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ملخص البحث

اف البحث الموسػوـ عممػؿ المػراة وااساتسػتلى مالػر ا)سػرة ن التػمف اللسراػؼ بسمػؿ المػراة وا ماػ
مشترا المراة في الباتء ا)جلمتمي جابتً الر جاب مػ ايااػت الرجػؿ ذ اػذلؾ الطػرؽ البحػث الػر ا ػـ

المشػػتاؿ اللػػي لسػػتاي مااػػت الم ػراة الستمال ػ ذ واػػذلؾ ااساتسػػتت ممػػؿ الم ػراة مالػػر ا)س ػرة ومالػػر الم ػراة
الستمال ػ ذ حاػػث ل ازاػػدت فػػي ااوا ػ اعيا ػرة امػػداد الاسػػتء السػػتمتت لمتشػػاتً م ػ مػػت لمالا ػى ملطالبػػتت
السصر الحػداث ذ حاػث اتحػظ اف السمػؿ اصػبا مػف اعولواػتت اللػي ل اػر فااػت المػراة وذلػؾ للح اػؽ

الاثاػر مػػف مطتلػػب الحاػتة الجداػػدة ذ بسػػد اف اػتف ػػذا اعمػػر ناػر مالشػػر بصػػورة اباػرة ذ حاػػث اػػتف
ممؿ المػراة اعستسػي ػو السمػؿ مالػر رمتاػ اعط ػتؿ ولاشػالاـ وادارة امػور اعسػرةذ امػت يروجاػت لػر

السمػػؿ فالػػـ ااػػف ا) لتػػرورة تصػػو

ػػو لػػتماف بسػػض ا)حلاتجػػتت اعستسػػا ل سػرة او بسػػبب ناػػتب

المساؿ ل سرة ذ ولاف بسد اللوس في مجتؿ لسالاـ المراة وحصولات مالر المسلو اللسالامي الستلي اؿ
ذه السوامؿ ستمدت مالر ارل تع اسب الاستء الستمتت في المجلم .

لذا امثؿ يروج المراة لالسمؿ موتومت مامت لالدراستت والبحوث ا)جلمتما في الوتت الحتلي لمت
لى مف لأثار ابار مالر زاتدة مسد)ت اإلالتج في المجلم مف اتحا ومالر الحاتة اعسرا والستتتت
الزوجا

ولاشا اعباتء مف اتحا اير ذ وتد اوتحت اثار مف الدراستت والالتبتت ا ما الدور

الذي ل وـ بى المراة يترج البات ذ و و دور محسوب لصتلحات ذ و) اماف ا)سلغاتء ماى مامت رددت

ااراء ورازت الماتتشتت مالر ااثتر السالبا لسمالات اللي تد لاساس مالر المراة ذالاتذ او اعسرةذ او

اعباتء بص متم فتف ااثتر السالبا لسمؿ المراة ) لدموات لالسودة لر الوراء وما المراة مف السمؿ

او ل ااد فرص اشلغتلات فاذه سالبا مف المجلم وتصور في الومي ذ واف السباؿ الر مواجا ذلؾ
األي مف يتؿ اللوس في برامج رمتا المراة الستمال واحلواء الصستب اللي لاشت مف ممالات ذ وذلؾ

لاللوفاؽ باف مسؤولاتلات الستاالا وواجبتت السمؿ مثؿ جتزات اعموم ولتماف اعموم وما ممالات
لات في الماف اليطرة والتترة .

اسد ممؿ المراة في ال مجلم مف اعدوار المام ذ واعستسا في باتء ولطوار المجلم ذ فمف
يتؿ اداء ممالات دايؿ المازؿ ويترجى لست ـ في لاما وباتء المجلم

مف جما

الاواحي

ا)تلصتدا وا)جلمتما فاي في مازلات لالسب ادوا ار ملسددة عازوج واأـ ومدبرة لشؤوف المازؿ ن امت

يترج المازؿ فار المراة و ي لشترؾ اياات الرجؿ في ميلالؼ المجت)ت لباتء ولاما المجلم .
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المقدمة

ا لمت مسظـ السالوـ ا)استاا بدراس دور المراة فػي الحاػتة ا)جلمتماػ وا)تلصػتدا والساتسػا

والث تفاػ ػ ف ػػي المجلمػ ػ اظػ ػ اًر )ف المػ ػراة لمث ػػؿ ث ػ ػتً اجلمتماػ ػتً فا ػػي لش ػػغؿ ماتاػ ػ ملماػ ػزة ف ػػي البا ػػتء

ا)جلم ػػتمي لالمجلمػ ػ

ػػذا ات ػػتف ً ال ػػر لا ػػوع المج ػػت)ت الوظا اػ ػ الل ػػي لش ػػترؾ فاا ػػت بجتا ػػب يط ػػورة

المساولاتت وا مالات وا ما ا)دوار اللي ل ػوـ باػت فػي الاسػؽ ا)سػري فاػي لالسػب دايػؿ الماػزؿ ادوا اًر

ميلال ػ ػ عازوجػ ػ وا ػػتـ وام ػػدبرة لمازلا ػػت ن بت)ت ػػتف ف ػػد ل ازا ػػدت ف ػػي ااواػ ػ اعياػ ػرة اس ػػب الاس ػػتء

الستمتت لمتشاتً م ملطالبتت السصر الحداثذ حاث ف السمؿ اصبا مف اولاػتت اعمػور اللػي ل اػر

فاات المراة بغرض لح اؽ الاثار مف ملطالبتت الحاتة المسلجدةذ في حاف اف ذا اعمر لـ ااف مالش اًر
مػػف تبػػؿ بصػػورة ابا ػرةذ ذ اػػتف ممػػؿ الم ػراة اعوؿ ػػو رمتالاػػت عو)د ػػت وشػػؤوف بالاػػتذ ػػذه الوظا ػ

ال طرا ػ ذ وامػػت ممالاػػت يػػترج الباػػت فالػػـ ااػػف ) لتػػرورة تصػػو لالبا ػ )حلاتجػػتت اعس ػرة المل ازاػػدة او
ماد ناتب المساؿ لات.

امػػت الاػػوـ فالػػـ اسػػد السمػػؿ مجػػرد مسػػأل امتل ػ بػػؿ اصػػبا مػػف اولواػػتت حاػػتة الم ػراةذ يتص ػ بسػػد

الليرج مف الجتمس ذ وعف دؼ اليروج لالسمؿ والغتا ماى لغارت بلغار الزمفذ فإف الاستء الستمتت

اصػبحف ) اسػلغااف ماػى مطال ػتًذ عاػى وسػاال للح اػؽ الػذاتذ واسػب المػتؿذ ولوسػا اطػتؽ الستتػػتت
ا)جلمتما ذ ذه اعيارة اللػي تػد لػؤثر فػي بسػض اعحاػتف مالػر متتػ المػراة مػ زوجاػتذ يتصػ ذا
اا لحت المراة الستمال فػي متتتلاػت مػ الرجػتؿ مػف زمتااػت فػي امػتاف السمػؿ المغال ػ ذ ومػت ااػلج ماػى
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ا)ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلتط واليال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوة.

فلدور حوؿ ممؿ المراة يترج البات اثار مف المغتلطتت واليالؿ في الاا ا اللػي اسػار مالااػتذ اعمػر
الذي اسود بتعثر السائ مالر اسل رار بات الزوجا ذ سواء في الستت الستط اػ بػاف الػزوجافذ او مػف

اتحا ػ ا لمػػتـ ورمتا ػ اعـ الستمال ػ عو)د ػػتذ وتػػد لػػزداد المشػػاال لس اػػداً للصػػؿ حػػد الطػػتؽ وااحػػتؿ

مؤسس اعسرةذ فاتا اعو)د باف سؤاؿ ) اجد لى ال تتء حتً ممالاتً :مػف الحتتػفو وابحػث الػزوج
مف امراة اير لسطاى ا)سل رار الم ود.

لادؼ الدراس الر اللسرؼ مالر دواف يروج المراة السراتا لالسمؿ ولحداد المشاتت وا)ثتر
الملرلب مالر ممالات ومسرف ا ـ السبؿ لستج لالؾ المشتاؿ .

وتست الدراس في جتاباف الجتاب ا)وؿ و ا)طتر الاظري الذي احلو مالر مدة مبتحث ذ

حاث لتمف المبحث الوؿ لحداد الم ت اـ والمصطالحتت ذ امت المبحث الثتاي ف د لاتوؿ ماتصر
البحث عمشاال البحث ذ ا ما البحث ذا داؼ البحث نذامت المبحث الثتلث ف د لتمف ا)طتر
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الاظري لالبحث والذي لاتوؿ فاى البتحث علاما الموارد البشرا ذمشترا المراة في السمؿ ذالمسوتتت
اللي لحد مف دور ت في اللاما والليطاطن .

امػػت اإلطػػتر الماػػدااي ف ػػد احلػػو مالػػر مبحثػػاف ذحاػػث المبحػػث ال اربػ لاػػتوؿ فاػػى البحػػث عمااجاػ

البحػػث نامػػت المبحػػث الي ػػتمس ف ػػد لاػػتوؿ البتح ػػث فاػػى علحالاػػؿ الج ػػداوؿ والباتاػػتت نذ واللوصػػؿ ل ػػر
مجموم مف الالتاج اللي لوتا دوافػ المػراة لالسمػؿ ذ وتػد اسػليدـ البتحػث مػااج المسػا ا)جلمػتمي

م ػػف ي ػػتؿ اس ػػليداـ اس ػػلمترة اس ػػلباتف وزم ػػت مال ػػر مااػ ػ م ػػف الاس ػػتء الس ػػتمتت ف ػػي مجمومػ ػ م ػػف

المؤسس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتت الحاوماػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مدااػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الداواااػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
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اوال – الجانب النظري
المبحث االول – تحديد المف اهيم والمصطلحات
المبحث الثاني – عناصر البحث
 مشكلة البحث اهمية البحث -اهداف البحث

المبحث الثالث – االطار النظري
 -تطوير الموارد البشرية

 دخول المراة الى سوق العمل المعوق ات التي تحد من دور المراة في التنمية -التخطيط لدعم مشاركة المراة العاملة في التنمية
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المبحث األول – تحديد المف اهيم والمصطلحات

لسد الم ت اـ السالما بمثتب الم تلاا الرااس ذ لذا ارلأ البتحث اف الطرؽ لر ذه الم ت اـ تبؿ

اليوض في الموتومتت اعستسا لالبحث وسوؼ الطرؽ البتحث لر ا ـ الم ت اـ المرلبط
بموتوع البحث اللي حددت بمت األي :

 -العمل .

 المرأة العاملة . -األسرة.

