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 الدكتور حسن جميل طه

 األستاذ الدكتور حسن الحياري مرشًفا مشاركًا

 اتملخص

نفسية اللتحاق النساء هدفت هذه الدراسة إىل تعرف اآلثار االجتامعية واالقتصادية وال

 األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية يف حياة أرسهن.

( امرأة عاملة ملتحقة بربامج الدراسات العليا يف الجامعات 150تألفت عينة الدراسة من )

 األردنية، توزعت بني الجامعة األردنية وجامعة عامن العربية للدراسات العليا.

 اولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:ح

لنساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية ما اآلثار االجتامعية اللتحاق ا -

 عىل حياة أرسهّن من وجهة نظرهن،ووجهة نظر ازواجهن ؟

ية لدراسات العليا يف الجامعات األردنعامالت بربامج اما اآلثار االقتصادية اللتحاق النساء األردنيات ال -

 عىل حياة أرسهّن من وجهة نظرهن، ووجهة نظر أزواجهن؟

لنساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية ما اآلثار النفسية اللتحاق ا -

 عىل حياة أرسهّن من وجهة نظرهن، ووجهة نظر ازواجهن؟

لة أحصائية يف استجابات اتمرأة األردنية العاملة اتملتحقة  بربامج الدراسات هل توجد فروق ذات دال -

 .طايعة عمل اتمرأةاىل  العليا تعزى



 
 

 

هل توجد فروق ذات داللة أحصائية يف استجابات زوج اتمرأة األردنية العاملة اتملتحقة بربامج -

 الدراسات العليا تعزى اىل اتمستوى التعليمي للزوج.

اآلثار اإليجابية والسلاية التي تراها فئات الدراسة الثالث: الزوجة والزوج واألبناء،اتمبرتاة عىل ما أبرز  -

 التحاق الزوجة بربامج الدراسات العليا؟

استخدم يف هذه الدراسة: االستاانة، واتمقابلة الشخصية، وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وقد أشارت 

 ما يأيت:إىل نتائج الدراسة 

اً إيجابياً عىل تأثري  ؤثرالتحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنيةي -

حياة أرسهن االجتامعية واالقتصادية والنفسية، من وجهة نظر النساء العامالت ومن وجهة 

 نظراألزواج.

 . مجاالت الدراسة الثالثةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر طايعة عمل اتمرأة يف -

 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اتمستوى التعليمي للزوج يف اتمجا  االقتصادي -

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اتمستوى التعليمي للزوج، يف اتمجا  االجتامعي  -

 .عليمي للزوج يف اتمجا  النفيسعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اتمستوى الت  -

أما فيام يتعلق باتمقابلة فقد تاني أن الزوجة والزوج واألبناء عىل قدر عاٍ  من التفاهم واالتفاق،  -

وأن األرسة بأكملها قادرة عىل مواجهة األعااء اتمبرتاة عىل التحاق الزوجة بربامج الدراسات العليا، 

 انتهاء الربنامج الدرايس للزوجة. والتكيف الناج  مع أوضاعهم األرسية حتى

يالحظ من النتائج أن اآلثار اإليجابية كانت أكرث تكراراً من اآلثار السلاية، مام يشري إىل أن التحاق  -

اتمرأة العاملة بربامج الدراسات العليا ينعكس إيجاباً عىل حياة األرسة من وجهة نظر الزوجات، 

 واألزواج، واألبناء.

لتوصية بدعم اتمرأة اللتحاقها يف برامج الدراسات العليا ألن دراستها اىل وبناء عليه جاءت ا

 جانب عملها تؤثر  إيجاباً يف حياتها األرسية.
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 Abstract 

This study aimed at recognizing the social, economic and psychological 
effects of working Jordanian women joining postgraduate study programs in 
the Jordanian universities on their families. 
The study sample consisted of (150) working women joining graduate study 
programs in the Jordanian universities, distributed between the University of 
Jordan and Amman Arab University for Graduate Studies. 
The study endeavored to answer the following questions: 

 What are the social effects of Jordanian working women joining 
graduate study programs in the Jordanian universities on their 
families? 

 What are the economic effects of Jordanian working women joining 
graduate study programs in the Jordanian universities on their 
families? 

 What are the psychological effects of Jordanian working women joining 
graduate study programs in the Jordanian universities on their 
families? 

 Are there statistical differences in the response of the Jordanian 
working woman towards joining graduate study programs caused by 
her type of work? 

 Are there statistical differences in the response of the Jordanian 
working woman's husband towards her joining graduate study 
programs caused by the husband's educational level? 

 What are the most significant positive and negative effects in the 
opinion of the three study parties (the wife, the husband, and children) 
resulting from the wife joining graduate study programs, according to 
the answers given during the personal interview? 

  



 
 

 

To get answers to the study questions, a questionnaire, prepared for this 
purpose, as well as the personal interview were implemented.. 
The results of the study indicated the following: 

- From the viewpoint of the working women and their husbands, joining 
graduate study programs in the Jordanian universities by working 
Jordanian women does not remarkably affect the social, economic and 
psychological life of their families. 

- There are no statistically significant differences attributed to the effect of 
the nature of woman's work in the three domains of the questionnaire. 

- There are no statistically significant differences attributed to the effect of 
the educational level of the husband in the economic domain. 

- There are differences with a clear statistical significance attributed to the 
effect of the educational level of the husband in the social domain. 

- There are no statistically significant differences attributed to the effect of 
the educational level of the husband in the psychological domain. 

 
As for the personal interview, it has been found that there is a high 

level of understanding and agreement among the wife, husband and 
children, and that the whole family is ready to meet the burdens resulting 
from the wife joining graduate programs and successfully adapt themselves 
to their family conditions until the study program of the wife comes to an 
end. 

 
Based on what has been mentioned about, it is recommend that 

women be supported in order to join graduate studies programs, because 
their studies alongside their work have positive influence on their family 
lives. 
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  الفصل األو 
 خلفية الدراسة
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 الفصل األو 
 وأهميتهاالدراسة مشكلة 

 

 اتمقدمـــة :
 

هي واالقتصادية ف اتمرأة من أهم مقومات التقدم واالزدهار يف مسرية التنمية االجتامعية تُـعد

األردنية يف الوقت الحارض  أوالً نصف اتمجتمع وثانياً واألهم، أنها األم التي تريب األجيا . وتحظى اتمرأة

مبكانة مرموقة يف األرسة واتمجتمع وتتمتع بامتيازات عديدة بفضل اآلليات الترشيعية والتدابري 

ي ضل اإلرادة السياسية يف أعىل مستويات الدولة التاتمتنوعة التي تم إقرارها لصال  اتمرأة األردنية بف

أكدت عىل رضورة تحسني أوضاع اتمرأة وصيانة حقوقها األساسية التي تّعزز مكانتها يف اتمجتمع 

وتدعم مكاساها وتراعي خصوصيتها.  كام كرست أهليتها للمشاركة يف الحياة العامة إىل جانب الرجل، 

وعالجت معظم قضاياها الجوهرية، يف صلب األرسة والبربية والتعليم  فشملت اتمرأة بالعناية والرعاية

وقد ساعدت هذه اإلجراءات يف فت  السال أمام اتمرأة مام  والتشغيل والرعاية الصحية واالجتامعية.

زاد يف إقاالها عىل العمل، والدراسة ومامرسة دورها يف كل اتمجاالت وعىل كافة اتمستويات كرشيك 

ء اتمجتمع ورفعة شأنه من خال  عملية التنمية اتمستدامة ومواجهه التحديات.  وقد اتجه للرجل يف بنا

العامل بأرسه نحو االهتامم باتمرأة ليك تشارك الرجل يف القيام باألعام  خارج اتمنز ، فكام أثاتت 

تمجاالت العملية يف ات جدارتها تجدارتها يف القيام باألعااء اتمنزلية وتربية األجيا ، فمن اتمؤكد أنها اثا

 سواء االقتصادية أو اإلدارية أو اية  مجاالت أخرى.

علاء اتمرأة حقها إل مامرسة الضغوط عىل مختلف دو  العامل  يفالعديد من اتمؤمترات  أسهم

 من اتمؤمترات اموغريه  1554، وبكني 1554 يف اتمساواة مع الرجل، ومن هذه اتمؤمترات مؤمترا نريويب

 متكني اتمرأة ومساندتها للمشاركة يف الحياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية يف يف تأسهم التي

بالدها.  وتشري الايانات اىل أن زيادة معدالت مشاركة اتمرأة يف سوق العمل وما تكتساه من خصائص، 

يه لهو أحد مقاييس التنمية االقتصادية واالجتامعية  كام وتد  كذلك عىل اتمستوى الذي توصلت إ

 اتمرأة من تحرر اجتامعي واقتصادي يسهم إيجابيا يف العملية التنموية.
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تسانده عىل الدوام فكانت  ،ما يف األردن فقد ارتاط واقع اتمرأة األردنية بواقع الرجلأ 

كان ذلك يف الاادية حيث تقوم بجميع األعام  األساسية القالية كالرعي والتحليب أوتعاضده سواء 

تعمل بالزراعة لحساب األرسة، عدا فئة قليلة تعمل بأجر، وتساهم يف إذ يف الريف  مأ  ،والزراعة

 :مختلفة مأجورةمن النساء يقمن بأعام  نه من مهمة الرجل، إال أن هناك قلة أ مع  ،اإلنتاج الحيواين

لة ؤو مس ةوتربية األوالد التي تعد اتمرأ  ،عدا األعام  اتمنزلية ،والخياطة،والخدمة  ،والايع ،كالتدريس

كثريا  تن اتمدينة األردنية تأثر إال أ واتمرأة يف اتمدينة ال تختلف عنها يف الريف . عنها بشكل عام

. أما اتمرأة يف اتمخيامت فهي ال 1527 عام وهجرة ،1555 عام بالظروف السياسية والهجرات كهجرة

ومل فة.مجاالت العمل اتمختلمن حيث مشاركتها الرجل يف األخرى تختلف كثريا عن أخواتها يف الايئات 

تأ  الدولة األردنية جهدا يف سايل دفع اتمرأة األردنية نحو التلور، فقد جعلت فر  التعليم متساوية 

أمام الذكور واإلناث إميانا منها بأهمية اتمرأة، إال أن اتمجتمع هو الذي حدد دراسة اإلناث بنساة أقل 

لرباعي، ا)والريفيات أكرث من الادويات  رث من الريفيات،من الذكور ، وبنساة اتمدنيات الدارسات أك

1555). 

نشاء اتمؤسسات العلمية، وشهد قيام الجامعات واتمعاهد قال إ األردن عربياً يف  امتازومن ناحية أخرى 

 الرغم منعىل نصف قرن من الزمان تقريااً عىل أسس علمية متقدمة 

اتمتواضعة، ونج  اتمخللون البربويون يف وضع مرتكزات  ندرة اتموارد واألعااء القومية، واإلمكانات 

. 1552أساسية للتعليم العايل من خال  تقرير لجنة سياسة التعليم يف األردن الذي صدر عام 

 .(6004)إحصائية التعليم العايل، 

كان حيث  1541ومن اتمالحظ أن الدراسة بعد اتمرحلة الثانوية مل تكن متوافرة حتى عام 

خريجي اتمرحلة الثانوية يتوجهون للدراسة خارج الاالد، وقد بلغ عدد الللاة األردنيني  الللاة من

 طالااً. (663) 1555الذين كانوا يدرسون يف جامعات عربية خارج األردن عام 
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يف األردن يف أعقاب وحدة الضفتني   لقد بدأت الخلوة األوىل يف إنشاء مؤسسات تعليم عا ٍ 

بية نشاء وزارة البر إ اح صف لتأهيل اتمعلمني يف كلية الحسني يف عامن، ثم وذلك بافتت 1541عام 

وبلغ عدد معاهد اتمعلمني  والتعليم داراً للمعلامت يف مدينة رام هللا يف الضفة الغربية يف العام نفسة،

ما  عند إنشاء أو  جامعة يف األردن )الجامعة األردنية( 1526واتمعلامت التي تم تأسيسها لغاية عام 

تم تحويل  1550يف عام و  ( معهداً منها ثالثة معاهد لألناث ومثانية معاهد للذكور.11) همجموع

 معاهد اتمعلمني واتمعلامت إىل كليات مجتمع.

 
ونظراً لحر  القيادة الهاشمية وإميانا منها برضورة توفري فر  التعليم الجامعي لألردنيني 

،ثم تاع 1572، تالها تأسيس جامعة الريموك عام 1526عام  فقد تم تأسيس الجامعة األردنية يف عامن

 ذلك تأسيس جامعات أخرى .

كام سم  األردن للقلاع الخا  بتأسيس كليات مجتمع أهلية وجامعات خاصة حيث وصل 

أحصائية  . )6005/6004وطالاة  اً طالا( 13537) ( جامعة يدرس فيها حوايل16عدد الجامعات اىل )

 .(6004 التعليم العايل،

)ست(  كانت اتمرأة األردنية تجلس عىل مقاعد الدراسة حيث كان هناك 1566ومنذ عام 

 (.1554( مدرسة للذكور يف عهد اإلمارة )التل، 15مدارس لإلناث مقابل )

أما الترشيع األردين فلم يذكر اتمرأة من حيث تنظيم حقوقها وواجااتها حتى العقدين 

وتحوالت يف مختلف اتمجاالت، فرضت العديد من التحديات التي  األخريين، حيث شهد األردن تغريات

تتللب مواجهتها إعادة النظر يف طابع اتمسؤوليات اتملقاة عىل عاتق اتمواطن األردين، رجأل كان أم 

ن أهم مامرأة. فتولدت قناعة راسخة بدور اتمرأة األردنية يف التنمية. ويعد  ارتفاع مستوى وضع اتمرأة 

األم التي  وهيدم واالزدهار يف مسرية التنمية االجتامعية واالقتصادية فهي نصف اتمجتمع مقومات التق

إن دور اتمرأة اسايس يف بناء اتمجتمع األردين اتمتلور اتمستند إىل أسس علمية اقتصادية  تريب األجيا .

