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  :مقدمة

في ظل التغیرات الجدیدة التي شهدتها المجتمعات في جمیع الجوانب االقتصادیة 

بات عمل المرأة من الضروریات في عصر اتسم  ، جتماعیة والسیاسیة وحتى الثقافیةواال

ن عمل المرأة یقدم لها وألسرتها الكثیر من المزایا المادیة أ،حیث  بالتطور والتقدم العلمي

تجد فیه ایضا نوع من ،و لذاتها وٕاثباتاتها وثقتها بنفسها ترى فیه تعزیزا لشخصینها أكما ،

سطر من نور في جمیع أبذلك قد سطرت عبر مختلف العصور  ،ولتكون االستقاللیة

  .المجاالت

سرتها أمكانة مهمة في المجتمع وخاصة في ن للمرأة أبها هي  ن نقرأوالحقیقة التي یجب 

تقع على عاتقها م التي عتبارها األإیتها وأفراد أسرتها بي رعایة بفهي تساهم بكل طاقتها ف

نها تمثل الزوجة التي ترعى زوجها وتعمل على أكما ،بناء بالدرجة األولى مسؤولیة تربیة األ

یضا ألحد فمتطلبات الحیاة المادیة هي وال ینتهي دور المرأة على هذا ا،تحقیق متطلباته 

صبح االعتماد أولتكون بجانبه فقد ،عدة زوجها الشغل لمسان تدخل عالم أفرضت علیها 

  .ذ هي لم تهمل دورها كأم ومربیة ومسیرة للشؤون الداخلیة للمنزلإعلیها ضروریا 

صبحت تتواجد في مختلف القطاعات أأة ملزمة بالمكوث في منزل زوجها فبعدما كانت المر 

ي البناء االجتماعي للمجتمع متمیزة فاالقتصادیة والصناعیة والخدماتیة ،فشغلت بذلك مكانة 

في دوار التي تقوم بها وأهمیة األ،ظیفیة التي تشارك فیها ضافة الى تنوع المجاالت الو إهذا 

  .النسق المجتمعي

ا مع خیرین ،وذلك تماشیرتفع شیئا فشیئا خالل العقدین األبدأت نسبة النساء العامالت ت

مور التي تفكر بها المرأة ولویات األأح من صبأن العمل أمتطلبات العصر الحدیث ،حیث 

طاق العالقات االجتماعیة ،وتوسیع ن خاصة المتعلمات بهدف تحقیق الكثیر من المطالب

ذا انفتحت المرأة إت على عالقة المرأة بزوجها خاصة وقاخیرة قد تؤثر في بعض األوهذه األ

  .العملماكن أخر من زمالئها في اآلالعاملة في عالقاتها مع الجنس 

ستقرار بیت الزوجیة فتحدث اضطرابات إمر الذي یعود باألثر السیئ على وهو األ

ضافة الى قیامهن بعملهن إن بعض النساء أرات بین المرأة وزوجها ،كما نرى ومشاج
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  ب
 

یرا ما نجد منهن من ،فكث عمال المنزل والعمل خارجهأى غیر الرئیسي لدیهن اهتمامات اخر 

یؤدي الى ظهور نوع من الصراع في  ما وهذاخرى ،أمشاركة ي أ و نشاط اوألدیها هوایة 

ا من خاللها ،وبناءا على ذلك كانت الدراسة التي حاولن سرة الواحدةدوار داخل األتلف األمخ

،حیث  الى خمس فصول سریة مقسمةبالمشكالت األدوار المرأة أان نوضح عالقة تعدد 

الیة شكع الدراسة وتمثلت في اإلساسیة لموضو مجموعة من العناصر األ ولتناول الفصل األ

ساسیة هداف واألهمیة والمفاهیم األ،األسباب اختیار الموضوعأ،الفرضیاتو  وتساؤالت الدراسة

دوار المختلفة للمرأة وتحدثنا عنوان األ ما الفصل الثاني كان تحتأ.للدراسة والدراسات السابقة

تنجم عن خروج المرأة ع واآلثار التي فیه عن التطور التاریخي لعمل المرأة والدواف

تها في السیاسة المرأة والوظیفة العمومیة ومشارك،كذلك عمل المرأة داخل المنزل و للعمل

لتي تبذلها المرأة وتساعدها خیر عن المجهودات ات الخیریة والندوات لنتكلم في األوالجمعیا

،من فة عامةسریة بصالمشكالت األتناولنا فیه  الفصل الثالثو .داء مختلف الوظائفآعلى 

ي منها المرأة العاملة سریة التي تعانباب كما تناولنا بعض المشكالت األسالنشأة الى األ

   .سري وأسالیب معالجة المشكالتسریة كذلك مشكالت التفكك األدوار األومختلف األ

مجاالت الزمنیة و ات المنهجیة للدراسة  من منهج  الى االجراء هتطرقنا فیف الفصل الرابعما أ

والمكانیة والبشریة كذلك وسائل وأدوات جمع المعلومات الدراسة االستطالعیة وعینة 

فكان عبارة عن عرض وتحلیل ومناقشة النتائج المتحصل علیها س الفصل الخامو .البحث

  .خل االسرةقیق التوازن داالتي تساعد المرأة على تح مجموعة من التوصیاتو 
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  اإلشكالیة :أوال

ألنه من المؤشرات المهمة ، المجتمعاهتمت العدید من الموضوعات بعمل المرأة ومكانتها في 

 اممأوالمتقدمة  هي التي تفسح المجال فالمجتمعات المتحضرة . التي تدل على مستوى تطوره

  .خذ دورها الكامل في بناء المجتمعالمرأة أل

 مهشماعندما یكون نصفه  التطوروال یمكن ألي مجتمع أن یكون متقدم أو یسیر على طریق 

وعوامل هذا التطور ،وتعتبر مشاركة المرأة في مختلف  أسباب،بغض النظر عن  ومعطال

جوانب الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والفكریة حیویة لنمو المجتمع وحدوث 

حقاقات التطور ستإ یواكب متطلبات الحیاة العصریة و  رید لهذا المجتمع أنأذا ما إ،التوازن فیه 

  . رینالبشري في القرن الواحد والعش

 ظاهرة حدیثة وقدیمة في نفس الوقت  - زال والكان - ن عمل المرأةأحد أومما ال یخفى على 

لألبناء ورعایتها  قدم العصور ،وذلك من خالل تربیتهاأكونها تعمل الى جانب الرجل منذ 

حاجات الطفل النفسیة  إشباعهم األدوار الوظیفیة التي تمارسها المرأة كأم هي أألسرتها ،فمن 

فل وخاصة اذا توفرت في من خالل رعایته وتنمیته حتى یتحقق النضج االنفعالي لدى الط

م یتعود الطفل وتصبح له القدرة على التعامل مع فمن خالل األ. سباب ذلك النضجأالمنزل 

 لدى الطفل اذا تنمو شخصیته األخالقيرتقاء ومن خاللها ایضا تساهم في اإل،اآلخرین

ن الطفل الدین الذي یعتنقه ابوه فم إكسابم بدورها في حیث تقوم األ،ویعزز ذلك كله  األخالقیة

حیث ال یستطیع المعلم  الطفلن للوالدین دور هام في تربیة أخالل هذا نستطیع ان نقر حقیقة 

اتجاهات ن للوالدین تأثیر كبیر على أل،ن یحل محلهماأخر آو اي شخص أ،ةو الجدأ،و المربیةأ

سري ورها لم یعد یقتصر على الجانب األالطفل نحو الحیاة ،ولكن نظرا لتعدد أدوار المرأة ألن د

فرض التطور االجتماعي واالقتصادي الكبیر وما تبعه  وٕانما، ربة بیت وأ،م أو أ،فقط كزوجة 

كثیرة دفعت المرأة الى الخروج لسوق العمل ومشاركة الرجل في  وأعباءمن صعوبات معیشیة 

ذاتها والمشاركة في الحیاة العامة   مواجهة متطلبات الحیاة ذلك باإلضافة الى رغبتها في تأكید

ضمان ظروف الحیاة وما یجد  ورفع المستوى االقتصادي لألسرة فضال عن قلقها من عدم

  .علیها
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رفع المناصب فأصبحت أي مجاالت العمل المختلفة ،وشغلت ف بالءا حسنا بلت المرأةأوقد 

الوزیرة والسفیرة والمهندسة والمعلمة والمحاسبة الى غیر ذلك من الوظائف ،ومما ال شك فیه ان 

على  وٕاقباالاكثر نضجا ووعیا وارتباطا بالمجتمع  أصبحتالمرأة العاملة في وضعها الجدید 

  .أفضلها وتطلعها لمستقبل داد طموحالتعلیم والتثقیف ،كما از 

 وٕادارتهاتوازن بین عملها من جانب  أنلنجاح المرأة في القیام بأدوارها تتطلب  الحقیقةوالمعادلة 

ولكي یتحقق هذا التوازن الناجح للمرأة العاملة في القیام بأدوارها ،خرآمن جانب  سرتهاأل

قل وقت ممكن أبسط صورة و أالتربویة وتقدیمها في المختلفة البد من تلبیة العدید من احتیاجاتها 

رة جیدة وبطریقة وخارجها بصو  األسرةالمختلفة داخل  وذلك لتكون قادرة على القیام بأدوارها

  .عباء هذا الدورأتخفف عن كاهلها 

في العدید من النشاطات وتحمل  وبحصول المرأة على فرصتها في التعلیم والعمل ومشاركتها

سرة وبصفة عامة جدیدة من خالل العالقات داخل األ أنماطوجد أیة بجانب الرجل عباء الماداأل

بسبب التغیر االجتماعي العام  األسرةن هناك تغییرا ملحوظا في مراكز المرأة في أیمكن القول ب

عاة أدنى اعتبار لمسؤولیاتها  فالمرأة العاملة تعامل خارج البیت على أساس عاملة فقط دون مرا

وعلیها ان تفي واالجتماعیة ونفس الشيء في البیت فهي تعامل كزوجة أوربة بیت سریة األ

سریة وعلیه یكون لعمل المرأة خارج البیت بعض اآلثار التي تنعكس مباشرة بكامل واجباتها األ

  .بصفة عامة واألسرةعلى الزوج واألطفال 

حیث ان ،وهذا من خالل ساعات العمل التي تقضیها خارج المنزل وعبء العمل ومتاعبه 

المرأة  إدراك إنقاصعبء الدور المنوط بالمرأة العاملة قد یؤدي الى عدم االستقرار والى 

ظهور بعض المشكالت األسریة ومن  الى مما یؤدي،وبیتها  وأطفالهالمسؤولیاتها نحو زوجها 

  : ون السؤال العام للدراسة كمایليیك هذا المنطلق 

  ؟سریةله عالقة بظهور المشكالت األدوار المرأة أتعدد  هل
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  سئلة الفرعیة األ:ثانیا

  ؟سریةوظیفتها األ أداءیقلل من قدرتها على  بمختلف الوظائف المرأةهل قیام  .1

  ؟سریةللعمل سبب في حدوث المشكالت األهل خروج المرأة  .2

   الدراسة فرضیات: ثالثا

فهي عبارة طوات التي یجب اتباعها في بحثه ،تعمل الفروض على توجیه الباحث وٕارشاده للخ

عن صورة دقیقة للمشكلة حیث تغطي أبعادها من جمیع الجوانب وتعطي تفسیرا صادقا للمشكلة 

 استفادة منها وبناءات والمعلومات التي یجب جمعها لإلكما أنها توجهه الى البیان،بعد تحقیقها 

ى التساؤالت التي طرحتها الدراسة في اإلشكالیة والتي تهدف لمعرفة العالقة بین المتغیرین عل

  :التابع والمستقل حیث تعتمد الدراسة على طرح الفرضیة التالیة

  تعدد أدوار المرأة له عالقة بظهور المشكالت األسریة  -

  :الفرعیة اتالفرضی

   سریة وظیفتها األ أداءیقلل من قدرتها على   بمختلف الوظائف المرأةقیام  .1

  سریة سبب في حدوث المشكالت األ خروج المرأة للعمل .2

  الموضوع أسباب اختیار: رابعا

 من بین األسباب التي أدت إلى اختیار هذا الموضوع هو انتشار ظاهرة خروج المرأة للعمل-1

  .رغم بعض المشاكل التي تتعرض لها

الفضول العلمي لمعرفة مدى قدرة المرأة العاملة والمتزوجة بصفة عامة في التوفیق بین -2

  مختلف األدوار 

تندرج في أساسیات تكوین  األسرةكذلك أن ،بحكم نوعیة التخصص علم االجتماع التربوي -3

  المجتمعات 

ما إذا كانت قادرة ومعرفة ،المیول الشخصي بالمواضیع التي تتعلق بالمرأة العاملة المتزوجة -4

  .على أداء مختلف الوظائف داخل األسرة
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  أهداف وأهمیة الدراسة :خامسا

ألن أهداف ،المرجوة من أي دراسة هو عبارة عن نجاح للباحث  األهدافإن وضوح :األهداف

الیة لذا قمنا الدراسة تستمد من مصادر عدة منها مجال التخصص و وضوح  صیاغة اإلشك

  :هداف لدراستنا حیث قمنا بإدراجها ضمن فئات وهي كالتاليبتحدید جملة من األ

الذي نسعى إلیه من خالل دراستنا هو هدف علمي  األساسيإن الهدف :علمیةالهداف األ- 

لجامعیة بطریقة تلقیناه خالل مشوار الدراسة ا ویتمثل في توظیف كل ما،بالدرجة األولى 

حیث نجد أن ،عتبار أن موضوع المرأة جد هام في الدراسات االجتماعیة إممنهجة ومنظمة  ب

  .ئم بذاته یسمى علم اجتماع المرأةهناك فرع علمي قا

عملنا على جمع أكبر قدر ممكن من المادة العلمیة التي تحمل الدقة :األهداف العملیة - 

عملیة أخرى تمثلت في والسالمة في جمیع النواحي النظریة والتطبیقیة باإلضافة إلى أهداف 

تخدم وف على مختلف العناوین التي جمع المعلومات والبیانات المتعلقة بأدوار المرأة والوق

  .في األسرة األساسیةالموضوع ومعرفة مدى تأثیر خروج المرأة العاملة المتزوجة على التركیبة 

كما ،الجامعیة وٕاثرائها  تتمثل أهمیة دراستنا لهذا الموضوع في إضافة الجدید للمكتبة:األهمیة- 

أن هذه الدراسة قد تفید المرأة العاملة في معرفة المشاكل األسریة المختلفة التي تنتج عن 

خروجها للعمل وكیفیة عالجها لكون النتائج التي تترتب عن هذه المشاكل ال تعود على الزوجة 

  .أي أنها تحدث مشاكل أسریة مختلفةوحدها بل تعود على األسرة ككل 

  تحدید المفاهیم: سادسا

إن مرحلة تحدید المفاهیم من المراحل الصعبة فهي بمثابة المفاتیح الرئیسیة لها وهذا بالنظر 

حیث أن كل باحث یحدد المفهوم حسب الغایة من ،لتعدد التعریفات المقدمة لكل مفهوم 

الشخصیة باإلضافة و ،والثقافیة ،استخدامه وتأثر في ذلك أیضا العوامل الذاتیة ،اإلیدیولوجیة 

و مجموعة معتقدات حول شيء الرأي أ "concept"العلوم اإلنسانیة ونعني بالمفهومإلي نسبة 

كما یمكن تعریفه باالسم الذي یطلق على االشیاء التي هي من صنف واحد ،أو الذي معین 

  .1یطلق على الصنف نفسه

                                                           
1
  .221 ص، 3ط، 1998،اإلسكندریة ،المكتب الجامعي الحدیث  ،االجتماعقاموس علم ،بد الھادي الجوھري ع 
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  :موضوع دراستنا وهيوفي ما یلي نستعرض بعض التعاریف لبعض المفاهیم التي تخدم 

  .ها الشخص لیؤكد إحالله لمكانة مافعال المتوقعة التي یقوم بهي األ:دوار األ - 1

إن المرأة العاملة هي تلك التي تقوم بممارسة عمل معین تؤجر علیه أي هي : المرأة العاملة2-

هي  وفي تعریف آخر. التي تتقاضى أجرا عن جهد عقلي أو عضلي تقوم به في مؤسسة ما

التي تعمل خارج المنزل وتحصل على أجر مادي مقابل عملها وتقوم في نفس الوقت بأدوارها 

  .1األخرى كزوجة و أم الى جانب دورها كعاملة أو موظفة

كما یمكن تعریفها بأنها موظف عمومي خاضع لقانون أساسي معین في عمل دائم ومرسوم في 

  .2رتبة من السلم التدریجي إلدارة المؤسسة

المرأة العاملة هي التي تسعى إلى التوفیق بین متطلبات العمل التي ترید من : یف اإلجرائيالتعر 

بناء منزل من خالل العمل على تربیة األخالله المساهمة في النهوض بأسرتها ومتطلبات ال

وتوفیر كل ما یلزمهم واالهتمام بنتائجهم الدراسیة ،كما أنها تلك المرأة التي تلتحق بالقطاعات 

ختصاصات  تفرض علیها إما تخوله لها وظیفتها ،وذلك من  لعملیة بغرض أداء عملها حسبا

مسؤولیة المشاركة في تنفیذ السیاسة العامة للمؤسسة ویكون ذلك في ظل مجموعة من القواعد 

واإلجراءات التي تنظم عملها وعالقتها بمختلف المؤسسات وذلك في إطار مجموعة من الحقوق 

  .  لمتبادلةوااللتزامات ا

 وأكثرها اإلنسانیةقدم المؤسسات أسرة هي ن األأجمع كافة العلماء والباحثین على ی : األسرة- 3

شر في الحفاظ على الجنس البشري ض منهم الى اعتبارها السبب المباویذهب البع،شیوعا 

وعند مرحلة سرة التنظیم األهم الذي ینشأ فیه معظم الناس ن فلقد ظلت األعلیه حتى اآل واإلبقاء

  .                                            سرهم الخاصةأسرة لیكونوا عن األ معینة ینفصل البالغون

مجموعة من االفراد " بأنها 1953سرة في كتابهما األ" لوك"و "بیرجینس" وقد عرفها كل من

و ألون سویا ولكل دوره المحدد كزوج یربطهم الزواج والدم او التبني یؤلفون بیتا واحدا ویتفاع

  .3"أخ او أخت مكونین ثقافة مشتركة،زوجة ،أب أو أم

                                                           
.39 ،ص1،ط1982،،القاھرة ،دار المعارف المرأة بین البیت والعملأدم ، دمحم سالمة   

1
 

2
  .135ص، ب ط،1984الجزائر، ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائريابتسام القزام ، 
.16ص،1ط،2012، دار البدایة ،علم اجتماع العائلة، اسعد محمودشوق .
3
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فاإلنسان ال یكون قویا "والمقصود باألسرة أیضا في اللغة هي جماعة الرجل الذین یتقوى بهم 

  .1"وتمنعهعزیزا وفي منعة إال اذا كان في أسرة تحصنه 

بإنجاب  األسرةفراد أبالزواج قد یتكاثر عدد  وأنثىر رتباط ذكإجتماعي أساسه إوهي أیضا تنظیم 

سرة على جزء منها ن ینطبق لفظ األأحد الزوجین یمكن أبناء أو بوجود أعضاء ینتمون الى األ

  .2حد الزوجین او كالهماأنتیجة وفاة 

المقتبسة عن الزواج ویفرق بین الزواج  واألدوار المكانات نها مجموعة منأ"ریستنسنك"یعرفها 

ة عبارة سر ن األأمنظم بین الرجال والنساء في حین ن الزواج عبارة عن تزاوج أحیث  واألسرة

  .3نجابعن الزواج مضافا إلیه اإل

  :التعریف االجرائي

واهر كثر الظأجتماعیة و إولیة ومنظمة أولى لتكوین المجتمع وأول جماعة هي الخلیة األ:سرة األ

 .4ستقرار المجتمع البشريإساس أنتشارا وهي إ االجتماعیة عمومیة وجبریة و 

ل جزء منه فهي بهذا ولى للمجتمع الكبیر ألنها تمثسرة هي النواة األن األأومن المعروف 

  .5و القرابةأو الدم أط الهي هو رباط الزوجیة فراد ارتبطوا بربامجموعة من األ

لى جیلین فقط عضاء ینتمون اواألم واألوالد وهم مجموعة من األلكنها تتكون غالبا من االب 

  .6بناء ،كما تشتمل على شخصین بالغین عائلین هما الذكر واألنثىجیل اآلباء وجیل األ

نها جماعة اجتماعیة بیولوجیة نظامیة تتكون أاالجتماع في تعریفهم لألسرة الى ویشیر علماء 

  .7وأبنائهمامن رجل وامرأة تقوم بینهما رابطة زواجیة 

  

  

                                                           
.6 ،ص 6،ط،دار المعرفة للطباعة والنشرالمسلمة في ضوء الكتاب والسنة واجبات المرأة الرحمان العك،

1
 

.16ص،2012،،المكتب الجامعي الحدیث،االسكندریةمنظور اجتماعي ودیني  االسرة والسكان منسلوي عثمان الصدیقي ،
2
 

. 20صب ط،،2000دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع ،،نظریاتھ واسالیبھ العالجیة اإلرشاد األسري سعید حسن العزة ، 
3
 

.62،ص2011،المكتب الجامعي الحدیث، بناء االسرة والمشكالت االسریة المعاصرةعبد الخالق دمحم عفیفي ،
4
 

65ص.،2،ط1984ي للنشر والتوزیع ،الریاض،،دار الخریجمدخل الى اصول التربیة العامة عبد المحسن حمادة ،
5
 

.90،صنفس المرجع السابق
6
 

. 29ص،1،ط2012،دار الوفاء لدنیا الطباعة ،االسكندریة،منظور الخدمة االجتماعیة النزاعات االسریة من عبد الناصر عوض احمد جبل ،
7
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  :االسریة المشكالت- 4

یف كثیرة نذكر منها تعریف بعض المتخصصین في طریقة خدمة الفرد سریة تعار للمشكالت األ

سرة یف الخاطئ الذي یمارس في نطاق األشكال التوظأسریة هي شكل من األبأن المشكلة 

دم التكامل وعدم التوازن یحید سریة یشكل حالة من التفكك وعداء الوظائف األأفالمتصور في 

  .1هداف العامة المشتركة التي یتوقع المجتمع منها تحقیقاة عن األسر األ

داء االجتماعي الذي تكون نتائجه معرفة ال اآلشكأنها شكل عرض من أكما یمكن تعریفها على 

خرین فیها او لألسرة ككل او للمجتمع او لهؤالء عضاء اآلسرة او األما الفرد كعضو في األأ

تأهیلي جمیعا ونتیجة لذلك فإن المجتمع یعهد لهیئاته ومؤسساته المعنیة مسؤولیة القیام ببرنامج 

  .2والمجتمعمؤثر وفعال یوجه األسرة  

  :التفكك األسري- 5

اتجاه التفاعل بین الوحدات  بأنهسري حات العلوم االجتماعیة التفكك األیعرف معجم مصطل

سرة وبین ة المقبولة بحیث یحول ذلك بین األالتي تتكون منها األسرة ضد المستویات االجتماعی

 .3تحقیق وظائفها التي البد لها من القیام بها لتوفیر االستقرار والتكامل بین أفرادها

الروابط التي تربط  یبویعرفه عاطف غیث بأنه أي وهن أو سوء تكیف وتوافق او انحالل یص

وال یقتصر وهن هذه الروابط على ما یصیب العالقة بین الرجل خر اآلسریة كل مع الجماعة األ

 واحد او اكثر من لدین بأبنائهما وهو عبارة عن فشلایضا عالقات الوا یشملبل وقد ،والمرأة 

لضعف العالقات وحدوث توترات بین مما یؤدي ،سرة في القیام بواجباته نحوها عضاء األأ

  .4فرادها وهذا یقضي النفراد عقدها وانحاللهاأ

  

  

  

                                                           
.56نفس المرجع السابق ،ص

1
 

229عبد الخالق دمحم عفیفي،مرجع سابق ،ص 
2
 

.261السابق،ص،نفس المرجع  
3
 

.120مرجع سابق،ص ،شوق اسعد محمود
4
 



 الفصل األول                                                                   اإلطار المنھجي للدراسة
 

