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موضوع هذا المشروع تمثل سٌرورة اإلدماج المهنً للنساء فً وضعٌة هشاشة مهنٌة بنٌوٌة فً لطاع الخدمات 

. ٌرتبط التساؤل حول هذه المسألة بالنماشات الدائرة الٌوم حول مسائل الشغل 2020التمهٌدي الذي أشرفنا علٌه خالل سنة 

والشغل الالئك ونوعٌته فً الجزائر خصوصا فً ظل الظروف الصحٌة االستثنائٌة. لمد سبك أن أشار لهذه المسألة العدٌد من 

اربوا التحدٌات التً تواجه التشغٌل وسوله فً الجزائر، وٌمكن على سبٌل المثال ال الحصر التذكٌر بدراسات الباحثٌن الذٌن ل

حمد صاٌب مٌزات  ونصر الدٌن حمودة  وآخرون، والذٌن ٌؤكدون كلّهم على أّن تحدي التشغٌل فً الجزائر وإشكالٌة نوعه ـم

 بالجزائر. موجود فً هرم المسألة االجتماعٌة )روبرت كاستال( 

دراستنا لسٌرورة اإلدماج المهنً للنساء فً سوق الشغل الخدماتً بوهران هو أٌضا تعمٌك لنتائج مشروع بحثً كنا لد 

، وهذا المشروع مثل غٌره من مشارٌع لسم "عاللات الجزائرٌٌن مع العمل" ساهمنا فٌه سابما، ولد خّصص لتحلٌل

مح لنا بمماربة األشكال المتعددة لمعانً العمل فً سٌاق المنظومة التً تحكم عالم أنثروبولوجٌا التربٌة وأنظمة التكوٌن  تس

الشغل، كما ٌمكن أٌضا أن نعتبر مماربة مسألة اإلدماج المهنً للنساء فً سوق الشغل الخدماتً هو أٌضا امتداد للتحمٌمات 

التصادي   بطلب -ة حول النساء واالندماج السوسٌوالوطنٌة التً أجراه مركز البحث فً األنثروبولوجٌا االجتماعٌة والثمافٌ

 من الوزارة المنتدبة للتضامن وشؤون العائلة.



تمثل إشكالٌة اإلدماج المهنً فً عاللتها ومتطلبات الشغل الالئك لدى فئة النساء أحد االهتمامات التً نوّد الخوض فً 

ر وعاللة منظومة التكوٌن بمنظومة التشغٌل ومسألة النوع دراستها من أجل مماربة مواضٌع ذات صلة بها مثل إشكالٌة الفم

االجتماعً والبطالة  ، ونعتبر فً هذا اإلطار أّن المعطٌات ذات الطبٌعة الكمٌة أو الكٌفٌة حول سٌرورات إدماج النساء فً 

اكل التشغٌل فً الجزائر، كما سوق النشاطات المهنٌة الخدماتٌة ٌمكنها أن تسهم فً منالشة العدٌد من االشكالٌات المرتبطة بمش

نعتبر أن السٌاق المحلً لمدٌنة وهران ٌمكنه أن ٌمدم لنا إمكانٌات أخرى لمنالشة الرهانات االجتماعٌة  والثمافٌة المتحكمة فً 

مات سٌرورات اإلدماج المهنً لدى هذه الفئة فً وضعٌة النشاطات المهنٌة الهّشة، وهذا المعطى األولً تؤكد توجهاته التحمٌ

 السنوٌة للدٌوان الوطنً لإلحصاء  خصوصا فً ظل تنامً نسبة غٌر المستفٌدٌن من حموق الضمان االجتماعً .

 :10التأطٌر رقم 

 قائمة بعض المؤشرات التً تقترحها المنظمة العالمٌة للشغل  من أجل تحلٌل واقع الشغل الالئق.
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وعلٌه من خالل هذه التوضٌحات ٌمكن عرض التساؤالت التالٌة: ماهً مسارات اإلدماج المهنً للنساء فً مدٌنة 

الشغل ؟ ) وفك مؤشرات األصل االجتماعً، مستوى التكوٌن، لطاعات  وهران؟ وكٌف تواجه هذه الفئة انتمائٌات سوق

التشغٌل...(؟  ماهً تمثالتها  لمؤشرات الشغل الالئك من خالل تجربتها المهنٌة والثمافٌة؟ هً مجموعة األسئلة اإلجرائٌة التً 

من خالل هذا البعد االجرائً للتساؤالت اعتمدنا علٌها فً هذا المشروع التمهٌدي الذي دام لرابة سنة من البحث. لمد سعٌنا 

، كما حاولنا الجتماعٌة، االلتصادٌة والثمافٌةاألولى أن نموم بمراءة نظرٌة ولو أولٌة حول مسائل  الشغل الالئك ومحّدداته ا

 التراح إطار للتحلٌل تمت صٌاغته وصٌاغة أدواته ) أسئلة الممابلة(.

