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 دوافع المرأة السورية للعمل الخاص

 في مدينة غازي عينتاب
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ص البحث:   ملخَّ

ل االضطالع بقضايا المرأة السورية، وخصوصًا مجاالت العمل التي تعمل عليها، واحدًة  يشكِّ

من القضاااايا المهمة سي ياااوريام وحو ما حاوا ححا العمل العمل عليه، َ  حد ت َلل ت صااايل 

تمليلي لواقع عمل المرأة السااااااورية سي مديية ياتا عييتاك الترضيةم َضاااااااسًة للتعر   علل 

الخااال للمرأة ضاااااامن الكياااةااات المتاااحااة، وتمااديااد ةقااا  القوة والضااااااع  سي  واقع العماال

الخالم ضما يعمل العمل علل تمديد الثغرات التي أعاقت ساعليتها سي  للقطاعمشاااارضتها 

 مجاالت أخرى، وضي  تم تجاوتحا؟ 

وسي اليهاية تمديد الجواةب التي يااااعدت المرأة الساااورية سي تمكييها وت حيلها و سعها 

 جاه العمل الخالمبات

ة اياااتخدل العمل الميهل الوصاااحي التمليلي لوصااا  واياااتقرا   ولتمقيق األحدا  المرجوَّ

الدواسع لعمل المرأة سي القطاع الخال، والتعر   علل األيااااااو والدواسع والكيحية التي 

سااااتخدل لريقة المقابلة الشااااخصااااية عن لريق  هت المرأة السااااورية لهحا المجاام ويااااتر وجَّ

يااة العماال، وحي مجموعااة اليساااااااا  الهااات   بسااااااعااب ورو  الكوروةااا، و راياااااااة المااالااة لعي 

 السوريات العامالت سي القطاع الخال سي مديية ياتا عيتاكم

مع ةهاية العمل خلصاات الدرايااة َلل أل  اليسااا  اااااااااااااااا ريم حرضات التمرر سي ميتصاا  القرل 

لماضي تعاةين من صعوبة الماضي لمصوا المرأة علل حقوقها اااااااا ضنَّ حتل ةهايات العقد ا

ي أعرا  المجتمع وتمديات َقياع األحلم  ، وتخط   سي تمقيق ريعاتهن 

من جهة أخرى سإل صااعوبات اللجو  تيعكو علل ضال الجيساايين، وحو ما تتضااميه تمديات 

 العمل سي بال  اللجو م 

ابة جديدة للعديد  لكن  بال  اللجو  اااااا وريم ما ييدرت تمتها من صعوبات سي المياة اااااا ضاةت بو 

من الساايدات لالةطالف سي مشاااريعهن  الخاصااة، يااوا  ما جا  ميها بمم، الصاادسة، أو عن 

 تخطيط مسعقم وححا لم يكن وار ًا سي سترة ما قعل اللجو م 

ر الظرو  العائلية بشااااااكل أيااااااعاك اللجو  َلل العمل الخال من قعل  ية العمل حي: تغي  عي 

، وجو  األلحاا )يالعًا ما تضااااااطر المرأة للعمل من الميبا بسااااااعب وجو  ألحاا صااااااغار ، خال

يا تسااااااااعد علل تمقيقاه قديم لم تكن الظرو  االجتمااعياة واألعرا  بسااااااور  ،تمقيق حلٍم 

 ايتمراٌر لمشروع بدأ سي يوريام

هااا سهي: اللغااة الترضيااة، عاادل قعوا أمااا سيمااا يخح  تمااديااات العماال ا يا لخااال التي واجهت

 المجتمع، عدل المعرسة بقواةين العلد الخاصة بسوف العمل، عدل الشعور بااليتقرارم
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 المقدمة:

ضثر المديل خالا القرةين الماضاايين عن المساااواة بين المرأة والرجل، حرية االختيار، لروحات 

بين الجيسااااين، وييرحا من الشااااعارات التي الحت سي للمحاضاااالة بين التكامل أو المساااااواة 

المماااساال الاادوليااة والمبتمرات ابتااداً  من المكومااات، ضااالمملكااة المتماادة التي ياااااامماات 

، مرورًا بميثاف األمم المتمدة الحا صاااادر سي 1186للساااايدات بالدرايااااة سي ضلية الطب عال 

 2ليسا  والرجاام، والحا يدعو لضرورة المساواة بين ا1945يال سراةسيسكو عال 

 

ولم تكن ححه الدعوات لتظهر لوال بروت المرأة سي ضثير من الميا ين معليًة مياسساتها للرجل 

لم والمركم سال تخحل شجاعة الممرِّضة العريطاةية ايدث ضارسيل سي المرك العالمية  سي السِّ

رت ال 3األوللم مرك لموحاِتها لتصعح أو ايكاترييا تيو ورويو، تلك المعلِّمة العسيطة التي ييَّ

 4جيديًا يداسع عن بال هم

 

وللعلدال العربية ةصاايٌب سي ححه المساا لة، سحي واقعيا العربي، ارتحعت أصااوات  عم المرأة 

من خالا ضتابات قاياااام أمين الحا يعد  رائد اليسااااوية العربية وييرهم األمر الحا ضشاااا  عن 

دات العربيااات، وجعلهن  رائاادات سي الم ماااساال والمبتمرات الاادوليااة، مثاال لموحااات السااااااياا 

معا رات ميرةا مراش ويااعيها لتمقيق أحالمها لتصااعح واقعًا حقيقيًا، أو أيااتير أتحرا التي 

ة ةساااائية سي مصااار بايااام  "باضورة"ضاةت من ةاشاااطات جمعية  سااات مجل  سي ياااوريا، وأيااا 

ست مجلة 1899العائلة عال   م1896عال  5"الحر وس"، ولويبال حابلين التي أي 

 

وللساايدات السااوريات ةصاايٌب سي رسع راية ريا ة المرأة وساعليتها، ومن بين اليخعة المتصاادرة 

ساااات  محية مارا العجمي، الدمشااااقية التي أياااا  ة "العروس"سي تلك الحترة الصاااا  ا مجل  ، أو 

م واألمر ةحساااه ييطعق علل 1922، وضحلك الرابطة األ بية الطليعية 1910ةساااائية ياااورية عال 

تي قالت سي خطعتها قعيل يااااااحرحا َلل شاااااايكايو لمضااااااور مبتمر الجرائد حيا ضوراةي ال

حضر"اليسائية   م "لعل ي أجعل للمرأة السورية ايمًا ير
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2UNDP 199, 51 
Independent news  /9 October 2015 