 واجتامعية وسياسية وتربوية وخلقية، 
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فر لها الظروف اتمناساة العادلة عىل صعيد هي لن تتمكن من القيام بهذا الدور ما مل تو و 

العمل واتمشاركة الفعلية يف الحياة األرسية والعامة، وما مل يرتق مستوى وعيها وتعليمها وتدرياها 

صدرت اإلرادة  1575وصحتها إىل درجة تنسجم واتمسؤوليات اتمنوطة بها يف بناء اتمجتمع. ويف عام 

االنتخاب الذي مين  اتمرأة حق البرشي  واالنتخاب للربتمان، وقد اتملكية باتموافقة عىل تعديل قانون 

أعيد يف العام نفسة تشكيل االتحاد النسايئ األردين، وامتد تقدم وضع اتمرأة إىل أن دخلت فعليا إىل 

. 1575اتمجا  السيايس يف أواخر الساعينات. حيث تم تعيني ثالث سيدات يف اتمجلس االستشاري عام 

 (.1554ذي تاله وألو  مرة حملت حقياة وزارية )التل، ويف العام ال

ظى وتحأما اآلن فقد تلور وضع اتمرأة يف األردن بحيث أصاحت مشاركة يف مجلس النواب. 

فضل وتتمتع بامتيازات عديدة ب ،اتمرأة األردنية يف الوقت الحارض مبكانة مرموقة يف األرسة واتمجتمع

ة ادضل اإلر بف ،اتمرأة األردنية               وعة التي تم إقرارها لصال  والتدابري اتمتن،اآلليات الترشيعية

أعىل مستويات الدولة التي أكدت رضورة تحسني أوضاع اتمرأة وصيانة حقوقها األساسية يف السياسية 

وتدعم مكاساها وتراعي خصوصيتها. كام كرست أهليتها للمشاركة يف  ،التي تّعزز مكانتها يف اتمجتمع

اة العامة إىل جانب الرجل، فشملت اتمرأة بالعناية والرعاية وعالجت معظم قضاياها الجوهرية، يف الحي

 صلب األرسة والبربية والتعليم والتشغيل والرعاية الصحية واالجتامعية.

وقد ساعدت هذه اإلجراءات يف فت  السال أمام اتمرأة مام زاد يف إقاالها عىل العمل، والدراسة 

وعىل كافة اتمستويات كرشيك للرجل يف بناء اتمجتمع ورفعة شأنه  ،ها يف كل اتمجاالتومامرسة دور 

 من خال  عملية التنمية اتمستدامة ومواجهه التحديات. وقد اتجه العامل بأرسه نحو االهتامم باتمرأة

تمنزلية ا الرجل يف القيام باألعام  خارج اتمنز ، فكام أثاتت جدارتها يف القيام باألعااء ليك تشارك

االت جة مم أياإلدارية أ  مأ  منها االقتصادية العملية سواء تمجاالتجدارتها يف ا تثاتأ وتربية األجيا ، 

 ( .6001 )العساف، أخرى
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النساء وقد اتسمت السنوات األخرية من القرن العرشين بزيادة ملحوظة يف نساة 

تمع رضورة لتقدم أي أمة تسعى وأصا  خروج اتمرأة إىل العمل التي متثل نصف اتمجعامالت،ال

نه ليس من اتمعقو  أن تستثمر األمة نصف ثروتها الارشية تاركة إ الستثامر طاقاتها الارشية، حيث 

 )محمدين، خر يف حالة تخلف دون أن تعمل جاهدة الستثامر هذه الرثوة عىل أكمل وجهآل النصف ا

1552). 

م من االهتامم اتمتزايد ألغلاية الدو  العربية وعىل الرغ ،واقع عمل اتمرأة العربية إىلوبالنظر 

ن أ شري إىل ين الواقع أ إال  ،برفع مكانة اتمرأة يف العمل وتوفري األجواء التي تزيد من إسهاماتها بالعمل

ويعود هذا إىل أن غالاية النساء العامالت  ،نساة مساهمة اتمرأة العربية يف قوة العمل ال تزا  ضعيفة

 (.6003 أبو هندي،حدودة )يعملن يف مجاالت م

توى العاتمية برضورة رفع مساتمؤمترات  أوصت معظم فقد ،أما فيام يتعلق بعمل اتمرأة يف األردن

اتمرأة العاملة بإصدار دليل يتعلق بتوفري فر  تخص توصيات  ونتج عنها ،اتمرأة يف كافة اتمجاالت

 لنسوي.ل امالعمل لرفع سوية الع،و والحفاظ عىل حقوقها ،العمل لها

 آلتية:يف العمل يزيد من أهميتها وذلك لألسااب اة اتمرأة كام أن مساهم

 ودمجا للمرأة يف ،. إن زيادة مشاركة اتمرأة يف سوق العمل تعني استغالال أفضل للاقات اتمجتمع1

 .ن معاً آ وتحقيق مكتساات للمرأة يف  ،الجهود التنموية باتجاه تحديث الدولة

رأة يف النشاط االقتصادي تعني خفضا تمعدالت اإلعالة االقتصادية وتحسني . إن زيادة مشاركة اتم6

 مستوى معيشة األرسة.

 ةيف مكانتها األرسي تعني تغيرياً  ،خاصة العمل اتمنظمو  ،إن زيادة مشاركة اتمرأة يف سوق العمل .3

 .منظومة القيم السائدة اجتامعيايف وتغيرياً 

شري حيث ت ،اتمرأة يف التنمية وتحقيق مكتساات لهااألردن خلوات واضحة يف دمج  اولقد خل .5

العمل سوق مشاركة اتمرأة يف عن (. 6005الايانات الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة للعام )

، مس  العاملة 6003)دائرة اإلحصاءات العامة، %17 مختلف اتمجاالت إىل نساة وىف ،األردين

 والالالة(.
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وقد انعكست هذه الربامج  ،الخصو  اهذببرامج تمتعاقاة االحكومات األردنية وضعت وقد 

 ، أتاحت لألردن تحقيق إنجازات كثرية نتجت عنتمرأة األردنية يف كافة اتمجاالتمكانة االتنموية عىل 

رأة عىل اتم ال منهـن التعليم هو النافذة التي تلاالستثامر يف التعليم، وخاصة بالنساة للنساء. إ 

 ا تمواكاة مسرية التقدم والتلورهوهو وسيلت، ألنسانيةحضارة اال

علمت رجال فقد علمت فردأ، وإذا  اواستمرار النهوض مبجتمعنا"وذلك للمقولة التي تقو :"إذ

علمت امرأة فقد علمت أرسة بأكملها". كام يؤدي التعليم الجامعي العايل دورا هاما يف تلور اتمجتمع 

ن عدد طالبها قد بلغ أ العليا يف الجامعات األردنية إحصائيات الدراسات أوضحت ولقد ، وازدهاره

 لدكتوراة.ا( لدرجة 6101( لدرجة اتماجستري و)5574)حوايل  6005/6004خال  العام الدرايس 

 ( طالاة445و)   طالاة (3557) بلغ عدد اتملتحقات بربنامج اتماجستريفقد ما بالنساة لإلناث أ 

، قسم التخليط واإلحصاءات(. الجدو  التايل ياني 6004العايل، )إحصائية التعليم  اهيف برنامج الدكتور 

 ذلك .

 جدو  بأعداد
 6005/6004 بالجامعات األردنية للعام الدرايس طلاة الدراسات العليا اتملتحقني

 دكتوراه
 

 ماجستري
 

 الدرجة العلمية
 الجامعة

 الجامعة األردنية 1353 653

 جامعة الريموك 763 54

 ؤتةجامعة م 365 17

 جامعة العلوم والتكنولوجيا 325 6

 جامعة آ  الايت 115 0

 الجامعة الهاشمية 123 0

 جامعة الحسني بن طال  0 0

 جامعة الالقاء التلايقية 103 0

جامعة عاّمن العربية للدراسات  353 121
 العليا

 اتمجموع الكيل 3557 445
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النساة التفاقيات هيئة العمل الدولية، إن موقف معظم أقلار الوطن العريب كان إيجابيا ب

وذلك ألهمية اتمرأة وأهمية دورها وحقها يف بناء اتمجتمع الجديد، ليك تستعيد مكانتها فيه وتظهر 

قدراتها. كام جرى العمل عىل تحرير اتمرأة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، والعمل عىل تلويرها إلحساسها 

الحضاري. لذا اتجهت الجهود إىل حامية اتمرأة ورفع مستواها، باتمسؤولية نحو عملية بناء اتمجتمع 

وتثايت حقوقها اتمدنية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية ليك تساعد يف بناء اتمجتمع، وتشق 

 (.1557اتمختلفة )أبو صامية، طريقها يف ميادين العمل والتعليم 

لتعليم الجامعي العايل، لتسهم يف ار  ن الجامعات مبختلف تخصصاتها أتاحت للمرأة األردنية فإ 

مسرية التنمية االجتامعية واالقتصادية. وال شك يف أن تعليم اتمرأة يزيد من معارفها ويلور مهاراتها 

وخرباتها، فتصا  أقدر عىل التواصل وتااد  األفكار مع أفراد أرستها لفهم القضايا االجتامعية والثقافية 

هم يف تلوير وعيها الصحي مام ينعكس عىل صحة أبنائها، وزوجها اتمختلفة. كام أن تعليمها يس

علة يف تلوير شخصية اتمرأة اوال شك يف أن التعليم والعمل من العوامل الف واألرسة بشكل عام.

وعالقاتها االجتامعية، مام يرتب عليها تحمل مسؤولياتها اتمختلفة نتيجة تفاعلها مع جميع أعضاء 

ي أصاب وضع اتمرأة التعليمي واتمهني كان يجري مبعدالت متسارعة مام حقق أرستها. إن التغري الذ

أوضاعا اجتامعية عالية لها، وأعلاها حقوقا وواجاات متساوية مع الرجل، وهذا قد يكون له أثر يف 

 (.6005وضع اتمرأة االجتامعي داخل األرسة )عاود،

يات ة العايل، وتغري العديد  من األساسلقد تغري دور اتمرأة يف التعليم والساب هو تعليم اتمرأ 

لتحقيق اتمساواة يف الحياة، لكن ال تزا  هناك معوقات تواجه اللالاة واتمتزوجة يف الجامعة. وال أحد 

، وهذا اتمؤمتر ناقش هذه االمور، 1554ينكر حقوق اتمرأة يف التعليم والدراسة ويؤكد ذلك مؤمتر بكني 

يف العامل وخاصة يف الدو  النامية غري متعلمة بساب االهتامم  ( مليون امرأة250اً )اوحدد تقري

دون وعادة تبرك الفتاة التعليم ب نباكام  دراسته منبالواجاات اتمنزلية وتربية األبناء، ومل يهتم

 ان تتلور معرفتهن ننيخربات ومؤهالت لكن كن يتم نكان عنده نالحصو  عىل اتمؤهالت، وبعضه

قي باتمرأة سبراتيجيات للر انية. ويركز اتمؤمتر عىل التعليم العايل للمرأة ووضع اتمه نوقات فراغهأ خال  

 والفتاة يف مجا  التعليم العايل.
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جيات سبراتيجية تاحث يف كيفية تلايق األسبراتيامل يكن لديه أنه واالنتقاد الرئيس للمؤمتر 

اصة لكن اتمؤمتر الدويل كان التي يتاناها. وعىل كل حا  مل يكن هناك تواصل مع حاالت أنسانية خ

 كل النساء يدرسن حتى يتأهلن تمهنة مستقالية. لها، والواقع ليس اً مهتامً بتعليم اتمرأة ومشجع

مثل تعليم اتمرأة وتنمية مهاراتها يف مجا  الصناعة والتجارة كان اتمقدمة لهؤالء النسوة  والتسهيالت

 جزءا من اسبراتيجية هذا اتمؤمتر.

بيدهم السيلرة الكربى،  تن عىل هذه  الدورات وكانو عي أن الرجا  هم القامئوكان من اللاي

يتحدثون عن سيلرة الرجا  عىل النساء. لقد  بذلت جهود كارية  من أجل تغيري هذه الفكرة وكانوا 

السائدة، لكنها ال تزا  موجودة حتى يف لغة الكتب، وال يزا  هناك تحيز اىل الذكورية حتى يف اتمناهج 

 . http://www.amrrhm.supanet.comدراسية ال

 ، وانة احتل اتمركز األو  عربيا يف مؤرشاألردن عربيا  األو  يف مورش التعليم للجميع يعتربو

ر اليونسكو وذلك وفقا لتقاري دولة، 167( من بني 47) حصل عىل اتمرتاة الـأنه التعليم للجميع، كام  

هداف التعليم أ وائل الدو  العربية التي حققت معظم أ األردن من أن ، وهنا نشري اىل 6005لعام 

 .(6000) للجميع التي تاناها مؤمتر داكار عام

 مشكلة الدراسة وأهميتها:

 :مشكلة الدراسة

ل لعمنظرا الختالف نتائج الاحوث والدراسات النفسية واالجتامعية بشأن خروج اتمرأة ل

والتعلم من حيث عالقة ذلك بالنمو النفيس ألبنائها، وعالقة العمل والتعلم بظهور بعض اتمشكالت 

النفسية واالجتامعية واالقتصادية، فقد جاءت هذه الدراسة لتعرف اآلثار اإليجابية والسلاية اللتحاق 

من  وذلك ة يف حياة أرسهن:النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردني

 خال  األجابة عىل االسئلة اآلتية:

ما اآلثار االجتامعية اللتحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية  -

 عىل حياة أرسهّن من وجهة نظرهن،ووجهة نظر ازواجهن ؟

http://www.amrrhm.supanet.com/
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العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية  ما اآلثار االقتصادية اللتحاق النساء األردنيات -

 عىل حياة أرسهّن من وجهة نظرهن ،ووجهة نظر ازواجهن؟

ما اآلثار النفسية اللتحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية  -

 عىل حياة أرسهّن من وجهة نظرهن، ووجهة نظر ازواجهن؟

توجد فروق ذات داللة أحصائية يف استجابات اتمرأة األردنية العاملة اتملتحقة  بربامج الدراسات  هل -

 العليا تعزى اىل طايعة عمل اتمرأة.

