في النشاط اإلقتصادي-8  16 العالقة بيف المستوى التنموي لممحافظات وا 

   82   خاتمة

 82 ةالفصؿ الثاني:محددات عمؿ المرأة في سوري

 81 محتويات الفصؿ الثاني
 81 تمييد

البحث األوؿ:العوامؿ المحددة لتوجيات القوى العاممة النسائية نحو قطاعات الزراعة والصناعة 
 والخدمات

81 

 81 أواًل:التطورات والتغيرات الحالية وتأثيرىا عمى العمؿ والتنمية
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 81 التغيرات اإلجتماعية-2

 86 التغيرات اإلقتصادية-1

 87 التغيرات السياسية-1

 88 الخدمات -الصناعة-نيًا:لمحة عامة عف القطاعات الثالثة)الزراعةثا

 12 ثالثًا:العوامؿ المحددة لتوجو المرأة العاممة نحو قطاع الزراعة

 12 رابعًا:العوامؿ المحددة لتوجو المرأة العاممة نحو قطاع الصناعة

 12 خامسًا:العوامؿ المحددة لتوجو المرأة العاممة نحو قطاع الخدمات

:الصعوبات والعراقيؿ التي تواجو القوى العاممة النسائية في قطاعات الزراعة الثاني البحث
 والصناعة والخدمات وسبؿ مواجية ىذه الصعوبات

18 

 18 أواًل:الصعوبات التي تواجو المرأة العاممة في قطاع الزراعة وسبؿ التغمب عمييا

 16 ي قطاع الصناعة وسبؿ التغمب عميياثانيًا:الصعوبات التي تواجو المرأة العاممة ف

 18 ثالثًا:الصعوبات التي تواجو المرأة العاممة في قطاع الخدمات وسبؿ التغمب عمييا

 62 رابعًا:عمؿ المرأة بيف التحرر وزيادة األعباء

 61 خاتمة

 68 الفصؿ الثالث:الدراسة الميدانية

 61 مخطط البحث الميداني
 66 تمييد

 66 سةمنيج الدرا-2

 66   مصادر جمع المعمومات-1

 66 حدود الدراسة-1

 67 مجتمع الدراسة-8

 67 عينة الدراسة-1

 67 أداة الدراسة-6

 67 صعوبات الدراسة-7

 67 أسموب اختبار الفرضيات
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 68 التوصيؼ اإلحصائي

 71 البيانات المستخمصة مف تفريغ اإلستبياف

 88 اختبار الفرضيات

 96   ئج الدراسةعرض وتحميؿ نتا

 289   النتائج والتوصيات والمقترحات

 211   المصادر والمراجع

 211   المالحؽ

 262 الجداوؿقائمة 
 267 األشكاؿقائمة 

 268 الممخص بالمغة اإلنكميزية
 272 قائمة المحتويات
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