3-mark-to-anniversary-100th-cavell-https://www.independent.co.uk/news/people/edith
 of-death 

a6688616.html-britain-in-revered-nurse-i-war-world-belgian- 
4Legenda Ecaterinei Teodoroiu: Ce spun Arhivele Militare / historia.ro / 2th jan 2017 

https://web.archive.org/web/20170102103247/http://www.historia.ro/exclusiv_web/portret

/militare-arhivele-spun-ce-teodoroiu-ecaterinei-l/legendaartico 
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لكن للواقع تدبيراٌت أخرىم سحي ةهاية القرل الماضااااااي ضاةت العديد من خيو  االختيار قد 

اةسل ت من بين يدا المرأة السورية، لتصعح ميقا ة تمت ييطرة االتما  اليسائي، الحا ضال 

مة شااعه حكوميةم ألل  ححا االتما  ضال عاماًل شااكليًا، ووويحته األولل تيمصاار سي  عم  ميظَّ

ِلح علل تسااميته اليول باااااااا "َةجاتات" بعد  "اليظال السااورا"الساالطة سي يااورية، أو ما اصااطر

ل ححا االتما 2011الثورة السورية سي آ ار   م ولم يقدِّ

م بل اااااااااااااا وسي أحسن األحواا اااااااااااااا ضال علل المرأة 6علل األرض أا مساعدة حقيقية لليسا 

يتها وتمسين مستقعلها َمساك العصا من الميتص ، حيل ال خيار لديها يوى َضماا  را

 7بما يخدل عائلتها سقط!

 

ه حييحاك وتارة الداخلية السورية ها العيال الحا أصدرتتا ًة األرقال التي تضمي   ،8وما تا  الطين بل 

والتي ضشاااحت الساااتار عن اعتعار ياااوريا علل الئمة أضثر الدوا اةتشااااًرا لجرائم الشااار  سي 

ب عليها مهمة الوصاااااوا بالمرتعة الثالثة بعاااااااااااد اليم 2011العال  ن وسلسااااااااااااااااطين، مما صاااااع 

 ألحداسها، وتمقيق  ورحا الريا ا سي مجتمعهام 

 

ومن الباوية األخرى لم يكن من السااهولة الوصااوا َلل أيااما  ياايدات يااوريات  وا مكاةة 

رًا لهيمية السااالطة  ل مبشاااِّ رة  ول ارتعالهن  بشاااكل ما باليظال الساااورا، وحو ما يشاااكِّ مبثِّ

 ليسا م علل مستقعل ا

 

ا المراك الساالمي سي آ ار  َلل ثورة مساالمة بحعل عي  اليظال السااورا ضااد   2011بعد تموِّ

ى َلل أتمٍة َةسااااااةية واياااااعة، وحرضِة ةبوٍش ولجوٍ  شاااااملت ما  الميالق الثائرة، األمر الحا أ  

يقرك من ةص  السكال، حسب أرقال محوضية حقوف اإلةسال التابعة لألمم المتمدةم وضال 

صاااااايب األضعر من الالجلين لعلدال الجوار، وبشااااااكٍل خال  ترضيا  ات المدو  الوايااااااعة مع الي

ضم سي الشاااماا، َ  شاااملت أعدا  الالجلين الساااوريين سي ترضيا ما  900ياااورية التي تتجاوت 

 9مليول الجئ/ة يورا/ةم 3.6يقرك من 

 

تقرير آسا  لعال  بمساااب -وبتساااليط الضاااو  علل واقع المرأة الساااورية سي تمن اللجو ، ةجد 

عة من الدخل الميبلي ) ول  -2013 اةخرا  المرأة سي العمل، والمسااااااااحمة سي تمقيق ةساااااا

 اإلشارة َلل َلا ضال ححا باختيارحا أل جا  تمت ول ة الظرو  المميطة م

 

 

 

 

                                                           
6 Global Voices 
https://ar.globalvoices.org/2019/02/22/60515/ 
 وهي ما تتوافق مع فكرة الغرب في فترة الكساد عن أّن عمل المرأة من أجل تغطية بذخها7
 https://www.enabbaladi.net/archives/60095عنب بلدي العدد 203 01/10/ 2016 8

، 15.1.2021- المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، تاريخ المشاهدة 9

https://www.unhcr.org/ar/5b0ff78b4.html 

https://ar.globalvoices.org/2019/02/22/60515/
https://www.enabbaladi.net/archives/60095
https://www.enabbaladi.net/archives/60095
https://www.unhcr.org/ar/5b0ff78b4.html
https://www.unhcr.org/ar/5b0ff78b4.html


 

- 6 - 
 

 إشكالية البحث:

عييتاك يسلِّط العملر الضو  علل واقع وميل المرأة السورية للعمل الخال سي مديية ياتا 

سي ول  المرك الراحية، سيسعل لمعرسة المقيقة واأليعاك الكامية ورا  ححه الظاحرةم سمع 

يدات السااااااوريات للعمل الخال مقارةًة  ه الساااااا ات يا  ياااااايوات اللجو  سي ترضيا وهر توج 

بااالساااااايوات األولل للهجرة السااااااوريااة، مع ايااااااتمرار بع، الخيااارات سي الظرو  المميطااة 

مات العمل اإلةساةي، أو خيار السحر، أو الدرايةم ضوجو  سرٍل للعمل  سي ميظَّ

 

ة اإلشكككككالية والتسككككاسي الر يسككككي سوي ماحية السككككبس الحقيقي  أو ا  ككككباب   تحت مظلَّ

 التي دفعت المرأة السورية للعمل الخاص  يطرح البحث التساسالت الفرعية التالية:

 يية ياتا عييتاك؟ما حي  واسع المرأة السورية َلل العمل الخال سي مد 

  ما حي القواةين والتسااهيالت واأل وات التي ياااعدت المرأة السااورية سي مديية ياتا

عتها للعمل الخال؟  عييتاك، وشجَّ

  هها للعمل الخال سي مديية ما حي العوائق التي واجهت المرأة السااااااورية أثيا  توج 

 ياتا عييتاك؟

 ل، ما حي ةقا  الشاااعة واالختال  سي حاا وجو  تجربة ياااابقة سي قطاع آخر يير الخا

 بييه وبين القطاع الخال؟

 قت المرأة السورية ما تصعو له من عملها الخال سي مديية ياتا عييتاك؟  حل تمقِّ

 

