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 عمل الزوجة األم وانعكاساته على وضعها األسري وتربية األبناء

 " دراسة ميدانية لعينة من األمهات العامالت بقطاع التعليم باملنطقة التعليمية بنغازي املركز " 

 د.عمر أكريم عبدالنبي 

 جامعة بنغازي –كلية اآلداب  –قسم علم االجتماع 

  المقدمة

عشرون متثل فيما يعرف مبفهوم التنمية الشاملة الذي تفاوت حظ تطبيقه بني دول لنا القرن ال إن أعظم ما تركه
والوصول هبم إىل درجة مالئمة من  ،وإذا كان اهلدف األساسي من التنمية هو سعادة البشر وتلبية حاجاهتم ،العامل

ويف إطار  ،هم وسائل حتقيقهافإهنا يف حد ذاهتا ال تقوم إال بالبشر أنفسهم الذين هم أ ،التطور وتعميق انسانيتهم
وانطالقًا من أن التنمية ترتكز يف منطلقاهتا على حشد الطاقات البشرية املوجودة يف  ،االهتمام بقضية التنمية الشاملة

اجملتمع دون متييز بني النساء والرجال يصبح االهتمام باملرأة وبدورها يف تنمية اجملتمع جزءًا أساسيًا يف عملية التنمية 
  اجملتمع وبالتايل نص  طاقته ها املبارر يف النص  اخآرر ذل  أن النساء يشكلن نصي باإلضافة إىل تأث ،اذاهت
  .نتاجيةاإل

وعلى الرغم من أن مسامهة املرأة يف  ،لقد سامهت املرأة الليبية مع الرجل يف معظم األنشطة االقتصادية واخلدمية
بسبب عدم حصوهلا على قسط مناسب من التعليم  ،حمدودة يف املاضياألعمال اإلدارية واخلدمية والتعليم كانت 

رأة يف الوقت ااحاضر يف فقد راركت امل ،مخسة عقود على األقل منذإال أن املرأة اخآن أصبحت غي املرأة  ،والتدريب
اضية وطبيبة وأستاذة حيث أصبحت املرأة الليبية وزيرة وسفية وق ،للييبانشطة السياسية واالجتماعية للمجتمع معظم األ

املستوى املرتفع من الثقافة  إىلوهذا يرجع  ،عمال اليت يقوم هبا الرجلونائبة يف الربملان وغيها من األ جامعية وضابطة
ومهما كانت األسباب اليت  ،والتعليم والتدريب والتشجيع املستمر الذي حتصلت عليه املرأة الليبية يف الوقت ااحاضر

وال سيما األبناء  ،زوجة للخروج إىل ميدان العمل فقد كان لذل  أثره على متاس  األسرة وترابطهادفعت املرأة املت
 ،باعتبار أن األم من العناصر الفعالة يف العملية الرتبوية وتقع عليها كامل املسؤولية والعبء يف إعداد األجيال وتربيتهم

وهذا يعين أن  ،روف اليت تعيشها سواء يف املنزل أو يف العملفاألم تقوم جبهد كبي للعناية بأطفاهلا مهما كانت الظ
فاألم هي ركيزة ااحياة األسرية  ،عملها وتربية ورعاية أطفاهلا بنيالعمل رارج املنزل قد جيعل األم غي قادرة على التوفيق 

جاءت فكرة هذه الدراسة اليت   من هذا املنطلق ،املستقرة والدور الذي تلعبه يف تربية األبناء هو دور رئيسي ال غين عنه
لديها أطفال وانعكاساهتا على تربية اليت  كان من أهم أهدافها التعرف على املشكالت اليت تعيق عمل املرأة املتزوجة

وبناء على ذل  صممت هذه الدراسة حبيث تتناول مشكلة الدراسة وأمهيتها وما  ،األبناء وأوضاعها األسرية بشكل عام
والدراسات  ،وتعري  أهم املفاهيم واملصطلحات الواردة يف الدراسة نظريًا وإجرائياً  ،من أهداف تسعى إىل حتقيقه

وتساؤالت  ،السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة والنظريات العلمية املفسرة لظاهرة رروج املرأة إىل ميدان العمل
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واملعوقات اليت  ،دوافع رروج املرأة إىل العمل :مثلوعرض ألهم املوضوعات املتعلقة باإلطار النظري للدراسة  ،الدراسة
واخآثار السلبية املرتتبة على عمل املرأة املتزوجة على حياهتا الزوجية والتحصيل  ،املرأة لدورها يف العمل أداءحتد من 

 أيضاً  حثب، كما تناول هذا الإضافة إىل املعوقات اليت تواجه عمل املرأة يف ليبيا بشكل راص ،الدراسي لألبناء
  .اإلجراءات املنهجية للدراسة وحتليل البيانات امليدانية وتفسيها وما توصلت إليه الدراسة من نتائج عامة وتوصيات

 عرض إشكالية الدراسة :أولا 

كبياً من اهتمام الباحثني واملفكرين   يُعد رروج املرأة للعمل أحد أهم القضايا اليت رغلت وال تزال تشغل حيزاً 
نتاج جنبًا إىل جنب مع الرجل ل نزول املرأة إىل ميدان العمل وإسهامها يف كل قطاعات اإلفقد رك ،اعينياالجتم

 تقاللالننتاجية يف عملية تطويرية وتقدمية اقات اجملتمع البشرية وراماته اإلينطوي على تعبئة كل ط ،عماًل تقدمياً رائعاً 
ذه الظاهرة ثثارها يف تغيي وتطوير املركز االجتماعي للمرأة وأدوارها ومن الطبيعي أن يكون هل ،باجملتمع إىل حياة أفضل

  .ووظائفها
لقد كفل اجملتمع للمرأة حقها يف ااحصول على العمل الذي يتناسب مع مؤهالهتا وقدراهتا وراصة بعد أن فتح 

 لغة لدور املرأة يف اجملتمع ومدىكما أكدت التشريعات والقوانني األمهية البا  ،أمامها جماالت التعليم بكافة مستوياته
مجيع  وال ر  أن درول املرأة إىل ميدان العمل يف جمتمعنا اللييب يفتح هلا ،نتاجضرورة مسامهتها يف كافة أوجه اإل

زالت هناك ميادين جديدة تواجه التحفظات االجتماعية سواء من املرأة نفسها أو من وال الوقت نفسهاجملاالت يف 
  .املنادين هبا

كثية على حياهتا االجتماعية   أة املتزوجة ولديها أطفال أعباءً ر ركل رروج املرأة إىل ميدان العمل وراصة امل
مما أدى إىل التأثي على حياهتا  ،كما أن هناك أسبابًا أررى دفعت املرأة األم للخروج إىل العمل  ،واألسرية والصحية

مما يؤدي ذل  ألصابتها بالتوتر  ،ملنزل وأساس التنشئة االجتماعيةاألسرية ومتاسكها وراصة على أبنائها فهي أساس ا
باملهنة مبعىن ثرر تواجه املرأة العاملة باإلضافة إىل الصعوبات املتعلقة  ،والقلق دارل حميط األسرة وراصة جتاه األطفال

دى تأثي العمل على حياهتا تواجهها يف منزهلا من تربية أبنائها وحياهتا الزوجية وم ،صعوبات أررىيف جمال العمل 
وعليه جاءت أمهية دراسة هذه املشكلة للوقوف على األبعاد اإلجيابية والسلبية هلذه الظاهرة يف  ،دارل املنزل ورارجه

   .جمتمع الدراسة
 

 الدراسة ومبرراتها العلمية أهميـة-ثانياا  
 

اجتماع املرأة الذي ال يزال حديث العهد  معلجمال  تعد هذه الدراسة مسامهة فعالة يف إثراء البحث العلمي يف
كما ترجع أمهية هذه الدراسة الرتباطها ارتباطًا وثيقًا بقطاع مهم من   ،به يف أقسام علم االجتماع باجلامعات الليبية

ا وما تواجهه من مشكالت مرتبطة بطبيعة عمله ،قطاعات اجملتمع اللييب املتمثل يف قطاع املرأة العاملة ولديها أطفال
وعليه يعترب هذا املوضوع ذو أمهية بالغة ألنه  ،املتمثلة أساساً يف صعوبة التوفيق بني األعمال املنزلية والعمل رارج البيت

 ،نتاجية واخلدمية يف اجملتمع اللييب بشكل عامأة العاملة يف خمتل  القطاعات اإليكش  لنا املشاكل اليت متر هبا املر 
  .ازي بشكل راصوجمتمع الدراسة يف مدينة بنغ
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 أهــداف الدراســـــــــة-ثالثاا  
 : هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق األغراض اخآتية 
زدواجية بني العمل املهين جة ولديها أطفال املرتتبة على االعلى املشكالت اليت تعيق عمل املرأة املتزو  التعرف-1

  .وأعمال البيت
  .لى العناية بأبنائهامدى تأثي عمل املرأة رارج البيت ع معرفة-2
  .مدى تأثي عمل املرأة رارج البيت على حياهتا الزوجية معرفة-3
  .عمال املنزليةلتوفيق بني عملها رارج البيت واألعلى كيفية ا التعرف-4
ل ااحصول عليها من رال املؤملمن رالل النتائج  ،العاملةبعض ااحلول املناسبة اليت حتد من مشاكل املرأة  اقرتاح-5

وراصة فيما يتعلق بإركالية عدم توفر دار للحضانة يف مقر العمل بالنسبة للزوجة العاملة ولديها  ،هذه الدراسة
  .أطفال

