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 صلخستمال

تهدؾ هذه الدراسة إلى استطالع الرأي حول أبعاد هذه المشكلة من وجهة نظر المرأة العاملة 
نفسها، فً كل من محافظات دمشق ودٌر الزور والحسكة للوقوؾ على طبٌعة النظرة االجتماعٌة لخروج 

ً بٌن الرٌؾ المرأة فً تلك المجتمعات المحلٌة إلى سوق العمل. وتفترض الدراسة، هناك اخ تالؾ معنوٌا
والمدٌنة بالنظرة إلى خروج المرأة للعمل المأجور خارج المنزل فً سورٌة. وقد تم تصمٌم استبٌان ٌهدؾ 

استمارة موزعة على  827إلى قٌاس القبول االجتماعً لخروج المرأة الى سوق العمل. كما تم استخدام 

أهم النتائج التً توصلت إلٌها هذه الدراسة، أنه ومن  المحافظات الثالث بهدؾ اختبار فرضٌات البحث.
التوجد فوارق جوهرٌة فً النظر إلى خروج المرأة إلى سوق العمل ما بٌن الرٌؾ )دٌر الزور والحسكة( 

والمدٌنة )مدٌنة دمشق(. وأوصت الدراسة بضرورة إعطاء أهمٌة خاصة للتوعٌة اإلعالمٌة لمعالجة قضاٌا 
التوافق واالنسجام المجتمعً ال براز القدرات واإلمكانٌات للمرأة العاملة ونشر  المرأة العاملة للوصول إلى

المساواة بٌن الجنسٌٌن للحد من الصورة النمطٌة السلبٌة للمرأة العامة. وكذلك منح مزاٌا تشرٌعٌة 

 ومؤسسٌة لدمج المرأة فً سوق العمل.

 .وق العمل، الرٌف السوري، المدٌنة السورٌةالقبول االجتماعً لخروج المرأة إلى س :الكلمات المفتاحٌة

 

Abstract 

This study aims to explore the public opinion on this problem from the standpoint of 

working women themselves, in each of the provinces of Damascus, Deir Al-Zour and Hassake to 

determine the nature of the social perception of women going out in those communities to the 

labor market. The study assumes, there is a difference between the moral outlook of the 

countryside and the city about the remunerated work of women outside the home in Syria. A 

questionnaire Has been designed to measure the social acceptability of women going out to the 

labor market. 728 forms were distributed to the three provinces in order to test the research 

hypotheses. One of the main findings of this study is that there are no substantial differences 

regarding the emergence of women to the labor market between rural areas (Deir Al-Zour, 

Hassake) and city (Damascus). The study recommended the need to give special attention to 

raising awareness through the media about issues related to working women so as to reach a 

consensus and communal harmony that lays emphasis on the capabilities of working women and 

the dissemination of gender equality to reduce the negative stereotypes about working women. The 

study also recommends the introduction of legislative and institutional measures aimed at of the 

integration of women in the labor market. 

 
Key words: social acceptance of women going out to the labor market, Syrian rural, the Syrian 

city. 
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 المقدمة

عمررل انعكرراس لمؤشرررات عدٌرردة منهررا ٌعتبررر القبررول االجتمرراعً للمرررأة العاملررة مررن سرروق ال

مستوى تحقٌق المساواة وعدم التمٌٌز بٌن الرجل والمرأة والتمكٌن مرن خرالل التشررٌعات والقروانٌن 

 واألنظمة القائمة وما ٌتصؾ به المجتمع من ثقافة وقٌم وأعراؾ وتقالٌد.

ا تعزٌررز وٌتوقررؾ القبررول االجتمرراعً للمرررأة العاملررة علررى ترروفر منظومررة متكاملررة مررن شررأنه

دورهرا ورفرع كفاءتهرا مرن اإلنتراج والعمرل واالنسرجام الكامرل مرع متطلبرات العمرل ومرا تواجهره مرن 

 -األوالد -الرزوج -مشكالت وصعوبات جنباً إلى جنب مع الرجل وعناصر تلرك المنظومرةا الوالردٌن

 رب والمجتمع المحٌط وأرباب العمل.األهل واألقا

مررن عمررل برره وقناعررة زوجهررا وأوالدهررا بمررا تقرروم  رضررى مررنلهررا بررد فررالمرأة المتزوجررة ال

وكرذلك  ،القٌام باألعمال المنزلٌرة إضرافة لتقردٌرهم واحتررامهم لعملهرا خرارج المنرزل فًومساعدتها 

 فرًإلرى جانرب الرجرل  ،رضى أهلها وأهل الزوج والنظر إلى أهمٌة ما تقوم بره وأنهرا شررٌك فاعرل
 قتصادي واالجتماعً.عدٌها االبأهداؾ التنمٌة ب لتحقٌقسوق العمل 

قبول المجتمع المحٌط له أثر هام فً دفع المرأة نحو التقدم وتوفٌر الشروط تساعدها  أنكما 

 على القٌام بأدوارها المختلفة كأم ومربٌة وعاملة ودفعها للقٌام بدور كبٌر على الشأن العام والتنمٌة.

المرررأة فررً عملٌررة التنمٌررة.  باإلٌمرران بأهمٌررة مسرراهمة سررورٌةلقررد برردأت عملٌررة التؽٌٌررر فررً 

ووصررلت إلررى إجررراءات كثٌرررة حاولررت تؽٌٌررر الواقررع االجتمرراعً واالقتصررادي للمرررأة، إال أن بنرراء 

اإلنسان ال ٌقؾ عند حدود اإلجرراءات وال ٌرتم بمجررد وجرود نرو قرانونً، رؼرم أهمٌرة ذلرك ك طرار 

عٌرة، بحٌرث ٌرؤدي ترراكم نترائج تنفٌذي لعملٌة التؽٌٌر الترً ٌجرب أن تتجرذر فرً عمرق الثقافرة االجتما

هذه اإلجراءات إلى تؽٌٌر فً الوعً االجتماعً بشكل فعال ٌبدل من المفاهٌم المتعلقة بحٌاة المرأة 

ألسرة ودور كل من إفرادها فً بناء المجتمع، وٌلقرً األضرواء بشركل خراو علرى تؽٌٌرر أساسرً او

 مرعٌنهمرا اجتماعٌراً بمرا ٌكفرل انسرجامها فً مفاهٌم تقٌٌم دور كل من المرأة والرجل وتقسٌم العمرل ب

متطلبات دمج المرأة فً العملٌة اإلنمائٌة وزٌادة فاعلٌتها فً قوة العمل وانتقال هذا الدور من كونه 

لرى دعامرة موازٌرة ومتكاملرة مرع الدعامرة الترً ٌكلهرا إملحقاً هامشٌا مسراعدا فرً الحٌراة االقتصرادٌة 

 .(2202)الحلبً والمصبح،  متوازنة لكال الدعامتٌن الرجل وما ٌتبع ذلك من حقوق وواجبات

برٌن المررأة والرجرل فرً الحقروق  0781لقد ساوى دستور الجمهورٌة العربٌرة السرورٌة لعرام 
تكفل الدولرة جاء فٌهاا "والحرٌات والواجبات وقد خو المرأة فً المادة الخامسة واألربعٌن والتً 

لررررة فرررً الحٌررراة السٌاسرررٌة واالجتماعٌرررة والثقافٌررررة للمررررأة جمٌرررع فررررو المسررراهمة الفعالرررة والكام

 ."واالقتصادٌة. ونعمل على إزالة القٌود التً تمنع تطورها ومشاركتها فً بناء المجتمع

كما أن القانون المدنً وقانون التجارة مرنح المررأة فرً سرورٌة األهلٌرة القانونٌرة الكاملرة فرً  

والتجرارة وإدارة األعمرال والمرافعرة أمرام المحراكم إبرام العقود وحٌازة الممتلكات وممارسة المهن 

دون تمٌٌررز بٌنهررا وبررٌن الرجررل متررى بلؽررت سررن الرشررد القانونٌررة والرجررل، وخصررت المرررأة بحقرروق 

 .(2222)الحلبً،  خاصة لحماٌة طبٌعتها الجسمٌة والصحٌة واألمومة

مرا تتعلرق بعقرد كما ساوت قوانٌن العمل بٌن الرجل والمررأة فرً القطراعٌن العرام والخراو فٌ

العمل ومدته واألجر والتعوٌضات واإلجرازات والنقابرات ومكاترب االسرتخدام والتأمٌنرات االجتماعٌرة 

والمنظمات الصحٌة والتقاعد والتامٌن والمعاشات وؼٌر ذلك من األحكرام الترً فرً معظمهرا تنسرجم 

 مع معاٌٌر العمل العربٌة والدولٌة.

