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  أثر خروج الزوجة للعمل في العوائد النفسیة

  والتربویة لألبناء
  

  الباحثة زولیخة معنصري  –زھیر عبد السالم  الدكتور               

  1جامعة باتنة                               
  

  مقــــــــدمة

  :الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وبعد

األسرة ھي الوحدة التكوینیة المركزیة في منذ اھتدى اإلنسان إلى أن 
ھي المحور األساس في  )الزوجة(المجتمع، الحظ بحدسھ الفطري أن المرأة 

األسرة، فھي بمثابة القلب فیھا؛ فحازت تبعا لذلك على األدوار المھمة 
والوظائف المركزیة فیھا، وعلى رأسھا التربیة الوالدیة القیمیة والنفسیة 

  .ماعیةوالثقافیة واالجت

قد أحكم هللا عز وجل توزیع المسؤولیات بین الرجل والمرأة، وعلیھ ف
بتشریع یوافق طبیعة كل منھما حق التوافق، وإنصاف یعطي لكل منھما 
حجمھ ودوره الطبیعي في الحیاة، ومن ھنا كانت وظیفة المرأة في مؤسسة 

یع األسرة بوصفھا أما وزوجة وربة بیت ھي مھمة شرعیة قد عني التشر
اإلسالمي بھا لما لألسرة من مكانة عظیمة، وكذا دورھافي التربیة الفكریة 

  .والنفسیة والسلوكیة لطفلھا

ومما ال شك فیھ أن األسر الیوم تعاني نكبات وھزات متتالیة،خاصة   
المدنیة، التي دفعت بالمرأة في بعض الحاالت / مع التطورات الحضاریة 

مما ترتب عنھ ا عن دورھا الرئیس وكذا إبعادھللخروج ألجل العمل، 
األول استقرار األسرة عموما، والثاني اضطراب األبناء خصوصا : اختاللین

  . في جوانب عدة
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  :اإلشكالیة

ھل فعال خروج الزوجة للعمل لھ أثر على : إن إشكالیة موضوعنا ھي
العوائد النفسیة والتربویة لألبناء؟ وھل ھذا األثر كلھ سلبي أم ھناك جوانب 
إیجابیة لخروج الزوجة للعمل؟ وھل ھناك أثر لخروج المرأة على ذاتھا؟ وما 

  .دوافع خروج الزوجة للعمل؟

  :یھدف ھذا البحث إلى: األھداف

محاولة التعرف على اآلثار الناجمة لعمل المرأة، سواء كانت ھذه اآلثار  -
  .سلبیة أم إیجابیة

  .معرفة الدوافع التي دفعت بالزوجة للعمل -

  .عرف على أثر خروج الزوجة على ذاتھا وعلى أبنائھاالت-

  : خطة المداخلة

  اإلطار المفاھیمي للمداخلة وحدوده: أوال

  خروج الزوجة للعمل رؤیة شرعیة : ثانیا

  دوافع خروج الزوجة للعمل: ثالثا

  أثر خروج الزوجة للعمل   :رابعا

  أثر عمل الزوجة على ذاتھا - 1
 أثر عمل الزوجة على األبناء - 2

  اتمةالخ
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  :المفاھیم تحدید :أوال

أعمال أي كل فعل یكون بقصد وفكر  معج :عمل :العمل لغة1-1-
  .1بمعنى مھنة

یشیر مفھوم العمل إلى كل مجھود إرادي  :العمل اصطالحا2-1-
لتحقیق  المادیة وغیر المادیة التأثیر على األشیاء أو بدني یتضمن ،وعقلي

  .2شخصیة الفرد تتحقق فیھا اجتماعیة كما أنھا وظیفة ،ھدف اقتصادي

عرفت المرأة العاملة بأنھا المرأة التي تقوم  :تعریف المرأة العاملة - 2
في أوقات محددة  ،بااللتحاق بأحد مراكز العمل الحكومیة منھا أو الخاصة

 أما حسون .3ومحدد وقابل الزیادة، بالیوم أو األسبوع نظیر مبلغ مال معین
ھي تلك المرأة التي تزاول عمال ما خارج  املةفترى أن المرأة الع"تماضر  

إلى كونھا  تقوم بدور األم والزوجة  إضافةالمنزل لقاء أجر مادي مدفوع لھا 
  .4"وربة البیت

المرأة العاملة بأنھا المرأة التي تعمل خارج المنزل " كامیلیا /عرفت د
حیاة، أساسیین في ال وھى التي تقوم بدورین ،وتحصل على أجر مقابل عملھا

  .5"دور ربة البیت ودور الموظفة

  مشروعیة عمل المرأة: ثانیا

ّسوى اإلسالُم بین المرأة و الرجل في حق ممارسة العمل المھني، 
بعٍمل قاما بھ أو بأّي شكٍل مشروع آخر؛ قال  اكتسباه وفي حق التّملّك لما

ا اْكتََسبُوا ۖ َولِلنَِّساءِ  :تعالى مَّ َجاِل نَِصیٌب مِّ ا اْكتََسْبنَ  لِّلرِّ مَّ  نَِصیٌب مِّ
، كما ّسوت الشریعة اإلسالمیـة بین النّساء والرجال في االستقالل )32:النساء(

المـالي واالقتصادي، فكان من النساء على زمن النبي من تعمل في الزراعـة، 
وفي الرعي، وفي الحیاكة والنسیج، ومن تعمل في الصناعات المنزلیة، وفي 

لِحرفِیة، ومن تعالج المرضى وتداوي الجرحى وتعمل في إدارة األعمال ا
 .!التمریض، بل و تغزو
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والمتتبع آلراء العلماء والمفكرین یجد أنھم ینقسمون إلى فریقین، والمالحظ أن 
الفریقین لم یختلفا على مشروعیة عمل المرأة وأنھ مباح، ولكن محل النزاع 