 أحّمية البحث:

ه المرأة السورية سي  ية العمل من خالا تحر  ه اااااااا لغاية تاريخه اااااااا بدراية أيعاك توج  تيعع أحم 

للعمل الخال، وتقديم توصاايات بياً  عليه للساايدات السااوريات األخريات مديية ياتا عييتاك 

، مما يساااعدحن  علل تالسي الثغرات وتوياايع الوعي  اللواتي يسااعين لعيا  عمٍل خال  بهن 

لديهن  بمشااارضتهن  تجربة من يااعقهن  سي ححا المضاامار، وحمايتهن  من ايااتغالا الظرو  

م  المميطة بهن 

 

 أحداف البحث:

 تمليلي لواقع عمل المرأة السورية الخال سي ياتا عيتاك وتوثيقه تاريخيًامت صيل  -1

التعر   علل واقع العمل الخال للمرأة ضمن الكياةات المتاحة، وتمديد ةقا  القوة  -2

 والضع  سي مشارضتها للقطاع الخالم

العماال علل تمااديااد الثغرات التي أعاااقاات ساااعليتهااا سي مجاااالت أخرى، وضي  تم  -3

 تجاوتحا؟م

تمديد الجواةب التي ياااااااعدت المرأة السااااااورية سي تمكييها وت حيلها، و سعتها  -4

 باتجاه العمل الخالم

 

 منهجية البحث: 

يسااااااتخدل العمل الميهل الوصااااااحي التمليلي لوصاااااا  وايااااااتقرا   اسع المرأة للعمل سي 

هت المرأة ا لسورية لهحا القطاع الخال، والتعر  علل األيو والدواسع والكيحية التي وجَّ

 المجاام 
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ضما ياايتم  ايااتعماا لريقة المقابلة الشااخصااية عن لريق الهات  بسااعب ورو  الكوروةا، 

ية العمل، وحي مجموعة اليسااا  السااوريات العامالت سي القطاع الخال  و رايااة المالة لعي 

 سي مديية ياتا عييتاكم

ية، ثم اثيي ًا يتضمن  توتعت مقابلة العمل علل خمو أيللة تعريحية للعي  عشر يبااًل تقريري 

ن األيااللة الظرو   ياتم تتضاام  يةم األيااللة موحدة لجميع العي  شاارحًا عن المياة المهيية للعي 

، االختصال 2011التي  سعتها للعمل، المشاضل التي تعاةي ميها، األعماا السابقة ما قعل 

 الدراييم 

 

 عّينة البحث: 

ية عشاااوائية مبلَّحة من اعتمدت العاحثة الميهجية اليوعية، وتم    َجرا  عد  من المقابالت لعي 

ن يقمن بالعمل علل مشااااااروعهن  الخال بعد  عشاااااار ياااااايدات سي مديية ياتا عييتاك ممَّ

ية اليساااا ، أا أل يكنَّ  ةبوحهن  بساااعب الصاااراع سي ياااوريام وضااامنت العمل وجو  تيوع سي عي 

لن سي مجاالت مختلحةم من  وا اختصااااصاااات مختلحة، ومساااتويات  راياااية مختلحة، وتعم

، وايااااااتمر ت حتل ةهاية شااااااهر 2020أرجريت المقابالت خالا الحتة الممتدة من ضاةول األوا

 م2021ضاةول الثاةي 

 

 مفاحيم ومصطلحات البحث: 

ِجه بقمٍع عيي  2011حي حراك اجتماعي يلمي بدأ سي شهر آ ار  ا زمة السورية: - ، وور

له لمراٍك مساااااالَّح، ةجمت عيه معارك من قعل اليظال السااااااورا، األمر الحا أ  ى َلل تمو 

ت َلل ةبوش ولجو  أضثر من   مليول من السكال  اخل وخارت يوريام ١١أ  

والية سي جيوك ترضيا مما ية للمدو  السورية، وضاةت من المدل الرئيسية غازي عنتاب:  -

ر عد حم بستمائة أل  الجئ يورام  دِّ  التي ايتقعلت الجلين يوريين قر

حن  اليسا  السوريات اللواتي لج ل من يوريا َلل مديية ياتا عيتاك  النساء السوريات: -

 يية سما سوفم 18وأعمارحن  2011الترضية بعد عال 

مات اإلةسااااااااةية، أو القطاع العال، أو  العمل الخاص: - حو أا عمل قائم ال ييتمي للميظَّ

العمل لدى أحد المسااتثمرين أو أصااماك الشاارضات والمعاملم حيل خلقت اليسااا  سرل 

، وتعملن  العمل الخال بهن  يااوا  مع شااريك أو بدول شااريك، وتقمن بإ ارتها ب ةحسااهن 

 ضلٌّ لمسابهن  الخالم

 

 الدرا ات السابقة:

  "استياجات المرأة في القطاع الحكومي"( بعنوا  2011را كككككة يالسكككككويدي و  رو   د -

ححه حدفت  اإلمارات العربية المتحدة ككككككككك الهيدة االتحادية للموارد البككككرية الحكومية:

عااات المرأة سي القطاااع  الاادراياااااااة االيااااااتطالعيااة َلل الكشاااااا  عن احتياااجااات وتوق 

ت تمسين األ ا ، ورسع توصيات ومقترحات المكومي االتما ا، مواقع الضع ، ومجاال

يية العشوائية، وضال حجم  ا تخدمتلتعبيب  ور المرأة العاملةم  ححه الدراية أيلوك الع 

مشارضة، حيل تم  مسح احتياجات المرأة العاملة سي القطاع المكاااااااوماااااااي  7876العيية 

خ ِدل الميهل االتما ا عن لريق اإلةترةت، وتقديم ايااااااتعيال ايااااااتقصااااااائيم وقد ايااااااتر

االيتيتاجي الوصحي الحا يعتمد علل االيتعاةة ً ض  اة أيايية للعمل لجمع العياةات 
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الاادراياااااااة شااااااااملااة لكاال  جواةااب الععااد المهيي  وجككاءت اتككا  اإلحصاااااااائيااة َلكتروةيااًام 

مت العديد من التوصيات بياً  علل ضل جاةبم دِّ  واالجتماعي واأليرا، وقر

  الجمهورية الجزا رية "جزا رية  ارج البيت وصككراع ا دوارعمل المرأة ال"الصككادع عاما    -

حاادساات الاادراياااااااة َلل معرسااة الاادور الااحا  .2013الككديمقراةيككة  وزارة التعليم العككالي  