 الواردة في الدراسةالمفاهيم والمصطلحات  تعريف-رابعاا  

هذا النشاط از هدف معني سواء كان لعام إىل أي نشاط أو جمهود حنو إجنيشي املصطلح مبعناه ا :العمل مفهوم-1
 (1).واه املختلفة من أجل حتقيق منفعةمبعىن استخدام الفرد لق ،عقلياً أم فعلياً 

وهي اليت تعمل  ،ويقصد هبا األم املتعلمة اليت ال يقل مؤهلها العلمي عن الثانوية العامة :المرأة العاملة مفهوم-2
ا األكرب وهو مقابل عملها وتقوم بدورهوحتصل على أجر مادي  ،رارج البيت ملدة تزيد عن مخس ساعات يومياً 

كما تعرف املرأة العاملة بأهنا املرأة اليت تعمل رارج املنزل وحتصل على أجر مقابل عملها، وتقوم بدورين   (2).األم
وقد أدى عمل املرأة إىل  ،كافة اجملاالت والوظائ  العامة  أساسيني يف ااحياة دور ربة البيت ودور املوظفة اليت تعمل يف

 (3).ة واالقتصاديةالنواحي االجتماعي الرجل منحتقيق املساواة بينها وبني 

املشمولة  ،رارج املنزل كمعلمة بإحدى املدارس تعملجرائيًا يف هذه الدراسة باملرأة اليت إويعرف مفهوم املرأة العاملة 
 الباحثني بعضكما أضاف   ،ل هذا العملبالدراسة باملنطقة التعليمية بنغازي املركز مبدينة بنغازي وتتقاضى أجرًا مقاب

 .(4)يف املصاحل ااحكومية أو املصانع ثرر وهو الذي يشي إىل املرأة اليت تعمل يف وظيفة رمسية رارج املنزل امفهوم

 الـــدراســــــات الســابـقــة-خامساا  

 ،ا تسعى إىل حتقيقه من أهدافبعد عرض مشكلة الدراسة وصياغتها وبيان أمهيتها واملربرات اليت قامت عليها وم 
ونعين بذل  الدراسات السابقة املتعلقة مباررة  ،تناول جانبًا ثرر على درجة كبية من األمهية بالنسبة هلذه الدراسةت

                                                           
 102.صم2002، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية قاموس علم الجتماععاط  غيث،  حممد (1)
 .18.ص1821، )دراسة ماجستي غي مشنورة( جامعة اجلزائر أثر عمل الزوجة األم في بناء األسرة الجزائريةزبيدة بن عويشة،  (2)
 .110، ص م1823ية، بيوت ، دار النهضة العربالمرأة العاملةكاميليا إبراهيم، سيكولوجية،   (3)
 .24.صم1822، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية لمرأة في الريف والحضرعلياء ركري وثررون، ا (4)
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وفق سياقها  النظري الصحيح وفيما يلي عرض ألهم الدراسات إطارهلوضع موضوع هذه الدراسة يف  ،مبوضوع الدراسة
 :الزمين

 حتليلهبدف  ،م1986ية ر في بناء األسرة الجزائ ثر عمل الزوجة األمأ :بعنوان عويشة(بن  )زبيدةدراسة ( 1
ومن أبرز  ،العالقة بني رروج الزوجة األم إىل العمل والتغيات اليت تطرأ على دورها ومكانتها االجتماعية دارل األسرة

وهذا ما جيعلها غي قادرة على تلبية  ،وجهدها نتائج هذه الدراسة أن عمل الزوجة األم يأرذ الكثي من وقتها
  (1).حتياجات أطفاهلا من عناية وتربيةا

ل النفسية في مرحلة أثر خروج المرأة إلى العمل وعالقته بصحة الطف :بعنوان (رجب صابر )ميرفتدراسة ( 2
 ،بني صحة الطفل النفسية، هبدف الكش  عن طبيعة العالقة بني رروج املرأة إىل العمل و م3991ة ر كالطفولة المب

املرأة  عملعلى مدى تأثي  فوكذل  التعر  ،األوىل والتعرف على اخآثار النفسية اليت يتعرض هلا الطفل يف سنوات عمره
أن أبناء غي العامالت يتميزون  -:وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج لعل أبرزها ،على توافقها الزواجي

كما   ،أي أن رروج األم للعمل يؤثر يف صحة الطفل النفسية ،النفسية من أبناء العامالتمبستوى أفضل من الصحة 
مما يدل على أن  ،جيًا من أقراهنن األمهات العامالتمهات غي العامالت أفضل توافق زواتوصلت الدراسة إىل أن األ

  (2). سليب على توافق املرأة الزواجيعمل األم له تأثي

هبدف معرفة  ،م3991عمل المرأة وأثره على بعض وظائفها األسرية  :بعنوان الغامدي(د سعي )محمددراسة ( 3
وقد توصل  ،ومقدرة املرأة على التوفيق بني متطلبات ااحياة الزوجية والعمل رارج األسرة ،دوافع العمل لدى املرأة

بل يعترب دافعًا قوياً  ،بعملها رارج املنزلأن تعليم الفتاة له ارتباط وثيق  :الباحث إىل جمموعة من النتائج لعل أبرزها
من ( %7134)حيث ركلت نسبة املتعلمات تعليمًا جامعياً أعلى نسبة بلغت  ،ومتطلباً أساسياً للعمل رارج املنزل

نه أل ،كما بينت الدراسة أن عمل املرأة يف جمال التعليم يعترب من أكثر اجملاالت قبواًل لدى أفراد اجملتمع  ،اجملموع الكلي
كما أكدت الدراسة أيضاً   ،(% 5935)حيث وصلت نسبة املعلمات  ،الثقافية للمجتمع يتناسب مع القيم واملبادي  

عملهن رارج املنزل طاملا أن زواجهن راضيني عن إن أ على أن موق  األزواج من عمل زوجاهتم موق  إجيايب حيث
  (1).مسامهة املرأة يف ميزانية األسرةوأيضاً  ،لثقافية للمجتمعاإلسالمية واالجتماعية وا القيمهذا العمل ال يتعارض مع 

عض األمهات دراسة ميدانية لب :آثار عمل األم على تربية أطفالها :بعنوان يوسف(الحاج  )مليكةدراسة ( 4
ومن  ،على بعض املشاكل اليت تواجه األم العاملة يف تربية أبنائها فهبدف التعر  ،م3001قة العامالت بمدينة الشار 

بالنسبة  وختتل  درجة التأثي حسب عدد ساعات العمل ،أبرز نتائج هذه الدراسة أن عمل األم يؤثر على األطفال
كما بينت الدراسة عدم توفيق األم العاملة بني عملها الوظيفي وعملها املنزيل يؤدي إىل ضع  دورها   ،حوثاتبللم

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره )ملخص دراسة(.أثر عمل الزوجة األم في األسرة الجزائريةزبيدة بن عويشة،  (1)
. م1883ته بصحة الطفل النفسية يف مرحلة الطفولة املبكرة )رسالة ماجستي غي منشورة( جامعة القاهرة ميفت رجب صابر، أثر رروج املرأة إىل العمل وعالق (2)

 )ملخص دراسة(.
، مركز م1881( 8اجمللد ) اإلنسانية،اخآداب والعلوم  عبدالعزيز،جملة جامعة املل   ،األسريةحول عمل المرأة وأثره على بعض وظائفها  الغامدي،حممد سعيد  (1)

 . 31النشر العلمي ، جدة .ص
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ة يف أكثر من األم املاكث سة إىل أن األم تسعى إىل تنظيم اإلجنابوهو االعتناء بأطفاهلا كما توصلت الدرا ،الرتبوي
  (2).البيت

دراسة ميدانية جبامعة  :عمل الزوجة وانعكاساته على العالقات األسرية :بعنوان زيان(بن  )مليكةدراسة ( 5
ومدى  ،اجلزائريةهبدف الوقوف على نوعية العالقات القائمة بني أفراد أسرة الزوجة العاملة  ،م3007ينة طنطقس

أما عن أبرز نتائج هذه  ،مسامهة الزوجة اجلزائرية يف حتسني مستوى معيشة أسرهتا االقتصادي من رالل راتبها الشهري
ا بني أن هناك تشاور  ،من إمجايل عينة الدراسة (%74)اليت بلغت دت نسبة كبية من مفردات العينة الدراسة فقد أك

من  (%74)أكدت نسبة كبية من مفردات العينة اليت بلغت ، كما القرارات األسرية ذالزوجة العاملة وزوجها يف اختا
  (3).رض حتسني املستوى املعيشي لألسرةإىل العمل كان لغإمجايل عينة الدراسة أن اخلروج 

على دراسة ميدانية  :الجتماعية للطفل التنشئةعمل المرأة وأثره على  :بعنوان فهد(حسين بن  )جعشةدراسة ( 1
هبدف التعرف على دور املرأة العاملة يف تكوين الشخصية  ،م3033عينة من معلمات املرحلة االبتدائية مبنطقة جنران 

ومن أبرز نتائج هذه  ،إضافة إىل معرفة قدرة املرأة العاملة يف غرس القيم الثقافية والدينية للطفل ،الناضجة للطفل
من إمجايل عينة الدراسة يقضني يوميًا مع  (%53)اليت بلغت لدراسة، ة كبية من مفردات عينة االدراسة أن نسب