هل توجد فروق ذات داللة أحصائية يف استجابات زوج اتمرأة األردنية العاملة اتملتحقة بربامج  -

 للزوج.الدراسات العليا تعزى اىل اتمستوى التعليمي 

تمبرتاة عىل ا واألبناء، لزوجة والزوجاما أبرز اآلثار اإليجابية والسلاية التي تراها فئات الدراسة الثالث: -

 )من واقع أسئلة اتمقابلة الشخصية(؟ التحاق الزوجة بربامج الدراسات العليا

 :همية الدراسةأ 
 اللتحاق النساء األردنيات لقد تم أختيار موضوع اآلثار االجتامعية واالقتصادية والنفسية

العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية، ألن هذه اآلثار تعد إشكاالً يناغي بحثه 

والوقوف عليه، ومحاولة طرح الحلو  تما يبركه جمع اتمرأة بني العمل والدراسة من آثار يف محيط 

 أرستها.

 هذا اتموضوع .واختالف اآلراء حو  اإليجابيات والسلايات ل

 ويرجع اختيار اتموضوع لألسااب اآلتية:

شيوع ظاهرة الجمع بني العمل والدراسة بني كثري من سيدات اتمجتمع األردين، إذ أضحت ظاهرة  -1

بارزة ومالحظة يف أغلب القلاعات، وبخاصة ما تظهره قوائم القاو  يف الجامعات من ارتفاع نساة 

 النساء اتمقاالت عىل الدراسة.

ية اتموضوع وحداثتة، فعىل الرغم من وجود عدد كاري من الدراسات الجامعية التي تناولت أهم -6

بالاحث عمل اتمرأة ودراستها، إال أن ظاهرة اتمواءمة بينهام، وأثر ذلك يف أرستها، مل يلق نصياه من 

 الرعاية والاحث، فكان هذا الجانب مغيااً يف أغلب هذه الدراسات.
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 اىل:وتعود أهمية الدراسة 

 أهمية الفئات التي تجري عليها الدراسة وهي فئة الزوجات، األزواج، واألطفا . -1

أهمية اتموضوع وحداثته،ذلك ان التحاق النساء العامالت بربامج التعليم العايل من اتممكن ان يبرك  -6

 آثاراً عديدة عىل أرستها،وهذا األمر مل يلق نصياة من الاحث والدراسة.

تائج هذه الدراسة األرس واتمؤسسات التعليمية وأصحاب القرار يف اتمجتمع من اتممكن أن تفيد ن -3

 نتيجة  لعمل اتمرأة وتعليمها معاً. أعىل مواجهة اتمشكالت التي ميكن ان تنش

 لتعريف اإلجرايئ تمصللحات الدراسة:ا

 برامج الدراسات العليا:  1-

ألردنية العامة والخاصة عىل مستوى هي الربامج التعليمية النظامية التي تقدمها الجامعات ا

 ما بعد الشهادة الجامعية األوىل، واتمقصود هنا برامج اتماجستري والدكتوراه.

 اآلثار االجتامعية اللتحاق اتمرأة األردنية العاملة بالدراسات العليا: -2

من خال   اهي االنعكاسات االجتامعية اإليجابية والسلاية التي تلرأ عىل اتمرأة العاملة وأرسته

 اللفل باألرسة واألقران واتمدرسة والايئة من التحاقها بالدراسات العليا . وتشمل هذه اآلثار عالقة

 وبحالته الصحية كام تدركها األم العاملة بشكل عام واألرسة بشكل خا . حوله،

 اآلثار االقتصادية اللتحاق اتمرأة األردنية العاملة بالدراسات العليا: -3

اسات االقتصادية اإليجابية والسلاية التي تلرأ عىل اتمرأة العاملة وأرستها من خال  هي االنعك

 عملها ودراستها العليا.

 اآلثار النفسية اللتحاق اتمرأة األردنية العاملة بالدراسات العليا: -4

هي االنعكاسات النفسية اإليجابية والسلاية التي تلرأ عىل اتمرأة وأرستها من خال  عملها 

دراستها العليا. وتشتمل هذه اآلثار عىل ما يتعلق بسامت اللفل النفسية والزوج واألرسة بشكل و 

 خا .
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 حدود الدراسة:

 إن هذه الدراسة جرت ضمن الحدود اآلتية:

 السياق الزماين الذي نفذت فيه، حيث تم تنفيذها خال  الفصل الثاين للعام الدرايس -1

(6004/6002.) 

، حيث اقتترت عىل النساء  اتمتزوجات العامالت واتملتحقات بربامج الدراسات العليا السياق اتمكاين -6

يف الجامعة األردنية ممثلة للجامعات الحكومية، وجامعة عامن العربية للدراسات العليا  ممثلة 

 للجامعات األهلية.

 اقتترت الدراسة عىل النساء اتمتزوجات وأزواجهن وبعض األبناء. -3
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  الثاينالفصل 
 راسات ذات الصلة
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  الفصل الثاين
 األطار النظري والدراسات ذات الصلة

 
ها مجموعة من علامء النفس وعلامء االجتامع، ومراكز الدراسات تأّدت التصورات التي طرح

االسبراتيجية )التي كانت تسعى لرسم سيناريوهات اتمستقال العاتمي يف ظل التلورات الرسيعة(، إىل 

الخا  باتمرأة من حيث إنها متثل النواة الرئيسة لألرسة، وعىل عاتقها تقع مسؤولية تنشئة  االهتامم

 األجيا .

 

 طار النظري:اإل 
 

منذ اتمجتمعات اإلنسانية األوىل والرجل صاحب السللة عىل اتمرأة واألرسة يف جميع األمور 

تمرأة تلك األوضاع لعلو مكانة الرجل، كان كل ما تقوم به اتمرأة حسب إرادة الرجل، وقد قالت افغالااً. 

ثم ثارت يف مراحل تاريخية طويلة عىل وضعها، وطالات باتمساواة مع الرجل، وساعدها عىل ذلك 

اتمفكرون واألدباء اتمؤمنون بحرية اتمرأة. وقد اختلف وضع اتمرأة من مجتمع آلخر ومن زمن آلخر، إال 

ية واجتامعية واقتصادية كان لها األثر الواض  يف أوضاع أن الثورة الصناعية كان لها أثار عديدة نفس

 (.1557بو صامية،. )أ اتمرأة وحقوقها يف العامل الغريب

قال الثورة الصناعية، ففي فرنسا بدأت اتملالاة مبساواة  1205لقد بدأت الحركة النسائية يف أوروبا عام 

ي نشاط إال األمومة وتربية األبناء، وكانت اتمرأة بالرجل، أما يف أمريكا فلم يكن للمرأة حق مامرسة أ 

إال أن اللاقة اتمتوسلة كانت أكرث تشجيعا  أغلاية النساء تعتقد أن مكان اتمرأة اللايعي هو اتمنز  .

لعمل اتمرأة ومساواتها بالرجل، ونتيجة لخروج اتمرأة إىل العمل، حققت اتمكاسب اتمادية، وارتفعت 

اسهمت اتمرأة إىل جانب الرجل يف الحرب العاتمية األوىل.  ويف إنجلبرا، يف  مكانتها االجتامعية. ففي فرنسا

الاداية رفض الرجل عمل اتمرأة نتيجة لعدم ثقته بعمل اتمرأة خارج اتمنز ، وحتى ال يراها من حوله يف 

كل مكان، ولكن بعد فبرة قصرية دخلت ميدان اللب والسياسة وحصلت عىل مقاعد يف الربتمان حتى 

ا تسلمت رئاسة الوزراء. ويف أتمانيا كان الرجا  يرون أن عمل اتمرأة هو يف اتمنز  لبربية األبناء، إنه

ولكنها طالات بحقوقها باتمساواة لحامية نفسها وأطفالها، فخروج اتمرأة للعمل كان يف أتمانيا يعني نقصا 

 يف عدد األطفا ، وطرد الرجا  من العمل، 
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ن عاتمها هو رجلها وأرستها وأطفالها ومنزلها وال نشعر بأنه من الصواب أن قد قا  هتلر عن اتمرأة ) إ و 

وخال  سنوات اإلعداد للثورة  1517تقتحم اتمرأة اتمجا  الرئيس للرجل(. ويف روسيا، وقال ثورة عام 

اقتسمت اتمرأة العمل مع الرجل، وساعدت يف اإلعداد للثورة ، وهذا التعاون أدى إىل ثقة واحبرام بني 

الرجل واتمرأة، لذا قامت مساواة تامة بني الجنسني. وقد تلور خروج اتمرأة للعمل يف الدو  العربية، 

فمنذ ظهور اإلسالم شاركت اتمرأة يف كافة مجاالت الحياة، فشاركت يف اتمجا  الثقايف والديني، وتلقت 

ء، لدينية، وجالست العلامصىل هللا عليه وسلم، فاهتمت بالدراسات ا -اتمرأة التشجيع من رسو  هللا 

وشاركت بالحروب، وعملت مبهنة التمريض، واهتمت بالسياسة، واتمدارس، ودور العلم والبربية فعملت 

يف مجالس العلم. ورغم هذه اتمسؤوليات واألعام  إال أن اتمرأة مل تهمل دورها األساس يف كونها زوجًة 

 (.1557)أبو صامية وأّماً تنىشء أبناءها

يحقق للمرأة آثاراً نفسية واجتامعية تتعلق باألهمية واتمكانة والشعور بالقيمة، فاشتغا  إن العمل 

اتمرأة يعد سلوكاً إيجابياً سوياً، فهو يحميها من الوقوع يف أنواع السلوك اتمنحرفة التي قد تنجم عن 

باألمن  مخاوفها وشعورها بالضعف، فهي تحقق من خال  العمل ذاتها، كام أنه يعليها اإلحساس

 (.1550)الصرييف،

وبعد حقاة طويلة من الزمن أدركت اتمرأة وضعها وظلمها اتمستمر من قال الرجل، فأخذت 

تلالب بحقوقها ومساواتها، علامً بأنها تعمل معه يف الحياة يداً بيد، عدا عملها يف اتمنز  وتربية 

يعد نشاطاً إلشااع حاجاتها اإلنسانية،  األبناء، ومع مرور الزمن بدأ اهتامم اتمرأة بالعمل يتزايد ألنه

وتلاية احتياجات أطفالها، ومساعدة زوجها يف تأمني حياة كرمية ألرستها.ومع مرور الزمن تلورت 

رسة، يف زيادة دخل األ  هوتساعد ،يع اتمجاالت التي يعمل بها الرجلأعام  اتمرأة فأصاحت تعمل يف جم

عليه. واسهمت يف عمليات التنمية الوطنية مام أدى إىل وتخفف عنه األعااء االقتصادية اتمبرتاة 

اعبراف بعض الدو  بحقوق اتمرأة ومساواتها مع الرجل، إال أن دوالً أخرى مل تعبرف بهذه الحقوق 

 ) كاملة، ومل تز  اتمرأة تلالب من أجل قضيتها لتصل إىل جزء كاري من اتمساواة مع الرجل

 (.1557ابوصامية،
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 قوة العمل يحقق من جهة تلويراً ألوضاعها االجتامعية وتحسينا لقدرتها إن اسهام اتمرأة يف

االقتصادية، ومن جهة أخرى فهو مؤرش إيجايب عىل مدى إسهامها يف عملية اإلنتاج، ويف النهاية يحقق 

 (.6003لها مكانتها ويلاي حاجاتها االقتصادية واالجتامعية والنفسية )أبو هندي، 

دبيات هذا اتموضوع أن الوضع الخا  باألم العاملة وتأثريها يف العائلة وقد ورد يف كثري من أ 

موضوع متناو ، يستحق عناية أكرب، خاصة منذ دخو  األمهات مجا  العمل، بينام أطفالهن مايزالون 

صغاراً. وقد وض  أن األم العاملة يف الوقت الحارض مل تعد اتموضوع الرئيس يف التأثري يف منو األطفا ، 

وف العائلة واتجاهات األباء واألمهات والتقسيم الجيد للوقت اتمتاح بني العمل والايت له تأثري فظر 

 (.1557 صامية، أكرث أهمية )أبو

 اهئ، وتساعد الرجل لتحسني الوضع اتمعييش ألبناهويف األردن تعمل اتمرأة داخل اتمنز  وخارج

عىل مكانة اجتامعية مرموقة، كام أن اتمرأة  صلكام أنها تلتحق بالجامعة وبالدراسات العليا فيها لتح

يف األردن تشارك يف عمليات التنمية الوطنية وتعمل يف اتمجاالت كافة ويف الدوائر الحكومية اتمختلفة، 

 ومتارس العمل السيايس وتدخل اتمجلس النيايب وتتوىل اتمناصب الوزارية.

