
  مشكالت المرأة العاملة فى قطاع البترول

  دراسة میدانیة لعینة من النساء

  العامالت فى شركة اإلسكندریة للبترول

  

رجب یونس محمد/ الباحث  

ًتؤدي المرأة دورا حیویا فى المجتمعات الحالیة، وبالرغم من خروج المرأة للعمل إال أن  ً

المجتمع ال یعفیها من واجباتها ومسئولیاتها تجاه أسرتها، وبذلك تواجه الكثیر من المشكالت 

  . خروجها للعملاالجتماعیة والثقافیة نتیجة ل

ویمثل وضع المرأة فى أى مجتمع أحد المعاییر األساسیة لقیاس مدى تقدمه، وال 

ًیمكن تصور أى مجتمع یتقدم حالیا تاركا وراءه نصفه فى حالة من التخلف، وعلى هذا  ً

ًاألساس یعتمد تقدم المجتمعات على مدى تقدم المرأة ومتابعتها المسیرة جنبا إلى جنب مع 

    )١(.الرجل

  :إشكالیة البحث: ًأوال 

تتحدد إشكالیة البحث في التعرف على المشكالت االجتماعیة والثقافیة للمرأة العاملة 

 المكس للبترول، -ًفى قطاع البترول فى المجتمع المصرى، وتحدیدا فى شركة اإلسكندریة

 التى من خالل التعرف على مشكالت النساء العامالت حتى یمكن وضع البرامج المناسبة

  . تكفل قیام النساء العامالت بأفضل طریقة فى بناء المجتمع

وفي ضوء إشكالیة البحث، یمكن طرح ثالثة أنماط من المتغیرات المتفاعلة والتي 

  :یمكن تصنیفها على النحو التالي

؛ ویتمثل فى واقع المجتمع المصرى عامة وقطاع البترول خاصة المتغیر المستقل -١

وشركة اإلسكندریة للبترول على وجه التحدید، وما لحق بهم من تغیرات أدت إلى اتجاه 

كثیر من شرائح المجتمع المصرى وخاصة النساء العامالت إلى الرغبة فى العمل فى 

  .قطاع البترول فى مصر
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د فى المشكالت االجتماعیة والثقافیة للنساء العامالت فى قطاع ؛ وتتحد المتغیرات التابعة-٢

  .البترول

هى تلك المتغیرات التي تعمل إما على تعظیم أو تقزیم فاعلیة  المتغیرات الوسیطة؛ -٣

المتغیرات التابعة للمتغیر المستقل؛ أي تلك المتغیرات التي تؤثر على جذب فئات النساء 

- رول، وتتحدد تلك المتغیرات في المستوى االقتصاديالعامالت للعمل فى قطاع البت

االجتماعي والمتمثلة في النوع والسن والحالة التعلیمیة والحالة االجتماعیة والحالة المهنیة 

التى تعمل على تغییر واستمرار فاعلیة المتغیرات التابعة للمتغیر . إلى آخره...والطبقیة 

  .المستقل

  :البحث أهداف: ًثانیا

 للمرأة والثقافیة االجتماعیة المشكالت على التعرف فى للبحث الرئیس الهدف یتمثل

 نحددها الفرعیة األهداف من مجموعة على الهدف هذا ویشتمل البترول، قطاع في العاملة

  :یلى فیما

  .للبترول اإلسكندریة شركة فى العاملة للمرأة االجتماعیة المشكالت طبیعة على التعرف -١

  .للبترول اإلسكندریة شركة فى العاملة للمرأة الثقافیة المشكالت معرفة -٢

 البترول قطاع فى العاملة المرأة تواجه التى والثقافیة االجتماعیة المشكالت فى البحث -٣

  .العولمة ظل فى الخصوص وجه على

  . وخارجها األسرة داخل العاملة المرأة لدور المجتمع نظرة عن الكشف -٤

  .للبترول اإلسكندریة شركة فى العاملة للمرأة والثقافیة االجتماعیة للمشكالت حلول اقتراح -٥

  : البحث تساؤالت: ًثالثا

ولتحقیق أهداف البحث قام الباحث بطرح مجموعة من التساؤالت التى حاول اإلجابة 

  :علیها من خالل البحث وهى تتحدد فى التساؤالت التالیة

   ما طبیعة المشكالت االجتماعیة للمرأة العاملة فى شركة اإلسكندریة للبترول؟-١
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   ما هى المشكالت الثقافیة للمرأة العاملة فى شركة اإلسكندریة للبترول؟-٢

 ما طبیعة المشكالت االجتماعیة والثقافیة التى تواجه المرأة العاملة فى قطاع البترول -٣

   على وجه الخصوص فى ظل العولمة؟وفى شركة اإلسكندریة للبترول

   ماهى نظرة المجتمع للدور الذى تقوم به المرأة العاملة داخل األسرة وخارجها؟-٤

 ما هى حلول المشكالت االجتماعیة والثقافیة للمرأة العاملة فى شركة اإلسكندریة -٥

  للبترول؟

  :للبحث النظرى اإلطار: ًرابعا

التداعیات االجتماعیة والثقافیة : األول: یضم اإلطار النظري للبحث ثالثة محاور

: الدراسات السابقة، الثالث: لمشكالت المرأة العاملة على خریطة النظریة االجتماعیة، الثاني

