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 كف بحثامو 

 1مديىت وهزان في راث العمل لدى البطالينجصو  

 *هىد بوعلادة

ذ   الاغذاد في ئػاسجلترح هزه الىسكت البدثُت غشطا لىخائج دساظت مُذاهُت أحٍش

مػنى الػمل  وجدىاول مىطىعلم الىفغ الػُادي، غلىُل ؼهادة دكخىساه غلىم جخصص 

 فشص الؽؿل.ئلى  التي جفخلذوجصىساجه الاحخماغُت لذي الفئاث العىظُىمهىُت 

ًدخل الػمل مكاهت ُمّهمت في خُاة ألافشاد، إلاا له مً كُمت في املجخمؼ. ففي صفداجه 

ى  ه "مً  ( ,0992Malrieu)الثالزت والثالزىن التي جشكها مالٍش
ّ
في كخابه ألاخحر صّشح أه

الظشوسي أن هبذأ بالػمل: ألِغ هى في كلب حمُؼ اإلاإظعاث، وهى الزي ٌعمذ 

ّػشفه  ٌُ ض غلى الىظُفت الىفعُت للػمل بما 
ّ
بعُؼشة الجماغاث غلى الؼبُػت ؟"، كما سك

 (،la personnalisation potentielle( )Clot, 2013, p. 141)" الذائمتبـ"الشخصىت 

ذ  أّن "الػمل هى الشابؽ اللىي بحن الفشد والىاكؼ"، بفظله  (Freud)وصّشح فشٍو

 ،( Roques, 1993, p. 47) ٌعخؼُؼ الفشد الخّدكم في الىاكؼ، حؿُحره والعُؼشة غلُه

اث الحُاة لىمى الفشد  ّػذ مً طشوٍس ٌُ ذ في ظُاق آخش أّن الػمل هى مثل الحب 
ّ
كما أك

 اظب مادًت، واحخماغُت، وهفعُت وبُىلىحُت واملجخمؼ، ورلك إلاا له مً مك

(Morin, 2008, p. 01 .) 

                                                           
 غلم الىفغ الػُادي، جدذ ئؼشاف ألاظخار فعُان خعحن، ،0909دٌعمبر في  ذكخىساهالأػشوخت  1

 . 0 وهران ،حامػت أخمذ بً اخمذ 
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الػمل هى مىطىع كذًم للخصىساث الاحخماغُت، كُمخه جخؿحر غبر الضمً، بدُث  ئّن 

اهخللذ مً كُمت احخماغُت مشجبؼت بمفهىم الاسجلاء الاحخماعي، ئلى كُمت فشدًت أكثر 

جشجبؽ باالصدهاس الشخص ي. فالخصىساث خىل الػمل هالذ حاهبا مهما مً الذساظاث 

بحرود  ت مً ألافشاد هزكش مً بُنها دساظتالتي كام بها الباخثىن خىل فئاث مخخلف

(Bérud) كلُمىوغ ،(Clemence)( مُاس ،Meyer, 1985 ودساظت كشاًض ،)(Grize،) 

، مُالن  (,Flament 4661) ، ودساظت فالمىن (Silem, 1987)ظُالم ، (Vergés)فاسكاص 

(0994Milland, ) ،  مخُفيي(0990 Méthivier, )، مامىهخىف (0995Mamontoff,) ،

مً بُنها دساظت  الذساظاث في الجضائش ئلى حاهب ،(,Labbé 0940) ، البي(Leon)لُىن 

بً ودساظت (، 0942(، ملذم غبذ الحفُظ )0993أسصقي دمحم )، (0999)ؼٍشف خلىمت 

 في جىوغ. ( 0993سطا ومىس ى خُاة )غمىس 

ألافشاد جخخلف خعب وطػُت  خىل الػمل الخصىساث هزه الذساظاث أّن  أوضحذ

لت هفعها  وخصائصهم. وفي هزا العُاق ججذس ؤلاؼاسة ئلى أّن الػمل ال ًىصف بالؼٍش

ذجه بِىاسوػ
ّ
 غىذما هلىم به وغىذما ال هلىم به، وهزا ما أك

(Benarrosh, 2014, p. 120 التي أؼاسث ئلى أّن "الخدلُلاث خىل الػمل أغؼذ )

