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املقدمة:
خالل ال�سنوات الأخرية ،اهتمت العديد من الدول واملنظمات الدولية مبا فيها منظمة العمل
الدويل بجودة العمل والوظائف .وقد تزايد الوعي بهذا املو�ضوع يف املناق�شات التي تتم يف
الدول النامية ،وخا�صة تلك الدول التي �شهدت ن�سبة متزايدة من حترير التجارة وتعديل
ت�رشيعات �سوق العمل .ومن بينها املغرب �أبدت م�ؤ�رشات جيدة من خالل تراجع معدالت
البطالة فى ال�سنوات القليلة املا�ضية .ورغم هذا ،ف�إن االفرتا�ض العام الذي �صحب هذا الواقع
هو زيادة عدم ا�ستقرار الوظائف .ومن �أجل فهم وقيا�س هذه ال�صفة امل�ؤقتة للوظائف ،كان
لزاما الفهم اجليد لهذه الظاهرة.
ويف هذا ال�ش�أن ،حددت منظمة العمل الدولية ما املق�صود بـ» العمل الالئق » .اعتماد
مقاربة متعددة االبعاد :تامني االجور ،حت�سني املهارات ،ت�أمني العمل ،انتظام العمل ،حق
الإنابة.....
ً
كاف لقيا�س جودة العمل كما هو
مع هذاُ ،ي َع ُد التعريف املفاهيمي
�رشطا �رضور ًيا لكنه غري ٍ
احلال يف كل الت�صورات ذات البعد االجتماعي� .إذ  ،ال يكفي تعريف العمل لنتمكن من ح�رصه
يف معدل عرب علي ر�صده ومقارنته من حيث الزمان واملكان .وعلى �سبيل املثال من ال�صعب
خا�صة يف الدول النامية قيا�س الراتب الذي يتقا�ضاه فرد ما �إذا كان يعمل حل�سابه اخلا�ص
(عمل م�ستقل ،عمل �أ�رسي ،الخ) .كما هو احلال يف املغرب ،مل تكن هناك �أية �إح�صاءات
حول الدخل كبعد ا�سا�سي جلودة العمل كذلك ال�ش�أن بالن�سبة للأبعاد الأخرى املتعددة جلودة
العمل.
يف هذه الدرا�سة ،نحاول ولأول مرة يف املغرب �إلقاء ال�ضوء علي هذه اال�شكالية .و�سوف
نقوم بذلك اال�ستناد اىل املعايري الدولية جلودة العمل .و�سوف نركز الدرا�سات احلديثة التي مت
تطويرها يف هذا املو�ضوع .وبعد ذلك �سوف نقوم بو�ضع �إطار منهجي مبحتوى �إح�صائي اكرث
تال�ؤما ومو�ضوعية .،و�سوف نقوم بتطبيق هذه املقاربة على البيانات امل�ستخل�صة من البحث
حول ال�شغل (البحث الوطني لل�شغل  )1999وذلك من خالل االحتفاظ بالوحدات االح�صائية
املالئمة من الفئة الن�شيطة العاملة املعتمدة .وقد مت �إن�شاء م�ؤ�رش مركب جلودة العمل يعتمد على
عدة مميزات للفئة الن�شيطة العاملة وظروف عملهما و�سوف يكون هذا امل�ؤ�رش الأر�ضية لكل
اال�ستنتاجات يف هذا املجال.
والق�سم الثاين من هذا الن�ص يتطرق ب�صفة خمت�رصة للدرا�سة حول جودة العمل.
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وخ�ص�صنا الق�سم الثالث للأ�سا�س النظري للمقاربة املتعدد الأبعاد ملقرتحة لقيا�س جودة العمل
ولبناء امل�ؤ�رش املركب .و�سوف نعود �إيل بع�ض االعتبارات املنهجية حيث نحدد هدف التحليل
أي�ضا امل�ساهمة ال ِّقيمة للت�صنيف الت�سل�سلي الت�صاعدي .ونتناول يف
الو�سيط يف هذا ال�سياق ،و� ً
الق�سم الرابع اخل�صائ�ص الرئي�سية ل�سوق العمل يف املغرب من خالل درا�سة العمل ومن خالل
أي�ضا �أبعاد جودة العمل املعتمدة يف هذا البحث.
م�صادر البيانات الواردة يف حتليلنا .ونحدد � ً
كما نتناول يف الق�سم اخلام�س النتائج الرئي�سية التي مت ا�ستنتاجها .وبعد ذلك �سوف نو�ضح
بع�ض عنا�رص جودة العمل يف املغرب ،من خالل خ�صائ�ص متعددة .وي�أتي الق�سم الأخري
كخامتة خمت�رصة.

� -2أبعاد وم�ؤ�رشات جودة العمل :مراجعة الدرا�سات
يف هذا الق�سم� ،سوف نعر�ض باخت�صار الأبعاد التي مت اختيارها يف الدرا�سات املماثلة
ملقاربة وقيا�س جودة العمل� .إال �أن هذه املراجعة ال�رسيع للمو�ضوع ال يعني �أنها �شاملة ،ولكنه
ي�سعى �إيل ب�شكل كبري �إيل ر�سم الأبعاد وامل�ؤ�رشات الرئي�سية لقيا�س تلك اجلودة.
ُ
يحيل �إيل ترابط العديد من
من الوا�ضح �أن جودة العمل كمو�ضوع متعددة الأبعاد
امل�ؤ�رشات وذلك ملقاربته وقيا�سه .وهو ما يتطلب يف بع�ض الأحيان اللجوء �إىل م�صادر
للمعلومات متعددة .و جتميع تلك امل�ؤ�رشات يف ملحق واحد �شامل  ،عن طريق ا�ستخدام
املنهجية الإح�صائية املنا�سبة،مما �سوف يقدم وم�ؤ�رش �أكرث دقة و �أهمية جلودة العمل.
وي�شري عدد من الدرا�سات التي �أجريت على جودة العمل �إىل ما �أجنزته منظمة العمل
الدولية ،بخ�صو�ص ما يطلق عليه «العمل الالئق» والذي يعترب �أن الرجال والن�ساء «ميكن
لهم احل�صول علي العمل الالئق مبوجب �رشوط احلرية ،وامل�ساواة ،والأمان ،والكرامة»،
وهذا يف �إطار « دمج �أهدافه الإ�سرتاتيجية الأربع وهي االرتقاء بحقوق العمال  ،واحلماية
االجتماعية واحلوار االجتماعي» (انظر :مكتب العمل .)1999
لذلك ،من خالل مقال غيه ((  )Ghai 2003بعنوان «العمل الالئق :املفهوم وامل�ؤ�رشات»
ومقال �آنكر  ANKER/ALو�آل ( )2003بعنوان «قيا�س العمل الالئق :نظام امل�ؤ�رشات
الدولية»مرورا مبقال بونيه و �آل (  Bonnetو)2003
الإح�صائية عن طريق منظمة العمل
ً
( )lAبعنوان «جمموعة ملحقات العمل الالئق» ،مت حتديد �أحد ع�رش بع ًدا جلودة العمل.
وحتيل تلك الأبعاد �إيل الفر�ص املتاحة لتوفري العمل  ،و�رشوط العمل ،اجر العمل ،و�ساعات
العمل ،واال�ستقرار ،وت�أمني الوظيفة ،والتوازن بني احلياة املهنية واحلياة اخلا�صة� ،ضمان

5

العمل ،واحلماية االجتماعية ،والتفرقة يف العمل ،واحلوار املجتمعي ،وعالقات العمل،
ؤ�رشا لقيا�س تلك
و� ً
أخريا ال�سياق االقت�صادي االجتماعي .وقد مت اقرتاح ما يقرب من ثالثني م� ً
الأبعاد املختلفة.
�أجريت كذلك بع�ض الأبحاث (لفائدة منظمة العمل الدولية بالتحديد)يف نف�س الإطار و من
بينها البحث البحث امل�سمى «با�ستق�صاءات ت�أمني الأ�شخا�ص ( »)PSSsوالتي يت�ساءل فيه عن
احلالة االقت�صادية االجتماعية للم�شرتكني ،و�آراءهم وت�صوراتهم ب�ش�أن املعايري املتعلقة ب�أمان
�أو عدم �أمان العمل.
غم �أن الأبعاد املقرتحة من جانب منظمة العمل الدولية يف مقاربة جودة العمل ذات بعد
�شمويل �سواء يف الدول املتقدمة �أو يف الدول النامية � ،إال �أنه لي�س من الواقعي االعتقاد ب�أن
امل�ؤ�رشات املدرو�سة ميكن لها �أن تقدم خال�صات مدققة  ،وي�شري غيه (� )2003إيل هذه املالحظة
حيث يعترب �أن تلك الأبعاد ال ميكن لها �إال �أن تقدم �إطار عمل مرجعي فقط.
منذ بداية عمل منظمة العمل الدولية ،وحتى من قبل ذلك� ،أ�صبحت ق�ضية جودة العمل يف
مو�ضوعا يف العديد من ال�سيا�سات يف الدول املتقدمة �أكرث منها النامية.
كل �أنحاء العامل،
ً
ففي اوربا مثال ،ركز عدد من امل�ؤمترات علي هذا الت�سا�ؤل مثل ( م�ؤمترل�شبونة
(مار�س  ،)2000وم�ؤمتر ني�س (دي�سمرب  ،)2000وم�ؤمتر ا�ستوكهومل (مار�س ،)2001
وم�ؤمترليكن (دي�سمرب  .))2001النقا�شات يف هذا املو�ضوع مما قادت �إىل �إدماج هذا املو�ضوع
يف الإ�سرتاتيجية االروبية للعمل .وقد �أكد م�ؤمتر اليكن ب�شكل خا�ص على ع�رشة �أبعاد
جلودة العمل .و تغطي تلك الأبعاد خ�صائ�ص العمل ووجهات نظر كال من �أ�صحاب العمل
واملوظفني .تلك الأبعاد ت�شتمل ب�شكل خا�ص على املرتبات ،و امل�ستوى التعليمي و امل�ؤهالت
 ،وامل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،ال�صحة والت�أمني على العمل ،املرونة والت�أمني ،االندماج
والو�صول �إيل �سوق العمل ،تنظيم العمل والتوازن بني احلياة املهنية واحلياة اخلا�صة،
أخريا الأداء االقت�صادي
احلوار االجتماعي ،وا�رشاك العمال ،التنوع وعدم التمييز ،و� ً
وامل�شاركة يف الإنتاجية .وت�أتي تلك الأبعاد مقرتنة بامل�ؤ�رشات الهامة الرئي�سية وهو ما يتطلب
توفري م�صادر �إح�صائية.
وقد قام فرميج�سي و لورتي ( )2005بدرا�سة تطور جودة العمل يف فرن�سا يف الفرتة ما
بني  2002-1982عن طريق الربط بني م�صادر متعددة من املعلومات وعن طريق الإ�شارة
بناء علي
�إيل املبحث الأوروبي .وقد قام ه�ؤالء امل�ؤلفون بتطوير م�ؤ�رش مركب جلودة العمل ً
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نظام التقاعد
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متو�سط

املقاولة

منظور حتليلى

املجموعات ال�صناعية االجتماعية

كبري

االقت�صادية

�سوق العمل
ال�سكان (ن�شط وغري ن�شط)
العمل  -البطالة
املعيار االدنى للعمل
(الوظيفة  -الراتب)
توزيع الدخل
�إ�صابات العمل
حدوث ا�ضطرابات كبرية
توافق العمل والأ�رسة

العمل

�صغري

العمال

اال�ستقالل املهنى
عالقات مهنية
الدعم بني الزمالء
حمتوى العمل
تطوير الكفاءة
�آفاق امل�سار املهنى
بيئة مناخ العمل
االعرتاف باملهنية
امل�شاركة فى القرارات
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اجلودة

امل�صدر :معهد االح�صاء بالكيبك (.)2008

وبناء علي التحليل
متو�سط (توزانات متعادلة) امل�ؤ�رشات الع�رشة املختارة من �أحد اجلوانب،
ً
الديناميكي املتو�سط للم�ؤ�رشات نف�سها .وي�شري امل�ؤلفون �إيل ال�سمة التقريبية للمقايي�س املختلفة
املقرتحة للدخول �إىل مبحث جودة العمل .وقد ا�ستنتجوا نق�ص البيانات ،وتراجع امل�ؤ�رشات
الرئي�سية ،ويف بع�ض احلاالت الأبعاد التي تو�صي بها املقاربة الأوروبي يف جمال جودة
العمل.
ومن �أجل ر�ؤية �أ�شمل جلودة العمل يف منطقة الكيبيك (( ،Québecقام معهد الإح�صاء
بناء علي ت�سعة �أبعاد جتمع يف � ٍآن واحد بني جودة �سوق العمل
( )2008بتطوير �إطار مفاهيمي ً
(امل�ستوى الكلي) وجودة العمل (امل�ستوى املتو�سط) ،وجودة العمل (امل�ستوى اجلزئي) .ي�شري
امل�ستوى الأول �إيل �سياق �سوق العمل (�أدين حد من ال�سن للعمل ،املعايري ،لإن�صاف يف العمل
والراتب ،ال�صحة والأمان ،الخ)
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 sتقييم مو�ضوعي جلودة العمل
 nتقييم انطباعي جلودة العمل(الر�ضى املهني)
امل�صدر :معهد االح�صاء بالكيبك (.)2008

