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 صراع الدكر المهني كاألسرم لدل المرأة الكويتية بعد سن األربعين
 تحليل سوسيو/ سيكولوجي

 أحمد جعفر الكندرم
 الدراسة: ملخص

مػػرأة الكويتيػة العاملػة بعػد سػػن صػراع األدكار لػدم ال إلػػر رصػد دراسػةتهػدؼ ذػ ا ال
درجة التوافق لدم المرأة الكويتية العاملة بعد سنة  كذلك من خالؿ الكشف عن ،ربعيناال

االربعين بين  األعباء األسرية الملقاة عليها من ناحية كالمتطلبات المهنيػة مػن ناحيػة يانيػة  
جتماعية كالنفيية ) ايإياابية كاليلبية ( الناتاػة  عػن درجػة كالتعرؼ علي االنعكاسات اال

تقػدي  تحليػل سوسػيو فػي  سػاعدتإتااذػات نرريػة ياليػة كقد تبنت الدراسة ذ ا التوافق  
التفاعليػػة الرمةيػػة بػػالتريية علػػي مػػدخل  :سػػيكولوجي  لاػػراع الػػدكر األسػػرم كالمهنػػي ذػػي

االجتمػػػاعي بػػالتريية علػػػي مبػػدأ التكلفػػػة كمػػػدخل التبػػادؿ  ،اللغػػة كالرمػػوز كأنمػػػاع التفاعػػل
ة بػػالتريية علػػي معطيػػات الماتمػػ  الحػػدي  كقػػد توصػػل مػػدخل مػػا بعػػد الحدايػػك  ،كالعائػػد

األسػرم كنريػرا  الػدكرالبح  إلػي عػدد مػن النتػائم أذمهػا:أف يمػة صػراع قػائ  بالفعػل بػين 
ت االجتماعيػة كجػود بعػا الػدالالاألربعػين،  المهني لدم المرأة الكويتيػة العاملػة بعػد سػن

بلورة عػدد مػن  ،الدالة علي معاناة المرأة الكويتية العاملة من صراع الدكر األسرم كالمهني
 ،برزذا القلق  الوسواس القهػرمالمرأة العاملة بعد سن األربعين أدم لاالنعكاسات النفيية 

 .الخوؼ الضمني من الميتقبل،االيتئاب
 .لمرأةالاراع، الدكر المهني، ا يلمات مفتاحية:

                                                   

 الكويت -اهليئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب -الرتبية األساسية بكليةجتماع علم اال مشارك استاذ  
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 أكال: المالمح األساسية للبح 
 مشكلة البح  كتياؤالته -1
تنتابهػػا سليػػلة مػػن يمػػة اتفػػاؽ عػػاـ علػػي انػػه مػػ  كصػػوؿ المػػرأة إلػػي سػػن األربعػػين  

الهواجس كالتياؤالت عػن حياتهػا كميػتقبلها كإناازاتهػا، كتػدخل فػي دكامػة تقيػي  الػ ات 
تهػػا، سػػواء علػػر الاػػعيد النفيػػي أك فتيػػترج  الما ػػي علتهػػا تيػػتدرؾ نفيػػها كتقػػوتـ مػػا فا

تشعر غالبية النياء في ذ ا الين بأنهن تغيترف كل  يعدف ييػابق  ،كالاحي أك االجتماعي
عهػػدذن، جيػػديان كنفيػػيان، فيشػػعرف بالتعػػ  كايإرذػػاؽ، كياػػبحن أي ػػر عر ػػة للتػػوتر غيػػر 

، لر مالمحهنالمبرر ألبيط األسباب، كيبدأف بمراقبة جمالهن كتتب  التغيرات التي تطرأ ع
أزمة منتاف العمر التي تتفاكت درجاتها كتختلف مراذرذا مػن  كقد أطلق علي ذ ا الين

أك ػػحت  ، إذأخػػرل كفػػق تخاػػيتها كنفيػػيتها كلركفهػػا الحياتيػػة كاالجتماعيػػة إلػػرامػػرأة 
الدراسات أف المرأة التي تتااكز حدكد األربعين من العمر تشػعر بعػدة عالمػات تػدؿ علػر 

تػػعورذا بأنهػػا لػػ  تعػػد مفيػػدة يػػأن ر بحيػػ   زمػػة منتاػػف العمػػر، كمػػن أذمهػػامعاناتهػػا مػػن أ
ياػػبح االيتئػػاب أحيانػػان قريبػػان جػػدان منهػػا  بيػػب  القلػػق المتواصػػل حػػوؿ مرهرذػػا كأنويتهػػا 
كميلها إلر تغيير عملها  من فترات زمنية متقاربة  يإيااد بيئة خالية من االنتقادات حوؿ 

لقرارات، كترددذا حػوؿ أمػور الحيػاة، كخوفهػا الشػديد مػن  عفها في اتخاذ ا،ك عمر المرأة
 :منهاتعد مادرا للقلق كجود أتياء أخرل  ، م الوحدة
التفكيػػػر فػػػي بعػػػا األمػػػور الميػػػتقبلية،يالموت كالمػػػرب كالتفكيػػػر فػػػي ميػػػتقبل  -

، فينتابها تعور بأنها لن تعيش إلر غايػة أف تػرل  متأخرةاألكالد خاصة إذا أنابت في سن 
 .ا يباراأطفاله
أصػػع  بعػػد ذػػ ا اليػػن، كفػػي حػػاؿ يونهػػا ك  ت أي ػػرأصػػبح عبػػاءبػػأف األالشػػعور  - 

 مازالت عةباء فإف احتماالت الةكاج تقل أيضان 
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تراء المالبس الاديدة بك رة، كتغيير المرهر الخارجي باستمرار بشكل ال يعطي  -
 تتناسػ  مػ  سػنها كعادة ما يطلق علر المرأة التػي ترتػدم مالبػس ال االنطباع بكبر الين،

  (Le Retour d-age).بالفرنيية  بأنها ماابة بأزمة منتاف العمر أك ما يعرؼ
بنػػاء علػػي ذػػ ا الحقػػائق يتبنػػي ذػػ ا البحػػ  التحليػػل اليوسػػيو/ سػػيكولوجر لاػػراع 
الدكر األسرم كالوليفي لدل المرأة الكويتية العاملة بعػد سػن األربعػين  ، فػالمرأة الكويتيػة 

ن األربعين يوحدة تحليلية له ا البح  تكشف عن تغيرات ملحػة فػي البنػاء العاملة بعد س
االجتماعي الكويتي ككلائفه ، يما تكشف العديد من مدل التغيرات في النرػرة إلػر عمػل 

مػػا إذا يانػػت المػػرأة العاملػػة قػػادرة علػػر أداء كليفتهػػا  لالمػػرأة كتحديػػد أدكارذػػا أك بػػاألحر 
أف خركجهػػػا للعمػػػل قػػػد ايػػػر سػػػلبا علػػػر أداء ذػػػ ا الوليفػػػة  التاريخيػػػة فػػػي تنشػػػئة األبنػػػاء أـ

األسرية أيضا  ، كيليهمػا ينطػوم علػي  ػركرات اجتماعيػة كتبنػر ميػجكليات جديػدة ليبقػي 
 عليها  ركرة تحقيق التوازف النفيي كاالجتماعي بينهما.

كالكػػويتي  –كينطلػػق البحػػ  مػػن حقيقػػة مفادذػػا أف الماتمعػػات الخليايػػة عامػػة     
أي ر الدكؿ تأيران بالتغيرات العالميػة كانعكاسػاتها المحليػة ،  –كما تةاؿ  –يانت    - أبرزذا

إذ سرعاف ما تػكلت مرػاذر ذات دالالت اجتماعيػة نفيػية ، حيػ  تعػددت ادكار المػرأة 
بحي  يمكن االستدالؿ علي ذلػك مػن لػاذرة تأنيػ  األسػرة كلهػور المػرأة المعيلػة ، يمػا 

لػػي صػػراع األدكار لػػدم المػػرأة العاملػػة بعػػد سػػن األربعػػين بيػػب  تبلػػورت العوامػػل المجديػػة إ
تنػػػوع كتعػػػدد كتبػػػاين األدكار التػػػي تقػػػـو بهػػػا فػػػي غضػػػوف الحيػػػاة اليوميػػػة ، حيػػػ  تعػػػددت 
المواقػػف التفاعليػػة التػػي تػػدفعها إلػػر سػػلوؾ معػػين دكف دخػػر ، فعلػػي صػػعيد العمػػل تميػػل 

الخبرة كالتراي  الخاص بمفػردات المرأة نحو األداء الركتيني داخل مجسيات العمل بفعل 
الػػدكر الػػوليفي مػػ  عػػدـ القابليػػة للػػـو كالنقػػد كالاػػةاءات ،كعلػػي الاػػعيد األسػػرم  تتةايػػد 
الضػػػغوع النفيػػػية علػػػي المػػػرأة العاملػػػة بعػػػد سػػػن األربعػػػين دكف النرػػػر إلػػػي ماموعػػػة مػػػن 

 التغيرات الفييولوجية ذات عالقة بما ذو نفيي.
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األساسػػي لهػػ ا البحػػ  فػػي : إلػػي أم مػػدم يمكػػن بنػػاء عليػػه يمكػػن تحديػػد اليػػجاؿ 
للمرأة الكويتية العاملة بعد سن األربعين تيػتطي  تحقيػق التوافػق االجتمػاعي كالنفيػي بػين 

 دكرذا المهني كدكرذا العائلي ؟
 كيتدرج من ذ ا اليجاؿ عدد من التياؤالت الفرعية أذمها : 

لعاملػػػة بعػػػد سػػػن األربعػػػين مػػػاذي مفػػػردات الحيػػػاة اليوميػػػة لػػػدم المػػػرأة الكويتيػػػة ا -
تتضػػػمنه مػػػن لغػػػة كرمػػػوز تتالػػػي مػػػن خػػػالؿ أنمػػػاع للتفاعػػػل كأتػػػكاؿ للعالقػػػات 

 المهنية كاألسرية ؟
أف مػػػا ابػػػرز اليػػػمات الشخاػػػية الناتاػػػة عػػػن درجػػػة التوافػػػق بػػػين الػػػدكر المهنػػػي  -

 كاألسرم لدم المرأة الكويتية العاملة بعد سن األربعين؟
سػػػرم لػػػدم المػػػرأة الكويتيػػػة العاملػػػة بعػػػد سػػػن مافاعليػػػة أداء الػػػدكر المهنػػػي كاأل -

 األربعين قياسا بمارم الحياة المهنية كاألسرية ؟
إلي أم مدم ترتبط إمكانيػة تحقيػق التوافػق المػأموؿ بػين الػدكر المهنػي كاألسػرم  -

لدم المرأة الكويتية العاملة بعد سن األربعين بمبدأ التكلفة كالعائد كفق متغيػرات 
 مهنية كأخرم أسرية ؟

ماذي االنعكاسات النفيية الناتاة عن عدـ القدرة علي تحقيق التوافق بين الدكر  -
 المهني كاألسرم لدم المرأة الكويتية العاملة بعد سن األربعين  ؟

 :األذمية العلمية كالعملية للبح  -2
   األذمية العلمية –أ 
ة بعػػد سػػن تقػػدي  تاػػور معرفػػي حػػوؿ صػػراع األدكار لػػدم المػػرأة الكويتيػػة العاملػػ – 

 األربعين حي  الخاائص النفيية كاالجتماعية له ا المرحلة . 
تشػػخيص األدكار التػػي تقػػـو بهػػا المػػرأة الكويتيػػة العاملػػة بعػػد سػػن األربعػػين سػػواء  – 

 داخل أسرتها أك بمجسية العمل .
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رصد اليمات الشخاية الناتاػة عػن تعػدد األدكار لػدم المػرأة الكويتيػة العاملػة  – 
 ربعين.بعد سن األ

طػػرح متطلبػػات التوافػػق بػػين األدكار المتعػػددة لػػدل المػػرأة الكويتيػػة العاملػػة بعػػد  - 
سػػن األربعػػين سػػواء يانػػت ذػػ ا المتطلبػػات كالشػػركع ذات عالقػػة بمػػا ذػػو نفيػػي خػػاص 

 بالمرأة أكبما ذو مو وعي خاص باألسرة.
   األذمية العملية –ب 
اليػػلبية الناجمػػة عػػن عػػدـ قػػدرة  كالنفيػػية  ةإلقػػاء الضػػوء علػػي االيػػار االجتماعيػػ -

 تحقيق التوافق بين ادكار المرأة الكويتية العاملة بعد سن األربعين.
محاكلػػة تشػػكيل كعػػي اجتمػػاعي كمهنػػي حػػوؿ الخاػػائص االجتماعيػػة كالنفيػػية  – 

 ذات العالقة بخاوصية المرأة الكويتية العاملة بعد سن األربعين.
فيق بػػين الػػدكر العػػائلي كالمهنػػي لػػدل محاكلػػة تشػػكيل كعػػي نيػػوم ييػػمح بػػالتو  – 

 المرأة الكويتية العاملة بعد سن األربعين .
 أذداؼ البح  -3
الكشف عن مفردات الحياة اليومية لدم المرأة الكويتية العاملة بعد سن األربعين  - أ

تتضػػػمنه مػػػن لغػػػة كرمػػػوز تتالػػػي مػػػن خػػػالؿ أنمػػػاع للتفاعػػػل كأتػػػكاؿ للعالقػػػات 
 المهنية كاألسرية.

ص ابرز اليمات الشخاية الناتاة عن درجة التوافق بين الدكر المهني تشخي -ب 
 كاألسرم لدم المرأة الكويتية العاملة بعد سن األربعين.

تقػػػدي  تحليػػػل نرػػػرم حػػػوؿ فاعليػػػة أداء الػػػدكر المهنػػػي كاألسػػػرم لػػػدم المػػػرأة  -ج 
 الكويتية العاملة بعد سن األربعين قياسا بمارم الحياة المهنية كاألسرية ؟

رصػػػد العالقػػػة بػػػين بعػػػا المتغيػػػرات المهنيػػػة كاألسػػػرية كمػػػدم إمكانيػػػة تحقيػػػق  -د 
التوافق المأموؿ بين الدكر المهني كاألسرم لدم المرأة الكويتية العاملػة بعػد سػن األربعػين 

 كفق مبدأ التكلفة كالعائد . 
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 التعرؼ علي االنعكاسات النفيية الناتاة عن عدـ القدرة علي تحقيق التوافػق -ق 
 بين الدكر المهني كاألسرم لدم المرأة الكويتية العاملة بعد سن األربعين  .