  .ة أم لغیر الحاجةبینھما ھو ھل للمرأة أن تعمل للضرورة والحاج

عمل المرأة خارج البیت مباح ولكنھم ال یحبذونھ وھو  :الفریق األول
محمد أبو فارس حیث یرى .من باب الضرورات، ومن القائلین بھذا الرأي د

أن بقاء المرأة في بیتھا ھو األصل لقیامھا بواجباتھا األسریة وبحق ربھا 
روج من البیت للعمل والكسب لم یوجب على المرأة الخ اإلسالمإن " :فیقول

وإن وجدت فراغا  ولم یوجب علیھا أن تنفق على نفسھا وأبنائھا وزوجھا،
َج  :فتشتغل في طاعة ربھا، قال تعالى  ْجَن تَبَرُّ َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ

َكاةَ َوأَطِ  َالةَ َوآتِیَن الزَّ َ َوَرُسولَھُ اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَٰى ۖ َوأَقِْمَن الصَّ : األحزاب( ْعَن هللاَّ
أو أخا أو ولیا على العمل  ابنابل یجبر الرجل سواء كان أبا أو زوجا أو  ،)33

طبیعة المرأة تجعل لھا حقا و ،6لإلنفاق على نفسھ وعلى من یعول من النساء 
في أن تكون زوجة وأما وربة بیت، وھذا تكلیف إلھي وال یجوز ألحد أن 

ثالثا وھو خروجھا من بیتھا لتشتغل، ومن قال بأن العمل حق  یضیف لھا وجھا
للمرأة فال نستطیع أن نلحقھ بما یعرفھ الناس من أنواع الحقوق، بل الحقوق 

 .التي قررتھا لھا الشریعة ھي أن تكون زوجة وأما وربة بیت ومربیة األجیال
ف یرى ھذا الفریق أن للمرأة الحق في العمل والتصر :الفریق الثاني

المرأة كالرجل ھي " :یوسف القرضاوي إذ یقول /في أموالھا، ومن ھؤالء د
فالمرأة نصف المجتمع  ،بعضكم من بعض :منھ وھو منھا كما قال تعالى

  .7نصف مجتمعھ اإلسالمفكیف یعطل 
وأصحاب ھذا الرأي یرون ضرورة التزام المرأة بآداب الخروج من 

  :ا ضوابط لھذا الخروج نذكر منھاالبیت وبأحكام الشریعة، أي أنھم وضعو
عدم التبرج وااللتزام : االلتزام بآداب الخروج من المنزل، ومن ھذه اآلداب -

 ...بالحجاب وتجنب مواطن الفتنة والخلوة واالختالط بالرجال
یتعارض عملھا مع مھمتھا األساسیة وھي رعایة البیت والزوج  ال أن -

 .تربیتھم وتأدیبھم وتوجیھھم واألوالد، فھي مسؤولة عن أطفالھا عن
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حاجة المرأة أو المجتمع لھذا العمل، حیث أن ھناك أعمال األولى أن تقوم  -
إلى جانب أن المرأة قد تكون بحاجة  بھا المرأة كتمریض وتدریس النساء،

ماسة لھذا العمل قد تصل إلى حد الضرورة، وذلك حین تفقد المعیل في 
ومنع الزكاة وبعدھم  اإلنفاقاكھم عن ظل ضعف اإلیمان عند الناس وإمس

 .8عن التكامل والتراحم

  دوافع خروج المرأة إلى میدان العمل: ثالثا

بل كان نتیجة ، عشوائیا إن ظاھرة خروج المرأة للعمل لم تظھر
ألن خروج ، لعوامل عدیدة ومتداخلة، دفعت بالمرأة دفعا قویا إلى عالم الشغل

قاء أجر لھ مدلولھ السیاسي واالجتماعي المرأة إلى العمل خارج المنزل ل
ولقد ركزت ھنا على ,واالقتصادي وھي كلھا عوامل متشابكة بعضھا ببعض

العوامل األساسیة التي دفعت بالمرأة للخروج إلي میدان العمل 
  :وتتمثل أساسا في ما یلي,الخارجي

خروج المرأة للعمل ضرورة استلزمتھا  :االقتصادي الدافع1-
إذ أن أعباء المعیشة وغالئھا ، الحدیث زایدة للمجتمع الصناعيالحاجات المت

دفع بالمرأة إلى  من جھة والتطلع إلى مستوى أفضل للحیاة من جھة أخرى
والراعیة  والمربیة الخروج عن إطارھا التقلیدي والمتمثل في دور المنجبة

أجریت في  ، كما تشیر تماضر زھري حسون أن ھناك دراسة9لشؤون أسرتھا
مغرب عبرت فیھا النساء بأن الدافع االقتصادي ھو الذي دفعھن إلى العمل، ال

حول تأثیر المرأة العاملة "وھناك دراسة أخرى أجرتھا تماضر زھري حسون 
الدخل األسري  حیث وتوصلت إلى الرغبة في زیادة ،"األسري على التماسك

السیدات  الرئیسي الذي دفع أغلبیة وتحسین المستوى المعیشي كان السبب
طبقات ذات  لمزاولة عمل مأجور خارج المنزل، خاصة اللواتي ینتمین إلى

  .10دخل منخفض ومتوسط

إن أساسیات األسر تفرض على المرأة الخروج إلى میدان العمل أو 
امتھان بعض الحرف حتى المنزلیة منھا إحساسا بأھمیة المال كوسیلة لرفع 

لى في ھذا المجال أن أھم دوافع مستوى معیشة األسرة،وبینت الدارسات األو
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 خروج المرأة للعمل ھو الحاجة االقتصادیة وقوتھا الملحة لكسب المال وحاجة
عمل ) 2005(، كما بینت دارسة المعمري 11األسرة لالعتماد على دخل المرأة

أھم الدوافع لخروج المرأة المتزوجة  أن األسریةالزوجة وأثره على األوضاع 
  .12قتصادي ورفع المستوى المعیشي لألسرةللعمل ھو الدافع اال