  .مفاهیم البحث

المشكالت االجتماعیة والثقافیة للمرأة العاملة على خریطة النظریة : المحور األول

  .جتماعیةاال

یحاول البحث استعراض المشكالت االجتماعیة والثقافیة للمرأة العاملة من خالل 

  . وبعض مقوالت العولمة ،بعض االتجاهات الكالسیكیة والحدیثة في النظریة االجتماعیة

  :والثقافیة االجتماعیة التداعیات ودراسة البنائیة الوظیفیة -١

تها األولى على فكرة النسق، فقد صور أنصار البنائیة  اعتمدت البنائیة الوظیفیة منذ خطوا-

الوظیفیة المجتمع ككائن حى له من األجزاء واألعضاء ما یؤدى كل منها إلى تناسق 

ًوتكامل مع وظائف األجزاء األخرى، محاولین جمیعا تحقیق هدف نهائى أال وهو تحقیق 

 لذلك ال یمكننا فهم مشكالت المرأة العاملة في قطاع )٢(.استقرار المجتمع واستمراریته

البترول إال من خالل عالقتها بالمجتمع ككل، حیث أن قطاع البترول بشكل عام وداخل 

شركة اإلسكندریة بغرب اإلسكندریة بشكل خاص هو أحد العناصر التي تكون المجتمع، 

 الشركة مقر - عاملین-اءرؤس(وبالتالي هي أحد أنساقه الذي یتألف من أجزاء مختلفة 

رواتب (، ولكي یحقق هذا القطاع وظیفته البد من الوفاء باحتیاجاته األساسیة )العمل



 األربعون العدد                                                                          األوسط الشرق بحوث مجلة

  - ٢٣٠ - 

 ظروف العمل المحیطة بشكل - حل مشكالت العاملین- مقرات العمل الدائمة-العاملین

ًسوف یندثر أو یتغیر تغییرا جوهریا) قطاع البترول(ٕ، واال أن النسق )عام ً .  

ن یكون قطاع البترول في حالة توازن، ولكي یتحقق ذلك یجب أن تلبي أجزاؤه  البد أ-

 تحقیق - مواجهة مشكالت العاملین-تنفیذ المشروعات المطلوبة(المختلفة احتیاجاته 

  ).الربح

ً كل جزء من أجزاء نسق القطاع قد یكون وظیفیا ویسهم في تحقیق توازنه، وقد یكون ضار -

، فقد تكون ظروف العمل داخل قطاع البترول التي تعمل )٣(زنهًوظیفیا أي یقلل من توا

ًفیها المرأة العاملة غیر مالئمة أو غیر مشجعة على األداء الجید للعمل مما یؤثر سلبیا 

  .على الشركة األم

  :والثقافیة االجتماعیة المشكالت ودراسة النسویة االتجاهات -٢

عتقاد بأن المرأة ال تعمل على قدم یشیر البعض إلى أن النظریة النسویة تعنى اال

المساواة ألى سبب سوى كونها امرأة فى المجتمع الذى ینظم شئونه ویحدد أولویاته حسب 

رؤیة الرجل واهتماماته، وفى ظل هذا النموذج األبوى تصبح المرأة هى كل ما ال یمیز 

 والرجل بالعقالنیة الرجل أو كل ما ال یرضاه لنفسه، فالرجل یتسم بالقوة والمرأة بالضعف،

والمرأة بالعاطفیة، والرجل بالفعل والمرأة بالسلبیة، ذلك المنظور ینكر علیها الحق فى دخول 

الحیاة العامة وفى القیام بدور فى المیادین الثقافیة على قدم المساواة مع الرجل، ومن هنا 

  )٤(.ق تلك المساواةیمكن القول بأن النسویة هى حركة العمل على تغییر هذه األوضاع لتحقی

لذلك ترى النسویة أن المرأة العاملة بقطاع البترول ال تعمل على نفس قدر المساواة 

ًمع الرجل في نفس مجال العمل لكونها تعمل وفقا لرؤیة یضعها الرجل من خالل تصوراته 

فیة وموروثاته مما یضع أمامها العراقیل ویسبب لها العدید من المشكالت االجتماعیة والثقا

  .والنفسیة ذات التداعیات المختلفة

  :والثقافیة االجتماعیة المشكالت ودراسة العولمة -٣

ًال شك أن ثمة جدال دار حول العولمة، فیما یتعلق بسالمة منطلقاتها النظریة، والتى 

ترى فى الرأسمالیة الحل األمثل لمشكالت التنمیة والتقدم فى ظل فتح الحدود بین الدول 
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 ومما الشك فیه أن )٥(.ل السلع والخدمات، ورءوس األموال واألفكار بغیر قیودلحریة تداو

�المتغیرات الخارجیة قد مارست دورا محوریا قبل المحلیة في تغییر قطاع البترول ثقافیا  ً ً

باإلضافة إلى المشاعر . �واجتماعیا؛ حیث تأثر بالتقلید والمحاكاة للمجتمعات الغربیة

 -والزال یعیشها- التي ارتبطت بحالة التحول االجتماعي التي عاشها والتطورات السلبیة 

المجتمع المصري وخاصة في السنوات األخیرة؛ مما دفع الكثیر من النساء إلى العمل بهذا 

ًالقطاع بعدما كان في الماضي البعید مقصورا على الرجال فقط، إال أن هذا العمل أوجد 

  .العدید من المشكالت المختلفة

  :  نظریات الحداثة وما بعد الحداتة وفهم المشكالت االجتماعیة والثقافیة للمرأة العاملة-٤