  :مفاذي  البح  -4
بعد  المرأة الكويتية العاملةقـو بها تماموعة األفعاؿ التي  :The Roleالدكر -أ

بحيػػ  المكانػػة كالترتيػػ  كالوليفػػة، بحيػػ  تػػجدم كليفػػة تربويػػة أساسػػية، سػػن األربعػػين 
من ناحية كفي نفػس الوقػت  اموعة قي  معبرة عن المعايير االجتماعيةكتهدؼ إلر غرس م

 .تجدم مهاـ مهنية تتماتي م  كاجباتها الوليفية ليبقي من ناحية يانية 
إتباع الفرد لحاجاتػه النفيػية، كتقبلػه ل اتػه، كاسػتمتاعه يعني التوافق التوافق :  -ب

النفيػػػية، كاسػػػتمتاعه بعالقػػػات بحيػػػاة خاليػػػة مػػػن التػػػوترات، كالاػػػراعات، كاال ػػػطرابات 
اجتماعيػػػػة حميمػػػػة، كمشػػػػاريته فػػػػي األنشػػػػطة االجتماعيػػػػة، كتقبلػػػػه لعػػػػادات كتقاليػػػػد كقػػػػي  

، كبالتػػالي يمكػػن تعريفػػه إجرائيػػا علػػي انػػه :  ( 35،  2004)سػػفياف أبػػو نايلػػة : ماتمعه
سمية علػر قدرة المرأة الكويتية بعد سن األربعين ، كالتي لديها ادكار أسرية كأخرم مهنية ر 

تعديل البناء النفيي كأنماع اليػلوؾ لكػي تيػتاي  لرػركؼ طبيعيػة كاجتماعيػة ، يمػا انػه 
القدرة علر إقامة عالقات اياابية كم مرة م  االخرين تتي  بالتعػاكف كالتفاعػل االجتمػاعي 
، يما يتيػ  اليػلوؾ التػوافقي مػن خػالؿ ذػ ا التفاعػل ايإحيػاس بالر ػا عػن الػنفس كعػن 

 االخرين
:ينرػػػر علمػػػاء االجتمػػػاع إلػػػر العمػػػل فػػػي إطػػػار   Employmentالعػػػػمل  -ج

النيبية المكانية كالةمنية، فهو من ناحية يكشف عن االختالفات القائمة بػين الماتمعػات 
قياسان بمجترات محددة منها علر سبيل الم اؿ طبيعته كتوزيعاته كنتاجاته في  وء أذػداؼ 

فيعنػػر  لالتعريػػف ايإجرائػػي للعمػػ( ، أمػػا  125-124،  2001التنميػػة)يماؿ الةيػػات : 
: ماموعػػة األنشػػطة التػػي تقػػـو بهػػا المػػرأة الكويتيػػة داخػػل أسػػرتها مػػن ناحيػػة كداخػػل  ذنػػا

مجسيػػة المهنػػة مػػن ناحيػػػة يانيػػة باػػورة متوازيػػػة ، كالتػػي قػػد تتيػػػ  بػػالتوافق أحيانػػا كعػػػدـ 
 .أك النتاجات المتوقعة التوافق أحيانا أخرم سواء من حي  التوقيت أك األداء أك الفعالية
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  مااالت البح  -5
 الحد الاغرافي : دكلة الكويت .

 ـ  . 2016الحد الةمني : ستة تهور بدأت من يناير كانتهت في يونية 
الحد البشرم : تتم ل كحدة االذتماـ التحليلية فػي المػرأة الكويتيػة العاملػة بعػد سػن 

 األربعين.
 فركب البح  -6

رأة الكويتيػة العاملػة بعػد سػن األربعػين تعػاني مػن عػدـ تحقيػق الفرب الرئيس: أف الم
التوافق بين الدكر المهني كالدكر األسرم بمػا يػنعكس علػي تخاػيتها كتفاعلهػا كعالقاتهػا 

 المهنية كاألسرية .
 كيتدرج من ذ ا الفرب ماموعة من الفركب ذي :

األربعػػين تتيػػ   أف مفػػردات الحيػػاة اليوميػػة لػػدم المػػرأة الكويتيػػة العاملػػة بعػػد سػػن -أ 
بعػػدـ التػػوازف قياسػػا بػػنص الحيػػاة اليوميػػة بمػػا يتضػػمنه مػػن لغػػة كرمػػوز تتالػػي مػػن 

 خالؿ أنماع للتفاعل كأتكاؿ للعالقات المهنية كاألسرية .
أف درجة التوافق بين الدكر المهني كاألسرم لدم المرأة الكويتية العاملة بعد سػن  -ب 

 كالتباين . األربعين ترتبط بيمات تخاية تتي  بالتأرجح
أف االختيار بين فاعلية أداء الػدكر المهنػي كاألسػرم لػدم المػرأة الكويتيػة العاملػة  -ج 

 بعد سن األربعين ترتبط بمارم الحياة المهنية كاألسرية .
أف درجة التوافق المأموؿ بين الدكر المهني كاألسرم لدم المرأة الكويتية العاملػة  -د 

كالعائػد كفػق متغيػرات مهنيػة )نػوع العمػل / بعد سن األربعين ترتبط بمبدأ التكلفػة 
الدرجة المهنيػة / متوسػط الراتػ  الشػهرم ( كأخػرم أسػرية )الحالػة االجتماعيػة / 

 .نوع األسرة / حا  األسرة (
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أف عدـ القدرة علي تحقيق التوافق بين الػدكر المهنػي كاألسػرم يػجدم إلػي كجػود  -ق 
ة الكويتيػة العاملػة بعػد سػن أمراب نفيية يالقلق كااليتئػاب كايإحبػاع لػدم المػرأ

 األربعين  .
 منهاية البح  كأدكات جم  البيانات -7
األسلوب التاريخي ، كياتر ذنا لرصد حالػة المػرأة الكويتيػة عبػر التػاريت كانتقالهػا  -أ

مػػػن العمػػػل التقليػػػدم ذات العالقػػػة باقتاػػػاد ايإعاتػػػة إلػػػي العمػػػل المحػػػدث ذات الاػػػلة 
تبػػ  الوسػػائل التػػي تػػ  اسػػتخدامها للوصػػوؿ إلػػر تشػػكيل باالقتاػػاد النقػػدم ، إلػػي جانػػ  ت

المحػػػيط االجتمػػػاعي للمػػػرأة العاملػػػة . أمػػػا مػػػن حيػػػ  أدكات جمػػػ  البيانػػػات فتتريػػػة فػػػي 
المجلفات كالبحػوث كاالطػاريح الاامعيػة التػي تناكلػت االيػار النفيػية كاالجتماعيػة الناجمػة 

التحليػل النفيػي للمػرأة بعػد عن خركج المرأة للعمل ، إلػي جانػ  المجلفػات ذات الاػلة ب
 ة في تحديد سمات كأنماع الشخاية.سن األربعين للتعرؼ علي التغيرات النفيية المجير 

 : ايإطار النررميانيا
 :بعا الدراسات اليابقة -1

ايتيبت ميالة التوافق بين الػدكر المهنػي كالعػائلي لػدم المػرأة العاملػة أذميػة يبػرم 
ميػػة بالتعػػدد كاالقدميػػة البح يػػة فػػي أف ، حيػػ  قػػدمت فػػي التػػراث اليوسػػيولوجي ،يمػػا تت

ـ( دراسػػػة بعنػػػواف كالحػػػراؾ المهنػػػي للمػػػرأة الماػػػرية ك 1977ذػػػدل عبػػػد المػػػنع  زيريػػػا )
االجتماعيػػة كال قافيػػة التػػي تحػػوؿ دكف حاػػوؿ المػػراة   تذػػدفت الػػي التعػػرؼ علػػي المعوقػػا

للمػرأة يػي تعمػل بػالمهن علر المناص  العليا في المهن التي تايدذا كعدـ إتاحة الفرصة 
كاألعمػػاؿ التػػي ال يػػةاؿ الماتمػػ  يعتبرذػػا حكػػرا علػػر قطػػاع الرجػػاؿ، اسػػتخدمت الباح ػػة 

مبحوية،كتوصػلت إلػي  150المنهم الوصفي التحليلي يما استخدمت القابلة لعينة بلغػت 
: أف التباين في الين ل  يعكس أم داللة فػي معرػ  دراء كاتااذػات المبحويػات الخاصػة 

وحػػات المهنيػػة كقيمػػة العمػػل كالاػػراع بػػين االلتةامػػات األسػػرية كمطالػػ  العمػػل، كاف بالطم
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الحراؾ المهنػي للمػرأة العاملػة يػرتبط بحاػ  األسػرة حاػ  األسػرة فكلمػا زاد عػدد األفػراد  
يلما قل حماس المرأة للاعود المهني ،كأف نوعيػة عمػل المػرأة يػاف لػه األيػر الوا ػح فػي 

ا، كاف ذنػاؾ عالقػػة بػين ميػتول تعلػػي  المػرأة كدرجػة طموحهػػا اتااذػات المػرأة نحػػو عملهػ
المهني يما يجير التعلي  علر الطريقة التي تحاكؿ المرأة معالاة مشكالت الاراع الناجمة 
عػػػػن تػػػػداخل كتشػػػػابك دكرم المػػػػرأة يعاملػػػػة كيةكجػػػػة،يما تػػػػةداد مشػػػػكالت المػػػػرأة ذات 

المػػػرأة للعمػػػل يلمػػػا ارتفػػػ   الميػػػتول التعليمػػػي المرتفػػػ  حيػػػ  انػػػه يلمػػػا اتػػػتدت حماسػػػة
ـ (  دراسػػػػة بعنػػػػواف 1977طموحهػػػػا للحػػػػراؾ المهنػػػػي ، كقػػػػدـ محمػػػػد عبػػػػد ا  الاػػػػاي )

كالتفاعل ال قافي كأيرا في التغيرات االجتماعية المعاصرة ك بهدؼ رصد التغير في األنماع 
اليػػػػلويية لػػػػدل الفػػػػرد بيػػػػب  تفاعػػػػل عوامػػػػل داخليػػػػة كخارجيػػػػة ،كاسػػػػتخدمت المػػػػنهم 

ولػػوجي كالمػػنهم التػػاريخي ، كتوصػػلت إلػػي : أف احتكػػاؾ ال قافػػة التقليديػػة بال قافػػة األن ركب
العلميػة كالتكنولوجيػػة الحدي ػة علػػر نطػاؽ كاسػػ  يػػاف عػامال فػػي إحػداث التغيػػرات ال قافيػػة 
كاالجتماعيػػة المعاصػػرة،كأف نرػػاـ تقيػػي  العمػػل فػػي الماتمػػ  الكػػويتي القػػدي  خضػػ  لقػػي  

الماتمػػ  الكػػويتي الحػػدي  خضػػ  للقػػي  االقتاػػادية المعاصػػرة ،  ال قافػة العرقيػػة بينمػػا فػػي
كانػػه يلمػػا تةايػػد تعلػػي  المػػرأة الكويتيػػة ازداد اتػػترايها فػػي الحيػػاة العلميػػة كتقلاػػت سػػمة 
الحاػػػاب ،ك  أف مرحلػػػة التغيػػػر أحػػػديت تخلخػػػال فػػػي األنمػػػاع اليػػػلويية النحيػػػار القػػػي  

التػي تاعػل الفػرد فػي زحػاـ مػ  االخػرين علػر التقليدية كانتشار القػي  الفرديػة كاالقتاػادية 
اعتمػػاد الماػػالح كايبػػات الػػ ات ممػػا يػػجدم إلػػر تحلػػل الفػػرد مػػن العػػادات، كقػػدـ يػػل مػػن 

 فػػػيالتحػػػوالت االجتماعيػػػة كقػػػي  العمػػػل دراسػػػة بعنػػػواف ك  (1995) احمػػػد زايػػػدعػػػالـ ك 
غيػر فػي كعالقػة الت القطػرمالماتم   في، بح  ميداني عن قي  العمل  كالماتم  القطرم

الماتمػػ  الخلياػػي ،  فػػيقػػي  العمػػل بػػالتحوالت التػػر خلقتهػػا عمليػػة التنميػػة االجتماعيػػة 
بهدؼ التعرؼ  علر ما يتأتر للقطرين   . كتنتم عن تبنر قي  سلبية للعمل التيكالمعوقات 

فػي سػػوؽ العمػػل مػن صػػور معينػػة منرمػػة لقيمػة العمػػل لػػديه   ػمن إطػػار تحليلػػي كاتاػػف 
كاسػتخدمت الدراسػة عػدة أدكات لامػ  البيانػات مػن الميػداف  نرػران  ،بقدر من الشمولية 
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ألذدافها كمحاكرذا كذي : االستبانة التي تضمنت مقياسان لقي  العمل ال م أعدا : اعتماد 
، ال م ت  االستفادة فيه من مقياس ككالؾ ك دخرين عاـ  ـ1992عالـ ك أحمد زايد عاـ 

ئ  البيئػػة العربيػػة ) الماتمػػ  العربػػي ( ، كيتكػػوف ابتػػداء ، يػػ  صػػم  الحقػػان لػػيالـ  1971
كجػػود  :كخلاػػت الدراسػػة إلػػر ، عبػػارة تقػػيس يمانيػػة أبعػػاد رئييػػية للعمػػل72المقيػػاس مػػن 

تحػػوؿ قيمػػي ملمػػوس لػػدل األسػػرة القطريػػة فػػي تنشػػئة أبنائهػػا علػػر العمػػل كتػػ  ذلػػك عبػػر 
ا اتاػفت القػي  بعػد بينم كيانت ذ ا األسالي  متاانية مرحلتين ذما قبل ايتشاؼ النفط

الميتول التعليمي كالػدخل يانػا أي ػر المتغيػرات ،كأف ايتشاؼ النفط كاست مارا بالتعددية 
رافيػػة  أذميػػة فػػي تفيػػير البعػػد الاػػريح لقػػي  العمػػل ، بينمػػا يػػاف الػػدخل كالمهنػػة جالديمو 

، كأف ة كالفئة الوليفية أي ر المتغيرات الديموجرافية أذمية في تفيير البعد الضػمني للقيمػ
الو   الرتبي كاألذمية النيبية للقي  المرتبطة بالعمل بتبػاين التوجهػات لػدل في تباين يمة 

، يمػػػا الاماعػػػات المهنيػػػة األربػػػ  : ك المػػػديرين، المهنيػػػين الفنيػػػين، المدرسػػػين، الكتبػػػةك 
ـ( دراسػػة بعنػػواف ك ال ابػػت كالمتغيػػر فػػي يقافػػة  1998قػػدمت ذنػػد عبػػد العةيػػة ألقاسػػمي )

في ايإمػارات ك ذػدفت الػي الكشػف عػن العناصػر ال ابتػة كالمتغيػرة فػي يقافػة المػرأة  المرأة
التاريخي كالمقارنة كالمػنهم ايإحاػائي ك  ا،كاستعانت بخمية مناذم رئييية منه ةايإماراتي

دراسة الحالة كالميح االجتماعي، يمػا اسػتخدمت المقابلػة كاالستبياف،كتوصػلت إلػي: أف 
ـ ،كأف نرػػاـ القػػي  اليػػائدة  1962تاػػدير البتػػركؿ إلػػر الخػػارج  بدايػػة التغيػػر يانػػت مػػ 

ال م ييتمد قوتػه مػن سػيادة النرػاـ القبلػي حػاؿ دكف تطػور بعػا جوانػ  الحيػاة ال قافيػة 
للمرأة ايإماراتية بينما خضعت الاوان  األخػرل للتطػور م ػل االسػتهالؾ الػ م تحػوؿ إلػر 

تػػيوع نمػػط األسػػرة  لػػي  كعمػػل المػػرأة مػػ حالػػة مفرطػػة، إلػػي جانػػ  تغيػػر القػػي  الخاصػػة بتع
النوكيػة كايإقامػة الميػتقلة خػارج سػكن األسػرة الممتػػدة  يمػا انػه حاػل تغيػر فػي مضػػموف 

محمػػد إبػػراذي  كقػػدـ العالقػػات الةكجيػػة  فيمػػا يتعلػػق بيػػن الػػةكاج كاختيػػار الػػةكج كالمهر،
هػدؼ إبػراز ـ(دراسة بعنػوافك عمػل المػرأة فػي ماتمػ  ايإمػارات التقليدمكب1999مناور)

الػػدكر الحقيقػػي الػػ م قامػػت بػػه المػػرأة فػػي ماتمػػ  ايإمػػارات التقليػػدم مػػن خػػالؿ تحليػػل 
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أدكارذػػا المتعػػددة  كتحديػػد طبيعتهػػا بوصػػفها أساسػػا لبلػػورة مفهػػـو ماتمعػػي تػػمولي لعمػػل 
المرأة،اعتمػدت الدراسػة علػػي المػنهم الوصػفي التحليلػػي ،ك كاعتمػدت علػر أداة المقابلػػة 

