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 :ملخص الدراسة 

تتحدد مشكمة البحث في إطار هذه الدراسة في الكشف عن عمل المرأة و أثره عمى التنشئة اإلجتماعية   
 .لمطفل 

هل يؤثر عمل المرأة عمى التنشئة :   ومن هنا جاءت دراستنا هذه لإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي
 :اإلجتماعية لمطفل؟ ولإلجابة عمى هذا التساؤل وضعنا الفرضيات الفرعية التالية

 .يؤثر عمل المرأة عمى التنشئة النفسية لمطفل .1
 .يؤثر عمل المرأة عمى سموك الطفل .2
 .يؤثر عمل المرأة عمى أساليب تعاممها مع الطفل .3

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف عمى تأثير عمل المرأة عمى التنشئة اإلجتماعية لمطفل، والتعرف عمى 
األسباب التي أدت إلى الخروج لميدان العمل، وكذا معرفة اآلثار السمبية التي تنعكس عمى األطفال من 

 .جراء عمل األم والصعوبات التي تواجهها

  ولكي يتم إختبار الفرضيات المطروحة قمنا بدراسة ميدانية في القطب الجامعي تاسوست، معتمدين عمى 
المنهج الوصفي الذي يتالئم مع طبيعة الموضوع، وعمى اإلستمارة كأداة رئيسية لجمع المعطيات والبيانات 

 مبحوثة، وقد إعتمدنا في تحميل البيانات عمى النسب 51والتي وجهت لعينة قصدية قدر عددها بـ 
 (.²كا)المئوية، كما إعتمدنا عمى إختبار 

 :  وفي األخير توصمنا إلى النتائج التالية

 أن عمل المرأة يؤثر عمى التنشئة النفسية لمطفل  . 
 أن عمل المرأة يؤثر عمى سموك الطفل. 
 أن عمل المرأة ال يؤثر عمى أساليب تعاممها مع الطفل. 
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Summary of the study : 

It is determined by the research problem in the framework of this study in the 
detection of women’s work and its impact on the socialization of child. 

Hence, this study was to answer the following main question: are women’s 
work affects the socialization of a child? And the answer to this question we 
put the following sub-hypotheses: 

1.Women’s work affects the psychological upbringing of the child. 
2. Women’s work affects the child’s behavior. 
3. Women’s work affects the methods of dealing with the child. 

This study aimed to knew the impact of the women’s work on the socialization 
of the child, also to know the reasons why she engaged in the field of work, as 
well as the negative effects of the mother’s work on child and difficulties that 
these women face. 

In order to test the previous hypotheses we studied fields in the pole of 
university tassoust, relying on the descriptive approach and on the 
questionnaire as a primary tool for data collection and data which were directed 
to sample and its number were 51 researches. Processeddatawere
statisticallystudiedusing  (x²). 

Finally we came out with the following results: 

- The work of women affects the psychological upbringing of the child. 
- The work of women affects on the child’s behavior.  
- The work of women does not  affects the methods of dealing with the 

child. 
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 :مقدمة

  شيدت المجتمعات الحديثة تغيرات لم تقتصر عمى مجال دون غيره بل شممت جل الجوانب السياسية، 
 المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات، شيد ىو و اإلجتماعية و حتى الثقافية و الفكرية، و اإلقتصادية،

 .المرأة لمعمل لعل أبرزىا التغير في البنية اإلجتماعية و الذي يتجمى في خروج األخر ىذه التغيرات و

  و رغم ىذا التطور الذي حصل مازالت المرأة تكد و تجتيد و تساىم بكل طاقاتيا في رعاية بيتيا وأفراد 
أسرتيا، فيي األم التي تقع عمى عاتقيا مسؤولية تنشئة األجيال القادمة، و ىي الزوجة التي تدير شؤون 
زوجيا و ىي ربة البيت التي تــــديره، فبعدما كانت المــرأة ممزمة بالمكوث في بيتيا تـــــرعى شؤون أسرتـــيا 

فخروجيا لمعمل خــمق لديــيا ... أصبحت تتواجد في معظم القطاعات اإلقتصادية، التعميمية، اإلجتماعية
تعدد في األدوار المنسوبة إلييا فأصبحت ممزمة بأداء دورىا كعاممة من جية و أدوارىا التقميدية من جية 

 .أخرى خاصة تنشئة أطفاليا داخل األسرة

   وتقوم األسرة بعممية التنشئة اإلجتماعية منذ لحظة والدة الطفل، و تبذل في سبيل ذلك جيودا متواصمة      
لتشكيل شخصيتو الفردية و اإلجتماعية، فمنيا يكتسب الطفل لغتو، و عاداتو، و قيمو، وعقيدتو، وأساليب    
و ميارات التعامل مع اآلخرين،  و فييا يتعمم اإللــــتــزام بالعادات  و طرق التــعرف المـــالئمة و اآلداب        

اإلجتماعية،  باإلضافة إلى ذلك فيي التي ترعى الطفل و تحميو و تشبع حاجاتو البيولوجية و النفسية،    
ولألم الــــدور الرئيـــــسي  .  وىي التي تساعده عمى اإلنتقال من حالتو البيولوجية إلى حالتو اإلجتماعية 

المركزي في تنشئة الطفل، فاألم ىي الوسيط لمتنشئة اإلجتماعية و ىي أول ممثل لممجتمع الذي يقابمو 
الطفل و ىي التي تكسبو الرموز المختمفة و التي تمنحو الحب و العطف و الحنان، فيو يفرح ويطمأن إذا 
كانت معو و قامت برعايتو و إشباع حاجاتو، و يقمق و يغضب عند غيابو األم أو إذا أىممتو، و بيذا فإن 

غياب األم عن أطفاليا بسبب خروجيا لمعمل يؤثر عمى تنشئتيم اإلجتماعية فيي الطرف األساسي في 
ومن خالل ىذا ارتأينا أن نتناول بالبحث و الدراسة عمل المرأة و أثره عمى التنشئة . تنشئة أطفاليا

اإلجتماعية لمطفل و عميو قسمنا ىذه الدراسة إلى جانبين ، الجانب النظري و الجانب الميداني، وممخص 
 الدراسة بالمغتين العربية و اإلنجميزية

 :وقد احتوى عمى أربعة فصول:  الجانب النظري
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اإلطار المفاىيمي و المنيجي لمدراسة تناولنا فيو اإلشكالية و فرضيات الدراسة وأسباب :   الفصل األول
 .إختيار الموضوع ، وأىداف الدراسة و أىمية الدراسة، مفاىيم الدراسة، وأخيرا الدراسات السابقة

عمل المرأة و قد تطرقنا فيو إلى عمل المرأة في العالم، و دوافع خروج المرأة لمعمل، : الفصل الثاني
اإلتجاىات المفسرة لعمل المرأة، اآلثار الناجمة عن خروج المرأة لمعمل، المشكالت التي تواجو عمل 

 .المرأة

التنشئة اإلجتماعية لمطفل وتناولنا فيو أىداف التنشئة اإلجتماعية لمطفل، نظريات التنشئة : الفصل الثالث
اإلجتماعية لمطفل، العوامل المؤثرة في التنشئة اإلجتماعية لمطفل، مؤسسات التنشئة اإلجتماعية، أساليب 

 .التنشئة اإلجتماعية لمطفل

 عمل المرأة وأثره عمى التنشئة اإلجتماعية لمطفل، تطرقنا فيو إلى  مسؤوليات المرأة كأم :الفصل الرابع
 .ودورىا في تنشئة أطفاليا، عالقة األم بأطفاليا، عمل المرأة وأثره عمى تنشئة أطفاليا

 :وقد تضمن فصمين ىما: الجانب الميداني

اإلجراءات المنيجية لمدراسة، وتناولنا فيو مجاالت الدراسة، منيج الدراسة، العينة، أدوات : الفصل الرابع
 .جمع البيانات، أساليب تحميل البيانات

عرض وتحميل البيانات ومناقشة النتائج، حيث تطرقنا فيو إلى مناقشة نتائج الدراسة في  :الفصل السادس
وفي األخير عرضنا خاتمة الدراسة، وقائمة .ضوء الفرضيات و الدراسات السابقة، والنتائج العامة لمدراسة

 .المراجع و المالحق
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:  اإلشكاليــــة-أوال
   يعتبر العمل ظاىرة اجتماعية يمارسيا اإلنسان منذ وجوده عمى سطح األرض، و اإلنسان بطبيعتو 

يحب العمل من أجل تحقيق و تمبية حاجياتو البيولوجية واإلجتماعية والنفسية، وىذا لدى كل من الرجل 
والمرأة، حيث اعتبر الرجل فيما مضى ىو المعيل الذي تقع عمى عاتقو المسؤولية الكبرى في اإلنفاق عمى 
أفراد أسرتو ويكون عممو خارج البيت، عمى عكس ذلك بالنسبة لممرأة التي تدفعيا وظيفتيا الفطرية إلى أن 
دارة بيتيا . يكون عمميا داخل المنزل تقوم برعاية شؤون زوجيا و تمبية مطالبو، وتربية أطفاليا ورعايتيم، وا 

   ونظرا لتغير الظروف الحياتية واإلقتصادية التي جمبتيا الحياة العصرية و ما رافقيا من تقدم تكنولوجي، 
الذي ارتسمت معالمو في كل من نواحي الحياة اإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية، أتاح الفرصة أمام المرأة 
لئللتحاق بالعمل و الحصول عمى أجر نظير ىذا العمل، و بالتالي المشاركة اإليجابية في ميزانية األسرة 

و بذلك اتسع نطاق عمل المرأة ليصبح ظاىرة في المجتمع، فالتغيرات . و في دفع عجمة التنمية لموطن
التقنية و اإلجتماعية قد أتاحت لممرأة أن تقوم بدور فعال في جميع المجاالت، فنجدىا في اإلدارة  

إلخ، حيث أظيرت كفاءة عالية، ويرجع ذلك إلى زيادة ...والمصانع وقطاع التربية والتعميم وقطاع الصحة 
اإلىتمام بتعميم المرأة وحصوليا عمى ِمؤىبلت عممية وشيادات ذات كفاءة مينية  و إعطائيا فرصة 

. مساوية لمرجل
   و لقد نتج عن خروج المرأة لمعمل عدة تغيرات في الحياة اإلجتماعية، و  أىم ىذه التغيرات ازدواجية 
مسؤولياتيا المينية و التربوية، وأصبحت بيذا المرأة العاممة تقوم بوظيفتين مزدوجتين، فيي تعمل خارج 
المنزل وفي الوقت نفسو تعمل داخل المنزل، فيي تقوم بتربية أطفاليا ورعايتيم، ومن ىنا اتسع نطاق 
أدوارىا، حيث أن الدور المزدوج الذي تقوم بو المرأة العاممة يؤدي إلى تولييا مزيد من المسؤولية ومزيد 

 .من الجيد الفكري و العضمي، مما قد ينعكس سمبا عمى أطفاليا وعمى جميع أفراد األسرة
  و تعتبر األسرة النواة و الخمية التي ينشأ فييا الفرد و أول مؤسسة لعمميتي التربية و التنشئة 

اإلجتماعية، و تشكل المرأة عنصرا فاعبل وميما في بناء األسرة فيي تقوم بوظائف ىامة و حيوية، و من 
بين ىذه الوظائف نجد وظيفة الحماية و الرعاية النفسية و الجسمانية لؤلطفال و ىذا ما يسمى بالتنشئة 

. اإلجتماعية
  فالتنشئة اإلجتماعية ىي عممية أساسية في حياة الطفل يتم من خبلليا تحويل الفرد من كائن بيولوجي 
كان يعتمد عمى غيره، إلى فرد راشد اجتماعيا و ناضج يستطيع التعامل مع أفراد أسرتو و أفراد المجتمع 

. الذي ينتمي إليو و يكتسب بذلك دورا و مركزا اجتماعيا لو
  إن تنشئة األطفال و رعايتيم وظيفة أساسية من وظائف الوالدين حيث يمثبلن القوة األولى و المباشرة 
في التنشئة التي تمارس تأثيرىا عل الطفل مند والدتو و يظل مفعوليا واضحا بشكل أو بآخر في سموك 

ولؤلم الدور الرئيسي و المركزي في تنشئة الطفل حيث تبدأ في أحضانيا و  خاصة . الطفل طيمة حياتو
في السنوات األولى في حياتو، فاألم ىي أول وسيط لمتنشئة اإلجتماعية، وليا دور كبير في خمق شخصية 
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متكاممة أو شخصية ميتزة لمطفل، و ىي التي تكسبو الرموز المختمفة، فأىم شيء بالنسبة لصحة الطفل 
النفسية ىو تنمية إحساسو باألمن و تعزيز ذلك اإلحساس و شعوره بأنو محبوب من قبل أمو، فيو يفرح  
و يسر و يطمأن إذا كانت أمو حولو و قامت برعايتو و إشباع حاجاتو، و يقمق و يغضب و يحزن عند 

. غياب أمو عنو أو إذا أىممتو
   و من ىنا يبرز األثر الذي قد يحدثو غياب األم بسبب العمل من تأثير عمى تنشئة أطفاليا، حيث أن 
إزدواجية الوظيفة التي تعيشيا المرأة العاممة يمكن أن يجعل عمميا خارج البيت يؤثر عمى عمميا الداخمي 

فرغم عمميا الخارجي فيي تبقى مرتبطة بالعمل المنزلي، ألنيا ىي التي . و بالتالي عمى تنشئة األطفال
.  تقع عمى عاتقيا ميمة تنشئة األطفال

:    و انطبلقا من كل ما تقدم يمكننا أن نطرح التساؤل الرئيسي التالي
 ىل يؤثر عمل المرأة عمى التنشئة اإلجتماعية لمطفل؟ 

:    و يندرج تحت ىذا التساؤل الرئيسي ثبلث تساؤالت فرعية
 ىل يؤثر عمل المرأة عمى التنشئة النفسية لمطفل؟ -1
 ىل يؤثر عمل المرأة عمى سموك الطفل؟ -2
 ىل يؤثر عمل المرأة عمى أساليب تعامميا مع الطفل؟ -3

 
: فرضيات الدراسة- ثانيا

   تعتبر فرضيات الدراسة نقطة إنطبلق أي باحث في أي دراسة يقوم بيا، و ىي عبارة عن حل مؤقت 
لمشكمة البحث، حيث يحاول الباحث اإلجابة عنيا من خبلل قيامو ببحثو ليصل في األخير إلى النتائج 

. التي تؤكد صدق ىذه الفرضيات أو نفييا
تفسير مؤقت أو محتمل يوضح العوامل أو األحداث أو الظروف التي : " و تعرف الفرضية عمى أنيا

 1"يحاول الباحث أن يفيميا
 

:  و قد انطمقت دراستنا من فرضية رئيسية و ىي
 .يؤثر عمل المرأة عمى التنشئة اإلجتماعية لمطفل -

 
:   وقد ترتب عنيا ثبلث فرضيات فرعية ىي

 .يؤثر عمل المرأة عمى التنشئة النفسية لمطفل -
 .يؤثر عمل المرأة عمى سموك لمطفل -

                                                           
، دار وائل لمنشر و التوزيع، عمان، األردن، أساليب البحث العممي في العموم اإلجتماعية و اإلنسانية:  فوزي غرايبية و آخرون 1
. 28ص، 2002، 3ط
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 .يؤثر عمل المرأة عمى أساليب تعامميا مع لمطفل -
 

:  أسباب اختيار الموضوع-ثالثا
   لكل باحث أسباب معينة تدفعو الختيار موضوع معين ليدرسو و لقد اخترنا موضوعنا ىذا استنادا 

: لمجموعة من األسباب و نذكرىا عمى النحو التالي
 :األسباب الذاتية -1

 .ضرورة انجاز مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر -
 .الميل الشخصي و الرغبة في دراسة ىذا الموضوع -
 .اعتبار ىذا الموضوع من المواضيع التي يعالجيا عمم اإلجتماع، و الذي يندرج ضمن تخصصنا -
 .الرغبة في اكتساب خبرات عممية و عممية و تطوير معارفنا حول الموضوع -
 :األسباب الموضوعية -2

 .توفر اإلمكانيات لدينا لمقيام بالدراسة الميدانية -
اعتبار عمل المرأة من أىم المواضيع التي يعالجيا عمم اإلجتماع و كونيا من أىم الظواىر  -

 .اإلجتماعية
 .معرفة مدى التأثير السمبي لعمل المرأة عمى التنشئة اإلجتماعية لمطفل -
 .كون المرأة فرد أساسي داخل البناء األسري من خبلل الدور الذي تقوم بو في تنشئة أطفاليا -

 
:  أىداف الدراسة-رابعا

   تعتبر أىداف الدراسة في أي مجال عممي ىي النقطة التي يرجو أي باحث بموغيا من خبلل بحثو، 
و ذلك بغية إعطاء موضوعو أىمية أكثر و موضوعية أكبر من خبلل إتباع نموذج يسيل الوصول إلى 

: اليدف بأقل جيد ممكن، ويتمثل ىدفنا من الدراسة فيما يمي
 .التعرف عمى تأثير عمل المرأة عمى التنشئة اإلجتماعية لمطفل -
 .التعرف عمى األسباب التي أدت بالمرأة إلى الخروج إلى ميدان العمل -
 .التعرف عمى مدى توفيق المرأة بين عمميا الخارجي، و عمميا المنزلي، السيما تنشئة أطفاليا -
معرفة اآلثار السمبية التي تنعكس عمى األطفال من جراء عمل األم، و كذا الصعوبات التي  -

 .تواجو عمل المرأة
 .محاولة اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة المطروحة -
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:  أىمية الدراسة-خامسا
   تكمن أىمية ىذه الدراسة في أىمية المرأة في حد ذاتيا، باعتبارىا تمثل نصف المجتمع و أحد عناصره 
األساسية في عممية التنشئة اإلجتماعية، ىذه األخيرة التي تساىم في إكساب الطفل ثقافة مجتمعو وعاداتو 
و القيم التي تحكم سموكو، كما أن ليذا الموضوع أىمية بالغة في كونو يكشف لنا الظروف الصعبة التي 

تواجو عمل المرأة التي تشغل دورين إجتماعيين، و التي من خبللو تواجو صعوبة في التوفيق بين ما 
يتطمبو عمميا الخارجي من تضحيات و جيد، و بين ما يحتاجو أطفاليا من عناية و رعاية و تنشئتيم 
تنشئة سوية، إضافة إلى كون الموضوع أيضا يدرس العبلقة بين شريحتين ىامتين من أفراد المجتمع، 

.  و ىما المرأة والطفل، و ما يحدثو عمميا من تأثير عمى تنشئة أطفاليا
 

:  مفاىيم الدراسة-سادسا
   يشكل اإلطار المفاىيمي لمدراسة النقطة التي ينطمق منيا الباحث و األداة التي يوظفيا لتحديد مضمون 

و داللة اإلشكالية البحثية و ترجمتيا إلى حقائق عممية، ففي الدراسة السوسيولوجية تضبط المفاىيم في 
سياق نظري يسمح بتحديدىا في ضوء معطيات الواقع، أي أنيا تسيل عممية انتقال األفكار إلى واقع 

محسوس، و تعود أىمية تحديد المفاىيم إلى اإلختبلفات الموجودة عند الدارسين و الباحثين في تعاريفيا، 
ألن المفردات في الواقع اإلجتماعي تختمف من باحث إلى آخر خصوصا عند اختبلفيم في الخمفيات 
النظرية و اإليديولوجية و من ىذا نتطرق ألىم المفاىيم المحورية لموضوع دراستنا و المتمثمة في عمل 

. المرأة، التنشئة اإلجتماعية لمطفل
عبارة عن آراء و أفكار أو مجموعة من المعتقدات حول شيء معين، أو أسماء تطمق "   فالمفاىيم ىي 

عمى األشياء التي ىي من صنف واحد أو األسماء التي تطمق عمى الصنف نفسو، و المفيوم في عمم 
مصطمح تجريدي و ىو جزء ميم من النظرية اإلجتماعية، و ىي عبارة عن أفكار : اإلجتماع ىو

 1.ديناميكية تتغير و تتحول تبعا لتغير العصر و تبدل ظروفو الموضوعية و إيديولوجيتو الحياتية
 :العمل- 1

.  عمل عمبل، فعل فعبل عن قصد، و تعني أيضا المينة و الصناعة:لغة
يشير إلى مجموعة من الوظائف أو مجموعة من الواجبات و المسؤوليات و األعمال  :إصطالحا   

المتشابية و التي يقوم بأدائيا مجموعة من األفراد، و لذلك يتضمن العمل عدة وظائف ترتبط فيما بينيا 
 2.في الواجبات و المسؤوليات

                                                           
1
، 1982، 1، دار الطميعة لمطباعة و النشر، بيروت، لبنان، طاألسس العممية لمناىج البحث اإلجتماعي: إحسان محمد الحسن  

. 42ص
، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، معجم مصطمحات التربية لفظا و اصطالحا:  فاروق عبده فيمة، أحمد عبد الفتاح الزكي 2

. 186، ص2004اإلسكندرية، مصر، 
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العمل ىو مجيود إرادي عقمي أو بدني يتضمن التأثير عمى األشياء المادية و غير المادية لتحقيق -  
 1.ىدف اقتصادي مفيد، كما أنو وظيفة اجتماعية تتحقق فييا شخصية الفرد

النشاط الذي يزاولو المرء بقصد اإلنتاج، و ىو في األساس نشاط : " بأنوجرجس ميشال جرجسعرفو - 
يجري بين اإلنسان و الطبيعة، فيحاول أن  يسخر ما تحتويو من مواد و عناصر، من أجل تحويمو إلى 

 2."صناعات متنوعة يستغميا في سبيل مصمحتو العامة و الخاصة
مجموعة ميام يتطمب تنفيذىا بذل جيد فكري و نفسي و عضمي، بغرض :" يعرف العمل أيضا بأنو- 

 3."إنتاج سمع أو خدمات معينة لتمبية جممة من اإلحتياجات البشرية
 

: التعريف اإلجرائي
  العمل ىو المجيود اإلرادي العقمي أو البدني الذي يقوم بو اإلنسان بقصد اإلنتاج و مقابل أجر مادي 

. معين
: المرأة- 2

 4.من الفعل مرأ، وىي جمع نساء و نسوة من غير لفظيا، مؤنث الرجل :لغــة
 ىي كيان إنساني مستقل تتمتع بالقيمة اإلنسانية كاممة أسوة بالرجل، و ليا حقوق وعمييا :إصطالحا

 5.واجبات مساوية لما لمرجل في جميع المجاالت دون استثناء
 :عمل المرأة-3
المرأة التي تعمل خارج المنزل و تحصل عمى أجر : "  عمل المرأة بأنياكاميميا عبد الفتاحعرفت - 

 6."مادي مقابل عمميا، وىي تقوم بدورين أساسيين في الحياة و ىما دور ربة بيت و دور الموظفة
المرأة التي تزاول عمبل ما خارج المنزل لقاء أجر مادي مدفوع ليا، إضافة إلى : و تعرف أيضا بأنيا- 

 7.كونيا تقوم بدور األم و الزوجة و ربة البيت
 

 

                                                           
. 236، ص1986، مكتبة لبنان، بيروت، معجم مصطمحات العموم اإلجتماعية:  أحمد زكي بدوي 1
. 371، ص2005، 1، دار النيضة العربية، بيروت، لبنان، طمعجم مصطمحات التربية و التعميم:  جرجس ميشال جرجس 2
 . 16، 15.، ص،ص2011، 1، منظمة المرأة العربية، القاىرة، مصر، طالنوع و عمم اجتماع العمل و المؤسسة:  عائشة التايب 3
. 754، ص1956، 19، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، طالمنجد في المغة و األدب و العموم:  لويس معموف اليسوعي 4
، 2006، 1، دار أسامة لمنشر و التوزيع و دار المشرق الثقافي، عمان، األردن، طمعجم عمم اإلجتماع:  عدنان أبو مصمح 5
. 72ص

. 106، ص1990، نيضة مصر لمطباعة و النشر و التوزيع، القاىرة، مصر، سيكولوجية المرأة العاممة:  كاميميا عبد الفتاح 6
، منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب، دمشق، اآلثار األسرية الناجمة عن خروج المرأة السورية لمعمل:  جياد ذياب النقوال 7

. 26، ص2011سوريا، 
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المقصود بالمرأة العاممة ليس تمك الماكثة بالبيت التي تدير األعمال : " يعرفيا فاروق بن عطية بقولو- 
 1."المنزلية و كل ما يتعمق بالمنزل و تربية األطفال، و إنما يعني المرأة التي تعمل خارج البيت

 
ىي التي تقوم بمجيود إرادي ييدف إلى تحقيق منفعة : " أما صالح بن أحمد العساف فعرفيا عمى أنيا- 

 2."اقتصادية
 :التعريف اإلجرائي

  نقصد بو المرأة التي تعمل خارج المنزل و تقوم بنشاط عقمي أو فكري مأجور في مجال اقتصادي أو 
. مؤسسة اجتماعية، و تتمقى مقابل ذلك أجرا ماديا قابل لمزيادة

: التنشئة- 4
 من نشأ، و نشوء، نشأة، يقال نشأ الطفل شب و قرب من اإلدراك، يقال نشأت في بني فبلن، أي :لغة

. ربيت فييم و شببت بينيم
 اإلنتقال من حال إلى حال، إلى أن يخرج طفبل، ثم ينشأ صغيرا، ثم يحتمم، ثم يصير شابا، ثم :إصطالحا

 3.كيبل، ثم شيخا، ثم ىرما
: التنشئة اإلجتماعية- 5
العممية التي تيسر لمطفل اإلحساس بالمؤثرات اإلجتماعية : " يعرفيا إحسان محمد الحسن بأنيا- 

المحيطة بو و اإلحساس بالتزاماتو حيال جماعتو و ما تمارسو ىذه الجماعة من عادات و أعراف وتقاليد 
تساعده عمى اختيار األنماط السموكية التي تتفق مع آداب المجتمع، و يتم ذلك عن طريق التفاعل 

 4."اإلجتماعي
عبارة عن تمك العمميات اإلجتماعية التي يقوم بيا الشخص و التي بدورىا الناتج : " تعرف أيضا بأنيا- 

اإلجتماعي الذي يتم اكتسابو، و المتمثل في مجموعة اإلتجاىات و القيم و السموك المقبول في ظل نظام 
 5."اجتماعي معين

العممية التي يتكيف و يتوافق الفرد من خبلليا مع بيئتو اإلجتماعية، : " يعرفيا جيمس دريفر بأنيا- 
 6."ويصبح عضوا معترفا بو و متعاونا و كفئا

                                                           
1 Farouk Benatia : Le travail féminin en Algérie, snep , Alger, 1976, p2. 

، المعيد مؤشرات حول المساىمة اإلقتصادية لممرأة العاممة في قطاع التربية و التعميم في دول الخميج:  صالح بن أحمد العساف 2
. 23، ص1986العربي لمثقافة العمالية و بحوث العمل، 

 .11، 10.، ص،ص2002، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، مؤسسات التنشئة اإلجتماعية:  مراد زعيمي 3
. 210، ص1999، 1، الدار العربية لمموسوعات، بيروت، لبنان، طموسوعة عمم اإلجتماع:  إحسان محمد الحسن 4
، دار المعرفة الجامعية، جدة، المممكة عمم النفس اإلجتماعي، نظرياتو و تطبيقاتو:  عباس محمود عوض، رشاد صالح دمنيوري 5

. 54، ص1993العربية السعودية، 
 .42، ص2003، 1، دار صفاء لمنشر و التوزيع، عمان ، األردن، طالتنشئة اإلجتماعية لمطفل:  عمر أحمد ىمشري 6
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عمميات بناء الشخصية اإلنسانية التي يتحول خبلليا الفرد من كائن بيولوجي عند : " و تعرف بأنيا- 
مولده إلى كائن اجتماعي، يتعمم ممن سبقوه إلى الحياة، و يبني استعداداتو و يسيم بدوره في التأثير عمى 

 1."ثقافة المجتمع الذي يعيش فيو
: التعريف اإلجرائي

التنشئة اإلجتماعية ىي عممية تحويل الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي عن طريق التفاعل 
اإلجتماعي، يكتسب من خبلليا قيم و سموكات و اتجاىات تسيم في بناء شخصيتو، تساعده عمى التكيف 

. و التوافق مع البيئة اإلجتماعية
: الطفل- 6

أطفال، وقد يستوي فيو  (ج) المولود  ما دام ناعما رخصا، والولد حتى البموغ، وىو لممفرد المذكر، :لغة
 2.المذكر والمؤنث والجمع

 من الجزء األول، أن 02جاء في تعريف الميثاق اإلفريقي لحقوق و رفاىية الطفل في المادة  :اصطالحا
  3."الطفل ىو كل إنسان لم يتجاوز عمره ثمانية عشرة سنة

كل إنسان لم :  في مادتيا األولى بأنو1989اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل عام : تعرفو أيضا- 
 4."يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبمغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عميو

إنسان كامل الخمق و التكوين يممك القدرات العقمية و الروحية و العاطفية  : " يعرف الطفل أيضا بأنو- 
و البدنية و الجنسية و ىي قدرات ال ينقصيا سوى النضج و التفاعل بالسموك البشري في المجتمع 
 5."لينشطيا و يدفعيا لمعمل لينمو اإلتجاه السموكي اإلرادي لدى الطفل داخل المجتمع الذي يعيش فيو

 
:  الدراسات السابقة-سابعا

  تعتبر الدراسات السابقة بمثابة أرضية صمبة ينطمق منيا أي باحث، فيي تسمح لو باإلطبلع عمى 
الدراسات المتعمقة ببحثو، و التي يمكن أن يستفيد منيا في دراستو، كما أنيا طمعو عمى النتائج التي 

توصل إلييا الباحثون فيتخذىا كمنطمق لبحثو، و كذا التزويد برؤية واقعية و منيجية حول الدراسة من 
. خبلل اإللمام بمختمف جوانب الموضوع

  و قد عثرنا عمى بعض الدراسات المشابية لموضوع دراستنا في بعض جوانبيا، حيث قمنا بتوظيف 
: خمس دراسات، ثبلث دراسات جزائرية، و دراستين عربيتين

                                                           
. 29، ص1973، مكتبة القاىرة الحديثة، مصر، الجماعات بين التنشئة و التنمية:  عبد المنعم ىاشم، سميمان عدلي 1
. 560، ص2004، 4، مكتبة الشروق الدولية، جميورية مصر العربية، طالمعجم الوسيط:  إبراىيم مصطفى و آخرون 2
، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي عام و حقوق الحماية الدولية لحقوق الطفل:  ميمود شني 3

. 15، ص2015اإلنسان، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
. 20، ص2007، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، مركز الطفل في القانون الدولي:  فاطمة شحاتو أحمد زيدان 4
 .18، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، صتشريعات حماية الطفولة:  حسن نصار 5
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، "آثار عمل األم عمى تربية أطفاليا"، تحت عنوان "مميكة الحاج يوسف" قامت بيا :الدراسة األولى
. 2003وىي مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في عمم اإلجتماع، جامعة الجزائر، سنة 

  ىدفت ىذه الدراسة إلى محاولة معرفة اآلثار السمبية التي تنعكس عمى األطفال من جراء عمل األم، 
 ومعرفة مدى توفيق األم العاممة بين عمميا الخارجي، و عمميا المنزلي، السيما تربية أطفاليا و اإلعتناء 

بيم، وكذلك الوقوف عمى العوامل التي تحول دون توفيق األم العاممة بين عمميا الوظيفي وواجباتيا 
. المنزلية

:   صيغت فرضيات الدراسة كما يمي
 . غياب األم لمدة طويمة بسبب عمميا يؤثر سمبا عمى أطفاليا -1
 . األم العاممة غالبا ال تستطيع التوفيق بين العمل الخارجي و رعاية األطفال وتربيتيم -2
 يعود عدم توفيق األم العاممة بين العمل الخارجي والعمل الداخمي إلى أسباب اجتماعية وليس  -3

 .إلى أسباب ذاتية
  وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي عن طريق المسح اإلجتماعي، و المسح بالعينة، حيث 

 مبحوثة 35 مبحوثة في قطاع التعميم، 60:  مبحوثة120أخذت عينة قصدية غير ممثمة، تشتمل عمى 
.  مبحوثة في القطاع الصحي13 مبحوثة في القطاع الخاص، 12في قطاع الوظيف العمومي، 

المبلحظة البسيطة والمباشرة، إضافة إلى :   كما اعتمدت الباحثة في جمع البيانات عمى األدوات التالية
. استمارة المقابمة

:   وقد توصمت نتائج الدراسة إلى ما يمي
 .أن عمل األم يؤثر عمى األطفال حيث تختمف درجة التأثير حسب عدد ساعات عمل المبحوثة- 
 .ميما كان نوع عمل األم فيبقى دورىا دائما متعمق أساسا بتربية األطفال وتمبية حاجياتيم المختمفة- 
 .تسعى األم العاممة إلى تنظيم اإلنجاب أكثر من األم الماكثة بالبيت- 
 أن عمل األم لساعات طويمة يجعميا تعود إلى البيت متعبة و غير قادرة عمى استقبال األطفال، - 

 .و ىذا يؤثر عمييم نفسيا
 1.جعل األم العاممة ال تفمح في إخفاء الصراع بينيما (كأم وكعاممة)أن تضارب الدورين في األداء - 
 

المرأة بين العمل خارج البيت و التنشئة "، بعنوان "نور الدين تابميت" قام بيا :الدراسة الثانية
و ىي أطروحة لنيل شيادة دكتوراه دولة في عمم اإلجتماع، جامعة الجزائر، سنة " اإلجتماعية لؤلبناء