إن الدوافع االجتماعیة تؤدي دوار مھما في  :الدافع االجتماعي - 2
تحفیز المرأة ودفعھا نحو العمل، من ذلك إیمان المرأة بأھمیة العمل في حیاة 
اإلنسان، أو شعورھا بوجود وقت فراغ لدیھا یمكن أن تقضیھ بالعمل، كما 

ى المساواة مع غیرھا في العمل، ویطمح البعض تنظر بعض الموظفات إل
للحصول على مركز اجتماعي أعلى لتحقیق الذات من خاللھ، وكذلك رغبة 
المرأة في االلتقاء باآلخرین أو الظھور بالمظھر الالئق أمامھم، كما أن تشجیع 
بعض األزواج لزوجاتھم على العمل خارج المنزل لھ أھمیة كبیرة في ھذا 

ك التقدم االجتماعي الحاصل نتیجة للتطوارت االقتصادیة المجال، وكذل
، ویمكن حصر 13واالجتماعیة والسیاسیة التي حدثت في اآلونة األخیرة

الدوافع االجتماعیة في ارتفاع مستوى تعلیم المرأة، الطالق أو وفاة الزوج، 
  .ارتفاع حجم األسرة، تحقیق مكانة اجتماعیة

ي النساء عموما من وجود وقت فراغ، تعان :والذاتی الدافع النفسی - 3
السیما في ظروف عدم اإلنجاب وغیره من الظروف مما یدفع المرأة إلى 
العمل من أجل سد وقت فراغھا الطویل، الذي   یسبب بدوره الكثیر من الملل 

من % 32والضجر والقلق، ففي دارسة تماضر حسون تبین أن ثمة نسبة 
  .14جرالنساء العامالت بسبب الملل والض

ویالحظ الیوم أن المرأة قد تخرج إلى العمل مثال بسبب شعورھا 
أنھ من بین كل ثالث ) نعامة سلیم(بالوحدة، وھذا ما تبین في دارسة 

متزوجات یعملن فثمة اثنتان یلتحقن بالعمل بسب الرغبة في الخروج خارج 
المنزل والشعور بالرضا عن العمل، واتفاق العمل مع میولھن، وبینت 

وتجدر  ،15دراسة أن واحدة من بین ثالثة من النساء تعمل بسبب الحاجةال
اإلشارة إلى أن خروج المرأة قد یلبي لدیھا عدة دوافع مثل توكید الذات إلى 
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جانب الرغبة في المشاركة في الحیاة العامة،وسد وقت الفراغ ورفع المستوى 
  .16االقتصادي 

وجھودا  ت اھتماما كبیرانجد أن الدولة قد أول :الدافع التعلیمي - 4
حتمیة ال مفر منھا  معتبرة بالنسبة لتعلیم المرأة وتكوینھا، حیث أصبح تعلیمھا

إلخراجھا من بؤرة األمیة، ولھذا كان النتشار التعلیم على نطاق واسع أثر في 
قلب المعاییر التي كانت سائدة من قبل وتجدر اإلشارة إلى القول بأن فرص 

ستواھا التعلیمي ، وتندفع للبحث عن عمل مھني مناسب عمل المرأة ترتبط بم
لشھادتھا الدارسیة حتى لو كانت في إطار التمدرس في التدرج كما ھو المثال 

والمرأة المتعلمة ھي أقدر من غیر المتعلمة على التعامل والتواصل ، 17الیوم
د من واطالعھا و ووعیھا الثقافي ، لھذا الب مع األبناء واألسرة بحكم خبرتھا

تھیئة الظروف المناسبة لعدم حدوث تضارب بین عمل المرأة ودورھا كأم 
وزوجة ومربیة من الممكن أن تخدم أسرتھا ومجتمعھا في آن واحد،وتشیر 

أنھ كلما ارتفع مستوى تعلیم اإلناث كلما أسھمن  2002دارسة مصطفى عوفي 
 .18أكثر في العمل

   أثار عمل المرأة /رابعا

   لمرأة على ذاتھاأثار عمل ا/ أوال

ایجابي،  إن العمل الخارجي الذي تقوم بھ المرأة قد یكون :اآلثار االیجابیة - 1
 خاللھ تنمي الوعي الذاتي وتصبح قادرة على إدراك قیمتھا حیث من

من التبعیة والقصور الذي لحق بھا  الحقیقیة وقدراتھا وكفاءاتھا وتتخلص
الكثیر من المكتسبات وارتقت بفضل العمل حققت  حیاتھا، حیث أنھا طیلة

بمستواھا التعلیمي و نمت شخصیتھا، وقد یكون عملھا خارج البیت لھ آثار 
  .سلبیة

ھناك بعض اآلثار السلبیة سواء كانت تنعكس على الصحة  :السلبیة اآلثار: 2
  .النفسیة للمرأة العاملة أو على الصحة الجسمیة
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  :النفسیة والجسمیةإنعكاسات خروج المرأة للعمل على صحتھا  - 1

إن  :إنعكاسات خروج المرأة للعمل على صحتھا النفسیة/ 1- 1
 التحرر الجزئي للمرأة الذي ظھر في انتقالھا من مجرد حارسة للبیت إلى أن
تصبح منافسا قویا للرجل في میادین الصناعة والتجارة وغیرھا من المھن، 

  .في شخصیتھا انعكاسات إیجابیة بناءة وأخرى سلبیة ھدامة كانت لھ

فمن الناحیة اإلیجابیة إن عملھا خارج البیت ساعدھا للقیام بدور نشیط 
في تطویر المجتمع وفي تطویر شخصیتھا، سیكولوجیا  من خالل المساھمة

تسامي رغباتھا المكبوتة بسبب شعورھا  على فالعمل الخارجي ساعدھا
ھ عن طریق العمل بتعویض بالنقص أثناء مرحلة طفولتھا مقارنة بالرجل فتقوم

كفاءتھا وفعالیتھا  اإلیجابي، ثم إن المرأة ومن خالل عملھا ھذا ترید أن تثبت
 فالعمل یمنحھا القوة والثقة بالنفس. بدال من دورھا الھامشي في المنزل