العاملة يف الوطن العريب متثلت ( عدة أتجاهات تعكس النظرة للمرأة 1555أوردت سليم )

 فيام يأيت:

 االتجاه التقليدي اتمحافظ  -1

وهو االتجاه الذي يرى يف اتمرأة الكائن الضعيف جسامً وعقالً، و يحتر وظيفتها يف تأدية غرض أساس 

واحد، أال وهو الزوجية مبفهومها الخضوعي، واألمومة مبفهومها التوالدي الرعوي. ويعلل التقليديون 

قفهم من اتمرأة بتعاليم الدين، ويرون يف اختالط اتمرأة وعملها خارج اتمنز  العيب والعار وفساد مو 

قسوة عملها، من األخالق. ولكن هؤالء ال يعبرضون عىل اسهام اتمرأة العاملة يف الريف، عىل الرغم 

قاليد، تشاث بالتوهذا ما يثات أن متسكهم مبوقفهم ال يرجع إىل أسااب دينية أصيلة، إمنا مرده ال

 والرغاة يف امتالك اتمرأة والسيلرة عليها .
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 اتمتحررة نسايا  اتاالتجاه -6
 

ومع  وميثل فكرة الغالاية من الرجا  والنساء ، دون أن يكون ذلك معارضاً للتقاليد اتمستقرة،

ف أصحاب هذا اء اتمرأة منسوبة للرجل ومحتاجة إىل رعايته سواء أكان أبا أم زوجاً أم أخا. ويعبر بقا

االتجاه للمرأة بحق العمل، ولكن يف نلاق وظائف معينة تنسجم وطايعة اتمرأة، مثل التعليم 

والتمريض والخياطة. فعمل اتمرأة هذا مقاو  ومرغوب فيه، لكونه يساعد عىل زيادة دخل األرسة، 

قتها مع يساوي يف عال الً كام اوتحسني أحوالها، وال يرى فيه الرجل خلقاً لكيان مستقل يحرر اتمرأة تحرر 

 الرجل.

 االتجاه اتمتحرر اتمنفت  -3

تمرأة والرجل يف جميع اتمجاالت بني ا الحقوق والواجااتيف وهو االتجاه الذي يساوي 

االقتصادية واالجتامعية والسياسية، ويرى يف اتمرأة اإلنسان القادر عىل العمل، واإلبداع ومامرسة 

ن أن يشكل ذلك تهديداً للرجل. ويرى أصحاب هذا االتجاه أن تخلف الحرية، وتحمل مسؤولياتها، دو 

ري غ ئنانها عىل مستقالها لكونها عضواً اتمجتمع العريب يعود النعدام حرية اتمرأة وجهلها، وعدم اطم

منتج يف هذا اتمجتمع. وهؤالء يلالاون بفت  األبواب أمام اتمرأة يف التعليم والتدريب والعمل  واعل أ ف

 أنواعه.مبختلف 

 اتمرأة والعمل والتعليم:

 مرغوب يف سلوك األفراد ويف اتمجتمع، ريالبربية هي الجهود التي تاذ  إلحداث تغيدت إذا ع

هم يف الكشف عن مواهاهم وقدراتهم، وتحرير شخصياتهم من تساعدم األفراد من التكيف و نيمتكو 

توسيع معرفتهم وتكوين االتجاهات  خال  تنمية مهاراتهم الحسية والفنية واالجتامعية، ومن خال 

فإن تحقيق حاجات اتمجتمع الرضورية تقتيض التواصل بني التنمية  ،اتمناساة للعمل واإلنتاج

  من الربامج التنموية. ءاً البربية جز  تدولهذا فقد ع ،االقتصادية والتنمية االجتامعية
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تحقيق التقدم والنامء  التنمية هي عملية اجتامعية قوامها اإلنسان واتمجتمع، وغايتهاف

اإلنسان  يعود بالنفع عىل اً رشيد اً للمجتمع، كام أنها تهدف إىل استثامر جميع اتموارد الارشية استثامر 

التنمية االقتصادية تعتمد عىل عدة عنارص، أهمها: القوة العاملة، وتواجد رأس اتما ، و واتمجتمع. 

ف التنمية دنسان هإل او نتاج. إل ائق الجديدة يف اواالستثامر التعليمي ورسعة تلايق األساليب واللر 

 طتها وأداتها.اوسه وغايتها، وهو يف الوقت نفس

نها من االستثامرات التي ال بد م ووه ،يف تنمية اتموارد اإلنسانية دور كاريب التعليمويقوم 

التنمية ؤهلة. و لالقتصاد الوطني، فالتعليم هو الذي يقدم للزراعة والصناعة واتمهن األخرى العنارص اتم

االقتصادية ليست مشكلة اقتصادية فقط بل مشكلة برشية، لذا سعت الدو  اتمتقدمة إىل تعميم 

وخللت له بحيث يرتكز عىل ثقافة وحاجات ومشاكل  ،فر  التعليم بني الناس كنوع من االستثامر

 (.6004، يل)الع اتمجتمع.

 ن زيادةبنّي أ  ،للمرأة يف األردنالتقدم االقتصادي  يف تقرير رسمي صدر تحت عنوان:و 

اتمشاركة االقتصادية للمرأة وتعزيز دورها التنموي يتللب تعظيم الجهود الرامية تمكافحة مشكلتي 

من إال يقها ال ميكن تحق التيمكانات وطاقات نصف اتمجتمع إ ٌالفقر والالالة، فمشاركتها تعني تفعيل

 سهري وضحتأ و  .من القيام بعملها ومتكني اتمرأة ،االجتامعي أفراد النوع اتمساواة بني  خال

ام سها  ما يتللب ،ن هدف التنمية يتمثل يف توفري حياة أفضل ألفراد اتمجتمع كافة( أ 6004)العيل

 وتحسني مستوى اتمعيشة ورفع سويتها، ،اتمرأة جناا إىل جنب مع الرجل يف مواجهة تحديات التنمية

لتي تحد من زيادة مشاركة اتمرأة يف سوق العمل، لتعظيم ومن خال  العمل عىل تذليل العقاات ا

 .الفر  أمام األرسة األردنية لتحسني مستوى معيشة أفرادها

كام أكدت اليونسكو يف نرشاتها العديدة أن كل مرحلة تعليمية يجب أن تهدف إىل تعليم 

 يف االقتصاد واتمجتمع. اعالًدورا فليؤدوا الصغار 
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بني التعليم جة للدراسات التي أكدت عىل أن عدم التكامل وجاءت هذه التوصيات نتي

االقتصادية يخلق لدى األطفا  طريقة حياة ومستوى معيشة ال يستليع النظام أن االبتدايئ والتنمية 

يؤمنها لهم، وال بد للتعليم أن يتجاوب مع حاجات اتمجتمع ليتمكن األفراد من التكيف معه 

دراسة وضع اتمرأة العاملة يف اتمجتمع العريب واالهتامم بنظرة وتلويره. وقد أصا  من الرضوري 

اتمجتمع إىل اتمرأة من الناحية التعليمية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية يف اتمجتمع. ففي حركة 

علمية وعملية عن دور الرجل، ليس ألنها عامل كالت التنمية ال يقل دور اتمرأة وما يواجهها من مش

 (.6006)اليونسكو، ةحد عوامل التغري الرئيسإ بل ألنها  ،تاجيف اإلناعل ف

 :مبا يايت ميكن تربير عمل اتمرأةو 

 د األرسة غري كافية(.ر )عندما تكون موا * الرضورة اتمالية

السعي إىل التفت  الشخيص للمرأة يلرح مشكلة أوسع . لقد اقتترت مهمة اتمرأة  * التفت  الشخيص.

يت، ولكنها ترى اليوم أنها تضيع حياتها يف هذا اتمجا  وهي تعقد اتمقارنة بني أعام  الااالهتامم بعىل 

حريتها وحرية زوجها، وترى أن ليس لها نافذة كاملة تلل منها عىل العامل، وتخىش من جراء ذلك أن 

يصياها التدهور الفكري والثقايف، وتحس أنها يف وضع أدىن. كل هذا قد يكون صحيحا. ولكن لكل حالة 

ويف حاالت كثرية تظهر الحاجة عندما يكون من  .فيمكن أن تختلف األمزجة والحاجات روفها.ظ

اللهم  .جيل العملأ ت اً شااعها خاصة خال  فبرة تربية األطفا . ويف هذا الوقت يجب غالاإالعسري جدا 

 أن تاحث فيمكنها ،ذا مل تكن اتمرأة يف حاجة مالية ملحةإ نصف الوقت. و ل يجاد عملإ ذا أمكن ااإل 

ني فيحسن أن تكرس سنة أو سنتني لتحس ،يجادهإ ع يف نوعه ويف وقته. وإذا مل تستل عن عمل يناساها

ستليع ت، للقيام بدراسات جديدة وهي اآلن ممكنة يف سن الثالثني أو األربعني أو الخمسنيل قدراتها

ث عن ارجي وبني الاحلط بني الاحث عن نشاط خفيام بعد أن تعمل يف ظروف طياة. وال يص  أن تخً 

 عمل باألجر. وعمل اتمرأة سالح ذو حدين،
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ويحدث عكس ذلك عندما يشب األطفا ، فتخف أعااء اتمرأة،  وبالتايل ال يص  استعامله اإل بحكمة.

ثم تزو ، ويف هذه الحالة ترب  اتمرأة من تعويض هذا النقص يف النشاط بالقيام بعمل جديد، ويجب 

 تقنية قتصاد يقتيضفاال نفسها من زمن طويل لهذا التغيري يف أسلوب الحياة،  أن تكون اتمرأة قد أعدت

 ختيار دقيقا. واتمهن التيال إذا كان ا إالمتزايدة لدى العاملني، وهنا أيضا ال يؤدي العمل إىل التفت  

 مهن مالمئة جدأ. ويف -وهي مهن يف تزايد مستمر ويف تنوع دائم -متعلقة بأوقات الفراغ تستمر حرة

 ما ترنو اليه اتمرأة.تحقق خري أعام  قليلة األجر. ولكنها ميكن أن أل هذا القلاع ا

 نه لن يكون بعد اآلن عودةإ ر اتمرأة يف شيكاغو" يتحرر اتمرأة والعمل: تقو  إحدى أعضاء لجنة تحر *

 ما لهاتني عىل رغم ،خرآ فقط دون أي انجاز  اإىل الوراء. ولن يكون مبقدور اتمرأة أن تعيش زوجة وأمّ 

ولنستمع إىل رأي أحد علامء النفس األتمان يف هذا الخصو   (.من قدر وشأن عاليني"

ارست م ذاإ ذا مل متارس اتمرأة مهنة قال الزواج اتهمت باتميوعة والكسل، و إ وهو"أوسفالدكوله" يقو : "

ذا اندمجت إ دة. و نها تهمل واجاها تجاه الزوج واألوالد يف سايل اتماإ مهنة وهي متزوجة، قيل عنها 

ذا أظهرت طموحا يف اتمهنة إ و  هانات، ألنها تخالف ما رسمته لها اللايعة.إل كليا مبهمتها وجهت إليها ا

 هي إذا دامئا عىل خلأ مهام". تعاب بأنها منوذج للمرأة التي ال يثري اهتاممها سوى الزوج والولد فقط

فيها من لفظ أبله حو  النساء العامالت،  كان تترفها. وليذهب أحدنا إىل اتمصانع ليسمع ما يقا 

فالرجل العامل الكسو ، هو فقط عامل كسو ، أما اتمرأة الكسولة فهي منوذج لجميع بنات جنسها، 

وتحاو  الصعود يف أعاملها، عندئذ يتفق كل الرجا  عىل مشاركتها  والويل للمرأة إذا كانت طموحة

 . (1555 )الخوري، اووضع العراقيل أمامه
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 :اتمرأةوتعليم  االقتصادية واالجتامعية لعمل و  النفسية ثاراآل 

 النفسية: ثاراآل 

ن وائل القرن العرشيأ من علم النفس العام، ولكنها أصاحت يف ءاً تعد دراسة نفسية األطفا  جز 

ولة ومنذ ذلك الحني أصا  علم نفس اللف علام قامئا بذاته بفضل الجهود الكارية التي بذلها العلامء.