ي�شري امل�ستوى الثاين �إيل ظروف العمل  ،وي�شري ب�شكل خا�ص �إيل حالة املرتبات ،امل�ؤهل،
�ساعات العمل ،الإجازات ،الت�أمني� ،أنظمة التقاعد ،الخ .ويتعلق امل�ستوى الثالث باملن�صب
او الفرد يف حد ذاته والتي ت�شري �إيل الأ�سئلة اجلوهرية املتعلقة بالعمل ،مثل اال�ستقاللية املهنية،
العالقات املهنية ،م�ضمون العمل ،تطور املهارات ،امل�ساهمة يف اتخاذ القرارات...الخ .
وقد مت تلخي�ص هذه امل�ستويات الثالث يف الر�سم البياين املو�ضح.
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نالحظ من خالل اح�صاء ال�ساكنة الن�شيطة ،التي تتيح القيام بتحليل خ�صائ�صي جلودة
العمل يف منطقة الكيبيك فقد ثم االكتفاء ب�أربعة �أبعاد فقط وهي املرتبات ،امل�ؤهل ،اال�ستقرار،
و�ساعات العمل.
وقد مت مقارنة هذا الإطار �أملفاهيمي عن طريق معهد الإح�صاء يف كيبيك مع اثنني وع�رشين
وبناء على خال�صات الأبعاد التي ذكرت يف تلك الدرا�سات،
درا�سة �أجريت حول العامل.
ً
ثم تو�صل معهد الإح�صاء �إيل �أن «�أبعاد املرتبات� ،ساعات العمل ،واال�ستقرار هي الأكرث
انت�شارا .يف الواقع تظهر تلك الأبعاد يف كل الدرا�سات تقري ًبا .والأبعاد الأخرى الأكرث
ً
انت�شارا هي �ساعات العمل ،الظروف النف�سية والبدنية للعمل ،والت�أمينات اجلماعية و�أنظمة
ً
التقاعد» .فالقائمة الرتكيبية النا�شئة عن تلك الدرا�سات مو�ضحة.
ويف �سياق م�شابه لل�سياق املغربي وهو ال�سياق امل�رصي ،قام �أ�سعد و ر�شدي ()7002
ؤ�رشا تتعلق ب�أبعاد �أربعة :الدخل ،مكان الن�شاط ،عدد �ساعات العمل،
با�ستخدام احد ع�رش م� ً
وقت العمل ،انتظام العمل ،الت�أمني االجتماعي ،الت�أمني ال�صحي ،عقد العمل ،الإجازة،
أخريا االنخراط يف العمل النقابي .وبتطبيق البيانات التي مت احل�صول عليها من خالل
و� ً
قيا�سا تركيب ًيا
طور امل�ؤلفان ً
البحثني عن العمل ،اللذين �أجريا يف م�رص عامي  1998وَّ ،2006
بناء علي التحليل الو�سيط .وقد ا�ستخدم هذا املقيا�س
جلودة العمل من خالل املنهجية الإح�صائية ً
أي�ضا لدرا�سة العوامل املحددة جلودة العمل .وقد ا�ستنتج امل�ؤلفان �أن «نتائج تلك الورقة تتوافق
� ً
مع ملف العمال الذين يعملون يف وظائف �سيئة والتي ظهرت يف الدرا�سات ال�سابقة» .ويف كل
من القطاعات الزراعية والغري زراعية يح�صل الرجال املتزوجون الذين يف منت�صف الأعمار
ال�سنية علي الوظائف اجليدة ،ولكن لي�ست الن�ساء املتزوجات .بالإ�ضافة �إيل �أنه يف القطاع
الغري زراعي ،وبني احلا�صلني علي الوظائف اجليدة ي�شغل �أ�صحاب امل�ؤهالت العليا والتعليم
اجليد علي الوظائف الفنية/االحرتافية ،منا�صب �أ�صحاب العمل و�أع�ضاء النقابات املهنية.
بالرغم من االهتمام املتزايد بق�ضية جودة العمل يف كل من الدول النامية واملتقدمة ،نالحظ
�أن الدرا�سات التي تناولت امل�شكلة تتم بناء علي �أبعاد وم�ؤ�رشات قليلة .ولتغطية كل الأبعاد
التي �أو�صت بها منظمة العمل الدولية فقد دعت املنظمة �إيل ا�ستخدام م�صادر �إح�صائية متعددة.
غام�ضا ن�سب ًيا وي�شتمل على حقائق خمتلفة علي الأقل من حيث
ويظل مفهوم جودة العمل
ً
اجلانب العملي و ح�سب ال�سياق املدرو�س و البيانات املتعددة و املختلفة بالنظر �إيل الدرا�سات
والبيانات املتاحة.
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 -3قيا�س جودة العمل
يف التحاليل والدرا�سات التي �أجريت علي جودة العمل وقيا�سها ،كما حددنا �سابقا ،ميكن
اقرتاح العديد من املقاربات .يجب ان يتم اعتماد الأبعاد ب�شكل متزامن  .و�سوف يكون
املقيا�س الناجت �شام ً
ال ومعقد ًا .وتقدم بع�ض امل�ؤ�رشات معلومات �أف�ضل من م�ؤ�رشات �أخرى
تتعلق بهده الظاهرة ،ولكن ال يوجد م�ؤ�رش يكفي مبفرده لقيا�س جودة العمل .ولذلك ف�إن �أي
بعد يتم حتديده من املفرت�ض �أن ي�ؤخذ يف االعتبار.
 1-3االعتبارات املنهجية
ميكن تطوير العديد من احلجج العملية والنظرية لتربير اللجوء �إىل مقاربات متعددة الأبعاد
لقيا�س جودة العمل .لذلك ،ف�إن تلك املالحظة من اجلانب النظري ت�ستند �إيل احلقيقة التي ت�شري
أي�ضا �إيل غياب �أبعاد
�إيل �سوء جودة العمل ال تتعلق فقط ب�ضعف الأجر .حيث �أنها ترجع � ً
�أخرى (ذكرت �ساب ًقا).فكل بعد يعك�س جانبا خا�صا من هده اجلودة .فالأخذ بكل تلك الأبعاد
بطريقة �أو ب�أخرى يو�ضح الطبيعة املتعددة الأبعاد جلودة العمل.
ومن الناحية العملية ،من ا ُمل َ�سلم به عامة �أن م�ؤ�رش الأجر مبفرده ال يعك�س جودة العمل وال
ي�صلح لعقد �أية مقارنة ال زمن ًيا وال مكان ًيا .فمن خالل االبحاث االح�صائية لي�س االجر املقاربة
او الزاوية املنا�سبة املنا�سبة.
�إن مقاربة جودة العمل ال ميكن لها �إال �أن تكون متعدد الأبعاد� ،أو مبعني �أو�سع و�أ�شمل
بناء علي م�ؤ�رش واحد (�أجر العامل ،علي �سبيل املثال) .ولهذا املقاربة املتعددة
من �أن يتم قيا�سه ً
االبعاد تتطلب ا�ستخدام بيانات فردية متعددة لأبعاد متعددة جلودة العمل .وقد كان هذا املتطلب
عام ً
ال يف �إحباط االقت�صاديني والإح�صائيني لتطوير مقايي�س جودة العمل التي ت�ستخدم املقاربة
املتعدد الأبعاد يف قيا�س هده الظاهرة.
بالإ�ضافة �إيل م�شكلة البيانات نظر ًيا وعمل ًيا ،يبدو من بني امل�شاكل اجلوهرية الجتاهات
قيا�س جودة العمل هو �صعوبتها ،بل واال�ستحالة العملية لقيا�س كل �أوجه جودة العمل يف �آن
واحد  .يف الواقع ب�سبب الطبيعة املعقدة واملتعددة الأبعاد ،توجد باال�سا�س �أكرث من مقاربة
لقيا�س م�ستوي جودة العمل .ويف الواقع ت�ؤدي تلك املقاربات � ،إىل ظهور م�شكلة اختيار
أي�ضا م�شكلة اختيار امل�ؤ�رشات (املزدوجة �أو امل�ستمرة) التي يجب
الأبعاد التي �سيتم ا�ستخدامها و� ً
�أن تكون موجودة يف كل املقايي�س التي يتم اقرتاحها لقيا�س جودة العمل .وبعد ذلك وبافرتا�ض
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�أن م�شكلة الأبعاد التي �سوف يتم ا�ستخدامها قد مت حلها ،تظهر م�شكلة �أخرى تتعلق بتجميع (�أو
عدم جتميع) تلك امل�ؤ�رشات يف م�ؤ�رش تركيبي �شامل با�ستخدام نظام دقيق ومو�ضوعي.
ودائما يف اطار م�سار تطوير مقيا�س متعدد الأبعاد جلودة العمل ،تظهر م�شكلة تطوير
ملحق �أو مقيا�س متفق عليه للجودة ي�شتمل على امل�ؤ�رشات الفردية املتعددة الأبعاد لقيا�س جودة
العمل .يف هذا االتخاه هل ينبغي اوال الت�أ�سي�س لقيا�س �أحادي البعد  ،ثم يف اخلطوة الثانية نقوم
بتجميع تلك الأبعاد يف مقيا�س واحد متعدد الأبعاد لقيا�س جودة العمل؟� .أو ،علي العك�س ،هل
ينبغي �أن نبد�أ بقيا�س الأبعاد املتعددة جلودة العمل علي امل�ستوى الفردي ،والذي يقي�س بكل
وحدة �إح�صائية (العامل) علي حدة ثم بعد ذلك نقوم بتجميع تلك الأبعاد للح�صول علي مقيا�س
نهائي واحد متعدد الأبعاد جلودة العمل؟
من الوا�ضح �أننا �إذا مل ن�ستطع �أن جنمع الأبعاد املختلفة جلودة العمل يف م�ؤ�رش واحد
مركب ،ثم يف ملحق مقبول ،ف�سيكون من ال�صعب �أحيانا �أن نقدر ظاهرة جودة العمل لدولة
ما �أو ملنطقة جغرافية.
وبعد التغلب علي بع�ض امل�شاكل العملية والنظرية املتعلقة باملقاربة املتعددة الأبعاد لظاهرة
قيا�س جودة العمل �أثناء ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ا�صبحت املقاربة املتعددة االبعاد دات اال�سا�س
أي�ضا ،والتي
االح�صائي مطلوبة اكرثفاكرث يف هذا املجال .وقد مت تطوير العديد من املقاربات � ً
اقرتحت لبع�ض الظواهر امل�شابهة (والتي ت�شتمل علي �سبيل املثال علي ظاهرة الفقر ،والتي
�أثريت بقوة يف تلك الدرا�سة) .وقد غري ا�ستخدام هده املقاربة ب�شكل وا�ضح ،علي الأقل جزئيا،
من ت�صور تلك الظاهرة و�ساعد يف توجيه ال�سيا�سات �ضد عدم ا�ستقرار العمل .و�سوف نعود
�إيل �أحد تلك املقاربات :وهي املقاربة الو�سيط التي ت�ستند �إىل حتليل التطبيقات املتعددة.

 2-3هدف املبحث الو�سيط يف مبحث جودة العمل
نهدف هنا �إيل القيام بنقلة نظرية نحو �إيجاد مقاربة متعدد الأبعاد لقيا�س هده الظاهرة
لتجاوز حمدودية التحليل �أحادي الأبعاد جلودة العمل .،واحدة من مراحل املنهجية الو�سيطة
املقرتحة هنا هو تكوين م�ؤ�رش مركب ،من قائمة امل�ؤ�رشات املبدئية املتعلقة بالأبعاد املختلفة
جلودة وظيفة الأفراد (الن�شيطني العاملني).
من املفرت�ض �أن يلخ�ص هذا امل�ؤ�رش حالة الوحدات الإح�صائية بالنظر اىل املنا�صب التي
حتتلها :و�سوف ي�سمي م�ؤ�رش جودة العمل (م�ؤ�رش جودة العمل  .)EQIاملقاربة املاخود بها يف
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هذه الدرا�سة تتا�س�س على املنهجية الإح�صائية املتعددة (الو�سيطة) .تتج�سد يف جعل البيانات
تبعا لعدة متغريات ،ثم �إلقاء ال�ضوء على الربط فيما بينها.
متجان�سة رغم طبيعتها املختلفة وذلك ً
وحتليل التطابقات املتعددة ( )MCAاملوجود يف الدرا�سات املتزامنة للمتغريات املتعددة املتعلقة
بجودة العمل.
وظهرت ال�صياغة الأ�سا�سية لتحليل املتطابقات املتعددة  MCAيف ال�سبعينيات من القرن
املا�ضي .وهي الأ�سلوب الإح�صائي الأف�ضل للمتغريات �أو امل�ؤ�رشات املبدئية لنوع الفئة �أو
امل�ؤ�رشات التي من املمكن �أن يتم ترميزها حتت �شكل ثنائي �أو نوعي .ويهدف حتليل املتطابقات
املتعددة  ACMكغريها من التحليالت الإح�صائية الأخرى املتعددة الأبعاد �إىل حتديد ف�ضاء
دي ابعاد اقل ميكن ان ن�سقط عليه �سحابة من الوحدات ( الفئة الن�شيطة العاملة) و /او املتغريات
املحتف�ض بها فهي تهدف يف املرحلة االوىل اىل حتديد املحور االول ايل تكون فيه �سحابة النقط
اقل ت�شوها عند اال�سقاط ي�ستحود هذا املحور بحكم تعريفه على الن�صيب االكرب من الت�شتت و
التباين الكلي ل�سحابة النقط او املعلومات التي يت�ضمنها و ي�سمى من حيث جودة العمل بامل�ؤ�رش
املركب جلودة العمل وميثل املو�رش املركب جلودة العمل الذي يتم ا�ستنتاجه عرب تطبيق حتليل
التطابقات املتعددة املحتفظ بها ب�شكل مو�ضوعي و باقل اعتباطية ممكنة متكن طريقة حتليل
التطابقات املتعددة حتليل التالفات و التطابقات بني املتغريات املختارة و امل�ؤ�رش املركب جلودة
العمل.
وم�ؤ�رش جودة العمل الذي يطرحه حتليل التطابقات املتعددة  ACMهو ترابط خطي
لأ�شكال املتغريات الأ�سا�سية الأقل تع�س ًفا بقدر الإمكان .ومبجرد حتديد هذا املحور فقد يتعلق
الأمر بالبحث عن حمور ثان حيث تكون فيه �سحابة النقط اقل ت�شوها عند اال�سقاط ،يف الوقت
الدي �ستظل فيه عمودية على املحور الأول .وعملية ا�ستخراج املحاور املتو�سطة هذه ميكن
�أن تتكرر ،حتى ت�سرتد �سالمة جمود (التنوع الكلي) الكمية القليلة .ويتيح حتليل املتطابقات
املتعددة �أي�ضا حتليل العالقات والروابط بني املتغريات املوجودة يف م�ؤ�رش جودة العمل.
ومبجرد ا�ستنتاج م�ؤ�رش جودة العمل ،ي�شري تق�سيم العمال �إيل تطور �أق�سام جودة العمل.4

 3-3م�ساهمة الت�صنيف الت�سل�سلي الت�صاعدي
ال�ستنتاج العينات املتجان�سة من العمال طب ًقا جلودة العمل ،يف هده الدرا�سة ،مت ا�ستخدام
طريقة الت�صنيف الإح�صائي التي تبدو �أقل تع�س ًفا .وهي طريقة الت�صنيف الت�سل�سلي الت�صاعدي
4االطار يف امللحق رقم ( )1يعطي ت�شكيل ح�سابي ومف�صل عن MCAالتي مت ا�ستخدامها
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( .)CAHوتهدف طريقة الت�صنيف الت�سل�سلي الت�صاعدي � CAHإيل الت�أ�سي�س ب�شكل من�سجم
ملجموعة الأفراد الأكرث جتان�سا فيما يتعلق بامل�ؤ�رشات واملتغريات امل�ستخدمة (�سواء ب�شكل مبا�رش
�أو من خالل املتو�سط الذي مت ا�ستنتاجه من حتليل املتطابقات املتعددة).
والـ CAHهو طريقة ت�صنيف تهدف �إيل تطوير طبقات الأفراد ب�شكل مت�سق .وتلك
املجموعات متجان�سة علي قدر الإمكان طب ًقا لبع�ض املقايي�س .وتختلف تلك املجموعات من
الداخل عن بع�ضها البع�ض .مبعني �آخر ،يوجد حد �أق�صي من االختالف داخل تلك التق�سيمات،
�أو ،حد �أدين من التنوع .ويتم احل�صول علي هذا الق�سم با�ستخدام عملية خوارزمية متكررة:
ويف كل مرحلة يتم جتميع عن�رص للمجموعة علي �أ�سا�س قاعدة القرار بناء على احلد الأدنى من
معايري امل�سافة .وقد مت عر�ض معايري متعددة للتجميع (�سواء مت�شابهة �أو غري مت�شابهة) امل�سافة
وبني الطبقات تعتمد هذا امل�ستوي.
ا�ستخدام مبحث الـ CAHيف جمال جودة العمل بعد حتليل التطابقات املتعددة MCA
الن�شاء طبقات متجان�سة .واملتغريات امل�ستخدمة من املمكن �أن تكون من بني املتغريات الأ�سا�سية
امل�ستخدمة يف حتليل التطابقات املتعددة  .MCAومقيا�س  HACامل�ستخدم يف قيا�س اجلودة
هو العالقة بني اجلمود القائم بني الطبقات عن طريق اجلمود الكلي للكمية القليلة للأفراد.
وكلما كانت هذه العالقة مرتفعة ،كلما �شكل الأفراد جمموعات متجان�سة ب�شكل وا�ضح خمتلف
عموما ،يكون التحكيم مطلوبا بني عدد �صغري من
عن بع�ضها البع�ض .ويف هذا امل�ستوي
ً
املجموعات وجودة الت�صنيفات ،مبعنى ،بني تف�سري النتائج وموثوقية املعلومات التي يتم
احل�صول عليها.
يئدي الـ� CAHإيل �إن�شاء �شجرة ت�سل�سلية ،وهو الت�صنيف الذي يو�ضح تق�سيم ال�سكان �إيل
جمموعات فرعية طب ًقا ل�سل�سلة التجمعات .وتلك ال�شجرة الت�سل�سلية ت�ساعد علي ت�صور ت�سل�سل
التق�سيمات التي يتم احل�صول عليها عن طريق القطع املتوا�صل .االق�سام تت�ضمن عدد اقل من
االجزاء باملقارنة مع قطع ال�شجرة الت�سل�سلية (علي �سبيل املثال ،اجلذر الذي يكون عادة يف
القمة) .ي�ؤدي القطع الذي يتم حتت العقدة الأويل من ال�شجرة �إيل �أن كل ق�سم �سوف يحتوي
فقط علي �شخ�ص (وهذا الق�سم هو �أ�سا�س ال�شجرة الت�سل�سلية) .وعلي العك�س ،ي�ؤدي القطع
الذي يحدث خلف اجلذع �إيل ق�سم واحد يحتوي علي كل الأفراد.
دائما ما تكون الـ� CAHرضورية ملتابعة املراحل املختلفة .اخلطوة الأويل هي اختيار
املتغريات التي متثل الأفراد (الفئة الن�شيطة العاملة) الذين �سيجري عليهم التق�سيم .ويف حالة
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ما �إذا كانت البيانات امللحوظة هي قيمة جمموعة املتغريات الرقمية للأفراد ,ميكن �أن نختار
�إجراء ت�صنيف للأفراد �أو ت�صنيف للمتغريات .ويف حالتنا (لتحليل جودة العمل) ما يهمنا هو
ت�صنيف الأفراد .ورمبا لذلك نختار �أن نحتفظ ببع�ض املتغريات الهامة املتعلقة بالأفراد (وهي
تلك املتغريات التي ا�ستخدمت يف و�صف الأفراد) و�أن نفهم ت�صنيف الأفراد من خالل و�صف
تلك املتغريات.
وعلى امل�ستوى الإح�صائي الأمر ذاته ينبغي الجناز حتقيق الـ HACللأفراد عرب متغريات
رقمية مركزة منخف�ضة عن الـ  HACمن العامل التي تتم عرب حتليل و�سيط يعتمد علي تلك
املتغريات ذاته.