ت ثيرحا علل أحم  العا ات  ايااااااتطاع أل يسااااااااحم سي ترقية المرأة اجتماعيًا من خالا 

سًة لمعرسة العراقيل التي تتعر ض لها ا لمرأة علل مسااااااتوى األياااااارة، والتقاليدم َضاااااااا

وتسااااااليط الضااااااو  علل االتجاحات والساااااالوضيات الجديدة التي أصااااااعمت تلععها سي 

التصاااااااادا لهااحه المواق م اعتماادت الاادرايااااااااة علل الميهل الوصااااااحي، ثم  التملياال 

والتحساااير، والعمل عن العالقات واالرتعالات بين مختل  المتغيراتم وخلصااات الدراياااة 

ل َلل وضااااااع أربع سرضاااااايات حقَّ  قت ثالثة ميها التواسق ولو بشااااااكل جبئي، وبالتالي قدَّ

العاحل ثالثة مقترحات تتعلق بالمرأة العاملة من جهة، والمجتمع المميط بها من جهة 

 أخرىم

. 2008  شككبا  "محددات عمل المرأة  ساالت النسككاء في إ ككرا يل"حيا  ككتار ومير يا    -

بت الدراياااة علل ثالث ممدِّ ات سي ياااوف  ن األيااارة، وموضاااوع الوال ة رض  العمل تتضااام 

لدى اليساااا ، رأس الماا العشااارا، ممدِّ ات حيكلية سي قسااام التووي م العيية ضاةت 

، 2001عائلة، واعتمدت أياااااالوك المقارةة مع  رايااااااة أرجريت عال  1200أسرا ًا بالغين من 

علل والهد  رؤية مدى الت ثير علل الساااااايدات واةخرالهن  سي يااااااوف العمل، وبيا  

سرضاااااايات الدرايااااااة بما يتعلق بالممدِّ ات الثالثم ولرحت مقارةة اليتائل الماصاااااالة من 

 الدراية سيما يتعلق بمسبوليات المرأة سي األيرة مع  وا ب ةظمة مختلحةم

التغيرات التي ةرأت علا دور المرأة في الحرب " ةالي مصكككككطفا وسسكككككا  السكككككعد  -

ت الدراياااة َلل 2019تككككريل الاااي    مركز سرمو  للدرا كككات المعاصكككر "السكككورية ست م حدت

رات التي لرأت علل المرأة السااااااوريااة خالا المرك من ةاااحيااة العماال،  العماال سي التغي 

ها  تا واأليرة، واأل وار االجتماعية الجديدة التي باتت من مهامها ولم يسعق لها أل ماريت

لحة سي يااوريام من قعل )مثل العمل الساايايااي م الدرايااة أرجريت سي ثالث ميالق مخت

ميهل العماال ضيحي وةوعي، والتملياال اليوعي لطريقااة  راياااااااة المااالااة والمجموعااات 

بة، وخلصت َلل ةتائل خاصة بكل ميهام  المرضَّ

درا ة سوي الحرب والهويات "فريق أبعاد  وفريق بروموادو  ومعهد السال  ا مريكي   -

لدراياااااااة َلل  ."الجندرية للرجاي والعالقات علا أ ككككككاي الهويات الجندرية ت ا ست حدت

ية العمل سي لعيال  ياف اليباعات، سكاةت عي  اضتسااااااااك سهم جديد للرجوليات سي ياااااا

عييااة من اللعياااةيين أو الالجلين السااااااوريينم العماال ةوعي اعتمااد المجموعااات  278من

بة ومقااارةااة لتجااارك المعموثينم وضااال من اليتااائل أل  اليساااااااا  يعاااةين بشااااااكاال يير  المرضَّ

الي  اليباعات بصحتهن  ضمايا للعي  الجسدا، والشحهي، واليحسي، متيايق من تك

دت ةتائل ححه الدراية علل أل   اليباع والعيلات العيحية  واالقتصا ا، والجيسيم ضما أض 

ومن ضاااااامن  .تب ا َلل مبياااٍد من العي  القاااائم علل اليوع االجتمااااعي سي العيااات

ت بها، برامل تعمل مع الرجاا واليسا  علل حد  يوا ، علل ضلٍّ من  التوصيات التي خرجت

 .المستوى الوليي، والمجتمعي، والحر ا

عمكككل الزوجكككة وااعككككا كككككككاتكككو ا  كككككريكككة  كليكككة العلو  اإلاسكككككككاايكككة "بل زيكككا  مليككككة   -

من أحدا  العمل اقتراش . 2004قسكككنطينة الجزا ر   –  جامعككككككككككككككككة منتوري "واالجتماعية
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ن ححه المرأة من أ ا   ورحا حلوا ميايعة للمشاضل األيرية للبوجة العام لة، حتل تتمك 

ية وَيجابية لصاااالح مجتمعها من خالا  األيااااياااي وحو الدور األيااارا، والمسااااحمة بجد 

عاع الميهل الوصااحي  أ ا  عملها الخارجي مما يساااعد علل الرضااا عن اليحو لديهام تم ات 

العامالت حاسبحن  لدرايااة الظاحرة، ومن بين اليتائل التي وهرت سي العمل أل  البوجات 

األيااااياااي للخروت للعمل حو المصاااوا علل أجر، حتل يتمكن  من المسااااحمة اإليجابية 

سي اليحقات المعيشية األيرية، ولقد ضال ححا الداسع واضمًا َلل حد  بعيد بالمقارةة مع 

 الدواسع األخرى والتي من بييها تمقيق لموش شخصيم
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 :ومناقكة النتا  التحليل 

 

 أ باب االاتقاي/اللجوء إلا مدينة غازي عينتاب التركية: -أوال

ثت اإلجابات العشاار عن ورو  المرك  ية العمل، َ  تمدَّ عت أيااعاك اللجو  لدى اليسااا  عي  تيوَّ

ت  دات من تم  ها للوصوا َلل ترضيا ضمن ريعات مختلحةم من السي  تا ت بها، وياقت التي عصحت

ت  مالحقتهاا حي ةحسااااااهاا، وضااةات ترضياا حي المرضب مالحقاة توجهاا أميياًا، وميهن  من تماَّ

ًا للخالل من المالحقة األمييةم ً َيعاسي   األقرك، وحال 

الهرك من المرك "يااايدات أخريات ضال قدومهن  َلل ترضيا بساااعب اةتقاا األحل تمت عيوال 