 -1العمل

اسد السمؿ ماص ار استسات مف ماتصر اإلالتج ذ ااوف ال و البشرا المسؤول مف ممالاتت اإلالتج ذ ذ

ف السمؿ ال تمؿ م ماتصر اإلالتج اعير في يالؽ السال اللي احلتجات اباتء المجلمػ فػي حاػتلاـ الاوماػ

ذ و اتلػػؾ مػػدة لسرا ػػتت لالسمػػؿ سػػوؼ الطػػرؽ لػػر مجموم ػ مااػػت ذفتلسمػػؿ فػػي الالغ ػ

ػػو عالماا ػ او ال سػػؿذ

والجم ماى اممتؿ اسمؿ ممتَ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ًَذ واممالى ناره اي اسلسمالى ذ واملمؿ الرجؿ ذا اد ممػتً لا سػىن
وا ػوؿ اعز ػػري عممػػؿ فػتف السمػػؿ اسمالػػى ممػتً فاػػو متمػػؿ ولػـ اجػػئ فسػػؿ فسػتً والستمػػؿ فػػي الالغػ السرباػ مػػت

ممؿ ممتً متنوتد مرؼ السمؿ مالر ااػى عالجاػد اإلرادي الستػاليذ والس الػي الػذي ابذلػى اإلاسػتف ل ػتء حصػولى
مالر اجر مساف نع1ذص::8ن

واذلؾ اسرؼ السمؿ مالر ااى عاشتط او جاد ابذلػى اإلاسػتف فػي ممالاػتت اإلالػتج الاػدؼ مػف ذلػؾ السمػؿ ػو
الحصوؿ مالر المتؿ والثروة اللي لح ؽ لى الوجود والماتا ا)جلمتما دايؿ المجلم نع3ذص56ن او ااى ذلػؾ

الاشتط الذي ا وـ بى اإلاستف الغرض ماى التج السال واليدمتت اللي ل دـ لر اايراف م تبػؿ اجػر مسػاف نذ
لذلؾ فتف السمؿ ومف يػتؿ ػذه اللسرا ػتت اسػد ػو الستمػؿ اعستسػي لب ػتء المجلمػ البشػري وذلػؾ مػف يػتؿ
حصػػوؿ اإلاسػػتف مالػػر اعجػػر المػػتلي الػػذي اسػػد احلاتجتلػػى اعستسػػا س ػواء ا)تلصػػتدا ذ او ا)جلمتما ػ ذ او

البتاالوجا او اللرواحا وتد مرؼ تتاوف السمؿ السراتي المرتـ ع151ن لسا 1;91عبأاػى اػؿ مػف اػؤدي ممػت
ل ػػتء اجػػر ااػػوف لتبسػػت فػػي ممالػػى )دارة ولوصػػا لالجا ػ اللػػي اسمػػؿ فااػػت ن,55( .ص)782
تإلجفتئاال عميمااأ ( كلااه ااأ جك ا قااات ,اااس يام ااد ,أن جق ا ا د تعك ا ملااه تعد اااأ يم ا
تعمرطم ات تعضفاف ة عإللقاس اردا ق لاع مس تعم الة تالجرماي ة )
 -2المراة العاملة

أمااا تعريف اا
تعماااأ اق ا

مرفت عد .اتماالاتن المراة الستمال بأاات المراة اللي لسمؿ يترج المازؿذ ولحصؿ مالر اجر م تبؿ

ممالاتذ و ي اللي ل وـ بدوراف استسااف في الحاتة دور رب الباتذ ودور الموظ .ع13ذص111ن
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وتد مرفت المراة الستمال بأاات المراة اللي ل وـ بت)للحتؽ بأحد مرااز السمؿ الحاوما ماات او اليتص ذ في
اوتتت محددة بتلاوـ او اعسبوع اظار مبالغ متلي مساف ومحدد تتبؿ لالزاتدة.ع01ذص099ن.

امت اللسراؼ ا)جرااي لالمراة الستمال ع ي المراة اللي لسسر الر اللوفاؽ باف ملطالبتت السمؿ اللي لسسر مف

يتلى المست م في ااستش الوت ا)تلصتدي لتسرة وملطالبتت المازؿ مف يتؿ السمؿ مالر رمتا ا)باتء
وادارة شؤوف المازؿن

 -3األسرة

نتلبتً مت احدث اليالط باف م اومي اعسرة والستاال واسود ذلؾ لر الصال الوثا بااامت ذ فتتً مف مدـ

وجود جمتع بتلراي باف مالمتء عا)جلمتعن وعالدامونرافاافن ومالمتء عاعاثروبولوجات نحوؿ لسراؼ اؿ مف
الم اوماف ذ وافع الدامونرافاافن ما سموف مالر اا ساـ حوؿ ذا الموتوع ذ واف انالب البتحثلاف في الدوؿ

المل دم والاتما

اسدوف الستاال م اومتً مرادفتً ل سرة ذ امت اصبحت اعسرة وحدة المستاا في لسدادات

الساتف بد)ً مف الستاال وصتر يبراء اعمـ الملحدة ماذ متـ  1;81ادموف دوؿ الستلـ لر اعيذ باذا المبدا
ماد ال اتـ بتللسدادات الساتاا ع 31ذ ص;381-35نذ ومالر الرنـ مف اثرة اللستراؼ لم اوـ اعسرة ذ فتف

م اوـ اعسرة في ذا البحث لساي اات جمتم داام ملرابط مف طراؽ الستتتت الجاسا بصورة لمااات مف
اجتب اعط تؿ ع 01ذص009ن ولسرؼ مف الاتحا ا)جلمتما مالر ااات وحدة اجلمتما ماظم ومحاوم

بواسط الستدات والل تلاد وال تاوف وللماز بوجود متتتت يتص باف المشترااف او الذاف للاوف مااـ ذه
الوحدة ا)جلمتما اتلرجؿ والمراة وا)ط تؿ ع 00ذص15ن.

امت اللسراؼ ا)جرااي لتسرة  :فاي الاواة ا)ستسا للاواف المجلم اللي للاوف مف شيصاف لربطاـ متت

م دس ااظمات الداف وال تاوف والمجلم االج ماات ااجتب مجموم مف ا)باتء الشرمااف الشتراوف في لاواف

ا)سرة .

المبحث الثاني – عناصر البحث
اوال -مشكلة البحث

لزاادت في ااوا اعيارة اسب الاستء الستمتت لمتشاتً م ملطالبتت السصر الحداثذ حاث ف السمؿ

اصبا مف اولاتت اعمور اللي ل ار بات المراة )جؿ لح اؽ الاثار مف مطتلب الحاتة المسلجدةذ في حاف اف

ذا اعمر لـ ااف مالش اًر مف تبؿ بصورة ابارةذ ذ اتف ممؿ المراة اعوؿ و رمتالات عو)د ت وشؤوف بالاتذ

و ذه الوظا ال طرا ذ امت ممالات يترج البات فالـ ااف ) لترورة تصو لالبا )حلاتجتت اعسرة الملزاادة او
في ظؿ ناتب المساؿ.

امت الاوـ فالـ اسد السمؿ مجرد مسأل موؿ بؿ اصبا مف اولواتت حاتة المراةذ يتص بسد الليرج مف الجتمس ذ

وعف دؼ اليروج لالسمؿ والغتا ماى لغارت بلغار الزمفذف د اصبحت الاستء الستمتت ) اسلغااف ماى ابداًذ
عاى وساال للح اؽ الذاتذ واسب المتؿذ ولوسا اطتؽ الستتتت ا)جلمتما ذ ذه اعيارة اللي تد لؤثر في
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بسض اعحات ف مالر متت المراة م زوجاتذ يتص ذا اا لحت المراة الستمال في متتتلات م الرجتؿ مف
زمتاات في امتاف السمؿ المغال ذ ومت االج ماى مف ا)يلتط واليالوة.

فلدور حوؿ ممؿ

المراة يترج البات اثار مف المغتلطتت واليالؿ في الاا ا اللي اسار مالااتذ اعمر الذي اسود بتعثر السائ
مالر اسل رار بات الزوجا ذ سواء في الستت الستط ا باف الزوجافذ او مف اتحا ا لمتـ ورمتا اعـ الستمال

عو)د تذ وتد لزداد المشاال لس اداً حلر لصؿ حد الطتؽ وااحتؿ المؤسس اعسرا ذ فاتا اعو)د باف سؤاؿ

) اجد لى ال تتء حتً ممالاتً :مف الحتتفو وابحث الزوج مف امراة اير لسطاى ا)سل رار الم ود.

ثانيا – اهداف البحث

اسسر البتحث مف يتؿ ذه الدراس الر لح اؽ بسض اع داؼ واللي اماف اف لوجز بأ داؼ مدة:
 -1اللسرؼ مالر دواف يروج المراة لالسمؿ.

 -0لحداد المشاتت وا)ثتر الملرلب مالر ممؿ المراة .
 -3اللوصؿ الر مجموم مف الحالوؿ والم لرحتت اللي اماف اف لست ـ في الليطاط لستج
المشاتت وااثتر الملرلب مالر ممؿ المراة.

ثالثا-أهمية الدراسة

ا لمػػت ميلالػػؼ السالػػوـ اإلاسػػتاا وبػػتعيص السالػػوـ ا)جلمتماػ فػػي د ارس ػ دور الم ػراة فػػي الحاػػتة

ا)جلمتما وا)تلصتدا والساتسا والث تفا في المجلم ذ وذلؾ )ف المراة لسلبرالراف الثتاي في بااػ

المجلم ولات وتستًَ ملما اًز ذ حاث ااات مػف الاتحاػ الدامونرافاػ لاػت ث ػتً اباػ اًر فػي باػتء المجلمػ ذ
اتتف ً الر الماتـ والوظتاؼ السدادة اللي ل وـ بات بجتاب يطورة المساولاتت وا مالات وا ما ا)دوار
اللػػي ل ػػوـ باػػت فػػي الاظػػتـ ا)سػػري واػػذلؾ دايػػؿ المؤسسػ اللػػي لسمػػؿ فااػػت ذ بت)تػػتف الػػر ذلػػؾ فػػتف
اجراء مثؿ ذه الداستت سوؼ است ـ في اشؼ الاثار مػف المشػتاؿ اللػي لسػتاي مااػت شػراح الاسػتء

السػػتمتت ذ وسػػوؼ اسػػت ـ وبشػػاؿ جزاػػي فػػي مواجا ػ الصػػسوبتت اللػػي لحػػد مػػف ديػػوؿ الم ػراة الػػر
ماداف السمؿ.

المبحث الثالث – االطار النظري

اوال-

تطوير الموارد البشرية

لسد اللاما في متلـ الاوـ مف ا ـ ال تتات اللي ازداد بات ا) لمتـ اومت بسد اوـ في اؿ

المجلمستت سواء المل دم او الاتما ذ والمجلمستت اذ لالـ بتللاما ا)تلصتدا والمتدا ذ فتف
ا) لمتـ بتللاما البشرا اللي لسد ا)صؿ في باتء المجلمستت اجب اف لال ر ا) لمتـ ا)ابر واف

ااوف في الدرج ا)ولر ذ اذ اسد المورد البشري و الساصر اعستس في ممالا اللاما ذ بؿ اصا
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ال وؿ ااى السا صر ال ستؿ وا)اجتبي فاات ذ اذ اسد ا)استف نتا اللاما وفي الوتت ا سى وسااللات
.ع08ذص91ن.

فتللاما البشرا لساي اللاما الشتمال ذ و)للح ؽ بتللرااز ف ط مالر لسظاـ الاتلج ذ بؿ لولي

ا ما لرف الماترات واإلالتجا مالر حد ذ وزاتدة تدرات اإلاستف ا)بلاترا ذ مف يتؿ ممالا لاواف
راس المتؿ البشري واؤاد مديؿ لاما الموارد البشرا مالر لتثار لحساف مسلواتت اللغذا والصح
واللسالاـ مالر اإلالتجا والامو ا)تلصتدي.ع5ذص55ن

اف لاماػ المػوارد البشػرا الطالػػب اف ل ػػوـ الدولػ بػػدور واسػ وشػػتمؿ يصوصػػت فػػي ظػػؿ الملغاػرات
الجدادة لالمجلم ذ حاث الطالب مف الدول اللوس في ا)ا تؽ في مجت)ت الصح واللسالاـ والبحث

السالمػػي واليػػدمتت ا)جلمتماػ واللػػي لػػؤثر بصػػورة مبتش ػرة مالػػر ممالاػ اللاما ػ البش ػرا ع11ذص353ن.
ار ع شوللرن اف ا)سلثمتر البشري التمف بسض الاشتطتت اللي لحسف ال درات البشرا وماات

 -لحساف اليدمتت الصحا .

 -السمؿ مالر اتتم الدورات اللدرابا اثاتء السمؿ لالستمالاف .

 السمؿ مالر ل داـ افتؿ الاظـ اللسالاما اثاتء مراحؿ الدراس ا)بلداا ذ الملوسط ذ الجتمسا . -السمؿ مالر اتتم برامج لدراب الابتر  .ع 19ذص;1ن .

ولاما الموارد البشرا في السراؽ – لشار الر مجموم مف السمالاتت المسلمرة اللي لسليدـ

الموارد البشرا ذ وا )تلصتدا افتؿ اسليداـ للح اؽ اللغاار الم صود والذي اادؼ الر رف المسلو

المستشي وا)تلصتدي واشبتع حتجتت ا)استف واذلؾ السمؿ مالر حؿ المشاتت

اللي لواجاى ذ ومف ات فتف اللاما البشرا لراز مالر لاما ال درات الذالا ذ وبتللتلي فاي )

ل لصر مالر لحساف الوت ا)تلصتدي ف ط بؿ لشمؿ ال اـ وا)لجت تت ومااجا الل اار ذ والمستاار
ذ والسالوااتت ونار ت مف الجوااب ا)جلمتما  .ع;1ذ ص ;3-;1ن.