كان أرشاد العلمي لكل من يهتم بدراسة األطفا  وتنشئتهم، سواء إل ، يقدم اتمعرفة األكادميية واعلام

ة وخدمة وكذلك اتمهتمني بالصحة النفسيلمني، باء واألمهات واتمعآل ا ماتمربني أ أم من الااحثني النظريني 

م نفيس لألم، كام أن حياة األ بني الواقع النفيس لللفل والواقع ال قاً وثي اً إن هناك ارتااط، اتمجتمع

النفسية هي اتمصدر األو  لكل الرثاء النفيس الذي سوف تحتويه نفسية اللفل من مشاعر وعواطف 

ة هو يف مرحلة اللفولل وميو  واتجاهات، لذا يجب اتمحافظة عىل العالقة بني األم وطفلها، ألن اللف

ا يف هذه اتمرحلة قد يدفع اللفل حني يكرب حرمان اللفل من األم أو من علفه ن، وأ هألمًة شد حاجأ

 (.1557 صامية، وبأ ) ومضاعفة الكدح، والتظاهر بعدم اتمااالة، إىل اللموح اتمفرطاً ويصا  راشد

 قتصادية:ال ا آلثارا

قتصادية التي تدفع اتمرأة للخروج تميدان العمل هو اعتامد الفتاة غري اتمتزوجة عىل ال ومن الدوافع ا

 ة،اإلعال تكون مساهمة يف قد أو ،أرستها هي عائلة فقد تكون ،شئون الحياة اتمعيشية نفسها يف تدبري

تى يتم زواجها البد من مصدر رزق إذا مل يكن لها مصدر حو  ،تكون يف دور اإلعداد للزواج قد أو

 أو كان مصدرها من غريه غري كاف. ،سواه

ة هو رغاة فئة من النساء اتمتزوجات وصاغة أخرى نفسي ،ويوجد دافع له جانب الصاغة االقتصادية

أن تتعرض له الزوجة من عنت إذا ما كانت  تالفيا تما يحتمل ،قتصادي عن الزوجاال ال  قستاليف ا

من الشعور  هاعام مينحها دخل هذا فضالً ،صاديةتقال معتمدة عىل زوجها اعتامدا كليا من الوجهة ا

و ظهور الحديث منها  ،ت اتمنزليةال تقدم صناعة اآل  من األسااب أيضاو  .قتصاديال ا باإلطمئنان واألمن

ت وإدخالها أغلب اتمناز  كان البد من آلال وللحصو  عىل هذه ا ،جعل الحياة اتمنزلية أسهل وأمتع

  ،مشاركة اتمرأة يف نفقات اتمعيشة
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أة ر ت دون مساعدة اتمال هذه اآل  ط القتناءدخله فق ال يكفيمل يكن هذا ميسورا للرجل العادي الذي و 

ة األرس قتناء اكام أن  عمل من أجل رفع مستوى اتمعيشة،ال ىلوقد دفع هذا العامل اتمرأة ع ،ماديا له

الشعور  ندفعهن للاحث عن عمل للتخلص م ،ت وشعور فتياتها بالفراغال الرثية أو شاه الرثية لهذه اآل 

 (.1555 محمد،)باتملل والفراغ 

 

 جتامعية:ال ااآلثار 

 :ايتدخو  ميدان العمل، ومن هذه الدوافع ما ييف عية دورا كاريا جتامال الدوافع اأدت 

دوافع  يف نشوب الحرب العاتمية الثانية وفتحها مجاالت جديدة ألعام  النساء، يقو  الساعايت -1

زيادة تحرر اتمرأة من جهة وانتشار اشتغالها بشتى  أن ثر الحربني العاتميتنيإ  ة للعملأ اتمر 

الحرب العاتمية تللب من جميع الرجا  القادرين عىل حمل ن أ الوظائف من جهة أخرى، 

 - وبخاصة يف اتمصانع - وهكذا أخليت أعام  ووظائف كثرية ،نخراط يف سلك الجنديةال السالح ا

فلام وضعت الحرب أوزارها صار من الصعب  ،وتحتم ملؤها باإلناث ،من شاغليها من الذكور

 والعودة لإلقامة داخل جدران اتمنز  .، لوظيفةو اأ عىل الكثريات من النساء ترك العمل 

  باب التعليم أمام الفتاة لتنا  الدرجات العلمية اتمختلفة قد ساعد عىل زوا  قناعتها تف -6

بالدور التقليدي الذي تلعاه يف بيتها كربة بيت و أم فقط، كام أن اتمتعلمة من النساء تجد 

يستليع صاحب العمل أن ينقصها  حيث ال نها تتمسك بحقوقهاأ كام  ،أكرب للعمل اً فرص

 ثقافة عالية.ات باإلضافة إىل ذلك أن تقدم الاالد يتللب كفاءات نسائية ذو  ،حقها

أشهر أجازة وضع  ةصدور القوانني اتمختلفة التي تساعد العامالت، كمن  الحامل مدة ثالث -3

طويلة تصل إىل ثالث جازة إ ن لها أن تأخذ أ ،كام  .واتمرضع ساعة رضاعة يومية بأجر ،بأجر

يف اوي لتسلجور بالنساة أل كام أن مساواة اتمرأة بالرجل يف ا ،جر لبربية األطفا أ سنوات دون 

 يف الاحث عن العمل وتتمسك به. ة تجدّ أ جعل اتمر العمل 
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وتلك  ،التغيري التكنولوجي والتصنيع الحديث ساعد عىل توفري األدوات اتمنزلية الحديثة يف الايت -5

ووفر لها  ،عن كاهل اتمرأة مشاق األعام  اتمنزليةوأزاح  ،وفر الكثري من الجهد والوقتاألدوات ت

دية أتاح لها مجاال لتأ  ، مامقل وقتبأ ليتها و تستليع إنجاز مسئو  ،وقت الفراغ الكايف، خاصة األم

 .هوعاملة يف الوقت نفس للايتلتكون ربة  ،أعام  أخرى خارج اتمنز 

ت التشجيع ولقي ،لمجتمع إزاء عمل اتمرأة أتاح للمرأة فر  التعليم والعملتغري النظرة التقليدية ل -4

كلام تغريت و  ،أهمية كربى اله فكان وتقدمهئة من بقية فئات اتمجتمع عىل اعتاار مشاركتها يف بنا

 ازدادت نساة تشغيل النساء يف مجا  العمل. ،القيم االجتامعية بالنساة لعمل اتمرأة خارج اتمنز 

، وإقاا  بعضهم عىل الزواج من ربات غلب الشااب عىل الزواج مبن تعمل من الفتياتإقاا  أ  -2

را وذلك تمساعدته اقتصاديا نظ ،إرثا كاريا يعاد  دخل مرتب العاملة أو يزيد الايوت إن كنَّ ميلكن

 (.1554 احتياجاتها )عيل، ةلغالء اتمعيشة و كرث 

 

 وقد تخرج اتمرأة للعمل نتيجة لظروف خاصة مثل: -7

 ها ويرشف عىل األطفا .ئكون باتمنز  من يحمل عنها عناء أعاايأن    -أ

 ن يكون األطفا  قد وصلوا إىل سن اتمدرسة تاركني لها فراغا ترى األم يف العمل مخرجا منه .أ  -ب

ئية وبعض اتمنتجات الادا ،تم خروجها للعمل مثل الفالحة يف الريفحأن يكون نظام اتمجتمع ي -ج

 .ليه عىل أنه أمر مسلم بهإظر نبل ت ،ض عىل عمل األم خارج اتمنز التي ال تعبر 

ومام يدفع اتمرأة للعمل مساهمتها يف نواحي النشاط االجتامعي اتمختلفة من اقتصادية وثقافية  -5

حصو  عىل مكانة اجتامعية يؤدي للو ،يف تقدم اتمجتمع الذي تعيش فيه الًعامد إذ تع، وعلمية

 .له لتحقيق الذات من خال

ولعل مرد ذلك يرجع إىل التقدم  ،العمل له أهمية يف هذا اتمجا عىل تشجيع األزواج لزوجاتهم  -5

 ،اهتامم الحكومة برفع مكانة اتمرأة وتحريرهاو  ،االجتامعي نتيجة للتلورات االقتصادية التي حدثت

 نز  )جات للعمل خارج اتمكام أن انخفاض دخل األرسة وكرب األبناء يف األرسة يدفع نساة كارية من الزو 

 (.1554عيل، 
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إن االتصا  بالعامل الخارجي وهو ما يؤدي إليه العمل ساعد اتمرأة عىل درء اتمخاوف والسيلرة 

عليها، فلفولة الانت مليئة بعمليات الضاط والحرمان، ويسيلر عليها اتمخاوف والقلق،بينام يبرك 

كام أصا  للمرأة شخصية قوية بالتاعية للرجل. الولد حرا، كام أن العمل يخفف من شعور اتمرأة 

 يها واألخذ به.أ ومكانة عالية داخل األرسة ولها الحق يف القرارات ومناقشة القضايا وطرح ر 

كام اكتسات اتمرأة من خال  عملها خربات جعلتها أكرث استجابة يف تحكيم العقل عند دراسة 

للتكيف  أسلوببمل اتمرأة اتجاهها نحو تنظيم األرسة وكان أيضا من أثر ع ،األمور التي تتعلق بأرستها

ن اتمرأة التي متلك عددا كاريا من األطفا  ال ميكنها مزاولة العمل يف إ حيث  ،مع األوضاع الجديدة

ن اتمرأة العاملة تضلر بتقليل عدد مرات اإلنجاب ليك تتمكن من فأ العكس عىل . خارج منزلها

اتمرأة عىل قسط من التعليم والتدريب اتمهني األمر الذي يؤدي  حصو و  ،متللاات مزاولة بعض اتمهن

وبالتايل تقليص فبرة اإلنجاب وانخفاض مستوى الخصوبة  ،إىل ارتفاع متوسط العمر عند الزواج

 (.1554)فودة،

أكرث طموحا من أبناء االمهات غري  بناء األمهات العامالتأ ن خروج اتمرأة تميدان العمل جعل وإ 

من اتمؤيدين لخروج اتمرأة للعمل  ،1527عاد الفتاح، 1555ذا ما اثاتته دراسة حكيم،وه العامالت

كام  ،اللفل من حيث تقوية االعتامد عىل النفسيف يجايب إ حيث يرى أن خروج اتمرأة للعمل له تأثري 

تفاعال  قنها تستثمر هذا الوقت وتحق،اآل أ األم اتمتفرغة منأن األم العاملة تقيض وقتا أقل مع أبنائها 

تعامل ولكن بالكيف يف عملية ال ،فالعربة ليست بالكم يف الوقت ،أفضل مع األبناء من األم اتمتفرغة

مس وتتح فاألم التي تحب عملها، وهذا يتوقف عىل مدى حب األم لعملها وعىل اقتناعها به ،نفسها

من األعام  اتمنزلية ذا كان خروجها للعمل بهدف الهروب إ ما ،أ تكون متحمسة لرعاية أبنائها ،له

 (.1555ن هذا يأيت بنتيجة عكسية عىل اللفل )اللاموي،إورعاية األطفا  ف

كام  ،واتمرأة العاملة تقال عىل أطفالها بشوق ولهفة فتعوضهم عن الوقت الذي قضته بعيدا عنهم

اتمرأة س حساإ كام أن  ،ستقال  التدريجيالنفسهم وتشجعهم عىل اأ أنها متنحهم الفرصة للتعاري عن 

الحساس الناضج واإلحساس إومن هنا فهي تعكس هذا  ،كرث نضجا من غري العاملةأالعاملة بذاتها 

ها بالواقع ألنها تعليهم خربتها وتشجعهم عىل ءواتمرأة العاملة تربط أبنا ،بالنجاح عىل أطفالها

 ،الخارجي وذلك يكون نتيجة اتصالها بالعامل،االستقال 



 23 

 

بني الزوجني تأثرياً ايجابيا، وبذلك تصا   العالقةيف وج اتمرأة للعمل أثر ترى بعض الدراسات أن خر 

نسجام والتعاون بني اللرفني لاناء أرسة جديدة. ال بينهم عالقة مانية عىل أساس التفاهم واالعالقة 

فالعالقة الزوجية السائدة سابقا كانت مانية عىل أساس أن الزوج هو صاحب السللة العليا يف األرسة 

 ،ياتابعني له اقتصاديا واجتامعيا وسياس ان الزوجة واألبناء أصاحو إ حيث  ،قتصادية ال ساب هيمنته اب

صا  أ و  ،ولكن بخروج اتمرأة إىل ميدان العمل واستقاللها اقتصاديا تغريت نظرة الزوج لزوجته العاملة

دور ر دور اتمرأة موازيا لوظه ،يكن لها االحبرام والتقدير. أصاحت السللة داخل األرسة أكرث دميقراطية

 فعمل اتمرأة واستقاللها اتمادي عن ،صاحت العالقات االجتامعية ليست تسلليةأ و ، الرجل يف األرسة

فاتمسألة مل تعد مسألة سللة أو تحكم ولكنها أصاحت مسألة  ،الرجل مل يضعف العالقات بينهام

 رستهاأ ة نظري عملها يف رشاء متللاات اتمرأ  هن اتمرتب الذي تحصل عليأ كام  ،تعاون ومشاركة وتفاهم

 .)1575يف تخفيف العبء عن الرجل )الخويل، يساعد

يالحظ من األطار النظري أن هناك نقاطاً تم االتفاق عليها، وأن هذه النقاط هي الوضع االقتصادي 

والوضع االجتامعي والثقايف، وهي من األمور التي تجعل اتمرأة تخرج للعمل. وأهمها األمور 

القتصادية. وأما األمور االجتامعية فتتمثل يف تحقيق ذاتها ومكانتها، وتعد عامالً من عوامل تقدم ا

اتمجتمع، وقد يكون أيضا من أسااب خروجها كرب األوالد  ويوجد عندها متسع من الوقت لتقضيه يف 

 العمل والدراسة.
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و أ خلة منها ما هو اقتصادي ام ساق أرى أن دوافع خروج اتمرأة إىل ميدان العمل عديدة ومتدام

للعمل  ساس يف خروج اتمرأةألوليس هناك ساب أو دافع واحد هو ا ،و ثقايف أو ذايتأ اجتامعي 

رتفاع مستوى اتمعيشة ومجابهة الولكن قد يكون يف مقدمته الدوافع االقتصادية نظرا  والتعليم

اتها كيد ذأو من الدوافع الهامة لتوقد يرجع أيضا إىل الدافع الذايت وه ،متللاات واحتياجات الحياة

من  ناخرين ونزولها مجا  العمل والتعلم يلور آل ثاات شخصيتها. ولشعور اتمرأة بأن احتكاكها باإ و 

ويجعلها مدركة وواعية مبجريات الحياة  آلخرين،خربات وثقافات ايعززان معرفتها بو ،شخصيتها

التنشئة االجتامعية أيضا وتقدم خرين . آل اوالتلورات التي تحدث من خال  احتكاكها وتعاملها مع 

 ،والدتها افيه تمرأة التي نشأت يف أرسة تعملايف خروج اتمرأة إىل مجا  العمل والتعليم، ف دورا رئيساً 