الً إلرى وجرود حقٌقرً فرً مختلرؾ مواقرع العمرل واإلنتراج لقد شقت المرأة السورٌة لنفسها سربٌ

كانسرران ذات حقرروق وواجبررات لتسررهم فررً التنمٌررة االقتصررادٌة واالجتماعٌررة والسٌاسررٌة وترردافع عررن 
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حقوق وأمن وسالمة وطنها، مشاركة الرجل فً النهوض برالمجتمع الرذي الٌمكرن أن ٌتقردم وٌتطرور 

 إال بهما معاً.

فررً العملٌرات اإلنتاجٌررة ال ٌمثررل ضرررورة إنسرانٌة فقررط وإنمررا هررو إن إدمراج المرررأة السررورٌة 

ضرورة اقتصادٌة واجتماعٌرة وهرو هردؾ بحرد ذاتره ٌردخل ضرمن إطرار تحقٌرق التروازن برٌن اإلنتراج 

الررذي مررا زال منخفضرراً فررً سررورٌة وبررٌن االسررتهالك الررذي مررازال ٌحقررق مسررتوٌات عالٌررة وتحقٌررق 

 .التوازن ٌسمح بالنمو االقتصادي الوطنً

نقطررة انطررالق وتحررول باتجرراه إعررادة  2202-2224تشرركل الخطررة الخمسررٌة العاشرررة للفترررة 

هٌكلٌة االقتصاد السوري وإحداث تؽٌٌر فً السٌاسة االقتصرادٌة واالجتماعٌرة وتحقٌرق معردالت نمرو 

عالٌرة. وقرد تضرمنت جوانرب هامرة لتحقٌرق مجتمرع عرادل قرائم علرى أسراس عردم التمٌٌرز برٌن المرررأة 

نجاز المزٌد من حقوق المرأة وتحسٌن منتجها وطنٌا وعالمٌراً وفرق مقٌراس التنمٌرة البشررٌة الرجل وإ

 والتمكٌن المرتبطٌن بالنوع االجتماعً لتحقٌق زٌادة مساهمتها فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة.
وتعررانً المرررأة العاملررة السررورٌة مررن مشرركلة تواضررع القبررول االجتمرراعً لخروجهررا للعمررل 

ور خارج المنزل رؼم التطورات المهمة التً طرأت على البٌئة الممكنة الندماجها، سواء فً المأج

 رٌة الجمعٌة.كالقوانٌن أو الحوافز وحتى التطورات التً طالت البنى الف

وتهدؾ هذه الدراسرة إلرى اسرتطالع الررأي حرول أبعراد هرذه المشركلة مرن وجهرة نظرر المررأة 

ات دمشررق ودٌرر الرزور والحسرركة للوقروؾ علررى طبٌعرة النظرررة ها، فررً كرل مررن محافظرالعاملرة نفسر

 االجتماعٌة لخروج المرأة فً تلك المجتمعات المحلٌة إلى سوق العمل.

 فرضٌات البحث

تختلؾ المناطق الرٌفٌة والمدٌنٌة فً سورٌة فٌمرا بٌنهرا فٌمرا ٌتعلرق بنظررة األهلرٌن إلرى خرروج  .0

 خارج المنزل. بناتهم أو زوجاتهم أو امهاتهم للعمل المأجور

تختلررؾ المنرراطق الرٌفٌررة والمدٌنٌررة فررً سررورٌة فٌمررا بٌنهررا فٌمررا ٌتعلررق بقبررول المجتمررع خررارج  .2

 األسرة لخروج المرأة للعمل المأجور خارج المنزل.

بررٌن الرٌررؾ والمدٌنررة بررالنظرة إلررى خررروج المرررأة للعمررل  يوبشرركل عررام، هنرراك اخررتالؾ معنرر .1

 المأجور خارج المنزل فً سورٌة.

 الدراسةمجتمع 
اسررتمارة، تمثررل عٌنررة مرررن  827بلررػ عرردد االسررتمارات التررً اسررتخدمت فررً هررذه الدراسررة 

العررامالت فررً كررل مررن مدٌنررة دمشررق ومحررافظتً دٌررر الررزور والحسرركة. وقررد توزعررت االسررتمارات 

% لمحافظررة 28لمحافظررة دٌررر الررزور و 27% لمدٌنررة دمشررق و22بحسررب هررذه المحافظررات بنسرربة 

 الحسكة.

 أداة الدراسة

تم إعداد أداة خاصة بهذه الدراسة، حٌث تم تقسٌم مستوى القبرول االجتمراعً لخرروج المررأة 

 إلى العمل خارج المنزل إلى ثالثة مستوٌاتا

المسرتوى األول، مسرتوى القبرول الرداخلًا وهرو ٌعبرر عرن مردى قبرول أفرراد العائلرة )الرزوج 

رأة للعمرل خرارج المنرزل. وٌقراس هرذا وعائلة الزوج واألوالد أو ولً األمر بشكل عام( لخروج الم

 .4إلى  0المستوى بالمتوسط الحسابً لألسئلة من 

المستوى الثانً، مستوى القبول الخارجًا وهو ٌعبر عن مدى قبول المجتمع خرارج األسررة 

)المجتمرع بشركل عرام وأربراب العمرل( لخرروج المررأة للعمرل خرارج المنرزل. وٌقراس هرذا المسرتوى 

 .02إلى  8لألسئلة من بالمتوسط الحسابً 
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المسررتوى الثالررث، مسررتوى القبررول الكلررًا وهررو عبررارة عررن الوسررط الحسررابً لجمٌررع أسررئلة 

 االستبٌان العشرة. 

من ناحٌرة ثانٌرة، اعتمرد مقٌراس لٌكرارت الثالثرً فرً تصرمٌم أسرئلة االسرتبانة، وذلرك مرن أجرل 

تجراه العررام لكرل مسرتوى مررن تحدٌرد االتجراه العرام لكررل سرؤال مرن هررذه األسرئلة ومرن أجررل تحدٌرد اال

مستوٌات القبرول المبرٌن فٌمرا تقردم. وٌرتم تررجٌح اإلجابرات ب عطراء الموافقرة أو القبرول بدرجرة عالٌرة 

لعدم أو المسرتوى المرنخفض للقبرول  0فٌما ٌعطى الرقم  2والقبول فً مستواه المتوسط رقم  1رقم 

المررجح علرى مسرتوى السرؤال أو مسرتوى أو الموافقرة. وتأخرذ النترائج بعرد تقردٌر المتوسرط الحسرابً 

المبٌنة فً القبول )المتوسط الحسابً البسٌط ألسئلة المستوى( وعلى مستوى كل مشاهدة، أحد القٌم 

 .0الجدول 

 

 0الجدول 
 حدود الترجٌح ضمن مقٌاس لٌكارت الثالثً

 قبول منخفض 1666إلى  1من 

 قبول متوسط 2633إلى  1661من 

 عالًقبول  3إلى  2634من 

 االستداللً الوصفً اإلحصاء فً (ا مقدمة2227عز حسن عبد الفتاح ) المصدر:

 .317، جدة، السعودٌة، وا خوارزم العلمٌة، SPSSباستخدام برنامج 

 أداة المعالجة اإلحصائٌة

وذلرك لمناسربتها لهرذا النروع مرن األبحراث. حٌرث أن  SPSSالحزمة البرمجٌة  الباحثاستخدم 

مجٌة تمكن الباحث من استخراج العدٌد من المؤشرات وإجراء االختبارات الالزمة هذه الحزمة البر

 الختبار فروض البحث والعالقة بٌن المتؽٌرت.

 للدراسة اإلطار النظري -ثانٌا  

 المرأة العاملة كشرٌك أساسً وفاعل فً التنمٌة من خالل سوق العمل 16

هو انعكاس لمنظومة متكاملة  إن الواقع االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً ألي مجتمع

تتكون من المواقؾ واالتجاهات، والمفاهٌم والمنطلقات وأسالٌب التفكٌر والقٌم والتقالٌد والعادات 

وتشكل تلك المنظومة الداللة  السائدة التً ٌتمتع بها هذا المجتمع وتمٌزه عن المجتمعات األخرى.
امرأة وٌتحدد بدورها نتائج انجازات جهود  العامة للشخصٌة الفردٌة لدى المجتمع رجالً كان أم

 التنمٌة بمختلؾ أبعادها المرسومة والمطلوبة.