ًا، "والسااااعي لاليااااتقرار ًا أو معيوي  أو ،  ول َمكاةية المالة لتمديد يااااعب آخر يااااوا  ضال ما ي 

 بسعب عمل الوالدم

َحدى الماالت يااسرت َلل الجبائر، ولم تمصال علل َقامة، سكال  لك  اسعًا للعمل عن مكال 

رت وجهة رك العائلة َلل ترضيام   أسضل للسوريين، وبتشجيع من األقربا  سي عييتاك تغيَّ

لتعدأ  ، حيل تقيم مع عائلتها ميح تمن،2011وحيالك حالة ياااااااسرت َلل السااااااعو ية بعد عال 

 بممارية عملها سي التغحية، ومن ثم  تبوجت، والتمقت ببوجها سي ياتا عييتاك الترضيةم

ر لريق  ومن الساااايدات أيضااااًا من جا ت َلل ترضيا بهد  الععور ميها لعال  أوربا، وةتيجًة لتعث 

 التهريب ايتقر ت سي ترضيا وبدأت التحكير بالخيارات التي لديهام

 

 :2011را ي والتوجو قبل عا  اال تصاص الد -ثاايا  

تمثل ترضيب المسااتجيعات حوا ححه اليقطة ب ل  الوضااع الروتييي السااائد سي يااوريا قعل عال 

ل بداسع المصوا علل شها ة الثاةوية العامة، والتوجه َلل الجامعة بسعب عوائق  2011 يتمث 

ل بالتمصاااااايل المرتحع ةسااااااعيًا لمعظم الحروعم وريم وجو  ريعات مخت لحة لديهم، َال  أل  تتمثَّ

التحكير بخيااارات أخرى لم يكن وار ًا ةظرًا لطعيعااة المياااة سي  لااك الوقااتم ضمااا سي حااالااة 

ييدة  ريت الهيدية المعمارية سي َحدى الجامعات الخاصة بملب تمقيقًا لريعة والديها، 

تمقيق ريم شاااااغحها بالتمرييات الرياضاااااية، وحعِّها الختصاااااال الصااااامة العدةيةم لكنا ما أعاف 

ر االختصاااال سي مديية حلب من ةاحية، وعدل قعوا األحل والمجتمع  لموحها حو عدل توس 

 لسيدة تعمل سي العيلة الملعية من ةاحية أخرىم 

 

حياك من السااااايدات من حاسظت علل ريعتها التي تتواسق أصااااااًل مع  راياااااتها ريم ورو  

ا، وليساااات ضااااربًا من الخياا، سعدأت المرك، ةظرًا لتواسق الظرو  االجتماعية لديها مع ريعته

، وايااااااتكملتا ما بدأتا به بعد اللجو ، وضال ما اختل  معها 2011بالخطوات األولل قعل عال 

حو َلااالااة الماادة البمييااة، وبع، التعااديالت لتواسق المجتمع المميطم مثاال َحاادى الماااالت 

مهيديااااااة  يكور التي ضاةت تدرس سي جامعة حلب سرع الحيول الجميلة بهد  التخر ت ض

سي ترضيا، وةظرًا لعدل توسر االختصاااال ةحساااه حياك اضاااطرت إلعا ة التساااجيل سي الساااية 

األولل، و راياااة الهيدياااة المعمارية التي حي االختصاااال األقرك الختصااااصاااها الساااابق، 

 وتتيح لها العمل سي الديكور الداخليم 

ما تحرض وروسها ما يقو ح ا للعملم مثاًل َحدى الماالت وحياك حالة تعمل بدول تخطيط، وَة 

جت سي ين صغيرة من أحد األقربا ، واحترست مهية التطريب  ضاةت بدول تمصيل علمي، وتبوَّ

ية الصاااااععة، وةظرًا  )رش الخرت  علل األلعساااااة اليساااااائية لدعم عائلتها سي ول الظرو  الما  
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ات،  ر ححه المهية سي مديية عييتاك الختال  األ واف والمعد  اضااااطرت للعمل سي لعدل توس 

 مجاا آخر )تيظي  الميبا م

حاالت أخرى ضاةت تعيش الوضع التقليدا، من  راية، يوا  لغاية مستوى  راية شها ة 

الثاااةويااة العااامااة، أو الجااامعااة، ثم البوات واإلةجاااك،  ول أا تحكير سي المسااااااتقعاال المهيي 

 واالختصال الجامعي ضما  ضرةا يابقًام

 

ًا من التشااااااجيع العائلي، وةظرًا للوضااااااع حالة وحيدة من بين  الماالت التي ضاةت تعيش جو 

ت بالحن  سي جامعة خاصاااة بمديية حلب، وبعد التخرت عملت سي مجاا  الما ا المريح اختصااا 

 اختصاصها سي مكتب تعو  ملكيته لعائلتها، وايتمرَّت علل ةحو اليهل بعد اللجو م

 

 دوافع العمل لدى الالجدات:-ثالاا  

ية العمل ب ربعة  واسع؛ وحي: يمكن َ  يجات  واسع العمل لدى السيدات السوريات عي 

ححا الداسع  أحم  ححه الدواسع يياك معيل األياااااارة، البوت، يااااااوا  ةتيجة وساة أو لالفم -

بالعمل لتساااااادَّ سجوة ييابهم حياك ثالث من  يقو  المرأة أللا تممل عب  المعيل، وتعدأ 

باأللحاا، مما الماالت التي تمت مقابلتها ضاة لة عن توجها مع احتحاوها  ت ميحصاااااا

ط   سعها لالةخرا  سي يوف العمل، والعد  ب عماا سي بع، الماالت لم يكن من المخط 

 مماريتهام

الداسع الثاةي للمرأة السااااااورية حو َتاحة سرصااااااة لها إلثعات ةحسااااااها، سي حين ضاةت ال  -

السوريات الالتي أتيمت لهن تمتلك ححه الحرصة سي بلدحام حياك الكثير من السيدات 

رة أصاااًل سي بلدحا، مثل الرياضااة أو بع،  الحرصااة لمماريااة العمل سي مجاالت يير متوسِّ

االختصااصاات التي ضال يساتمو  عليها الرجل سي ياوريا بمكم العر  والعا ة والقعوا 

 المجتمعيم

ر الظر  األياااارا للمرأة، وخاصااااة البوجة، سكثير من ال - ساااايدات الالتي الداسع الثالل تغي 

رت المواةع األياااااارية، مثل  ضن  تريعن بالعمل، وبعد مرور عقد علل الثورة سي يااااااوريا تغي 