تحقيق اتمكانة والدور لألم من  هونظرا تما تشاهد ،تسعى وتلم  للعمل من خال  رؤيتها تمكانة أمها

فبرة زيادة نساة تعليم اإلناث يف العلامً بأن  ن خال  العمل والتعلم .فهي تتمنى تحقيق ذاتها أيضا م

دفع اتمرأة إىل الخروج إىل العمل ومواصلة تعليمها العايل  ،ة يف الريف والحرضظاألخرية بصورة ملحو 

 .لتحقيق مكاسب مادية واجتامعية وثقافية
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 ذات الصلة الدراسات

 الدراسات العربية

 العوامل اتمحددة لعمل اتمرأة وتحصيلها العلمي(،( بعنوان يف تونس دراسة (1553حمود )أجرى  -

هدفت الدراسة اىل معرفة االسااب التي تدفع اتمرأة للعمل ،وأجريت الدراسة عىل عينة من النساء 

 النتائج التالية: أظهرت الدراسةواستخدم االستايان يف الدراسة، و  العامالت:

 .تمادية هي من أهم دوافع اتمرأة للعملغالاا ما تكون الناحية ا -1

ما أ  .خر هو الجانب اتمعنوي اتمرتاط بشغل أوقات الفراغ أو الحصو  عىل مركز اجتامعياآل والعامل  -6

 ألسااب التي متنع اتمرأة من العمل فقد تركزت يف محاور ثالثة:ا

 رسة والعمل.األ ني متللاات عىل التوفيق ب اتمقدرةة التعليمية وعدم يخصائص ذاتية مثل عدم الكفا -

 والد إىل أمهم ورفض الزوج والعائلة لفكرة عمل اتمرأة.ألالخصائص العائلية مثل حاجة ا -

 يف العمل وعدم توفري دور الحضانة ألبناء العامالت. خراآل جتامعية مثل االختالط بالجنس العوامل اال  -

 

اتمتحدة بعنوان )أثر اشتغا  اتمرأة اتمتعلمة يف ( دراسة يف دولة اإلمارات العربية 1553أجرى ثابت ) -

هدفت إىل تعرف أثر عمل اتمرأة اتمتعلمة يف التنمية االقتصادية  التنمية االقتصادية واالجتامعية(

واالجتامعية، ومدى ارتااط تعليم اتمرأة ودورها يف عملية النمو االقتصادي، كذلك تعرف مظاهر التغري 

اتمرأة وأثر ذلك يف بناء األرسة. ومدى سللة اتمرأة يف اتخاذ القرار يف األرسة. االجتامعي اتمصاحاة لعمل 

( امرأة عاملة متزوجة، وجمعت الايانات عن طريق 335وكانت عينة الدراسة عينة طاقية مؤلفة من )

 اتمقابلة الشخصية، وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها:

 ي إىل زيادة معد  النمو االقتصادي واالجتامعي يف اتمجتمع.* إن خروج اتمرأة اتمتعلمة إىل العمل يؤد

* كلام ازدادت نساة تعليم اتمرأة يف اتمجتمع ارتفعت مكانة النساء االقتصادية واالجتامعية وتعاظمت 

 درجة تحررهن من القيود القدمية.
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 سة السللة يف* يرافق اشتغا  اتمرأة تغريات اجتامعية عديدة مستحدثة، أبرزها التللع إىل مامر

األرسة واإلسهام يف اتخاذ القرار فيها من أجل رعاية األبناء، والجو السائد يف األرسة بني الزوجني، فقد 

من مجموع أفراد العينة أن للمرأة العاملة سللة اتخاذ القرار يف األرسة من أجل رعاية  %56أشار 

 ي عالقة متوازنة.من مجموعهن أن عالقتهن بأزواجهن ه %55األبناء، كام أشار 

وحجم األرسة واتمستوى االجتامعي االقتصادي  األم عملبعنوان ) دراسة (1557سالمة )جرت أ  و -

هدفت هذه الدراسة اىل معرفة عمل األم وعالقتة بالدفء  .(دراك اللفل للدفء الوالديإل كمحددات 

 من األطفا   105الاحث عىل عينة مكونة من  يأجر الوالدي، 

 (.أنثى 46 - اً ذكر  47)

 أظهرت الدراسة النتائج التالية:و 

أن  أي .كه أطفا  العامالتدر بائهم أعىل مام يآ من قال  اً أطفا  األمهات غري العامالت يدركون رفض  -

 ن أطفا  األمهات غري العامالت.م وأقل عدوانية وإهامالً اً،أكرث دفئءهم أطفا  العامالت يرون أبا

هذه  تهدفيف أدائها( أثر خروج اتمرأة للعمل سة بعنوان )درا (1555الساملوطي ) أجرت -

أبنائها. استخدمت منهج اتمس   يفأدائها يف اتمنز  و يف  الدراسة إىل معرفة أثر خروج اتمرأة للعمل

تر ورشكة م ،وقد تم سحب العينة من مدارس إعدادية وثانوية مشبركة ،االجتامعي عن طريق العينة

 ت اآلتية:استخدمت األدواو لللريان. 

 قننة.اتماتمقابالت اتمفتوحة غري  -1

 .ةأ بناء مقياس اتجاهات دور اتمر  -6

 

هدفت إىل  (رعاية األبناءيف  هخروج اتمرأة إىل العمل وأثر )بعنوان  دراسة (1555اللاموي ) أجرت -

تم  امرأة عاملة 20وتكونت عينة الدراسة من  رعاية األطفا .يف  همعرفة خروج اتمرأة للعمل وأثر 

 .بلريقة عشوائية من اتمجتمع األصيلاختيارهن 
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 ية:تآل وتوصلت الدراسة إىل النتائج ا

أجمعت السيدات العامالت اتمتفرغات عىل رضورة تفرغ األم لرعاية اللفل يف اتمرحلة اتماكرة حتى  -

ميز سلوكه يتو ،صابة باألمراض لبركه يف الحضانةإل ل اً ن طفل األم العاملة أكرث تعرضاذ إ  ،ثالث سنوات

ذا يؤكد هو باألمان لاعده عن األم لفبرات طويلة من اليوم. ه بالعصاية والتوتر والعدوانية لعدم شعور 

بني خروج  هناك عالقة سلاية بني خروج اتمرأة للعمل والرعاية الصحية النفسية لألطفا . اسلاي اارتااط

لعاملة أكرث مشاحنة مع اآلخرين من أطفا  اتمرأة للعمل والرعاية االجتامعية لألطفا ، فأطفا  األم ا

األم اتمتفرغة، وذلك لعدم وجود إرشاف ماارش عىل اللفل. وأطفا  اتمتفرغات أكرث ارتفاعاً يف التحصيل 

 الدرايس من أطفا  العامالت.

 .(مظاهر العدوان لدى األطفا  الذكور وعالقتها بعمل األم)بعنوان  دراسة (1550الصرييف )أجرت  -

الدراسة التي سنوات يف عينة  5 - 2إىل تحديد مظاهر العدوان لدى األطفا  الذكور يف سن هدفت 

يف الدراسة ستخدم وا سنوات . 5 - 2تكونت من عرشة أطفا  من الذكور ممن تقع أعامرهم بني سن 

دراسة الحالة كلريقة  ،من اختاار" الكات" ومنهج اتمالحظة لدراسة سلوك اللفل الخارجي كل

 النتائج اآلتية:ة يف الدراسة. وتوصلت الدراسة إىل مساعد

 .اللفل الذي تعمل أمه أكرث عدوانية من اللفل الذي ال تعمل أمه -

 لدى طفلها مظاهر االستقاللية والثقة بالنفس. ىاألم العاملة تنم -

 األب يف عمل األم لها أثر بالغ يف منو العدوان لدى أطفالها كدورغري متغريات أخرى غري متهناك  -

 وكذلك شخصية األم واتجاهاتها نحو أبنائها. ،األرسة ومدى تعاونه مع األم

بعنوان)اتمشكالت النفسية واالجتامعية لخروج األم اىل العمل عىل  دراسة( 1550مشينش )أجرت -

اتمشكالت النفسية واالجتامعية الشائعة لدى أطفا  أطفالها يف مدينة عامن،وهدفت اىل تعرف 

 الشائعة لدى أطفا  األمهات شكالتالعامالت، بساب خروجهن إىل العمل ومقارنتها بتلك اتماألمهات 

( طالاا تعمل أمهاتهم، تم تزويدهم باستاانة تقوم األم بتعائتها 650تكونت العينة من ) .غري العامالت

امئة ة عاارة عن ق( طالاا ال تعمل أمهاتهم يقمن بتعائة االستاانة. وكانت أداة الدراس125وتم اختيار )

 وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية: اتمشكالت النفسية واالجتامعية التي قامت بتلويرها،
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 غالاية اتمشكالت الشائعة لدى أطفا  األمهات العامالت تتشابه من حيث شيوعها وترتياها. -

 . اتمزاجمشكالت أبناء اتمرأة العاملة هي رسعة الغضب، والتحدث بصوت مرتفع، والعصاية يف -

عدم قضاء وقت كاٍف يف الدراسة وعدم اتمحافظة عىل الكتب اتمدرسية، واللعب مع أطفا   -

 مشاغاني.

عند اتمرأة العاملة، يف محافظتي والتعليم العايل دوافع العمل ) بعنوان دراسة( 1554) نعيسةأجرت 

النفسية واالقتصادية كشف عن الدوافع الحقيقية االجتامعية و  الوهدفت اىل .(دمشق والالذقية

مدى االرتياح النفيس الذي تحققة خال  وجودها يف العمل.وقد توصلت اتمرأة.  الكامنة وراء عمل

 الدراسة إىل النتائج التالية:

 نتاجية العمل.إ النفيس لدى اتمرأة و  اعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني الرض -

ة نتاجيإ اتمرأة االجتامعية يف مجا  العمل و  عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني عالقات -

 العمل لديها.

التوافق النفيس االجتامعي لدى أبناء األمهات العامالت وغري  )بعنوان دراسة( 1557براهيم )أجرى إ  -

وهدفت إىل الكشف عن طايعة العالقة بني خروج اتمرأة للعمل والتوافق االجتامعي  .(االعامالت

. ناث( األ -يف درجة توافق األبناء النفيس االجتامعي تاعا للجنس )الذكورهل توجد فروق  ،لألبناء

( من أبناء األمهات 140طفل وطفلة يف اتمرحلة اإلعدادية تضم ) (300وتكونت عينة الدراسة من )

 -( من أبناء األمهات غري العامالت، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:140)والعامالت، 

عي االجتام النفيس حصائية يف درجة التوافقإ ألو  أنه توجد فروق ذات داللة تحقق صحة الفرض ا

األمهات غري العامالت، كام وجدت  فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافق الدرايس لصال  أبناء 

 لصال  أبناء األمهات العامالت.

 عيرجة التوافق االجتامأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف د ثات و ينالثا  فرضتحقق صحة ال -

فروق ذات داللة إحصائية يف درجة  وغري العامالت وال توجد والجنيس ألبناء األمهات العامالت.

 .النفيس الدرايسافق التو 
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من وجهة نظر النساء اتمرأة محددات عمل )األردن بعنوان دراسة يف ( 6000) الخارووف أجرت -

 ( هدفت إىل معرفة العوائق أمام عمل اتمرأة ، قة عامنالعامالت وغري العامالت واتمديرات يف منل

 الدراسة النتائج التالية: أظهرتو 

 

 وجود العوائق أمام عمل اتمرأة يعود لعوامل اجتامعية وثقافية واقتصادية تتعلق مبا ييل:

 من اتمتعلامت وصغريات السن.كانت  من العامالت ربالنساة األك -

رتاط ي هذاابنة، و  مكانت زوجة أ أف حاجزا أمام عمل اتمرأة، سواء العوامل الثقافية تق زا ت ال -

  .يو زوجاتهم والعكس صحأ هم عىل عمل بناتهم قتفامو  من حيثب أل او باتمستوى التعليمي للزوج 

مجتمع الذكوري وتأثري لألدوار النملية لإلناث، اتمرتالة بالزواج، واإلنجاب، للزا  هناك تأثري يال  -

 .عمل اتمرأةيف  ورعاية األطفا 

واقع تعليم اتمرأة يف األردن خال  الفبرة من عام )بعنوان يف األردن  دراسة (6006العسيل)أجرت  -

( وحتى 1546هدفت إىل تعرف واقع تعليم اإلناث يف األردن منذ عام ) .(6000حتى عام  1546

 ات، والقوانني البربويةة، والترشيعيأثر الظروف االجتامعية، واالقتصادية، والسياسو  ،(6000عام)

تعليم اتمرأة واعتمدت الدراسة اتمنهج التاريخي التحلييل للايانات يف الصادرة يف األردن وكان لها أثر 

 الواردة يف التقارير اإلحصائية لوزارة البربية والتعليم العايل وتوصلت إىل:لومات واتمع

 قاا  اتمرأة عىل التعليم زاد بشكل كاري ومستمر.إ -

يات ال كثري من النساء والفتمايزا  الرغم من اإلقاا  عىل التعليم بأنواعة من قال اتمرأة، إال أنه ىل ع -

يجدن فرصة لاللتحاق بالتعليم وبالذات يف بعض مناطق األرياف والاادية، وبعض مناطق اتمدن 

تعليمها دور اتمرأة و الكارية يف اتمملكة لعدم الوعي بأهمية تعليمها، ولاعض الرواسب االجتامعية نحو 

والذي يحرمها حتى من التعاري عن حاجتها للتعلم، أو التفكري فيه، باإلضافة للعوامل االقتصادية 

 لاعض األرس األردنية التي تؤدي إىل حرمان اإلناث من التعلم أو االستمرار فيه.