مػنى وجصىساث الػمل مً الكلمت فلؽ للزًً ٌػملىن لزلك مً اإلاهم أّن هخػشف غلى 

ذ خىل مػنى  وهزكش مىظىس ألاشخاص الزًً ًفخلذوهه". مً بحن الذساظاث التي أحٍش

( Benarrosh, 2006, p. 6)التي أحشتها بِىاسوػ  الػمل لذي البؼالحن الذساظت

باالغخماد غلى مئت ملابلت مػملت أحشتها مؼ مجمىغت مً البؼالحن والتي جىصلذ مً 

 ن مً الػالكت مؼ الػمل وهما: الػمل مً أحل الزاثخاللها ئلى هىغح

 (Le travail pour soi)  كمػُاسوالػمل (Le travail norme ووحذث أّن البؼالحن .)

والزي ًخطح فُما أظمخه  كمػُاساإلاعخجىبحن ًخمىطػىن أكثر في حاهب الػمل 

الشاجب، اإلاكاهت، الخيؽئت :  وهي(Les trois «s» du travail) ،بالعِىاث الثالزت للػمل

، ووحذث أّن هإالء البؼالحن ال ًخىصغىن (Salaire, statut, socialisation) الاحخماغُت

 غلى هفغ العِىاث ورلك خعب اخخالف حيعهم واهخمائهم الثلافي والجؿشافي. 

الخػشف غلى مػاوي وجصىساث الػمل مً خالل دساظدىا هذفىا مً خالل لزلك 

كمىا بؼشح الدعاؤالث أي مً خالل ما ًفخلذه هإالء في ؾُابه. و مػاػ البؼالحن، 
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ػّبرون غً ٌُ لذيهم؟  مكاهخه الخالُت: ما الزي ًدذر لؤلفشاد في ؾُاب الػمل؟ كُف 

وكُف جظهش فىائذه مً خالل خؼاباتهم؟ وكُف ًخمىطؼ طمً باقي املجاالث الحُاجُت 

 ماعي؟ ألاخشي؟ وهل ًخخلف كل رلك جبػا الخخالف هىغهم الاحخ

طمً ظحروسة جدلُم الشخص  امهمّ  اغىصش ٌػخبر  الػمل أّن افترطىا في دساظدىا 

بحن الجيعحن في مػنى وجصىساث الػمل  كما افترطىا وحىد اخخالفاث )أي الشخصىت(.

التي   (Tap)لى ملاسبت هفعُت احخماغُت لبُاس جاب ئاظدىذها و  جشجبؽ بخيؽئت كل منهما.

ورلك بالتركحز غلى مػاػ الفشد في ئػاس ، 2الاحخماغُت والشخصىتحػخمذ غلى الخيؽئت 

  .ً كما اغخبرها أّن الخصىساث الاحخماغُت هي مجمىغت اإلاػاسف جفاغالجه مؼ آلاخٍش

ت للخصىساث الاحخماغُت  وألافكاس اإلاشجبؼت بمىطىع مػحن، اسجكاصا غلى اإلالاسبت البيٍُى