10 
 

   دراسةصعوبات ال:سابعا    

وقد واجهتنا جملة , إن اي بحث علمي مهما كانت طبیعته فهو محفوف بالصعوبات والعراقیل

وهي  لألسرةمن العراقیل خاصة ان موضوع البحث یتعلق بجانب من الجوانب الحساسة 

  :سریة ومنها مایليالمشكالت األ

  .اذاتستستمارة لعدد كبیر من األصعوبة توصیل اإل -

  .جریت فیها الدراسة المیدانیةأالمدة الزمنیة القصیرة التي  -

  .خذ مني الوقت الكثیر والمجهود الكبیرأن هذا العمل كان عمل فردي فقد نظرا أل -

  الدراسات السابقة:ثامنا

 سریة واالجتماعیة المترتبة على العمل خارج المنزلاآلثار األ" وبعنوانولى الدراسة األ- 

  "والدأللمرأة المتعلمة المتزوجة ولها 

  مام محمد بن سعود االسالمیة بجامعة اإل ماجستیررسالة 

  الدراسات العلیا.كلیة علم االجتماع 

  بدریة بنت محمد مسعود العتیبي :اعداد الطالبة 

  الریاضه بجامعة 1414سنة 

  :مجموعة من التساؤالت وهي كالتاليهذه الى طرح  افي دراسته ةالباحث تعمل

  ثر خروج المرأة للعمل على عالقتها الزوجیة؟أما -1

  بنائها؟أل خروج المرأة للعمل على رعایتها ثر أما -2

  ؟على التنشئة االجتماعیة ألبنائهاثر خروج المرأة للعمل أما -3

  ؟نجابلة اإلأللعمل على نظرتها لمسثر خروج المرأة أما -4

في هذا البحث المنهج الوصفي الذي یهدف الى جمع البیانات وتحلیلها مع مجموعة  تاستخدم

دوات البحث العلمي والمتمثلة في المالحظة والمقابلة واالستبیان ،حیث كانت العینة أن م
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امالت وكان عدد العینة مهات العامالت واألمهات المتعلمات غیر الععشوائیة طبقیة من األ

  من النساء المتعلمات غیر العامالت  292متعلمات عامالت و 73منها  365حوالي 

نه لیس هناك أنتائج فمثال اتضح من خالل البحث ومن خالل هذا البحث تبین العدید من ال

یة فرق بین اداء النساء المتعلمات العامالت والنساء الغیر عامالت خاصة في عالقاتها الزوج

  .ذ القرارات المتعلقة باألسرةااتخ ومشاركة زوجها في

 أةمن المر  بناء لكلایة األظهرت النتائج انه ال یوجد فرق بین اداء الوظیفة التربویة ورعأكما 

  .العاملة وغیر العاملة

اما بالنسبة ألثر خروج المرأة للعمل على التنشئة االجتماعیة لألبناء فقد اتضح من النتائج ان 

  .اد على الخادمة في تربیة االبناءخروج المرأة للعمل ساهم في االعتم

نجاب بعدد كبیر ال یفكرن في اإلغلبیة النساء العامالت أوضح ان أخیر فقد ما التساؤل األأ

  تعلى خالف النساء الغیر عامال

  "العاملةالضغوط المهنیة وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى المرأة :"الدراسة الثانیة بعنوان- 

  بسكرةمحمد خیضر بطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علم النفس بجامعة أ

  ابراهیمي اسماء :اعداد الطالبة 

   م2015-2014سنة 

  :شكالیة الدراسةإ

هل توجد عالقة بین الضغوط المهنیة والتوافق الزواجي للممرضات والمعلمات العامالت بدائرة -

  طولقة؟

  :االشكالیة طرح مجموعة من التساؤالت لتؤسس الفرضیات وهيواعتمدت هذه 

هل توجد عالقة بین الضغوط الناتجة عن طبیعة العمل والتوافق الزواجي للممرضات -

  والمعلمات العامالت بدائرة طولقة؟
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هل توجد عالقة بین الضغوط الناتجة بین بیئة العمل والتوافق الزواجي للممرضات والمعلمات -

  بدائرة طولقة؟العامالت 

دوار والتوافق الزواجي للممرضات ة بین الضغوط الناتجة عن تعدد األهل توجد عالق-

  ؟والمعلمات العامالت بدائرة طولقة

مرضات والمعلمات تعزى هل توجد فروق ذات داللة احصائیة في الضغوط المهنیة بین الم-

  ؟الى المهنة

مرضات والمعلمات تعزى الى الزواجي بین المهل توجد فروق ذات داللة احصائیة في التوافق -

  ؟المهنة

  :وعلیه كانت الفرضیات كالتالي

  :الفرضیة العامة-

توجد عالقة بین الضغوط المهنیة والتوافق الزواجي للممرضات والمعلمات العامالت بدائرة -

  .طولقة

  :الفرضیات الجزئیة 

ق الزواجي للممرضات والمعلمات توجد عالقة بین الضغوط الناتجة عن طبیعة العمل والتواف-

  .العامالت بدائرة طولقة

توجد عالقة بین الضغوط الناتجة بین بیئة العمل والتوافق الزواجي للممرضات والمعلمات -

  .العامالت بدائرة طولقة

والمعلمات توجد عالقة بین الضغوط الناتجة عن تعدد االدوار والتوافق الزواجي للممرضات -

  .طولقةالعامالت بدائرة 

مرضات والمعلمات تعزى الى توجد فروق ذات داللة احصائیة في الضغوط المهنیة بین الم-

  .المهنة
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توجد فروق ذات داللة احصائیة في التوافق الزواجي بین الممرضات والمعلمات العامالت -

  .تعزى الى المهنة

شامل ألفراد حثة بمسح عاملة ،حیث قامت البا 130وتتكون العینة في هذه الدراسة من 

صلي للدراسة وتم استبعاد المفردات التي امتنعت او كانت في عطلة مرضیة او في المجتمع األ

  .عطلة امومة 

داتین تمثلتا في استبیان الضغوط المهنیة واستبیان التوافق الزواجي أالدراسة  استخدمت في هذه

ومن خالل عرض ومناقشة النتائج للفرضیة العامة تبین انه توجد عالقة بین الضغوط المهنیة 

اي انه ،والتوافق الزواجي لدى الممرضات والمعلمات وانه هناك عالقة ارتباطیة سالبة عكسیة 

التوافق الزواجي نتائج الفرضیات الجزئیة  توجد بین الضغوط  كلما زاد الضغط المهني قل

  الناتجة عن طبیعة العمل والتوافق الزواجي للممرضات والمعلمات 

سالبة عكسیة بین الضغوط الناتجة عن طبیعة العمل والتوافق  ارتباطیةیتضح انه توجد عالقة 

  قل التوافق الزواجي الزواجي اي انه كلما زادت الضغوط الناتجة عن طبیعة العمل 

توجد عالقة بین الضغوط الناتجة عن بیئة العمل والتوافق الزواجي لدى الممرضات -

اتضح انه توجد عالقة موجبة لیست سالبة او عكسیة وذلك راجع الى ان عینة ، والمعلمات

  .البحث ال تعاني ضغوطا مرتبطة بالبیئة سواء كانت فیزیقیة او بالنسبة للبیئة االجتماعیة

د عالقة سالبة عكسیة ضعیفة بین الضغوط الناتجة عن تعدد االدوار والتوافق الزواجي جتو -

  للمرأة ذلك ان تعدد االدوار من اكبر المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المرأة العاملة 

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین المعلمات والممرضات في الضغوط المهنیة لصالح -

  ان معلمات مرحلة التعلیم االبتدائي یعانین ضغطا اكبر  المعلمات اي

ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین الممرضات والمعلمات للتوافق الزواجي وذلك یرجع -

  .الى ان المرأة الجزائریة تبقى امرأة مهما اختلفت المهنة التي تقوم بها او دورها في المجتمع

  

  



  الفصل الثاني
 المختلفة للمرأة األدوار
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  :تمهید

والیوم تعاود الظهور على ، شاركت المرأة منذ القدیم في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

مختلفة ،ورغم ارتفاع  إنتاجولكن بصورة جدیدة وبمعدالت  أبعادهخریطة العمل التنموي بكل 

معدالت مشاركة المرأة العربیة في الكثیر من میادین الحیاة العامة سواء برغبتها ،او بضغط من 

ان العادات والتقالید العربیة ما زالت تصر على ان دور  إال،الظروف االقتصادیة والسیاسیة 

اسرته  وٕاعالةرج المنزل ،وان دور الرجل هو العمل خا وأماهو ان تكون زوجة  األساسيالمرأة 

صلیة لمجتمع ألنه یخرج على النماذج األومنه ینظر الكثیرون الى عمل المرأة على انه تحد ل

تركیز في دراسات علم دى الأیم والمعتقدات التي تساندها حیث سریة وعلى القالراسخة للحیاة األ

ثار عملها خارج آم في یسري الى توجه دائم نحو دراسة المرأة العاملة والتضخاالجتماع األ

دوارها االجتماعیة ،فبعد أدى بها الى بعض التغییر في أزل ونتائجه ،فخروج المرأة للعمل المن

صبحت أسرة ،بنائها واالهتمام بشؤون األأة بیت وظیفتها الوحیدة هي تربیة ان كانت زوجة ورب

زل طیلة فترة العمل عن المن دى الى غیابهاأكما ،مین الدخل الالزم لألسرة أساسیا في تأمشاركا 

دوار على ذه األوقد ال تستطیع القیام به، وٕایجاباخرى بهذا الغیاب سلبا دوارها األأوبذلك تأثرت 

دوارها وتعدیل أدة حل الصراعات الناتجة عن تعدد ن واحد وهي تحاول جاهآالوجه االكمل في 

  . دوارشى مع توقعات ومطالب هذه األنماط سلوكها بما یتماأ
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  التطور التاریخي لعمل المرأة: اوال

احتلت المرأة مكانة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة ودینیة متمیزة في مختلف العصور ولعبت 

ور وهذه المكانة باختالف هذا الد وأشكالهمیة أاال في شؤون الحیاة ،وقد تباینت دورا فع

  .االزمنة

ما داخل إالوظائف وهي الى یومنا هذا تعمل و  عماللقدم والمرأة تمارس العدید من األفمنذ ا

المنزل او خارجه ،او تقوم بالعملین معا فهي منذ نشأتها كفتاة كانت تعمل في بیت والدیها او 

عمال الزراعیة لبیت ،فقد كانت تمارس كثیر من األكأم تعمل في بیت زوجها او خارج ا

   .ختصار الى تاریخ عمل المرأة في بالدناإشارة بالحرفیة والمهنیة وهنا یمكن اإلو واالقتصادیة 

المجتمع الجزائري في سلسلة من التغیرات نتیجة عوامل تاریخیة وسیاسیة واقتصادیة مر 

هم مراحل أسرة ،ولعل یع المؤسسات االجتماعیة وخاصة األوانعكست هذه التغیرات على جم

سرة الجزائریة تغیرات كبیرة األة ،ففي هذه المرحلة عرفت بنیة التغییر هي المرحلة االستعماری

دارة وتسییر شؤون إالثورة التحریریة وبقیت مسؤولیة بحیث غادر البیت كل رجالها للمشاركة في 

،ونتیجة للظروف القاسیة  واألباألم  صبحت تمثل لألبناءأبحیث ،سرة على عاتق المرأة األ

اضطرت المرأة المستوى المعیشي في  یعالفضتدني التي كان یعیشها افراد المجتمع الجزائري وال

   .للخروج الى میدان العمل في المؤسسات االجتماعیة

حیث اقتحمت ،وبعد االستقالل شاركت المرأة في عملیة التنمیة الشاملة التي عرفتها البالد 

مختلف میادین العمل فعملت على المشاركة في العمل الزراعي لكي تساهم في دخل البیت 

داخل البیت وبعد الزواج تعمل مع أسرتها في الزراعة وما یتصل بها من فضال عن عملها 

باإلضافة إلى . أعمال فرعیة كتصنیع منتجات الفاكهة والماشیة ومن تربیة لدواجن وغیر ذلك

  .االت لم تكن تتقاضى أجرا على ذلكاألعمال المنزلیة االخرى ولكنها في كل الح

جتمعها وتشارك في تنمیته وخاصة حینما توسعت المدن وكانت المرأة في بالدنا تواكب تقدم م

  .عمالاألوتنوعت الصناعات و 
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وفي ظل العمل الزراعي كانت المرأة تؤدي دورا مهما في هذا العمل سواء عن طریق مشاركة  

ب أو في غیاب األ أسرتها ،أو عن طریق االستقالل في العمل ،وتحمل المسؤولیة بمفردها

  .1الزوج

رأة الجزائریة في میدان العمل إلى جانب الرجل بعد االستقالل لم تكن ظاهرة إن مشاركة الم

جدیدة في المجتمع إنما هي امتداد لكفاحها ونضالها من أجل تحریر الوطن والحصول على 

ولم ،السیادة واالستقالل الشامل في المجال االقتصادي والسیاسي واالجتماعي والعسكري 

بل حتى المناطق الریفیة والمحافظة ،تقتصر مشاركة المرأة في العمل في المناطق الحضریة 

ولو كانت بنسبة ضئیلة فمن خالل قیامها بالعدید من األعمال في المناطق الریفیة مثل 

الصناعات التقلیدیة كصناعة األواني الفخاریة والزرابي واالعمال الزراعیة أكدت كغیرها من 

لعالم بصفة عامة وبلدان الوطن العربي بصفة خاصة عن مشاركتها في بناء المجتمع نساء ا

  .2الجزائري

غیر أن عملها هذا أخذ یتطور بتطور المجتمع ومع تغیر البناء االجتماعي واالقتصادي فقد 

حیث شهد بدایة نهضة حضاریة جزائریة، فما ،أخذت أعمالها تتنوع منذ عقدین من الزمان 

خیرة یعادل ما فات كله وخاصة مع تطور في دورها خالل عشر سنوات األشهدته المرأة من 

 واإلدارةتزاید توسع قاعدة التعلیم للفتیات فأصبحت المرأة تعمل في مجال التعلیم والطب 

    .وغیرها

لبیا ویمكن تقسیمها الى عوامل اجتماعیة هناك عدة عوامل تؤثر في عمل المرأة ایجابیا وسو  -

  :وأخرى اقتصادیة كالتالي

I. 3ومن أهمها: العوامل اإلیجابیة:  

ال شك في أن قاعدة التعلیم اتسعت منذ تسعینیات القرن الماضي في : ـ التعلیم و التكوین1

المرأة مام أامهن للعمل خارج المنزل  وتوفرت فسح المجال أمأالدنا وباألحرى لدى اإلناث ،مما ب

فانتشار ویات معینة من التعلیم الجامعي ،فمعظم المهن تتطلب مستفرص أكثر للعمل ،

                                                           

 1 .136ب ط، ص ،1985، دار الفارابي، بیروت، مشكلة المرأة العامل التاریخيبدر الدین السباعي،  
 2  .33ص,116،1983،المجلة الجزائریة ،العددالمرأة الجزائریة في تدعیم االقتصاد الوطني األخضر ضرباني،  
 3 .50ب س ،ص، 1،مكتبة العبیكان ،الریاض ،ط عمل المرأة في المنزل وخارجھ إبراھیم ابن مبارك الجویر ، 
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المدارس والمعاهد و الجامعات قد سهل من تعلیم الفتیات خاصة في ظل القوانین والتشریعات 

التي تشجع وتسهل تعلیم الفتاة ،ومع ذلك ال یعتبر ذلك قاعدة عامة تسري على جمیع الفتیات 

لجید متعلمات وٕان كثیرا منهن یتزوجن من دون أن ینشغلن ،باإلضافة الى أن الوضع المادي اال

كما أن هناك عوامل أخرى قد ،المرأة غیر راغبة في العمل  لألسرة في بعض الحاالت یجعل

  .                                                        في عدم دخول المرأة لعالم الشغل تؤثر

وهي نظرة ترتبط بالواقع النفسي و االجتماعي للمرأة ،حیث أن كثیر :ـ تغیر نظرة المرأة للعمل 2

رغم توفر فرص العمل أمامهن ،كما ان نظرة ،من النساء یفضلن عمل البیت والعنایة باألسرة 

ون الرجل هو المسؤول ففي مجتمعها یك،المرأة للعمل تتأثر بنظرة المجتمع لعملها بوجه عام 

وبالتالي ال تكون المرأة مضطرة ،سرة وهو المنفق بحكم الدین والشرع وحتى العرف عن إعانة األ

التنشئة في ظروف استثنائیة قاهرة كالطالق أو الترمل ،باإلضافة الى ذلك توجیه  إالللعمل 

  .1االجتماعیة وهي ان تعمل المرأة في البیت أوال

سن الزواج باالرتفاع نتیجة تعلم الفتیات فمعظمهن یتزوجن بعد  ألقد بد: ـ التأخر في الزواج3

ة ومن بزواج ویخفض معدل الخصو مما یؤدي الى رفع سن ال،االنتهاء من الدراسة الجامعیة 

سنة ومن شأن ذلك كله أن  27سنة  إلى  22الجدیر بالذكر أن معدل سن الزواج عندنا بین 

  .لبیتجیه المرأة نحو العمل خارج ایسهم في تو 

ألغلبیة القد اجریت العدید من الدراسات حول أثر عمل المرأة بالزواج وتبین أن :ـ زواج المرأة 4

نسبة عالیة من النساء  من النساء غیر المتزوجات یخططن لترك أعمالهن بعد الزواج وأن

عد اإلنجاب وأن نسبة منهن یتركن العمل لعدم استطاعتهن بالمتزوجات تفكر بترك أعمالهن 

  .2التوفیق بین واجباتهن المنزلیة ومتطلبات الوظیفة 

مما یدل على أن الزواج عامل رئیسي في توجیه المرأة نحو العمل واالستمراریة أو تركه للتفرغ 

العمل بعد مدة لیتفرغن أي أن معظم العامالت یفكرن بترك ، للعمل في البیت والعنایة باألسرة

  .للعنایة باألسرة

                                                           

 1 .85،ص1984،بیروت، ،دار النھضة  سرة والحیاة العائلیةاالسناء الخولي ، 
.110،ص2000،دراسة مقارنة مع الواقع ،مطبعیة الروزانا، حقوق المرأة في اإلسالم جرادات ،صالح   2 
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II. هناك عوامل اقتصادیة عدیدة منها: العوامل االقتصادیة:  

الضرورة االقتصادیة وذلك لتزاید احتیاجات المرأة نتیجة للتغیرات االجتماعیة و االقتصادیة 

 .1الزوجعباء على األ خفیفسرة وتم في تلبیة متطلبات األللمجتمع مما یضطرها للعمل كي تسه

  ثار خروج المرأة للعملآو   دوافع: ثانیا

I-الدوافع: 

  :الدوافع االقتصادیة-1

ة لمیدان العمل وبخاصة خیرة بحوث عدیدة حول موضوع خروج المرأظهرت في السنوات األ

م ،بعض هذه البحوث تناول دراسة الدوافع وراء هذا العمل وبعضها اهتم ببیان المرأة األ

الدراسات االولى في هذا المجال ان اهم دوافع خروج المرأة للعمل هو نتائجه ،ولقد بینت 

حاجة المرأة الملحة لكسب قوتها او حاجة االسرة "الحاجة االقتصادیة والمقصود بها هو 

  . 2لالعتماد على دخل المرأة

ن تغیر وقلت قیمة هذا الدافع تدریجیا بازدیاد فرص التعلیم واتساع عدد أوما لبث االمر 

 .یر الذي حدث في مفهوم دور المرأةشتغالت وكذلك بالتغالم

 :القتصادي لعمل المرأة یتضح امرانوعند مناقشة الدافع ا

هناك بحوث بینت وجود حاجة مادیة ملحة بمعنى ان االسرة ال یمكنها ان تستغني عن عمل أـ 

 .الى المال حقیقیة ةاذ هو یمثل حاجالمرأة ،

یساعد على رفع  وٕانما، المرأة ال یعتبر ضرورة قصوىوهناك بحوث بینت ان عمل ب ـ 

 .وى االقتصادي والثقافي في االسرةالمست

والمالحظة التي یمكن ان نستنبطها هي ان الدافع االقتصادي مرتبط باألساس الطبقي للمرأة 

فیكون الدافع االقتصادي قویا وملحا ویمثل حاجة قصوى كلما انخفضت بیئة المرأة ، التي تعمل

 .3عاملةال

                                                           

.26،ص1999،بیروت،المرأة العربیة بین ثقل الواقع وتطلعات التحرر، مریم سلیم  1 
 2   .85،ص1983، ،بیروتالعربیة دار النھضة، سیكولوجیة المرأة العاملةكامیلیا عبد الفتاح ،

.81،ص السابقنفس المرجع  3 
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وهناك بحوث اخرى بینت اهمیة الدافع االقتصادي كعامل من عوامل االرتقاء بالمستوى العام  

لألسرة ،فقد یكون الدافع للعمل هو الوصول الى مستوى ارقى من حیث التعلیم او تحقیق بعض 

 .الوصول الى مكانة اجتماعیة ارقى الكمالیات من اجل

وجود دوافع اخرى تدفع المرأة الى العمل ومن اهم هذه وكما بینت نتائج البحوث المختلفة 

یحققه العمل من حیاة  الدوافع التحصیل واالستمتاع بالعمل مع الرغبة في تأكید الذات وكذلك ما

هناك دافع الرغبة في العمل وما یحققه للذات من قیمة ،والى جانب االستمتاع باجتماعیة ،

 .ةالحاجة االجتماعی وٕاشباعالخرین صحبة ا

تعمل المرأة من اجل اشباع الكثیر من الحاجیات السیكولوجیة كالحاجة :الدوافع النفسیة - 2

لألمان النفسي واالنتماء لتكون ایجابیة وفعالة في حیاتها االسریة وفي مجتمعها ،وادى خروجها 

وربة بیت وعاملة ولكل دور من هذه االدوار  وأمتعدد ادوارها فهي زوجة ى الى العمل ال

مسؤولیات والتزامات ومطالب قد ال تستطیع المرأة القیام بهذه االدوار على الوجه االكمل في ان 

واحد وهي تحاول جاهدة لحل الصراعات الناتجة عن تعدد ادوارها وتعدیل انماط سلوكها بما 

  .1ریتماشى مع توقعات ومطالب االدوا

 :   السیاسیةالدوافع - 3

ان الدوافع السیاسیة كانت دافعا مهما في توجیه المرأة الختیار العمل ،ومن الطبیعي انه ال 

یمكن نكران الدوافع السیاسیة التي تدفع المرأة للعمل ،فشعور المرأة بانها تسهم في بناء 

ماته مجتمعها من خالل العمل دافع سیاسي مهم فضال عن تأثیر االحزاب المتمثلة بتنظی

المختلفة وتعلیماته التي تعد عامال مهما في دفع المرأة الى العمل الذي اكد ان مهمات توفیر 

التعلیم على نطاق واسع للمرأة وتوفیر فرص العمل لها ومساواتها بالرجل  في النواحي القانونیة 

ة حول من االمور التي تقع على عاتق الدولة فضال عن توجیه االعالم من المنظمات النسوی

اهمیة دور المرأة في العمل كما ان التشریعات القانونیة الصادرة عن الدولة والتي من ابرزها 

یعد دافعا سیاسیا كبیرا في توجیه المرأة  1970لسنة )151(وتعدیالته رقم )قانون العمل العراقي(

                                                           

. 85نفس المرجع السابق ،ص 1 
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ة العراقیة وللمرأة وزوجها في العمل نتیجة للضمانات المادیة والمعنویة التي أوالها القانون للمرأ

  .االجتماعیة التي تعیشها واألوضاعالعاملة بصورة خاصة وفق قدراتها الجسمیة 

  :الدوافع الشخصیة- 4

یعد الدافع الشخصي من الدوافع الرئیسیة والمهمة التي تسهم في اشتغال المرأة خارج المنزل 

هذه الدوافع بالنسبة للمرأة العاملة ،اذ لم یكن خروجها الى العمل من دون اهداف  وأهمیة

وغایات تطمح المرأة لتحقیقها في هذا المجال ،واندفاع المرأة نحو العمل الخارجي وممارسته في 