 -4م�صادر البيانات وخ�صائ�ص �سوق ال�شغل يف املغرب
 1-4بحث �سوق ال�شغل يف املغرب:
امل�صدر اال�سا�سي لبيانات بطريقة اقت�صادية جزئية ل�سوق ال�شغل هو البحث الوطني لل�شغل.
ويهتم هذا البحث باخل�صائ�ص االجتماعية الثقافية وال�سكانية (الن�شاط ،العمل ،البطالة ،ونق�ص
العمل) والرتكيبات املهنية االجتماعية للعمل ويعترب هذا البحث �سنويا ودائما ،والذي تن�رش
نتائجه وطنيا ح�سب جمال الإقامة و املناطق االقت�صادية.
وتتوافق املفاهيم والتعريفات الأ�سا�سية امل�ستخدمة مع تو�صيات منظمة العمل الدولية .BIT
وقد مت �أول بحث وطني لل�شغل ( )NESيف عام  ،1976يتم ن�رش معلومات ربع �سنوية من
نتائج البحث .بداية من عام  ،1996يتم ن�رش معلومات ربع �سنوية من نتائج الفح�ص .بداية
من عام  ،1999امتد جمال البحث �إيل املناطق القروية وامتد جتميع البيانات �إيل الأن�شطة
الثانوية لل�ساكنة الن�شيطة .وفيما يلي بيانات اال�ستق�صاء التي قمنا با�ستخدامها هنا لتنفيذ حتليل
خمتلف جلودة العمل يف املغرب .املحاور املعتمدة جلمع املعلومات هي كالتايل:

 حتديد عدد الأ�رس وخ�صائ�صهم الدميوغرافية (العالقات الأبوية ،اجلن�س ،ال�سن،احلالة االجتماعية وحمل امليالد)امل�ستوى الثقايف (م�ستوى التعليم ،ال�شواهد،االمية)
 نوع الن�شاط للأ�شخا�ص من � 7سنوات فما فوق خ�صائ�ص ال�ساكنة الن�شيطة العاطلة :نوع البطالة ،مدة و�أ�سباب البطالة ،الت�سجيل يفم�ؤ�س�سة للو�ساطةيف الت�شغيل ،و�سائل البحث ،جمال البحث ،املن�صب املرغوب ،مكان العمل
املرغوب فيه.
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 اخل�صائ�ص املهنية للفئة الن�شيطة :املهنة ،نوع الن�شاط االقت�صادي ،الو�ضعية يف العمل،انتظام العمل ،قطاع العمل� ،سن احل�صول على عمل ،معلومات عن التعيينات احلديثة يف
�سوق العمل (التاريخ ،ووقت البحث الأول عن عمل ،املن�صب يف العمل الأول ،الو�سيط
الذي ا�ستخدم للح�صول على العمل الأول)
 اعدم تال�ؤم العمل مع كفاءة الفئة الن�شيطة  :الق�ضايا التي اقرتحت يف هذه العينة عبارةعن �أ�سئلة تتعلق باجلهة الو�سيطة يف احل�صول على العمل.تهدف قيا�س عدم تال�ؤم الكفاءات
مع املن�صب يتعلق االمر باملدة اال�سبوعية التي يق�ضيها ب�شكل معتاد يف البحث او عدم البحث
عن عمل ا�ضايف او جديد.

 2-3اخل�صائ�ص الرئي�سية ل�سوق العمل يف املغرب:
ظلت م�شكلة ال�شغل يف املغرب حتت ت�أثري العديد من العوامل منذ ما يزيد علي �أربعني
�سنة ،مثل  ،الرتكيب ال�سكاين وتطوره ،م�ستوى التعليم والأمية ،الإطار التنظيمي امل�ؤ�س�سي
الذي يحكم �سوق العمل والإطار االقت�صادي الكلي الذي يوجه ال�سيا�سة العامة للبالد ،املواقف
املختلفة التي تعتمد على ما �إذا كان العمل يخ�ص املدينة �أم القرية .وقد مت تر�شيد ال�سيا�سات
املختلفة يف هذا املجال ب�شكل خا�ص عن طريق خلق فر�ص عمل جديدة للتعامل مع املعدالت
العالية من البطالة التي ي�شهدها املغرب خا�صة خالل الثالثة عقود الأخرية .ومن خالل �أي�ضا
�سن ت�رشيع جديد للعمل ي�ؤكد مرونة العالقات بني امل�شغلني و العمال .وقد تنب املغرب يف
 2004قانون جديد للعمل يجمع املبادئ الأ�سا�سية التي �أو�صت بها منظمة العمل الدولية .وقد
و�ضع هذا القانون تغريات تو�ضح العالقة بني امل�شغلني و العمال ،و امل�ؤ�س�سات االجتماعية
و�إعادة الت�أكيد علي احلقوق و احلريات الأ�سا�سية للعمل ،ا�ستقرار العالقات بني امل�شغلني و
العمال و الوقاية من املنازعات اجلماعية من خالل تفعيل �إجراء ف�ض املنازعات اجلماعية
للعمل .وقد منع قانون العمل �أي انتهاك للحقوق و احلريات الأ�سا�سية للعمال داخل ال�رشكة،
كذلك التمييز �أيا كان نوعه (العرق  ،اجلن�س ،الإعاقة  ،الدين ،الر�أي...،الخ)
ب�شكل مرقم و ح�سب البحث الوطني لل�شغل يف  ،2008قدر معدل الن�شاط الذي يعك�س
م�شاركة ال�سكان يف �سن  51فما فوق يف �سوق العمل بحوايل  %59( %51يف املناطق القروية
و %45يف املناطق احل�رضية) .وكان معدل الن�شاط بني الرجال ثالثة �أ�ضعاف تقريبا من معدل
الن�ساء ( 7.5مقابل .)%26.6
بالإ�ضافة �إيل �أن الزراعة ت�شغل ن�سبة كبرية من العمال .حيث �أن ن�سبة  %41من العمال
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يعملون يف هذا القطاع يف عام  2008مقابل  %48يف عام  .1999ويكون ذلك ،بالطبع ،يف
املناطق الريفية حيث ي�صل معدل العاملني يف القطاع الزراعي �إيل %75.3يف  2008مقابل
 %82يف  .1999ويف املدن اخلدمات هي الأكرث �أهمية .حيث جتذب التجارة ما يقرب من
خم�س ال�ساكنة الن�شيطة العاملة ،وتوظف الإدارة العامة وتقدمي اخلدمات االجتماعية للمجتمع
ما يقرب من  %81ت�شغل ال�صناعة والبناء الأ�شغال العمومية ( )BTPما يقرب من (.)%31
يظل القطاع اخلا�ص بالن�سبة للقطاعات الن�شيطةاالكرث توفريا لفر�ص ال�شغل  .حيث
ي�شتمل مبفرده علي  %91من العدد الكلي لل�ساكنة الن�شيطة العاملة على امل�ستوى الوطني (83.8
يف املناطق احل�رضيةو 98.4يف املناطق القروية) .ويقدم القطاع العام �أغلبية فر�ص ال�شغل
ل�سكان احلوا�رض حيث ت�صل ن�سبة املوظفني يف املناطق احل�رضية على  %15ويف املناطق
القروية  %1.5من فر�ص ال�شغل.
بالإ�ضافة �إيل �أن الن�شاط االقت�صادي الغري مدفوعة االجر و التي ت�شبه الدعم الأ�رسي
ت�شتمل علي تقريبا واحد من بني خم�سة يف عام ( 2008اثنني من بني خم�سة يف املناطق
القروية) .ويف املناطق احل�رضية حيث يكون العمل مدفوعة الأجر ( ،)%65.4تكون حالة
الدعم العائلي قليلة �أو حتى تافهة ( .)%4.0وتكون تلك احلالة معروفة بني الن�ساء ب�شكل �أكرب
من الرجال .وينبغي �أن نذكر ب�أن �أغلبية الن�ساء الالتي يعملن يف هذا (ربات منازل) .وتكون
ن�سبة كبرية منهم تابعات للدعم الأ�رسي .وكانت نتيجة كال من العائق الثقايف لعمل املر�أة بالأجر
يف املناطق القروية وغياب الفر�ص احلقيقية للوظائف يف هدا الو�سط ،زيادة معدالت الدعم
العائلي للن�شاط الن�سائي ب�شكل �أعلي من الرجال املناطق احل�رضية ب�شكل �أكرب منه يف املناطق
القروية .وبالرغم من ان� .إذا كانت فر�ص املر�أة يف الدخول �إيل �سوق العمل حمدودة ،ف�إن
الن�ساء الالتي يح�صلن علي عمل ل�سد احتياجاتهن �سوف تختار العمل يف جماالت العمل الأقل
جودة والتي تتميز ب�أنها غري م�ضمونة و مو�سمية والتي تتطلب يد عاملة غري م�ؤهلة .
ويجب �أن نتذكر �أن احلقيقة التي ت�شري �إيل �أن الن�ساء يعانني من ر�أ�س املال الب�رشي
املنخف�ض مقارنة بنظائرهن من الرجال ،حيث يعملن يف �أن�شطة ال تقدم لهم املتطلبات املعي�شية
الكافية دون وجود توقعات للتطور .وعلي العك�س يتميز الرجال بامل�ستويات املنخف�ضة من
الأمية وامل�ستويات الأعلى من التعليم واحل�صول علي منا�صب مهمةو التي متنحهم و�ضعية
اقت�صادية اجتماعية �أف�ضل يف املجتمع .وين�ش�أ هذا الظلم االجتماعي وعدم امل�ساواة ،واللذان
يعربان بو�ضوح عن �أبعاد جودة العمل ،الرتكيبات االجتماعية ال�صلبة التي مل تتغري والتي
متنح املر�أة م�ساحة �أقل يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية يف الدولة ،وبالرغم من ذلك فقد
�شهدت املغرب تقدما وا�ضحا يف جمال ت�رشيع العمل الذي يتعلق بهده امل�شكلة.
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يف الواقع� ،صادق املغرب علي العديد من املعاهدات الدولية لتح�سني جودة العمل فيما
يتعلق بامل�ساواة بني الن�ساء والرجال يف املجال االقت�صادي وكذلك تلك املتعلقة ب�إزالة كل �أ�شكال
التمييز �ضد الن�ساء يف املعاهدة 5رقم  6111املتعلقة بالتمييز العن�رصي يف احلياة املهنية والوظيفية
و يف املعاهدة رقم  7100املتعلقة بامل�ساواة يف املرتبات بني الذكور والن�ساء يف العمل والقيمة
امل�ساوية من العمل رقم  .8138والتي تتعلق بال�سن االدنى للعمل .ولكي تفي بااللتزامات
الدولية بهذا املجال ،ومل تدخر الهيئة الت�رشيعية باملغرب جه ًدا يف العمل على �ضمان م�ساواة
الن�ساء والرجال يف العمل.
وبنف�س الطريقة ،بخ�صو�ص ت�رشيعات العمل املطبقة على امل�أجورين يف الوظائف العمومية
يف كل من (التجارة وال�صناعة واملهن احلرة والتعاونيات واجلمعيات �إلخ )..كما هو احلال يف
الو�ضعية العامة للوظيفة بالقطاع العام تكون الن�ساء متحررات كالرجال يف القيام ب�أي ن�شاط
دون قيد و�أن حتتل �أية وظيفة بالقطاعات االقت�صادية واالجتماعية املختلفة القانون املغربي
ين�ص كذلك على امل�ساواة يف املرتبات يف نف�س العمل بني الرجال والن�ساء الذي ي�شتغلون به.
أي�ضا ن�صو�ص خا�صة تتعلق
ومع الأخذ يف االعتبار احلاالت اخلا�صة بالن�ساء يت�ضمن الت�رشيع � ً
بالن�ساء وهي طبيعية وكذلك ايجابية للن�ساء ت�أخذ باحل�سبان مكانتها االجتماعية كربة بيت ،من
ناحية ،و مكانتها يف املجتمع ك�أم .ومن الناحية الأخرى مينعها من القيام ببع�ض الأعمال التي
أي�ضا الأعمال التي تتطلب جهدا من نوع خا�ص.
ت�رض ب�صحتها و� ً
وفيما يتعلق بال�سكان العاطلني عن العمل باملغرب فلقد بلغ �أعلى م�ستوى له يف عام 1999
وهو  1433000من غري العاطلني ( 1162000باملناطق احل�رضية و 271000باملناطق
القروية) والذي يقدر معدل البطالة به بحوايل  %22( %14باملناطق احل�رضية و % 5.4باملناطق
ً
ملحوظا ي�صل �إىل  1078000من
انخفا�ضا
القروية) .ويف عام � 2008أظهرت هذه الأرقام
ً
العاطلني ( 861000باملناطق احل�رضية و 217000باملناطق الريفية) مبعدل بطالة ي�صل �إىل
 %14.7( %9.6باملناطق احل�رضية و %4باملناطق القروية) .وعلى الرغم من هذا االنحدار
ملعدل البطالة باملغرب ال يزال ي�ؤثر بوجه خا�ص على ال�شباب الذين يرتاوح �أعمارهم من 15
�إىل � 343سنة وخا�صة يف املناطق احل�رضية ،كما هو مو�ضح بجدول البيانات التايل .وكلما
ازداد التعليم العايل كلما زاد معدل البطالة مما يعني �أن ال�شواهد الحتميه من هدا امل�شكل.
( CEDAW 5معاهدة لإلغاء جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي �ضد املر�أة).
 6معاهدة  BITرقم  111اخلا�صة بالتمييز يف العمالة والوظيفة والذي مت تفعيله عام .1960
 7معاهدة  BITرقم  100تتعلق بامل�ساواة يف املرتبات اخلا�صة بعمل الرجل واملر�أة بالن�سبة للعمل امل�ساوي
يف القيمة والذي مت تفعيله يف عام .1953
 8معاهدة  BITرقم  138تتعلق بال�سن الأدنى للعمل والذي مت تفعيله يف عام .1973
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�سو ًيا

2008
املناطق الريفية
املناطق احل�رضية

1999
املناطق الريفية

املناطق احل�رضية
48.1
24.4
22.7
5.7
24.6
8.8
19.0
5.2
20.1
16.3
0.3
17.9

1.5

63.1
33.9
35.0
81.6
5.1
3.7
4.2
1.3
2.0
2.0
0.1

2.9
79.2

54.4
29.2
29.5
47.8
13.8
6.0
10.8
3.0
10.0
8.4
0.2

0.4
98.1

25.4
44.7
14.8

14.8

44.7
22.2
20.7
5.5
20.8
11.2
19.9
6.8
17.9
17.7
0.2

1.5
89.7

64.7
26.2
2.0

1.5

59.0
32.1
33.2
75.3
5.1
606
5.4
2.1
2.3
3.1
0.1

10.9
83.3

46.5
34.8
7.9

8.0

50.6
26.9
27.1
40.9
12.8
8.9
12.5
4.4
10.0
10.3
0.2

0.1
98.4

18.9
28.2
18.5
16.2

8.8

1.0
91.0
54.7
25.8
8.9
2.6
-

جدول ( )1يبني ملخ�ص عن تطور بع�ض امل�ؤ�رشات عن �سوق العمل باملغرب ()2008-1999

امل�ؤ�رش

 -1ت�أثري ال�سكان ()%
معدل الن�شاط

ثانوي

القطاع اخلا�ص
القطاع اخلا�ص
اامل�ستوى الدرا�سى
بدون م�ستوى
ابتدائي
اعدادى

الزراعي
ال�صناعي
( BTPالبناء واال�شغال)
جتاري
املوا�صالت واالت�صاالت
الإدارة العامة
م�صالح �أخرى
Nd.md
قطاع العمل
الإدارة العامة