2008 .
:   و قد طرح الباحث األسئمة التالية

                                                           
. 2003، رسالة لنيل شيادة الماجستير في عمم اإلجتماع، جامعة الجزائر، آثار عمل األم عمى تربية أطفاليا:  مميكة الحاج يوسف 1
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ىل المؤسسات الجديدة في حياة األسرة كشريك أساسي في التنشئة اإلجتماعية قادرة عمى القيام  -1
 بدور األم التربوي؟

 ما ىي نتائج تبادل األدوار بين البيت من خبلل األم والروضة ومن خبلل المربية؟ -2
 ىل لغياب األم لساعات طويمة عن البيت يقمص من دورىا التربوي اتجاه أبنائيا؟ -3
ىل لطبيعة عمل المرأة دور في الرفع أو التقميص من مستوى أداء األم لدورىا التربوي داخل  -4

البيت، بمعنى ىل يختمف تأثير العمل عمى دور المرأة باختبلف خصائص العمل والقطاع الذي 
 تعمل فيو؟

إلى أي درجة تساىم المؤسسات المساعدة لؤلسرة في تعويض النقص الذي يخمفو خروج المرأة  -5
 لمعمل واضطبلع ىذه المؤسسات بجزء كبير من ميمة التنشئة اإلجتماعية لؤلطفال؟

ىل ىناك عبلقة ما بين المستوى اإلقتصادي لؤلسرة وأداء المرأة العاممة لدورىا التربوي نحو  -6
أبنائيا، بمعنى ىل يختمف ىذا التأثير ما بين امرأة مستوى أسرتيا اإلقتصادي جيد، و امرأة أخرى 

 مستوى أسرتيا اإلقتصادي متدني؟
ىل لممستوى التعميمي تأثير عمى مدى نجاح المرأة في التوفيق بين عمميا خارج البيت ودورىا  -7

 التربوي نحو أبنائيا؟
: وقد جاءت فرضيات البحث كما يمي

 .خروج المرأة لمعمل لساعات طويمة عن البيت يؤدي إلى تقميص دورىا التربوي اتجاه أطفاليا- 
يختمف تأثير خروج المرأة لمعمل عمى أدائيا لدورىا التربوي نحو أطفاليا باختبلف طبيعة العمل الذي - 

 .تمارسو أو القطاع الذي تعمل فيو
تساعد مؤسسات التنشئة اإلجتماعية المتمثمة في دور الحضانة وروض األطفال األسرة بدرجة كبيرة في - 

 .تعويض النقص الذي يتركو خروج األم لمعمل خارج البيت
ىناك عبلقة بين المستوى اإلقتصادي لؤلسرة ونجاح المرأة العاممة في القيام بدورىا التربوي نحو - 

 .أطفاليا، فكمما ارتفع المستوى اإلقتصادي لؤلسرة ساعد المرأة عمى النجاح في أداء دورىا التربوي
 كمما كان المستوى التعميمي لممرأة مرتفعا كمما زادت درجة توفيقيا ما بين عمميا خارج البيت - 

 .وأدائيا التربوي نحو أبنائيا
اإلستمارة، المقابمة، المقابمة المباشرة :    و قد اعتمد الباحث في جمع البيانات عمى األدوات التالية

السجبلت، جمع المعطيات من الوثائق التي تشمل معمومات حول الحالة من الجوانب اإلقتصادية 
واإلجتماعية، و البيانات األولية الضرورية لفيم الحالة و تاريخيا وحاضرىا لتكوين فكرة واضحة و كافية 

. عنيا، اعتماد ممفات النساء العامبلت في مختمف المؤسسات
:   و كانت نتائج البحث كما يمي
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خروج المرأة لمعمل و غيابيا لساعات طويمة عن البيت يؤدي إلى تقمص دورىا التربوي اتجاه أطفاليا، - 
 . من العينة يشعرن بالتقصير اتجاه األسرة و األطفال نتيجة خروجيا لمعمل%75حيث أن 

يختمف تأثير خروج المرأة لمعمل عمى أدائيا لدورىا التربوي نحو أطفاليا باختبلف طبيعة العمل الذي - 
تمارسو أو القطاع الذي تعمل فيو، حيث يختمف الحجم الساعي اليومي لمعمل من قطاع آلخر، كما 

 .يختمف المجيود المبذول في كل قطاع
إن دور الحضانة كمؤسسات اجتماعية مكممة لؤلسرة تساىم بنسبة كبيرة في رعاية األطفال و تمقينيم - 

بعض المبادئ المعرفية لمخوض في الحياة المستقبمية، لكن تبقى األسرة إحدى العوامل األساسية في 
الكيان التربوي و إيجاد عممية التطبيع اإلجتماعي، كما أن األسرة ىي التي تشكل شخصية الطفل  
واكتسابو لمعادات التي تبقى مبلزمة لو طول حياتو، فالطفل في أغمب أحوالو يبقى مقمدا ألبويو في 

 .عاداتيما وسموكيما، فاألسرة تبقى أدق تنظيما وأكثر إحكاما من سائر العوامل التربوية
 .لممستوى اإلقتصادي لؤلسرة دور في جعل المرأة توفق بين عمميا خارج البيت و تربية األبناء- 
يعد المستوى التعميمي لممرأة معيارا أساسيا في التوفيق بين عمميا و أداء دور التنشئة، فالمستوى - 

العممي لممرأة يساعدىا عمى حسن التنشئة اإلجتماعية و تربية األبناء بطريقة سميمة بالرغم من قضاء 
المرأة لوقت طويل خارج البيت، فمستواىا العممي يسمح ليا باختيار أساليب التنشئة اإلجتماعية المناسبة 

و توجيو الطفل نحو سموك اجتماعي يساعد الطفل عمى تحقيق نمو متوازن جسميا ونفسيا من خبلل 
 1.مجموعة من اآلليات منيا تقمص شخصية األم ولعب دورىا اإلجتماعي

 
دور األم الجزائرية المتعممة في "، تحت عنوان "دليمة بن براىيم" قامت بيا الباحثة :الدراسة الثالثة

وىي مذكرة لنيل شيادة الماجستير في عمم اإلجتماع التربوي الثقافي، جامعة " عممية التنشئة اإلجتماعية
 .2009الجزائر، سنة 

:  و قد طرحت الباحثة التساؤالت التالية
ىل ىناك نوع من القيم و األخبلق و المبادئ اإلجتماعية التي تركز األم المتعممة الجزائرية عمى بثيا -1

 في أطفاليا؟ وىل ىناك أسموب معين ومختمف من التنشئة اإلجتماعية تريد األم المتعممة بثو في أطفاليا؟
ىل ىناك اختبلف في كيفية معاممة األم المتعممة ألطفاليا وىل فيو أيضا اختبلف في العبلقة التي -2

تكون بين األم المتعممة وأطفاليا، وىل فيو متابعة مستمرة من طرفيا في توجيو ورعاية أطفاليا خاصة في 
 تحصييم الدراسي؟

  ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عمى أىم أساليب التنشئة اإلجتماعية التي تتبعيا األسرة مع أطفاليا 
وعبلقاتيا بالمستوى التعميمي لؤلم، والرغبة في إبراز مدى وعي األم المتعممة بدورىا و مدى مساىمتيا في 

                                                           
، أطروحة لنيل شيادة دكتوراه دولة، عمم اإلجتماع، ج البيت و التنشئة اإلجتماعية لألبناءارالمرأة بين العمل خ:  نور الدين تابميت 1

. 2008جامعة الجزائر، 
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عممية التنشئة اإلجتماعية من خبلل توظيفيا المستوى التعميمي الذي يمكنيا من توظيف أنجع األساليب 
التربوية لمقيام بيذه العممية، وىذا لمحاولة الكشف عمى أحد األسباب المؤدية إلى التحصيل الدراسي وىو 

 .أسموب التنشئة و اإلىتمام باألبناء دون إىمال المرحمة العمرية
:   صيغت فرضيات الدراسة كما يمي

إن أنماط القيم التي تبثيا األم الجزائرية المتعممة في أطفاليا لو عبلقة قوية بالمستوى التعميمي  -1
 .الذي توصمت إليو

 .إن اختبلف المستوى التعميمي لؤلميات يؤدي إلى اختبلف التنشئة اإلجتماعية -2
إن المستوى التعميمي لؤلم داخل األسرة الجزائرية يؤثر بشكل كبير عمى كيفية المعاممة و العبلقة  -3

 .التي تكون بين األم و أطفاليا
 أم، كما اعتمدت في جمع البيانات عمى      150   وقد استخدمت الباحثة العينة العشوائية ممثمة في 

 .، كما اعتمدت عمى المنيج الوصفيالمقابمة و اإلستمارة: األدوات التالية
:   وتوصمت نتائج البحث إلى ما يمي

أن العبلقة القوية بالمستوى التعميمي الذي توصمت إليو األم الجزائرية و أنماط القيم التي تبثيا في - 
بأن تكون عبلقتيم  (الجامعي)أطفاليا، ويظير ذلك من خبلل األميات ذوات المستوى التعميمي المرتفع 

مع أزواجين حسنة،  ووجود انسجام و تعاون و مساعدة من طرف أزواجين لين و اتفاق داخمي بينين  
وبين أزواجين، و في قيامين بدورىن التكويني عمى أحسن وجو ممكن ومن جميع النواحي الجسمية  
والنفسية و العقمية و اإلجتماعية، و اىتمامين بغرس القيم األخبلقية في أطفالين بطريقة مقصودة  

 .وموجية
أن فئة األميات المواتي لديين مستوى تعميمي مرتفع يكون اىتمامين بأطفالين أكثر من حيث نوعية - 

والنمط القيمي األخبلقي، اإلجتماعي و الثقافي المراد غرسو وبثو في أطفالين وذلك راجع لدرجة الوعي 
الكبير والثقافة الواسعة السميمة التي تكتسبيا ىذه الفئة من األميات والتي تساعدىا عمى تنشئة اجتماعية 

 .سميمة من أجل بناء شخصية سميمة متزنة و صالحة لنفسيا و لمجتمعيا
التأثير الكبير لممستوى التعميمي لؤلميات عمى أسموب التنشئة اإلجتماعية ألطفاليا، و يظير ذلك من - 

باستخدام أسموب المناقشة والحوار  (الجامعي)خبلل اىتمام األميات ذوات المستوى التعميمي المرتفع 
واألساليب العممية وابتعادىا أكثر عن استعمال التشدد والعقاب البدني، وذلك من خبلل التفاىم الكبير 

 .بينيا و بين الزوج حول طريقة تربية و توجيو و تنشئة األطفال
كمما قل المستوى التعميمي من جامعي إلى مستوى تعميمي ثانوي وجدنا إتباع ىؤالء األميات ليذه - 

األساليب بنسب أقل، و أحيانا العكس، أي أنو كمما انخفض المستوى التعميمي كمما كان إتباع األميات 
ليذه األساليب المتبعة من طرف األميات الجامعيات بنسب أقل منيا وأحيانا العكس أي باختبلف 

 .المستوى التعميمي يختمف أسموب التنشئة اإلجتماعية
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التأثير الكبير لممستوى التعميمي لؤلميات عمى كيفية المعاممة والعبلقة التي تكون بين األم وأطفاليا، - 
ويظير ذلك من خبلل اىتمام األميات ذوات المستوى التعميمي المرتفع بأن تكون عبلقتين بأطفالين 

حميمية ودية و حارة دائمة بين الطفل و أمو المتشبعة بالعطف و الحنان و المحبة بعيدا عن اإلىمال  
والبلمباالة، أي في غالبيتيا تميل إلى الحب و اإلحترام، وأيضا في عبلقة الطفل بإخوتو تتسم أيضا 

 1.بالحميمية، و في كيفية معاممتيا ألطفاليا نجد أن معظمين يعاممن أطفالين بالنصح و التوجيو
 

عمل المرأة وأثره عمى "، تحت عنوان "جعشو حسين بن فياد آل شريو" قامت بيا :الدراسة الرابعة
، وىو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، تخصص عمم اإلجتماع، جامعة اإلمام "التنشئة اإلجتماعية لمطفل

 .2011محمد بن سعود اإلسبلمية، المممكة العربية السعودية ، سنة 
  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور المرأة العاممة في تكوين الشخصية الناضجة لمطفل، كما 

ىدفت إلى التعرف عمى مقاومة المرأة العاممة لآلثار السمبية الخاطئة، وسعت الدراسة كذلك إلى التعرف 
عمى قدرة المرأة العاممة عمى غرس القيم الثقافي والدينية لمطفل، وكذا التعرف عمى المشاكل التي تتصدى 

ليا األم العاممة في تنشئة أبنائيا نتيجة العولمة واإلنفتاح الثقافي وسعت كذلك إلى التعرف عمى السبل 
. التي تنتيجيا األم العاممة لحل ىذه المشاكل و كيفية مواجيتيا

  ولقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي، كما اعتمدت عمى اإلستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة و 
. طبقت الباحثة أداة دراستيا عمى عينة من النساء العامبلت في مجال التربية و التعميم بمنطقة نجران

:   وقد توصمت الباحثة لمعديد من النتائج أىميا
من إجمالي عينة الدراسة يقضين يوميا مع %52أن نسبة كبيرة من مفردات عينة الدراسة والتي بمغت - 

 .أطفالين خمس ساعات فأكثر
من إجمالي عينة الدراسة بأن المدة %72أكدت النسبة األكبر من مفردات عينة الدراسة والتي بمغت - 

التي تقضييا يوميا مع أطفالين غير كافية وأكدن عمى أنو يمكن تعويض قصر ىذه المدة باإلستعانة 
 .بمشاركة األىل و األقارب، أو المجوء إلى اإلجازات القصيرة

نسبة كبيرة من مفردات عينة الدراسة اتفقن عمى أىمية تعويد األم العاممة أطفاليا عمى اإلبتكار - 
: والتحصيل، وأكدن عمى أن أىم طريقتين لتحقيق ذلك ىما

 خمق الدافع لئلنجاز والتحصيل. 
 التشجيع عمى القراءة الحرة. 

من إجمالي عينة الدراسة أن أطفالين يسمكوا %63أكدت نسبة كبيرة من مفردات عينة الدراسة بمغت - 
 .سموكا خاطئا

                                                           
، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، عمم اإلجتماع التربوي الثقافي، دور األم المتعممة في عممية التنشئة اإلجتماعية:  دليمة بن براىيم 1

 .2009جامعة الجزائر، 
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اتفقت نسبة كبيرة من مفردات عينة الدراسة عمى أىمية تعميم الطفل السموك الديني كأحد المبادئ - 
 1.الرئيسية في التنشئة اإلجتماعية السميمة وأكدن عمى أن الذي يتولى ىذه العممية ىو األب واألم

 
خروج المرأة لمعمل وأثره عمى التنشئة : " ، تحت عنوان"سندس ياسر بغداد" قامت بيا :الدراسة الخامسة
، وىي مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في التخطيط التربوي، جامعة دمشق، سنة "اإلجتماعية لؤلبناء

2011 .
:   وقد طرحت الباحثة التساؤالت التالية

الديمقراطي المنطقي المتسمط، التفرقة، )ما مدى درجة استخدام المرأة العاممة وغير العاممة لؤلسموب -1
في تنشئة أبنائيا اجتماعيا من  (التذبذب، الطموح الزائد، الحماية الزائدة، اإلىمال، الرفض، النمط المذعن

 وجية نظرىا؟
 ما أكثر األساليب استخداما من قبل المرأة العاممة وغير العاممة في عممية التنشئة اإلجتماعية لؤلبناء؟-2

  وىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أساليب التنشئة اإلجتماعية التي تتبعيا المرأة العاممة مع األبناء، 
. ومقارنتيا باألساليب التي تتبعيا المرأة غير العاممة وأثر عمل األم عمى ىذه الناحية

:   وقد صيغت فرضيات الدراسة كما يمي
المرأة العاممة ) بين متوسط درجات إجابات 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة - 

 .في أساليب التنشئة اإلجتماعية (وغير العاممة
 بين متوسط درجات إجابات المرأة العاممة 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة - 

 .وغير العاممة وفقا لمتغير جنس األبناء
 بين متوسط درجات إجابات المرأة العاممة 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة - 

 .وغير العاممة وفقا لمتغير المؤىل العممي لممرأة
 بين متوسط درجات إجابات المرأة العاممة 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة - 

 .وغير العاممة وفقا لمتغير عمر األم
 بين متوسط درجات إجابات المرأة العاممة 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة - 

 .وغير العاممة وفقا لمتغير عدد األبناء
 بين متوسط درجات إجابات المرأة العاممة 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة - 

 .و غير العاممة وفقا لمتغير المستوى اإلقتصادي لؤلسرة
 بين متوسط درجات إجابات المرأة العاممة 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة - 

 .و غير العاممة وفقا لمتغير عمر األبناء

                                                           
، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، تخصص عمل المرأة و أثره عمى التنشئة اإلجتماعية لمطفل:  جعشة حسين بن فياد آل شرية 1

. 2011عمم اإلجتماع، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، المممكة العربية السعودية، 
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  كما اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي في استخبلص النتائج معتمدة عمى عينة مكونة من 
 امرأة غير عاممة في ريف دمشق، كما 300و  (معممة) امرأة عاممة 300 امرأة، تم توزيعين إلى 600

في مدارس  (المعممة)اعتمدت في جمع المعمومات عمى استبانة موجية لممرأة غير العاممة والمرأة العاممة 
. التعميم األساسي في محافظة ريف دمشق

:   وتوصمت نتائج الدراسة إلى
أن أكثر األساليب استخداما من قبل األميات العامبلت ىو أسموب التفرقة و يميو األسموب الديمقراطي - 

المنطقي، ومن ثم أسموب الرفض وعدم التقبل، ثم أسموب التسمط و القسوة، ثم أسموب اإلىمال والبلمباالة، 
فأسموب النمط المذعن، وأسموب الحماية الزائدة، وأسموب الطموح الزائد، و أخيرا أسموب التذبذب وعدم 

أما أكثر األساليب استخداما لدى األميات غير العامبلت فجاء أسموب التفرقة في المرتبة . اإلستقرار
األسموب الديمقراطي، المنطقي، ومن ثم أسموب الرفض وعدم : األولى، تمييا عمى التوالي األساليب التالية

التقبل، ثم أسموب التسمط و القسوة، ثم أسموب النمط المذعن، فأسموب اإلىمال والبلمباالة، وأسموب 
 .الحماية الزائدة، وأسموب الطموح الزائد، وأخيرا أسموب التذبذب وعدم اإلستقرار

تختمف المرأة غير العاممة مع العاممة في أسموب الحماية الزائدة، إذ يؤثر متغير جنس األبناء في درجة - 
 .استخدام أسموب الحماية الزائدة الذي تتبعو المرأة العاممة

يتأثر أسموب التفرقة و الطموح الزائد المتبعان من قبل المرأة العاممة بمتغير عدد األبناء، وال تتأثر - 
بباقي األساليب المذكورة بيذا المتغير لدييا، ومن جية أخرى لم يؤثر متغير عدد األبناء في األساليب 

 .المتبعة من قبل المرأة العاممة ما عدا أسموب اإلىمال و البلمباالة
 .المستوى اإلقتصادي لؤلسرة لم يؤثر إطبلقا عمى األساليب المتبعة من قبل المرأة العاممة وغير العاممة- 
تتشابو المرأة العاممة مع غير العاممة في وجود فروق دالة في درجة استخداميا ألسموب النمط المذعن - 

في التنشئة اإلجتماعية لؤلبناء تعزى إلى متغير عمر األبناء، فكمما كان عمر األبناء صغيرا مالت 
 1.األميات العامبلت وغير العامبلت إلى استخدام ىذا األسموب في التنشئة

: تعقيب عمى الدراسات السابقة
 تباينت الدراسات السابقة من حيث حجم العينة، ففي معظم الدراسات  استخدمت عينات كبيرة جدا وصل 

و التي كان حجم العينة  (2003 )"مميكة الحاج يوسف"مثل دراسة كل من  (600-120)حجميا من 
سندس "،  و دراسة 150و يبمغ عدد العينة فييا  (2009) "دراسة دليمة بن براىيم"، و 120فييا ىو 

 .600يبمغ عدد العينة  (2011) "ياسر بغداد
 

                                                           
، بحث مقدم لنيل شيادة الماجستير في التخطيط خروج المرأة لمعمل و أثره عمى التنشئة اإلجتماعية لألبناء:  سندس ياسر بغداد 1

. 2011التربوي، جامعة دمشق، سوريا، 



االطار المنهجي و المفاهيمي للدراسة:                                                 الفصل األول  
 

 
20 

 و لقد إختمفت الدراسات السابقة في طبيعة األدوات المستخدمة، فبعضيا استخدم أدوات متعددة مثل 
حيث إعتمد في دراستو عمى اإلستمارة ، المقابمة، المقابمة المباشرة،  (2008) "نور الدين تابميت"دراسة 

و التي اعتمدت  (2003) "مميكة الحاج يوسف"السجبلت، جمع المعطيات من الوثائق، و كذا دراسة 
 " دليمة بن براىيم"عمى المبلحظة البسيطة و المباشرة إضافة إلى إستمارة المقابمة، و أيضا دراسة 

( 2011 )"جعشو حسين بن فياد آل شريو"حيث تناولت المقابمة و اإلستمارة، أيضا دراسة  (2009)
 .حيث إعتمدتا عمى اإلستبانة (2011 )"سندس ياسر بغداد"ودراسة 

  
 "دليمة بن براىيم" و قد تعددت الدراسات السابقة من حيث طبيعة المنيج، حيث إعتمدت دراسة 

عمى المنيج الوصفي ، كما اعتمدت  (2011 )"جعشو حسين بن فياد آل شريو" ، و دراسة(2009)
عمى المنيج الوصفي  (2003 ) "دراسة مميكة الحاج يوسف"و  (2011 )"سندس ياسر بغداد" دراسة

 .التحميمي
 

 :أوجو اإلتفاق مع الدراسة الحالية
مع الدراسات السابقة من حيث نوع العينة ، فكل الدراسات تناولت نفس العينة وىم  الدراسة الحالية تتفق -

 .النساء العامبلت
و دراسة  (2011 )"جعشة حسين بن فياد آل شريو"تتفق الدراسة الحالية مع دراسة كل من دراسة - 
 .في طبيعة األداة المستخدمة و المتمثمة في المنيج الوصفي (2011 )"سندس ياسر بغداد"

 
 

 :أوجو اإلختالف
اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث حجم العينة، حيث اعتمدت الدراسات السابقة - 

 .عمى عينات كبيرة جدا، في حين اعتمدت الدراسة الحالية عمى عينة متوسطة الحجم
اختمفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث بعض األدوات المستخدمة، حيث اختمفت مع - 

التي اعتمدت عمى المبلحظة البسيطة و المباشرة، واستمارة  (2003 )"مميكة الحاج يوسف"دراسة 
التي اعتمدت عمى اإلستمارة، المقابمة، المقابمة المباشرة،  (2008 )"نور الدين تابميت"المقابمة ، ودراسة 

التي اعتمدت عمى  (2009 )"دليمة بن براىيم"السجبلت، جمع المعطيات من الوثائق، وكذا دراسة 
 .المقابمة و اإلستمارة

 و قد استفدنا من خبلل الدراسات السابقة في اختيار المنيج المناسب لدراستنا، و في بناء إشكالية 
 .الدراسة، إضافة إلى بناء أسئمة اإلستمارة
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: خالصة الفصل
   يعد الفصل بمثابة نافدة نطل بيا عمى الموضوع، حيث تمكنا من خبللو باإلحاطة بأىم جوانب دراستنا 
وخصوصا الجوانب المنيجية و المفاىيمية، وذلك من خبلل وضع موضوعنا في إطاره النظري الصحيح  

وصياغتو في إشكالية مناسبة و فرضيات البحث، باإلضافة إلى مبررات اختيار الموضوع و إبراز أىمية    
أىداف الدراسة، و كذا المفاىيم األساسية التي تحتوييا دراستنا وصوال إلى الدراسات السابقة التي  و

أعطت قيمة عممية أكبر لمموضوع من خبلل الدراسات التي سبق و أن تناولت بعض مؤشرات موضوعنا 
. لياالح
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 :تمييــد
اإلجتماعية، ولقد أدت التغيرات اإليديولوجية  إن لمعمل قيمة كبيرة في حياة اإلنسان السيكيولوجية و  

والتكنولوجية إلى خروج المرأة من المنزل إلى العمل واإلنتاج، حيث أصبح عمل المرأة ضرورة اقتصادية، 
وحتى ضرورة إجتماعية وثقافية، فقد تجاوزت المرأة من خالل خروجيا لمعمل كل الحواجز التقميدية 

وبرىنت بذلك عن جدارتيا في شغل مكانة ىامة في المجتمع وذلك من خالل تولييا لميمتين بالغتين في 
 .األىمية، ميمة ربة بيت وميمة الموظفة العاممة

  ومن خالل ىذا سوف نتطرق في ىذا الفصل إلى التعرف عمى تطور عمل المرأة في العالم والدوافع 
التي أدت بالمرأة إلى الخروج لميدان العمل، وكذا اإلتجاىات المفسرة لعمل المرأة، واآلثار الناجمة عن 

 .خروج المرأة لمعمل، إضافة إلى المشكالت التي تواجو عمل المرأة
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 :عمـــل المرأة في العالــم: أوال
 

 :عمل المرأة في الدول الغربية .1

  لقد كان الرجل صاحب السمطة في المجتمع وظير ذلك في سمطتو مع األسرة في المسائل الدينية وفي 
الموضوعات السياسية وفي تقسيم العمل، فالرجل البدائي كان دائما يختار العمل الذي يناسبو ويرضيو 

ويترك الباقي لممرأة فقد حكم الرجل في الحضارات القديمة في اليند والصين واليونان، فالرجل شرع 
القوانين لنفسو ولممرأة أيضا، فقسم العمل بما يرضي نفسو أوال وحتى بين العبيد فإن النساء منيم أعفوا من 

 .العمل
  وبالرغم من أن المرأة الصينية القديمة لم تمطخ يدييا بالعمل إال أنيا كانت في الواقع أقل حرية من إمرأة 

األجير التي تعمل بجانب زوجيا أو تحمل جسدىا إلرضاء سيدىا، وحتى في عيد الفرس حين وجدت 
المرأة مكانة ترتكز عمييا لم تصعد ىذا من المكان من تمقاء نفسيا بل وضعيا فيو الرجل ألنو أراد أن 
يراىا في ىذا المكان وعميو فالمرأة كانت تسير وفقا إلرادة الرجل، وما لبث ىذا النموذج أن تمزق في 

 .بعض البمدان وثارت المرأة عمى وضعيا وطالبت بالمساواة مع الرجل
  وقد اختمف وضع المرأة من مجتمع آلخر عبر التاريخ، وقد لعبت الثورة الصناعية دورا كبيرا في إحداث 
التغيرات اإلجتماعية التي أدت إلى نيضة المرأة وكان لظيور الرأسمالية الصناعية آثارا كبيرة عمى المرأة 

في مختمف الطبقات اإلقتصادية، فالضرورة اإلقتصادية اضطرت المرأة لمعمل في المناجم والمصانع 
فانحطت مكانتيا، كما كان عمييا أعباء غير محتممة من العمل داخل المنزل وخارجو، وما لبث أن سمع 

صراخيا فارتفعت مكانتيا في المنزل، وقد أعطاىا عمميا إلى جانب الرجل بعض المزايا التي حققتيا 
 1.تدريجيا

 Marie de) وقبل الثورة الصناعية ارتفع صوت 1604  وقد بدأت الحركة النسائية في أوروبا، ففي عام 

Gouray) في فرنسا تطالب بالمساواة بين الرجال والنساء، و لم تحظ ثورتيا بإىتمام كبير حتى جاء 
و طالبا بمنح المرأة حقوقيا و ضرورة مساواتيا "Halbach"  و "Condoratالفيمسوفان الفرنسيان

 .بالرجل
  و في انجمترا القت الحركة النسائية تقدما حقيقيا حيث بدأت ىناك الثورة الصناعية، و في بداية القرن 

التاسع عشر بزغت بعض الحقوق، و قد القت المرأة إىتماما كبيرا بعد أن جندت واشتركت في 
 . كسبت المرأة حقوقيا المدنية كتمك التي يستمع بيا الرجل1928المظاىرات، وفي عام 

 بالديمقراطية فإنو "توماس جيفرسون"  أما في أمريكا فقد كانت المعركة طويمة األمد، فبالرغم من مناداة 
رأى من األفضل إبعاد المرأة عن النشاط السياسي، ولم يكن ليا حق ممارسة أي نشاط إال األمومة 

 .والزوجية
                                                           

. 41،42.  كاميميا عبد الفتاح، مرجع سابق، ص،ص 1
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  وقد أدى خروج المرأة إلى ميدان العمل إلى تحقيقيا بعض المكاسب في مختمف البمدان الذي مكنيا من 
مزاولة ىذا النشاط فقد إرتفعت مكانة المرأة في الخمسين سنة األخيرة في معظم الدول، ففي فرنسا ساىمت 
المرأة في نواحي متعددة، ويرجع ىذا إلى الحرب العالمية األولى حيث اشتركت النساء في كل عمل حتى 

 .ينضم لرجل إلى الجيش
  أما في إنجمترا فقد إتجيت المرأة نحو اإلصطالحات اإلجتماعية ولم تندمج في الوظائف العامة كما 

فعمت المرأة الفرنسية وذلك نتيجة لعدم ثقة الرجل اإلنجميزي في قدرة المرأة عمى العمل خارج المنزل، وقد 
سبب ذلك متاعب كثيرة لممرأة الموظفة ولكنيا ما لبثت أن دخمت ميدان الطب والميدان السياسي وحصمت 

 .عمى مقاعد في البرلمان
 أن النشاط الطبيعي لممرأة ىو المنزل وتربية األطفال، 1914  أما في ألمانيا فقد ظمت الفكرة السائدة 

حتى جاءت الحرب فجذبت النساء إلى أعمال كثيرة ومن ىنا طالبن بحقوقين، وليذا اختمفت الحركة في 
ألمانيا عنيا في إنجمترا وأمريكا حيث إىتمت النساء ىناك بالمساواة بالرجل، ولكن ما إن ظيرت بذور 
النازية حتى إتجو الرأي إلى تأنيث المرأة مرة أخرى ودفعيا لممنزل، ونتيجة ليذا انسحبت المرأة من كل 

 .شيء حتى من التعميم العالي
  أما في روسيا فقد إرتفعت مكانة المرأة وتساوت المرأة مع الرجل في القانون والعرف، واشتركا سويا في 

كل شيء حتى القتال كما حصمت النساء عمى وظائف عالية، وحين حدثت ضغوط خارجية جديدة، أزيمت 
 .الحرية والمساواة التي إستمتعت بيا المرأة

، و خالل اإلعداد لمثورة الجديدة أخذت النساء 1825  ولم تظير المرأة الروسية الحديثة قبل ثورة ديسمبر 
نصيبين الكامل من المسؤولية ولم يطالبن بأية ميزة من أجل كونين نساء فقمن بما يطمب منين دون أي 

تساؤل، فكن جاسوسات وقاذفات قنابل واقتسمن العمل سويا مع الرجال وساعدن في عمميات اإلعداد 
 1.لمثورة بنفس حماس الرجل

  لقد تبين بوضوح مدى تمسك المرأة الغربية بالعمل وعدم رغبتيا في تركو واعتبرت العمل شيئا ميما 
وأساسيا في حياتيا، ولم يكن العمل من أجل عوامل إقتصادية وذلك أن التغيرات التي طرأت عمى مستوى 

وضعية المرأة جعمتيا تنتقل من مرحمة إلى أخرى أتاح ليا فرصة مساواتيا مع الرجل وأتاح ليا فرصة 

                                                           
. 44-42.ص- كاميميا عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 1
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فرض حقوقيا كالحق في التعميم والعمل، وقد ساعدىا عمى ذلك ما أفرزتو التكنولوجيا الحديثة بداية من 
 1.حركة التصنيع إلى أن ظيرت وتعددت التشريعات القانونية واإلجتماعية المساندة لعمل المرأة

 :عمل المرأة في الوطن العربي .2

  إن طبيعة العمل وأسموب أدائو يختمف باختالف البيئة اإلجتماعية التي تعيش فييا المرأة، فالمرأة الريفية 
تقوم بكل األعمال األنثوية من ترتيب المنزل وغسل وطيي، بل تشارك زوجيا في األعمال الزراعية 
والصناعات التقميدية، ويتم ذلك في المنزل أو بالقرب منو، وبما أن الظروف اإلقتصادية والثقافية 

واإلجتماعية التي تحدد عمل المرأة، تختمف في الريف عنو في الحضر، فإن عمل المرأة في المجتمعات 
الحضرية والصناعية يختمف كثيرا عما ىو في الريف، كحصول المرأة عمى درجات عممية معتبرة مكنيا 
من دخول سوق العمل، لتعمل في مين مختمفة منيا المين المتخصصة عمميا واألعمال الفنية والكتابية 

 2.والتدريس واإلدارة والطب وغيرىا
  فالمرأة العربية تتحدد مكانتيا في ظل األوضاع االجتماعية واالقتصادية والتاريخية التي يمر بيا 

المجتمع العربي الخاضع لمتغير االجتماعي والحضاري، فقد خضعت المجتمعات العربية إلى حقب من 
االستعمار التي أثرت كثيرا في بنيتيا االجتماعية واألسرية، ولعل المرأة ىي أشد تأثيرا بتمك الظروف، 
فباستقالل ىذه المجتمعات ظيرت الحاجة الماسة لتحقيق التنمية الشاممة التي تستدعي تكثيف جيود 

 .أفرادىا
  ولما كانت التنمية شاممة تمس األفراد والجماعات استدعت الضرورة االىتمام بالموارد البشرية، وبالتالي 
كان عمل المرأة خارج المنزل ضرورة ممحة، إال أن القيم والتقاليد كانت تنظر إلى خروج المرأة من بيتيا 
لمعمل نظرة عدم ارتياح، ميما كانت الظروف والدوافع ألن بخروجيا لمعمل تقصر من خدمة أفراد أسرتيا 