شتى الوظائف وعلى اساس وجود حاجة اقتصادیة او الترقي الى مركز وظیفي اعلى او لزیادة 

اسي او لتعزیز مكانتها االجتماعیة ،وكذلك تعزیز شخصیتها وصحتها النفسیة الوعي السی

  .فيوتطویر قدراتها الشخصیة والتعلیمیة وقرب مكان العمل الوظی

وقد یعود السبب في اشتغال المرأة الى انه ال یوجد معیل یعیل العائلة وكذلك الى التقدم 

ى العمل واالستفادة من فرص التدریب التي الصناعي الذي خلف اعماال متنوعة تدفع المرأة ال

  .تنمي مهاراتها

  :میدان العمل في نقاط وهي كالتاليكما یمكن تلخیص دوافع خروج المرأة ل

  اي مساعدة الزوج في تحمل نفقات المنزل :الحاجة االقتصادیة  -

  اي ارضاء المجتمع وهذا یتعلق بالعامالت حملة الشهادة الجامعیة :العامل االجتماعي  -

  الرغبة في الحصول على مكانة اجتماعیة  -

  ذاتها واستقاللها عن الرجل  وتأكیدكذلك من اجل سد اوقات الفراغ واثبات وجودها ومركزها 

I. اثر خروج المرأة للعمل:  

لقد اتاح المجتمع الصناعي الحدیث والتقنیة الحدیثة الفرصة امام المرأة لاللتحاق بالعمل 

هذا االخیر الذي یؤثر على الحیاة .ى اجر اخر نظیر هذا العمل والمساواة بالرجل والحصول عل

  .لعالقات االسریة في العصر الحدیثالزوجیة وا
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لقد كان لخروج المرأة للعمل اثره على عدة نواحي اهمها التغیر في حجم االسرة وكذلك في 

المرأة  العالقات الزوجیة فضال عن اثار اشتغال االم على اطفالها كما ان من نتیجة عمل

اما بالنسبة لحجم االسرة فان العالقة بین .حدوث بعض التغییر في القیم واالتجاهات المعروفة 

حجم االسرة وعمل االم لیست عالقة بسیطة بسبب الكثیر من العالقات المتشابكة وخاصة 

  .1تماعي واالقتصادي للمرأة العاملةبالنسبة للوضع االج

  :ثر عمل المرأة على االبناءأ- 1

تعتمد اساسا على نوعیة المرأة ذاتها ونوع  وأطفالهاان المشاكل التي تتعرض لها االم العاملة 

العالقة التي تقیمها معهم ونوع الرعایة التي تقدمها لهم ،ومدى استمتاعها بعملها وفي هذا 

الصدد یقال ان عمل المرأة یقدم لألطفال فرصة للتعاون والتعلم في المنزل واالعتماد على 

حكمنا على المرأة العاملة  وٕاذا،البالغین  إالالنفس ،او تفرض علیهم اعباء ثقیلة ال یتحملها 

باإلدانة كما یفعل الكثیرون فنحن نتهم ظلما عدد كبیر من النساء الالتي ال تقدم لهن  واألم

ومن الجدیر بالذكر ان وجود االم في المنزل ال یضمن نجاح عالقتها ،الظروف بدیال للعمل 

م مع اطفالها لیس دلیال وهنا یرى الكثیرون ان الوقت الطویل الذي تقضیه اال. وأطفالهابزوجها 

ألنه اذا كانت لدى المرأة رغبة شدیدة في االلتحاق بالعمل وتشعر ان " الصالحة مومةاأل"على 

  .2تحقیق ذلك فان عالقتها بهم قد تتأثر سلبا الى حد كبیراطفالها یعوقونها عن 

  :وهناك العدید من اآلراء التي تختلف حول موضوع تأثیر عمل المرأة على االبناء

  :االول والذي یتناول االثر االیجابي الرأي-أ

تعتبر عالقة االم بأبنائها من اقوى الروابط االسریة ،فبمجرد ان یرى الطفل النور یجد امه 

تتعهده بالرعایة والحنان وتغمره بعطفها حتى یكبر ویستطیع المساهمة في الحیاة االجتماعیة اما 

م العاملة فیتقلص وقت بقائها في المنزل ولكن رغم ذلك بینت بعض الدراسات ان المرأة األ

العاملة تقبل على ابنائها بشوق ولهفة وتعوضهم عن وقت غیابها عن المنزل عكس المرأة 

  .لمنزل وعدم مفارقتها لهمالماكثة بالبیت التي تقل او تنعدم عندها تلك اللهفة نتیجة بقائها في ا

                                                           

.101ـ 84 سابق ،صكامیلیا عبد الفتاح ،مرجع  1 
.100ـ99،صالخولي ،مرجع سابقسناء  2 
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لقد تسبب خروج المرأة للعمل في ظهور مشكلة العنایة باألطفال فغیاب :الثاني  الرأي-ب

لساعات طویلة وتركها ألبنائها في دور الحضانة او في منازل االهل او احد الجیران االم 

یجعلهم یحسون بفقدانها ویعانون من اضطرابات نفسیة تؤثر على بناء شخصیتهم ،حیث 

نجد بعض الدراسات التي ربطت تأثیر عمل المرأة بمدة غیابها عن المنزل حیث ان تكیف 

 تأثیرلما زادت مدة غیابها عن خمس ساعات وعموما فان االبناء مع هذا الوضع یقل ك

  .ئها یتوقف عن الظروف المحیطة بهاعمل المرأة على ابنا

  :ر عمل المرأة على عالقتها بزوجهااث- 2

من المحتمل ان تتوقع حدوث تغییر في العالقة الزوجیة داخل االسرة التي تعمل فیها الزوجة 

ال تعمل فیها الزوجة خارج سر التي ألاسر وبین ألاالف بین هذه بحیث یتضح وجود اخت

  .المنزل

وقد اجریت الكثیر من االبحاث لتقییم التوافق الزواجي بین الزوجات العامالت ومن بینها تلك 

التي قامت بها جامعة كولومبیا عن مشاكل االمهات العامالت حیث تبین فیها ثلثي مجموعة 

  واجهن تحسنت وسعدت نتیجة خروجهن للعمل الزوجات العامالت یشعرن بان صحبتهن ألز 

  في بناء االسرة ووظائفها الى النتائج التالیة  وأثرهوتشیر دراسة اجتماعیة بعنوان انشغال المرأة 

في حالة  إالان اشتغال المرأة لم یؤثر في رئاسة الرجل لألسرة ،فلم تنول المرأة هذه الرئاسة  -أ

  .غیاب الزوج فقط

سرة في ادائها لوظیفة التنشئة االجتماعیة من ناحیة ازدیاد التعاون بین ازدادت كفاءة األ -ب

  الزوجین في تربیة ابنائهما واضطرار االبناء االعتماد على انفسهم وتحمل بعض المسؤولیات 

  :اثر عمل المرأة على نفسها- 3

ح منافسا ان التحرر الجزئي للمرأة الذي ظهر في انتقالها من مجرد حارسة للبیت الى ان تصب

 وأخرىقویا للرجل في میادین الصناعة والتجارة وغیرها من المهن كانت له انعكاسات ایجابیة 

سلبیة في شخصیتها فمن الناحیة االیجابیة ان العمل خارجا ساعدها للقیام بدور نشیط من 
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خالل المساهمة في تطویر المجتمع وفي تطویر شخصیتها سیكولوجیا فالعمل الخارجي ساعدها 

  .ناء مرحلة طفولتها مقارنة بالرجلعلى تسامي رغباتها المكبوتة بسبب شعورها بالنقص اث

اما من الناحیة السلبیة فتؤكد جمیع الدراسات السیكولوجیة ان المرأة تواجه جملة من 

رغم انها خرجت بملء ارادتها فالمرأة العاملة تشعر .االضطرابات النفسیة نتیجة خروجها للعمل 

بالذنب ،فهي مشتتة الفكر ما بین عملها وضرورة تأدیته على اكمل وجه  واإلحساسباالكتئاب 

ان تواجدها في هذه الحالة یجعلها فریسة التوتر المستمر .ومنزلها  وأطفالهااسرتها  وما بین

الذي یهدد بناء شخصیتها فینعكس على سلوكاتها وتصرفاتها ویرافق هذه المشاعر بعض 

ولت اشتدت حالة االكتئاب تح وٕاذاوالبكاء المتكرر ، واألرقاالعراض االخرى مثل فقدان الشهیة 

  .عجز عن العمل الى مرض ومن ثم

الخیر الذي یعمل كإشارة انذار كما ان المرأة العاملة كثیرا تنتابها مشاعر الخوف والقلق هذا ا

نا بوجود خطر وتهدید داخلي او خارجي یهدد الشخصیة وبالتالي اعداد العدة لمواجهته لأل

  .بحشد مزید من الطاقة لحمایة الشخصیة

  عمل المرأة داخل المنزل: ثالثا

اختیار المرأة لدورها في الحیاة اصبح معقدا الى حد كبیر وذلك لتعرضها لضغوط قوى ان 

ا في اتجاه عدیدة ،فهي من ناحیة تخضع لضغط التقالید والطبیعة البیولوجیة التي تدفعه

مومة ومن ناحیة اخرى الفرص التي اصبحت متاحة امامها في عالم االعمال المنزلیة واأل

 واألعمالالزواج :ویواجه اختیار المرأة بالعقبات نتیجة ألربعة عوامل  رواألجالوظیفة والعمل 

  .1االطفال وتربیتهم والوظیفة وٕانجابالمنزلیة 

ویمكن النظر لهذه العوامل منفصلة فالمرأة یمكن ان تتزوج دون ان تقوم باألعمال المنزلیة كما 

  .اذا ارادت إالب ان تتزوج وال تنجان ظهور وسائل منع الحمل العدید یتیح لها 

كل نتائج العلوم االنسانیة تؤكد ان وظیفة المرأة االساسیة هي االمومة وانه ال غنى لإلنسانیة 

عنها وال ادل على ذلك ان الطفل یشعر بأمه منذ اللحظات االولى لمیالده حیث یشم رائحتها 

م ان جمیع الخبرات التي یتعرض لها الطفل خالل الشهور أویتعرف علیها وال بد ان تعلم كل 
                                                           

.90ص،مصر،1984،دار النھضة العربیة،الزواج والعالقات االسریة سناء الخولي ،  1 
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وقت امثل كما یؤكد علماء النفس ان هناك ،االولى من عمره یكون لها اكبر اثر في نفسه 

م ان تدرك الوقت المناسب الذي یكون فیه طفلها في حالة استجابة تامة للتعلم والنمو ،وعلى األ

تعطي له اختیارات وبدائل وفرص  نهاألیتعلم التفكیر م تكلمه ،و ن األفالطفل یتعلم الكالم ال

  .1تمكنه من التفكیر فیها ،فهذا كله من المستحیل ان یتقنه الرجل

  المرأة والوظیفة العمومیة : رابعا

تزایدت في اآلونة االخیرة نسبة النساء العامالت تماشیا مع متطلبات العصر الحدیث ،حیث ان 

التي تفكر بها المرأة خصوصا المتعلمة بغرض تحقیق الكثیر  العمل اصبح من اولویات االمور

من مطالب الحیاة المستجدة ،في حین ان هذا االمر لم یكن منتشرا من قبل بصورة كبیرة ،اذا 

عملها خارج  ماوأوشؤون بیتها هذه الوظیفة الفطریة  والدهاألعمل المرأة االول هو رعایتها  كان

  .لمعیلى تلبیة الحتیاجات االسرة المتزایدة او في ظل غیاب الضرورة قصو  إالالبیت فلم یكن 

،خاصة بعد  لة عول بل اصبح من اولویات حیاة المرأةأاما الیوم فلم یعد العمل مجرد مس

ن هدف الخروج للعمل والغایة منه تغیرت بتغیر الزمن فان النساء التخرج من الجامعة وأل

نه وسیلة لتحقیق الذات وكسب المال وتوسیع نطاق ت اصبحن ال یستغنین عنه ابدا ألالعامال

العالقات االجتماعیة هذه االخیرة التي قد تؤثر في بعض االحایین على عالقة المرأة بزوجها 

  خاصة اذا انفتحت المرأة العاملة في عالقتها مع الرجال مع زمالئها في اماكن العمل 

هو امتداد تاریخي لدورها في الحیاة فقد ان عمل المرأة لم یكن ظاهرة اجتماعیة جدیدة انما 

حیث مارست مختلف النشاطات السیاسیة واالجتماعیة والعلمیة ،عملت في الماضي والحاضر 

  .2وقد اشتغلت المرأة العربیة بالتدریس وتتلمذ على یدها افضل الرجال

ویقدر  من النساء التونسیات یعملن %36من قوة العمل في تونس ،كما ان  %31تشكل النساء 

كما سعت  امرأة 1500 عدد النساء اللواتي یشغلن مراكز رفیعة في مجال االعمال والتجارة ب

في التخطیط للتنمیة ،ووقفت ) الجندر(الحكومة الى ادماج نماذج تتعلق بالنوع االجتماعي 

                                                           

. 175ـ174ص،6بیروت ،ط،1984،المكتب االسالمي،رأة بین الفقھ والقانونالممصطفى السباعي ، 1 
.54كامیلیا عبد الفتاح ،مرجع سابق،ص 2 
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التونسیة ووضعت الحكومة اء مشاركة المرأة في قوة العمل ،تونس منذ زمن بعید موقفا تقدمیا از 

  .ایة وظائف االمهاتالسیاسات الخاصة بإجازات الوالدة وبحم 1966في سنة 

فرض الخدمة العسكریة االلزامیة على  2002نوفمبر  26 وزارة الدفاع التونسیة في وأعلنت

تعزیزا للمساواة بین الجنسین وكان نواب في البرلمان  2003المرأة التونسیة ابتداء من سنة 

نساء طالبوا خالل االعوام القلیلة السابقة بان تكون الخدمة العسكریة الزامیة على التونسي بینهم 

  .1النساء وصرح وزیر الدفاع بان تجنید النساء سیطبق تدریجیا

یضطلعن بمهمة % 9,96الى % 4,54منارتفعت نسبة النساء التي یشغلن خطة مدیر عام 

  مدیر 

 %14الى  1992سنة  %12خطة وظیفیة من مرت نسبة االطارات النسائیة الالتي یشغلن 

في السنة  %40وبلغت نسبة المنتفعات بالتكوین في المدرسة القومیة لإلدارة  1998 سنة 

  .19982ـ -1997  الدراسیة 

  

  

  

  

  

  

  .1994والجدول التالي یوضح نسبة النساء في اهم قطاعات النشاط سنة 

  النسبة المئویة   القطاع

                                                           

. 96ص،1ط،2012،ر اسامة للنشر والتوزیع،االردن،داالمرأة العربیة والتغییر السیاسي وصال نجیب العزاوي،  1 
.102نفس المرجع السابق ،ص 2 
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  البحري الفالحة والصید

  

% 20.4  

  40.2 %  الصناعات المعملیة

  0.4 %  المناجم والطاقة

  0.6 %  العامة غالواألشالبناء 

  17.3 %  الخدمات والتجارة

  21 %  التعلیم والصحة واإلدارة

  المعهد الوطني لإلحصاء:المصدر 

  

  المشاركة السیاسیة للمرأة : خامسا

 :واقع المشاركة السیاسیة للمرأة العربیة

ساسیا من عملیة التحول أالسیاسیة والحیاة العامة ،جزءا  المشاركة الفعالة للمرأة في الحیاةتعد 

الدیمقراطي في المجتمع ،ورغم تنامي دور المرأة في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة ،فان دورها 

في المجال السیاسي الیزال ضعیفا ،ویتمثل ذلك في ضعف وجودها في الساحة السیاسیة 

الحكومات وفي المؤسسات التمثیلیة القیادات العلیا (كز صنع القرار الرسمیة وال سیما مرا

  :تنقسم الدول العربیة  الى قسمین وبصفة عامة )البلدیات  البرلمان ـ(

یشمل الدول التي تعترف للنساء بالحقوق السیاسیة ،وخاصة الحق في التصویت  :األولـ القسم 

االردن   لبنان مصر،الجزائر ،المغرب ، تونس:لى سبیل المثال شح ومنها عوالحق في التر 

  .والیمن،والعراق ،وسوریا 

لسیاسیة وتحرمهن من التمتع بها یشمل الدول التي ال تعترف للنساء بالحقوق ا:ـ القسم الثاني

وترفض ،ویمكن ان نذكر على سبیل المثال السعودیة التي ال تزال تعمل بقاعدة التعیین 

  .االستعاضة بقاعدة االنتخاب على كافة المستویات 
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اما بالنسبة لتواجد المرأة في مراكز صنع القرار سواء على المستوى التنفیذي او التشریعي 

فیوضحها الجدول التالي ،وتختلف النسب الموضحة في كل دولة باختالف البیانات المتوفرة في 

  .1هذه الدول

  النسبة المئویة  عدد مقاعد المرأة  عدد المقاعد  تاریخ االنتخابات  الدولة

  12 %  30  250 2003  سوریا

  11.5%  21  182  1999  تونس

  10.8%  03  325  2002  المغرب

  9.7 %  35  360  2000  السودان

  6.2 %  24  389  2002  الجزائر

  5.5 %  06  110  2003  األردن

  1.9 %  09  454  2005  مصر

  2.3 %  03  128  2000  لبنان

  0.3 %  01  301  2003  الیمن

  0.0 %  00  40  2002  البحرین

  0.0 %  00  65  2003  الكویت

  0.0 %  00  120  2001  السعودیة

  0.0 %  00  40  1997  اإلمارات

  3.7 %  03  81  2001  موریتانیا

 

ا ولیس ادل على ذلك من اهتماما كبیر  ،وأما وأختالقد اهتم االسالم باألنثى امرأة وبنتا وزوجة 

مرة ولفظ  37مرة ولفظ النساء  16مرة ولفظ الزوجة  23ن الكریم آفي القر م ألورد لفظ ا

  .2مرة 20اكثر من ) البنت(مرة ولفظ االبنة  11مرة ولفظ االخت  18االنثى 

                                                           

.2001،خبرة الشمال االفریقي ،القاھرة ،مركز دراسات المستقبل االفریقي  المشاركة السیاسیة للمرأةحمدي عبد الرحمان ، 1 

.13وصال نجیب الغزاوي ، مرجع سابق ،ص  2 
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وبذلك قامت الدراسات بالتركیز على الحقوق السیاسیة للمرأة والمبادئ العامة التي قررتها 

التي یترتب علیها وتناقش ،أة والحقوق المختلفة الشریعة بخصوص الشخصیة القانونیة للمر 

قضایا االهلیة وما یترتب علیها من اثار ،كما عنیت الدراسات بمناقشة الحقوق السیاسیة للمرأة 

في االسالم ودفعت بأمثلة واضحة من السیرة خصوصا على الدور السیاسي والمشاركة الفعالة 

تمع وقدمت ادلة واضحة على تمتع المرأة بسائر للمرأة في مختلف االمور الخاصة بتسییر المج

ن ضرورة مراعاة الطبیعة الخاصة أبالمساواة مع الرجل وان تحفظت بشالحقوق السیاسیة و 

فالمساواة لیست حسابیة ،بالمرأة  والرجل كما تقرر في قرارات مؤتمرات مجمع الفقه االسالمي 

تفقدها تحت تأثیر دعاوى المساواة ومن والمرأة لها وظائف تتفق مع طبیعتها ال ینبغي ان 

  :الحقوق السیاسیة للمرأة والتي دعي الیها االسالم

في  واألعیانـحق الترشح للمجالس التمثیلیة مثل مجلس الشعب ومجالس االمة والنواب -1

الدول وكذا الترشح للمجالس البلدیة والمحلیة ولكافة الوالیات العامة في الدولة التي تدار بواسطة 

  من یمثلون الشعب 

  حق االنتخاب لهذه المجالس     -2

  1حق تولي الوظائف العامة -3

  :وفیما جاء في اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة

 1952ان اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة والتي اصدرتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام 

ا اغلبیة الدول االعضاء ،تعني بتناول وفتحت باب التوقیع والتصدیق واالنضمام الیها وقبلته

المساواة بین الرجال والنساء في  مبدأحقوق المرأة السیاسیة وتشیر دیباجة االتفاقیة اعمال 

ن لكل شخص حق المشاركة في ادارة أق االمم المتحدة واعترافا منها بالحقوق الواردة في میثا

ممثلین یختارون في حریة ،والحق في ان الشؤون العامة لبلده ،سواء بصورة مباشرة او بواسطة 

تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده ورغبة منها في جعل 

مم حكام میثاق األالسیاسیة وفي ممارستها ،طبقا أل الرجال والنساء یتساوون في التمتع بالحقوق

  .العالمي لحقوق االنسان واإلعالنالمتحدة 

                                                           

.104ـ103،ص2012،القاھرة ،العربیة في الحیاة العامة والسیاسیة  المرأةالمنظمة العربیة للتنمیة االداریة ، 1 
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وقد اشارت هذه االتفاقیة الى ضرورة ان یكون للنساء حق التصویت في جمیع االنتخابات 

في المادة من االتفاقیة اشارت على ان  وأیضابشروط تساوي بینهن وبین الرجال دون اي تمییز 

للنساء االهلیة في ان ینتخبن لجمیع الهیئات المنتخبة باالقتراع العام ،كما ان لهن اهلیة تقلد 

 .1مناصب العامة وممارسة جمیع الوظائف العامة المنشاة بمقتضى التشریع الوطنيال

وبهذا فقد وصلت المرأة إلى أعلى المناصب فأصبحت أستاذة جامعیة ودخلت مراكز قیادیة في 

  .التعلیم والطب والمحاماة والنیابة اإلداریة وعضویة المجالس النیابیة والمجالس النقابیة للصحافة

رب األقصى والشرق اإلسالمي األسیوي من وصلت إلى منصب السفارة والوزارة وفي المغ

بل وصلت إلى عضویة اللجنة الثقافیة االستشاریة وهذا دلیل ، ورئاسة الوزراء وقیادة األحزاب

فقد اصدرت ،على أن المرأة في المجتمع لم تحرم من شيء من حقوقها وذلك منذ زمن مبكرة 

م وهي أول امرأة عربیة تنافس  1892في العشرین من نوفمبر لسنة  مجلة الفتاة" هند نوفل"

ه فلم تعد المرأة فخل المرأة تختبئحطمت السیاج الذي كانت  وٕانهاالرجال في اصدار المجالت 

 وٕانهاالعربیة تنشر المقاالت بأسماء مستعارة أو تمهرها بتوقیعات رمزیة وٕانما بصریح االسم 

طالبت بحقوق المرأة بعد أن كان الرجال هم الذین یطالبون بذلك فتحدثت عن حقوق المرأة 

  .2حق االنتخاب وركزت على تعلیم المرأة: السیاسیة مثل

  

  

  

  

  في الجمعیات الخیریة والندوات ومختلف النشاطات االشتراك: سادسا

                                                           

. 84نفس المرجع السابق،ص 1 
.21،ص1992،دار الھالل سنة مائة عام من الحدیث والتنویر تاب الھالل ،أحمد حسین الطماوي ،ك  2 
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من دون شك أن للمرأة دور تنموي في العمل االجتماعي ال یستطیع ألحد أن ینكره ،حیث 

مومة مراكز رعایة األتشارك فیه عن طریق جمعیات یسجلون فیها اهدافهم ومن امثالها 

  .1االجتماعیة واألندیةومكاتب وزارة الصحة مراكز محو االمیة وتعلیم الكبار والطفولة  

ما  وینطبقنجحت أیضا في المجال االجتماعي ،وكما نجحت المرأة في مجال السیاسي ،فقد 

كان في أمر المرأة ومشاركتها في الحیاة السیاسیة والدیمقراطیة ،على هذا الجانب من النشاط 

مساكین وال واألیتاموجمعیات مساعدة الفقراء  المعوقینالعام في المجتمع ،مثل جمعیات مساعدة 

 .2)من نظافة وتشجیر(وجمعیات خدمة البیئة یات تنظیم االسرة ،وجمع

I. ة في الجمعیاتمشاركة المرأ: 

هي عبارة عن مجال من المجاالت التي تخدم المجتمع وتعمل على االرتفاع  :الجمعیات

لجانب بمستواه وسعادته ،حیث انه للمرأة دور هام في هذه المجاالت وذلك للنهوض با

  :يتشارك فاالجتماعي فنجدها 

وهذه الصفات  واألمومةالمرأة تتمیز بالحنان والعطف والرحمة :جمعیات مساعدة المعوقین-1