من إمجايل عينة  (%43)اليت بلغت النسبة األكرب من مفردات العينة كما أكدت   ،أطفاهلن مخس ساعات فأكثر
 (1).ها مع أطفاهلن غي كافيةنليت يقضيالدراسة بأن املدة ا

دراسة ميدانية لألمهات  :املة بين األدوار األسرية واألدوار المهنيةاألم الع :بعنوان العارفي( )ساميةدراسة ( 7
على الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت  التعرفهبدف  ،م3033اجلزائر  –العامالت يف املؤسسات العمومية البويرة 

افة إىل اخآثار اإلجيابية إض ،وأهم الصعوبات اليت تواجهها األم سواء دارل األسرة أو يف العمل ،تعيشها األم العاملة
  :وقد توصلت الباحثة إىل عدد من النتائج لعل أبرزها ،والسلبية اليت تعود على األم نتيجة رروجها للعمل

  .نوع األسرة اليت تنتمي إليها األم يلعب دور كبي يف مدى مساعدهتا على االهتمام بأبنائها أن-أ
  .كل ويساعدها على تأدية رسالتها املهنيةتفهم األسرة لعمل األم حيل معظم املشا  نإ-ب
  (2).ملة يف القيام باألعمال املنزليةتوفر األجهزة الكهرومنزلية هلا أثر كبي على األم العا نإ-ج

 :نماذج لبعض النظريات العلمية المفسرة إلشكالية خروج المرأة إلى العمل (4)

 ،اسي مؤداه أن األفراد يف اجملتمع الواحد يؤدون وظائ  خمتلفةتنطلق هذه النظرية من افرتاض أس :الوظيفية النظرية-أ
قد لعامة للمجتمع، و وذل  خلدمة املصاحل ا ،أي أن كل فرد يقوم بوظيفة هامة راصة به دارل النسق االجتماعي

                                                           
دراسة ميدانية لبعض األمهات العامالت مبدينة الشراقة )رسالة ماجستي غي منشورة( كلية العلوم  :أطفالهاآثار عمل األم على تربية  يوس ،مليكة ااحاج  (2)

 (.ملخص دراسة) م2003اجلزائر  اإلنسانية،
 واالجتماعية،دراسة ميدانية جبامعة قسنطينة )رسالة ماجستي غي منشورة( كلية العلوم اإلنسانية  :األسريةلعالقة عمل الزوجة وانعكاساته على ا زيان،مليكة بن  (3)

 )ملخص دراسة(. م2004اجلزائر 
مبنطقة جنران )رسالة ماجستي : دراسة ميدانية على عينة من معلمات املرحلة االبتدائية عمل المرأة وأثره على التنشئة الجتماعية للطفلجعشة حسني بن فهد،  (1)

 )ملخص دراسة(. م2011غي منشورة( كلية العلوم االجتماعية، السعودية 
: دراسة ميدانية لألمهات العامالت يف املؤسسات العمومية البويرة )رسالة ماجستي غي منشورة(  األم العاملة بين األدوار األسرية واألدوار المهنيةسامية العاريف،  (2)

 )ملخص دراسة(. م2012لعلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجلزائر كلية ا
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ل مؤسسة الذي يرى أن ك ،()مالينوفسكياختذت هذه الوظائ  أوجه متباينة فيما بينها منها الوظيفة املطلقة وميثلها 
فمثاًل وظيفة األم األساسية  ،تقوم بوظيفة ضرورية إزاء اجملتمع وال يستطيع أي عضو القيام بوظيفة أررى غي وظيفته

واخلاصة هبا دارل النسق األسري تتمثل أساسًا يف تربية الطفل ورعايته باعتبارها أكثر فعالية من األب يف اإلرراف 
  .ي أحد عن دور األم يف جمال تربية أطفاهلا والسهر على تلبية حاجاهتم اليوميةكما ال يعوض أ  ،على واجبات األبناء

ا لكوهن ،فخروجها للعمل اخلارجي ينعكس مباررة على هؤالء ،إن األم هي الوحيدة املسؤولة على االعتناء بأطفاهلا
ال  )مالينوفسكي(طلقة كما يقول وهذا يعين أن هلا وظيفة م ،لألمن وااحنان لدى الصغي اً تعترب املريب األول ومصدر 

ألن الرتبية املقدمة من طرفها ذات أمهية بفاعلية بالنسبة للطفل إذ ال تستطيع مؤسسة أو رخص  ا،ميكن االستغناء عنه
  (3)م مبا تقوم به األم جتاه أطفاهلا.ثرر أن يقو 

حيث جيب  ،ب أن يكون مكاهنا البيتن أن املرأة ال جيجتماع املاديو يرى علماء اال :المادية الماركسية النظرية-ب
لكي تتساوى مع الرجل يف ااحقوق جيب أن تتساوى معه يف  ،أن تثور على هذا الوضع وخترج إىل العمل رارج البيت

لكي تثبت مقدرهتا وررعية مطالبتها  عمل الرجالل وتتاح الفرصة أمامها لتعمل بأن خترج املرأة إىل العم ،الواجبات
وبناء على ذل  طالب هؤالء العلماء بناء مؤسسات اجتماعية ملساعدة املرأة يف ااحصول على هذا  ،للمساواة بالرجل

  .طفال وما رابه ذل وليات األسرية منها مثل رعاية األوذل  بأرذ بعض املسؤ  ،ااحق

فالرجل رارك املرأة  ،حيث أدى إىل تطور العالقة بني الرجل واملرأة ،إن التطور االجتماعي ااحديث كان يف صاحل املرأة
كما أدى إىل رعورها بااحرية واخلروج إىل العمل   ،يف القيام باألعمال املنزلية مما أدى إىل حتررها من القيام هبا كلها

اك اررت  :سرة يف الوقت ااحاضرملظاهر اجلديدة اليت طرأت على األومن أهم ا ،واملشاركة يف بناء اجملتمع الذي نعيش فيه
  (1). أعمال البيتالزوج والزوجة يف

 الــدراســــــة تـســـاؤلت-سادساا 

  البيت؟اليت تعيق عمل الزوجة األم املرتتبة على االزدواجية بني العمل املهين وأعمال  املشكالت ما-1

  هبم؟يؤثر عمل الزوجة األم رارج البيت على تربية أبنائها والعناية  هل-2

  لألبناء؟على التحصيل الدراسي  يؤثر عمل الزوجة األم رارج البيت هل-3

 الزوج؟يؤثر عمل الزوجة األم رارج البيت على العالقات العاطفية مع  هل-4

  والنفسي؟يؤثر عمل الزوجة األم رارج البيت على وضعها الصحي واالجتماعي  هل-5

بدوره على وضعها  يتسبب عمل الزوجة األم رارج البيت يف تعرضها لإلرهاق واإلجهاد والتعب الذي ينعكس هل-1
  األسري؟

  البيت؟توجد عالقة بني تدين املستوى االقتصادي لألسرة واجتاه الزوجة األم إىل العمل الوظيفي رارج  هل-7
                                                           

 .113-111.ص ص م1884، مكتبة االروال، القاهرة التربية األسريةحممد مسي حسنني،  (3)
 .52-53.ص ص م1822، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي المرأة العاملة في المجتمع الليبي المعاصرزينب حممد زهري،  (1)
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  البيت؟إىل العمل الوظيفي رارج  اتوجد عالقة بني ارتفاع املستوى التعليمي للزوجة األم واجتاهه هل-2

اليت حتد من دور  ،وقد رصص لعرض أهم املوضوعات اليت تناولت القضايا املختلفة :ســــــــــةاإلطـــار النظــــري للدرا :ثانياً 
  :وفيما يلي عرض خمتصر ألهم هذه القضايا ،املرأة العاملة بشكل عام والزوجة األم بشكل راص

بل كان نتيجة  ،يإن ظاهرة رروج املرأة إىل العمل مل تظهر بشكل عشوائ :دوافع خروج المرأة إلى العمل( 3) 
ألن رروج املرأة إىل العمل رارج ا ملنزل لقاء أجر مرتبط بعدة عوامل  ،عوامل عديدة دفعت املرأة دفعة قوية إىل العمل

 :تتمثل يف اخآيت

تعترب ااحاجة االقتصادية من أهم الدوافع اليت أدت إىل رروج املرأة للمساعدة يف حتسني  :القتصادية الدوافع-أ
إن الظروف املعيشية  (1).والثقايف لألسرة االقتصاديستوى العمل وذل  لرفع امل إىلفهي خترج  ،اديةالظروف امل

هي اليت أجربت املرأة على العمل ملساعدة زوجها يف تلبية رغبات أفراد أسرهتا  ،واالقتصادية اليت تعيشها األسرة ااحديثة
توى املعيشة سيلة للحصول على النقود من أجل رفع مسحيث إن اإلحساس بأمهية العمل كو  ،من ملبس وغذاء ودواء

  (2).علت املرأة تتمس  بالعمل اخلارجيالعوامل اليت ج كان من أهم  ،لألسرة

تشكل  ،وحب الظهور، وحتقيق املنفعة الشخصية ،واملكانة االجتماعية ،تأكيد الذات :إلى تحقيق الذات الدافع-ب
وحتقيق طموحها وثماهلا  ،كما أن العمل يشعر املرأة بشخصيتها  ،ارج املنزلأقوى ااحوافز خلروج املرأة إىل العمل ر
ت كما يشعرها بأهنا متساوية مع زوجها بدل رعورها بأهنا جمرد رادمة له وحت  ،ويشعرها بأهنا عنصر فعال يف اجملتمع