ثانيآ-

دخول المراة الى سوق العمل

اسد مسدؿ المشترا ا)تلصتدا لتاتث في البالداف السربا مف باف ادار المسد)ت في الستلـ

و ذا ارج الر مدة موامؿ مف بااات تسؼ مسلو مسرف ال راءة والالتب وتسؼ المسلو اللسالامي

لتاتث ذ وزواج ا)اتث في سف مبارة ذ وارل تع مسد)ت اليصوب وال اود الث تفا

الم روت مالر

اامتط مساا مف ممؿ المراة ذ وتسؼ لاما الباا ا)ستسا في الماتطؽ الرا ا ذ واتتؼ الر ذلؾ

راود ا)داء ا)تلصتدي في اثار مف بالداف الماط ع8ذص118ن ذممت متؽ اسلاستب ال و الستمال
الملاتما سواء مف الرجتؿ او الاستء ذبسبب مسلواتت الامو التسا

والسدد المحدود مف الوظتاؼ

الماشتة ذ ذا االى ازاد مف لاداد مسد)ت مشترا المراة اللي ي بت)ستس مسد)ت تسا ذ وبمت
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اف ال طتع الستـ و ل الادات ال طتع ا)ابر المسلومب لالسمتل الاستاا في الماط ذ فمف الملوت اف

اؤدي ل الاصى الر لسراا مدد ابار مف الاستء الستمتت ذ وتد اولات المسد)ت التسا

لمشترا

المراة في الماداف ا)تلصتدي ا لمتمت وثا ت في يط السمؿ السربا لالااوض بتلمراة حاث لـ اللشداد

مالر ترورة لسزاز املمتد المراة مالر الذات اتلصتدات وتدرالات مالر ديوؿ سوؽ السمؿ ذوذلؾ في

يط السمؿ اللي اادت ب اللحداد اف ععاللغارات ا)جلمتما وا)تلصتدا اللي شادلات الماط

السربا ادت الر زاتدة اما

واوما في ال و الاستاا الستمال ذ وااساس ذلؾ في ارل تع مسدؿ لسالاـ

ا)اتث ذ ممت اد الر لاوع الطالب مالاات في ال طتمتت ا)تلصتدا الحداث ذاتلصاتم واليدمتت ذ

وفي ارل تع مشترا المراة في مجتؿ السمؿ في شلر المسلواتت ذ بمت في ذلؾ ماتصب اليتذ ال رار

والماتصب ال اتد ا اللي للطالب ليصصتت مالما وفاا متلا وم ذلؾ ف د ايذ سوؽ السمؿ اشاد
بطتل في ص وؼ الملسالمتت الاج لسدـ متام ليصصتلاف م ملطالبتت سوؽ السمؿ ذ وبسبب
بسض ال اـ الل الادا اللي ا)فاتر الجتمدة ولحوؿ باف ا)اتث وباف السمؿ في مجت)ت لسد حا ارمالر

الذاور ف ط.ع5ذ ص;1ن وتد برزت ثتث الجت تت بشتف ديوؿ المراة في ماداف السمؿ ذ فت)لجته
ا)وؿ ل الادي محتفظ ار في المراة اتاف تساؼ احصر وظا لات في الشؤوف البشرا اللي احلتجات
المجلم وار

ذا ا)جته في ممؿ المراة يترج المازؿ وايلتطات بتلرجؿ ام ار الاتفر ولستلاـ الداف

وا)مراؼ ا)جلمتما ذ ا) اف ذا ا)لجته )استرض ممؿ المراة في بسض المجت)ت م ب ا
امتتء ا)سرة ذ و ذا اؤاد

اف اللمسؾ باذا الموتؼ )اسود الر اسبتب دااا او اسبتب

بتاولوجا ذواامت اللشبث بتلل تلادوالرنب في الساطرة مالر المراة ومحتول املتاات وتد لاوف ي

ا)سبتب

الرااسا

ذا

في

اللوجى

.

امت ا)لجته الثتاي فالماز باظرة ملحررة اسبات ذ واسلرؼ بحؽ المراة في السمؿ ذ ا) ااى ار وجود
اممتؿ للاتسب وطباس المراة مثؿ الياتط واللسالاـ واللمراض ذ واير )اجوز اف ل لحمات اظ ار
لمسترتلات الل تلاد وا)مراؼ ا)جلمتما ذ امت ار ترورة مودة المراة الستمال الر البات اذا

اتلتت الترورة يتص في مرحال الط ول المبارة عط تلات ذ و ذا مت اسرض المراة الستمال الر

الشسور باف الوات الذي ا رض مالاات اف لاوف متمال مل تمال وباف ا)لجت تت اللي للح ظ مالر
ممؿ المراة بتجر يترج المازؿ ولشاؾ في تاملى .

امت ا)لجته الثتلث فاو ملحرر استوي باف المراة والرجؿ في الح وؽ والواجبتت في المجت)ت

اتف ذ وا)اشط ا)جلمتما وا)تلصتدا والساتسا وار اف المراة تتدرة مالر السمؿ وا)بداع ولحمؿ
المسؤولا دوف اف اشاؿ ذلؾ لادادا لالرجؿ ذ وار
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ذا ا)لجته اذلؾ اف اللغاار ا)جلمتمي واللاما

الشتمال )اماف اف للح ؽ دوف لحرار المراة ومست ملات في السمؿ ا)التجي اواات لشاؿ اصؼ
ال و البشرا والطتت المالج ع10ذص;1ن.

ثالثآ-

المعوق ات التي تحد من دور المراة في التنمية.

مالر الرنـ مف تآل دور المراة في ممالا اللاما اللي لمربات انالب المجلمستت السربا ذ فتاات

لسد ماص ار فست) في لالؾ السمالا بسبب متح لى المراة في انالب ا)تطتر السربا مف ل دـ مالحوظ
في المسلو اللسالامي مالر سباؿ المثتؿ ذ وتد تدمت انالب الحاومتت في لالؾ الدوؿ اؿ اللسااتت

لالمراة في زاتدة اساتمتلات في ممالا اللاما الشتمال ذ ا) اف اتلؾ بسض المسوتتت اللي لحد مف
دور المراة في ممالا اللاما ع11ذص119-118ن

 – 1طبيعة االطار الثق افي واالجتماعي لتنشئة المراة

مف الس بتت اللي لحد مف دور المراة في اللاما لرج الر طباس ا)طتر الث تفي وا)جلمتمي

الذي اشتت فاى المراة ذ الذي ظؿ اصتحبات في حاتلات ذ الر جتاب ذلؾ اتؾ م بتت فرتلات
الظروؼ الث تفا ذوا)جلمتما اللي لـ لزؿ لمثؿ تادا م روتت مالر حرا المراة وااطتتات بدور ت في
المجلم ع05ذص130نومف ذه الس بتت:

ا -نظرة المجتمع لعمل المراة :

مالر الرنـ مف الل دـ الذي احرزلى المراة في بسض مجت)ت السمؿ ذ فتف المجلم يصوصت في

بسض المجلمستت السربا )ازاؿ ااظر الر ممؿ المراة بص

متم اظرة احوطات الحذر واللردد ذ

يتص في بسض المجت)ت اللي )بد فاات مف ممؿ المراة ومست ملات اتلسمؿ في مجتؿ المؤسستت
ا)التجا ذوالصحا ذوال تتء ونارهع9ذص10:ن

ب -عدم تفهم مؤسسات العمل لطبيعة التزامات المراة .

.

لر مسظـ مؤسستت السمؿ اف الاستء الستمتت اتؿ ا تءة واالتجا مف السمتؿ ولتلي ذه

الاظرة لمسظـ مؤسستت السمؿ الاج الح وؽ اللي ماحلات تواااف السمؿ لالمراة الستمال مثؿع اجتزة
الوت ذ واجتزة ا)موم ن ونار ت مف ا)جتزات ا)ير واللي تد لاوف احد

السوامؿ الرااس في

ااي تض االتجا المراة الستمال ذ مالر الرنـ مف اف ذه الاظرة تد ااوف فاى اوع مف ا)جحتؼ والظالـ
لالمراة واللي ااوف دور ت لاتمالات لاس ف ط مالر مسلو مؤسستت السمؿ بؿ املد ذا الدور الر دايؿ

اطتؽ المؤسس ا)سرا ع;ذص109ن

ج -عدم اتاحة فرص

العمل التكافئة امام المراة  .ل تؿ انالب مؤسستت السمؿ او مدارو ا)تستـ والوحدات ا)دارا
لشغاؿ الرجتؿ في انالب الوظتاؼ ذ مالر الرنـ اف اتلؾ الاثار مف ذه الوظتاؼ )لاوف حا ار
مالر الرجتؿ ف ط دوف

الا ػ ػػستء ذ وانالب ذه الساتستت مف تبؿ ذه المؤسستت الجاتت الملا ذة
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لاوف

فاات

ذات

صاغ

ش اا

ذ

او

اجلاتدات

.ع09ذص5ن

فردا

 – 2التعليم والتدريب .

اف مام امداد المراة لالسمؿ والمست م في ا)التج للطالب اللسالاـ واللدراب واللطوار

المسلمر ذ واللسالاـ امثؿ اإلسلرالاجا الطواال المد في لاما المتاتت السمتلا يصوصت المتاتت
الاسوا واللسالاـ اادؼ الر امداد المراة الستمال مالر اليالؽ واإلبداع والسمؿ مالر ااصتلات الر مرااز
صا ال رار واليتذه ولا اذه ذ امت اللدراب فتاات ا)سلرالاجا تصارة المد اللي بموجبات ااجتد الاترة

التزم لال رد ذ وبتللتلي فتف ممالا لسالاـ ولدراب المراة سوؼ ا الؿ مف الصستب اللي تد لواجاات
المراة في مؤسستت السمؿ .ع.03ص5ن

– 3التشريعات والسياسات الحكومية .

الرلب مالر الحاومتت اف لت تواااف ولشراستت )لحوي اي لمااز تد المراة سواء اتات في

تواااف ا)حواؿ الشيصا او الحاتة المداا او الحاتة السمالا عتواااف السمؿ ن وبمت اف مست م المراة

في المجلم ودور ت الاتـ وال ستؿ في باتء ا)سرة ولربا ا)ط تؿ ذ لذلؾ )بد اف لاوف اتلؾ تواااف
لح ظ ح وؽ المراة الستمال ولست ـ في مستمدة المراة الستمال في باتء اسرلات دو ف اف اؤثر ذلؾ في

ماتالات دايؿ مؤسس السمؿ اللي لالمي الااتذ والح ؽ ذلؾ مف طراؽ لااا براما لدرابا
مليصص ذ وااشتء دور لالحتتا لوفر الساتا التزم )باتء الاستء الستمتت دوف سف

المدرس ع35ذص19ن

 – 4المنظمات الرسمية والشعبية .

)بد مف اللتااد مالر ا ما دور الماظمتت الرسما ونار الرسما ويتص الماظمتت اللي لالـ

بتلمراة في لح از المراة مالر السمؿ ولسزاز داف السمؿ مف طراؽ لوما الجمت ار بمد

ا ما

مشترا المراة في السمؿ ا)التجي ذ واتتم الادوات و الال تءات الاتدف لالمست م في لسبا المجلم

للوفار اللسااتت التزم والمستمدة مالر ا)سل تدة مف الطتتتت الاسوا في السمؿ في المجت)ت
الميلال .

لذا فتف الماظمتت الرسما ونار الرسما اجب اف ل وـ بدور فستؿ في لح از المراة مالر السمؿ

مف جا ولح از ولوما الجاتت المساا في المجلم بترورة ا)سل تدة مف الطتتتت الاسوا في
السمالا ا)التجا ذ وباذا لاوف اللاما تد لح ت مف طراؽ اسليداـ ال و
.ع0:ذص018ن.

