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The Word of the Women 

and its impute on the family’s Relations 
Abstract 

This article deals with the impute of the work of the women on the family’s 
relations in which the situation 

imam the work of woman is no longer concerned just with the woman but it 
has a relation with family as will 

as the society, so that the going of the woman to work leaving after her 
dangerous and big responsibilities 

synch as booking after and educating the children to be good person taking 
care of her husband and satisfying 

his needs these situation have negative effects on The life of the family, also 
they have a big influence in the 

changing , the social situation of the women who work, evens the roles and 
functions in the society. No doubt 

that change in the roles, meansc hanges in the relation . 
There are many points of view concerning the effete or impacts of the work of 

the women on the relation 
with her has bunt, on the education of her children and their outcomes and 

even on the society as a whole 
concerning, it’s companies other people emplaces on the negative impact of 

the work of the women on family’s 
life , specially the one who gas children , this is on one hand. On the other 

hand other people illustrate the 
psychological satisfaction that the women realizes hen she works thus situation 

enable her to have positive 
relating with her family, so that in the following survey, we will illustrate the 

causes that push the women the 



women to look for work and witch positive impact does looking for job on the 
family and on the society 

Reference work: the work of the women. -the roles and the situations. 
-the authority. 

-the family’s relations. 
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 ملخص
 السـیما و المـرأة اشـتغال فظـاهرة األسـریة العالقـات علـى للعمل المرأة خروج أثر موضوع المقال هذا یتناول

 ككـل، والمجتمـع األسـرة إلـى ذلـك تعـدى بـل فحسـب، نفسـها رأةبـالم تتعلـق أنها جانب من تدرس تعد لم األم
عـدادهم رعـایتهم و األطفـال تنشـئة فـي تتمثل خطیرة و كبیرة مسؤولیات وراءها تاركة للعمل المرأة فخروج  وإ
 الحیـاة علـى ذلـك انعكـس حاجیاتـه، وتلبیـة أیضـا الـزوج رعایـة و اجتماعیـا، و نفسـیا سـویین أفـراد لیكونـوا
 األدوار كـذا و العاملـة، للمرأة االجتماعي المركز وتطویر تغییر في العمیقة اآلثار له كان و ككل، األسریة

 تضـاربت لقـد و العالقـات، فـي تغیـر سیصـاحبه األدوار فـي التغییر أن شك ال و المجتمع، في الوظائف و
 حتـى و نتـائجهم، و اءاألبنـ تربیـة على و الزوجیة، العالقات على المرأة عمل آثار أو نتائج حول الدراسات

 األسـریة الحیـاة علـى المـرأة لعمـل السـلبیة اآلثـار یؤكـد مـن فهناك مؤسساته، خالل من الكلي المجتمع على
 من المرأة علیه تحصل الذي النفسي الرضا أن األخرى تثبت حین في أطفال، لدیها كان إذا خاصة و

 أسـباب التالیـة الدراسة في سنبین حیث سریة،األ و الزوجیة عالقاتها على باإلیجاب ینعكس العمل ممارسة
 الحیاة على سلبیة و إیجابیة آثار من -الخروج هذا– یعكسه ما و العمل، میادین إلى المرأة خروج دوافع و

 .أخرى جهة من بأسره المجتمع و جهة من األسریة
 .ةاألسری العالقات – السلطة – والمكانات األدوار – المرأة عمل :الدالة الكلمات
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 :تمهید



 االجتماعیة للتغیرات نتیجة الحقیقة في هو مالتالعا أسر كل تعیشه الذي الجدید األسري الوضع إن
 من سالسل أحدث ذاته حد في الوضع هذا أن إال الجزائري، المجتمع عرفها التي واالقتصادیة والثقافیة
 دورها ضغوط إلى خاضعة فهي مختلطا الزوجة دور فأصبح ووظائفه، األسري البناء في التغیرات
 الخارجي عملها التزامات وظروف جهة من األمومي دورها هاتجا المجتمع ومعتقدات وقیم الطبیعي

 المنزلیة، األعمال الزواج، :عوامل ألربع نتیجة بالعقبات یواجه الحیاة في لدورها فاختیارها أخرى، جهة من
 نتیجـة صـراعا ینشـئ وقـد واألسـریة الزوجیـة العالقـات فـي یـؤثر قـد مـا هـذا و وتـربیتهم، األطفـال إنجـاب

 یتحملهـا التـي وااللتزامـات الواجبـات حـول یـدور وقـد الـزوجین بـین األسـریة األدوار إلـى النظـرة اخـتالف
 الخـارجي بعملهـا واشـتغالها البیـت عـن الیـوم طـوال الزوجـة فغیـاب األطفـال، یتحملها أخرى وأحیانا الطرفان

 بنائهـا فـي والتفكـك الـوظیفي الخلل تفادي إلى األسرة فتلجأ األسرة داخل الوظیفي ودورها مكانتها على یؤثر
 یقـوم كمـا زوجتـه، جانـب إلـى المنزلیـة باألعمـال القیـام إلـى الـزوج یلجـأ فقـد أفرادهـا بـین العمـل تقسـیم إلـى

 .النفس على لالعتماد كخطوة بأنفسهم طلباتهم بتلبیة األطفال
 مرتبطـة انـتك والتـي عالقاتهـا فـي وبالتـالي وظائفهـا و بنائهـا فـي األسـرة عاشـتها التـي التغیـرات هـذه إن

 فـي جدیـدة ألدوار المـرأة تحمـل فهـل المنـزل، داخـل األدوار توزیـع إعـادة فـي سـاهمت للعمـل المـرأة بخـروج
 األسرة؟ داخل مكانتها من غیر المجتمع

 عـن ولإلجابـة العاملـة؟ للمـرأة األسـریة و الزوجیـة العالقـات فـي أثـر األسـرة إلیه آلت الذي الوضع هذا وهل
 األسئلة هذه

 :التالیة فرضیاتال جاءت
 .األدوار توزیع إعادة إلى للعمل المرأة خروج یؤدي - 1
 داخل المرأة مكانة تحسن إلى األدوار في التغیر یؤدي - 2
 .األسرة
 .العامل للمرأة األسریة العالقات على الوضع هذا یؤثر - 3

 عوامـل إلـى خضـعت بـل اعشـوائی تظهـر لـم للعمـل المـرأة خـروج ظـاهرة إن للعمـل المـرأة خـروج دوافـع :أوال
 أهـم أن المجـال هـذا فـي األولـى الدراسـات بینـت وقـد االشـتغال، إلـى دفعا بالمرأة دفعت بل ومتداخلة عدیدة
 المتزایـدة الحاجـات ألزمتهـا ضـرورة للعمـل المـرأة فخـروج االقتصـادیة، الحاجـة هـو للعمـل المرأة خروج دوافع

 أفضـل مسـتوى إلـى التطلـع و جهـة، مـن وغالئهـا لمعیشـةا أعبـاء تزایـد أن إذ الحـدیث، الصـناعي للمجتمـع
 المربیة و المنجبة دور في المتمثل و التقلیدي إطارها عن الخروج إلى بالمرأة دفع أخرى، جهة من للحیاة

 مـن النسـاء أن السـیطرة عـن و المشـتغلة المـرأة دور عـن هیـر بهـا قـام دراسـة ففـي أسـرتها، لشـؤون والراعیـة
 باألسـاس مـرتبط نجـده إذ العمـل، إلـى بـالمرأة یـدفع المـادي فالعامـل المـادة، أجـل مـن نیعملـ الـدنیا الطبقـة
 على المرأة أجبرت الحدیثة األسرة تعیشها التي واالقتصادیة المعیشیة فالظروف )1 (العاملة للمرأة الطبقي



 دراسـة نتـائج توصـلت وقـد ودواء، وملـبس مأكـل مـن أسـرتها أفـراد رغبـات تلبیـة فـي زوجهـا لمسـاعدة العمـل
 الوحیـد هـو االقتصـادي الـدافع لـیس لكـن اقتصـادیة، لضـرورة یعملـن % 61.5 أن إلـى عطیـة بـن محمـد

 للمرأة كحوافز بالقیمة الشعور و الذات إثبات و التحرر فكرة ظهور بل للعمل، المرأة خروج عن المسؤول
 فـي خاصـة و المجتمـع فـي ذاتهـا یـدتأك المـرأة تسـتطیع والعملیة العلمیة الدرجات على بحصولها أن ترى إذ

 مـن كبیـرا عـددا هنـاك أن كلیجـر دراسـة بینـت ولقـد خاضـعة، ولیسـت سـند لـه فتصـبح زوجهـا وأمـام أسـرتها
 یعملن الالئي أولئك من أكثر نفسیة إشباعات من یحققه » وما العمل لذة أجل من یعملن األمهات

 المجتمـع إطـار فـي العالقـات مـن اقتصـادیة ألسـباب «) أخـرى شـبكة العاملـة المـرأة حققـت فلقـد ،) 2
 مختلفـة نـواحي فـي والمساهمة االجتماعیة والحیاة كالزمالة اجتماعیة أهداف یحقق عملها فأصبح الخارجي
 .وتقدیرها لها الغیر واحترام بكیانها تشعر هكذا و للنشاط