بدأ االهتمام بالتحدیث منذ خمسینیات ، مع انهیار اإلمبراطوریات االستعماریة القدیمة

وأصبح العالم النامي مركز إهتمام السیاسیین الذین كانوا متحمسین للبرهنة ، القرن الماضي

یمكن أن تحقق التنمیة في ظل العالقة مع الغرب ،  البالد المتجهة نحو اإلستقاللعلى أن

وقد عكس ذلك اهتمام بعض ، ًبدال من تحقیقها في ظل العالقة مع اإلتحاد السوفیتي

، التي تؤدي إلي التحدیث، واالقتصادیة، المفكرین االجتماعیین بفحص االحوال االجتماعیة

   )٦(.عالقات الدولیة مما أدي إلي صیاغة نظریات تطوریة حدیثةووضع أسس جدیدة لتحلیل ال

  :الدراسات السابقة: المحور الثاني

سیتم عرض الدراسات السابقة من األقدم إلى األحدث، من خالل تناول األهداف، 

  :ومنهج الدراسة، وأهم النتائج

عینة من النساء مشكلة عدم المساواة بین الجنسین فى مجال العمل على : الدراسة األولى

  : ویمكن تناول هذه الدراسة من خالل العناصر التالیة)٧(".العامالت فى محافظة بنى سویف

  :  حاولت الدراسة تحقیق األهداف التالیةأهداف الدراسة؛ 

  . التعرف على أهم مظاهر التحیز ضد المرأة العاملة-أ

 الكشف عن أسباب عدم المساواة وتأثیر االختالفات البیولوجیة والثقافیة بین الجنسین -ب

  . فى تحدید هذه المشكلة
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 استعانت الدراسة بمنهج المسح االجتماعى بالعینة، كما اإلجراءات المنهجیة للدراسة؛

بقت اعتمدت على أسلوب تحلیل الوثائق والسجالت، واستخدام صحیفة االستبیان التى ط

  .مفردة من النساء العامالت، في مدینة بنى سویف) ٣٠٠(على عینة قوامها 

  :كشفت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج، من أبرزهاأهم نتائج الدراسة؛ 

 أن شعور المرأة بعدم المساواة مع الرجل فى مجال العمل یؤدى إلى انخفاض مكانة المرأة -أ

 التحیز ضد المرأة من خالل عدم المساواة فى الحصول ًنسبیا داخل البناء المهنى، ویبدو

  .على الترقیه وشغل الوظائف العلیا والمكافأت والتدریبات الالزمة آلداء العمل

طبیعة :  ترجع مشكلة عدم المساواة بین الجنسین إلى بعض العوامل البیولوجیة مثل-ب

دم االستفادة من مقدرتها المرأة تؤدى إلى ضعف الكفاءة االنتاجیة للمرأة العاملة، وع

ومهارتها وسوء العالقة مع الرؤساء والزمالء فى العمل، وكثرة تغیبها عن العمل، وتركها 

  . ًللعمل أحیانا

 حیث یمكن )٨("المرأة والتنمیة االقتصادیة فى عدد من دول شرق أسیا  ":الدراسة الثانیة

   :تحلیل هذه الدراسة من خالل العناصر التالیة

  :استهدفت الدراسة تحقیق األهداف التالیةدراسة؛ أهداف ال

  .  التعرف على دور المرأة العاملة فى عدد من البلدان من دول شرق أسیا-أ

 معرفة حجم العمالة ونوعیة المهن التى تمتهنها النساء العامالت، وانعكاس دور المرأة -ب

  . االقتصادى فى إحداث التنمیة المحلیة فى تلك البلدان

 اعتمدت تلك الدراسة على صحیفة االستبیان وتم تطبیقها على ءات المنهجیة للدراسة؛اإلجرا

مصانع النسیج، األجهزة الكهربائیة : عینة من النساء العامالت فى مهن مختلفة مثل

واإللكترونیة، وصناعة الزجاج، والعامالت فى النشاط الخدمي، والعامالت فى مجال 

  .الزراعة

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة العدید من النتائج التالیة؛ أهم نتائج الدراسة
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 تشغل المرأة نسبة كبیرة من العمالة داخل مجاالت العمل في بعض التخصصات، ویرجع -أ

ذلك إلى تدنى أجور النساء مقارنة بالرجال فى تلك التخصصات، وأن هناك مجاالت 

 فرص الترقى ما زالت ضیقة أمام النساء ًللعمل مازالت حكرا على الرجل دون المرأة، وأن

  .مقارنة بالرجال

 أكدت الدراسة أن انخفاض مستوى تعلیم المرأة فى كثیر من قطاعات العمل یمثل -ب

  .العامل األساسى الذى یجعل النساء تحتل درجة أدنى بكثیر من الرجل فى هذه األعمال

 باألبعاد الدیموجرافیة واالقتصادیة عمل المرأة فى الریف المصرى وعالقته "الدراسة الثالثة

 بنى – المنوفیة–كفر الشیخ ( دراسة فى ثالثة محافظات –واالجتماعیة والبیئیة 

  : ویمكن تحلیل هذه الدراسة من خالل العناصر التالیة)٩().سویف

  :استهدفت الدراسة محاولة تحقیق األهداف التالیةأهداف الدراسة؛  

  تقییم صور العمل المأجور وغیر المأجور الذى تقوم به المرأة الریفیة داخل المنزل -أ

  .وخارجه

 التعرف على مختلف األبعاد الدیموجرافیة السائدة بین عینة الدراسة مثل التركیب العمرى -ب