بالن�سبة للن�ساء
 -2الوظائف التي يعمل بها ال�سكان
بالن�سبة للن�ساء
فرع الن�شاط

تابع جدول ()1

37.1
26.9
13.6
9.3
----
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العاىل
�آخرين
ال�سن
15-34
35-59
ما فوق60

املرتب
امل�ستقا
�صاحب العمل
امل�ساعدة
متمرن
�آخرين
3متمرن

معدل العطالة
بالن�سبة للن�ساء ()%
معدل مالبطالة
بدون م�ستوى
ابتدائي
اعدادى
ثانوي
عاىل
معدل ا
15-24
25-34
35-44
ما فوق 45

ن�سبة العطالة

7.4
5.7
47.2
46.4
6.4
43.8
27.9
2.5
23.3
0.8
1.7
9.6
27.5
2.2
8.5
17.3
20.8
19.6

0.7
7.3
50.7
40.2
9.1
22.9
32.7
0.8
41.9
0.5
1.2
4.0
14.7
1.4
5.3
10.5
15.5
28.7

14.2
4.0
43.5
52.8
3.7
56.4
23.0
4.3
4.0
1.1
2.2
14.7
30.8
4.6
11.2
20.4
21.6
19.1

5.4
5.4
52.2
41.1
6.7
38.8
24.4
2.0
31.3
1.6
1.9
13.9
27.1
3.8
15.3
27.3
28.2
31.3

0.5
6.6
56.2
35.2
8.6
17.9
27.1
0.9
52.0
0.6
1.5
5.4
12.4
2.4
7.9
15.7
21.5
43.6

11.0
4.1
47.6
47.9
4.5
64.8
21.2
3.4
5.6
2.7
2.3
22.0
30.4
7.8
20.5
31.6
29.2
30.4

امل�صدر :عمليات م�سح الوظيفة التي �أجرت يف التواريخ املبينة

37.8
30.2
10.4
5.0
75.6

8.6
7.0
3.0
1.1

54.2

20.5
20.9
7.4
2.9
71.6

31.8
20.2
7.7
3.1
73.9

8.7
4.3
1.7
0.9

51.7

18.3
13.5
5.2
2.0
69.4

و للأ�سف �أنه يف عام  2008م�ست البطالة  %37من ااال�شخا�ص دوي امل�ستوى الدرا�سي
املتو�سط الإعدادي �أو الثانوي ( %26باملناطق القروية و %42باملناطق احل�رضية) .و الذين
م�ستوياتهم مرتفعة ت�صل ن�سبتهم  %19.6من العاطلني عن العمل ( %19باملناطق احل�رضية
و %28باملناطق القروية.
وما نلحظه ب�شكل خا�ص من خالل البيانات هو �أن �سوق العمل املغربي يقدم فر�ص
متو�سطة ن�سب ًيا بخ�صو�ص توفري فر�ص عمل خا�صة ل�شباب اخلريجني .والتحدي هنا هو �ضمان
أي�ضا العمل
التطوير االقت�صادي الذي من املمكن �أن يعمل على �إيجاد فر�ص عمل كافية ولكن � ً
على التوفيق ما بني التكوين وال�شغل من خالل التكوين املهني وكذلك نوعية ال�شهادات .ومن
ال�رضوري �أي�ضا الأخذ باحل�سبان ت�أثري �سوق العمل باملناطق القروية خا�صة انه مل تظهر نتائج
متكن حتى الآن من �ضمان حد ادنى من التحفيز للفئة الن�شيطة و ا�رسهم لكبحهم عن الهجرة
من املناطق القروية.
بيد �أن هذا احلل مقلق مقارنة بالتغريات التي طر�أت على املجتمع املغربي و التي ت�شكل
البداية يف خلق عدد من التحديات من املمكن �أن ت�شكل على وجه اخل�صو�ص مالمح �سوق عمل
باملغرب .ومن نتائج التحوالت الدميوغرافية الزيادة البالغة يف الفئة من املجموعة العمرية
� 59-15سنة متثل الآن تقري ًبا  %62من �إجمايل عدد ال�سكان وتعك�س �ضغط قوي على �سوق
العمل .وهذا الق�سم من ال�سكان �سيزيد ب�شكل �أكرب خالل ال�سنوات املقبلة التي �ست�ؤدي �إىل
و�صول الكثري من ال�شباب ل�سوق العمل وهو يف و�ضعية غري متوازنة.

� 3-3أبعاد ومتغريات جودة الوظيفة باملغرب
يتيح لنا كل من البحث الوطني لل�شغل  ENEيف عام  1999وبع�ض النتائج املو�ضحة �ساب ًقا
االقرتاب من ثالثة �أبعاد جلودة الوظيفة باملغرب والتي يتم تف�سريها من خالل ع�رشة متغريات
م�ستمرة �أو املتقطعة وترتبط هذه الأبعاد ب�ساعات العمل الأ�سبوعية وا�ستقرار و�ضمان العمل
وال�ضمان االجتماعي .وتعد �أ�ساليب الأجور غري متاحة مبا لدينا من بيانات.

�ساعات العمل
هناك بعد واحد من الأبعاد املتعددة جلودة العمل مرتبط ب�ساعات العمل و�إمكانيات التوفيق
أي�ضا
املتاحة مع الأوقات الأخرى من احلياة االجتماعية .ومن املمكن �أن تو�ضح �ساعات العمل � ً
حمدودا وقت جزئي �أو طبيعي �أو طويل .وهاتني املدتني امل�شكلتني من احلد
ما �إذا كان العمل
ً
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اجلدول ( : )2ملخ�ص املتغريات املتعلقة با�ستقرار و�ضمان العمل.
الأ�ساليب املتبعة

املتغريات
دوام العمل

 عمالة دائمة متفرغة. -عمالة م�ؤقتة ومو�سمية.

 عمل دائم غري متفرغ.� -أخرى

عقد للعمل

 عقد لفرتة حمددة. -عدم وجود عقد �أو وجود اتفاق �شفهي.

 عقد لفرتة غري حمددة.� -أخرى

االقدمية يف العمل

 �أقل من � 36شهرا. -من � 96إىل � 210شهرا.

 من � 36شهرا �إىل � 96شهرا.� -أكرث من � 210شهرا.

الرغبة يف تغيري العمل

 -نعم

 -ال يوجد.

ا�سباب الرغبة
يف تغيري العمل

 احل�صول على عمل ثانوي حل�صة غريكاملة

 مع �ساعات عمل طويلة. -ا�سباب اخرى

البحث الفعال عن عمل �آخر

 -نعم

 -ال

القيام ب�أعمال ثانوية

 -نعم

 -ال

مكان العمل

 حملي -متنقل

مقر ال�سكنة
� -أخرى

االدنى و احلد االق�صى هما من خ�صائ�ص جودة العمل ال�سيئة وهو �أنه بالن�سبة لهذين اجلانبني
املتطرفني جند و�ضعيات لتفوق الكفائة على العمل املمار�س �أو العك�س  .وب�شكل �أبعد يرتبط هذا
البعد مب�س�ألة التوازن بني احلياة اخلا�صة واحلياة املهنية .وال يزال لهده الأخرية مركز اهتمام
ال�سيا�سات التي تنفذها ال�رشكات �أو احلكومات لإعطاء موظفيها مزيد من �إمكانيات التوفيق بني
احلياة الأ�رسية واحلياة املهنية.
و�سنتناول يف درا�ستنا هذا البعد الذي �سيتم مقاربته مبتغري مرتبط مبدة العمل الأ�سبوعية
من خالل �أربعة مناذج خمتلفة هي:
�أقل من � 20ساعة.
من � 20إىل � 40ساعة.
من � 40إىل � 56ساعة.
�أكرث من � 56ساعة.

ا�ستقرار �ضمان العمل:
احد ابعاد جودة العمل التي ميكن االحتفا�ض بها انطالقا من البيانات املتوفرة بالن�سبة
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للمغرب ,ذلك ال ُبعد اخلا�ص باال�ستقرار وظروف العمل .وهو ُبعد يقدم معلومات حول العمل
امل�ؤقت على وجه اخل�صو�ص ،التي تت�سم بكونه عر�ضة للمخاطر ،وكذلك العمل الدائمة ،الذي
هو العمل الطبيعي .ولذلك ف�إن دعم اال�ستقرار وتوفري ظروف عمل جيدة وكذلك �أمن العمل
كلها �أمور تمُ كن من حتقيق التكامل بني العاملني وحتقيق تقدم م�ستدام يف �سوق العمل .ونقدم
فيما يلي املتغريات اخلا�صة مبنهاج هذا البعد والكيفية التي يظهره على النحو التايل:

 ال�ضمان االجتماعي:ميكن لهذا البعد من ت�سجيل هل العمال ي�ستفيدون من حماية �ضد املخاطر :املر�ض ،عدم
القدرة على العمل ،والوالدة ،وغريها ،ويقدم احلماية للعاملني �ضد الأمور غري املعلومة كما
يقدم الدعم لهم يف �أوقات امل�شاكل ،مما ي�شكل بدوره عالمة على جودة العمل .ويظهر هذا
ال ُبعد يف العمل من خالل املتغري التايل :الع�ضوية يف نظام للت�أمني االجتماعي (متغري منف�صل)
ب�أ�سلوبيني ( ،نعم او ال).

 -5جودة العمل يف املغرب� :أو�ضاع خمتلفة
لتطبيق املنهج النظري امل�شار اليه با�ستخدام البيانات التي مت احل�صول عليها من البحث
الوطني لل�شغل  ENEلعام  ،1999حيث لدينا معدالت تقديرية لكل مالحظة فردية ،فلدينا
برامج متالئمة (يف برجميات  )stataمتكننا من تعميم النتائج جلميع الأفراد ذوي ال�صل.

 1/5بع�ض اخل�صائ�ص الو�صفية لقاعدة البيانات امل�ستخدمة:
تت�ضمن قاعدة البيانات اخلا�صة بالبحث  85781فردا ( 45539من الو�سط احل�رضي
( )%53و 40242الو�سط القروي ( .))%47وقد مت تقديرهم من ال�ساكنة الن�شيطة ،وتقدر
هذه الأرقام بحوايل  10793000على امل�ستوىالوطني ،و 5336000يف املناطق احل�رضية
و 5456000يف املناطق القروية .ومن خالل التق�سيم على �أ�سا�س النوع ،فيت�ضح �أن عدد
الرجال يقدر بن�سبة  %71من ال�ساكنة� ،أي بعدد قدره  7639000فردا .وقبل االنطالق يف
التحليل وتطوير امل�ؤ�رش املركب للعمل ،جلودة العمل قمنا بدرا�سة معمقة لقاعدة البيانات هذه
وبيانها.
وعلى هذا الأ�سا�س ،يت�ضح �أنه بالن�سبة لكل الفئة الن�شيطة الدين عملوا ،ملدة �ساعة واحدة
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على الأقل يف الأ�سبوع �سيبلغ � 48ساعة يف حني �أن املعدل املتو�سط هو � 48ساعة .ووفقا
لطبيعة حمل الإقامة  ،يقدر الطول املتو�سط الوا�ضح ل�ساعات العمل بحوايل � 49ساعة يف
املناطق احل�رضية (املعدل املتو�سط ي�ساوي � 48ساعة) ون�سبة � 42ساعة يف املناطق القروية
(مبعدل متو�سط قدره � 42ساعة) .ولال�ستخدام يف حتليل التوافق والتماثل املتعدد ،كما هو
مو�ضح �أعاله ،يتم ت�سجيل هذا املتغري يف قيا�س من  4فرتات (�أقل من � 20ساعة ،ما بني 20
�ساعة و� 40ساعة ،ما بني � 40ساعة و� 56ساعة و�أكرث من � 56ساعة).
ووفيما يخ�ص دوام العمل ،ف�إن حوايل  %38من الأفراد (الن�شيطني العاملني) �أفادوا �أنهم
يعملون عمال لوقت كامل .يف حني �أن ما تبقى ف�إنهم يعملون يف �أعمال غري دائمة .وقد مت
التعامل مع هذا املتغري  ،الذي كان يحتوي على � 8إجراءات يف الأ�سا�س ،ثم التعامل معه
و�إعادة حتليله يف �صيغة �أخرى من � 4إجراءات لإدماجه يف التحليل التوافقي و املتماثل املتعدد
.ACM
وبالن�سبة مل�س�ألة حيازة عقد عمل ،وبالن�سبة للأفراد الذين �أجابوا على هذا ال�س�ؤال (فقط
ن�سبة  %41من الن�سبة الإجمالية) ،ف�إن ن�سبة تزيد عن  %61لي�س لديها �أي نوع من �أنواع
العقود ،وال حتى عقود �شفهية .وبالن�سبة لالقدمية يف العمل ،وبالن�سبة للأفراد الذين �أجابوا
على ال�س�ؤال ،ف�إن متو�سط عدد الأ�شهر التي مت احل�صول عليها يقدر بنحو � 153شهرا (13
عاما تقريبا) بعدد � 180شهرا يف املناطق القروية و� 132شهرا يف املناطق احل�رضية .وقد
مت ت�سجيل هذا املتغري والتعامل معه و يف حتليله على �أ�سا�س الفئة من  4درجات ،با�ستخدام
الوحدات التالية وهي  36و 96و� 210شهرا.
وبالن�سبة ل�سن الأفراد ،يت�ضح �أن متو�سط �سن الن�شيطني العاملني هو  33عاما (34
�سنة يف املناطق احل�رضية و 32يف املناطق القروية و 34بالن�سبة للرجال و 31.5بالن�سبة
للن�ساء ) .ولت�ضمني هذا املتغري يف حتليل التوافق والتماثل املتعدد  ،ACMفقد قمنا بت�سجيله يف
فئتني عمريتني (�أقل من  35عاما �أو ي�ساويها و 35عاما فما �أكرب).
وبالن�سبة للمتغري اخلا�ص بوجود ق�سائم رواتب ثابت للعمل لكافة الأفراد ،ف�إن ن�سبة قدرها
� %14أعربت عن توفرها عليها .هده الن�سبة تو�ضح ب�شكل كايف ال�رشوط قانونية للمنا�صب
اململوءة .وعند جتاهل الفئة املعروفة ب�أنها «غري معنية» ،مع تقدمي و�ضع العاملني �أو ذلك
الو�ضع اخلا�ص بقطاعات العمل ،ترتفع هذه الن�سبة ملا يزيد عن  .% 30ويف نف�س ال�سياق،
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ف�إن ن�سبة العاملني الذين قالوا �إنهم تابعني ل�صندوق لل�ضمان االجتماعي ن�سبة  .%12ولتناول
الطبيعة الر�سمية وغري الر�سمية للعمل ،فقد ا�ستخدمنا املتغري الذي يعتمد م�سك املحا�سبة داخل
امل�ؤ�س�سة اوال .وقد �أوردت قيمة بالغة االنخفا�ض ال تتعدى ن�سبة � %2أنهم موافقون على
ذلك.
ولتقييم م�ستوى الر�ضا عند العمال ب�صورة مبا�رشة ،تو�ضح م�س�ألة تغيري االعمل �أن ن�سبة
 %17.7لديهم الرغبة يف مقابل ن�سبة  %69الذين لديهم ر�أي خمالف .وقد �أو�ضحت ن�سبة
 %78ممن يريدون تغيري العمل هذا الأمر من خالل الأمل يف احل�صول على دخل �أف�ضل،
يف حني �أن ن�سبة  %16يريدون حت�سني �أو�ضاع العمل (اال�ستقرار والعمل يف �أعمال غري �شاقة
وغريها) .وبالن�سبة ملن يرغبون يف تغيري عملهم ،ف�إن ن�سبة  %51يقومون ببحث ن�شط يف هذا
امل�ضمار .عالوة على ذلك ،ف�إن ن�سبة تزيد عن  %3من الأفراد لديهم ن�شاط ثانوي موازي
لن�شاطهم الأ�سا�سي .و�أخريا ،ف�إن ن�سبة تزيد على  %18من بني جميع العاملني يقومون بن�شاطهم
يف مكان ال يكون غرفة �أو ال يكون يف بيتهم.
وطب ًقا لقطاع الن�شاط ،فقد قمنا لأغرا�ض هذا التحليل بتجميع االجراءات يف ق�سمني هما:
القطاع العام (و�شبه العام) والقطاع اخلا�ص ،ومن الوا�ضح �أن القطاع العام يوظف ن�سبة
 %10من الن�شيطني العاملني.
ً
خا�صة يف �إطار جودة العمل واملتغريات اخلا�صة التي
ولكي جنري مقارنات ذات �صلة،
يجب النظر �إليها ،فيبدو من ال�رضوري �أن منيز بني القطاع الزراعي وبني بقية �أمناط الن�شاط
االقت�صادي .ومن خالل القيام بذلك ،يت�ضح ب�أن جميع الأفراد املعنيني (ن�سبة)%58.7
ييعملون يف ن�شاط غري زراعي .و�سنعود فيما بعد �إىل احلديث عن هذه اخلا�صية من �أجل
حتديد ال�ساكنة املرجعية يف حتليلن.