رابعآ-

العمل على دعم مشاركة المراة العاملة في التنمية
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ا)التجا اتمال

اف تتا اللاما لمثؿ احد

ال تتات الرااس اللي لحلؿ ماتا يتص مالر المسلوااف ال ومي

والستلمي واحد متمتت ذلؾ لالؾ الدراستت والبحوث والم ت)ت اللي لاشر في ميلالؼ ااحتء الستلـ
بادؼ دراس مشاتلات دراس مالما ح ا ا  .ع15ذص 1ن

واسلمد اجتح اللاما الشتمال مالر اسليداـ ولوظاؼ الطتتتت وا)ماتاتت الميلال
وبص

في المجلم

يتص الطتتتت البشرا حاث اسد الساصر البشري مف ا ـ الموارد في المجلم لذا اجب

السمؿ لحساف ا تءة ذه الطتتتت البشرا
المحصال

ولسؿ اف الملسترؼ مالاى اف اا ماظم مت ي في

الااتاا ا) مجموم مف ا)فراد الذاف اسمالوف وبتللتلي فتف لحساف ا تءة ؤ)ء ا)فراد

سوؼ ااساس مالر لحساف ا تءة المؤسس اللي اسمالوف بات ولحساف ا تءة المجلم  .ع1:ذص33ن
واسد الليطاط و المديؿ السالمي لمواجا مشاتت المراة الستمال حاث اراز مالر ليطاط يدمتت
الرمتا ا)جلمتما لات في المؤسستت الميلال

اللي لسمؿ فاات وذلؾ ااطتتتمف اف الليطاط و

اشتط مااي است ـ في لح اؽ ا) داؼ مف يتؿ لحداد اولواتت الماتـ والمسؤولاتت اللي لح ؽ
ا) داؼ واليتذ ا)جراءات التزم للا اذ ت ع35ذص00ن

فتلليطاط و مبترة مف ممالا ماظم ومسلمرة )يلاتر اسلرالاجا السمؿ يتؿ فلرة زماا مساا

ع30ذص1ن لمستمدة مؤسس السمؿ مالر ا)مداد لالمسل بؿ مف يتؿ اليتذ ال اررات وال اتـ بتلسمتؿ
التزم واستمد الليطاط في ابلاتر ا)سس التزم لمواجا المشاتت ا)ستسا اللي لواجى
المؤسس ع35ذص5ن

امت اراز الليطاط مالر لاما المجلم ولاظامى ولحالاؿ الساتس ا)جلمتما ووت البراما
والليطاط ا)داري بمت است ـ في رف مسلو ومي ا)فراد ممت ااساس مالر اليتذ ـ ال اررات الصتاب
في مجتؿ السمؿ ول داـ اليدمتت لالمجلم ع38ذص01:ن

وللح اؽ ذلؾ االـ الميطط ا)جلمتمي بجتاباف رااساف اولامت المسرف حاث اسليدـ الميطط

ا)جلمتمي الباتاتت والمسالومتت في وصؼ الظوا ر ا)جلمتما وفامات ول سار ت واللبوء بمت ساحدث

فبات باامت السالؽ الجتاب الثتاي في الستت باف الوستاؿ ذوا) داؼ اللي اسسر الر لح ا ات

ع33ذص5;5ن واسمؿ البتحث ا)جلمتمي في المجتؿ السمتلي مالر لح اؽ ا) داؼ ا)لا :

 -1تمتف لوافر الا تءات المطالوب لالسمؿ ذ والسمؿ مالر رف مسلو
وبميلالؼ الطرؽ اتلدورات اللدرابا .

ذه الا تءات بشلر الوستاؿ

 -0وت اظتـ متدؿ لالحوافز اا ؿ لاؿ الستمالاف الدواف لالسمؿ بتللتلي زاتدة اداااـ .

3

– وت ا)لاتت واليطط الماتسب للحساف اليدمتت ا)جلمتما الم دم لالسمتؿ بمت است ـ في
اشبتع حتجتلاـ والسمؿ مالر حؿ المشاتت اللي اواجاواات دايؿ المؤسس اللي اسمالوف فاات
.ع5ذص1:0ن .
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الجانب الميداني

المبحث الرابع – منهجية البحث
 -عينة البحث

 ادوات البحث -مجاالت البحث

المبحث الخامس– تحليل الجداول والبيانات

 -النتائج

 التوصيات -المصادر

المبحث الرابع  :منهجية البحث
منهج الدراسة study method -

اشػػار م اػػوـ المػػااج لػػر الطرا ػ اللػػي البساػػت البتحػػث فػػي د ارسػ المشػػاال او الظػػت رة موتػػوع

البحث ع 11ذص 83ن وتد اسليدـ البتحث مااج المسا المادااي والذي شمؿ ماا مػف افػراد مجلمػ

الدراس مف الاستء الستمتت الموجودات في مؤسستت السمؿ دايؿ محتفظ الداوااا 1

تحديد نوع الدراسة of kind of defining study -

اصػ ػػؼ الػػػدالور مبػ ػػد البتسػ ػػط محمػ ػػد حسػػػف الد ارسػ ػػتت الػ ػػر د ارسػ ػػتت ع اس ػػلطتما ذ وص ػ ػ ا ذ
011

ود ارس ػ ػػتت لجراباػ ػ ػ ن ليلب ػ ػػر فروت ػ ػػت س ػ ػػبباى ع  18ذ ص

ن ولس ػ ػػد ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػ ع مم ػ ػػؿ المػ ػ ػراة

وااساتسػػتلى مالػػر ا)س ػرةن مػػف الد ارسػػتت ا)سػػلطتما اللػػي لاػػدؼ الػػر اللسػػرؼ الػػر اثػػر ممػػؿ الم ػراة

مالر ا)سرة ومالر المراة الستمال .

عينة البحث .
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االجأ البتحثوف في الغتلب الر ايلاتر جزءذ او ماا مف المجلم ا)صالي ذ واحرصوف مالر

دت لمثاالات لمجلم البحث لاي اسلطا اف اسمـ التاج دراسلى مالر ذا المجلم ع 0ذص51ن ذ وتد
ايلتر البتحث في ذه الدراس ماا مف الاستء الستمتت في مراز مداا الداوااا ومف الدواار

الرسما الميلال ذ وتد حدد البتحث ماالى واللي للاوف مف ع151ن امراة متمال

ذ وتد لـ ايلاتر

ماا البحث مف مدة دواار في مراز المداا وامت مباف في الجدؿ ا)لي :
ت اسم الدائرة او المؤسسة
جامعة القادسٌة*
-1
مستشفى الوالدة واالففا
-5
معم نسٌج الدٌوانٌة
-5
ثانوٌة الفردوس للبنات
-4
مؤسسات حكومٌة اخرى**
-0
المجموع

عدد افراد العٌنة
05
50
50
15
55
105

 -ادوات البحث .

اطالؽ متدة م اوـ ا)داة مالر الوساال اللي اسليدمات البتحث في جم الباتاتت اللي احلتج

الاات مستلج مشاال البحث ع18ذص;01نذ وتد اسليدـ البتحث ا)سلمترة ا)سلباتاا لالحصوؿ مالر
الباتاتت مف تبؿ المبحوثاف .

 -مجاالت البحث .

لسؿ مف ا)بستد المام في اي بحث مالمي لسااف الحدود اللي الحرؾ يتلات البتحث ذ بمت

اجسؿ بحثى اسار بتلجته المجت)ت المجدا اللي لوصالى الر ا داؼ بحثى لذا للحدد مجت)ت ذا
البحث بمت اتلي :

اوال – المجال البشري .

بمت اف موتوع البحث وعممؿ المراة وااساتستلى مالر ا)سرة ن ف داتلتر اف احدد

البتحث المجتؿ البشري لالدراس عالاستء الستمتتن الملزوجتت في مراز مداا الداوااا ذ ومف

الدواار الرسما الميلال في المراز وممف للراوح اممتر ف متباف ع5;-1:ن سا .

ػػػػػ
* يالحظ ان اغمب افراد عينة البحث من جامعة القادسية وذلك بسبب ان الجامعة تض م اعدادا غير متجانسة من النساء العامالت من
حيث العمر والمستوى االقتصادي واالجتماعي والمهني والعممي ...الخ
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**

(دائرة

الرعاية

االجتماعية

,مديرية

بمدية

الديوانية

,مصرف

الرافدين

,مستشفى

الديوانية

العام

)

ثانيا – المجال المكاني .

لوجب اف ااوف المجتؿ الماتاي لموتوع البحثعممؿ المراة وااساتستلى مالر ا)سرة ن و

المؤسستت والدواار الحاوما في مرازمداا الداوااا ذ واللي لسمؿ فاات المراة وتد ايلتر البتحث

مجموم مف ذه الدواار لمثالت بػ ع جتمس ال تدسا ذومصا اساج الداوااا ذوامدادا ال ردوس

لالباتت ذ والمسلش ر الستـ في الداوااا ذومسلش ر الو)دة ذمدارا البالدا ذوداارة الرمتا ا)جلمتما ذ
ومصرؼ الرافدافن

ثالثا – المجال الزماني .

وتد لحدد ذا المجتؿ بتلمدة مف ع 011:/5/31ن ولغتا ع011:/8/9ن و ي المدة اللي تتـ
البتحث يتلات بجم الباتاتت التزم مف المبحوثاف .

16

المبحث الخامس :
اوال :تحليل الجداول والبيانات .
تعفقن تع الل ()5

س يمف تعم داثات

33-26 41-34
50
40 25-18
30
50-42
20
 50فاكثر
10
0
18-25 26-33 34-41 42-50 50
فاكثر

مف يتؿ الرسـ الباتاي رتـ ع1ن التا اف امالر اسب مف الاستء الستمتت في ماا البحث للراوح
اممتر ف متباف ع51-35نثـ ع33-08ن في حاف اف اتؿ اسب

ع 51سا فتاثر ن .

ف مف الالوالي ل

اممتر ف متباف

تعفقن تع الل ( )7اضح تعداعة تالجرماي ة عمم داثات
متزوجات

150
100

ارامل

50

مطلقات

0
ارامل

مطلقات

متزوجات

رضح مس خالأ تعفقن تع الل فقن ( )7تس تقأ لق ة مس تعلقا ,تعيامالت تعمرزاجات هس مس
تالفتمأ
تعفقن تع الل ( )3اضح تعرد أ تع فتقل عمم داثات

17

بكلوريوس
معهد
شهادات عليا

بكلوريوس

اعدادية
35
متوسطة
30
25
تقراة وتكتب 20
15
10
5
0
تقراة
اعدادية
وتكتب

الرسم البياني ( )4يوضح مستوى الدخل للنساء العامالت في عينة البحث
249-150

60

299-250

40

349-300
399-350
 -400فاكثر

20
0

300- 350- 400فاكثر 349 399

150- 250249 299

تعفقن تع الل ( )5اضح مدأ تالقامة عملقا ,تعيمالت فل ي لة تع دث
مركز المدينة
قضاء

80
60
40

ناحية

20

قرية

0
قرية

ناحية

قضاء مركز
المدينة

تعفقن تع الل ( )6اضح يائ ة تعق س عملقا ,تعيامالت فل ي لة تع دث
اٌجار
السكن مع اه
الزوج
السكن فً بٌوت
الدولة

60
ملك

السكن مع االه

40
20
0

تعق س ت جاف تعق س تعق س
مع تهأ مع تالهأ
فل ات
تعزاج
تع اعة

ممك

تعفقن تع الل فقن ( )2اضح ي ت لا ,تعلقا ,تعيامالت فل ي لة تع دث
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80
60
40
20
فا ثف_9

5_8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الحظ الباحث من خال البٌانات األولٌة أن اغلب النساء العامالت

1_4

ال اج

0

فً عٌنة البحث اللواتً لم ٌنجبن هن ممن ٌحملن شهادات دراسٌة

علٌا

تعفقن تع الل فقن ( )8اضح م ة تعخ مة عملقا ,تعيمالت فل ي لة تع دث
50
40
30
20
10
فا ثف_11_15 16_20 21
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0
6_10

1_5

ثانيآ  :نتائج الدراسة الميدانية .
جدو رقم (ٌ )1وضح دوافع المراة للخروج الى العم
التكرار
نوعاما
53
3
43
34

دوافع العم
ت
نعم
 -1المشاركة فً بناء وتنمٌة المجتمع 52
5
 -5شغ وقت الفراغ
02
 -5رفع مكانتها االجتماعٌة
24
 -4المساهمة فً رفع المستوى
االقتصادي لالسرة
04
42
 -0تعلٌم المراة
513 515
المجموع

ال
44
154
44
4

التكرار الوزن
المرجح المرجح
545
130
515
525

555 40
1435 513

الترتٌب

4 %04
0 %53,33
5 %33,00
1 %45,55
%32,11

5

لوتا باتاتت جدوؿ رتـ ع1ن دواف المراة لاليروج الر السمؿ مرلب حسب ا مالات وطب آ لالوزف المرجا لات ومالر الاحو
ا)لي :

 -1المسػػت م فػػي رف ػ المسػػلو ا)تلصػػتدي لتس ػرة  :اف الػػديؿ الػػذي لحصػػؿ مالاػػى الم ػراة االسػػب دور فسػػتا الػػر جاػػب

لػ ػػديؿ الػ ػػذي احصػ ػػؿ مالاػ ػػى الرجػ ػػؿ فػ ػػي رف ػ ػ المسػ ػػلو ا)تلصػ ػػتدي لتس ػ ػرة واشػ ػػبتع ا)حلاتجػ ػػتت ا)تلصػ ػػتدا )ف ػ ػراد

ا)سرة ذ بت)تتف الػر ذلػؾ فػتف ممػؿ المػراة لػزداد ا مالػى فػي فاػ الاسػتء المطال ػتت وا) ارمػؿ ذ اذ اسػد الػديؿ

الػذي

لحصؿ مالاى المراة مف السمؿ ذات ا ما ابر في اشبتع حتجتلات وحتجتت اسػرلات ا)تلصػتدا ذ وتػد احلػؿ ػذا الػداف
المرلب ا)ولر وبوزف مرجا ع%:0,00ن.