  . والحالة الزواجیة ومتوسط العمر عند االنجاب

احثة منهج المسح االجتماعى بالعینة، وأجرت استخدمت الب اإلجراءت المنهجیة للدراسة؛

  .امرأة عاملة، كما استخدمت دلیل المقابلة المتعمقة) ٦٤٨(دراستها على عینة حجمها 

  : وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منهاأهم نتائج الدراسة؛ 

 عدم وجود فروق بین نساء العینة في المحافظات الثالث بالنسبة لبعض األنشطة -أ

  .ال التى تقوم بها النساء الریفیات من حیث جهة العمل أو الغرض من العملواألعم

 لدى النساء الریفیات اهتمام بأسس ومبادىء التربیة الحدیثة بدرجة أكبر عند اشتراكهن -ب

بالقوى العاملة، وأن عمل المرأة الریفیة كنشاط له مقابل نقدى یستغرق عدد ساعات عمل 

غیر مدفوعة األجر ویزید من دخل األسرة ككل فى نفس أقل من العمل فى األنشطة 

  .الوقت
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 دراسة میدانیة على بعض النساء العامالت فى –مشكالت المرأة العاملة " : الدراسة الرابعة

  :حیث یمكن تحلیل هذه الدراسة من خالل العناصر التالیة )١٠(،"محافظات مصر

   :لیةحاولت الدراسة تحقیق األهداف التا أهداف الدراسة؛

  .رصد أهم المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة التى تواجه المرأة العاملة فى مصر -أ

ُالتعرف على بعض الجهود التى بذلت من قبل الدولة والمجتمع المدنى فى مصر،  -ب

  .لمواجهة مشاكل المرأة العاملة

لمنهج استخدم الباحث األسلوب الوصفى التحلیلى، وا؛ اإلجراءات المنهجیة للدراسة

مفردة من ) ١٠٠٠(االستطالعى الكشفى، وصحیفة االستبیان التى طبقت على عینة قوامها 

النساء العامالت، واختار الباحث محافظات اإلسكندریة والمنیا، والمنوفیة، كمجال جغرافى 

  .للدراسة

  :لىكشفت الدراسة المیدانیة عن العدید من النتائج لعل من أهمها ما ی؛ أهم نتائج الدراسة

 توصلت الدراسة المیدانیة إلى عدم المساواة بین الرجل والمرأة فى كل من التعلیم، -أ

  .والعمل

  .ً كشفت الدراسة أیضا عن تدني نظرة الرجل للمرأة العاملة-ب

 –انعكاس آثار العولمة على فرص المرأة فى سوق العمل المصرى :"الدراسة الخامسة

  :وأوضحت الدراسة ما یلي. )١١("بالقطاع الرسمىدراسة استطالعیة للعمالة النسائیة 

  : استهدفت الدراسة تحقیق األهداف التالیة: أهداف الدراسة

  . التعرف على التغیرات التى طرأت على سوق العمل المصرى فى ظل العولمة-أ

  .    التعرف على تأثیرات العولمة على فرص عمل المرأة داخل سوق العمل المصرى-ب

؛ استخدمت الباحثة فى تلك الدراسة األسلوب الوصفى، كما نهجیة للدراسةاإلجراءات الم

مفردة، من خریجات ) ٣٥٢(استخدمت دلیل المقابلة المتعمقة، وطبقتها على عینة قوامها 

الكلیات النظریة، وخریجات الكلیات العلمیة، والعامالت بالقطاع الحكومى، والقطاع الخاص، 
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ت أداة المالحظة، والوثائق والسجالت، وأسلوب التحلیل والقطاع االستثمارى، واستخدم

  .اإلحصائى، واختارت الباحثة مدینة اإلسكندریة كمجال جغرافى للدراسة

  : كشفت الدراسة المیدانیة عن العدید من النتائج وهى على النحو التالى ؛أهم نتائج الدراسة

تمثل فى التمییز لنوع محدد فى  مازالت المرأة تعانى من التمییز داخل األسرة، والتى ت-أ

  .التعلیم، وتفضیل تعلیم الذكور فى حالة تدهور اقتصاد األسرة

 أدت العولمة إلى ارتفاع معدالت البطالة فى مصر خاصة ارتفاع معدالت بطالة النساء -ب

والتى كانت إحدى أسبابها الثورة التكنولوجیة التى أدت إلى زیادة الطلب على العمالة 

  .مواجهة التغیرات الجدیدة الناتجة عن العولمةالماهرة ل

التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة وتأثیرها على أوضاع المرأة العاملة " : الدراسة السادسة

  :حیث یمكن تحلیل هذه الدراسة من خالل العناصر التالیة، )١٢("فى المجتمع المصرى

  : حاولت الدراسة تحقیق األهداف التالیةأهداف الدراسة؛

 التعرف على أهم مالمح الحیاة األسریة للمرأة العاملة فى ظل التحوالت االجتماعیة -أ

  .واالقتصادیة التى یمر بها المجتمع المصرى

 التعرف على مضمون تأثیر التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة على المرأة -ب