 2/5حتليل التوافق والتماثل املتعدد وو�ضع م�ؤ�رش جودة العمل:
بعد �إجراء العديد من االختبارات ولأغرا�ض االت�ساق واملقارنة ،ال�سكان التي مت اعتمادها
فيما تبقى من التحليل وهي تلك التمعلقة باملنا�صب اململوءة .وتغطي هذه العينة من ال�سكان عدد
 33952فردا .و�ستتناول درا�ستنا �إجمايل عدد قدره  3986411فردا  ،وترتبط نتائجنا بهذه
املجموعة من الأفراد.
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�أما الأبعاد التي مت اختيارها للتو�صل �إىل جودة العمل يف املغرب ،والتي مت حتديدها �أعاله،
فهي :عدد �ساعات العمل ،ومدى دوام العمل ،وعقد العمل ،واالقدمية يف العمل ،والرغبة
يف تغيري العمل ،والبحث عن عمل جديد ،واحل�صول على وظيفة ثانوية ،واحل�صول على
ق�سيمة لراتب �شهري ،وكذلك االنخراط ب�صندوق لل�ضمان االجتماعي ،و�أداء عمله داخل
مقر .وكل واحدة من هذه الأبعاد قد ثم التقاطها من �أحد الفئات على النحو املطلوب من قبل
حتليل التوافق والتماثل املتعدد .ويف �إطار اجلانب التطبيقي وكما هو مبني �أعاله ،يعمل حتليل
التوافق والتماثل املتعدد على �إعادة ترميز كل واحدة من هذه املتغريات يف نظام ثنائي .وحالتنا
إجراء) .وميثل م�ؤ�رش جودة العمل IQEامل�ستدل عليه قيمة
هذه تقوم على  10متغريات (� 32
ً
رقمية يتم االحتفاظ بها لكل عامل يف التحليل .وقد مت احل�صول على الزيادات يف امل�ؤ�رشات
الأولية ب�أ�سلوب مو�ضوعي من خالل حتليل التوافق والتماثل املتعدد.

�شكل رقم ( :)1قيم حتليل التوافق والتماثل املتعدد

امل�صدر :البحث الوطني لل�شغل ENE 1999
(متثيل القيم – ترتيب القيم)
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ويو�ضح ال�شكل الأول �أدناه التمثيل البياين لقيم حتليل التوافق والتماثل املتعدد التي يتم
حتليلها من خالل كل واحدة من املحاور املتعلقة بالعوامل .ويف حالتنا هذه ،مت اختيار ثالث
حماور متعلقة بالعوامل ،وتو�ضح ن�سب  %50.63و %17.11و %4.65على التوايل من
�إجمايل التنوع؛ هذه املحاور ت�ست�أثر بن�سبة  %72.39من البطالة .وميثل املحور الأول ،الذي
يحمل طاقة تف�سريية عالية ،ظاهرة جودة العمل .ويف واقع الأمر ،ف�إنه يقع بني فئتني من
العاملني وفقا جلودة العمل التي ي�شغلونها ،وهذا املحور هو ما ميثل م�ؤ�رش جودة العمل.

ال�شكل رقم ( :)2خمطط توزيع التواتر للم�ؤ�رش املعدل بالكثافة جلودة العمل (م�ؤ�رش
جودة العمل )IQE

امل�صدر :امل�سح الوطني للتوظيف1999 ،
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ال�شكل رقم ( :)3امل�ؤ�رش املعدل بالكثافة جلودة العمل

امل�صدر :البحث الوطني لل�شغل1999 ،
خمطط توزيع التواتر للم�ؤ�رش املعدل بالكثافة جلودة العمل
كثافة امل�ؤ�رش جلودة العمل
العاملني يف �أعمال غري زراعية باملناطق احل�رضية

وتو�ضح نف�س الر�سوم البيانية واالختبارات التجريبية �أن املتغريات امل�ستخدمة يف حتليل
التوافق والتماثل املتعدد لدينا تقدم معلومات خا�صة عنها ،وتتعلق مبلكية  .COPA 9ولذلك
فنحن ل�سنا بحاجة �إىل �إجراء �صورة �أخرى من حتليل التوافق والتماثل املتعدد .ويحمل املحور
الأول فيها ف�صال يقوم على جودة العمل بالن�سبة للعاملني يف الو�سط احل�رضي يف ن�شاط غري
زراعي .والأفراد احلا�صلون على �أعلى القيم فى هذا املحور هم من يعملون يف وظائف �سيئة
والعك�س بالعك�س .وتظهر القيمة املتو�سطة مل�ؤ�رش جودة العمل على �أنها ت�ساوي �صفر تقريبا،
وبحد �أدنى قدره  0.4608وحد �أق�صى ي�ساوي .0.5448
وكما نالحظ من خالل �إتباع حتليل التوافق والتماثل املتعدد على املتغريات املختارة ،ف�إن
قيمة م�ؤ�رش جودة العمل لكل فرد عامل ميكن �أن تكون �إيجابيا �أو �سلبيا .ولأغرا�ض التو�ضيح
ودون فقد �أي معلومات �أو التعميم ،ف�إننا ن�ستنتج قيمة م�ساوية للقيمة الإيجابية التي ن�ستخدم من
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خاللها م�ؤ�رش جودة العمل يف حتليل �إ�ضايف .وبالن�سبة لكل فرد ،ت�ساوي قيمة م�ؤ�رش جودة
العمل تلك القيمة �إىل جانب القيمة املطلقة لأقل قيمة (القيمة ال�سلبية) من  .WQIومن خالل هذا
التعريف ،ف�إن متو�سط القيمة اخلا�صة مب�ؤ�رش جودة العمل ي�ساوي  0.4608وبحد �أدنى قدره
�صفر وحد �أق�صى ي�ساوي  .1.0056ويف ظل هذه الرتجمة ،ف�إن الرتتيب اخلا�ص بجودة
العمل للأفراد العاملني يظل بال تغيري.
والر�سم البياين � 2أدناه يو�ضح خمطط توزيع التواتر مل�ؤ�رش جودة العمل املطلوب يف خم�س
فئات .والر�سم البياين رقم ( )3يقدم دالة الكثافة لنف�س املتغري.

 :9انظر اجلدول A1بامللحق -معطيات كل االجراءات للمتغريات امل�ستخدمة يف
املحاور الثالت
قيمة م�ؤ�رش جودة العمل
وعلى �أ�سا�س م�ؤ�رش جودة العمل الذي مت احل�صول عليه �أعاله ،فمن املمكن التعرف على
الفئة الن�شيطة التي تتخذ االعمال ال�سيئة� .إال �أنه قد يتخذ التحديد للأفراد املعنيني طابعا انطباعي
بال �أ�سا�س علمي .ويف حالتنا هذه ،ف�إننا نقرتح طريقة تعد �أقل الطرق الع�شوائية هي التق�سيم
الت�صاعدي الت�سل�سلي ( ،)HUCو�سنقدم لها و�صفا �أدناه.
جلدول  :3توزيع العاملني يف املناطق احل�رضية غري الزراعية وفقا للمجموعة وبع�ض
الإح�صاءات اخلا�صة مب�ؤ�رش جودة العمل.
املجموعة

العدد الفعلي

الن�سبة املئوية

املتو�سط من م�ؤ�رش احلد الأدنى من
م�ؤ�رش جودة العمل
جودة العمل

احلد الأق�صى من
م�ؤ�رش جودة العمل

املجموعة الأوىل

935024

23.46

0.106

0

0.48

املجموعة الثانية

973658

24.42

0.443

0.086

0.77

املجموعة الثالثة

794774

19.94

0.588

0.206

0.95

املجموعة الرابعة

649061

16.28

0.640

0.310

1

املجموعة اخلام�سة

633894

15.9

0.671

0.289

1.01

الإجمايل

3986411

100

0.461

0

1.01

امل�صدر :االبحث الوطني لل�شغل1999 ،
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 3/5التق�سيم الت�صاعدي الت�سل�سلي وبناء فئات جلودة العمل
يعترب التق�سيم الت�صاعدي الت�سل�سلي �أحد طرق جمع الفئة الن�شيطة العاملة يف املجموعات
التي تعترب متجان�سة ،وذلك على �أ�سا�س عددمعني من املتغريات .ويقوم احل�ساب على تعريف
�إجراء ن�سبي وان�شاء عدد من املجموعات ،التي تكون متجان�سة قدر امل�ستطاع .ويف الق�ضية
التي نبحثها ،وبعد تطبيق حتليل التوافق والتماثل املتعدد على التق�سيم الت�صاعدي الت�سل�سلي،
اخرتنا لكل فرد عامل يف الفئة الفرعية من ال�سكان قيد الدرا�سة ،القيم اخلا�صة باملحاور الثالثة
الأكرث �أهمية من حتليل التوافق والتماثل املتعدد (م�ؤ�رش جودة العمل ،املحور الثاين واملحور
الثالث) .والهدف من ذلك هو تطوير  5فئات متجان�سة من العاملي.

�شكل رقم ( :)4متو�سطات امل�ؤ�رش املعدل من جودة العمل ح�سب املجموعة

م�ؤ�رش جودة العمل باملجموعة
متو�سط م�ؤ�رش جودة العمل باملجموعة
امل�صدر :البحث الوطني لل�شغل1999 ،
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ال�شكل رقم ( :)5التوزيع وفقا ملجموعة العاملني يف املناطق احل�رضية غري الزراعية

امل�صدر :البحث الوطني لل�شغل1999 ،

�إال �أنه عندما يتعلق الأمر باملمار�سة الفعلية ولأغرا�ض ال�ضوابط العددية ولعدد من القيود
الرقمية الوا�ضحة ،مل يكن من املمكن تطبيقها يف وقت واحد على عينة تقدر بعدد 25933
فردا� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ولأجل تطوير فئات متجان�سة وتقدمي مقارنات ذات �صلة ،مت برجمة
التق�سيم الت�صاعدي الت�سل�سلي بعد ذلك يف حلقة ت�شمل ال�سكان الن�شطني ،يف �إقليم من �أقاليم
املغرب ،من خالل حتديد املجموعات اخلم�سة املرغوبة .ثم يتم جتميعها بعد ذلك على امل�ستوى
الوطني يف كل اقليم ،ويتم و�ضع تق�سيم على �أ�سا�س ذلك.
وكنتيجة لهذا التحليل ،وبالنظر �إىل الأفراد الذين يتم تق�سيمهم �إىل املجموعة اخلام�سة على
�أنهم الأقل حظا يف جودة العمل ،يت�ضح �أن ن�سبة  %16تقريبا من العاملني بالقطاع غري الزراعي
يف املجال احل�رضية ،وفقا لالح�صاء الوطني لل�شغل � ،1999أو�ضح ان  16يف املئة ي�شغلون
وظائف �سيئة (�أكرث من  633000فردا) .ويتم تقدمي التوزيع العاملي يف اجلدول الوارد �أدناه.
ونف�س هذا اجلدول يو�ضح �أن ن�سبة  %47تقريبا من العاملني ي�شغلون منا�صب ميكن و�صفها
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على �أنها جيدة (� )%24أو جيدة جدا ( ،)%23يف حني �أن ن�سبة  %20ي�شغلون اعماال ميكن
و�صفها بالعادية� .أما االعمال الأخرى (ن�سبة  )%16فلي�ست بال�سيئة وفقا لهذا التعريف� ،إال �أنها
متقلبة حتى �أنها من املمكن �أن ت�صبح �سيئة على نحو مبا�رش.
ومن �أجل احل�صول على �صورة �أف�ضل حول الوظائف ال�سيئة ،قمنا بجمع العاملني يف
املناطق احل�رضية يف القطاع غري الزراعي فيما ي�سمى «الوظائف ال�سيئة» (من ينتمون �إىل
املجموعة اخلام�سة �أعاله) ومت عقد روابط �أخرى ذات �صلة للتو�صل �إىل �صورة للوظائف
ال�سيئة.
�شكل ( :)6متو�سط امل�ؤ�رش املعدل جلودة الوظيفة من خالل املجموعة العمرية
واجلودةح�سب ال�سن و اجلن�س

امل�صدر :البحث الوطني لل�شغل 1999
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 4/5ما هي طبيعة الوظائف ال�سيئة يف املغرب ومن الذي ي�شغلها؟
متثل الأ�سباب الكامنة وراء ح�ساب امل�ؤ�رشات املركبة جلودة العمل يف ال�سعي �إىل ربطها
ب�صفات �أخرى فردية �أو بقطاعات �أخرى من الأفراد العاملني .وميكن �أن ي�ساعد حتليل هذه
الروابط يف و�صف �صورة الأعمال ال�سيئة يف املغرب.
�شكل ( :)7تقدم امل�ؤ�رش املعدل جلودة الوظيفة من خالل العمر والنوع

امل�صدر :البحث الوطني لل�شغل 1999

ويف واقع الأمر ،مبجرد �أن يتم تطوير هذا امل�ؤ�رش حول اجلودة ال�سيئة للعمل ،فمن
املمكن �أن يتم فح�ص الرابطة التي جتمع ما بني م�ستواه وعدد من العوامل املحددة .وترتبط
هذه الأمور بوجه عام بو�ضع العامل �أو بال�صفات اخلا�صة باجلهة التي يعمل بها .وميكن �أن
يقدم هذا التحليل� ،إذ و�صل �إىل م�ستوى معني ،جواب على �أ�سئلة مثل :من هم العاملني الذين
يعملون يف االعمال ذات جودة �سيئة؟ و�أين ميكن �أن جتد االعمال ذات اجلودة ال�سيئة؟ ويف
نف�س الإطار ،نظرا لأن الأهمية املعطاة مل�س�ألة التمييز ما بني الرجال والن�ساء يف العمل ،فيبدو
من املهم �أن نتناول هذا التمييز وفقا جلودة العمل الذي ي�شغله كل فرد.
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ال�شكل ( :)8متو�سط امل�ؤ�رش املعدل جلودة العمل طب ًقا مل�ستوى التعليم والنوع

معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة يف كل من النوع والدرجة العلمية
امل�صدر :البحث الوطني لل�شغل 1999