ك )  .Abric)3ألبٍش

 مىهجيت الدراست

 حُاة"ال ظشد" جلىُت في دساظدىا غلى اإلاىهج الكُفي اإلاخمثل في اغخمذها

(Récit de vie.والتي جم فيها اظخخذام اإلالابلت ؼبه اإلاىحهت ،)  هزا اإلاىهج ٌعمذ

الاوؿماط في الخؼاب، ن لخجشبتهم، مً خالل ى الكؽف غً اإلاػنى الزي ٌػؼُه اإلابدىزب

في جدلُل اإلاػؼُاث غلى  اظدىذها الػاػفُت، بدُث والخجاسب، والخصىساث، والحاالث

ػخبر مً أولى الخلىُاث اإلاعخخذمت في جدلُل الخصىساث  ٌُ جدلُل اإلاظمىن والزي 

                                                           
أّن الشخصىت هي البدث غً اللذسة، والخدكم في اإلاىاطُؼ وفي  (Tap, 1988, p. 45)ٌػخلذ جاب  2

ً، والجهذ اإلابزول للبدث غً اإلاػنى ولدؽكُل اللُم. كما جخظمً ظحروسة الخمّحز،  الزاث وفي آلاخٍش
ذ ألاهذاف، وججاوص الاستهان والعجض، والابخػاد غً الخبػُت والصشاغاث، ومداولت معخمشة لخجذً

وجىخُذ ألاها، والخدكم في ؤلامكاهُاث، ومذاومت الخؼلػاث، وجيعُم الؿاًاث والىظائل، واإلاثل 
ً  وفلا للىطػُاث واإلاإظعاث. واللذساث الحلُلُت والحالُت للزاث ولآلخٍش

(Tap, 1991, p.53-70) . 
مجمىغت مىظمت مً آلاساء، والاججاهاث،  (Abric, 1994, p. 188)الخصىساث خعب  حػخبر 3

خه  والاغخلاداث، واإلاػلىماث خىل مىطىع أو وطػُت، والتي جخدذد مً خالل الفشد هفعه )جاٍس
ومػاؼه(، أو اليعم الاحخماعي وؤلاًذًىلىجي الزي ًيخمي ئلُه، وخعب ػبُػت الػالكاث التي ٌؽكلها 

 .الفشد مؼ مدُؼه الاحخماعي
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جصىساث الػمل لذي الزكىس وؤلاهار، باظخخالص أوحه بحن  كاسها أًظاو الاحخماغُت. 

 الدؽابه والاخخالف في هزه الخصىساث واإلاػاوي. 

غؽشون  كىامها الػاػلحن غً الػمل مً الؽباب مؼ مجمىغتالذساظت  هجضثأ

خ ئحشاء اإلالابلت 1 أؼهش ئلى 3 ما بحن، جتراوح مّذة بؼالتهم (09) مً كال ، ظىىاث غىذ جاٍس

ن وغضاب(، ومً مخخلف ى اإلاذهُت )متزوح متهخاالالجيعحن )ركىس وإهار( باخخالف 

اث الخػلُمُت )ابخذائي، مخىظؽ، زاهىي، حامعي(، جشاوخذ أغماسهم ما بحن   44اإلاعخٍى

ذ أؾلب اإلالابالث في مشكض البدث في  20و الاحخماغُت  ألاهثروبىلىحُاظىت.  أحٍش

. 0944ئلى ؾاًت حىان  0942 مً دٌعمبر، غلى فتراث مخلؼػت دامذ والثلافُت

 4غلى دلُل اإلالابلت واغخمذها فيها

 هتائج الدراست

 ُّ جظهش مػاوي مبدىزحن. و للوطػُت صػبت باليعبت حػخبر ذ الذساظت أّن البؼالت يب

وجصىساث الػمل في دساظدىا مً خالل اإلاػاهاة التي جدذر لؤلفشاد في ؾُابه، وهي 

 وجدلُم الزاث ورلك مً خالل ُمعخمذة مً ُمػاػ مإلم، في مداولت لخجاوص الاستهاهاث

 :بدث مخػذد طمً ظحروسة الشخصىت

 محاولت التخلص من التبعيت وجحليم الاستلالليت

ً الخبػُت التي ٌػِؽىنها في وطػُت مكصص الحُاة مػاهاة اإلابدىزحن  حػلً مظامحن

 ؼُل الفترة التي جخىظؽ الؼفىلت وظً الشؼذ،وجأّن جلك الخبػُت مإإلات  البؼالت، خُث

ًبلىا جابػحن للىالذًً ولِعىا وججػل هإالء في وطػُت صػبت فهم لِعىا أػفاال لكي 

ً غلى الخصشف كشاؼذًً وجلبُت  ت الػائذ اإلاالي  بمفشدهم. اخخُاحاتهمكادٍس ئّن أولٍى