  (3).رمحته

إىل العمل  أكثر خلروجهاشعورها بالوحدة أن املرأة خترج للعمل حتت إاحاح الضغط االنفعايل ل زفيج( )فرديناندأثبت 
أن بني كل ثالث نساء  (ال تشي)حتت ضغط ااحاجة االقتصادية، وكانت نتيجة البحث الذي قام به يف مقاطعة 

أما  ،سرةت املنزلية وإلعالة األالدافع االقتصادي لتغطية النفقا حتت ضغطتعمل  منهنمتزوجات يعملن واحدة فقط 
  (4).عن العمل واتفاق العمل مع ميوهلنألسباب أررى كالرغبة يف اخلروج والشعور بالرضا  بالعمل التحقنفالباقيات 

حيث أصبح تعليمها  ،أولت األسر اهتمامًا كبيًا وجهودًا مكثفة بالنسبة لتعليم املرأة وتكوينها :التعليمي الدافع-ج
يف قلب املعايي اليت كانت  امبارر  الى نطاق واسع أثر التعليم عوكان النتشار  ،ضرورة ملحة إلرراجها من بؤرة األمية

فبالتعليم استطاعت املرأة أن  ،فاندفعت املرأة إىل املشاركة يف خمتل  امليادين جنباً إىل جنب مع الرجل ،سائدة من قبل
تعليمية  وحبصوهلا على رهادات ،نسانيتهاحيث مسح هلا أن تؤكد إ ،بالعمل رارج البيت االلتحاقحتقق النجاح يف 

                                                           
 .301، مرجع سبق ذكره. صسيكولوجيا المرأة العاملةا ابراهيم، كاميلي (1)
 .2، مرجع سبق ذكره. صالمرأة في الريف والحضرعلياء ركري وثررون،  (2)
 12.صم1828، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية مشكالت المرأة العاملةعبد الرؤوف عبد العزيز اجلرداوي،  (3)
 .108.صم2011، دار الوفاء، االسكندرية 2، طأة والمجتمعالمر حسني عبد ااحميد رروان،  (4)
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ت املرأة على ااحصول على عمل وحتريرها داعترب التعليم من أهم العوامل اليت ساع إذ ،ت هلا أبواب املهن املختلفةفتح
  (1).جتماعية اليت كانت مفروضة عليهامن سيطرة التقاليد اال

سليب لعمل املرأة األم رارج ارتلفت ثراء بعض الباحثني حول التأثي االجيايب وال :( خروج الزوجة األم إلى العمل3)
طفال راصة إذا كانت ليس له تأثي سيئ على تنشئة األ فالبعض يرى أن عمل األم ،رعايتهالبيت على تنشئة الطفل و 

ومن جهة أررى قد يضر رروج املرأة للعمل بتنشئة الطفل  ،األم تعمل جاهدة على تعويض الطفل بالرعاية املالئمة
نظرًا إلرهاقها طوال  ،د عودهتا من العمل ترفض الطفل وترتكه جانبًا وهتمله أو توخبه وتعنفهوتوجيهه إذا كانت األم عن

د دالئل قاطعة تؤيد أن أطفال وعمومًا ال توج (2).ا بالقلق وعدم الراحة عند عودهتااليوم يف العمل أو نتيجة لشعوره
  .يتطورون بصورة أفضل فاألطفال ،هات العامالت أقل من غيهم من حيث األمان العاطفياألم

وعلى هذا فإن نوعية الرعاية  ،األم نفسها راضية عما تفعل سواء كانت تعمل دارل املنزل أو تعمل رارجه تإذا كان
  (3).أهم من كمية تل  الرعاية ه توجيهاليت تعطيها األم للطفل وطريقتها يف

  :( المعوقات التي تواجه عمل الزوجة األم خارج المنزل1)

ومن مث اجته للعمل  ،ةالرأي العام لعمل املرأة على أنه رذيلة وال يليق بنساء العائالت الثرية أو حىت املتوسط ةنظر -1
  املال.نساء الطبقات الفقية احاجتهن املاسة إىل

النظريات الرجعية يف جمتمع ذل  الزمان واعتبار العمل ضرورة لكسب العيش وليس واجبًا من أجل تقدم  سيادة-2
  .تمع ورفاهية الوطناجمل

مما جعل هذا عقيدة ترسخت يف عقلية املرأة نفسها  ،املرأة يف معيشتها املادية كلية على الرجل ألجيال طويلة اعتماد-3
 وأهنا جيب أن تكون عالة على أحد أفراد أسرهتا. 

وإن  ،أة يف ميادين العملعدم تقبل الرجل منافسة املر  ،العوامل اليت كانت حتد من عمل املرأة رارج البيت من-4
  .مسامهتها يف جماالت العمل املختلفة إمنا يؤدى به إىل البطالة

  (1).لزواج مبن يعمل بيديه ويعول نفسهالطبقتني الربجوازية واالروستقراطية ورفضها ا ابنةاملرأة للعمل راصة  احتقار-5

نتاج جنبًا إىل لعمل وإسهامها يف كل قطاعات اإلا لقد كان لنزول املرأة إىل ميدان :( مشكالت المرأة العاملة7)
نتاجية يف عملية تطويرية اقات اجملتمع البشرية وراماته اإلتقدميًا رائعًا ينطوي على تعبئة كل طعماًل  ،جنب مع الرجل

ركز ومن الطبيعي أن يكون هلذه الظاهرة ثثارها يف تغيي وتطوير امل ،باجملتمع إىل حياة أفضل لالنتقالوتقدمية 

                                                           
دمشق  القومي،منشورات وزارة الثقافة واإلرراد  ،2: دراسة ميدانية لواقع العائلة يف سوريا، طتركيب العائلة العربية، ووظائفهاحممد صفوح األررس،  (1)

 .250.ص م1821
 .122.صم1887االسكندرية  املعارف،منشأة  ،الحضانةالطفل وتوجيهه في األسرة ودور إرشاد  اخلضري،ليلى حممد  عياد،مواهب إبراهيم  (2)
 .128نفسه. صاملرجع السابق  (3)
  .133، ااحركة النسائية ااحديثة. ص المعوقات التي تواجه عمل المرأةجالل رليفة،  (1)
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فقد تركز أمهها يف العوامل  ،أما عن أهم املشكالت اليت تواجه املرأة العاملة (2).جتماعي للمرأة وأدوارها ووظائفهااال
 :التالية

فـاملرأة  ،ي السـيكولوجية واجلسـمية والعقليـةحوتتعلق بشخصية املرأة وطبيعـة تكوينهـا مـن النـوا :ذاتية عوامل-3
فإذا فقدت هذه املشاعر يف بيئة العمل  ،النفسي والتشجيع والتودد والتعاط  حبكم طبيعتها حتتاج إىل التواصل
 ،ومن الناحية اجلسمية فهي أضع  بنيـة ومـن مث يتطـرق إليهـا التعـب والسـأم ،أصيبت حالتها النفسية باجلفاف

كون أقوى رأناً ي التقصي يف اإلعداد املهين والتدريب العقلي حىت تحفاملرأة العاملة يف حاجة إىل استكمال نوا
 (3).لفيما يوكل إليها من أعما

فاملرأة املتزوجة اليت تعيش يف جو من االضطراب والتوتر والقلق  :أسرية تتعلق بظروف أسرة العاملة عوامل-3
ال بـد أن  ،أو تعيش بعيدة عن زوجها وأسـرهتا لظـروف تتعلـق بالعمـل ،وعدم االطمئنان على مستقبلها الزواجي

 .لقلق النفسي يف عملهاتعاين من هذا ا

فــــاملظهر األول يتمثــــل يف عالقــــات املــــرأة العاملــــة بزمالئهــــا يف العمــــل  :ترجــــع إلــــى طبيعــــة العمــــل عوامــــل-1
فالتـدريس بـني الرجـال وااحـرص  ،وهذه العالقات قد تسبب هلا يف كثي من الظروف مشكالت كثـية ،ورؤسائها

الطمئنـــان كــل ذلــ  جيعلهــا يف قلــق دائــم وعــدم ا  ،الــزمالء الشــديد مــن جانبهــا علــى املســاواة يف معاملــة هــؤالء
 (4).والرفض دارل حميط العمل

ومن الطبيعي  ،مهمة سواء على األسرة أو اجملتمع اال ر  أن لعمل املرأة رارج املنزل أبعاد :عمل المرأة اوئ( مس5)
إال أن هناك ظروفًا قاهرة تضطرها للخروج  ،أن يكون عمل املرأة يف احملل األول رعاية أسرهتا والعناية بزوجها وأطفاهلا

  :ونتيجة لذل  قد ترتتب بعض املساوئ على عمل املرأة رارج البيت من أمهها ،من بيتها للعمل رارجه

وتكثــر  ،قــد يــؤدي عمــل املــرأة رــارج بيتهــا وتركهــا ألوالدهــا دون عنايــة وتربيــة إىل ضــياعهم :األســرة تفكــ -3
بالعمـــل أي أنـــه  النشـــغاهلماع نتيجـــة ذلـــ  يف ظـــل غيـــاب األب واألم عـــن املنـــزل اخآفـــات االجتماعيـــة يف اجملتمـــ