جمعیات مساعدة المعوقین والتي  وٕانشاءتجعل المرأة مؤهلة للقیام بمثل هذه االعمال الخیریة 

  .اج الى مثل هذه الصفات المالئكیةتحت

حتاج ألیدي رحیمة مثل ایدي المرأة وروحها مثل هذه الجمعیات ت:جمعیة مساعدة الفقراء -2

السامیة وكم من فقیر او یتیم في اشد الحاجة للطعام واللباس والتعلیم وبالتالي هذه الجمعیات 

النسویة ومن خالل البحث عن المتبرعین والقادرین من مختلف المؤسسات والشركات ورجال 

االموال التي تجمعها على الفقراء عن االعمال تستطیع ان تتكفل بالفقراء والیتامى بتوزیع 

  .طریق عضوات الجمعیة كل في منطقة سكنه

وهي تقوم بوظیفتها على احسن وجه بحیث تقوم المرأة بتوعیة بنات  األسرةتنظیم جمعیة -3

والتنظیم والعنایة وتوعیتها بكل امور االسرة وكیفیة  واإلنجابجنسها فیما یتعلق بأمور الحمل 

  .في المجتمع ألنه عنصر له دور هاماعداد نشئ صالح 

                                                           

.41،ص2002االسكندریة ، ،،جامعة الزقازیق ،مؤسسة سباب الجامعةدور المرآة في تنمیة المجتمع نور عصام ،  1 
.110،ص2002 ،،دار العلم والثقافةالمرأة في المجتمع المعاصر المقصود سلطان ، عبد المحسن عبد  2 



االدوار المختلفة للمرأة                                                                 الفصل الثاني      
 

32 
 

II. مشاركة المرأة في الندوات: 

ان مشاركة المرأة في الندوات سواء كانت ثقافیة او علمیة او ادبیة هي مشاركة في النقاشات 

،وذلك من اجل  واألدبيالتي تدور في الندوة اذا كانت متمكنة في تخصصها العلمي 

  .قافیة لكي تستفید منها في حیاتهااالستفادة من هذه الندوات الخاصة اذا كانت ندوات الث

 داء مختلف الوظائفآالتي تبذلها المرأة وتساعد على  المجهودات: سابعا

 من المسلم به أن وضع المرأة العربیة االجتماعي قد تغیر تغیرا جذریا عما كان علیه من قبل

تعمل ، عالم المرأة ،تولد ،تعیش یس ببعید أكثر حیث ظل المنزل حتى عهد ل عقدین أو

 لم المرأة الیوم غیرلكن عایه أدوارها االجتماعیة عن أمها ،وتموت فیه إنه عالم ثابت ترث ف

فتزاید عدد المتعلمات ت أحوالها ،فبفضل التربیة و التعلیم و العمل تبدل،عالم األمس 

صارت المرأة و  .1تؤدي دورا فعاال في عملیة التنمیة المجتمعیةوالعامالت ،حیث اصبحت 

سلطان العادات و التقالید الذي  العربیة تشارك إلى حد ما في الحیاة العامة كما تراجع جزئیا

أن غالبیة األسر التي تكون الزوجة  ن  یالحظیكان یكبلها و یحدد دورها و مركزها االجتماعی

و  و أساسیا في زیادة دخل األسرة ، مل و یعتبرونه مصدرا هامافیها عاملة یرحبون بهذا الع

تعمل فیها الزوجات عدم و جود أي  رفع مستوى المعیشة فیها و تؤكد معظم األسر التي

أو على العالقة بین على األطفال ، یكون له أثر سيء " األم"دلیل على أن عمل الزوجة 

و في تغییر عقلیة لكن العبرة في التطبیق ،المرأة  األم و أطفالها،التوصیات كثیرة بشأن

:أن كل منهما یكمل اآلخر و فیما یلي أهم المقترحات إدراكهما الرجل و المرأة  و  

من أجل التوفیق بین العمل في الخارج و أعباء األسرة و رعایة الزوج و األطفال تلجأ 

 أثناء غیابهن في العملالزوجات العامالت إلى وسائل متعددة وطرق متعددة لرعایة أطفالهن 

 و قد تبین أن غالبیة الزوجات.و لكن ذلك یختلف باختالف الفئة التي تنتمي إلیها الزوجة 

 العامالت یلجأن إلى تنظیم الوقت بدقة و االستعانة بأم الزوجة أو حماتها أو خادمة أمینة أو

لتحاق بالمدرسة إلحاق الطفل بإحدى دور الحضانة حتى یصل إلى السن التي تمكنه من اال

أهمیة  و قد ظهرت،و إرسال األوالد إلى المدارس خدام األدوات المنزلیة الحدیثة ،و است

 األدوات المنزلیة الحدیثة بشكل واضح كوسیلة رئیسیة تساعد الزوجة في التوفیق بین

                                                           

.1984، 33مجلة االقتصاد االسالمي ،العدد:المرأة المسلمة ودورھا في التنمیة االقتصادیة ,یوسف خلیفة الیوسف 1 
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االلتحاق بالعمل و رعایة شؤون األسرة بالرغم من أن هذه األدوات المهمة مازالت غیر 

المستوى االقتصادي لألسرة فرة عند كثیر من األسر الرتفاع أسعارها و انخفاضمتوا  

یتطلب وعي المجتمع عامة و أرباب العمل شجیع التوازن بین أدوار المرأة ،إن ت

 تقدمو  ضمن نظام مطور لممارسة العملو التسهیالت للمرأة ،خاصة،بضرورة تقدیم الخدمات 

 للمزج بین دوریها ضمن أي نموذج تختاره و بذلك تكونه التسهیالت الفرصة للمرأة ذه

الخدمات بمثابة اعتراف بأهمیة ما تقدمه المرأة للمجتمع من خالل عملها المنزلي وخصوصا 

بالنسبة لقیمة عملها في رعایة و تربیة األطفال الذین یشكلون المورد البشري للمجتمع في 

  .المستقبل

ضع و الصغار في سائر المصانع و المؤسسات وإنشاء دور الحضانة لألطفال الر -1  

 إعفاء النساء الرضع من العمل

  و الحد من تعدد األدوار و إثقال كاهلد الواضحة لدور الذكر و األنثى ،بیان الحدو -2

  .مرأة بأعمال داخل المنزل و خارجهال
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  :خالصة 

وقتنا الحالي وذلك لما تحتمه ان ظاهرة خروج المرأة للعمل من الظواهر المنتشرة بكثرة في 

الظروف االجتماعیة واالقتصادیة التي تواجهها المرأة في مجتمعنا ،بغرض تحقیق الكثیر من 

الحاجیات الضروریة في الحیاة ،في حین ان االمر لم یكن منتشرا من قبل بصورة كبیرة اذا 

بیت فلم یكن إال لضرورة كان عمل المرأة االول هو رعایة البیت واألوالد ،اما عملها خارج ال

.قصوى كتلبیة حاجات االسرة المتزایدة یوما بعد یوم خاصة في غیاب المعیل لألسرة  



  الفصل الثالث
 األسریةالمشكالت 



المشكالت االسریة                                                                    الفصل الثالث  
 

36 
 

:تمهید  

و تعتبر دعامة اساسیة من دعائم البناء ، ولى في بناء المجتمعتعتبر األسرة  الخلیة األ  

وقد تتعثر عملیة تنشئة االطفال نتیجة لعوامل عدیدة منها المشكالت االسریة ، االجتماعي

ة اختالف اتجاهات الثقاف األسريالمشكالت التفكك  من هذه، التي تمر بها االسرة

و تظهر تأثیرات هذه ، الخ..االسرة اختالف في الطبقات االجتماعیة  بین افراد،الدیةالو 

وطریقة توافقه مع ، و شخصیته، انفعاالته، المشاكل على الطفل من خالل سلوكیاته

على  طبیعتها و تصنیفاتها تؤثر سریة مهما كانتجتمع علیه فان طبیعة المشكالت األالم

.القریب او المستوى البعیدتنشئة الطفل سواء على المستوى   
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  سرة وظائفها  واألدوار التي تمر بهااأل: اوال

I. سرةوظائف األ:  

لقد عرفت االسرة تطورا كبیرا بعدما كانت في القدیم بمثابة نظام متكامل یتضمن تقریبا كل 

التهدیدات التعلیم والعمل والتربیة الدینیة والحمایة وتوفیر االمن ضد فالنظم والوظائف 

سرة ،وباعتبار األ1واالعتداءات الخارجیة ،فكل هذه الحاجات كانت توفر عن طریق االسرة

مؤسسة اجتماعیة ،فان لها وظائف تقوم بها وذلك لتزوید المجتمع بأفراد جدد ونذكر ما 

  : یلي

  :الوظیفة البیولوجیة - 1

وتتمثل عادة في انجاب االطفال وتربیتهم وٕاعدادهم للحیاة ،وبما انها تستقبل الطفل منذ  

ه وهي البیئة التي تعلمه ما فهي تعمل على تطبیعه اجتماعیا وتكوین شخصیت،والدته 

سرة مع المدرسة یتخلى عنه من سلوكیات وتشترك األ ن یقوم به وما یجب انیجب أ

  .2االجتماعي للطفل والمجتمع في عملیة التطبیع

یحتاج للغذاء فقط لكي ینمو ویكبر ،ولكنه بحاجة الى  االنسان ال:الوظیفة النفسیة - 2

هم أن الى أ"وول "طرف األسرة ویشیر  اشباع حاجاته النفسیة وتوفیر الدعم النفسي له من

  .3وظیفة تقدمها االسرة ألبنائها هي تزویدهم باإلحساس باألمان والقبول داخلها

  .یني السلیمسرة المریح یمكن االطفال من النمو النفسي واالجتماعي والثقافي والداأل فجو

  :الوظیفة االقتصادیة - 3 

ادیة ،لذلك الزمت هذه ان بناء االسرة وتربیة االطفال یعتمد اساسا على الوظیفة االقتص

العصور ،وقد كانت في الماضي هي أكثر شمولیة  سر منذ نشأتها في جمیعالوظیفة األ

سرة داخل االقتصادي وكل فرد في األفرادها یصنعون الحیاة من خالل نشاطهم حیث أن أ

سرة وظیفتها االقتصادیة الى مؤسسات اخرى لعملیة االقتصادیة ،فقد اسندت األفي ا

                                                           
.53المكتب الجامعي الحدیث للطباعة والنشر ،مصر ،ص-االسرة والطفولة-  محاضرات في قضایا السكانامیرة منصور ،یوسف علي ،

1
 

.15ت،ص،ب ،بیروت،دار النھضة العربیة ومشكالتھااالسرة حسن محمود،
2
 

.14،ص2000،دار الفكر ،االردن ،الطفل واالسرة والمجتمع عصام نمر ،عزیز سمارة ،
3
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رجل والمرأة في رفع دى ذلك الى اشتراك المجتمع لتقابل حاجات من حاجاته ،وأانتجها ال

  .1المستوى المعیشي لألسرة

  :الوظیفة الدینیة - 4

فرادها القیم الدینیة ،وتعلمهم احترامها وممارسة طقوسها باعتبار االسرة هي تعلم األسرة أ

التي تهیئ لهم الجو المناسب للحیاة والتي تشمل جمیع النواحي النفسیة والجسمیة والعقلیة 

یكون صالحا  وبذلك یمكنها اعداد فرد متكامل في كل جوانبه وبالتالي،والخلقیة والدینیة 

  .2ي وظیفة حتما سیؤدي الى خلل في الوظائف االخرىللمجتمع وأي خلل في أ

  :الوظیفة االجتماعیة - 5

وتتجلى هذه الوظیفة في عملیة التنشئة االجتماعیة التي یبدو تأثیرها في السنوات الخمس 

على وجه الخصوص ففي هذه السن یتم تطبیع الطفل اجتماعیا االولى من حیاة الطفل 

  ).....االخراج ،التربیة الحسنةالتغذیة ،(وتعویده على النظم االجتماعیة 

كما تتضمن الوظیفة االجتماعیة اعطاء الدور والمكانة المناسبین للطفل ،وتعریف الطفل 

ییر االجتماعیة التي تساعده بذاته وتنمیة مفهومه عن نفسه ،وبناء ضمیره وتعلیمه المعا

  .في التكیف وتحقیق الصحة النفسیة

II. سرةاالدوار التي تمر بها األ:  

قد یبدو للبعض ان العائلة نظام قائم على دوافع الغریزة :جتماعي إالعائلة كنظام -1

وما یقوم به كل  وآبائهموالد بین الزوج وزوجته والرابط بین األوان العالقة ،وصالت الدم 

سرة یسیر وفق ما تملیه الغرائز الفطریة وما توحي من وظائف في حیاة األ واألمب من األ

ترى غیر ذلك حین تعتبر ان نظم ان الدراسة االجتماعیة لألسرة  إالبه المیول الطبیعیة ،

سرة تقوم على مجرد اصطالحات یرتضیها العقل الجمعي وقواعد تختارها المجتمعات األ

  :ویرجع ذلك الى

                                                           
. 97،ص1985،دار مكتب الھالل ،بیروت ، في سبیل موسوعة علمیةمصطفى غالب،

1
 

.23ص،13العدد،2005،باتنة ،ة واإلنسانیة الجتماعی،مجلة العلوم ااالسرة والتنشئة االجتماعیة للطفل زیاني درید فاطمة ،
2
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   .رباختالف المجتمعات والعصو  اسرة ضیقنطاق األ اختالف-أ

   .اختالف النظم العائلیة في جمیع مظاهرها باختالف االمم والهیئات-ب

سرة تختلف باختالف الهیئات والمجتمعات والعصور فهي قد تشمل كل وظائف األ-ج

سرة األسیة ودینیة ،كما كان الحال في الوظائف االجتماعیة من اقتصادیة وتشریعیة وسیا

   .قدیما

سرة باختالف المجتمعات وما تسیر علیها من نظم ففي ألالقرابة في ا رختلف محو ی-د

جانب أ وأقاربهبوه أعلى حین یعتبر  وأقاربهامه أل إالبعضها ال یمت الولد بصلة القرابة 

   .رابطة من روابط النسب يأعنه ال یربطه بهم 

  .اختیار زوجتهتقید النظم االجتماعیة حریة الفرد -ه

  :مداخل تحلیل االسرة-2

بدأت نظریة الدور تؤثر في الوقت المعاصر على ممارسات الخدمة :كنظام لألدوارسرة األ

االجتماعیة ،كما اخذ عدد المؤسسات االجتماعیة التي تستخدم تلك النظریة یتزاید تدریجیا 

وكذا ناتها النظریة راء مفاهیمها ومكو ویرجع ذلك الى ما تتسم به نظریة الدور من ث

مضامینها التطبیقیة وقدرتها على ان تقدم لنا اسلوب ووسیلة مناسبة لدراسة وتحلیل 

بها  ولنظریة الدور موضوعاتها الخاصة،السلوك االجتماعي في صورته السویة والمشكلة 

دوار والمراكز االجتماعیة خصائصها وتنظیماتها وهذه الموضوعات تنصب على األ

االجتماعي وعملیاته  والتنشئة االجتماعیة ومشاكلها ،واالعتماد المتبادل بین والتوافق 

عیة یتركز االهتمام على وفي الخدمة االجتما.االفراد والتخصص وتقسیم العمل وغیر ذلك 

دوار ماعات الصغیرة ،وكذلك متطلبات األوالج واألسردوار االفراد أموضوعات 

  الخ ...دائها آدى التزام الفرد بها او عجزه عن ة ومومسؤولیاتها وفقا للمحددات الثقافی

توقعي ،انما صار كذلك لخروجه عن السلوك السوي المألوف الذي فالسلوك المشكل الال

یتفق مع االعراف والتقالید والمحددات الثقافیة بصفة عامة ،كما یركز االخصائیون 

كما اخذوا في الموائمة بینها .االجتماعیون على ادوارهم المهنیة ومتطلبات تلك االدوار 
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وبین ادوار عمالئهم بهدف احداث التناسق ،والتوافق والتكامل بینهما وبالرغم من عمق 

انها تعد حدیثة نسبیا  إالاعیة ،مفاهیم نظریة الدور وقابلیتها للتطبیق في الخدمة االجتم

 الأاالخصائي ولذا یجب على .كما انها لم تكتمل لها بعد مقومات النظریة النموذجیة 

في العمل مع عمالئه ،ولكن یمكن  ةلنموذجییعتمد على هذه النظریة بمفردها في ا

  .1استخدامها كنظریة مساعدة له في عمله

III. دوارمشكلة توزیع األ:  

سرة الواحدة من العملیات الحیویة لضمان دوار العادلة والمناسبة داخل األیعتبر توزیع األ

  :اهمیتها في تدعیم قیمتياستقرارها وتكاملها فضال عن 

  المسؤولیة االجتماعیة -1

  لتزام اإل-2

فالنظریات المعاصرة للتنشئة االجتماعیة ووظائف االسرة التي تسیدت علم االجتماع 

الدور والمكانة ودورهما في : نظریتهما في" میرتون"و" بارسنز"المعاصرة منذ ان اعلى 

  جتماعي دائها في الترشید اإلأسرة واستقرارهما وتحقیق ستمراریة األإ

في تحدید  "والت روستو"وفي دراسة مقارنة اجرتها هیئة االمم المتحدة واستند علیها 

بینما ،كشفت عنه لفة وهي نظریة االحالل والتثقیف نظریته في تنمیة المجتمعات المخت

الواحدة طفال داخل االسرة تعنى االسر في المجتمعات الصناعیة بتوزیع االدوار حتى لأل

هم مبكرا على اهمیة االلتزام والمسؤولیة االجتماعیة ،فان المجتمعات النامیة دلتعوی

سرها لمعاییر تقلیدیة ،بینما اخرى أاهمیة تذكر بل ان غالبیتها تخضع والمتخلفة لتولیها 

  .یمارس ما یشاء دون حدود او تنظیمتعتبر االدوار متاعا متسیبا كل 

  

  

                                                           
.120،ص2012،المكتب الجامعي الحدیث ،االسكندریة ،االسرة والسكان من منظور اجتماعي ودیني سلوي عثمان الصدیقي ،

1
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  :االسرة الحدیثة بالمراحل االتیة تمرـ-3

وهي الفترة التي تسبق عقد الزواج بصفة رسمیة ،وهي في الواقع :مرحلة الخطوبة -أ

،ووضع اسس الحیاة  ةالمرحلة التحضیریة لتوثیق العالقات بین اسرتي الزوج والزوج

ة مرحلالزوجیة واالتفاق على المبادئ واالتجاهات العامة التي تسود هذه الحیاة ،وهي 

ال یفهمون وظیفتها وال یقدرون مبلغ خطرها في  شخاصمرنة وخطرة الن كثیرا من اال

ویظنون ان وظیفتها مقصورة على بلوغ الهدف .وضع الخطوط الرئیسیة لحیاة المستقبل 

ولذلك یخرج المتصاهرین عن مألوف عاداتهم ویتظاهرون بما .االساسي وهو عقد الزواج 

والمالحظ ان السلوك التقدیري یسیطر على مشاعر االفراد في . وسعهم ومقدرتهمبلم یكن 

وقد یصل هذا الحذر الى درجة .هذه المرحلة وتقوم العالقات على الحذر المتبادل 

  .1التشكك

وهذه االمور تسئ الى نظام االسرة متى تكونت بصفة رسمیة ال سیما عندما تتكشف 

   .مرى حقیقتها ویتضح للزوجین واقع األاالمور عل

ولیس لهذه "الشبكة"صطلح المجتمع على تسمیته االمرحلة بمراسیم تقدیم ما  هوتمتاز هذ

التقدمة اي اعتبار شرعي فكثیرا ما تنفك الخطوبة ویصبح الطرفان في حل من االرتباط 

   .المبدئي بدون ان یترتب على ذلك ایة اجراءات شرعیة او مادیة

والمالحظ ان هذه المرحلة االنشائیة تختلف في المجتمع الریفي عنها في المجتمع 

ففي الریف ال تطول عادة هذه المرحلة وال تتاح الفرصة للخطیبین ان یلتقیا .الحضري 

 إالالن التقالید الریفیة ال تتیح مثل هذه االتصاالت .ویدرسا طباعهما وعادتهما ومیولهما 

واضح عن  رأيالمناسبات الرئیسیة ،وذلك فانه من الصعب تكوین في اضیق الحدود وفي 

فقد یسعد .ت ئآالحیاة رهینة المصادفات والمشی مستقبل الحیاة الزوجیة اذ تصبح هذه

اما في المدن .الخطیبان بحیاة زوجیة مستقرة هادئة ،وقد تصبح حیاتهما جحیما ال یطاق 

حكام العرف ،فان أقالید و من خشونة الت حیث االستنارة واتساع االفق الثقافي والتحرر

سر تتیح للخطیبین الفرص لتبادل وجهات النظر واالتفاق على المسائل المتصلة معظم األ

                                                           
.79،ص1985،دار النھضة العربیة ،بیروت ، دراسات في االجتماع العائليمصطفى الخشاب ،
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یر سلیم بعید عن سریة حتى تقوم هذه الحیاة على فهم واضح وتقدبمستقبل الحیاة األ

  .التغریر والمظنة

بعقد الزواج بصفة رسمیة وتعتبر بدا الحیاة الزوجیة  وتبدأ:مرحلة التعاقد والزواج -2

وتنفیذ المرحلة االنشائیة ومن ثم یعیش الزوجان معا ویتعاشران معاشرة شرعیة وقائمة 

   .على فراش صحیح

الزواج ،فهي مرحلة قلقة وذلك  دوارأدق أالمرحلة من الناحیة االجتماعیة  وتعتبر هذه

بصورة جدیة بعیدة عن االفتعال  وأحاسیسهمااعرهما حتكاك بین الزوجین ،ولتبادل مشلإل

والمداهنة والریاء وتقوم هذه المرحلة على تقریر الحقائق تقریرا صائبا بعیدا عن عواطف 

   .وهي تمثل امتحانا شاقا یجتازه كل من الزوجین.المجاملة والخجل 

ر والفهم الصحیح ستقراوهي في الحقیقة العهد الذهبي لألسرة ،عهد اال:نجاب مرحلة اإل-3

ة قد تأكدت في نفوس سرین الروابط األالمباشر لمسؤولیاتها ،أل واإلدراكسریة للحیاة األ

كانت كامنة في  وٕاحساساتطفال حیث تظهر مشاعر جدیدة نجاب األإالزوجین بعد 

 واألمومةوتتحدد االوضاع والمصطلحات االجتماعیة المتعلقة باألبوة .الطبیعة االنسانیة 

وقرابة المصاهرة والرضاع وطبقات المحارم وما الیها من الظواهر االجتماعیة المتعلقة 

وتظهر في هذه المرحلة المسؤولیات الخطیرة المتصلة باستقبال ثمرات .بقیام االسرة 

وال داعي للدخول في  ،الزواج والعنایة بهم وتوفیر اكبر قسط من الرعایة االجتماعیة لهم

ة عن تلهف اعضاء االسرة المصریة الى انجاب االطفال في الشهور التفاصیل المعروف

االولى ،وعلى مبلغ تهافتهم على االطباء والدجالین والمشعوذین الستطالع االمر 

واستجالء الحقیقة ،وتشتد هذه الرغبة في االسرة الریفیة عنها في االسرة الحضریة وذلك 

ر هذه الرغبة تبعا لثقافة الزوجین وارتقاء وتفت.العتبارات خاصة بالعصبیة وزیادة النسل 

  مستویاتها الحضاریة 

والمالحظ انه كلما تعدد االطفال واجتازوا مراحل النمو االولى ،فان المسؤولیات تزداد 

وتعاني االسرة المصریة من عناءا بالغا نظرا النخفاض الدخول الفردیة والمستویات .وتثقل 

ولعل هذه االعتبارات .یتعین على رب االسرة الوفاء بها  المعیشیة وزیادة االلتزامات التي
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هي التي حدث بالدولة ان تقرر طائفة من التشریعات التي حققت قدرا من الرعایة 