داث اإلابدىزحن حؽحر ئلى أهمُت  اإلاادًت والتي جشجبؽ  الاظخلاللُتللػمل في جصٍش

بر مّهمت طمً ظحروسة الىمى الىفس ي والاحخماعي لؤلفشاد، حػخ هيباالظخلاللُت الىفعُت و 

جىلل وؾحرها، حاث ألاظاظُت مً ملبغ، ومأكل، و ٌعمذ بخلبُت الاخخُافالػائذ اإلاالي 

ىلىحُت واإلاخىاحذة في Maslowهزه اإلاخؼلباث التي ظماها ماظلى ) ( بالحاحاث الفحًز
                                                           

به 4  معبلا في ئػاس الذساظت الاظخؼالغُت. جّم ئغذاده وججٍش
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ػخبر أظاظُت وإرا لم ٌعخؼؼ الفشد جلبُتها ال 
ُ
أظفل هشم الحاحاث ؤلاوعاهُت والتي ح

ٌعخؼُؼ الصػىد ئلى الحاحاث ألاخشي في أغلى الهشم واإلاخمثلت في: الحاحت ئلى ألامً، 

الذخل زلك فوالحاحاث الاحخماغُت، والحاحت ئلى الاغتراف والخلذًش، وجدلُم الزاث. 

ما أكثر مً رلك فهال ًمثل  ػائذ اإلاالي للػملأو ال
ّ
ى مجشد وظُلت الكخىاء ألاؼُاء، وإه

 في شجبؽ بالحصىل غلى الاظخلاللُت اإلاادًت والتي جدملًدمل أبػادا غذًذة خُث ً

ذه ظُمال ًإ ػُاتها الاظخلاللُت الىفعُت والؽػىس باللُمت، وهزا ما 
ّ
 ك

(Simmel, 1970 ) ًالزي ًشي أّن الىلىد لِعذ وظُلت بعُؼت للخبادل، ولكّنها أكثر م

ل ظىذا هفعُا )جلذًش الزاث وجلُُمها، 
ّ
ؽك

ُ
رلك جدمل الػذًذ مً اإلاػاوي، خُث ح

ت(، وهفغ احخماغُا )الحصىل غلى الاغتراف(، واحخماغُا اكخصادًا -الهٍى

(Aboulaarab, 2006, p. 7). 

 اولت التخلص من الوصمالبحث عن التلديز والاعتراف ومح

ػخبر الػمل وظُلت ُمّهمت لخلذًش الزاث والحصىل غلى الخلُُم وؤلاخعاط  5ٌُ

الذساظت أّن ؾُاب الػمل ًّىلذ الؽػىس بالذوهُت هزه خطح مً خالل ًباالكخمال، خُث 

ظهش رلك مً خالل اإلالاسهوغذم الخلُُم.  ًلاسهىن  فاإلاالخظ أّن اإلابدىزحن، اثٍو

أهفعهم بأكشانهم الزًً ٌػملىن ووطػُتهم أخعً مً وطػُتهم ما ًجػلهم ًدعىن 

ذه فِعخِىجش
ّ
ّىلذ مؽاغش الؿحرة وهزا ما أك ت  (Festinger)بالىلص والذوهُت ٍو في هظٍش

 الزاث.ًىػكغ غلى جلذًش  ، ما"اإلالاسهاث الاحخماغُت"