20

 -0رف ػ ماتالاػػت ا)جلمتما ػ  :اسػػت ـ ممػػؿ الم ػراة فػػي رف ػ ماتالاػػت ومراز ػػت ا)جلمػػتمي فػػي المجلم ػ حاػػث ات ػ ي
مالااػػت السمػػؿ الػػذي لمترسػػى وتػػسآ ملماػػز س ػواء فػػي الباػػتء ا)جلمػػتمي او ا)تلصػػتدي ذ وتػػد احلػػؿ ػػذا الػػداف المرلب ػ
الثتاا وبوزف مرجا ع%8;,55ن.

 -3لسال ػػاـ المػ ػراة  :اس ػػد لسال ػػاـ المػ ػراة م ػػف السوام ػػؿ الرااسػ ػ ليروجا ػػت ال ػػر السم ػػؿ ويصوص ػػآ بس ػػد اف ف ػػلا ب ػػتب اللسال ػػاـ
امػػتـ الم ػراة بػػدوف موااػػؽ ممػػت سػػت ـ فػػي لػػوفار ا)اػػدي الستمال ػ الملسالم ػ مػػف الاسػػتء اللػػي لػػـ لت االاػػت لالسمػػؿ فػػي ميلالػػؼ
ا)اشط في المجلم ذ وتد احلؿ ذا الداف المرلب الثتلث وبوزف مرجا ع%89,11ن.

 -5المشػػترا فػػي باػػتء و لاما ػ

المجلم ػ :بسػػد اللطػػور الػػذي حػػدث فػػي ميلالػػؼ المجلمسػػتت ومااػػت المجلم ػ الس ارتػػي
المجلمػ الػذي لالمػػي الاػى ذ وتػػد احلػؿ ػػذا

سػت ـ فػػي ديػوؿ المػراة الػر ماػػداف السمػؿذ والمشػػترا فػي باػػتء ولاماػ
الداف المرلب الرابس وبوزف مرجا ع%55ن.

 -5شغؿ وتت ال راغ  :وايا ار لوجد فا مف الاستء الستمتت في ماا البحػث اسمالػف مػف اجػؿ شػغؿ وتػت ال ػراغ لػدااف
ذ وتد احلؿ ذا الداف المرلب اليتمس وبوزف مرجا ع%38,55ن.
جدو رقم (ٌ )5وضح رأي النساء العامالت فً عٌنة البحث حو اتجاهات ازواجهن لخروجهن للعم
اتجاهات االزواج نحو خروجهن
للعم
ت
-1
-5
-5
-4
-0

التكرارات

الترتٌب

التكرار
المرجح

الوزن
المرجح
%45,21

5
1

نعم نوعآ ما

ال

04

4

535

04

3

532

%41,41

15

32

103

%45,32

0

54

53

505

%33,33

5

53

45

545

%33,34

4

502 555

1053

03

اجد ك التشجٌع والمعاونة من
قب الزوج للخروج الى العم
31
المشاركة من قب الزوج فً
اتخاذ القرارات فً االسرة
11
المعارضة من قب الزوج
لخروجً للعم ٌومٌآ
42
اجد ك المساعدة من قب الزوج
فً ح مشاكلً فً العم
45
المساعدة من قب الزوج فً
تصرٌف اعما المنز الٌومٌة
535
المجموع

لوتا باتاتت جدوؿ رتـ ع0ن راي الاستء الستمتت في ماا البحث حوؿ الجت تت ازواجاف ليروجاف الػر السمػؿ

مرلبػ ػ ػ حس ػ ػػب ا مالا ػ ػػت وطب ػ ػػآ لال ػ ػػوزف الم ػ ػػرجا ومال ػ ػػر الاح ػ ػػو ا)ل ػ ػػي :

-1

المش ػػترا مػػػف تب ػػؿ ال ػػزوج فػ ػػي اليػ ػػتذ ال ػ ػ اررات فػ ػػي ا)سػ ػرة :لسبػ ػػر ػػػذه الحتل ػ ػ مػػػف بسػػػض ا)لجت ػ ػػتت ا)اجتبا ػ ػ

اللػ ػػي اصػ ػػبحت لسػ ػػود ا)س ػ ػرة الستمال ػ ػ مثػ ػػؿ حتل ػ ػ ل سػ ػػاـ السمػ ػػؿ وا)دوار دايػ ػػؿ ا)س ػ ػرة اللػ ػػي لالمػ ػػي الااػ ػػت الم ػ ػراة
21

الستمال ممت امطر ادوار وصتحاتت مساا لاؿ طرؼ في اطتر تاـ وم ت اـ ث تفاػ ملبتدلػ مػف رتػر واتلاػتع اػؿ
طرؼ احو ا)ير ذ وتد احلؿ ذا الراي المرلب ا)ولر وبوزف مرجا ع%:1,:1ن.

 -0اللشػػجا مػػف تبػػؿ الػػزوج لاليػػروج الػػر السمػػؿ :اف اللش ػجا مػػف تبػػؿ الػػزوج سػػوؼ اسػػت ـ فػػي لي اػػؼ التػػغوط

ا)مب ػػتء مال ػػر المػ ػراة الستمالػ ػ سػ ػواء الملسال ػ ػ بت)وت ػػتع ا)سػ ػرا او ا)وت ػػتع الملسال ػ ػ بتلمؤسسػ ػ الل ػػي لسم ػػؿ

فاات المراة ا)مر الذي اساـ في اداء ادوار ت المطالوب ماات با تءةذ وتد حصؿ ذا الراي مالر المرلب الثتاا وبػوزف
مرجا ع%:1,91ن.

 -3المس ػػتمدة ف ػػي ح ػػؿ مش ػػتاؿ السم ػػؿ :ل ػػد اوت ػػحت اجتب ػػتت فاػ ػ م ػػف الاس ػػتء الس ػػتمتت ف ػػي مااػ ػ البح ػػث اف
ازواحا ػػف ا ػػدموف اػػػؿ اا ػ ػواع المسػ ػػتمدة لحػ ػػؿ المشػ ػػتاؿ الل ػػي اواجااا ػ ػت فػ ػػي السمػ ػػؿ ذ واسب ػػر ذلػ ػػؾ مػػػف الجػػػته

ااجػػتبي اوتػػا المشػػترا ال سالا ػ مػػف جتاػػب بسػػض ا)زواج فػػي لشػػجا ومسػػاتدة الم ػراة مالػػر السمػػؿ مػػف يػػتؿ

ل داـ المشورة لاللستمؿ م المشتاؿ والصسوبتت اللي لواجاات في السمؿ ذ وتد احلؿ ذا الػراي المرلبػ الثتلثػ وبػوزف
مرجا ع;%8;,8ن.

-5المستمدة في لصراؼ شؤف المازؿ ذ وتد احلؿ ذا الراي المرلب الرابس وبوزف مرجا ع%88,;5ن
 -5المسترتػ ػ م ػػف تب ػػؿ ال ػػزوج  :وايا ػػر اوج ػػد الج ػػته س ػػالبي ما ػػد بس ػػض ا)زواج اح ػػو ي ػػروج المػ ػراة ال ػػر السم ػػؿ ذ
وارج امل تد ؤ)ء ا)زواج الر اف الماتف الماتسب لالمراة و المازؿ ورمتا اباتااػت ذ وتػد احلػؿ ػذا الػراي المرلبػ
اليتمس وبوزف مرجا ع%50,;9ن.
جدو رقم (ٌ )5وضح اثار عم المراة على التنشئة االجتماعٌة لالبناء
التكرارات
ت اثار العم على التنشئة االجتماعٌة
لالبناء
-5
-7
-3
-4
-5

التكرار
المرجح

الوزن
المرجح

376

42,33

1

%23,00

5
5
4
0

نعم

نوعا ما

98

37

8

50

19

541

55
51
55

23
47
47

%23,33 528
%33,200 584
%30,11 580

عدم البقاء لفترة فوٌلة فً المنز
مع االبناء
74
االعتماد على االخرٌن فً تربٌة
ورعاٌة االبناء
65
عدم التواص مع المدرسة
صعوبة التحصٌ الدراسً لالبناء 45
41
تمتع االبناء باالستقاللٌة واالعتماد
على النفس
525
المجموع

ال

تعرفر ب

1309 149 543

لوتا باتاتت جدوؿ رتـ ع5ن ا ـ ا)ثتر الملرلب لسمؿ المػراة مالػر اللاشػا ا)جلمتماػ )باػتء الاسػتء السػتمتت فػي
ماا البحث مرلب حسب ا مالات وطب آ لالوزف المرجا لات ومالر الاحو ا)لي :
22

 -1مدـ الب تء لمدة طواال في المازؿ م ا)باتء  :اف ااشغتؿ المراة في السمؿ يػترج مازلاػت سػوؼ ا الػؿ مػف فلػرات
ب تاات دايؿ المازؿ م اباتاات ذ وتد احلؿ ذا ا)ثر المرلب ا)ولر وبوزف مرجا ع%:9,33ن.

 -0ا)ملمتد مالر ا)يراف في لربا ورمتا ا)باتء :اف يػروج المػراة الػر السمػؿ وب تااػت يػترج

مازلاػ ػػتول لرات طواال ػ ػ تػ ػػد اجبر ػػػت مالػػػر لػ ػػرؾ اباتااػػػت لػػػد ا الاػ ػػت او ا ػ ػػؿ زوجاػ ػػت لرمػ ػػتالاـ اثاػ ػػتء ناتباػ ػػت ممػ ػػت تػ ػػد

ااوف لػى اثػر سػالبي مالػر اللاشػا ا)جلمتماػ لتباػتء بسػبب ا)يػلتؼ فػي اسػتلاب اللاشػا ا)جلمتماػ ذ وتػد احلػؿ
ذا ا)ثر المرلب الثتاا وبوزف مرجا ع%9;,55ن.

 -3مػػدـ اللواصػػؿ مػ المدرسػ  :ارجػ مػػدـ لواصػػؿ ا)ـ الستمالػ مػ المدرسػ لملتبسػ المسػػلو السالمػػي )باتااػػت و
تاؽ الوتػت الملػتح لػداات حاػث اااػت ناػر تػتدرة مالػر لاظػاـ وتلاػت لاللوفاػؽ بػاف مطتلػب الباػت ومطتلػب المؤسسػ
اللي لسمؿ فاات ذ وتد احلؿ ذا ا)ثر المرلب الثتلث وبوزف مرجا ع%98,88ن.

 -5ص ػػسوب اللحص ػػاؿ الد ارس ػػي لتبا ػػتء :ما ػػدمت لواجػ ػى ابا ػػتء المػ ػراة الستمالػ ػ بس ػػض المش ػػتاؿ والص ػػسوبتت داي ػػؿ
المدرس مثػؿ بػتتي اتػراااـ مػف الطالبػ فػتااـ )اجػدوف مػف امػد اػد المسػتمدة والسػوف واف وجػدت فتااػت لاػوف فرداػ

ومالػػر فلػرات زمااػ طواالػ وبتللػػتلي لاػػوف تػػسا وناػػر تػػتدرة مالػػر لح اػػؽ ا ػػدافات المرجػػوة ذ وتػػد احلػػؿ ػػذا ا)ثػػر
المرلب الرابس وبوزف مرجا ع%88ن.