سر المتواضعة مثل مجانیة التعلیم ففت بعض العبء الذي یثقل كاهل األاالجتماعیة وخ

یر ومساعدات مؤقتة وتأمینیة في كل مراحله ومجانیة العالج في المستشفیات العامة وتقر 

هذا الى رسم مخططات االصالح ،وفتح دور رعایة الطفولة األمومة والمالجئ وما الیها 

االجتماعي العام للنهوض بالمستوى المعیشي وزیادة الدخل القومي وفي هذه المرحلة 

لخدم االولى مثل مشاكل السكن وا.تواجه االسرة كثیرا من المشاكل الداخلیة والخارجیة 

لمواصالت وشؤون والحموات وشؤون المیزانیة ،والثانیة مثل الحاق االوالد بالمدارس وا

  .العالج وما الیها

ویستطیعون  وفیها یكبر االوالد ویصبحون عناصر منتجة:مرحلة السكون واالستقرار -4

عمل  بأين یصبح الولد موظفا او عامال او تاجرا او قائما أك،االعتماد على انفسهم 

وفي هذه الحالة یتحرر ،ن الرجل أنها شأتصیر البنت زوجة او تشغل عمال ش یغنیه وكان

الوالدان من االعباء الثقیلة والهموم البالغة التي طالما اثقلت كاهلهما فیخلدان الى الراحة 

واالطمئنان ویشعران بالسعادة نحو غرسیهما ،وینتظران البر والتكریم في شیخوختیهما غیر 

كثیرا من االسر ال تخلو من مظاهر العقوق فیقاسي االبوان من حاالت القطیعة ان 

والعوز ما یثیر الغضب والنقمة على ناكري الجمیل ،وقد حفظت الشرائع والقوانین 

الوضعیة والتشریعات االجتماعیة للوالدین حق الرعایة في كبرهما ونصت في دستورها 

  .1اذ لجأ الى القانوناالسري على ما ینبغي اتخاذه حیالهما 

IV. انهیار تقسیم العمل داخل المنزل وخارجه:  

ان الخط التقلیدي الواضح الذي یمیز بین اعمال :انهیار تقسیم العمل في المنزل  -1

الرجل واعمال النساء في المنزل لم یختلف تماما ،اال ان هذا التقسیم اصبح اقل وضوحا 

وقد نتج هذا الوضع عن مجموعة من العوامل منها .وتحدیدا عما كان علیه في الماضي 

والسؤال الذي یمكن ان نطرحه هنا هو الى اي مدى .ى العمل اقبال النساء المتزوجات عل

المشاكل التي تختلف تبعا  أي االعمال المنزلیة ؟وهنا قد تنشیمكن ان یشارك الزوج ف

فبعض النساء غیر راضیات ،لعدم ،لمعاییر التقلیدیة لتقسیم العمل لمدى تمسك الزوجین با

                                                           
.83ـ82سابق،صمصطفى الخشاب ،مرجع 
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لیة ،بینما ترفض اخریات تماما اي مساعدة ازواجهن لهن في القیام باألعمال المنز 

حیث تعتقد الكثیرات منهن ان االزواج الذین یشاركون في تلك ،مساعدة من االزواج 

االعمال یصبحون منافسین لزوجاتهم في المجاالت التي یتفوقن فیها وبالتالي فان هذه 

ج المساعدات قد تكون مصدرا للشجار والمتاعب وجدیر بالذكر ان كثیرا من االزوا

تى ال تطالبهم الزوجات یغضون الطرف عن مظاهر االهمال والقذارة في منازلهم ح

  .1بمساعدتهن

ال یمكن النظر الى انهیار تقسیم العمل خارج :انهیار تقسیم العمل خارج المنزل  -2

المنزل على انه نتیجة اللتحاق المرأة المتزوجة بالعمل ،ولكنه یرجع بوجه عام الى تدفق 

هن كانت من قبل حكرا على الرجال ید نحو المهن المربحة ،ومعظم هذه المالنساء الشد

وعموما نستطیع القول .وقد ساهمت النساء المتزوجات ایضا بوفرة وغزارة في ذلك التدفق 

فقد اصبح الرجال في الوقت الحالي )النساء والرجال(انه حدث تسلل من كال الجانبین 

لى النساء ،كما تقتحم النساء مهنا كانت في یدخلون مهنا كانت في الماضي حكرا ع

الماضي حكرا على الرجال ،لدرجة انه من الصعب في الوقت الحاضر ان نجد مهنة 

المفهوم التقلیدي القدیم  ألهذا االنهیار في تقسیم العمل بدونتیجة . قاصرة على جنس واحد

ء للرجال في نفس إال ان مشاركة النسا. عن عمل الرجل وعمل النساء یختفي بالتدریج

  .2یادة حدة التنافس والصراع بینهماالمهن یؤدي دون شك الى ز 

  وأنواعهانشأة المشكالت االسریة : ثانیا

I.  نشأة المشكالت االسریة:  

بمرحلة ما قبل الزواج ثم  تبدأتمر االسرة في حیاتها بمراحل متعددة كدور لحیاتها فهي 

االعداد للزواج ثم مرحلة ما بعد الزواج وتكوین االسرة ثم مرحلة خروج االبناء من االسرة 

وهكذا تتعرض االسرة خالل مرورها بهذه المراحل ألحداث و ......وتكوین اسر جدیدة 

داث وتلك المتكاملة الناجحة لدیها القدرة على مواجهة هذه االح واألسرةمواقف متعددة 

المواقف والعمل على حلها واستمرار الحیاة الطبیعة لجمیع افرادها اما االسرة القائمة على 

                                                           
.101،صمرجع سابقالعائلیة، االسرة والحیاةسناء الخولي ،

1
 

.100،صنفس المرجع السابق
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ر عند مواجهة قات االجتماعیة بین افرادها او ضعف هذه العالقات فإنها تنهاسوء العال

  .اي مشكلة في حیاتها

II. نواع المشكالت االسریة أ:  

نجد فریق یقسم هذه المشكالت من حیث مشكالت االسرة متعددة وكثیرة ومتشابهة ف

  :تساهم بنصیب اكبر في حدوثها الى العوامل التي

كسوء التوافق العاطفي والجنسي والغیرة والخیانة الزوجیة والنزاع على :مشكالت نفسیة -1

  .السلطة داخل االسرة وغیرها

ومشكالت المرأة ...... واألبناءكسوء العالقة بین الزوجین :مشكالت اجتماعیة - 2 

   .العاملة وتعدد الزوجات والهجر والطالق

كقلة الدخل او انعدامه وسوء التصرف في الدخل وانخفاض :مشكالت اقتصادیة - 3 

   .المستوى االقتصادي لألسرة

  بالعاهات والعقم  واإلصابةكمرض احد افراد االسرة بمرض مزمن : مشكالت صحیة-4

ستوى الذكاء بین الزوجین أو إصابة احد افراد االسرة كتباین م:مشكالت عقلیة -5

  .1بالضعف العقلي

اختالف المیول الشخصي والقیم بین الزوجین او تباین المستوى :مشكالت ثقافیة -6

  .التعلیمي

الفحشاء والقسوة في معاملة الزوج لزوجته او االبناء والتنكر  كارتكاب: مشكالت اخالقیة-7

في معاملتهم ،وعدم الصدق او الصراحة او االخالص في  واألخالقیةللقیم االجتماعیة 

العالقات الزوجیة ،وعدم اهتمام االبناء بنصائح الوالدین وعدم احترامها و العمل بها واستماع 

  .وغیرها.....سول وارتكاب الجرائم االبناء لقرناء السوء واالنحراف والتشرد والت

                                                           
                .         223ـ222:،ص ،مرجع سابق سلوي عثمان الصدیقي

1
 



المشكالت االسریة                                                                    الفصل الثالث  
 

46 
 

من حیث التقسیم المرحلي اي حسب المراحل التي ریق اخر یقسم هذه المشكالت فونجد 

  :تيكاآلتظهر فیها الدورة االسریة 

واهم مشكالتها سوء االختیار الزوجي وقصور الثقافة االسریة :مرحلة ما قبل الزواج-1

ي المهور وغیره واالختالط بین الجنسین ومشكلة االطفال اللقطاء ومشكلة االسكان والتغالي ف

  .من المشكالت

واهم مشكالتها سوء التوافق العاطفي والنفسي والجنسي والغیرة : زواجمرحلة ما بعد ال-2

والخیانة الزوجیة والصراع على السلطة في البیت ومشكالت المرأة العاملة وتنافر الثقافة 

والبخل والفشل في  واإلسرافالخمر والمخدرات والمقامرة  وٕادمانوالقیم والمیول بین الزوجین 

قات ناجحة مع االخرین ومشكلة الخدم ودور الحضانة والمواصالت والمرض تكوین عال

والعقم والهجر والسجن والطالق وتعدد الزوجات والوفاة والبطالة والفقر وسوء تربیة االوالد 

  .1وانحراف االحداث

ومن مشاكلها الشعور بالوحدة وهجر :األسرة د زواج االبناء وتقاعد رب مرحلة ما بع-3

  ).الشیخوخة(مرحلة الكبر وأمراضوضعف الدخل االوالد 

  :ونجد فریق اخر یقسم المشاكل االسریة الى مشاكل خاصة ومشاكل عامة

  :المشاكل الخاصة-1

تتعلق بالزوج او الزوجة كالكراهیة وسوء المعاملة والفرق بین الزوجین في الثقافة او السن او 

  االصابة باألمراض او العقم

  :المشاكل العامة-2

ترجع الى المجتمع الخارجي بما فیه من تقالید وعادات ومواریث ثقافیة سیئة كاألخذ بالثأر 

ومشاكل اجتماعیة واقتصادیة سیئة تؤثر في االسرة بشكل ما كاإلصابة باألمراض .مثال 

وتقسم المشكالت .المختلفة كأمراض سوء التغذیة او انحراف االحداث او سوء حالة السكن 

  :ینالعامة الى نوع

                                                           
.223،225سلوي عثمان الصدیقي ،مرجع سابق،ص
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مشكالت یمكن اعتبارها من مشكالت الحیاة العادیة التي یمكن تفادیها او عالجها  -أ

تي تظهر خالل مراحل تكوین بالكثیر من الحلول وهذه هي النوعیات من المشكالت ال

  .االسرة

مشكالت حیویة تزعزع دعائم االسرة وقد تقضي بكل أو ببعض هذه الدعائم وتحیلها  -ب

و عاجزة عن مواصلة النمو والتقدم في تحقیق وظائفها االجتماعیة الهامة الى اسرة منهارة ا

وهذه النوعیة یمكن تقسیمها الى ثالث فئات رئیسیة من .....التي تلتزم بها قبل المجتمع 

  :ددة او المحطمة لكیان االسرة وهيالمشكالت المه

  مشكالت العالقات الزواجیة  -1

  مشكالت تنتج عن النكبات والكوارث  -2

  مشكالت انحراف بعض افراد االسرة  -3

  :كاألتيیف اخر للمنازعات االسریة وهناك تصن

  مشكالت اقتصادیة -أ

للحیاة  واإلعدادمشكالت سلوكیة وانفعالیة وعاطفیة ومشكالت مرتبطة بمدى االستعداد -ب

  الزوجیة والعائلیة 

   واإلنجابمشكالت مرتبطة بحجم االسرة  -ج

  )مشكالت تضعف من تماسك االسرة(مشكالت اجتماعیة  -د

والزوجة الهستیریة  جلةالمستر التركیب النفسي الشاذ لشخصیة الزوجین مثل الزوجة  -ه

  والزوج الطفل والشخصیة المشككة 

  اسباب المشكالت االسریة : ثالثا

ان عدم مسایرة البناء للتغیرات الكبرى التي حدثت في البناء الفوقي ،نتیجة عدم تمكن الدولة 

اقتصادیا من تلبیة ما كانت تطمح الیه وما كانت تذیعه من شعارات نتیجة الضغوط 
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االقتصادیة المختلفة االسباب ،قد جعل لهذا الصراع المختلف العوامل نتائج واتجاهات 

ى قبوال اجتماعیا ،وبعضها فرض وجوده بالصورة االجتماعیة الكلیة مختلفة بعضها الق

وبعضها الثالث ظل شاذا غیر منسجم وبذلك اصبح خطیرا ،فاذا اتجهنا لتحلیل الصراع 

والصراعات والتي والتغیر االجتماعي في محیط االسرة ،نجد ان هناك الكثیر من المشكالت 

  :یلي سنعرضها فیما

  :صراعات والمشكالت االسریة ما یليیة الى المن اهم االسباب المؤد

  :االسباب المجتمعیة-1

في عوالم ذات تأثیر عام خارجي ،لكنها :اما عن االسباب المجتمعیة لمشكالت االسرة 

،وتؤثر فیها تأثیرا كبیرا تعتمد نتائجه  واألسریةتتصل اتصاال وثیقا باألسرة والعالقات الزوجیة 

بحیث ال تؤثر كثیرا ...ثارها آاالسرة على مواجهتها ،ومقاومة  وأعضاءعلى مدى قدرة االفراد 

  :ومن اهم هذه العوامل،واألسریة رة في العالقات الزوجیة سلبیا مباش

  :أـ التصنیع والتحضر والهجرة الداخلیة

اصبحت االسرة الصغیرة هي النمط السائد في المجتمع وتخلخلت الروابط االسریة القدیمة 

وتراخت الرقابة االسریة ،ولم یصبح للسلطة االبویة ما كانت به من وزن فضعفت صالت 

التي وال سلطة التوجیه .القرابة ولم یصبح للشیوخ اوضاعهم وال اعتباراتهم بالمعنى التقلیدي 

ولم یصبح للشباب حاجة لاللتجاء للكبار بحثا عن النصح من قبل ، ن بهاكانوا یتمتعو 

والمشورة ،ولم یصبح الزوجان في حاجة الى طاعة اي شخص خارج نطاق االسرة الصغیرة 

االرتباط بالعمل واكتساب الممیزات منه هو الذي یوفر لألسرة التقدم واالرتقاء دون  وأصبح

وتغیرت نتیجة لذلك اسس التعامل بین االجیال القدیمة ر ،اجة لالستفادة من خبرات الكباالح

الجدیدة وبالتالي تغیرت العالقات المتبادلة التي كانت تسود حیاتهم حتى اصبح  واألجیال

للشباب حق االختیار للزوج دون الحاجة الى تدخل من الوالدین ،كما انه لم تصبح رعایة 

ر افراد االسرة كما كان یحدث في االسرة االطفال في االسرة الصغیرة من مسؤولیات كبا

د تقلص حجم االسرة المركبة ،بل اصبحت هذه الرعایة ضمن المسؤولیة المباشرة للزوجین بع

  .وتطور وظیفتها
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  :ب ـ خروج المرأة للعمل

 واألوالدفقد فرض خروج المرأة للعمل ظروفا جدیدة على االسرة ككل ومشكالت للزواج 

 إالوللزوجة نفسها ،فقد كانت المرأة تشارك في العمل في الزراعة طالما كان المجتمع ریفیا 

ان التطور التجاري والصناعي اعطى فرصا متزایدة للمرأة كي تشارك بالعمل في نطاق واسع 

ومن ثم خلق ذلك تغیرا اجتماعیا جدیدا حیث ...اسرتها  وأفرادوبصورة مستقلة عن زوجها 

رغبة المرأة في اثبات  وٕارضاءي للعمل بهدف االرتفاع بمستوى معیشة االسرة اصبح السع

  .وجودها وتدعیم مركزها

وقد اثبتت البحوث التي اجریت في هذا الشأن ،ان نزول المرأة للعمل یؤدي الى مداومة 

المنازعات داخل االسرة ،ولكن هذا ال یغیر من المستوى العام للسعادة الزوجیة ،وكلما زادت 

المنازعات الزواجیة زاد اتجاه المرأة بالبحث عن الرضا بالتنفیس في مكان اخر غیر االسرة 

كما قد ،وكثیرا ما تجده في العمل حیث تحصل على تقدیر من الرؤساء والزمالء والتابعین 

كما قد یؤثر خروج المرأة االسري ، تعمل الزوجة دون موافقة الزوج مما یؤثر على التوافق

  .،مما یؤدي الى ازمات وضغوط اسریةوعملها على القیام بمسؤولیاتها وواجباتها االسریة 

  :ل تحسین االحوال المعیشیة لألسرةج ـ الهجرة الخارجیة من اج

فقد شاءت ظروف الحیاة في العقدین االخیرین ان یجد ما یدعو الشباب للهجرة الخارجیة 

وهي  وأمریكا اواروبمن فرص العمل وزیادة الدخل ،بدا ذلك بالهجرة الى  سعیا وراء مزید

الهجرة التي تكاد ان تكون نهائیة ،كما جذبت البالد العربیة اعداد كبیرة من العاملین في 

شتى مجاالت العمل المهني والحرفي بصورة لم یسبق لها مثیل وبدا المصریون بالتسابق الى 

ات وقد خلف هذا اضرابات في المعاییر والعالقات االسریة لبعد رب تلك البالد ولجمع الفراغ

ومتابعة احوالهم وتربیتهم وتعلیمهم وشؤونهم االجتماعیة والثقافیة  وأبنائهاالسرة عن اسرته 

واالقتصادیة فانهارت االسرة وطالق الزوجات وتعددت الزیجات واضطربت عالقات كثیرة 

  .ول لعملیات مشروعة او غیر مشروعةلمفاجئ في الدخكما ادى ذلك ایضا الى االرتفاع ا
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  :االسباب الفردیة-2

والسیما من الناحیة االقتصادیة ومن ناحیة :أـ عدم توفر المقومات االساسیة لمعیشة االسرة 

االستقرار واختالف فلسفة كل من الزوجین في الحیاة والمقومات االجتماعیة ،الصحیة 

  الى المقومات االساسیة التي تقوم علیها االسرة ....والثقافیة  واألخالقیةوالدینیة 

وآداب  واألخالقاختالفهما في المعاییر المتعلقة بالدین :اختالف االفق الثقافي للزوجین  ب ـ

وهذه االمور تظهر بوضوح من االحتكاك والتعامل الجدي في نطاق ...السلوك والذوق العام 

  االسرة 

فقد تظهر بعض االتجاهات : الزوجین على االخر بشكل ملموس ج ـ طغیان شخصیة احد

والمیول الجنسیة التي تؤدي الى زیادة حاالت التوتر وینطوي هذا العامل  واألنانیةالفردیة 

على اعتبارات كثیرة منها اختالف السن وظهور امراض نفسیة وعصبیة وجنسیة وتناسلیة 

  وما الیها 

االمراض المزمنة والعادات :عف العقلي واالنهیار العصبي ـ التصرفات الشاذة نتیجة الض د

الضارة واالنحرافات الشاذة ومظاهر السلوك التي تتنافى مع اآلداب العامة فان هذه االمور 

  .وما الیها تنفر احد الزوجین نفورا ظاهریا

 قاءهـ ـ تدخل االقارب في العالقات الزوجیة واشتراكهم في معیشة االسرة وتدخل االصد

  .والجیرة في العالقات االسریة

والوضوح والصراحة والدقة في المعامالت  واإلخالصوـ قلة الوسائل الترویحیة وعدم الوفاء 

  الزوجیة
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  المشكالت االسریة التي تعاني منها المرأة العاملة : رابعا

 إن التطور التكنولوجي ساعد على خروج المرأة إلى میدان العمل مما جعلها تفرض

نفسها في المجتمع وترفع المستوى المعیشي ألسرتها إضافة إلى مساهمتها في اإلنتاج الذي 

یعتبر عمال تقدمیا ینطوي على تعبئة كل طاقات المجتمع البشري وخدماته اإلنتاجیة في 

وأدى هذا الوضع الجدید إلى تغییر مركز المرأة ،عملیة تطوریة للنهوض بالمجتمع 

مقابل هذا العمل وتواجه  ةعیة ولكن المرأة تدفع ضریبة باهضجتمااالجتماعي ووظائفها اال

  :الكثیر من المشاكل والصعوبات أهمها

 وٕاذاإن المجتمع المحیط بالمرأة  یحصر عملها في البیت فقط : مشاكل تتعلق بالتقالید والقیم- 1

نها أیقلل من شوهذا ما ،كان من الضروري أن تعمل فعلیها اختیار األعمال البسیطة والسهلة 

وطموحها ویخلق بعض المواقف المعارضة لعملها خارج المنزل خاصة وان فكرة خروجها من 

 المنزل في حد ذاتها مازالت محل نقاش بین مؤید ومعارض

هناك من ینظر إلى المرأة نظرة نقص كونها اقل بنیة جسدیة من : مشاكل تتعلق بالعمل - 2

  مل مشاق العمل مما نتج عنه عدم تقبلهم لدورها الجدیدالرجل وأنها ال تملك القدرة على تح

إضافة إلى هذا وجود بعض المشاكل مع الزمالء داخل العمل فهناك الكثیر من النساء تعرضن 

للتحرش الجنسي فالعالقات االجتماعیة مع الزمالء داخل العمل تجعل المرأة عرضة للشائعات 

 وهذا ما یسبب لها معاناة نفسیة

إن اكبر مشكلة تواجه المرأة العاملة هي مشكلة تعدد األدوار : مشاكل تتعلق بتعدد األدوار - 3

فقد أصبحت محصورة في نطاق ضیق بین العمل والبیت فهي مشغولة البال طول غیابها عن 

المنزل بسبب التفكیر في أبنائها وخاصة إذا كانوا صغار السن فهم في أمس الحاجة إلیها من 

عمال المنزلیة التي لم تستطع القیام بها بسبب ضیق الوقت من جهة أخرى ،حیث جهة وفي األ

بینت بعض الدراسات في مصر أن عمل المرأة یؤدي إلى التقصیر في شؤون المنزل الن نسبة 

زیادة على مسؤولیتها خارج  55.3%مهمة من األزواج یرفضون مساعدة زوجاتهم وتقدر ب 

على أحسن وجه والمشاركة في دخل األسرة هذا ناهیك عن أنها قد البیت وضرورة القیام بعملها 
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تتعرض لالبتزاز من طرف الزوج الذي یرهقها بمطالبه المادیة ویرى بأنه مادام قد سمح لها 

1.بالعمل علیها االستسالم لكل مطالبه  

باإلضافة الى مشكلة ضیق الوقت حیث ان المرأة بسبب وجودها خارج المنزل لفترات 

طویلة وذلك لممارسة العمل وعودتها متعبة ومرهقة تسبب لها الكثیر من المشكالت 

االسریة ،حیث تؤكد ذلك احدى الدراسات التي تبین ان عمل االم یؤدي الى تغیر في 

یر اسرتها على السیر على نظام دقیق صارم وذلك حتى نظام االسرة الن المرأة العاملة تح

بینما نجد ان اسرة المرأة الغیر عاملة  وأسرتهاتؤكد لنفسها انها تستطیع التوفیق بین عملها 

تسیر حیاتها بشكل هادئ ومریح ودون وجود ذلك النظام الصارم واختالف هذا النظام 

جعل یامها بدورین اجتماعیین ناتج عن ضیق الوقت لدى المرأة العاملة ،حیث ان ق

    .2تستطیع ان تفي باحتیاجات اسرتها وظیفتها مزدوجة مما جعلها ال

لذلك ال یستطیع ان ینكر اي شخص ان العالقات االسریة في االسرة التي تعمل فیها الزوجة 

لساعات عمل طویلة قد تأثرت بعمق ،وبالطبع تختلف نتائج ذلك التأثیر من فئة اجتماعیة 

ى ،ومن ابرز جوانب التأثیر ذلك الصراع الظاهر او المستمر بین الزوج والزوجة على ألخر 

المیزانیة واالدخار ومعاملة االطفال والصلة بالنسق القرابي وتمضیة وقت الفراغ وغیر ذلك 

ولقد اشارت بعض الدراسات الى ظهور بعض . من المسائل التي طرحها التغییر االجتماعي

على االسرة والمجتمع  وآثارهللتحضر بعد خروج المرأة الى مجال العمل الظواهر المصاحبة 

3كانحراف االحداث وانتشار الجریمة كظواهر اجتماعیة   

  :كذلك یمكن تقسیم المشكالت التي تتعرض لها المرأة العاملة التي لها اوالد الى

  :مشكالت خاصة باألبناء وهي كالتالي- 1

  )مثال دور حضانة (االبناء من لرعایة آعدم وجود مكان -أ

  صعوبة وجود حلول لمشكالت االبناء في الدراسة -ب

                                                           
.128،ص2012كادیمیة للدراسات االجتماعیة واالنسانیة ،،االعمل المرأة واثره على العالقات االسریة نادیة فرحات ،