والعالقة بٌن تقدم المجتمع وارتقاء مستوى المرأة ومكانتها هً عالقة وثٌقة وال ٌمكن أن 

 ه وتطوره.ئٌحقق المجتمع تقدمه ونموه إذا لم تتوفر الشروط الموضوعٌة، الكفٌلة بمساهمتها فً بنا

ونظراً لكون المرأة تشكل أحد جناحً المجتمرع وبمعنرى أخرر تشركل نصرؾ مروارده البشررٌة 

والٌمكن أن ٌنهض وٌحقرق تقدمره ونمروه بردونها. وذلرك لكرون تحقٌرق رفاهٌرة اإلنسران ورفرع مسرتواه 

الحٌاتً والمعاشً ال ٌتحقق ما لم تتوفر الشروط المالئمة لتحقٌق التروازن المتنراؼم والمتروازي برٌن 

أي ، لجناحٌن من جهة وتوفر القوة الذاتٌة لالنردفاع واالنطرالق لكرل مرن الجنراحٌن مرن جهرة أخررىا

البرد مرن تشركٌل شخصرٌة المرررأة االٌجابٌرة القرادرة علرى العمررل وتحمرل المسرؤولٌة والعطراء واتخرراذ 

المواقررؾ والقرررارات المناسرربة للمشررراركة الفاعلررة والمنفعلررة فررً مختلرررؾ مجرراالت منرراحً التنمٌرررة 

 االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة.



 [                    872]                                                                                         ...مقارنت القبول االجتماعي خلروج املرأة السوريت إىل سوق العمل

لقد دخلت المرأة السورٌة فً نهاٌرة النصرؾ األول مرن القررن العشررٌن سروق العمرل مندفعرة 

ومدفوعرة ب ٌمانهررا بأهمٌررة دورهررا فٌره تلبٌررة لحاجاتهررا الذاتٌررة المعنوٌرة والمادٌررة مررن جهررة وحاجررات 

 خرىالمشاركة العملٌة والحقٌقٌة فً التنمٌة الوطنٌة من جهة أ

وسررعت لررذلك بالعمررل والمعرفررة والتأهٌررل والترردرٌب لخرروض مختلررؾ المجرراالت فررً سرروق 

اإلنتاجٌة واإلدارٌة والخدمٌة وعلى مستوى القطراعٌن العرام والخراو والحرفرً كعاملرة فرً اإلنتراج 

الصناعً والزراعً والتجاري والسٌاحً والفنً والهندسً والمرالً...وؼٌر ذلرك لقرد حققرت المررأة 

السورٌة على مدى حوالً سبعة عقود لدخولها سوق العمل انجازات كبٌررة ومررت بمراحرل  العاملة

برخخر الردٌرؾ األساسرً الرداعم لتحقٌرق انجرازات التنمٌرة االقتصرادٌة  مختلفة كانرت خاللهرا بشركل أو

واالجتماعٌة الوطنٌة خالل تلك العقود إضافة لما حققته من آثار وانعكاسات اٌجابٌة علرى شخصرٌتها 

 ا(2223)الحلبً،  دخولها سوق العمل ومن أبرز ها األتًب

نزع صفة كون المرأة عنصراً تابعاً وتحوٌلها إلى عنصر فاعل ذي إرادة حرة ٌشعر بكرامته  -
 ومسؤولٌته.

 تنمٌة الروح الجماعٌة لدى المرأة والحد من نزعة األنا منه لدٌها  -

 صٌة المنتجة إبرازا لطاقات الذاتٌة الكامنة فً العمل وبناء الشخ -

 الحصول على مكانة اقتصادٌة واجتماعٌة من خالل أدائها للعمل. -

 المساهمة فً تكوٌن أسرة متكاملة ومتعاونة لرفع سوٌتها المادٌة واالجتماعٌة -

تمكٌن المرأة العاملة السورٌة من القٌام بدورها فيً سيوق العميل مين خيالل الخطية الخمسيٌة  26

 العاشرة:

مررأة السرورٌة بردخولها سروق العمرل مرن عوامرل اٌجابٌرة فقرد جراءت تأسٌساً على مرا حققتره ال

الخطة الخمسٌة العاشرة والترً اعتمردت فرً صرٌاؼة أهردافها وإسرتراتٌجٌاتها وبرامجهرا ومشرارٌعها 

لتعزٌز دور المرأة فرً تحقٌرق األهرداؾ  2203-2222على األهداؾ المرحلٌة للتنمٌة األلفٌة للفترة 

ة واالجتماعٌرررة وتؤكرررد علررى الهررردؾ األساسرررً لتمكرررٌن المررررأة السرررورٌة العامررة للتنمٌرررة االقتصرررادٌ

وإدماجها فً قضاٌا النوع االجتماعً فً عملٌات التنمٌة لضمان مساواتها مع الرجل للوصول إلى 

 الموارد واالنتفاع بالعوائد وتقلٌو الفجوة القائمة على التمٌٌز بٌن الرجل والمرأة.

 ا(2224خطٌط الدولة، )هٌئة ت وفٌما ٌلً تلك األهداؾ
تفعٌل دور المرأة فً األسرة والمجتمع، وتعزٌز مشاركتها فً شتى المٌادٌن على أساس  .0

 الكفاءة.

 االرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة للمرأة كماً ونوعاً. .2

 تحسٌن التركٌبة التعلٌمٌة للسكان والقوى العاملة والمشتؽلٌن للذكور واإلناث .1

 ٌة بٌن المحافظات وبٌن الحضر والرٌؾتحقٌق التوازن فً عملٌة التنم .2

 رفع حصو مساهمة المشاركة المجتمعٌة للمرأة فً الناتج المحلً واالجتماعً  .3

وإن تلك األهداؾ الخمسٌة من شأنها تمكٌن المرأة فً المجال االقتصادي بشكل عام وإٌجراد 

 .البٌئة المؤسساتٌة الداعمة للمرأة العاملة من سوق العمل على النحو اآلتً

إتاحة المجال أمام المرأة العاملة لممارسة جمٌع األنشطة االقتصرادٌة و الحصرول علرى مصرادر  .0

 التموٌل .

 رفع مستوى األداء اإلنتاجً والفنً والتكنولوجً والمعرفً للمرأة العاملة. .2

 تشجٌع المرأة للعمل بالمشارٌع اإلنتاجٌة والتنموٌة الصؽٌرة والمتوسطة فً المناطق الرٌفٌة . .1

 م وتشجٌع عمل المرأة لحسابها الخاو وتسهٌل حصولها على التسهٌالت االئتمانٌة.دع .2
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تقدٌر الحجم الحقٌقً لمشاركة المرأة فً اإلنتاج الوطنً لٌشتمل على مجال العمل ؼٌر الرسمً  .3

 والعمل المنزلً إلدخاله ضمن الحسابات القومٌة للناتج اإلجمالً.

لحدٌثة إلى المرأة الرٌفٌة على قدم المساواة مع تأمٌن وضمان وصول الخدمات الزراعٌة ا .4

 الرجل.

أقررت الحكومرة السرورٌة البرنرامج الروطنً لتمكرٌن المررأة مرن الفقرر  2224وفً نٌسان عام 

ق والتعرراون مررع عرردد مررن الرروزارة مرن إطررار عمررل اللجنررة الوزارٌررة للتنمٌررة البشرررٌة وذلررك بالتنسررٌ

 المؤسسراتً لتحقٌرق اآلترًاالجتمراعً ومررأة االقتصرادي والهٌئات األهلٌة والدولٌة بهدؾ تمكرٌن الو

  ا(2228)الحلبً، 

 تأهٌل وتدرٌب المرأة لدخولها سوق العمل  .0

 بناء قاعدة بٌانات متكاملة احتٌاجات المرأة من خالل تحدٌد وتحدٌد  .2

ز تأمٌن أطر مؤهلة إدارٌا و فنٌاً على مستوى المجتمع المحلً تشارك فٌه المرأة بفاعلٌة و تعز .1
 مقدرتها على اتخاذ القرار .