 النتائج اآلتية:أظهرت الدراسة و 

هات العامالت تتشابه من حيث النوع مع اتمشكالت غالاية اتمشكالت الشائعة لدى أطفا  األم -

 الشائعة لدى أطفا  األمهات غري العامالت، ولكنها تختلف عنها يف درجة شيوعها وترتياها.
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 انياً : الدراسات األجناية:ث

 

العالقة بني الرضا الوظيفي ) تكساس، بعنوانوالية ( دراسة يف ,1556Albers(لاريز أجرى أ  -

( زوجا و 50لدى عينة تكونت من )هدفت إىل معرفة الرضا بني الزوجني  (والتوافق الزواجي

قام باستخدام مقياس وصف  ،قل يف مرحلة الحضانةأل عاملني ولديهم ولد عىل ا،( زوجة 50)

اختاار )ت( ومعامل  مالعمل ومقياس التوافق الزواجي بهدف جمع بيانات الدراسة. واستخد

 سئلة الدراسة.أجابة عن إل ل)  Fisher 2 Scores)مات ارتااط )بريسون( وجدو  )ز( للعال 

ية عالقة بني التوافق الزواجي والرضا الوظيفي لدى أل وجود وأظهرت نتائج هذه الدراسة أنه ال 

 كل من الزوج والزوجة.

 

الزواجي وارتااطة بعدد من  )الرضابعنوان  IWOوالية يف  دراسة (Price,1985) برايسأجرى  -

انة ومك ،رسةأل ودخل ا ،ط الدور الذي يقوم به الشخصغوهي: ض( قة باألرسةاتمتغريات اتمتعل

والذهاب إىل  ،والعمر عند الزواج ،ومدة الزواج ،وعدد سنوات التعليم ،الزوج الوظيفية

. هدفت اىل معرفة التوافق والرضا الذايت،ة خارج اتمنز  أ وعمل اتمر  ،طفا أل ووجود ا ،الكنيسة

زوجة تراوحت أعامرهم  (1150( زوجاً و)1002ت عينة الدراسة عىل )بني الزوجني، وقد اشتمل

وقام الااحث باستخدام تحليل االنحدار التدريجي  (،51،66) (سنه، مبتوسط مقداره25-15بني )

 النتائج التالية:هذه الدراسة  واظهرت السابقة، ةالعوامل العرش تمعرفة أثر 

 لرضا الذايت والذهاب إىل الكنيسة .حصائية لضغط الدور واإ ثر ذي داللة أ وجود  -

ان  التوافق الزواجي كىفثريا أ كرث العوامل تأوأن  ،رسة عىل التوافق الزواجيأل طفا  ودخل األ وجود ا -

 . رسةأل طفا  ودخل األ ضغط الدور والرضا الذايت. ووجود ا
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 العمر، العالقة بنيبعنوان ) The Union Instituteيف دراسة  (Green, 1991) جرين أجرى -

 (خرىأ جي من جهة اواتمهنة، ومدة الزواج، واتمستوى التعليمي من جهة، والتوافق الزو والراتب 

( زوج 100عينة تكونت من )واستخدم الااحث  هدفت اىل معرفة الدخل وأثره يف الحياة الزوجية،

عن  تمعلوماباإلضافة إىل جمع . فريقي. واستخدم مقياس الرضا الزواجيإصل أ وزوجة أمريكيني من 

وعدد  ،يومستواه التعليم ،ومهنته ،ودخله ،ية اتمتعلقة بعمر اتمستجيبفعدد من اتمتغريات الدميوغرا

 :سنوات زواجه. وأظهرت نتائج التحليل اإلحصايئ

بني درجة التوافق الزواجي والعمر واتمستوى  () وجود ارتااط ذي داللة إحصائية -

 . التعليمي والدخل

 مل تظهر هناك عالقة ارتااطية ذات داللة إحصائية بني درجة التوافق الزواجي من جهة يف حني -

 واتمهنة أو مدة الزواج من جهة أخرى .

العالقة بني التوافق )بعنوان  Adelphi Universityيف دراسة   (Ali,1993) عيلأجرى  -

 (110) وأزواج ( 110)شملت  (الزواجي وإنجاز اتمهامت اتمنزلية لدى عينة من اتمهاجرين اتمسلمني

 وتقسيم العمل اتمنزيل ،معرفة العالقة بني التوافق الزواجي من جهةإىل  هدفت هذه الدراسة زوجات،

  فبرة وطو  ،والعمر واتمستوى التعليمي واتمهنة والدخل ،أو تعاوين( ،الذي يحدد منط الزواج )تقليدي

 سة.دراالارتااط بريسون لإلجابة عن أسئلة  باستخدام معامل الااحث الهجرة من جهة أخرى. قام

 

 هذه الدراسة النتائج اآلتية:وأظهرت 

 طة طريقة إنجاز العمل اتمنزيل.اعدم وجود عالقة بني التوافق الزواجي ومنط الزواج بوس -

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني التوافق الزواجي من جهة واتمستوى التعليمي واتمهنة والدخل  -

 .فبرة الهجرة من جهة ثانية وطو  

 .عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني التوافق الزواجي والعمر -
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يف الواليات  ( من جامعة سانت جوبزMarilyn & Campbell,1994) مارلني وكامالأجرت  -

 عرفتوهدفت إىل  (.التحصيل األكادميي لألطفا يف بيئة اتمنز  )تأثريات بعنوان  دراسةاتمتحدة 

 ،العوامل التي تسهم يف رفع مستوى التحصيل الدرايس واألداء األكادميي لللاة اتمرحلة الثانوية

 وتحديد العالقة بني الحالة االقتصادية ومستوى تعليم األم ومفهوم الذات والتحصيل الدرايس،

يف ام ع ومعرفة وجهات نظراألمهات واآلباء واألطفا ، إضافة إىل معرفة تأثري مفهوم الذات بشكل

تحصيل  يفالتحصيل الدرايس للللاة اتموهوبني، وكذلك تعرف تأثري العوامل االقتصادية واالجتامعية 

الللاة اتموهوبني. وقد تم تلايق الدراسة يف منلقة نيويورك بالواليات اتمتحدة األمريكية حيث 

لذكور مبتوسط عمري ( من ا105( مشاركا من الللاة اتموهوبني من بينهم)644شملت عينة الدراسة )

والدة. وكان اتمشاركون الللاة واآلباء من الايض  152أبا و 121لدا( منهم  او  347( عاما، و)15)

 هم من اصل اساان.واآلسيويني و 

 

 اىل: الدراسةهذه وأشارت نتائج 

ل من أفض   التحصيل الدرايس للللاة األمريكيني الذين يعيشون مع أرس تتكون من األب واألم  -

 منفردة ترأسها األم أو األب(.أرسة ) او والدة فقط، لئك الذين يعيشون مع والدأو 

مشاركة الوالدين يف تعليم  ) بعنوانيف لوس انجلوس دراسة  (,6000Rebeccaربيكا )أجرت  -

ن حيث استخدمت الدراسة بيانات مهدفت إىل معرفة أثر تعليم الوالدين يف أبنائهم، (اتمراهقني

( طالب يف الصف الثامن، 64000عليم من خال  جمع بيانات عن حوايل )دراسة وطنية للت

، وتم تحليل عدة أنواع انجلوس مدينة لوس( مدرسة يف 1046) وكانت الدراسة قد طاقت عىل

يف مجا  الفروق يف الجنس والتحصيل الدرايس، ومدى متابعة الوالدين لألبناء يف اتمدرسة، 

 ومستوى تعليم الوالدين.

أن مستوى تعليم الوالدين ومشاركتهم أبناءهم يف اتمواد  :الدراسةهذه ت نتائج أظهر وقد 

 .الدراسية قد أسهم يف زيادة مستوى التحصيل لدى األبناء
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 :الدراسات السابقةخالصة 
 

هتمت بهذا ايعاين موضوع اتمرأة والعمل والتعليم العايل واألرسة، من قلة الدراسات التي 

عد واألرسة بشكل خا ،وت ،اتمجتمع بشكل عاميف يجابية إ من تأثريات  هيالجانب، وما يبرتب عل

 كل هذا يتللبو الدراسات التي تتللب الدراسة والتحليل والتعمق باتمرأة  همدراسة اتمرأة من أ 

من  حداث الكثريإ الاحث اتمتواصل اتمستمر مع التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل،الذي أدى اىل 

 .التغيري يف العامل

م حسب عل –ردنية أنخلص من هذا العرض للدراسات والاحوث السابقة إىل أنه ال توجد أبحاث 

عامالت لتحاق النساء األردنيات الالتركز عىل دراسة اآلثار االجتامعية واالقتصادية والنفسية  -الااحثة 

تموضوع ن هذا اأ و  ،ةوبربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية بصفة خاص ،بالتعليم بصفة عامة

واألرسة  . وما يتأثر به اتمجتمعبعادهأ ن تتناوله دراسة أردنية علمية تتحرى مجاالته و أ الحيوي يستحق 

ن معظم الدراسات األجناية أ الحظ يومن ايجابيات نتيجة التحاق اتمرأة بربامج الدراسات العليا، 

ن الدراسات العربية األردنية أ كام  أجريت يف مجتمعات قيمها مختلفة عن قيم اتمجتمع األردين.

 كجزء من دراسة وليس كاحث شامل. اً محدود تناولت هذا اتموضوع تناوالً

بعادا جديدة إىل ما توصلت إليه أ نه سوف يضيف أ والجديد يف موضوع الاحث الحايل هذا 

ها ية بني عملبعاد جمع اتمرأة األردنأ الدراسات السابقة التي لها صلة بهذا اتموضوع، وخاصة مجا  و 

 رستها.أ ثر ذلك يف محيط أ ودراستها العليا، و 
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  لفصل الثالثا
 اللريقة واإلجراءات
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 ثالفصل الثال
 

 اللريقة واإلجراءات
 
 

كام يتناو  وصفاً تمجتمع الدراسة، وعينتها  يتناو  هذا الفصل اتمنهج اتمتاع يف هذه األطروحة،

وتصميمها واتمعالجات اإلحصائية التي اتاعت يف تحليل  واألدوات اتمستخدمة يف الدراسة،ومتغرياتها

 الايانات واستخراج النتائج.

 

 :منهج الدراسة
تعرف اآلثار االجتامعية واالقتصادية والنفسية اللتحاق الوصفي ل اعتمد يف هذه الدراسة منهج الاحث

 ليا يف حياة أرسهن.ردنيات العامالت بربامج الدراسات العألالنساء ا

 

 :الدراسةمجتمع 
الجامعات  الدراسات العليا يف بربامج تكون مجتمع الدراسة من النساء األردنيات العامالت اتملتحقات

يوض  مجتمع  ) 1(( امرأة، والجدو  5054اتماجستري والدكتوراة الاالغ عددهن ) يف برنامجي ردنية،ألا

 الدراسة.
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 جدو   (1)
 أفراد اتمجتمع األصيل للدراسة

 

 :عينة الدراسة
 

، اجهنوازو  اتملتحقات بربامج الدراسات العليا ،النساء األردنيات العامالت عينة الدراسة من  تتكون

( امرأة من 100( امرأة من الجامعة األردنية و)40بواقع ) ،باللريقة العشوائية وقد تم اختيار العينة 

، يف برنامجني من برامج الدراسات 6002/ 6004عامن العربية للدراسات العليا للعام الدرايس  جامعة

العليا:اتماجستري والدكتوراة، يف كلية العلوم البربوية بالجامعة األردنية، وكلية الدراسات البربوية العليا 

باعتاارها ممثلة للجامعات ، وتم اختيار الجامعة األردنية يف جامعة عامن العربية للدراسات العليا

(  وجامعة عامن العربية للدراسات العليا ممثلة 1526الحكومية وهي األم واألصل وتم إنشاؤها عام )

 للجامعات األهلية وأو  جامعة أهلية تلرح برامج الدراسات العليا يف األردن.

 بربامج الدراسات العليا اتملتحقاتو أزواج النساء األردنيات العامالت كام تكونت عينة الدراسة من 

 .وبعض األبناء

 دكتوراه
 

 ستريماج
 

 الدرجة العلمية
 الجامعة

 الجامعة األردنية 1353 653

 جامعة الريموك 763 54

 جامعة مؤتة 365 17

 جامعة العلوم والتكنولوجية 325 6

 جامعة آ  الايت 115 0

 الجامعة الهاشمية 123 0

 جامعة الحسني بن طال  0 0

 جامعة الالقاء التلايقية 103 0

عربية للدراسات جامعة عاّمن ال 353 121
 العليا

 اتمجموع الكيل 3557 445
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 (. يوض  أفراد عينة الدراسة من الزوجات.6والجدو  )

 (6الجدو ) 
 سة من الزوجاتالدراعينة أفراد 

 اتمجموع
 

 العربية نجامعة عام
 للدر اسات العليا

 الجامعة األردنية

140 100 40 

 

 .( زوجاً 140كام بلغ عدد أفراد العينة من األزواج )

 تغريات الدراسة :م

 وتقسم إىل فئتني: طايعة عمل اتمرأة الدارسة:

 ب( قلاع خا  قلاع حكومي (أ

 الفئات التالية:ويقسم إىل  اتمستوى التعليمي للزوج:

 أ( ثانوي أو أقل.

 ب( دبلوم مجتمع.

 ج( بكالوريوس.

 د( دبلوم عايل.

