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 في األسرة الليبيةاستخدام عامالت المنازل  ةظاهر 
 على عينة من ربات األسر التي تستخدم عاملة منزل بمدينة زليتن دراسة ميدانية

 )*(محسن عبدالمحسن عبداهلل محمد                                                                
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 :ملخصال
 يف اؼبتمثلااا  الل ااا   اجملتمااا  يف اعبدياااد  اجملتمااا  ظااا اهر مااا  ظااااهر  علااا  الضااا   تسااال   الدراسااا  هااا   ربااااو 
 واالجتماع اا  االقتصااادي  اغب ااا  يف تغرياتبااال انتشااارها ارتااب  الااي  (اػبادماا )مناا   عاملاا  الل ب اا  األساار  اسااتادا 
 اؼبنااز  عاامتت ظااهر  انتشاار مادى ماا: ؽباا الرئ سا  التساؤ  م  الدراس  انطلقت وقد. الل   باجملتم  والثقاف  

 من ذجاً؟ زل نت مدين  الل ب   األسر  يف

 ال صااا   اؼبااانه  يف ثلاااتوسب إل ااا   ترمااا  ماااا ربق ااا  إىل هتاااد  منه  ااا  اسااايات     إىل الدراسااا  اساااتندت    
 فقار ( 40) علا  واحتا ى الدراسا   ع نا  ما  الب اناات عبما  كأدا  االستب ان عل  الدراس  واعتمدت التحل ل  

 وكانات عاملا   دبن ؽباا تساتاد  أسار  ربا ( 90) ما  فتك نات الدراسا  ع ن  أما. أساس   ؿباور ست  عل  مقسم 
 علا  الباحثاان اعتماد األوىل اؼبرحلا  ف ا  مارحلت،  علا  االخت اار مت حب ا  الاثل   كار  بأسال   االخت اار طريق 
 أسار  كال تعرفناا أن الساابق  األسار ما  الطلب مت الثان   اؼبرحل  ويف أسر  ( 22) عدد بتحديد الشاص   اؼبعرف 
 عاامتت اساتادا  يف اؼبلحا ظ االرت ااع: أمههاا النتاائ  م  ؾبم ع  إىل الدراس  وانتهت. جديد  أسر( 4) بعدد

 . النظاف  خبدمات تق   الي شرع   الغري اؼبهاجر  العمال  م  الل ب   األسر  يف اؼبناز 

 األسر  رب  – الدور – مناز  عامل : ساسيةاأل المصطلحات

                                                           

اعبامع  األظبري  اإلستم   –قسم علم االجتماع /كل   اآلدا   -عض  ه ئ  تدريس  )*(  
اعبامع  األظبري  اإلستم   –قسم علم االجتماع /كل   اآلدا   -عض  ه ئ  تدريس  ()**  
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 مقدمة
نسااان    فقااد عرفاات قااد اً لظاااهر  اغبديثاا  علاا  اجملتمعااات اإلإن ظاااهر  عااامتت اؼبناز )اػبادمااات( ل ساات با   

مع ناا   وقااد سااادت يف  خدم اا  لق ااا  دبهااا  وأعمااا لفااراد او  باا، الاارسا واالسااتئ ار عبهاا د بعاا  األوكاناات تااي 
كثااري عنااد   العصااري  ظاااهر  عاملاا  اؼبناا   )اػبادماا (  وأصاابحت ماا   اارورات اغب ااا  يف الب اات الل اا  خااري اآلوناا  األ

 ااا  اػباصاا  والعاماا  يف بعاا  األساار  الناااس يف اجملتماا   باال اتسااعت دائاار  االعتماااد عل هااا يف كاال مناااح  اغب ماا 
وارتااب  هاا ا الناا ع ماا  العمالاا  اؼبن ل اا  النسااائ   الاا ي أخاا  يف االنتشااار حااديثاً يف اجملتماا  الل اا  ماا  خاارو  اؼباارأ  

 اا  والااي  االجتماااع   باإل اااف  الرفاهظهاا ر دت إىل أالااي  واالجتماع اا  وبااالتط رات االقتصااادي   ؼب اادان العماال
 شاكلصا ر اغب اا  العصاري  الا ي يسا د ما  صابحت أمظهرا ما  مظااهر اؼبكانا  االجتماع ا   و  إىل أهنا أصبحت

مظهاارا جدياادا ن يكاا  م جاا دا يف فااي  زمن اا  سااابق   علاا  عاملاا  اؼبناا    صاابا االعتمااادأساار  الل ب اا  اغبديثاا   و األ
العاادات االجتماع ا  وكثار  ال ياارات ومن  البنا  الساك  الكباري وطب عا   والتغري يف دور اؼبرأ  سر  الكبريفح م األ

   دفعات إىل قبا   وانتشاار تا فر يادي العاملا  النساائ   اؼبالعائل   وثقافا  ازدحاا  اؼبناسابات االجتماع ا  ورخا  األ
 الدراسا   ها أمه    تعامتت اؼبناز  لتا ف العب  ع  ربات الب  ت. وعل      ذلك جا  استادا  ظاهر 

 خري.يف العقد األزادت يف االنتشار  تناو  ظاهر  نعتقد أهناتل
 أواًل: موضوع الدراسة

 الدراسة:مشكلة )أ(: 
لظاااهر  عااامتت اؼبناز )اػبادمااات( باا، األساار يف اجملتماا  الل اا   اً ملح ظاا اً لقااد شااهد العقااد اؼبا اا  انتشااار       

الاي ز   انااؼب تعاامت اساتادا وعبا   واعتمااد كثاري ما  األسار علا   (زل انت)وعل  وج  اػبصا ص ؾبتما  مدينا  
االعتناااا  بااااؼبن   وماااا أتاجااا  مااا  أعماااا  خدم ااا  كالنظافااا  والغسااا ل والكااا  ويتعااادى ذلاااك إىل العنايااا     كااانه

ساس   والعناي  حباجات كبار السا   يف ظال تطا ر ح اا  النااس اؼباديا  وتعقاد اغب اا  باألط ا  وت فري حاجاهتم األ
 ل.ال  م   ومتطلباهتا وخرو  اؼبرأ  للعم

ارتبطات بشاكل كباري  حاديثاً  عاامتت اؼبنااز ( يف اجملتما  الل ا اساتادا  وال شك أن انتشار ه   الظااهر  )     
بااالتغريات العصاااري  اغبديثااا  الاااي طااارأت علااا  ح ااا  النااااس يف كافااا  اعب اناااب االجتماع ااا  واالقتصاااادي  والس اسااا   

مااا  الرفاه ااا  مااا  خااات  ارت ااااع   ااا  وربق ااا  مسااات ى عاااا ٍ لتااادف  الثااارو  الن ط طب ع ااااً  للم تمااا   الاااي تُعاااد نتاجااااً 
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 االجتماع ا  واألساري  غب اا ا علا  طب عا  اؼبست ى اؼبع ش  وربس  مؤشرات التعل م والصح   ما أثر ذلاك التحا  
  ؛باؼبشااري  واؼباططااات ال  م ا  بشااكل عااا  لألسار  الل ب اا  ذلاك يف ظاال ازدحاا  الاالام  ال  م اا يظهاار و   العصاري 

االجتماع اا   باإل ااف  إىل ظاارو  خارو  اؼباارأ  ؼب ادان العماال  فباا جعاال  اؼبناساباتوالتنا   واؼبشااارك  يف  كالتسا سا
اغباج  ملح  لتعتماد علا  عاامتت اؼبنااز   فالت اجاد اؼبت اياد ؽبا   ال ئا  ما  العاامتت ما  اعبنسا ات اؼباتل ا  

ع ا  تساتح  ال قا   عنادها وماا ييتاب عل هاا سر جعال منهاا ظااهر  اجتمافريق   يف الب  ت وب، األخص صا اإل
 .  األسر  واجملتم  ككل آثار عل  م 

األســرة انتشــار ظــاهرة عــامالت المنــازل فــي  مــدىمــا تنطلاا  هاا   الدراساا  ماا  تساااؤ  أساساا  م اااد : و      
 ؟ ا ذجمنأ مدينة زليتن الليبية:

 وقد تضم  ه ا التساؤ  احمل ري تساؤالت فرع   تتمثل ف ما يل : 

 الص ات واػبصائ  االجتماع   لعامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب   ؟ما  -1

 عامتت اؼبناز  ؟األسر  الل ب   ل ما أسبا  استادا  -2

 ؟ ما األعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب   -3

 ما اإلجرا ات وااللت امات الي تق   هبا األسر  الل ب   ذبا  عامتت اؼبناز ؟ -4

 م  استادا  عامتت اؼبناز ؟ لصع بات الي ت اج  األسر  الل ب  ما أهم ا -5

 هل هناك اختتفات ب، األسر الل ب   يف أسبا  استادا  عامتت اؼبناز ؟ -6

 يف األعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز ؟ هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   -7

    هبا ذبا  عامتت اؼبناز ؟يف اإلجرا ات الي تق هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   -8

 يف الصع بات الي ت اجههم م  استادا  عامتت اؼبناز ؟ هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   -9

   :أهمية الدراسة)ب(: 
الت صال يف األسر  الل ب    م  أجال  عامتت اؼبناز استادا  لتعر  عل  واق  يف اتنب  أمه   ه   الدراس        

  ومساعد  اعبهات اؼبسئ ل  يف عامتت اؼبناز تشريعات وق ان، تنظم عمل لتط ير نظ م   وتؼبؤشرات زبط ط   
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التعار  علا  بعا  اآلثاار و ظااهر  ها   الأسابا  نشااط وازدهاار تنظ م ه   العمال  م  خات  رصاد 
 والصع بات الي ت اج  األسر  واجملتم .

 الجتماع   العلم   ح   ه ا اؼب   ع يف اجملتم  الل  .كما وترج  أمه   ه   الدراس  إىل ندر  الدراسات ا      

 :أهداف الدراسة)ج(: 
 م  أهم األهدا  الي تسع  إل ها الدراس  ما يأيت: 

 . عل  وج  اػبص ص زل نتسر  الل ب   مدين  نتشار ظاهر  عامتت اؼبناز  يف األا مدىالكشف ع   -1

  األسر  الل ب  .التعر  عل  أهم م اص ات وخصائ  عامتت اؼبناز  يف -2

 معرف  أهم أسبا  استادا  عامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب  . -3

 التعر  عل  أهم األعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب  . -4

 التعر  عل  اإلجرا ات الي تق   هبا األسر  الل ب   ذبا  عامتت اؼبناز . -5

 الل ب   م  استادا  عامتت اؼبناز . معرف  أهم الصع بات الي ت اج  األسر  -6

التعاار  علاا  التباينااات باا، األساار الل ب اا  يف أساابا  اسااتادا  عااامتت اؼبناااز   واألعمااا  الااي تقاا   هبااا   -7
 واإلجرا ات القان ن   وااللت امات األختق    والصع بات واآلثار اؼبيتب  م  استادامه .

 الدراسة )د(: مفاهيم 
 Housemaid ادمات(عامتت اؼبناز )اػب -1

  ُدب م عاا  متن عاا  ماا  اػباادمات اؼبن ل اا   كأعمااا   يَاُقماا و     داخاال أساار ْمااقِ هاا  عمالاا  نسااائ   يعملاا  وي
 كماااا يقمااا  بأعماااا    (تنظ اااف اؼبرافااا  اؼبن ل ااا :)الغر   اؼبطااابخ   رفااا  اؼبع شااا   دورات اؼب اااا   فناااا  الب ااات

. وذوي اإلعاقا  خادمات اؼبسان، اا  ورعاايتهم    العنايا  باألطغسال اؼبتباس وك هاا  طها  الطعاا أخرى ك
   .بر  من    مساعد  من ل    شغال (دَ منها: )خادم   مُ  أخرى وتسم  بعد  أظبا 

 ساار اؼب ساا ر  اغبااا عاملاا  اؼبناا  : هاا  إماارا  تعماال بااأجر يف ؾبااا  اػبدماا  اؼبن ل اا  وعاااد  مااا تعماال عنااد األ 
 .مال اً 
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 و ك  و   التعريف اإلجرائ  التايل:

عمال  نسائ   يعمل  بأجر مايل ؿبدد ومت ا  عل ا  شاهرياً  ويقما  دب م عا  ما  األعماا  اػبدم ا  اؼبن ل ا  اؼبتن عا  
 داخل الب ت  م  مهم  التنظ ف إىل رعاي  االط ا   وتك ن االقام  يف  الب األمر داخل الب ت.

 Roleالدور  -2

جملتم  وربدد عتقات  باآلخر  وه  منا  السال ك اؼبت قا  ه  "ؾبم ع  م  العادات الي ربدد سل ك ال رد يف ا     
 (1)اؼبرتب  دبرك  مع، ول  ؾبم ع  ؿبدد  م  اغبق سا وال اجبات"

جرائ اا  يف هاا ا البحاا  بأناا  " الاادور اؼبااأم   ماا  قباال النسااا  يف و كاا  ربديااد م هاا   الاادور ماا  الناح اا  اإل     
 خص صا النسا  العامتت" ؾبتم  زل نت بعد انتشار ظاهر  عامتت اؼبناز 

 Housewifeرب  األسر   -3

يعر  الباحثان رب  األسر  اجرائ اً: بأهنا اؼبرأ  اؼبت وج  الي تدير ح ا  أسرهتا وترتقا  دبسات ى مع شاتها ما  خات  
 مشاركتها بشكل رئ س  يف ازباذ القرارات اؼبتعلق  باألسر  وربق   أهدافها.