ًُصذسها آلاخشون غن ؽػشه همكما أّن ألاخكام العلبُت التي 
ُ
خُث ، 6بالالكُمت مح

مىنهم وال ٌػترفىن  ُّ ل ًُ ً ًدملىن غنهم صىسة ظلبُت، وال  ٌػخلذ البؼالىن أّن آلاخٍش

                                                           
ت وهى الصىسة  (Estime de soi)جلذًش الزاث  ٌػخبر 5 غمىد الصحت الىفعُت وغىصش ُمهم في بىاء الهٍى

التي ًدملها الفشد غً هفعه والتي جشجبؽ بما ًىلله املحُؼىن مً مىاكف وأخكام واججاهاث، 
كّىن صىسة ئًجابُت غً الزاث والخلُُم العلبي ًىػكغ بذوسه ظلبُا غلى جلُُم  ًُ فخلُُمهم ؤلاًجابي 

 (.Meyer, 2006, p. 35الزاث )
ت الىحه" ) 6 غلى أّن كل فشد  وػخبرالتي  (Goffman(، للىفمان )La théorie de la faceوؽحر ئلى "هظٍش

لذم لىفعه صىسة ًُ ذ أن  يخظش أن ٌػترف بها  ًٍش مثله، ٍو
ُ
ئًجابُت وراث كُمت، والتي مً اإلافترض أن ج

.ً دترمها آلاخٍش  ٍو
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ن. باالصدساءبامكاهُاتهم وهزا ًجػلهم ٌؽػشون 
ّ
ل مً خالل  أل

ّ
جلذًش الزاث ًدؽك

 ً زش ظلبا  دخالوإالخفاغل مؼ آلاخٍش
ّ
إ
ُ
أخكامهم ؤلاًجابُت، في خحن أّن ألاخكام العلبُت ج

املجخمؼ  في جلذًش الزاث. ومً الىاضح أّن وطػُت البؼالت هي وطػُت ؾحر ُمخلبلت في

(Stigmatisation) بالىصموجشجبؽ 
ألّنهم ال  ، وفئت البؼالحن هي فئت مىصىمت 7

عمىن بصفت مً الصفاث اإلاهمت للحصىل غلى 
ّ
 (Reconnaissance) الاغترافًد

ئوعاهُت الفشد  جخػذي دسامُت البؼالت رلك لذسحت أّنها جمغو  .في الػمل واإلاخمثلت

داث اإلابدىزحن في حؽبيههم ألهفعهم بالحُىاهاث أو  جبرصه بػعوهزا ما وحىده. و  جصٍش

ذ مً ؤلاوعاهُت ًشجبؽ بػذم الاغتراف  أّنهم ال ش يء ىاحهىن  فهموهزا الخجٍش ًُ

ػخبر الػمل وظُلت ُمهّمت للحصىل غلى الاغتراف في غمُلت اطؼشاباث  ٌُ ت. لزلك  في الهٍى

ت   .حماغت الاهخماء وبالخالي حؽكُل الهٍى

 البحث عن معنى الحياة والوجود وججاوس الضياع

غً مػنى الحُاة والىحىد مً أحل ججاوص  ن مً خالل الػملى ًبدث اإلابدىز

خُث الخظىا مً خالل كصص الحُاة مؽكل الػالكت مؼ الىكذ ومؼ اإلاكان ، الظُاع

ػاوي مىه هإالء، فىطػُت البؼالت ججػلهم أمام الفشاؽ ٌُ واخخالل ألاػش الضماهُت  الزي 

غلى جىظُم ًٍ ؾحر كادس  همما ًجػلوهى ، الُىمي الضمنيواإلاكاهُت وغذم اهخظام الجذول 

عّمُه ؼىابشىن فػلومارا ً ىن أًً ًزهب ىن وال ٌػشف موكته
ُ
 ، هزا ما ح

(Schnapper, 1981, p. 29)  ،"بـ "غذم جىظُم الضماهُت الاحخماغُت للػاػلحن غً الػمل

ًدذد الىكذ  وبزلك جظهش فائذة الػمل في سبؽ ألافشاد بجذول صمني ومكاوي كما

ػؼي له مػنى غً فشاؽ في جىظُم   ن ى ٌػبر اإلابدىز كما . املخصص للػمل والىكذ الحش َو