 -5لمل الباتء بت)سل تلا وا)ملمتد مالر الا س  :لباف مف يتؿ اجتبتت فا مف الاستء الستمتت في ماا
البحث اف اباتااف الملسوف بت)سل تلا وا)ملمتد مالر الا س وذلؾ مف يتؿ اسلستالاـ بمصتدر اير

ات)صدتتء او ا)تترب او المدرساف مادمت لواجااـ بسض المصتمب او المشاتت ذ وتد احلؿ ذا ا)ثر
المرلب اليتمس وبوزف مرجا ع%85,11ن.
جدو رقم (ٌ )4وضح أهم المشكالت التً ٌعانً منها ابناء المراة العاملة
التكرارات
ت المشاك التً ٌعانً منها االبناء
-1
-5
-5
-4
-0
-3

عدم الشعور بالثقة واالمان
الشعور بالعزلة واالنفواء
سوء التغذٌة
تكرار سنوات الرسوب
تمرد االبناء وعدم التزامهم
بتوجٌهات االسرة
كثرة المشاجرات والخالفات مع
االخرٌن
المجموع

التكرار
المرجح

الوزن
المرجح
%40,00
%41,55
%25,44
%30,11
%43,55

0
3
1
5
4

%04,44

5

نعم
15
10
54
41
52

نوعآ ما
21
13
60
05
55

ال
107
120
29
47
96

194
177
511
580
515

54

41

68

552

23

الترتٌب

لوت ػػا باتا ػػتت ج ػػدوؿ رت ػػـ ع5ن ا ػػـ المش ػػاتت الل ػػي اس ػػتاي ماا ػػت ابا ػػتء المػ ػراة الستمالػ ػ ف ػػي مااػ ػ البح ػػث مرلبػ ػ حس ػػب
ا مالاتوالوزف المرجا لات ومالر الاحو اللتلي

 -1سػػوء اللغذاػ :ل ػػدجتءت اجتبػ فاػ مػػف الاسػػتء السػػتمتت فػػي مااػ البحػػث مؤاػػدة اف اباػػتااف اسػػتاوف مػػف سػػوء اللغذاػ

ذحاث اف يروج المراة لالسمؿ وناتبات مف مازلات ل لرات طواال تد اجبر ت مالػر لػرؾ اباتااػت لػد

ا)يػراف ات الاػت او ا ػؿ

زوجات لالساتا باـ ورمتالاـ ممت اساس ذلػؾ سػالبآ مالػر اتبػتؿ ا)ط ػتؿ مالػر لاػتوؿ الطسػتـ ممػت اػؤدي الػر اصػتبلاـ بسػوء
اللغذا ذ وتد احلالت ذه المشاال المرلب ا)ولر وبوزف مرجا ع%90,55ن.

وتلاػت

 -0لارار ساوات الرسوب  :اف اا ػػشغتؿ المراة في ممالات وتاؽ وتلات اؤدي الػر مػدـ م ػدرلات مالػر لاظػاـ

واللوفاػؽ مػػتباف ملطالبػتت الماػػزؿ وملطالبػػتت السمػؿ وبتللػػتلي مػػدـ للبػ المسػػلو السالمػي )باتااػػت ممػػت اسػرض ا)باػػتء الػػر
مشاال لارار ساوات الرسوب ذ وتد احلالت ذه المشاال المرلب الثتاا وبوزف مرجا ع%85,11ن.

 -3اثػرة المشػػتجرات واليتفػػتت مػ ا)يػراف  :اف مػػدـ للبػ ا)باػػتء مػػف تبػػؿ ا)بػػواف ويصوصػػآ ا)ـ تػػد اػػؤدي باػػـ الػػر

رف ػ ػ السػ ػػوء وبتللػ ػػتلي ااح ػ ػرافاـ مػ ػػف ال ػ ػػاـ وا)يػ ػػتؽ ا)جلمتما ػ ػ السػ ػػتادة فػ ػػي المجلم ػ ػ ومااػ ػػت احل ػ ػراـ ا)ي ػ ػراف ومػ ػػدـ
اللشػػتجر وابػػذ اليتفػػتت ذ وتػػد ااػػدت فا ػ مػػف الاسػػوة السػػتمتت فػػي ماا ػ البحػػث اف اباػػتء ف اسػػتاوف مػػف مشػػاال اث ػرة
المشتجرات واليتفتت م ا)يراف ذ وتد احلالت ذه المشاال المرلب الثتلث ذ وبوزف مرجا ع%5:,::ن.

 5لمرد ا)باتء ومدـ اللزاماـ بلوجااتت ا)سرة وتد احلالت ذه المشاال المرلب الرابس وبوزف مرجا ع%5;,33ن.
 -5مشاال مدـ الشسور بتلث وا)متف ذوتد احلالت المرلب اليتمس وبوزف مرجا ع%55,55ن.

 -8مشاال الشسور بتلسزل وا)اطواء ذ وتد احلالت المرلب الستدس وبوزف مرجا ع%51,33
جدو رقم (ٌ )0وضح دور المراة العاملة فً ح المشكالت التً ٌعانً منها االبناء
التكرار الوزن
التكرارات
دور المراة العاملة فً ح
المرجح المرجح
ت المشاك التً ٌعانً منها ابنائها
ال
نعم نوعآ ما
52

51

 -1استشارة بعض من زمٌالتها او
صدٌقاتها فً ح المشاك
1
%44,55
523
15 01
43
 -5العم والتعاون من زوجها
0
%42,22 510
154 52
13
 -5فلب العون والمساعدة من قب
بعض االه واالقارب
5
%04,44 530
25 41
52
 -4العم على ح المشكلة لوحدها
5
%24,44 550
54 32
03
 -0تترك ح المشكلة لزوجها دون
التدخ
1445
535 555 550
المجموع
راضح الات تعج اأ فقن ( ) 5اف تعمفتة فل دأ تعمشا أ تعرل يالل ملكا تال لا ,مفر اة دقاب تهم ركاا اط ااو عماازس
ت عمفجح عكا ايم تعلدا تالرل :

24

45

543

%00,55

الترتٌب
4

 -5السمؿ واللستوف م الزوج  :ل د اجتبت فا مف الاستء الستمتت في مااػ البحػث مالػر اااػف السػتوف مػ ازواجاػف فػي

ااجػػتد الحال ػػوؿ الماتسػػب لالمش ػػاتت الل ػػي اسػػتاي ماا ػػت ابا ػػتااف ذ وذلػػؾ م ػػف يػػتؿ د ارسػػ اس ػػبتب ػػذه المش ػػاتت واا اػ ػ
اللستمؿ مسات ذ واسد ذا الدور مؤشر ااجتباآ للمتسؾ ا)سرة مف جا ذ ودمـ مف الزوج وا)سرة لسمؿ المراة
اير ذ وتد احلؿ ذا الدور المرلب ا)ولر وبوزف مرجا ع%:5,00ن.

مف جا

 -0ل ػػرؾ حػ ػػؿ المشػ ػػاال لالػ ػػزوج دوف اللػػػديؿ  :اف ااشػ ػػغتؿ الم ػ ػراة فػ ػػي ممالاػ ػػت يػ ػػترج الما ػػزؿ ومػ ػػدـ لػػػوفر الوتػ ػػت الػ ػػتزـ
لا ػ ػػت لاللستم ػ ػػؿ مػ ػ ػ المش ػ ػػتاؿ الل ػ ػػي اس ػ ػػتاي ماا ػ ػػت اباتاا ػ ػػت ا ػ ػػدفست ال ػ ػػر ل ػ ػػرؾ ػ ػػذا ا)م ػ ػػر ال ػ ػػر ال ػ ػػزوج ولحماال ػ ػػى مس ػ ػػؤولا

وبػوزف

اللصرؼ دوف اللديؿ مف جتابات ذ واسد ذا مؤشر سػالباآ مالػر ا)ـ ذ وتػد احلػؿ ػذا الػدور المرلبػ الثتااػ
مرجا ع%95,55ن.

 -3السمػػؿ مالػػر حػػؿ المشػػاال لوحػػد ت  :ل ػػد اجتبػػت فا ػ م ػف الاسػػتء السػػتمتت فػػي ماا ػ البحػػث اااػػف احػػتولف فػػي البداا ػ
ا)ملمػػتد مال ػػر يب ػرالاف وما ػػترالاف فػػي ح ػػؿ المشػػاتت الل ػػي اسػػتاي ماا ػػت اباػػتااف ذ وت ػػد احلػػؿ ػػذا الػػدور المرلبػ ػ
الثتلث وبوزف مرجا ع%5:,::ن .

-5اسلشػػترة بسػػض الػػزماتت والصػػدا تت ذ ل ػػوـ بسػػض الاسػػتء السػػتمتت بتسلشػػترة زمػػاتلاف ذاو صػػدا تلاف فػػي ااجػػتد
الحالوؿ لالمشػاتت اللػي اسػتاي مااػت اباػتااف ممػف لػدااف يبػرات فػي اللستمػؿ مػ مثػؿ ػذه المشػاتت ذ وتػد احلػؿ ػذا
الدور الرابس وبوزف مرجا ع%55,33ن.

 -5طالب المستمدة والسوف مف تبؿ ا) ؿ وا)تترب :وتد احلؿ ذا الدور المرلب اليتمس وبوزف مرجا ع%59,99ن.
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جدو رقم (ٌ )3وضح اثار عم المراة على االسرة
التكرار
التكرارات
ال المرجح
اثار عم المراة على االسرة
نعم نوعآ ما
زٌادة دور ونفوذ المراة فً
شؤون االسرة
صعوبة التوفٌق بٌن متفلبات
البٌت ومتفلبات العم
عدم مقدرة االسرة على اداء
وظائفها
صغر حجم االسرة
زٌادة االنفاق المادي فً االسرة
ظهور المشاك والخالفات
الزوجٌة
المجموع
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50
30

33
43
52

554
555
511

%43,22
%21,22
%33,11

52

53

44

545

%04

25

1
5
0

لوتا باتاتت جدوؿ رتـ ع8ن ا)ثتر الملرلب لسمؿ المراة يترج المازؿ مرلب حسب ا مالات وطب آ لالوزف المرجا لات
ومالر الاحو ا)لي :

 -1صغر حجـ ا)سرة  :اسلبر يروج المراة لالسمؿ مف السوامؿ ا)ستسا اللي احدثت بسض اللغاارات مالر ا)سرة
ذفظروؼ واوتتع المراة الستمال اسامت في لغارولحوؿ ا)سرة الل الادا ذات ا)مداد الابارة الر ا)سرة الحداث
الاووا ذات الحجـ الصغار ذ وتد احلؿ ذا ا)ثر المرلب ا)ولر وبوزف مرجا ع%91,99ن.

 -0زاتدة دوروا وذ المراة الستمال في شؤوف ا)سرة :اف يروج المراة لالسمؿذ واسل تلات ا)تلصتدي الذي اد
مشترا الرجؿ في ا)ا تؽ المتدي لتسرة ممت امطر لالمراة دو اًر وا وذاً في اللديؿ في الاثار مف شؤوف ا)سرة ذ

اف اتات الحاتة ا)سرا
مرجاع%8;,99ن.

للوتؼ مالر راي الزوج ف ط ذوتد احلؿ

ذا الدور المرلب

الثتاا

الر
بسد

وبوزف

 -3زاتدة ا)ا تؽ المتدي في ا)سرة :اف ملطالبتت ا)سرة في الوتت الحتتر واللطور الذي شادلى ا)سواؽ مف يتؿ
وجود السداد مف السال سواء ا)سلاتاا او المازلا ولوفر الساول الا دا الملألا مف الديؿ الشاري لالمراة الستمال
بت)تتف لالديؿ الشاري لالزوج اد

الر زاتدة ا)ا تؽ المتدي لتسرة ذوتد احلؿ ذا ا)ثر المرلب الثتلث وبوزف

مرجا ع%8;,11ن .

اف ااشغتؿ المراة بسمالات يترج المازؿ اد

 -5صسوب اللوفاؽ باف ملطالبتت البات وملطالبتت السمؿ :

م درة المراة الستمال مالر لاظاـ الوتت الملتح لات ومدـ ا)سل تدة مف ذلؾ الوتت اظر لاثرة ملطالبتت المازؿ

ا)باتء ولاشالاـ ا)جلمتما مف جا وملطالبتت السمؿ مف جا اير ذ وتد احلؿ ذا ا)ثر المرلب
وبوزف مرجا ع %89,33ن.

الر مدـ
ورمتا
الرابس

 -5ظاور بسض المشاتت واليتفتت الزوجا :اف ناتب المراة الستمال مف مازلات ول لرات طواال بسبب السمؿ تد اؤدي
الر مدـ م درة المراة الستمال

مالر لالبا ملطالبتت بالات اوزوجات و تد اؤدي ذابتللتلي الر ظاور بسض المشاتت

واليتفتت الزوجا دايؿ ا)سرة ذوتد احلؿ ذا ا)ثر المرلب اليتمس وبوزف مرجا ع%55ن.