 .خاصة أطفاليا
  لقد لقيت المرأة العربية اىتماما متميزا إلسياميا الفعال في إنجاز خطط التنمية وشيدت العقود األخيرة 
 .من ىذا القرن كثيرا من الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك بتزايد اىتماميا بأوضاع المرأة
  فعمى صعيد جامعة الدول العربية، أنشأت إدارة خاصة بشؤون المرأة واألسرة، كما أصدرت منظمة 

العمل العربية إتفاقية خاصة بشأنيا فقد عمدت معظم الدول العربية إلى تشجيع إقامة إتحادات نسائية  
 .وجمعيات تعنى وتيتم بشؤون المرأة وتأسست إدارات مثيمة في معظم وزارات الشؤون اإلجتماعية

  ويستمد اإلىتمام العربي شؤون المرأة من إعتبارات موضوعية في مقدمتيا تشجيع دخوليا ميادين العمل 
من خالل كونو حق طبيعي وواجب مقدس، وىو يمثل توسعا في زيادة اإلنتاج وتقدم المجتمع ورفاىية 

 .األسرة
                                                           

. 16،ص1982، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، المرأة ودورىا في حركة الوحدة العربية:  عمي شمق وآخرون 1
، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في عمم النفس تأثير التحرش الجنسي عمى اإلستقرار الميني لممرأة العاممة: مميكة حاج عمي  2

. 154، ص2014اإلجتماعي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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  إن مساىمة المرأة في قوة العمل يحقق من جية تطوير أوضاعيا اإلجتماعية وتحسين قدراتيا 
اإلقتصادية، ومن جية أخرى فيو مؤشر إيجابي عن مدى إسياميا في عممية اإلنتاج، وفي المحصمة 

 1.النفسية اإلجتماعية و النيائية يحقق لممرأة مكانتيا ويمبي حاجتيا اإلقتصادية و
 :عمل المرأة في الجزائر .3

  مر المجتمع الجزائري في سمسمة من التغيرات نتيجة عوامل تاريخية وسياسية و إقتصادية وانعكست ىذه 
التغيرات عمى جميع المؤسسات اإلجتماعية وخاصة األسرة، ولعل أىم مراحل التغيير ىي المرحمة 
اإلستعمارية، ففي ىذه المرحمة عرفت بنية األسرة الجزائرية تغيرات كبيرة بحيث غادر الرجل البيت 
لممشاركة في الثورة التحريرية وألقيت مسؤولية إدارة وتسيير شؤون األسرة عمى عاتق المرأة، بحيث 

أصبحت تمثل لألبناء األم واألب، ونتيجة لمظروف القاسية التي كان يعيشيا أفراد المجتمع الجزائري 
والتدني الفظيع في المستوى المعيشي، اضطرت المرأة لمخروج إلى ميادين العمل في المؤسسات 

 .اإلستعمارية
  وبعد اإلستقالل شاركت المرأة في عممية التنمية الشاممة التي عرفتيا البالد،حيث إقتحمت مختمف 

 .ميادين العمل
  إن مشاركة المرأة الجزائرية في ميدان العمل إلى جانب الرجل بعد اإلستقالل لم تكن ظاىرة جديدة في 
نما امتداد لكفاحيا ونضاليا من أجل تحرير الوطن والحصول عمى اإلستقالل الشامل في  المجتمع، وا 

العسكري، ولم تقتصر مشاركة المرأة في المناطق  السياسي و اإلجتماعي و المجال اإلقتصادي و
 .الحضرية فحسب، بل حتى المناطق الريفية المحافظة ولو كانت بنسبة ضئيمة

  إن الجزائر ككل البمدان األخرى عرفت التصنيع، وىذا كان لو دورا ىاما في إيجاد ظروف وعوامل 
سمحت لممرأة الجزائرية أال ينحصر عمميا في األعمال المنزلية فقط، بل تعدى ذلك إلى العمل في 

صناعة : الحقول، بحيث كانت و ال تزال المرأة الريفية تمارس العمال الزراعية والصناعات التقميدية مثل
 .الزرابي وغيرىا األواني الفخارية، و

بمدان العالم العربي بصفة خاصة    ومن خالل ذلك أكدت كغيرىا من نساء بمدان العالم بصفة عامة، و
  2.عن مشاركتيا في بناء المجتمع الجزائري

  ونالحظ اليوم تزايد في معدالت النساء العامالت، واألىم أنيا أصبحت منافسة لمرجل في ميادين العمل 
 3.المختمفة والتي كانت باألمس حكرا عميو فقط

 
 

                                                           
. 123، ص2007، 1، دار وفاء لمطباعة والنشر، طالمشاركة اإلجتماعية والسياسية لممرأة في العالم الثالث:  محمد سيد فيمي 1
. 33، ص1983، 116، المجمة الجزائرية، العدد المرأة الجزائرية في تدعيم اإلقتصاد الوطني:  األخضر ضرباني 2
 حول اإلتصال وجودة الحياة في األسرة، 2، الممتقى الوطني ومشكمة الدور (األم)عمل المرأة :  المية بوبيدي، أسماء مطوري 3
 .2، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، ص2013 أفريل 9/10
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 :دوافع خروج المرأة لمعمل: ثانيا
  إن ظاىرة خروج المرأة لمعمل لم تظير عشوائيا بل كان نتيجة عوامل عديدة، دفعت بالمرأة إلى العمل، 
فخروج المرأة إلى العمل خارج المنزل مقابل أجر لو مدلولو الذاتي واإلجتماعي واإلقتصادي وىي كميا 
عوامل مترابطة ببعضيا البعض، ولقد ركزنا ىنا عمى العوامل األساسية التي تدفع بالمرأة إلى الخروج 

 :لميدان العمل الخارجي، وتتمثل فيما يمي
 : الدافع اإلقتصادي .1

  بينت الدراسات األولى في ىذا المجال أن أىم دوافع خروج المرأة لمعمل ىو الحاجة اإلقتصادية، 
 .والمقصود ىو حاجة المرأة الممحة لكسب قوتيا أو حاجة األسرة لإلعتماد عمى دخل المرأة

 وجد أنو عند "سانجدون" و"وايت"  فقد تبين أن لمعمل في حد ذاتو أىمية كبرى في حياة المرأة، ففي مقال 
سؤال ثالثمائة وخمس وعشرين إمرأة عاممة بأن يرتبن عشرة موضوعات حسب أىميتيا فكان العمل 

المنظم الثابت في مقدمة القائمة وجاءت ظروف العمل الحسنة في المرتبة الثانية، بينما ترتيب األجر 
 1.المرتفع في المرتبة السادسة

ضرورة وليس تسمية، بل  "François Djirou "فرانسوا جيرو"  فالعمل بالنسبة لممرأة كما تقول الكاتبة 
 2".ضرورة حياة أو الحياة نفسيا

  كما أن الظروف المعيشية واإلقتصادية التي تعيشيا األسرة الحديثة ىي التي أجبرت المرأة عمى العمل 
لمساعدة زوجيا في تمبية رغبات أفراد أسرتيا من مأكل وممبس ودواء، فإن مقتضيات الظروف اإلجتماعية 
واإلقتصادية التي تعيشيا مختمف األسر تفرض عمى المرأة الخروج إلى ميدان العمل الوظيفي، حيث أن 
اإلحساس بأىمية العمل كوسيمة لمحصول عمى النقود الالزمة لرفع مستوى معيشة األسرة كان من أىم 

 3.العوامل التي جعمت المرأة تتمسك بالعمل الخارجي
  من خالل مناقشة الدافع اإلقتصادي ، فإنو ال يمكن تقميل أىمية المادة بالنسبة لخروج المرأة لمعمل 

وخاصة كمما إنخفضت طبقة المرأة اإلجتماعية، كما أن الدافع اإلقتصادي قد يكون من عوامل اإلرتفاع 
 4.بمستوى األسرة بشكل عام

  إن عمل المرأة في ىذا الجانب ال يعود إلى المرأة في حد ذاتيا، بل من أجل تحقيق الرفاىية لألسرة 
 .والرفع من مستواىا اإلقتصادي  توفير ظروف الحياة المناسبة

 
 

                                                           
. 84 ،83. كاميميا عبد الفتاح، مرجع سابق، ص،ص 1
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، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، المرأة في الريف والحضر، دراسة لحياتيا في العمل واألسرة:  عمياء شكري وآخرون 3
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 :  الدافع الذاتي .2
  يعتبر ىذا الدافع مكمال لمدافع اإلقتصادي، ذلك ألن المرأة خرجت لميدان العمل ليس فقط من أجل 

 وكذلك 1.تمبية وسد الحاجات المادية، إنما ىناك دافع آخر يتمثل في تحقيق الذات و الشعور باإلنسانية
حب الظيور وتحقيق المنفعة الشخصية ىي دوافع لخروج المرأة لمعمل تحت إلحاح الضغط اإلنفعالي 

 2.لشعورىا بالوحدة، أكثر من خروجيا إلى العمل تحت ضغط الحاجة اإلقتصادية
  ومن المعموم أن تحقيق الذات ال يحدث إال من خالل العمل المنتج و اإلبداع و الشعور بالتفرد واإلنجاز 

 3.وغير ذلك من مشاعر تميز اإلنسان مما يشعره بتحقيق الذات
  حيث ترى الكثير من النساء أن الخروج إلى العمل المأجور يحقق ذاتيا الفعمية وحتى تقضي عمى 

الوضع التقميدي الذي يضعيا فيو المجتمع، كما أن اإلرتباطات اإلجتماعية في مقر العمل إضافة لمدعم 
 4.اإلجتماعي جعل معظم النساء يفضمن اإلشتراك في المجتمع الكبير

  فالعمل طور من شخصية المرأة وجعميا تكتشف نفسيا، وتشعر بأنيا فرد منتج مفيد، وأنيا تستطيع أن 
 5.تجابو الحياة لو إضطرت الوقوف بمفردىا

 : الدافع اإلجتماعي .3

  ىذا الدافع يعتبر بدوره من بين الدوافع األساسية التي جعمت المرأة تخرج إلى ميدان العمل، كما أن 
لمثورة الصناعية دور بارز في خروج المرأة لمعمل بسبب التصنيع الذي أتاح ليا الكثير من فرص العمل 

 فالمرأة ترى أن 6.كما ساعدىا أيضا التطور التكنولوجي واآلالت الكيرومنزلية في توفير الجيد والوقت
 .العمل ىو السبيل الوحيد إلرتقائيا في السمم اإلجتماعي وكسبيا القيمة اإلجتماعية

  فقد خرجت إلى العمل من أجل إعادة النظر في مضمون التفرقة والتبعية لمرجل وبالتالي تحررىا من 
خالل إمتالكيا سالحا إقتصاديا يضمن ليا المساواة معو فيما يخص الحقوق والواجبات، الشيء الذي 

مكنيا من إتخاذ القرارات والمشاركة في المسؤولية األسرية، ىذا من جية ومن جية أخرى، فالعمل يسمح 
ليا بأن تكون مواطنة ويحقق ليا اإلحترام والتقدير بمشاركتيا في تنمية المجتمع وال يمكن اإلستغناء عن 

وجودىا، كما منحيا العمل إنشاء نوع من العالقات تربطيا بزمالئيا في وسط العمل الذي تشتغل فيو، كما 
ختيار حياتيا، فتتمكن من فرض نفسيا وتحديد أسموب حياتيا  يمنح ليا التأىيل واإلندماج اإلجتماعي وا 

                                                           
ترجمة محمد عمي محمد، دار المعارف الجامعية، اإلسكندرية، مصر، عمم اإلجتماع الصناعي، :  باركر براون، تشايمد سميث 1

 .64، 63.، ص،ص1979
. 99 حسين عبد الحميد رشوان، مرجع سابق، ص 2
. 14، ص2000، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، المرأة العربية والفكر الحديث:  مفيدة محمد إبراىيم 3
. 71، ص2004، دار السحاب لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، األسرة ومشكالت األبناء:  حسين مصطفى عبد المعطي 4
، معيد اإلنماء العربي، بيروت، لبنان، تطور بنى األسرة العربية الجذور التاريخية واإلجتماعية لقضاياىا المعاصرة:  زىير حطب 5
. 267، ص1976، 1ط
، مجمة الدراسات والبحوث اإلجتماعية، جامعة الشييد حمة عمل المرأة وأثره عمى اإلستقرار األسري:  ابراىيم الذىبي، ليمى مكاك 6

 .183، ص2015، جوان 11لخضر، الوادي، الجزائر، العدد 
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الذي ترغب فيو، ال كما يرسميا ليا المجتمع، كل ىذه العوامل من شأنيا أن تخفف مشاعر التبعية لدى 
المرأة، فبالنسبة ليا فالعمل يمثل السبيل إلى الترقية واألمل في وجود طريق لمتقدم واكتساب اإلستقالل 

 1.الذاتي
 : الدافع التعميمي .4

   نجد أن األسرة قد أولت إىتماما كبيرا، وجيودا معتبرة بالنسبة لتعميم المرأة وتكوينيا، حيث أصبح 
تعميميا حتمية ال مفر منيا إلخراجيا من بؤرة األمية، وليذا كان إلنتشار التعميم عمى نطاق واسع أثر 
مباشر عمى قمب المعايير التي كانت سائدة من قبل، فاندفعت المرأة إلى المشاركة في مختمف الميادين 

 2.جنبا إلى جنب الرجل

أن طالبات الكميات ذوات الرغبة الشديدة في العمل يؤمن بقيم ذكورية : ""إيد"   وقد تبين من خالل دراسة 
فالدافع القوي لمعمل كان " فين يؤكدن الحاجة إلى التنوع و يقدرن عمى ما يمكن تحصيمو خارج المنزل

مرتبطا بالحصول عمى درجة جامعية التي تبدو بدورىا دليال عمى الدافع لمتحصيل، كما تظير أىمية 
 فقد تبين أن األميات المشتغالت قد قطعن مرحمة في التعميم "كميجر"الدافع لمتحصيل من نتائج بحث 

 3.أكبر من تمك التي قطعتيا األميات غير العامالت
   ومن ىنا يمكن القول أن عمل المرأة يرتبط بتعميميا، فتتبع بذلك عمل ميني مناسب مع شيادتيا 
 .العممية المحصل عمييا، فمن خالل مسارىا التعميمي فيي تطمح إلى أن تتحصل عمى عمل يناسبيا

 : الدافع السياسي .5

   يمكن إعتبار الظروف السياسية من أىم دوافع خروج المرأة لمعمل في أغمب المجتمعات في العالم، 
فالمجتمعات الرأسمالية عممت عمى إستغالل المرأة أبشع إستغالل مقابل أجر زىيد حيث كان ىدفيا ىو 
تحقيق الربح اإلقتصادي أما المجتمعات الشيوعية فيي تنظر لممرأة عمى أن ليا الحق في اإلندماج في 

 .الحياة المينية
  أما في الجزائر فمن بين األسباب السياسية التي ساعدت المرأة الجزائرية لمخروج إلى العمل مشاركتيا 
الفعالة في الكفاح من أجل الوطن، وتعزيز اإلستقالل حيث وضعت تشريعات قانونية تؤكد عمى ضرورة 

 4.إدماجيا في الحياة المينية والتأكيد عمى ضرورة إحتراميا نظرا لمساىمتيا في إستقالل البالد
  ولذلك يجب عمى الدولة أن تشجع المرأة عمى العمل في مواطن الشغل التي تستجيب لقدراتيا وكفاءاتيا، 
وعمييا اإلكثار من مراكز التدريب والتأىيل الخاصة بعمل المرأة، كما أنو من واجبيا وضع قوانين تيدف 

                                                           
. 72، ص1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اليد العاممة الريفية في الصناعة الجزائرية:  محمد بن مخموف 1
. 250، ص1981، 2، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، طتركيب العائمة العربية ووظائفيا:  محمد صفوت األخرس 2
. 86 كاميميا عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 3
. 98 حسين عبد الحميد رشوان، مرجع سابق، ص 4
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ستقرار األسرة  ألنو بخروجيا لمعمل يمكنيا أن تشارك في القرار السياسي 1.إلى ضمان حماية األمومة وا 
 .لمدولة
 :اإلتجاىات النظرية في دراسة عمل المرأة: ثالثا

إن لدراسة عمل المرأة أىمية بالغة لما ليا من دور كبير، داخل األسرة والمجتمع، ونظرا ألىمية الموضوع 
المطروح، فقد أدى ذلك إلى ظيور العديد من اإلتجاىات النظرية التي تناولت ىذا الموضوع كل حسب 

 :وجية نظره، وىذه اإلتجاىات ىي
 :اإلتجاه المحافظ .1

  يرى ىذا اإلتجاه في المرأة الكائن الضعيف جسما وعقال والذي يحصر وظيفة المرأة في تأدية غرض 
 فالمرأة بطبيعتيا 2أساسي واحد وىو الزوجية بمفيوميا الخضوعي واألمومة بمفيوميا التوالدي الرعوي،

 .عاطفية تضمن وحدة األسرة و تغمرىا بالحنان والعاطفة الضروريين
  إن ىذا اإلتجاه يؤكد درجة اضطياد الرجل لممرأة، التي تكمن في عدم الخروج لمتعميم والعمل أو ممارسة 

أي نشاط سياسي، مستخدما في ذلك وسائل مختمفة تأتي عمى رأسيا القوانين والتشريعات التي وضعيا 
 3.الرجل بنفسو لتالئمو ولتكون في صالحو، معتمدا في ذلك عمى حجج كالمحافظة عمى الشرف واألخالق

ويحمل أصحاب ىذا اإلتجاه موقفيم بتعاليم الدين، فاختالط المرأة وعمميا خارج المنزل يجمب العيب  
والعار وفساد األخالق، لكنيم بالمقابل ال يعترضون عمى عمل المرأة في األرياف، وىذا ما يثبت أن 
تمسكيم بموقفيم ال يرجع إلى أسباب دينية أصيمة إنما مرده التشبث بالتقاليد والرغبة في اإلمتالك 

 4.والسيطرة عمى المرأة
  وحسب أصحاب ىذا اإلتجاه أيضا، فإن عمل المرأة يؤدي إلى بطالة الرجل وخسران األمة، وعدم 

سامويل إنسجام األسرة و إنييار صرحيا، وفساد أخالق األوالد، ويقول في ىذا الشأن اإلنجميزي 
إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل ميما نشأ عنو من الثروة لمبالد فإن نتيجتو : "سمايمس

كانت ىادمة لبناء الحياة المنزلية، ألنو ىاجم ىيكل المنزل، وقوض أركان األسرة، ومزق الروابط 
اإلجتماعية، فإنو يسمب الزوجة من زوجيا واألوالد من أقاربيم فصار بنوع خاص ال نتيجة لو إال تسفيل 
أخالق المرأة، إذ وظيفة المرأة الحقيقية ىي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنيا وتربية أوالدىا 

واإلقتصاد في وسائل معيشتيا مع القيام باإلحتياجات البيتية، ولكن المعامل تسمخيا من كل ىذه الواجبات 
بحيث أصبحت المنازل خالية وأضحت األوالد تشب عمى عدم التربية، وتمقى في زوايا اإلىمال وأطفئت 

 المحبة الزوجية وخرجت المرأة عن كونيا الزوجة الظريفة والقرينة المحبة لمرجل، 

                                                           
. 335 عمي شمق وآخرون، مرجع سابق، ص 1
. 266، ص2003، 2، مكتبة األسرة، القاىرة، مصر، طعمم إجتماع المرأة:  سامية حسن الساعاتي 2
 .110، ص1974، 3، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، لبنان، طالمرأة والجنس:  نوال السعداوي 3
. 159 عمي شمق وآخرون، مرجع سابق، ص 4
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 1."وصارت زميمتو في العمل والمشاق
 

 : إتجاه التحديث .2

   ىذا اإلتجاه يسود المجتمعات الديمقراطية الحديثة، ويقوم عمى أساس المساواة بين الرجل والمرأة في 
جميع جوانب الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية، وضرورة خروج المرأة لمعمل خارج منزليا، 

ومواكبة العصر ومسايرة النمو الحضاري، فالمرأة نصف المجتمع وال يمكن حصر وظيفتيا في الوظيفة 
البيولوجية، ومساواتيا المطمقة تقتضي أن المرأة كالرجل دون قيود وتحل في أي مكان تريده إضافة إلى 

 2.رفع المستوى اإلقتصادي لألسرة
   و قد أخذ ىذا اإلتجاه عدة مداخل لمحركة النسائية، وبالرغم من تباين ىذه المداخل في األسموب إال أن 

ىدفيم واحد وىو تحقيق المساواة، ويمثل ىذا المدخل الحركة اإلصالحية لمنساء الالئي يبحثن عن 
المساواة من خالل الحرية فين ال يحاولن إسقاط النسق السائد، بالرغم من أنين في صراع مع عناصره 

ألنو قد يتعارض مع حقين في تقرير المصير، و ىدفين في التنظيم النسائي القومي ىو جعل النساء في 
 .مشاركة كاممة مع التيار األساسي لممجتمع ومساواة حقيقية مع الرجال

  أما الثاني فتمثمو الحركة اإلشتراكية لمنساء التي تستمد جذورىا من النظرية الماركسية، والتي تقرر 
األولوية لمصراع الطبقي و القضاء عمى إضطياد النساء، ومواجية حاجات الحركة النسائية المعاصرة من 

خالل البحث عن تطوير إستراتيجية اليجوم عمى سيطرة الرجال حتى يمكن إعادة بناء العالقات بين 
الرجال والنساء، أما المدخل الثالث فتمثمو الحركة الراديكالية لمنساء و التي ترى أن جذور عدم المساواة 
في المجتمع سائدة في النظام األبوي و اإلجتماعي و سيطرة الرجال، ولذلك فإن الطريق الوحيد لممساواة 

 3.ىو إحداث التغيير الثوري في اإليديولوجيا و المؤسسات القائمة في المجتمع
 

 : اإلتجاه التحرري .3

  يتسم ىذا اإلتجاه بنظرة متحررة نسبيا دون أن يكون متعارضا مع التقاليد المستقرة مع إبقاء المرأة 
منسوبة إلى الرجل ومحتاجة إلى رعايتو سواء كان أبا أو أخا أو زوجا، إذ يحق لممرأة حسب ىذا اإلتجاه 

 4.العمل عمى نطاق وظائف معينة تنسجم وطبيعتيا كالتعميم والتمريض
ما،    وظيفة   لممارسة   لقد ذىب ىذا اإلتجاه لجعل المرأة تتحرر من القيود والضغوطات األسرية وتخرج

أحد الشروط األساسية في تطور المجتمع، فالمرأة حسب ىذا اإلتجاه مثميا مثل الرجل كإنسان باستطاعتيا 

                                                           
، 2009، 1، دار المنقى لمنشر والتوزيع، طالتبرج وخطر مشاركة المرأة الرجل في ميدان عممو:  عبد العزيز عبد اهلل بن باز 1
. 39ص

. 119، ص1970، المنظمة العربية لمتربية والثقافة، بغداد، العراق، المرأة والتغيير اإلجتماعي:  فوزية العطية 2
. 155 محمد سيد فيمي، مرجع سابق، ص 3
 .157، ص1974، 1، مؤسسة الدراسات لمنشر والتوزيع، لبنان، طاألنثى ىي األصل:  نوال السعداوي 4
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القيام بجميع الوظائف ميما كان نوعيا، دون إعطاء أي اعتبار لإلختالفات البيولوجية والجسمانية بين 
 .الرجل والمرأة

  فمقد عممت القيم الثقافية التي حققتيا المرأة عمى قمب الموازين في األسرة، وعممت النساء عمى تغيير 
المواقف إزاء األزواج، وأصبح إىتمام النساء أن ال يحد الزواج من الفرص التي تحقق لين طموحاتين 
يمانيا المطمق بالقيم الجديدة  المينية، وليذا ينشدن المساواة مع الرجل، كما أدى كذلك عمل المرأة وا 

وحركة تحرير المرأة إلى مطالبة النساء بحقوقين، فعمل المرأة حسب ىذا اإلتجاه يعتبر عامال محررا ليا 
أن الزوجة التي تمبي الحاجيات المادية ألفراد أسرتيا ىي زوجة :"" بقولياسعاد خوجةوىو ما تؤكده الباحثة 

 1."متحررة نسبيا

  كما ينظر أصحاب ىذا اإلتجاه إلى موضوع عمل المرأة وخروجيا من زاوية اإلسالم الجامعة بين العمل 
و العاطفة فمدنية اإلسالم و حضارتو العريقة ال ترضى لممرأة غير اإلنسجام الكامل مع قوانين الفطرة، 

فيو بذلك يفتح ليا الباب لمتخصص المالئم لتكون الطبيبة النسوية والخبيرة اإلجتماعية و المربية المدرسية 
 .وما إلى ذلك من مثل ىذه األعمال التي ال يكون نجاحيا عمى حساب البيت و األمومة

  فأصحاب ىذا اإلتجاه يرون أن العمل حق ضروري ولكن في المجاالت التي تتناسب مع أنوثتيا وال 
 2.تتصادم مع القيم اإلسالمية

 

 :اآلثار الناجمة عن خروج المرأة لمعمل: رابعا
  ساىمت المؤثرات الحضرية في تغيير دور المرأة ومكانتيا في األسرة والمجتمع عمى حد سواء، الشيء 
 :الذي زاد من إقبال المرأة عمى العمل وخاصة المتزوجات وىذا ما أدى إلى ظيور العديد من اآلثار منيا

 :اآلثار السمبية .1

 إذ كثيرا ما ترفض الزوجة العاممة إنجاب مزيد من األطفال فتقبل الكثيرات منين :تأثير حجم األسرة -
عمى استخدام وسائل تحديد النسل أو تنظيمو، وكثيرا ما تتعمد النسبة الغالبة منين إلى أن تطرح جانبا 

فكرة إنجاب أو حمل طفل وذلك لسنوات عدة من التحاقيا بالعمل خاصة إذا كان في ذلك ما يعوق 
 إستمرارىا في العمل، فإذا كانت المرأة العاممة أما فإنيا كثيرا ما تعيد بمسؤولية تربية طفميا لألفراد 

 3.اآلخرين

  العطف  منحيم و  أطفاليا  رعاية عن   المتمثل بانشغال المرأة بشؤونيا الخاصة :الشح العاطفي -

 والحنان، وتسميميم إلى دور الحضانة ولفترات طويمة، ما يؤدي إلى سوء تربيتيم و قصور توجيييم 

 .أسريا، مما يؤدي إلى إنحراف األبناء

                                                           
1  Souad Khodja : A comme Algérienne, ENAL, Alger, 1991, p114. 

. 100، ص1995، 1، مكتبة العبيكان لمنشر، الرياض، السعودية، طعمل المرأة في المنزل وخارجو: إبراىيم بن مبارك الجوير 2
 .89 ،88.، ص،ص2006، دار المعرفة الجامعية، األزرارطية، مصر، األسرة والمجتمع:  السيد عبد العاطي 3
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فالدعوة إلى تحرير المرأة لم تؤدي إلى تنافس وصراع  :تشابك األدوار وتصارعيا في األسرة والمجتمع- 
بين المرأة والرجل فقط، بل إحداث صراع داخل ذات المرأة نفسيا  صراعا بين طموحاتيا بالتمتع بالحرية 

وبين طموحاتيا األنثوية في آن واحد داخل المنزل وخارجو، مما يسبب ليا الضغط النفسي واإلرىاق، 
 1.فالمرأة العاممة تعاني من صراع األدوار وىذا ما يجعميا تمجأ إلى اإلدمان وأحيانا تصاب باإلكتئاب

 قد يؤدي عمل المرأة خارج بيتيا وتركيا ألوالدىا دون رعاية وتربية إلى ضياعيم وتكثر :تفكك األسرة -
اآلفات اإلجتماعية في المجتمع نتيجة ذلك، وفي ظل غياب األب و األم عن المنزل النشغاليم بالعمل 

 .ينتج عنو تفكك األسرة وضمارىا

 جسميا نتيجة قياميا بأعمال لطبيعة تكوينيا الجسدي، و إرىاقيا عقميا لما تتعرض لو من :إرىاق المرأة- 
تفكير اتجاه أطفاليا نتيجة تركيم في البيت أو في دور الحضانة أو عند المربيات حيث تبقى دائمة 

 .التفكير بيم أثناء غيابيا عن المنزل

 فتخمي المرأة عن دورىا في المنزل ظيرت آثاره جمية في نقص اإلنتاج :زيادة اإلستيالك وقمة اإلنتاج- 
وزيادة اإلستيالك واستيراد المواد اإلستيالكية، باإلضافة إلى استيراد اليد العاممة عمى شكل خادمات في 

 2.المنزل و كل ىذا مقابل عمل المرأة في أعمال خدمية ليس ليا قيمة إنتاجية

 : اآلثار اإليجابية. 2

أصبحت المرأة أكثر وعيا لتحقيق ذاتيا حيث أصبحت قادرة عمى إدراك قيمتيا الحقيقية وأصبحت - 
 .تشارك في كافة النشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية

 .إستطاعت المرأة بعد خروجيا لمعمل أن تثبت كفاءتيا وأن تحقق مستوى عال من النضج والنمو- 

مكانات ىائمة لم تستيمك بعد وأصبحوا ينادون بأن -  المرأة نصف المجتمع وفييا طاقات عظيمة وا 
 .المجتمع يمشي عمى عكاز، وأنو يتنفس برئة واحدة وأن في إىمال المرأة تعطيل لنصف المجتمع

أن لعمل المرأة قيمة إقتصادية، فيي تزيد من نسبة العمل مما يوفر شيئا من دخل الدولة، كما أنو فيو - 
 .زيادة لدخل األسرة بسبب عمل المرأة وما يعود منو كمرتب شيري

 .أن في عمل المرأة توسيع آلفاقيا، ويبرز وينمي مقومات شخصيتيا- 

 .أن العمل يشعر المرأة بقيمتيا في المجتمع- 

 .أصبحت صورتيا عن نفسيا أكثر إستشراقا وتفاؤال بعد مشاركتيا في العمل وقبول العمل ليا- 

حساسيا بأنيا كائن مستقل و أنيا ليست عالة عمى أحد وأنيا -  عمل المرأة منحيا الشعور بالحرية وا 
 3.ليست كائنا مقصورا بدوافع الحاجة

                                                           
، المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع، التربية الجنسية من منظور اإلسالم لمحفاظ عمى ىوية المرأة المسممة:  محمد حسنين العجمي 1

 .107، 106. ، ص،ص2007، 1المنصورة، مصر، ط
. 109-107.ص- نفس الرجع، ص 2
، ص،ص 2009، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردن، المدخل إلى عمم النفس اإلجتماعي:  محمد جاسم العبيدي، باسم محمد ولي 3
.485 ،486 . 
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 .أن المرأة العاممة التي تحمل مؤىل جامعي تعود أبناءىا اإلعتماد عمى النفس- 

كما أن المرأة العاممة تساىم بكامل دخميا في اإلنفاق عمى األسرة، و مساعدة زوجيا في بعض األمور - 
 1.مثل شراء الحاجات و اإلشراف عمى تعميم األوالد

 :عمل المرأة المشكالت التي تواجو: خامسا
  كانت المرأة و ال تزال تعمل من أجل إثبات ذاتيا و المساىمة في اإلنتعاش اإلقتصادي ألسرتيا 

ولمجتمعيا، غير أن عمل المرأة أصبح في غاية الصعوبة و التعقيد و ذلك نتيجة لوقوعيا تحت تأثير 
 :ضغوط مختمفة و تعرضيا لمشاكل كثيرة في المنزل وفي مكان عمميا، و من بين ىذه المشاكل ما يمي

 تعتبر المشكالت األسرية من أخطر المشكالت التي تعاني  منيا المرأة العاممة، :المشاكل األسرية .1
فغيابيا عن البيت لساعات طويمة البد أن يخل بالواجبات األسرية الممقاة عمى عاتقيا، خاصة إذا كانت 

 :متزوجة ولدييا أطفال، ومن المشاكل التي تواجييا المرأة العاممة ما يمي

إن الميام األسرية الممقاة عمى عاتق المرأة تتطمب  :التناقض بين الواجبات المنزلية والواجبات المينية -أ 
منيا بدل المزيد من الجيود و تخفيض األوقات الطويمة و السير عمى راحة األطفال و التضحية بأوقات 

الفراغ و الترويح عنيم، لكن واجباتيا ال تقف عند حد تحمل المسئوليات األسرية فقط، فيي مسؤولة 
أيضا عن الواجبات المينية و الوظيفية التي تؤدييا المرأة خارج البيت، فالواجبات األسرية غالبا ما 

تتناقض مع الواجبات المينية، فعمل المرأة لساعات طويمة خارج البيت البد أن يتعارض مع مسئولياتيا 
المنزلية، والتعارض ىذا يوقع المرأة العاممة في مشكالت التوفيق بين متطمبات عمميا الوظيفي بحيث ال 
تعرف عمى أية واجبات تركز، فإن أىممت واجباتيا المينية فإن ىذا يعرض عمميا اإلنتاجي إلى الخطر 

ذا ما ركزت  وتسوء عالقتيا باإلدارة  المسؤولين، ما يضطرىا إلى التوقف عن العمل أو تركو كميا، وا 
المرأة العاممة عمى عمميا الوظيفي وأىممت واجباتيا األسرية فإن بيتيا يتعرض إلى اإلضطراب وسوء 

 2.اإلدارة مما قد يسيء لمعالقات الزوجية بحيث تكون العائمة عرضة لمتفكك و عدم اإلستقرار

 ىناك مشكمة أسرية أخرى تتعرض ليا المرأة العاممة أال و ىي مشكمة سوء :اختالل الحياة الزوجية -ب 
وتوتر عالقتيا الزوجية عمما بأن عمل المرأة خارج البيت و غيابيا لساعات طويمة يعرضيا لإلرىاق 