ؼ ًجػلهم ًلػىن في مؽكالث هفعُت ورلك  خُاتهم وؾُاب ألاهذاف واإلاؽاَس

داولىن الهشوب مً الىاكؼ الزي ال ًدمل أي آفاق مً خالل جخؼُؼهم  واحخماغُت، ٍو

                                                           
ه "بىاء احخماعي، Goffmanٌّػشفه كىفمان ) 7

ّ
ًبرص فشكا مػُىا بحن فئخحن مً ألافشاد، جخمحز فئت منها ( بأه

بعمت خاصت أو همؼُت في خحن آلاخشون ال ًملكىنها، هزه الفشوق جصىف ألافشاد في اإلاػُاس اإلاشحعي 
(، وهزا الاخخالف ٌعاهم في اهخفاض Bourguignon & Herman. 2005, p. 55)الجماغت الؿالبت(" )

 خش. كُمت البػع وجلُُم البػع آلا 
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م اللهجشة ئلى الخاسج مً أحل البدث غً الحُاة أو الحشق بىىغُه ظىاء   إلااء أوغً ػٍش

ّػبران غً فلذان ألامل وغذم ئًجاد مػنى  الىاس )أي الحشكت أو ٌُ زان 
ّ
خشق الىفغ( والل

مً أحل ئًجاد خُاة أفظل والخخلص مً  مهفعهأالخطحُت ب ىن للحُاة، فُداول

ت العلبُت مً  مالزي ًشجبؽ بىطػُته الىصم ه خشق للهٍى
ّ
مكىىا اللىل أه الحالُت، وٍُ

ت ئًجابُت. كما  ي املخذساث التي ًّخخزونها في فخ حػاػ ًلؼ البػعأحل البدث غً هٍى

ملجابهت الظؿؽ وؤلاخعاط بالعجض وؤلاكصاء واإلاػاهاة الىفعُت. كما  كاظتراجُجُت

وطػُت البؼالت ئلى الاكخئاب والزي ًشجبؽ أظاظا باإلخباغ وفلذان مػنى جلىدهم 

 الحُاة.

 العمل أساس الهويت الذكوريت وفزصت لتشكيل هويت أهثويت جديدة 

أّن جصىساث الػمل وإن جكاد جخلاسب بحن الجيعحن في  هزه الذساظتجكؽف هخائج 

وجدلُم  ،والحصىل غلى الخلُُم ،والاظخلشاس الىفس ي ،كىهه وظُلت ُمهّمت لالظخلاللُت

ىليها كل حيغ للػمل جخخلف، خُث  ًُ ػّبر غً هجذ الزاث، ئال أّن اإلاػاوي التي  ٌُ أّن الػمل 

ت الشحل مً خالل ال ض مكاهت وهٍى لذسة غلى اللُام بالذوس اإلاىىغ به جللُذًا داخل حػٍض

اإلاشأة مً خالله ئلى حؽكُل مكاهت حععى الفظاء اإلاجزلي واإلاخمثل في ؤلاغالت، في خحن 

ت حذًذة خاسج الفظاء اإلاجزلي   يس يالج مخجاوصة أدواسها التي ًدذدها الخلعُموهٍى

 للػمل.