 عـاملین همـا إنمـا ذاتهـا تأكیـد إلـى والحاجـة العاملـة المـرأة إلیـه تسـعى الـذي االقتصـادي االسـتقالل إن
 و النفسـي، المعنـوي االسـتقالل علـى المـرأة تتحصـل االقتصـادي االسـتقالل علـى فبحصـولها مـرتبطین،

 التقلیدیة مكانتها )تحسین( وتغییر معا، واألسرة المجتمع في العالیة االجتماعیة والقیمة بالمكانة الشعور
 .الضیقة

 تغیـرات حـدوث إلـى أدت المـرأة خـروج ظـاهرة انتشـار إن األسـرة فـي السـلطة علـى المـرأة اشـتغال أثـر :ثانیـا
 األسـریة، السـلطة فـي العاملـة المـرأة مشاركة التغییر هذا مظاهر أهم ومن الحدیثة األسرة وظیفة و بنیة في

 بالبیـت، الماكثـة المـرأة علیهـا هـي عمـا تختلـف مكانـة فـي یضـعها أن من االقتصادي استقاللها مكن بحیث
 :المقـام هـذا فـي وتقـول السـلطة، مـن كثیـرا لهـا یخـول و بالكفـاءة باإلحسـاس یزودهـا للعمـل أةالمـر  فخـروج

»Neva« القـرارات اتخـاذ فـي وسـلطتهن » النسـاء مكانـة علـى تـأثیرا البیت خارج النساء لعمل أن یبدو نیفا 
 المهمة السلع بشراء الخاصة القرارات اتخاذ في اشتراكهن احتمال ویزداد ...األسریة

 كانـت التـي الزواجیـة للعالقـات السـیكولوجیة األطفـال وتربیـة «) الطبیعـة فـي تعـدیال أحـدث المـرأة فعمل )3
 األسـرة فـي السـلطة علـى المـرأة عمـل أثر حول دراسات عدة أجریت لقد و بالمسود، السید عالقة على تقوم

 هاملین و بلود blood et hamlin الزوجة عمل أثر بدراسة قام فلقد ، )4 (الزواجیة عالقتها على و
 للسـلطة الفعلیـة الممارسـات و األسـریة السـلطة عالقـات فـي بـالتغیر الخاصـة التوقعـات علـى البیـت خـارج

 مـن أكثـر التنفیـذ موضـع ووضـعت العامالت الزوجات اتخذتها التي القرارات عدد أن إلى الدراسة وتوصلت
 هیر حاول كما العامالت، غیر hear لعمل كان إذا ما معرفة الزوجات اتخذتها التي القرارات عدد
 توصـلت وقـد األمریكیـة المتحـدة بالوالیـات بوسـطن منطقـة فـي القـرار اتخـاذ علـى تـأثیرا البیـت خـارج األم

 تـأثیر یفـوق األسـریة القـرارات اتخـاذ فـي تـأثیرا تمـارس العاملـة الطبقـة مـن العاملـة الزوجـة أن إلـى الدراسـة
 تـأثیرا البیـت خـارج األم لعمـل أن فبینـت شـیحة المجیـد عبـد بهـا قـام التـي راسـةالد أمـا العاملـة، غیـر الزوجـة

 خـارج عملهـا مـن علیـه األم تحصـل الـذي فالمـال األب، سـلطة على له تأثیر وال واألبناء األم سلطتي على
 عن مادیا الزوجة فاستقالل السلطة، اكتساب على تعین التي المصادر أحد البیت
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 فـي الیـوم المـرأة مكانـة ارتفـاع إن أبنائهـا، علـى خاصـة سـلطتها فـرض فـي الشخصـیة حریتهـا ممارسـة مـن
 أمـا ragh وبـالق شـیرا حیـي فـي بالعمـل، التحاقهـا و تعلمهـا بدرجـة وطیـدة عالقـة لـه الحدیثـة المجتمعـات

 ال و الزوج ید في غالبا تتركز األسرة في السلطة أن بینت فقد بالقاهرة 1985 راف بها قامت التي الدراسة
 ،)5 (مصـر فـي الخلقیـة للقـیم معـاكس المـرأة عمـل ألن علیهـا كبیـرة السـلطة البیـت خـارج المـرأة عمـل یخلع
 فلمـا اجتماعیـة، ظـاهرة أي فـي كبیـر تـأثیر هـال مجتمـع كـل تمیـز التـي التقالیـد و العـادات و الثقافیـة فـالقیم
 واالجتماعیـة االقتصـادیة التغیـرات اسـتدعت لما و )البیت( مملكتها في بقائها في مفضلة دائما المرأة كانت

 علـى تبقـي التـي التقلیدیـة العربیـة الذهنیـة فـي شـیئا تغیـر أن تسـتطع لـم للعمـل المـرأة خـروج إلـى والثقافیـة
 علـى أثرهـا و الثقافیـة المؤسسـة قـوة فـي الخـولي سـناء تقـول و أسرته، أفراد كل على سلطته و الرجل سیادة
 یلي ما الخصوص : » حصلت التي السیاسیة و المدنیة الحقوق إن وجه على المرأة و العامة الحیاة
 المسـاواة عـدم مظـاهر أو القائمـة االجتماعیـة للمؤسسـات الراسـخة القـوة تخطـر أن من أضعف حدیثا علیها

 وتزدهر تنمو لتيا
 مكنهـا المنـزل خـارج العمـل علـى الجنسـین بـین التفرقة في «) المرأة إقبال أن هو االنتباه یلفت ما و  - 6 

 العالقـات علـى التـأثیر فـي سـاهم هـذا كـل المیزانیـة، فـي المشـاركة وبالتـالي زوجهـا عن مادیا االستقالل من
 إحـدى وحسـب » بـالقرارات العاملـة المـرأة مسـاهمة إنفـ األسـریة القـرارات فـي مسـاهمتها خـالل مـن الزوجیـة

 على سیطرته من قلل و الزوج سلطة من اضعف قد األسریة الدراسات
 البنـائي المسـتوى علـى حـدثت التـي زوجتـه «) التغیـرات هـذه ظـل فـي فتتحـدد الزوجیـة العالقـات أمـا.)7

 باعتبـاره عالیـة مكانـة فـي الرجـل یضـع كـان الـذي الثقافیـة القـیم سـلم تغیـر بعـد خاصـة لألسـرة والـوظیفي
 والواجبات، الحقوق في الجنسین بین ساوى واآلن المطیع التابع مركز في والمرأة األسرة في الفعلي الرئیس
 التقـدم قیـاس ارتـبط بـل مكانتهـا للمـرأة یحفـظ دیمقراطـي أسـاس علـى بینهمـا القائمـة العالقـة وجـددت

 خـروج یـؤدي وقـد المجتمـع، فـي مكانتهـا الرتفـاع مؤشـر وهـذا للمـرأة االجتمـاعي بالوضـع بدقـة االجتمـاعي
 سنة ناي الباحثة به قامت بحث بین فقد الزوجیة العالقات سوء إلى العمل إلى المتزوجة المرأة

 النسـبة فكانـت العـامالت الزوجـات أسـر15% عنـد حـدوثا أكثـر كانـت الـزوجین بـین المناقشـات أن 1956
 و المشـتغالت لغیـر%47 طلـبن الالئـي نسـبة ارتفعـت كمـا % 8 غالتالمشـت عـدم وبـین  المشـتغالت بـین
 8 (العاملة من الزوجیة حیاتها في توافقا أكثر العاملة غیر (،إلى الطالق 6%، الزوجة أن یبین هذا
 المجتمـع ظـروف و نفسـها المـرأة ظـروف إلـى یرجـع المـرأة عمـل حـول الدراسـات نتـائج فـي االخـتالف إن

 تمتعهـا فـإن المـرأة عنـد العمـل دوافـع اختالف ومع معا، واألسرة المرأة فیها تعیش التي ماعیةواالجت الثقافیة
 واحد آن في النفسیة و العائلیة حیاتها في مباشرة » فاشتغال یؤثر خالله من ذاتها وتحقیق بالعمل
 من یخفف و علیها السیطرة و المخاوف درع على یساعد المرأة



 بالتبعیة الشعور «) الزوجات أن الدراسات بعض أكدت وقد )9
 بأن كذلك أكدت كما ألزواجهن ندا أصبحن و قوتهن عززن

 » أنه إال الزوجین، بین الصراع وقوع من یزید الزوجات اشتغال
 الزواج في للسعادة العام المستوى من یغیر ال «) المرأة عمالة إن .) 10

 الجیران، و األهل وحتى األبناء و الزوج على الواضح تأثیرها لها
ستَغلة الزوجة عالقة من فتغیر بالزوج عالقتها عن أما  إلى المُ

 المشاركة و الزمالة مستوى » میزانیة في المرأة فمشاركة
 تنظر أن إلى یؤدي قد الرجل مع التعلیم في تساویها أو األسرة