  (1).نتيجة لذل  تفك  األسرة ودمارها حيدث

وإرهاقهـا عقليـاً ملـا تتعـرض لـه  ،نتيجة قيامها بأعمال خمالفة لطبيعة تكوينهـا اجلسـدي المرأة جسمياا  إرهاق-3
يف دور ااحضانة أو عند املربيات أو اجلـيان حيـث تبقـى دائمـة  من تفكي جتاه أطفاهلا نتيجة تركهم يف البيت أو

  .التفكي مبا سيحل هبم أثناء غياهبا

ممــا قــد يــؤدي بــبعض  ،نتيجــة رروجهــا للعمــل غــي حمتشــمةفــي المجتمــع بعــض ظــواهر الفســاد  انتشــار-1
صة إذا عملت املرأة عماًل ال ورا ،فتتميع األرالق وينتشر الزنا ،النفوس الضعيفة واملريضة من الرجال ملالحقتها

  .يليق بالعفة واألرالق والكرامة
                                                           

 .220-215. ص ص م1821شر والطباعة، بيوت ، دار النهضة العربية للندراسة في الجتماع العائليمصطفى اخلشاب،  (2)
 .211املرجع السابق نفسه. ص (3)
 .217املرجع السابق نفسه.ص (4)
 .21.صم1888، بيوت أوضاع المرأة العربية بين نقل الواقع وتطلعات التحررمرمي سليم،  (1)
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فقـد بينـت العديــد مـن الدراسـات أن نســبة الطـالق تتزايـد طرديــاً مـع تزايـد نســبة  ،معـدلت الطــالق ارتفـاع-7
  .فغالباً ما يتم الطالق نتيجة إمهال املرأة لبيتها وأطفاهلا ،درول املرأة لسوق العمل

يف األعمـال الـيت حيـث تنـافس املـرأة يف فـرص العمـل املتاحـة وراصـة  ،طالة لدى الذكورمعدلت الب زيادة-5
  (2).ندسية والتعليم واإلدارة وغيهااجلنسان كالطب واهل قد يتداوهلا

عند ااحديث عن عمل األم رارج املنزل ومدى تأثيه على دراسة  :( عمل المرأة والتحصيل الدراسي لألبناء1)
جو األسرة الثقايف ونظرهتا للعلم والتعليم وساعات عمل األم  ،لقول بأن ذل  خيص عدة أمور فيهاميكن ا ،األبناء
 ،إضافة إىل فهم الوالدين لألبناء من حيث استعداداهتم واهتمامهم وهواياهتم والعادات الدراسية لدى األبناء ،ونوعيته
إىل متابعة الوالدين إضافة  ،ت دراسية لطلب املساعدةعلى النظام ومصارحة الوالدين مبا يواجههم من مشكال فاالعتياد

لكن يف مثل هذه الظروف من انشغال األم وعدم قدرهتا على متابعة واجباهتم  ،املستمرة لواجبات أبنائهم الدراسية
 (1).سليب أكثر مما يؤثر بشكل إجيايب بشكل العمل يؤثر على حتصيلهم الدراسي فإن ،املدرسية

 ،األبناء واحنرافهم حيث إهنم ال يلقون الرعاية الكافية اضطرابرروج املرأة إىل العمل أدى إىل نية أن أفادت دراسة ميدا
األبناء واحنرافهم  اضطرابوميكن اعتبار  ،ألن األم غالباً ما تكون مرهقة ومتوترة يستحيل عليها أن تشرف وتوجه أبنائها

 ،رتالف مستوى تعليم الوالدين وبارتالف اخللفية الثقافية لألسرةباختتل   ،مسألة نسبية بني أبناء النساء العامالت
من اخآثار  ها إىل االحنراف بالرغمياة أبنائها ال ميكن أن يصل أبناؤ وأن األم اليت تتواصل بشكل يومي مع جمريات ح

   (2).السلبية لساعات العمل

 الميدانية اإلجراءات المنهجية للدراسة وتحليل البيانات :سابعاا 

  اإلجــراءات المنهجيــة للـدراســـة -
وعلى  ،يتوق  حتديد نوع الدراسة على طبيعة موضوعها من ناحية :الدراسة والمنهج العلمي المستخدم نوع-3

أعتمد الباحث  ،السابقة لالعتبارات ووفقاً وعلى وفرة املعلومات مبوضوعها من ناحية ثالثة  ،أهدافها من ناحية ثانية
أما من حيث املنهج املستخدم يف الدراسة فقد حتمت طبيعة هذه الدراسة  ،اسة الوصفية التحليلية امليدانيةُأسلوب الدر 

  .ومتطلباهتا العلمية االستعانة مبنهج املسح االجتماعي بطريق العينة

  :الدراسة مجالت-3

بنني  )المرحلة البتدائية(اسي ويشمل مجيع مدارس الشق األول من التعليم األس :المكاني أو الجغرافي المجال-أ
مدارس غي عاملة حالياً نظراً لتعرضها لبعض األضرار املرتتبة على ااحرب  (9)منها عدد ،مدرسة( 39)وبنات وعددها 

                                                           
 .22املرجع السابق نفسه. ص (2)
: دراسة لواقع مشكالت النساء املتزوجات العامالت يف مدينة دمشق، منشورات عن خروج المرأة السورية للعملاآلثار األسرية الناجمة جهاد دياب الناقوال،  (1)

 .108-102. ص ص م2010اهليئة، السورية للكتاب 
. م1827 السعودية، عبدالعزيز،، مركز النشر العلمي، جامعة املل  التجاهات النفسية للشباب السعودي نحو عمل المرأة في المجتمعحممد حسني بيومي،  (2)

  .43ص 
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مدرسة وهي العاملة حاليًا ضمن ااحدود اإلدارية ملكتب اخلدمات  (30)والباقي وعددها  ،ضد العصابات اإلرهابية
 .التعليمية بنغازي املركز

وهي الفرتة اليت استغرقتها مهمة مجع  م37/3/3034إلى  30/33/3034 منوقد مشل الفرتة  :الزمني المجال-بـ
  .البيانات امليدانية

 )بنينزوجات األمهات العامالت يف اجملال التعليمي مبدارس املرحلة االبتدائية وقد مشل مجيع ال :البشري المجال-ج
  .املشمولة بالدراسة باملنطقة التعليمية بنغازي املركز وبنات(

نظرًا لتناسبها مع طبيعة جمتمع  ،االستعانة بأداة االستبيان كأداة رئيسية جلمع البيانات مت البيانات:جمع  أداة-1
باعتبار أن  ،تمتع أفراده مبستوى تعليمي وثقايف ميكنهم بكل سهولة من اإلجابة على فقرات االستبيانالدراسة الذي ي
  .نفسه اجملال ت باملدارس وبعض اإلداريات يفمن املدرسات العامالمعظم املبحوثات 

  :المعاينة إجراءات-7

 االبتدائي()مالت يف مدارس الشق األول يتكون جمتمع الدراسة من مجيع الزوجات األمهات العا :الدراسة مجتمع-أ
بواسطة القرعة من بني عشرون مدرسة  ،باملنطقة التعليمية بنغازي املركز وعددها مخس مدارس مت ارتيارها عشوائياً 

  .أم عاملة (145)عاملة وقت إجراء الدراسة باملنطقة يعمل هبا 

يف قطاع التعليم ضمن  ولديها أطفالجة العاملة وحدة التحليل يف هذه الدراسة الزو  :تحليل البيانات وحدة-ب
  .ااحدود اإلدارية ملكتب اخلدمات التعليمية بنغازي املركز اثناء فرتة مجع البيانات امليدانية

وقد تضمن قوائم بأمساء مجيع العامالت املتزوجات ولديهن أطفال يف مدارس الشق األول من التعليم  :العينة إطار-ج
وعمر  ،واألندلس ،والكرامة ،واألمل الواعد ،الشورى :املستهدفة بالدراسة املتمثلة يف مدارس ي()البتدائاألساسي 

وقد عاون يف إعداد هذه  ،إجراء الدراسة عاملة وقت (145)الفاروق باملنطقة التعليمية بنغازي املركز البالغ عددهن 
  .ية باملدارس املشار إليهاصائيات االجتماعيات مبكاتب اخلدمة االجتماعرالقوائم عدد من اإل

وقد  ،من اجملموع الكلي جملتمع البحث (%13)مفردة بنسبة متثيل بلغت  (330)بلغ حجم العينة  :العينة حجم-د
 :(3رقم )الجدول النسبية كما تعكسها معطيات  الطبقيةمت سحب مفردات العينة وفق أسلوب العينة العشوائية 

 عينة( يوضح نسبة تمثيل وحجم ال3)جدول 

عدد العامالت  اسم المدرسة
 المتزوجات

 حجم العينة الفرعية نسبة التمثيل

 23 %18 70 مدرسة الشورى
 21 %22 22 مدرسة األمل الواعد
 22 %12 12 مدرسة الكرامة
 25 %21 20 مدرسة األندلس 



 م    8102يونيو -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية        العدد السادس   

 

 

 
114 

 ربة ألقرب واحد صحيح يف مجيع اجلداول.النسبة املئوية مق :مالحظة

 :فيما يلي حتليالً للبيانات اليت أسفرت عنها الدراسة امليدانية امليدانية:حتليل البيانات  (3) 

 العمر ( توزيع المبحوثات وفق متغير3جدول )

 النسبة  التكرار فئات العمر
 %1 7 سنة 35أقل من 
35-17 21 22% 
15-77 42 35% 
 %37 45 ا فوقسنة فم 75