النوع وال�سن
وفيما يتعلق بالنوع يف �ضوء معدالت جودة العمل ال�سيئة يت�ضح لنا �أن هناك  %16من
الرجال و %15.4من الن�ساء ي�شتغلون باالعمال ال�سيئة مما يعني �أنه ال يوجد فارق ذا �أهمية
بالن�سبة لهذا امل�ستوى .ومن بني جميع من يعملون يف االعمال التي ال تليق بهم جند �أنهم ميثلون
 %78.3من الرجال و�أزيد من هذه الن�سبة بقليل  %77.6من ال�سكان.
عاما /وما فوقها) �أن ال�شباب من
ويت�ضح لنا من خالل املجموعة العمرية (اقل من ً 35
النوعني مييلون لقبول (�أو �أنهم جمربين على قبول) وظائف اقل جودة .بينما الأ�شخا�ص فوق
أي�ضا مالحظة �أن الرجال
�سن � 53سنة يعملون يف ظروف �أف�ضل من هذه ب�شكل عام .ويجب � ً
أي�ضا �أن نلحظ ب�شكل �أكرث
الذين يعملون يف ظروف �أ�سو�أ من الن�ساء بالن�سبة لل�شباب .وميكننا � ً
تف�صي ً
ال فروق االجتاهات يف جودة العمل طب ًقا لتقدم العمر .ويو�ضح الر�سم البياين رقم � 6أنه
يف �سن ال�شباب يبد�أ العمال العمل يف جودة عمل �أقل .وتتح�سن هذا العمل كلما زاد العمر ثم تبد�أ
من �سن  45-40يف االنحدار مرة �أخرى لت�ستقر يف �سن  60وما زاد على ذلك.
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�شكل ( :)9متو�سط م�ؤ�رش جودة العمل اعتمادً ا على الأو�ضاع والنوع

معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة يف كل من الأو�ضاع والنوع
امل�صدر :البحث الوطني لل�شغل 1999

متاما من خالل النوع .وبالن�سبة للأ�صغر �سنًا من
على الرغم من �أن هذا التقدم يتم متييزه ً
الن�ساء العامالت يكون متو�سطهم نوعيته �أف�ضل حتى ي�صلن �إىل � 40-35سنة .وبداية من �سن
 45يبد�أن العمل يف الأعمال ذات اجلودة املنخف�ضة عن الرجال الذين يف نف�س العمر .وي�ستقر
هذا الفارق مبرور ع�رش �سنوات (�أنظر الر�سم البياين رقم .)7

التعليم و امل�ستوى الدرا�سي
يبني م�ستوى تعلم القراءة والكتابة اختال ًفا يف جودة الوظيفة على الرغم من �أن الن�ساء من
بني من يعرفون القراءة والكتابة يبدو �أنهم يعملن يف ظروف �أف�ضل ن�سب ًيا عن الرجال (�أنظر
ال�شكل �أ 3بامللحق) .وهو ما يعني ان امل�ستوى الدرا�سي املرتفع يرتبط بعمل �أح�سن جودة وهو
ما ت�صهره هده الدرا�سة .ويف احلقيقة ،يو�ضح ال�شكل (� )8أن ه�ؤالء الذين مل يتعلموا يعملون
يف اعمال رديئة اجلودة ويتح�سن العمل عندما تزداد م�ستويات الدرا�سة .ومرة �أخرى نالحظ
�أن هناك فارق طفيف بالن�سبة للنوع بالن�سبة للفئة الن�شيطة العامل.
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�أو�ضاع الوظيفة
تو�ضح النتائج �أنه لي�س فقط العاملني هم الذين يعانون من جودة العمل الرديئة .فعلى
العك�س من ذلك جند �أن من يعمل حل�سابه اخلا�ص ومن يعملون لدى العائلة تكون ظروف
عملهم �أ�سو�أ .وي�أتي وراءهم ال�صغار املبتدئني وال�رشكاء والأفراد املتعاونني لهم .ويعمل
�أ�صحاب العمل يف ظروف �أف�ضل ولكنهم يظلوا عامة من �أكرث العمال غري املف�ضلني .ومرة
�أخرى جند �أنه ال يوجد متييز من ناحية النوع.

امل�سئولية يف العمل
من الوا�ضح �أن العمال يعتربوا م�سئولني عن الت�أكد من فائدة عملهم عن ه�ؤالء الذين
لي�س عليهم م�سئولية ويعترب الفارق مميز ج ًدا� .إذا مل يكن هناك اختالف يف جودة العمل بني
الرجال والن�ساء الذين لي�س عليهم م�سئولية ،على العك�س ممن لديهم م�سئوليات ،يكون الرجال
�أكرث تف�ضيال عن الن�ساء .ومن املمكن �أن يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �أنهم يحتلون منا�صب تتطلب
م�سئولية �أعلى (�أنظر ال�شكل �أ 4يف امللحق).

الرغبة يف تغيري العمل
قد يبدو هذا امل�ؤ�رش (ال�سيئ) جلودة العمل غري جمدي ح�سب ما يرغب به العامل �أو �أال
يرغب يف تغيري العمل .وعلى العك�س من ذلك� ،إذا ما كان هذا يعرب عن توقعات و�آراء
البحث يكون القيا�س املطلوب بهذه الدرا�سة ثم احت�سابه ب�شكل مو�ضوعي .ومن خالل فح�ص
هذه العالقة يكون من املمكن ،يف احلقيقة» �أن نت�أكد من التما�سك ما بني هذين الإجراءين مثل
الر�سم البياين الذي يف امللحق �أ .5وعلى النقي�ض من ذلك �إعالن املدعى عليه ب�أنه بالفعل قد
بحث عن عمل �أخرى ال يغري من قيمة هذا امل�ؤ�رش مقارنة بالر�أي القائل بعدم البحث ( �أنظر
ال�شكل �أ 5يف امللحق).

قطاع العمل
يي�ساعد كل من الر�سم البياين رقم  11،10بالأ�سفل يف عمل تقرير مهم ج ًدا بخ�صو�ص
هذا ال�ش�أن .ويف احلقيقة يعمل االنتقال من القطاع اخلا�ص �إىل العام على حت�سني جودة العمل
بو�ضوح بالن�سبة لكل من الرجال والن�ساء ومن ثم جند �أنها جيدة ن�سب ًيا مقارنة بالقطاع اخلا�ص.
ويعد كل من �ضمانات العمل واال�ستقرار واملبني على �ضمان اجتماعي واالنتظام يف العمل
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�شكل ( :)10متو�سط امل�ؤ�رش املعدل جلودة العمل من خالل قطاع الوظيفة والنوع
والعمر

م�ؤ�رش جودة الوظيفة يف كل من العمر والنوع وقطاع التوظيف
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و�ساعات العمل الطبيعية يف الأ�سبوع هي ال�سمات الأ�سا�سية التي ت�صف والأعمال يف القطاع
العام .وما هو �أبعد من ذلك ،مع ظهور هذه التح�سينات ،جند �أن الن�ساء تعانني من اعمال
رديئة اجلودة �أكرث من الرجال يف كال نوعي القطاع اخلا�ص عن القطاع العام .وباعتبار ما
يتعلق بالأخري ،جند �أنه بينما تتمتع املر�أة بنف�س احلقوق وااللتزامات اخلا�صة بالرجل �إال �إنهم
يف املعتاد يتقا�ضون مرتبات �أقل من التي يتقا�ضها الرجال بنف�س االعمال .ول�سوء احلظ ،يف
هذا البيان ال يكون لدينا الأجر املتغاير الذي �سيتيح لنا دعم هذا الت�أكيد .وطب ًقا لالقدمية يف
االدارة يبدو �أن الن�ساء اقل اقدمية من زمالئهم من الرجال.

القطاع غري الر�سمي
غغال ًبا ما يتم تعريف القطاع غري الر�سمي بالإ�شارة �إما �إىل غياب املحا�سبة النظامية �أو عدم
ت�سجيل الرخ�صة .وتو�ضح نتائج درا�ستنا �أن جودة العمل �أقل يف امل�ؤ�س�سات التي ال يكون بها
نظام حما�سبة كما هو من املتوقع يقينًا .والن�ساء التي لديها ميل قليل للعمل يف هته الظروف ويف
هده االعمال  .بينما يعاين الرجال باملثل من امل�ؤ�س�سات التي بها قوانني ح�سابية (�أنظر �شكل �أ7
بامللحق).

ال�ضمان االجتماعي
جزءا من املعايري الأوىل لتعريف جودة العمل.
�إن تغطية ال�ضمان االجتماعي للعاملني يعد
ً
وهو بحاجة �إىل عن�رص يو�ضح وجود فارق كبري بني العمال كما هو مو�ضح بجدول الر�سم
البياين (�شكل �أ 9بامللحق).

حجم امل�ؤ�س�سة
طب ًقا لإجمايل عدد املنا�صب داخل م�ؤ�س�سة العمل يت�ضح متو�سط جودة العمل تفاوت مهما
حجما يتم تقدمي وظائف ذات جودة �أقل .و�سيعمل هذا االجتاه
ج ًدا .ومن خالل امل�ؤ�س�سات �أقل
ً
على ا�ستقراراذ و�صل عدد العمال اىل حوايل املئة  .ولكن بخ�صو�ص هذا� ،أي يف ال�رشكات
املتو�سطة والكبرية يبدو �أن الرجال يح�صلون على عمل �أف�ضل من الن�ساء (�أنظر �شكل �أ10
بامللحق).

 -5اخلتام
�إن جودة العمل ومو�ضوعه ومقايي�سه قد �أ�صبحت ال�شاغل الرئي�سي للعديد من البلدان
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واملنظمات الدولة مبا فيها منظمة العمل الدولية .BITوقد مت �إدراك هذه الظاهرة يف قاعدة
بيانات الدول النامية خا�صة تلك التي زاد لديها حترير التبادل التجاري وتعديل قوانني �سوق
م�شجعة مع االنحدارم�ستمر
العمل .ويف املغرب ،مثل الدول الأخر ،مت ت�سجيل و�ضعية
ً
للبطالة يف ال�سنوات الأخرية القليلة .على الرغم من �أنه يبدو �أن هذا �صاحبه زيادة يف ه�شا�شة
العمل.
و يف هذا العمل الدي هو االول من نوعه يف املغرب اعتمدنا على جممل الكتابات احلديثة
دات االرتباط بهدا املفهوم وجممل االبعاد التي يحتويها و قد ثم اال�سرت�شاد بالعديد من الدالئل
النظرية و التطبيقية لتربير اللجوء اىل املقاربة املتعددة االبعاد لقيا�س جودة العمل.
وبناء على هذا االتفاق العام قمنا بو�ضع و بتنفيذ املقاربة املتعددة الأبعادجلودة العمل
ً
باملغرب .ولقد قدمنا �أ�س�س وروابط منهجني من الإح�صائيات املتقدمة وهما حتليل متنوع
ومتوافق وطريقة الت�سل�سل الت�صاعدي للت�صنيف الهرمي.
أي�ضا العملية التي �صاحبت هذه املنهجية لتعريف الفئة الن�شيطة العاملة التي
ولقد �رشحنا � ً
تعاين من �سوء جودة العمل .ولقد مت ا�ستخدام هذه املنهجية لتكوين م�ؤ�رش مركب جلودة العمل
والدي ميكن من خالله تعريف املجموعات الفرعية،و التي جتد نف�سها يف و�ضعية �سيئة.
ولأ�سباب ترجع �إىل التماثل واملقارنة كان ال�سكان الذين مت اختيارهم و�أجريت الدرا�سة
عليهم يت�ألفون من ال�ساكنة الن�شيطة العاملة يف املناطق احل�رضية يف ن�شاط غري زراعي كما مت
فردا .ولقد
تتبعه من خالل البحث الوطني حول ال�شغل ( .)1999وكان حجم العينة ً 33952
�شخ�صا �شملتهم درا�ستنا.
ا�ستدللنا على جميع ال�سكان من خالل جمموع 3986411
ً
وفيما يتعلق بالنتائج الدقيقة وب�صفتها �سجل بياين للفئة الن�شيطة العاملة التي تعمل باعمال
�سيئة باملغرب اكت�شفنا نتائج �شبيهة بوجه عام بالنتائج التي اكت�شفناها يف الدرا�سات الأخرى.
�أو ً
ال ،يف طريقة درا�ستنا املنهجية مت اعتبار ما يقرب من  %16من العينة الفرعية التي هي
فردا يف عام � .1999إ�ضافة �إىل هذه
اعمال غاية يف ال�سوء .ومتثل هذه الن�سبة ً 633000
أي�ضا تقييمات (ما يعادلها بن�سبة  )%16طب ًقا للتعريف غري الثابت من
الن�سبة  %16كانت هناك � ً
الناحية العلمية الذي من املمكن �أن ي�صبح �سي ًئا على وجه ال�رسعة.
وعلى امل�ستوى العام بخ�صو�ص جودة العمل ،من الوا�ضح �أن الرجال والن�ساء يعملون
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ب�أعمال رديئة .ومل يتم ت�سجيل �أية فروق �إح�صائية ذات �أهمية .و من بني جميع من يعملون
بالأعمال ال�سيئة كان الرجال �أكرث بقليل من ن�سبتهم يف ال�سكان الذين مت درا�ستهم.
وباالعتماد على املجموعة العمرية يت�ضح �أن ال�شباب من كال النوعني مييلون (�أو �أنهم
جمربون) �إىل قبول جودة العمل الأقل .بينما الأفراد فوق � 35سنة يعملون يف �أجواء �أف�ضل
أي�ضا �أن الرجال يعملون يف ظروف �أ�سوء من الن�ساء بالن�سبة
ب�شكل عام .ولقد لوحظ � ً
لل�شباب.
ومبعنى �آخر ،وطب ًقا ملا تن�ص عليه دورة العمل من الوا�ضح �أن جودة العمل تبد�أ بكونها
رديئة ثم حت�سنت مع مرور الزمن ثم بد�أت يف التدهور .وبحدوث هذا التطور كان هناك
فروق ما بني الرجال والن�ساء .فبالن�سبة لل�شباب كن متو�سط وعمل الن�ساء �أف�ضل من الرجال
(حتى �سن � 40-35سنة).وبداية من �سن  45مت انعك�س هذا الو�ضع حيث كان يف متو�سط
الأعمال ال�سيئة التي يعمل بها الن�ساء.
وما يت�ضح ب�شكل عام هو �أن من العمال الذين يعرفون القراءة والكتابة وخريجي املدار�س
قد طر�أ عليهم حت�سن ملحوظ بالن�سبة جلودة العمل .وتو�ضح النتائج �أنه لي�س فقط العمال هم
�أكرث من يعانون من جودة العمل الرديئة .فهناك من يعملون حل�سابهم ال�شخ�صي ومن يعملون
لدى العائلة الذين تبدوا ظروفهم �أ�سو�أ من ذلك .ومن الوا�ضح على تقييمات امل�ستخدم يف
القطاع العام من الرجال والن�ساء �أن بها جودة عمال �أف�ضل.
وبناء على هذه الدرا�سة ،كان ال�سجل البياين الذي به عمل رديئ هو بالن�سبة لل�شباب �أقل
ً
من � 35سنة والأميني �أو ذوي امل�ستويات املنخف�ضة يف التعليم �أو من املمكن �أن يكون رج ً
ال
يعمل يف م�ؤ�س�سة �صغرية بها �أقل من خم�سة عمال بالقطاع اخلا�ص غري مهيكل والذي لي�س
لديه رقم الرخ�صة �أو املحا�سبة �أو ع�ضوية لدى �صندوق ال�ضمان االجتماعي .وطب ًقا لـENE
لعام  1999مبناطق املغرب احل�رضية كان هذا ال�سجل البياين للفرد للأ�سف ممثل جي ًدا يف
ال�ساكنة الن�شيطة العاملة.
وترتبط درا�ستنا ب�شكل مبا�رش بال�سكان الذين غطتهم الدرا�سة وبالتاريخ الذي قامت به
كثريا منذ ذلك احلني .ونحن على �أمل يف �أن نكرر ما قمنا
ومن املمكن �أن تكون قد تغريت
ً
به ب�شكل �أف�ضل با�ستخدام البيانات املتاحة بـ  ENEلتقييم �آخر تطورات الو�ضع بالن�سبة جلودة
العمل باملغرب.
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الف�صل الثالث :ت�ضافرات بني النوع والكم يف �أ�سواق العمل الأوروبية ،العمل وال�شئون
االجتماعية ،يوليو ،لوك�سمبورج� ،ص .114-79
ديوان� ،إ�س ،وبيك ،بي« ،)2007( .ما وراء التوظيف  /ان�شطار البطالة :قيا�س جودة
االعمل يف الدول ذات الدخل املنخف�ض« ،ورقة عمل رقم  ،83تكامل ال�سيا�سة وق�سم
الإح�صائيات ،مركز العمل الدويل.
دروليت� ،إم ،.موري�سيت� ،آر« .)1998( .البيانات الكندية الأخرية عن امل�ساواة يف
العمل فيما يتعلق بحجم ال�رشكة« ،حتليل االقت�صاد و�سوق العمل ،رقم  ،128نوفمرب،
�إح�صائيات كندا� ،أوتاوا� 42 ،صفحة.
فريو لوزي ،جي ،.فلوكيجر ،واي ,.ويرب� ،إ�س (« ،)2006حتليل عنقودي للفقر متعدد
الأبعاد ب�سوي�رسا« ،ورقة عمل رقم 2-CH/1/HES-SO/HEG-G-GE/C-06
�إدارة املدار�س الثانوية بجينيفا.
امل�ؤ�س�سة الأوروبي لتح�سني املعي�شة وظروف العمل (« .)2002جودة العمل  ،العمل
ب�أوروبا :ق�ضايا وحتديات« ،كتب الت�أ�سي�س ،فرباير ،لوك�سمبورج� 36 ،صفحة.
فورتري ،واي� ،.سافارد� ،إف« .)2006a( ,.جودة التوظيف لتحليل خ�صائ�ص العمل التي
كانت منذ الرجوع �إىل �أوخر الت�سعينات من القرن الع�رشين (جميع كوبيك) ،كتب عن
جمموعة الدرا�سات والتحليالت مبركز درا�سات العمل والتكنولوجيا� ،سبتمرب ،كوبيك،
� 14صفحة.
فورتري ،واي� ،.سارفارد� ،إف�« .)2006b( ،.سوق العمل وجودة االعمل يف مناطق كوبيك
منذ الرجوع �إىل �أواخر الت�سعينات من القرن الع�رشين« ،خ�صائ�ص جمموعة الدرا�سات
والتحليالت مبركز درا�سات العمل والتكنولوجيا ،نوفمرب ،كوبيك� 28 ،صفحة.
فرميجاك�سي�‘ ،إف .و الهورتي ،واي« ،.جودة العمل بفرن�سا :امليول والدورة» ،ورقة
عمل ،رقم  ،51مركز الدرا�سات والتوظيف.
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جاي ،دي« ،)2003( .العمل الالئق :املفهوم وامل�ؤ�رشات»،املجلة الدولية للعمل ،جملد ،142
رقم .2
جرين� ،إف .)2006( ،.العمل املطلوب :التناق�ض يف جودة العمل يف االقت�صاد الوافر،
�صحيفة جامعة برين�سيتون ،برين�سيتون� 224 ،صفحة.
هانديل� ،إم جيه ( .)2005ميول جودة العمل املتوقعة� 1989 ،إىل « ،1998العمل والأ�شغال،
جملد  ،32رقم  ،1فرباير� ،إ�صدارات �سيج ،كاليفورنيا� ،ص .94-66
هافز ،كي ،.لوي جي �إ�س� ،إ�سكلينبريج ،جي .)2003( .جودة عمل الرجال والن�ساء
باالقت�صاد الكندي اجلديد» ،تقرير بحث � ،W/ 19شبكة معلومات العمل ،فرباير� ،شبكة
معلومات بحث ال�سيا�سة الكندية� ،أوتاوا� 68 ،صفحة.
معهد �إح�صائيات كيبيك (« ،)2005جودة العمل يف التطورات الت�صورية وخلق طوبولوجية
مبنطقة الكيبيك :احلالة القائمة للتفكري»
جامبو �إم ،)1999( ،.الطريقة الأ�سا�سية لتحليل البيانات ،باري�س� ،آيرولز.
�إيه� .إل ،.ري�سكني ،بي �إف ،هود�سون ،كي« .)2000( .االعمال ال�سيئة ب�أمريكا :عالقات
االعمال رفيعة امل�ستوى واملتدنية وجودة الوظيفة بالواليات املتحدة» ،نظرة عامة على
علم االجتماع الأمريكي ،جملد � ،65أبريل ،كولومب�س� ،ص .278-256
كي ،جي بي ،فاي� ،إ�س ،.فاي ،بي« ،)2005( ،.الفقر متعدد الأبعاد بال�سنغال :درا�سة
املتطلبات الأ�سا�سية غري املادية» ،كتاب بحث  ،2005-PMMA 5مركز اال�ستعالم
العام.
كراهن ،هاريف« .)1992( ،جودة العمل باخلدمات»� ،سجل م�سح املجموعات االجتماعية
العامة ،مار�س� ،إح�صائيات كندا� ،أوتاوا� 157 ،صفحة.
ليبارت� ،إل ،.مورينيو� ،إيه ،.بريون� ،إم� ،)1995( .إح�صائيات ا�ستك�شافية متعددة
املتغريات لدونود ،باري�س.
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لوميري� ،إ�س ،.مارك� ،سي« .)2006( ،.جودة ونوع الوظيفة :ت�أثريات الت�رشيعات
و�ساعات العمل» ،مركز االقت�صاديات بجامعة ال�سوربون ،باري�س� 29 ،صفحة.
لوي ،جي« .)2006( ،.جودة العمل يف القرن الواحد والع�رشين :حتقيق رغبة ال�شعب
الكندي »،تقرير بحث  ،W / 37العمل والتعلم� ،سبتمرب� ،شبكة معلومات بحث ال�سيا�سة
الكندية� ،أوتاوا� 92 ،صفحة.
ماك جوفرين ،باتريك ،ا�سميتون ،ديبوراه ،هيل ،ا�ستيفن« .)2004( ،االعمال ال�سيئة
بربيطانيا ،الوظيفة رديئة امل�ستوى وجودة الوظيفة« ,العمل والأ�شغال ،جملد  ،31رقم
 ،2مايو� ،إ�صدارات �سيج ،كاليفورنيا� ،ص .249-225
مي�سينهيمر الثاين ،جوزيف �آر�« .)1998( ،.صناعة اخلدمات يف مناظرة االعمال اجليدة
يف مقابل الوظائف ال�سيئة» ،نظرة عامة على العمل ال�شهري ،فرباير ،مكتب �إح�صائيات
العمل ،وا�شنطن� ،ص � .47-22سوق عمل منظمة التطوير والتعاون االقت�صادي
واملقاالت العر�ضية لل�سيا�سة االجتماعية رقم � ،34أغ�سط�س ،باري�س� 42 ،صفحة.
منظمة التطوير والتعاون االقت�صادي (« .)2001العمل مبنظمة التطوير والتعاون االقت�صادي
لعام  »،2001الف�صل الثالث� :سمات العمل ونوعيتها بقطاع اخلدمات ،يف يونيو،
باري�س� ،ص .138-95
بي �ألبرين� ،إم �إن� ،سيتي� ،إف ,.تريازا� ،إم« ،)2005( .قيا�س الفقر متعدد الأبعاد
بالأرجنتني ،الميتا ،جامعة مونتبيلري.
ريرت ،جي �إيه (« ،)2005مناذج موا�صفات جودة العمل باالحتاد الأوروبي »،ورقة عمل
رقم  ،51ق�سم تكامل ال�سيا�سة والتطور الإح�صائي ووحدة التحليل ،ومركز العمل
الدويل.
روز� ،إم« .)2005( ،.الر�ضا عن العمل بربيطانيا :التكيف مع التعقيد� ،صحيفة بريطانية
عن العالقات ال�صناعية ،جملد  ،43رقم � ،3سبتمرب� ،رشكة بالك ويل املحدودة للن�رش /
مدر�سة لندن لالقت�صاديات ،لندن� ،ص .467-455