 مهیمن أو سید نظرة ال رفقة أو زمالة نظرة زوجها إلى «)11(،
 نتیجة األسرة في والمركز األدوار تغییر طقمن من هذا تم ولقد
 ما و الثقافي التغییر إلى یخضع بدوره الذي القیمي النسق تغیر

 وضوح عدم هو اقتصادیا المرأة استقالل من نتجاهله أن یمكن ال
 یؤدي قد الذي غموض من عنه ینتج ما و كأم و كزوجة دورها
 مقررات تسانده أنه و خاصة معه الرجل مركز تكیف عدم إلى

 على میشال أندري تقول و قانونیة، و اجتماعیة و اقتصادیة
 المعاصرة المرأة دور » قواها بكل تعمل أن علیها إذ جدا معقد دور

 البیت خارج العمل و البیت أشغال بین التوفیق أجل من «) ما و ) 12
 قد الزوجة فیها تعمل التي األسریة العالقات أن نقره أن یمكن
 .بعمق تأثرت

ن  أخرى إلى فئة من تختلف التأثر مستویات كانت وإ
 وأكدت والشخصیة والثقافیة االقتصادیة المستویات باختالف

 عوامل نتیجة تغیرت األسرة داخل السلطة أن إبراهیم عفاف
 تقول حیث » للعمل المرأة وخروج الصناعیة الثورة نتیجة
 فخروج ... األسرة داخل السلطة توزیع إلى بالتدریج هذا أدى

 أدى و األسرة على اإلنفاق في مشاركتها إلى أدى لعمل المرأة
 األسرة داخل األمور مقالید تغیر إلى بالتالي هذا «) كما .) 13

 على یؤكد الجمیلي خیري الدكتور أن » أن نستطیع ال أننا
 الزوجة فیها تعمل التي األسرة في األسریة العالقات أن ننكر

 و المیزانیة و السیادة على الزوجین بین الصراع في تأثرت قد
ن األطفال ومعاملة اإلنجاز  من تختلف ذلك نتائج كانت وإ



 االقتصادیة المستویات االختالف هذا یعكس و أخرى إلى فئة
 الشخصیة والمیول والثقافیة «)14( .

 خارج و داخل العمل تقسیم على المرأة اشتغال أثر :ثالثا
 األسرة

 تغیرات حدوث إلى أدى للعمل لمرأةا خروج ظاهرة انتشار إن
 داخل والمهام األدوار توزیع مستوى على المرأة حیاة في عدیدة
 لوحدها العمل و المنزل ألعباء المرأة فتحمل خرجها، و األسرة
 على بأحدهما تقوم أن تستطیع فال مردودیتها من ینقص
 العمل تقسیم الحدیث المجتمع في ظهر لذلك وجه أكمل
 المنزلیة األعمال في یشارك الزوج أصبح بحیث ،الزوجین بین

 بینت قد و األطفال برعایة یقوم أصبح كما زوجته، لمساعدة
 إلى یؤدي المرأة عمل أن مصر في أقیمت الدراسات إحدى

 یرفضون األزواج من مهمة نسبة ألن المنزل شؤون في التقصیر
 نسبة بلغت حین في % 55.3 بنسبة ذلك و زوجاتهم مساعدة

 38.3 المنزلیة األعمال بعض في بعضهم یشاركون الذین %
 الرئیسیة المهمة المنزلیة األعمال في الزوجة الزوج فمشاركة

 المرأة فغیاب األسرة، أفراد كل مسؤولیة أصبحت بل للمرأة
 بتعویض أبنائها و زوجها تضطر النهار طیلة بیتها عن العاملة

 علیها اتكالهم دون مبمتطلباته القیام خالل من نقصها » أن إال
 تشوبه ومازالت متكافئ غیر مازال األسرة داخل األدوار توزیع

 متذبذبة األدوار هذه تجعل التي التقلیدیة الترسبات من عوامل
 واضحة وغیر «)15(.

 نتیجة األسرة وظیفة و بنیة على حدثت التي التغیرات فرغم
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 إال والحاالت األدوار مستوى على خاصة و للعمل المرأة خروج
 األعمال مسؤولیة المرأة تحمل التقلیدیة القیم تلك مازالت انه

 یحدث قد الذي الدور ازدواجیة برغم األطفال ورعایة المنزلیة
 1984 عام استرالیا في أجري بحث وضع دون وظیفتها في خال

 المرأة و الرجل أن یرون المبحوثین من % 84 أن إلى توصل
 االتجاهات في التحول هذا و المنزلیة المهام یتقاسما أن ینبغي



 أكثر أصبحوا قد الرجال أن تكشف أخرى دراسات تدعمه
 الطهي و األطفال رعایة مثل المنزلیة األعمال في مشاركة
 لتسوقوا الصحون وغسل «) خارج العمل تقسیم عن أما ،) 16
 من المرأة إلیه توصلت ما رغم بحیث وممیزا واضحا كان المنزل
 لكفاءاتها عدیدة مرات إثباتها من وبرغم عالیة علمیة درجات
 النسق نظر في تبقى أنها إال العمل، سوق میادین في وقدراتها
 والفكریة الجسمیة الرجل إمكانیات أمام ناقصة القیمي
 كالتعلیم مؤنثة قطاعات يف یعملن النساء أغلبیة نجد لذلك

 المرتبة في تعمل القطاعات هذه في وحتى والخدمات، والتمریض
 أو سكرتیرة أو مدیر كنائبة الرجل بعد المهني السلم في الثانیة

 العاملة للید المجتمع نظر في اإلنتاجیة القیمة ألن ممرضة
 والعوامل الفیزیولوجیة للعوامل نتیجة ضعیفة النسویة
 كل ورغم ككل، المجتمع یعیشها التي الجتماعیةوا الثقافیة

 تلتحق أن استطاعت أنها إال المرأة على المفروض الحصار هذا
 الرجال على حكرا كانت بأعمال » أن اآلن الصعب من أصبح و

 النساء بین المشاركة هذه وحدهم، الرجال تخص مهنة نجد
 راعوالص التنافس حدة زیادة إلى أدت المهن نفس في الرجال و

 بینهما «)17 ( .
 :األبناء على أثره و المرأة عمل
 أكثرها و أألسریة الروابط أقوى من باألبناء ألم عالقة تعتبر

 التي أمه یجد العالم لهذا خروجه بمجرد فالطفل حساسیة،
 المدرسة في و یكبر، حتى راحته على تسهر و وتغذیه تحمله
 النتائج خالل من متابعته و له الدروس باستذكار األم تقوم

 و األسرة وظائف تغیرت للعمل المرأة خرجت لما و الدراسیة،
 األمهات معظم اتجهت بحیث باألطفال العنایة مشكلة ظهرت

 المربیات أیدي بین أطفالهن لوضع الحضانة دور إلى العامالت
 أصبحت لذلك العمل فترة طوال » وتربیتهم األطفال رعایة
 قبل ذي من نجاحا أقل بهم نایةوالع «) المرأة فانشغال ،) 18

 اإلهمال من بنوع یشعرهم أوالدها و بیتها عن طویلة لساعات
 خاصة الفیزیولوجي نحوهم و شخصیتهم على یؤثر هذا و



 الدكتورة قامت المجال هذا في و الوالدة، من األولى األشهر في
 و المشتغالت األمهات أبناء بین للمقارنة بدراسة قندیل بثینة
 توصلت قد و شخصیتهم نواحي بعض حیث من شتغالتالم غیر
 الیومي األم غیاب زاد كلما یقل المشتغالت أبناء تكیف أن على
 أكثر المشتغالت األمهات أبناء أن تبین كما ساعات خمس عن

 غیرهم من طموحا «) المناطق في العاملة األم تلجأ ما غالبا و ) 19
 إلى یصل حتى أبنائها لرعایة الحضانة دور إلى الحضریة

 المرأة تتجه حین في بالمدرسة االلتحاق من یمكنه الذي السن
 في الدراسات إحدى بینت قد ة األقارب إلى الفقیرة و الریفیة

 إما یعتمدن العامالت األمهات من % 78 أن العربیة المجتمعات
 خالل غیابهن أثناء أبنائهن رعایة في الخدم أو األقارب على

 العمل فترة «)20(.
 ألن األبناء، بإهمال شعورا تولد العمل عن األم غیاب فترة إن

 مركزة رعایة إلى یحتاجون التمدرس قبل ما سن في األبناء
 » المرأة حول أجریت التي الدراسات من الكثیر أظهرت إذ

 سلبیة و قویة عالقة العمر من السادسة دون األطفال لوجود
 العمل قوة في المرأة بمشاركة «)21 (.