 : الدراسات السابقة )ه(
االجتماع ا   صاعدعلا  صب ا  ال -عامتت اؼبناز  –ه   الظاهر  باجملتم  الل   دراس  ل  الر م م  أمه  ع       

واالقتصااادي  والدين اا  وال طن اا  والس اساا   إال أننااا ال قبااد إطااارًا نظريلااا أاا   دبُْاَتلِااِف أبعاااد هاا   الظاااهر  اؼبنتشاار  
ثااري ماا  الباااحث، إىل هاا   الظاااهر  علاا  أساااس أهنااا جاا   ماا  خص صاااً يف العقااد االخااري يف اجملتماا   وقااد ينظاار ك

شاارع    القضاا   العمالاا  األجنب اا  واؽب اار   ااري الشاارع   فتعااامل ا معهااا وفاا  هاا ا األساااس ماا  منظاا ر اؽب اار   ااري 
 يف اعبامعات  (3)( نوت ج  )الباحث  ح   ه ا اؼب   ع(2)فعقدت العديد م  الندوات واؼبؤسبرات وورش العمل

                                                           

  2ص   2008  1ب اعبامع  اغبدي   طعديل عل  اب طاح ن  النظريات االجتماع   اؼبعاصر   االسكندري   اؼبكت (1)
 عل  سب ل اؼبثا : (2)

 2009العل ا   طرابلس   تندو  : اشكال ات اؽب ر  يف ل ب ا   االكاد    الل ب   للدراسا
 مثل دراس : (3)

جااابر ؿبمااد علاا  الدوشاا   اؽب اار   ااري اؼبشااروع  إىل ل ب ااا: األساابا  واآلثااار وك   اا  التعاماال معهااا  رسااال  ماجسااتري يف القااان ن 
 2018الدول    كل   اغبق سا  اعبامع  االستم   العاؼب    مال  يا   الدويل والعتقات
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حبااا    إىل م  اا ع اؽب اار   ااري الشاارع     ون قبااد ادب ااات  تناولاات ظاااهر  العمالاا  اؼبن ل اا  يف األالل ب اا
ما  الدراساات  اً كاد    احملل    خص صاً وأن اؼبشرّع الل ّ  قد  ّ   عمل اػبدما  اؼبن ل ا   لا ا فأنناا تنااو  عادداأل

 ض منها:الي تناولت م   ع العمال  اؼبن ل   يف الب ئ  العرب   نعر 

 (1)دراس  )إ ان ؿبمد صلي( خادمات اؼبناز : دراس  ن س   اجتماع   -1

تعتل ه   الدراسا  ما  الدراساات االجتماع ا  الن سا   الاي اجريات يف صبه ريا  مصار العرب ا    وهتاد  إىل       
ا  الدراساا  عاا  ئ اا  احمل طاا  باػبادمااات  حب اا  ذب ااب الدراساا  عاا  اهااد دراساا  الظاارو  االجتماع اا  االسااري  الب

 رب  ب ت. 30عامل  من     30    أمر ا 60طري  استمار  استب ان عل  ع ن  ق امها 

سار ال قاري  فباا سبا  تدور ح   اؼبعاناا  االقتصاادي  الاي تعااه منهاا األأن معظم األ  أظهرت نتائ  الدراس      
ائ  الدراسا  أن نساب  كباري  ما  عاامتت ظهارت نتاأأو ال وج  للعمل كاادماات منااز   كماا  االبن يدفعها بدف  

 دياا  اؼبناسااب  ؽباا   كمااا عمااا  ماا  عااد  تاا فر األاؼبناااز  تعماال فاايات ط يلاا  ال تت افاا  ماا  الاادخل اؼبااايل نظااري األ
سااره  رباات الضااغ  االقتصااادي  كمااا أأظهاارت نتااائ  الدراساا  بااأن العااامتت ؾبباا رات للعماال يف اؼبناااز  إلعالاا  

 .%52متت بالدون   وعد  القب   االجتماع  بنسب  بلغت ب نت الدراس  شع ر العا

سااار  داخااال الساااك  يف العتقااا  الت اعل ااا  بااا، الصااااأ( أثااار تااادخل اػبادمااا  يف شاااؤون األ دراسااا  )عاااامر -2
 (2)ال وج، يف اجملتم  الك يي

 اا   وهتااد  هاا   ماا  الدراسااات الااي القاات اهتماماااً يف اجملتماا  الكاا يي عنااد الباااحث، يف ؾبااا  العلاا   االجتماع
الدراساااا  إىل معرفاااا  تااااأثري تاااادخل اػبادماااا  يف شااااؤون االساااار  داخاااال السااااك  يف العتقاااا  الت اعل اااا  باااا، الاااا وج، 

                                                                                                                                                                                 

  رساال  ماجساتري  كل ا  اآلدا  2017-2011ب زيد  اؽب ر   ري الشرع   وأثرها علا  األما  القا م  الل ا  ما  أؿبمد اؿبمد 
 2019والعل    جامع  الشرسا األوس   عمان  االردن  

   ابريل ماي  ي ن    عادد2002  : دراس  ن س   اجتماع    ؾبل  علم الن سات اؼبناز خادمإظباع ل   إ ان ؿبمد صلي (1)
 القاهر   اؽب ئ  اؼبصري  للكتا   62

عااامر الصاااأ  أثاار تاادخل اػبادماا  يف شااؤون االساار  داخاال السااك  يف العتقاا  الت اعل اا  باا، الاا وج، يف اجملتماا  الكاا يي   (2) 
  1  العادد 3ع     كل   اآلدا  والعلا   االجتماع ا   جامعا  السالطان قااب س  مساق   اجمللاد ؾبل  اآلدا  والعل      االجتما

 (2016)ابريل
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( حالاا  ماا  1800لعتقتهمااا ساا ا  كاناات ظهاا ر مشاااعر االحاايا  أو اؼبشاااجرات. حب اا   لاات ع ناا  الدراساا  )
( 747ن ااس الب اات  حب اا  شااكل االزوا  الاا ك ر )االفااراد اؼبك ناا  ماا  الاا وج، الاا ي  يع شاا ن ماا  اػبادماا  يف 

( 6% مااا زع، بشاااكل عشااا ائ  بااا، )58.5( بنساااب  1053)ناااا  وعاااددهم زوا  اإل% أماااا األ41.5بنساااب  
 ؿبافظات يف دول  الك يت.

سااتادا  مق اااس ربل اال التباااي  احصااائ   مثاال اختبااار)ت( جملماا عت، مسااتقلت، و وباسااتادا  اؼبعااادالت اإل      
حصاائ   تتعلا  بالتبااي  للمقارناات البعديا  با، اؼبت ساطات اغبسااب   لب اناات الدراسا  ؼبعرفا  إواختباارات اؼبتعدد  

سر   سا ا  كاان تادخت عال اا  أو مت ساطاً  أو أثر اؼبتغري اؼبستقل وه  )مق اس متغري تدخل اػبادم  يف شؤون األ
 عد  التدخل بشكل مطل (.

حصاااائ   بااا، مشااااعر االحااايا  بااا، الااا وج،  إاك عتقاااات ذات دالالت ت صااالت نتاااا  الدراسااا  إىل أن هنااا     
 سر  داخل السك .   وك لك ظه ر الش ار ب، ال وج، وتدخل اػبادم  يف شؤون األ

سار : دراسا  م دان ا  علا  جنب ا  وآثارهاا علا  األدراس )عبدالرضب  ب  عبداهلل العمري( العمال  اؼبن ل ا  األ -3
 (1)سع دي  دبدين  جد ع ن  م  أربا  األسر ال

جااااا ت هاااا   الدراساااا  هبااااد  التعاااار  علاااا  بعاااا  اآلثااااار االجتماع اااا  واالقتصااااادي  والثقاف اااا  الناصباااا  عاااا       
استادا  األسار  يف اؼبملكا  العرب ا  الساع دي  العمالا  اؼبن ل ا  األجنب ا   وقاد اساتاد  الباحا  اؼبساا االجتمااع  

( م  اعبنس، فبا  لاديهم عمالا  من ل ا  مق ما  340غ ح م الع ن )ع  طري  الع ن  لتحق   اهدا  البح   وبل
باااؼبن   دبديناا  جااد . وقااد ت صاالت الدراساا  إىل صبلاا  ماا  اآلثااار االجتماع اا  واالقتصااادي  والثقاف اا  الااي تاانعكس 

اآلثاار  سلبا عل  األسر  السع دي  اؼبستادم  للعمال  اؼبن ل ا  األجنب ا   ور ام إدراك الكثاري ما  تلاك األسار لتلاك
 .إال أن اغباج  إىل تلك العمال  فر ت االستعان  هبم

يف  اا   مااا مت عر اا  ماا  دراسااات ذات صاال  دب  اا ع الدراساا  الراهناا  يف اجملتمعااات العرب اا   يتضااا وجاا د       
انعكاسات وا ح  عل  االسر  يف شكلها العاا  سا ا  كاان علا  الادور الا ي يؤديا  االفاراد داخلهاا وانتقاا  ها ا 

 .ور إىل العمال  اؼبن ل   أو يف اآلثار االجتماع   والثقاف   واالقتصادي الد

 
                                                           

عباادالرضب  باا  عبااداهلل العمااري  العمالاا  اؼبن ل اا  األجنب اا  وآثارهااا علاا  األساار : دراساا  م دان اا  علاا  ع ناا  ماا  أربااا  االساار  (1)
 2011  58ع  ال قازي   العدد السع دي  دبدين  جد   ؾبل  كل   اآلدا    جام
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 طار النظري للدراسةثانيا: اإل

 تمهيد
ل سااات العمالااا  اؼبن ل ااا  دب ه ِمهاااا الشاااامل حديثاااً  علااا  اجملتمااا  اإلنسااااه  فقاااد عرفااات اجملتمعاااات اإلنساااان        

 سا  واالْسِتْئ ار عبهد ال رد للق ا  بأعما  مع ن .أن اًعا وأشكااًل ؽب   الظاهر   تراوحت ب، الر  

إىل خاد  وعب ااد  ونساا ً  وىل  ح اا  يتحا   َأْساَرى اغبار  رجاااالً وقاد شااعت ذباار  الرق اا  يف العصا ر اعباهل ا  األ
كماا كااان   سا اسا  وكانات ما ارد الارسا ما ارَد مساتمرت  باساتمرار النا اع واغبار  با، القبائال يُابَااُع ن وُيْشاتَاَرْوَن يف األ

 (       1)كما أشار زهري حطبللظرو  االقتصادي  دوٌر ها ٌّ   

ساارى اغباارو  فقاا   ووساا  ـبارجاا  فشاارع أباا ا  أاإلساات   اا ت  أباا ا  ماا ارد الاارسا واختصاار  يف  بظهاا ر      
العتاا  ح اا  جعلاا  ك ااار  لكثااري ماا  اؼباال ااات  كمااا جعاال اإلساات  العتاا  ماا  أعظاام األعمااا  الااي يتقاار  هبااا 

(  وقاد  2عبد م  رب   ح   يق   اغب ُّ سبحان  وتعاىل: } َفتَ اقْاَتَحَم الَعَقَبَ  َوَما أَْدرَاَك َماا الَعَقبَاُ  فَاكُّ َرقَابَاٍ   )ال
 (3أ  عل  إْعتاسِا الرق  .) –صل  اهلل عل   وسلم –كان الرس   

ن َتُكاِ  العمالا  اؼبن ل ا  ظااهرً  تسااتقطب  يف اجملتمعاات العرب ا   البايو  ظها ر أماا يف اؼبا ا  القرياب وقبال       
بشااكل عااا   فمناا  الط اار  االقتصااادي  الااي عاشااتها أ لااب اجملتمعااات العرب اا  باادأت هاا   الظاااهرُ  تنااا   االنتبااا 

الكثااري ماا  االهتمااا  ماا  ِقبَااِل اعبهااات الرظب اا   ماا  خاات  و اا  القاا ان، الضااابط  للتعاماال ماا  هاا   الظاااهر  ماا  
ظب ا   كماا اساتح ذت ها   الظااهر  علا  اهتماا  بعا  البااحث، االجتمااع ،  كماا َشاَغَلْت ح ا ًا  ناح   إداريا  ور 

ؼبااا ياارتب  هبااا ماا  مشااكتت اجتماع اا  واقتصااادي  وترب ياا  ودين اا  تاانعكس  ؛كبااريًا يف اإلعاات  العاار  بشااكل عااا 
 آثارها عل  األسر  ب ج  خاص وعل  اجملتم  بشكل عا . 

الااا  اؼبن ل ااا  بشااكِلها اغباااايل ظااااهر  حديثاا  يف اجملتمااا  الل ااا ؛ ح اا  كاااان اساااتادا  العمالااا  وإذا كاناات العم      
ا ماا  اجملتماا   الااي كاناات تتم اا  بساامات اجتماع اا  وخصااائَ  اقتصااادي   اؼبن ل اا  مقتِصاارًا علاا  شاارأ  صااغري  جاادل

                                                           

  بريوت  معهد 2للم يد انظر: زهري حطب  تط ر بىن االسر  العرب   واعب ور التارخي   واالجتماع   لقضاياها اؼبعاصر   ط (1)
 33  ص 1980االمنا  العر   

 13 -11القرآن الكرمي   س ر  البلد  اآلي   (2)
 691-688  ص ص  2    جا1984ر الكتا  العر     بريوت  دا2ط الس د ساب   فق  السن   (3)
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 تااٌ  جديااد  يف اسااتادا  وس اساا   مع ناا    ااري أن هاا ا ال  اا  قااد تغااري إىل حااد كبااري ح اا  باادأت شاارائا اجتماع
العمال  اؼبن ل    خص صا بعد التدف  الكبري م  اؼبهاجري  ما  الادو  االفريق ا  بغ ا  ال صا   إىل أوروباا واالنتشاار 

 الكبري للنسا  االفريق ات الباحثات ع  عمل.

 : العمال  اؼبن ل  :)أ(

 تط ر ظاهر  العامتت  

عاملا  اؼبن ل ا   اب أن تنبا  ما  ؿباولا  فهام التغاريات الاي طَارََأْت علا  إن ؿباول  ص ا   إطاار نظاري لظااهر  ال    
النظا  االجتماع  واألسري واالقتصادي يف اجملتم  الل    فهناك ؾبم عٌ  م  الع امال الاي  كا  أن تسااعدنا يف 

 :اآليت  وردبا تَاَتَمثتُل ه   الع امل يف  2011ه   الظاهر  بعد عا   تط رفهم 

وماا  ناح اا  أخاارى  -هاا ا ماا  ناح اا  -القتصااادي: ونعاا  باا لك تاا فر اؼبااا  لاادى نسااب  كبااري  ماا  األساارالعاماال ا
 .رَِخ  األج ر للعامل  اؼبن ل    وال ي  عل كثريا م  األسر يف اجملتم  الل    قادرً  عل  ربمُِّل ه   األج ر

اااً  شااااقتً  ت تقاااد البسااااط  وتتصاااف التغاااري يف منظ مااا  العاااادات والتقال اااد  الاااي جعلااات مااا  األعماااا  اؼبن ل  ااا  ُمِهمت
التكن ل ج ا   اؼبتبس وكثر  تنا ع األجها  تن ع باؼببالغ  يف إعداد الطعا ؛ َحْ ُ  تَاتَاَعدتُد األصنا  واألطباسا  وكثر  

  الاي   ذلاكشااقلا علا  اؼبارأ   إ ااف  إىل واألثا  اؼبن يل  األمر الا ي جعال ما  الق اا  باؼبهاا  اؼبن ل ا  أماراً  اؼبن ل  
اؼببالغاُ  يف إعااداد األطعما  الااي و ومااا ييتاب عل هااا ما  إجهااد للماارأ   واؼببالغا  يف ال ياارات واؼبناساابات االجتماع ا 

 قد تعد لعشرات األشااص.