 

 تأطٌر النظري أولً: 



، أن هذا (03، 2012الجزائر )صاٌب مٌزات، مٌزات" فً تحلٌله لبانوراما سوق العمل فً حمد صاٌبـم" أشار

السوق ٌواجه ثالثة تحدٌات علٌه أن ٌحسن من مؤثراتها وهً" : تحدي رفع لابلٌة التشغٌل بالنسبة للشباب خصوصا حاملً 

وٌنطلك الباحث فً عرض هذه التحدٌات من  الشهادات، وتحدي دٌنامٌكٌة لطاع النشاط غٌر الرسمً وتحدي نوعٌة الشغل "،

خالل تحلٌل مؤشرات النشاطات الممارسة فً سوق العمل بالجزائر وخصوصا فً مظاهره األكثر بروزا والمتمثلة فً العمل 

غٌر الرسمً، فالمعطٌات المتوفّرة حول تنامً مظاهر هذا النوع من الشغل ٌؤشر أٌضا على تغٌٌر بنٌة الٌد العاملة فً 

أو خالل العشرٌتٌن الحالٌتٌن -سنوات التسعٌنٌات من المرن الماضً -زائر خصوصا عندما نمارن بٌن توجهاتها الكبرى الج

 من المرن الحالً. 

ٌمثل التشغٌل غٌر الرسمً أبرز توجهات سوق الشغل بالجزائر منذ بداٌة األلفٌة الثالثة ،  وهذا الوضع ال ٌستثنً 

أو ٌتواجدن ضمن منظومته، فالدراسة السوسٌولوجٌة التً لام بها المركز  تؤكد أن النساء النساء اللواتً ٌطلبن الشغل 

ٌتواجدن بطرٌمة غٌر متساوٌة الحظوظ فً وضعٌات الشغل النمطً ممارنة مع نظرائهم الذكور، كما تؤكد أٌضا أنّه كلما كان 

العمل الهش أو غٌر الرسمً، وٌمكن للمؤشرات  المستوى الدراسً لهن منخفضا كلما زاد ذلن فً حظوظ تواجدهن فً لطاع

 دٌمغرافٌة لألصول االجتماعٌة لهم أن تؤكد هذا التوجه االلصائً لمنظومة التشغٌل فً الجزائر. -السوسو 

ٌشكل بفضل "نشاطاته المتعّددة والعا التصادٌا واجتماعٌا  على الصعٌد المحلً والدولً، إذا كان التشغٌل غٌر الرسمً 

ع تملص فرص العمل داخل المطاع الرسمً وظهور الفمر والحاجة، األمر الذي ٌدفع العدٌد من العائالت إلى إٌجاد موازاة م

(، فإّن سٌاسات التشغٌل فً 10. 2010طرق للتكٌف مع الوضع الجدٌد هدفها هو الحصول على عائد" )عطار عبد الحفٌظ، 

نصاف االجتماعً تواجه أٌضا تحدٌات ذات طبٌعة اجتماعٌة الجزائر والتً تهدف إلى رفع من فرص الشغل لتحمٌك اال

 ( . 191. 2012وثمافٌة تخّص نوعٌة سوق الشغل") موالي عبد الرزاق،

لمد بٌّنت الدراسة االستطالعٌة  التً لمنا بها فً مدٌنة وهران حول مهن الهشاشة النسوٌة فً لطاع الخدمات أن 

لرسمً لم تعد مرادفا لوضع ظرفً ما ٌلبث أن ٌتغٌر بفل االمكانٌات التً ٌتٌحها سٌرورة االدماج  المهنً فً المطاع غٌر ا

سوق الشغل من خالل االستفادة من فرص الشغل النمطً المتوفر، لٌصبح المطاع غٌر الرسمً مرادفا لوضع مهنً 

بنٌوي تصورات الشباب التً واجتماعً بنٌوي لسوق الشغل الذي ال ٌمنح إمكانٌات الحران الصاعد. ٌضاف إلى هذا الوضع ال

ال تزال تعتبر ظرف العمل المأجور العمومً هو الظرف الوحٌد لضمان الحك فً العمل واالستفادة من منظومة الحموق 

االجتماعٌة وأنظمة الحماٌة بوصفها امتدادا لمختلف السٌاسات العمومٌة.  حالة الشغل الهش بوصفه مرحلة غٌر انتمالٌة ترفع 

حماٌة االجتماعٌة على "  فً ظل نذرته، لٌصبح ظرفا مثالٌا ووحٌدا لضمان الle plein emploi"غل الدائم من أهمٌة  الش

روبرت كاستال" ، وهذا الوضع ٌكّرس ارتباط المسألة االجتماعٌة بالشغل وأشكاله فً ظل تغٌر الظروف حد تعبٌر "

 االجتماعٌة وااللتصادٌة التً تعرفها الجزائر. 