 والتعب و الممل بسبب انشغاليا بأداء الواجبات الوظيفية والمنزلية في آن واحد وعدم قدرتيا عمى 

 .تقديم العناية المطموبة لمزوج و األطفال

                                                           
.  15 ،14.  جياد ذياب الناقوال، مرجع سابق، ص،ص 1
. 79 ،78.، ص،ص2008، 1، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، طعمم إجتماع المرأة:  إحسان محمد الحسن 2



 المــرأة و الــعمل  :                                                                       الفصل الثاني
 

 
37 

   ومما يسيء إلى العالقات الزوجية عدم مبادرة الزوج إلى مساعدة زوجتو في أداء الواجبات المنزلية  
والعناية باألطفال، مما يؤدي إلى عدم إيفاء المرأة بالتزاماتيا داخل وخارج األسرة، و ىنا يعتقد الزوج بأن 

 1. زوجتو مقصرة في خدمتو  خدمة أطفالو و غير قادرة عمى إدارة أمور البيت
مشكالت و صعوبات تعترض المرأة العاممة في عمميا تحول دون تحقيق  ىناك :المشكالت المينية .2

 :قياميا بالعمل بصورة إيجابية، و أىم ىذه المشكالت نذكر مايمي

إن تعمم المرأة من العوامل الميمة التي : ىبوط المستوى التعميمي وتدني إنتاجية المرأة العاممة-أ
و تحررىا من القيود و المعوقات التي تؤدي إلى جمودىا  وتخمفيا،  تساعدىا في الخروج إلى العمل

إضافة إلى كون التعميم من العناصر األساسية لمتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية في المجتمع، كل ىذا 
يؤثر في إنتاجيتيا و بالتالي في عممية اإلنتاج اإلجتماعي ككل، و عدم تسمح المرأة بالثقافة و المعرفة 

يؤدي إلى عدم تمكنيا من القيام بعمميا اإلنتاجي و الخدمي عمى أكمل وجو و التوفيق بين أدوارىا 
اإلجتماعية والوظيفية المختمفة، كما أن المرأة العاممة تعاني من عدم معرفتيا بطبيعة ونوعية المينة التي 

تؤدييا بصورة صحيحة نتيجة لقمة تدريبيا في مجال مينتيا و عدم اىتمام اإلدارة و المشرفين 
والمسؤولين عمى العممية اإلنتاجية و الخدماتية بتثقيف وزيادة ميارات المرأة العاممة عن طريق دخوليا 

  2.في الدورات التدريبية و دورات التقوية كل حسب مينتيا و تخصصيا

إن وجود المرأة في مكان عمميا خالل الساعات المخصصة  :مشكمة مواظبة المرأة عمى العمل- ب
لمعمل ضروري لممارسة دورىا في العممية اإلنتاجية والخدمية، و الغياب عن العمل ظاىرة موجودة عند 
النساء العامالت حيث تعاني اإلدارة و المسؤولين عن العممية اإلنتاجية من ىذه الظاىرة، فعدم التزام 

المرأة العاممة بالدوام أو بالمواعيد المحددة ليا من أسباب تدني إنتاجيتيا، وتظير ىذه الحقيقة بين النساء 
: العامالت المتزوجات أكثر من النساء العامالت غير المتزوجات، و ىذا يرجع إلى أسباب متعددة منيا

مرض العاممة المتزوجة، قياميا بالواجبات المنزلية والمسؤوليات الزوجية حيث تشكل ىذه األعباء 
 .اإلجتماعية المختمفة عائقا أمام انتظام المرأة و حضورىا لمعمل

 تعاني المرأة العاممة من ىذه المشكمة، :مشكمة العالقة بين المرأة العاممة واإلدارة والمسؤولين- ج
فاإلدارة غالبا ال ترعى ظروفيا و ال تحترميا و ال تشجعيا عمى أداء عمميا بصورة مرضية  تمارس 

سياسة الضغوط و العقوبات إلجبار المرأة عمى البقاء في العمل ومزاولتو كيفما كان، ضف عمى ذلك 
عدم إعطاء الحوافز و المكافآت المادية و المعنوية التي تحفز المرأة عمى اإلستمرار في العمل واإلبداع 
فيو بدل الجيود الحثيثة لقير معوقاتيا و مشكالتيا التي تحول دون استمرارىا في العمل و القيام بو عمى 

 .أحسن صورة ممكنة

 
                                                           

 . 84، 83.، ص،صإحسان محمد الحسن، مرجع سابق  1

 .90-85،ص-، صنفس المرجع  2
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 :خالصة الفصل
  نستخمص من خالل ما سبق ذكره في ىذا الفصل أن المرأة إستطاعت من خالل خروجيا لمعمل تحقيق 
ذاتيا و إدراك حقوقيا، حيث إكتسبت الخبرة المينية من خالل تطوير قدراتيا و مؤىالتيا، فأصبحت تتولى 

أعمى المناصب و في مختمف المجاالت، و قد واجيتيا صعوبات و مشكالت بسبب خروجيا لمعمل، 
ولكن رغم ىذه الصعوبات التي واجيتيا و ال تزال تواجييا، إال أنيا إستطاعت أن تثبت وجودىا في 

 .مختمف المجاالت
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: تمهيــد
  يعتبر موضوع التنشئة اإلجتماعية من المواضيع اليامة التي تناوليا الباحثون في مجال عمم النفس 

ىذا نظرا ألىمية التنشئة  ألساليب، وا عمم التربية وغيرىا، سواء من ناحية المضامين و اإلجتماعي، و
. تربية الطفل التي تحافظ عمى استمرارية وجود المجتمع اإلجتماعية في إعداد األجيال القادمة و

أىم نظرياتيا، كما سنتناول العوامل  من خبلل ىذا الفصل سنتناول أىداف التنشئة اإلجتماعية و   و
في األخير أساليب  المؤثرة في التنشئة اإلجتماعية لمطفل، إضافة إلى مؤسسات التنشئة اإلجتماعية، و

. التنشئة اإلجتماعية
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: أهداف التنشئة اإلجتماعية: أوال
  تعد التنشئة اإلجتماعية عممية ىادفة، تسعى من خبلل المراحل األولى لمحياة إلى إشباع حاجات الطفل 

تتمثل  ومطالبو، ثم تستيدف في المراحل التالية مجموعة من األىداف تعمل باستمرار عمى تحقيقيا، و
: ىذه األىداف في

ذلك من خبلل تحويمو من كائن بيولوجي متمركز  تكوين ذات الطفل، و تكوين الشخصية اإلنسانية و- 
معتمد عمى غيره في إشباع حاجاتو األولية إلى فرد ناضج يتحمل المسؤولية اإلجتماعية  حول ذاتو و
المعايير اإلجتماعية السائدة، فيضبط انفعاالتو ويتحكم في إشباع حاجاتو وينشئ  يمتزم بالقيم و ويدركيا و

يعد ىذا اليدف ىو اليدف األساسي من عممية التنشئة  عبلقات إجتماعية سميمة مع غيره، و
 1.اإلجتماعية

كسابو مناعة -  تزويد الفرد بالمعارف والتوجييات التي تصون سموكو من اإلنحرافات اإلجتماعية، وا 
 .اجتماعية وخمقية ونفسية لسموكو اإلجتماعي

تمكين الفرد من قيامو بدوره اإلجتماعي بكل إيجابية، ليحافظ المجتمع عمى ذاتو، وىذه األدوار تختمف - 
 2.حسب السن والمينة وثقافة المجتمع

غرس قيم ومعايير وأىداف الجماعة اإلجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد خاصة تمك القيم والمعايير - 
 .واألىداف المتعارف عمييا في تشكيل ثقافة المجتمع

عندما يتشرب الفرد قواعد ومعايير وقيم مجتمعة بواسطة التنشئة، عندئذ يندفع : التماسك اإلجتماعي- 
لئلشتراك بقاسم مشترك أكبر مع أبناء مجتمعو المتشربين بقواعد وقيم مجتمعو، عندىا تتبمور مشاركة 

 3.وجدانية تعاونية بينيم وىنا يتحقق التماسك اإلجتماعي
التقاليد وصوال  العادات و ضبط تصرفاتو بداية بالمغة و ضبط سموك الفرد بتدريبو عمى التحكم فيو و- 

 4.القدرة عمى توقع سموك اآلخر اإلجتماعية، و إلى كل ما يتعمق بأساليب توجيو الحاجات النفسية و
االستقبلل الذاتي واإلعتماد عمى النفس، حيث أن الفرد حين ينمي قدراتو ويتزود بأساليب التعامل - 

والتفكير ويحدد نمط شخصيتو، يستطيع ال محالة اإلعتماد عمى نفسو واإلستقبلل الذاتي في أغمب أموره، 
 5.دون الرجوع إلى أحد

تحقيق األمن الصحي والنفسي لمطفل، إذ أن التنشئة اإلجتماعية السوية تساعد الطفل عمى أن يعيش - 
قدر اإلمكان في بيئة خالية من المشكبلت النفسية واإلضطرابات األسرية، كما تعمل من خبلل الرعاية 

                                                           
 .23 عمر أحمد ىمشري، مرجع سابق، ص 1
. 49، ص2003، دار األمة، الجزائر، التنشئة اإلجتماعية والسموك اإلنحرافي لتمميذ المدرسة الثانوية:  عامر مصباح 2
. 61، ص2004، دار الشروق لمنشر والتوزيع، األردن، التنشئة اإلجتماعية:  معين خميل العمر 3
. 30، ص2005، دار الغرب لمنشر والتوزيع، وىران، الجزائر، مبادئ في التنشئة اإلجتماعية:  عبد العزيز خواجة 4
. 62 معين خميل العمر، مرجع سابق، ص 5
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الوالدية عمى تكوين طفل سميم الجسم والعقل، مما يؤدي بالتالي إلى تكوين المواطن والمجتمع السميمين 
 .الصالحين

تكوين المفاىيم والقيم األخبلقية األساسية لدى الطفل، مثل التأكيد عمى مفيوم الذات اإليجابي لديو، - 
حب اآلخرين، وغيرىا من صفات محببة، مما  اإليثار و التعاون و الكرامة و األمانة و عمى الصدق وو

اإلنسجام معيم، وجدير بالذكر أن لؤلسرة ىنا دور ميم  يساعده عمى التوافق مع أفراد مجتمعو مستقببل و
 1.أيضا في تنمية الضمير الحي لدييم األخبلقية في أطفاليا وتنميتيا، و في غرس القيم الدينية و

تجاىات  و-  يتضح مما سبق أن التنشئة اإلجتماعية تعمل عمى بناء شخصية الفرد، المتماثمة مع قيم وا 
تختمف الثقافات  وعادات مجتمعو، أي أن الفرد يكتسب ثقافة مجتمعو بواسطة عممية التنشئة اإلجتماعية و

في تقييميا لؤلنماط السموكية المفضمة، فبعضيا تقدر سموك معين و تشجعو في حين ثقافات أخرى 
   2.تتنكر لو ترفضو و

 

: نظريات التنشئة اإلجتماعية: ثانيا

  تعتبر النظرية نسق فكري استنباطي متسق حول ظاىرة أو مجموعة من الظواىر المتجانسة، يحوي 
إطارا تصوريا ومفاىيم وقضايا نظرية توضح العبلقات بين الواقع وتنظيميا بطريقة ذات داللة ومعنى وىي 

: تعتمد عمى معطيات الواقع ومن بين نظريات التنشئة اإلجتماعية نذكر ما يمي

 :نظرية البنائية الوظيفية .1

   ترتكز ىذه النظرية عمى أن التنشئة اإلجتماعية تخص كل نوع أو جنس بأدوار محددة يختمف كل 
منيما عن األخر، كما تنظر إلى عممية التنشئة اإلجتماعية عمى أنيا أحد جوانب النسق اإلجتماعي حيث 

توازنو، فعممية  تتفاعل مع باقي عناصر النسق الذي يساعد عمى المحافظة عمى البناء االجتماعي و
أفكار الثقافة كما تتضمن  قيم وعادات و التنشئة اإلجتماعية ترتبط بعممية التعمم أي تعمم الفرد أنماط و

خبلل عممية التنشئة يتبنى الطفل اتجاىات والدية  تعمم الرموز التي تمد الفرد بوسائل اإلتصال و
 .تقميدىما ومواقفيما و

 عممية التنشئة بأنيا عممية استدراج لقيم الثقافة السائدة المتوقعة من الفرد هاري جونسونقد وصف    و
 عممية التنشئة من خبلل التركيز عمى بارسونزفي المواقف المختمفة بقصد التوافق مع المجتمع، كما حمل 

كذلك فسر  عمميات أو ميكانيزمات التعمم أثناء تفاعمو مع الجماعة وىي التعمم، اإلبدال، التقميد، التوحد و

                                                           
 .24 عمر أحمد ىمشري،مرجع سابق، ص 1
، 2006، 5، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، طسيكولوجية التنشئة اإلجتماعية:  صالح محمد عمي أبو جادو 2
 .19ص
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أخرى لئلناث وىذا التفرد والتمايز بين الجنسين  تنشئة األطفال بناءا عمى وجود أدوار محددة لمذكور و
بالتالي يؤدي  فوائد عديدة لؤلسرة الصغيرة، كما يعمل عمى إستمرار النسق اإلجتماعي و يحقق أىداف و

. وظيفة لؤلسرة والمجتمع

من المبلحظ أن ىذه النظرية قد ركزت عمى الجوانب اإلجتماعية لعممية التنشئة أكثر من تركيزىا    و
   1.عمى الجوانب األخرى

 :نظرية التحميل النفسي  .2

 الذي يرى أن جذور عممية التنشئة اإلجتماعية سيغموند فرويد   رائد ىذه النظرية ىو العالم النفساني 
عند الفرد تكمن بما يسمى باألنا األعمى الذي يتطور عند الطفل عن طريق تقمصو لدور والده الذي ىو 

 2.عند اإلناث" إلكترا"عند الذكور وعقدة " أوذيب"من نفس الجنس محاوال حل عقد 

عميو فإن عممية التنشئة اإلجتماعية من وجية نظرية التحميل النفسي تتضمن إكتساب الطفل   و
يعتقد فرويد أن ذلك يتم عن طريق أساليب عقمية  تكوين األنا األعمى لديو، و واستدخالو لمعايير والديو و

نفعالية و .  إجتماعية يبرزىا التعزيز القائم عمى الثواب والعقاب وا 

  فعممية التنشئة اإلجتماعية تعمل عمى تدعيم بعض األنماط السموكية المرضى عنيا إجتماعيا، وبالرغم 
اإلجتماعي، إال أنيا  الطفل في نموه النفسي و أن ىذه النظرية تؤكد عمى أثر العبلقة بين الوالدين و

أغفمت المؤثرات اإلجتماعية التي تتوطن الطفل خارج األسرة حيث تؤثر عمى نمو األنا األعمى لدى ىذا 
الطفل، وتكمن مراحل عممية التنشئة اإلجتماعية في نظرية التحميل النفسي من خبلل عدد من المراحل 

: النمائية األساسية وىي

وىي يبدأ من الوالدة حتى النصف الثاني من العام األول، حيث تمدد شخصية الطفل : المرحمة الفمية
. كيفية إشباع حاجاتو الفمية ونمط عبلقاتو اإلجتماعية بطبيعة عبلقتو مع أمو و

الثالث من عمر الطفل، وفييا يجد الطفل المذة نتيجة لتعميمو ضبط  العامين الثاني و: المرحمة الشرجية
تؤثر ىذه المرحمة عمى شخصية الطفل ونموه  عممية اإلخراج، حيث تحظى بقبول وحب والديو و

. اإلجتماعي

                                                           
، 2013، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، التنشئة اإلجتماعية لمطفل:  سميح أبو مغمي، عبد الحافظ سبلمة 1

. 32، 31.ص،ص
، 1، الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، طالتنشئة اإلجتماعية لمطفل:  إبراىيم ياسين الخطيب وآخرون 2
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ييتم الطفل في ىذه  الخامس أيضا من عمر الطفل، و فترتيا العامين الرابع و و: المرحمة القضيبية
المرحمة بأعضائو التناسمية والعبث بيما باعتباره أنيم مصدر إشباع ولذة والظاىرة الرئيسية في ىذه 
الغيرة  المرحمة ىي عقدة أوديب حيث يرتبط الطفل الذكر بأمو حيث يرغب الطفل اإلستئثار بحب أمو و

كذلك عقدة إلكترا ، وتعتمد ىذه المرحمة باإلرتباط القوي بين البنت مع أبييا وتشعر  من والده عمييا و
. بالغيرة والعدوانية إتجاه أميا

يتعمق الطفل في ىذه المرحمة بالوالد من نفس  فترتيا ما بين السادسة حتى سن البموغ و و: مرحمة الكمون
كذلك يمتص المعايير التي يؤكدان  الجنس، كما يضع نفسو عن طريق التقمص في موضع والديو و

. ينشأ من خبلل ىذا التقمص األنا األعمى عمييما و

في ىذه المرحمة يبحث الطفل عن اإلشباع عن طريق تكوين عبلقات وصبلت مع أفراد : المرحمة الجنسية
خبراتو ونموه  طريقة إشباع رغباتو الجنسية تتم من خبلل الظروف البيئية من جية و من الجنس اآلخر و

 1.السابقة

 : نظرية التعمم اإلجتماعي .3

يعتبر اإلنسان من أقدر المخموقات عمى    يعتبر التعمم القاعدة األساسية لنظرية التعمم اإلجتماعي، و
خاصة في  مستمرة و ذلك لما لمتعمم من فائدة في حياتو، باعتباره عممية دائمة و التعمم وأكثر حاجة إليو و

عممية التنشئة اإلجتماعية، التي ينظر إلييا أصحاب ىذه النظرية عمى أنيا ذلك الجانب من التعمم الذي 
ألنيا تتضمن تغيرا وتعويدا  (التنشئة اإلجتماعية)يعنى بالسموك اإلجتماعي عند الفرد، فيي عممية تعمم 

ذلك نتيجة التعرض لممارسات وخبرات معينة، كما أن مؤسسات التنشئة اإلجتماعية  في السموك و
األساليب في تحقيق التعمم سواء كان بقصد أو  تستخدم أثناء عممية التنشئة اإلجتماعية بعض الوسائل و

. بدون قصد

نمط تعميمي يساعد الفرد عمى القيام بأدواره "حسب ىذه النظرية، فإن التنشئة اإلجتماعية عبارة عن    و
اإلجتماعية، كما أن التطور اإلجتماعي حسب وجية نظر ىذه النظرية يتم بالطريقة نفسيا التي كان فييا 

 ويعطي أصحاب ىذه النظرية أىمية كبرى لمتعزيز في عممية التعمم اإلجتماعي 2،"تعمم الميارات األخرى
 بحيث يذىبان إلى أن السموك الفردي يتدعم أو يتغير تبعا (Miller)ميمر  و (Dolard) دوالرد أمثال

 فبالرغم من موافقتيما (Woltzer) ولتزر و(Pandora)باندورا لنمط التعزيز في تقوية السموك، أما 
عمى مبدأ التعزيز في تقوية السموك إال أنيما يشيران إلى أن التعزيز وحده، ال يعتبر كافيا لتفسير التعمم أو 
تفسير بعض السموكات التي تظير فجأة لدى الطفل ويعتمد مفيوم نموذج التعمم بالمبلحظة عمى إفتراض 

                                                           
. 33 سميح أبو مغمي، عبد الحافظ  سبلمة، مرجع سابق، ص 1
. 37، ص2001، دار الصفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، األردن، التنشئة اإلجتماعية لمطفل:  محمد الشناوي وآخرون 2
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مفاده أن اإلنسان ككائن إجتماعي يتأثر باتجاىات اآلخرين ومشاعرىم وتصرفاتيم وسموكيم، وينطوي ىذا 
 1.اإلفتراض عمى أىمية تربوية بالغة آخذين بعين اإلعتبار أن التعميم بمفيومو األساسي عممية إجتماعية

 أن الناس يطورون آرائيم حول أنواع السموك التي سوف توصميم إلى أىدافيم ويعتمد قبول باندورا   ويرى
 فالتعمم 2أو عدم قبول آرائيم عمى النتائج التي تتمخض عمى ىذا السموك عن طريق الثواب والعقاب،

يحدث عن طريق مراقبة سموك اآلخرين ومبلحظة نتائج أفعاليم، فالفرد ال يتعمم أفعال مسبقة، بل يتعمم 
:  ثبلثة أثار لمتعمم بالمبلحظة ىيباندوراويقترح . نماذج كمية من السموك

يستطيع الطفل تعمم سموكيات جديدة من النموذج، فعندما يقوم النموذج بأداء : تعمم سموكات جديدة - أ
استجابة جديدة، ليست في حصيمة الطفل السموكية، يحاول الطفل تقميدىا وال يتأثر سموك الطفل 

، ...بالنماذج الحقيقية فقط، فالتمثيبلت الصورية والرمزية المتوافرة عبر الصحافة والكتب والسينما 
 .تشكل مصادر ىامة لمنماذج ، وتقوم بوظيفة النموذج الحقيقي

قد تؤدي عممية مبلحظة سموك اآلخرين إلى كف بعض اإلستجابات أو تجنب أداء : الكف و التحرير  - ب
بعض أنماط السموك، وبخاصة إذا واجو النموذج عواقب سمبية أو غير مرغوب فييا من جراء 

إنغماسو في ىذا السموك، وقد تؤدي عممية مبلحظة سموك اآلخرين إلى عكس ذلك، أي إلى تحرير 
بعض اإلستجابات المكفوفة أو المقيدة، وخاصة عندما ال يواجو النموذج عواقب سيئة نتيجة ما قام بو 

 .من أفعال
قد تؤدي عممية مبلحظة سموك النموذج إلى تسييل ظيور اإلستجابات التي تقع في  :التسييل  - ت

حصيمة المبلحظ السموكية، التي تعمميا عمى نحو مسبق، إال أنو ال يستخدميا، أي أن سموك النموذج 
يساعد المبلحظ عمى تذكر اإلستجابات المشابية إلستجابات النموذج، بحيث يغدوا إستخداميا في 

األوضاع المشابية أكثر تواترا، فالطفل الذي تعمم بعض اإلستجابات التعاونية، ولم يمارسيا يمكن أن 
 3.يؤدييا عندما يبلحظ بعض األطفال منيمكين في سموك تعاوني

 :نظرية التفاعمية الرمزية .4

ميد  جورج هاربرت و ،(1929-1864)و تشارلز كولي  ،(1920-1864) ماكس فيبر  يعد كل من 
 من أىم رواد نظرية التفاعمية الرمزية التي تقوم عمى (1916،1962) رايت ميمز  و،(1863-1931)

 :األسس التالية

 .أن الحقيقة اإلجتماعية حقيقة عقمية تقوم عمى التخيل والتصور -
                                                           

، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، عمم النفس اإلجتماعي رؤية معاصرة:  فؤاد البيي السيد، سعد عبد الرحمان 1
 .106، ص1999مصر، 

. 37 محمد الشناوي و آخرون، مرجع سابق، ص 2
. 49، 48.  صالح محمد عمي أبو جادو، مرجع سابق، ص،ص 3
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قدرة اإلنسان عمى اإلتصال من خبلل الرموز، وقدرتو عمى تحميميا معان وأفكار ومعمومات يمكن  -
 1.نقميا لغيره

تركز ىذه النظرية عمى أىمية التفاعل الرمزي في التنشئة اإلجتماعية أو التواصل عن طريق الرموز    و
تكوين مفيوم الذات لدى الطفل، و ترى أن تعرف الفرد عمى  والمغة في عمميات التفاعل اإلجتماعي و

من خبلل تصوره لتصور اآلخرين لو إذ تتكون صورة  صورة ذاتو يحدث من خبلل تصور اآلخرين لو و
بمعنى آخر فإن  ما تحممو ىذه التصرفات واإلستجابات و الذات نتيجة تفاعل الفرد مع اآلخرين، و

 الذي يرى أن الذات تظير وتنمو جورج ميد،ىذا ما أكده  اآلخرين يعدون مرآة يرى الفرد فييا نفسو، و
 2.لدى الفرد نتيجة نمو قدرتو عمى التفاعل مع اآلخرين في مجتمعو عبر التواصل الرمزي

المغة واعتبارىا أول وسيمة رمزية من وسائل    كما لم تيمل ىذه النظرية العبلقة بين التنشئة اإلجتماعية و
الكبلم ىو أحد أشكاليا  حدوث التفاعل بينيم، ولما كانت المغة عبارة عن رموز، و اإلتصال بين األفراد و

المنطوقة، وبالتالي فإن المغة تنتج كبلما منظما منسقا ورمزيا يكون متفقا عميو  المكتوبة و المسموعة و
ىي تختمف من مجتمع آلخر ومن ثقافة  يكتسبيا من خبلل التنشئة اإلجتماعية و إجتماعيا بين األفراد و

السموك ال يعتمد كثيرا عمى الدوافع أو الحاجات أو العمميات  وبالتالي فإن التنشئة اإلجتماعية و. ألخرى
نما يعتمد أكثر عمى العمميات التفاعمية وعمى المعاني  البلشعورية أو الخصائص الفطرية أو البيولوجية وا 

 3.المستدمجة لمذات أو لآلخرين

 : نظرية الدور اإلجتماعي .5

  تركز نظرية الدور اإلجتماعي في تفسيرىا لعممية التنشئة اإلجتماعية عمى مفيومان رئيسيان وىما 
المكانة اإلجتماعية والدور اإلجتماعي ويقصد بالمكانة اإلجتماعية وضع الفرد في بناء إجتماعي يتحدد 
إجتماعيا ويرتبط بالتزامات وواجبات تقابميا حقوق وامتيازات ويرتبط بكل مكان نمط من السموك المتوقع 

في عممية  الذي يحتضن إلى جانب السموك المتوقع معرفتو وقيم تحددىا الثقافة و ىو الدور اإلجتماعي و
لذاتو حتى يعرف كل فرد كيف  التفاعل اإلجتماعي ميم أن يعرف كل فرد األدوار اإلجتماعية لآلخرين و

 .يسمك وماذا يتوقع من اآلخر

  وتيدف نظرية الدور في تفسيرىا لمتنشئة اإلجتماعية إلى تفسير العممية التي يصبح الطفل من خبلليا 
عضوا يقوم بوظائف في الجماعة وذلك عن طريق التفاعل اإلجتماعي المباشر مع اآلباء وباقي أفراد 

األسرة وحتى يكتسب الطفل األدوار اإلجتماعية البد أن يتوفر لعممية التفاعل ىذه قدر مناسب من 

                                                           
 .82 خواجة عبد العزيز، مرجع سابق، ص 1
. 79 عمر أحمد ىمشري، مرجع سابق، ص 2
 .237، ص1999، دار المعرفة الجامعية لمطباعة و النشر و التوزيع، اإلسكندرية، مصر، األسرة والحياة العائمية:  سناء الخولي 3
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اإلرتباط العاطفي بين الطفل واآلباء واألميات، فاإلرتباط العاطفي يحرك دوافع الطفل نحو التعمم ولذلك 
. الطفل أىميتو في عممية التعميم أيضا والبد من توفر األمن وجو الثقة بين الوالدين و

  ومن أىم عوامل التنشئة اإلجتماعية تنمية القيام بمختمف األدوار إذ أن التنشئة اإلجتماعية ىي 
المشاركة في حياة الجماعة وتعريفيا بيذا المعنى ال يخمو من الصحة والواقع مادام أن التوافق الذي ىو 

حسبنا أن نبلحظ في الحياة العممية أن  غايتيا يتطمب إستعدادا إجتماعيا لمشخص في كافة المجاالت، و
 1.الشخص قد يتوافق إجتماعيا مع أفراد أو جماعة لكنو ال يتوافق كذلك بالنسبة ألفراد أو جماعة آخرين

إختبلف التنشئة اإلجتماعية في المجتمعات يؤدي إلى    وىكذا نرى أن الفرد ينمو في إطار إجتماعي و
لكن في إطار كل مجتمع نجد أن عممية التطبيق اإلجتماعي تصبغ لؤلفراد  إختبلف السموك اإلجتماعي و

بصيغة متقاربة إلى حد كبير وتكسبيم اإلتجاىات العامة لمجماعة في النياية إلى إكتساب طابع ىذه 
 2.الجماعة

: العوامل المؤثرة في عممية التنشئة اإلجتماعية: ثالثا

  توجد مجموعة من العوامل المشتركة المتشابكة والمتداخمة والتي تؤثر في عممية التنشئة اإلجتماعية 
: ومن أىميا نذكر ما يمي

  لكل ثقافة من الثقافات طابعيا الخاص الذي يميزىا عن غيرىا من:الثقافة اإلجتماعية السائدة  -1

 الثقافات، وتحاول كل ثقافة تطبيع أفرادىا بطابعيا، عمى الرغم من وجود التشابو بين األفراد في نفس 
والثقافة تمثل نوعا من أنواع الضبط اإلجتماعي الذي يمارس سطوتو ونفوذه عمى األفراد، . الثقافة الواحدة

ألن سموك األفراد ما ىو إال تعبير عن تيارات ثقافية تأصمت بنفوسيم عن طريق التنشئة اإلجتماعية 
Socialization و التربية Education3. التي تمقنوىا من خبلل الحياة األسرية وساروا عمييا 

  فثقافة المجتمع ىي انعكاس لمجموعة من الخصائص السائدة في ىذا المجتمع كما تعد ىذه األخيرة 
عامبل من عوامل التأثير في الحياة اإلجتماعية حيث أنيا تعطي الفرد القدرة عمى التصرف في أي موقف، 

 .كما تييئ لو أساس التفكير والشعور وتزوده بما يشبع بو حاجاتو البيولوجية

 تؤثر العبلقات األسرية في عممية التنشئة اإلجتماعية لمطفل حيث تؤدي : نوع العالقات األسرية  -2

                                                           
. 269، ص1979، دار النيضة العربية، بيروت، لبنان، النمو التربوي لمطفل والمراهق:  كمال الدسوقي 1
، المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر، بيروت، لبنان، سيكولوجية النمو اإلجتماعي عند الطفل والمراهق:  توما جورج خوري 2

. 123، ص2000
، دار الفكر العربي لمنشر و التوزيع، القاىرة، مصر، التنشئة اإلجتماعية لمطفل العربي في عصر العولمة:  السيد عبد القادر شريف 3

 .64، ص2005
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 السعادة الزوجية إلى تماسك األسرة، مما يخمق جوا يساعد عمى نمو الطفل وتكوين شخصية متكاممة
 .متزنةو

يرتبط القروي  من خبلل العبلقات األسرية وقيميا يكون اإلستقرار األسري، حيث تستقر العائمة و   و
ببيئتو التي يعيش فييا بروابط عميقة، من خبلل حبو لؤلسرة، فالعبلقة األسرية تعد ركيزة أساسية ومحورا 

التكافؤ  كمما كانت األسرة يسودىا التفاىم و ىاما في عممية التنشئة اإلجتماعية لمطفل في األسرة، و
 1.الثقافي إنعكس ذلك عمى تنشئة الطفل

 والعبلقة األسرية بين الزوجين تؤثر فييا عوامل متعددة، فإذا استطاع الزوج توفير مستوى معيشي مناسب 
المأوى وتوفير أسباب الرعاية ألفرادىا سيؤدي ذلك إلى تماسك األسرة  الممبس و لؤلسرة من حيث السكن و

المحبة، فالزوج يقوم  إرساء عبلقات متبادلة تقوم عمى قواعد من اإلحترام واألخبلق و وتضامنيا و
بوظيفتو كأب ورب أسرة وممب لمطالبيا ويكفل ألفرادىا الحماية ويحاول تحقيق رغباتيا وتوفير الرعاية 
ليا، والزوجة تقوم بدورىا كأم وربة بيت وزوجة تمد الجميع بالحنان والحب وتتعاون مع زوجيا من أجل 
تحقيق حياة سميمة وتنشئة قويمة لؤلبناء، وتمعب الروابط الوالدية دورا كبيرا في تكوين شخصية األبناء، 
تفاقيما واإلحتفاظ بكيان األسرة يوجد جوا ىادئا ينشأ فيو الطفل متزنا، وىذا اإلتزان  فتعاون الوالدين وا 

 2.العائمي يترتب عميو غالبا إعطاء الطفل ثقة في نفسو وثقة في العالم الذي يتعامل معو بعد ذلك

  تتميز المجتمعات النامية بكثرة عدد األبناء الذين يقعون في سني العمر الصغيرة :حجم األسرة  -3

رتفاع معدالت اإلعالة في نفس الوقت  رتفاع معدالت المواليد وا  نتيجة لمتخمف اإلقتصادي واإلجتماعي وا 
 .لدرجة أن البعض يطمق عمى ىذه المجتمعات إسم مجتمعات الشباب واألطفال

ىماليم ىو إىمال لركيزة أساسية في بناء    وفي مجتمعنا يمثل األطفال شريحة ىامة في اليرم السكاني وا 
. المجتمع وتقدمو

  وما زال إنجاب األبناء وخاصة األبناء الذكور يمثل قيمة عظمى بين القرويين فيم يمثمون القوة 
اإلقتصادية لصغار الفبلحين وفقرائيم كما أن كثرة األبناء تساعد في تحقيق ىيئة ومكانة العائمة، فكمما 

. كبر حجم العائمة يقوى سمطانيا وتزداد مكانتيا وىيئتيا في المجتمع العربي

  ويترتب عمى كبر حجم األسرة إىمال األم ألطفاليا في مرحمة الطفولة المبكرة وعدم العناية بنظافة 
. الطفل الجسمية والظاىرية