رأة عاصرف ماتم  ايإمارات التقليػدم يعينػة عشوائية،كتوصػلت الػي : ام139لعينة بلغت 
أف عمػل المػػرأة فػػي ماتمػ  ايإمػػارات التقليػػدم عمػل معاتػػي يعتمػػد علػر االنتمػػاء العػػائلي 
كالقبلي ،كأف المرأة في الماتم  التقليدم ل  تعرؼ الفراغ قط حي  يتنػوع عملهػا مػا بػين 

 يالتنريف كالطبت كالخياطػة كالعنايػة باألطفػاؿ، كاف  الخدمية التي تحتاجها العائلة ؿاألعما
المرأة يانت علر دراية ككعي يبير بما يخص حياتها في الماتمػ  التقليدم،كقػدمت ناذػد 
رمةم دراسة بعنواف ك  المرأة العربية كالعمل ك ذػدفت للتعػرؼ علػر المعوقػات التػي تػجدم 

امػػرأة عاملػػة  1547العينػػة  إلػػر  ػػعف إسػػهاـ المػػرأة العربيػػة فػػي حقػػل العمػػل  كتضػػمنت
) ايإمػػارات  لبنػػاف   اليػػوداف( كاسػػتخدمت  الباح ػػة  اختيػػرت مػػن ياليػػة أقطػػار عربيػػة ذػػي

االستبياف،كتوصػػػػلت إلػػػػػي : أف  معرػػػػػ  أفػػػػػراد العينػػػػة أحامػػػػػن عػػػػػن ذيػػػػػر دخػػػػػولهن ،كأف 
% يػػنفقن مػػن 61يػػنفقن دخلهػػن فػػي تػػراء المالبػػس كأدكات الةينػػة،ك  %76معرمهػػن

األذػػػل،كأف المشػػػكلة الكبػػػرل ذػػػي التعػػػارب بػػػين متطلبػػػات العمػػػل دخلهػػػن فػػػي ميػػػاعدة 
% كمػػػن يػػػ  58كمتطلبػػػات األسػػػرة حيػػػ  اسػػػتحوذت تلػػػك المشػػػكلة علػػػر نيػػػبة عاليػػػة 

سياسات التعين كالترقية،كجود تفاكت كا ح حي  الحالة الةكجية فقد ياف التعارب بػين 
متوسط بالماتمعات % في ال63متطلبات العمل كمتطلبات األسرة المعوؽ األكؿ  بنيبة

ـ( دراسػػة بعنػػواف المػػرأة 2000ال اليػػة محػػل االذتمػػاـ ، يمػػا قػػدمت دمنػػة خليفػػة العطيػػة )
كالوليفػػة العامػػة فػػي دكؿ مالػػس التعػػاكف ك ، ذػػدفت إلػػي التعػػرؼ لو ػػ  المػػرأة الخليايػػة 
فػػػي الاهػػػاز الحكػػػومي فػػػي لػػػل محػػػددات بيئيػػػة تحكػػػ  ذلػػػك الػػػدكر، كتحليػػػل أسػػػباب 

رأة الخليايػػة فػػي الاهػػاز الحكػػومي،كالتعرؼ علػػر الو ػػ  القػػانوني محدكديػػة مشػػارية المػػ
للمرأة الخلياية في لل نر  الخدمة المدنية في دكؿ مالس التعػاكف الخلياي،اعتمػدت 
الباح ة علر المنهم الوصفي التحليلي كالمنهم المقارف، كاداة االستبياف لام  البيانات ، 

المرأة ليوؽ العمل  كاف األسرة ذي المحػدد كتوصلت الي : كجود اير للتعلي  في دخوؿ 
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األساسػػي لطبيعػػة تكػػػوين يػػل مػػػن الػػ ير كاألن ػػػر لمػػا يعتنقػػػه مػػن مبػػػادئ سػػواء إياابيػػػة أك 
سلبية،م  كجود النررة المتحفرة تااا عمػل المػرأة الخليايػة فػي أمػاين العمػل المختلطػة 

دكر الػػوليفي علػػر ـ بعنػػواف كأيػػر الػػ2006  مػ  الرجػػاؿ، يمػػا قػػدـ ماػػطفر خليفػػة إبػػراذي 
دراسػػة ميدانيػػة بمدينػػة ترذونػػة ك ذػػدفت الػػي الكشػػف عػػن  –الػػدكر التربػػوم للمػػرأة العاملػػة 

األسباب التي تدف  المرأة للعمل الوليفي في مااؿ التعلي  يمدرسة،ك الكشف من االيار 
جههػا التي يتريها عمل المرأة الوليفي علر أدكارذا التربوية نحو أطفالها كالعقبػات التػي توا

للتوفيػػق بػػين العمػػل كرعايػػة أطفالهػػا، كالحػػد مػػن صػػراع األدكار، كاسػػتخدـ مػػنهم الميػػح 
االجتماعي عػن طريػق العينػة كأداة الدراسػة الميػتخدمة ذنػا ذػي االسػتمارة االسػتبياف علػي 

أـ عاملػػػػػة ،ك توصػػػػػلت إلػػػػػي : كجػػػػػود العديػػػػػد مػػػػػن العقبػػػػػات  161عينػػػػػة  بلػػػػػ  عػػػػػددذا 
ينة الدراسة منهػا مػا يتعلػق بالعمػل، كمنهػا مػا يتعلػق بو ػ  كالمشكالت التي تواجه أفراد ع

أطفالهن أيناء عملهن كمنها ما يتعلق بتوفيقهن بين دكرذن في العمل كدكرذن التربوم نحػو 
أطفالهن، كالحد من صراع األدكار، كأف أي ر من ناف النيػاء العػامالت تػنعكس  ػغوع 

التقاػػػير لعػػػدـ القيػػػاـ باألعمػػػاؿ عملهػػػن المهنػػػي علػػػر تاػػػرفاتهن بػػػالمنةؿ، كتم لػػػت فػػػي 
المنةلية علر أيمل كجه، كعدـ كجود كقػت فػراغ، كيعػةل ذلػك إلػر حاػ  سػاعات العمػل 

ـ (،دراسػػة  2009التػػي تقضػػيها المػػرأة فػػي العمػػل الوليفي،كقػػدـ محمػػد محمػػود عبػػدك )
لػ  بعنواف ك تعدد األدكار للمرأة بين األمومة كالطموح ك بهدؼ التعرؼ علي العالقة بػين تع

المرأة كدكافعها للقيػاـ بػدكرذا الػوليفي كالمهنػي كالعالقػة بػين أمومػة المػرأة كأداتهػا لػدكرذا 
فػػػػي العمػػػػل كالتعلػػػػي  خػػػػارج المنػػػػةؿ ،كاسػػػػتخدمت المػػػػنهم الوصػػػػفي التحليلػػػػي كاسػػػػتمارة 

( امرأة من العامالت بمدينة 60االستبياف يأداة لام  البيانات كياف حا  العينة تياكم )
ت ذػػ ا الدراسػػة إلػػر : أف المػػرأة تفضػػل األمومػػة علػػر أم تػػيء دخػػر، كأف سػػبها ، كتوصػػل

المػػرأة تفضػػل القيػػاـ بػػدكرذا األمػػومي، مهػػا يػػاف ميػػتواذا العلمػػي بدرجػػة أيبػػر مػػن أدائهػػا 
ـ( دراسة بعنواف ك  2011المهني، كيمكن أف تام  بين الدكرين،كقدمت تمة اؿ نهياف )

االمػػارت العربيػػة المتحػػدة ك بهػػدؼ إلقػػاء الضػػوء  المػػرأة العاملػػة كالر ػػا الػػوليفي فػػي دكلػػة
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علر العوامل التي تجدم إلر تحفية المرأة فػي ماتمػ  االمػارت للعمػل كتلػك التػي تمكنهػا 
من الشعور بحالة الر ا الوليفي ،كاعتمدت علي نموذج ذرمية الحاجات لماسلو  نموذج 

ج  نرريػػػة حػػػافة االناػػػاز ذرميػػػة الحاجػػػة المعػػػدؿ الدلرفػػػر  نرريػػػة العامػػػل ال نػػػائي لهرزبػػػر 
لمكليالنػػد  نرريػػة التوقػػ  لبػػورتة كلػػولر  نرريػػة ايإناػػاؼ فػػي الحافةية،كتوصػػلت الػػي :اف 

مػن  %44.6،كأف نيػبة  %90.3نيبة يبيرة تشا  التحػاؽ المواطنػات بالعمػل بلغػت 
يػرين انػه مكػاف عملهػن  %60.6يتناس  عملهن مػ  مػجذلن األيػاديمي، كجػود  العينة ال

مػػػن العينػػػة ينرػػػرف أف إجػػػازة الحمػػػل كالو ػػػ  لييػػػت بالمػػػدة   %55.6غيػػػر صػػػحي  ك
ـ( 2013ترل أف العمػل مشػكلة، كقػدمت رحمػة مػيالد خيػر محمػد)  %66.1الكافية. 

دراسػػػة بعنػػػواف كااليػػػار االجتماعيػػػة كالنفيػػػية لعمػػػل المػػػرأة علػػػر أدكارذػػػا األسػػػريةكبهدؼ 
الهػػػػػا، كأدكارذػػػػػا الكشػػػػػف عػػػػػن أيػػػػػر عمػػػػػل المػػػػػرأة خػػػػػارج المنػػػػػةؿ علػػػػػر كاجباتهػػػػػا كأعم

األسرية،كالتعرؼ علر أذ  المتغيرات، العوامل التي تجير في األدكار األسرية للمرأة العاملة 
،كقد اعتمدت الدراسة علر المنهم الوصفي التحليلي باستخداـ العينة الطبقية التي بلغت 

لػي : ( مفردة،كياف االستبياف ككسيلتها لام  البيانات مػن الميػداف، كقػد توصػلت إ190)
أف عمل المرأة يجير علر ميتول أدائها ألدكارذا األسرية، كاف عمل المرأة علر اذتماماتها 
بةكجهػػا يػػجير مػػن حيػػ  عػػدـ تمكنهػػا مػػن مشػػاريته فػػي اذتماماتػػه كمشػػايله، كانةعػػاج بعػػا 
األزكاج من تكول أزكاجه  حوؿ مشايلهن في العمل، كأف اغلػ  النيػاء العػامالت يػجير 

ؿ علػر ميػتول أدائهػن لاعمػاؿ المنةليػة، بيػب  عػدـ حاػولهن علػر عملهن خارج المنة 
الوقػػت الكػػػافي لحػػل تلػػػك ايإعمػػػاؿ، كعػػدـ تمكػػػنهن مػػػن االحتفػػا  ببػػػرامم مػػػنر  يإدارة 

 تئوف البيت.
ـ( دراسػػة بعنػػواف ك المػػرأة 1994كمػػن الدراسػػات األجنبيػػة فقػػد قػػدـ سػػانااـ بػػاؾ )

، دراسػػػػة حالػػػػة للعػػػػامالت فػػػػر محطػػػػة  العاملػػػػة مػػػػا بػػػػين العمػػػػل كاألسػػػػرة كتربيػػػػة األبنػػػػاء
تليفةيوف،حيػػػ  ذػػػدفت إلػػػي التعػػػرؼ علػػػر األنمػػػاع المعيشػػػية للمػػػرأة كحياتهػػػا االجتماعيػػػة 
كال قافية من خالؿ تعدد أدكار المرأة الناتم عن تعليمها كخركجها للعمل ف كقد تػ  اتخػاذ 
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يػػدانيان لهػػا ،ك النيػػاء العػػامالت فػػي محطػػة تليفةيػػوف تػػايواف نمػػوذج لهػػ ا الدراسػػة كإطػػار م
اعتمػػدت الدراسػػة علػػر الميػػح االجتمػػاعي كدراسػػة الحالػػة مػػن ناحيػػة يانيػػة ، كبلغػػت عينػػة 

امػػرأة عاملػػة فػػي أقيػػاـ مختلفػػة كذات مهػػن متنوعػػة يمػػا اسػػتخدمت المقابلػػة يػػأداة  123
لام  البيانات ، كتوصلت الدراسة إلر: أف خركج المرأة التايوانية للعمل ل  يجد إلر خلػل 

أساسػػي فيمػػا يتاػػل بػػدكرذا االجتمػػاعي داخػػل أسػػرتها كباػػفة خاصػػة فيمػػا يتاػػل كليفػػي 
% مػػػن إجمػػػالي العينػػػة ( 79.7بتربيػػػة األبنػػػاء كأتػػػكاؿ التفاعػػػل األساسػػػية مػػػ  الػػػةكج ) 

،ككجود العديد من المعوقات النابعة من التفرقة فر إطار العمل سواء علر أساس الين أك 
للمػرأة العاملػة يلمػا تةايػدت فاعليػة ذػ ا المعوقػات  النوع ، فكلما انخفضت الفئة العمريػة

كالعكس صحيح ، كأف أغلبية العينة تشعر بالمعاناة من تعدد األدكار الميندة إليها ما بين 
% مػػػن إجمػػػالر العينػػػة ( كتتةايػػػد حػػػدة ذػػػ ا المعانػػػاة بيػػػب  80.5األسػػػرة كالماتمػػػ  ) 

،كعدـ ايتماؿ تغيير الركاس  ال قافيػة الرغبة ال اتية في أداء الميئوليات الوليفية المهنية 
تااا المرأة فر تايواف كيرج  ذلك إلر قوتها كأدكات التركيم لهػا كت بتهػا بمػا ييػاعد علػر 

% مػػػػن العينػػػػة ، سػػػػيان ياسػػػػنتبرج 86.2تعػػػػدد الميػػػػئوليات األسػػػػرية لػػػػدم المػػػػرأة ) 
لػػػي  ـ( : التحػػػوؿ الغػػػاما للنيػػػاء أصػػػحاب الياقػػػات الةرقػػػاء علػػػر محترفػػػي التع2000)

بهػدؼ الكشػف عػن منرومػة القػي  التػي يمليهػا المريػة ال قػافي للفػرد فػي الواليػات  العاليك
المتحدة األمريكية ،كقيػاس مػدل تػأيير التعلػي  علػر المػرأة كارتبػاع ذلػك بإمكانيػة الحػراؾ 
االجتماعي من خػالؿ نوعيػة العالقػات الشخاػية للمػرأة المتعلمػة ،كاعتمػدت علػر دراسػة 

حالػػػة :كقػػػد توصػػػلت إلػػػر أف   30إجػػػراء مقػػػابالت متعػػػددة مػػػ  عػػػدد  الحالػػػة مػػػن خػػػالؿ
الػػدكاف  ال اتيػػة كالقػػدرة علػػر ايإناػػاز كتكػػوين عالقػػات تخاػػية قويػػة قائمػػة علػػر احتػػراـ 
ال ات كمدل ايتياب القدرة علر التكيف م  األزمات تعد ذر العوامل األساسية لتفيير 

التحوؿ ال قافي فتتضح من خالؿ ممارسة ذ ا التحوؿ الغاما لهجالء النيوة ، أما مراذر 
لغػػة جديػػدة للتفاعػػل اليػػومي كمحاكلػػة تشػػكيل عالقػػات اجتماعيػػة جديػػدة تػػدف  إلػػر زيػػادة 