44

�سيلفني جيه« ,)2008( .امل�ؤ�رشات التكاملية ملعدل البطالة»� ،إح�صائيات املعلومات القومية،
�إيرو�ستات
تابي� ،إم ،.الجنلو�س� ،إ�س .)2003( ،.جودة العمل العام  ،2002العمل والدخل ،جملد
 ،4رقم  ،2فرباير� ،إح�صائيات كندا� ،أوتاوا� ،ص .18-13
فالريي (« .)A.، (2006ظروف العمل و�صحة العمال باالحتاد الأوروبي �،أو�ضاع متناق�ضة
ح�سب �أ�شكال التنظيم» يف نوفمرب ،مركز درا�سة التوظيف� ،آيل بفرن�سا � 48صفحة.
فويل� ،إم .)1980( .حتليل البيانات ،االقت�صاديات ،باري�س.
زاركا-مارتري� ،إم .وجوي�شارد-كيلي� ،إم« ،)2005( ,.العمل الالئق ،املعايري
وامل�ؤ�رشات» ،ورقة عمل رقم  ،58التطور وجمموعة التحليالت الإح�صائية.
ق�سم تكامل ال�سيا�سة ،مركز العمل الدويل

امللحقات
�صندوق رقم  :1عر�ض مف�صل لتحليل املرا�سالت املت�شابهة املتنوعة
�صندوق رقم  :1عر�ض مف�صل لتحليل املرا�سالت املت�شابهة املتنوعة
وحتليل املرا�سالت املت�شابهة املتنوعة هي طريقة �إح�صائية و�صفية متعددة املتغايرات .فهي
ت�سمح بو�صف واكت�شاف العالقات ما بني املتغريات العديدة واملقايي�س الكمية لكل فرد من
ال�سكان (ومن بني ه�ؤالء العاملني ،جند على �سبيل املثال �أن ا�ستخدام وتنفيذ حتليل املرا�سالت
املت�شابهة املتنوعة يتطلب احلذر ال�شديد بالن�سبة للمعلومات املت�سقة امل�ستنبطة من البيانات.
و�إذا ما نظرنا �إىل ذلك من منطلق بع�ض الزوايا وب�شكل نظري جند �أن حتليل املرا�سالت
املت�شابهة املتنوعة هو معامل حتليل املرا�سالت املت�شابهة وقاعدة خا�صة لتحليل املعامل ب�شكل
أي�ضا �أ�س�س التف�سري.
خا�ص .فهو يعر�ض مقابل �أغرا�ض ح�سابية معينة و� ً
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ولإجراء حتليل املرا�سالت املت�شابهة املتنوعة من املفرت�ض �أنه يوجد �أفراد ( Nم�ستخدمني
يف هذا املثال الذي نو�ضحه) مت و�صفهم من قبل متغريات  Pالتي كان معدلها  .Xو�إذا مل تكن
املتغريات مبنية على �أ�سا�سيات جودة (م�ستمرة �أو حري�صة يف ا�ستخدامها مع عدد من الطرق)
ثم هي «م�سجلة» لذلك فهي منا�سبة للمتغريات املطلقة (الت�صنيفات) قبل القيام بالتحليل .يتم
ت�صميمها بوا�سطة  Xثم يتم �أخذ قائمة البيانات من املالحظات عن متغريات  pعلى جميع �أفراد
 Nلذلك تتكون م�صفوفة �صفوف  Nو�أعمدة  .Pواجلدول (�أو امل�صفوفة)  Xهي قاعدة بيانات
 ACMالتي ت�سري عليها.
و Qهي جمموعة متغريات ( Pبطاقة  .)Q=Pوللو�صول جلميع متغريات  Pو ( Qبي
= )P،...،1عن جميع  J Pبجميع الطرق املمكنة امل�صاحبة للمتغريات (الكمية)  .Pثم ي�أتي
P

بعد ذلك احتاد  Jجلميع املعادالت واملتغريات �أي �أن  J =  J p =  J pمن خالل جدول
P =1
 P ∈Q
بيانات  Xنقوم بتعريف جدول جديد لها خ�صائ�ص خا�صة.
€
وبناء على هذا ،بالن�سبة لأي فرد  )i I (i = 1, ..., Nو�أي متغري p Q (p = 1,
ً
 )..., Pن�ضع� K 1= 1 :إذا ما كان منط املتغري ب�شكل خمتلف .وال�صورة التي تن�ش�أ من هذه
العملية واملعادلة العام  )K ij (i I, j Jيدعى جدول ا�ستدراكي متكامل ( )CDTموجود
باجلدول  .Xواجلدول اال�ستدراكي املتكامل و  Tامل�صاحب جلدول X
=  (N, Kويتم �إقراره ب�شكل ا�ستدراكي لأن

هو �شكل م�صفوفة ∑ Card(J )).
p
p∈ Q
امل�صطلحني  jو jاللذين من نف�س املتغري يعتربان مق�صورين ب�شكل متبادل بالن�سبة لكل فرد من
�أفراد  .iوبالفعل �إذا ما كان الفرد  iمن نوع جي للمتغري  ،pمن ثم ال تكون طريقتها مثل ...
فكل فرد يكون لديه منط مفرد يف كل  J Pلكل p Q
€
وهذا يت�ضمن = 1
= Card (Q) = P

ij

ij

∑K

j ∈J p

∑ ∑K

p∈Q j ∈Jp

لكل فرد من �أفراد I

أي�ضا
 ..iولقد كان � ً

وهو عدد املتغريات يف التحليل (خط واحد لعملية احل�ساب).

أي�ضا يف و�صف خ�صائ�ص جدول  Tميكننا€ب�سهولة �أن نح�صل على:
و� ً

K j = ∑ K ij
i ∈I

€
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€

التي هي عدد الأفراد الذين لديهم منط
أي�ضا = Card (I) = N
و� ً

j

∑K

(فهو عمود عملية ح�سابية)

∀ j ∈ Jp ⊂ J

∀p ∈ Q,

j ∈J p

وهو �إجمايل عدد الأفراد (جميع النا�شطني والعاملني واملخت�صني بال €
أمر) .عندما ي�صل يف
النهاية

= ∑ K j = N Card (Q) = N P .
j ∈J

ij

∑∑K

€j ∈J i ∈I

وهي عملية احل�ساب عن كل من (متغريات)  pلأفراد � .Nإ�ضافة �إىل جداول  Xو،)T (CCT
وعمل م�صفوفة املنتج

)).

p

∑ Card (J

p∈Q

(K ,K ) = ( ∑ Card (J p ),
€
p∈Q

ح�صلنا على ما ي�سمى بجدول بريت .وتعد  Bجدول احتمالية متنوعة تعمل على تقاطع اثنني
�إىل اثنني من املعادالت من بني جميع املتغريات امل�ستخدمة يف حتليل الكم .فهي يف �شكل مربع
وم�صفوفة وت�شابهي .وتكون �صفوف و�أعمدة اجلدول  B = T>T Kهي املنتج جلميع €
متغريات
 Pالتي ي�شملها التحليل .وكما ي�شري امل�صطلح العام للـ  ،)CDT (Tي�شار �إليه ( ،)....ن�ستنتج
امل�صطلح العام جلدول بريت  Bحيث تتبع ∀j, j'∈ J × J, b jj ' = ∑ kij kij ' = n jj ' ,
i ∈I

أي�ضا من الرتكيب
الذي هو عدد الأفراد جميعهم يف وقت واحد وامل�صطلحني  jو . jو� ً
اال�ستدراكي للـ  Tالذي من املمكن �أن ي�ستدل عليه:
j ≠ j'.