  ح اا  كااان أفااراُد األساار  مهماااا علاا  السااا ا  التعلاا م للاا ك ر واإلنااا وانتشاااار أفااراد األساار    وظااائف التغااري يف
مااااارهم يشااااارك ن يف أعمااااا  األساااار ؛ ح اااا  يساااااعد األبناااااُ  آباااااَ ُهم يف أعماااااؽبم  والبناااااُت يساااااِعْدَن َصاااُغَرْت أع

علااا   ثقاااتً إ ااااف اً  يشاااكل ن أُمتهااااهِتِ ت يف األعماااا  اؼبن ل ااا   أمتاااا يف ال قااات اغبا ااار فاااتنت األبنااااَ  والبَانَااااِت أْصاااَبُح ا
اؼبدرساا    باال أصاابا علاا  األساار  أن هت ااَا ُمَتطَلتباااهِتِم اػباصاا    ل اجباااتوا للتعلاا م سباًمااا مت ت ااريغهماألساار   ح اا  

 كتعداد متبسهم وُسُررِهم ومساعدهتم يف واجباهِتِم اؼبدرس   و ري ذلك مِ  احت اجاهتم الشاص  .

انعكااس علاا  ارت اااع معاادالت العماار اؼبت قاا  للسااكان التحساا  يف الظاارو  اؼبع شاا   والصااح    ارت اااع الاادخل و 
ح ااُ  صاااّن ت دراساا  حديثااا  ؼبنظمااا  الصااح  العاؼب ااا  ل ب ااا  ااام  الااادو  "؛ عاااداد كبااار السااا  يف اجملتمااا وت ايااد أ
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 حب ااا  وصااال معاااد  العمااار اؼبت قااا   اإلفريق اا  الاااي حّققااات تقاااّدما يف مت سااا  العمااار اؼبت قاا  ؼب اطن هاااا
 .  (1)سن "73إىل  لل رد يف اجملتم  الل  

منا  األح اا  الكباري  والت سا  العما دي يف الب ا ت ؿبال الانم  اؼبت ا ا   فقاد حال: يف منا  البناا  العماراهالتغري 
 م  ح   اؼبساحُ  وم  ح   ال را ات.القدمي 

 .ولقم  ع ش ىتبح  ع  ماو  اليوه  العمال  االفريق   اؼبهاجر   ري الشرع     انتشار العمال  الرخ ص 

ها  نتاا  العدياد ما  الع امال  األسار  الل ب ا مالا  اؼبن ل ا  يف أنت تَاَ ااُقَم ظااهر  الع يتضا م  العرض الساب         
الااا ي مناساااب النتشاااار هااا   الظااااهر   فاااالتط ر االجتمااااع  واالقتصاااادي  دوراً مهمااااً يف إ ااااد مناااا  الاااي لعبااات

  سار والتغاري يف وظاائف أفاراد األ  وانتشار التعل م لل نس، ودخا   اؼبارأ  ؼب ادان العمال بقا   شهد  اجملتم  الل  
 .ساهم يف انتشار ه   الظاهر  يف األسر  الل ب  

 عامتت اؼبناز  يف القان ن الل  :

اعتبااراً ما   -ال ي نا  يف اؼبااد  االوىل منا  يف ال قار  )أ( ) نا   1984لسن   (13)جا  يف القان ن رقم       
مااا  األخاارى الااي تقاا   علاا  اسااتغت  اسااتادا  الغااري يف أعمااا  خااد  اؼبناااز  واألع -تاااريخ العماال هباا ا القااان ن 

( فاات  اا ز قان نااا اإلذن دبمارساا  تقاادمي اػبدماا  اؼبن ل اا  2أو بدوناا () اإلنسااان عبهااد  ااري  ساا ا  كااان ذلااك بااأجر
إال للضرور  القص ى اؼبب، يف ال قار  ) ( ما  ن اس اؼبااد   ويف حااالت معّ نا  منهاا )تساتث  ما  حكام  لألسر ؛ 

ؼبن ل اااا  الضاااااروري   علاااا  أن رباااادد ق اعااااد وأسااااال ب الق اااااا  هبااااا  التئحاااا  التن   ياااا  ؽبااااا ا البنااااد الساااااب  اػبدماااا  ا
االحت اجاات  األ  أو األ  عل  الق اا  بالرعايا  اؼبطل با   أو إذا كاان باألسار  ط اٌل ما  ذوي ( كع  3القان ن()

  ووجا   معااملتهم معاملا  اػباّص ؛ ذهن ا أو جسديا  و ريها ما  الشاروط. وقاد باّ، اؼبشارّع حقا سا ها   العمالا
( )أبناا  اجملتما  اعبمااهريي يارون 22يف اؼبااد  ) 1988وقد افادت وث ق  حق سا االنسان الصادر  عاا   .إنسان  

يف خاااد  اؼبنااااز  رق ااا  العصااار اغبااادي  وعب ااادا ألرباااا  عملهااام وال يااانظم و اااعهم قاااان ن وال يتااا افر ؽبااام  ااامان 
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   اؼباد  األوىل1984أبريل  19بالنظاف  العام   صدر يف  
 ن س اؼبرج  الساب   اؼباد  األوىل (3)

https://www.alwatan-ly.com/


 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
 

[319] 
 

 

 

الطغ اااان و ااالون علااا  أدا  مهنااا  م لااا  لكااارامتهم ومشااااعرهم  وضبايااا   يع شااا ن ربااات رضبااا  ـبااادوم هم  اااحايا
اإلنسااان   رباات وطااأ  اغباجاا  وسااع ا للحصاا   علاا  لقماا  العاا ش لاا لك أاار  اجملتماا  اعبماااهريي اسااتادا  خااد  

 (.1اؼبناز  فالب ت خيدم  أهل ()

 (2كما يل :)  (ؼبن ل  بند اػبدم  ا)  فقد جا  ال صل الثال  2010( لسن  12أما قان ن عتقات العمل رقم )

 (85)ماد  

الب ااات خيدمااا  أهلااا   وال  ااا ز اإلذن دبمارسااا  تقااادمي اػبدمااا  اؼبن ل ااا  لألسااار  إال للضااارور  القصااا ى ويف اغبااااالت 
 التال  :

ع اا  األ  أو األ  علاا  الق ااا  بالرعاياا  اؼبطل باا  نت  اا  اؼباارض أو كاال الساا  وال ي جااد ماا  يقاا   برعايتهمااا ماا  
 .أفراد األسر 

 .  ع  ترب ت ألاذا كان باألسر  ط ل ب  إعاق  جسدي  أو زبلف عقل  وع  ت إ
 .إذا كان عدد أفراد األسر  ال يقل ع  سبع  أفراد

 .إذا كانت األ  عامل  و ري قادر  عل  إعال  أسرهتا
 .ويثبت ت فر اغباالت اؼبشار ال ها يف البن د السابق  بنا  عل  حب  اجتماع  وصح 

 (86)ماد  

 :أعما  اػبدم  اؼبن ل   ما يل  تشمل
 .أعما  الطعا  والشرا  وتقد  

 .األعما  اؼبن ل   العادي  الي تل   إلعداد اؼبسك  و تنظ   
 .األعما  الشاص   للمعاق، وكبار الس  واؼبر   واألط ا 

 أعما  الب اب، والسائق، والغسال،. 
ماااد  تعاااض م  اا ع العمالاا   (16)ا القااان ن قااد  اال علاا  ونشااري يف ع الاا  اىل أن ال صاال الثالاا  ماا  هاا      

ووظ  اا  فتناولاات دور  (88)ولاا  اػبدماا  اؼبن ل اا   أمااا اؼباااد  اعلاا  طاارسا طلااب م   (87)اؼبن ل اا   فقااد نصاات اؼباااد  
                                                           

)اعبماهريياا  العرب اا  الل ب اا  الشااعب   االشااياك  (  مااؤسبر الشااعب العااا   ال ث قاا  اػبضاارا  الكاالى غبقاا سا االنسااان يف عصاار  (1)
 22  اؼباد  12/6/1988اعبماهري  مدين  الب ضا  

)قاان ن عتقاات العمال  2010لسان   12)اعبماهريي  العرب   الل ب   الشعب   االشياك  (  مؤسبر الشعب العاا   قاان ن رقام  (2)
   مدين  سرت ل ب ا  ال صل الثال 2010-01-28والئحت  التن   ي (  صدر يف 
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ظارو  العمال   تقتضا هامااك  الشاا ر  الكاف ا  الاي مكاتب التشغ ل وتلق  طلبات العمل ورصد اال
  وطاارسا اباارا  العقاا د  تناولاات تنظاا م العتقاا  باا، عمااا  اػبدماا  اؼبن ل اا  ومكاتااب التشااغ ل (90-89) ويف اؼباااد 
فقااااااد تناولاااااات  (100-99-98-97-96-95-94-93-92-91 اد )وال اجبااااااات  أمااااااا اؼباااااا  واغبقاااااا سا

جرا  الكشاف الطا  وحسا  معاملا  الطارف، تاؼبساائل التنظ م ا  با، صااحب العمال وعاامتت اؼبنااز  كاااللت ا  با
خااااات  أو ي أاإلجااااارا ات واالشاااااياك يف الضااااامان االجتمااااااع   وح ااااا  حقااااا سا الطااااارف، يف حاااااا  حااااادو  و 

 (1مشكل.)

 دف إذن العماال  ياا   والشااروط يف إجاارا ات 2011إال أّن هاا   التشااريعات اؼبق ااد  للعمالاا  اؼبن ل اا  قباال عااا       
  يف ـبال اا  لنصاا ص القااان ن   العماالماا  دون إذن مسااب  ماا  وزار  ماا  عااامتت اؼبناااز  تعاقاادللبعاا  اؼباا اطن، 

اؼبع شااا    خص صاااا يف ظااال انتشاااار العمالااا   اوأح اؽبااا  وبع اادا عااا  م اااتش العمااال  لتطاااتع علااا  ظااارو  العاملاا
اساااتغت  العمااال  ويساااما ب ربااات وطاااأ  أرباااا  ت عااال العاااامت األمااار الااا ي   اااري الشااارع   االفريق ااا  اؼبهااااجر 

 .جهدهم يف ظل عد  اغبماي  القان ن  

 لعمال  اؼبهاجر  ا

 أوروباا شا اطا للعمالا  األفريق ا  القاصاد   اري الشارع   اؽب ار  مشاكل  العقد اؼبا   خت  ل ب ا يف ت اقمت     
ما   النا ع ها ا ؼبثال اؼبؤهال العادد إيطال اا يف السالطات تقادر ح ا  إيطال اا  سا احل وبااألخ  إىل اعبن ب ا  

 الادو  عا  فضاتً   اإلفريقا  الشاما  دو  ما  معظمهام  مهااجر مل ا ن  1.5   ل ب اا وحادها ما  اؽب ار 
 (   2).وإث  ب ا وتشاد وإريييا الص ما  م  س ما ال األخرى  اإلفريق  

يف ؿباربتهاا لله ار   ااري الشارع   وصاادور قا ان، مكافحاا   اغبك ما  الل ب اا  اعبهاا د الاي تباا ؽباوباالر م ما          
 إل هاا للمهااجري  جا     إال أن الابتد تبقا  منطقا 2010( لسان  19)اؽب ر   ري الشارع   مثال القاان ن رقام 

 مراقبا  ولصاع ب  الشارع ،   اري للمهااجري  تلاك القا ان، الرادعا   ت ع ال لعاد  وس اها األفريق  اعب ار دو  م 
 بصا ر  ل ب اايف  اؼبق ما، األجاناب عادد أن إىل لله ار  الدول ا  تقريار اؼبنظما  يشري ح   والبحري   اغبدود اللي 

                                                           

 ن س اؼبرج  الساب   ال صل الثال  (1)
  حس، صاأ ج ان  اؽب ر  إىل ل ب ا: أمناطها واذباهاهتا وطب عتها  ندو  اشكال ات اؽب ار  يف الص راهست  عمران عبدال (2)

 2009ل ب ا  األكاد    الل ب      للدراسات العل ا طرابلس  
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 ل ب اا ذبعال الاي األسابا  أهام وما  الساكان  إصباايل م %32 وبنسب   نسم 617000 يت اوز مشروع   ري
 يبلاغ ؛ ح ا  اعبغارايف اؼب قا  ها  ؽبام عبا ر منطقا  ل ب اا يعتالون الا ي  الشارع ،  للمهااجري   اري ج   منطق 
 الشارق   طا   حادودها ويبلاغ كام  1900 قرابا  الل   عل  البحر االب   اؼبت س   ا  افريق اا الساحل ط  

 إىل باإل ااف  كام1352 والن  ار جن بااً  تشاد م  حدودها ط   ويبلغ كم   1430والس دان قراب   مصر م 
 واألمن ا   االقتصاادي  تاردي األو ااع عا  ناه ك كم  1295 يبلغ واعب ائر ت نس م  الغرب   حدودها ط   أن

مراقبا    وعاد  األما  والتاده ر االن اتت إىل أدت والاي  (2011 ل ب اا يف  العار  الرب ا ) أحادا  بعاد خاصا 
 (.1اعب ار) دو  م  الدول  حدود

  إحااادى  2011شااارع ات مااا  أفريق ااا خص صااااً بعاااد عاااا  الوتعااد فئااا  )عاااامتت اؼبنااااز ( اؼبهاااجرات  اااري      
بأناااا  ال ت جااااد ب انااااات  يف اجملتمااا   علماااااً بااال قااااد تشااااكل النسااااب  الكبااااري    أكااال فئااااات العمالاااا  النسااااائ   اؼبن ل اااا 