                                                           
. 56 السيد عبد القادر شريف، المرجع السابق، ص 1
 .67 نفس المرجع ، ص 2
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  وينظر إلى كبر حجم األسرة في المجتمعات العربية باعتبار أن األوالد يمثمون قوة إقتصادية لؤلبوين، 
حيث يصطحب اآلباء أوالدىم الذكور من سن ثبلث سنوات لمساعدتيم في بعض األعمال الخفيفة، ثم 

يزداد اإلعتماد عمى الطفل تدريجيا كمما كبر حيث يقوم بأعمال كاممة، كما أن أسر الطبقات الدنيا تنمي 
في الطفل ظاىرة اإلستقبلل اإلقتصادي، ومن ذلك يتضح حجم األسرة يعد عامبل من عوامل زيادة الرعاية 

 1.تنشئتيا تنشئة إجتماعية سوية المبذولة لمطفل، فكمما قل حجم األسرة، زاد إىتمام اآلباء برعايتيا و

 األسرة ىي النظام األساسي في المجتمع الذي يقوم بعممية  :المستوى التعميمي والثقافي لؤلسرة -4

التنشئة اإلجتماعية أو التطبيع اإلجتماعي، وفي األسرة يحاول اآلباء وغيرىم تشكل األطفال عمى األنماط 
الثقافية السائدة في المجتمع، ومما الشك فيو أن األسرة ذات الثقافة والوعي أكثر قدرة عمى أن تتفاعل 

كوحدة إجتماعية، أما األسرة التي تتفاوت ثقافتيا فيذه كثيرا ما تعاني من تفتت العبلقات بين أعضائيا، 
  فعمى مستوى اآلباء نجد 2.ويبلحظ ذلك في األسر المحدودة الثقافة التي يصل أبنائيا إلى درجة من العمم

أن تمتع الوالدين بدرجة معينة من الثقافة يسيل من عممية التواصل بين الجيمين جيل اآلباء وجيل األبناء، 
عمى الرغم من تباين األطر الثقافية والمستوى التعميمي في األسرة وأساليبيا ويظير في الوقت ذاتو زيادة 
الحاجة يوما بعد يوم إلى ضرورة وجود مستوى ثقافي معين يعطي لموالدين فرص لبناء فيم يكون أكثر 

تجاىات األبناء خاصة في أكثر مراحل نموىم حساسية، ذلك أن المتطمبات الممقاة  موضوعية لسموكات وا 
عمى عاتق اآلباء نحو أبنائيم تمر اآلن بعمميات من التغير تكاد تكون غير محسوسة، عن طريق سمسمة 

 3.من عمميات التكيف المنفصمة التي تمثل كل منيا مقدمة منطقية لما سبقتيا 

 من أىم األمور التي يحتاج إلييا الطفل بسبب نقص خبرتو بالحياة اإلجتماعية  :المتابعة الوالدية -5

التوجيو القائم عمى اإلخبلص حتى يتم التقبل المتبادل بينو وبين المجتمع ومثل ىذا التوجيو ال يوفره إال 
الطفل يحتاج إلى من يوجيو ويبصره باألمور ويرد عمى  أبوان تمقيا ىذا الطفل وىما راغبان فيو، و

تساؤالتو المتعددة التي تسبب لو الحيرة وكذلك في تحيزه إلى أنواع معينة من السموك يثاب عمييا، وترىيبو 
من أنواع أخرى من السموك يعاقب عمييا ويكتشف بعد ذلك أضرارىا، فيعرف طريقو ويزيل الغموض الذي 

فالرعاية الوالدية والتوجيو خاصة من جانب األم لمطفل ىي التي تكفل تحقيق النمو . 4يغمف مواقف حياتو
تحقيقا سميما يضمن الوصول إلى أفضل مستوى من مستويات النمو الجسمي والنفسي  ويحتاج إلى إشباع 

ىذه الحاجة أن يحيط الوالدان طفميما بحبيما ورعايتيما في حين أن غياب األب واألم بسبب الموت أو 
                                                           

. 70 السيد عبد القادر شريف، مرجع سابق، ص 1
. 112، ص1987، معيد اإلنماء العربي، بيروت، لبنان، السمطة األبوية والشباب:  مكي عباس،  زىير حطب 2
، 1995 دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، التنمية الثقافية والتغير النظامي لؤلسرة،:  عبد العميم عفاف، ناصر إبراىيم 3
. 357ص

. 72 السيد عبد القادر شريف، مرجع سابق، ص 4
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اإلنفصال أو ظروف العمل  وخاصة في حالة عمل األم وانشغاليا عن الطفل يؤثر تأثيرا سمبيا في حياة 
الطفل والمتابعة الوالدية لمطفل تعد أحد جوانب التربية وعن طريق التربية يكتسب الطفل القيم األساسية 
والدعامات األولى لبناء ذاتو وشخصيتو في محيط األسرة، فاألسرة ال بد ليا أن توفر ألبنائيا أسباب 

التربية والنماء والرعاية فيي البيئة الوحيدة التي يمكن فييا تنشئة األطفال صالحين ، و ال تستطيع أي 
منظمة اجتماعية أخرى أن تقوم بدور األسرة في تشكيميا لشخصية الطفل وتنشئتيا لو ومتابعتيا لو في 

 .مراحل حياتو األولى عمى األقل

 إن توفير األساس المادي من األمور الحيوية في حياة األسرة وكثير من حاالت  :الوضع االقتصادي -6

الفشل في األسرة يتم بسبب عدم االستقرار المادي وانعدام الدخل أو سوء التصرف فيو نتيجة عدم الموازنة 
بين الدخل وعدد األوالد أو اإلسراف واإلدمان عمى المسكرات والمخدرات وارتياد المقاىي بشكل مستمر 

 . مما يؤدي إلى تصدع األسرة

  وتختمف درجة اىتمام اآلباء ببعض مواقف التنشئة بإختبلف مستوياتيم اإلقتصادية، حيث تحرص 
األسر الميسورة إقتصاديا عمى اإلىتمام بالمظير الخارجي لمطفل وآدابو السموكية والتبكير في تعميمو 
نفاق ولكنيا تختمف فيما بينيا في طريقة  عادات التغذية وغيرىا، فكل أسرة في المجتمع ذات دخل وا 

ما إذا كان ىذا الدخل ثابتا أومتغيرا وشعور األسرة بالفشل اإلقتصادي وعدم  حصوليا عمى الدخل و
مقدرتيا في الحصول عمى الدخل الذي يعني بمتطمباتيا يؤدي إلى آثار ضارة عمى جميع أفرادىا وينعكس 
عمى تنشئة أبناءىا، فالوضع اإلقتصادي يمثل محورا ىاما في التنشئة اإلجتماعية لؤلطفال وتربيتيم، ففي 

خاصة الفقيرة منيا، يعجز كثير من اآلباء إقتصاديا عمى اإلستمرار في تعميم  بعض البمدان العربية و
من ثم يدفعونيم إلى سوق العمل وىم صغار حتى يحققوا بعض المكاسب المادية البسيطة  أبناءىم، و

من ىنا تنشأ عمالة الطفل ومرجعيا األساسي ىو سوء الوضع اإلقتصادي  التي تساعد في نفقات األسرة و
 .لؤلسرة، ومنو تكون تنشئة الطفل غير سميمة

 تمارس وسائل اإلعبلم المسموعة والمرئية دورا بارزا كوسيمة من وسائل الترويح عن  :وسائل اإلعالم -7

النفس في كافة المستويات الطبقية في المجتمع، فقد أدى ذلك إلى تغيير إتجاىات كثير من األفراد 
وبصفة خاصة األطفال ويظير ذلك في انخفاض عدد الساعات المستغرقة في ممارسة األلعاب 

اليوم بعد أن ازدادت  و. المباريات وبرامج األطفال المسمسبلت و اإلستعاضة بمشاىدة أنواع األفبلم وو
أصبح الصغار قبل  أصبح العامل قرية كونية واحدة ذات سمات مفتوحة و اإلعبلم و وسائل اإلتصال و
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الكبار يشاىدون شتى البرامج من مختمف الدول ويتأثرون بما يشاىدونو مما ينعكس عمى تنشئتيم 
 1.اإلجتماعية

:  التنشئة اإلجتماعيةمؤسسات : رابعا

ىناك عدة مؤسسات تساىم في تنشئة الطفل وتكون مسؤولة بشكل أو بآخر عن اآلثار المترتبة عن ىذه   
 .إلخ...األسرة، جماعة الرفاق، المدرسة، الروضة، : التنشئة، ومؤسسات التنشئة اإلجتماعية تتمثل في

  ونظرا ألىمية مؤسسات التنشئة اإلجتماعية ودورىا التكاممي في بناء شخصية الطفل، فسوف نستعرض 
: فيما يمي أبرز مؤسسات التنشئة اإلجتماعية

 :األسرة .1

التنشئة اإلجتماعية، وتمعب األسرة دورا أساسيا   تعتبر األسرة المؤسسة اإلجتماعية األولى المسؤولة عن 
في سموك األفراد بطريقة سوية أو غير سوية، من خبلل النماذج السموكية التي تقدميا ألطفاليا، فأنماط 

السموك والتفاعبلت التي تدور داخل األسرة ىي التي تؤثر سمبا أو إيجابا عمى تربية األطفال، فاألسرة ىي 
  2.ىي التي تستمر معو إستمرار حياتو المؤسسة األولى في حياة اإلنسان، و

ىي خاصية من خواص اإلنسان    إن األسرة كمؤسسة إجتماعية تقوم أساسا عمى دعائم فطرية، و
. الفطرية مثميا مثل سائر المؤسسات اإلجتماعية األخرى، لكنيا أكثر ثباتا واستمرار وانتشارا

مجموعة من األشخاص يرتبطون بروابط : "  بأنيابيرجس ولوك  وىناك عدة تعريفات لؤلسرة حيث عرفيا 
الزواج أو الدم أو التبني، ويعيشون معيشة واحدة، ويتفاعمون عمى كل مع اآلخر في حدود أدوار الزوج 

 3."والزوجة، األم واألب، األخ واألخت، ويشكمون ثقافة مشتركة

الخمية األولى في جسم المجتمع، وىي النقطة التي يبدأ فييا التطور، : "بأنيا أوغست كونت  ويعرفيا 
." والوسط الطبيعي واإلجتماعي الذي يترعرع فيو الفرد

 4."مجموعة من األشخاص  تقوم بينيما عبلقات: "  بأنياديفز  كما يعرفيا 

 :وظائف األسرة- 1 .1

                                                           
. 85، 84. السيد عبد القادر شريف، مرجع سابق، ص،ص 1
 .218، 217.مرجع سابق، ص،ص،  صالح محمد عمى أبو جادو 2
. 64 مراد زعيمي، مرجع سابق، ص 3
 .181 سميح أبو مغمي، عبد الحافظ سبلمة، مرجع سابق، ص 4
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لؤلسرة وظائف رئيسية تتناول مختمف جوانب شخصية الطفل وحياتو، ويمكن تحديد ىذه الوظائف كما 
: يمي

وىي تشمل اإلنجاب والتناسل وحفظو من اإلنقراض، وتختمف ىذه الوظيفة باختبلف  :الوظيفة البيولوجية
. نوع المجتمع الذي توجد فيو األسرة، وباختبلف نوع األسرة

 وتعني ىذه الوظيفة توفير الدعم النفسي لؤلبناء، حيث تزود األسرة لؤلبناء اإلحساس :الوظيفة النفسية
. باألمن والقبول في األسرة

 وتتمثل ىذه الوظيفة في توفير الدعم اإلجتماعي ونقل العادات والتقاليد والقيم :الوظيفة اإلجتماعية
. والعقائد السائدة في األسرة إلى األطفال وتزويدىم بأساليب التكيف كما تتضمن توريث الممكات الخاصة

 1. ويقصد بيا توفير المال الكافي والبلزم الستمرار حياة األسرة وتوفير الحياة الكريمة:الوظيفة اإلقتصادية

 :آليات التنشئة اإلجتماعية في األسرة- 2 .1

  ونقصد بيا األساليب النفسية واإلجتماعية المقصودة أو غير المقصودة، والواضحة أو الضمنية، التي 
: تستعمميا األسرة بقصد إكساب الطفل سموكا أو تعديل سموك موجود بالفعل، وىذه األساليب ىي

 
ألفعال الطفل يؤدي  (الوالدين واألشقاء) إن مجرد استجابة أعضاء األسرة :اإلستجابة ألفعال الطفل -

إلى إحداث تغيير في ىذه األفعال وفي المشاعر المتصمة بيا، فالطفل عندما يصدر عنو صوت ما 
ويستجيب لو عضو من أعضاء األسرة فإنو يميل إلى تكراره، وكأنو يطمب تكرار اإلستجابة مع تكرار 

 .الفعل
 

إن آلية الثواب والعقاب تستخدم عمى نطاق واسع في مجال األسرة، ففي عممية  :الثواب والعقاب -
التنشئة اإلجتماعية لمطفل نجد أن الوالدين يستعمبلن معو الثواب والمكافأة عندما يصدر منو سموك 

ويختمف الثواب والعقاب . مرغوب فيو، كما يوقعان عميو العقاب إذا صدر منو سموك غير مرغوب فيو
باختبلف مستوى األسرة إقتصاديا وثقافيا، فيناك أسر تمجأ لمعقاب البدني، في حين أسر أخرى تميل 

 .المقاطعة إلى استخدام العقاب النفسي كالحرمان و
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 يدعو الوالدين الطفل لممشاركة في موقف معين بقصد :المشاركة في المواقف اإلجتماعية المختمفة -
إكسابو السموك والقيم واإلتجاىات المصاحبة لمموقف، من أجل تعمم الطفل لممشاعر المناسبة ليذه 

 .المواقف
 

تمجأ األسرة إلى توجيو سموك الطفل بصورة مباشرة وصريحة، فتعممو ما ينبغي وما  :التوجيه الصريح -
 1.ال ينبغي فعمو، وتدربو عمى السموك المناسب

 :جماعة الرفاق.2

       تقوم جماعة الرفاق أو األقران بدور ىام في عممية التنشئة اإلجتماعية وفي النمو اإلجتماعي لمطفل،   
 2.فيي تؤثر في معاييره اإلجتماعية  وتمكنو من القيام بأدوار إجتماعية متعددة

 يصبح قادرا جزئيا من التمركز حول الذات،  يبدأ باإلنخراط مع جماعة األقران، و   حيث يتحرر الطفل
أن يكون عضوا في جماعة و يتواصل بعض  عمى تمثل بعض القواعد التي تنتظم من خبلليا األلعاب، و

 3.الشيء مع اآلخرين

جماعة األقران، أو الصحبة أو الشمة أو :   وقد أطمق عمييا الباحثون والدارسون عدة مسميات مثل
. األصدقاء أو الزمرة أو جماعة النظائر

مجموعة تتكون من أفراد متساويين تقوم بينيم روابط طبيعية عمى : "  إذ يمكن تعريف جماعة الرفاق بأنيا
يعبرون عن أنفسيم تعبيرا ذاتيا، إذ يشعر العضو داخميا بنوع من  قدم المساواة، ووفقا لميوليم و

تعتبر ىذه الجماعة أداة ضبط، إذ أنيا تؤثر عمى سموك أفرادىا، فالعضو فييا يجب أن  اإلستقبللية، و
 4."يخضع لمعايير الجماعة التي تحدد لو نوع اإلتصاالت التي يمكن القيام بيا

 :وظائف جماعة الرفاق- 1.2

ىو بذلك يتعرف إلى أنماط من   متشابيين معو، و تتيح لمفرد فرصة التعامل مع أفراد متساوين و- 
التعامبلت المتساوية، األمر الذي قد ال تتيحو المدرسة أو األسرة بما يتميزان بو من وجود  العبلقات و

 .الراشدين وسمطتيم

                                                           
، 308.، ص،ص2005، 1، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، طالتربية والتنشئة اإلجتماعية:  عبد اهلل زاىي الرشدان 1
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تساعد الفرد عمى الوصول إلى مستوى اإلستقبلل الشخصي عن الوالدين وسائر ممثمي السمطة فيو - 
يحرص عمى أن يحظى  عندما ينشئ الروابط الجديدة في جماعة الرفاق، ويقتدي بنماذج مختمفة، و

التخمص  ذلك من أجل اليروب و ينظر إلى نفسو من خبلل تقويم الجماعة لو، و قبول أقرانو و باحترام و
 .من سيطرة الكبار

إنماء خبراتيم واىتماماتيم، حين تتولى ىذه  تتيح الفرصة ألفرادىا توسيع آفاقيم اإلجتماعية، و- 
الجماعات ما ال تستطيع المؤسسات األخرى متابعتو، فيي ميدان يجرب فيو أفراده ما تحممو إلييم ما ىو 

 .جديد مستحدث دون خشية سطوة الراشدين واستيجانيم

تساعد في اكتساب اإلتجاىات واألدوار اإلجتماعية المناسبة، فالفرد أثناء مشاركتو في ىذه الجماعة - 
يكتسب ويتعمم مكانات وأدوار إجتماعية، و ىو في أثناء قيامو بيذه األدوار أو مبلحظتيا في أثناء قيام 

        1.يكتسب ما يرتبط بيا من اتجاىات وتوقعات ما يجده من ردود فعل الجماعة يتعمميا و غيره بيا، و

 

 :أساليب التنشئة اإلجتماعية في جماعة األقران -2.2

  تعتمد جماعة األقران عمى أساليب متعددة تساعدىا في تحقيق دورىا النفسي اإلجتماعي ألعضائيا، 
وفي تحقيق وظائفيا في التطبيع اإلجتماعي، تمك الوظائف التي ال تستطيع المؤسسات األخرى القيام بيا، 

: وىذه األساليب ىي. أو عمى األقل ال تحسن القيام بيا بقدر ما تقوم بو جماعة األقران

 تحدث التنشئة اإلجتماعية لمطفل في جماعة األقران من خبلل تفاعمو مع :الثواب والعقاب اإلجتماعي- 
تقبمو في عضويتيا من خبلل إحترام رأيو، ووضعو في  تقدير الجماعة، و الجماعة، حيث يحظى بانتباه و

قد تمارس جماعة األقران درجات من العقاب، باإلستيزاء أو المقاطعة أو  مكانة القائد أو المستشار، و
 .اإلستبعاد النبذ و

 أي تقديم نماذج سموكية يحتدى بيا ويتوحد معيا :النماذج الشخصية التي تقدمها جماعة األقران -
.  أعضاء الجماعة، حيث يصبح أعضاء الجماعة أكثر حساسية وأكثر إستعدادا لئلستجابة

 يبدأ الطفل عن طريق المعب في جماعة األقران في التعرف عمى الحدود التي :المشاركة في المعب- 
يعرف كيف تنمو القواعد المشتركة، أو تخترع  ىو يتعمم ىذا بالمشاركة، و تضعيا الجماعة عمى الفرد، و

 2.بواسطة الجماعة لمواجية موقف أو مشكمة معينة
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  :رياض األطفال. 3

  تعتبر رياض األطفال من المؤسسات اإلجتماعية الفعالة إذ أنيا تعالج فترة شديدة الحساسية في حياة 
الطفل، حيث أنيا المكان الذي تتوفر فيو السعادة لمطفل بدرجة تساعده عمى النمو و تييئ فرصا لؤلطفال 
لمقيام بنشاطات تتوافق مع مرحمة نموىم والتي ستعمل عمى نمو أجساميم وحواسيم وقدراتيم العقمية، كما 

 1.تيتم بالطفل في مرحمة تعتبر تمييدية لممدرسة

:     وتعني رياض األطفال المؤسسات التربوية التي تحمل أسماء مختمفة باختبلف نظام كل مؤسسة مثل
. حدائق األطفال، أقسام األطفال، مدارس الحضانة

مؤسسة إجتماعية لرعاية فئة من األطفال المحرومين : " بأنياحافظ بدويوعبد الحميد عطية يعرفيا    و
ىذه الرعاية لبعض الوقت خبلل ساعات  من رعاية أمياتيم في فترة إنشغالين بأعمالين الخارجية، و

 2."لمرحمة محدودة من العمر غالبا ما تكون من سن ثبلثة عمى ست سنوات النيار، و

مؤسسة إجتماعية يمتحق بيا األطفال ما بين سن الرابعة والخامسة : "  بأنياوهيب سمعان  كما عرفيا 
تعد رياض  عمى ذلك تقع رياض األطفال مباشرة قبل المدارس األولية و إلى سن السادسة مباشرة، و

 3."األطفال إمتداد لمحياة المنزلية بالنسبة لؤلطفال الذين ال يمتحقون بمدارس الحضانة

: وظائف رياض األطفال- 1.3

  :المتمثمة في تختمف وظائف الروضة من روضة ألخرى، وسنحاول عرض الوظائف األساسية ليا، و   

ينتقل الطفل من أسرتو إلى مؤسسة رياض األطفال التي أعدت خصيصا  :التنشئة اإلجتماعية- 
فييا يتساوون من حيث العاممة، إذ أن عممية التطبيع التي يتمقاىا الطفل في الروضة تعممو  الستقباليم، و

ىذا ما يوصمو لتحقيق ذاتو، وتفيم العبلقات مع غيره، وىو  كيف يسمك السموك المناسب نحو اآلخرين، و
أول السمم نحو بناء اإلحساس باإلنتماء لممجتمع الذي ىو عضو فيو، حيث يتمثل دور الروضة في تعويد 

. األطفال عمى معايير السموك التي يتطمبيا المجتمع

األدوات التي تساعد الطفل عمى  األجيزة و  تعمل الروضة عمى تييئة المواقف و:التنشئة العقمية- 
ويعد ىذا بمثابة تييئة ضرورية النتقال الطفل ... التنمية العقمية التي تتمثل في الذكاء، التفكير، التخيل، 

 .أسيل لممدرسة، إذ سوف يجعل تقبمو لما يتعممو أسرع و
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 يحب األطفال منذ نعومة أظافرىم التعامل مع األشياء عمى أنيا لعب :تنمية اإلتجاهات نحو العمل- 
وتدريجيا يتحول لعب األطفال ىذا من سموك ال غرضي إلى سموك غرضي، ويبدأ بتكوين مفيومو عن 

 .العمل الجاد الفرق بين المعب و

اإلجتماعية،   نجد أن النمو الجسمي ال يقف وحده بل تساعده التنمية الفعمية و:التنمية الجسمية- 
 1.تربية الحواس التغذية و وينظر إلى تربية الجسم من خبلل العناية بالصحة و

 :المدرسة.4

  المدرسة ىي المؤسسة اإلجتماعية الرسمية التي تقوم بوظيفة التربية ونقل الثقافة المتطورة وتوفير 
ىي المؤسسة التي بناىا المجتمع من  إنفعاليا، و إجتماعيا و عقميا و الظروف المناسبة لمنمو جسميا و

. أجل تحقيق أىدافو

  وىي تقوم بتوسيع الدائرة اإلجتماعية لمطفل، حيث يتعمم الكثير من المعايير اإلجتماعية بشكل منظم، 
كما يتعمم أدوارا إجتماعية جديدة، وفي المدرسة يتأثر التمميذ بالمنيج الدراسي بمعناه الواسع عمما وثقافة 

 2.وتنمو شخصيتو من كافة جوانبيا

مؤسسة إجتماعية من مؤسسات التنشئة اإلجتماعية دورىا تكوين : "  المدرسة بأنيامحمد صقر  ويعرف 
." األفراد من مختمف النواحي في إطار منظم وفق مبادئ الضبط اإلجتماعي

ىي تمك المؤسسة اإلجتماعية التي أنشأىا المجتمع عن قصد ووظيفتيا : "عصمت مطاوع  ويعرفيا 
." األساسية تنشئة األجيال الجديدة بما يجعميم أعضاء صالحين في المجتمع الذي تعيدىم

ىي تمك المؤسسة التربوية المقصودة والعامة لتنفيذ أىداف النظام التربوي في : " رابح تركي  كما يعرفيا 
 3."المجتمع

: وظائف المدرسة- 1.4

:   تتمثل وظائف المدرسة فيما يمي
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 فاألجيال السابقة تقوم بتجميع تراثيا ومخمفاتيا الفكرية، :نقل تراث األجيال السابقة إلى الحاضرة- 
تاريخو،  والحضارية المتعددة في سجبلت مكتوبة، حيث أن كل مجتمع بشري يريد أن يحتفظ بماضيو و

 .أن ينقل تراث الماضي إلى األجيال الناشئة

باعتبار المدرسة عامبل رئيسيا من عوامل التربية، فيي تحتفظ بالتراث  :اإلحتفاظ بالتراث الثقافي -
تضيفيا إلى تراث  عموم، و ترصد كل المبتكرات الجديدة من معارف و في الوقت نفسو تدون و الثقافي، و

 .األمة
تاحة الفرصة أمام التبلميذ من خبلل  :عرض المشكالت العامة-  تقوم المدرسة بعرض المشكبلت وا 

أن يشعروا بإمكانيات حميا، فتساىم المدرسة في تغير  المناىج الدراسية، كي يعيشوا ىذه المشكبلت، و
. المجتمع وتطوره

اإلتصال  تتيح المدرسة لمطمبة فرصة التعرف عمى العالم، و :إتاحة الفرصة لمتعرف عمى العالم-     
       1.إيجاد النقاش بين فئات المجتمع ببيئة أوسع منيا، إتصاال ثقافيا خمقيا، و

: آليات التنشئة اإلجتماعية في المدرسة- 2.4

  تمارس المدرسة آليات مختمفة لتحقيق وظيفتيا اإلجتماعية في التنشئة اإلجتماعية لتبلميذىا، وتحدث 
: ىذه اآلليات ىي تفاعبلت اجتماعية ومعامبلت بين عناصر ىذه المؤسسات اإلجتماعية و

تستعمل المدرسة طرقا مباشرة ومقصودة لتدعيم القيم اإلجتماعية المتفق عمييا، وذلك بتناول ىذه القيم - 
 .قد يكون التدعيم بطريقة غير مباشرة في القصص الترفييية تأكيد التمسك بيا، و في المقررات الدراسية و

قد تمجأ المؤسسات التعميمية إلى النشاط المدرسي المنظم والموجو إلكساب قيم عديدة كالمواظبة، - 
النظام، كما قد يتعمم من ىذا النشاط المرتبط بمكانة أو مركز اجتماعي  وحسن اإلستماع إلى المدرس و

 .في حالة مشاركة التمميذ في مباراة أو حفمة أو أية مناسبة إجتماعية

عطاء -  قد تستعمل المدرسة أسموب الثواب والعقاب في تعميم التبلميذ وذلك بتشجيعيم بالمدح، والجوائز وا 
قد يحدث العكس في السموك غير المرغوب فيو عن طريق العقاب،  و. اإلمتيازات أو الدرجات والنجاح

وىكذا تستعمل المدرسة آلية الثواب والعقاب في عممية التنشئة اإلجتماعية لمطفل مثل األسرة، إال أن 
 .المدرسة تطبق الثواب والعقاب بصورة رسمية، وليست لقيمة ذاتية لمتمميذ
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ذلك بالحديث  تمجأ المدرسة في عممية التنشئة اإلجتماعية لمتمميذ إلى تقديم نماذج لمسموك الحسن و- 
 1.المعممون نماذج حية لمسموك تتحرك بين التبلميذ عنيا ومناقشة خصائصيا وسجاياىا، و

: أساليب التنشئة اإلجتماعية: خامسا

تؤثر في تكوينيم النفسي واإلجتماعي،   تختمف األساليب التي يمارسيا األولياء في معاممتيم ألبنائيم و  
عدم الشعور باألمن في نفوس  فإذا كانت ىذه األساليب المتبعة من قبل اآلباء تثير مشاعر الخوف و

األطفال، ترتب عمييا اضطرابيم النفسي واإلجتماعي، أما إذا كانت ىذه األساليب مفعمة بالحب والتفاىم 
 .أدت إلى تنشئة أطفال يتمتعون بالصحة النفسية

من أىم أساليب  طرق تعامميم مع أبنائيم، و ىذه األساليب مختمفة باختبلف شخصية اآلباء و   و
: التنشئة اإلجتماعية ما يمي

 :األسموب الديمقراطي .1

  يعد من األساليب اإليجابية في تنشئة األطفال، حيث يشعر الطفل بأن والديو أو أحدىما يسمح لو 
بالتصرف في شؤون حياتو بنفسو دون تدخل من أحد، و يعتمد عمى ذاتو، مما يجعمو يشعر بالثقة بالنفس 

. والمسؤولية في نتائج سموكو

 عمى أن األسموب الديمقراطي لو عدة أمور يجب عمى الوالدين جاثولز وكالوز  حيث أكدت نتائج أبحاث 
إتخاذىا كقضية الضبط الذاتي، وتشجيعيم عمى إتخاذ القرارات الخاصة بمستقبميم بحرية دون تدخل من 

. أحد إال عند الضرورة

يميل األطفال الذين يشجعيم آباؤىم عمى الديمقراطية إلى إظيار عبلقات وتفاعبلت اجتماعية    و
 2.أفضل

 :أسموب السواء .2

                                                           
 .316 ،315. عبد اهلل زاىي الرشدان، مرجع سابق، ص،ص 1
، مكتبة تعديل السموك العدواني لؤلطفال العاديين وذوي اإلحتياجات الخاصة، دليل لآلباء واألمهات:  ناجي عبد العظيم سعيد مرشد 2

. 57،ص2005زىراء الشرق، 
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ىو من األساليب السوية من وجية نظر الحقائق التربوية، حيث يرتبط إرتباطا إيجابيا بالثقة بالنفس،    و
الحزم ىو الذي يضع األمور  والتربية السوية تقوم عمى الحزم، و. "العبلقات الجيدة والقدرة عمى اإلبداع و

 1."ال يتشدد في ظروف تستوجب المرونة و المين في نصابيا، فبل يتساىل في ظروف تستوجب الشدة، و

 :أسموب التدليل .3

  يتمثل في تشجيع الطفل عمى تحقيق معظم رغباتو الممحة وغير الممحة في لحظة دون تأجيل أو إبطاء، 
عدم يحمل مواقف اإلحباط  ومن شأن ذلك أن يجعل الفرد ال يتحمل المسؤولية واإلعتماد عمى الغير و

 2.حب التممك نمو نزاعات األنانية و والفشل في الحياة، و

 :أسموب الحماية الزائدة.  4

  الواقع أن ىذا األسموب قد يسمب رغبة الطفل في التحرر واإلستقبلل، حيث يتدخل الوالدين في شؤون 
يقومون بدال عنو بالواجبات، ومن ثم ال تتاح لمطفل فرصة إختيار أنشطتو المختمفة  الطفل باستمرار، و

. بالتالي قد يجد صعوبة في تحمل المسؤولية في حياتو المستقبمية، مما يؤثر عميو بنفسو، و

 :أسموب القسوة والتسمط 5

التأكيد الشديد  البرود و عدم اإلستماع لمطفل، و إيقاع العقاب المتكرر، و   ويتميز بالضبط الصارم و 
يترك ىذا النمط آثارا عمى سموك الطفل تتمثل في الشعور بالتعاسة  عمى القواعد السموكية ألنيا قواعد، و

 3.التحصيل الدراسي المنخفض العداوة و عدم الثقة في اآلخرين، و اإلنسحاب وو

 :أسموب اإلهمال 6

 يتمثل أسموب اإلىمال في ترك الطفل دون تشجيع من والديو عمى أي سموك مرغوب فيو، أو دون   
. ضبط دون توجيو و محاسبة عمى أي سموك غير مرغوب فيو، و

                                                           
. 17، ص2002، 2 ، مطبعة سفير الرياض، المممكة العربية السعودية، طكيف تربي ولدك:  ليمى بنت عبد الرحمن الحريبة 1
. 174، ص2004، دار العمم والثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، األسرة وأساليب تربية الطفل:  وفيق صفوت مختار 2
. 220، 219. صالح محمد عمي أبو جادو، مرجع سابق، ص،ص 3
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  وصور اإلىمال كثيرة منيا عدم المباالة بنظافة الطفل، أو عدم إشباع حاجاتو الضرورية الفسيولوجية 
نموه النفسي  تكيفو و عدم شكره عند إنجاز عمل جيد، مما سنعكس سمبا عمى شخصيتو و والنفسية، و
 1.واإلجتماعي

 :أسموب التذبذب 7

ي   ويقصد بو عدم إتفاق الوالدين عمى رأي معين، أو إجازة سموك الطفل في موقف معين ورفضو ف
إلى أنو البد فرانكي  وهترنجتونقد أشار كل من  و2.موقف مماثل فيما بعد مما يؤثر عمى توافق الطفل

السموك العدواني كما  أن يمتاز سموك الوالدين بالثبات في معاممة أبنائيم حتى اليميمون إلى اإلنحراف و
 3.وجدوا أن األطفال الذين ينتمون إلى أسر ذات ثبات في معاممة أطفاليم أقل عدوانا

 

 :أسموب التفرقة 8

العناية، ويكون  التحيز وعدم المساواة بين األبناء جميعيم في الرعاية و المحاباة و   يتضمن التفضيل و
يتحمى السموك الوالدي المتحيز أو  التفضيل بينيم عمى أساس المركز أو الجنس أو السن أو المرض، و

المحابي بينيم بأن يبدي الوالدان حبا أكبر لئلبن األكبر أو األصغر أو يفضل الذكور عمى اإلناث أو 
متيازات مادية أو معنوية أكثر من باقي إخوانو . العكس، أو يعطي أحد األبناء أولوية وا 

تظير أعراضيا السيئة في  ينمي عندىم الغيرة، و الحقد بين األبناء، و ىذا ما يولد الكراىية و   و
 4.عدم الثقة باآلخرين المستقبل كالكراىية بصفة عامة و

 :أسموب إثارة األلم النفسي 9

يكون ذلك عن طريق إشعار الطفل بالذنب، كمما قام بسموك غير مرغوب فيو أو كمما عبر عن رغبة    و
قد يكون عن طريق تحقير الطفل والتقميل من شأنو أيا كان المستوى الذي يصل إليو في  محرمة، و