   .العاملة فى المجتمع المصرى

 اعتمدت الباحثة فى دراستها على األسلوب الوصفى، وصحیفة ؛اإلجراءات المنهجیة للدراسة

مفردة من النساء العامالت فى مصر، ) ٢٠٠(االستبیان التى طبقتها على عینة قوامها 

  .واستخدمت الباحثة دلیل المقابلة، واختارت مدینة المنصورة كمجال جغرافى للدراسة

  :ّتائج لعل من أهمها ما یلىكشفت الدراسة عن العدید من النأهم نتائج الدراسة؛ 

من إجمالى حجم عینة الدراسة تتنوع األسباب %) ٤٧( أكدت نتائج الدراسة أن حوالي -أ

 .األساسیة وراء خروجهن للعمل، ویأتى فى مقدمة هذه األسباب احتیاج األسرة للدخل
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من حجم عینة الدراسة أن السبب یعود إلى رغبتهن فى إثبات %) ٣٠( أكدت نسبة -ب

من حجم عینة الدراسة إلى أن %) ١٧(ذات من خالل العمل، وبینما أشارت نسبة ال

  . السبب فى ذلك یعود إلى قناعتهن بدور المرأة فى العمل والتنمیة

من حجم عینة الدراسة إلى وجود وقت فراغ كبیر فى حیاتهن، %) ٢٢( وأشارت نسبة -ج

  .كان هو السبب األساسى وراء خروجهن للعمل

  :مفاهیم البحث: ثالثالمحور ال

ًیعد تحدید المفاهیم والمصطلحات أمرا ضروریا فى البحث العلمى، فاإلصطالحات  ً

العلمیة تعد من الوسائل الرمزیة للتعبیر عن المعانى واألفكار المختلفة بغرض توصیلها لغیره 

 لذلك البد من تقدیم تعریف مجرد )١٣(.من الناس ولكل اصطالح مفهوم علمى مرتبط به

ًوتعریف إجرائى للمفاهیم المستخدمة، ألن كل تعریف منها یؤدى دورا هاما وضروریا فى  ً ً

البحث العلمى، فالتعریف المجرد للمفهوم هو همزة الوصل بین البحث وبین النظریة 

االجتماعیة، أما التعریف اإلجرائى فهو الذى سیحدد له نوع المادة التى سیجمعها فى 

  )١٤(.بحثه

و الوسیلة الرمزیة التى یستعین بها الباحث أو اإلنسان بصفة عامة إن المفهوم ه

ًللتعبیر عن المعانى واألفكار المختلفة بغیة توصیلها لآلخرین ویعتبر تحدید المفهومات أمرا 

ًواجبا فى البحث العلمى وذلك ألن البحث العلمى یحتاج إلى درجة كبیرة من الدقة والتحدید 

  )١٥(.یستخدم أغلب مفهوماته من لغة الحیاة الیومیةكما أن البحث االجتماعى 

  :  المشكالت االجتماعیة والثقافیة) أ (

ًلم یسفر استقراء المعاجم اللغویة عن وجود تعریف محدد لمعنى تداعیات نظرا : التداعیات

لحداثة هذا المصطلح، وما ورد فى المعاجم تداعى الشىء أى هوى وكاد أن یسقط، وتداعت 

  . األحداث أى تساقطت الواحدة تلو األخرى

وا، ومنه ًفهو فى لسان العرب، أن یدعو القوم بعضهم بعضا حتى یجتمع: أما التداعى

تداعى المبنى أى آل إلى اإلنهیار، وكأن أجزاءه یدعو بعضها بعضا : المعنى المجازى

فتجتمع، أى تنهار، وفى كل هذه المعانى، لیس من معنى یشیر إلى أن التداعیات، یمكن أن 
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تعنى العواقب أو الذیول أو النتائج التى تترتب على أمر ما، ناهیك بأن التداعى مصدر 

 )١٦(.ُلمصدر ال یجمعتداعى، وا

  :   المرأة العاملة) ب(

ینظر الكثیر إلى المرأة العاملة على أنها التى تخرج من بیتها آلداء عمل تنال علیه 

ًأجرا نقدیا، ویتجاهل هذا التصور  األعمال المنزلیة التى تقوم بها المرأة، ) ًالصحیح نسبیا(ً

ًتتقاضى عنها أجرا نقدیا، مما قد یترتب دون أن  علیه فى أخر األمر إحداث كثیر من ً

  )١٧(.المغالطات اإلحصائیة، عند تقدیر معدالت البطالة

ًى أو عضلى أو األثنین معا إنتاجیة  والمرأة العاملة هى التى تقوم ببذل مجهود ذهن

إلنتاج سلعة أو تقدیم خدمة ألفراد المجتمع، مقابل الحصول على أجر معین تستخدمه فى 

   )١٨ (.إشباع حاجاتها وحاجات أفراد األسرة

الهیئة المصریة العامة للبترول، وشركات : یقصد بقطاع البترول ؛قطاع البترول) ج (

  )١٩(.رول االستثماریة، وشركات البترول المشتركةالقطاع العام، وشركات البت

  :الثقافة) د (

ثقف الرجل ثقافة أى "جاء تعریف الثقافة فى معجم لسان العرب فى اللغة العربیة 

، ورجل ثقف، أى حاذق الفهم والمهارة، وذو فطنة وذكاء والمراد أنه ثابت "صار حازقا حفیفا

    )٢٠(.ء وهو سرعة التعلمالمعرفة بما یحتاج إلیه، ویقال ثقف الشى

یعتبر مفهوم الثقافة من المفاهیم المحوریة التى تناولها علماء االجتماع و

 E.Taylorواالنثروبولوجیا، وخاصة االنثروبولوجیا الثقافیة، ویعتبر تعریف ادوار تایلور 

 من أشهر التعریفات، حیث یرى أن الثقافة هى ذلك الكل المركب الذى cultureللثقافة 

یتضمن المعرفة، والمعتقدات، والفن، واألخالق االجتماعیة والقانون، والعادات االجتماعیة، 