ثب ت   وها  ماا  وثائ واحصا ات دق ق  للعامتت اؼبهاجرات اؼبس تت يف اؼبناز  بشكل  ري نظام  وبدون اي  
ال و يااؤثر يف اقتصاااد العماال الرظباا   ومااا ي يااد ماا  خطاار تعر ااه  لتسااتغت   و ناا  وصاا ؽب  إىل آل ااات العدالاا   

تهاكات ق ان، العمل يف ظل  غ  اعبهات الرظب   احملل   والدول   لقم  ظااهر  اؽب ار   اري س ما يف ما يتعل  بان
النظام   اؼبت ايد . وخ فا م  اليح ل تت اجد ه   اجملم ع  بشكل مع و  عا  أعا، اعبمها ر  وزباا  الكثاري ما  

 اؼبطالب  بأوراقه  القان ن  .ب األم  خ فاً العامتت م  م اجه  أجه   

 يف اجملتم  الل    خبص ص العمال  ال افد  يعات العملتشر   

٪ مااااااا  العمالااااااا  ال افاااااااد  يف ل ب اااااااا تعمااااااال بصااااااا ر  60 أّن أكثااااااار مااااااا   تشااااااري التقاااااااارير االحصاااااااائ   يف ل ب اااااااا     
األمااار الااا ي  علهااام ال يتمّتعااا ن حبقااا قهم العّمال ااا  الاااي ناااّ  عل هاااا اؼبشااارّع الل اااّ   ماااا ي ياااد فااارص  قان ن ااا    اااري

 (2).مهم لل ر   أو ا طهادهمانضما

دخلااا ا ل ب اااا باااتجرا ات قان ن ااا   ونظّااام آل ّاااات دخااا ؽبم وخاااروجهم   وقاااد اهاااتّم القاااان ن الل اااّ  بالعاااامل، فبّااا      
بشاااأن تنظااا م دخااا   وإقامااا   1989ن  لسااا 247والئحتااا  التن   يااا  رقااام  7891لسممم    6رقممم   وذلاااك يف القاااان ن

                                                           

بلس  مركااا  البحااا   للم ياااد أنظااار : عبدالسااات  بشاااري الااا وي   اؽب ااار   اااري اؼبشاااروع  إىل ل ب اااا: االبعااااد والتاااداع ات  طااارا (1)
 9  ص 2018والدراسات االفريق    

 https://hunalibya.com / 6 إعداد: ؿبمد مؤم   العمال  ال افد  ب، اجملتم  والقان ن الل    اؼب ق  اإللكيوه: (2)
 2020ماي  

https://aladel.gov.ly/home/?p=1404
https://aladel.gov.ly/home/?p=1404
https://hunalibya.com/
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  2009لساان   212األجانااب يف ل ب ااا وخااروجهم منهااا  وقاارار الل ناا  الشااعب   العاماا  )سااابقاً( رقاام 
 .بتقرير بع  األحكا  اؼبتعلق  بدخ   وإقام  األجانب يف ل ب ا  وخروجهم منها  والعمل هبا

لضمان حقا قهم وعاد  اساتغتؽبم  را ات للعمال  ال افد ؛إّن اؼبشرّع الل   قد و   س اجاً ؿبكماً م  اإلج      
( ماااد  54ماا  )وهاا  )البااا  الثالاا  العتقااات التعاقدياا (  كااامتً   أفاارد باباااً  فقااد . 1272لسمم    71القممو  ر رقمم   يف
العتقاا   تتحااّد  عاا  ىل ال صاال الساااب  )العق بااات(إ  )عقااد العماال( و وذلااك ماا  ال صاال األ  (67-121)

  (1التعاقدي  ب، العامل ور  العمل.)

   :نظرية الدراسة )ب(:
 (Role)نظري  الدور 

 والضاب  ربقا  التا ازن الاي واألدوار  ال ظاائف ما  ؾبم عا  ما  مركاب يتكا ن اجتمااع  نسا  األسار          
 إىل األسار   باإل ااف  أفاراد عبم ا  االقتصاادي  وال ساائل وتاأم، الضارورات ع ا  االجتما للتنشائ  االجتمااع 

 ال ظائف وتعمل األسر   أفراد ب، تظهر أن  ك  الي الت ترات االن عال    وإدار  والضغ ط الت ترات م  التعامل
 إىل ياؤدي مار الا ياأل النسا   أجا ا  با، والت افا  التك اف إحادا  األساري علا  النسا  أجا ا  تؤديهاا الاي

 يف التك اف  األساري النظاا  فشال إىل سا ؤدي فتنا  الادور األفاراد ب اجباات التا ا  عاد  أماا وجا د   اساتمرار
 فعت  وقد واق  ه  وما يك ن  أن ينبغ  ما ب، التعارض يتمثل يف ال ي ال ظ    اػبلل عل   يطل  ما وحدو 

ألساري  فاألساار  ينظار إل هاا علا  أهنااا وحاد  ما  األشااااص ا النظاا  واهن ااار وتا تر صاراع إىل األمار ينتها 
داخاال األساار  الااي أاادد ف هااا عاادد ماا  األدوار أي أن ال اارد ياادرك  اؼبت اااعل، ويشااكل كاال ماانهم م قاا  وو اا 

معايري وت قعات الدور ال ى أدد  ل  األعضا  اآلخارون يف األسار  وينساب هنا إل ا  وإىل سال ك  فاعبماعا  اؼبرجع ا  
ه  الي ربدد ت قعات دور  يف م قف مع،  وم  خات  تصا ر  ل اتا  وما  و فها  يقا   بالادور  -ألسر وه  ا-

وتااادرس األسااار  بطريااا  مباشااار مااا  خااات  ربل ااال الت ااااعتت الظااااهر  بااا، األعضاااا  أي ت ااااعتت  .اؼبساااند إل ااا 
اإلطااار وحاادات دراسااات  حي  ق ااامهم باااألدوار اؼبسااند  إلاا هم. فالاادور عنصاار أساساا  حي بنااا  األساار  وأاادد هاا ا

 .السل ك والت اعل والشا  ن س  والعتقات الثتث  
                                                           

)قااان ن عتقااات العماال والئحتاا  التن   ياا (  صاادر يف  2010لساان   12للم يااد أنظاار: مااؤسبر الشااعب العااا   قااان ن رقاام  (1)
 مدين  سرت  ل ب ا  ال صل الثال  28-01-2010

https://security-legislation.ly/ar/node/31973
https://security-legislation.ly/ar/node/31973
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دراساا  و ت سااري هاا ا الت اعاال؛ و ت اعاال ال اارد ماا  ب ئتاا  االجتماع اا   وعتقاتاا  ماا  اآلخااري     نظرياا  الاادوروت  ااا 
لباااات األدوار م  ااا عات متعااادد  مثااال أدوار ال ااارد  واألسااار   واعبماعاااات الصاااغري   والت افااا  االجتمااااع   ومتط

 ومسؤول اهتا وفقاً للمعايري الثقاف   ومدى الت ا  ال رد هبا أو ع    عنها.
 أكثار أو مع نا   مكانا   ثلا ن الا ي  األفاراد يقا   هباا الاي السال ك   احملركاات أو الصا ات عا  عباار  فالادور     

 ال وجا  فماثت دور ( 1ت ااعل ) م قاف يف ال ارد هباا يقا   أعماا  أو ألفعا  متعلما   منط   سلسل  اجتماع ا والدور
 وما  ناح ا  يف عمل ا  االساتقرار األساري ما  عدما . سا ؤثر والعمل  ذلك اؼبن   م  ت اعلها خت  م  العامل  األ 

 ؽب ا الدور.. أدائ  عند منس م   ري متطلبات ي اج  ال رد عندما أد  ال ي الدور صراع هناك أخرى

وأخرياات  العمال  ومتطلباات األسار  با، اؼب ازنا  يف اؼبثاا   يان ح  ساب ل علا  تالعاامت النساا  بعا  إن     
 آخار  دور إىل دور ما  االنتقاا  عا  رباد  أن الاي  كا  الادور اساتمراري  عاد  وهنااك كباري. بضاغ  يشاعرن

 الا و  كادعم اؼبناسب  الدعم يتطلب اؼبن    وفبا خار  العامل  دور إىل اؼبن   داخل العامل  دور كاالنتقا  م 
 (2).الدور وذلك الستمراري  الدور  نظا  ع  اؼبعل مات ت فر وك لك األسر  اآلخري   أفراد أو

 اجملتما  إماداد ياؤدي إىل يف اجملتما  الل ا  اؼبنا   خاار  التئا  يعملا  اؼبت وجاات النساا  أعاداد ارت ااع نإ       
 ربق ا  إىل باإل ااف   األساري  اؼبع شا  مسات ى فا ور  االقتصاادي لتحق ا  النما  العاامل، ما  كباري  دب م عا 
 ألنا  ؛أساري وظ  ا   ارر إىل خاار  اؼبنا   اؼبت وجا  اؼبارأ  عمال ياؤدي أخرى ناح   العامل   وم  اؼبرأ  استقتل  

 يف ب، ال وج، العمل لتقس م وال ظائف األدوار تضار ت ػبللا ؽب ا عل  األبنا   ونت    اآلبا  إشرا  يضعف
. الل ا  يف اجملتما  األسار ما  كثاري عناد ما  الضارورات  (اػبادماالعاملا  اؼبن ل ا  ) دوجا   أصابا ؛ لا ااألسري البنا 

 الو   للابع  ملحا  واجتماع ا  وظ   ا   ارور  ب ات األسار  الل ب ا  اغبديثا  أصابا يف اػبادما  ومشاارك   جا دف
 وتنظ اف الطعاا  وربضاري إعاداد يف اؼباتل ا األدوار  ما  األساسا  ا متطلباهتا يف عنهاا االساتغنا  األسار   ساتط ت

 اخل... ال وج،   ا  يف ومراقب  األط ا  اؼبسك 
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 االجتماع    جامع  السلطان قاب س
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 ثالثاً: منهج وأسلوب الدراسة

 منهج الدراسة)أ(: 
اسااتاد  الباحثااان يف هاا   الدراساا  اؼباانه  ال صاا   التحل لاا   الاا ي "يهااد  إىل صباا  اغبقااائ  والب انااات       

ويعتماد علا  دراسا  كما "  (.1اول  ت سري ه   اغبقائ  والب انات ت سرياً كاف اً")ع  ظاهر  أو م قف مع، م  ؿب
 (  2.)"ال اق  أو الظاهر  كما ت جد يف ال اق  ويهتم ب ص ها وص اً دق قاً ويعل عنها تعبرياً ك  ً ا أو تعبرياً كمً ا

ؼبنااز  يف اجملتما  الل ا  لادى إن ه ا البح  ن خير  ع  ذلك  ح   أاو  وصف ظاهر  انتشار عامتت ا    
 .ط اف أع ن  م  األسر يف ؾبتم  مدين  زل نت دباتلف 

 يف ب تهم. يستادم ن عامل  من   دبدين  زل نت ال ي  القاطن  س   تقتصر الدراس  عل  األسرو       

 مجاالت الدراسة:)ب(: 
 .الشما  الغر  يف ل ب ا مدين  زل نت  إحدى مدنوه  ن الدراس   مكااجملا  اؼبكاه: ويقصد ب  

اجملااا  البشاااري: ويقصااد بااا  ؾبتمااا  البحاا  الااا ي مت التعامااال معاا  عبمااا  اؼبعل ماااات والب انااات اؼبتعلقااا  بالدراسااا   
 .من   عامل تستاد  الي   س ا  كانت م ظ   أو  ري ذلك األسراؼب دان    ح   مت صب  الب انات م  ربات 

يف ال ااااااي  اؼبمتااااااد  ماااااا   اؼب دان اااااا  لاااااا م  ؽباااااا   الدراساااااا  عبماااااا  الب اناااااااتاجملااااااا  الاااااا م :  كاااااا  ربديااااااد اجملااااااا  ا
  08/11/2022إىل   15/08/2022

 أداة الدراسة:)ج(: 
مااا  قااادر  علااا  صبااا    ؼباااا لااا لدراسااا .؛كاااأدا  عبمااا  الب اناااات مااا  ع نااا  ا   اناعتمااادت الدراسااا  علااا  االساااتب      

 علا  احتا ىوف  تسااؤالت الدراسا  و   ان   وُصمم االستب  وإمكانات مادي  مقب ل ً الب انات يف زم  قصري نسب 
 فقر  مقسم  عل  ست  ؿباور وه :( 40)

                                                           

 213  ص 1988قاهر   مكتب  وهب  عبدالباس  ؿبمد حس   أص   البح  االجتماع   ال (1)
 247  ص 2004ذوقان عب دات  وآخرون  البح  العلم : م ه م  وادوات  وأسال ب   الرياض  دار اسام    (2)
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 احمل ر األو : بتعل  بالب انات األساس   لربات الب  ت  وتضم  ست فقرات.

 احمل ر الثاه: يتعل  بالص ات واػبصائ  االجتماع   لعامتت اؼبناز   وتضم  شباه فقرات.

 عل  بأسبا  استادا  األسر  لعامتت اؼبناز   وتضم  شباه فقر .احمل ر الثال : يت

 احمل ر الراب : يتعل  باألعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  داخل األسر   وتضم  طبس فقرات. 

 احمل ر اػبامس  ويتعل  باإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  عامتت اؼبناز   وتضم  سب  فقرات.

ويتعلااا  بالصاااع بات الاااي ت اجااا  األسااار  الل ب ااا  مااا  اساااتادا  عاااامتت اؼبنااااز   وتضااام  سااات احملااا ر الساااادس: 
 فقرات.

   :الدراسة بمجتمعالتعريف  )د(:  
جها  الشاما   وتطال علا  البحار األبا   اؼبت سا  بسااحل ما   ليبيمو تق  مدينا  زل انت يف اعبها  الغرب ا  ما       
 18 ااااًل  وترت اا  علاا  سااطا البحاار  28/32شاارقاً  ودائاار  عاارض  34/14ك لاا  مااي خاا  طاا     50ط لاا  

( ويغلاااب علااا  نشااااط ساااكاهنا العمااال بال راعاااا  1) ك لاااا مي  158العاصااام   طمممراب   شااارق   تبعاااد عااا و   ماااياً 
 (2)ألف نسم  وف  إحصائ ات اجمللس البلدي زل نت". 250ويت اوز "عدد سكاهنا  والت ار .