سموكو وأدائو، فبعض اآلباء واألميات يبحثون عن أخطاء الطفل ويبدون مبلحظات نقدية ىدامة لسموكو، 

                                                           
 .175 وفيق صفوت مختار، مرجع سابق، ص 1
 .219 صالح محمد عمي أبو جادو، مرجع سابق،ص 2

 .85ص مرجع سابق،  عباس محمود عوض،رشاد صالح دمنيوري، 3
. 235 وفيق صفوت مختار، مرجع سابق، ص 4
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مما يفقد الطفل ثقتو بذاتو، ويجعمو مترددا في أي عمل يقدم عميو خوفا من حرمانو من رضا الكبار 
. وحبيم

غالبا ما يترتب عمى ىذا اإلتجاه شخصية إنسحابية منطوية غير واثقة من نفسيا، توجو عدوانيا نحو    و
ىي غالبا ما تتوقع أن األنظار تطاردىا ألن بيا شيء غير عادي فيي تعودت الشك في البيئة  ذاتيا، و

 1.المحيطة بيا
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: خالصة الفصل

  من خبلل ما سبق نستخمص أن التنشئة اإلجتماعية لؤلطفال ىي كل متكامل من مختمف النواحي 
والمؤسسات تتشابك بعضيا ببعض لتمثل قالبا متناغما يعمل عمى بناء الفرد داخل الجماعة،  وتكوين 

. طفل منسجم مع اآلخرين

ينبغي عمى  تعمل المؤسسات اإلجتماعية عمى تعميميا لمفرد باعتبار أنيا ضرورية لمطفل و   و
باعتبارىا المحيط اإلجتماعي  المؤسسات تأدية ميام التنشئة اإلجتماعية بدءا باألسرة كمؤسسة رسمية و

. األول لمطفل التي تضمن لو بناءا سميما لشخصيتو
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: تمهيد

تتمقى المرأة العاممة صعوبات عديدة ومختمفة تمنعيا من أداء أدوارىا المينية والتربوية وتجعميا غير   
رعايتيم، وبالتالي فإن  تربيتيم و قادرة عمى التوفيق بينيا، والدور الرئيسي لممرأة ىو تنشئة أطفاليا و

تصبح غير قادرة عمى تأديتو كما يجب،  عمميا الخارجي قد يجعميا تتخمى عمى ىذا الدور األساسي و
من خالل ىذا سنحاول التعرف في ىذا الفصل عمى  مما يؤثر عمى التنشئة اإلجتماعية ألطفاليا، و

ل المرأة مكذا عالقة األم بأطفاليا، إضافة إلى آثار ع دورىا في تنشئة أطفاليا و مسؤوليات المرأة كأم و
. عمى تنشئة أطفاليا
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 :مسؤوليات المرأة كأم في تنشئة أطفالها_ أوال

 األم من هالحضاري لممجتمع من جيل إلى جيل من خالل األسرة عبر ما تزرع   ينتقل التراث الثقافي و
منشئة لألطفال تنطبق عمى  قيم إجتماعية في أبنائيا عند تربيتيا ليم، ومسؤولية المرأة كأم أي كمربية و

تمقينيم المبادئ، خاصة في السنوات األولى من العمر،  جميع النساء، فيي المسؤولة عن رعايتيم و
تنمي فييم  تيذيبيم، و ومسؤوليتيا كأم تتطمب منيا الكثير من واجبات المرأة التي تعتني بتربية أطفاليا و

غيرىا من الصفات المحبوبة التي  الحنان، و الصبر و األخالق الطاىرة والصفات الحميدة كالصدق و
أدبا، وتولد فييم الرغبة الشديدة في درس العموم التي يباشرونيا بعد بموغيم السن  ترقى باإلنسان عقال و

نمو أجساميم بل أن تبذل الجيد في صيانة  يجب عمييا أن ال تتغاضى عن صحتيم، و الموافق، و
. حسن تدبيرىا لممنزل ذلك يكون بيقظتيا و عائمتيا من كل ما يضر بصحتيا و

لقد تأكد أن لألم أىمية بالغة في تكوين وتييئة شخصية الطفل في سنواتو األولى كونيا تشكل لو    و
الطمأنينة، كما يجدر اإلشارة أيضا إلى أن طبيعة الطفولة تدعو إلى التصاق الطفل  مصدر الحنان و

ال يستطيع أي أحد أن ينكر أن تربية األم لطفميا أجدى بكثير من تربية الخدم  بوالديو وخاصة والدتو، و
إنما ىو جسم و تنظيفو،  واألقارب، ألنو ليس مجرد أداة تقوم بتنظيفيا، أو جسم عمينا أن نقوم بتغذيتو و

الثقة بنفسو، ألن حياتو  عواطفو، بحاجة أن ننمي عنده الوعي بذاتو و ميوالتو و لو روح و لو اىتماماتو و
 1.بالخصوص أمو مقصورة عمى من يعيش معو من أفراد عائمتو و

عميو تعتبر األم أىم العناصر الفاعمة في العممية التربوية حيث يقع عمى عاتقيا العبء األكبر في    و
فالمرأة التي . تربيتيم جيدا حتى يصبحون فيما بعد عماد بناء المجتمع إعداد وتكوين األجيال الصاعدة، و

أن رعاية األم لطفميا من  بمستقبل أبنائيا، و تترك أوالدىا لمخدم إنما ترمي في الياوية بمستقبميا و
 2.مسؤولياتيا ذات األىمية القصوى

كل ما يتعمق بحياة أوالدىا    لقد كان دور المرأة في السابق محصورا فقط في أمور العناية باألوالد و
دخوليا ميدان العمل  مع تعمم المرأة و وسوى ذلك يعتبر مسؤولية األب، لكن في العصر الحديث و

صار لألم دور ىام في  وحصوليا عمى اإلستقالل اإلقتصادي وتقمص تبعيتيا لمرجل تغير الوضع، و

                                                           
. 110، ص1994، 1، مكتبة األشوال لمطباعة، طنطا، مصر، طالتربية األسرية:  سمير محمد حسنين 1
. 108، ص1986، مكتبة وىبة، القاىرة، مصر، المرأة في التصور اإلسالمي:  عبد المتعال محمد الجبري 2
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أصبحت تتخذ القرارات اليامة المتعمقة  توجيو أبنائيا الختيار أسموب تعميميم أو اختيار مينتيم، و
 1.القدرة بشكل أو بآخر في تحديد عدد األوالد الذين ستنجبيم أىم من ذلك صار ليا الحق و بمستقبميم و

إذ أن مسؤولية المرأة كأم مسؤولية ىامة جدا ألن نتائج أدائيا ليذه المسؤولية بنجاح يؤثر في مستقبل 
.  ليذا عمى المرأة أن تؤدي مسؤوليتيا كأم اتجاه أبنائيا المجتمع باعتبار أبناء اليوم ىم رجال الغد، و

: عالقة األم بأطفالها_ ثانيا

  من المعروف عن المرأة العاممة أنيا تشغل دورين إجتماعيين ىما دور الزوجة األم ودور الموظفة، 
ن لم يكن فمن المحتمل أن تتمقى عراقيل صعوبات  ووعمييا أن تعمل بكل قواىا من أجل التوفيق بينيما، وا 

. عديدة تمنعيا من تأدية رسالتيا الفطرية اتجاه أطفاليا عمى أكمل وجو

إن فرويد بقولو ىذا جعل من ". إن األم ىي المقعد الذي تجمس عميو نفسية الطفل: " يقول سيغموند فرويد
األم ركنا لميدوء والراحة ومنطمقا لسعادة النفس وأعطى ليا قدرا كبيرا في تكوين نفس الطفل، وىذا دليل 
عمى حجم العالقة بين األم وابنيا، ولقد أكد عمماء النفس مع اختالفيم أن عالقة األم بطفميا ال تنشأ مع 
والدة ىذا األخير بل ىي استمرار لعالقة بدأت منذ والدة األم أنثى، فقد كانت أما بالقوة وأصبحت بحمميا 

يخاطبيا بحركاتو  يتحرك و أما بالفعل، ويتطور مفيوميا عن األمومة بإحساسيا بجنينيا ينبض و
. دميا تنفسيا و ويشاركيا غذائيا و

الجنين تبدأ منذ تأكيد الحمل في    فالباحثون األوروبيون واألمريكيون يشيرون إلى أن العالقة بين األم و
تخاذ  حين أشار العمماء اليابانيون إلى أن ىذه العالقة تبدأ منذ المحظة التي يقرر فييا الزوجان اإلنجاب وا 

. المرأة لقرار الحمل، فيم عند حسابيم لعمر الفرد فإنيم يضيفون إليو مدة الحمل

من بين األدلة التي سندرجيا ىو الممك الفرنسي  عميو فاألمومة تترك أثرا ال يزول في نفسية الفرد و   و
بدافع اإلحترام ... جميع النساء ساقطات ما عدا أمي : " نابميون الذي عرف عنو كرىو لمنساء لما قال

، معمنا بذلك احترامو المرأة واحدة في الدنيا فقط وىي أمو، فكانت األمومة سبب تميز تمك المرأة "فقط
إن اإلحتكاك بين الطفل وأمو لو أىمية بالغة لما لو من أثر عمى العالقة . واستثنائيا من اإلعتبار السيئ

أن كل ما يحس بو الطفل من طمأنينة ومن دفئ العاطفة  بينيما وعمى مدى التصاق كل منيما باآلخر، و
ىو نتيجة ىذه العالقة التي بدورىا تساعده عمى اكتشاف ما حولو بعيدا عن كل خوف وقمق، واتضح 
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أيضا أن األم المؤثرة في طفميا ىي التي تستجيب لو بمودة وحنان، إذ يتسارع نموه وتطوره إذا كانت عمى 
 1.صمة قوية بو سواء كان ىذا اإلتصال سمعي أو بصري، أي التحدث إليو ومراقبتو ومشاركتو في أنشطتو

.    ومن خالل ىذا يمكن القول بأن عالقة األم بطفميا تشكل دعامة أولية و جوىرية لبناء شخصية الطفل

: آثار عمل المرأة عمى تنشئة أطفالها_ ثالثا

 : النفسية  اآلثار الصحية و .1

يترك  غيابيا يحدث صدمة عاطفية و الحب ألطفاليا، و الحنان و   تمثل األم مصدر الرعاية و
عميو فإن خروجيا إلى العمل خمف آثارا عديدة عمى  فراغا شاسعا ال يمكن لغيرىا أن يعيد مأله، و

الفرد والمجتمع، فعمل المرأة يستوجب عمييا اإلبتعاد عن أطفاليا طول النيار في حين يكون صغيرىا 
في أمس الحاجة إلييا، وعند عودتيا تكون متعبة وىذا ما يكون لو بعض اآلثار السمبية التي تؤثر 

 وسنحاول من خالل ىذا أن نتطرق بشكل مفصل إلى آثار عمل المرأة 2بشكل مباشر عمى أطفاليا 
: عمى أطفاليا

دور الحضانة،  المربيات و   بعد أن خرجت المرأة لمجال العمل و أوكمت تربية أطفاليا لمجدات و
ونتيجة لقصور ثقافة األم في مجال رعاية األطفال نجد الكثير من اآلثار السمبية لألطفال صحيا، مما 

غيرىا، ناىيك عن ما يتعرض لو الطفل من سوء صحتو  يتسبب في انتشار أمراض سوء التغذية و
إن الطفل الصغير حساس جدا لبعد أمو عنو حتى ولو . 3النفسية كنتيجة لمممارسات التربوية الخاطئة

قد يحدث في بعض الحاالت أن  كان ذلك لفترات قصيرة، فإن ىذه الفترات كافية ألن تشعره بالقمق، و
تغيبيا عنو إلى نوع من اإلستثارة اإلنفعالية تكون أحيانا عمى شكل  يؤدي بعد األم عن الطفل و

 4.صراخ أو ثورات غضب
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لنمو الشخصية السوية  العطف عميو من األم أمران ضروريان لمصحة النفسية و   إن حب الطفل و
اإلتصال الممسي الوثيق بيا، فإن أحسنت األم إشباع أمنو في أسموبيا  فيو محتاج إلى دفء األم و

أحسنت بداية عالقاتو  الحكيم في معاممتو فإنيا تكون بذلك قد عرضت في نفسو ثقتو بيا و
. اإلجتماعية األولى

  وثقة الطفل في أمو ذخيرة يشتق منيا الثقة في نفسو ثم في المجتمع الذي سيدخل فيو متدرجا من 
لذا فغياب األم  مجتمع األسرة إلى مجتمع الرفاق إلى مجتمع المدرسة ثم إلى المجتمع األكبر، و

وانفصاليا المتكرر أو الطويل عن الطفل من العوامل األساسية التي تزلزل أمنو خالل السنوات الثالث 
 1.القمق الشقاء و السند، وبذلك يشعر بالضياع و غياب األم بالنسبة إليو فقدان األمن و من حياتو، و

كان عمرىم ال يزيد عن أسابيع قميمة،    فقد أجريت دراسات عمى عدة أطفال انفصموا عن أمياتيم و
وضع ىؤالء األطفال في مؤسسات تربية األطفال لم تتوفر بيا الرعاية المنشودة ظيرت آثار اإلنفصال 
بوضوح عمييم، حيث كان األطفال ال يستجيبون بابتسامة لممنبيات الخارجية، كما أنيم فقدوا شييتيم 

سيولة  اضطراب النوم و الوزن، و ىبوط الشيية و قمة الحركة و وأصيبوا باليزال والشحوب و
الخوف كمما غابت األم واضطربت   كما أن الطفل تنتابو حاالت من القمق و2.التعرض لممرض

يعني ىذا أن العالقة القائمة بين األم وطفميا لم  ال يعود إليو اإلطمئنان إلى بوجودىا، و نفسيتو و
أنو ما زال في  توفر الظروف النفسية المواتية لنمو قدرة الطفل عمى اإلنسالخ عاطفيا عن األم، و

وتعتبر ىذه المشكمة من أىم القضايا التي تشغل بال . مرحمة اإلعتماد الكمي عمى الغير إنفعاليا
ذلك أن عدد األشخاص القائمين . المربين المعنيين بأثر الرعاية النيارية المتعددة عمى نمو الطفل

عمى رعاية الطفل تجعل من الصعب عميو أن ينمي اإلرتباط القوي بشخص واحد معين يمنحو 
 إلى أن عدم Elardo إيالردوالشعور باإلستقرار واألمان، وتشير الدراسات األولية التي قام بيا 

. األم قد تكون ليا آثار سمبية بعيدة المدى عمى النمو اإلنفعالي لمطفل استقرار العالقات بين الطفل و
شاراتو  أما إذا كانت األم ترتبط بإبنيا بعالقات سوية تتسم بالحساسية و اإلستجابة لمبادرات الطفل وا 

إذا كانت ىذه العالقة توفر  اإلىتمام بكل ما يقوم بو الطفل ميما كان صغيرا، و الحنان و وبالدفء و
قدراتو، فإن غياب األم عن طفميا خالل  الحسية الالزمة لنمو شخصية الطفل و اإلثارة العقمية و
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ساعات محدودة أثناء النيار، بصحبة مربية قد ال يكون لو تمك اآلثار البعيدة عمى النمو اإلنفعالي 
 أما إذا كانت قاسية أو 1.مخمصة في عمميا لمطفل بشرط أن تكون المربية محبة لمعمل مع األطفال و

عدم معرفتيا لرغبات األطفال فإن ذلك يؤثر عمى سالمة  ميممة ال تعير لألطفال أي اىتمام و
 2.يؤدي إلى أخطاء تسيء لنفسيتيم سموكيم و

 :اآلثار اإلجتماعية  .2

  إن غياب األم عن الطفل عدة ساعات يوميا يحدث آثارا ضارة في شخصيتو حتى بعد زوال 
اإلبتعاد عن  أىم أثر ىو اكتئاب الطفل واتجاىو إلى عالمو الخاص، و الظروف التي أحدثتو، و

. عدم قدرتو عمى تكوين عالقات إجتماعية لعدم ثقتو في الناس أو في نفسو الناس، و

 جانحا وعمى مثميم من األطفال غير المتكيفين ولقد 44دراسة عمى  (1946 )بولبي  وقد أجرى 
أثر المواقف المحبطة في  أبناءىم و ىدف في دراستو تمك إلى الكشف عن أثر العالقة بين الوالدين و

لقد بينت الدراسة أن السموك الجانح لو عالقة كبيرة بابتعاد الطفل عن  عدم توافقيم وفي جناحيم، و
لقد بمغت نسبة ىؤالء الجانحين الذين عانوا من  أمو مدة كبيرة في السنوات األولى من حياتو و

 من المجموعة غير المتوافقة لم %63في مقابل ذلك وجد أن   و%30الحرمان لمدة طويمة من األم 
كانت تتميز حياتيم  يعاني من الفراق من األم لكن أمياتيم كن ديكتاتوريات في معاممتين ألبنائين، و

. بعدم اإلستقرار

توصمت الدراسات إلى أن طول فترة الرضاعة من الثدي تؤدي فيما بعد إلى زيادة الميول    و
الوحيدين في فترات القمق  اإلجتماعية، كما أن اإلستجابات اإلنتمائية تزداد لدى األطفال البكيرين و
الضيق، بما يؤدي إلى تكوين  ربما ألن مساعدة األميات لين كانت تتم في حاالت شعورىم بالقمق و

التبمد الوجداني أو  الحرمان المبكر من رعاية األم يؤدي لإلنحراف و رابطة الواقف اإلجتماعية، و
 3.اإلنفراد اليأس و انخفاض نسبة الذكاء و التأخر العقمي، و

                                                           
. 152، ص2011، 2، دار المسيرة لمنشر و التوزيع، عمان، األردن، طاألسرة و تربية الطفل:   ىدى محمود الناشف 1
. 22 السيد عبد القادر شريف، مرجع سابق، ص 2
. 125، 124. عبد اهلل زاىي الرشدان، مرجع سابق، ص،ص 3



    آثار وانعكاسات عمل المرأة عمى التنشئة االجتماعية لمطفل                   الفصل الرابع     
 

 إلى أىمية دور األم في عممية Bowlbyو بولبي  Gold Farb جولد فارب  كما أشار كل من 
تطبيع وليدىا إجتماعيا، فمقد أشار إلى أن الطفل عندما يمقى العناية بالحاجات الفسيولوجية األساسية 
لو دون أن يمقى العناية نفسيا بالجوانب الشخصية، فإننا نالحظ تعرضو آلثار خطيرة عمى خصائصو 

. مستقبل حياتو الشخصية و

من أىميا   من خالل أبحاثو بعض اآلثار المترتبة عمى حرمان الطفل من أمو، وبولبيلقد الحظ    و
حصول ذلك الطفل عمى درجات ضعيفة في اختبارات الذكاء، ضعف تحصيميم الدراسي، قدرة 
ضعيفة عمى إقامة عالقات مع اآلخرين، تعرضيم لمشاكل سموكية، مثل القمق، الخوف، التوتر 

 1.العاطفي غير العادي

  إن عدم توفر الوقت الكافي لممرأة العاممة لرعاية أطفاليا يقمل من عممية التنشئة اإلجتماعية 
تعدد مسؤولياتيا في العمل وواجبات المنزل ورعاية  الموجية نحو األطفال، فبخروجيا لمعمل و

إذا تم توزيع اىتماماتيا عمى تمك  النفسي لألم قد يتسع مداه، و أطفاليا، لذلك فالتشتت البدني و
 لدى 2.اإلعتناء بشؤونو سوف يصبح في نطاق ضيق األدوار فإن نصيب الطفل من الرعاية و

ذلك بسبب خروج األم لمعمل وبقاء  فإىمال الطفل يفقده اإلحساس باألمن سواء المادي أو النفسي، و
 R.M Symondsسيموندز الطفل بمفرده أم مع مربية، مما يؤدي إلى شعوره باإلىمال، حيث قام  

بدراسة قارن فييا بين مجموعتين كل واحدة منيا مكونة من واحد وثالثين طفال ،األولى مكونة من 
كان متوسط أعمارىم إثنى عشرة  األخرى مكونة من أطفال يتمتعون بعناية آبائيم، و أطفال ميممين و
. ىم من طالب المرحمة اإلبتدائية سنة ونصف، و

لقد أظيرت الدراسة أن المجموعة األولى التي تمثل األطفال الميممين كانوا مذبذبين انفعاليا    و
الرغبة في جذب انتباه اآلخرين، أما  الكذب و ونتيجة سموكيم نحو الجنوح واليرب من البيت و
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األمانة وكذلك  المجموعة الثانية فكان سموكيم اإلجتماعي مقبوال، يغمب عميو الرغبة في التعاون و
 1.كانوا يمتازون باإلستقرار اإلنفعالي

: اآلثار التربوية .3

  ليس من شك أن األسرة وقيميا والعالقات السائدة فييا قد تأثرت بعمل المرأة، فمقد تأثر حجم األسرة، 
الشعور بالذنب المذين يميزان األميات  قد تعرضت بحوث عدة لمقمق و واختمفت أساليب التربية، و

إحساسا بالذنب   أن المفحوصات من األميات المشتغالت أظيرن قمقا و كميجرالعامالت، فقد الحظت
بالنسبة ألطفالين، كما قررن أنين يممن لمتعويض عن غيابين بالمحاولة الشديدة ليكن أميات 

. صالحات

 أن البيوت التي فييا األم تعمل، تميل إلى تفضيل طرق لويل و بورشيناللقد تبين لكل من    و
 أن إتجاه األم Hoffmanهوفمان تشجيع أطفاليا عمى اإلستقالل، كما بين  نظامية حاسمة، و

المشتغمة نحو النظام يتوقف عمى إتجاىيا نحو العمل، فاألميات المشتغالت الالتي يستمتعن بعممين 
 2.كن أقل األميات غير المشتغالت

 3.العناية بيم أقل نجاحا من ذي قبل تربيتيم و   إن خروج المرأة لمعمل جعل رعاية األطفال و

  لقد أجريت بعض الدراسات في الواليات المتحدة األمريكية عن أثر بقاء األطفال في سن ما قبل 
المدرسة في دور الرعاية النيارية أثناء فترة غياب األم في عمميا كانوا أكثر إبتعادا من الناحية 

الجسمية عن أمياتيم قياسا إلى األطفال الذين ربوا في أحضان أمياتيم المتفرغات ليم، األمر الذي 
يفيمو البعض عمى أنو يشجع عمى إستقاللية الطفل، كما وجدت دراسات أخرى أن أطفال سن الثالثة 

في مراكز الرعاية النيارية أظيروا درجة أكبر من التناقض الوجداني نحو أمياتيم إذا ما قيسوا 
يبدو أن إبتعاد األم عن الطفل يكون ذو تأثير سمبي كمما كان مبكرا بعكس ما  باألطفال اآلخرين، و

. ( سنوات06-05)يحدث فيما بعد أي في النصف الثاني من المرحمة 
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  إن البحوث التي قارنت بين التحاق طفل ما قبل المدرسة بمؤسسة كالروضة أو أية مؤسسة أخرى 
مستوى المؤسسات لم يكن واحدا، كما  واألطفال الذين بقوا في منازليم نتائج متناقضة ألن ظروف و

أن الظروف المنزلية ووجود رعاية بديمة عن رعاية األم في المنزل لم تكن متوافرة، كما أن ما يحدث 
لمطفل في ىذه المرحمة حينما تتركو أمو يعتمد إلى حد كبير عمى طبيعة عالقتو بيا في مرحمة 

 1.الميد

يعد خروج المرأة لمعمل من أكثر العوامل المؤثرة عمى التنشئة اإلجتماعية لألبناء، فاألم العاممة    و
األقارب ثم عمى دور الحضانة المتاحة وكال  أثناء تغيبيا عمى األىل و تعتمد عمى رعايتيا لألبناء و

الجانبان لو مخاطره، فغالبا ما يترك األطفال لمجدات الجاىالت أو المربيات، يصاب غالبا األطفال 
بذلك فغياب المرأة العاممة عن  ال يتمقون أي نوع من الرعاية التربوية المناسبة، و فييا باألمراض و

ما نشاىده  الطفل يؤثر عمى تنشئتو بالشكل المناسب، فال يجد من يميو معو أو من يوجيو ويرشده، و
ما نقرأه في وسائل اإلعالم من إنحرافات وجرائم  في شوارعنا من سموكيات غير مقبولة إجتماعيا و

لصغار السن، ما ىي إال نتائج طبيعية لعدم تفرغ اآلباء لتنشئة األبناء، فاألم أحيانا ال تستطيع القيام 
 2.مراقبة تصرفاتيم بسبب عمميا مما ينعكس عمييم تعديل سموكيم و بدورىا في توجيو األطفال و
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: خالصة الفصل 

خاصة    إنطالقا مما تقدم اتضح أن المرأة العاممة تواجو صعوبات سواء في حياتيا المينية أو األسرية،
تنشئتيم تنشئة سميمة  رعايتيم، فاألم ليا دور ىام في رعاية أطفاليا و تنشئتيم و فيما يتعمق بأطفاليا و

إال فعمميا الخارجي يؤثر  حنانيا، و وسوية، خاصة في مراحل نموه، كما أن الطفل في حاجة إلى أمو و
. ذلك بسبب قضائيا وقتا طويال في عمميا الميني بشكل كبير في تنشئة أطفاليا و
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: تمهيــــــد

  تعتبر اإلجراءات المنيجية لمدراسة من أىم الخطوات التي يمر بيا الباحث خالل بحثو، و يتم من 
 خاللو التعريف بميدان الدراسة، من حيث مجاالت الدراسة و منيا المجال الجغرافي و المجال الزمني،

باإلضافة إلى تحديد المنيج المستخدم و أدوات جمع . التي من خالليا يحدد الباحث ميدان دراستو بدقةو
في والبيانات التي اعتمدنا عمييا في دراستنا، أيضا العينة التي تم اختيارىا بناءا عمى ما يتطمبو البحث، 

 .األخير األساليب المستخدمة في تحميل البيانات
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: مجاالت الدراسة: أوال

  تعتبر مجاالت الدراسة في البحوث اإلجتماعية بحوث ميدانية تطبيقية تختمف عن البحوث النظرية، و 
نقصد بمجال الدراسة الحيز الذي أجري فيو البحث الميداني و يشتمل عمى المجال الجغرافي، و المجال 
. الزمني حيث يجب تحديد ىذه المجاالت ألنيا خطوة ىامة من الخطوات التي تعتمد عمييا خطة الدراسة

 :المجال الجغرافي_ 1

  يقصد بو الحيز أو النطاق المكاني إلجراء البحث الميداني و قد تم بالتحديد في جامعة محمد الصديق 
 39.5بن يحي بتاسوست و التي تقع في الناحية الشرقية لمدينة جيجل، حيث تتربع عمى مساحة قدرىا

يحدىا من الجية الشرقية المنطقة العمرانية تاسوست و من الجية الشمالية كل من  السكة . ىكتار
، و من الجية الغربية مدينة جيجل، أما من الجية الجنوبية فتحدىا 43الحديدية و الطريق الوطني رقم 

و نظرا لما شيدتو الجزائر في السبعينات من جيود حديثة في مجال التعميم العالي و . مقبرة تاسوست
البحث العممي، فقد تجسدت ىذه الثورة من خالل بناء و إنشاء عدة جامعات و مراكز جامعية من أجل 

استيعاب الكم المتزايد من الطمبة و توفير الجو المالئم لتحصيل المعمومات كما ىو الحال في معظم 
الواليات، و تعد جامعة محمد الصديق بن يحي واحدة من المؤسسات العممية المكمفة بالقيام بالنشاطات 
األكاديمية من خالل احتضانيا لقطبين جامعيين و يقتصر القطب الجديد عمى أربعة أجنحة بيداغوجية، 
جناح خاص بكمية اآلداب و المغات، كمية الحقوق و العموم السياسية، كمية العموم اإلقتصادية و التجارية 

و عموم التسيير، كمية العموم اإلنسانية و اإلجتماعية، كما تحتوي الجامعة عمى جناح خاص باإلدارة، 
. إضافة إلى ذلك ىناك المطاعم و اإلقامة الجامعية

 :المجال الزمني_ 2

الدراسة الميدانية، حيث كانت مع بداية شير    يشير المجال الزمني لمدراسة إلى الوقت الذي استغرقتو 
أفريل زيارات إلى كميتي العموم اإلنسانية و اإلجتماعية و كمية العموم التجارية و اإلقتصادية و عموم 

التسيير، من أجل معرفة عدد النساء العامالت، ثم قمنا ببناء استمارة بحثنا و تقديميا لبعض األساتذة 
المحكمين من جامعة تاسوست قصد تحكيميا، و بعد استرجاعيا و تعديميا، قمنا بالنزول لمميدان من 

 أفريل، أين تم 24 أفريل إلى غاية 11أجل توزيع اإلستمارة عمى أفراد مجتمع البحث و ذلك بتاريخ 
 .استرجاع آخر استمارة
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 :المجال البشري_  3 

   إن أول ما يفكر فيو الباحث عند اختياره لعينة ما خاصة بموضوع الدراسة، ىو التعرف عمى مجتمع 
. البحث الذي ىو اإلىتمام األكبر من طرفو

   و يتمثل مجتمع دراستنا في النساء المتزوجات و المواتي لديين أطفال بكمية العموم اإلنسانية و 
اإلجتماعية و كمية العموم التجارية و اإلقتصادية و عموم التسيير بجامعة تاسوست جيجل، المتمثالت 

.  امرأة عاممة51في األستاذات و الموظفات و البالغ عددىن 

: منهج الدراســـة: ثانيا

   المنيج ىو الطريق الذي يسيل عمى الباحث الوصول إلى ىدفو، و لموصول إلى ىذا اليدف البد من 
استخدام المنيج العممي، كما أنو ال معنى ألي بحث دون وجود منيج يسير عميو، و لممنيج أنواع 

:    مختمفة، و طبيعة الدراسة تفرض عمينا اختيار منيج البحث، حيث يمكن تعريف المنيج عمى أنو

المنيج العممي ليس ىو البحث العممي ذاتو، و إنما األداة التي من خالليا يتم الفعل العممي و التي " 
 1."تكمن في الحقائق و الظواىر موضوع الدراسة

ىي التي تفرض عمى الباحث إتباع منيج من  (موضوع الدراسة)   و بما أن طبيعة و أبعاد المشكمة 
خالل الخطة التي يرسميا لتحقيق ىدف البحث، و نحن من خالل ىذه الدراسة نريد الوقوف عمى آثار 

عمل المرأة عمى التنشئة اإلجتماعية لمطفل، و نظرا لطبيعة الموضوع الذي نحن بصدد دراستو فإنو 
أسموب من أساليب التحميل المرتكز عمى جمع : " تطمب استخدام المنيج الوصفي و الذي يعرف بأنو

معمومات دقيقة و كافية حول موضوع محدد من خالل فترة أو فترات زمنية من أجل الحصول عمى 
 2."معمومات ثم تفسيرىا بطريقة موضوعية و بما ينسجم مع معطيات فعمية لمظاىرة

 

 

                                                           
. 35، ص2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ل لمنهجية البحث العمميخمد:  أحمد عياد 1
، 2، دار وائل لمنشر، عمان، األردن، طمنهجية البحث العممي، القواعد و المراحل و التطبيقات:  محمد عبيدات و آخرون 2

 .53، ص1999
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  :العينــــة : ثالثا

 لمحصول عمى بيانات تتعمق بالموضوع البد من وجود عينة تختار من مجتمع البحث أو مجتمع 
الجزء الذي يؤدي إلى معرفة الكل و يشترط في العينة أن تكون ممثمة تمثيال : "الدراسة، و العينة ىي

 1."صحيحا لمجتمع البحث

 امرأة عاممة بكمية العموم اإلنسانية و اإلجتماعية و 51   و لقد تضمنت عينة الدراسة في بحثنا ىذا 
كمية العموم التجارية و اإلقتصادية و عموم التسيير بجامعة تاسوست، و قد تم انتقائين بطريقة مقصودة 
ألن اليدف من البحث ىو أن تكون المرأة العاممة أم ألطفال، و العينة القصدية ىي أن يعتمد الباحث 
إجراء دراسة عمى فئة معينة دون سواىا، و ذلك إما لمعطيات عممية كإعتقاده بأن ىذه الفئة ىي التي 

تمثل المجتمع األصمي و اختيار العينة من المجتمع بشكل قصدي و قد يمجأ الباحث إلى ىذا النوع من 
 2."العينات لمعطيات مادية

 :خصائص عينة الدراسة_ 1

 :بالنسبة لمتغير السن_  1_1  

: يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن: (01)  جدول رقم 

 % النسبــةالتكـــرار ن ـــالس
% 66.67 34 سنة 35 إلى 26من 
% 33.33 17 سنة فما فوق 36

% 100 51 المجموع
 

من % 66.67المتعمق بتوزيع أفراد العينة حسب السن أن  (01)   نالحظ من خالل الجدول رقم 
من مجموع أفراد % 33.33 سنة، تمييا نسبة 35 و 26مجموع أفراد العينة تتراوح أعمارىم ما بين 

.  سنة فما فوق36العينة تتراوح أعمارىم من 

                                                           
. 45، ص2005، دار الفكر العربي، مصر، مراحل البحث اإلجتماعي و خطواته اإلجرائية: إبراىيم مختار محمد  1
 .25 مرجع سابق، ص، أحمد عياد 2
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 سنة، إذ أن 35 و 26   نستنتج من ىذا أن أكبر نسبة تمثميا النساء المواتي تتراوح أعمارىن ما بين 
. النساء في ىذا السن يكن قد تزوجن و أنجبن أطفاال و تحصمن عمى مينة

 : بالنسبة لمتغير الحالة العائمية_  2_1

. يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائمية: (02)جدول رقم 

 %النسبة    التكرار الحالة العائمية 
% 96.08 49متزوجة 
% 1.96 01مطمقة 
% 1.96 01أرممة 