 بالمرأة تتعلق بهم االهتمام و األبناء مشاكل أن یرى من اكهن
 دراسة في و معهم، تقیمها التي العالقة طبیعة و نفسها العاملة
 الطبقتین في األمهات غالبیة أن تبین مصر في أجریت أخرى

 على یؤثر المرأة عمل أن یعتقدن % 73 والدنیا % 68 المتوسطة
 من تمكنهن عدم األمهات ههذ ترى حیث سلبیا تأثیرا األطفال

 یجعل كما الكامل الوجه على أطفالهن نحو بالتزاماتهن القیام
 لطول النفسیة و االجتماعیة المادیة لألخطار عرضة األطفال
 البیت عن األم غیاب فترة «) البیت عن العاملة األم غیاب فطول ) 22

 فئة منهم یجعل المراهقین والكبار الصغار أبنائها عن ابتعادها و
 عاشوا الذین األطفال أن عدیدة دراسات أثبتت حیث متمیزة،

 و اللغویة المهارات حیث من أضعف و ذكاء أقل هم المؤسسات في
 الخارجي المحیط مع االجتماعیة العالقات تحقیق في قدرة أقل
 فعمل النفسیة، لالضطرابات عرضة أكثر یجعلهم ما وهذا



 في سلبیة أثارا یترك الدراسات تشیر كما المتزوجة المرأة
 الزوجیة العالقات في و لألطفال االجتماعیة التنشئة عملیة

 األبناء على األم عمل تأثیر یقتصر وال ذاته المنزل تدبیر في و
 تجعل التي العوامل أحد )األم عمل( أصبح بل فقط الشكل بهذا

 الطعام إعداد و المنزل ترتیب في للمسؤولیة تحمال أكثر األبناء
 .سنا األقل اإلخوة رعایة وحتى

 كبیرا جدال أثار األمهات منهن خاصة و النساء اشتغال إن
 بین من و معارض و مؤید بین النتائج في متضاربة دراسات و

 البریطانیة الباحثة هؤالء » بیتس باوال « قوة بكل هاجمت التي
 بعد أطفالهن ترك عند باألنانیة واتهمتهن العامالت األمهات

 یجعلهن العمل و األمومة بین الجمع أن الباحثة عتقدوت الوالدة
 فاألطفال حقه، إلحداهما یعطین ال و منهما أیا یتقن ال

 لیشموا مبرمجون فهم مستمرة، بصفة أمهاتهم إلى یحتاجون
 الباحثة تقول و بهن یحسوا و یلمسونهن و أمهاتهم » رعایة إن

 وقتك من الكثیر تأخذ بذاتها قائمة مهنة وتربیتهم أألطفال
 بالذنب الشعور فاحتملي بهذا تسلمي لم إن و جهدك، و «)23( ،

 قد و الالمتناهیة، المنزلیة األعباء و للمشاكل تفادیا و كذلك
 الدوام على العامالت النساء أن عربیة و عالمیة دراسات أثبتت

 مقارنة نسبیا متأخرة سن في األول طفلهن ینجبن و یتزوجن
 االجتماعیة الخبیرة قامت لقد و البیت في الماكثات بالنساء

 » إیدالین « الحرة باألعمال المرأة انشغال حول بدراسة أمریكا في
 مستواهم رفع في لتساعده زوجها و وأبناءها بیتها ورائها تاركة

 الخبیرة توصلت و المعیشي » لزوم ضرورة أثبتت التجارب إن
 بین الكبیر لفارقا فإن أوالدها تربیة على إشرافها و لبیتها األم

 الماضي للجیل الخلقي المستوى و الجیل لهذا الخلقي المستوى
 تركته و طفلها أهملت و بیتها هجرت األم أن إلى مرجعه إنما

 تربیته یحسن ال من إلى «)24(.
 وهاملین هوفمان الباحثان توصل ذلك من العكس لعل و

 »hoffman and hamlin« قیم ظهور في یساهم العمل أن إلى
 أن حیث األطفال بتنشئة تتعلق التي تلك خاصة و جدیدة



 نادیة فرحات .أ
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 تعكسه یجعلها والوعي الخبرة و بالنضج العاملة المرأة إحساس
 همسلوكیات على ینعكس مما أبنائها مع تعاملها على «) إن ،) 25

 مجتمعات اختالف إلى یرجع الدراسات نتائج في التضارب
 والثقافیة واالقتصادیة االجتماعیة األوضاع وباختالف البحث،

 أن بما و ذاك، أو المجتمع هذا ومواقف سلوكیات تحكم التي
 المجتمع في عنها تماما تختلف العربي المجتمع خصوصیات

 حال هو افم متضاربة، النتائج ستكون بالضرورة الغربي
 عرف -الجزائري المجتمع– وأنه خاصة الجزائر في المرأة عمل

 لذلك علیه، تسیر الذي النسق هزت شدیدة اضطرابات و تقلبات
 المرأة دخول باب من التغیرات هذه لمعرفة الدراسة هذه كانت

 .أسرتها على وانعكاسه العمل سوق إلى الجزائریة
 االجتماعیة و لقرابیةا عالقاتها على المرأة عمل أثر :رابعا
 بنیویة تغیرات حدوث إلى أدى العمل إلى المرأة خروج إن

 المجتمع إلى تمتد التغیرات هذه و األسرة في ووظیفیة
 في النظر إعادة إلیها حتم العمل إلى فخروجها الخارجي،
 مع تتكیف أن أجل من الجیران مع أو األقارب مع سواء عالقاتها
 متعددة عالقات تربطها أصبحت اعمله فبحكم الجدید وضعها
 ففي االجتماعیة، المسائل و بالحیاة أكثر معرفة من مكنتها

 الثقافیة و السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة التغیرات ظل
 الشاملة التنمیة مفهوم أصبح التحدیث و التصنیع أحدثها التي

 دخولها ولعل الحیاة، مجاالت مختلف في المرأة بتنمیة مقرون
 المرأة خروج لكن و التنمیة، تحقیق عوامل أحد العمل سوق لىإ

 في تتخبط جعلها أطفال لها التي المتزوجة خاصة و العمل إلى
 الطبیعي دورها خاصة دورها تعقد نتیجة المشاكل من جملة

 الجهد و التركیز و االهتمام كل یستدعي الذي -األمومة–
 وجیرانها أقاربها إلى ماسة حاجة في الیوم المرأة أصبحت لذلك
 ترك الوظیفي عملها علیها حتم بحیث مضى وقت أي من

 الیوم، خالل ساعات طیلة عملها لممارسة الصغار خاصة أبنائها



 األقارب و األهل عند أو الجیران عند أبناءها وضع إلى فاضطرت
 أن الدراسات أثبتت لقد و الحي، نفس في یقطنون كانوا إذا

 دینامیكیتها، في جدیدا نمطا عرفت القرابیة العالقات شبكة
 الشعبیة األوساط في العائلي التضامن أهمیة بینت بحیث

 العاطفي بعدها في فقط لیست الحضریة المناطق في كذا و
 هاما رهانا المنزلي العمل فیهل یشكل التضامن من شبه إنما
 بالقرب یقطن العینة نساء فمعظم اإلعانة أشكال جانب إلى
 و المنزل بأعمال تقمن األمهات أصبحت یثبح أمهاتهن من

 اللواتي النساء حالة في فمثال بناتهن بیوت في األبناء رعایة
 في الدوریات هذه تكون عندما و التناوب، و بالدوریات تعملن

 وغیاب لغیابهن نظرا النساء هؤالء أمهات فإن الباكر الصباح
 تهنبنا منازل إلى یتوجهن اللواتي هن العمل في أزواجهن
 للمدرسة، بهم ویبعثن الفطور لهم یحضرن األطفال یوقظن
 تكتسي بناتهن و األمهات بین التقارب استراتیجیات فإن ولذلك
 مالیة ظروفا تعیش التي السوسیومهنیة الفئات في خاصا بعدا
 ومادیة » الصعب من تجعل األزواج و النساء عمل أوقات مثال

 األطفال نةحضا مؤسسات إلى الكلي اللجوء «)26(.
 تنظیم في كبیرا كان أمهاتهن على الزوجات اعتماد إن

 األعمال في األزواج مساعدة ألن والمنزلیة المهنیة حیاتهن
 والفئة االجتماعیة بالطبقة مرتبطة و ضعیفة تبقى المنزلیة

 األسرة عن قیل ما فبرغم إلیها، ینتمون التي السوسیومهنیة
ضعافها النوویة  من األقارب خاصة یةالقراب للروابط وإ

 حاجیات قضاء في البیت عن غیابها یعوضون حیث األم جهة
 إهمالها من المحتملة المشاكل تلك العاملة األم لتجنب البیت

 .المنزلیة لألعمال الالإرادي
 باإلیجاز تمیزت فقد جیرانها مع العاملة المرأة عالقات أما

 مع تلغو و لمتتك ألن الكافي الوقت لدیها یعد لم بحیث الشدید
 مواضیع حتى و سطحیة، و محدودة عالقاتها فأصبحت جاراتها
 ومن البیت، في الماكثات فیها تتكلم التي نفسها تعد لم الحدیث