  )٢١(.وغیر ذلك من القدرات والعادات التى یكتسبها االنسان بوصفه عضوا فى المجتمع
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  :اإلطار المنهجي للبحث: ًخامسا

 :التعریفات اإلجرائیة

 ویمكن وضع تعریف إجرائى التعریف اإلجرائى للتداعیات االجتماعیة والثقافیة؛ -أ

ًللتداعیات، بأنها مجموعة من التغیرات الثقافیة والمجتمعیة التى تتم وفقا لنموذج ثقافى 

والتداعیات هى األمور المترتبة على هذه الصعوبات فى  .خارجى یؤمن بالجبریة الثقافیة

 وهى النتائج أو اآلثار التى أثرت على المرأة العاملة فى بلى،الوضع الراهن والمستق

  .ًقطاع البترول بعامة، وفى شركة اإلسكندریة للبترول تحدیدا

ویقصد بالمرأة العاملة، هى المرأة التى تعمل خارج التعریف اإلجرائى للمرأة العاملة؛  -ب

 خاصة، سواء كانت منزلها في قطاع البترول عامة، وفى شركة اإلسكندریة للبترول

مهندسة أو محامیة أو كیمیائیة أو إداریة أو سكرتیرة أو مدیرة مقابل أجر محدد تتقاضاه 

على ما تقوم به من جهد في مجال عملها، وتقوم بأدوارها األخرى كزوجة وأم إلى جانب 

ا ًدورها كعاملة، كما یقصد بالمرأة العاملة األنثى التى تعمل فى مؤسسة ما وتتقاضى أجر

  .أو مكافأة مقابل ما تقوم به من عمل

ًوسوف یتناول الباحث تعریفا إجرائیا لقطاع البترول  التعریف اإلجرائى لقطاع البترول؛ - ج ً

بأنه هو القطاع الذى یضم شركات بترولیة تخضع للهیئة المصریة العامة للبترول ومن 

 من النساء عینة ضمن هذه الشركات، شركة اإلسكندریة للبترول، ویعمل بها فئات

  .البحث

أنها تتمثل فى القیم والعادات " ً؛ ویمكن تعریف الثقافة إجرائیاالتعریف االجرائى للثقافة -د

والتقالید واالنطباعات والمیول والمعارف والتصورات، وأنماط السلوك والعالقات الناتجة 

واألسالیب التى یبتكرها أفراد . عن التفاعل االجتماعى؛ إضافة إلى النماذج والطرق

  ".باعاتهم األساسیةالجماعة من أجل استخدامها فى تحقیق إش

  : منهج ونوع البحث-٢

المنهج هو الطریقة التي تستند إلى خطوات علمیة محددة للوصول إلى نتائج تخص موضوع 

معین وقد تختلف المناهج الموظفة في البحوث االجتماعیة باختالف الظاهرة 

صفي حیث أنه وقد اتبع البحث الحالي المنهج العلمي؛ باستخدام األسلوب الو.)٢٢(.المدروسة

یسعى إلى الحصول على حقائق دقیقة عن األوضاع القائمة وتحاول استنباط عالقات بین 

  . )٢٣(الظاهرات القائمة
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  : أدوات البحث-٣

      األداة هى الوسیلة التي یلجأ الباحث إلى استخدامها للحصول على المعلومات 

الباحث ببعض أدوات جمع البیانات، ، واستعان )٢٤(والبیانات التي یرتبط بها موضوع الدراسة

  : وهى تتحدد في األدوات التالیة

  : اإلخباریین-أ

      حین یكون هدف الدراسة التعرف على تاریخ مجتمع محلي، أو جمع مادة ثقافیة من 

المجتمع، أو االعتماد على أفراد بعینهم لجمع مادة حول التاریخ الشفهي للمجتمع، یلجأ 

كبار السن أو العارفین بموضوع معین أو ذوي وظائف معینة (ألفراد الباحث إلى عدد من ا

، وتمت )٢٥(، وهم من نطلق علیهم اإلخباریین)مثل شیخ الحارة أو شیخ القریة أو شیخ المهنة

من بعض العاملین المتقاعدین )  إناث٢ - ذكور٥(اإلستعانة بعدد سبعة من اإلخباریین 

  .مدینة اإلسكندریةعلى المعاش فى أحیاء الدراسة داخل 

 :  المالحظة-ب

      تهتم المالحظة بدراسة التفاعل داخل الجماعة أو بین الجماعات وغیرها؛ ودراسة 

أنماط السلوك وبناء األدوار، وذلك من خالل مشاهدة سلوك الناس وأفعالهم في بیئتهم 

 الطبیعیة نتائج الطبیعیة ومواقف التفاعل بینهم؛ إذ تعطي مالحظة سلوك الناس في المواقف

حقیقیة وصادقة وموثوق بها، كما تكشف عن أنماط السلوك الظاهرة والمنتشرة وغیر 

؛ ولذلك اعتمدت المالحظة على رصد بعض التداعیات االجتماعیة والثقافیة )٢٦(المنتشرة

  . لمشكالت المرأة العاملة فى شركة اإلسكندریة للبترول هدف البحث
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  : صحیفة اإلستبیان- ج