ٌعػحن مً خالل الػمل ئلى الاظخلاللُت  بدىزاثطح مً خالل الذساظت أّن اإلاًخ

ت اإلاشأة الخللُذًت، وحؽكُل  ػخبر وظُلت للخدشس مً اللُىد التي جشجبؽ بهٍى
ُ
اإلاادًت التي ح

ؼ حذًذة هابػت مً خُاس شخص ي وسؾبت فشدًت لخدلُم  ت جشجبؽ بأدواس ومؽاَس هٍى

ًُ جبّحن الذساظت كما . الزاث خاسج ألادواس الخللُذًت لم ٌػذ و  تصبذ أولٍىأّن الضواج لم 

خُث أّن الفخاة أصبدذ غلى وعي بظػف  الاحخماعي الىظُلت الىخُذة لالهذماج ًمثل

الىطػُت الخللُذًت اللائمت غلى الخبػُت والخظىع للجيغ الزكىسي، وأدسحذ في 

ه ئلى جدلُم اإلاعاواة مؼ الشحل في ئالىكذ الحالي مؽشوغا حذًذا حععى مً وسا

ذجهز ما الفظاءاث وألادواس. وه
ّ
 الكىظذ دو حاسدان ظبم أن أك

 (Lacoste Du Jardin, 1996, p. 339) أمهاث -في "أّنهً ابخػذن غً اإلاكاهت الخللُذًت لـ
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حذًذة لم جكً مىحىدة في العُاق الخللُذي مثل الػمل  اوأدسحىا أدواس -كبل كل ش يء

ولىحهً للػمل دفؼ الجُل  خاسج اإلاجزل، الزي أدسج الخػلُم وػىل فترة الخمذسط. ئّن 

   ".الخلالُذالجذًذ ئلى أن ًكىن أكل مُال للبىل وصن 

ػخبر الػمل  ٌُ ت باالمخثال لؤلدواس الخللُذًت أظاط هزه أّما باليعبت للزكىس  الهٍى

ألفشاد أظشجه واإلاخكّفل بخلبُت اخخُاحاتهم،  في كىن الشحل هى اإلامّىن ألاظاط اإلاخمثلت

والخظىا رلك مً خالل وطػُت العجض والظػف وؤلاخعاط بالخأهِب والزهب اإلاشجبؽ 

ت الشحال مدل  .بدىزحنبػذم اللذسة غلى اللُام بزلك لذي اإلا لزلك البؼالت جظؼ هٍى

ما أًظا فلذان الذوس واإلا
ّ
كاهت واللذسة حعاؤل، فهي ال جخػلم بفلذان ألاحش فلؽ وإه

ذ مً خّذة ألاصمت لذي  داخل الػائلت، كما أّن غمل اإلاشأة وحػلُمها وظػيها ئلى اإلاعاواة ًٍض

خه كشحل في مجخمؼ كائم غلى أّن الكافل لؤلمىس اإلاادًت  عّبب معاظا بهٍى ٌُ ه 
ّ
الشحل أله

 .للػائلت هى الشحل، ئر أّن الػمل هى أظاط الاغتراف بالشحىلت

ؽحر ئلى أّن الػمل وبالشؾم مً اخخالف مػىاه وجصىسه  ئّن ما ٌُ جىصلذ ئلُه الذساظت 

ه ًدخل مكاهت مهمت باليعبت لكليهما، وؾُابه ًإزش ظلبا غلى 
ّ
 أه

ّ
لذي الشحال واليعاء ئال

االث
ّ
ػّذ  ،8اليعاء أًظا، وهزا ما الخظىاه مً خالل مػاهاة البؼ

ُ
وبزلك فاّن البؼالت ح

باليعبت للزكىس لكً الذسحاث جبلى مخفاوجت  هي هار مثلماظلبُت أًظا باليعبت لئل 

 خعب مكاهت الػمل في ظحروسة جدلُم كل منهما لزاجه.
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 املالحم

حولها،  يوضح جصوراث العمل من خالل معاش البطالت والتصوراث :10 جدول 

 مستخلص من هتائج الدراست
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لدى البطالين  يوضح الفزوق بين الذكور وإلاهاث في جصوراث العمل :02 جدول 

 ، مستخلص من هتائج الدراستحسب الىوع الاجتماعي

 

 





 

 

 