 



مجمل هذه التساؤالت واالشكالٌات حول الشغل ونوعٌته فً عاللتهما بالنوع االجتماعً تفتح المجال لمواصلة النماش 

حول المسألة االجتماعٌة والتمسٌم االجتماعً للعمل وفك معطى جنسً، اجتماعً وثمافً فً الجزائر الٌوم، لذا تعتبر أن 

ئً لمواصلة تعمٌك نتائج العدٌد من األبحاث االجتماعٌة حول العمل، الشغل، مسألة فرص الشغل الالئك ما هً إال مجال إجرا

 المؤسسة وفاعلٌها )العّمال، إطارات، عّمال الٌومٌات،...( . 

لمد بٌّنت نتائج الدراسة االستطالعٌة ومختلف المعطٌات الكمٌة التً أمكن التوّصل إلٌها أّن االدماج المهنً "للنساء 

الخدمات ٌتم غالبا فً وضعٌات هشاشة مهنٌة واجتماعٌة، وفً هذا النوع من االدماج ٌتّم فٌه الصاؤهّن العامالت" فً لطاع 

من نظام الحماٌة االجتماعٌة لتجد هذه الفئة الناشطة والعا صعبا لكونها حاصلة تكوٌنات ال تتلمى االعتراف المهنً بها، 

 االستماللٌة المالٌة.رغبتهن ضمان عمل للحّد من البطالة والفمر والبحث عن 

نعتمد أن التأطٌر النظري ولو فً صورته األولى بإمكانه أن ٌكون خٌطا لائدا من أجل تحلٌل ومنالشة المسألة 

ك النماشات حول النوع االجتماعً كما بإمكانها أن تسمح لنا بتعمٌ االجتماعٌة وأوجهها المهنٌة والتكوٌنٌة فً الجزائر،

 ٌاق االجتماعً والثمافً المحلً. وإشكالٌات االنصاف فً الس

ٌمكن لألسئلة البحثٌة التالٌة أن تساعدنا فً اإلجابة على جملة األسئلة االجرائٌة التً طرحناها فً دباجة هذا المشروع 

 وفً المشروع التمهٌدي والمتمثلة فً:

كٌف ٌمكن أن تكون الهشاشة المهنٌة للنساء انعكاسا لهشاشة اجتماعٌة؟ )حاالت العاللة بٌن نوع التكوٌن، المنظومة 

االنتمائٌة لسوق الشغل، استراتجٌات الفاعلٌن وأصولهم(. االدماج المهنً فً لطاع الخدمات ونوعٌة الشغل التً ٌوفّرها 

 ة هذه المسألة البحثٌة.بالنسبة للنساء ٌمكن أن ٌكون مدخال لمنالش

ما هً االستراتجٌات التً تعتمد علٌها الفتٌات فً االدماج المهنً من أجل مواجهة الطابع االنتمائً لسوق الشغل فً 

 لطاع الخدمات؟ 

فً ظل االستراتجٌات المهنٌة للنساء من أجل الحفاظ على فرصة الشغل الهش، لماذا ال ٌمثل الشغل الهش فً لطاع 

 رصة لالنتمال إلى ظرف العمل النمطً؟ الخدمات ف

 كٌف ٌتمثّل النساء العامالت فً المهن الهّشة الحماٌة االجتماعٌة؟
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Résumé : 

   Notre étude s'intéresse au processus d'insertion professionnelle fragile des femmes sur le 

marché du travail dans le secteur des services en Algérie, où le problème de l'insertion 

professionnelle est l'une des préoccupations que nous aimerions approfondir dans notre étude 

en abordant la question des professions vulnérables et du genre, la question est donc liée au 

travail décent et inapproprié et à sa qualité en Algérie. Focalisation sur la catégorie des 

femmes / filles actives en situation professionnelle vulnérable. Par conséquent, nous nous 

demandons: quelles sont les voies d'une fragile insertion professionnelle des travailleuses? Et 

comment ce groupe fait-il face aux sélections sur le marché du travail et à sa présence dans 

les professions vulnérables? 

 اإلنجلٌزٌةملخص اإلشكالٌة باللغة 
Summary : 

  Our study is interested in the fragile professional integration process of women in the labor 

market in the service sector in Algeria, where the problem of professional integration is one of 

the concerns that we would like to deepen in our study by addressing the issue of vulnerable 

professions and gender, the issue is therefore linked to decent and inappropriate work and its 

quality in Algeria. Focus on the category of active women / girls in vulnerable professional 

situations. Consequently, we ask ourselves: what are the paths for a fragile professional 

integration of female workers? And how does this group cope with selections in the labor 

market and its presence in vulnerable occupations? 
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