وصحیفة االستبیان هى عبارة عن نموذج ینطوى على مجموعة من األسئلة التى یقوم 

الباحث بتوجیهها للمبحوث، وكذلك یمكن أن ترسل للمبحوث عن طریق البرید، ومن ثم یقوم 

  )٢٧(.المبحوث بتسجیل إجاباته بنفسه

ف  ویوزع الباحث صحیفة االستبیان على مجموعة من األفراد یجتمع معهم فى موق

مقابلة ویترك لهم فرصة لإلجابة على األسئلة أمامه، وتعتبر صحیفة االستبیان هى الدعامة 

  )٢٨(.األساسیة التى یعتمد علیها الباحث عند استخدامه لهذه األداة لجمع البیانات

قام الباحث بتصمیم صحیفة االستبیان الخاصة بالتداعیات االجتماعیة والثقافیة 

لمشكالت المرأة العاملة فى شركة اإلسكندریة للبترول، لجمع البیانات ومن المعروف أن 

االستبیان وسیلة هامة من وسائل جمع البیانات قوامها االعتماد على مجموعة األسئلة التى 

  .غرض الحصول على معلومات محددة لتحقیق أهداف البحثتوجه إلى المبحوثین ب

  :صدق المقیاس: ًسادسا

قام بتحكیم صحیفة األستبیان مجموعة من السادة أعضاء هیئة التدریس بكل من كلیة 

اآلداب وكلیة البنات جامعة عین شمس، وكلیة اآلداب جامعة حلوان، وكلیة اآلداب جامعة 

ًطنطا، واستنادا إلى مالحظات السادة األساتذة المحكمین؛ اإلسكندریة، وكلیة اآلداب جامعة 
  .ٌقام الباحث بإجراء التعدیالت التي أشیر إلیها

  :مجاالت البحث: ًسابعا

تركز العمل المیداني في شركة اإلسكندریة للبترول فى مدینة :  المجال الجغرافي-١

 .اإلسكندریة

من النساء العامالت فى بعض  تم اختیار مفردات عینة البحث : المجال البشري-٢

  .اإلدارات العامة فى شركة اإلسكندریة للبترول

 وحتى نهایة یونیو ٢٠١٥ استغرق العمل المیداني الفترة من ینایر : المجال الزمني-٣

٢٠١٥. 

  :عینة البحث: ًثامنا

  :                 للحدیث عن عینة البحث یمكن طرح النقاط التالیة
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 : ینة كیفیة اختیار الع-أ

 بالنظر إلى الخصائص العامة التى تمیز بها مجتمع الدراسة ومدینة اإلسكندریة، 

بوصفها مدینة كبیرة وتضم عدد كبیر من الشركات البترولیة التى تتبع قطاع البترول، 

وبالنظر إلى موضوع الدراسة الراهنة وأهدافها العامة والفرعیة، فقد حدد الباحث نوع العینة 

، وهو النمط الذى یقوم فیه الباحث باختیار )العمدى/ القصدى( العشوائى فى النمط غیر

ًمفردات بعینها فى بحثه، ویكون هذا النوع من أنواع العینات متفقا مع األسلوب الوصفى 

  .للدراسة وطبیعة الموضوع الذى یقوم الباحث بدراسته

 العاملین  وتم اختیار عینة البحث من خالل اطالع الباحث على كشوف وسجالت

) ٣٢٩(، تم اختیار عدد ) عاملة١٠٠٠(بشركة اإلسكندریة للبترول، وجد أن هناك عدد 

عاملة من إجمالى حجم العینة بطریقة قصدیة عمدیة، وقد اتضح أن العینة المختارة من 

إدارة عامة من اإلدارات المهمة التى تعمل بها عدد كبیر ) ٢١(النساء العامالت فى عدد 

 . من النساء

  : حجم عینة البحث-ب

 عاملة، ١٠٠٠كان حجم العینة حسب الكشوف والسجالت التى توصل إلیها الباحث، 

 مبحوثة، فى إطار اإللتزام بالمتغیرات األساسیة للدراسة، وتم ٣٢٩وقام الباحث باختیار 

 صحیفة ٢٨تطبیق صحیفة االستبیان علیهن، وبعد إجراء الدراسة المیدانیة تم استبعاد عدد 

  . مفردة٣٠١ستبیان غیر مكتملة االستجابات، فوصل حجم العینة إلى ا

  :   خصائص عینة البحث- ج

 اقتصر البحث على النساء العامالت من حیث متغیر النوع، أما بالنسبة لمتغیر السن فقد -

 ). سنة فأكثر٥٥ – ٢٥(تراوح بین 

 ٧٥ً أما بالنسبة لخصائص العینة طبقا للمستوى االقتصادي االجتماعي؛ كانت هناك عدد -

 ١٥٠من النساء العامالت الالئى تسكن فى األحیاء الراقیة، وعدد %) ٢٥(مفردة بنسبة 

 مفردة ٧٥من النساء العامالت والمقیمات باألحیاء المتوسطة، وعدد %) ٥٠(مفردة بنسبة 

  .ساء العامالت والمقیمات باألحیاء الشعبیةمن الن%) ٢٥(بنسبة 

  :نتائج الدراسة: ًتاسعا 

  :     یمكن استعراض نتائج البحث في ضوء اإلجابة على التساؤالت
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ما هى التداعیات االجتماعیة لمشكالت المرأة العاملة فى :  اإلجابة على التساؤل األول-١