 جاراتها إلى ماسة بحاجة العاملة المرأة أصبحت أخرى جهة



 كانت إذا خاصة العمل ساعات طیلة لها أبنائها رعایة أجل من
 إلى إضافة زوجها أهل و أهلها عن بعید مكان في العاملة المرأة
 فأصبحت إقامتها، عن بعیدا یكون ما غالبا الذي عملها مكان
 و الغضب مشاعر بدل االحترام و الحب مشاعر لجاراتها تكن
 تافهة ألسباب بینهن تقع التي المشاكل جراء من الحسد و الكره
 رأةالم استطاعت فإن العمل محیط في أما األحیان، من كثیر في

 العالقة هذه تقوم حیث زمیالتها مع شخصیة عالقات تشكل
 عائلي جو خلق اجل من المتبادل التعاون و االحترام أساس على

 قبل من المطلوبة اإلنتاجیة تحقیق و االستقرار على یساعد
 في تمارسها التي األدوار و المرأة مكانة إن المشغلة، المؤسسة
 العالقات شبكة تشكیل إعادة علیها حتمت المعاصرة مجتمعاتنا

 .الجدید الوضع مع التكیف أجل من األسریة و االجتماعیة
 :المنزلي االقتصاد على المرأة خروج أثر :خامسا

 بحیث االقتصادي بالعامل للعمل المرأة خروج ارتبط لقد
 الشاق دورها جانب إلى إضافیا دورا العاملة المرأة تحملت
 المعیشي المستوى رفع وراء سعیا لالمنز  تدبیر و األطفال لرعایة
 الملبس لوازم من أطفالها یحتاجه ما كل تلبیة و لألسرة
 المنزل في مجبرة تركتهم إن فهي المدرسیة، األدوات و والغذاء

 تحقیق على تسهر أخرى جهة من فهي عملها ساعات طیلة
 أثبتت ولقد.النفسیة و االجتماعیة بالتالي و المادیة راحتهم
 اللواتي العامالت معظم أن عربیة و عالمیة یرةكث دراسات
 الدافع هو األول دافعهن كان إنما العمل میادین إلى خرجن

 أجل من العمل إلى الحاجة اضطرتهن بحیث االقتصادي،
 األسر معظم أن و خاصة األسرة میزانیة في أزواجهن مساعدة
 دخلها بانخفاض تتمیز التي الضعیفة الطبقات إلى تنتمي
 العالم یعیشها التي االقتصادیة و االجتماعیة التحوالت نتیجة

 الخصوصیات االعتبار بعین األخذ دون العولمة فكرة انتشار و
 .مجتمع لكل التاریخیة و االجتماعیة و الثقافیة

 حول حسون زهري تماضر الدكتورة أجرتها دراسة ففي
 أن إلى توصلت األسري التماسك على العاملة المرأة تأثیر



 كان لها المعیشي المستوى وتحسین األسرة دخل زیادة في غبةالر 
 لمزاولة العامالت السیدات أغلبیة دفع الذي الرئیسي السبب
 الطبقات إلى ینتمین اللواتي خاصة المنزل خارج مأجور عمل

 88 تفوق بنسبة والمتوسط المنخفض الدخل ذات % ) في و ) 27
 السوریة المدارس بطال انطباع حول مخود مالك بها قام دراسة
 عمل یؤیدون الطالب من % 73.2 أن تبین المرأة عمل نحو
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 دراسة في و للعائلة، المادي الوضع تحسین إلى یؤدي ألنه المرأة
 النساء أن إلى توصل العربي المغرب في اهللا فضل اللطیف لعبد

 ال فعندما المادیة، الحاجة ضغط تحت للعمل دفعن العامالت
 تجد فإنها عیشها لقمة في علیها تعتمد عائلة أو رجال المرأة تجد

 ینتمین أغلبیتهن ألن العمل إلى الخروج على مجبرة نفسها
 الكادحة الطبقة إلى «) في تضعهم أوالد لها التي خاصة فالمرأة ) 28

 و تعبها تفضل فهي الشخصیة، مصلحتها لقب العلیا المصلحة
 خالل من نفسها في تفكر وبعده أبنائها راحة أجل من شقاؤها
 ضد تأمین صك و أمان سند تعتبره الذي الخارجي عملها
 في األسرة اقتصاد على المرأة تأثیر هل لكن و الزمان، عوادي

 یرفع الخارجي عملها هل بمعنى إیجابیا؟ یكون األحوال كل
 المعیشي؟ مستواها یحسن و دائما سرةاأل دخل

 إضافیة نفقات األسرة على یلقي العمل إلى المرأة خروج إن
 غیاب حالة في األوالد یرعین اللواتي المربیات أن حیث كثیرة،

 تستدعي كما األسرة میزانیة في تكلفة یستدعین أمهاتهن
 أخرى تكلفة أیضا الصغار األوالد إلیها ترسل التي الحضانات

 المالبس تنظیف على یسهرون الذین الخدم أجور إلى افةإض
 لدیهن اللواتي أما المنزل، شؤون ببعض القیام و والحجرات

 الصناعیة األلبان شراء إلى منهن العاملة فتضطر رضع أطفال
 من و األسرة میزانیة إلى تضاف أخرى تكلفة هذه و البدیلة

 االقتصادي ظورالمن ناحیة » زوجها حقوق في المرأة تقصیر فإن
 إنتاجیة على یؤثر موقف من أكثر في اإلیضاح سبق كما

 العنایة ال و األمن ال البیت في یجد لكم حیث العمل، في الرجل



 مشغوال العمل في هو و فیكون المستقرة، األمور ال و الكافیة
 ومشاكله بالبیت «) على البیت خارج المرأة عمل أثر عن و ) 29

 المرأة خروج على عدیدة دراسات یتأجر  القومي االقتصاد
 الرجل عمل صمیم من هي و تناسبها ال التي المجاالت في للعمل

 ما إذا ضعیفة المرأة إنتاجیة أن مؤداها نتیجة إلى خلصت و
 30 (التالیة لألسباب الرجل بإنتاجیة قورنت (:
 ما و الوالدة جراء من للمرأة تمنح التي اإلجازات كثرة .1

 أقل المرأة عمل/یوم إنتاجیة یجعل عفاتمضا من تسببها
 القرآن أشار لقد و للرجل، عمل/یوم إنتاجیة من بمراحل
 تعالى اهللا قول في والوالدة الحمل آالم إلى الكریم » أمه حملته

 عامین في فصاله و وهن على وهنا «)31(.
 و قلیلة إنتاجیتها یجعل الحیض فترو أثناء المرأة تعب .2

 الطب علماء ویقول الرجل، بإنتاجیة قورنت ما إذا جدا ضعیفة
 ما هذا و شدیدة آالم إلى یتعرضن الحالة هذه في النساء أن

نتاجیتهن أدائهن في انخفاضا یسبب  .وإ
 لمرافقة أو الطفل لرعایة للمرأة تمنح التي اإلجازات كثرة .3

 االنقطاع ألن العمل أداء في ومهارتها خبرتها من تقلل الزوج
 .الخبرة یضعف العمل عن المتكرر

 المعیشة تكالیف زیادة إلى العمل إلى المرأة خروج یؤدي .4
 األغذیة صناعات إیجاد في یتمثل هذا و القومي، المستوى على

 و الجاهزة المالبس بعض و المحفوظة المشروبات و المحفوظة
 المأكوالت بعض أسعار إلى تزید حكمها في ما و الصناعات هذه

 أن لو الزیادة هذه توفر أن یمكن كما البسوالم المشروبات و
 .الصناعة بهذه قامت و البیت في استقرت المرأة
 اتخاذ في نسبیا التهاون إلى للمرأة العاطفي التكوین یؤدي .5

 المهملین و والمقصرین المخالفین العاملین ضد العقاب قرارات
 .اإلنتاجیة ضعف إلى األحیان من كثیر إلى یؤدي مما
 یؤدي الشاقة اإلنتاجیة العمل میادین في المرأةب الزج إن
 أن یؤكد ما وهذا اإلنتاج، ضعف و اإلنتاجیة انخفاض إلى

 خروجها مجرد على تقتصر ال عامة المجتمع و المرأة تنمیة



 مما تعلیمها و تثقیفها ینبغي إنما العمل مجاالت مختلف إلى
 و تهم،تنشئ و ألبنائها ورعایتها تربیتها على إیجابیا ینعكس
 المرأة عمل من الشباب موقف حول دراسة في » االتجاه أن حیث
 تكن أن إلى یدعو اتجاه الشباب بین المرأة أوضاع تنمیة نحو
 بالنهوض كمیة منها أكثر نوعیة و كیفیة التنمیة هذه

 اتجاه موقفهم كان لذلك للمرأة، والثقافي التعلیمي بالمستوى
 46.43 بنسبة سلبي موقف النساء اشتغال %«)32(

 دخل في جهة من زاد للعمل المرأة خروج فإن العموم وعلى
 في وتساهم األسرة میزانیة في المشاركة وبالتالي األسرة
 للعمل خروجها زاد أخرى جهة ومن لها، المعیشي المستوى ارتفاع