  %100 120 المجموع

  ،سنة (75)من املبحوثات جتاوزت أعمارهن  (%14)تبنين أن ما نسبته  (3الجدول )من رالل استعراض معطيات 
أي أن  ،من اجملموع الكلي (%15)سنة اليت متثل األعمار املتوسطة ما نسبته  (77-15)كما ركلت الفئة العمرية 

غيات صيف حني مل تتجاوز نسبة  ،املبحوثات من فئة كبار السن واألعمار املتوسطة تقريبًا من (%43)ما نسبته 
اليت وهذا مؤرر على مدى متسكهن بالعمل واالستمرار فيه ملدة ليست بالقصية  ،من اجملموع الكلي (%34)السن 

  .قد تكون مرتبطة حباجتهن للعمل للمسامهة يف زيادة درل األسرة

 ي للمبحوثاتالدخل الشهر ( 1جدول )

 النسبة  التكرار فئات الدخل
100-499 18 11% 
400-999 51 47% 
 %37 45 دينار فما فوق 3000

 %100 120 المجموع

من املبحوثات تقل دروهلن الشهرية عن  (%31)بوضوح أن ما نسبته  (1الجدول )أبرزت معطيات  
أي أن ما نسبته  .دينار (3000)لشهرية عن من املبحوثات تقل دروهلن ا (%74)وما نسبته  ،دينار (400)
يف حني مل تتجاوز نسبة املبحوثات الالئي تزيد تقريباً من اجملموع الكلي للمبحوثات ذوات درول منخفضة  (11%)

وهذا مؤرر واضح على تدين  ،من اجملموع الكلي للمبحوثات (%14)دينار  (3000)دروهلن الشهرية عن 
 .ت مقارنة مع مستوى األسعار السائدة يف السوق الليبية يف الوقت ااحاضرواخنفاض درول معظم املبحوثا

 

 24 %20 75 مدرسة عمر الفاروق
 120 %100 375 المجموع
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 مهنة أزواج المبحوثات( يوضح 7جدول )

 النسبة  التكرار نوع المهنة
 %15 72 موظف
 %20 24 أعمال حرة
 %15 12 ل يعمل
  %100 120 المجموع

 

حوثات يعمل أزواجهن يف وظائ  حكومية من املب (%15)تبني أن ما نسبته  (7)معطيات اجلدول باستعراض 
من املبحوثات يزاول أزواجهن مهن حرة خمتلفة كأعمال التجارة والصناعة وغيها من  (%30) يف مقابل ،خمتلفة

من  (%35)كما ركل املتقاعدون وأصحاب املعارات الضمانية والعاطلون عن العمل ما نسبته   ،ااحرف اليدوية
 .ةاجملموع الكلي ألفراد العين

 الدخل الشهري ألزواج المبحوثات( يوضح 5جدول )
 النسبة  التكرار الدخل الشهري للزوج

 %12 15 دينار 500أقل من 
500-479 45 32% 
450-999 40 33% 
 %17 20 دينار فما فوق 300

  %100 120 المجموع

 
حوثات من ذوي الدرول املنخفضة تقريبًا من أزواج املب (%50)بوضوح أن ما نسبته  (5)أبرزت معطيات اجلدول 

دينار  (3000)من أزواج املبحوثات من ذوي الدرول املتوسطة  (%11)وأن ما نسبته  ،دينار فأقل رهرياً  (450)
هذه املعطيات قد تكون  ،من اجملموع الكلي (%34)فأقل رهريًا يف حني مل تتجاوز نسبة ذوي الدرول املرتفعة 

لدرول سوق العمل للمسامهة يف حتسني األوضاع كبي من النساء املتزوجات   سامهت بشكل أو بآرر يف دفع عدد
 .لألسرةاملعيشية 

 يوضح عدد األبناء في األسرة للزوجات العامالت في مجتمع الدراسة( 1جدول )
 النسبة  التكرار دد األبناءـع

3-1 31 30% 
7-1 13 52% 

 %12 21 أفراد فما فوق 4
  %100 120 المجموع
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من املبحوثات يرتاوح عدد أطفاهلن  (%53)تبنين أن ما نسبته  (1الجدول )ن رالل استعراض معطيات م
يف  ،أطفال فأكثر (4)أطفاهلن إىل من املبحوثات يصل عدد  (%34)وأن ما نسبته  ،أطفال (1)إىل  (7) ما بني

هذه املعطيات تدل  .جملموع الكليمن ا (%10)أطفال  (1)حني مل تتجاوز نسبة األسر اليت يقل عدد أطفاهلا عن 
بشكل واضح على كرب حجم أسر معظم املبحوثات وبالتايل ارتفاع معدل اإلعالة الذي أكدت عليه اإلحصاءات 

 ،املتوسط لألسرة يف اجملتمع اللييب يفأفراد  (4)الذي بلغ  م(3001و 3995و 3945)السكانية يف ليبيا للسنوات 
  .إىل ميدان العمل رارج البيت ة مباررة يف رروج املرأة املتزوجة وتعول أطفاالاألمر الذي قد يكون ساهم مسامه

 يبّين عدد ساعات العمل اليومية للمبحوثات( 4جدول )
 النسبة  التكرار عدد ساعات العمل

3-1 31 30% 
7-1 71 13% 

 %7 2 فأكثرساعات  4
  %100 120 المجموع

 (7)تبني أن غالبية املبحوثات يقضني وقتًا أطول يف العمل يرتاوح ما بني  (4الجدول ) استعراض معطياتمن رالل 
نسبته وأن ما  ،من اجملموع الكلي للمبحوثات (%11)ساعات يوميًا رارج البيت بنسبة مئوية بلغت  (1)إىل 
ة يف حني بلغت نسب ،ساعات يومياً  (4) من املبحوثات يقضني وقتًا أكثر من ذل  يف العمل يتجاوز( 4%)

( %40)مبعىن ثرر أن  ،من اجملموع الكلي (%10)ساعات  (1)املبحوثات الالئي تقل ساعات العمل لديهن عن 
 . وهذا وقت طويل تقضيه األم رارج البيت ،ساعات يف املتوسط يومياً يف العمل (1)تقريباً من املبحوثات يقضني 

 دوافع خروج المرأة للعمل( يوضح 4جدول )
 النسبة  التكرار لدوافع الخروج للعم
 %10 72 حاجات مادية
 %40 42 إثبات الذات
  %100 120 المجموع

 
 ،لدرول سوق العمل رارج البيت بوضوح أبرز الدوافع اليت دفعت املرأة املتزوجة األم (4الجدول ) تعكس معطيات

ملبحوثات أن رروجهن من ا (%10)حيث أكد ما نسبته  ،وقد ركل العامل املادي االقتصادي أول هذه العوامل
يف حني ركلت نسبة املبحوثات الالئي ررجن للعمل من أجل إثبات الذات  ،للعمل كان لدواعي اقتصادية مادية

 ،جمريات األمور على أرض الواقع يف اجملتمع اللييبمع هذه املعطيات تتفق إىل حد بعيد  ،من اجملموع الكلي (70%)
إىل درول سوق العمل مرتبط  ع بعض العامالت املتزوجات ولديهن أطفاالفالعامل االقتصادي أو املادي الذي دف

وارتفاع  ،مثل اخنفاض متوسط الدرل الفردي بشكل عام يف اجملتمع وتذبذب األوضاع االقتصادية ،مبتغيات أررى
حيث الدوافع أما من  ،ع معدل اإلعالة املرتبط بكرب حجم األسرة الليبيةوارتفا  ،معدل األسعار السائدة يف السوق

  .الذات فهو مرتبط أيضاً بارتفاع املستوى التعليمي والثقايف للمرأة الليبية وزيادة طموحهاإلثبات 
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 القدرة على التوفيق بين العمل والواجبات المنزلية( يوضح 9جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %74 28 نعم
 %21 31 ل

  %100 120 المجموع
 

من اجملموع الكلي  (%47)تبني أن أغلب املبحوثات بنسبة بلغت  (9الجدول )يات من رالل استعراض معط
من املبحوثات ليس  (%31)يف مقابل  ،والواجبات املنزلية للمبحوثات لديهن القدرة على التوفيق بني عملهن املهين
على مواصلة عملها رغم ة العاملة وهذا مؤرر على إصرار املرأ ،لديهن القدرة على التوفيق بني العمل والواجبات املنزلية

أصاًل بالظروف االقتصادية  املرتبط ،هين وواجباهتا املنزليةاملشاق اليت تعانيها يف حماولتها التوفيق بني عملها امل
  البيت.للخروج إىل سوق العمل رارج  هاواالجتماعية والنفسية اليت دفعت

 

 م أثناء غياب األم عن المنزلكيفية قضاء األطفال الصغار أوقاته( يوضح  30جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %12 74 في المنزل

 %23 22 مع األقارب والجيران
 %15 12 في دور الحضانة
  %100 120 المجموع

 

من اجملموع الكلي يقضي  (%13)تبني أن أغلب املبحوثات بنسبة بلغت  (30الجدول )باستعراض معطيات 
ن أطفاهلن مع بعض األقارب ن املبحوثات يرتكم (%31)وما نسبة  ،يف العمل نزل أثناء غياهبأطفاهلن أوقاهتم يف املن