 -8مدـ م درة ا)سرة مالر اداء وظتا ات :وتد احلؿ ذا ا)ثر المرلب الستدس وبوزف مرجا ع%5;,99ن.
جدو رقم (ٌ )2وضح المشاك التً تعانً منها المراة العاملة
الوزن الترتٌب
التكرار
التكرارات
المرجح
ال المرجح
ت المشاك التً تعانً منها المراة العاملة نعم نوعآ ما
-1
-5
-5
-4
-0

32
24
43
14

عدم وجود دور حضانة
التعب واالرهاق الذي ٌصٌب المراة
الرجوع المتاخر من العم
المضاٌقات والتحرش من قب الرجا
وباالخص مدراء الوحدات االدارٌة
زٌادة االنفاق المادي على متفلبات االناقة 34
26

04
43
53
44

53
55
55
44

554
500
532
554

%20,11
%24,44
%41,00
%05

3
5
1
2

34

14

505

%22,22

0

 -3التوجد مشاك
 -2مشكلة السكن
 -4عدم وجود مراكز متخصصة لرعاٌة
النساء العامالت من االمهات والحوام
المجموع

11
33
23

155 13
4
25
50 43

144
531
504

%41,22
%45,55
%24,33

4
5
4

لوتا باتاتت جدوؿ رتـ ع9ن المشاتت اللي لستاي ماات المراة الستمال مرلب حسب ا مالات وطب آ لالوزف المرجا
لات ومالر الاحو ا)لي :

 -1مشاال الرجوع الملتير مف السمؿ ذحاث احلالت ذه المشاال المرلب ا)ولر وبوزف مرجا ع%1:,55ن.

 -0مشاال الساف ذ حاث احلالت ذه المشاال المرلب الثتاا وبوزف مرجا ع%:1,00ن.

 -3مشاال اللسب وا)ر تؽ الذي اصاب المراة الستمال الاج واجبتلات في المازؿ مف جا وممالات يترج المازؿ مف جا
اير ذ وتد احلالت ذه المشاال المرلب الثتلث وبوزف مرجا ع %9:,::ن.

 -5مدـ وجود مرااز رمتا مليصص لرمتا الاستء الستمتت مف ا)ماتت والحوامؿ ذحاث احلالت ذه المشاال المرلب
الرابس وبوزف مرجا ع%9:,88ن.

 - -5مشاال ا)ا تؽ المتدي مالر ملطالبتت ا)اتت والمثؿ ذلؾ في زاتدة البذخ وا)سراؼ مالر مواد اللجماؿ
وا)اسسوارات والسطور ذوتد احلالت ذه المشاال المرلب اليتمس وبوزف مرجا ع%99,99ن.

 -8مشاال مدـ وجود دور حتتا ذ حاث احلالت ذه المشاال المرلب الستدس وبوزف مرجا ع%95,11ن.
 -9مشاال المتتا تت واللحرش مف تبؿ الرجتؿ وبت)يص المدراء ذ حاث احلالت ذه المشاال المرلب الستبس وبوزف
مرجا ع%50ن.

 -:اجتبت فا تالاال مف الاستء الستمتت في ماا البحث اااف )استااف مف اا مشتاؿ وتد احلالت ذه ا)جتب المرلب
الثتما وبوزف مرجا ع%51,99ن.
جدو
ت
-1
-5
-5

رقم (ٌ )4وضح رأي ازواج النساء العامالت فً عٌنة البحث فً خروجهن للعم
التكرار النسبة المئوٌة
رأي الزوج
%00,52
32
مؤٌد خروج المراة للعم بدرجة عالٌة
%50,04
45
مؤٌد خروج المراة للعم بدرجة متوسفة
%3,53
11
رافض خروج المراة للعم
%155
*151
المجموع

اتحظ مف باتاتت جدوؿ رتـ ع:ن اف اسب ع %55,39ن مف ازواج الاستء الستمتت في ماا البحث اؤادوف
يروج زو جتلاـ لالسمؿ ذ وتد ااوف لأ ااد ـ ذا راج الر سبب امل تد ـ اف يروج المراة لالسمؿ ساست ـ في رف

المسلو ا)تلصتدي لتسرة ممت اؤدي الر سد احلاتجتت ا)سرة الترورا ويتص في حت)ت الزواج الحداثذ
27

باامت لؤاد اسب ع%35,55ن مف ازواج الاستء الستمتت في ماا البحث يروج زوجتلاـ الر السمؿ بدرج ملوسط

ذ وتد ارج سبب ذا اللأااد الر امل تد ؤ)ء ا)زواج بتف المراة تد لواجى بسض المشتاؿ في السمؿ اللي تد لؤثر
مالر دور ت في المازؿ اتـ ومربا وبتللتلي )لسلطا اللوفاؽ باف ملطالبتت السمؿ وملطالبتت المازؿ ذ في حاف اف

اسب تالاال مف ازواج الاستء الستمتت في ماا البحث واللي ل در بػع;%;,1ن ارفتوف يروج زوجتلاـ الر السمؿ
ذ وتد ارج سبب رفتاـ الر امل تد ـ اف الماتف الماتسب لالمراة و مازلات والسمؿ مالر لربا ولاشا اط تلات
وال اتـ بدور ت في ا)سرة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ٌالحظ ان اعداد االزواج اق من الزوجات فً عٌنة البحث وذلك لوجود نساء عامالت فً عٌنة البحث هن من االرام

والمفلقات

جدو رقم (ٌ )3وضح راي ازواج النساء العامالت فً عٌنة البحث لالثار المترتبة لعم المراة على النساء العامالت
توجد التكرارات النسبة الوزن
توجد
توجد
الجواب
المرجحة المئوٌة النسبً الترتٌب
بدرجة بدرجة
بدرجة
االثار المترتبة على عم المراة
كبٌرة متوسفة منخفضة
ت
التعب واالرهاق الذي ٌصٌب
5
24,35 13,55 525
53
53
03
-1
الزوجة

-5

اعتماد الزوجة على االخرٌن فً
رعاٌة وتربٌة ابنائها

35

52

55

22,34 13,35 545

1

-5

القاء الكثٌر من االعباء والمهام
الملقاة على عاتقها على الزوج

45

50

44

33,11 14,10 545

4

-4

عدم مقدرتها على التوفٌق بٌن
متفلبات العم ومتفلبات المنز

03

45

55

23,40 13,40 523

5

-0
-3

ظهور المشاك والخالفات االسرٌة

51
53

13
50

21
35

00,34 11,31 555
35,50 15,40 514

3
0

52

50

33

00,53 11,23 555

2

515

555

511

عدم تتبع االبناء وباالخص
الواجبات المدرسٌة

 -2زٌادة حجم االنفاق واالستهالك
االسري

1333

لوتا باتاتت جدوؿ رتـ ع;ن راي ازواج ) الستمتت في ماا البحث حوؿ ا)ثترالملرلب لسمؿ المراة مالر الاستء
الستمتت مرلب حسب ا مالات وطب آ لالوزف المرجا لات ومالر الاحو ا)لي :

 -1املمتد الزوج مالر ا)يراف في لربا ورمتا ا)باتء :وتد حصؿ ذا الراي مالر المرلب ا)ولر وبوزف اسبي
مرجا ع%99,8:ن.

 -0مدـ م درلات بتللوفاؽ باف ملطالبتت البات وملطالبتت السمؿ :حاث اف المراة الستمال مالاات واجبتت واظتـ ممؿ

اجب اف لاللزـ بى دايؿ المؤسس اللي لسمؿ بات مف اتحا ذ ومف اتحا اير مالاات اللزاـ لجته اسرلات مف يتؿ

28

لوفار ا)حلاتجتت الترورا
ع%98,:5ن.

ذا الراي مالر المرلب

)باتاات وزوجاتذ وتد حصؿ

الثتاا

وبوزف اسبي مرجا

 -3اللسب وا)ر تؽ الذي اصاب الزوج :اف اللسب وا)جاتد الذي لشسر بى المراة بسد يروجات مف السمؿ تد ااساس

سالبتً مالر مدـ م درلات مالر ملتبس شؤوف المازؿ والمشتاؿ اللي تد استاي ماات ا)باتء ذ وبتللتلي فتف اثا ار مف

ا)مور دايؿ ا)سرة سوؼ لحدث الاج ا) متؿ والتمبت)ت مف تبؿ المراة الستمال ذ وتداحلؿ ذا الراي المرلب
الثتلث ذ وبوزف اسبي مرجاع%95,;3ن.

 -5ال تء الاثار مف الماتـ وا)مبتء المال تة مالر متل ات مالر الزوج  :وتد ارلبط ذا ا)ثر بمجموم ا)ثتر الستب
واللي ماات ظروؼ السمؿ وملطالبتلى وملطالبتت الشؤوف المازلا ومدـ لوفر الوتت الاتفي لداات بت)تتف الر

اللسب وا)ر تؽ اؿ ذلؾ تد ادف المراة الر الليالي مف بسض مسؤلاتلات وال تاات مالر الزوج ذ وتد احلؿ
ذاالراي المرلب لرابس ذ وبوزف اسبي مرجا ع%88,1ن.

 -5مدـ للب ا)باتء وبت)يص الواجبتت المدرسا  :اظ اًر لتاؽ وتت المراة الستمال ف د الرلب مالر ذلؾ مدـ ملتبس
المسلو السالمي )باتاات مف جا ذ ومدـ م درلات بتجراء الزاترات لمدارس اباتاات لم تبال مدرسااـ مف

جا ايرىممت اؤثر سالبتً مالر مسلوا ـ الدراسي ذ وتد احلؿ
ع%81,15ن.

ذا الراي المرلب اليتمس وبوزف اسبي مرجا

 -8ظاور المشتاؿ واليتفتت ا)سرا :اف يروج المراة الر السمؿ تد الرلب مالاى في بسض ا)حاتف ظاور بسض
اليتفتت ا)سرا باف الزوج والزوج حوؿ بسض ا)مور الملسال

بت)باتء او بت)ا تؽ ا)سري او ملطالبتت ا)سرة

بصورة متم ذ وتد احلؿ ذا الراي المرلب الستدس وبوزف اسبي مرجا ع%55,85ن.

 -9زاتدة حجـ ا)ا تؽ ا)سري :اف يروج المراة الر السمؿ الطالب ماات ا) لمتـ بمظار ت اليترجي امتـ زماتلات

في السمؿ ذ امت ااات للتثر براي زماتلات بتتلاتء افتؿ السال الموجودة في ا)سواؽذبت)تتف الر ااات )لالـ
بوت

يط لمازااا ا)سرة امل تداً ماات اف مشترالات في لاتلاؼ ا)سرة ا)تلصتدا امااات مف اللوس

في

اشاتؿ ا)ا تؽ اعسريذ وتد احلؿ ذا الراي المرلب الستبس وبوزف اسبي مرجا ع;%55,ن.
جدو رقم (ٌ )15وضح اهم مقترحات النساء العامالت فً عٌنة البحث للتخفٌف من ضغوف العم على المراة العاملة
النسبة
المئوٌة
التكرار
المقترحات
ت
-1
-5
-5
-4

تخفٌض ساعات العم
بناء دور حضانة ورٌاض لالففا
فً المؤسسة التً تعم فٌها المراة
تقلٌ سنوات الخدمة واحالتها على
التقاعد بوقت مبكر
حصر عم المراة فً مجاالت معٌنة
29