ياة، وَمكااةياة اعتماا حم علل أةحسااااااهم، مماا يخحِّ  العاب   ًا معي  تجااوت األلحااا ياااااايا 

 الملقل يابقًا علل عاتق المرأة، ويسمح لها بدخوا المياة المهييةم

ر ا - لظر  المجتمعيم سحي َحدى الماالت ضال الشااااااعور بالحرا  مع الداسع الرابع حو تغي 

ر الوضع المجتمعي، واالبتعا  عن األقربا  والرسقا ، والعيش سي ورو  اللجو ، حو  تغي 

 الداسع للعمل لكسر حاجب االةعباا واالةخرا  مع المجتمع المميطم

يااة العماال حساااااااب  واسع العماال سي القطاااع الخااال، والم شااااااكالت التي وضااال توتيع عي 

 تواجهها سي عملها موضمًا سي الجدوا التالي:

 

 

 ( توزع العينة سسس دوافع العمل1الجدوي رقم ي

 العدد السبس الر يسي في العمل

 2 أ باب مادية

 2 تحقيق رغبة قديمة

 3 ا تمرار لحلم تّم البدء بو

 3 الصدفة
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: عوا ق العمل التي واجهت السيدات في المجتمع   المضيف:رابعا 

حرض علل الالجلين، وتختل  من بلد رخر ومن شااخح آخرم ومن خالا  للجو  ورو  خاصااة تر

 ،العمل وهرت العديد من المعوقات التي تواجه الالجلات الميخرلات سي يااااااوف العمل

ل اللغة  ومن أبرتحا اللغةم سهي صااااالة التواصااااال األولل العديهية بين َةساااااال وآخرم ومع تعط 

تظهر صاااعوبة َ ارة تحاصااايل المياة حتل العسااايطة ميها، بمساااب ما أشاااارت َليه السااايدات 

 أثيا  المقابالتم

ة ححا وال تباا الكثير من الالجلات السوريات سي ترضيا يماولن تجاوت موضوع اللغة ريم صعوب

التمدا عيد االةخرا  سي ياوف العملم علل ياعيل المثاا َحدى السايدات لديها اختصاال 

ها حتل تاريا َجرا  المقابلة لم  سي الهيديااااااة الغحائية، بدأت بدرايااااااة اللغة الترضية، ولكي 

ة الدراياة، واضاطر ت للعمل بشاكل يير ريامي، وحو  تساتطع تجاوت ححا العائق ريم لوا مد 

 تحرضه حالة عدل تعديل الشها ةم تمدٍّ َضاسي 

 

حيل َل  بع، السيدات أشرل َلل صعوبة تعديل شها اتهن  السورية، جعل حيالك قيو ًا ال 

تساااامح لهن  بالعمل سي بلد اللجو ، وحياك من أشااااارت َلل أة ها أخحت الشااااها ة ميح عشاااار 

ح ياايوات، وأصااعح من العسااير عليها  حييًا أو ةتيجة الظر  األياارا أل تعو   للدرايااة وتصااح 

عات تعديل الشها اتم   الكتب من جديد، وحو من متطلَّ

 

ضما أشاااارت أرخرى َلل أل  حياك بع، االختصااااصاااات من الصاااعب اختراف ياااوف العمل سيها، 

وحي تكول ممصااااورة علل أبيا  العلد المسااااتضااااي  ةظرًا الختال  مياحل الجامعات بين بلد 

ما ة سي الجامعة قعل  28ة ألل يعيد \يدسع بالالجئوآخر، مثل اختصال المقوف، األمر الحا 

 مباولة مهية المماماةم

ل اةتشار جائمة ضوروةا عائقًا أمال الالجلة السورية التي تعمل سي ضثير من األحيال  أيضًا شك 

تا عملها ةظرًا اليااااااتغيا   ر لها المماية والوقاية الصااااااميةم حياك من ترضت سي ورو  ال توسِّ

وححا األمر يااااهٌل للغاية ضوةه يالعًا ما يتراسق مع عدل  ترة المجر الصاااامي،المدير عيها سي س

ل عملية  وجو  ضماةات قاةوةية، مثل الت مين الصمي وتسجيل َ ل العمل وييرحام مما يسهِّ

االياااتغيا  عيهام وحو ما أشاااارت َليه َحدى السااايدات التي تملك مطعم وجعات سي مديية 

مووحين، اثياال  5لمجر الصااااااميم حاحه الماالاة ضاال لاديهاا يااتا عييتااك، أريِلق سي ورو  ا

 ميهم الجلول يوريول، اضطرت سي ورو  المجر وَيالف المطعم لاليتغيا  عيهمم

 

 العمل الخاص لدى الالجدات السوريات:  - امسا  

مات اإلةساااااااةية، أو  العمل الخاص أّاو في البدايةكما عّرفنا  أا عمل قائم ال ييتمي للميظَّ

القطاع العال، أو العمل لدى أحد المساااتثمرين أو أصاااماك الشااارضات والمعاملم حيل خلقت 

، يوا  مع شريك أو تقول ب  ارته بيحسها وتعمل لمسابها إاليسا  سرل العمل الخاصة بهن 

 الخالم 

تها السيدات اللواتي أرجرا معهن  العمل، يو  ةقول حيا بالتعر   علل األعماا التي مار  يت

 وأيعاك لجوئهن للعمل الخال، َلل جاةب العوائق التي تواجههن  ض رباك عملم 
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 ا عماي التي تمت ممار تها قبل البدء بالعمل الخاص:

ه الكعير للعمل سي  ية العمل، وضال التوج  سي ترضيا تحاوتت بدايات العمل لدى الساااايدات عي 

مااات هاات خمو حاااالت للعماال سي الميظَّ م سعلل الريم من اختال  االختصااااااااصاااااااات، توجَّ

سإل  الماالت  بالعمل تجاه الثورة،  لدواسع من ريعة ما ية َلل العد   ماتم وريم تعد   ا الميظَّ

مة ضعاملة تيظي ،  الثالث اضاااطررل لترك العمل، والمالة الرابعة اياااتمر ت بالعمل سي الميظَّ

عيوت خارت أوقات الدوال، ليتسااي ل لها االةسااماك رويدًا، وااليااتقرار مع عملها الخال  سي ال

ينم  لدى تبائيها الخاص 

لت عملها بعيدًا عن الميظمات، سقد أجمعن علل العمل  ا الماالت األربع األخرى التي حو  أم 