 :مجتمع الدراسة)ه(: 
 .دبدين  زل نت عامتت مناز  الي تستاد يتك ن ؾبتم  الدراس  م  صب   األسر       

 عينة الدراسة:)و(: 
كااار    بأسااال  خت اااار الا ت طريقااا   وكاناااتساااتاد  دبن ؽباااا عاملااا سااار  أ ( ربااا 90ع نااا  الدراسااا  تك نااات مااا  )     
  حب اا  مت االخت ااار علاا  ماارحلت،  ف اا  اؼبرحلاا  األوىل اعتمااد الباحثااان علاا  اؼبعرفاا  الشاصاا   وعتقاااهتم الااثل 

( أسر  تستاد  عامتت مناز   ويف اؼبرحل  الثان ا  مت الطلاب ما  األسار الساابق  22حديد عدد )االجتماع   بت
( أسار   وها  90( أسار جدياد   وبعاد اساتبعاد األسار اؼبتكارر  وصال العادد الكلا  )4أن تعرفنا كل أسر  بعدد )

 ح م الع ن .

                                                           

 .170   ص1968الطاهر أضبد ال اوي  مع م البلدان الل ب    طرابلس  دار االرباد العر  للطباع    (1)
 2022-10-30  زل نت  بتاريخ مقابل   مدير مكتب األسكان  بلدي (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
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 رابعاً: عرض وتحليل البيانات:

 لعامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب  .)أ(: الص ات واػبصائ  االجتماع   

 عمر العامل :-1

 (1جدو  رقم )

 ي  ا ت زي  أفراد الع ن  عل  عمر عامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب  

 النسب  العدد فئات العمر

عاماً  17 -14  6 %6.7 

عاماً  25 -18  44 %48.9 

عاماً  30 -26  27 %30.0 

عاماً فأكثر 31م    13 14.4% 

 % 100 90 اجملم ع

عاا  بنساب   30-18( أن أكال فئا  لعمار عاامتت اؼبنااز  يف األسار  الل ب ا  تاياو  با، 1يتضا ما  جادو  )   
 17 -14%(  وأن فئا  العمار با، 14.4%( م  الع ن   وأن ال ئ  الي ف سا الثتث، عاا  سبثال نساب  )78.9)

 %( م  الع ن . 6.7عا  سبثل نسب  )

متت اؼبنااااز  مااا  اعبنسااا   عااااتساااتاد   دب تمااا  زل ااانت الل ب ااا  األسااار الدراسااا  أن جنسااا   العاملااا : تبااا، مااا -2
 %  100بنسب   األفريق  

بنسااااب   تسااااتاد  عاملاااا  واحااااد  فقاااا  دب تماااا  زل اااانتالل ب اااا   األساااارعاااادد العااااامتت: تباااا، ماااا  الدراساااا  أن -3
100% 
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 لغ  العامل :-4
 (2جدو  رقم )

 اؼبناز  يف األسر  الل ب   ي  ا ت زي  أفراد الع ن  عل  لغ  عامتت
 النسب  العدد اللغ 
 5.6% 5 العرب  

 62.2% 56 االنكل  ي 
 3.3% 3 ال رنس  

 %28.9 26 لغات أفريق  
 % 100 90 اجملم ع
( أن اللغااا  االنكل  ياا  هاا  أكثااار لغاا  اسااتاداماً لعااامتت اؼبنااااز  يف األساار  الل ب اا  بنساااب  2يتضااا ماا  جاادو  )

%(  وتااااأيت اللغاااا  العرب اااا  واللغاااا  28.9ناااا   و تااااأيت اللغااااات األفريق اااا  يف اليت ااااب بنسااااب  )%( ماااا  الع 62.2)
 %( عل  الت ايل.3.3%( و )5.6ال رنس   أقل اللغات استاداما لعامتت اؼبناز  بنسبي  )

 ديان  العامل :-5
 (3جدو  رقم )

  ب  ي  ا ت زي  أفراد الع ن  عل  ديان  عامتت اؼبناز  يف األسر  الل
 النسب  العدد الديان 

 73.3% 66 اإلست 
 23.3% 21 اؼبس ح  

 %3.3 3 ديان  أخرى
 % 100 90 اجملم ع

 
( أن اإلست  ه  الدي  األكثر انتشاراً لعامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب   بنسب  3يتضا م  جدو  )   

%(  وتأيت ديان  أخرى ه  نسب  23.3%( م  الع ن   و تأيت الديان  اؼبس ح   يف اليت ب بنسب  )73.3)
 %(.3.3 ع    وه  )
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 إقام  العامل :-6
 (4جدو  رقم )

 ي  ا ت زي  أفراد الع ن  عل  إقام  عامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب  
 النسب  العدد مكان اإلقام 

 84.4% 76 مق م  بشكل دائم بالب ت
 %15.6 14  ري مق م  بالب ت

 % 100 90 اجملم ع
( أن إقاماا  العاملاا  بشااكل دائاام بالب اات هاا  األكثاار بالنسااب  لعااامتت اؼبناااز  يف األساار  4ا ماا  جاادو  )يتضاا   

 %(.15.6%( م  الع ن   و تأيت اإلقام  خار  الب ت أقل يف اليت ب بنسب  )84.4الل ب   بنسب  )
 أجر  العامل  الشهري :-7

 (5جدو  رقم )
 ت اؼبناز  يف األسر  الل ب  ي  ا ت زي  أفراد الع ن  عل  أجر  عامت

 النسب  العدد األجر  الشهري 
 6.7% 6 دينار 500 – 300م  
 7.8% 7 دينار 750 -501م  
 82.2% 74 دينار 1000 -751م  

 %3.3 3 دينار فأكثر 1001م  
 % 100 90 اجملم ع  

تشااكل هاا   ال ئاا  دينااار  ح اا   1000 – 751( أن مناا  أجاار  العاملاا  تااياو  باا، 5يتضااا ماا  جاادو  )   
%(  وتااااأيت فئااااي 7.8دينااااار يف اليت ااااب بنسااااب  ) 750 -501%( ماااا  الع ناااا   و تااااأيت ال ئاااا  82.2نسااااب  )

%( و 6.7ديناااار( أقااال ال ئاااات ألجااار  عاااامتت اؼبنااااز  بنسااابي  )1000ديناااار( و )أكثااار مااا  300-500)
 %( عل  الت ايل. 3.3)
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 طريق  است ت  العامل :-8

 (6جدو  رقم )

 زي  أفراد الع ن  عل  طريق  است ت  عامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب  ي  ا ت  

 النسب  العدد طريق  االست ت 

 13.3% 12 مكتب استادا  باؼبدين 

 80.0% 72 األقار  واؼبعار 

 %6.7 6 العمال  العار  

 % 100 90 اجملم ع

 

 ت  عامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب   ( أن األقار  واؼبعار  هم األكثر الطرسا الست6يتضا م  جدو  )   
%(  وتأيت 13.3%( م  الع ن   و يأيت مكتب االستادا  الثاه يف طريق  االست ت  بنسب  )80بنسب  )

 %(.6.7يف اآلخر طريق  العمال  العار   بنسب  )
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 ) (:أهم أسبا  استادا  عامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب   دب تم  زل نت حسب أمه تها:

 ( 7جدو  رقم ) 

 ي  ا األمه   النسب   ألسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  مرتب  ترت با تنازل ا

.ر
  

 ال زن اؼبئ ي ال س  اؼبرجا اسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز 

 85% 3.4000 ح م اؼبن   كبري جداً  

 82.77778% 3.3111 ل   نت    اؼبرضعد  قدر  رب  الب ت للق ا  بال اجبات اؼبن   

 80.27778% 3.2111 عدد أفراد األسر  أكثر م  سبع  أفراد 

 63.05556% 2.5222 عمل اؼبرأ  خار  اؼبن   وعد  قدرهتا عل  رعاي  أسرهتا 

 62.22222% 2.4889 ع   أحد ال الدي  أو كتمها بسبب اؼبرض وكل الس  

 61.94444% 2.4778 م  إعاق  جسدي   أو عقل  وج د أحد أفراد األسر  يعاه  

 48.33333% 1.9333 رخ  أجر  العامتت 

 43.33333% 1.7333 تقل د أسر أخرى لديها عامتت مناز  

لعامتت اؼبناز  م   ( ال ي ي  ا األمه   النسب   ألسبا  استادا  األسر  الل ب  7يتضا م  جدو  رقم )
%( و يل  يف اؼبرتب  الثان   عد  85يف اؼبرتب  األوىل ح م اؼبن   كبري ب زن مئ ي )وجه  نظر أفراد الع ن  يأيت 

%( و يل   عدد أفراد األسر  أكثر 82.78قدر  رب  الب ت الق ا  بال اجبات اؼبن ل   نت    اؼبرض ب زن مئ ي )
رعاي  أسرهتا ب زن مئ ي  وعد  قدرهتا عل  %(  و يل   عمل اؼبرأ  خار  اؼبن  80.28م  سبع  ب زن مئ ي )
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%(  و 62.22ِل الس  ب زن مئ ي )هما بسبب اؼبرض وك %(  و يل   ع   أحد ال الدي  أو كل63.06)
 .%(61.94يل   وج د أحد أفراد األسر  يعاه م  إعاق  جسدي  أو عقل   ب زن مئ ي )

تم استبعادمها م  أسبا  استادا  أما سببا رخ  أجر  العامتت  وتقل د أسر أخرى لديها عامتت مناز   ف
%( و  48.33األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  غبصل مها عل  نسب مئ ي   ع    وه  عل  الت ايل )

(43.33 .)% 

 حسب أمه تها: دب تم  زل نت األعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب  أهم ) (: 

 ( 8جدو  رقم ) 

 تنازل اً  مرتب  ترت باً  لألعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب  ي  ا األمه   النسب   

 ال زن اؼبئ ي ال س  اؼبرجا االعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب   ر. 

 95.55556% 3.8222 النظاف  وترت ب اؼبن   و سل وك  اؼبتبسأعما   

 65% 2.6000   األ االعتنا  باألط ا  عند   ا 

 57.22222% 2.2889 األعما  الشاص   للمعاسا واؼبر   وكبار الس  

 56.38889% 2.2556 التس سا وشرا  حاج ات الب ت 

 45.55556% 1.8222 الطبخ وتقدمي الطعا  والشرا  ألفراد األسر  

داخل األسر   امتت اؼبناز علألعما  الي تق   هبا ( ال ي ي  ا األمه   النسب   8يتضا م  جدو  رقم )
النظاف  وترت ب اؼبن   و سل وك  اؼبتبس ب زن أعما  أيت يف اؼبرتب  األوىل ت .م  وجه  نظر أفراد الع ن الل ب   

%( و يل   65ب زن مئ ي ) االعتنا  باألط ا  عند   ا  األ يف اؼبرتب  الثان    ها%( و يل 95.56مئ ي )
%(  و يل   التس سا وشرا  حاج ات 57.2ؼبر   وكبار الس  ب زن مئ ي )األعما  الشاص   للمعاسا وا

أما عمل الطبخ وتقدمي الطعا  والشرا  ألفراد األسر  فقد ربصل عل  و .%(56.39الب ت ب زن مئ ي )
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%(  وؽب ا مت استبعاد ه ا العمل م  األعما  الي تق   هبا عامتت 45.56نسب   ع    وه  )
 سر  الل ب  .اؼبناز  داخل األ

 )د(: أهم اإلجرا ات الي تق   هبا األسر  الل ب   دب تم  زل نت م  عامتت اؼبناز  حسب أمه تها: 

 ( 9جدو  رقم ) 

 تنازل اً  م  عامتت اؼبناز  مرتب  ترت باً األسر  الل ب   ي  ا أهم اإلجرا ات الي تق   هبا 

 ال زن اؼبئ ي ال س  اؼبرجا عامتت اؼبناز اإلجرا ات الي تق   هبا األسر  الل ب   م   ر. 

 92.77778% 3.7111 حس  اؼبعامل  واالحيا  والتقدير لعامتت اؼبناز  

 90.55556% 3.6222 إجرا  الكشف الط  الدوري لعامتت اؼبناز  

 47.5% 1.9000 وج د أوراسا ثب ت   قان ن   لعامتت اؼبناز  

 45.55556% 1.8222 ؼبناز إبرا  عقد استادا  م  عامتت ا 

 45.27778% 1.8111 معرف  التشريعات الي تنظم خدم  عامتت اؼبناز  

 44.44444% 1.7778 االشياك يف الضمان االجتماع  لعامتت اؼبناز  

 43.88889% 1.7556 وج د إذن مسب  م  وزار  العمل الستادا  عامتت اؼبناز   

عامتت لإلجرا ات الي تق   هبا األسر  الل ب   م  ا األمه   النسب   ( ال ي ي  9يتضا م  جدو  رقم )
أيت يف اؼبرتب  األوىل حس  اؼبعامل  واالحيا  والتقدير لعامتت اؼبناز  ت . ح  م  وجه  نظر أفراد الع ن  اؼبناز 

ناز  ب زن مئ ي %( و يل  يف اؼبرتب  الثان   إجرا  الكشف الط  الدوري لعامتت اؼب92.78ب زن مئ ي )
(90.56)%. 