وممرا سرربق بٌانره مررن أهرداؾ الخطررة الخمسرٌة العاشرررة و مرا ٌنبثررق عنهرا مررن أهرداؾ تتعلررق 

بتمكٌن المرأة السورٌة من دخولها سوق العمل و متطلبات ذلك ٌتضح لنا بأن ال بد من اتخاذ كل ما 

لهرا مرن تروفٌر الشرروط المناسرربة  مرن شرأنه تنفٌرذ تلرك األهرداؾ باعتبارهرا اسررتراتٌجٌة متكاملرة ال برد

م و األساسرً للمنظمررات لتنفٌرذها مررن تشررٌعات و ترردرٌب و تأهٌرل و إعررالم والشرك مررن الردور الهررا

العمالٌة و الفالحٌة والحرفٌة لتنفٌذ تلك األهداؾ من خالل مرا تقروم بره تلرك المنظمرات مرن النسائٌة و

 تأهٌلٌة .شاطات وأعمال ثقافٌة و تدرٌبٌة ون

 مات العامة لتطور حٌاة المرأة العاملة السورٌةأهم الس 36

فرً االقتصرراد الرروطنً مرن خررالل مشراركتها فررً العمررل فرً مختلررؾ األنشررطة  المرررأةتسراهم 

األعمرال الترً تمارسرها النسراء، وكرذلك علرى  ةاالقتصادٌة، وفً واقرع األمرر طررأ تؽٌرراً علرى طبٌعر

اآلونة األخٌرة، والتً كان لها األثر االٌجرابً نسبة مساهمتها فً العدٌد من األنشطة االقتصادٌة فً 

على المسرتوى المعٌشرً واألوضراع األسررٌة والشخصرٌة للمررأة. إال أن الردور التقلٌردي الرذي تلعبره 

المرأة من حٌرث القٌرام باألعمرال المنزلٌرة، ورعاٌرة األسررة، وتربٌرة األطفرال إلرى جانرب الصرعوبات 

تزال تحد من مسراهمتها، وتقٌرد ما تقالٌد السائدة فً المجتمع، التً تواجها والتً تفرزها العادات وال
 تزال هناك العدٌد مرن الفجروات فرً بعرض المهرن واألنشرطة مادخولها الواسع إلى سوق العمل، إذ 

وفٌما ٌلً سنتناول أهم نترائج الدراسرات الترً بحثرت فرً موضروع مشراركة المررأة االقتصرادٌة علرى 

 النحو التالًا

 العمل المرأة وقوة  -

 مشاركة المرأة فً األنشطة االقتصادٌة -

 مشاركة المرأة حسب المهنة -

 المرأة وقوة العمل -1

حٌرث  2224-2220نالحظ أن نسبة المشتؽالت بقٌت تقرٌباً ثابترة خرالل الفتررة  2من الجدول 

، بٌنما حصل تطرور بسرٌط بالنسربة للرذكور 2224% عام 84.7و2220% عام 87.2تراوحت بٌن 

 الفترة نفسها.% خالل 72.2% إلى 72.3من 
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 2 جدولال

 2224-2220ور مساهمة المرأة السورٌة فً سوق العمل خالل الفترة طت
 2001 2004 2006 2010 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 

 87 71.7 84.7 72.2 87.8 77.2 87.1 72.3 مشتغل)%(

 20.77 4.2 21.0 3.4 20.1 02.4 20.8 8.3 متعطل)%(

 المكتب المركزي لإلحصاء )أعوام مختلفة(ا المجموعة اإلحصائٌة السورٌة. المصدر:

 
% 21.0% إلرى 20.8عند اإلنراث مرن  نجد أن النسبة قد ازدادتأما بالنسبة لمعدل البطالة 

. وٌعود هرذا االنخفراض 2202% تقرٌبا فً عام 22، ثم انخفضت حتى وصلت إلى 2224فً عام 

 إلررى تراجرع مسرراهمة المررأة فررً قروة العمررل 2202و 2224بررٌن العرامٌن  اإلنراثالررة فرً معردل بط

 .2224فً عام  03.4% فقط بعد أن كانت 01إلى

 االقتصادٌة باألنشطةمشاركة المرأة  -2

أنره حصرل تؽٌٌرر بمشراركة المررأة باألنشرطة االقتصرادٌة خرالل الفترررة  1نالحرظ مرن الجردول 

% وبالمقابرررل 20.7% إلرررى 38مرررن  ًة بالنشررراط الزراعرررفقرررد انخفضرررت المشرررارك 2220-2202

. بٌنمرا بقٌرت الفتررة نفسرها% خرالل 38.8إلرى 10.4بنشراط الخردمات مرن  بمشراركتها حصلت زٌادة

ً . األنشطة نفسهاباقً فً النسبة   تقرٌبا

 

 1 جدولال

 2202-2220تطور المساهمة النسبٌة لمشاركة المرأة فً سوق العمل خالل الفترة 

 2010 2006 2004 2001 العام

 20.72 10.4 23.3 38 زراعٌة وحراجٌة

 38.82 32.3 34.1 10.4 خدمات

 7.72 8.7 8.8 4 صناعة

 4.42 2.7 1.2 2.1 فنادق ومطاعم

 0.42 0 0 0.0 نقل ومواصالت

 2.72 0.4 0.7 0.0 مال وتامٌن وعقارات

 2.32 2.4 2.2 2.7 بناء وتشٌٌد

 حصاء )أعوام مختلفة(ا المجموعة اإلحصائٌة السورٌة.المكتب المركزي لإل المصدر:

 

 التحلٌل اإلحصائً -ثالثا  
 خصائص العٌنة 16

 الخصائص العمرٌة ألفراد العٌنة -أ 

الخصائو العمرٌة ألفراد عٌنة البحث، موزعرة بحسرب المحافظرات المعنٌرة  2ٌبٌن الجدول 

بكثٌر بدخولها إلى سوق العمل، بالبحث. ومن هذا الجدول نالحظ بأن المرأة فً مدٌنة دمشق أسبق 

حٌث أن هناك تركزاً أكبر للمرأة العاملة فً الفئرات العمرٌرة األمبرر مقارنرة مرع المررأة العاملرة فرً 
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 481علرى هرذا السرؤال  دٌر الزور والحسكة. وٌالحظ من هذا الجدول أن عدد النساء الالئرً أجربن

 %. 72.2أمرأة من إجمالً حجم العٌنة، أي بمعدل إجابة بلػ 

 

 2جدول ال

 توزع أفراد العٌنة بحسب الفئة العمرٌة والمحافظات
 المجموع الحسكة دٌر الزور دمشق الفئات العمرٌة

ً  22أقل من   16 10 4 2 عاما

ً  12إلى أقل من  22من   191 81 48 62 عاما

ً  22إلى أقل من  12من   254 67 74 113 عاما

ً  32إلى أقل من  22من   161 22 51 88 عاما

ً  42إلى  أقل من  32من   49 6 6 37 عاما

ً  42أكبر من   2 1 1 0 عاما

 673 187 184 302 المجموع

 االستبٌان الموزع على عٌنة البحثالباحث باالعتماد على نتائج  المصدرا
 

 الخصائص التعلٌمٌة ألفراد العٌنة  -ب 

من مدٌنة دمشق حصلن ستبٌنات تعلٌمٌة ألفراد العٌنة أن ثلث الالخصائو ال 3ٌبٌن الجدول 

 فً الحسكة. 21فً دٌر الزرو و 07عامالت( مقابل  021على المستوى التعلٌمً الجامعً )

 

 3جدول ال

 توزع أفراد العٌنة بحسب المستوى التعلٌمً وبحسب المحافظة

 المجموع الحسكة دٌر الزور دمشق  

 32 21 1 10 أمٌة

 87 37 27 23 ابتدائٌة

 153 49 51 53 إعدادٌة

 142 39 35 68 ثانوٌة

 170 45 62 63 معاهد متوسطة

 144 23 18 103 جامعٌة فما فوق

 728 214 194 320 المجموع

 الباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة البحث المصدر:      
 

 الوضع االجتماعً ألفراد العٌنة -ج 

% 7% مرن المتزوجرات و47% مقابرل 22أن نسبة العامالت العازبات بلرػ  4ٌبٌن الجدول 

مطلقررات وأرامررل. واختلررؾ التوزٌررع قلررٌالً بررٌن المحافظررات، حٌررث نالحررظ تركررزاً أكبررر للعررامالت 

 %.72المتزوجات الالتً شاركن فً البحث من محافظة دٌر الزور وبنسبة 
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 4جدول ال

 توزع أفراد العٌنة بحسب الوضع االجتماعً وبحسب المحافظات

 

الزوردٌر  دمشق  اإلجمالً الحسكة 

 %22 %31 %9 %25 عازبة

 %69 %64 %82 %65 متزوجة

 %4 %2 %4 %6 مطلقة

 %4 %3 %5 %4 أرملة

 %100 %100 %100 %100 اإلجمالً

 الباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة البحث المصدر:

 
 العٌنة القطاع )حسب الملكٌة( الذي تعمل فٌه النساء من افراد -د 

تررروزع العررامالت الالترررً شرراركن فررً الدراسرررة، حٌررث نالحرررظ بررأن أؼلرررب  8ٌبررٌن الجرردول 

 % فقط فً القطاع ؼٌر المنظم.7مقابل  %،83وبنسبة المشاركات ٌعملن فً القطاع العام 

 

 8جدول ال

 توزع العامالت بحسب القطاع وبحسب المحافظات

 المجموع الحسكة دٌر الزور دمشق  

 %75 %55 %80 %86 امالقطاع الع

 %16 %30 %10 %10 القطاع الخاو المنظم

 %9 %15 %10 %4 القطاع الخاو ؼٌر المنظم

 %100 %100 %100 %100 المجموع

  
 الباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة البحث المصدر:   

 

 النشاط االقتصادي الذي تنتمً إلٌه أفراد العٌنة -هـ

توزع العامالت بحسب النشاط االقتصادي الذي تعمل فٌه أفراد عٌن البحث.  7الجدول ٌبٌن 

% 04% مقابل 42ومن هذا الجدول نالحظ بأن هناك تركز للعامالت فً القطاع الخدمً وبنسبة 