  قطاع البترول؟

لة فى قطاع البترول عامة وفى شركة اإلسكندریة مازال هناك تمییز ضد المرأة العام -

  . ًللبترول خاصة، فى األجر حیث تتقاضى أجرا أقل من أجر الرجل

من إجمالى العینة، تؤكد على %) ٦٠( توصلت نتائج الدراسة المیدانیة إلى أن نسبة -

%) ٤٠(معاناتها من مشكلة التفكك األسرى، كما أكدت نتائج الدراسة المیدانیة أن نسبة 

الخالف على الدخل "أن من أسباب مشكالت الزوجة مع زوجها بسبب خروجها للعمل 

  ". وطریقة إنفاقه

ما هى التداعیات الثقافیة لمشكالت المرأة العاملة فى :  اإلجابة على التساؤل الثانى-٢

  قطاع البترول عامة وفى شركة اإلسكندریة للبترول خاصة؟ 

من إجمالى العینة أن من %) ٢٧(یة أن نسبة حوالي  أكدت نتائج الدراسة المیدان-

سوء استخدام " : التداعیات الثقافیة التى  أثرت على المرأة العاملة بعد التحاقها بالعمل هى

، كما أظهرت الدراسة أن أفراد العینة الكلیة یرون أن سوء استخدام "الهاتف المحمول

خالقیة خاصة فى تبادلهم الرسائل مع الكمبیوتر واإلنترنت نتج عنه ظهور سلوكیات غیر أ

ًالجنس اآلخر وكذلك استقبال رسائلهم على البرید اإللكترونى وأیضا مشاهدة المواد 
  .اإلباحیة والصور المصاحبة الكالمیة والبحث على النت على فضائح المشاهیر

التى ) ةاالجتماعیة، الثقافی(ما هى المشكالت المختلفة :  اإلجابة على التساؤل الثالث-٣

تواجه المرأة العاملة بصفة عامة، وفى قطاع البترول بصفة خاصة، وفى شركة 

  اإلسكندریة للبترول على وجه التحدید فى ظل العولمة؟ 

من إجمالى العینة تؤكد أن مشكلة %) ٣٣(  أكدت نتائج الدراسة المیدانیة أن نسبة حوالي-

تعانى منها المرأة العاملة فى قطاع التحرش الجنسى من أهم المشكالت االجتماعیة التى 

  . البترول، واحتلت هذه النتیجة المرتبة األولى

ً أظهرت الدراسة أن غالبیة النساء العامالت لیست لهن میول سیاسیة نظرا للعوامل -
عدم اهتمامهن باألمور السیاسیة، وتدنى نسبة المشاركة : السیاسیة التى تمثلت فى

  .وتدنى نسبة التصویت فى االنتخاباتالسیاسیة للمرأة العاملة، 

ما هى نظرة المجتمع للدور الذى تقوم به المرأة العاملة :  اإلجابة على التساؤل الرابع-٤

  داخل األسرة وخارجها؟ 
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من إجمالى العینة تؤكد أنها تعانى من المثل الساخر %) ٢٧(  اتضح أن نسبة حوالي -    

  ". ار والعدو لباب الدارالست تجیب العار والمعی" اللى بیقول 

ما هى الحلول الواقعیة للتداعیات االجتماعیة والثقافیة : اإلجابة على التساؤل الخامس-٥

  .لمشكالت المرأة العاملة فى شركة اإلسكندریة للبترول

  : قدمت الدراسة بعض الحلول والمقترحات یمكن ایجازها فیما یلي  

ًیة لكى تفرز عقلیات أكثر وعیا وفهما وأكثر  تحسین وتطویر أسالیب العملیة التعلیم-١ ً
ًاستیعابا واستجابة للبرامج التوعویة واإلرشادیة بمخاطر العولمة التى أثرت على المرأة 
العاملة فى مصر بوجه عام والمرأة العاملة  فى قطاع البترول بوجه خاص، والمرأة 

  .العاملة فى شركة اإلسكندریة للبترول على وجه التحدید

ضرورة التأكید على التماسك واالستقرار األسرى الذى یؤدى بدوره إلى كفاءة أسالیب  -٢

  .التنشئة االجتماعیة السلیمة

 یجب على األسرة فى ظل الظروف الراهنة العمل على غرس القیم الدینیة والخلقیة فى -٣

األنماط ٕنفوس األبناء وخاصة فى مرحلة الشباب واكسابهم القیم األخالقیة واالتجاهات و

السلوكیة المحمودة التى یمكن عن طریقها مواجهة الغزو الفكرى وحمالت التشكیك التى 

  .تستهدف القیم والمعتقدات والمقدسات اإلسالمیة

 أن تركز وسائل اإلعالم على تقدیم القدوة الحقیقیة من الرموز الذین یتعلم منهم الشباب -٤

ریخیة والدینیة وتقدیمها فى وقت كثافة قیم األخالق الرفیعة خاصة فى الدراما التا

المشاهدة التلیفزیونیة، والحرص على االبتعاد عن األدعیاء ممن یرتدون ثبات القدوة 

  .والخلق القویم ونكتشف أنهم غیر ذلك فیما بعد

 تشجیع التوازن بین أدوار المرأة، ویتطلب ذلك وعى المجتمع عامة، وأرباب العمل -٥

لخدمات والتسهیالت للمرأة، ضمن نظام متطور لممارسة العمل، خاصة، بضرورة تقدیم ا

وبذلك تكون هذه الخدمات بمثابة اعتراف بأهمیة ما تقدمه المرأة للمجتمع من خالل 

عملها المنزلى وقیمة عملها فى رعایة وتربیة األطفال الذین یشكلون المورد البشرى 

   )٢٩(.للمجتمع فى المستقبل
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