 أما اإلجرا ات الي ربصلت عل  نسب  ع    ألمه تها بالنسب  ألفراد الع ن  فه  كالتايل:
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 إبرا  عقد استادا  م  عامتت اؼبناز %(  و 47.5وج د أوراسا ثب ت   قان ن   لعامتت اؼبناز  ب زن مئ ي )
%(  و 44.44ماع  لعامتت اؼبناز  ب زن مئ ي )%(  و االشياك يف الضمان االجت45.56ب زن مئ ي )

 %(.43.89اؼبناز  ب زن مئ ي ) ذن مسب  م  وزار  العمل الستادا  عامتتوج د إ

 )ها(: أهم الصع بات الي ت اج  األسر  الل ب   م  استادا  عامتت اؼبناز  حسب أمه تها: 

 ( 10جدو  رقم ) 

 تنازل اً  عامتت اؼبناز  مرتب  ترت باً  م  استادا  ل ب  األسر  ال ت اج الي الصع بات ي  ا أهم 

عامتت اؼبناز  يف األسر   استادا  الصع بات اؼبيتب  عل  ر. 
 الل ب  

 ال زن اؼبئ ي ال س  اؼبرجا

 82.5% 3.3000 بسبب اختت  اللغ  والعادات معهمصع ب  الت اصل والت اهم  

 37.5% 1.5000 ت از م  عامتت اؼبناز التعرض للسرق  والنهب واالحت ا  واالب 

 35.55556% 1.4222 هرو  عامتت اؼبناز  بدون علم مسب  

فبارس  عامتت اؼبناز  طق س كالشع ذ  وقرا  الكف وما  
 إل ها 

1.3222 
%33.05556 

 33.05556% 1.3222 وج د أمراض معدي  عند عامتت اؼبناز  

 28.05556% 1.1222 م االجتماع  ق الاش  م  تعل م األبنا  سل ك ات وق م ال تتم 

للصع بات الي ت اج  األسر  الل ب   م  استادا  ( ال ي ي  ا األمه   النسب   10يتضا م  جدو  رقم )
بسبب اختت  اللغ  والعادات  معهمصع ب  الت اصل والت اهم  ه  م  وجه  نظر أفراد الع ن  عامتت اؼبناز 

 .%(82.5ب زن مئ ي )

 الصع بات لي ربصلت عل  نسب  ع    ألمه تها بالنسب  ألفراد الع ن  فه  كالتايل: أما
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هرو  عامتت %(  و 37.5ب زن مئ ي ) التعرض للسرق  والنهب واالحت ا  واالبت از م  عامتت اؼبناز 
  الكف فبارس  عامتت اؼبناز  طق س كالشع ذ  وقرا%(  و 35.56ب زن مئ ي ) اؼبناز  بدون علم مسب 

تعل م األبنا  %(  و 33.06ب زن مئ ي لكل منهما )وج د أمراض معدي  عند عامتت اؼبناز    و وما إل ها
 %(.28.06ب زن مئ ي ) الل ب   جتماع  ق م االالسل ك ات وق م ال تتماش  م  

العمر  )و(: هل هناك اختت  يف أسبا  استادا  عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب  : حسب متغريات 
 واؼبهن   وح م األسر   واغبال  الصح    والدخل  ون ع السك ؟

 هل هناك اختت  يف أسبا  استادا  عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغري العمر؟ -1

 (11جدو  )

 يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن   ألسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  حسب متغري
 العمر

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات فئات العمر

 3.35410 19.6667 9 سن  30 -18م  

 2.09762 19.0000 6 سن  40 -31م  

 2.85504 21.2857 35 سن  50 – 41م  

 3.58048 21.5250 40 سن  فأكثر 51م  

 3.25413 21.0778 90 اجملم ع
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 (12جدو  )                                                    

لعامتت اؼبناز  حسب  لتباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  ألسبا  استادا  األسر  الل ب  ي  ا نتائ  ربل ل ا
 متغري العمر

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.169 1.720 17.779 3 53.338 ب، اجملم عات

 10.339 86 889.118 داخل اجملم عات

  89 942.456 جملم ع الكل ا

لعامتت اؼبناز   ( أن ال روسا ب، مت سطات فئات العمر ألسبا  استادا  األسر  الل ب  12يتب، م  اعبدو  رقم )
(  86  3(  وبدرجي حري  )1.72( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05 ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

با  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  ال زبتلف باختت  فئات العمر ألفراد وتد  ه   النت    عل  أن أس
 الع ن .

 هل هناك اختت  يف أسبا  استادا  عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغري اؼبهن ؟ -2

 (13جدو  )

 عامتت اؼبناز  حسب متغري اؼبهن يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن   ألسبا  استادا  األسر  الل ب   ل

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات ن ع اؼبهن 

 3.54069 20.9412 51 رب  ب ت

 2.98023 21.1034 29 معلم 

 2.62679 21.7000 10 عمل خاص

 3.25413 21.0778 90 اجملم ع



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

[336] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                0772 2710 -446× (Print) 
 

 

 

 

 (14جدو  )

الع ن  ألسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد 
 حسب متغري اؼبهن 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.799 0.225 2.421 2 4.842 ب، اجملم عات

 10.777 87 937.613 داخل اجملم عات

  89 942.456 اجملم ع الكل 

( أن ال روسا ب، مت سطات أن اع اؼبه  ألسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت 14، م  اعبدو  رقم )يتب
(  وبدرجي 0.225( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05اؼبناز   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

امتت اؼبناز  ال زبتلف (  وتد  ه   النت    عل  أن أسبا  استادا  األسر  الل ب   لع87  2حري  )
 باختت  ن ع اؼبهن  ألفراد الع ن .
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 هل هناك اختت  يف أسبا  استادا  عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغري ح م األسر ؟-3

 (15جدو  )

يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن   ألسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  حسب متغري 
 األسر  ح م

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات ح م األسر 

 4.08990 20.0000 12 فردي 

 4.18994 21.4444 18 أفراد 6 -3م  

 2.78785 20.7551 49 أفراد 10 – 7م  

 1.44600 23.0909 11 أفراد 10أكثر م  

 3.25413 21.0778 90 اجملم ع

 (16جدو  )

باي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  ألسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  ي  ا نتائ  ربل ل الت
 حسب متغري ح م األسر 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.099 2.160 22.014 3 66.041 ب، اجملم عات

 10.191 86 876.415 داخل اجملم عات

  89 942.456 اجملم ع الكل 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

[338] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                0772 2710 -446× (Print) 
 

 

 

 

( أن ال روسا ب، مت سطات فئات ح م األسر  ألسبا  استادا  16يتب، م  اعبدو  رقم )
( احملس ب  F(  إذ كانت ق م  )0.05األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

ل  أن أسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت (  وتد  ه   النت    ع86  3(  وبدرجي حري  )2.16)
 اؼبناز  ال زبتلف باختت  ح م األسر  ألفراد الع ن .

 هل هناك اختت  يف أسبا  استادا  عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغري اغبال  الصح  ؟-4

 (17جدو  )

سر  الل ب   لعامتت اؼبناز  حسب اغبال  يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن   ألسبا  استادا  األ
 الصح   لألسر 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات اغبال  الصح  

 3.28698 20.8235 68 صب   أفراد األسر  أصحا 

أحد أفراد األسر  كبري يف 
 الس  مري 

16 22.2500 3.25576 

أحد أفراد األسر  م  ذوي 
 االحت اجات اػباص 

3 23.0000 0.00000 

وج د كبري الس  وواحد م  
 ذوي االحت اجات اػباص  معاً 

3 18.6667 1.52753 

 3.25413 21.0778 90 اجملم ع
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 (18جدو  )

ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  ألسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  
 حسب متغري اغبال  الصح   لألسر 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.158 1.773 18.302 3 54.907 ب، اجملم عات

 10.320 86 887.549 داخل اجملم عات

  89 942.456 اجملم ع الكل 

ا  استادا  األسر  الل ب   ( أن ال روسا ب، مت سطات فئات اغبال  الصح   ألسب18يتب، م  اعبدو  رقم )
(  1.773( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05لعامتت اؼبناز   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

(  وتد  ه   النت    عل  أن أسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  ال 86  3وبدرجي حري  )
 ن .زبتلف باختت  اغبال  الصح   ألسر أفراد الع 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 هل هناك اختت  يف أسبا  استادا  عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغري دخل األسر ؟-5

 (19جدو  )

يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن   ألسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  حسب متغري دخل 
 األسر 

 اؼبع اري االكبرا  اؼبت س  اغبسا  التكرارات فئات الدخل

 3.88054 21.1000 30 دينار2000 – 1000م  

 2.50146 21.4211 19 دينار 3500 -2001م  

 2.57183 21.7143 21 دينار 5000 – 3501م  

 3.47131 20.0500 20 دينار 5000أكثر م  

 3.25413 21.0778 90 اجملم ع

 (20جدو  )

الع ن  ألسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  حسب  ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد
 متغري دخل األسر 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.395 1.004 10.629 3 31.888 ب، اجملم عات

 10.588 86 910.567 داخل اجملم عات

  89 942.456 اجملم ع الكل 
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( أن ال روسا ب، مت سطات فئات الدخل ألسبا  استادا  األسر  الل ب   20يتضا م  اعبدو  رقم )
(  1.004( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05لعامتت اؼبناز   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

   لعامتت اؼبناز  ال (  وتد  ه   النت    عل  أن أسبا  استادا  األسر  الل ب86  3وبدرجي حري  )
 زبتلف باختت  دخل أسر  أفراد الع ن .

 أسبا  استادا  عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغري ن ع السك ؟ هل هناك اختت  يف-6

 (21جدو  )

ز  يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن   ألسبا  استادا  األسر  الل ب   دب تم  زل نت لعامتت اؼبنا
 حسب متغري ن ع السك 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات سك  األسر 

 3.94181 20.4167 12 شق  يف عمار 

 2.97479 21.2600 50 من   أر   مستقل

 2.83823 20.5000 10 من   م  دوري  أو أكثر

 3.86538 21.3333 18 ف ت كبري 

 3.25413 21.0778 90 اجملم ع

 

 

 

 

 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 (22جدو  )

ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  ألسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  
 حسب متغري ن ع السك 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.788 0.352 3.806 3 11.419 ب، اجملم عات

 10.826 86 931.037 تداخل اجملم عا

  89 942.456 اجملم ع الكل 

( أن ال روسا ب، مت سطات ن ع السك  ألسبا  استادا  األسر  الل ب   22نستنت  م  اعبدو  رقم )
(  0.352( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05لعامتت اؼبناز   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

تد  ه   النت    عل  أن أسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز  ال (  و 86  3وبدرجي حري  )
 زبتلف باختت  ن ع السك  ألسر  أفراد الع ن .

)ز(: هل هناك اختت  يف األعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغريات العمر  
 ل  ون ع السك ؟واؼبهن   وح م األسر   واغبال  الصح    والدخ

 هل هناك اختت  يف األعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغري العمر؟ -1
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[343] 
 

 

 

 (23جدو  )

 يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن  ألعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   حسب متغري العمر

 كبرا  اؼبع ارياال اؼبت س  اغبسا  التكرارات فئات العمر

 1.45297 12.1111 9 سن  30 -18م  

 1.96638 12.3333 6 سن  40 -31م  

 1.96695 12.8857 35 سن  50 – 41م  

 1.89990 12.9250 40 سن  فأكثر 51م  

 1.88128 12.7889 90 اجملم ع

 

 (24جدو  )

عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   حسب  ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  ألعما 
 متغري العمر

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.617 0.599 2.150 3 6.449 ب، اجملم عات

 3.588 86 308.540 داخل اجملم عات

  89 314.989 اجملم ع الكل 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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( أن ال روسا ب، مت سطات فئات العمر ألعما  عامتت اؼبناز  داخل 24يتب، م  اعبدو  رقم )
(  0.599( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05األسر  الل ب    ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

(  وتد  ه   النت    عل  أن أعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   ال زبتلف 86  3وبدرجي حري  )
   فئات العمر ألفراد الع ن .باختت

 هل هناك اختت  يف األعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغري اؼبهن ؟ -2

 (25جدو  )

 يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن   ألعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   حسب متغري اؼبهن 

 االكبرا  اؼبع اري ؼبت س  اغبسا ا التكرارات ن ع اؼبهن 

 1.70282 12.6863 51 رب  ب ت

 2.14786 12.5517 29 معلم 

 1.63299 14.0000 10 عمل خاص

 1.88128 12.7889 90 اجملم ع

 

 

 

 

 

 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
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 (26جدو  )

متغري  ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  ألعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   حسب
 اؼبهن 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.092 2.456 8.418 2 16.836 ب، اجملم عات

 3.427 87 298.153 داخل اجملم عات

  89 314.989 اجملم ع الكل 

عما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب    ري ( أن ال روسا ب، مت سطات ن ع اؼبهن  أل26يتضا م  اعبدو  رقم )
(  87  2(  وبدرجي حري  )2.456( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

 وتد  ه   النت    عل  أن أعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   ال زبتلف باختت  ن ع اؼبهن  ألفراد الع ن .

 ك اختت  يف األعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغري ح م األسر ؟هل هنا -3

 (27جدو  )

 يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن   ألعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   حسب متغري ح م األسر 

 ياالكبرا  اؼبع ار  اؼبت س  اغبسا  التكرارات ح م األسر 

 1.28806 13.2500 12 فردي 

 2.45549 13.5000 18 أفراد 6 -3م  

 1.73205 12.4286 49 أفراد 10 – 7م  

 1.79393 12.7273 11 أفراد 10أكثر م  

 1.88128 12.7889 90 اجملم ع



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 (28جدو  )

األسر  الل ب   حسب ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  ألعما  عامتت اؼبناز  داخل 
 متغري ح م األسر 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.164 1.743 6.019 3 18.057 ب، اجملم عات

 3.453 86 296.932 داخل اجملم عات

  89 314.989 اجملم ع الكل 

مت سطات ح م األسر  ألعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر   ( أن ال روسا ب،28يتضا م  اعبدو  رقم )
(  وبدرجي حري  1.743( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05الل ب    ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

(  وتد  ه   النت    عل  أن أعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   ال زبتلف باختت  ح م 86  3)
 فراد الع ن .األسر  أل

 

 

 

 

 

 

 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
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هل هناك اختت  يف األعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغري اغبال  الصح    -4
 لألسر ؟

 (29جدو  )

يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن   ألعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   حسب اغبال  
 الصح   لألسر 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  تكراراتال اغبال  الصح  

 1.69697 12.4706 68 صب   أفراد األسر  أصحا 

أحد أفراد األسر  كبري يف 
 الس  مري 

16 13.9375 2.11246 

أحد أفراد األسر  م  ذوي 
 االحت اجات اػباص 

3 12.6667 3.21455 

وج د كبري الس  وواحد م  
 ذوي االحت اجات اػباص  معاً 

3 14.0000 1.00000 

 1.88128 12.7889 90 اجملم ع

 

 

 

 

 

 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 (30جدو  )

ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  ألعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   حسب 
 متغري اغبال  الصح   لألسر 

 ل مست ى الدال Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.024 3.292 10.815 3 32.444 ب، اجملم عات

 3.285 86 282.545 داخل اجملم عات

  89 314.989 اجملم ع الكل 

( أن ال روسا ب، مت سطات اغبال  الصح   ألعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  30يتب، م  اعبدو  رقم )
(  وبدرجي حري  3.292( احملس ب  )Fإذ كانت ق م  )(  0.05الل ب    ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

(  وتد  ه   النت    عل  أن أعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   ال زبتلف باختت  اغبال  86  3)
 الصح   ألسر  أفراد الع ن .
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 ري دخل األسر ؟هل هناك اختت  يف األعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغ -5

 (31جدو  )

يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن   ألعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   حسب متغري دخل 
 األسر 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات فئات الدخل

 2.18905 12.6333 30 دينار2000 – 1000م  

 1.89336 13.1579 19 دينار 3500 -2001م  

 1.48805 13.2857 21 دينار 5000 – 3501م  

 1.63111 12.1500 20 دينار 5000أكثر م  

 1.88128 12.7889 90 اجملم ع

 (32جدو  )

ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  ألعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   حسب 
 متغري دخل األسر 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات  مصدر التباي

 0.195 1.601 5.553 3 16.660 ب، اجملم عات

 3.469 86 298.329 داخل اجملم عات

  89 314.989 اجملم ع الكل 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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( أن ال روسا ب، مت سطات الدخل ألعما  عامتت اؼبناز  داخل 32يتب، م  اعبدو  رقم )
(  1.601( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05ر  الل ب    ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )األس

(  وتد  ه   النت    عل  أن أعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   ال زبتلف 86  3وبدرجي حري  )
 باختت  الدخل ألسر  أفراد الع ن .