 % فً قطاع الزراعة.22% فقط فً دٌر الزور والحسكة( و00-02فً القطاع الصناعً )

 

 7جدول ال

 ٌنة بحسب النشاط االقتصادي وبحسب المحافظاتتوزع أفراد الع

 المجموع الحسكة دٌر الزور دمشق  

 %16 %11 %10 %22 الصناعة

 %20 %36 %19 %10 الزراعة

 %64 %53 %71 %68 الخدمات

 %0 %0 %0 %1 غٌر مبٌن

 %100 %100 %100 %100 المجموع

 لى عٌنة البحثالباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع ع المصدر:



 [873] املصبح

 ألفراد العٌنة الخصائص األجرٌة-و

توزع أفراد العٌنة بحسب الفئة األجرٌة الشهرٌة. ومن هذا الجدول نالحظ  7ٌبٌن الجدول 

لٌرة سورٌة، كما نالحظ  02222و 3222% منم افراد العٌنة تتراوح أجورهن ما بٌن 32بأن 

ات الثالث فً هذه الفئة األجرٌة. أما بأنه التوجد فروق واضحة لمستوٌات األجور فً المحافظ

% من أفراد العٌن 27-24نا نالحظ بأن لٌرة( ف ن 03222إلى  02220بالنسبة للفئة التالٌة )من 

% من العامالت أفراد 07من دٌر الزور ودمشق )على التوالً( ٌنتمٌن إلٌها فٌما التنتمً أكثر من 

 العٌنة من الحسكة إلى هذه الفئة األجرٌة.

 

 7دول جال

 توزع أفراد العٌنة بحسب الفئة األجرٌة والمحافظات

 المجموع الحسكة دٌر الزور دمشق  

 %9 %20 %7 %3 لٌرة 5000أقل من 

 %54 %54 %55 %53 10000إلى  5001من 

 %25 %18 %26 %28 15000إلى  1001من 

 %9 %7 %11 %9 20000إلى  15001من 

 %4 %2 %1 %7 ألف 20أكثر من 

 %100 %100 %100 %100 عالمجمو

 الباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة البحث المصدر:

 

 عدد األوالدتوزع العٌنة بحسب  -ر

توزع أفراد العٌنة بحسب عدد أوالدهن فً المحافظات الثالث محل  02ٌبٌن الجدول 

% منهن 32دٌهن أوالد، بٌنما % من أفراد العٌنة لٌس ل11البحث. ومن هذا الجدول نالحظ بأن 
 لدٌهن عدداً من األوالد ٌترواح ما بٌن ولد واحد وأربعة أوالد.

 

  02جدول ال

 توزع أفراد العٌنة بحسب عدد األوالد والمحافظات

 المجموع الحسكة دٌر الزور دمشق  

 %33 %40 %21 %35 بدون أوالد

 %52 %47 %51 %56 دأوال 4من  ولد إلى 

 %14 %11 %27 %9 أوالد 8إلى  5من 

 %1 %2 %2 %0 ولد 13أوالد إلى  9من 

 %100 %100 %100 %100 المجموع

 الباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة البحث المصدر:

 

 عدد ساعات العمل التً تقضٌها العامالت من افراد العٌنة -ز
ً تقضٌها العامالت الالتً شاركن فً البحث. ومن عدد ساعات العمل الت 00ٌبٌن الجدول 

 08ساعات ٌومٌاً، مقابل  7إلى  3العٌنة ٌعملن مابٌن  أفراد% من 72هذا الجدول نالحظ بأن 

المحافظات، حٌث أن العامالت فً دمشق  ساعات. وتختلؾ النسب بحسب 7منهن ٌعملن أكثر من 

% من 28حسكة بفارق كبٌر. وقد أجابت ٌعملن لساعات أطول من زمٌالتهن فً دٌر الزور وال
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% )فً المتوسط( 02ساعات ٌومٌة مقابل  7أفراد العٌنة فً مدٌنة دمشق إنهن ٌعملن ألكثر من 

 ساعات. 7فً دٌر الزور والحسكة ٌعملن أكثر من 

 

 00جدول ال

 توزع أفراد العٌنة بحسب عدد ساعات العمل والمحافظات

 المجموع الحسكة دٌر الزور دمشق  

ساعات 2أقل من   0% 3% 7% 3% 

ساعات 7إلى  3مابٌن   73% 87% 83% 80% 

ساعات 7أكثر من   27% 11% 9% 17% 

 %0 %1 %0 %0 ؼٌر مبٌن

 %100 %100 %100 %100 المجموع

 الباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة البحث المصدر:

 
 النتائج اإلحصائٌة 26

 ج المرأة للعمل خارج المنزلالقبول الداخلً لخرو -أ 

ً اجتماعٌ أن هناك قبوالً  01والجدول  02ٌبٌن الجدول  ً داخلٌ ا من مجمل أفراد العائلة  ا

لخروج المرأة إلى سوق العمل سواء بالنسبة للمدن )دمشق( أو للرٌؾ )دٌر الزور والحسكة(. وال 

 تختلؾ النتائج كثٌراً بحسب الخصائو الشخصٌة ألفراد العٌنة. 

 
  02جدول لا

مستوى القبول االجتماعً الداخلً بحسب المحافظات والخصائو الشخصٌة 

 من وجهة نظر المرأة العاملة فراد العٌنةأل

 اإلجمالً الكلً الحسكة دٌر الزور مدٌنة دمشق    
ع

طا
الق

 

 2.3042 2.3805 2.2884 2.2806 القطاع العام

 2.2687 2.2724 2.1596 2.3242 القطاع الخاو المنظم

 2.3272 2.3229 2.2250 2.4917 القطاع الخاو ؼٌر المنظم

ي
اد

ص
قت

ال
 ا

ط
شا

الن
 

 2.3889     2.3889 ؼٌر مبٌن

 2.4249 2.3132 2.3283 2.4918 الصناعة

 2.2574 2.2900 2.1862 2.2568 الزراعة

 2.2830 2.3789 2.2825 2.2336 الخدمات

ً
ٌم

عل
الت

ى 
تو

س
لم

ا
 

 2.2401 2.3016 1.0000 2.2350 أمٌة

 2.2998 2.2464 2.1449 2.5609 ابتدائٌة

 2.3240 2.3075 2.2627 2.3981 إعدادٌة

 2.2863 2.4000 2.2548 2.2373 ثانوٌة

 2.2911 2.3741 2.2847 2.2381 معاهد متوسطة

 2.3146 2.4242 2.5324 2.2552 جامعٌة فما فوق

لو
ا

ع 
ض ج
ال

ا

ع
ما

ت

ي
 2.4520 2.4333 2.6071 2.4399 عازبة 
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 2.2550 2.3008 2.2417 2.2346 متزوجة

 2.1620 1.9000 2.3917 2.1225 مطلقة

 2.4207 2.5000 2.1333 2.5714 أرملة

الد
ألو

 ا
دد

ع
 

 2.3976 2.3951 2.4605 2.3781 بدون أوالد

 2.2615 2.3057 2.2510 2.2426 أوال 2من  ولد إلى 

 2.2327 2.3029 2.1769 2.2786 أوالد 7إلى  3من 

 2.1889 2.2333 2.0667 2.3333 ولد 01أوالد إلى  7من 

ٌة
جر

أل
 ا

ئة
الف

 

 2.2995 2.2452 2.4524 2.3148 لٌرة 3222أقل من 

 2.2911 2.3522 2.2942 2.2485 02222إلى   3220من 

 2.2952 2.3632 2.1607 2.3399 03222إلى  0220من 

 2.3008 2.2976 2.2518 2.3357 22222إلى  03220من 

 2.4728 2.8750 2.5833 2.3857 ألؾ 22أكثر من 

ل
عم

 ال
ت

عا
سا

د 
عد

 

 2.3333 2.3333     ؼٌر مبٌن

 2.3095 2.3111 2.2667 2.5000 ساعات 3أقل من 

 2.2907 2.3357 2.2547 2.2821 ساعات 7إلى  3من 

 2.3433 2.3965 2.3873 2.3206 ساعات 7أكثر من 

ة 
رٌ

عم
 ال

ت
فئا

ال
 

ً  22أقل من   2.5417 2.6167 2.5417 2.1667 عاما

ً  12إلى أقل من  22من   2.3146 2.2852 2.3613 2.3172 عاما

ً  22إلى أقل من  12من   2.2712 2.3114 2.2183 2.2811 عاما

ً  32إلى أقل من  22من   2.2718 2.2773 2.2474 2.2847 عاما

ً  42إلى  أقل من  32من   2.3296 2.2500 2.1417 2.3730 عاما

ً  42أكبر من   2.1667 2.5000 1.8333   عاما

 2.3785 2.5309 2.3333 2.1750 (فارغ)