ب بين المووحين ويياك سرل التطويرم واياااتعملتا  عن عمل، بساااعب تسااال ط المدرا ، أو التمي 

للتععير عن ياااو  المعاملة التي تعرَّضااان لهام ضما أشاااارت حالة ميهن  "ميظمة المجي"ير تعع

ل أل تكول متمرِّرة وال تريد ألحٍد السيطرة علل أسكارحام الماالت األربع ععرل  عن  َلل أة ها تحضِّ

ماتم  احتمامهن  بالثورة، وضال ححا أحد الدواسع األيايية للعمل سي الميظَّ

ى، لم تساامح لهم وروسهم بالعمل بسااعب االةشااغاا بالدرايااة سي الجامعة، أو الماالت األخر 

 بسعب اإلةجاك وتربية األلحاا سترة المضاةةم

  

 أ باب ا تيار اللجوء إلا العمل الخاص:

ثت بع، المجيعات عن الظرو  العائلية، من وجو  ألحاا صااااااغار والماجة َلل العقا   تمدَّ

بإعدا  معهم، والعمل الخال يتيح لها ح يدات التي تقول  حه الحرصاااااااةم مثل َحدى الساااااا

وجعات يومية ميبلية سي مطعا الميبا، والتعاقد مع ياااايارة للتوصاااايلم ححا يعيي حصااااولها 

 علل عائد ما ا  ول االةشغاا ضثيرًا عن تربية ألحالهام 

ح لها أا سرصاااااة أخرى ةتيجة لعدل َضماا الدراياااااة، مثل َحدى السااااايدات  وحياك من لم تتت

ر الت ي تقول بخااادماااة التيظي  سي الميااااتا بهاااد  الااادعم الماااا ا للعاااائلاااة، أو عااادل توس 

 االختصال، ضالسيدة التي ضال اختصاصها حقوفم 

َضاااااااسًة لعع، الماالت التي ضاةت ترى سي العمل الخال تمقيقًا ألحدا  شااااااخصااااااية، من 

 م 2011تمقيق الحات وايتكماا لمشوارحا قعل عال 

ية  ثت عن وجو  حلٍم قديم، وحو التدريب الرياضااااااي، ولم تساااااااعد ضما ضاةت حياك عي  تمدَّ

الظرو  سي يااااوريا لتمقيقه ةتيجًة لعدل القعوا االجتماعي لهحا العمل سي يااااوريام وبعد 

هها َلل ترضيا، ثم تواجها وَةجاك لحلها، عا ت تخر   جها من اختصال حيدية العمارة وتوج 

 عمل سي المجاا الرياضيمالريعة القديمة مع الظرو  المواتية لل

حياك حاالت لم تيقطع عن تمقيق حلمها، سعملت علل االيااااااتمرار سي عملها مثل َحدى 

هت بعد ةيل الماجساتير سي ياوريا َلل ترضيا  السايدات التي تعمل سي مجاا الصايدلة، توج 

مات وريم سارف الدخل لم  للعد  بصاااااايع الموا  البيتيةم وحسااااااب  ضرحا َل  العمل سي الميظَّ

 يقيعها، َال  أل َصرارحا لتمقيق حدسها أوصلها َلل َةشا  مرضب للموا  البيتيةم 

ن  مات ألحدا  ثورية، وقضااية ولييةم ثم تعيَّ هت للميظَّ وحياك ياايدة أضاااست َلل أةها توج 

هت َلل العمل الخالم  لها أة ها مصدر رتف سقط، وال تتحق مع تطلعاتها ستوجَّ

ضاةت باةتظار الظرو  المواتية للعو ة َلل ياااوريا، معتقدًة وحياك يااايدة أشاااارت َلل أة ها 

أل الوضاااع المالي اياااتثيائي والعو ة وشااايكةم ثم بدأ الشاااعور بالحرا  يسااايطر علل حياتها، 
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وبمرور البمن بدأت بتمويل حوايتها سي َعدا  المخعوتات َلل مهية، لتستهد  تبائن، وتعيع 

 ميتجاتها سي الميايعات واألعراسم

 

لسيدات من اضتشحت ريعتها بالصدسة، حيل أة ها مع ممارية العمل السابق، أو َةها  ومن ا

الدرايااااااة، لم تكن الرؤية للمسااااااتقعل القريب واضاااااامة لديها سي سترٍة ما، قعل العد  بالعمل 

 الخالم 

وضال التشجيع من مميط بع، السيدات عاماًل  اسعًا الستتاش مشروع خال، وحو ما أشارت 

 تتمت مطعمًا بتشجيع من أصدقائها، ضوةها ماحرة سي عمل المطعام َليه ييدة اس

مت حدية ألحد أقربائها بميايعة الوال ة، ِقطعًا  سي حين أل  ييدة أخرى أتت من الجبائر، وقدَّ

 يدوية، مما  سع المميط لتشجيعها للعد  بعملها، واستتاش أتوليه خال بهام

 

 لخاص:التحديات التي تواجو السيدات في العمل ا

رت اللغة الترضية المواجب التي تق  بوجه ييدات األعماا، وريم أل  بع، المجيعات  - تصد 

عملن علل تجاااوتحااا، َال  أة هااا ال تباا عااائقااًا لاادى العع، ميهن  لتوياااااايع عملهن  وتيااا ة 

م  شهرتهن 

الظرو  الما ية تعيق العع، عن التويااااع سي أعمالهن  لتمقيق ما ترِ ل بشااااكل ضاملم  -

َحدى الساااااايدات تعمل سي تبيين األعراس وتغلي  الهدايا، وت مل أل يكول لديها  مثالً 

مرضب ضعير لعرض عملها سي مرضب مديية عييتاك، الحا ييساحم بدوره سي توييع َلار 

تبائيها من ياااااوريين َلل أتراك وياااااوريينم لكن  الوضاااااع الما ا ال يسااااااعد سي تغطية 

 سة سي ميبلهامالكلحة، سهي مضطرة حاليًا للعمل سي ير 

، علل الريم من  - معظم اإلجابات أشااااارت َلل صااااعوبة تمديد الخطوة التالية سي عملهن 

أل  العع، ميهن  باشااااارل العمل بريعٍة ضعيرة، لكن  ورو  عدل االياااااتقرار التالت تسااااايطر 

بدأت  يدة التي تعمل سي تبيين األعراس، والتي  لة الساااااا علل قرارات األيلعيةم مثل حا