 هبا عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب   حسب متغري ن ع السك ؟ هل هناك اختت  يف األعما  الي تق   -6

 (33جدو  )

يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن  ألعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   حسب متغري ن ع 
 السك 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات سك  األسر 

 2.22928 13.3333 12 شق  يف عمار 

 1.83403 13.0600 50 من   أر   مستقل

 1.43372 12.5000 10 من   م  دوري  أو أكثر

 1.75734 11.8333 18 ف ت كبري 

 1.88128 12.7889 90 اجملم ع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
 

[351] 
 

 

 

 (34جدو  )

ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  ألعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   حسب 
  ن ع السك متغري

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.072 2.418 8.167 3 24.502 ب، اجملم عات

 3.378 86 290.487 داخل اجملم عات

  89 314.989 اجملم ع الكل 

ا  عامتت اؼبناز  داخل األسر  ( أن ال روسا ب، مت سطات ن ع السك  ألعم34يتب، م  اعبدو  رقم )
(  وبدرجي حري  2.418( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05الل ب    ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

(  وتد  ه   النت    عل  أن أعما  عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب   ال زبتلف باختت  ن ع 86  3)
 السك  ألسر  أفراد الع ن .

هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف اإلجرا ات الي قامت هبا م  عامتت اؼبناز  حسب متغريات  ) (: هل
 العمر  واؼبهن   وح م األسر   واغبال  الصح    والدخل  ون ع السك ؟

 هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف اإلجرا ات الي قامت هبا م  عامتت اؼبناز  حسب متغري العمر؟ -1

 

 

 

 

 

 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 (35)جدو  

 يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  حسب متغري العمر

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات فئات العمر

 0.70711 16.3333 9 سن  30 -18م  

 2.33809 18.3333 6 سن  40 -31م  

 2.20884 16.6571 35 سن  50 – 41م  

 1.83694 15.9000 40 سن  فأكثر 51م  

 2.02124 16.4000 90 اجملم ع

 (36جدو  )

ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  حسب 
 متغري العمر

  ى الدالل مست Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.034 3.032 11.594 3 34.781 ب، اجملم عات

 3.823 86 328.819 داخل اجملم عات

  89 363.600 اجملم ع الكل 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
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( أن ال روسا ب، مت سطات فئات العمر لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  36يتب، م  اعبدو  رقم )
(  وبدرجي حري  3.032( احملس ب  )Fإذ كانت ق م  ) ( 0.05العامل  دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

(  وتد  ه   النت    عل  أن اإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  زبتلف باختت  فئات 86  3)
 العمر ألفراد الع ن .

تادا  معامل وؼبعرف  ق   االرتباط ب، اؼبتغريي   العمر  واإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل   مت اس
%( م  التباي  6.76(  وه ا يع  أن متغري العمر ي سر )0.26فكانت ق م  اؼبق اس ) E) ن )سبري ارتباط 

 يف اإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  عامتت اؼبناز .

  ؟هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف اإلجرا ات الي قامت هبا م  عامتت اؼبناز  حسب متغري اؼبهن -2

 (37جدو  )

 يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  حسب متغري اؼبهن 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات ن ع اؼبهن 

 1.86506 16.0392 51 رب  ب ت

 2.32570 16.8621 29 معلم 

 1.59513 16.9000 10 عمل خاص

 2.02124 16.4000 90 عاجملم  

 

 

 

 

 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 (38جدو  )

ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  حسب 
 متغري اؼبهن 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.154 1.915 7.665 2 15.330 ب، اجملم عات

 4.003 87 348.270 داخل اجملم عات

  89 363.600 اجملم ع الكل 

( أن ال روسا ب، مت سطات ن ع اؼبهن  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  38يتضا م  اعبدو  رقم )
  2حري  ) (  وبدرجي1.915( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05 ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

(  وتد  ه   النت    عل  أن اإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  ال زبتلف باختت  ن ع اؼبهن  87
 ألفراد الع ن .

هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف اإلجرا ات الي قامت هبا م  عامتت اؼبناز  حسب متغري  -4
 ح م األسر ؟

 

 

 

 

 

 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
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 (39جدو  )

لدرجات أفراد الع ن  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  حسب متغري ح م  يب، ال صف اإلحصائ 
 األسر 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات ح م األسر 

 1.28806 15.7500 12 فردي 

 2.96659 16.7222 18 أفراد 6 -3م  

 1.80419 16.5102 49 أفراد 10 – 7م  

 1.75810 16.0909 11 أفراد 10أكثر م  

 2.02124 16.4000 90 اجملم ع

 (40جدو  )

ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  حسب 
 متغري ح م األسر 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.559 0.693 2.862 3 8.585 م عاتب، اجمل

 4.128 86 355.015 داخل اجملم عات

  89 363.600 اجملم ع الكل 

 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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( أن ال روسا ب، مت سطات ح م األسر  لإلجرا ات الي قامت هبا 40يتضا م  اعبدو  رقم )
(  0.693احملس ب  ) (F(  إذ كانت ق م  )0.05األسر  م  العامل   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

(  وتد  ه   النت    عل  أن اإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  ال زبتلف 86  3وبدرجي حري  )
 باختت  ح م أسر  أفراد الع ن .

هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف اإلجرا ات الي قامت هبا م  عامتت اؼبناز  حسب متغري اغبال   -4
 سر ؟الصح   لأل

 (41جدو  )

يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  حسب اغبال  
 الصح   لألسر 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات اغبال  الصح  

 1.78103 16.1471 68 صب   أفراد األسر  أصحا 

أحد أفراد األسر  كبري يف 
 ري الس  م

16 17.2500 2.84019 

أحد أفراد األسر  م  ذوي 
 االحت اجات اػباص 

3 17.3333 2.08167 

وج د كبري الس  وواحد م  
 ذوي االحت اجات اػباص  معاً 

3 16.6667 1.15470 

 2.02124 16.4000 90 اجملم ع
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 (42جدو  )

ت الي قامت هبا األسر  م  العامل  حسب ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  لإلجرا ا
 متغري اغبال  الصح   لألسر 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.206 1.558 6.246 3 18.737 ب، اجملم عات

 4.010 86 344.863 داخل اجملم عات

  89 363.600 اجملم ع الكل 

( أن ال روسا ب، مت سطات اغبال  الصح   لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  42نستنت  م  اعبدو  رقم )
(  وبدرجي 1.558( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05العامل   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

  م  العامل  ال زبتلف باختت  (  وتد  ه   النت    عل  أن اإلجرا ات الي قامت هبا األسر 86  3حري  )
 اغبال  الصح   ألسر  أفراد الع ن .

هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف اإلجرا ات الي قامت هبا م  عامتت اؼبناز  حسب متغري دخل  -5
 األسر ؟

 

 

 

 

 

 

 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 (43جدو  )

ل  حسب متغري دخل يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العام
 األسر 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات فئات الدخل

 2.77427 16.4000 30 دينار2000 – 1000م  

 1.56534 16.3158 19 دينار 3500 -2001م  

 1.56905 16.4762 21 دينار 5000 – 3501م  

 1.56945 16.4000 20 دينار 5000أكثر م  

 2.02124 16.4000 90 اجملم ع

 (44جدو  )

ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  حسب 
 متغري دخل األسر 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.996 0.020 0.086 3 0.257 ب، اجملم عات

 4.225 86 363.343 داخل اجملم عات

  89 363.600 اجملم ع الكل 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
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( أن ال روسا ب، مت سطات دخل األسر   لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  44يتضا م  اعبدو  رقم )
(  وبدرجي حري  0.02( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05العامل   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

(  وتد  ه   النت    عل  أن اإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  ال زبتلف باختت  دخل 86  3)
 أسر  أفراد الع ن .

هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف اإلجرا ات الي قامت هبا م  عامتت اؼبناز  حسب متغري ن ع  -6
 السك ؟

 (45جدو  )

اد الع ن  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  حسب متغري ن ع يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفر 
 السك 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات سك  األسر 

 2.00000 16.0000 12 شق  يف عمار 

 2.30253 16.6200 50 من   أر   مستقل

 1.35401 16.5000 10 من   م  دوري  أو أكثر

 1.45521 16.0000 18 ف ت كبري 

 2.02124 16.4000 90 اجملم ع

 

 

 

 

 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 (46جدو  )

ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  حسب 
 متغري ن ع السك 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.624 0.589 2.440 3 7.320 عاتب، اجملم  

 4.143 86 356.280 داخل اجملم عات

  89 363.600 اجملم ع الكل 

( أن ال روسا ب، مت سطات ن ع السك  لإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  46يتضا م  اعبدو  رقم )
(  وبدرجي 0.589س ب  )( احملF(  إذ كانت ق م  )0.05العامل   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

(  وتد  ه   النت    عل  أن اإلجرا ات الي قامت هبا األسر  م  العامل  ال زبتلف باختت  86  3حري  )
 ن ع السك  ألسر  أفراد الع ن .

)ط(: هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف الصع بات الي ت اجهها م  استادا  عامتت اؼبناز  حسب 
   واؼبهن   وح م األسر   واغبال  الصح    والدخل  ون ع السك ؟متغريات العمر

هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف الصع بات الي ت اجهها م  استادا  عامتت اؼبناز  حسب  -1
 متغري العمر؟

 

 

 

 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
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 (47جدو  )

حسب متغري  يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز 
 العمر

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات فئات العمر

 2.58736 9.7778 9 سن  30 -18م  

 1.72240 9.8333 6 سن  40 -31م  

 1.63368 9.9143 35 سن  50 – 41م  

 2.10235 10.1250 40 سن  فأكثر 51م  

 1.93428 9.9889 90 اجملم ع

 (48جدو  )

ل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز  ي  ا نتائ  رب
 حسب متغري العمر

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.943 0.128 0.494 3 1.482 ب، اجملم عات

 3.855 86 331.507 داخل اجملم عات

  89 332.989 جملم ع الكل ا

( أن ال روسا ب، مت سطات فئات العمر للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت 48يتضا م  اعبدو  رقم )
 (  وبدرجي 0.128( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05اؼبناز   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز  ال زبتلف (  وتد  ه   النت    عل  أن الصع  86  3حري  )
 باختت  فئات العمر ألفراد الع ن .

هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف الصع بات الي ت اجهها م  استادا  عامتت اؼبناز  حسب  -1
 متغري اؼبهن ؟

 (49جدو  )

استادا  عامتت اؼبناز  حسب متغري يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن  للصع بات واآلثار م  
 اؼبهن 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات ن ع اؼبهن 

 2.16406 10.2745 51 رب  ب ت

 1.45202 9.4138 29 معلم 

 1.68655 10.2000 10 عمل خاص

 1.93428 9.9889 90 اجملم ع

 

 

 

 

 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
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 (50جدو  )

أفراد الع ن  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز   ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات
 حسب متغري اؼبهن 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.150 1.937 7.099 2 14.198 ب، اجملم عات

 3.664 87 318.791 داخل اجملم عات

  89 332.989 اجملم ع الكل 

( أن ال روسا ب، مت سطات ن ع اؼبهن  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت 50يتب، م  اعبدو  رقم )
(  وبدرجي 1.937( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05اؼبناز   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

تت اؼبناز  ال زبتلف (  وتد  ه   النت    عل  أن الصع بات واآلثار م  استادا  عام87  2حري  )
 باختت  مهن  أفراد الع ن .

هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف الصع بات الي ت اجهها م  استادا  عامتت اؼبناز  حسب  -3
 متغري ح م األسر ؟

 

 

 

 

 

 

 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 (51جدو  )

تغري يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز  حسب م
 ح م األسر 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات عدد أفراد األسر 

 2.13733 10.7500 12 فردي 

 2.37979 10.6111 18 أفراد 6 -3م  

 1.76223 9.7551 49 أفراد 10 – 7م  

 1.16775 9.1818 11 أفراد 10أكثر م  

 1.93428 9.9889 90 اجملم ع

 (52جدو  )

ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز   ي  ا نتائ 
 حسب متغري ح م األسر 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.094 2.203 7.921 3 23.764 ب، اجملم عات

 3.596 86 309.225 داخل اجملم عات

  89 332.989 اجملم ع الكل 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
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( أن ال روسا ب، مت سطات ح م األسر  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت 52يتب، م  اعبدو  رقم )
(  وبدرجي 2.203( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05اؼبناز   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

أن الصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز  ال زبتلف  (  وتد  ه   النت    عل 86  3حري  )
 باختت  ح م أسر  أفراد الع ن .

هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف الصع بات الي ت اجهها م  استادا  عامتت اؼبناز  حسب  -4
 متغري اغبال  الصح   لألسر ؟

 (53جدو  )

للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز  حسب اغبال   يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن 
 الصح   لألسر 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات اغبال  الصح  

 2.03195 9.9265 68 صب   أفراد األسر  أصحا 

 1.74045 10.3125 16 أحد أفراد األسر  كبري يف الس  مري 

 1.15470 9.6667 3 اجات اػباص أحد أفراد األسر  م  ذوي االحت 

وج د كبري الس  وواحد م  ذوي االحت اجات 
 اػباص  معاً 

3 10.0000 1.73205 

 1.93428 9.9889 90 اجملم ع

 

 

 

 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 (54جدو  )

ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز  
 ح   لألسر حسب متغري اغبال  الص

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.899 0.195 0.751 3 2.252 ب، اجملم عات

 3.846 86 330.737 داخل اجملم عات

  89 332.989 اجملم ع الكل 

صع بات واآلثار م  استادا  ( أن ال روسا ب، مت سطات اغبال  الصح   لل54يتب، م  اعبدو  رقم )
(  0.195( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05عامتت اؼبناز   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

(  وتد  ه   النت    عل  أن الصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز  ال 86  3وبدرجي حري  )
 .زبتلف باختت  اغبال  الصح   ألسر  أفراد الع ن 

هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف الصع بات الي ت اجهها م  استادا  عامتت اؼبناز  حسب  -5
 متغري دخل األسر ؟
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 (55جدو  )

يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز  حسب متغري 
 دخل األسر 

 االكبرا  اؼبع اري اغبسا اؼبت س   التكرارات فئات الدخل

 1.94197 9.7667 30 دينار2000 – 1000م  

 1.92855 9.9474 19 دينار 3500 -2001م  

 1.67758 9.7143 21 دينار 5000 – 3501م  

 2.15883 10.6500 20 دينار 5000أكثر م  

 1.93428 9.9889 90 اجملم ع

 (56جدو  )

درجات أفراد الع ن  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز   ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف
 حسب متغري دخل األسر 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.372 1.057 3.946 3 11.839 ب، اجملم عات

 3.734 86 321.150 داخل اجملم عات

  89 332.989 اجملم ع الكل 

( أن ال روسا ب، مت سطات فئات الدخل للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت 56يتب، م  اعبدو  رقم )
 (  وبدرجي 1.057( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05اؼبناز   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             
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ستادا  عامتت اؼبناز  ال زبتلف (  وتد  ه   النت    عل  أن الصع بات واآلثار م  ا86  3حري  )
 باختت  دخل أسر  أفراد الع ن .

هل هناك اختت  ب، األسر الل ب   يف الصع بات الي ت اجهها م  استادا  عامتت اؼبناز  حسب  -6
 متغري ن ع السك ؟

 (57جدو  )

ؼبناز  حسب متغري يب، ال صف اإلحصائ  لدرجات أفراد الع ن  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت ا
 ن ع السك 

 االكبرا  اؼبع اري اؼبت س  اغبسا  التكرارات سك  األسر 

 1.78164 9.5833 12 شق  يف عمار 

 1.95500 9.8800 50 من   أر   مستقل

 1.17379 9.6000 10 من   م  دوري  أو أكثر

 2.21108 10.7778 18 ف ت كبري 

 1.93428 9.9889 90 اجملم ع
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 (58جدو  )

ي  ا نتائ  ربل ل التباي  األحادي يف درجات أفراد الع ن  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز  
 حسب متغري ن ع السك 

 مست ى الدالل  Fق م   مت س  اؼبربعات درج  اغبري  ؾبم ع اؼبربعات مصدر التباي 

 0.255 1.379 5.094 3 15.281 ب، اجملم عات

 3.694 86 317.708 داخل اجملم عات

  89 332.989 اجملم ع الكل 

( أن ال روسا ب، مت سطات ن ع السك  للصع بات واآلثار م  استادا  عامتت 58يتب، م  اعبدو  رقم )
(  وبدرجي 1.379( احملس ب  )F(  إذ كانت ق م  )0.05اؼبناز   ري دال  إحصائ اً عند مست ى دالل  )

النت    عل  أن الصع بات واآلثار م  استادا  عامتت اؼبناز  ال زبتلف (  وتد  ه   86  3حري  )
 باختت  ن ع السك  ألفراد الع ن .
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 خامسا: النتائج العامة للدراسة:
 ت صلت الدراس  إىل عد  نتائ  أمهها:

 )أ(: الص ات واػبصائ  االجتماع   لعامتت اؼبناز  يف األسر  الل ب   دب تم  زل نت:

 -18سر  دب تم  زل نت عامل  واحد  فق   وصب عه  م  اعبنس   األفريق    وتياو  أعماره  ب، تستاد  األ
%  73.3%  ويعتنق  اإلست  بنسب  62.2%  ويتحدث  اللغ  االنكل  ي  بنسب  78.9عاماً بنسب  30

نار بنسب  دي 1000 -750%  وأجرهت  الشهري  تياو  ب، 84.4ويقم  بالب ت ال ي يعمل  ب  بنسب  
 %.80%  ومت است تهب  ع  طري  اؼبعار  واألقار  بنسب  82.2

 ) (: أهم أسبا  استادا  األسر  الل ب   لعامتت اؼبناز : مرتب  حسب أمه تها:

 .ح م اؼبن   كبري جداً 

 .لق ا  بال اجبات اؼبن ل   نت    اؼبرضاعد  قدر  رب  الب ت 

 .عدد أفراد األسر  أكثر م  سبع  أفراد

 .عمل اؼبرأ  خار  اؼبن   وعد  قدرهتا عل  رعاي  أسرهتا

 .ع   أحد ال الدي  أو كتمها بسبب اؼبرض وكل الس 

 .وج د أحد أفراد األسر  يعاه م  إعاق  جسدي   أو عقل  

 ) (: أهم األعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  داخل األسر  الل ب  : مرتب  حسب أمه تها:

 .  وترت ب اؼبن   و سل وك  اؼبتبسأعما  النظاف

 .االعتنا  باألط ا  عند   ا  األ 

 .األعما  الشاص   للمعاسا واؼبر   وكبار الس 

 .التس سا وشرا  حاج ات الب ت
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 )د(: أهم اإلجرا ات الي تق   هبا األسر  الل ب   م  عامتت اؼبناز :

 .حس  اؼبعامل  واالحيا  والتقدير لعامتت اؼبناز 

 .ا  الكشف الط  الدوري لعامتت اؼبناز إجر 

 .وج د أوراسا ثب ت   قان ن   لعامتت اؼبناز عد  

 .إبرا  عقد استادا  م  عامتت اؼبناز عد  

 .معرف  التشريعات الي تنظم خدم  عامتت اؼبناز عد  

 .االشياك يف الضمان االجتماع  لعامتت اؼبناز عد  

 اؼبناز . لعمل الستادا  عامتتوج د إذن مسب  م  وزار  اعد  

 )ه(: أهم الصع بات الي ت اج  األسر  الل ب   م  استادا  عامتت اؼبناز :

 .بسبب اختت  اللغ  والعادات عامتت اؼبناز  م  التااطبصع ب  الت اصل و 

مر  واؼبهن   )و(: ال ي جد اختت  يف أسبا  استادا  عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب  : حسب متغريات الع
 وح م األسر   واغبال  الصح    والدخل  ون ع السك .

)ز(: ال ي جد اختت  يف األعما  الي تق   هبا عامتت اؼبناز  ب، األسر الل ب  : حسب متغريات العمر  
 واؼبهن   وح م األسر   واغبال  الصح    والدخل  ون ع السك .

 يف اإلجرا ات الي قامت هبا م  عامتت اؼبناز :) (: ال ي جد اختت  ب، األسر الل ب   

 حسب متغريات اؼبهن   وح م األسر   واغبال  الصح    والدخل  ون ع السك .

  وكان اختت  ب، األسر الل ب   يف اإلجرا ات الي قامت هبا م  عامتت اؼبناز  حسب متغري العمري جد 
%( م  التباي  يف اإلجرا ات 6.76  أن متغري العمر ي سر )(  وه ا يع0.26معامل االرتباط ب، اؼبتغريي  )

 الي قامت هبا األسر  م  عامتت اؼبناز .

)ط(: ال ي جد اختت  ب، األسر الل ب   يف الصع بات الي ت اجهها م  استادا  عامتت اؼبناز : حسب 
 لسك .متغريات العمر  واؼبهن   وح م األسر   واغبال  الصح    والدخل  ون ع ا

 



 
 الغويل محمد عبدالمنعم     محسن عبداهلل عبدالمحسن محمد           الليبية األسرة في المنازل عامالت استخدام ظاهرة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

[372] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                0772 2710 -446× (Print) 
 

 

 

 

 سادساً: التوصيات والمقترحات:
 ت ص  الدراس  دبا يل :

م  خت   -أسباهبا و رورهتا ومشكتهتا وآثارها عل  األسر  واجملتم  ككل-تسل   الض   عل  ه   الظاهر  
وسائل اإلعت  اؼباتل    وبالتعاون م  وزار  الشئ ن االجتماع    ووزار  الداخل    ووزار  العمل  واعبهات 

ؼبسئ ل  يف الدول  الل ب   م  أجل و   تشريعات وق ان، تنظم وتقن  و   ه   العمال  يف اطار قان ه يب، ا
 ال اجبات وأ   اغبق سا و ن  االستغت  والت ار  بالبشر.

إجرا  دراسات أوس  م  أجل فهم أ ل وأعم ؽب   الظاهر  ومساعد  أجه   الدول  عل  التعامل معها بأكثر 
    وعل  أسس علم  . واقع 
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 الدراسة ومراجع مصادر
 القرآن الكرمي

بريل ماي  إ  2002إ ان ؿبمد صلي إظباع ل  خادمات اؼبناز : دراس  ن س   اجتماع    ؾبل  علم الن س  
 القاهر   اؽب ئ  اؼبصري  للكتا   62ي ن    عدد 

ا  واآلثار وك     التعامل معها  رسال  ماجستري جابرؿبمد عل  الدوش   اؽب ر   ري اؼبشروع  إىل ل ب ا: األسب
 2018يف القان ن الدويل والعتقات الدول    كل   اغبق سا  اعبامع  االستم   العاؼب    مال  يا  

 https://www.alwatan-ly.com  2022-8-24جريد  ال ط  االلكيون    تاريخ النشر  

بشأن االحكا   1984لسن   13اعبماهريي  العرب   الل ب   الشعب   االشياك    مؤسبر الشعب العا    قان ن رقم 
 1984أبريل 19اػباص  بالنظاف  العام   صدر يف 

اعبماهريي  العرب   الل ب   الشعب   االشياك    مؤسبر الشعب العا   ال ث ق  اػبضرا  الكلى غبق سا االنسان يف 
 12/6/1988ر اعبماهري  مدين  الب ضا  عص

)قان ن عتقات  2010لسن   12اعبماهريي  العرب   الل ب   الشعب   االشياك    مؤسبر الشعب العا   قان ن رقم 
   مدين  سرت ل ب ا2010-01-28العمل والئحت  التن   ي (  صدر يف 

 2004 ب   الرياض  دار اسام   ذوقان عب دات  وآخرون  البح  العلم : م ه م  وادوات  وأسال

  بريوت  معهد 2زهري حطب  تط ر بىن االسر  العرب   واعب ور التارخي   واالجتماع   لقضاياها اؼبعاصر   ط
 1980االمنا  العر   

 1984  بريوت  دار الكتا  العر   2  ط2الس د ساب   فق  السن   جا

 1968ابلس  دار االرباد العر  للطباع   الطاهر أضبد ال اوي  مع م البلدان الل ب    طر 

عامر الصاأ  أثر تدخل اػبادم  يف شؤون االسر  داخل السك  يف العتق  الت اعل   ب، ال وج، يف اجملتم  
الك يي  ؾبل  اآلدا  والعل   االجتماع     كل   اآلدا  والعل   االجتماع    جامع  السلطان قاب س  مسق   

 (2016  )ابريل1  العدد 3اجمللد 
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 1988عبدالباس  ؿبمد حس   أص   البح  االجتماع   القاهر   مكتب  وهب  

س  م دان   عل  ع ن  م  أربا  عبدالرضب  ب  عبداهلل العمري  العمال  اؼبن ل   األجنب   وآثارها عل  األسر : درا
 2011  58 سر السع دي  دبدين  جد   ؾبل  كل   اآلدا    جامع  ال قازي   العدداأل

عبدالست  بشري ال وي   اؽب ر   ري اؼبشروع  إىل ل ب ا: االبعاد والتداع ات  طرابلس  مرك  البح   
 2018والدراسات االفريق    

 2008  1ب طاح ن  النظريات االجتماع   اؼبعاصر   االسكندري   اؼبكتب اعبامع  اغبدي   طأعديل عل  

 2013  2   للط ل  عمان  دار الص ا  للنشر والت زي   طعمر أضبد مهشري  التنم   االجتماع

اه  حس، صاأ ج ان  اؽب ر  اىل ل ب ا: امناطها واذباهاهتا وطب عتها  ندو  اشكال ات ر عمران عبدالست  الص 
 2009اؽب ر  يف ل ب ا  االكاد    الل ب   للدراسات العل ا طرابلس  

  رسال  2017-2011  وأثرها عل  األم  الق م  الل   م  ب زيد  اؽب ر   ري الشرع أؿبمد اؿبمد 
 2019ماجستري  كل   اآلدا  والعل    جامع  الشرسا األوس   عمان  االردن  

ماي   https://hunalibya.com  /6 ؿبمد مؤم   العمال  ال افد  ب، اجملتم  والقان ن الل    اؼب ق  اإللكيوه:
2020 

 )مقابل ( 2022سكان  بلدي  زل نت  تب اإلمدير مك 

 2009شكال ات اؽب ر  يف ل ب ا  االكاد    الل ب   للدراسات العل ا  طرابلس  إندو  :  
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Abstract 
    This study sheds light on one of the new phenomena of the Libyan 
society, which is the employment of housemaids by the Libyan family. 
The spread of this phenomenon has been related to changes in the 
economic, social and cultural life of the Libyan society. The study 
started from its main question: How widespread is the employment of 
housemaids in the Libyan family (A study conducted in Zliten city)? 
The study used the descriptive-analytical methodology to achieve its 
objectives. The questionnaire has been used for collecting data from the 
study sample. It consisted of 40 questions divided into six main 
categories. A sample of 90 housewives, each of whom employs a 
housemaid in her home, was recruited among the general population. A 
snowball method was used to select participants. The selection took 
place in two stages: In the first stage, the researchers relied on personal 
knowledge to select 22 families. In the second stage, the previous 
families were asked to reach further participants by introducing each 
family to four new families. The study concluded with a set of results, 
the most important of which are: The noticeable increase in the 
employment of domestic servants in the Libyan family, especially illegal 
immigrants who work in cleaning services. 
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