 2.3005 2.3394 2.2696 2.2930 اإلجمالً الكلً 

 الباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة البحث المصدر:

 
 01جدول ال

محافظات والخصائو الشخصٌة مستوى القبول االجتماعً الداخلً بحسب ال

 فراد العٌنةأل

 اإلجمالً الكلً الحسكة دٌر الزور مدٌنة دمشق    

ع
طا

الق
 

 متوسط مرتفع متوسط متوسط القطاع العام

 متوسط متوسط متوسط متوسط القطاع الخاو المنظم

 متوسط متوسط متوسط مرتفع القطاع الخاو ؼٌر المنظم

ي
اد

ص
قت

ال
ط ا

شا
الن

 

 مرتفع منخفض منخفض رتفعم ؼٌر مبٌن

 مرتفع متوسط متوسط مرتفع الصناعة

 متوسط متوسط متوسط متوسط الزراعة
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 متوسط مرتفع متوسط متوسط الخدمات

ً
ٌم

عل
الت

ى 
تو

س
لم

ا
 

 متوسط متوسط منخفض متوسط أمٌة

 متوسط متوسط متوسط مرتفع ابتدائٌة

 متوسط متوسط متوسط مرتفع إعدادٌة

 متوسط مرتفع متوسط متوسط ثانوٌة

 متوسط مرتفع متوسط متوسط معاهد متوسطة

 متوسط مرتفع مرتفع متوسط جامعٌة فما فوق

ً
ع

ما
جت

ال
 ا

ضع
لو

ا
 

 مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع عازبة

 متوسط متوسط متوسط متوسط متزوجة

 متوسط متوسط مرتفع متوسط مطلقة

 مرتفع مرتفع متوسط مرتفع أرملة

الد
ألو

 ا
دد

ع
 

 مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع دون أوالدب

 متوسط متوسط متوسط متوسط أوال 2من  ولد إلى 

 متوسط متوسط متوسط متوسط أوالد 7إلى  3من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط ولد 01أوالد إلى  7من 

ٌة
جر

أل
 ا

ئة
الف

 

 متوسط متوسط مرتفع متوسط لٌرة 3222أقل من 

 متوسط مرتفع سطمتو متوسط 02222إلى   3220من 

 متوسط مرتفع متوسط مرتفع 03222إلى  0220من 

 متوسط متوسط متوسط مرتفع 22222إلى  03220من 

 مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع ألؾ 22أكثر من 

ل
عم

 ال
ت

عا
سا

د 
عد

 
 متوسط متوسط منخفض منخفض ؼٌر مبٌن

 متوسط متوسط متوسط مرتفع ساعات 3أقل من 

 متوسط مرتفع متوسط توسطم ساعات 7إلى  3من 

 مرتفع مرتفع مرتفع متوسط ساعات 7أكثر من 

ة 
رٌ

عم
 ال

ت
فئا

ال
 

ً  22أقل من   مرتفع مرتفع مرتفع متوسط عاما

ً  12إلى أقل من  22من   متوسط متوسط مرتفع متوسط عاما

ً  22إلى أقل من  12من   متوسط متوسط متوسط متوسط عاما

ً  32إلى أقل من  22من   متوسط متوسط متوسط وسطمت عاما

ً  42إلى  أقل من  32من   متوسط متوسط متوسط مرتفع عاما

ً  42أكبر من   متوسط مرتفع متوسط منخفض عاما

 مرتفع مرتفع متوسط متوسط (فارغ)

 متوسط مرتفع متوسط متوسط اإلجمالً الكلً 

 بحثالباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة ال المصدر:

 



 [827] املصبح

 القبول الخارجً لخروج المرأة للعمل خارج المنزل -ب 

ً متوسطة بأن مستوى القبول االجتماعً الخارجً 03والجدول  02ٌبٌن الجدول   أخذ قٌما

فما فوق، حٌث سجلت النتائج قبوالً  42لكل فئات الخصائو الشخصٌة، ما عدا الفئة العمرٌة 

نى أن المجتمع من وجهة نظر هذه الفئة ؼٌر منخفضاً وخاصة فً مدٌنة دمشق ودٌر الزور. بمع

راض عن خروجهن إلى سوق العمل. من جهة ثانٌة تظهر النتائج أن هناك اختالؾ بٌن قبول 

المجتمع بحسب فئات عدد ساعات العمل فٌما بٌن المحافظات الرٌفٌة والمدٌنٌة. حٌث سجلت مدٌنة 

ً لخروج المرأة للعمل خارج المنزل خاو بالنساء الالئً  دمشق قبوالً اجتماعٌاً خارجٌاً مرتفعا

ساعات ٌومٌاً. وبشكل عام ٌمكننا القول بأن المجتمع خارج األسرة ٌنظر باالتجاه  3ٌعملن اقل من 

نفسه وبالقدر نفسه إلى عمل المرأة خارج المنزل، سواء فً المحافظات الرٌفٌة أو مدٌنة دمشق، 

الرٌؾ إلى عمل المرأة خارج المنزل، وكل ذلك من وبالتالً الٌوجد اختالؾ بٌن نظرة المدٌنة و

 وجهة نظر المرأة العاملة نفسها.

 
 02جدول ال

مستوى القبول االجتماعً الخارجً بحسب المحافظات والخصائو الشخصٌة ألفراد 

 العٌنة

 اإلجمالً الكلً الحسكة دٌر الزور مدٌنة دمشق    

ع
طا

الق
 

 1.9220 2.0233 1.8408 1.9245 القطاع العام

 1.9504 1.9414 1.8816 2.0076 القطاع الخاو المنظم

 1.9444 1.9844 1.7895 2.0833 القطاع الخاو ؼٌر المنظم

ي
اد

ص
قت

ال
ط ا

شا
الن

 

 2.0833     2.0833 ؼٌر مبٌن

 1.8525 1.9271 1.9000 1.8128 الصناعة

 1.8546 1.8994 1.6806 1.9427 الزراعة

 1.9688 2.0708 1.8726 1.9769 الخدمات
ً

ٌم
عل

الت
ى 

تو
س

لم
ا

 
 1.8594 1.9286 1.5000 1.7500 أمٌة

 1.8381 1.8986 1.7531 1.8406 ابتدائٌة

 1.9483 2.0102 1.9314 1.9072 إعدادٌة

 1.9243 2.0897 1.8143 1.8860 ثانوٌة

 1.9466 2.0389 1.7984 2.0265 معاهد متوسطة

 1.9601 1.9130 1.9213 1.9773 جامعٌة فما فوق

ً
ع

ما
جت

ال
ع ا

ض
لو

ا
 

 1.9660 1.9697 1.8088 1.9968 عازبة

 1.9294 2.0018 1.8464 1.9452 متزوجة

 1.8776 2.2500 1.9688 1.7667 مطلقة

 1.7586 1.8750 1.6667 1.7679 أرملة

الد
ألو

د ا
عد

 

 1.9797 2.0116 1.8699 1.9955 بدون أوالد

 1.9272 2.0050 1.8520 1.9250 أوال 2من  ولد إلى 

 1.8180 1.8696 1.7981 1.8125 أوالد 7إلى  3من 

 1.8889 2.0000 1.7500 1.7500 ولد 01أوالد إلى  7من 
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ٌة
جر

أل
ة ا

فئ
ال

 

 1.9308 1.9167 1.8929 2.0556 لٌرة 3222أقل من 

 1.9190 1.9978 1.8209 1.9274 02222إلى   3220من 

 1.9120 1.9615 1.8700 1.9139 03222إلى  0220من 

 1.9339 2.1429 1.8254 1.9107 22222إلى  03220من 

 2.1574 2.4375 1.8750 2.1310 ألؾ 22أكثر من 

ل
عم

 ال
ت

عا
سا

د 
عد

 

 2.2500 2.2500     ؼٌر مبٌن

 2.0833 2.0833 2.0000 2.5000 ساعات 3أقل من 

 1.9204 1.9958 1.8403 1.9206 ساعات 7إلى  3من 

 1.9347 1.8684 1.7976 1.9833 ساعات 7أكثر من 

ة 
رٌ

عم
 ال

ت
فئا

ال
 

ً  22أقل من   2.1406 2.1750 2.0000 2.2500 عاما

ً  12إلى أقل من  22من   1.9332 1.9599 1.8698 1.9476 عاما

ً  22إلى أقل من  12من   1.8904 1.9291 1.8176 1.9152 عاما

ً  32إلى أقل من  22من   1.9322 2.1136 1.8431 1.9384 عاما

ً  42إلى  أقل من  32من   1.9796 2.2917 2.0000 1.9257 عاما

ً  42أكبر من   1.6250 2.0000 1.2500   عاما

 1.9803 2.0185 1.7417 2.0556 (فارغ)