% 100 51المجموع 
 

% 96.08المتعمق بتوزيع أفراد العينة حسب الحالة العائمية أن  (02)   نالحظ من خالل الجدول رقم 
 لكل % 1,96من أفراد العينة متزوجات، أما كل من الحالتين مطمقة و أرممة فمثمتا بنفس النسب أي 

. منيما

   نستنتج من ىذا أن أكبر نسبة تمثميا النساء المتزوجات و ىذا ما يفسر اإلستقرار األسري و أن كال 
. الزوجين موجودان و في خدمة األسرة و الطفل

 :بالنسبة لمتغير اإلقامة_  3_1

: يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير اإلقامة (03)جدول رقم 

 %النسبة التكرار مكان اإلقامة 
% 60.78 31المدينة 

% 35.29 18ضواحي المدينة 
% 3.93 02الريف 

 100 % 51المجموع 
 



    اإلجراءات المنهجية لمدراسة                                   :    الفصل الخامس

 

 
80 

% 60.78المتعمق بتوزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة أن  (03)   نالحظ  من خالل الجدول رقم 
من أفراد العينة يقع مكان إقامتين % 35.29من أفراد العينة يقع مكان إقامتين بالمدينة، تمييا نسبة 

. من أفراد العينة يقع مكان إقامتين بالريف% 3.93بضواحي المدينة، و أقل نسبة 

   نستنتج من ىذا أن أكبر نسبة تمثميا النساء العامالت المواتي يقع مكان إقامتين في المدينة، و ىذا 
يدل عمى أن العامالت في المدينة لديين فرصة أكثر لإللتحاق بالعمل، إضافة إلى أن ظروفين أحسن 

. من المرأة التي تسكن في الريف

 :بالنسبة لمتغير طبيعة السكن_  4_1

: يوضح توزيع أفراد العينة حسب طبيعة السكن: (04)جدول رقم 

 %النسبة التكرار     طبيعة السكن 
% 50.98 26سكن عائمي 

% 23.53 12إيـــجار 
% 1.96 1سكن وظيفي 
% 23.53 12ممك خاص 

 100 % 51المجموع 
 

المتعمق بتوزيع أفراد العينة حسب طبيعة السكن أن أعمى نسبة  (04)   نالحظ من خالل الجدول رقم 
من أفراد العينة طبيعة سكنيم عائمي، تمييا سكن إيجار و ممك خاص فمثمتا بنفس % 50.98ىي 

. من أفراد العينة طبيعة سكنيم وظيفي% 1.96لكل منيما، و اقل نسبة ىي %  23.53النسب 

   نستنتج أن أكبر نسبة تمثميا النساء العامالت ذات طبيعة السكن العائمي و ىذا ما يفسر أن النساء 
يقمن في سكن عائمي أي يعيشون مع أىل الزوج، و ىذا ما قد يدفع بالمرأة لمخروج إلى ميدان العمل، 

. خاصة مع ظيور أزمة السكن، فيي تعمل من أجل الحصول عمى سكن خاص بيا
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 :بالنسبة لمتغير عدد األطفال_  5_1

: يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد األطفال: (05)جدول رقم 

 %النسبة التكرار  عدد األطفال
% 33.33 17طفل واحد 

% 37.26 19طفالن 
% 29.41 15 أطفال فما فوق 03

 100 % 51المجموع 
 

المتعمق بتوزيع أفراد العينة حسب عدد األطفال أن أكبر نسبة ىي  (05)   نالحظ من الجدول رقم 
لمنساء المواتي لديين طفل واحد % 33.33 لمنساء المواتي لديين طفالن، ثم تمييا نسبة  37.26%

.  أطفال فما فوق3لمنساء الالتي لديين %  29.41فقط، و نسبة 

   نستنتج من ىذا أن أكبر نسبة تمثميا النساء العامالت المواتي لديين طفالن، فين يعممن عمى تنظيم 
اإلنجاب، و إنجاب أقل عدد من األطفال، و وعيين بالمسؤولية التي يمكن أن تتحمميا إذا ما كان 

األوالد أكثر، و ليذا فين تعممن قدر المستطاع من أجل اإلىتمام بأطفالين و رعايتيم، و كذا القيام 
. بالعمل الخارجي بشكل عادي ال يجعمين يشعرن بأنين مقصرات في حق أطفالين

: أدوات جمع البيانات: رابعا

   في أي بحث عممي نعتمد عمى أداة أو مجموعة من األدوات لجمع البيانات، و ذلك من أجل 
الوصول إلى نتائج موضوعية، كما أن نتائج أي بحث تتوقف إلى حد كبير عمى نوع األداة المستعممة 

: في جمع البيانات، و قد اعتمدنا في دراستنا عمى

 :اإلستمـــارة -

   و ىي أداة من أدوات جمع البيانات، و ىي األكثر شيوعا و استخداما خاصة في البحوث 
مجموعة أسئمة تطرح ألفراد عينة البحث، التي تعطينا : " اإلجتماعية، و تعرف اإلستمارة عمى أنيا
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إجابات قابمة لمعرض و التحميل و التفسير و التعميل و التركيب لموصول إلى نتائج تجيب عمى تساؤالت 
 1".اإلشكالية، و فرضيات البحث، كما تخدم ىدف البحث

.  سؤاال مقسمين عمى أربعة محاور31و قد تضمنت استمارتنا 

السن، :  أسئمة تتضمن5 يحتوي عمى البيانات الشخصية ألفراد العينة، و يتكون من :المحور األول
. الحالة العائمية، مكان اإلقامة، طبيعة السكن، عدد األطفال

.  أسئمة9 يحتوي عمى بيانات تتعمق بعمل المرأة و التنشئة النفسية لمطفل، تضمنت :المحور الثاني

.  أسئمة7 يحتوي عمى بيانات تتعمق بعمل المرأة و سموك الطفل، تضمنت :المحور الثالث

.  أسئمة10 يحتوي عمى بيانات تتعمق بعمل المرأة و أساليب تعامميا مع الطفل، تضمنت :المحور الرابع

و قد مزجنا في اإلستمارة بين األسئمة المغمقة و األسئمة نصف المفتوحة و سؤال مفتوح، فإستعمالنا 
لألسئمة المغمقة و نصف المفتوحة كان لغرض الحصول عمى إجابة دقيقة محددة و مختصرة، أما 

السؤال المفتوح فكان لغرض إعطاء الحرية لممبحوثات لمتعبير عن موقفين حول الموضوع و معرفة 
. الصعوبات التي يواجينيا

: أساليب تحميل البيانات: خامسا

:    لقد تم اإلعتماد عمى أسموبين من أجل تحميل البيانات، ىما

 من أجل الوصول إلى أىداف الدراسة و التحقق من فرضيات البحث بإستخدام :األسموب الكمي_ 1
 :المعطيات التي تم جمعيا بواسطة تقنيات البحث، قمنا بـ

استخراج التكرارات و النسب المئوية لجميع األسئمة و لمتعرف عمى استجابات أفراد مجتمع الدراسة _ 
 .عن جميع متغيرات الدراسة

. عدد المفردات= التكرارات 
. حاصل جمع التكرارات= مجموع التكرارات 

                                                           
، 2004، دار الكتاب الحديث، الجزائر، منهجية البحث العممي في البحوث اإلجتماعية، أسس عممية و تدريبات:  رشيد زرواتي 1

. 221ص
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=  النسبة المئوية 
 التكرار× 100
عدد أفراد العينة

 

:  عمى الطريقة التالية2و لمكشف عن الداللة اإلحصائية بين متغيرات الفرضيات قمنا بحساب كا -
:    حساب التكرار المالحظ

. استجابات المبحوثين= التكرار المالحظ 
 حساب التكرار المتوقع :

= التكرار المتوقع 
مجالبدائل التكرارات المالحظة

عدد 
 

 2حساب كا :

(x²)2 كا  =
(التكرار المالحظ−التكرار المتوقع)²

التكرار المتوقع
 

 
 و تمثل في تحميل و تفسير البيانات الواردة في الجدول و التعميق عمى النتائج، :األسموب الكيفي_ 2

 .وتفسير النتائج و المقارنة بينيا
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: خالصة الفصل

   لقد تناولنا في ىذا الفصل مختمف اإلجراءات المنيجية لمدراسة، بدأ بمجاالت الدراسة، و كما إشتمل 
 الدراسة  ىو المنيج الوصفي باإلضافة إلى عينة عمى منيج البحث الذي إعتمدناه في الدراسة و

في النساء العامالت المواتي لديين أطفال، كما تم التطرق إلى التعريف بأدوات جمع البيانات   والمتمثمة
التي استعممت في البحث و المتمثمة في اإلستمارة، و أخيرا تطرقنا إلى األساليب اإلحصائية التي تم 

. اعتمادىا في تفسير و مناقشة النتائج
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: تمييــــــــــد

  إن الفصل السادس و األخير ىو الفصل الذي سنتوصل فيو إلى النتائج النيائية لدراستنا، حيث نتطرق 
التوصل إلى نتائج نقوم بمناقشتيا  فيو إلى عرض و تحميل و تفسير لمبيانات الموجودة في اإلستمارة، و

في ضوء الفرضيات من أجل الخروج بالنتائج العامة لمدراسة، ىذه النتائج نقارنيا في ضوء الدراسات 
. السابقة، و في األخير نخرج بنتيجة عامة لمدراسة
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: عرض و تحميل نتائج الدراسة- أوال

. يوضح طبيعة العمل الذي تقوم بو المرأة: (06)الجدول رقم 

النسبة التكرار اإلجابات 

 %29.41 15أستاذة 

 %27.45 14متصرفة إدارية 
 % 13.73 07كاتبة مديرية 

 %17.65 09عاممة في المكتبة 
 %3.92 02ميندسة في اإلعالم اآللي 

  %1.96 01عون إدارة رئيسي 
 %3.92 02تقني سامي في اإلعالم اآللي 

 %1.96 01محاسبة إدارية 
 100 % 51المجموع 

 

  نسبة   تبين عمل المرأة كأستاذة، تمييا% 29.41 أن أكبر نسبة ىي (06)نالحظ من الجدول رقم 
 و تمييا نسبة %  17.65 من أفراد العينة يعممن كمتصرفات، تمييا العاممة في المكتبة بنسبة % 27.45
لتقني سامي في اإلعالم اآللي و ميندسة في اإلعالم %  3.92تعود لكاتبة مديرية، و نسبة %  13.73

.  تعود إلى المحاسبة اإلدارية و عون إداري رئيسي%  1.96اآللي، و أقل نسبة

. نستنتج أن أكبر نسبة تمثميا النساء العامالت كأستاذات وىذا نظرا لكون مكان الدراسة في الجامعة
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 :يوضح دوافع المرأة لمخروج إلى العمل: (07)جدول رقم 

النسبة التكرار اإلجـــابـات 
 % 49.02 25زيادة دخل األسرة 

 % 29.41 15إثبات الذات 
 % 3.92 02التحرر من قيود المنزل 

 % 11.77 06. زيادة الدخل و إثبات الذات
زيادة الدخل و إثبات الذات و التحرر من قيود 

. المنزل
03 5.88 % 

 100 % 51المجموع 
 

أن أغمبية المبحوثات يتمثل دافعين لمخروج إلى العمل في زيادة دخل  (07)نالحظ من خالل الجدول رقم 
من المبحوثات يتمثل دافعين من %  29.41 ، كما نالحظ أيضا أن نسبة%  49.02األسرة بنسبة  

والتي تعبر عن المواتي صرحن بأن وراء خروجين %  11.77كما تم تسجيل نسبة  . أجل إثبات الذات
يمثمن المبحوثات المواتي صرحن %  5.88لمعمل ىو زيادة الدخل و إثبات الذات معا، وكذلك نجد نسبة 

ثبات الذات والتحرر من قيود المنزل، و في األخير نسجل أدنى  أن دافع الخروج لمعمل ىو زيادة الدخل وا 
 التي تمثل المبحوثات المواتي  أرجعن سبب الخروج إلى العمل ىو التحرر من قيود %  3.92   نسبة 
. المنزل

  نستنتج من خالل الجدول بأن الدافع األساسي وراء خروج المرأة لمعمل يعود إلى زيادة دخل األسرة، 
وىذا راجع إلى حاجة األسرة اإلقتصادية، ومقتضيات الظروف اإلجتماعية الصعبة التي تعيشيا مختمف 

األسر تفرض عمى المرأة الخروج إلى العمل قصد الحصول عمى أجر مادي لرفع وتحسين مستوى معيشة 
. األسرة

. يوضح عدد الساعات التي تقضييا المرأة في العمل يوميا: (08)جدول رقم 

النسبة التكرار اإلجابات 
 % 19.61 10 ساعات 5أقل من 

 % 80.39 41 ساعات فما فوق 5من 
 100 % 51المجموع 
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أن أغمبية المبحوثات أجبن بأن الساعات التي يقضينيا في العمل  (08)  نالحظ من خالل الجدول رقم 
 ساعات فتمثمن 05، أما المواتي يعممن أقل من % 80.39 ساعات فما فوق وذلك بنسبة5يوميا ىي 

. % 19.61نسبة 

 ساعات، وبذلك فإن 05 ومن خالل ىذا نستنتج أن أغمب النساء تقضين وقتين في العمل أكثر من 
طول فترة عمل المرأة خارج المنزل وغيابيا عمى األبناء يؤثر عمييم، و خاصة إذا كانت تعمل طول اليوم 
وال ترجع إلى المنزل أثناء فترة الغذاء فيذا يعني أنيا تترك أطفاليا من الصباح وال تمقاىم إال في المساء، 

مما يؤدي إلى عدم وجودىا بجانبيم في األوقات التي يحتاجون فييا لوجودىا وبالتالي ينعكس عمى 
. األطفال

. يوضح البديل الذي تترك المرأة العاممة طفميا عنده: (09)جدول رقم 

النسبة التكرار اإلجابات 

 %50.98 26األىـــل 
 %19.61 10مربية خاصة 

 %29.41 15الروضـــة 
 100 % 51المجموع 

 

أن أغمبية المبحوثات صرحن بأنين يتركن أطفالين مع األىل عند  (09)  نالحظ من خالل الجدول رقم 
تمثميا المبحوثات المواتي أجبن بأنين  %29.41، تمييا نسبة  %50.98ذىابين إلى العمل وذلك بنسبة 

تمثل المبحوثات المواتي % 19.61يتركن أطفالين في الروضة خالل فترة عممين، في حين نسجل نسبة 
. صرحن بأنين يتركن أطفالين مع مربية خاصة

 وانطالقا مما سبق، نستنتج أن المرأة العاممة تترك طفميا عند ذىابيا إلى العمل مع األىل، و بذلك 
. يتضح أن المرأة تعتمد بدرجة كبيرة عمى األىل وتطمئن عند تركيا إلبنيا معيم
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. يوضح ردة فعل الطفل عند تركو مع البديل: (10)جدول رقم 

النسبة التكرار اإلجابات 
 %47.06 24البكــاء 
 %9.81 05الحــزن 

 %5.88 03الغضــب 
 %37.25 19الالمبــاالة 
 100 % 51المجموع 

 

صرحن بأن ردة % 47.06أن أكبر نسبة من المبحوثات التي تمثل (10)  نالحظ من خالل الجدول رقم 
وتعود إلى المبحوثات المواتي  %37.25فعل أطفالين عند تركيم مع البديل ىي البكاء، و تمييا نسبة 

لممبحوثات المواتي أجبن بأن % 9.81صرحن بأن ردة فعل أطفالين عند تركيم ىي الالمباالة، تمييا نسبة 
لممبحوثات المواتي أجبن أن ردة فعل % 5.88ردة فعل الطفل عند تركو تكون الحزن، وأقل نسبة ىي 

. الطفل تكون الغضب

  ومن خالل ىذا نستنتج أن ردة فعل الطفل عند تركو مع البديل تكون البكاء وذلك بسبب أن الطفل 
. متعمق بأمو وال يريد اإلبتعاد عنيا وتركيا، خاصة في المراحل المبكرة من العمر

: يوضح شعور المرأة العاممة لتركيا لطفميا عند البديل: (11)جدول رقم 

النسبة التكرار اإلجابات 
 %23.53 12التقصيــر 
 %39.22 20التأنيـــب 
 %27.45 14عــادي 

 %9.80 05التأنيب + التقصير 
 100 % 51المجموع 

  

تمثل المبحوثات المواتي يشعرن بالتأنيب % 39.22أن أكبر نسبة ىي (11)نالحظ من خالل الجدول رقم 
من المبحوثات يكون شعورىن عادي، أما % 27.45عند ترك أطفاليم عند البديل، في حين نجد نسبة 
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من المبحوثات %9.80منالمبحوثات يشعرن بالتقصير إتجاه أطفالين، كذلك نجد نسبة % 23.53نسبة 
. يشعرن بالتأنيب والتقصير عند تركين ألطفالين مع البديل

  من خالل ما سبق نجد أن أغمب النساء يشعرن بالتأنيب عند ترك أطفالين عند البديل وذلك يعود إلى 
إحساسين بالشفقة عمى أبنائين والرأفة بيم و تأنيب الضمير إثر ترك أبنائين وخروجين لمعمل وىم في 

. أمس الحاجة إلى وجودىا معيم

. يوضح ردة فعل اإلبن عند إحضاره من عند البديل: (12)جدول رقم 

النسبة التكرار اإلجابات 
 %50.98 26الشوق والميفة 

 %37.26 19الفــرح 
 %9.80 05عــاديـا 

 %1.96 01غير ميتما 

 100 % 51المجموع 
 

أن أغمبية المبحوثات صرحن بأن ردة فعل اإلبن عند إحضاره من  (12)  نالحظ من خالل الجدول رقم 
التي تعود لممبحوثات المواتي  % 37.26، تمييا نسبة %50.98عند البديل تكون الشوق والميفة بنسبة 

صرحن بأن ردة فعل اإلبن عند إحضاره من البديل تكون الفرح، كما نجد أن المبحوثات المواتي أجبن بأن 
لممبحوثات % 1.96ونجد أقل نسبة % 9.80ردة فعل الطفل عند استقبالو ألمو يكون عاديا وذلك بنسبة 

. المواتي صرحن أن ردة فعل اإلبن عند إحضاره من عند البديل يكون غير ميتم

  نستنتج من خالل ما تقدم أن ردة فعل اإلبن عند إحضاره من عن البديل ىي الشوق والميفة، وذلك 
بسبب إشتياقيم الكبير ألمياتيم بسبب غيابين عنيم لفترة طويمة وعدم شعورىم بالراحة وىم بعيدون عن 

. أمياتيم
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 .يوضح ما إذا كانت فترة غياب المرأة العاممة عن طفميا تؤثر في نفسيتو: (13)جدول رقم 

النسبة التكرار اإلجابات 
 %64.71 33نعـــم 
 %35.29 18ال 

 %100 51المجموع 
 

أن أغمبية المبحوثات اعتبرن أن فترة غيابين  تؤثر في نفسية  (13)   نالحظ من خالل الجدول رقم 
من المبحوثات المواتي اعتبرن أن % 35.29، وفي المقابل نجد %64.71أطفالين، حيث بمغت نسبتين 

. فترة غيابين عن أطفالين ال تؤثر في نفسيتيم

  ومن خالل ىذا يتضح أن غياب المرأة عن طفميا بسبب العمل يؤثر فعال عمى نفسيتيم و ذلك بسبب 
عودتيا من العمل متعبة و مرىقة، فال تستطيع الجموس مع إبنيا واإلجابة عمى استفساراتو والتحدث معو، 

. وفيم احتياجاتيا كما ال تمتمك الوقت الالزم لمراقبتو

. يوضح ضم المرأة لطفميا عند عودتيا من العمل و سبب ضميا لو: (14)جدول رقم 

النسبة التكــرار اإلجابـــات 
 

نعــم 
 %66.67 34اإلشتيــاق 

 %7.84 04الرأفــة 
 %25.49 13اإلحساس بالتقصير اتجاىو 

 %100 51المجموع 
 / /ال 

 100 % 51المجمـــوع 
 

أن جميع المبحوثات أجبن بأنين يضمن أطفالين عند عودتين من العمل  (14)  نالحظ من الجدول رقم 
، وقد اختمفت أسباب الضم، فيناك من أجبن بأن السبب يعود إلى اإلشتياق وذلك  % 100وذلك بنسبة 
، وأخيرا بسبب الرأفة %25.49، يمييا اإلحساس بالتقصير اتجاه طفميا بنسبة %66.67بأعمى نسبة 

%. 7.84وذلك بأقل نسبة
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  ومن ىذا يتضح أن المرأة تضم طفميا عند عودتيا من العمل وذلك الشتياقيا إليو نظرا لبعدىا عنو طول 
اليوم حيث ال تراه إال عند عودتيا إلى المنزل خاصة إذا كانت المرأة تعمل بدوام كامل، و عدم تحمميا 

. لتركو و اختيارىا الخروج لمعمل عمى البقاء بجانبو وىو في أمس الحاجة إلى حضن األم

. يوضح ما إذا كان خروج المرأة لمعمل يؤثر عمى أطفاليا : (15) جدول رقم 

النسبة التكرار اإلجابات 
 %80.39 41نعـــم 
 %19.61 10ال 

 %100 51المجموع 
 

أن أغمبية المبحوثات أجبن أن خروجين لمعمل يؤثر عمى أطفالين  (15)نالحظ من خالل الجدول رقم 
تمثل المبحوثات المواتي أجبن بأن خروجين % 19.61، في حين نجد أن نسبة %80.39ويمثمن نسبة 

. لمعمل ال يؤثر عمى أطفالين

  ومن ىنا يتضح أن خروج المرأة لمعمل يؤثر عمى أطفاليا و ذلك بسبب غيابيا الطويل عن المنزل وعدم 
. وجودىا مع أطفاليا لوقت كافي فيم يمضون أغمب أوقاتيم بعدين ما يجعل ىذا يؤثر عمييم

. يوضح قيام الطفل بسموكيات غير مقبولة ونوع ىذه السموكيات: (16)جدول رقم 

    النسبة      التكرار        اإلجابات 
 

نعم 
% 9.76 04 اإلنطواء 
% 14.63 06 العدوانية 

% 75.61 31الحركة المفرطة 
% 80.39 41المجموع 

% 19.61 10 ال 
% 100 51 المجموع 

أن أغمبية المبحوثات صرحن بأن أطفالين يقومون بسموكيات غير مقبولة  (16)  نالحظ من الجدول رقم 
،حيث من بين السموكيات التي يقومون بيا نجد أعمى نسبة لممبحوثات %80.39والتي بمغت نسبتين 

،تمييا %75.61المواتي صرحن بأن السموكيات التي يقوم بيا أطفالين ىي الحركة المفرطة وذلك بنسبة 
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ثمثل سموك العدوانية ألطفال المبحوثات، في حين نجد أقل نسبة لممبحوثات المواتي % 14.63نسبة 
%. 9.76صرحن بأن السموكيات الذي يقوم بو أطفالين ىو األنطواء بنسبة 

. من المبحوثات أجبن بأن أطفالين ال يقومون بسموكيات غير مقبولة% 19.61كما نجد أن 

  من ىذا نستنتج أن طفل المرأة العاممة يقوم بسموكيات غير مقبولة ومن بين ىذه السموكيات الحركة 
.  المفرطة، وىذا لعدم وجود المرأة مع طفميا ومراقبة تصرفاتو وسموكياتو نتيجة إنشغاليا في العمل

.  يوضح ما إذا كن الطفل كثير الطمبات و نوع الطمبات: (17)جدول رقم 

النسبة التكــرار اإلجابـــات 
 
 
 

نعــم 

 3.92 % 02غــذاء 
 5.88 % 03لبــاس 
 56.86% 29ألعــاب 
 9.81 % 05العاب + لباس 
 15.69 % 08ألعاب + غذاء 

 92.16 % 47المجمـــوع 
 7.84 % 04ال 

 100 % 51المجمـــوع 
 

أن أكبر نسبة تعود لممبحوثات المواتي صرحن بأن أطفالين كثيرو  (17)  نالحظ من الجدول رقم 
، ثم %56.86 ، حيث انقسمت ىذه الطمبات إلى ألعاب بنسبة %92.16 الطمبات و التي بمغت نسبتين 

    تمثل لباس و ألعاب، وتمييا نسبة % 9.81، تمييا نسبة %15.69معا بنسبة  تمييا غذاء و ألعاب
. تمثل طمبات الطفل لمغذاء% 3.92تمثل طمبات الطفل المتمثمة في المباس، وأقل نسبة % 5.88

. تعود لممبحوثات المواتي صرحن بأن أطفالين ليسوا كثيرو الطمبات% 7.84 في حين نجد أن نسبة 

  يتضح من خالل ىذا أن أطفال المرأة العاممة كثيرو الطمبات ومن أكثر طمباتيم ىي األلعاب، فيذا 
شيء عادي نظرا ألن الطفل بطبيعتو يحب المعب و األلعاب خاصة في مراحمو األولى، وطمباتو الكثيرة 

. تعود إلى أنو يرى أن أمو تعمل فيي بذلك تستطيع أن تمبي جميع طمباتو
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: يوضح تخصيص المرأة العاممة وقت لمعب مع طفميا بعد عودتيا من العمل: (18)جدول رقم 

النسبة  التكرارات ــاإلجاب
 %35.29 18دائــمـا 
 %52.94 27أحيانــا 
 %11.77 06نـــادرا 

 100 % 51المجموع 
 

تمثل المبحوثات المواتي يخصصن  % 35.29أن أكبر نسبة  (18)  نالحظ من خالل الجدول رقم 
تمثل المبحوثات % 35.29أحيانا وقتا لمعب مع أطفالين بعد عودتين من العمل، في حين نجد أن نسبة 

تمثل المبحوثات المواتي % 11.77المواتي تخصصن وقتا لمعب مع أطفالين دائما، أما أقل نسبة ىي 
. نادرا ما يمعبن مع أطفالين

  من خالل ما سبق نستنتج أن أكبر نسبة لممبحوثات يقمن بالمعب مع األطفال في بعض األحيان وذلك 
راجع إلى اإلنشغاالت الكثيرة، سواء في ميدان العمل أو مع األسرة، كذلك يعود إلى عودتين متعبات  

. من العمل، فال تمعب مع أطفاليا إال عندما يكون لدييا الوقت

: يوضح ردة فعل الطفل أثناء المعب مع أمو: (19)جدول رقم 

النسبة التكرار ات ــاإلجاب
 %84.32 43الفــرح 
 %7.84 04اليــدوء 

 %7.84 04الخشـــونة 
 100 % 51المجموع 

 

تمثل المواتي صرحن بأن الطفل يفرح  عند % 84.32أن أكبر نسبة ىي  (19)  نالحظ من الجدول رقم 
تعود لألطفال الذين تكون ردة فعميم أثناء المعب مع أميم % 7.84المعب معو ، في حين نجد أن نسبة 

. ىي اليدوء، ونفس النسبة إلى الخشونة



                                   عرض وتحميل البيانات ومناقشة النتائجالفصل السادس

 

 
96 

  من ىذا نستنتج أن ردة فعل الطفل أثناء المعب مع أمو تكون الفرح، فيو بذلك يكون سعيدا بوجود أمو 
بقربو و تشاركو المعب، فبالرغم من انشغاليا بالعمل إال أنيا تخصص وقتا لمعب مع طفميا والترفيو عنو 

. وتعويضو عن القميل من غيابيا

: يوضح تأنيب المرأة لطفميا عندما يخطئ: (20)جدول رقم 

النسبة التكرار ات ــاإلجاب

 %17.65 09دائــمـا 
 %78.43 40أحيانــا 
 %3.92 02نـــادرا 

 100 % 51المجموع 

 

تعود لممبحوثات المواتي يؤنبن أطفالين % 78.43أكبر نسبة أن  (20)  نالحظ من خالل الجدول رقم 
تمثل المبحوثات المواتي دائما ما يؤنبن أطفالين عند خطأىم، % 17.65أحيانا عندما يخطئ، أما نسبة 

. فتمثل المبحوثات المواتي نادرا ما يؤنبن أطفالين % 3.92أما أقل نسبة 

  من خالل الجدول نجد أن المرأة العاممة ال تجد وقتا لتأنيب أطفاليا عند خطأىم واإلىتمام بيم وذلك 
. راجع إلنشغاليا الدائم عنيم بسبب العمل ما يجعميا ال تيتم بأخطائيم

. يوضح ردة فعل الطفل عند تأنيبو: (21)جدول رقم 

النسبة التكرار ات ــاإلجاب
 %47.06 24التقبيـــل 
 %37.25 19الصـــراخ 
 %15.69 08الالمبــاالة 
 100 % 51المجموع 

 

أن أغمبية المبحوثات أجبن بأن ردة فعل أطفالين عند تأنيبيم تكون  (21)  نالحظ من خالل الجدول رقم 
و التي تمثل المبحوثات المواتي أجبن بأن ردة % 37.25 ، ثم تمييا نسبة%47.06التقبل، وذلك بنسبة 
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فعل أطفالين تكون الصراخ عند تأنيبيم، وتعود أقل نسبة لممبحوثات المواتي أجبن بالمباالة أطفالين عند 
%. 15.69تأنيبيم بنسبة 

  ومن ىذا نستنتج أن ردة فعل الطفل عند تأنيب أمو لو تكون التقبل، ومن ىذا يتضح أن الطفل يستجيب 
. لكالم أمو و يتقبمو دون اعتراض

. يوضح ما إذا كان زوج المرأة العاممة يساعد في اإلىتمام باألطفال: (22)جدول رقم 

النسبة التكرار ات ــاإلجاب
 %39.21 20دائــمـا 
 %45.10 23أحيانــا 
 %15.69 08نـــادرا 

 100 % 51المجموع 
 

أن نسبة كبيرة من المبحوثات صرحن بأن أزواجين يساعدنين في  (22)  نالحظ من خالل الجدول رقم 
والتي تمثل المبحوثات المواتي % 39.21، تمييا نسبة % 45.10اإلىتمام باألطفال أحيانا وذلك بنسبة 

صرحن بأن أزواجين يساعدنين دائما في اإلىتمام باألطفال، ونجد أقل نسبة لممبحوثات المواتي صرحن 
%. 15.69بأن مساعدة أزواجين لين في اإلىتمام باألطفال تكون نادرا وىي 

  من خالل ىذا يتضح أن المبحوثات يتمقين أحيانا مساعدة من أزواجين في اإلىتمام باألطفال، وذلك 
. النشغال الزوج وتركو المسؤولية الكاممة لإلىتمام باألطفال إلى األم

: يوضح مدى مساعدة زوج المرأة العاممة في اإلىتمام باألطفال: (23)جدول رقم 

النسبة التكرار ات ــاإلجاب
 %11.77 06وقت فراغو 

 %33.33 17بصفة منتظمة 
 %54.90 28وقت الضرورة 

 100 % 51المجموع 
 



                                   عرض وتحميل البيانات ومناقشة النتائجالفصل السادس

 

 
98 

، أن أغمبية المبحوثات أجبن بأن أزواجين يساعدنين في اإلىتمام (23)  نالحظ من خالل الجدول رقم 
تمثل المبحوثات % 33.33، تمييا نسبة %54.90باألطفال فقط وقت الضرورة، حيث بمغت نسبتين 

من المبحوثات % 11.77المواتي صرحن أن أزواجين يساعدنين بصفة منتظمة، وفي األخير نجد نسبة 
. أجبن أن أزواجين يساعدنين وقت فراغيم

  ومن ىذا يتضح أن ىناك مساعدة من طرف الزوج إال في وقت الضرورة، ومنو يتبين أن المرأة العاممة 
ال تتمقى المساعدة من الزوج في اإلىتمام باألطفال وبذلك فيي تقع عمى عاتقيا المسؤولية الكبرى في 

. اإلىتمام باألطفال

. يوضح طريقة تعامل المرأة مع أخطاء الطفل: (24)جدول رقم 

النسبة التكرار ات ــاإلجاب
 %33.33 17العقـــاب 
 %45.10 23الميـــن 

 %3.92 02التغاضـي 
 %3.92 02التدليل و الحماية 

 %13.73 07 المين -العقاب 
 100 % 51المجموع 

تمثل المبحوثات المواتي يتعاممن مع أخطاء % 45.10أن أكبر نسبة ىي  (24)  نالحظ من الجدول رقم 
لممبحوثات المواتي يتعاممن مع أخطاء أطفالين بالعقاب، تمييا نسبة % 33.33أطفالين بالمين، تمييا نسبة 

لممبحوثات المواتي يتعاممن مع أخطاء أطفالين بالعقاب والمين، فأحيانا يتعاممن بالمين وأحيانا % 13.73
لممبحوثات المواتي يتغاضين عمى أخطاء أطفالين، ونفس النسبة % 3.92أخرى بالعقاب، ثم تمييا نسبة 

. إلى التدليل و الحماية

  من ىذا يتضح أن المرأة العاممة تتعامل بمين مع أخطاء أطفاليا، فالطفل يحب أن يعامل بمين ولطف 
. وأن تشرح لو أخطائو حتى ال يقوم بيا مجددا، فيو بذلك يتقبل ويفيم خطأه وال يقوم بو مجددا
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: يوضح ما إذا كانت المرأة العاممة تتحاور مع طفميا: (25)جدول رقم

النسبة التكرار ات ــاإلجاب
 %62.75 32دائــمـا 
 %33.33 17أحيانــا 
 %3.92 02نـــادرا 

 100 % 51المجموع 

 

أن أغمبية المبحوثات صرحن بأنين يتحاورن دائما مع أطفالين وذلك  (25)  نالحظ من الجدول رقم 
لممبحوثات المواتي صرحن بأنين يتحاورن أحيانا مع % 33.33، ثم تمييا نسبة %62.75بنسبة 