من اجملموع  (%35)يف حني ركلت املبحوثات الالئي يقمن بإاحاق أطفاهلن ببعض دور ااحضانة ما نسبته  ،واجليان
أطفاهلن نتيجة غياهبن لساعات  هذه الوضعية جتعل أغلب األمهات العامالت يف حالة روف وقلق دائم على ،الكلي

  بيوهتن.طويلة عن 

 المشاكل المتعلقة بوسائل المواصالت إلى مقر العمليوضح ( 33جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %32 41 نعم
 %12 74 ل

  %100 120 المجموع

مشكلة املواصالت إىل من  ال يعاننيمن املبحوثات  (%13)تبنين أن  (33الجدول )من رالل استعراض معطيات 
وملكية أسرة العاملة ألكثر من وسيلة  ،وحتدث هذه الوضعية عادة نتيجة قرب مقر العمل من حمل السكن ،مقر العمل

هذه  ،من اجملموع الكلي (%14)املواصالت الالئي يعانني من مشكلة وسيلة للمواصالت بينما ركلت املبحوثات 
وسائل النقل إىل أماكن متعلقة بإال أهنا تعكس بالفعل وجود مشكالت  ،النسبة وإن قلت بعض الشيء عن سابقتها
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وتتمثل هذه املشاكل عادة يف عدم قيام اجلهات العامة يف الدولة بتوفي وسائل مواصالت عامة لنقل  ،العمل املختلفة
مشاكل تتعلق  من ي إليهاملروري وما يؤد إضافة إىل مشاكل االزدحام ،نوإىل مقار أعماهلمن العاملني وراصة النساء 
 .بعدم االنتظام يف العمل

 

 يوضح مدى ارتياح المبحوثات عند ترك أطفالهن والذهاب إلى العمل( 33جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %25 30 مرتاح جداا 

 %38 35 مرتاحة إلى حد ما
 %41 55 غير مرتاحة
  %100 120 المجموع

 

أي ما يقارب نص   ،من املبحوثات (%71)تبنين أن ما نسبته  (33الجدول )على  االطالعمن رالل 
يف البيت أو مع األقارب واجليان أو حىت يف دور مبفردهم سواء عن عدم ارتياحهن على ترك األبناء  نأفراد العينة عرب 

يف  ،بناءاألمر الذي قد ينعكس على أوضاعهن الوظيفية إضافة على مشاعر اخلوف والقلق على مصي األ ،ااحضانة
ترك أطفاهلن والذهاب إىل العمل مبا نسبته  عندحني عربن البعض اخآرر من املبحوثات عن ارتياحهن بشكل كامل 

كما عربت جمموعة أررى من املبحوثات عن ارتياحهن إىل حد ما على ترك أطفاهلن   ،من اجملموع الكلي (35%)
 .للمبحوثات من اجملموع الكلي (%39)والذهاب إىل العمل مبا نسبته 

 كفاية الوقت الذي تقضيه األم مع األبناءمدى  يوضح ( 31جدول )
 النسبة  التكرار مدى كفاية الوقت

 %57 18 كاف
 %43 51 غير كاف  
  %100 120 المجموع

 

قد عربن عن رأيهن بأن  ،من املبحوثات (%54)ما نسبته  لنا أن تبني (31الجدول )من رالل استعراض معطيات 
لالهتمام باألبناء ورعايتهم يف حني رأى البعض  ،املستغرق مع األبناء بعد هناية الدوام الرمسي للعمل كاف جداً الوقت 

إال  ،هذه النسبة وإن قلت بعض الشيء عن سابقتها ،من اجملموع الكلي (%71)اخآرر عكس ذل  بنسبة بلغت 
عدم وجود وقت كاف للعناية بشؤون األسرة أهنا ذات داللة على رعور عدد غي قليل من األمهات العامالت ب

  .واألطفال

 مدى وجود آثار سلبية لعمل الزوجة األم على تربية األبناء( 37جدول )
 

 النسبة  التكرار اإلجابة
 %48 58 نعم
 %51 11 ل

  %100 120 المجموع
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على  اه هل يؤثر عمل الزوجة األمي مؤدالذ (37الجدول )فيما يتعلق باإلجابة على التساؤل املطروح املتضمن يف 
من  (%53)فقد رأى ما نسبته  ،من حيث املوافقة أو الرفضجاءت إجابات املبحوثات متقاربة  ،؟تربية األبناء

من  (%79)يف حني رأى ما نسبته  ،املبحوثات أن عمل الزوجة األم رارج البيت ال يؤثر سلبًا على تربية األبناء
هذا الرأي األري رمبا مت بناؤه على رربات وجتارب سابقة  ،لباً على رعاية األبناء وتربيتهماملبحوثات أن عملهن يؤثر س
نتيجة ترك األطفال بدون عائل لعدة ساعات تعرض فيها األطفال لإلمهال وحوادث  ،لدى هذه الفئة من العامالت

 وسوء التغذية وغيها من صنوف اإلمهال. الدهس يف الشوارع 

 الماديةرأي المبحوثات حول تعويض الحاجات المعنوية للطفل بالحاجات  يوضح( 35جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %27 32 نعم
 %73 22 ل

  %100 120 المجموع
 

 ،من اجملموع الكلي (%41)تبنين أن أغلب املبحوثات بنسبة بلغت  (35الجدول )من رالل استعراض معطيات 
يف حني مل تتجاوز نسبة املبحوثات  ،عويض ااحاجات املعنوية للطفل بااحاجات املاديةعربن عن رأيهن بأنه ال ميكن ت

من اجملموع الكلي  (%34)الالئي عربن عن رأيهن بأنه ميكن تعويض ااحاجات املعنوية للطفل بااحاجات املادية 
أي ريء ثرر مثل وسائل  وهذا مؤرر واضح على أن الطفل حيتاج إىل ااحنان والتقرب من أمه أكثر من ،للمبحوثات

  .التسلية واأللعاب وغيها

 بالتعب واإلرهاق بعد يوم عمل ورعاية البيت واألطفال( يوضح رأي المبحوثات 31جدول )
 

 النسبة  التكرار اإلجابة
 %23 88 نعم
 %17 21 ل

  %100 120 المجموع
 

( من اجملموع %23املبحوثات بنسبة مئوية بلغت )( تبنين لنا أن غالبية 11على معطيات اجلدول ) االطالعمن رالل 
( %17يف مقابل ) ،ضافة إىل رعاية البيت واألطفالإالكلي للمبحوثات يشعرن بالتعب واإلرهاق بعد كل يوم عمل 

وهذا  ،الوظيفية واملنزلية ورعاية األطفالفقط من املبحوثات الالئي ال يشعرن بالتعب واإلرهاق نتيجة قيامهن بأعماهلن 
الذي قد يؤثر بدوره على  بدينؤرر واضح على أن غالبية املبحوثات يعانني من ضغوطات اجتماعية ونفسية وإرهاق م
  .دوارهن األسرية جتاه االزواج واألبناءأ
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 ( يوضح مدى مشاركة الزوج في العمل المنزلي34جدول )

 النسبة  التكرار اإلجابة
 %21 31 نعم
 %74 28 ل

  %100 120 المجموع
 

ال يشاركون زوجاهتم  (%47)بلغت تبنين أن غالبية أزواج املبحوثات بنسبة مئوية  (34الجدول )باستعراض معطيات 
 ،من املبحوثات الالئي يقوم أزواجهن باملساعدة يف العمل املنزيل (%31)يف مقابل  ،يف حتمل بعض األعباء املنزلية

الذي يستنكر على الرجل  ،يف اجملتمع اللييب احملافظواملعايي السائدة هذه املعطيات تعكس بوضوح طبيعة الثقافة والقيم 
  .اليت تتطلبها طبيعة الظروف والثقافة العصريةالقيام مبثل هذه األعمال 

 ( يوضح مدى وجود مشاكل مع أهل الزوج بسبب العمل34جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %40 42 نعم
 %10 72 ل

  %100 120 المجموع
 

من وجود مشاكل مع أهل  يعاننيمن املبحوثات ال  (%10)تبني أن ما نسبته  (34الجدول )باستعراض معطيات 
عربن عن وجود مشاكل مع أهل من املبحوثات  (%70)بسبب اخلروج إىل العمل رارج البيت يف مقابل  ،الزوج

إال أهنا ال تقلل من أمهية وجود  ،سابقتهات بعض الشيء عن هذه النسبة وإن قل   ،الزوج نتيجة اخلروج إىل العمل
رؤون البيت  بإمهالألسباب قد تكون مرتبطة  ،م إىل العمل مع أهل الزوجاأل ةمشاكل فعلية مرتتبة على رروج الزوج

 .واألطفال وحتمل البعض منهم مهوم رعاية األطفال أثناء غياب األم يف العمل
 
 النتائج العامة والتوصيات-
 العامة:  جالنتائ-أولا 

وهذا مؤرر على  ،تقريباً من املبحوثات كبيات يف السن ومتوسطات األعمار (%43)الدراسة أن ما نسبته  بينت-1
 . مدى متسكهن بالعمل واالستمرار فيه ملدة ليست بالقصية

 من اجملموع الكلي( %11)الدرل الشهري ملعظم املبحوثات مبا نسبته نتائج الدراسة اخنفاض  أوضحت-2
  .للمبحوثات

( %30)من املبحوثات يعمل أزواجهن يف وظائ  عامة حكومية يف مقابل  (%15)الدراسة أن ما نسبته  بينت-3
  .يعمل يف مهن حرة كالتجارة واألعمال ااحرفية وغيهامنهم 