∀p ∈ Q,∀j, j'∈ J p × J p , b jj ' = 0 if

أي�ضا  b dd = K jعدد الأفراد الذين من نوع  .jوتو�ضح كل خلية من جدول
ولقد كان � ً
جميعا يف نف�س الوقت خط وعمود له نف�س الطريقة� .إليك مثال
بريت عدد الأفراد الذين لديهم
ً
أي�ضا) بـ  3.2و  3و
�صغري ج ًدا مبني على �ستة �أفراد و�أربعة متغريات مطلقة (�أو م�صنوعة � ً
 3من املعادالت املرتبطة بها .وال�صيغة  Xهي ( T=CDT ،)6،4هي �صيغة ( )6،11ومن
حجم .)B) 11،11
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€

€

م�صفوفة متجان�سة

امتدادا ملعامل حتليل الر�سائل املت�شابهة
وعلى امل�ستوى الإح�صائي (احل�سابي)  ،تعد الـ ACM
ً
( )AFCمل يتم تطبيقه على اجلدول االحتمايل ،ولكن من خالل جدول فا�صل متكامل .وهذا
يعتمد على نظام مرتي لتعريف امل�سافات بني الأفراد �أو بني املتغريات (على �سبيل املثال التعليم
�أو مثل الطرق الإح�صائية الأخرى متعددة املتغريات ،وتبحث  ACMعن حماور �أوىل
(على �سبيل املثال من نهتم بهم ب�شكل �أ�سا�سي يف حتليل جودة التوظيف) .وهذا املحور يرفع
مرورا بالبحث عن املوجه اخلا�ص
�إىل احلد الأق�صى اجلمود املطبق على الكمية القليلة للنقاط
ً
املرتبط بالقيمة الأوىل اخلا�صة (الأعلى) للم�صفوفة التابعة لها .وي�سمى ما يخت�ص باملوجه
أي�ضا حماور التبادل الأوىل .وهي املحاور التي تكون يف اجتاهها معدل امل�شكوك فيه
الأول � ً
بدءا من ت�صور متغريات النقاط
من النقاط (الأفراد) م�ضاعف .وعند حماور التبادل الأوىل ً
امل�شكوك فيها يكون لكل م�ؤ�رش فئة ت�سمى �إحراز نظري متبادل .وهذا الإحراز ميثل �أهمية
امل�ؤ�رش اخلا�ص مبحاور التبادل الأوىل .ويتم البحث عن الوزن يف ال�شكل الوظيفي للم�ؤ�رش
املكون عن جودة الوظيفة املطابقة للإحراز ذات امل�ستوى العايل (ن�سبة بني الإحراز والقيمة
الن�سبية للمحاور) .ويف التدريب العملي ،كل فرد يتم متثيله بوا�سطة خط موجه (.)K,1
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ولتكن  Dهي امل�صفوفة الفطرية التي تتكون من العنا�رص الفطرية جلدول  Bلبريت .ونو�ضح
�أن معادلة حماور التبادل التي ت�ضاعف ثبات املتغريات امل�شكوك فيها تعتمد على اجتاه املوجه
1
 uαالذي ي�أتي منT 'TD −1uα = λα uα :
K
حيث تكون  uαموجه مل�صفوفة الثابت  1 T 'TD −1و  λαهي قيمة �إيجني امل�صاحبة للموجه
K
نحتاج �إىل م�صفوفة الفطرية.
 Uالذي به  .aومن ثم لكي ن�ستنتج املحاور € u own α
1
 €ت�ضاعف ثابت املتغريات
T 'TD −1
و�إن معادلة معامل φα = D −1uα a th
K
1 −1
وبنف�س الطريقة ،معادلة العامل
امل�شكوك فيها التي هي مثلD T 'Tφα = λα φα . .
K
1
التي
 a th f aالتي ت�ضاعف ثابت الأفراد امل�شكوك فيها هي مثلTD −1€T ' F α = λα F α . :
K
€
أي�ضا �أن هناك عالقات
تعطي على التوايل تفا�صيل عن متغريات العامل والأفراد .وتو�ضح � ً
€
انتقال بني نوعني من العوامل املكتوبة على النحو التايل:
€
i
α

N

∑F

i having j

∑φ

j i
α j

I

K

j =1

1
λα
1
λα

N
⎧ j
tij i
1
φ
=
= Fα
⎪ α
∑
λα i having j t j
tj
⎪
⎨
K
tij j i
1
⎪ i
F
=
= φα I j
∑
α
⎪
K λα j =1 ti
K
⎩

⎧
1
D −1T ' F α
= ⎪φα
λα
⎪
⎨
⎪ F = 1 Tφ
⎪⎩ α K λα α

 Kهي عدد املعادالت ملتغريات  Pو  λαهي القيمة (وثابت) موجه �إيجني ي�صحبه  uαعلى
�أ�سا�سيات تبادل الفرد النظري  )i (i = 1, ..., Nالتي ت�أتي من€ :
I . φαj

€
K

∑φ

j i
α j

j =1

1
= F
K λα
i
α

وهو �إحراز ال�شكل  j,0ب�شكل خمتلف .وعندما ندقق يف حماور التبادل الأوىل ( )a=1ونح�صل
€

بدقة على  IQEالتي مت البحث عنها بهذا العمل:

1 K j i 1 K
φ1 I j = ∑W j I ij .
∑
K j =1
K λ1 j =1

1
يف التعبري الأخري الذي �أو�ضحناه φ1j .
λ1

€
= JQI i = F1i

=  W jبوا�سطة تعريف  IQEالتي تتوافق مع
€
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€

املحاور الأوىل لتحليل الر�سائل املت�شابهة املتنوعة التي �أجريناها هنا .هذا امل�ؤ�رش (�أو عك�سه)
يف�رس على �أنه حماور جودة التوظيف .وهو يتعار�ض مع نوعني من تقييمات امل�ستخدم وخا�صة
بالن�سبة له�ؤالء الذين كانت الوظائف ال�سيئة من ن�صيبهم والآخرين من املتغريات املختارة (التي
يتم ت�سجيلها �إذا ما كانت قابلة للتطبيق) وبرامج العقل الإليكرتوين عما هو منا�سب وما هو
�سهل ن�سب ًيا يف ا�ستنتاج قيم هذا امل�ؤ�رش بالن�سبة لكل فرد ،وهذا بال�ضبط ما قمنا به يف هذا العمل.
نزن معادالت املتغريات امل�ستخدمة يف التحليل ويتم ح�سابها يف �شكل هدف (�إحرازات حماور
التبادل الأوىل املق�سمة على املربع اجلذري لقيمة �إيجني الأوىل) .وبالن�سبة لكل تعد قيمة IQE
ذات تركيب خطي (معدل مووزون عيني) للمتغريات الثنائية (تفا�صيل املتغريات) .وتو�ضح
�أن م�ساهمة منوذج  j aومتغري الكم pوالثابت الإجمايل الذي يتح�صل من ( .).....وهذا
يعني �أن م�ساهمة ال�شكلية ( ).......هي �أعظم بكثري من عدد مرات حدوثها الذي يكون
�ضعيف يف املعادالت العملية ،وهذا يت�ضمن �أن احلالة التي حتظى بعدد �أرقام �أقل من املمكن �أن
يكون لها �أهمية كربى يف تعريف املحاور .لذا عندما يكون من املتغريات �أو حتى يف الأ�سا�س
يجب جتنبها لتقليل عدد الأرقام الثنائية املتكافئة (فكر بخ�صو�ص تركيبات النماذج ال�شكلية).
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تت�أتى م�ساهمة متغاير الكم � C ( j) = 1 (1− K j ).إىل الثابت الإجمايل
N
P
من امل�شكوك فيه على النحو التايل j Jp :هو عدد املعادالت للمتغري .ومن ثم يكون م�ساهمة
�أحد الرموز �أو املتغريات مبثابة وظيفة تزيد من عدد معادالتها .ومن ثم من الأف�ضل �أن يكون
وا�سعا بهذا امل�ستوى)€.
لديك نف�س عدد املعادالت (�أو على الأقل ال يكون هناك تباينًا
ً
بع�ضا
أي�ضا �أن يكون لديك طر ًقا خمتلفة عن بع�ضها ً
وفيما يتعلق بهذا ،من املهم � ً
بالن�سبة مل�ستوى كل متغري متبقي وهي تختلف ب�شدة يف معادالت الأفراد يف مقابل التوظيف.
والنماذج ال�شكلية القريبة ج ًدا يف احلقيقة تعمل على تعقيد تف�سري النتائج وال�سجالت البيانية
للمجموعات (الفقرية والغنية) يف تركيبها .و�إذا ما كان مت �إجراء التحليل جي ًدا ميكن لفردين �أن
يت�شابها �إذا ما كانت لهم نف�س الظروف بوجه عام.
ومن املمكن �أن يقدموا نتائج متقاربة عن  WQIوالعك�س بالعك�س .ومن الناحية
العملية ،ومن الناحية العملية ،وللتو�صل �إىل هيكل تقريبي �أف�ضل ملفهوم درا�سات م�شكوك
مهما من �أرقام امل�ؤ�رشات املطلقة من املفيد �أن تتخذ على الأقل
رقما ً
فيها وخا�صة عند ا�ستخدام ً
خطوتني� .أو ً
ال� ،إطالق  MTAت�سمى «ا�ستك�شافية» والتي �صممت لتكون مبثابة اختيار ما بني
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املتغريات الأ�سا�سية ولإ�سقاط التي لي�س يف �إمكانها التمييز بني الأفراد على �أ�سا�س درا�سة ما
يخت�ص بكل منهم (�أقل متييزً ا فيما يتعلق بجودة التوظيف) .وبخ�صو�ص هذا ال�ش�أن �إىل جانب
الإ�سقاط اجلزايف ملتغريات معينة وال يتم ا�ستبعاد مراجعة وتقنني املتغريات الأخرى .ومن
�أكرث معايري التطابق �أهمية هي املحاور النظامية « .»COPAوهذا امللكية التي بهذا ال�سياق
هي لأجل �أي م�ؤ�رش جزئي (�أو متغري) للت�أكد من ما �إذا كان هيكلها نظامي بخ�صو�ص جودة
بناء على حماور التبادل الأوىل
التوظيف التي يتم ح�سابها بوا�سطة الهيكل النظامي لإحداثياتها ً
« .»WQIومبعنى �آخر ،ينال املتغري ر�ضا � COPAإذا ما كان ترتيب الهيكل النظامي
موجود برتتيب �إحرازات التبادل مع معادالتها مثل « .»WQIواملتغريات التي لي�س بها هذه
اخلا�صية هي الأوىل بالن�سبة لـ ACMثانية .ومن املحتمل ج ًدا �أن يكون التقنني (والهياكل) �أكرث
و�صفية (ولي�سوا هياكل نظامية) .وعلى الرغم من ذلك من اجلدير بالذكر �أن بع�ض املتغريات
التي لي�س بها  COPAمن املمكن �أن يكون بها �شكل من �أ�شكال �إعادة التوزيع با�ستمرار.
أي�ضا �أن يتم ا�ستخدام معيارين �آخرين عند اختيار املتغريات املجردة مثل ACM
ومن املمكن � ً
التعريفية التي هي قوة مميزة للمتغري ب�شكل كبري .وهي نوع من تباين املتغري طب ًقا جلودة
أي�ضا من املمكن �أن يكون هناك زيادة
وظيفة املعامل الذي ي�سمح بالتفرقة ما بني الوظائف .و� ً
يف املعلومات املوجودة باملتغريات الأخرى التي متت �إزالتها (�أو �إلغائها) .وحاملا يتم اختيار
املتغريات يتم تنفيذ  ACMالنهائي .وينتج عن ذلك  IQE>1نهائي .ومن خالل هذه العملية
الأخرية والتكامل ال بد من �أن يتم تق�سيم ال�سكان �إىل جمموعات فرعية عديدة تت�ضمن العاملني
الذين يعانون من جودة التوظيف الرديئة .وفيما يتعلق بهذا عندما يتم ا�ستخدام هذه الطريقة
ب�شكل مو�ضوعي قدر الإمكان �سيتم حتديد الت�صنيفات وهذا هو الهدف من الت�صنيف الهرمي
الت�صاعدي.
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جدول  :1معدالت �أنظمة اخل�صومات املتغرية من املعامالت املحورية الرئي�سية
اخلا�صة .ACM
املتغريات /الأنظمة

العوامل
العامل 1

العامل 2

العامل 3

مدة العمل (�ساعة /الأ�سبوع)
�أقل من 20

0.05 451 41

0.08 786 05

0.22 430 19

ما بني � 20إىل 40

-0.29 55 21

0.00 035 89

0.10 672 14

ما بني � 40إىل 56

0.01 986 35

-0.08 912 13

-0.05 002 77

�أكرث من 56

0.205618

0.0741211

-0.1016394

نظام التوظيف
وقت كلي

-0.02 568 22

-0.01 274 38

-0.1 993 49

وقت جزئي

0.32 830 71

0.60 406 31

0.44 851 9

املنا�سبات

0.52 858 62

-0.27 318 51

0.17 404 3

�أخرى

0.4 754 8

-0.13 690 75

0.22 939 97

عقد العمل
CDI

-0.63 901 97

-0.02 540 63

0.11 735 83

CDD

-0.44 242 78

-0.11 586 76

0.08 107 29

�شفوي �أو ما �شابه

0.07 098 49

-0.21 981 75

-0.06 818 42

�أخرى

0.28 621 32

0.32 081 74

0.02 216 85

الرتقي الوظيفي (�شهريا)
�أقل من 36

0.22 426 78

-0.04 039 64

-0.00 981 8

ما بني � 36إىل 96

0.052 835 6

-0.03 858 47

-0.00 737

ما بني � 96إىل 210

-0.10 711 96

0.00 268 39

0.018 376

�أكرث من 210

-0.20 563 08

0.09 193 97

-0.001 308

تغيري الوظيفة
الرغبة يف التغيري

0.45 964 23

-0.30 797 22

0.19 489 56

عدم الرغبة يف التغيري

-0.11 811 19

0.079 138

-0.04 99271

البحث عن وظيفة
نعم

0.46 851 07

-0.31 933 19

0.19 361 06

ال

0.44 69 713

-0.29 174 2

0.19 527 43

غري مهتم

-0.1181119

0.079138

-0.0499271
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ممار�سة وظائف ثانوية
نعم

0.13 239 98

0.25 340 53

0.35 251 92

ال

-0.00 1508 6

-0.00 288 74

-0.00 401 67

ترك العمل
نعم

-0.53 672 5

-0.06 501 97

0.06 669 43

ال

0.20 774 29

-0.24 91851

-0.98 121 53

غري مهتم

0.28 702 6

0.32 125 4

0.02 218 43

الأمن االجتماعي
نعم

-0.54 260 85

-0.05 773 67

0.06 636 49

ال

0.222

0.02 362 21

-0.02 715 22

مكان الن�شاط
حملي

-0.11 782 3

-0.02 295 76

-0.01 549 47

منزيل

0.32 160 47

0.45 713 16

0.25 189 96

متنقل

0.39 451 85

-0.00 172 27

-0.00 469 62

�أخرى

0.35 081 9

-0.32 333 76

0.01 012 99
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ال�شكل �أ� :1سحب نقاط م�ؤ�رش جودة الوظيفة وحتليل العامل اخلا�ص بـ ACM

امل�صدر� :إي �إن �إي 1999
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ال�شكل �أ� :2شكل م�ستوى بع�ض املناطق والت�صنيفات ( 5جمموعات  9الأفراد التي ت�شغل
مناطق ح�رضية غري زراعية.
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ال�شكل �أ� :3شكل الت�صنيف (خم�س جمموعات) الأفراد اللذين ي�شغلون مناطق ح�رضية
غري زراعية.

امل�صدر� :إي �إن �إي 1999

امل�صدر� :إي �إن �إي 1999
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ال�شكل �أ  :4معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة على �أ�سا�س امل�سئوليات والنوع معدل م�ؤ�رش
جودة الوظيفة على �أ�سا�س النوع وامل�سئوليات.

Female

Male
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ال�شكل �أ  :5معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة على �أ�سا�س الرغبة يف تغيري الوظيفة والنوع
معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة على �أ�سا�س النوع والرغبة يف تغيري الوظيفة.

Female

Male
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ال�شكل �أ  :6معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة على �أ�سا�س البحث عن وظيفة �أخرى وعلى
�أ�سا�س النوع معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة على �أ�سا�س النوع والبحث عن وظيفة �أخرى.
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ال�شكل �أ  :7معدل م�ؤ�رشات جودة الوظيفة على �أ�سا�س معدل امل�سئولية وعلى �أ�سا�س
النوع معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة على �أ�سا�س النوع والقدرة.

Female

Male
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ال�شكل �أ :8معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة على �أ�سا�س عدد االحتماالت والنوع معدل
م�ؤ�رش جودة الوظيفة على �أ�سا�س النوع واالحتماالت.

Female

Male
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ال�شكل �أ  :9معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة على �أ�سا�س احل�صول على الت�أمني االجتماعي
والنوع معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة على �أ�سا�س النوع واحل�صول على الت�أمني
االجتماعي.

Female

Male
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ال�شكل �أ :10معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة على �أ�سا�س حجم امل�ؤ�س�سة وعلى �أ�سا�س
النوع معدل م�ؤ�رش جودة الوظيفة على �أ�سا�س النوع وحجم امل�ؤ�س�سة.

Female

Male
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