ویطمئنھا على مستقبلھا ومستقبل أطفالھا خاصة إذا ما غاب عنھا زوجھا أو 
  .اإلنتاج اإلضافة إلى القدرة علىیمنحھا مشاعر األھمیة ب توفي، كما

إن المكانة االجتماعیة التي یوفرھا العمل، یمكن أن تفسر لنا سلوك 
سنة، معطیا إیاھن 55كان یحیل عامالتھ إلى المعاش في سن  عامالت مصنع

وجد أن كثیرا من ھؤالء النساء یقفن على أبواب  فلقد معاشا عائلیا سخیا،
عند الخروج، ویستمرن في المواظبة  قاتھنصدی المصنع كل مساء في انتظار

المصنع، وعندما یكون من  تجري في على حضور أي أحداث اجتماعیة
فإنھن یكن  الممكن الحصول على عمل إضافي بعض الوقت خالل الشغل،

ولم یشعر األفراد الذین . على استعداد دائم لالنضمام فیھ عن طیب خاطر
فمن الواضح أن كل ما . یھمھن المال أوالباستنبار ھؤالء النسوة، أنھن  قاموا

مركز اجتماعي، ألنھن كن تقریبا یقمن بأعمال إضافیة  یھمھن أن المصنع
، أما من الناحیة السلبیة فتؤكد جمیع 19ویحصلن على مال كاف تماما

االضطرابات النفسیة نتیجة  الدراسات السیكولوجیة أن المرأة تواجھ جملة من
ونتیجة للضغوط  خرجت للعمل بملء إرادتھا، خروجھا للعمل، رغم أنھا

  :المعیشیة في المقام الثاني وأبرز ھذه االضطرابات
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تشعر المرأة العاملة باالكتئاب واإلحساس  :اإلكتئاب واإلحساس بالذنب -أ
النفسیة واالجتماعیة على  بالذنب نتیجة ضغط بعض الضغوطات

على أكمل  تأدیتھ شخصیتھا ، فھي متشتتة الفكر ما بین عملھا وضرورة
 وجھ وما بین أسرتھا وأطفالھا ومنزلھا وضرورة القیام بواجباتھا كاملة
اتجاھھم، إن ھذه الحالة تجعلھا فریسة التوتر المستمر الذي یھدد بناء 

على سلوكیتھا وتصرفاتھا، فھي مكتئبة وقانطة حینا،  فینعكس شخصیتھا
المشاعر بعض  آخر، ویرافق ھذه وھي عرضة لإلحساس بالذنب حینا

والبكاء المتكرر،  فقدان الشھیة واألرق: األعراض األخرى الثانویة مثل
عاجزة  وإذا ما اشتدت حالة االكتئاب تحولت إلى مرض، فتصبح المرأة

  .20عن القیام بأي نشاط

إن السلوك اإلنساني سلوك مدفوع بحاجات معینة من  :القلق والخوف -ب
وتخل باتزانھ بدرجة معینة، وقد یجد الفرد  شأن كل منھا أن تثیر توتر

المواقف تمثل بالنسبة لھ مصادر  الفرد نفسھ في مواقف تثیر حیرتھ، ھذه
   .تھدید، لذا تولد حالة من القلق والخوف

ولقد اختلف العلماء النفسیون في تعریفھم للقلق، فھو عند فرید عبارة عن رد 
أن الخوف استجابة  فحسبھ... على حالة الخطر التي یتوقعھا الفرد فعل

 .معروف، والقلق ھو استجابة لخطر داخلي معروف لخطر خارجي
  :ھذا ویتولد القلق والخوف لدى المرأة العاملة نتیجة للعوامل التالیة

 للمرأة العاملة صالت اجتماعیة وأھمھا الصلة األسریة، فھي مسؤولة عن - 1
 الدافع بسبب العمل أطفالھا وعن دافع األمومة وعدم قدرتھا على إرضاء ھذا

 .الذي یولد لدیھا قلقا نفسیا دائم
كثیرا ما یأتي القلق للمرأة العاملة عن طریق ظروف العمل نفسھا، فھي  - 2

 حاجة للتوافق مع ھذه الظروف والتوافق مع زمالء العمل، وبالقدر نفسھ في
 .بحاجة إلى الحفاظ على مكانتھا المھنیة وإثبات قدرتھا في مواقع العمل

 كما یأتي القلق للمرأة العاملة عن طریق شعورھا بالنقص في قدراتھا 3-
 المھنیة، األمر الذي قد یقود مستقبال إلى ترك العمل أو التوقف عنھ مؤقتا،
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 وھذا معناه حرمانھا من المشاركة في عملیات اإلنتاج التي تضغط على
  .21الوقت شخصیتھا وبناءھا الذاتي كونھا كائن اجتماعي، إنتاجي في نفس

إن المرأة العاملة األم غالبا ما تكون تحت ضغط حالة التوتر  :االنفعال -ج
المجاالت سواء في العمل أو في البیت لتحملھا  واالنفعال في كافة

قدرة احتمالھا وعجزھا على  المسؤولیة كاملة، ذلك ألنھا تتحمل ما یفوق
  .والتزاماتھ ولیاتھالتوفیق بین مسؤولیات البیت المتعددة وبین العمل ومسؤ

فالمرأة العاملة األم وحالما تلتحق بمنصب عمل خارجي تبدأ في 
حضانة مناسبة أو مربیة ألطفالھا الصغار أثناء غیابھا في  التفكیر إلیجاد

ولذلك فھي تكون مشتتة الفكر بین الحضانة وأبنائھا والعمل وأیضا .العمل
عملھا تسرع إلى الحضانة  فحین تنتھي من. التي لیس لھا حد أعمال المنزل

إلى البیت أین ینتظرھا عمل شاق، فھي مطالبة بأن  ألخذ أبنائھا منھا ثم تسرع
البیت وحین ذھابھا للعمل، أعمال  تقوم بأعمال المنزل حین وصولھا إلى