ـ( دراسػة 2006دائرة معارؼ المرأة كاستمرار احتراـ ال ات . كقدـ ركبن إلين مايونالػد )
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ك بهػػدؼ )رج المهػػيمن البػػدائل الاديػػدة للتػػد –بعنػػواف ك األدكار المتغيػػرة للرجػػاؿ كالنيػػاء 
التعػرؼ علػي ييفيػػة تعػايش األسػرة الكنديػػة تكامػل األدكار بػػين الرجػل كالمػرأة فػػر لػل يػػل 

أسػرة   36ذ ا التحوالت ال قافية ، كاعتمدت علر الميح االجتماعي بالعينة علي عدد  
ت  اختيارذ  باورة عمديػة ، يمػا اسػتخدمت دليػل دراسػة الحالػة الػ م احتػول علػر يافػة 

اقػػػف التػػػي تكشػػػف عػػػن أك ػػػاع التفاعػػػل كالعالقػػػات بػػػين الرجػػػل كالمػػػرأة فػػػر الحيػػػاة المو 
اليومية،كتوصػػلت إلػػر : أف األسػػرة قػػد تػػأيرت بماموعػػة تغيػػرات مرتبطػػة بػػالمرأة يػػالتعلي  
كالعمػل كالتػدرج االجتمػاعي فػر عالقتهػا بػالماتم  العػاـ، كذػ ا بػدكرا أدل إلػر المنافيػة 

للمػرأة الكنديػة المعاصػرة قػد أدل إلػر إلغػاء تكامػل األدكار م  الرجل، كأف الػدكر المتغيػر 
حيػػ  تةايػػدت األدكار الميػػندة للمػػرأة مػػن الناحيػػة االجتماعيػػة كتةايػػدت األدكار الميػػندة 
للرجػػل داخػػل المنػػةؿ مػػ  مػػا يػػرتبط بػػ لك مػػن درجػػات للقبػػوؿ كالػػرفا مػػن جانػػ  الرجػػل 

 جهة يانية.حي  الموقف من جهة كما يعرؼ بالتفاعل حي  الانس من 
كبػالنرر إلػػي ذػ ا الدراسػػات يالحػػ  أف يمػة أكجػػه لالسػػتفادة منهػا   حيػػ  سػػاعدت 
علػػر  ػػبط ايإطػػار النرػػرم الخػػاص باػػراع الػػدكر المهنػػي كاألسػػرم لػػدل المػػرأة العاملػػة   
كتو ػػػيح مػػػدل االرتبػػػاع القػػػائ  بػػػين حػػػدكد التوافػػػق بػػػين األدكار كعػػػدد مػػػن المتغيػػػػرات 

كنػػوع األسػػرة كحاػػ  األسػػرة يمتغيػػرات عائليػػة كنػػوع المهنػػة الشخاػػية يالحالػػة الةكاجيػػة 
كالمرية الوليفي كمتوسط الدخل الشهرم يمتغيرات مهنية   يما ساعدت ذ ا الدراسػات 

 في  بط منهاية ذ ا البح  كاف اختلفت التوجهات.
 كرغ  ذ ا األكجه إال أف يمة مالحرات نررية كمنهاية أبرزذا:

 خاوصػػية المػػرأة العاملػػة بعػػد سػػن األربعػػين سػػواء عػػدـ التفػػات ذػػ ا الدراسػػات ال
 األسرية أك المهنية مما يعطي له ا البح  تميةا.

  اعتماد اغل  الدراسات علر المنهم الوصفي التحليلي لتو ػيح العوامػل المػجيرة
 في صراع األدكار لمدل المرأة العاملة.
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  ع الػػدكر عػػدـ انتبػػاا معرػػ  الدراسػػات للاوانػػ  اليػػيكولوجية الناجمػػة عػػن صػػرا
المهنػػي كاألسػػرم لػػدل المػػرأة العاملػػة ممػػا يعطػػي لهػػ ا البحػػ  تميػػةا مػػن حيػػ  

 المو وعية .
  تأييػػد بعػػا الدراسػػات علػػر االنعكاسػػات اليػػلبية لخػػركج المػػرأة للعمػػل كفقهػػان

لتوجهػػػػات أيديولوجيػػػػة دكف االنتبػػػػاا إلػػػػي اليػػػػمات الشخاػػػػية المكتيػػػػبة لهػػػػ ا 
 الخركج .

  يحدث بالدكر العائلي دكف إلقاء المةيد من الضوء تريية معر  الدراسات علر ما
علر ما يحدث بالدكر المهني كانعكاساته االياابية علر أنمػاع التفاعػل كأتػكاؿ 

 العالقات االجتماعية للمرأة العاملة.
 بناء عليه يمكن الوقوؼ علر العناصر التي تمية ذ ا البح  كفقان لما يلي :

  ذػػو األكؿ الػػ م يهػػت  باػػراع األدكار  فػػي حػػدكد علػػ  الباحػػ  يعػػد ذػػ ا البحػػ
 لدل المرأة العاملة بعد سن األربعين.

  محاكلػػػة الامػػػ  نرريػػػان بػػػين الاوانػػػ  االجتماعيػػػة كالنفيػػػية ذات العالقػػػة باػػػراع
 األدكار كفق محددات كأبعاد معينة.

  تقدي  العالقة بػين المػرأة الكويتيػة كالعمػل مػن حيػ  بػداياتها التاريخيػة كمراذرذػا
كالكيفيػػة( المعاصػػرة بمػػا يحملػػه ذلػػك مػػن تبػػدالت ذات أبعػػاد سوسػػيو /  )الكميػػة

 سيكولوجية.
 المقوالت النررية المياعدة علي التفيير اليوسيو / سيكولوجي  - 2
   Symbolic interaction التفاعلية الرمةية  -أ

تػػػػتلخص القضػػػػايا األساسػػػػية للتفاعليػػػػة الرمةيػػػػة فػػػػي ياليػػػػة قضػػػػايا يبػػػػرل كمعقػػػػدة  
(  252-249،  1990فػػػي الػػػنفس البشػػػرية يكػػػائن اجتمػػػاعي)علي جلبػػػي :  كأساسػػػية

األتػياء فػي  ػوء مػػا  ءزاإأكلهػا : أف الكائنػات ايإنيػانية تقػدـ أتػكاال سػلويية دكف أخػرل 
 لتنطوم عليها ذ ا األتياء من معاني لاذرة له  ، يانيها: أف ذ ا المعاني ذي نتاج التفاع
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بالتػػالي يكػػوف التػػراي  أحػػد األطػػر الفاعلػػة فػػي  ػػوء  االجتمػػاعي فػػي الماتمػػ  ايإنيػػاني ك
ايإرث االجتمػػاعي لػػدل دكريػػاي  ك دكر الفػػرد فػػي تفيػػير ذػػ ا المعنػػر أك ذاؾ يمػػا يجيػػد 
مػػػػايس فيبػػػػر ، يال هػػػػا : أف ذػػػػ ا المعػػػػاني تتعػػػػدد كتتشػػػػكل خػػػػالؿ عمليػػػػة التأكيػػػػل التػػػػي 

دا للدكر الفردم كفعالية ييتخدمها يل فرد في تعامله م  الرموز التي تواجهه مما يعد تأيي
المتغيرات ال اتية الخاصة به م  عدـ إغفاؿ األبعاد االنفعالية فػي نفػس الوقػت)علي زيػادة 

(  ،كعلػػػر ذلػػػك يكػػػوف التفاعػػػل االجتمػػػاعي المبنػػػي علػػػر الرمػػػوز  45 -42، 2007: 
المحيطػػة كمعانيهػػا كحػػدة التحليػػل األساسػػية حيػػ  أف الػػ ات الفاعلػػة كالرمػػة كمعنػػاا ذمػػا 

تطبيػ  الػ ات  هػاالتػي يػت  عػن طريق ةدااس ذ ا التفاعل أك ذاؾ كيكػوف الموقػف ذػو األأس
المعاني اليائدة في أم ماتم  من الماتمعات)عةمي عبد الػرحمن ك علر ماموعة الرموز 

( . كبػػالنرر إلػػر ذػػ ا المقػػوالت كمػػدل عالقتهػػا باػػراع األدكار 151-153،  1987: 
سن األربعين محل ذػ ا الدراسػة يمكػن تلخػيص عػدد مػن لدم المرأة الكويتية العاملة بعد 

  -النقاع أذمها :
أف المػػرأة يػػ ات تكػػوف احػػد العناصػػر الفاعلػػة التػػي تعػػيش فػػي بيئػػة رمةيػػة خاصػػة  -

تتم ل في األسرة  من الػداخل كبيئػة أخػرل عامػة يم لهػا الماتمػ  المحػيط بهػا ، كال تػك 
م علػر خاوصػية فػي مػا يتاػل بكػل أف المرأة الماتم  الكويتي حيػ  ذػ ا الػرأم تنطػو 

مػػن الرمػػوز الخاصػػة ك العامػػة المحيطػػة بهػػا كالتػػي تتفاعػػل معهػػا كمػػن خاللهػػا كتحػػدد إطػػار 
التشابه كاالختالؼ بين النياء كيتةايد األمر حػدة فػي إطػار يقافػات محليػة متشػابكة بفعػل 

العشػيرة  –بيلػة الق –الممتػدة –كحدات متداخلة أبرزذػا األبنيػة األسػرية المختلفػة) النوكيػة 
 ( .  249 – 212،  2011()حلي  بريات 

أف لكل امرأة فعالية التأكيل الخاص بها يػ ات فاعلػة كيكػوف ايإطػار الخػارجي أك  -
البيئػػة العامػػة بم ابػػة العامػػل ال ػػانوم كلعػػل ذػػ ا مػػا يفيػػر ديناميػػات أك ػػاع المػػرأة  كبلػػورة 

 دليات تشكل الشخاية النيائية.
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 نيػػ ات كيوحػػدة متكاملػػة مػػن الفػػاعلين بح ػػا عػػن التمييػػة عػػ ػػركرة فهػػ  المػػرأة   -
كجهػػة النرػػر النفيػػية البحتػػة إال أنهػػا فػػي نفػػس الوقػػت تشػػير إلػػر المضػػامين التػػي تختةنهػػا 
العقػػوؿ فػػي فرديتهػػا ، كيػػ ا أتػػكاؿ الػػوعي الخػػاص بالمعػػاني ذات الاػػلة بالعػػال  الرمػػةم 

مػػػن العلمػػاء االخػػػرين أم ػػػاؿ  المحػػيط بهػػػا خاصػػة داخػػػل األسػػرة ، كذػػػ ا مػػا أيػػػدا العديػػد
بيػػرجس كتعريفػػه لاسػػرة علػػر أنهػػا عبػػارة عػػن كحػػدة مػػن الشخاػػيات المتفاعلػػة كمػػا طرحػػه 

ر عػػن أذميػػة النرػػر إلػػر األسػػرة علػػر أنهػػا نيػػق تفػػاعلي رمػػةم) عبػػد العػػاطي كاخػػركف : لػػك ر 
2000  ،34 – 35 . ) 
 Social Exchange مدخل التبادؿ االجتماعي-ب

، أك اع المرأة حد المدخالت النررية ك المعرفية لفه  كتحليل يعد مدخل التبادؿ أ
مػػ  االخػػرين كفػػق نمػػوذج يقػػافي حيػػاة مشػػترية فاعػػل اجتمػػاعي يعػػيش  عبػػارة عػػن   فػػالمرأة
لهػػػ  أعلػػػر درجػػػات الفائػػػدة ك المكاسػػػ  كايإتػػػباعات  ) ذػػػ ا النمػػػوذج ( حقػػػقي، ك معػػػين

) اليػيد غنػي  : ب . ت لخيػائركالتقدـ في إطار تبادلي داخلي كخارجي بأقل درجة مػن ا
 الكويتيػػة العاملػة بعػػد سػن األربعػػين األك ػاع الحياتيػػة للمػرأةق علػػر ػكينطبػ ، ( 63-65، 

   -:مقوالت مدخل التبادؿ من حي 
أفكػػار المػػرأة كدرجػػة كعيهػػا بػػ اتها كماتمعهػػا كأيضػػا عاداتهػػا كتقاليػػدذا التػػي  أف -

األحيػاف عػن ي ير مػن مادية يما تخرج في  من الاوان  ال أي ر تشكل أنماطها اليلويية ،
 . ( 21-17،  1992) عبد اللطيف خليفة :المادية البحتة  ال قافة نطاؽ

تػبكة معقػدة مػن أنمػاع التفاعػل كأتػكاؿ العالقػات االجتماعيػة ، كبنػاء  ذناؾ أف -
 ا يػػرتبط بتفيػػير الاوانػػ  التبادليػػة المتقاطعػػة ك المتالحمػػة بػػينذنػػعليػػه فػػاف فهػػ  التبػػادؿ 

المػػػرأة كماموعػػػة الوحػػػدات كالمجسيػػػات المكونػػػة للبنػػػاء االجتمػػػاعي)محمود حيػػػين : 
1989  ،39-43 ). 

كعند محاكلة تطبيق المقػوالت مو ػوع ذػ ا الدراسػة يمكػن التأييػد علػر أف الطػرح 
األك اع التبادلي يدف  إلر الك ير من العناصر التي ينبغي االذتماـ بها كتحليلها في سياؽ 
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أكلهمػا يعػد  ػيقا يتم ػل فػي التبػادؿ بػين يػل مػن الػةكج ك العاملػة  رأة الكويتيػةالحياتيػة للمػ
الةكجة باعتبارا مباترا أك تامالن كقائما علر مبدأ القوة التي أيدا بيتربالك ، تانيهمػا كاسػعان 

حيػػ  يأخػػ  مرػػاذر مختلفػػة كمتنوعػػة  األجيػػاؿ النيػػائية المتعاقبػػةكيتم ػػل فػػي التبػػادؿ بػػين 
ألحيػاف عػن مبػدأ التكلفػة ك العائػد كال يحكمػه بالضػركرة مبػدأ القػوة يمػا كيخلو في بعا ا

في الميتول األكؿ ألنه يقـو بطبيعتػه علػر مبػدأ عػدـ التكػافج بػين االبػاء كاألبنػاء كينطػوم 
علػػػر عناصػػػر تبادليػػػة بلورتهػػػا كنفػػػ تها قػػػي  كمعػػػايير اجتماعيػػػة كتػػػكلتها جوانػػػ  غريةيػػػة ، 

 ير من المقابل ال ين قد يتحالوف عليه من أبنػائه  ، سػواء  فاالباء يعطوف لابناء أي ر بك
 (  80-71،  2010د العةية حقاني :) عبياف ذلك علر الاعيد المادم أك المعنوم

 -: Post - Modernityج: المرأة كالتحوالت ال قافية  في فكر ما بعد الحداية 
فػي أف العػال  يتيػ   تتلخص المقولة األساسية التي ينطلق منها فكر مػا بعػد الحدايػة

بعػػدـ التأيػػد ، فالحقػػائق يافػػة تعػػد نيػػبية ك األفكػػار المعبػػرة عنهػػا ال تم ػػل بػػأم حػػاؿ مػػن 
األحواؿ الحقيقة المطلقة ، كيمتد األمر إلر العديد من الحقائق التػي يحملهػا النػاس حػوؿ 

 .  R.Retory : 1985 , 63 -69) األنا ك العال  ك العار الراذن )
يح من معلومات حوؿ فكر ما بعد الحداية تترية في المقوالت التػي كمن خالؿ ما أت

قػدمها يػل مػن إدجػار ، كجيليػةر ، كانتػوني جيػدنة كذػ ا مػا يمكػن تقديمػه ذنػا مػ  محاكلػة 
 ربطها بمو وع ذ ا البح  .