، ممااا  سعهااا للتحكير باااالةتقاااا والعيش سي َيااااااتاااةعواالطلعااات من بااايااااااتالل بع، 

 م َيتاةعوا

حالة أخرى حي يااااايدة التيظي ، يقول توجها حاليًا بالساااااعي إليجا  عمٍل سي بلد آخر، 

سهي مرتعطة بظرو  عائلتهام والجدير بالحضر أل  ييدة التيظي  تعاةي من صعوبة سي 

 علل حد تععيرحام "بكسرة اليحو"الما ا، و لك لشعورحا أ ا  عملها ريم ات يا  الدخل 

ية، حيل أل   - مشااااااكلة الكوروةا قائمة حاليًا، وحي من المشاااااااضل التي تعيق عمل العي 

الظرو  االقتصاااااااا يااة المميطااة بهن   سعاات بعضااااااهن  لتعليق عملهن  حتل تيتهي 

 الجائمة، أو ايتثمار الوقت لتطوير أعمالهنم
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 اتا   البحث:

 

لت  الدراية َلل مجموعٍة من اليتائل ميها  توص 

َل  اليسااا ، وريم حرضات التمرر الساااعية لمصااوا المرأة علل حقوقها سي أوايااط القرل  -

 ، الماضااااااي، ضن  حتل ةهايات العقد الماضااااااي تعاةين من صااااااعوبة سي تمقيق ريعاتهن 

ي أعرا  المجتمع وتمااديااات َقياااع األحاالم ومن جهااة أخرى سااإل  وقع صااااااعوبااات  وتخط 

اللجو  صااعب علل ضال الجيساايين  ول ايااتثيا ، وحو ما يضاامن تمديات العمل سي بال  

 اللجو م 

ةاحية أخرى َل  بال  اللجو ، وريم ما ييدرت تمتها من صااااااعوبات سي المياة، ضاةت  - من 

بوابة جديدة للعديد من السااااايدات لالةطالف سي مشااااااريعهن  الخاصاااااة، ياااااوا  ما أتل 

 بمم، الصدسة، أو عن تخطيط مسعقم وححا لم يكن وار ًا سي سترة ما قعل اللجو م 

يت من العمل الخال بالصدسة، سيظرًا لظرو  وهرت العديد من الماالت سي العمل ت - مك 

ما قعل المرك لم تكن تظهر أا ةية سي العمل، مما يعيي وجو  العديد من الساااااايدات 

اللواتي يمتلكن المواحب، ولم تسااااااعحهن  الظرو  لمجر   التحكير بالعمل الخال، سي 

، مع االةحتاش علل مجتمع جديد بعا ات وتقاليد مختلحة، تم كن  من ايااااااتثمار حين أة هن 

 مواحعهن  للعمل وااليتحا ة ميهام

حياك سلة صااااااغيرة تمكيت  اليسااااااا  سيها من المماسظة علل ريعتهن السااااااابقة سي  -

 االيتمرار بالعمل، وضال لتشجيع األحل أو البوت األثر األضعر سي  عم ححا الموضوعم

ية ضاةت: يياك المعيل، عدل ضحاية الدخل، الت - ععير عن الشاخصاية  واسع العمل لدى العي 

وتمقيق األحالل والطموحات، يااوا  القديمة ميها أو تلك التي وهرت سي بال  الغربةم 

ر الظرو  االجتماعية وقعوا المجتمع لعمل المرأة سي بع، االختصاصات، المصوا  تغي 

 علل ايتقالا ما ام

صاااااات سي: اللغة، تصااااااديق الشااااااها ات الجامعية من ق - عل تمديات العمل سي ترضيا تلخ 

المكومة الترضية، صااااعوبة اختراف يااااوف العمل الترضية ومعرسة قواةين القطاع الخال، 

ر الت مين الصمي للعماا السوريين سي معظم الماالتم  جائمة الكوروةا وعدل توس 

ر الظرو  العائلية بشاااااكل خال، وجو  األلحاا،  - أياااااعاك اللجو  َلل العمل الخال: تغي 

ل من الميبا بساااعب )وجو  ألحاا صاااغار ، تمقيق حلم قديم ويالعًا ما يتم االضاااطرار للعم

لم تكن الظرو  االجتماعية واألعرا  سي يوريا تساعد علل تمقيقه، ايتمرارًا لمشروع 

 بدأ سي يوريام

: اللغة الترضية، عدل قعوا المجتمع، عدل المعرسة  - أما سيما يخح  تمديات العمل الخال 

 عدل الشعور بااليتقرارمبقواةين العلد الخاصة بسوف العمل، 
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 التوصيات:

 

العمل علل الترضيب باحتمال المرأة وريعاتها سي االختصااااااال وتشااااااجيعها من قعل  .1

 األحل وعدل اعتراض لريقهام

العمل علل الترضيب علل تيمية حواية المرأة، باإلضاااااااسة لعملها، سهحا يساااااااعد سي  .2

ن من العمل  تقديم جاةب َضاسي يعبِّت من شخصيتها، ويكول بدياًل سي حاا لم تتمكَّ

 باختصاصهام

اقتراش تشااااكيل جساااام يقول بالعمل علل لرش بديل لتعديل الشااااها ة، مثل العمل  .3

 سقط سي المجتمع السورا والعربي سي ياتا عييتاك وترضيا عمومًام

الساااااعي لتساااااهيل تعل م اللغة الترضية، مثل التواصااااال مع الجهات الترضية لتقديم  .4

ل مراضب تعليم لغة ترضي ة مجاةًا بدوال مسائي، لتسهيل العمل مع الدراية، وال يشكِّ

 تعل م اللغة الترضية عائقًا أمال االيتمرار سي العملم
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 قا مة المراجع

 

 ، ةااااظااااريااااة االخااااتاااايااااارم ماااابياااااااسااااااااااة حاااايااااداوام2002ألااااياااايااااجااااهااااال، مااااايااااكاااال  -1

https://www.hindawi.org/books/75148407/ 

 ، الكسا  الكعير والصحقة الجديدةم مبيسة حيداوام2008راشواا، اريك  -2

 ، الااااامااااارأة والاااااعااااامااااالم مااااابيااااااااساااااااااااة حاااااياااااداوام1920ماااااويااااااااااال، ةاااااعاااااوياااااة  -5

https://www.hindawi.org/books/75148407/ 

 ، أخالقيات الرأيماليةم مبيسة حيداوام2011بالمر، تول جي  -6

 مبيسة حيداوام ، المرأة الجديدةم1900أمين، قايم  -7
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