  .ترھق جسدھا فھي بمثابة كابوس بالنسبة للمرأة العاملة

الت الوجدانیة التي فاالنفعال لدى المرأة العاملة یشمل جمیع الحا
إنھ یدخل في تكوین كثیر من الدوافع اإلنسانیة المركبة  تتكون فیھا شخصیتھا

، ویؤدي االنفعال إذا كان )القیم المیزاجیة، الحالة النفسیة، العقدة العاطفة،(
وقعت في الحال،  حادثة شدیدا إلى سرعة االھتیاج والعجز عن تذكر تفاصیل

في  ما یؤدي إلى اشتداد ضربات القلب، والتوتروفقدان الشعور بالواقع، ك
وتلعب االنفعاالت ، ...واالرتجافوالجفاف في الحلق والفم ، 22العضالت

وتعطل التفكیر  الثائرة دورا ضارا على الوظائف العقلیة، فھي تشوه اإلدراك
 المنظم والقدرة على حل المشكالت، كما أنھا تجعل صاحبھا ساذجا سریع

كما تلعب دور ضار جدا على الجسم فقد دلت  .لإلیحاء لقابلیةا شدید التصدیق،
المصابین بضغط الدم الجوھري أنھم  البحوث الدقیقة على فریق كبیر من

  .یعانون من أزمات انفصالیة عنیفة

حیث أن شدة االنفعال تنتج عنھا اضطرابات باألمعاء تظھر على شكل 
ل تقرحات بأنسجة اإلثني إمساك كما تظھر لدى شدیدي االنفعا اسھاالت أو

النفسیة والجسمیة التي قام بھا العلماء المختصین أثبتت  عشر، كما أن األبحاث
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على األعصاب المسؤولة على الجھاز  أن لالنفعاالت الشدیدة آثار سیئة
زیادة إفراز حامض  الھضمي، حیث عند حدوثھا لدى الفرد تؤدي إلى

  .23الفرد القرحة المعدیةالھیدروكلوریك داخل المعدة وتتكون لدى 

في جمیع الحاالت تكون المرأة العاملة  :الصراع العاطفي والتأزم النفسي -د
لإلرھاق العصبي، فھي دائمة  المتزوجة نھبا للوساوس والتعب وعرضة

البیت لتواجدھا في  التفكیر في أوالدھا، تخاف على أطفالھا أثناء غیابھا عن
  .لتواجد بین أفراد أسرتھامقر عملھا فھي دائمة الرغبة في ا

حیث تبدأ في ... ومن ھنا تقع المرأة فریسة للصراع العاطفي الخطیر
 والكراھیة لعملھا الذي یمثل مصدر اإلبعاد عن بیتھا وأوالدھا، الشعور بالنقمة

التي لم ترزق بأطفال فھي دائمة التفكیر في  بل وحتى المرأة العاملة
بأن حیاتھا تتخللھا التعاسة  االعتقادى وأحیانا تمیل إل. مسؤولیات البیت

 والمتاعب والشقاء وأن الصعاب في حیاتھا أكثر من المصاعب
في حیاة زوجھا ألنھ لدى رجوعھ إلى البیت وحال دخولھ للمنزل یستطیع أن 

  .24الراحة وھي ال یمكنھا ذلك یلجأ إلى

إن  فیزیولوجیا :إنعكاسات خروج المرأة للعمل على صحتھا الجسمیة/ 2- 1
 المرأة مختلفة عن الرجل حیث أنھا أضعف منھ لھذا فإنھا إذا

استمرت في بذل الجھد سرعان ما تصاب باإلرھاق، فیقل تحملھا للتعب ومنھ 
عدد من حوادث العمل، ویرى معظم العلماء أن التعب عبارة عن  ینتج أكبر

ما ھي إال دقات اإلنسان وأن األعراض التي تظھر علیھ  عملیة تعدیل لنشاط
الجسمي، فھو بمثابة وسیلة دفاعیة للجسم اتجاه  بالتعب لناقوس الخطر لإلخبار

  :التعب أعراض أھم ومن الضغوط والصراعات الحیاتیة،

في الجھاز الھضمي  اضطراباتوھذا یظھر في  :أعراض سیكوسوماتیة
  .وخفقان في القلب وارتجافضغط الدم  وارتفاع

مثل صعوبة في التركیز، ضعف الذاكرة، صعوبة  :أعراض وجدانیة وعقلیة
القرارات وھذا كلھ یعكس ضعف في األداء وھو من بین آثار  اتخاذ

التوتر المستمر للعضالت الذي یسبب آال ال  اإلجھاد الطویلة المدى أیضا
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حیاة المرأة العائلیة والمھنیة  تطاق وكل ھذه االضطرابات تؤثر على
  .بدرجات متفاوتة

دراسات كثیرة في مجاالت علم النفس اإلكلینكي وعلم النفس  ولقد بینت
وحلھ  وعلم الصحة النفسیة إن فشل الشخص في تحمل الصراع المرضي

  .25والسیكوسوماتیة العصبیة األعراض إلى نشوء بعض یؤدي

  أثر عمل المرأة على األبناء: ثانیا

تعودھم : ائھا منھاثمة آثار ایجابیة لعمل المرأة على أبن :اآلثار االیجابیة - 1
على النظام واالعتماد على النفس، فالمرأة العاملة تكون مضطرة أن تبتعد 
عن أوالدھا لساعات طویلة في الیوم، وتسعى لجعلھم یفكرون بطرق 

  .26واقعیة وعملیة

وتؤكد دراسة حسن بیومي على أن العمل یساعدھا على بناء شخصیة 
ة الیومیة تدفع بالمرأة العاملة لتنشئة أبنائھا واعتمادھم على أنفسھم فالمعانا

أطفالھا بطریقة تجعلھم قادرین على مواجھة أمور الحیاة، كما تساعدھم 
لیصبحوا قادرین على مناقشة ما یعترضھم من مصاعب ومشكالت، مما 

، كما أثبتت الدراسة 27یساعد على نضجھم ویشبون أناسا واثقین من أنفسھم
وھي دراسة مقارنة بین أبناء  1964 قندیل سنة التي قامت بھا الدكتورة بثینة