حػػػاكؿ  أكجػػػار كجيلػػػةر  -كتغيراتهػػػا : ةجيلػػػةر لتحليػػػل ادكار المػػػرأ –نمػػػوذج إدجػػػار 
يطرح تفاصيل ميار الحيػاة المبنػي علػر دكرة فطريػة، فػالفكرة  تقدي  نموذج عملي كصفي

األساسػػية التػػي حػػاكال الترييػػة عليهػػا تػػتلخص فػػي أف ميػػار الحيػػاة كإعػػادة تنرػػي  الحيػػاة 
األسػرية مػػن جانػػ  األفػراد ك الاماعػػات فػػي الماتمػ  الحػػدي  باتػػت أي ػر عقالنيػػة كيػػت  

فػػػي الماتمعػػػات ،ف(  121، 1993رسػػػمها كتاػػػورذا كتنريمهػػػا ميبقان)تػػػادية قنػػػاكم : 
التقليديػػػة يعػػػد عامػػػل ال قػػػة معتمػػػدا علػػػر العالقػػػات الحميمػػػة بدرجػػػة أقػػػل مػػػن التحالفػػػات 
الاماعية ، فالترابط ذنػا يػت  بنػاؤا علػر ايإخػالص كالشػرؼ كاألمػاف يقػي  أساسػية أمػا فػي 
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الماتمعػػات الحدي ػػػة فػػال تيػػػتطي  الػػنر  الماػػػردة أف تػػوفر عناصػػػر م ػػل ذػػػ ا العالقػػػات 
ذػػػػي عالقػػػػات الاػػػػداقة لحميمػػػػة حيػػػػ  تقػػػػـو ذنػػػػا كسػػػػائل أخػػػػرل لتوطيػػػػد العالقػػػػات ، ك ا

الشخاية ك العالقات الانيية الحميمة ، فكالذما يت  بناؤا علر التواصل الوييق كتبادؿ 
االستاابة يمحكات لمارل الحياة ، كبالتالي فاف المرأة ذنا تكوف نرامان مبنيان علر العقل 

ضػائه عبػر فهي ) المػرأة ( نػاتم مػن نتاجػات الترييػ  العقلػي الػ م يتغيػر معنػاا كإطػارا كأع
الةمػػاف ، كيجيػػداف فػػي ذلػػك علػػر العقالنيػػة المتةايػػدة التػػي حكمػػت عمليػػة االختيػػار أينػػاء 
عار ما بعد الحداية كبالتالي فاف الحياة األسػرية يفعاليػات كعالقػات كعمليػات اجتماعيػة 
قػػػػػػد اختلفػػػػػػت فػػػػػػي الماتمػػػػػػ  الحػػػػػػدي  باعتبػػػػػػارا مغػػػػػػايران تمامػػػػػػان عػػػػػػن مرحلػػػػػػة مػػػػػػا قبػػػػػػل 

  PRE- MODERNITY    (1984 . 53-55    (F.Jamesonالحداية
أيضان حاكؿ يل من إدجار كجيلةر التأييػد علػر أذميػة المفاك ػة كرسػ  سػيناريوذات 
الميتقبلية للنراـ األسرم كتحديد المعايير الحايمة لمكانة المػرأة فػي الماتمػ  الحػدي  

ليػالبة التػي تػ  ، فمفهـو مارل الحياة ذنا يحمل معاني إياابيػة يتميػة بهػا عػن المفػاذي  ا
فالميػػألة  (F.Nietysche   1986:  28االسػػتناد عليهػػا لفتػػرة طويلػػة مػػن الػػةمن)   

ل  تابح ذات عالقة أدكار ككلائف معينة تت  داخل مااالت متعددة كمتداخلة بػل باتػت 
ذات صلة بالعالقة الحميمة بين الشريكين حي  انفال النياء عن ذلك المااؿ الخػاص 

يما انفال الرجػل عنػه ،فالػدكر المتغيػر للمػرأة ، كيػ ا للرجػل فػي ماتمػ  للحياة األسرية   
ما بعد الحداية تعكيها احتكايات جديػدة لكػل منهػا كنوعيػة العالقػة بػين األبػوين كاألبنػاء 

كأتػار نمػوذج  ،(    S.Lash :1990  – 12-13)كأيضػان بػين الشػريكين نفيػهما 
فتػػرة الشػػيخوخة حيػػ  أدل ارتفػػاع متوسػػط ادجػػار ك جيلػػةر إلػػر تغيػػر النيػػاء فيمػػا يتاػػل ب

العمػػر للنيػػاء فػػي مرحلػػة مػػا بعػػد الحدايػػة إلػػر بحػػ  المػػرأة الميػػنة عػػن عالقػػات مشػػارية 
جدية أك اختةانهػا فػي عالقػات صػداقة مػ  معمػرات تيػتمر لفتػرات طويلة)عػدلي اليػمرم 

1998 – 17-20). 
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جيدنة كجهة نرػر حػوؿ * نموذج أنتوني جيدية في تفيير ادكار المرأة  :قدـ انتونر 
المرأة ككلائفهػا داخػل األسػرة فػي  ػوء التحػوالت القائمػة كالميػتمرة تعػد مفيػدة كجػديرة 
باالذتمػػاـ قياسػػا بمو ػػوع ذػػ ا البحػػ  ،حيػػ  تنػػاكؿ أنتػػوبي جيػػدية مػػا حػػدث مػػن تغيػػرات 
كا حة علر العالقات النيائية الحميمػة قبػل أف يطػرح ادجػار كجيلػةر نموذجهمػا النرػرم 

ا ، مػػػ  اخػػػتالؼ أساسػػػي تم ػػػل فػػػي أف جيػػػدية قػػػد اسػػػتند علػػػر تػػػداعي الماتمػػػ  لتفيػػػيرذ
المدني كاألكاصر الاماعية المتشابكة كالمترامية األطراؼ علػر نوعيػة الحيػاة الشخاػية ، 
إذ أدل ذلك إلر غياب الخاائص المجسيية لعدد من الوحػدات االجتماعيػة بفعػل تنػامي 

خػػػالؿ المةيػػػد مػػػن تحػػػوؿ الحيػػػاة العامػػػة نحػػػو البيركقراطيػػػة كتفكػػػك الماتمػػػ  برمتػػػه مػػػن 
المأسيػػػة أي ػػػر ممػػػا ياػػػ  فانغلقػػػت الحيػػػاة الشخاػػػية للمػػػرأة حتػػػر داخػػػل أسػػػرتها)نفس 

  .(  28المرج  ،
كيجيد جيدنة علر أف العالقة الشخاية القائمة علػر ايإخػالص ك ال قػة تو ػح أحػد 

يػػػة فػػػي طبيعػػػة المالمػػػح األساسػػػية للحيػػػاة الحدي ػػػة بيػػػب  كجػػػود تغيػػػرات كا ػػػحة كج ر 
الاداقة بحي  ن تكوف أحيانا غير خا عة للمعايير األخالقية ،بناء عليه قدـ أنتوني جيدنة 
تفيػػيران سوسػػيولوجيا لمػػا حػػدث مػػن تحػػوالت فػػي العالقػػات الحميمػػة داخػػل األسػػرة  فػػي 
مرحلػػة مػػا بعػػد الحدايػػة انطالقػػا مػػن أف ال قػػة الشخاػػية لػػ  تاػػبح مريػػةة علػػر الشػػبكات 

ات القرابة بل باتت مرتكةة علر االنفتاح علر الخارج كعلر االخرين حيػ  المحلية كتبك
أف معػػػايير االيتيػػػػاب ذنػػػا ال تتوقػػػػف علػػػر القرابػػػػة  أك صػػػلة الػػػػدـ بػػػل بالاػػػػراحة كدؼء 

 (  . (S. Seidman and D. wagner :1992 . 11-14المشاعر)  
  المرأة الكويتية كتعدد األدكار: تتب  تاريخي -3
 لكويتيػػػػة ، كمػػػػا تػػػػةاؿ ، بالعديػػػػد مػػػػن المراحػػػػل التاريخيػػػػة لكػػػػل منهػػػػامػػػػرت المػػػػرأة ا 

خاائاها كمراذرذا كديارذا ايإياابية كاليلبية أيضان، كإف يانت المرأة الكويتية تأنها فػي 
، إال أف يمػػة   ( 21-17،  1994ذلػػك تػػأف المػػرأة العربيػػة باػػفة عامػػة)باقر الناػػار : 

لنوع ذات الالة بانعكاسات تلك الترايمات خاائص عديدة تميةذا من حي  الدرجة ك ا
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التاريخية التي تنطوم عليها ، فال يمكن القػوؿ بػأف ذػ ا الخاوصػية ذات صػلة باألك ػاع 
االقتاادية باورة مطلقة بل تمتد إلر خاائص كمحددات بنائية فػي حاجػة إلػر التحليػل، 

تيػػة القيػػاـ بهػػا ، حيػػ  فر ػػت عػػددان مػػن الولػػائف األساسػػية التػػي ينبغػػي علػػر المػػرأة الكوي
 كتتالي أذمية ذ ا الولائف في  وء مدل أذمية الدكر األسرم للمرأة.

التاب  للرجل سػواء يػاف ها تشغل موق  إلر أن الكويتالعاملة في  كيشير تاريت المرأة
العاملػة قػد خرجػت إلػر العمػل  المػرأةعلػر الػرغ  مػن أف فاألب أك األـ أك الةكج أك األخ، 

العاملػػة بقػػدر مػػا ذػػي مشػػكلة تحديػػد  المػػرأة ا ال يشػػكل جػػوذر مشػػكلة كالتعلػػي  إال أف ذػػ
كمػػن الػػ م سػػيأخ  القػػرارات المختلفػػة بشػػأف عملهػػا كتعليمهػػا كزكاجهػػا كطالقهػػا  الماػػير،

كسفرذا كطريقة تربيتها كاختيار اليكن، كما إلر ذلك في تػجكف الحيػاة قبػل كبعػد الػةكاج، 
يضػر  مػلحمايػة كأف اختالطهػا كخركجهػا للعحاجػة فالمرأة الكويتية مازالت تعتقػد انهػا فػي 

أما علي صعيد الماتم  ، يتي  بالفاعلية كالتأيير تراث تقليدم بيب  بها كيعر ها للفتنة 
فػي إطػار الحػدكد التػي  المػرأة تحػاكؿ جاذػدة أف تبقػيركاسػ  يقافيػة مازالت ذنػاؾ العاـ ف

ة الممنوحػػة لهػػا دكف أف تخػػرج كالمكانيػػ الةمنيػػةرسػػمتها لهػػا، أم أف ترػػل أسػػيرة الميػػافة 
إال أف يمػػة عوامػػل محديػػة دفعػت إلػػر تحريػػك ذػػ ا ال وابػت كمحاكلػػة خلػػق فاػػوات ، عنهػا

 بين التقليدم كالمحدث ، كتتلخص ذ ا العوامل في النقاع التالية: 
 التحوؿ من نشاع اقتاادم ذات توجه كاحد نحو اقتااديات متنوعة.  - أ

اؼ الػػػنفط كيػػػ ا عوامػػػل التحػػػدي  النمػػػو الحضػػػرم اليػػػري  الماػػػاح  اليتشػػػ - ب
 األخرل.

االتااا نحو تعلي  الفتاة كخركج المرأة للعمل ، م  تبدؿ القي  الخاصة بتعلي   -ج 
ايإنػػاث، كإف يػػػاف ذلػػػك ارتػػػبط بوجػػػود مجسيػػػات تعليميػػػة كانتشػػػارذا إال أف خػػػركج المػػػرأة 

زذػػػػا ال قافػػػػة الكويتيػػػػة للعمػػػػل كلهػػػػور المػػػػرأة المعيلػػػػة يػػػػرتبط أيضػػػػان بضػػػػغوع اقتاػػػػادية أبر 
 االستهاليية.
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التخلي التدرياي عن يقافػة القبيلػة ذات الابػر كايإلػةاـ المطلػق مقابػل االتاػاا  -د 
نحػو االنػػدماج فػي إطػػار مجسيػات اجتماعيػػة ، إال أف ذػ ا التخلػػي يرهػر محكومػػان بػػدكاف  
فردية كأك اع حياتية جماعية إلر جان  لركؼ ذات عالقة بنص الخطاب اليومي) أحمػد 

 (.  1993يد : زا
في  وء ذ ا العوامل ، كغيرذا ، أصبحت المرأة الكويتية تتأرجح كفق نماذج يقافية 

 متباينة تتالر في تنوع الفعل االجتماعي ال م يختلف حي  متغيرات أساسية. 
 دكاف  كانعكاسات خركج المرأة الكويتية للعمل  –4

عات الكويتية ، فم  ايتشػاؼ االيار االقتاادية الحادة لل ركة النفطية علر الاما -أ 
الػػػػنفط كتدكيلػػػػه أصػػػػبح االقتاػػػػاد الكػػػػويتي مرتبطػػػػان باػػػػورة كليفيػػػػة مػػػػ  النرػػػػاـ 
الرأسػػػمالي العػػػالمي مػػػن خػػػالؿ االسػػػتناد علػػػر المػػػورد الواحد)اسػػػامة الخػػػولي : 

كإف يػػػػاف ذػػػػ ا األمػػػػر يتشػػػػابه مػػػػ  دكؿ عربيػػػػة كخاصػػػػة   ( 85 – 82،  2005
تباينت في تقيي  الدكر ال م لعبه النفط فػي اقتااديات الخليم إال أف الرؤل قد 

المقدرات االقتاادية له ا الدكؿ كسيادة قي  االتكالية كغياب الدافعية كايإنااز 
 (.421 – 414،  2000علر سبيل الم اؿ ال الحار) ابراذي  العييوم : 

انتقاؿ األسرة الكويتية من اقتااد ايإعاتة إلر االقتاػاد النقػدم ، ففػي  -ب 
النتقػػاؿ تالتػػت العديػػد مػػن القػػي  التػػي تعكػػس القػػدرة علػػر ايإنتػػاج  ػػوء ذػػ ا ا

كلهرت قي  جديدة تو ح فنوف االستهالؾ بحي  أدل ذلك إلر كجود تمايةات 
 (. 336 – 333،  1997في نوعية الحياة) أسامة عبد الرحمن : 

 مشػارية المػرأة الكويتيػة فػي قػوة العمػػل الرسػمية ، إذ ارتػبط االنتقػاؿ بتبػدؿ القػػي  -ج 
الخاصػػػػة بالػػػػدكر االقتاػػػػادم للمػػػػرأة كاليػػػػماح لهػػػػا بالمشػػػػارية فػػػػي القطاعػػػػات 

( ، بػل كلهػور  94 – 93،  2010المختلفة غير المنةلية ) امػاؿ الشػرقاكم : 
المشػػركعات االقتاػػادية النيػػائية كيػػ ا لهػػور الرجػػل كرب المنةؿك)حيػػين أمػػين 

1999  ،64 – 66  .) 
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،  ،إذ  2013نبية) عبد الرحمن باعشن : االعتماد االقتاادم علر العمالة األج -د 
أدم ذلك  إلر انفتاح األسرة الكويتيػة علػر أطػر اجتماعيػة كنمػاذج يقافيػة متباينػة 

 .   سواء باورة تبه مطلقة )العمالة غير العربية( أك بشكل نيبي )العمالة العربية(
التاػاا انتشار نمط األسرة النوكيػة ، فقػد تعر ػت األسػرة الممتػدة إلػر التفتػت كا - ق

نحػػػػو الايػػػػل الواحػػػػد حتػػػػر كإف للػػػػت بعػػػػا المعػػػػايير األخػػػػرل قائمػػػػة ) سػػػػامية 
( ،حيػػػػػ  تجيػػػػػد أنمػػػػػاع التفاعػػػػػل كأتػػػػػكاؿ  29 – 26،  1998اليػػػػػاعاتي : 

 العالقات إلر ممارسة درجة ما بين االستقاللية المعيشية يمعيار لاسرة النوكية.
و اقتاػػادم كمػػا ذػػو الحػػراؾ االجتمػػاعي كتبػػدؿ أسػػس التمػػاية تػػداخلها بػػين مػػا ذػػ - ك

يقػػافي لتاػػبح يػػل جماعػػة تبحػػ  عػػن تػػرعيتها االجتماعيػػة كتػػداف  عػػن امتيازاتهػػا 
 بأي ر من كسيلة.