 1.9285 1.9930 1.8398 1.9391 اإلجمالً الكلً 
 الباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة البحث المصدر:

 
  03جدول ال

مستوى القبول االجتماعً الخارجً بحسب المحافظات والخصائو الشخصٌة 

 ألفراد العٌنة

 الحسكة دٌر الزور مدٌنة دمشق    
اإلجمالً 

 الكلً

ع
طا

الق
 

 متوسط متوسط متوسط متوسط القطاع العام

 متوسط متوسط متوسط متوسط القطاع الخاو المنظم

 متوسط متوسط متوسط متوسط القطاع الخاو ؼٌر المنظم

ي
اد

ص
قت

ال
ط ا

شا
الن

 

 متوسط منخفض منخفض متوسط ؼٌر مبٌن

 متوسط متوسط متوسط متوسط الصناعة

 متوسط متوسط متوسط متوسط الزراعة

 متوسط متوسط متوسط متوسط الخدمات

ً
ٌم

عل
الت

ى 
تو

س
لم

ا
 

 متوسط متوسط منخفض متوسط أمٌة

 سطمتو متوسط متوسط متوسط ابتدائٌة

 متوسط متوسط متوسط متوسط إعدادٌة

 متوسط متوسط متوسط متوسط ثانوٌة

 متوسط متوسط متوسط متوسط معاهد متوسطة
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 متوسط متوسط متوسط متوسط جامعٌة فما فوق

ً
ع

ما
جت

ال
ع ا

ض
لو

ا
 

 متوسط متوسط متوسط متوسط عازبة

 متوسط متوسط متوسط متوسط متزوجة

 متوسط متوسط متوسط متوسط مطلقة

 متوسط متوسط منخفض متوسط أرملة

الد
ألو

د ا
عد

 

 متوسط متوسط متوسط متوسط بدون أوالد

 متوسط متوسط متوسط متوسط أوال 2من ولد إلى 

 متوسط متوسط متوسط متوسط أوالد 7إلى  3من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط ولد 01أوالد إلى  7من 

ٌة
جر

أل
ة ا

فئ
ال

 

 متوسط متوسط متوسط سطمتو لٌرة 3222أقل من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط 02222إلى   3220من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط 03222إلى  0220من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط 22222إلى  03220من 

 متوسط مرتفع متوسط متوسط ألؾ 22أكثر من 

ل
عم

 ال
ت

عا
سا

د 
عد

 

 متوسط متوسط منخفض منخفض ؼٌر مبٌن

 متوسط متوسط متوسط مرتفع ساعات 3أقل من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط ساعات 7إلى  3من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط ساعات 7أكثر من 

ة 
رٌ

عم
 ال

ت
فئا

ال
 

ً  22أقل من   متوسط متوسط متوسط متوسط عاما

ً  12إلى أقل من  22من   متوسط متوسط متوسط متوسط عاما

ً  22إلى أقل من  12من   متوسط متوسط متوسط سطمتو عاما

ً  32إلى أقل من  22من   متوسط متوسط متوسط متوسط عاما

ً  42إلى  أقل من  32من   متوسط متوسط متوسط متوسط عاما

ً  42أكبر من   منخفض متوسط منخفض منخفض عاما

 متوسط متوسط متوسط متوسط (فارغ)

 متوسط متوسط متوسط متوسط اإلجمالً الكلً 
 حث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة البحثالبا المصدر:

 
 القبول الكلً لخروج المرأة للعمل خارج المنزل: -ج 

وجهة نظر المجتمع )األسرة وخارج األسرة( إلى عمل  08والجدول  04الجدول  ٌعكس

ة فً هذا المرأة السورٌة خارج المنزل من وجهة نظر المرأة العاملة نفسها. وتشٌر النتائج المبٌن

ً لخروج المرأة للعمل المأجور خارج المنزل، سواء فً  ً متوسطا الجدول، إلى أن هناك قبوالً كلٌا

المدٌنة )مدٌنة دمشق( أو الرٌؾ )دٌر الزور والحسكة(. ونالحظ رؼم ذلك أن هناك بعض 

أن هناك االختالفات البسٌطة فً النظر المجتمعٌة لخروج المرأة للعمل بٌن هذه المحافظات. حٌث 

ً فً مدٌنة دمشق فٌما إذا كان العمل الٌتجاوز  ساعات ٌومٌاً، فٌما حافظت  3قبوالً اجتماعٌاً مرتفعا

 دٌر الزور والحسكة على المستوى المتوسط للقبول.
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 04جدول ال

 فراد العٌنةمستوى القبول االجتماعً الكلً بحسب المحافظات والخصائو الشخصٌة أل

 اإلجمالً الكلً الحسكة الزوردٌر  مدٌنة دمشق    

ع
طا

الق
 

 2.1170 2.1811 2.0821 2.1092 القطاع العام

 2.1017 2.1074 2.0168 2.1394 القطاع الخاو المنظم

 2.1370 2.1703 2.0089 2.2507 القطاع الخاو ؼٌر المنظم

ي
اد

ص
قت

ال
ط ا

شا
الن

 

 2.1778     2.1778 ؼٌر مبٌن

 2.1419 2.1218 2.1433 2.1485 الصناعة

 2.0606 2.1026 1.9479 2.0866 الزراعة

 2.1269 2.2024 2.0892 2.1115 الخدمات

ً
ٌم

عل
الت

ى 
تو

س
لم

ا
 

 2.0773 2.1503 1.4000 1.9919 أمٌة

 2.0695 2.0755 1.9682 2.1789 ابتدائٌة

 2.1380 2.1619 2.1135 2.1395 إعدادٌة

 2.0913 2.2165 2.0228 2.0547 ثانوٌة

 2.1372 2.2044 2.0753 2.1501 متوسطة معاهد

 2.1299 2.0942 2.1947 2.1265 جامعٌة فما فوق

ً
ع

ما
جت

ال
ع ا

ض
لو

ا
 

 2.1210 2.1106 2.0127 2.1531 عازبة

 2.1215 2.1788 2.0776 2.1172 متزوجة

 2.0131 2.0972 2.1667 1.9348 مطلقة

 2.1124 2.2222 1.9259 2.1852 أرملة

الد
ألو

د ا
عد

 

 2.1297 2.1349 2.0928 2.1392 ون أوالدبد

 2.1238 2.1847 2.0875 2.1098 أوال 2من  ولد إلى 

 2.0620 2.1271 2.0221 2.0827 أوالد 7إلى  3من 

 2.0642 2.1400 1.9259 2.1000 ولد 01أوالد إلى  7من 

ٌة
جر

أل
ة ا

فئ
ال

 

 2.1051 2.0708 2.1756 2.1556 لٌرة 3222أقل من 

 2.1085 2.1720 2.0714 2.0891 02222لى  إ 3220من 

 2.1058 2.1427 2.0386 2.1269 03222إلى  0220من 

 2.1244 2.2405 2.0323 2.1355 22222إلى  03220من 

 2.3058 2.5000 2.3000 2.2693 ألؾ 22أكثر من 

ل
عم

 ال
ت

عا
سا

د 
عد

 

 2.3000 2.3000     ؼٌر مبٌن

 2.2032 2.1978 2.1600 2.5000 ساعات 3أقل من 

 2.1121 2.1583 2.0667 2.1095 ساعات 7إلى  3من 

 2.1180 2.1023 2.0619 2.1353 ساعات 7أكثر من 

ت 
فئا

ال
ة 

رٌ
عم

ال
 

ً  22أقل من   2.3085 2.3367 2.2589 2.2667 عاما

ً  12إلى أقل من  22من   2.1103 2.1154 2.1005 2.1112 عاما
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ً  22إلى أقل من  12من   2.0908 2.1305 2.0357 2.1035 عاما

ً  32إلى أقل من  22من   2.1150 2.1960 2.0823 2.1138 عاما

ً  42إلى  أقل من  32من   2.1656 2.2778 2.0699 2.1630 عاما

ً  42أكبر من   1.8833 2.1667 1.6000   عاما

 2.1664 2.2255 2.0592 2.1372 ؼٌر مبٌن

 2.1162 2.1574 2.0686 2.1176 اإلجمالً الكلً 
 الباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة البحث المصدر:

 

 08جدول ال

 فراد العٌنةمستوى القبول االجتماعً الكلً بحسب المحافظات والخصائو الشخصٌة أل

 اإلجمالً الكلً الحسكة دٌر الزور مدٌنة دمشق    

ع
طا

الق
 

 متوسط متوسط متوسط متوسط القطاع العام

 متوسط متوسط متوسط متوسط القطاع الخاو المنظم

 متوسط متوسط متوسط متوسط القطاع الخاو ؼٌر المنظم

ي
اد

ص
قت

ال
ط ا

شا
الن

 