األمھات العامالت وغیر العامالت من حیث بعض نواحي شخصیاتھن 
 :وتوصلت إلى النتائج التالیة

 . ساعات 5تكیف أبناء العامالت تقل كلما زاد غیاب األم الیومي عن  -
یرتبط عمل األم بارتفاع المستوى االقتصادي و االجتماعي لألسرة،  -

  . وكلما ارتفع ھذا المستوى كان تكیف األبناء أفضل

كلما كان تعلیم األم عالیا كلما كان التكیف لألبناء أفضل إذا ما قورن ذلك  -
  . بأبناء األمھات الماكثات

رعایة األبناء من قبل األقارب ورعایتھم من قبل  لم تظھر فروق دالة بین -
 .التكیف الخدم من ناحیة
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  .أكثر طموحا من غیرھمأبناء العامالت  -

عمل المرأة خارج المنزل ینعكس سلبا على شخصیة  :اآلثار السلبیة - 2
الطفل خصوصا خالل السنوات األولى من عمره و أكدت مدرسة التحلیل 

، النفسي عن أھمیة تلك السنوات في النمو العاطفي واالنفعالي للطفل
شعر بالحرمان ی وانفصالھا الطویل عنھ یجعلھ وبغیاب األم المتكرر

 .28والشقاء حتى وإن حل محلھا البدیل فإنھ یفقد الشعور باألمن والطمأنینة

أما األبناء األكبر سناً فقد یسبب لھم عمل األم معاناة كبیرة بسبب 
فوجود األم إلى  عن المنزل، وعدم وجود وقت كاٍف لدیھا لتجلس معھم غیابھا

لھم، فسعادة الطفل واستقراره  بالنسبة ذاتھا جانب أوالدھا یشكل سعادة بحد
ومستوى دخل العائلة فاألم المتعلمة  النفسي، مرتبطة باألم وبمستوى تعلیمھا

، لھا وتھیئ لھ بیئة ھادئة تستخدم عبارات سھلة والئقة عندما تتحدث معطف
وثمةَ بعض األطفال . فللطفل احتیاجات عدیدة للنمو وتنمیة ذاتھ وثقتھ بنفسھ

باإلحباط والحرمان العاطفي بسبب عدم تواجد أمھاتھم من الشعور  یعانون
طفولتھم  ، فاألطفال الذین یعانون من الحرمان العاطفي في29معھم في المنزل

مشكالت  المبكرة بسبب غیاب األم عنھم لساعات طویلة یعانون مستقبالً من
المربیات یمكن أن تقدم  فال دور الحضانة وال - نعامة  -نفسیة وكما یقول 

وإھماالً خالل السنوات  فل ما یمكن أن تقوم بھ حتى أكثر األمھات جھالً للط
  .30األولى في حیاة الطفل

  :ھذه اآلثار أھم
تختلف ظروف عمل المرأة باختالف نوع المھنة  :الفطام المبكر - 1

توافر دور حضانة في مكان العمل، لكن قد تضطر  وعدد ساعات العمل ومدى
رة للفطام المبكر ففي دراسة تعود إلى عام كثی األم المرضعة وفي حاالت

أوضحت أن عدد " المرأة على تنشئة األبناء أثر عمل" :تحت عنوان 1987
المرضعات یجدن أنفسھن مضطرات لفطام الطفل  كبیر من األمھات العامالت

الطویل في العمل مما یقلل من فترات الرضاعة  في سن مبكرة بسبب غیابھن
الرضاعة الطبیعیة غیر مشبعة، وبسبب توتر األم  لھا ومن إدرار اللبن وتصبح

  .31وضیق الوقت قد ال تعطي طفلھا الوقت الكافي للرضاعة الھادئة
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كما تختلف درجة حاجة األبناء ألمھاتھم باختالف أعمارھم فمن 
األطفال الرضع ھم األكثر حاجة ألمھم من غیرھم كونھم یعتمدون  البدیھي أن
األم التي تزودھم بھا وتمنحھم الحنان والدفء حیث  احتیاجاتھم على في جمیع

یجد األبناء في مرحلة معینة من النمو والنضج أن عمل األم قد یكون ضروریاً 
لكن األبناء الصغار ال یدركون ذلك وقد تتأثر . لتلبیة احتیاجاتھم المختلفة

كان صحتھم النفسیة والجسدیة سلباً كلما طالت ساعات غیاب األم السیما إذا 
األبناء في السنوات األولى من عمرھم، ألنھ لیس ثمة ما یضمن إبقاء الطفل 
في حالة صحیة سلیمة وھو برعایة اآلخرین حیث إن الزوجات العامالت 
یلجأن إلى طرق متعددة لرعایة أطفالھن أثناء غیابھن في العمل مثل االستعانة 

لى السن التي تمكنھ من بالجدة أو الخادمة أو بدور الحضانة حتى یصل الطفل إ
االلتحاق بالمدرسة، وھذا ینطبق على األسر في الفئات المتعلمة التي تعیش في 

  .32المناطق الحضریة 
فقدان أطفال العامالت  :فقدان األبناء الصغار للرعایة والحنان - 2

العمل وذلك یعني وجود  لحنان وعطف أمھاتھم یعود لغیابھن الطویل في
وتربیتھم وھذه الجھات  ة عن األم تتولى رعایة األطفالأشخاص أو جھات بدیل

األطفال مما یؤثر  قد یفتقد بعضھا ألسالیب التربیة الصحیحة في تعاملھا مع
العاملة تؤثر في  سلباً في حیاتھم، كما أن قصر إجازة األمومة التي تمنح لألم

ون فیھا األجنبیة التي تك حرمانھم من حنان األم الكافي على عكس بعض الدول
األمومة ثالث سنوات وھذا  إجازة األمومة أكثر من سنة فمثال في النمسا إجازة