%51,55 55
%15,33 13
55

%55

%15,33 13

تتالئم مع قدراتها
%15
10
 -0انشاء مراكز الرعاٌة الصحٌة للمراة
وخصوصا ً النساء العامالت الحوام
%50,55 54
 -3العم على توفٌر السكن المالئم
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــجموع
راضح الات ج اأ فقن ( )51مارفدات تعلقا ,تعيامالت فل ي لة تع دث داأ تعرغمب يم تالثاف تعمرفر ة يم يمأ
تعمفتة مفر ة دقب تهم ركا مس اجكة لظفهس ايم تعلدا تالرل :
 -5راف ف تعق س تعمالئن  ,د ث رير ف مش مة تعق س مس تعمشا أ تعفئ قة تعرل ريالل ملكا افة فئات تعمجرمع تعيفتقل
يماما د افئة ماظ تعاطاع تعيان خ ا اد ,اق ش مت لق ة تعلقا ,تعيامالت فل ي لة تع دث تعماترل طاع س راف ف
تعق س تعمالئن ()%75,33مس ي لة تع دث .
 -7رخفاااا ع قااااايات تعيمااااأ  ,د ااااث اااان ل بعااااك تعاااا يااااا ة تعملاااازأ اقاااات م ااااف ممااااا قاااااي تعماااافتة تعا ااااان
اتج اركا تعملزع ة اتعيمأ يم راف ف تدر اجات ت لائكا اتقفركا  ,اقا شا مت لقا ة تعلقاا ,تعيماالت فال ي لاة تع داث
تعماترل طاع س رخف ع قايات تعيمأ داتعل ()%75
 3رام أ قلاتت تعخ مة اتداعركا يم تعرااي فل اقت م ف مع تعد اأ يم جم ع دااقكا اممة يم تس رن بعك
اممة اس تعضغط مس تعمنققة تعرل ريمأ كا تعمفتة  ,اق ش مت تعلقا ,تعيامالت فل ي لة تع دث تعماترل
دف ة
رام أ قلاتت تعخ مة داتعل (. )%71,33
طاع س
 -4لا ,اف ف اع تالطفاأ اتعدضالة فل تعمنققات تعرل ريمأ ف كا تعلقا ,مما قاي ها يم مرا ية ت لائكا مس لاد ة
اي ن تاليرما يم تالخف س فل رف ة افيا ة ت لائكا  ,اق ش مت لق ة تعلقا ,تعماترل طاع س لا ,اف ف اع
تالطفاأ اتعدضالة داتعل ()%57,66
كا اعيمأ فل منقققات تعرف ة اتعريم ن تا
 -5د ف يمأ تعمفتة فل مجاالت مي لة ررالئن اق فتركا تعرل رر
تعمنققات تع د ة تا تعمنققات تعرل ررالئن مع ط ية اشخ ة تعمفتة اق ش مت تعلق ة مس تعلقا ,تعماترل طاع س
د ف يمأ تعمفتة فل مجاالت مي لة داتعل %51,66مس دجن ي لة تع دث مس تعلقا ,تعيامالت .
 -6تلشا ,مفت زت عفيا ة تع د ة عملقا ,تعيامالت تعداتمأ اق ش مت لق ة تعلقا ,تعيمالت تعماترل طاع س الشا ,هبه
تعمفت ز داتعل  %51مس تعلقا ,تعيامالت فل ي لة تع دث .

النتائج العامة
ـ ــــ ـ ــ
عا را مت تع فتقة تع ي ة لرائج ملكا :
تاال  -راث ف يمأ تعمفتة يم تعرلشئة تالجرماي ة .
 -5عا را مت تع فتقة تع تس خفاج تعمفتة تع تعيمأ قا ج فها يم تع اا  ,اعفرفتت طا مة خافج
تعملزأ مما نثف قم ا د يم اظائفكا تخأ تعملزأ كن ازاجة ا بعك ق نثف يم تعرفايأ تالقفل ما س
تالن ات لائكا ا اعراعل قا ن ل تع اجا تعرف ك تالقفل .
 -7تس خفاج تعمفتة تع تعيمأ قا فغمكا يم رفك ت لائكا ع ى تالهأ تا تهأ زاجكا عفيا ركن
اخ ا ا د تعلقا ,تعيامالت تعماعرل الراج فل ملاطق ق لاهس تف عمدضالة تا ف اع عالطفاأ ا اعراعل
اس عه راث ف ف يم رلشئة ارف ة تال لا ,ق ب تخرال تقاع ب تعرلشئة ما س تقفة
فاس بعك قا
تعطفأ اتالقفة تعرل رفك ف كا عفيا ره .
 -3مس تعلرائج تعرل را مت عكا تع فتقة داأ راث فيمأ تعمفتة يم تعرلشئة تالجرماي ة عال لا ,هل ي ن
تقرطاية تعمفتةيم رر ع تعمقراى تعيممل عال لا ,ابعك عي ن اجا تعاقت تع افل ع ى تعمفتة تعياممة
ثال ا د – تعمشا أ تعرل يالل ملكا ت لا ,تعمفتة تعياممة  :عا را مت تع فتقة تع تس ت لا ,تعمفتة تعياممة يالاس مس
مشا أ ي ة تهمكا ( قا ,تعرغب ة ,ر فتف قلاتت تعفقاب  ,ثفة تعخالفات اتعمشاجفتت مع تالخف س ,
تعرمف اي ن تالعرزعن راج كات تالقفة ).
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ثاعثا د – تالثاف تعمرفر ة عيمأ تعمفتة يم تالقفة  :عا را مت تع فتقة تع لرائج ي ة داأ راث ف يمأ تعمفتة يمة تالقفة
ملكا :
 -5غف دجن تالقفة  :د ث رضطف تعمفتة تعياممة تع رام أ ي تعاال تت تخأ تالقفة ارام ص دجن
تالقفة در رقرط ع تعراف ق س مرطم ات تعيمأ مس جكة امرطم ات تعملزأ مس جكة تخفى .
 -7ز ا ة لفاب ا اف تعمفتة تعيممة فل ت تفة شناس تالقفة  ,د ث تس تقراال تعمفتة تقر ا ا د امشاف ركا فل
راف ف تعر اع تعما ة عالقفة قا ز مس م الركا تخأ تالقفة ا اعراعل ن ل تع ز ا ة لفابها .
 -3ز ا ة تاللفاق تالقفل.
 -4ثفة تعمشا أ اتعخالفات تعزاج ة .
فت يا د -تالثاف تعمرفر ة عيمأ تعمفتة يم تعمفتة تعياممة :
 -5تعريب اتالفهاق .
 -7ي ن ما فة تعمفتة اعراف ق س مرطم ات تعيمأ امرطم ات تعملزأ.
 -3تعريفع تع تعردفش مس ق أ تالخف س فل منققات تعيمأ اخ ا ا د مس ق أ تعم فت.,
 -4تعيا ة تع تعملزأ ااقات مراخفة ق ب تعراخف فل تعمنققة تعرل ريمأ كا .
 -5ي ن ما فة تعمفتة تعياممة يم رر ع تعمقراى تعيممل عال لا. ,
خامقا د – فتل تزاتج تعلقا ,تعيامالت فل ي لة تع دث داأ خفاج زاجاركن تع تعيمأ  :عا را مت تع فتقة تع
تخرال فتل تالزاتج داأ خفاج زاجاركن تع تعيمأ ايم تعلدا تعراعل .
 -5عا ش مت لق ة تالزاتج عملقا ,تعيامالت فل ي لة تع دث تعب س أ ات خفاج تعمفتة تع تعيمأ داتعل
(.)%55,32
 -7ش مت لق ة تالزاتج فل ي لة تع دث تعب س الت فجة رك هن مراقطة داأ خفاج تعمفتة تع تعيمأ
داتعل (.)%35,54
 -3ش مت لق ة تالزاتج تعفتفض س خفاج تعمفتة تع تعيمأ داتعل (.)%9,19

التوصيات والمقترحات
عا را أ تع ادث مس خالأ تع فتقة تع مجماية مس تعمارفدات اتعرا ات اتعرل م س تس رقاهن فل اضع تعخطط
تعملاق ة عمرغمب يم تعمشا أ اتالثاف تعمرفر ة يم خفاج تعمفتة تع تعيمأ اهل يم تعلدا تالرل :
 -5تعيمأ يم تلشا ,اف تعدضالة اف اع تالطفاأ تخأ تعمنققة تعرل ريمأ ف كا تعمفتة مما قاهن بعك مس رخف
تعضغاط تعرل ريالل ملكا تعمفتة ق ب ت ريا ها يس ت لائكا ا بعك قاهن فل ففع فا,ة تعمفتة تعياممة فل ت ت ,تال اتف
اتعمقئاع ات تعمطما ة ملكا .
 -7تعرا يم ماق تال اس تعقماا ة اتعيف تالجرمايل مس خفاج تعمفتة تع تعيمأ اتعمشاف ة فل لا ,تعمجرمع
ارلم ره مما قاهن فل تيطا ,تعمفتة تع تفع يم تعمشاف ة اتعيمأ مس جكة اتالعرزتن اعرياع ن تع ل ة اتعيا تت اتعرااع
مس جكة تخفى.
 -3تعيمأ يم ففع ايل تعمجرمع مقاعة ز ا ة تالقركالك تالقفل مس خالأ تقرخ تن اقائأ تاليالن تعمخرمفة ا بعك
فة ع ل م س راج ه
مس خالأ يا تعل اتت اتعمنرمفتت اخ ا ا د فل تعمنققات تعرل ريمأ ف كا تعلقا ,اي ت
تعقركالك اتعيمأ يم رال له ما رالئن اتعمقراى تالقر ا ل عالقفة مس جكة اتالاضاع تالقر ا ة تعميا فة مس
جكة تخفى.
 -4تعيمأ يم رام أ قايات تعيمأ عممفتة تعياممة اخ ا ا د تعمفتة تعياممة تعرل ع كا ت لا, ,ع ل ررم س تعمفتة تعياممة
اعراف ق س مرطم ات تعمنققة تعرل ريمأ كا مس لاد ة امرطم ات تقفركا مس لاد ة تخفى .
 -5تعرا يم تس ريمأ تعمفتة فل مجاالت ررلاقب مع ط يركا اق فتركا تعرل رنهمككا عميمأ فل هبت تعمجاأ ع ل
رقرط ع ت عمفتة را ن تفضأ تاللجازتت فل هبه تعمجاالت ما قاهن فل ففع مشاف ة تعمفتة تعياممة فل لا ,ارلم ة
تعمجرمع .
 -6تعيمأ يم يا تعمنرمفتت عممفتة تعياممة يم تس اس رلظ مكا مس ق أ تعا ا تت تعلقا ة فل مخرم ازتفتت
تع اعة امنقققات تعيمأ جالب ملظمات تعمجرمع تعم لل تعلقا ة  ,ابعك عميمأ يم ملاقشة تهن تعمشا أ ترل ريالل
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تعضغاط تعرل رريفع عكا تعمفتة تعياممة لر جة

ملكا تعمفتة تعياممة ااضع تعدماأ تعملاق ة تعرل رقاهن فل رخف
. خفاجكا تع تعيمأ
 ضفافة تس ركرن تعمنققات تعرل ريمأ ف كا تعمفتة يم تي ت ارا ن تع فتمج اتعخ مات تالجرماي ة اتعرفف ك ة-2
اتعثااف ة عممفتة تعياممة اتقفركا مما قاهن فل تعرام أ مس ضغاط تعيمأ تع ام ة تعرل رريفع عكا تعمفتة تعياممة مس
.جكة ا ز تلرمائكا ااالئكا عممنققة تعرل ريمأ ف كا مس جكة تخفى

Abstract
That the search is marked by (women's work and its
implications on the family) in the definition of
women's
work
and
the
importance
of
women's
participation in the social construction side by
side with her man, as well as research to address
major problems faced by working women, as well as
the implications of women's employment on family
and working women, where increased in recent times
the numbers of women in line with what is dictated
by the requirements of the modern era, where it
notes that the work has become a priority-minded
women in order to achieve many of the demands of
new life, after that it was not prevalent in large,
where women's work is essential work in child care
and development and management of family affairs,
and to work out it was not only absolutely
necessary to secure some of the basic needs of the
family or because of the absence of the breadwinner
of the family, but after the expansion of women's
education and access to higher educational level of
all these factors helped to increase the proportion
of women women in society
Therefore, a woman going out to work, whatever
the subject of studies and social research at the
present time because of its significant impact on
increasing the rates of production in society on
the one hand and on family life and marital
relations and the upbringing of children the other
hand, has shown many of the studies and literature,
the importance of the role played by women outside
the House, a role for them is calculated, and
cannot be dispensed with even if it is echoed by
the views and discussions focused on the negative
effects of their work, which may reflect on the
women themselves, family, or children in general,
the negative effects of women's work does not call
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for a return to the back and prevent women from
working or restriction These opportunities for
negative functioning of society and lack of
awareness, and that the way to counter this is
through the expansion of welfare programs for women
and working to contain the difficulties arising
from the work, so as to reconcile their family and
work duties, such as maternity leave and maternity
insurance and the prevention of night work in
hazardous occupations and adverse .
The work of women's roles in society of the
task, and fundamental to the building and community
development, through the performance of its work
inside and outside the home contribute to the
development and building society from all social
and economic aspects are at home to play multiple
roles (as wives and mothers and planned for the
house) As we see the women outside the home her
brother, a man involved in the various areas of the
building and the development of society.
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