 متوسط منخفض منخفض متوسط ؼٌر مبٌن

 متوسط متوسط متوسط متوسط الصناعة

 متوسط متوسط متوسط متوسط الزراعة

 متوسط متوسط متوسط متوسط الخدمات

ى 
تو

س
لم

ا
ً

ٌم
عل

الت
 

 متوسط متوسط منخفض متوسط أمٌة

 متوسط متوسط متوسط متوسط ابتدائٌة

 متوسط متوسط متوسط متوسط إعدادٌة

 متوسط متوسط متوسط متوسط ثانوٌة

 متوسط متوسط متوسط متوسط معاهد متوسطة

 متوسط متوسط متوسط متوسط جامعٌة فما فوق
ً

ع
ما

جت
ال

ع ا
ض

لو
ا

 

 متوسط توسطم متوسط متوسط عازبة

 متوسط متوسط متوسط متوسط متزوجة

 متوسط متوسط متوسط متوسط مطلقة

 متوسط متوسط متوسط متوسط أرملة

الد
ألو

د ا
عد

 

 متوسط متوسط متوسط متوسط بدون أوالد

 متوسط متوسط متوسط متوسط أوال 2من  ولد إلى 

 متوسط متوسط متوسط متوسط أوالد 7إلى  3من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط ولد 01إلى  أوالد 7من 

ٌة
جر

أل
ة ا

فئ
ال

 

 متوسط متوسط متوسط متوسط لٌرة 3222أقل من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط 02222إلى   3220من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط 03222إلى  0220من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط 22222إلى  03220من 
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 متوسط رتفعم متوسط متوسط ألؾ 22أكثر من 

ل
عم

 ال
ت

عا
سا

د 
عد

 

 متوسط متوسط منخفض منخفض ؼٌر مبٌن

 متوسط متوسط متوسط مرتفع ساعات 3أقل من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط ساعات 7إلى  3من 

 متوسط متوسط متوسط متوسط ساعات 7أكثر من 

ة 
رٌ

عم
 ال

ت
فئا

ال
 

ً  22أقل من   متوسط مرتفع متوسط متوسط عاما

ً  12أقل من إلى  22من   متوسط متوسط متوسط متوسط عاما

ً  22إلى أقل من  12من   متوسط متوسط متوسط متوسط عاما

ً  32إلى أقل من  22من   متوسط متوسط متوسط متوسط عاما

ً  42إلى  أقل من  32من   متوسط متوسط متوسط متوسط عاما

ً  42أكبر من   متوسط متوسط منخفض منخفض عاما

 متوسط متوسط متوسط متوسط ؼٌر مبٌن

 متوسط متوسط متوسط متوسط اإلجمالً الكلً 
 الباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة البحث المصدر:

 
 اختبار الفروق بٌن المتوسطات -د 

نتائج اختبار الفروق بٌن المتوسطات بحسب مستوٌات القبول والمحافظات،  07ٌبن الجدول 

 ونالحظ من هذه النتائج ماٌلًا .tار وذلك باستخدام اختب
وجد فارق جوهري بٌن محافظتً الحسكة ودمشق فٌما ٌتعلق بمستوى القبول الٌ -أ 

االجتماعً الداخلً لخروج المرأة لسوق العمل. بمعنى أن األهل فً كلتا المحافظتٌن 

ل مع ٌتخذون المواقؾ نفسها فٌما ٌتعلق بخروج بناتهم أو زوجاتهم أو أمهاتهم. وباالتصا

النتائج السابقة ف ن سكان دمشق والحسكة موافقون بدرجة متوسطة لخروجهن إلى العمل 

 على حد سواء.

فٌما ٌتعلق بمستوى القبول  ودمشق ٌوجد فارق جوهري بٌن محافظتً دٌر الزورال  -ب 

االجتماعً الداخلً لخروج المرأة إلى سوق العمل. وهو ماٌعنً بأن األهل فً كال 

 فً مسألة خروج بناتهم أو زوجاتهم أو أمهاتهم. النظرة نفسهان المجتمعٌن ٌنظرو

ٌوجد فارق جوهري بٌن محافظتً الحسكة ودمشق فٌما ٌتعلق بمستوى القبول   -ج 
االجتماعً الخارجً لخروج المرأة لسوق العمل. بمعنى أن المجتمع فً كلتا المحافظتٌن 

 العمل.  ٌتخذون مواقؾ مختلفة فٌما ٌتعلق بخروج المرأة إلى سوق

ٌوجد فارق جوهري بٌن محافظتً دٌر الزور ودمشق فٌما ٌتعلق بمستوى القبول  -د 

االجتماعً الخارجً لخروج المرأة لسوق العمل. بمعنى أن المجتمع فً كلتا المحافظتٌن 

 ٌتخذون مواقؾ مختلفة فٌما ٌتعلق بخروج المرأة إلى سوق العمل. 

حسكة فٌما ٌتعلق بالقبول االجتماعً الكلً الٌوجد فارق جوهري بٌن محافظتً دمشق وال  -ه 

لخروج المرأة إلى سوق العمل. وبالعودة ؼلى النتائج السابقة ف ن سكان دمشق ودٌر 

 الزور موافقون بدرجة متوسطة لخروج المرأة إلى العمل خارج المنزل.

ٌوجد فارق جوهري بٌن سكان مدٌنة دمشق ومحافظة دٌر الزور فٌما ٌتعلق بالقبول   -و 

جتماعً الكلً لخروج المرأة إلى سوق العمل. وهو ماٌعنً أن اتجاهات كل من سكان اال

 هاتٌن المحافظتٌن ٌنظرون بشكل مختلؾ إزاء خروج النساء إلى سوق العمل.
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 07جدول ال

اختبار الفروق بٌن المتوسطات بحسب المحافظات لكل مستوى من مستوٌات القبول باستخدام 

 tاختبار 

    t df Sig. (2-tailed) 

كة
س

ح
*ال

ق 
ش

دم
 

اإلجمالًمتوسط القبول   -1.554 532 0.121 

 0.253 531 1.144- متوسط القبول الداخلً

 0.099 532 1.651- متوسط القبول الخارجً

ور
لز

ر ا
دٌ

*
ق 

ش
دم

 

اإلجمالًمتوسط القبول   1.928 512 0.054 

 0.556 509 0.590 متوسط القبول الداخلً

ارجًمتوسط القبول الخ  2.986 512 0.003 

 الباحث باالعتماد على نتائج االستبٌان الموزع على عٌنة البحث المصدرا

 
 النتائج والتوصٌات

 النتائج 16

أوضحت الدراسة الرأي حول القبول االجتماعً لخروج المرأة إلرى سروق العمرل مرن وجهرة 

لحسكة. ومن أهم النتائج التً نظر المرأة العاملة نفسها، فً المحافظات مدٌنة دمشق ودٌر الزور وا

توصرلت إلٌهرا هرذه الدراسرة، أنره التوجرد فروارق جوهرٌررة فرً النظرر إلرى خرروج المررأة إلرى سرروق 
 العمل ما بٌن الرٌؾ )دٌر الزور والحسكة( والمدٌنة )مدٌنة دمشق(.

 التوصٌات 26

التوافق إعطاء أهمٌة خاصة للتوعٌة اإلعالمٌة لمعالجة قضاٌا المرأة العاملة للوصول إلى  -أ 

واالنسررجام المجتمعررً ال بررراز القرردرات واإلمكانٌررات للمرررأة العاملررة ونشررر المسرراواة بررٌن 

 الجنسٌٌن للحد من الصورة النمطٌة السلبٌة للمرأة العامة

ردم الفجوة ما بٌن التشرٌعات والقوانٌن الخاصة بدخول المرأة إلى سوق العمل والقٌم  -ب 

اإلعالم المختلفة  وسائلالتوعٌة االجتماعٌة عبر والتقالٌد واألعراؾ السائدة من خالل 

وإقامة ندوات وورشات عمل تثقٌفٌة  والمنظمات الشعبٌة والجمعٌات األهلٌة والطوعٌة

 وتوعوٌة حول أهمٌة وضرورة إدماج المرأة فً سوق العمل.

 نشر الثقافة المتعلقة بالمفاهٌم الجندرٌة فً إطار القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز بٌن -ج 

 المرأة والرجل فً المجتمع السوري.

القٌام ما من شأنه تقلٌو الفجوة األجرٌة بٌن العاملٌن بسبب الجنس فً القطاع الخاو  -د 

والحرفً وتعمٌم مبدأ تكافؤ الفرو فً توزٌع المهام الوظٌفٌة بمختلؾ الشركات 

 والمنشخت االقتصادٌة.
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