. من المبحوثات ال يتحاورن مع أطفالين إال نادرا% 3.92أطفالين، في حين أن نسبة 

  من خالل ىذا يتبين أن المرأة العاممة تتحاور مع طفميا دائما وىذا يبين أنيا و بالرغم من عمميا 
الخارجي إال أنيا تتواصل مع طفميا وتحاوره وتخصص وقتا لو و لحاجاتو،وتحسسو بالثقة في نفسو وفي 

. األخرين

. يوضح استجابة الطفل لمحوار: (26)جدول رقم

النسبة التكرار ات ــاإلجاب
 %41.18 21دائــمـا 
 %54.90 28أحيانــا 
 %3.92 02نـــادرا 

 100 % 51المجموع 
 

تمثل المبحوثات المواتي أحيانا ما % 54.90نالحظ أن أكبر نسبة ىي (26)  من خالل الجدول رقم 
دائما ما يستجيب  المبحوثات المواتي % 41.18يستجيب أطفالين  عند الحوار معيم، في حين نجد نسبة 

. التي نادرا ما يستجيب الطفل لمحوار مع أمو %  3.92لين أطفالين عند الحوار، أما أقل نسبة ىي 
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  من خالل ما سبق نجد أن الطفل يستجيب لحوار أمو في بعض األحيان وىذا راجع إلى إحساسو 
. باألمان معيا وتعمقو بيا رغم ابتعادىا عنو خالل عمميا 

. يوضح الحالة التي يستجيب فييا الطفل لمحوار: (27)جدول رقم

النسبة  التكرارات ــاإلجاب
 %62.74 32في حالة التعامل معو بيدوء 
 %3.92 02في حالة التيديد و التخويف 
 %17.65 09في حالة نصحو و توجييو 

 %15.69 08. في حالة نصحو+ في حالة التعامل معو بيدوء 
 100 % 51المجموع 

 

يتبين لنا أن أغمبية المبحوثات أجبون بأن الحاالت التي يستجيب فييا  (27) من خالل الجدول رقم 
، تمييا اإلجابات في حالة نصحو %62.74الطفل لمحوار ىي في حالة التعامل معو بيدوء، وذلك بنسبة 

من المبحوثات أجبن في حالة التعامل معو بيدوء وفي %  15.69، ثم نسبة %17.65وتوجييو بنسبة 
%. 3.92حالة نصحو و توجييو، وأخيرا في حالة التيديد و التخويف مقدرين بنسبة

  يتضح أن الطفل يستجيب لمحوار مع أمو إذا تعاممت معو بيدوء ، وىذا راجع إلى كون الطفل يحب أن 
يعامل بطريقة ىادئة وال يضغط عميو فالمرأة تعرف كيف تختار الطريقة الصحيحة في تعامميا مع 

. أطفاليا

. يوضح اىتمام المرأة لمشاكل ابنيا و اإلستماع إليو: (28)جدول رقم 

النسبة التكرار ات ــاإلجاب
 %84.31 43دائــمـا 
 %11.77 06أحيانــا 
 %3.92 02نـــادرا 

 100 % 51المجموع 
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أجبن بأنين دائما % 84.31أن أكبر نسبة من المبحوثات ىي  (28)  نالحظ من خالل الجدول رقم 
أجبن بأنين أحيانا يستمعن لمشاكل % 11.77ييتمون لمشاكل أبنائين ويستمعن إلييم، في حين نجد أن 

. من المبحوثات فنادرا ما يستمعن لمشاكل أبنائين% 3.92أبنائين، أما نسبة 

و ذلك يعود إلى ,   من خالل ما سبق نستنتج أن المرأة  العاممة دائما ميتمة بمشاكل أبنائيا وتستمع إلييم
. متابعتيا ألبنائيا رغم كثرة اإلنشغاالت واىتماميا بيم ومحاولة تحسيسيم باألمن والطمأنينة بوجودىا قربيم

. يوضح التفات المرأة لمحاسبة الطفل أكثر من اإللتفات إلى أخطائو: (29)الجدول رقم

النسبة التكرار ات ــاإلجاب
 %5.84 03دائــمـا 
 %64.71 33أحيانــا 
 %29.41 15نـــادرا 

 100 % 51المجموع 
 

وتعود لممبحوثات المواتي أجبن % 64.71أن أكبر نسبة ىي   (29)  نالحظ من خالل الجدول رقم 
أجبن % 29.41بأنين يمتفتن لمحاسبة أطفالين أحيانا أكثر من التفاتين إلى أخطائو ، في حين نجد أن 

بأنين نادرا ما يمتفتن لمحاسبة الطفل أكثر من التفاتين ألخطائو ، أما  النسبة  األقل  فيي دائما 
%. 5.88بنسبة

  نستنتج أن المرأة العاممة في بعض األحيان تحاسب أطفاليا أكثر من مما تمتفت ألخطائيم، وذلك يعود 
إلى أن األم ترجع من عمميا متعبة ومرىقة و تريد أن تستريح فقط، لذلك ال تمجأ إلى محاسبة طفميا إال 

. في بعض األحيان
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 .يوضح طبيعة العالقة بين المرأة العاممة و أطفاليا: (30)جدول رقمال

النسبة التكرار ات ــاإلجاب

 %92.16 47الـــدفء 
 / /البرود 
 %7.84 04عــادي 

 100 % 51المجموع 

 

التي تمثل المبحوثات المواتي صرحن بأن % 92.16أن أكبر نسبة ىي  (30)  نالحظ من الجدول رقم 
من المبحوثات عالقتين مع % 7.84عالقتين مع أطفالين تتسم بالدفء، في حين نجد أن نسبة 

. أطفالين ىي عالقة عادية

  من ىنا نستنتج أن طبيعة العالقة بين المرأة العاممة و أطفاليا تتسم بالدفء، وىذا راجع إلى أن المرأة 
العاممة رغم خروجيا لمعمل و بعدىا عن أطفاليا إال أن عالقتيا مع أطفاليا لم تتغير وىي عالقة عطف 

. وحنان فيي تمنح أطفاليا الحب الذي يحتاجونو ومتعمقة بيم وىم متعمقون بيا

. يوضح مدة توفيق المرأة العاممة في تربية أطفاليا و عممو خارج المنزل: (31)جدول رقم

النسبة التكرار ات ــاإلجاب
 %72.55 37نعـــم 

ال 

 %19.61 10ضيق الوقت 
 %3.92 02صراع األدوار 

 %3.92 02ضيق الوقت و صراع األدوار 
 %27.45 14المجموع 

 100 % 51المجموع 
 

و التي تمثل المبحوثات المواتي صرحن % 72.55أن أكبر نسبة ىي  (31)  نالحظ من الجدول رقم 
من المبحوثات % 27.45أنين وفقن في تربية أطفالين وعممين خارج المنزل، في حين نجد أن نسبة 
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أجبن بأنين لم يوفقن في ذلك وقد انقسمت إجاباتين بأن السبب في ذلك يعود إلى ضيق الوقت بنسبة 
. ، و نفس النسبة لضيق الوقت و صراع األدوار%3.92، تمييا صراع األدوار  بنسبة 19.61%

  من ىنا نستنتج أن أغمب  النساء العامالت يوفقن في تربية أطفالين وعممين خارج المنزل، وذلك راجع  
.  وعي المرأة و تنظيميا لموقت بين دورييا  خارج البيت و تربية طفميا

 :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات والدراسات السابقة_ ثانيا

 .  يؤثر عمل المرأة عمى التنشئة النفسية لمطفل:عرض و تحميل نتائج الفرضية األولى .1

. يوضح العالقة بين عدد ساعات عمل المرأة وتأثير غيابيا عمى نفسية الطفل: (32)جدول رقم 

    
االجابات           

 
 

الساعات 

 
 

نعم 

 
 
ال 

 
 
 لمجموعا

 
 ²   كا
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دالة  3.84 1 16.3 أكثر من 
ساعات 5
 

            32 
        62.75               %
26.53 

              9    
          17.65  %

  14.47   

 
41 

 51 18 33المجموع 

 

من أفراد العينة يقضون في % 62.75يتضح أن  (32)بالرجوع إلى الجدول رقم : القراءة اإلحصائية
من أفراد العينة % 17.65 ساعات ويرون بأن ىذا يؤثر عمى نفسية أطفاليم، مقابل 5العمل أكثر من 

من أفراد % 17.65ساعات وال يؤثر غيابيم عمى نفسية أطفاليم، في حين نجد أيضا 5يقضون أكثر من 
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% 1.96 ساعات وال يؤثر غيابيم عمى نفسية أطفـاليم، مقابل 5العينة يقضون في العمل يوميا أقل من 
.  ساعات ويؤثر غيابيم عمى نفسية أطفاليم5يقضون في العمل أقل من 

 ساعات في العمل يوميا ويؤثر 5  ومنو نستنتج أن معظم أفراد العينة يقضون في العمل يوميا أكثر من 
غيابيم عمى نفسية أطفاليم ، وىذا يفسر أن عدد ساعات عمل المرأة ليا عالقة بالتأثير في نفسية 
أطفاليا، ألنو كمما كانت ساعات العمل كثيرة، كمما يجعميا تبتعد عن أطفاليا، وبذلك يصعب عمييا 
اإلعتناء بيم وتقديم مايحتاجونو ، وكمما قمت عدد ساعات العمل تمكنت المرأة من رعاية أطفاليا  

. واإلىتمام بشؤونيم والقيام بدورىا التربوي إتجاىيم وكانت نفسيتيم جيدة

نطالقا من ىذا نخمص إلى أن عدد ساعات العمل تؤثر عمى نفسية الطفل .  وا 

المحسوبة   (²كا)، حيث وجدنا قيمة (²كا)  وىذا واضح من خالل ما توصمنا إليو بعد تطبيق إختبار 
دالة إحصائيا عند مستوى  (²كا)، ومنو فإن 3.84الجدولية تساوي  (²كا) مع العمم أن 16.3تساوي 
. الجدولية، وبالتالي فيي دالة إحصائيا (²كا)المحسوبة أكبر من قيمة  (²كا) ألن قيمة 0.05الداللة 

 يؤثر عمل المرأة عمى التنشئة النفسية "الموسومة بـ :  الفرضية الجزئية األولىتفسيرمناقشة و 

 .".لمطفل

وىذا ما %  29.41توصمت ىذه الدراسة إلى أن أغمبية أفراد العينة تعممن كأستاذات وقدرت نسبتين بـ    
تمثل الدافع األساسي  (7)، كما نجد  أعمى نسبة محصل عمييا في الجدول رقم (6)يوضحو الجدول رقم

، فأغمبية النساء تخرجن لمعمل من %49.02لخروج المرأة لمعمل المتمثل في زيادة دخل األسرة بنسبة 
أجل تمبية إحتياجات األسرة نظرا لغالء ظروف المعيشة، كما نجد أن أغمبية أفراد العينة تقضين في العمل 

تمثل ىذه  (8) ساعات ويظير ذلك من خالل أعمى نسبة محصل عمييا في الجدول رقم 5يوميا أكثر من 
وىذا تماشيا مع نظام العمل، وىذا بدوره يؤدي بأغمب أفراد العينة إلى ترك أطفالين عند % 80.39النسبة 

ويعود ذلك % 50.98بأعمى نسبة قدرت بـ (9)ذىابين إلى العمل مع األىل والذي يوضحو الجدول رقم 
لوجود ثقة كبيرة في األىل واطمئنان المرأة عمى أبنائيا وارتياحيا وىم مع األىل ألنيم سيكونون في أمان، 

أن أغمب أفراد العينة تكون ردة فعل أبنائين عند تركيم عند  (10)ونجد أعمى نسبة من خالل الجدول رقم 
، وىذا يدل عمى عدم رغبة الطفل في اإلبتعاد عن أمو وتعمقو الشديد بيا %47.06البديل البكاء بنسبة 

حساسة باألمان و اإلرتياح بقربيا وىذا ما يؤدي إلى شعور أغمب أفراد العينة بالتأنيب عند ترك أبنائين  وا 
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ويرجع إحساسيا % 39.22وتتجمى ىذه النسبة في  (11)مع البديل وذلك ما يوضحو الجدول رقم 
بالتأنيب بسبب عدم إىتماميا الكافي بأبنائيا بسبب إبتعادىا عنيم لفترات طويمة بسبب عمميا وىم في 
أمس الحاجة إلييا كذلك عدم توفير كل متطمبات أبنائيا يجعميا تشعر بتأنيب الضمير، تتمثل ردة فعل 

أطفال أغمب أفراد العينة عند إحضارىم من عند البديل الشوق و الميفة حيث تمثل أعمى نسبة 
وذلك تعبيرا عن إشتياقو ألمو عند غيابيا عنو كذلك  (12)وىذا ما يوضحو الجدول رقم % 50.98بـ

يوضح أن أغمبية أفراد العينة تؤثر  (13)إفتقاده ليا يؤدي إلى ليفتو وفرحو عند رؤيتيا، أما الجدول رقم 
، وىذا راجع إلى إحساس الطفل بأن أمو تفضل % 64.71فترة غبابيم عمى نفسية أطفاليم وذلك بنسبة 

العمل عمى البقاء معو خاصة إذا كان في المراحل العمرية األولى مما يبعث في نفسيتو شعورا بعدم 
فيوضح أن معظم أفراد العينة تضمن  (14)إكتراث أمو بو وعدم وجود مكانة لو في قمبيا، أما الجدول رقم 

وذلك يرجع إلى إشتياق المرأة ألبنائيا % 100أبنائين عند عودتين من العمل ويظير ذلك بأعمى نسبة 
ويفسر ذلك بعدم رؤيتيا لو لساعات طويمة وتعويضيا لو لتمك المحظات التي % 66.67ويمثل نسبة 

. غابت فييا عنو

التي توصمت « مميكة الحاج يوسف »   من بين مختمف الدراسات التي عالجت ىذا الموضوع نجد دراسة 
إلى أن عمل األم يؤثر عمى األطفال ، حيث تختمف درجة التأثير حسب عدد ساعات عمل المبحوثة كما 

كذلك .أن عمميا الطويل يجعميا تعود إلى البيت متعبة وغير قادرة عمى إستقبال أطفاليا وىذا يؤثر عمييم
التي أظيرت نتائجيا أن خروج المرأة لمعمل وغيابيا لساعات طويمة عن « نور الدين تابميت » نجد دراسة 

. البيت يؤدي إلى تقمص دورىا التربوي إتجاه أطفاليا

توصمنا إلى أن ىناك داللة إحصائية  (32)بناءا عمى النتائج التي تحصمنا عمييا من خالل الجدول رقم
بين عدد ساعات العمل و التأثير في نفسية الطفل ، ومنو نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية 

. بين عمل المرأة و التنشئة النفسية لمطفل

  وبالرجوع إلى اإلحصائيات و التفسيرات والتحميالت السابقة توصمنا إلى أن عمل المرأة يؤثر عمى 
. التنشئة النفسية ألطفاليا ومنو فالفرضية الجزئية األولى محققة ميدانيا

 
 
 



                                   عرض وتحميل البيانات ومناقشة النتائجالفصل السادس

 

 
106 

 . يؤثر عمل المرأة عمى سموك الطفل:عرض و تحميل نتائج الفرضية الثانية .2

. يوضح تأثير خروج المرأة لمعمل وعالقتو بقيام اإلبن بسموكات غير مقبولة: (33)جدول رقم 
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من أفراد العينة يؤثر خروجين % 54.90: يتضح أن (33) بالرجوع إلى الجدول رقم: القراءة اإلحصائية
من أفراد العينة يؤثر خروجين % 25.49لمعمل عمى أطفالين ويقوم أبنائين بسموكات غير مقبولة، مقابل 

من أفراد العينة % 15.58لمعمل عمى أطفالين ولكن ال يقوم أبنائيم بسموكات غير مقبولة، في حين نجد 
من أفراد العينة % 3.92ال يؤثر خروجين لمعمل عمى أطفالين وال يقومون بسموكات غير مقبولة، مقابل 

. ال يؤثر خروجين لمعمل عمى أطفالين ويقوم أبنائيم بسموكات غير مقبولة

 ومنو نستنتج أن معظم أفراد العينة يؤثر خروجين لمعمل عمى أطفالين ويقوم أطفالين بسموكات غير 
مقبولة، وىذا ما يفسر أن خروج المرأة لمعمل يؤثر عمى أطفاليا ويؤدي إلى قياميم بسموكات غير مقبولة، 

 وتنتبو إلييا قبل موسموكياتوألن خروجيا لمعمل يجعميا ال تيتم بأطفاليا  وال تستطيع مراقبة كل تصرفاتيم 
أن يعتادوا عمى فعميا، وكمما كانت معيم كمما تمكنت من اإلنتباه لسموكات أطفاليا ومنعتيم من 

. ممارستيا
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 وانطالقا من ىذا نخمص إلى أن ىناك عالقة بين تأثير خروج المرأة لمعمل و قيام األطفال بسموكات غير 
. مقبولة

المحسوبة  (²كا)، حيث وجدنا أن قيمة (²كا)  وىذا واضح من خالل ما توصمنا إليو بعد تطبيق إختبار 
 0.05دالة عمى مستوى الداللة  (²كا)ومنو فإن . 3.84الجدولية تساوي  (²كا) مع العمم أن 7.73تساوي 

. الجدولية، وبالتالي فيي دالة إحصائيا (²كا)المحسوبة أكبر من قيمة  (²كا)ألن قيمة 

  

 ". يؤثر عمل المرأة عمى سموك الطفل":الموسومة بـ: مناقشة و تفسير الفرضية الجزئية الثانية

 توصمنا في ىذه الدراسة إلى أن أغمب أفراد العينة يؤثر خروجين لمعمل عمى أطفالين وذلك بنسبة   
وذلك بسبب تقصيرىن في العناية بأطفالين وعدم توفيرىن  (15)وىذا ما يوضحو الجدول رقم % 80.39

لمجو المناسب الالزم لالىتمام بيم خاصة في المراحل األولى من عمرىم ألن ىذه المرحمة يكون فييا 
الطفل في أمس الحاجة إلى وجود أمو بقربو، كما نجد أيضا أن أغمب أفراد العينة يقوم أبنائين بسموكات 

ومن بين السموكات التي يقوم بيا األطفال الحركة المفرطة بنسبة % 80.39غير مقبولة وذلك بنسبة 
ويرجع ذلك إلى أن الطفل يشعر بنوع من اإلستقاللية  (16)وىذا مايوضحو الجدول رقم % 75.61

والحرية لعدم وجود رقابة مما يدفعو إلى القيام بسموكات ال تتمكن األم من التحكم فييا من البداية، ونجد 
وتتمثل أغمب طمباتيم في األلعاب بنسبة % 92.15أيضا أن أغمب أفراد العينة كثيرو الطمبات بنسبة 

ويرجع ذلك إلى أن الطفل بطبيعتو يحب المعب،  (17)وىذا ما ىو موضح في الجدول رقم % 56.86
كما أنو يرى أن أمو تعمل فمذلك فيي تستطيع أن تمبي لو طمباتو، ونجد كذلك أن أغمب أفراد العينة 

( 18)وىذا ما يوضحو الجدول رقم % 52.94تخصصن وقتا لمعب مع أطفالين في بعض األحيان بنسبة 
وذلك ألن المرأة العاممة تحاول قدر اإلمكان أن تكون مع أطفاليا وتحسسيم بقربيا حتى ولو تركتيم 

وخرجت لمعمل لذلك تخصص وقتا لمعب مع أطفاليا حتى ولم يكن ذلك بصفة دائمة ، كما أن أغمب أفراد 
بنسبة  (19)العينة تكون ردة فعل أطفالين عند المعب معيم ىي الفرح وىذا ما يبينو الجدول رقم 

ويرجع ذلك لمشاعر الطفل و تعبيره عن السعادة بوجود أمو بقربو واىتماميا بو ومشاركتيا لو % 84.32
% 78.43في المعب، كما أن أغمب أفراد العينة تؤنبن أطفالين عند خطأىم في بعض األحيان بنسبة 

وذلك ألن األم تعمل عمى توجيو طفميا إلى الصواب ومنعو من إعادة  (20)وىذا ما يبينو الجدول رقم 
الخطأ وغرس فيو مبادئ التربية السميمة، إضافة إلى أن أغمب أفراد العينة تكون ردة فعل أبنائيم عند 
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ويرجع ذلك إلى أن الطفل راض عمى  (21)وىذا ما يوضحو الجدول رقم % 47.06تأنيبيم التقبل بنسبة 
نصائح أمو ولو ثقة كبيرة فييا ألنيا تحرص عمى مصمحتو وىي بذلك تسعى إلى تصحيح أفكاره وتوجييو 

. توجييا سميما

حيث توصمت ىذه الدراسة إلى أن « جعشو حسين بن فياد آل شريو »  نجد أن دراستنا إتفقت مع دراسة 
. أطفال المرأة العاممة يسمكون سموكا خاطئ بسبب بعد األم عنيم 

توصمنا إلى أن ىناك داللة بين  (33)   بناءا عمى النتائج التي تحصمنا عمييا من خالل الجدول رقم 
تأثير عمل المرأة عمى الطفل و قيامو بسموكات غير مقبولة و منو نستنتج أن ىناك فروق ذات داللة 

. إحصائية بين عمل المرأة و سموك الطفل

 وبالرجوع إلى اإلحصائيات و التحميالت والتفسيرات السابقة نتوصل إلى أن عمل المرأة يؤثر عمى سموك 
. و منو فالفرضية الجزئية الثانية قد تحققت ميدانيا. الطفل
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 . يؤثر عمل المرأة عمى أساليب تعامميا مع الطفل:عرض و تحميل نتائج الفرضية الثالثة .3

يوضح تحاور المرأة العممة مع طفميا و عالقتو بتوفيقيا في تربية أبنائيا وعمميا : (34)جدول رقم 
. خارج المنزل

 

من أفراد العينة تتحاورن دائما % 45.10يتضح أن  (34)بالرجوع إلى الجدول رقم : القراءة اإلحصائية
من أفراد العينة تتحاورن % 17.65مع أطفالين وتوفقن بين تربية أطفالين وعممين خارج البيت، مقابل 

من أفراد العينة  % 25.49دائما مع أطفالين وال توفقن في تربية أطفالين وعممين الخارجي، كما نجد 
من أفراد العينة % 7.84تتحاورن أحيانا  مع أطفالين وتوفقن في تربية أطفالين وعممين الخارجي مقابل 

% 1.96تتحاورن أحيانا مع أطفالين وال توفقن في تربية أطفالين و عممين الخارجي، في حين نجد أن 

التوفيق في     
تربية الطفل 
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من أفراد العينة ال تتحاورن مع أطفالين أال نادرا وتوفقن في تربية أطفالين وعممين الخارجي وكذلك نفس 
. النسبة لمواتي ال توفقن في تربية أطفالين وعممين الخارجي

 ومن ىنا نستنتج أن معظم أفراد العينة تتحاورن دائما مع أطفالين وكذلك توفقن في تربية أطفالين 
وىذا ما يفسر أن المرأة العاممة تتحاور مع طفميا وتوفق في تربية أطفاليا وعمميا .وعممين خارج البيت

الخارجي، ألنيا بالتحاور مع طفميا فيي تتمكن من فيم مشاكمو و إحتياجاتو والتقرب إليو ومساعدتو عند 
. حاجتو لذلك وبذلك تتمكن من التوفيق بين تربية طفميا و العمل خارج البيت

  ومن ىنا نخمص إلى أنو ال توجد عالقة بين تحاور المرأة مع طفميا و توفيقيا في تربية أطفاليا وعمميا 
.    خارج البيت

المحسوبة  (²كا)، حيث وجدنا أن قيمة (²كا)   وىذا واضح من خالل ما توصمنا إليو بعد تطبيق إختبار 
غير دالة عمى مستوى الداللة  (²كا)ومنو فإن . 5.99الجدولية تساوي (²كا) مع العمم أن 0.61تساوي 
. الجدولية، وبالتالي فيي غير دالة إحصائيا (²كا)المحسوبة أصغر من قيمة  (²كا) ألن قيمة 0.05

يؤثر عمل المرأة عمى أساليب تعامميا  :"الموسومة بـ: مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة
 ".مع الطفل

 توصمنا في ىذه الدراسة إلى أن أغمب أفراد العينة يتمقين أحيانا المساعدة من أزواجين في اإلىتمام   
وبيذا يتبين أن المرأة ىي المسؤولة % 45.10بنسبة  (22)باألطفال و ىذا ما يوضحو الجدول رقم 

الحيدة في اإلىتمام بأطفاليا و مساعدة الزوج ال تكون إال في بعض األحيان وبالتالي يعد سببا من 
من أفراد العينة وذلك من % 54.90األسباب التي تعرقل المرأة العاممة في أداء عمميا المزدوج، ونجد أن 

تبين أن مساعدة الزوج لممرأة العاممة في اإلىتمام باألطفال تكون إال في وقت  (23)خالل الجدول رقم
الضرورة كأن تكون المرأة مريضة أو مرىقة ال تستطيع القيام باألعمال و اإلىتمام باألطفال فيساعدىا، 

تبين أن أغمب أفراد العينة تتعاممن مع أخطاء أطفالين بالمين إذ تقدر  (24)ومن خالل الجدول رقم 
، وبذلك فالمرأة تحرص عمى التعامل مع أخطاء أطفاليا بقدر كبير من الحكمة %45.10نسبتين بـ

والعقالنية أي أنيا تتعامل معيم برقة من أجل كسبيم و اإلتفاق معيم، ونجد أيضا أن أغمب أفراد العينة 
وذلك يساعدىن عمى تقوية  (25)وىذا ما يبينو الجدول رقم % 62.75تتحاورن دائما مع أطفالين بنسبة 

أواصر العالقة بينين وبين أطفالين، ومن أجل الكشف عن  المشكالت التي يعاني منيا الطفل التي 
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نجد  (26)ومن خالل الجدول رقم . يمكن أن تظير أثناء الحوار، ومحاولة منحو الثقة بالنفس وبمن حولو
، و يرجع ذلك إلى أن %54.90أن أعمى نسبة إلستجابة الطفل أحيانا لمحوار مع أمو إذ تقدر نسبتين بـ

ونجد كذلك أن أغمب أفراد العينة . طبيعة عالقة الطفل بأمو عميقة فيو يستجيب لتوجيياتو ويثق فييا
% 62.74بنسبة  (27)يستجيب أطفالين لمحوار إذا تعاممن معيم بيدوء و ىذا ما يوضحو الجدول رقم

فالطفل يحب أن تعاممو أمو بمطف وبدون تشدد أو تسمط وأن تتابعو بأسموب لطيف فيستجيب ليا، و نجد 
( 28)من أفراد العينة تيتممن بمشاكل أبنائين و تستمعن إلييم وىذا ما يوضحو الجدول رقم% 84.31

فالمرأة رغم إنشغاليا بالعمل فيي تيتم بأطفاليا و إنشغاالتيم و ىي بذلك تكسبيم و تظير ليم حبيا 
ومشاعرىا ليم ويحس األطفال بأنيا معيم رغم عمميا فيي لن تتخمى عنيم وعن إحتياجاتيم، ومن خالل 

من أفراد العينة تمتفتن إلى محاسبة أبنائين أكثر من اإللتفات إلى % 64.71نجد أن  (29)الجدول رقم 
أن أغمبية  (30)أخطائيم وىدا يوضح أن المرأة ال تتسامح عمى األخطاء، ونجد من خالل الجدول رقم 

بحيث أن العالقة الحميمية بين % 92.16أفراد العينة تتميز عالقتين مع أطفالين بالدفء وذلك بنسبة 
األم والطفل تعزز لديو الثقة بالنفس و تكسبو حصانة وجدانية و طمأنينة، فالمرأة رغم عمميا تحاول أن 

يبين توفيق المرأة في تربية أطفاليا  (31)توفر لو مناخ غني بالدفء و الحنان، وأخيرا نجد الجدول رقم
. وذلك من خالل تنظيميا لموقت بين العمل الخارحي ورعاية أطفاليا% 72.55وعمميا خارج البيت بنسبة 

في بعض جوانبيا حيث توصمت إلى أن عالقة « دليمة بن براىيم »   وقد تشابيت دراستنا مع دراسة 
األميات ذوات المستوى التعميمي المرتفع بأطفالين حميمية ودية و حارة، متشبعة بالعطف و الحنان 

. والمحبة

توصمنا إلى أنو ال توجد داللة بين  (34)  بناءا عمى النتائج التي تحصمنا عمييا من خالل الجدول رقم 
تحاور المرأة مع أطفاليا و توفيقيا في تربية أطفاليا وعمميا الخارجي، و منو نستنتج أنو ال توجد فروق 

. ذات داللة إحصائية بين عمل المرأة و أساليب تعامميا مع أطفاليا

  ومنو بناءا عمى اإلحصائيات و التفسيرات و التحميالت السابقة توصمنا إلى أن عمل المرأة ال يؤثر عمى 
. أساليب تعامميا مع الطفل، إذن فالفرضية الجزئية الثالثة لم تتحقق ميدانيا
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: النتائج العامة لمدراسة: ثالثا

في ضوء ما سبق ذكره وحسب النتائج المتوصل إلييا اتضح جميا أن خروج المرأة لمعمل من أبرز   
الظواىر اإلجتماعية في العصر الحديث، و قد تناولنا في ىذه الدراسة عمل المرأة و أثره عمى التنشئة 

قد توصمت نتائج دراستنا إلى أن عمل المرأة يؤثر عمى التنشئة النفسية لمطفل وىذا  اإلجتماعية لمطفل، و
ما بينتو نتائج الفرضية األولى حيث اتضح أن الدافع األساسي لخروج المرأة لمعمل ىو زيادة دخل األسرة، 

ىذا ما يدفعيا لترك طفميا عند   ساعات و5وبخروجيا لمعمل أصبحت تقضي في العمل يوميا أكثر من 
األىل لكن إبنيا ال يتقبل تركيا لو و تكون ردة فعمو البكاء ذلك ما يؤدي بيا إلى الشعور بالتأنيب وعند 

كما أن خروج المرأة لمعمل يؤثر عمى سموك .إحضاره يكون سعيدا ففترة غيابيا تؤثر عمى نفسية طفميا
ىذا ما تبين من خالل الفرضية الثانية بحيث ترى المرأة بأن خروجيا لمعمل يؤثر عمى أطفاليا،  الطفل و

من أكثر ىذه السموكات الحركة المفرطة، إضافة إلى أن  وىذا يؤدي بو إلى القيام بسموكات غير مقبولة و
المرأة عند عودتيا من العمل فيي تخصص  أطفال المرأة العاممة كثيرو الطمبات من طمباتيم األلعاب، و

ىذا ما يؤدي إلى فرح األطفال، و رغم ذلك فيي تؤنبو عندما  في بعض األحيان وقتا لمعب مع أطفاليا و
وقد تبين من خالل نتائج الفرضية الثالثة أن عمل المرأة ال يؤثر عمى أساليب . يخطئ وىو يتقبل ذلك

تتحاور معو دائما  تعامميا مع الطفل حيث توصمنا إلى أن المرأة العاممة تتعامل مع أخطاء طفميا بمين و
ويستجيب إلييا عندما تحاوره خاصة إذا تعاممت معو بيدوء ، كما أنيا تستمع إلى إبنيا و تيتم لمشاكمو، 
لكن في بعض األحيان تحاسبو عمى أخطائو أكثر مما تمتفت إلى الخطأ في حد ذاتو، لكن وبالرغم من 

أغمب النساء ترين أنين وفقن بين العمل الخارجي  ذلك فعالقتيا بأطفاليا تتميز بالدفء و الحنان ، و
 وبالتالي فالفرضية الرئيسية تحققت والتي مفادىا يؤثر عمل المرأة عمى التنشئة اإلجتماعية .وتربية الطفل

    .لمطفل
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 :خاتمة

تعد ظاىرة خروج المرأة لمعمل، أبرز ظاىرة إجتماعية في العصر الحديث ذلك نتيجة التغير    
اإلجتماعي الحاصل الذي لو أثره الكبير في تحديد األدوار داخل األسرة وتغير المظاىر اإلجتماعية، 

وبإعتبار األسرة الوسط الطبيعي اإلجتماعي الذي يترعرع فيو الطفل، والمرأة األم ىي الركيزة األساسية في 
األسرة ، ودورىا يتمثل في تربية طفميا و رعايتو و غرس فيو القيم األخالقية الصحيحة، و توجييو  

رشاده و نصحو حتى يكون لو مكانة في المجتمع و في الحياة اإلجتماعية، لكن بخروجيا لمعمل بدأ  وا 
دورىا ىذا يتراجع شيئا فشيئا، و ذلك بسبب إنشغاليا بمتطمبات عمميا الخارجي، و غيابيا عن لساعات 

 .طويمة جعميا تشعر بالتقصير و التأنيب إتجاه أطفاليا

   و ىذا ما حولنا التأكد منو في ىذه الدراسة التي أجريت في جامعة تاسوست عمى عينة من النساء 
العامالت في كمية العموم اإلنسانية و اإلجتماعية، وكمية عموم التسيير و اإلقتصاد والعموم التجارية، والتي 
اتضح من خالليا أن الدافع األساسي لخروج المرأة لمعمل ىو دافع إقتصادي أي من أجل المساىمة في 
زيادة دخل اإلسرة ،وتبين أن خروج المرأة لمعمل يؤثر عمى الطفل، فيؤثر عمى نفسيتو بسبب غياب األم 

و ليذا عمى المرأة أن . عنو ،كما يؤثر عمى سموكاتو ويؤدي إلى قيامو بسموكات غير مقبولة  و مرفوضة
 .تدرك كيف تتصرف و توزع وقتيا بين عمميا خارج البيت و تنشئة أطفاليا تنشئة سوية 

   و رغم أن الدراسة توصمت إلى أن عمل المرأة يؤثر عمى التنشئة اإلجتماعية لمطفل إال أن ىذه النتائج 
 .تبقى نسبية ، وعموما نأمل أن تقود ىذه الدراسة و تفتح أفاقا جديدة لدراسات عممية و عممية أخرى 
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