 واإلشباعمن خالل تأمین حاجتھم ، 33ینعكس إیجاباً على تنشئة األطفال
كثیراً عنھ لدى أبناء أو أطفال  العاطفي بحدود معینة یختلف فیھا البناء النفسي
أن كما . أمومة مماثلة إجازة األمھات العامالت اللواتي ال یحصلن على

األم السیما في  مربیات األطفال في دور الحضانة ال یستطعن القیام بدور
تغیب عنھ  مرحلة الرضاعة ومرحلة ما قبل المدرسة بشكل عام، فالطفل الذي

إضافًة  أمھ كثیراً ال یشعر باألمن والطمأنینة ویرث الشعور بالحیرة واالرتباك
 لعجز مستقبالً عن عقد الصداقات مع اآلخرین بسببإلى شعوره بالعزلة وا

  .34غیاب أمھ لفترة طویلة عنھ



  والتربویة لألبناء أثر خروج الزوجة للعمل في العوائد النفسیة                                                 
  

 

 427                                                                              الدولي التاسع الملتقى

وعلیھ فإحاطة الطفل بالعطف والحنان من بین الحاجات األساسیة 
لصحتھ النفسیة فھو بحاجة دائمة إلى الشعور بالمحبة من طرف أبویھ وإخوتھ 

، بمعنى 35لعاطفيوأقرانھ، فالطفل الذي ال یشبع ھذه الحاجة یعاني من الجوع ا
أن حرمان الطفل من الحب والحنان واالھتمام من طرف الوالدین یولد لدیھ 
الشعور بنبذه وعدم الرغبة فیھ، فھو بحاجة ماسة إلى والدیھ لكي یغمرانھ 

الذي یؤثر فیھ ایجابیا على مستوى تقدیره لذاتھ وھذا  األمربحبھما ورعایتھما، 
  .تھ باآلخرینأیضا على عالقا باإلیجابما ینعكس 

یحتاج الطفل إلى الرعایة واالھتمام في أجواء  :باألمن اإلحساسعدم 
باألمن  فاإلحساسآمنة یشعر فیھا بالطمأنینة والحمایة من كل العوامل المھددة، 

ال یأتي الطفل إال إذا عاش في أسرة مترابطة ألن غیاب الوالدین أو غیاب 
بالقلق والخوف،  اإلحساسدى الطفل لفترة طویلة یولد ل - خاصة األم -احدھما 

العاطفي والمحبة ومساعدتھ  الدفيءلذلك ال بد من أن یحاط الطفل بجو من 
  .36على مواجھة المواقف التي ارتبطت بذھنھ

تختلف أسالیب تعامل  :التعامل مع األبناء بانفعال وعصبیة - 4
وظروف أسرھن،  األمھات العامالت مع أبنائھن باختالف ظروف العمل

معھم أو حتى  تختلف باختالف أعمار األبناء ومدى توافر الوقت للتحدثو
تشعر بحالة  اإلصغاء إلیھم، لكن عندما تكون األم متعبة ومتوترة بسبب العمل

أبنائھا  من الضیق والتوتر، مما یفقدھا توازنھا، وتصبح عصبیة وتتعامل مع
العنف  ة واستخدامبأسالیب خاطئة كالصراخ وارتفاع الصوت واالنفعال والقسو

زوجھا وأوالدھا من خالل  ویتضح أیضاً تأثیر عملھا على تصرفاتھا تجاه
المتحدة األمریكیة  من النساء العامالت في الوالیات %74ن أدراسة تفید ب

سببھ  یواجھن مشاكل األوالد والزوج بعصبیة، فالتعامل بھذه الطریقة الخاطئة
  .الجھد والتعب
من النساء العامالت یشعرن  %40ن أن نحو دراسة میدانیة تبی ففي

 وقد یدفعھا ،37یحاولن تعویضھم عن غیابھن عنھم ومن ثَم بالذنب تجاه أطفالھن
  .شعورھا بالذنب للتغاضي عن أخطائھم، والتعامل معھم بدالل زائد
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األسر ومستویاتھا لیست واحدة في المجتمع فقد نجد  وبما أن ظروف 
النساء اللواتي یشعرن بالذنب تجاه أبنائھن نجد  في الوقت نفسھ أن البعض من

التعامل مع أبنائھن، وتفسیر ھذه االزدواجیة  نساء أخریات یستخدمن الشدة في
من األوالد في  %50إلى أن  - كما بینت بعض الدراسات  -في التعامل یعود 

عمل األم وھذه نسبة تعبر عن شعور الطفل باإلھمال  العینة غیر راضین عن
  .38راضین عن عمل األم األم مما جعلھم غیر من قبل

عند الحدیث عن عمل  :عمل المرأة والمشكالت الدراسیة لألبناء - 5
األبناء یمكن القول بأن ذلك یخص  األم خارج المنزل ومدى تأثیره على دراسة

عدة أمور منھا، جو األسرة الثقافي ونظرتھا للعلم والتعلیم، وساعات عمل األم 
لألبناء من حیث استعداداتھم  إضافة إلى فھم الوالدین ونوعیة عملھا،

األبناء، فاالعتیاد على النظام  واھتماماتھم وھوایاتھم والعادات الدراسیة لدى
دراسیة لطلب المساعدة، إضافة  ومصارحة الوالدین بما یواجھھم من مشكالت
مثل لقضاء الدراسیة، والسبل األ إلى متابعة الوالدین المستمرة لواجبات أبنائھم
  . یؤثر سلباً في دراستھم الوقت وإبعادھم عن رفاق السوء وعن كل ما

لكنھ ال یكفي  وللمستوى التعلیمي لألم جانب مھم ال یمكن تجاھلھ
متابعة دراستھم  لضمان حسن النتائج الدراسیة لألبناء فالتعلیم قد یساعدھا على

السبل التي  عتھم وتوفیر كلخالفاً لألم األمیة لكن یلزمھا الوقت الكافي لمتاب
  . تخدم مستقبلھم الدراسي فضالً عن دفعھم وتحفیزھم المستمر