 ومؤسساتاجتماعیة أشخاص استخدام إلى تضطر الراحلة، من
 أخرى تكلفة وهذه سعار،أ مقابل نقصها تعویض في تساعدها

 التجمیل وأدوات المالبس إلى إضافة األسرة میزانیة حساب على
 .عملها إلى خروجها قبل وتستعملها لشرائها المرأة تضطر التي
 وعلى األسرة اقتصاد على إیجابیا یؤثر المرأة عمل فهل

 علیه تجیب ما هذا سلبا؟ فیها یؤثر أم عامة القومي االقتصاد
 .االمبریقیة األبحاث خالل من لمیةالع الدراسات

 .المجتمع و األسرة على المرأة عمل أثر :سادسا
 لها تعرض التي التكنولوجیة و االجتماعیة التغیرات إن

 بصفة العائلیة الحیاة على كبیر انعكاس لها كان المجتمع
 عدة أحدث البیت خارج العمل على األم الزوجة فإقبال عامة،
 تلك األم تعد لم حیث الحضریة ةاألسر  محیط في تغیرات
 أسرة داخل مكانة على الحصول إلى تسعى التي الوالدة الزوجة
 منهم، الذكور خاصة األبناء من كبیر عدد بإنجاب زوجها

 وخارجها األسرة داخل االجتماعیة مكانتها تعزز أصبحت بل
 یترك ال و وقتها معظم یأخذ الذي الخارجي للعمل بممارستها

 السباقة فأصبحت ورعایتهم، أبناءها لتربیة الواسع المجال لها
 الحمل، منع وسائل لمختلف باستعمالها نسلها تحدید إلى
 االقتصادیة وشؤونه المجتمع أعمال في المرأة مساهمة أن وبما

 عن فصله یمكن ال شیئا أصبح والسیاسیة واالجتماعیة



 العامالت النساء من الكثیر لجأت والتمدن، التحدیث عملیة
 تطورها أمام عائقا یشكلون ألنهم موالیدها عدد تخفیض إلى
 أن میدانیة دراسة بینت قد و » المرأة عمل عدم أسباب أهم من
 من األولى المرتبة السبب هذا احتل حیث األطفال عدد كثرة
 یقارب ما أي % 46 سجلت حیث الزوجة، عمل عدم أسباب بین

 العینة أفراد عدد نصف «)33(.
 العمل– المیدانین في المرأة تعیشها التي جدیدةال فالشروط
 وتقلیصه األسرة حجم على وضعها تفرض – األسرة و المهني
 بینهما التوازن تحقیق أجل من » علیها إذا جدا معقد المرأة فدور

 المتعددة البیت أشغال بین التوفیق أجل من قواها بكل تعمل أن
 العاملة لزوجةا ترفض ما فكثیرا لذلك البیت، خارج والعمل
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 إلى منهن الغالبیة تتعمد كما األطفال من المزید إنجاب
 التحاقها من عدة لسنوات وذلك والعمل اإلنجاب فكرة طرح
 بالعمل «) الفترات وطول المرأة عمل بین القائمة فالعالقة ،) 34

 أن الدراسات أوضحت وقد سلبیة عالقة هي الحمل بین
 أو الحاضر أو الماضي في سواء العمل قوة في أةالمر  مشاركة

 ترتبط أنها أو بخصوبتها عكسیا ارتباطا یرتبط المستقبل
 ولقد ...الحمل منع لوسائل المرأة باستعمال مباشر بشكل
 الالتینیة أمریكا في الدیمغرافي المركز بیانات تحلیل أوضح
 مستویات أقل أن معینة مهنیة فئات في المرأة عمالة حول

 التخصصیة المهن في یعملن الالتي النساء بین توجد الخصوبة
 المناطق في نجده ما هذا الموظفات مهنة وفي اإلدارة وفي

 تظهر حیث األمر، فیختلف الریفیة المناطق في أما الحضریة،
 ترغب حیث والخصوبة المرأة عمالة بین اإلیجابیة العالقة
 للدخل مصدرا لیكونوا األطفال من مزید إنجاب في األسرة
 النساء معظم أ، إلى إضافة المنخفض، الدخل ذوي عند خاصة

 كبیرة بدرجة للعمل المادیة الحاجة أرغمتهن العامالت
 النساء أن كما الخصوبة قرارات على عملها یؤثر ال لذلك



 الالئي النساء خصوبة الفعلیة خصوبتهن تفوق تعلیما األقل
 .عالي تعلیمي مستوى ولهن یعملن
 عدة أقیمت األطفال عدد و األم عمل بین العالقة طارإ وفي

 أن بینت حیث نام بلد 60 على أجریت دراسة بینها من و دراسات
 األطفال من أقل عدد إلنجاب تمیل البیت خارج تعمل التي المرأة
 ومن ....والمزارع الحقول في أو البیت داخل تعمل التي من أكثر
 تجمیع إلى تهدف أخرى عامة دراسة بینت أخرى ناحیة
 المرأة عمل أن العالم أنحاء كافة من المیدانیة الدراسات نتائج
 0.5 حوالي بمتوسط و الخصوبة معدل انخفاض إلى یؤدي

 فقط طفل «) مع یتناسب أن یجب للمرأة اإلنتاجي فالعمل ، ) 35
 المستدیم غیابها مصدر هو ذاك یكون ما فغالبا اإلنجابي، عملها

 یضعف ما هذا و المنزلیة الرعایة عاتسا لطول عملها عن
 المرأة عمل حول األردن في أقیمت دراسة في و إنتاجیتها، من

 للنساء المفضلة الخصوبة حجم متوسط أن تبین وخصوبتها
 أن یتضح لذا و العامالت لغیر طفل 61 و مولود 4.4 العامالت

 علیه هو مما أقل العامالت اإلناث لدى المفضلة الخصوبة حجم
 منطقیة و معقولة نتیجة هذه و العامالت غیر اإلناث عند
 بسوق البقاء فأما واضحة، خیارات أمام یضعها المرأة عمل ألن

 العمل سوق ترك أو اإلنجابي، سلوكها ضبط بالتالي و العمل
 األطفال من الزوجان علیه یتفق الذي العدد إنجاب و « ) إن . ) 36
 عالقة دائما لیست رأةالم عمالة و األسرة حجم بین العالقة
 عوامل و ظروف إألى تخضع ألنها سلبیة عالقة أو إیجابیة
 .العالقة طبیعة لتبرز بینها فیما تتفاعل مختلفة

 جاءت الخصوبة بمعدل المرأة عمل تربط التي الدالئل إن
 نتائج وتایالند تركیا في دراسات أثبتت بحیث متضاربة
 حجم أن إال معنده لعمل المرأة خروج رغم بحیث عكسیة
 المرأة عند مرتفعا الزال األطفال وعدد ینقص لم األسرة
 .الشاقة األسریة و المهنیة ظروفها رغم العاملة
 علیها وانعكاساته للعمل المرأة خروج :سابعا

 كیفیة حول دائما صراعا لدیها ولد للعمل المرأة خروج إن



 بین التوفیق الخارجي، العمل و المنزلي العمل بین التوفیق
 تمارسها التي اإلنتاج عملیة و المنزلیة األعمال و األطفال رعایة

 على التردد إلى العاملة األم فتضطر المهني نشاطها خالل من
 عدد یزداد عندما األمر یتعقد و أطفالها لمتابعة المدرسة و البیت

 العمل عن التوقف إلى األمهات من الكثیر تلجأ لذلك األبناء،
 أداء في عجزها تثبت بذلك فهي أطفالهن، ألجل منهن تضحیة
 في حتى و بل _المحضونین أطفالها تنشئة-األساسیة مهمتها
 النفساني و الجسماني اإلرهاق نتیجة البیتیة شؤونها تدبیر
 أي تتقن ال یجعلها معا الدورین فتعارض له، تتعرض الذي

 لدوافع االستجابة بین الصراع یكثر أخرى جهة ومن منهما،
 و المنتجین صف في المرموقة المكانة تحقیق و للنجاح حالطمو 
 ألن األمومة نداء بین » طبائعهن و الجسماني نمائهن في النساء

 و األمومة وظائف في رامقا تخصصا متخصصات عقلیاتهن و
 أخرى طریقة بأیة المرأة توظفت فإذا األسرة، و المنزل رعایة
 یهدد بل حسب،ف الضروریة األنثویة صفاتها یهدد ال فهذا
 دراسة في و ،) 37 (حیاتها وحتى صحتها و فكرها سالمة أیضا

chambat de lauve دیلوف شامبا فریق أجراها سوسیولوجیة 
 الظاهرة لتوضیح االجتماعیة الطبقات جمیع في المرأة عمل عن
 اآلتیة : » خصوصا لمهمتها كلیا التفرغ ترى ما نادرا المرأة إن

 و رعایتها، إلى بحاجة الصغار أطفالها ونیك التي الفترة أثناء
 الخطأ من و الحاجة، ضغط تحت ذلك تفعل فإنما فعلت لئن