تعلي  ايإناث ، فقد أدل ايتشاؼ النفط إلر تراج  التعلي  يقيمة لدل العديد من  - ز
األسػر الكويتيػة كالػدف  باألبنػاء الػ يور إلػر سػوؽ العمػل مبكػران، إال أف ذلػك أدل 

موازية إلر تغير القي  ذات العالقة خركج الفتاة للتعلي  كأيضان خركج المػرأة  باورة
 للعمل.

يورة االتااالت ، كالتي ياف لها بال  األير في سػرعة التحػوؿ بػدءان مػن التفاعػل  -ح
بين أعضاء األسرة الواحدة حتر العالقة بين جماعات الماالح كبعضها ، يما تضمن ذػ ا 

 كطالت ما ذو أخالقي كديني معان . التأيير منرومة القي 
إلي االنعكاسات الناتاػة فالتػك أف المػرأة الكويتيػة العاملػة قػد ايتيػبت  ؿكباالنتقا

تػبكة عالقػات جديػدة ، إذ اتيػػعت العالقػات االجتماعيػة كاختلفػػت عػن عالقػات الايػػرة 
، مقابل  كالقرابة التقليدية ليشمل محيط اجتماعي دخر كميتويات اقتاادية كيقافية أخرل

ذلػػػك انتشػػػرت كتةايػػػدت ممارسػػػات العنػػػف بػػػين أعضػػػاء األسػػػرة كزيػػػادة معػػػدالت الطػػػالؽ 
 220 – 217،  1999كالتنوع في أتكاؿ كدرجات التفكك األسرل) مطاكع بريات : 

،نتياة تنامي قي  الفردية كاألنانية كالتحػوؿ بػالةكاج نحػو الماػالح الخاصػة ، كبنػاء عليػه  (
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ر المرأة الكويتية بعدـ االستقرار األسرل كالعائلي بل كاالجتماعي يمكن التأييد علر  تعو 
أيضان ، إلي جان  انعةاؿ المرأة عن تربية األبناء ، فقد خرجت األـ الكويتية لتتعل  كتعمػل 
كأصػػػبحت تػػػئوف البيػػػت كالقيػػػاـ بالمهػػػاـ التربويػػػة عمػػػالن يانويػػػان ، كإف يانػػػت األـ الكويتيػػػة 

أف أصبحت األمهات في ي ير مػن الماتمعػات تػرل إناػاب تنطوم علر ما ذو نيبي بعد 
األطفػػػاؿ يتعػػػارب مػػػ  قيامهػػػا بتػػػولي الولػػػائف العامػػػة ممػػػا أدل إلػػػر تحديػػػد النيػػػل كعػػػدـ 
التفكير في إنااب األطفاؿ، كقد نا  عن تخلي األـ عن كليفتها التربوية لابناء ي ير من 

أصبح التقاء المرأة الكويتية العاملة  المضاعفات الييئة أذمها انهيار البناء األسرم بعد أف
بةكجهػا كأطفالهػػا التقػػاء سػػريعان بعيػػدان عػػن الربػػاع االجتمػػاعي كالنفيػػي الػػالـز للوقػػوؼ علػػر 
ذمػػـو الػػةكاج كحاجػػات األبنػػاء، كقػػد عبػػر العديػػد مػػن العلمػػاء كالفالسػػفة عػػن االنعكاسػػات 

ـ أيضػػان( ذمػػا المتضػػررين اليػػلبية لعمػػل الفتيػػات كاألمهػػات ، مجيػػدين علػػر أف المػػرأة )كاأل
عن غريةتهػا إال أنهػا كفػق  األساسيين له ا التحوؿ،فعلر الرغ  من عدـ تخلي األـ الكويتية

التحػوالت الااريػػة غيػػر قػادرة علػػر تقػػدي  العطػف كالحنػػاف باػػورة ممايلػة لمػػا يحػػدث مػػن 
حليػ  قبل، كقد أيبتت الدراسػات كالتاػارب العلميػة أف األبنػاء ال تكتيػبوف عػافيته  مػن 

أمه  فحي ، بل علر عطفها كحنانها ، كأف ذ ا الغ اء العاطفي ال يقل أذمية عن الغ اء 
الايدم قياسان بالميتول الاحي للطفػل.  بايإ ػافة إلػي تػدني الميػتول الاػحي ألبنػاء 
المرأة الكويتية العاملػة  ، كيعػد ذػ ا التػدني مكمػالن لمػا سػبق كناتاػان عنػه ، فقػد اسػتاابت 

يتيػػػة العاملػػػة بفعػػػل الغػػػةك ال قػػػافي كالرغبػػػة فػػػي التقليػػػد كالمحايػػػاة للغػػػرب إلػػػر المػػػرأة الكو 
 التغ ية من خارج المنةؿ . 
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باالتااا نحو المجترات ايإحاائية فتشير إلي أف نيػبة مشػارية المػرأة فػي قػوة      

( بواقػػػػػ   100ـ سػػػػػنة القيػػػػػاس :  1990% ) عػػػػػاـ 96ـ بلغػػػػػت  2003العمػػػػػل عػػػػػاـ 
( ، سػرعاف  2015% من إجمالي القوة العاملػة النشػطة) تقريػر التنميػة البشػرية : 36.2

ـ كفق عوامل مو ػوعية كتبػدؿ قيمػي خػاص بخػركج المػرأة للعمػل  2005ما ارتفعت عاـ 



 اجمللة العربية لعلم االجتماع 2016نايري( 17عدد )
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أن ػػػي عاملػػػػة ( مػػػػن نفػػػس ايإجمػػػػالي كتػػػػوالي  213770% )46.6حيػػػ  كصػػػػلت الػػػػي 
ـ ، أما من حي  توزيعاته  2011أن ي عاملة ( عاـ  455651% )58.5ارتفاعها إلي 

مطلقػة /  9656متةكجػة /  91304عةبػاء /  46877حي  الحالػة الةكاجيػة فاػاءت 
( ، كتشػػػػػير النيػػػػػبتين  2013أرملػػػػػة) دكلػػػػػة الكويػػػػػت : الماموعػػػػػة االحاػػػػػائية  2377

تااا بالعديد من األسػر األخيرتين قياسا بمو وع ذ ا البح  إلي لهور المرأة المعيلة كاال
 نحو التأني .

كبالرغ  مػن ذػ ا المجتػرات فمازالػت المػرأة الكويتيػة تعػاني مػن الػتحك  فػي اختيػار 
نوع المهنة كتفضيل العديد من األسر التحاقها بقطػاع الخػدمات االجتماعيػة كالشخاػية ، 

% ك 27.44% ك  51.87حي  أك ػحت المجتػرات ايإحاػائية إلػي كجػود مانيػبته 
% مػػػن إجمػػػالي القػػػوة النيػػػائية العاملػػػة يعملػػػن فػػػي قطاعػػػات ايإدارة كالضػػػماف ،  4.43

كالتعلي  ، كالاحة علي التوالي ، بينما ل  تتعد نيبتهن في قطاع الاناعات التحويليػة اؿ 
% كبالمنرمػات الدكليػة نيػبة اؿ 1.03% كفي قطاع التعدين كالمحػاجر نيػبة اؿ 78.
جػػ  (  ، ليجيػػد ذلػػك أف التغيػػر القيمػػر الخػػاص % مػػن نفػػس ايإجمػػالي) نفػػس المر 06.

كيمكػػن تفيػػير ذػػ ا المجتػػرات بخػركج المػػرأة للعمػػل الرسػػمي مػازاؿ نيػػبيا إلػػي حػػد يبيػر ،
باورة ييفية من خالؿ التأييػد علػي أف  تعلػي  المػرأة أدم إلػي دخولهػا ي يػر مػن األعمػاؿ 

هػا مقتاػران قبػل الوليفية حيػ  أصػبحت تشػتغل فػي الماػان  كالشػريات بعػد أف يػاف عمل
عهػػػد االسػػػتقالؿ كخػػػالؿ الفتػػػػرة األكلػػػر منػػػه علػػػر بعػػػػا الولػػػائف المحػػػددة يالتػػػػدريس 

 كالتمريا.
إف المػػرأة ايتيػػبت مػػن خػػالؿ التعلػػي  كالعمػػل سػػلويان جعػػل منهػػا تخاػػية لهػػا رأيهػػا 
كمرتبها ،أم بمعني أف عمل المرأة يػاف لػه أيػر علػر حياتهػا االجتماعيػة كاالقتاػادية ،فمػن 

ة االقتاادية أصبحت تتقا ر راتبان يياعدذا في تراء حاجياتها الخاصػة كيػجمن لهػا الناحي
ميػػتقبلها إف بقيػػت دكف زكاج أك إذا يانػػت متةكجػػة كتػػوفي زكجهػػا فهػػي تيػػتطي  أف تربػػي 

 أطفالها حتر يبلغوا سن الرتد. 
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كالتك أف عمل المرأة لػه سػلبياته كلػه إياابياتػه، كالواقػ  أف يػل ماتمػ  مقبػل علػر 
تحػػوالت جديػػدة البػػد أف يقػػ  فػػي أخطػػاء أساسػػية سػػواء فػػي التربيػػة أك فػػي التعلػػي  أك فػػي 

 بعا المااالت األخرل.
كالتػػك أف خػػػركج المػػػرأة للعمػػػل أدل بهػػػا إلػػػر خلػػػق عالقػػػات جديػػػدة كاختلطػػػت   

بأناس دخرين كيػ لك أصػبحت تخػرج إلػي األسػواؽ، فبتعليمهػا أصػبحت تعمػل كأنصػبحت 
 لها ذاتيتها.

 نتائم البح يال ا : 
 النتائم األساسية -1

الػػػػدالالت االجتماعيػػػػة لاػػػػراع األدكار لػػػػدم المػػػػرأة الكويتيػػػػة العاملػػػػة بعػػػػد سػػػػن  -أ
 األربعين

ال تػػػك أف المػػػرأة الكويتيػػػة قػػػد تػػػأيرت بػػػالمحيط ال قػػػافي الػػػ م تتفاعػػػل مػػػن خاللػػػه 
ن كترسػػ  عالقاتهػػا مػػ  ذاتهػػا كمػػ  االخػػرين، كبالتػػالي فقػػد تػػ  تبنػػر عناصػػر تختلػػف بهػػا عػػ

نريراتها في العاور التاريخية اليابقة، كفي نفس ايإطار باتت يقافة المػرأة الكويتيػة تػرتبط 
بالعديػػد مػػن المجسيػػات التػػي نشػػأت مػػن أجػػل ت قيفهػػا كبنػػاء كعيهػػا لحقوقهػػا االجتماعيػػة 

( ، أمػػػػػا مػػػػػن الناحيػػػػػة  46 – 43،  2014كاليياسػػػػػية كالقانونيػػػػػة )بػػػػػو علػػػػػي ياسػػػػػين : 
لر المرأة كاقعان مغايران حي  دفعت بهػا إلػر المشػارية فػي العمػل االقتاادية فقد فر ت ع

المنػػتم مػػن جهػػة كايتيػػاب قػػي  جديػػدة مػػن جهػػة يانيػػة كلهػػور المػػرأة المعيلػػة ألسػػرتها مػػن 
جهػػة يال ػػة، كاألذػػ  مػػن يػػل ذلػػك ايتيػػاب سػػمات تخاػػية تجيػػد بلػػورة يقافػػة خاصػػة بهػػا 

ة الكليػػة لماتمعهػػا باػػورة كا ػػحة ) تتنػػوع مػػن خاللهػػا فيمػػا بينهػػا كتتميػػة بهػػا عػػن ال قافػػ
ال وابػػت كالمتغيػػرات  ( ، كبالتػػالي ذنػػاؾ عػػدد مػػن 36 – 32،  2009حيػين رتػػواف : 

( ،فال وابػػت تعنػػي  71 – 63،  2007فػػي يقافػػة المػػرأة الكويتيػػة) اليػػيد عبػػد العػػاطي : 
ذنػػػػا مػػػػدل قػػػػدرة ال قافػػػػة المحليػػػػة علػػػػر الػػػػدفاع عػػػػن نفيػػػػها حتػػػػر كأف اختلفػػػػت األدكار 

سػػالي  كانطػػوت علػػر عػػدـ التكػػافج بػػين الػػداخل كالخػػارج، ، كبفعػػل ذػػ ا االخػػتالؼ كاأل
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تعيش المرأة الكويتية االف يقافتين متناقضتين ياع  الام  بينهما ، كيرهر ذ ا التنػاقا 
في العديد من المالمح المجيدة علر أف البناء االجتماعي الكويتي يمر بفترة انتقالية قياسػان 

علػي سػبيل الم ػاؿ اختلطػت القػي  كتػداخلت بػين التقليػدم كالمحػدث ، بما ذو يقػافي ، ف
يقػافي  دكتكايرت االتااذات ال قافية نحو الػ ات كالماتمػ  كالعػال  كبػدت عمليػة اسػتردا

مقاود تتفاعل م  عملية استحداث تراث يقػافي ذات كليفػة محػددة كيغلػ  عليهػا صػفة 
ار ال قافػػػة الكليػػػة إلػػػر يػػػ  ذائػػػل مػػػن االنتقػػػاء ال قػػػافي المتعمػػػد ، كيالذمػػػا يو ػػػح انشػػػط

 ال قافات الفرعية لتكوف المرأة  حية مباترة له ا التناقاات.
 .االنعكاسات النفيية لاراع األدكار لدم المرأة الكويتية العاملة بعد سن األربعين-ب

تعر ػت تخاػػية المػػرأة الكويتيػػة العاملػػة بعػد سػػن األربعػػين إلػػر مػػجيرات عديػػدة   
بػػادئ كأسػػالي  متناقضػػة التػػي تػػنعكس علػػي كاقعهػػا الػػ ذني كنمطهػػا تكشػػف عػػن قػػي  كم

الشػػعورم كنماذجهػػا اليػػلويية ، كقػػد تالػػي ذلػػك مػػن خػػالؿ مشػػكالت قائمػػة فػػي عمليػػة 
التفاعػػل كتشػػكيل عالقػػات جديػػدة كتعقيػػدات لهػػا صػػفة االسػػتمرارية ، فمػػن الاػػعوبة ذنػػا 

لعاملة بعد سن األربعػين سػواء التأييد علر نمط كاحد من الشخاية لدل المرأة الكويتية ا
ت  االعتماد علر تعريف الشخاية يمريػ  سػمات تكشػف عػن الفػركؽ الفرديػة أك أنمػاع 
تو ػػػح الفػػػركؽ بػػػين الشػػػرائح النيػػػوية ، بحيػػػ  ناػػػد مػػػن بيػػػنه  مػػػن يعػػػيش الحا ػػػر مػػػ  
الحفا  علر جةء من الما ي كالبعا االخر يحاكؿ التنكر له ا الما ػي  كاللحػاؽ بكػل 

د بالرغ  من أنه يامػ  بػين الما ػي كالحا ػر دكف كعػي منػه ، كياػاح  ذػ ا ما ذو جدي
الو عية عادة يما ذو الحاؿ ألم تغيػر اجتمػاعي سػري  صػراع فػي بعػا القػي  االجتماعيػة 
كتفكك فػي بعػا العالقػات االجتماعيػة كنػوع مػن القلػق االجتمػاعي لعػدـ ك ػوح الرؤيػة ، 

بػػين التميػػػك بالقػػدي  المػػػألوؼ الػػ م تفػػػرزا ممػػا ياعػػل المػػػرأة بعػػد سػػػن األربعػػين حػػػائرة 
العػػادات كالتقاليػػد أك األخػػ  بالاديػػد ، كنرػػران لكػػوف قػػي  المػػرأة كأك ػػاعها فػػي مضػػمونها 
كجوذرذػػػا متعلمػػػة كمكتيػػػبة مػػػن خػػػالؿ البيئػػػة بفعػػػل ال قافػػػة كعوامػػػل التغيػػػر االجتمػػػاعي 
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المػػرأة الكويتيػػة  كالحضػػارم فػػإف ميػػألة دراسػػتها كدراسػػة التغيػػرات القيميػػة التػػي تمػػر بهػػا
 العاملة اليـو ميألة في غاية األذمية.