1
 

.194،ص ،ب س،دار مكتبة الكندي میدانیة في االردن ،بیروت ،دراسةالمرأة العربیة في دول الخلیج احمد جمال ظاھر ،
2
 

.151،ص1993،حلب ،،دراسة في مدینة الدمام اثر الصناعة في االسرة زیلعي علي شعراوي ،
3
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  قصور في التنشئة االجتماعیة -ج

  :مشكالت خاصة باألعمال المنزلیة- 2

  عدم توفر المساعدات من الخادمات ممن یوثق بهن - أ

عمال المنزل وحدها باإلضافة الى عملها خارج المنزل أتحمل المرأة العاملة مسؤولیة -ب

  مما یؤثر على صحتها الجسدیة والنفسیة 

  سریة من قبل الزوج او االبناء في االعمال المنزلیة غیاب المساعدة األ-ج

  :مشكالت خاصة بالمرأة نفسها- 3

  طوال الیوم  واإلرهاقشعورها بالتوتر والقلق -أ

  روتینیة العمل -ب

  مل واالستدعاءات الغیر منظمة وطول ساعات العمل ضغوط الع-ج

  :طفال المرأة العاملةأ- 4

تعتمد اساسا على نوعیة المرأة ذاتها  وأطفالهاان المشاكل التي تتعرض لها المرأة العاملة 

ونوع العالقة التي تقیمها معهم ،ونوع الرعایة التي تقدمها لهم ،ومدى استمتاعها بعملها 

وفي هذا الصدد یقال ان عمل المرأة یقدم لألطفال فرصة للتعاون والتعلم في المنزل 

حكمنا  وٕاذاالبالغین ، إالواالعتماد على النفس ،او نفرض علیهم اعباء ثقیلة ال یتحملها 

ظلما عددا كبیرا من  باإلدانة كما یفعل الكثیرون فنحن نتهم واألمعلى المرأة العاملة 

على ذلك كثیرة ومتنوعة  واألمثلةي ال تقدم لهن الظروف بدیال للعمل ،تالنساء الال

 طفالواألكاألرامل والمطلقات وهؤالء الالتي ال یكسب ازواجهن ما یفي احتیاجات االسرة 

لهذا یعتبر التحاق المرأة بالعمل مثل هذه الحاالت وغیرها عمال ممتازا بالنسبة لألسرة اذ 

م في ا ،ومن الجدیر بالذكر ان وجود األسرتهأالمرأة براحتها في سبیل استقرار تضحي 

المنزل ال یضمن نجاح عالقتها بزوجها وأطفالها ،وهنا یرى الكثیرون ان الوقت الطویل 

اذا كانت لدى المرأة  ألنهمومة الصالحة م مع اطفالها لیس دلیال على األیه األالذي تقض
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رغبة شدیدة في االلتحاق بالعمل وتشعر ان اطفالها یعوقونها عن تحقیق ذلك فان عالقتها 

  .1ركبی بهم قد تتأثر سلبیا الى حد

  مشكالت التفكك االسري : خامسا

الهامة التي یجب ان یلم بها الدارس لألسرة وهناك یعتبر التفكك االسري احد الموضوعات 

عدة مفاهیم متداخلة وتستخدم بمعاني واحدة مثل التفكك االسري ،التزامات اسریة 

االنحالل االسري ،المشكالت االسریة ،ولن ندخل في جدول فلسفي حول االختالف في 

ققة لوظائفها یر محهذه المفاهیم حیث ان معناها جمیعا تصف اسرة غیر قادرة او غ

  .المتوقعة منها

I. مظاهر التفكك االسري:  

ان  إالوللتفكك االسري مظاهر متعددة فقد تكون العالقة الرسمیة بین الزوجین قائمة 

االسرة ال تقوم بوظائفها االساسیة او قد تصل الى فض هذه العالقة بحدوث الطالق بین 

الزوجین مما یترتب علیه من اثار ونتائج وخیمة على كل عضو من اعضاء االسرة 

  :سرة من خالل عدة مظاهر نذكر منهاویتضح سوء التكیف في اال

  ین االبناء انفسهم بین الزوجین او ب أالمشاجرات االسریة التي تنش-1

سخط الزوج او الزوجة على حیاته وعدم شعوره بالسعادة ورغبته في التخلي عن  -2

  .سریة المختلفة من مادیة ومعنویةواجباته اال

الطالق وهو مظهر لتلك الحیاة الزوجیة التي ینعدم فیها التكیف بین الزوجین والطالق -3

مظهر لتفاقم الخالف بین الزوجین الى الحد الذي یمتنع معه كل توافق فال یكون سمة 

سبیل الى التراضي وال یكون هناك مجال للعودة الى حیاة التكیف فاالنفصال عادة هو 

  .الشجار والنزاع العائلي في مراحلالحلقة االخیرة 

  

                                                           
.100ـ99،ص،مرجع سابقاالسرة والحیاة العائلیة سناء الخولي ،

1
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  سرة ال تقوم ان األ إالالتفكك االسري فقد تكون العالقة الرسمیة قائمة بین الزوجین -4

  .1بوظائفها

  : سري یعبر عن الحاالت التالیةاأل ومن خالل ذلك نستخلص ان التفكك

سرة مكتملة ولكن تنعدم فیها االهداف المشتركة بین الزوجیة ویسودها النزعة الفردیة أ-1

  .االتصاالت والتفاعل بین افرادها لكل فرد فیها ،ویسودها ضعف واألنانیة

سرة مكتملة ایضا ولكن یسودها التناقص واالختالف في المیول واالهتمامات بصورة أ-2

  د یصل الى االعتداء الجسدي ویتعدى حدود االسرة تؤدي الى وجود نزاع وشجار مستمر ق

سرة مكتملة ایضا ولكن تتعارض واالتجاهات العاطفیة بین افرادها ویسود العدوان بین أ-3

  .ور العاطفي والسطحیة في العالقاتافرادها او النف

ویأخذ صور عدم  وأهدافهاسرة غیر مكتملة وهذا االكتمال یعوق من تحقیق وظائفها أ-4

  :متعددة وهياالكتمال اشكال 

  .وٕاناثود ابناء او عدم وجود ذكور عدم وج-أ

  .وفاة الزوج او الزوجة -ب

  .هجرة الزوج او الزوجة- ج 

  .سجن الزوج او الزوجة-د

  2.دائم للزوج او الزوجة او االبناءالمرض ال-هـ

II. من مراحل التفكك االسري :  

وربما تكون قصیرة جدا بشكل یجعلها غیر ملحوظة  وهي فترة محددة:مرحلة الكمون -1

  .ناقشتها او التعامل معها بواقعیةوالخالفات فیها سواء كانت صغیرة او كبیرة ال یتم م

                                                           
.232سلوي عثمان الصدیقي ،مرجع سابق،ص

1
 

.264ـ263عبد الخالق عفیفي ،مرجع سابق،ص
2
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غیر قانع مهدد و  وبأنهیشعر احد افراد االسرة بنوع من االرتباك :مرحلة االستشارة -2

  .باإلشباع الذي حصل علیه

طدام او االنفجار نتیجة االنفعاالت المترسبة وتظهر یحدث االص:مرحلة االصطدام -3

  .1االنفعاالت المكبوتة

ویحدث عند زیادة الصراع والرغبة في االنتقام والنقد المتبادل :مرحلة انتشار النزاع -4

الخر ،ویزداد بذلك السلوك بینهما ویكون الهدف فقط في ان ینتصر كل منهم على ا

  .السلبي

ویكون في حالة لم یتمكن الزوجین من حل مشاكلهما :الحلفاء مرحلة البحث على -5

بنفسیهما ما یلي القیم ویزید فترة النزاعات فیلجا لطرق ومصادر بدیلة مثل التركیز على 

  .او التركیز على النجاح في العمل االطفال او المشاركة في االنشطة االجتماعیة

جین دافعیة ورغبة لتحمل مسؤولیة ویكون في حالة كان للزو :مرحلة انهاء الزواج - 6 

  .عدم التفكیر في العودة مرة اخرى القرار المتعلق باالنفصال وتعني

III. انماط تفكك االسرة:  

یشیر تفكك االسرة الى انهیار الوحدة االسریة وانحالل بناء االدوار االجتماعیة المرتبطة 

مرضیة ،وقد صنف بها عند ما یفشل عضو او اكثر في القیام بالتزامات دوره بصورة 

  :ل الرئیسیة لتفكك االسرة كما یلياالشكا" ولیام "

الزوجین عن طریق االنفصال او  ألحدانحالل االسرة تحت تأثیر الرحیل االرادي -1

الطالق او الهجر ،وفي بعض االحیان قد یستخدم احد الزوجین حجة االنشغال الكثیر 

  بالعمل لیبقى بعیدا عن المنزل وبالتالي عن شریكه ألطول فترة ممكنة

  

   

                                                           
.122،ص2012،دار البدایة ،علم اجتماع العائلة شوق اسعد محمود،

1
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التغیرات في تعریف الدور الناتجة عن التأثیر المختلف للتغیرات الثقافیة وهذه قد تؤثر -2

ان الصورة او النتیجة االكثر وضوحا  إالي مدى ونوعیة العالقات بین الزوج والزوجة ف

  .1في هذا المجال تكون في صراع االباء مع ابنائهم الذین یكونون في سن الشباب

في  عالقتهموفیها یعیش االفراد تحت سقف واحد ولكن تكون :سرة القوقعة الفارغة أ-3

ببعضهم ویفشلون في عالقاتهم معا ،وخاصة من حیث  الحد االدنى ،وكذلك اتصاالتهم

  .لتزام بتبادل العواطف فیما بینهماال

یمكن ان تحل االزمة العائلیة بسبب احداث خارجیة وذلك مثل الغیاب االضطراري -4

كوارث اخرى مثل او دخول السجن او ایة  الموتالزوجین بسبب  ألحدالمؤقت او الدائم 

  .الحرب او الفیضان

الكوارث الداخلیة التي تسبب في فشل ال ارادي في اداء الدور نتیجة االمراض النفسیة -5

 ألحداطفال االسرة او االضطراب العقلي  ألحداو العقلیة مثل التخلف العقلي الشدید 

طیرة والتي یكون الزوجین ،والظروف المرضیة الجسمانیة المزمنة والخ ألحداالطفال او 

  .من الصعب عالجها

  اسالیب معالجة المشكالت : سادسا

I. االسالیب الوقائیة:  

  . حسن اختیار الزوج او الزوجة ،تكوین االسرة على اسس سلیمة-1

  .قوقهما وواجباتهما وااللتزام بهامعرفة كل من الزوج والزوجة لح-2

  .ج المواقف البسیطة اوال بأولعال-3

  .بینهماتحدید من سیكون مرجع للزوجین عند حدوث خالف -4

  حسن االعتذار جلبة السعادة في الدار -5

                                                           
.262،مرجع سابق ،صالزواج والعالقات االسریة سناء الخولي ،

1
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فأحسن ما تفعله الزوجة بعد واجب ربها ان یستیقظ . النشاط والبكور للراحة والسرور-6

الزوج فیراها مشرقة الوجه نشیطة قد اصلحت من نفسها وشبابها وبیتها وجددت هواء بیتها 

  .الشمس والحیاة المشرقة مع اشراقةفیرى في البیت روح النشاط 

یقوم نموذج حل المشكلة على االعتقاد بان الحركة الفعالة إلحداث ما ترغب تغییره انما 

خصائي االجتماعي وتفكیره الفعلي الهادف وتوزیع انشطته على خطوات االتقوم على قدرة 

متعاقبة كل خطوة منها تمیز نهدف ما مستقل بذاته وال بد من انجازه قبل اكمال المرحلة 

وانجاز مثل هذه االهداف المرحلیة یتوقف على المشاركة الفعالة لألخصائي  التالیة

االجتماعي والعمیل لذا فمن االهمیة بمكان ان یتفق االثنان على ان الهدف او االهداف 

المرحلیة قد تمت بالفعل ویجب ان یتقدما الى المراحل التالیة ،فهذا المنهج في الممارسة 

  .ت الخاصة بحل مشكلةتخدام العملیایقود الى اس

سرة او بین الزوجین فان عضاء األألوالدین والطفل او بین بین ا أوفي الصراعات التي تنش

على االخصائي ان یحدد اوال هل المشكلة تترك في شخص معین ،او انها مشكلة 

مشتركة بین االفراد الداخلین فیها ،فیحدد بذلك المدخل العالجي ،ففي مواقف الصراعات 

االسریة یساعد االخصائي االفراد على التعبیر عن انفعاالتهم ومشاعرهم تجاه االخرین 

ومساعدتهم على تفهم االخرین في ضوء فهم المشاعر وفهم كیفیة حدوث الصراع ثم 

،ویستغرق العالج وقتا من الزمن  كیفیة التوصل الى طریق بناءه في التعامل مع االخرین

دیهم مشاعر دفینة باأللم والغضب وعدم التصدیق والحزن حیث انه یتعامل مع افراد ل

وتتحول مشاعرهم تدریجیا الى مشكالت خاصة یجب حلها اذا ما أرادوا التغلب على 

باالنفصال ،كما هو  إالوقد ینتج عن الصراع انهیار وال یمكن اصالح العالقات .الصراع 

یساعد االفراد على ادراك  بذلك واألخصائيفي حاالت سوء العالقات الزوجیة المزمنة 

ألنفسهم االتجاه الذي یرغبونه سواء في اعادة بناء العالقة او  ادو یجالحقیقة وبالتالي ان 

تجاه اعادة بناء یكون اال واألبناءاما في حاالت الصراع بین االباء .انهائها وقتیا او نهائیا 

  .العالقة
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II. اسس حل المشكالت الزوجیة:  

اي مشكالت  واستخدام المنطق في الحوار فهما یسهمان في حلالمرونة في التفكیر -1

  .تعترض الحیاة الزوجیة

  .كظم الغیظ والتحكم في االنفعاالتضبط النفس و -2

تحمل المسؤولیة الكاملة من جانب اي من الطرفین فیما یتعلق بسلوكیاته الخاطئة -3

  .تجاه الطرف االخر

الزوجیة بینهما تمر  ن الحیاةأن او كلیهما بما یشعر احد الزوجیالترویح عن النفس عند-4

  .بمرحلة حرجة

III. سریة داخل االسرةفض المشكالت األالعوامل التي یمكن ان تساهم في خ:  

وحجمها من وضوح الرؤیة لدیه حول واجباته التي  وأبعادهاان فهم كل من الزوجین لذاته 

یجب ان یؤدیها نحو الطرف االخر ،وحقوقه التي یجب ان یحصل علیها منه كفیل 

بأبعادها عن جو الخالفات المشحون بكثیر من المشكالت التي تعترض حیاتهما الزوجیة 

یره بذاته وكذلك یجب على كل من الزوجین مساعدة الطرف االخر على فهم نفسه وتبص

وقدراتها بدون سخریة وتجریح ،وبال لوم وتحقیر في جو من  وٕامكاناتهالمعرفة ابعادها 

التقبل واالحترام والتسامح المتبادل بینهما حتى یتمكن كل منهما من ممارسة ادواره العامة 

ن في حیاته داخل البیت الزوجیة وخارجه بما ال یدع مجاال للنقد واللوم والعتاب والعقاب م

اي فرد سواء كان في نطاق االسرة او افي حیز الجیرة السكنیة ،او في محیط العمل ،هذا 

باإلضافة الى انه یجب على الزوجین تصحیح مفهوم الذات عندهما اذا كان غیر صحیح 

وعدم التردد بمصارحة انفسهما بحقیقة امرهما ،ومحاسبتها على سلوكیاتهم اول بأول 

ا لتحدید كیفیة امكانیة تصحیحها وذلك باختیار انسب الطرق ومواجهة بعضهما بأخطائهم

التي تساهم في تحقیق تصحیح المطلوب من اجل تدعیم تفاعالتهم الثنائیة االیجابیة 

ت وال وتعزیز تواصلهما الجید بهدف استمراریة الحیاة الزوجیة بینهما بال مشكال

  .اضطرابات تواجههم وتؤرقهم
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  :ة والعالقات االسریة عامةعلى انجاح مسیرة الحیاة الزوجیمن اهم العوامل التي تعمل 

التشجیع والوعد الن االرادة سوف تنجح في تحقیق اآلمال وهذا یفترض وضع الزواج 

كهدف یكافح الزوجان من اجله ،مع الوضع في االعتبار بان االهداف االخرى التي ربما 

و تربیة االطفال ال یجب ان تنحرف تكون جدیرة باالهتمام بذاتها مثل الطموح الوظیفي ،ا

بجهود الزوجین عن تحقیق النجاح في الزواج نفسه وتؤدي بهما الى ابعاد الزواج الى 

  .اضافي بالنسبة ألهدافهما االخرى موقع

تعتبر فلسفة الحیاة التي تمكن الزوجین من مواجهة اي ازمة عامل یساهم في التوافق 

في فشله ،فالشخص الناجح یعرف ان االزمات البد  الناجح وعدم وجود هذه الفلسفة یسهم

تحدث  واألمراضیموتون  واألقاربان تعترض حیاة االنسان عاجال ام اجال فاألصدقاء 

الحیاة  یتعلموایولدون كما ان هناك اوقات یجد الناس انفسهم مضطرین الى ان  واألطفال

  .مع مشكالت ال تقبل الحل

یبدو انه مفترق الطرق في حیاتهم الزوجیة فهم  وقد یجد بعض االزواج انفسهم فیما

ثالثة من الزفاف حیث یبدو لهما ان زواجهما  یصلون الى نقطة حرجة بعد عامین أو

ومع ذلك فهما ال یزاال یتعلقان بالزواج على  یأستردى الى نقطة وصل فیها الى حالة 

ة زواجهما وبین امل وجود شيء فیه ،ومشكلتها في الواقع هي مشكلة تعارض بین حقیق

استمرا في نفس الحالة فقد ینتهي الزواج الى الفشل ،كما انهما قد  فإذامكان یتوقعان منه ،

یعیدا تقسیم زواجهما ككل وتقییم كل منهما لآلخر في ضوء الموجودات الفعلیة الحاضرة 

بل استطاع كل منهما ان یق فإذاالمتاحة ولیس في ضوء احالمهما عند الزفاف  واإلمكانات

یستطیعان التوصل الى زواج  فإنهمااالخر عند هذه النقطة ،وان یقبل الزواج كما هو 

  . موفق بالرغم من انه لن یتفق تماما مع توقعاتهما االولى
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  :خالصة

 

تعتبر االسرة وحدة اجتماعیة واقتصادیة تسیر وفق ھدف واحد وھو توفیر االمان وتلبیة 

الحاجیات الضروریة ألفرادھا بما فیھا االقتصادیة والتربویة والثقافیة والدینیة والصحیة كما 

انھا مؤسسة اجتماعیة تحافظ على مكانة ودور الفرد وتحظى بأھمیة وقیمة كبرى ، وتعتبر 

المرأة الوسیط بین الفرد والمجتمع ،حیث تمول ھذا االخیر بأفراد یمكنھم االندماج في 

المحیط الخارجي لألسرة عن طریق القیم التي یتمیز بھا الفرد ،وبانتشار ظاھرة خروج 

المرأة لمیدان العمل شھدت جل المجتمعات الكثیر من المتغیرات ، حیث اثرت بشكل كبیر 

على االسرة حیث تغیرت المكانة الدونیة للمرأة وأصبحت مستقلة وحرة مما جعلھا تتمتع 

بكثیر من الحقوق.  

  

 



   الفصل الرابع
 الدراسة المیدانیة
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  :مهیدت

من خیرة تعتبر ن هذه األذ لم یدعم بدراسة میدانیة ،ألصا إیعد كل بحث علمي ناق

ل الدراسة نه من خالالوسائل المهمة والرئیسیة في إجراء أي بحث إجتماعي ،حیث أ

من المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة ،بطریقة  كبر قدر ممكنالمیدانیة یمكننا جمع أ

علمیة سلیمة وممنهجة ،لذا سنحاول في هذا الجانب من الدراسة االجابة عن التساؤالت 

م ا الى معرفة العالقة بین قیام األالتي تم طرحها في االشكالیة ،حیث یهدف بحثنا هذ

  .سریةبمختلف األدوار والمشكالت األ

الى المنهج المستخدم في البحث وأیضا مجاالت الدراسة وفي هذا الفصل سنتطرق 

  .وتقنیات جمع البیانات )والمكاني المجال الزمني(
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  المنهج المستخدم:وال أ

تستدعي كل دراسة منهج معین وخاص دون غیره ،وذلك لطبیعة الموضوع واألهداف 

المتوخاة منه باإلضافة الى امكانیات الباحث واألدوات المستخدمة والوقت المحدد للدراسة 

فالبحث الذي نحن بصدد دراسته نحاول من خالله التقصي وكشف بعض المتغیرات 

الذي هو انسب منهج لهذا البحث ،نهج الوصفي المتعلقة بالموضوع  لذا اعتمدنا الم

فهو یعد من المناهج المحببة للباحثین ،بجوانبه النظریة والمیدانیة لتحقیق الهدف 

واهر كما هي ،وهو مكمل للمنهج وخصوصا المبتدئین ،حیث یستند على وصف الظ

  .1التاریخي الذي یصف الظواهر في تطورها من الماضي حتى الحاضر ستردادياإل

علما ان المنهج الوصفي ال یقتصر على وصف الظاهرة وجمع المعلومات والبیانات عنها 

  .2بل یتعداه الى تصنیف عالقة هذه الظاهرة مع غیرها من الظواهر

كما ال یقف عند مجرد جمع البیانات والحقائق بل یتعداه الى تصنیف هذه الحقائق وتلك 

یدها للصورة التي هي علیها كما وكیفا بهدف البیانات وتحلیلها وتفسیرها وداللتها وتحد

  .3الوصول الى نتائج نهائیة یمكن تعمیمها

هو طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل "همها للمنهج الوصفي عدة تعاریف من أ

و سكان الوصول الى اغراض محددة لوضعیة إجتماعیة أو مشكلة أ علمي منظم من اجل

  .4معینین

                                                           

9،ص1،ط1985،،دار البعث،الجزائر د المسلمین منھجیة البحث العلمي عنغازي عنایة، 1 
.192ص،7ط،2001،دار الفكر ،االردن وادواتھ واسالیبھالبحث العلمي مفھومھ ذوقات عبیدات واخرون ، 2 

.100،ص2001،المكتبة الجامعیة ،مصر،البحث العلمي دمحم شفیق ،  3 
.140ص،2ط،1992 ،،الجزائرالبحث العلمي وطرق اعداد البحوث مناھج عمار بوحوش ، 4 
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معلومات المتصلة بظاهرة موجودة اصال في المجتمع كذلك فكان الهدف منه جمع ال

یعتبر الغرض االساسي من استخدام هذا المنهج بالتحدید من اجل كشف ووصف حقیقة 

  .سرةوما ینتج عنه من مشكالت داخل األ عمل المرأة

  مجاالت الدراسة:ثانیا 

استغرقت هذه الدراسة  من یوم الموافقة على الموضوع الذي تم طرحه :المجال الزمنيـ 1

  .ه المذكرةاالدارة الى غایة تسلیم هذ

  :المجال المكانيـ 2

و هو النطاق المكاني الذي تمت فیه الدراسة حیث أجریت هذه الدراسة في كلیة العلوم 

  .في جامعة زیان عاشور بالجلفة واإلنسانیةاالجتماعیة 

  وسائل و أدوات جمع البیانات:ثالثا 

  :االستبیانـ 

یعتبر االستبیان احدى وسائل البحث العلمي التي تستعمل على نطاق واسع من أجل 

الحصول على بیانات أو معلومات تتعلق بأحوال الناس أو میولهم او اتجاهاتهم و 

  .1دوافعهم او معتقداتهم

اداة لتقنیة االستبیان تهدف الى جمع البیانات المتعلقة بموضوع بحث "و كتعریف لها هي 

محدد عن طریق استمارة یجري تعبئتها من قبل المستجیب ،ویستخدم لجمع المعلومات 

بشأن رغبات المستجوبین و كذلك الحقائق التي هم على علم بها ،اضافة الى انه یقرب 

كما انها تعبر عن مواقف  2كانوا متواجدین في أماكن متفرقة   الباحث من المبحوثین ،اذا