 العائلي دورها عن المرأة من كلي تخلي هناك بأن االعتقاد «)38(
 تسلك والبیت المهنیة حیاتها بین للتوفیق محاوالتها في فالمرأة
 .مضى وقت أي من أكثر وجادا صعبا طریقا

 على یعمل كما اضطرابا لها یسبب للعمل لمرأةا خروج إن
 على لقدرة وفقدان النفس ضبط عدم و جهدها تشتیت
 إضافة العامالت، معظم تعیشه الذي المستمر القلق و التركیز

 خاصة مشاكل من تواجهه ما و الفیزیولوجیة الحالة على
 في حیث الوالدة و الحمل فترة فمثال العضوي، وبتركیبها بها
 هي و خاصة حیاتها في المراحل أصعب تالقي بالذات ترةالف هذه



 مع خارجه، و البیت داخل مسؤولة وعاملة أم و زوجة بمثابة
 اإلرهاق من یشتكین العامالت النساء من العظمى الغالبیة أن

 في خاصة العمل، أثناء له یتعرضن الذي الذهني و الجسماني
 المرأة أداء على رتؤث التي و المرهقة، و الخطرة الصناعات مجال

 ظهرت لذلك وجه أكمل على األسرة في التربویة لوظیفتها
 المجال له الرجل و البیت مملكتها المرأة أن بفكرة تنادي تیارات

 المستویات یهدد كخطر النساء توظیف إلى ینظر إذ الخارجي،
 الذاتي االحترام و لألسرة االقتصادیة األسس و األخالقیة
 أنها إال العاملة المرأة منها تعاني التي فالظرو  ورغم للرجال،

 میدان دخولها خالل من الكثیر لنفسها تحقق أن استطاعت
 أسرتها، عن بعیدا الخارجي للعالم ومواجهتها اإلنتاجي العمل

 علیها، السیطرة و المخاوف دفع على المرأة اشتغال ساعد فقد
 و انفسه المرأة على العمل أثر الفتاح عبد كامیلیا وحصرت

 39 (في ذلك (:
 .القضیب كسد مشكلة حل على یساعدها المرأة اشتغال -
 .اللبیدیة الروابط عن التخلي على یساعدها المرأة اشتغال -
 .والملل الفراغ على التغلب في یساعدها المرأة اشتغال -
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 .بالتبعیة المرأة شعور من یخفف الخارجي عملال -
 بخروجها المرأة علیه تحصلت الذي االقتصادي فاالستقالل

 تتمتع فأصبحت سلطتها من زاد و مكانتها دعم العمل إلى
 لكن و المجاالت مختلف في السلطة و النفوذ من محترم بمقدار

 نم المستوى بنفس یتمتعن العامالت النساء كل أن یعني ال هذا
 تعیش الزالت من العامالت من هناك توجد بل القرار، اتخاذ
 القرارات اتخاذ أو بالرأي سواء واستبداده الزوج سیطرة تحت

 ذلك رغم و تتقاضاها، التي األجور مسألة في وحتى األسریة،
 ستتحصل فإنها العمل و التعلیم في حقها على فبحصولها

 شخصیتها كیدوتأ ذاتها عن للتعبیر الكاملة الحریة على
 على أثار عنه تولد للعمل المرأة فخروج عائلته و زوجها أمام



 كان األثر هذا هل لكن ومجتمعها، أسرتها على و نفسها المرأة
 هو كیف و ذلك، تحدد التي العوامل هي ما و سلبیا أم إیجابیا

 االقتصادیة التغیرات خضم في الجزائریة العاملة المرأة حال
 األثر للعمل كان هل و المجتمع؟ یعیشها التي واالجتماعیة

 العكس؟ أم المهنیة حیاتها و األسریة حیاتها على اإلیجابي
 المجتمع على المرأة عمل اثر :ثامنا

 ویتحقق ألفرادها أفضل حیاة ضمان إلى المجتمعات كل تتطلع
 بحیث ونساء رجاال والبشریة المادیة طاقاتها كل بتجنید ذلك
 وصلت بعدما التنمویة العملیة في مرأةال دور تجاهل یمكن ال

 مجتمعها تطور في بمجهودها وساهمت مختلفة مناصب إلى
 على سلبیة آثار له البعض نظر في المرأة عمل أن إال وتقدمه،
 كانت التي العمل میادین إلى خروجها ساهم بحیث المجتمع

 إذا العاملة المرأة أن الدراسات بینت للرجال،كما مخصصة
 في استرخاء و تهاونا أكثر أصبحت أوالدا أنجبت و تزوجت ما

 متمثلة عدیدة ظواهر عنه نتج و العملیة، بمسؤولیاتها القیام
 العمل عن واالنقطاع والغیاب التأخر كثرة و انتظامها عدم في

 شكایاتها كثرت فقد األسریة ظروفها بسبب عذر، بغیر أو بعذر
 یخلق مما المحددة یدمواع قبل االنصراف في رغبتها و إجازاتها و

 عملها على یؤثر ما هذا و الزمالء و المسؤولین مع مشاكل لها
 .بالسلب

 في علیه كانت مثلما الزواج تقبل ال أصبحت المرأة أن فنجد
 أو ترفض قد فنجدها المهني، مستقبلها تضمن أن بعد إال السابق
 .الخاصة لشروطها وفقا إال متزوجة تبقى أو تتزوج

 المجتمع على المرأة عمل آثار حول والمواقف راءاآل تضارب إن
 لمتغیرات خاضعة هي إنما للعمل المرأة خروج ظاهرة أن لتفسر

 النسق دور في شك وال األثر، ذلك تحدد عدیدة وعوامل
 في العاملة المرأة مشاركة مدى تحدید في والثقافي القیمي
 لها عائقا تقف أنها أو التنمیة عملیة ، » تمارس الثقافیة فالقیم
 القیم تمثل حیث المجتمع، داخل التنمیة عملیة في فعاال دورا

 التنمیة جهود أمام خطیرا عائقا السلبیة «) األبعاد تبرز هنا و) 40



 النسویة، خاصة و العاملة بالقوة عالقتها في للتنمیة الثقافیة
 فتعتبر المرأة، تؤید للمجتمع الثقافیة القیم كانت إذا حیث
 عائقا تقف كانت إذا أما مقدر، مجهودها و نتاجیة،إ ذو عملها
 یعد و فیهم، المرغوب غیر ضمن المرأة عمل فیصنف عملها، أمام

 غنى في المجتمع و األسرة ونزاعات لمشاكل مولد المهني عملها
 .تماما عنها
 الحسن إحسان محمد وحسب ، » كما المتزوجة المرأة عمل فإن

 عملیة في سلبیة آثارا یترك یةالعلم األبحاث و الدراسات تشیر
 ذاته، المنزل تدبیر في و الزوجیة، العالقات وفي األطفال تنشئة

 المعاصرة، العراقیة العائلة في جلیة السلبیة اآلثار هذه وتظهر
 تساعد التي الحدیثة البیتیة اللوازم و األجهزة وجود من بالرغم
 إلى تشیر إحصائیة أدلة وهناك البیت، أمور وتدبیر إدارة على
 زیادة في فعالة مساهمة ساهم قد البیت خارج المرأة عمل أن

 العراقي المجتمع في الطالق معدالت «)41(
 األسریة العالقات نمط تغیر إلى أدى العمل على المرأة فإقبال

 أخرى، جهة من التقلیدي دورها و مكانتها وتغیر ناحیة من
 فلقد » كانت أیا– المنزل خارج العمل على المرأة إقبال تضمن
 األسریة، الظروف مع للتكیف جدیدة أنماطا -العمل دوافع
 األسریة العالقات من بدال جدیدة أنماطا تضمن كما

 األوضاع باختالف اختلفت مكانتها و ألدوارها جدیدة وأبعادا
 لألسرة االقتصادیة و االجتماعیة «)42(.