الضغط على األم العاملة ینعكس على األبناء الذین یقومون  لكن
عندما  تكون األم في عملھا فاإلرھاق الجسمي والنفسي الذي  باألعمال المنزلیة
في مساعدتھا باألعمال یضطرھا لالعتماد على أوالدھا  تعاني منھ األم

عن دروسھم ویحرمھم من اللعب وشعورھم بالحرمان  المنزلیة، مما یصرفھم
  .39من حنان األم

متابعة  لكن في مثل ھذه الظروف من انشغال األم وعدم مقدرتھا على 
مما  واجباتھم المدرسیة فالعمل یؤثر على تحصیلھم الدراسي بشكل سلبي أكثر

میدانیة أن خروج المرأة  ثانیة حیث أفادت دراسةمن جھة  یؤثر بشكل إیجابي
إنھم ال یلقون الرعایة  إلى العمل أدى إلى اضطراب األبناء وانحرافھم حیث

الكافیة ألن األم غالباً ما تكون مرھقة ومتوترة یستحیل علیھا أن تشرف وتوجھ 
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 الزوجة إمكانیةأما سوزان عبد المجید فتتساءل عن مدى ، 40أو تتفھم أبنائھا
وتحصیل دروسھم في البیت، وھي تؤكد إن حصل ھذا  األبناءالعاملة في تعلیم 

الزوج، وبذلك فإن النتائج ستكون دون  أوفسیكون حتما على حساب صحة األم 
المستوى، لذلك لم نعد نجد الطفل النابغة أو المتمیز مع انتشار كل الوسائل 

د شوقي وسید قطب ومحمد المساعدة فاختفى النبوغ واختفى أمثال العقاد وأحم
لیس بحاجة إلى تعلمھ وتثقفھ بقدر حاجتھ -أو االبنة- وذلك ألن االبن  ...قطب

 األمإلى ما ھو أعمق من ھذا، بحاجة إلى ام تحنو علیھ فما بالك إذا كانت ھذه 
  .41أبنائھامتعلمة ومثقفة، وتكرس كل علمھا وثقافتھا لغرسھا في 

زوجة إلى العمل خاصة إن كانت إن خروج ال :االنحراف السلوكي - 6
غیر مبالیة أو مھتمة بأطفالھا، حتما سیولد لدى الطفل أو المراھق انحرافات 
سلوكیة، ربما كانت نتیجة لعقد أو أمراض نفسیة كثیرة، أو اضطرابات 

  : سلوكیة  نذكر منھا
بالعمل خارج البیت یجعل الطفل تظھر علیھ بعض  إالمإن انشغال  :الكذب -أ

ات الغیر محببة وذلك لجذب االنتباه، حیث یجعل الطفل نفسھ بطال السلوك
، وھذا ناتج عن شعوره بالحرمان العاطفي 42بالخیال الواسع والكذب المتقن

  .فیرسم الطفل لنفسھ عالما غیر العالم الذي یعیشھ
 یوجد للطفل نقص ما في بعض األشیاء وبذلك یضطر أنیمكن  :السرقة -ب

لنقص خاصة إذا كان احد الوالدین متوفي أو غیاب للسرقة لتعویض ذلك ا
 أنفسھمیكبتون في  األطفالأحدھما خاصة األم، ھذا الغیاب الذي یجعل 

نتیجة ضغوط معینة أو نتیجة إحباط أو خیبة أمل شدیدة، خاصة السرقة 
 األبأو  األمالتي لیس لھا عالقة بالفقر أو الغنى وإنما مرجعھا غیاب 

خارج البیت، حتى أن الفتى یسرق ألن یلفت نظر أبویھ وانشغالھما بالعمل 
ولیكون محورا ھاما في بؤرة الشعور، حیث أنھ ال یحس بأنھ موضع 

  .43اھتمام كاف فیلجأ إلى افتعال البطوالت
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  :الخاتمة

إن خروج المرأة للعمل قد حرمھا من حقوق كثیرة أولھا حق األمومة 
بعتھم في التربیة الفكریة والنفسیة والتمتع بأطفالھا وقضاء الوقت معھم ومتا

والسلوكیة، وقد أصبحت حیاتھا ركضا وراء االستحقاقات المادیة مما سبب 
لھا ضغطا أسریا جعلھا تفرط في دورھا كزوجة توفر لزوجھا أسباب الراحة  

  .وتراقب تربیتھم أبناءھاداخل البیت أو كأم ترعى 
ق ما حدده الشرع فال إن الحیاة الزوجیة ھي التزام بالمسؤولیات وف

توازن بین دور األمومة والقوامة، كما ال یمكن للرجل أن  أنیمكن للمرأة 
موضحا تحدید  وعمل البیت وھذا لحدیث النبي  اإلنفاقیوازن بین دور 

راع ومسؤول عن  اإلمامكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ، " المسؤولیات
عیتھ، والمرأة راعیة في بیت مسؤول عن ر رعیتھ، والرجل راع في أھلھ وھو

  ......".زوجھا ومسؤولة عن رعیتھا
جاء بأحكامھ لیخلق داخل االسرة حالة السكینة واالستقرار  اإلسالم

َوِمْن آیَاتِِھ  :والطمأنینة إذا ما التزم كل طرف بدوره ومسؤولیتھ لقولھ تعالى
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُ  َودَّةً َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي أَْن َخلََق لَُكم مِّ وا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ

لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ    .)21: الروم( َذٰ
ال یفھم مما سبق من كون عملھا األصلي أنھا أم وربة بیت، أنھا 

 أنمحصورة في ھذا العمل، وأنھا ممنوعة من مزاولة غیره من األعمال، فلھا 
ي الحیاة العامة كما تعمل في الحیاة الخاصة وأجاز لھا الشرع البیع تعمل ف

والوكالة وغیرھا لھا أن تقوم بھذه األعمال بشكل ال یتعارض مع  واإلجارة
دورھا كأم وكزوجة وكربة بیت وال یؤثر ھذا على وظائفھا الطبیعیة أو 

  .یعرضھا للتقصیر واإلھمال
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