بنػػػاء عليػػػه يمكػػػن الوقػػػوؼ علػػػي سػػػمات تخاػػػية المػػػرأة الكويتيػػػة بنػػػاء علػػػي ذػػػ ا  
الم يرات كأتػكاؿ االسػتاابة لهػا بأنهػا تتيػ  بػالقلق كعػدـ القػدرة علػي التكيػف كالتػأرجح 

 بين أنماع سلويية متعار ة حي  الموقف كالمالحة الخاصة .
 ناء عليه يمكن استخالص عدد من النتائم تتلخص في : ب
أف المػػرأة العاملػػة بعػػد سػػن األربعػػين تكػػوف قػػد ايتيػػبت عالقػػات اجتماعيػػة مػػن  -

خالؿ األسػرة كعالقػات مهنيػة مػن خػالؿ العمػل   كيليهمػا ينطػوم علػر لغػة كرمػوز تتالػر 
خػػل مجسيػػة فػػي نػػص الخطػػاب اليػػومي  سػػواء داخػػل األسػػرة كمحيطهػػا االجتمػػاعي أك دا

 العمل .
أف المرأة العاملة بعد سن األربعين تعاني المةيد مػن األعبػاء األسػرية التػي تتفػاكت  -

مػن حيػ  الدرجػة كالنػوع حيػ  الحالػػة االجتماعيػة   إال أنهػا تتةايػد لػدل المػرأة المطلقػػة 
كاألرملػة فػي  ػػوء تأنيػ  األسػرة   كتتفاعػػل ذػ ا األعبػػاء مػ  أخػرل مهنيػػة يفر ػها التػػدرج 
المهنػػي كالمكانػػة داخػػل مجسيػػة العمػػل   كبالتػػالي يتالػػر صػػراع األدكار كالحاجػػة تتةايػػد 

 لتحقيق التوافق بين الدكر األسرم كالمهني خالؿ ذ ا المرحلة من العمر.
أف اتخػػػاذ قػػػرار االسػػػتمرار بالعمػػػل لػػػدل المػػػرأة بعػػػد سػػػن األربعػػػين يػػػرتبط بمبػػػدأ  -

ل للطرد كالاػ ب سػواء المرتبطػة باألسػرة أك التكلفة كالعائد ال م ينعكس من خالؿ عوام
ذات العالقػػة بمجسيػػػة العمػػػل   فػػػاألمر يتوقػػػف علػػػر نػػػوع األسػػػرة كحاػػػ  األسػػػرة كطبيعػػػة 
العالقػػػات األسػػػرية كفػػػق مػػػا يعػػػرؼ لماػػػرل الحيػػػاة   يمػػػا يتوقػػػف علػػػر التػػػدرج كالتػػػاريت 

لعالقػػػات الػػػوليفي كدرجػػػة الر ػػػا قياسػػػان بالترقيػػػات كالاػػػةاءات كمتوسػػػط الػػػدخل كطبيعػػػة ا
 المهنية.
أف درجة تحقيق التوافق بين الدكر األسرم كالمهنػي لػدل المػرأة العاملػة بعػد سػن  -

 األربعين ترتبط جدليان بعوامل اجتماعية أذمها:
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  مدل إدراؾ كتعور أعضاء األسرة لماموعة التغيرات الفييولوجية الخاصػة بهػ ا
 المرحلة.

 يئوليات المنةلية فػي ينايػا مفػردات مدل استعداد أعضاء األسرة للقياـ ببعا الم
 الحياة اليومية.

  طبيعػػػة المهنػػػة كعػػػدد سػػػاعات العمػػػل كالموقػػػ  مػػػن محػػػل ايإقامػػػة بايإ ػػػافة إلػػػي
 المعايير التنريمية الخاصة بمجسية العمل.

  ماموعػػػة االتػػػباعات المتحققػػػة مػػػن العمػػػل قياسػػػان بػػػاألجر كالمكانػػػة االجتماعيػػػة
 الخاصة بالمرأة بيب  العمل.

المػػرأة الكويتيػػة العاملػػة بعػػد سػػن األربعػػين تعػػاني مػػن الوسػػواس القهػػرم سػػواء أف  -
 تااا األسرة كدينامياتها أك تااا مكاف العمل كتفاعالته التنريمية .

محاكلػػة االرتكػػاف علػػر الما ػػي كالقلػػق مػػن الميػػتقبل نتياػػة التفاعػػل مػػ  الػػ ات  -
نفيػػي ذات جػػدكل فػػي تفيػػير كفػػق تغيراتهػػا الفيػػيولوجية كذنػػا تكػػوف مدرسػػة التحليػػل ال

 مايحدث .
الخػػػػوؼ الضػػػػمني مػػػػن لػػػػاذرة تعػػػػدد الةكجػػػػات كبالتػػػػالي الميػػػػل نحػػػػو العالقػػػػات  -

 الحميمية في محاكلة يإيبات ال ات م  تريك الحياة .
 النتائم في  وء فركب البح   -ج

 تشير  النتائم التي توصل إليها ذ ا البح  إلي التحقق من الفركب االتية :
للفرب الرئيس كذو ك أف المرأة الكويتيػة العاملػة بعػد سػن األربعػين تعػاني بالنيبة  -

مػػن عػػدـ تحقيػػق التوافػػق بػػين الػػدكر المهنػػي كالػػدكر األسػػرم بمػػا يػػنعكس علػػي تخاػػيتها 
كتفاعلها كعالقاتها المهنية كاألسرية ك تبين للبح  أف يمة مراذر اجتماعية كأخرم نفيػية 

فػػػق بػػػين الػػػدكرين ،حيػػػ  يػػػرتبط بػػػ لك العديػػػد مػػػن تجيػػػد عػػػدـ القػػػدرة علػػػي تحقيػػػق التوا
المػػجيرات األسػػرية كالمهنيػػة التػػي تػػدف  بهػػا إلػػي البحػػ  عػػن اسػػتاابات مالئمػػة تتػػيح لهػػا 
التكيػػف مػػ  المواقػػػف اليوميػػة سػػػواء داخػػل األسػػرة أك بمجسيػػػة العمػػل ،يمػػػا يم ػػل مبػػػدأ 
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ية كعالقات اجتماعية التكلفة كالعائد احد الديناميات األساسية لتبنر مواقف كأنماع سلوي
 كمهنية دكف أخرم  .

الفػػػرب الفرعػػػي األكؿ كذػػػو ك أف مفػػػردات الحيػػػاة اليوميػػػة لػػػدم المػػػرأة الكويتيػػػة  -
العاملة بعد سن األربعين تتي  بعدـ التوازف قياسا بنص الحياة اليومية بمػا يتضػمنه مػن لغػة 

ألسػريةك تبػين للبحػ  كرموز تتالي من خالؿ أنماع للتفاعل كأتكاؿ للعالقات المهنيػة كا
أف يمة لغة كرموز كأنمػاع للتفاعػل تتيػ  بػالفركؽ الفرديػة قياسػا بيػمات الشخاػية إال أف 
المػػرأة ذنػػا تتمايػػل فػػي بعػػا اليػػمات مػػ  غيرذػػا بحيػػ  يمكػػن تشػػخيص بعػػا األنمػػاع 
،كيتالػػػي ذلػػػك فػػػي الرمػػػوز الميػػػتخدمة بػػػين المػػػرأة يػػػ ات كمحيطهػػػا األسػػػرم مػػػن ناحيػػػة 

   زمالء العمل من ناحية يانية .كمحيطها المهني م
بالنيبة للفرب الفرعي ال اني كذو ك أف درجة التوافق بين الدكر المهني كاألسػرم  -

لػػدم المػػرأة الكويتيػػة العاملػػة بعػػد سػػن األربعػػين تػػرتبط بيػػمات تخاػػية تتيػػ  بالتػػأرجح 
كعػػدـ  كالتبػػاين ك تبػػين للبحػػ  بػػاف اليػػمات الشخاػػية التتيػػ  باػػورة دائمػػة بهػػ ا التبػػاين

قابلية البعا بالتأرجح ، حي  يتوقف األمر بمفردات الحياة اليومية داخل األسرة كداخػل 
مجسيػة العمػػل لتكػوف الميػػالة نيػبية كلييػػت مطلقػة ، كبالتػػالي اليمكػن التحقػػق مػن ذػػ ا 

 الفرب.
بالنيبة للفرب الفرعي ال ال  كذػو ك أف االختيػار بػين فاعليػة أداء الػدكر المهنػي  -

دم المػػرأة الكويتيػػة العاملػػة بعػػد سػػن األربعػػين تػػرتبط بماػػرم الحيػػاة المهنيػػة كاألسػػرم لػػ
كاألسرية ك تبين للبح  قبوؿ ذػ ا الفػرب حيػ  أف ماػرم الحيػاة األسػرية كعػدد سػنوات 
الخبرة بالعمل قد تػجدم إلػي اسػتقاللية المػرأة كقػدرتها علػي اتخػاذ القػرار سػواء العػائلي اك 

 المهني.
رعي الراب  كذو ك أف درجة التوافق المػأموؿ بػين الػدكر المهنػي بالنيبة للفرب الف –

كاألسرم لدم المرأة الكويتيػة العاملػة بعػد سػن األربعػين تػرتبط بمبػدأ التكلفػة كالعائػد كفػق 
متغيػػرات مهنيػػة )نػػوع العمػػل / الدرجػػة المهنيػػة / متوسػػط الراتػػ  الشػػهرم ( كأخػػرم أسػػرية 
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  األسػػرة (ك تبػػين للبحػػ  قبػػوؿ ذػػ ا الفػػرب فػػي )الحالػػة االجتماعيػػة / نػػوع األسػػرة / حاػػ
  وء عوامل الطرد كالا ب الكامنة داخل األسرة كداخل مجسية العمل .

بالنيبة للفرب الفرعػي الخػامس كذػو ك أف عػدـ القػدرة علػي تحقيػق التوافػق بػين  –
الدكر المهني كاألسرم يػجدم إلػي كجػود أمػراب نفيػية يػالقلق كااليتئػاب كايإحبػاع لػدم 

رأة الكويتية العاملة بعد سن األربعينك تبين للبح  إمكانية قبػوؿ ذػ ا الفػرب فػي إطػار الم
االنعكاسات النفيية الناجمة عػن صػراع الػدكر األسػرم كالمهنػي كاف يانػت ذػ ا األمػراب 

 النفيية تنطوم علي فركؽ فردية من حي  الدرجة كالنوع كفقا لنمط تخاية المرأة   .
 اسات اليابقةالنتائم في  وء الدر  -د

تتفق النتائم األساسية له ا البح  م  العديد من الدراسات التي أيدت علي كجود 
صػػػراع الػػػدكر األسػػػرم كالمهنػػػي لػػػدم المػػػرأة العاملػػػة ،فقياسػػػا بمعوقػػػات تحقيػػػق التوافػػػق 

( كمحمػػػػػػد 1998كتػػػػػركطه األساسػػػػػػية اتفقػػػػػػت مػػػػػ  دراسػػػػػػة يػػػػػػل مػػػػػن ذنػػػػػػد القاسػػػػػػمي )
( كقياسػا بالعالقػات 2009( كمحمػد عبػدك )2006( كماطفي إبراذي  )1999مناور)

األسػػرية الناجمػػة عػػن صػػراع األدكار لػػدم المػػرأة العاملػػة أك بػػاالحرم االنعكاسػػات اليػػلبية 
(. 2011( كتػمة اؿ نهيػاف)2009له ا الاراع اتفقت م  دراسة يل من محمػد عبػدك )

ت الاػػػػالة كقياسػػػػا بدرجػػػػة تػػػػأيير التػػػػدرج المهنػػػػي علػػػػي االبعػػػػاد االجتماعيػػػػة كالنفيػػػػية ذا
( كمحمػػد الاػػاي  1977بشخاػػية المػػرأة العاملػػة تتفػػق النتػػائم مػػن الدراسػػة ذػػدم زيريػػا)

مػػن خػػالؿ ايتيػػاب قػػي  العمػػل( كامنػػة  -1995( كاعتمػػاد عػػالـ كأحمػػد زايػػد)1977)
( اما النتائم الخاصة باالنعكاسات النفيية فتتفق 2000( كساياين ياستبنرج  )2000)

 (. 2006( كركبن ما يونالد )2013حمة محمد)نتائم ذ ا البح  م  دراسة ر 
كقياسا باألبعاد النفيية الناتاة عن صراع األدكار لدم المرأة العاملػة اتفقػت النتػائم 

 م  ماتوصلت إليه دراسة  
 في الوقت نفيه اختلفت نتائم ذ ا البح  م  ماتوصلت إليه نتائم دراسة يل من 

 النتائم في  وء المقوالت النررية -ق 



  أحمد جعفر الكندري| صراع الدور المهني واألسري لدي المرأة الكىيتية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ179ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ند ذػػ ا البحػػ  علػػر ياليػػة اتااذػػات نرريػػة سػػاعدت علػػر تحليػػل صػػراع الػػدكر اسػػت
األسػػػرم كالمهنػػػي لػػػدل المػػػرأة الكويتيػػػة العاملػػػة بعػػػد سػػػن األربعػػػين بحيػػػ  تكشػػػف عػػػن 
الاوانػ  اليوسػيو سػيكولوجية الناتاػػة عػن ذػ ا الاػراع   كبنػػاء علػر النتػائم التػي توصػػل 

 إليها البح  يمكن مالحرة ما يلي :
ليػػػة الرمةيػػػة   تبػػػين للبحػػػ  أف المػػػرأة الكويتيػػػة العاملػػػة بعػػػد سػػػن األربعػػػين التفاع -أ

تتفاعػػل اجتماعيػػان داخػػل األسػػرة كمهنيػػان داخػػل مجسيػػة العمػػل كفػػق لغػػة كرمػػوز تػػجير علػػر 
اليمات الشخاية لديها   يما أنها عضو فاعل يجير كيتأير كفق ذ ا العناصر اللغوية التي 

 تكشف عن سماتها.
دؿ : تبػػػين للبحػػػ  أف مبػػػدأ التكلفػػػة كالعائػػػد يعػػػد أحػػػد المبػػػادئ مػػػدخل التبػػػا -ب

األساسػػية للاػػراع الػػدكر األسػػرم كالمهنػػي لػػدل المػػرأة الكويتيػػة العاملػػة بعػػد سػػن األربعػػين 
سػػواء سػػب  أك نتياػػة   فبنػػاء عليػػه تتخػػ  قراراتهػػا كتتػػأرجح بػػين الػػدكر األسػػرم كالمهنػػي 

تػػي تكشػػف عػػن ذاتهػػا مػػن حيػػ  نوعيتهػػا حيػػ  الػػدكاف  كاالدرايػػات كالقػػي  المكتيػػبة ال
 كترتيبها بأنماع سلويية دكف أخرل.