                                                           

.99،،ص1،ط2011،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،اسالیب البحث العلمي جودت عزة عطوي، - 1 
،دار وائل  واإلنسانیةاسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة فوزي غرایبیة و اخرون،- 2

  .7،ص3،ط2002للنشر،االردن،
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و اراء المبحوثین من قضیة معینة ،و علیه فقد استخدمنا االستمارة وهي تستخدم في 

  .1العادة لجمع المعلومات

  

  وعینة البحث الدراسة االستطالعیة:رابعا 

  ـ الدراسة االستطالعیة1

إن الدراسة االستطالعیة من المراحل المهمة في البحث العلمي فهي تهدف في الغالب 

وتنمیة فروض البحث كما أنها ,إلى صیاغة مشكلة البحث تمهیدا إلجراء بحث أدق لها 

تزید من ألفة الباحث بالموقف أو بالظاهرة التي یرغب في دراستها فیما بعد عن طریق 

وبناءا على هذه العملیة وعلى ضوء ما یحدث للباحث وما  إجراء دراسة أكثر دقة وعمقا

یالحظه فإنه یقوم بالمراجعة النهائیة لخطوات بحثه والذي في بعض االحیان قد تستوجب 

تغییر البعض منها وهذا لكي یضمن سالمة تنفیذ وسیر بحثه والوصول إلى األهداف 

  المرجوة 

جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات ساس قمنا بدراسة استطالعیة بغیة وعلى هذا األ

الخاصة بالموضوع ،ففي البدایة قمت باالتصال برئیس قسم كلیة العلوم االجتماعیة 

ستاذات شور ـالجلفةـ وذلك لمعرفة عدد األوكذلك قسم العلوم االنسانیة بجامعة زیان عا

من ستمارات حیث لقیت مساعدة كبیرة في المعهد ومن خالل ذلك قسمت اإل العامالت

  .المتواجدین في المعهد واألساتذةرئیس القسم 

  

  

                                                           
،دیوان المطبوعات و االتصال مناھج البحث العلمي في علوم االعالمحمد بن مرسلي،أ1

  223،ص2003الجامعیة،الجزائر،
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  :ـ عینة البحث 2

استخدمنا في هذه الدراسة أسلوب البحث بالعینة ،ألن هناك توافق في مجتمع البحث وألن 

الهدف من هذه الدراسة هو معرفة العالقة بین خروج المرأة للعمل وقیامها بمختلف األدوار 

نرى أن التأثیر الذي یحدث على عدد قلیل من األسر والمشكالت األسریة ،فكثیرا ما 

لذلك حین تم اختیار عینة البحث وقع اختیارنا على .ینسحب على باقي األسر األخرى 

كلیة العلوم االجتماعیة واالنسانیة بجامعة الجلفة وذلك بحكم تواجدنا المستمر في المعهد 

ث بعد اطالعنا على عدد االستاذات ومعرفتنا السابقة لمجمل االستاذات العامالت فیه ،حی

العامالت في المعهد بكل اقسامه من قسم العلوم االجتماعیة بكل فروعه الى قسم العوم 

أستاذة عاملة في  30أستاذة ،تم اختیار عینة مكونة من  55االنسانیة والذي بلغ عددهم 

ل األستاذات الكلیة ال على التعیین ،وكان القصد من هذا االختیار هو معرفة أن مجم

العامالت في الجامعة یعملن وقت أقل من غیرهن من العامالت في القطاعات األخرى او 

األستاذات األخریات في المؤسسات التربویة كاإلبتدائي أو المتوسط أو الثانوي ،كذلك 

توجهنا الى األستاذات المتزوجات وباألخص التي لدیها أوالد بإعتبار ان األوالد یمثلون 

صر في بناء وتشكیل األسر وأي مشاكل على األطفال تحدث مشاكل على األسرة أهم عن

  .ككل
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  : االجراءات المیدانیة

  :عرض و تحلیل بیانات الدراسة

  : البیانات العامة - 1

  سب فئات اعمارهن یمثل توزیع المبحوثات ح: 1 الجدول رقم

  یة ئو النسبة الم  التكرار  الفئات

25-35  15  50% 

35-45  11  36.7%  

45-55  4  13.3%  

  %100  30  مجموعال

  

   :اإلحصائیةالقراءة 

ب فئات االعمار فتبین من حیث قمنا بتصنیفهن حس اعمار المبحوثات 01یمثل الجدول رقم 

عمریة من تركز في الفئة الفكانت اكبر نسبة ت، سنة) 55-25(ن السن كان ما بینأالجدول 

              فئة العمریة منتركزت في ال  %736.اما نسبة  %50 بنسبة سنة) 25-35(

 .%13بنسة ) 55-45(تلیها الفئة العمریة ، سنة ) 35-45 (

  :القراءة السوسیولوجیة

و هي فئة  % 50نسبة سنة اي ب 35-25 د العینة هن من فئة عمریة بینغلب افراأ 

ان توافق كل من  إلىاضافة ،الذي یوحي بالنشاط و العطاء اكثر في مجال العمل  الشباب

ذلك كله  نأل،حات و توافق االفكار و االهتمامات و الطر  إلىالزوجین في السن یؤدي 

 .سريضرورة للنجاح األ
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  یبین مدة زواج المبحوثات : 2جدول رقم 

  یة المئو نسبة ال  التكرار  الفئات

1-5  11  36.7%  

5-10  9  30%  

10-15  7  23.3%  

15-20  2  6.7%  

  %3.3  1  بدون اجابة 

  %100  30  مجموعال

  

  : اإلحصائیةالقراءة 

 %36.7من خالل الجدول الخاص بمدة زواج المبحوثات نالحظ ان اكثر نسبة و هي 

كما ،سنة ) 10-5(ما بین %30لتلیها نسبة ،سنوات ) 5-1(بین  المحصورة في الفئة تتركز

الفئة ها و تلی % 23.3كانت نسبتها تقدر بـ  سنة )15-10(ان مدة زواج المبحوثات ما بین 

  . % 6.7 بنسبة سنة )20-15 (مابین 

  : القراءة السوسیولوجیة

نساء العامالت اغلب ال أن إلىسنوات  5و  1ما بین  تتراوحیرجع سبب تزاید النسبة التي 

 أنهنالدراسي لنیل الشهادات العلیا و ضمان  مستقبلهم و نجد  ممساره إنهاء إلى محنیط

  .في المرتبة الثانیةلیها بعد ذلك الزواج تفي الزواج بغیة  الحصول على المناصب ل یتأخرن
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  والدیبین عدد األ: 3الجدول رقم 

   المئویةنسبة ال  التكرار  االحتماالت

1-3  18  60%  

4-6  8  26.7%  

7-8  1  3.3%  

  %10  3  بدون اجابة 

  %100  30  مجموعال

  

  : اإلحصائیةة ءالقرا

من العامالت ال یفوق  % 60حیث ان نسبة ، لعاملةلدى المرأة ا األوالدعدد یوضح الجدول 

هو ف 8-7اما من اطفال  6 -4لدیهن اوالد ما بین  % 26.7اوالد و نسبة  3 أوالدهمعدد 

   %3.3عدد ضئیل جدا بنسبة 

  :سوسیولوجیةالقراءة ال

ان  إلىو یرجع ذلك ، قلیل جدا أوالدهمنة عدد خالل الجدول ان غالبیة افراد العینالحظ من 

الكثیر من العامالت یترددن في قضیة انجاب االطفال بعدد كبیر بحكم ظروف العمل التي 

اطفالهن في اوقات  نضعاین یكما انهن ال یجدن ،تفرض علیهم تطبیق عملیة تنظیم النسل 

لقیام العمل و الكثیر منهن یفكرن في الحفاظ على الصحة الجسمیة لكي یتمكنوا من ا

سر في وقتنا الحالي اصبح عدد االفراد فیها ،إال ان معظم األبشكل طبیعيدوار بمختلف األ

قلیل جدا بحكم ظروف المعیشة الغالیة ،لذلك نرى ان المرأة متمسكة بعملها لضمان حیاة 

  .معیشیة جیدة
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  والد المبحوثات أیبین عمر : 04جدول رقم 

  ئویةالنسبة الم  تكرارال  متوسط العمر

1-5  15  50%  

6-10  3  %10  

10-12  6  0%2  

  %3.3  1  فما فوق  12

  %16.7  5  الغیر مجیبین

  %100  30  المجموع

 

  :  اإلحصائیةالقراءة 

 االوالد نجد اعمار %50ناء العامالت انه بنسبة اب بأعماریبین الجدول اعاله و الخاص 

و  سنة 10مارهم ما بین عتتركز ا % 20سنوات و تلیها النسبة  5و  سنة1ترواح ما بین ی

  سنة 10و  سنة 6 االطفال الذین اعمارهم بین%  10لتلیها بعد ذلك و بنسبة  سنة12

  : سیولوجیةو القراءة الس

سنوات و ذلك بحكم ان  6یتضح من الجدول ان معظم النساء العامالت لهن اوالد اقل  من 

ر ان عتباإفي االنجاب و ب التأخر إلىدى ذلك أفي الزواج بسبب العمل ف تتأخرنمعظمهن 

 المرأةكذلك .یر ملیا في تحدید النسل و تنظیمهللتفك بهمدى أمدة زواجهن لیست بعیدة مما 

منا لذلك تتردد ویكون آ األبناءالعاملة تكون كثیرة التفكیر فیما یخص المكان الذي تضع فیه 

    .في قضیة انجاب االطفال
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  قامة المبحوثات إیبین مكان :5جدول رقم 

  المئویةنسبة ال  تكرارال  االحتماالت 

  %86.7  26  منزل منفرد

  %10  3  هل الزوجأمع 

  %3.3  1  هل الزوجة أمع 

  %100  30  مجموع ال

  

  :اإلحصائیةالقراءة 

وهي   حوثات نجد ان اكبر نسبةلدى المب قامةاإلمن خالل قراءة الجدول الخاص بمكان  

 %3.3 نسبة ج لتلیهالزو ا هلأیسكنون مع  %10اما ،ممن لدیهن مسكن خاص  86.37%

  مع اهل الزوجة 

  :سیولوجیةو القراءة الس

ستقل یجمعها بزوجها العاملة منزل منفرد عن عائلة الزوج و تحلم ببیت م المرأةتفضل  

هذا راجع و ،الكبیرة  األسرةمرة و الناهیة و لكي ال تتعرض لضغوطات لتكون فیه اآل

رتباطها بساعات العمل التي تقضیها خارج المنزل و تتفادى بذلك كل المشاكل التي قد إل

فالمرأة العاملة المتزوجة بعد .بسبب خروجها الدائم لاللتحاق بالعمل األسرل في بعض تحص

كانت  إذاتجد بعض المشاكل  أنها إالالراحة  إلىرجوعها من العمل تكون متعبة وفي حاجة 

  .ذلك إلىالمنزلیة وما  األعمالهل الزوج بسبب تسكن مع أ
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  یبین عدد سنوات عمل المبحوثات : 6الجدول رقم 

   ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

1-5   12  40%  

6-10  12  40%  

10-15  4  13.3%  

15-20  

  

2  6.7%  

  المجموع 

  

30  100%  

  

  :اإلحصائیةالقراءة 

اغلب النساء  البحث حول سنوات العمل فنجد ان عینة إجاباتیوضح  األعلىالجدول  

للذین مدة  %13.3مع %40 بنسبة  10-6سنوات و  5-1ن بیتتراوح  تهنخبر العامالت 

  .           سنة 20-15ما بین % 6.7و تلیها  15-10بین  تتراوحخدمتهن 

  :سوسیولوجیةالقراءة ال 

ان  إلىسنوات و ذلك راجع  10-1خبرة النساء العامالت تتراوح ما بین  أنیوضح الجدول  

العامالت یحبذن ان یكملن ،بحكم ان اغلبیة النساء سنة  30اعمار العامالت ال یفوق 

 .مستویات ثم یلتحقن بمیدان العمل الدراسات العلیا وما یطمحن الیه من
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  سبوع ن عدد ساعات عمل المبحوثات في األیبی:  7جدول رقم 

   ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

10-15  14  46.7%  

15-20  10  33.3%  

20-25  6  20%  

  المجموع 

  

30  100%  

  

  : اإلحصائیةالقراءة 

اعلى نسبة كانت  ان یالحظو ،العینة  ألفرادعاله یبین ساعات العمل أالجدول المذكور  

فجاءت  20-15اما من  %46.7ساعة بنسبة  15-10 الساعات مابین  في مسجلة 

  .25-20بعدد الساعات من  %20لتلیها نسبة  %33.3بنسبة 

  : ةالسوسیولوجی قراءةال

 أستاذاتطبیعة العمل خاصة  إلىیرجع سبب تقلص الحجم الساعي لعمل المبحوثات  

لها التزامات اخرى غیر التدریس لكنها ضمن الوظیفة تتمثل في الندوات و  كما ان،الجامعة 

 .التحضیر للملتقیات الجامعیة 
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   األولىلقة بالفرضیة عالمت األسئلةتفریغ و تحلیل - 2

  یبین السبب الرئیسي لخروج المبحوثات للعمل : 1جدول رقم 

  ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

  %40  12  اثبات الذات

  %13.3  4  اسباب مادیة

  %33.3  10  استقاللیة 

  %13.3  4  اسباب اخرى

  المجموع

  

30  100%  

  

  : اإلحصائیةالقراءة 

فنالحظ  األسبابیوضح الجدول السبب الرئیسي لخروج المرأة للعمل فكان هناك تباین في 

ستقاللیة ثانیا اال لتأتي %40بنسبة  لللعملخروج المرأة  األكبران اثبات الذات كان الدافع 

   .%13.3فقد حلت ثالثا بنسبة  اما الدوافع المادیة %33.3بنسبة 

  : سوسیولوجیةالقراءة 

 إثباتللخروج للعمل و هي  أساسیةیتضح من خالل الجدول ان معظم النساء لهن غایة 

 إلىالذات و تحقیق القیمة االجتماعیة للبقاء مستقلة عن الرجل و السعي جاهدة للوصول 

 .قدراتها في المجتمع إثباتللرجل في  األولىعلى المناصب لتبقى بذلك المنافسة أ
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  ؟ للعمل كخروجعن راض  هل زوجك: 02الجدول رقم 

  ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

  %90  27  نعم 

  %10  3  ال 

  %100  30  مجموعال

  

  :اإلحصائیةالقراءة 

وجته للعمل في تعبر عن رضا الزوج عن خروج ز  %90ل الجدول نالحظ ان نسبة من خال 

  عدم رضا الزوج عن خروجها لمیدان العمل  %10حین مثلت 

  :السوسیولوجیةالقراءة 

بالدرجة االولى  زوجاتهم و یشجعونه و هذا راجعیتضح ان معظم الرجال یتقبلون  عمل  

ترضى بالتخلي عن عملها خاصة اذا كانت الظروف تساعدها على ذلك  ال المرأةان  إلى

ضمان  عمل زوجته یرى في الرجل كما أن، بعضهمابمتبادلة بینهما و التمسك الثقة الكذلك  

الدراسي و ضمان حیاة اجتماعیة و اقتصادیة مالئمة كما ان المرأة بعملها أوالده لمستقبل 

  .تساعد زوجها في مستلزمات الحیاة

  ؟ المنزلیة األعمالهل تتلقین منه المساعدة في : 3جدول رقم 

  ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

  %23.3  7  نعم 

  %76.7  23  ال 

  %100  30  مجموعال
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  : اإلحصائیةالقراءة 

 األعمالفي  أزواجهناعدة سمن العامالت تحضى بم% 23.3 ه بنسبةدول انیتضح من الج

   .أزواجهننسبة عدم تلقیهن المساعدة من  %76.7المنزلیة في حین مثلت 

  :ةسیولوجیو سال لقراءةا

خارج المنزل و المتمثلة في  األخرىاهتماماتهم  إلىیرجع عدم مساعدة الرجال لنسائهن  

و رعایتهم مثلما ترعاهم  األبناءبالدرجة االولى و عدم قدرته على تربیة  كآباء بأدوارهمالقیام 

البة باالهتمام بالشؤون م قادرة على تحمل مسؤولیة البیت و مطن األأو معرفتهم ب م األ

  .المنزلیة

  ؟غیر الوظیفة أخرىیك مهنة دهل ل: 4جدول رقم 

   ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

  %40  12  نعم 

  %60  18  ال 

  %100  30  مجموعال

  

  :اإلحصائیةالقراءة 

منهم  %40او حرفة اخرى فیالحظ ان العاملة لها مهنة  المرأةیبین الجدول ما ان كانت 

  .لیس لیدهن مهن اخرى %60و  أخرىیملكن مهنة 
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  :ةسیولوجیو الس قراءةال

 منحتها  االكتفاء الذاتي و بأنهاظیفة العمومیة التي ترى و فین بالتتكمعظم النساء العامالت 

العاملة و التزامها بساعات العمل ال یسمح بها  المرأةالمادي كما ان ضیق الوقت لدى 

ها واجبات اخرى تتمثل دیان ل باعتباراو حتى التفكیر فیها  أخرىبممارسة وظیفة او مهنة 

   .أسرتها ألفرادر جو عائلي مالئم و زوجها و توفی أبنائهافي رعایة 

  ؟ك اي مشاركة في نشاطات اخرىهل لدی:5جدول رقم 

  المئویةنسبة ال  تكرارال  االحتماالت 

  %20  6  السیاسیة 

  %46.7  14  الجمعیات الخیریة 

  %16.7  5  الندوات 

  %16.7  5  بات الناقصة ااالج

  %100  30  مجموع ال

  

  : اإلحصائیةالقراءة 

في نشاطات اخرى فكانت من خالل الجدول الذي یبین ما ان كان للمبحوثات اي مشاركة 

لتلیها  %46.7اكبر نسبة تركزت فیها النساء العامالت كانت في الجمعیات الخیریة بنسبة 

  .للمشاركات في الندوات %16.7في السیاسة ونسبة  %20نسبة 

  : ةالسوسیولوجیالقراءة 

مومة و عاطفة جیاشة و رغبة شدیدة في األ ودعه اهللا فیها من حس مرهف وأبما  المرأةن إ

ن معظم الجمعیات تهتم بقضایا أیریة بحكم نخراط في الجمعیات الخوالد تمیل لإلتربیة األ

 يالجمعیات تعطغلب أن أالحیاة ،كما  في كل مراحل معاناتهمطفال الیتامى و الفقراء و األ

 إلى تجبرها على الحضور الحریة في الحضور للندوات الخاصة بالجمعیات و ال المرأة

  .الندوات
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  ؟ في الدراسة األبناءدوار یسمح بمساعدة هل قیامك بمختلف األ: 6الجدول رقم 

   مئویةالنسبة ال  تكرار ال  االحتماالت 

 %40  12  نعم 

  %60  18  ال 

  %100  30  مجموعال

  

  :اإلحصائیةالقراءة 

من المبحوثات تقمن بمساعدة ابنائهن  %40نسبة ن من خالل الجدول المذكور نالحظ ا 

عدم قدرة المبحوثات نسبة   60%ل الوظائف المنزلیة فیما تمثلفي الدراسة رغم قیامها بك

  .على مساعدتهم

  : القراءة السوسیولوجیة

المنزل او  خارج العمل  يء فطیلة النهار سوانها مشغولة بالعمل أبالرغم من  المرأةنرى ان 

غلب أواهم الدراسي و كثیرا ما نجد ان و مست بأبنائهاهتمام انها ال تغفل عن اإل إالداخله 

  .لعمل و البیتال جاهدة لتوازن بین تعم ألنهاالنساء العامالت تشتكین من ضیق الوقت 
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  ؟ تراجع مستواهم الدراسيلك سبب في هل تعتقدین ان عم: 7الجدول رقم 

   ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

 %30  9  نعم 

  %66.7  20  ال 

 % 3.3  1  الغیر مجیبین 

  %100  30  مجموعال

  

  : اإلحصائیةالقراءة 

عملهن لیس سببا  رى ان هناك نساء عامالت یؤكدن انمن خالل الجدول الموضح اعاله ن

هناك من ترى  %30سبة اما بن %66.7و ذلك بنسبة  لألبناء في تراجع المستوى الدراسي

  .انه سبب في ذلك

  :سیولوجیةو القراءة الس

طفال تساعدهم كثیرا على الدراسة و باعتبار ان اغلبیة النساء ان توفر الحاجات لدى األ 

لدى االطفال  العامالت خاصة في قطاع التعلیم بكل انواعه یعرفون نقاط القوة و الضعف

الدعم المادي و المعنوي و االهتمام الدائم بالمستوى الدراسي  إلى إضافةفي مراحل التعلیم ،

م و اتخاذ ان لمستقبلهممنذ الصغر على حب الدراسة باعتبارها ض األبناءو تنشئة  لألبناء

  .لهم أعلىكمثل  أبنائهم

  

  

  



 الفصل الخامس                                                                  تحلیل بیانات االستمارة
 

82 
 

   أخرىبمهن  المرأةفي الدراسة و قیام  األبناءیبین العالقة بین مساعدة :8رقم  الجدول

  في دراستهم األبناءمساعدة    أخرىمهنة 

  نعم  ال

  %ك  تكرارال  %ك  تكرارال

  %100  12 %0  0  نعم 

  %81.3  13  %18.8  3  ال 

  %89.3  26  %10.7  3  مجموع ال

  

  :القراءة االحصائیة

 فإنهاعندما یكون للمرأة مهنة اخرى  %100اعاله نجد انه و بنسبة ن خالل الجدول م

ایضا  فإنهاعندما ال تكون لها مهنة اخرى  %81.3الدراسة اما و بنسبة  في تساعد ابنائها

  .لكنها ال تساعد االبناء بالدراسةلیس لها مهنة اخرى و  %18.8تساعده بالدراسة امام 

  :القراءة السوسیولوجیة

 باإلضافةشكل طبیعي ب أعمالهنلنساء العامالت یزاولن هناك العدید من ا أنسر فهذا ما ی 

كذلك نجد انه ,و المراجعة و حل المسائل المدرسیة  ةفي الدراس ألبنائهنمساعدتهن  إلى

ابنها تعلم انه اذا كان  ألنهاتساعد اوالدها على الدراسة  فإنهامهما كان للمرأة مهن اخرى 

اة ،وهذا واحد من أهم الخصائص الموجودة ناجحا في الحی نه سوف یكونحا دراسیا فإناج

  .م والمرأة عموما ألنها دائمة االهتمام بكل ما یتعلق بأوالدها ودائمة التفكیر فیهمفي األ
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  : المتعلقة بالفرضیة الثانیة سئلةاألتفریغ و تحلیل  -3

  ؟ األسریةخروجك للعمل سبب في المشكالت  هل:  01رقم  الجدول

   ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

  %16.7  5  نعم 

 %83.3  25  ال 

  %100  30  مجموعال

  

  :  اإلحصائیةالقراءة 

المبحوثات بعدم وجود مشكالت  إجاباتتمثل  %83.3الجدول نالحظ ان نسبة من خالل 

  .بسبب خروجها أسریةوجود مشكالت  %16.7عمل في حین تمثل نسبة سریة بسبب الأ

  : لوجیةو وسیالقراءة الس

واصر أالعالقات االجتماعیة التي تنمي  فيي الفاعل المثمر هعالم بحد ذاته ف المرأةتعتبر 

كما ، األسریةن معظم العامالت یستطعن التوفیق بین العمل و الواجبات الروابط العائلیة أل

یضع بین عینیه  ال بد على كل من الزوجین انو ،لدیهم قدرة التفهم  أزواجهنان معظم 

  .الواحدة األسرةوطید العالقات في و یعمال سویا على ت األسرة أهداف

  ؟ األسریةهل لدیك الوقت لمناقشة االمور : 2الجدول رقم 

  ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

  %76.7  23  نعم 

 %23.3  7  ال 

  %100  30  مجموعال
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  :اإلحصائیةالقراءة 

 مورامالت لدیهن وقت كافي لمناقشة األمن خالل الجدول نالحظ ان العدید من النساء الع 

  .ممن ال یجدون وقت للمناقشة % 23.3نسبة و تلیها  %76.7و ذلك بنسبة  األسریة

  : القراءة السوسیولوجیة

 مور ل األحسن اختیار المرأة العاملة للوقت و الظروف المناسبة لمناقشة ك إلىو هذا راجع 