 م    8102يونيو -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية        العدد السادس   

 

 

 
121 

فع األمر الذي قد يكون ساهم يف د ،الدراسة أن معظم أزواج املبحوثات ذوي درول منخفضة ومتوسطة بينت-4
  .عدد كبي من الزوجات لدرول سوق العمل

األمر الذي يرتتب عليه ارتفاع معدل  ،أفراد يف املتوسط (4)الدراسة كرب حجم أسر معظم املبحوثات  أوضحت-5
  .اإلعالة يف األسرة الليبية

( 7)رتاوح ما بني من اجملموع الكلي يقضني وقتاً يف العمل ي( %15)الدراسة أن معظم املبحوثات مبا نسبته  بينت-1
  .ساعات يومياً رارج البيت (1)إىل 
  .أهم العوامل اليت دفعت الزوجة األم لدرول سوق العمل املادي وإثبات الذات رك ال الدراسة أن الدافع أثبتت-7
 من اجملموع الكلي غي قادرات على التوفيق بني (%31)الدراسة أن عددًا غي قليل من املبحوثات بنسبة  بينت-2

  .والواجبات املنزليةالعمل الوظيفي متطلبات 
من املبحوثات اضطررن لرتك أطفاهلن يف املنزل أو عند األقارب واجليان  (%13)إىل أن ما نسبته الدراسة  رلصت-8

  .األمر الذي ترتب عليه رعورهن باخلوف والقلق والتوتر على مصي األبناء ،أثناء غياهبن يف العمل
من اجملموع الكلي للمبحوثات يعانني من  (%14)أن عددًا غي قليل من املبحوثات مبا نسبته  الدراسة بينت-10

  .مشاكل املواصالت من وإىل البيت
طفال نظراً الكايف للعناية بشؤون األسرة واألمن املبحوثات ال جيدن الوقت  (%71)الدراسة أن ما نسبته  بينت-11

  .لطول فرتة ساعات العمل الرمسي
أي ما يعادل نص  أفراد العينة تقريبًا أن عملهن أثر سلبًا على رعاية  ،من املبحوثات (%79)ما نسبته  كدأ-12

  .األبناء وتربيتهم
من املبحوثات أن توفي ااحاجات واملتطلبات املادية للطفل ال ميكن أن تعوض  (%41)ما نسبته  أكد-13

 ه.االحتياجات املعنوية من عط  وحنان وتقرب األم من
من اجملموع الكلي يتعرضن للتعب واإلرهاق بعد كل  (%41)املبحوثات بنسبة بلغت الدراسة أن غالبية  بينت-14

  .يوم عمل إضافة إىل رعاية البيت واألطفال
من اجملموع الكلي ال يشاركون زوجاهتم يف حتمل  (%47)راسة أن غالبية أزواج املبحوثات مبا نسبته دال بينت-15

  .حيث تتوىل الزوجة كل األعباء باإلضافة على عملها الوظيفي ،املنزلية بعض األعباء
من اجملموع الكلي للمبحوثات عربن عن  (%70)الدراسة أن عددًا غي قليل من املبحوثات مبا نسبته  بينت-11

  .وجود مشاكل مع أهل الزوج نتيجة اخلروج إىل العمل

  :التوصيــــــــات-ثانياا 
بني  ببضرورة توفي دور حضانة ألبناء العامالت األمهات دارل مقر العمل يتم العمل فيها بالتناو الدراسة  توصي-1

  أنفسهن.العامالت 
الدراسة بضرورة العمل بالقرار الصادر عن جملس الوزراء بااحكومة املؤقتة الذي مت اعتماده من جملس النواب  توصي-2

  .يع العاملني يف قطاع التعليمالقاضي برفع مرتبات مج م3034رالل رهر مارس 
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التعليم بتوفي وسائل مواصالت عامة لنقل العامالت بالقطاع من وإىل بيوهتن الدراسة بضرورة قيام وزارة  توصي-3
لضمان عدم تأررهن عن العمل والتقليل من املعاناة واملشاق املرتتبة على  ،راصة العامالت املتزوجات ولديهن أطفال

  بنغازي.راصة يف املدن الكربى مثل مدينة صعوبة املواصالت 
حىت يسهل عليهن إجياد توازن بني  ،الدراسة بأن يتم التقليل من ساعات العمل اليومية لألمهات العامالت توصي-4

 هبم.ب العناية م تبتعد عن أطفاهلا وبالتايل يصعألن طول ساعات العمل جيعل األ ،العمل ورعاية األبناء
يف قطاع التعليم تقديراً للمجهودات  رورة منح مكافآت تشجيعية وحوافز مادية ومعنوية للعامالتالدراسة بض توصي-5

 .اليت تقوم هبا املرأة العاملة يف هذا اجملال
واستقالهلا االقتصادي مبا يف ذل  حصوهلا على فرص العمل وظروف  ،حقوق املرأة العاملة االقتصادية تعزيز-1

 .املساواةملرأة على صول ااملالئمة هلا وح االستخدام
الدراسة بضرورة إجراء املزيد من البحوث والدراسات التطبيقية املتعمقة اليت تتناول قضايا املرأة العاملة بشكل  توصي-7
  .والصعوبات أو العراقيل اليت حتول دون أدائها لعملها بشكل راص ،عام
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 :لمــراجـــــــــــــــعا
  :الكتب :أولا 

 ، ااحركة النسائية ااحديثة، الكويت )ب. ت(.المعوقات التي تواجه عمل المرأةجالل رليفة،  .1
، دراسة لواقع مشكالت اآلثار األسرية الناجمة عن خروج المرأة السورية للعملجهاد دياب الناقوال،  .2

 . م3030، منشورات اهليئة السورية للكتاب العامالت في مدينة دمشقالنساء املتزوجات 
 .م3033، دار الوفاء، االسكندرية 2، طالمرأة والمجتمعد رروان، حسني عبدااحمي .3
، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي المرأة العاملة في المجتمع الليبي المعاصرزينب حممد زهري،  .4

 .م3944
 .م3949، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية مشكالت المرأة العاملةعبدالرؤوف عبدالعزيز اجلرداوي،  .5
 م39443، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية المرأة في الريف والحضرري وثررون، علياء رك .1
 .م3941، دار النهضة العربية، بيوت سيكولوجية المرأة العاملةكاميليا إبراهيم،  .7
، مركز النشر التجاهات النفسية للشباب السعودي نحو عمل المرأة في المجتمعحممد حسني بيومي،  .2

 .م3944ل  عبدالعزيز، السعودية العلمي، جامعة امل
 .م1884، مكتبة األروال، القاهرة التربية األسريةحممد مسي حسنني،  .8
، 2: دراسة ميدانية لواقع العائلة يف سوريا، طتركيب العائلة العربية ووظائفهاحممد صفوح األررس،  .10

 .م3943منشورات وزارة الثقافة واإلرراد القومي، دمشق 
 .م3004، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية علم الجتماع قاموسحممد عاط  غيث،  .11
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 .م3999، بيوت أوضاع المرأة العربية بين نقل الواقع وتطلعات التحريرمرمي سليم،  .12
 .م3943، دار النهضة العربية للنشر والطباعة، بيوت دراسات في الجتماع العائليمصطفى اخلشاب،  .13
، منشأة إرشاد الطفل وتوجيهه في األسرة ودور الحضانةري، مواهب إبراهيم عياد، ليلى حممد اخلض .14

 .م3994املعارف، االسكندرية 
 
  :الدوريات :ثانياا 

 ،جملة جامعة املل  عبد العزيز ،حول عمل المرأة وأثره على بعض وظائفها األسرية ،حممد سعيد الغامدي .1
  3م3991جدة  ،مركز النشر العلمي ،8اجمللد  ،اخآداب والعلوم اإلنسانية

  :الرسائل العلمية :ثالثاا 

دراسة ميدانية على عينة من  :عمل المرأة وأثره على التنشئة الجتماعية للطفل ،جعشة حسني بن فهد .1
السعودية  ،معلمات املرحلة االبتدائية مبنطقة جنران )رسالة ماجستي غي منشورة( كلية العلوم االجتماعية

  .م3033
جامعة  منشورة(ماجستي غي  )رسالة زوجة األم في بناء األسرة الجزائريةأثر عمل الزبيدة بن عويشة،  .2

 .م3941اجلزائر 
دراسة ميدانية لألمهات العامالت يف  المهنية:األم العاملة بين األدوار األسرية واألدوار سامية العاريف،  .3

ة واالجتماعية، اجلزائر ماجستي غي منشورة( كلية العلوم اإلنساني )رسالةاملؤسسات العمومية البويرة 
 .م3033

: دراسة ميدانية لبعض األمهات العامالت مبدينة آثار عمل األم على تربية أطفالهامليكة ااحاج يوس ،  .4
 .م3001الشراقة )رسالة ماجستي غي منشورة( كلية العلوم اإلنسانية، اجلزائر 

 )رسالةراسة ميدانية جبامعة قسنطينة : دعمل الزوجة وانعكاساته على العالقة األسريةمليكة بن زيان،  .5
 .م3007كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجلزائر   منشورة(ماجستي غي 

 أثر خروج المرأة إلى العمل وعالقته بصحة الطفل النفسية في مرحلة الطفولةميفت رجب صابر،  .1
 .م3991جامعة القاهرة  منشورة(ماجستي غي  )رسالة المبكرة
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