 والسیما عیااجتما الوجود إلثبات مصدرا للكثیر العمل یمثل إذا
 للواقع نتیجة )التعلیم( حقوقها بأدنى تتمتع تكن لم التي المرأة

 للتغیرات نتیجة و والسیاسي االقتصادي و والثقافي االجتماعي
 مفتوحة والعمل التعلیم میادین أصبحت المجتمع عاشها التي
 العلمیة، المیادین مختلف تغزو أن استطاعت التي المرأة أمام
 والمهنیة، أألسریة حیاتها على البلیغ ثراأل لها كان ولقد

 مسؤولیاتها بین التوفیق على قادرة العاملة المرأة تعد لم بحیث
 مشاكل خلق إلى أدى وهذا العملیة، التزاماتها و األسریة

 األسرة وظائف تغیرت بحیث األسرة خاصة و المستویین على



 إلى افةإض الزوجین، بین العمل تقسیم انهار كما فیها واألدوار
 مسؤولیاتها إهمال وبالتالي باألبناء، والرعایة االهتمام نقص
 باختالف یختلف للعمل المرأة خروج تأثیر مدى أن إال الكثیرة
 االقتصادیة والظروف إلیها، تنتمي التي االجتماعیة الطبقة

 للقیم الفعال الدور إلى إضافة ككل، المجتمع یعیشها التي
 على راضیة كانت فإذا التأثیر، طبیعة تحدید في والعادات

 إذا و إیجابي، التأثیر كان التنمیة في ومشاركتها المرأة عمل
 تقف فإنها للعمل خروجها ترفض -العادات و القیم– كانت
 مستوى على عویصة مشاكل یحدث مما وجهها، في عائق
 .واألسرة العمل

 خالصة
 مهاعال عن معزولة للعمل المرأة خروج ظاهرة دراسة یمكن ال

 في المرأة ندرس أن قبل لذلك -المجتمع و األسرة– الخارجي
 زوجة و أم هي حیث من األسرة داخل دراستها من بد ال المجتمع
 الفرعیة األنساق كل فیه تتفاعل كلي نسق المجتمع باعتبار

 حیث من المرأة موضوع عالج الذي النظري الباب بینه ما وهذا
 ما وفق خارجها و األسرة خلدا بها المكلفة والوظائف األدوار
 مكانة بدورها تحدد والتي للمجتمع الثقافیة القیم علیها تملیه
 المرأة مكانة فهم یمكن ال و جدة، تصبح أن إلى والدتها منذ المرأة

 ألن كأم، مكانتها تحدید قبل وخرجها األسرة داخل العاملة
 بعدما معقدة أصبحت العاملة للمرأة االجتماعیة الحیاة
 منهما واحد كل یستدعي كبیرین دورین مسؤولیة لتتحم
 تنتمي الذي المجتمع باختالف كبیرین فكري و عضلي جهد
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 أن إال رها،أدوا و سلوكها تحدد التي الثقافة باختالف و إلیه

 حاول التي التساؤالت من سلسة أحدثت الدورین تأدیة صعوبة
 دائرة أن و خاصة میدانیا، علیها اإلجابة الباحثین نمن الكثیر
 ظاهرة تعد ولم األسرة أفراد كل شملت أن إلى اتسعت التأثیر



 ككل المجتمع انشغال أصبحت بل فحسب بها تتعلق المرأة عمل
 جهة من األسرة وعصب جهة من المجتمع نصف باعتبارها

 خروج عن تربت التي النتائج و اآلثار أهم على للتعرف و ثانیة،
 جاءت العمل إلى لألبناء والحاضنة المتزوجة الجزائریة المرأة
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 .للدراسة

 :الهوامش
 العربیة،مركز الوحدة ركةح في دورها و المرأة آخرون، و شلق - 1

 339 ص ، 1،1982 العربیة،بیروت،ط الوحدة دراسات .
 دار ، العاملة المرأة سیكولوجیة الفتاح، عبد إبراهیم كامیلیا - 2

 85 ص ، 1984 العربیة،بیروت، النهضة -87.
 275 ص المرجع، نفس - 3 .

 يف السلطة على البیت خارج األم عمل تأثیر شیخة، المجید عبد - 4
 المجلد تربویة، دراسات األبناء، تحصیل و المنزلي العمل تقسیم و األسرة

 123 ص القاهرة، ، 1987 دیسمبر التاسع، الجزء الثاني، .
 129 ص المرجع، نفس - 5 -145.

 132 المرجع،ص نفس - 6 .
 الجامعیة،اإلسكندریة،ب،ت، المعرفة دار المجتمع، و األسرة الخولي، سناء - 7

 234 ص .
 البنوي عودة نایف - 8 ، » أبنائها نفسیة على أثره و المرأة عمل «، لةمج
 215 ص 1997 سبتمبر 26 ،سنة 122 العدد التربیة، .

 94 ص سابق، مرجع الفتاح، عبد كامیلیا - 9 .
 275 ص المرجع، نفس - 10 .

 الجامعیة، المعرفة دار االجتماعي، التغیر الخولي، سناء - 11
 219 ص ، 1993 اإلسكندریة، .

 أالنحرافي، السلوك و االجتماعیة المشاكل عیث، عاطف محمد - 12
 151 ص اإلسكندریة، الجامعیة المعرفة دار

13- André Michel, les femmes dans la cite marchande, 
P.U.F, paris, 1978, p13. 

 االجتماعي التغیر و الثقافیة التنمیة ناصر، العلیم عبد عفاف - 14



 381 ص ، 1995 الجامعیة،االسكندریةن المعرفة ألسرة،دارل -383.
 األسرة دراسة في المعاصرة االتجاهات الجمیلي، خلیل خیري - 15

 62 ص ، 1992 اإلسكندریة، الحدیث، الجامعي المكتب والطفولة، .
 المكتب متغیر، مجتمع في األسرة دعم الحبشي، جوادي بهیة - 16

 1994 الخلیج، لدول االجتماعیة شؤونال و العمل لوزراء التنفیذي ،
 245 ص .

17- Ghich coroiyn, social response to familial role change 
in Australia mariginationor or social change?, journal of 

comparative family studie, voo23, sprins, 1992,p79. 
 والمسؤولیات، لألدوار 21 القرن في األسرة إسماعیل، عزت عن نقال - 18

 159 ص سابق، مرجع التنفیذي، المكتب .
 المعرفة المجتمع،دار و األسرة آخرون، و المعطي عبد السید - 19

 16 ص ، 1995 الجامعیة،اإلسكندریة، .
 94 ص سابق، مرجع الفاتح، عبد إبراهیم كامیلیا - 20 .

 سرةاأل تماسك على المرأة عمل تأثیر حسون، الزهري تماضر - 21
 ماي، -أفریل ، 42 السنة ، 144 العدد الحیاة، و األمن العربي، المجتمع في

 51 ص ، 1994 .
 العربي،معهد الوطن في االجتماعي والتغیر المراة محمود، حسن - 22

 22 ص ، 1983 العربیة، الدراسات و البحوث .
 87 ص سابق، مرجع المجتمع، و األسرة الخولي، سناء - 23 .

 العامالت، األمهات تواجه بریطانیة باحثة الغرب، من شاهد - 24
 96 ص ت،.ب الكویتي، التحویل بنك ، 99 العدد النور، مجلة .

 ت،.ب العربي، الكتاب دار المجتمع، و البیت بین المرأة الخول، البهي - 25
 126 ص .

 215 ص ، البنوي، عودة نایف - 26 .
27- Anne manrie, daune Richard, le sexed u travail, prese 

universitaire de grenoble, 1984, pp48- 
 50 ص سابق، مرجع حسون، زهري تماضر - 28 .

 الوطن في األسرة على المرأة عمل تأثیر حسون، زهري تماضر - 29
 1996 سبتمبر،-أوت ، 20 السنة ، 238 العدد الفیصل، العربي، ، 95.



 للعمل، المرأة خروج و بیةالسل االقتصادیة اآلثار شحاتة، حسن - 30
 1991 سبتمبر ، 1213 العدد ،9 السنة دبي، بنك اإلسالمي، االقتصاد ،

 38 ص .
 40 ص المرجع، نفس - 31 -41.

 14 اآلیة لقمان، سورة - 32 .
 دار االجتماعي، التغیر و العربي الشباب محمد، علي محمد - 33

 162 ص ، 1987 اإلسكندریة، الجامعیة، المعرفة -163.
 ووظائفها، العربیة العائلة تركیب األخرس، صفوح محمد - 34

 288 ص القومي،دمشق، اإلرشاد و الثقافة وزارة منشورات .
- Andre Michel, op-cit, p13.35 

 الثالث، العالم في السكانیة المشكلة و المرأة زمالئه، و أنكر ریتشرد - 36
 التوزیع، و للنشر الثقافة دار ،)زاید أحمد.د الخولي، حسن.د شكري، علیاء(

 274 ص.ص ، 1985 -276.
 االستهالك و السكان في قراءات( األرقام وراء ما مازون، أن لري - 37
 للنشر المصریة ،الجمعیة)جبري هدارة،نادیة رمضان(،تر)والبیئة

 201 ص ، 1994 ع، العالمیة،القاهرة،ط والمعرفة -202
 حسین، عمر :ترجمة ریكا،أم في العمل و المرأة شمتس، روبرت - 38

 182 ص ، 1959 العربیة، النهضة مكتبة القاهرة .
 األصالة، الغربیة، األسرة تطورات في األفكار دور كیري، فرانس - 39

 باتنة، الدینیة، الشؤون وزارة ،2 الجزء اإلسالمي الفكر ملتقى محاضرات
 309 ص ، 1988 .
 275 ص سابق، مرجع الفتاح، عبد كامیلیا - 40 .

 البشریة، الموارد تنمیة و السكان اجتماع علم حسن، محمد حسن - 41
 307 ص ، 1992 اإلسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار .

 الطلیعة دار الزواج، و القرابة و العائلة الحسن، محمد إحسان - 42
 129 ص ، 1981 بیروت، النشر، و للطباعة .

 __90 ص آخرون، و المعطي عبد السید - 43 .