همل جانب من الجوانب المؤسسة أاذا  األبناءسرة ككل و خاصة و معرفة ما یرجع على األ

یحصل لهم عند حدوث  وما لألطفالسر ال تهتم بالجانب النفسي ألن الكثیر من األ. لألسرة

لة العام المرأةنجد  لكن كثیرا ما، نالنقاش بین الوالدی صة إذا احتدامثل هذه النقاشات خ

  . مور بحكم المستوى التعلیمي الذي وصلت الیهتراعي وتتفهم مثل هذه األ مةوالمتعل

  ؟ كسرتأو  كبناءأفي خروجك للعمل ضمان لمستقبل  ینهل تر : 3رقم  جدول

  ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

 %80  24  نعم 

  %3.3  1  ال 

 % 16.7  5  الغیر مجیبین 

  %100  30  مجموعال

  

  : اإلحصائیةالقراءة 

نالحظ من خالل الجدول ان نسبة من العامالت من یتعقدون ان العمل ضمان لمستقبل  

  .اجابوا بـ ال % 3.3اما نسبة  %80تقدر هذه النسبة ابنائهن و 
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  :اءة السوسیولوجیةالقر 

 المرأةمان هذا المفهوم الذي اذا شعرت ه البسیطة یبحثن عن األجن كل النساء على و إ 

ء و ال تدخر خیرا عن زوجها و ال ستكون في منتهى العطا فإنهالدى شریك حیاتها  هبوجود

ه الخصوص او جبو  لألوالددن ضمان المستقبل سواء والدها لذلك نرى ان معظمهن یجأ

 .او الزوج او كالهما المرأةي عمل سرة ككل فاأل

  ؟ نك و بین زوجك بسبب تدخل االقاربهل هناك خالف بی: 4الجدول رقم 

  ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

 %10  3  دائما 

  %33.3  10  احیانا  

  9  نادرا

  

30%  

  6  ابدا 

  

20%  

 % 6.7  2  الغیر مجیبین 

  %100  30  مجموعال

  

  : اإلحصائیةالقراءة 

 قارب بینها و بینمام مشكل تدخل بعض األألعدید من النساء من تجدن انفسهن هناك ا

اما  بنادرا اجابو أن م %30بنسبة حیانا و أجابوا بأن مم %33.3زوجها و نجدها بنسبة 

  .بداممن أجابوا أ %20نسبة 
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  :القراءة السوسیولوجیة

الت بسبب تدخل بعض كن من بعض المشیكاللواتي یشتجد الكثیر من النساء العامالت ن 

الغیرة خاصة عند المقربون ما  إلىویرجع ذلك  المرأةبسبب عمل  االقارب في الخصوصیات

 .كر ملیا في قضیة العمل لدى زوجتههل الزوج مما یجعل الزوج یفأ

  ؟نهاء بعض المهام المتعلقة بالعملهل تساعدك زمیالتك في ا: 5الجدول رقم 

  مئویةالنسبة ال  تكرار ال  االحتماالت 

  %26.7  8  احیانا  

  10  نادرا

  

33.3%  

  6  ابدا 

  

20%  

 % 20  6  الغیر مجیبین 

  %100  30  مجموعال

  : اإلحصائیةالقراءة 

نهاء المهام المتعلقة بالعمل و إما تستعین العاملة بزمیالتها في نالحظ من الجدول انه نادرا 

تستعین بزمیالتها وذلك بنسبة  نهن احیانا ماأ خریاتأابت جأفي حین  %33.3لك بنسبة ذ

  . ساسامنهن ال تفكر في ذلك أ %20إال ان نسبة  26.7%
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  : القراءة السوسیولوجیة 

ان  إلىنهاء المهام المتعلقة بالعمل إعانة العامالت لبعضهن البعض في إیرجع السبب لعدم 

مل تتحكم كل واحدة فیهن لها ظروف خاصة و ارتباطات تخالف غیرها كما ان ساعات الع

 .مهامها فقط إلنهاءفیها 

  ؟ تتركین ابنائك عند الخروج للعمل این: 6الجدول رقم 

   ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

  %53.3  16  االهل 

  2  الجیران

  

6.7%  

  3  االقارب

  

10%  

 %23.3  7  الحضانة 

  غیر المجیبین 

  

2   6.7% 

  %100  30  مجموعال

  

  : اإلحصائیةالقراءة 

تساعد  كما %53.3بنسبة هل و ذلك م العامالت یتركن ابنائهن عند األنالحظ ان معظ

 لألقاربالثالثة  المرتبة لتأتيو رعایتهم  األبناءفي عملیة تربیة  %23.3الحضانة بنسبة 

  % 6.7و تلیها الجیران بنسبة  %10بنسبة 
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  :القراءة السوسیولوجیة

هل و ذلك ء العامالت یتركن ابنائهن عند األان الكثیر من النسا إلىیشیر الجدول  

مكان  من حیث وجود المنزل النظیف و االكل الجید و السالمة  منأءهل لمعرفتهن ان األ

العاملة مشاكل مع الزوج بسبب  ،فكثیرا ما تواجه المرأةحتى رجوع الوالدین  لألبناءالتامة 

  . والدهامكان لتضع فیه أ المرأةوالد خاصة اذ لم تجد األ

  ؟عینین بالعاملة اثناء فترة العملهل تست: 7الجدول رقم 

  ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

 %16.7  5  نعم 

  %76.7  23  ال 

 %6.7  2  الغیر مجیبین 

  %100  30  مجموعال

  

  : اإلحصائیةالقراءة 

   فترة عملهن فنجد ان  نالحظ ان الكثیر من النساء ال یفضلن االستعانة بعاملة اثناء 

  من یحبذون االستعانة بالخادمة  % 16.7و من یرفضون ذلك% 76.7

  :قراءة السوسیولوجیةال

تردد الكثیر من النساء العامالت في ادخال اشخاص غرباء مثل الخادمات  إلىهذا راجع  

و انعدام الثقة فیهن و اذا  األبناءتفادیا لحدوث الكثیر من المشاكل الزوجیة و عدم رعایة 

  حدث و استعانت بها فهي لخدمة اعمال البیت فقط ال لتربیة االطفال 

  



 الفصل الخامس                                                                  تحلیل بیانات االستمارة
 

89 
 

  ؟ار اذا واجهت مشكلةهل تقبلین التخلي عن دور من هذه االدو : 8الجدول رقم 

  ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

 %53.3  16  نعم 

  %33.3  10  ال 

 % 13.3  4  الغیر مجیبین 

  %100  30  مجموعال

  

   : اإلحصائیةالقراءة 

دوار  اذ واجهتن بعض حدى األإمستعدات للتخلي عن %53.5ح من خالل الجدول ان یتض

م تخلي العامالت عن اي دور عد % 33.3في حین مثلت نسبة  باألسرةالمشكالت المتعلقة 

   األسریةالضغوطات االجتماعیة و  دوار رغم التعرض لمختلفمن األ

  :ةالسوسیولوجی قراءةال

سرتها أأة تطمح لتحقیقها و ذلك من خالل ولویات في حیاة المر أالجدول ان هناك  نیتضح م

 بنائها أذلك عن زوجها و  یغنیها مناصب علیا فلن إلىو مهما نجحت في عملها و وصلت 

سرة و یتقبلن فكرة همیة الدور المنوط بها داخل األأغلبیة العامالت یقدرن مدى أن أفنرى 

مشكلة ى ،مثل معیة اخر تالت مجحالة مواجهة المشكالت لتفادي مشكالتخلي عن العمل في 

  .غیر ذلك إلىنحراف االطفال ،االدمان على المخدرات ،انتشار ظاهرة السرقة إ

  

  

 



 الفصل الخامس                                                                  تحلیل بیانات االستمارة
 

90 
 

  ؟ الممكنة لما هي الحلو : 9الجدول رقم 

  ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

 %20  6  بذل جهد اكبر 

  %6.7  2  خرین آشخاص أاالستعانة ب

 % 6.7  2  ایجاد حلول اخرى  

  الغیر مجیبین 

  

20  66.7%  

  %100  30  مجموعال

  

  : اإلحصائیةالقراءة 

املة اذا واجهتها ن تستعین بها المرأة العأالتي یمكن الحلول الممكنة  نیبیالجدول التالي 

ز هذه المشكالت و یفضلن بذل جهد اكبر لتجاو  %20رى ان نسبة نبعض المشكالت ف

ایجاد حلول  خرین كما هو الحال فيآشخاص أكانت تتوزع على االستعانة ب %6.7نسبة 

   %6.7ة بخرى بنسأ

  : سیولوجیةو القراءة الس

هي ترى ما فیه حاجتها الیه و بالمقابل فتفضل بعض النساء عدم التخلي عن العمل و ذلك ل

و المهنیة في حین ترى  األسریةدوار هود اكبر لتستطیع التوفیق بین األبذل مج بإمكانهاان 

  .خرىأخرین و ایجاد حلول آ بأشخاص فضل الحلول هو االستعانةأن أخریات أ
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  ؟ و الوظیفي األسري األداءهل هناك تكامل بین : 10الجدول رقم 

  ئویةالنسبة الم  تكرار ال  االحتماالت 

 %53.3  16  نعم 

  %33.3  10  ال 

 % 13.3  4  الغیر مجیبین 

  %100  30  مجموعال

  

  : اإلحصائیةقراءة ال

سري و اال ءاداألوافقت على ان هناك تكامل بین  من الجدول نالحظ ان عینة البحث

  .رفضت الفكرة من %33.3و هناك و بنسبة  %53.3الوظیفي بنسبة 

  : القراءة السوسیولوجیة

في و انهما یكمال االسري و الوظی ءاداألساء العینة ان هناك تكامل بین تعتقد معظم ن

باعتبار ان كلیهما مجموعة من االنساق و المرأة هي الشخص الوحید التي بعضهما البعض ،

،فالمرأة داخل االسرة تعمل على ادارة بیتها كما ینبغي باستطاعتها ان تقوم بهذا التكامل 

ن تنظم وتسیر عملها وبفضل تفكیرها الجید تستطیع ا فإنها كذلك نجدها اذا خرجت للعمل

  .على اكمل وجه
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  وجود عالقة بین ضمان مستقبل االطفال ووجود خالفات بین الزوجین : 11جدول رقم  

 

  :اإلحصائیةالقراءة 

العمل 

ضمان 

لمستقبل 

  االطفال

  تدخل االقارب سبب للخالف بینك و بین زوجك 

یانااح دائما  ابدا نادرا 

  %ك  تكرارال  %ك  تكرارال  %ك  تكرارال  %ك  تكرارال

  %22.2  6 %33.3  9 %37.5  10 %7.4  2  نعم 

  0%  0  0%  0  0%  0  100%  1  ال 

  %21.4  6  %32.5  9  %35.7  10  %10.7  1  مجموع ال

  

  :القراءة االحصائیة

یتدخل و بنائها التي تعمل من أجل ضمان مستقبل أ المرأةعاله نجد ان من الجدول أ 

اما عندما یكون تدخل األقارب احیانا  7.4دائما بنسبة حیانا األقارب بینها و بین زوجها أ

و عند  %33.3قارب نادرا تكون النسبة و عندما یكون تدخل األ  %37.5ن نسبة تكون فإ

قارب بینها و بین زوجها بنسبة ال یتدخل األ ها فانهبنائالتي تعمل لضمان مستقبل أ المرأة

ان العمل ضمان  المرأةعندما ال تعتقد  %100هناك حالة واحدة و بنسبة  نها إال 22.2%

  .ون تدخل االهل و االقارب دائما بینها و بین زوجهاها و یكائلمستقبل ابن

   :القراءة السوسیولوجیة

العدید من االضطرابات داخل االسرة  یسبب االقارب في كثیر من االوقات ان تدخل بعض

له سلبیات اكثر من ما له ایجابیات من حیث  المرأةالواحدة فهناك كثیر من یرى ان عمل 

ون من حیث ضمان حاجات عاملة ترى ما ال یراه افراد اخر  مرأةاو لكن كل  األبناءتربیة 

جیدة تالئم متطلبات  مادیا او معنویا مما یساعده على اكمال دراسته في ظروف الطفل سواء

  .العصر الحالي
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و رضا الزوج عن  األسریةیوضح العالقة بین الوقت المناسب لمناقشة االمور : 12الجدول 

   المرأةعمل 

هل زوجك راضي لخرجك 

  للعمل 

  األسریةالوقت لمناقشة االمور 

 نعم ال

  %ك  تكرارال  %ك  تكرارال

 %77.8  21  %22.2  6  نعم 

  %66.7  2  %33.3  1  ال 

  %76.7  23  %23.3  7  مجموع ال

  

  :القراءة االحصائیة

 األسریةالوقت لمناقشة المشاكل  بإیجادمن الجدول اعاله نجد ان لرضى الزوج عالقة كبیرة 

حتى برضى الزوج ال یجدون الوقت  % 22.2و نجد ایضا و بنسبة   % 77.8بنسبة 

اما من اجاب بـ ال  % 66.7دون رضى الزوج نجد ان اما ب األسریةلمناقشة المشاكل 

  . % 33.3فنسبتهم 

  : قراءة السوسیولوجیةال

و ذلك بفعل العدید من  األسریةنجد الكثیر من النساء العامالت وقت لمناقشة االمور 

العوامل التي تعمل على مساعدتها للقیام بذلك فرضا الزوج من اهم العوامل حیث نجد الكثیر 

ة الوقت الذي تقضیه خارج لخاصة في مساج من یتفهم ظروف زوجته العملیة من االزوا

او  او خدمة البیت األبناء سواء برعایة لى  مساعدتها  في حین غیابهاالمنزل فیعمل ع

  .غیرها
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  :عرض وتحلیل نتائج الدراسة

  :النتائج التالیة  إلىمن خالل االجابات التي تحصلنا علیها  عن طریق االستمارة ،توصلنا 

  :البیانات العامة

لقد كانت العینة مأخوذة من النساء العامالت في الجامعة باعتبار ان لهن اوقات فراغ اكثر 

من غیرهن من العامالت مثال في مؤسسة ابتدائیة او متوسطة حیث االستاذات الجامعیات 

بحكم قلة ساعات عملهن بالمقارنة مع االخریات ربما تكون لهن نشاطات اخرى غیر 

اي ما یعادل  35-25ل دراستنا ان سن المبحوثات كان یتراوح بین الوظیفة ووجدنا من خال

،وهذا نتیجة مواصلة الكثیر من النساء لدراستهم العلیا ،كما ان هناك تقارب في 50نسبة 

السن مع الزواجهن وذلك من اجل التقارب والتفاهم واالنسجام لبن الزوجین ،كما الحظنا من 

حاجة كل اسرة  إلىمرتبطین بأزواج موظفین وهذا راجع  خالل الدراسة ان معظم افراد العینة

  :لتامین مدخول اضافي وفیما یلي عرض بعض النتائج التي تحصلنا علیها في الجداول 

  ـ مدة زواج المبحوثات ال تفوق خمس سنوات 1

  ـ عدد اوالدهم قلیل فهم یكتفون بطفل او طفلین فقط 2

  دي المشاكلـ معظم افراد العینة لدیهن سكن خاص لتفا3

  ـ عدد ساعات العمل قلیلة ال تفوق خمسة عشر ساعة مع خبرة ال تتعدى خمس سنوات 4

من خالل ما تم التطرق له من بیانات سابقة في الفرضیة االولى نرى :نتائج الفرضیة االولى 

ان المرأة بإمكانها ممارسة العدید من المهن دون حدوث اي اضطراب داخل او خارج المنزل 

ى ان العمل ال یشكل ادنى مشكلة بالنسبة لالم العاملة ولكن علیها االخذ بعین كم نر 

االعتبار ان اسرتها تكون دائما في المقدمة وان تنظم وقتها لكي ال یختل عنصر من 

العناصر المؤسسة لألسرة المثالیة ،كما الحظنا ان االم مع ادائها لمختلف االدوار سواء كأم 

اي نشاط اخر فهي مطالبة ایضا بتعزیز شخصیتها واثبات ذاتها  او عاملة او مشاركة في

فنجدها تسعى جاهدة ألداء وظیفتها كما ینبغي إال انها في الكثیر من االحیان تشعر بالتعب 

  .ق فنراها دائما تبذل جهدا مضاعفاواإلرها
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مل اتضح من خالل عرض بیانات الدراسة للفرضیة الثانیة ان ع:نتائج الفرضیة الثانیة 

عموما فقد الحظنا ان ابناء  األسریةا على ادلى اداء وظیفتها المرأة ال یقلل من قدرته

العامالت هم اكثر التالمیذ نجاحا وتقدما في المستوى الدراسي ولذلك لما یتلقونه من مساعدة 

الدروس الخصوصیة التي یتلقونها كما ان العمل  ىإلومراقبة دائمة لنتائجهم الدراسیة اضافة 

صراع داخل االسرة الن اغلب االسر التي یكون فیها الوالدان متعلمان ویعمالن  إلى یؤدي ال

  .وهذا ما اكدته نتائج الدراسة األسریةاسلوب الحوار والمناقشة في حل المشكالت  إلى یلجآ

  :النتائج العامة للدراسة

فرضیات الدراسة لم من خالل ما تم التطرق له من بیانات الدراسة السابقة ككل تبین ان 

تتحقق وانه مهما تعددت ادوار المرأة فهذا ال یحدث خلل في النسق االسري باعتبار ان المرأة 

هي نصف المجتمع ،فالمرأة عموما تبحث عن االمان وهذا المفهوم اذا شعرت بوجوده لدى 

رت فیه شریك حیاتها فإنها ستكون في منتهى العطاء وال تدخر خیرا علیه ألنها في عصر كث

  .المشاكل وتوتر العالقات بین الزوجین بسبب العمل وبسبب المادیات

  :توصیات

  :یليبمامن خالل النتائج التي توصلنا الیها من الدراسة نوصي 

  جواء الجیدة للمرأة لتخفیف بعض المشاق عنها  توفیر األ )1

  . األسریةالبد على الزوجین ان یعمال على تحقیق التوازن والتوافق في العالقات  )2

االعتماد على انفسهم  والدوٕادارة البیت بشكل جید وتدریب األدوار وتنظیم توزیع األ )3

  . والتفاهم مع الزوج والحفاظ على حالة الحب بینهما

  .األبناءموعظة الجیدة ،وبعیدا عن حل المشكالت والمنازعات بالحكمة والتفاهم وال )4

  .موذج والقدوة الحسنة في التعاملناالحترام المتبادل بین الزوجین بحیث یعطي ال )5

  . اعطاء كل فرد في االسرة حقه من الرعایة والحب والحنان )6
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  :خاتمة

ان ظاهرة خروج المرأة للعمل لیست بالظاهرة الجدیدة فقد عرفت البیئة االجتماعیة تحوالت 

عدیدة في شتى المجاالت ،اثرت بشكل كبیر على الوضعیة االجتماعیة للمرأة ،والتي كان 

  .انعكاسات على االسرة عمومالهذه االخیرة 

هذا التحول افرز دینامیكیة واسعة في كلیات االدوار وتعددها اذ اصبحت المرأة تمارس 

ادوار اضافیة عن الدور الوجه لها سابقا وكذا مساهمتها في النشاط االقتصادي الداخلي 

حیث عرفت نشاطات اخرى خارج البیت جعلت منها عضوا مهما في الحیاة العامة 

الخاصة ،وذلك داخل المجتمع واألسرة ،فوجود المرأة الیوم في سوق العمل وباجرة كان و 

من ورائه دافع مادي تحقق منه استقاللیتها المالیة ،حیث تضمن تحررها من سیطرة الرجل 

وهیمنته ،فهذا العامل ساعدها على تعزیز سلطتها امام ضعف سلطة االب وذلك بتدخلها 

اتخاذ القرارات المهمة لعملیة االستهالك الضروري والكمالیة  الواضح في مشاركتها في

  .منه

ان التحوالت التي عرفتها المرأة ادى الى اعتراف المجتمع بدورها ومسؤولیتها من ثم 

بمساواتها التامة مع الرجل في الحقوق والواجبات خاصة داخل االسرة اذ تصبح المرأة 

یة نتیجة العمل الذي تحصلت علیه وكذا ما المستفید االول بسبب االستقاللیة الماد

یساعدها في الحصول على سكن صغیر یأوي اسرتها الصغیرة بعیدا عن االسرة االبویة 

القائمة على الخضوع وتعزیز كونها في اسرة مصغرة قائمة على التفاهم والتفتح وعلى 

ي اتخاذ القرارات تعلیم وعمل المرأة ،وجودها في هذا الموقع یجعلها تلعب دور المشارك ف

المهمة الرئیسیة لصالح االسرة الى جانب زوجها ،وكما تخلق جوا داخل اسرتها تمأله 

  لحوار والنقاش بین افراد االسرة العاطفة وحریة التعامل الذي من شانه ان یدعم دیمقراطیة ا

لفة ،كما ان اندفاع المرأة للعمل بالوظائف المختلفة البد ان یكون وراءه حوافز ودوافع مخت

ان له نتائج وأثار عدیدة  علیها وهلى الرجل واألسرة جمیعها ،وهذا ما اوضحته لنا النتائج 

من خالل دراستنا وهو ان معظم النساء العامالت لیس لدیهن مشاكل اسریة خاصة فیما 
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یتعلق بقبول الزوج خروج زوجته للعمل كذلك من حیث نتائج االبناء الدراسة التتاثر 

  .   م بسبب العملبغیاب اال

  

  



  :المخلص 

لیات الخاصة مشاركة الرجل في تحمل معظم المسؤو للخروج الى سوق العمل و  المرأةدفع التطور االجتماعي واالقتصادي الكبیر 

ن هناك تغییر على أحد أ ال یخفىعلى المناصب ،ومما في مختلف القطاعات ،فشغلت بذلك أ ثبتت وجودهاأ المرأةاال ان  باألسرة

ومن هذا المنطلق حاولنا في دراستنا هذه معرفة ما ان كان هناك .في االسرة بسبب التغیر االجتماعي العام  المرأةملحوظ في مراكز 

بمختلف االدوار حیث قمنا بتقسیم هذه الدراسة الى شقین او جانبین فكان الجانب النظري  المرأةعالقة بین المشكالت االسریة وقیام 

والمشكالت االسریة اما الجانب الثاني فكان عبارة  المرأة بأدواروتناولنا فیه مجمل العناوین الخاصة ،االول ما یعرف بالجانب النظري 

جامعة زیان عاشور ،وكان الهدف منها ب في كلیة العلوم االجتماعیة واالنسانیةعن دراسة میدانیة على عینة من االستاذات العامالت 

إال انه وبعد توزیعنا لالستمارة والتي هي االداة التي كانت جد . المرأةاالسریة وعمل معرفة ما اذ كانت هناك عالقة بین المشكالت 

مساعدة في دراستنا المیدانیة اتضح ان العدید من االستاذات العامالت ال توجد لدیهن اي نوع من المشكالت االسریة وهذا راجع الى 

  .توافق األسري بشكل كبیرامل المساعدة علة السریة من العو لمادیة الجیدة وتوفر الحاجیات األان الظروف ا

Abstract 

  the big social and economic development made the women to go to work and share the men in 

holding the responsibilities in the family . and be cause if the social change there is a change in the 

position of the women in the family . 

and from this we tried in our study to know if there is a problem between the problems in the family 

and the women working .we split wour study into 2 .theoretical part and practicale . in their first we 

study the problems in the family and in the second we choose a case study we used a survey .and 

in the end the resulte was that there is no problems in the family related to womens work . 

résumé 

Le grand développement social et économique a amené les femmes à travailler et à partager les 

hommes en assumant les responsabilités dans la famille. Et être cause si le changement social, il y 

a un changement dans la position des femmes dans la famille. 

Et de cela, nous avons essayé dans notre étude de savoir s'il existe un problème entre les 

problèmes dans la famille et les femmes travaillant. Nous avons divisé notre étude en 2 .theoreticale 

part and pratique . Dans la première, nous étudions les problèmes dans la famille et, dans le 

second, nous choisissons une étude de cas, nous avons utilisé une survie. Et à la fin, le résultat 

était qu'il n'y avait pas de problème dans la famille liée au travail des femmes. 