فكػػر مػػا بعػػد الحدايػػة: تبػػين للبحػػ  اف ماػػرل الحيػػاة يػػجير فػػي تحديػػد درجػػة  -ج
التوافػػق بػػين الػػدكر األسػػرم كالمهنػػي لػػدل المػػرأة الكويتيػػة العاملػػة بعػػد سػػن األربعػػين سػػواء 

  مػا أحديتػه معطيػات الحيػاة المعاصػرة داخل األسرة أك داخػل مجسيػة العمػل   إلػي جانػ
مػػن تغيػػرات فػػػي أك ػػاع المػػرأة العاملػػػة قياسػػان بػػػدكاف  كأسػػباب الخػػركج إلػػػي العمػػل كيػػػ ا 
الم يػػرات الناتاػػة عػػن المحػػددات االجتماعيػػة كاالقتاػػادية التػػي تتطلػػ  اسػػتاابات دكف 

 اخرل سعيان لتحقيق التوافق بين الدكر األسرم كالدكر المهني.
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 ح خاتمة الب
اذػػت  ذػػ ا البحػػ  بتحليػػل صػػراع األدكار لػػدل المػػرأة الكويتيػػة العاملػػة بعػػد سػػن    

األربعػػػين مػػػن خػػػالؿ الترييػػػة علػػػر األبعػػػاد اليوسيوسػػػيكولوجية المرتبطػػػة بمػػػا يعػػػرؼ بأزمػػػة 
منتاػػف العمػػر، كاف يانػػت ذنػػاؾ العديػػد مػػن الدراسػػات فػػي يػػل مػػن علػػ  االجتمػػاع كعلػػ  

علػػر مرػػاذر صػػراع الػػدكر األسػػرم كالمهنػػي لػػدل المػػرأة الػػنفس كالتربيػػة قػػد ألقػػت الضػػوء 
العاملػػة إال أف ذػػ ا البحػػ  يختلػػف مػػن حيػػ  كحػػدة االذتمػػاـ التػػي تتم ػػل ذنػػا فػػي المػػرأة 
العاملػػة بعػػد سػػن األربعػػين، كبػػالتوازم اسػػتندت تحلػػيالت البحػػ  علػػر ياليػػة رؤل نرريػػة 

مة عن صراع الػدكر األسػرم تياعد علر تحديد كتحليل األبعاد االجتماعية كالنفيية الناج
كالمهني، يمػا حػاكؿ البحػ  رصػد العالقػة بػين المػرأة الكويتيػة كالعمػل مػن منرػور العالقػة 

 الادلية بين ال ات كالماتم . 
 بناء عليه توصل البح  إلر عدد من النتائم أبرزذا: 

 ة أف يمة صراع قائ  بين الدكر األسرم كالدكر المهني لدل المػرأة الكويتيػة العاملػ
 إال أف حدة ذ ا الاراع تتةايد بعد سن األربعين . 

  كجػػود عػػدد مػػن الشػػركع ال اتيػػة كالماتمعيػػة الخاصػػة بتحقيػػق التوافػػق بػػين الػػدكر
األسرم كالدكر المهني، خاصة في  وء االرتباع القائ  بػين درجػة التوافػق كعػدد 

 من المتغيرات الشخاية كالعائلية كالمهنية. 
  حايمػػة لتفيػػير صػػراع الػػدكر األسػػرم كالمهنػػي لػػدل كجػػود مقػػوالت نرريػػة تعػػد

المرأة الكويتية العاملة بعد سن األربعين أبرزذا اللغػة كالرمػوز كالتفاعػل مػ  الػ ات 
كم  المحيط األسرم كالمهني ، مبدأ التكلفة كالعائد الػ م يشػكل عوامػل الطػرد 

كمػا تفر ػه   كالا ب بين الدكرين ، مقولػة ماػرل الحيػاة العائليػة كالخبػرة المهنيػة
يل منهما من إدرايات كأحاسيس كقي  تعبر عػن ذاتهػا مػن خػالؿ أنمػاع سػلويية 

 م  ال ات كم  الماتم . 
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هوامشالمراج  كال  
 المراج  العربية: 

إبراذي  العييوم : التنمية في عال  متغير ، دراسات في مفهـو التنمية كمجتراتها  (1
 ـ.2000، القاذرة ، دار الشركؽ ، 

: نػػص الخطػػاب اليػػومي ، الدكحػػة ، دار قطػػرم بػػن الفاػػاءة ، الطبعػػة أحمػػد زايػػد (2
 ـ . 1993األكلر 

أسامة الخولي ، االقتاػاديات العربيػة كالمػورد الواحػد، المخػاطر كاالنعكاسػات ،  (3
 ـ.2005بيركت ، مرية دراسات الوحدة العربية ، الطبعة ال ال ة ، 

 نفػػػي : أسػػػامة عبػػػد الػػػرحم: تنميػػػة التخلػػػف كإدارة التنميػػػة  نأسػػػامة عبػػػد الػػػرحم (4
)محرران( إدارة التنمية في الوطن العربي كالنرػاـ العػالمي الاديػد ، بيػركت ، مريػة 

 ـ.1997دراسات الوحدة العربية ، الطبعة األكلر ، 
الماتمػػػ   فػػػيالتحػػػوالت االجتماعيػػػة كقػػػي  العمػػػل احمػػػد زايػػػد : اعتمػػػاد عػػػالـ ك  (5

كالدراسػات ايإنيػانية ، جامعػة مرية البحػوث كالويػائق بح  ميداني ،  – القطرم
 ـ . 1995قطر

دمػػػػاؿ الشػػػػرقاكم : المػػػػرأة كالماتمػػػػ  فػػػػي العاػػػػر الحػػػػدي  ، القػػػػاذرة ، الهيئػػػػة  (6
 ـ. 2010المارية العامة للكتاب ، الطبعة ال انية 

دمنة خليفة العطية  المرأة كالوليفة العامة في دكؿ مالػس التعػاكف الخلياػي مػ   (7
(  رسػػالة ماجيػػتير غيػػر منشػػورة  1995-1985الترييػػة علػػر حالػػة دكلػػة قطػػر)

 ـ.2000جامعة القاذرة  االقتااد كالعلـو اليياسية  قي  ايإدارة العامة 
باقر سليماف الناار : األسرة ك التغير االجتماعي فػي المرحلػة االنتقاليػة لماتمػ   (8

الخلػػػيم العربػػػي ، فػػػي : يامػػػل صػػػالح الاػػػالح )محػػػرر إلػػػر كلػػػ  دكر األسػػػرة فػػػي 
 ـ. 1994، المنامة ، مالس كزراء العمل ك الشئوف االجتماعية  ماتم  متغير



 اجمللة العربية لعلم االجتماع 2016نايري( 17عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ182ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

برنػػػػػامم األمػػػػػ  المتحػػػػػدة ايإنمػػػػػائي، تقريػػػػػر التنميػػػػػة البشػػػػػرية، أعػػػػػداد مختلفػػػػػة،  (9
 ـ 2015اليونيييف، قاعدة المعلومات، يناير

بػػو علػػي ياسػػين: حقػػوؽ المػػرأة، بيػػركت، مكتبػػة الطليعػػة الاديػػدة، الطبعػػة ال ال ػػة  (10
 ـ 2014
دكلػة الكويػت : الماموعػة ايإحاػائية ، العػدد خميػوف ا البيانػات ت  تامي  ذ  (11

 ـ 2014
ـ ، 1999حيػػين أمػػين : المػػرأة بػػين الشػػارع كالبيػػت ، القػػاذرة ، دار الشػػركؽ ،  (12
 .66-64ص

حيين عبد الحميد رتواف: عل  اجتمػاع المػرأة، ايإسػكندرية، المكتػ  الاػامعي  (13
 ـ. 2009الحدي ، الطبعة ال انية 

الماتم  العربي المعاصر ، بح  استطالعي اجتماعي ، بيركت ، حلي  بريات :  (14
 ـ. 2014مرية دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الرابعة 

رحمػػة مػػيالد خيػػر محمػػد، االيػػار االجتماعيػػة كالنفيػػية لعمػػل المػػرأة علػػر أدكراذػػا  (15
 ـ  2013األسرية، رسالة ديتوراا غير منشورة ، جامعة طرابلس 

سػػػػرة الممتػػػدة كالتغيػػػػر االجتمػػػاعي ، فػػػي أحمػػػػد أبػػػو زيػػػػد سػػػامية اليػػػاعاتي : األ (16
كدخػػركف : أعمػػاؿ كبحػػوث مػػجتمر األدكار الميػػتقبلية لعلػػ  االجتمػػاع كاالن ربولوجيػػا فػػي 

 ـ. 1998ـ ، القاذرة ، المالس األعلر لل قافة ، 14/5/1998-13مار ، 
بعػػػة سػػػفياف أبػػػو نايلػػػة : الشخاػػػية الفليػػػطينية كمعوقػػػات التوافػػػق النفيػػػي ، الط (17

 ـ. 2004األكلر ، غةة ، مرية البحوث كالدراسات ايإنيانية 
اليػػػػيد عبػػػػد العػػػػاطر كدخػػػػركف: علػػػػ  اجتمػػػػاع األسػػػػرة ، دار المعرفػػػػة الاامعيػػػػة  (18

 ـ.  2000ايإسكندرية ، 
ايإسكندرية ، دار المعرفة الاامعية،  –الييد عبدالعاطي الييد : صراع األجياؿ  (19

 ـ.2007
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الشخاػػية كمحػػدداتها كمقايييػػها كنررياتهػػا ، اليػػيد محمػػد غنػػي  : سػػيكولوجية  (20
 القاذرة دار النهضة العربية ، بال تاريت. 

تػػػػادية علػػػػي قنػػػػاكم: المشػػػػكالت االجتماعيػػػػة ، القػػػػاذرة ، الطػػػػوباي للطباعػػػػة  (21
 ـ.  1993كالنشر، 
تػػمة بنػػت محمػػد بػػن خالػػد دؿ نهيػػاف  المػػرأة العاملػػة كالر ػػا الػػوليفي فػػي دكلػػة  (22

 ـ 4،2011 دار القراءة للامي  كالنشر كالتوزي   ع ايإمارات العربية المتحدة
علػػػي باعشػػػن : العمالػػػة األجنبيػػػة كأيارذػػػا االجتمػػػاعي علػػػر منطقػػػة  نعبػػػد الػػػرحم (23

 ـ   . 2013الخليم العربي ، القاذرة ، مكتبة مدبولي ، الطبعة ال انية 
ؽ عبد العةية حقاني: العابية بنية الماتم  العربي ، بيركت ، منشورات دار االفا (24

 . ـ 2010ال انية الاديدة ، الطبعة 
دراسػػة نفيػػية ، الكويػػت ، سليػػلة  –عبػػد اللطيػػف محمػػد خليفػػة : ارتقػػاء القػػي   (25

 . 1992،  160ب ، العدد ادعال  المعرفة ، المالس الوطني لل قافة ك الفنوف ك اال
عػػػدلي اليػػػمرم : االتااذػػػات اليوسػػػيولوجية الحدي ػػػة فػػػي دراسػػػة المشػػػكالت  (26

ي: محمػػػد الاػػػوذرم )محػػػرران( علػػػ  االجتمػػػاع المشػػػكالت االجتماعيػػػة ، االجتماعيػػػة، فػػػ
  1998ايإسكندرية ، دار المعرفة الاامعية ، 

عةمػػػي عبػػػد الػػػرحمن: المػػػدارس االجتماعيػػػة فػػػي القػػػرف العشػػػرين كتػػػأمالت حػػػوؿ  (27
المنرػػور الخلػػدكني ، مالػػة الميػػتقبل العربػػي ، بيػػركت مريػػة دراسػػات الوحػػدة العربيػػة ، 

 ـ.1987، مايو  99ر ، العدد المالد العات
علػػػػػر زيػػػػػادة: األسػػػػػرة كالتغيػػػػػر االجتمػػػػػاعي ، دار الكتػػػػػاب العػػػػػالمي ، بيػػػػػركت ،  (28

 ـ. 2007
علي عبد الرازؽ جلبي : أساس التفاعلية الرمةية عند جورج ميد في : نرريػة علػ   (29

 ـ.1990االجتماع )االتااذات( ايإسكندرية ، دار المعرفة الاامعية ، 
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لةيػػػات: العمػػػل كعلػػػ  االجتمػػػاع المهنػػػي، األسػػػس النرريػػػة يمػػػاؿ عبػػػد الحميػػػد ا (30
 ـ.2001كالمنهاية، القاذرة، دار غري  للطباعة كالنشر كالتوزي ، 

محمػػػد إبػػػراذي  مناػػػور  عمػػػل المػػػرأة فػػػي ماتمػػػ  ايإمػػػارات التقليػػػدم المنرػػػور  (31
الماتمعػػي الشػػمولي لمفهػػـو العمػػل  مالػػة العلػػـو الجتماعيػػة  الكويت،جامعػػة الكويػػت، 

 1999  تتاء 4  ع 17مالد 
التفاعل ال قافي كأيرا في التغيػرات االجتماعيػة المعاصػرة  :محمد عبد ا  الااي  (32

مشػػورة  جامعػػة القػػاذرة  يليػػة االداب  قيػػ   رفػػي ماتمػػ  الكػػويتي  رسػػالة ماجيػػتير غيػػ
 ـ .1977اجتماع 
محمد محمود عبدك، كتعػدد األدكار للمػرأة بػين األمومػة كالطمػوح، جامعػة سػبها:  (33

 ـ 2009رسالة ماجيتير غير منشورة، 
محمػػػود عبػػػد الحميػػػد حيػػػين : التطػػػورات االجتماعيػػػة فػػػي الخلػػػيم العربػػػي فػػػي  (34

ة ، بػػدكف د.ف المالػػد الخػػامس ، العػػدد التاسػػ  ، ػػػػػأعقػػاب عهػػد البتػػركؿ ، اليقرػػة العربي
 . ـ1989سبتمبر 
العاملػػة، ماػػطفر خليفػػة إبػػراذي ، أيػػر الػػدكر الػػوليفي علػػر الػػدكر التربػػوم للمػػرأة  (35

 ـ.2006جامعة المرق  
مطػػاكع بريػػات : العػػدكاف كالعنػػف فػػي األسػػرة ، مالػػة عػػال  الفكػػر ، الكويػػت ،  (36

ـ ، 1999، العػػػدد الرابػػػ  ،  27المالػػػس الػػػوطني لل قافػػػة كالفنػػػوف كاالداب ، المالػػػد 
 . 220-217ص

ناذػػد رمػػةم، المػػرأة العربيػػة كالعمػػل، الواقػػ  كاالفػػاؽ دراسػػة فػػي يػػالث ماتمعػػات  (37
 .3،ع30الكويت،مالد علـو االجتماعية، الكويت، جامعة بية، مالة العر 

ذدل عبػد المػنع  زيريػا  الحػراؾ المهنػي للمػرأة الماػرية فػي الماتمػ  الحضػرم  (38
كعالقته بالعوامل االجتماعية كال قافية  رسالة ماجيتير غير منشورة  جامعػة القػاذرة  يليػة 

 1977االداب  قي  اجتماع 
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ال ابت كالمتغير في يقافة المرأة فػي االمػارات، سليػلة : لقاسميذند عبد العةية ا (39
 1998الرسائل العلمية، الشارقة، جمعية االجتماعين،
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