 )ماجستري ، دكتوراه( دراسات علياهـ( 
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 الدراسة: أدوات 
 لزوجات واالزواج وبعض األبناء.لومقابلة خاصة بالزوجات واألخرى خاصة باألزواج.  ةواحدانتان أستا

 ات()االستاان الدراسةأداة 

الهدف منهام معرفة اآلثار االقتصادية واالجتامعية والنفسية اللتحاق النساء تني نتم بناء استاا

لنساء ل وجهتا .أرسهن عات األردنية يف حياةاألردنيات العامالت يف برامج الدراسات العليا يف الجام

 وأزواجهن. العامالت الدارسات

 اآلتية: وفق الخلوات األداةوتم بناء 

ني عملهن بالنساء العامالت لجمع مراجعة األدب اتمتعلق باآلثار االقتصادية واالجتامعية والنفسية  -

 ىل عدد من اتمصادر واتمراجع واألبحاث،ودراستهن، والقيام بوظائفهن اتمنزلية، حيث أطلعت الااحثة ع

 والدراسات.

تملحق . وااألبحاث والدراسات السابقة تم تحديد اتمجاالت والفقرات بصورتها األولية مراجعةبعد  -

 ( ياني ذلك.1)

( خرباء. روعي 10من )مكونة   عىل هيئة من اتمحكمنيامبعد إعداد الصيغة األولية لألداتني تم عرضه

للتأكد من سالمة الصياغة اللغوية يف اختيارهم أن يكونوا من ذوي الخربة يف هذا اتمجا ، وذلك 

وما يرونة مناسااً من حذف أو إضافة أو تعديل بعض  ،رتااط الفقرات بكل مجا اومدى  ،للفقرات

 مجاالت هي: ةثوقد شملت فقرات االستاانة األوىل )استاانة الزوجات( ثال  رات.الفق

 فقرة. 16اتمجا  االجتامعي ويحتوي عىل 

 فقرة. 16اتمجا  االقتصادي ويحتوي عىل 

 فقرة. 16اتمجا  النفيس ويحتوي عىل 

 ( فقرة.32بصورتها األولية قد تكونت من ) وبهدا تكون األداة األوىل )االستاانة(

 الت هي:ما االستاانة الثانية )استاانة األزواج( فقد شملت ثالثة مجاأ 

 ( فقرات.10اتمجا  االجتامعي ويحتوي عىل )
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 ( فقرات.10اتمجا  االقنصادي ويحتوي عىل )

 ( فقرات.10اتمجا  النفيس ويحتوي عىل )

 ( فقرة.30) وبهذا تكون األداة الثانية )االستاانة( بصورتها األولية قد تكونت من

 ا قال التحليل األحصايئ.وقد روعي ان تكون هناك بعض الفقرات السلاية التي تم قلاه

وبالنساة لفقرات االستاانة فقد تراوح اتمدى النظري للدرجات التي حصل عليها الفرد يف األرسة بني 

( درجات، ودرجة واحدة، وبلغت درجة الحياد درجتني أثنتني، وتد  الدرجة الكلية التي تزيد عن 3)

الت بربامج الدراسات العليا عىل حياة أرسهن، اي درجة الحياد عىل األثر اإليجايب اللتحاق النساء العام

ال توجد آثار سلاية نتيجة لاللتحاق ،أما الدرجة اتمنخفضة التي تقل عن درجة الحياد فتشري إىل األثر 

 السلاي  لهذا االلتحاق.

 ( ياني ذلك.6واتملحق )

 
 ثانياً: اتمقابلة الشخصية:

 
ات التي تتيحها اتمقابلة، وهي أداة هامة من أدوات حاولت الدراسة الحالية االستفادة من اإلمكان

 الدراسة، ومن أجل الحصو  عىل الايانات واتمعلومات تم ما ييل:

 الرجوع إىل سجالت دائرة القاو  والتسجيل يف الجامعات األردنية. -

 ةأجريت اتمقابالت مع جزء تم اختياره باللريقة العشوائية من عينة الدراسة، وبلغ عددهن خمس -

 وعرشين امرأة عاملة ملتحقة بربامج الدراسات العليا.

(  3تم إجراء اتمقابالت وتوجيه عدة أسئلة للفئات اتمقابلة وهي الزوجات، واألزواج، واألبناء اتملحق ) -

 ياني ذلك.
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 صدق أدايت الدراسة:
 

(من حملة  5 عن طريق عرضهام عىل هيئة من اتمحكمني)ملحق نيتم قياس صدق األدات

رجة الدكتوراة إلبداء الرأي يف كل مجا  من اتمجاالت التي وضعت األداتان لقياسها وإبداء الرأي يف د

 :فقرات كل مجا ، وصياغة كل فقرة. وبعد دراسة آراء ومالحظات اتمحكمني تاني ما يايت

نساء لاإلجامع عىل مناساة اتمجاالت لقياس اآلثار االقتصادية واالجتامعية والنفسية اللتحاق ا -

 األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف محيط أرسهن.

 إيراد بعض اتمالحظات حو  الفقرات من حيث الصياغة والتقديم والتأخري والحذف واإلضافة. -

وقد أجريت التعديالت الرضورية يف ضوء اقبراحات اتمحكمني ومالحظاتهم حتى أصاحت األدوات يف  -

 صورتها النهائية.

 

 ت أدايت الدراسة:ثاا
 

ستاانتني عن طريق التلايق وإعادة التلايق عىل عينة تجرياية من خارج التم حساب معامل الثاات ل

 عينة الدراسة، وكانت الفبرة بني التلايقني األو  والثاين أساوعني.

وتم حساب معامل الثاات عن طريق تلايق معامل ارتااط بريسون لكل بعد ومجا  من أبعاد 

 ت األداتني، وقد ُعدت معامالت الثاات مناساة ألغراض هذه الدراسة.ومجاال 

 والجدو  التايل ياني معامل الثاات ألدايت الدراسة ومجاالتها الفرعية.
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 (3الجدو  )
 قيم ثاات االستاانتني حسب معامل ارتااط بريسون

 األستاانة اتمجا  معامل االرتااط بريسون

  االجتامعي 0.42

 األوىل

 
 

 قتصادياال  0.72

 النفيس 0.52

  االجتامعي 0.70

 ةالثاني

 

 قتصادياال  0.50

 النفيس 0.24

 

كذلك تم حساب معامل الثاات بلريقة االتساق الداخيل لفقرات أدوات الدراسة حسب معادلة 

 كرونااخ ألفا.

 

 ( يوض  قيم معامالت الثاات للمجاالت واألداة ككل.5والجدو  )

 الجدو  (5)
 اات االستاانتني حسب معادلة كرونااخ ألفاقيم ث

 
 األستاانة اتمجا  معامل االتساق الداخيل

 
  االجتامعي 0.25

 األوىل
 

 قتصادياال  0.74
 النفيس 0.76
  االداة ككل 0.55
  االجتامعي 0.25

 ةالثاني
 

 قتصادياال  0.27
 النفيس 0.73
 األداة ككل 0.50
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 إجراءات الدراسة:

يار عينة الدراسة من النساء األردنيات العامالت اتملتحقات بربامج الدراسات العليا يف تم اخت

/  6004الجامعات األردنية، وبدىء بتوزيع أدوات الدراسة يف الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس 

 عىل النحو اآليت: 6002

انات ة لتسهيل مهمة القيام بجمع الايالقيام بإجراء اتمراسالت الالزمة للحصو  عىل اتموافقة الرسمي -1

اتمللوبة ألغراض الدراسة. فقد تفضلت رئاسة جامعة عامن العربية للدراسات العليا مشكورة برفع 

خلابات إىل جهات االختصا ، وخاطات الجامعة األردنية للتفضل بإجراء ما يلزم لتسهيل مهمة 

 الااحثة.

 يا يف العلوم البربوية يف الجامعة األردنية.طلب الربنامج الدرايس من الدراسات العل -6

عمل جولة عىل القاعات الدراسية التي تتواجد فيها اتمحارضات للتمكن من توزيع االستاانات  -3

 بشكل جيد .

 تم حتر أعداد النساء يف كل قسم حسب الكلية والتخصص والجامعة. -5

 م.6002 منتصف شهر آذاروانتهت يف 60/6/6002ت إجراءات تلايق الدراسة يف بدأ  -4

( استاانة، جرى تحليلها واستخراج 166( استاانة، أعيد منها بعد متابعة جادة )140تم توزيع ) -2

 النتائج منها.

من النساء العامالت الدارسات مقابلة مع عدد متت مقابالت شخصية عددها خمس وعرشون  -7

 وأزواجهن وأبنائهن.

  الحاسوب تمعالجتها إحصائيا.تم تفريغ الايانات وإدخالها يف -5
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 اتمستخدمة يف استخراج النتائج: اتمعالجة اإلحصائية
 

اتمعالجات اإلحصائية ذات الصلة باألسئلة الرئيسة للدراسة، وتم تحليل بيانات الدراسة  تّم استخدام

 واستجابات أفراد عينة الدراسة باستخراج:

 التكرارات والنسب اتمئوية. -1

 حسابية .اتمتوسلات ال -6

 االنحرافات اتمعيارية. -3

 ، فيام يتعلق بالعالقات االرتااطية.Pearsonاستخدام معامل ارتااط بريسون  -5

 - ( t–tes t )  -ستخدام اتمؤرش اإلحصايئ اتمعروف باختاارا -4

 استخدام معامل االتساق الداخيل كرونااخ الفا. -2

(ANOVA)7- استخدام تحليل التااين األحادي 
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  لفصل الرابعا
 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

طرحت هذه الدراسة ستة اسئلة استهدفت الكشف عن تعرف اآلثار االجتامعية واالقتصادية والنفسية 

 اللتحاق النساء االردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية عىل حياة أرسهن.

 

 : األو  الذي ينص عىل  لإلجابة عن السؤا 

الدراسات العليا يف الجامعات  ما اآلثار االجتامعية اللتحاق النساء األردنيات العامالت بربامج 

 .؟ من وجهة نظرهن، ووجهة نظر أزواجهن األردنية عىل حياة أرسهن

عي  تاماالجوالرتاة لفقرات اتمجا  تم استخراج اتمتوسلات الحسابية واالنحرافات اتمعيارية 

اللتحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية يف حياة أرسهن من 

 .( يوضحان ذلك2( و )4والجدوالن ). ن، ووجهة نظر أزواجهنوجهة نظره
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 (4جدو  )ال

لياً حسب ز مرتاة تنا لفقرات اتمجا  االجتامعي والرتاة اتمتوسلات الحسابية واالنحرافات اتمعيارية

 اتمتوسلات الحسابية من وجهة نظر النساء العامالت

 *        فقرة سلاية )تم عكس التصحي (

 جا  االجتامعي من وجهة نظراتملفقرات ات اتمعيارية ( اتمتوسلات الحسابية واالنحراف4ياني الجدو  )

( التي تنص عىل "ال يوجد لدي وقت تمشاركة أطفايل ألعابهم" 5الفقرة ) ت، حيث جاءالنساء العامالت

  ،(0.21انحراف معياري )ب .(3( من أصل )6.56)بأعىل متوسط حسايب بلغ 

 الفقرات الرقم الرتاة
اتمتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 اتمعياري

 61. 2.42 ال يوجد لدي وقت تمشاركة أطفايل ألعابهم. *5 1
 66. 2.37 يقدر زوجي الجهد الذي أبذله يف عميل ودراستي. .2 6

3 7*. 
اتمنزلية وحدي دون مساعدة أتحمل مسؤولية األعااء 

 زوجي.
2.37 .69 

 56. 2.34 أوازن بني وقت دراستي والوقت اتمخصص لرعاية أرسيت. .4 5
 58. 2.30 يشجع زوجي أية فر  تتاح يل للتقدم العلمي. .16 4
 62. 2.25 أشعر أن مكانتي االجتامعية تحسنت نتيجة ما أقوم به. .11 2

7 10*. 
ج من اتمنز  للنزهة مع أفراد ال يوجد لدي وقت للخرو 

 األرسة.
2.24 .67 

5 1*. 
التحاقي بربنامج الدراسات العليا أثر سلاا يف قضايئ 

 وزوجي معظم أوقات الفراغ معا.
2.07 .66 

 69. 1.93 أشبرك مع زوجي يف ملالعة مواضيع معينة. .3 5
 56. 1.91 يقع عىل عاتقي العبء األكرب من رعاية أطفالنا. .*5 10

11 6. 
يشاركني زوجي يف األعام  اتمنزلية تقديرا لعميل 

 ودراستي.
1.75 .62 

 84. 1.57 ألجأ أنا وزوجي إىل االستعانة بخادمة لألعااء اتمنزلية. .5 16
 34. 2.13 اتمجا  االجتامعي ككل  
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ىل االستعانة بخادمة لألعااء" بأدىن متوسط ( التي تنص عىل "ألجا أنا وزوجي إ5ينام جاءت الفقرة )ب

وبلغ اتمتوسط الحسايب تمجموع  (،0.55(، بانحراف معياري )3(، من أصل )1.47حسايب بلغ )

 (.0.35بانحراف معياري ) ،(3من أصل ) ،(6.13اتمتوسلات الحسابية لفقرات اتمجا  االجتامعي ككل )

حسابية نوعا ما يف اتمجا  االجتامعي، وهذا بدوره ( يالحظ ارتفاع اتمتوسلات ال4من خال  الجدو  )

يشري إىل أن التحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية يؤثر 

 حياة أرسهن من وجهة نظر النساء العامالت.يف  تأثرياً اجتامعياً إيجابياً بالنساة لهذا اتمجا 

 (2) جدو ال

اً حسب مرتاة تنازلي لفقرات اتمجا  االجتامعي والرتاةابية واالنحرافات اتمعياريةاتمتوسلات الحس

 اتمتوسلات الحسابية من وجهة نظر األزواج

 *     فقرة سلاية)تم عكس التصحي (

 الرتاة
رق
 م

 الفقرات
اتمتوس
ط 

 الحسايب

االنحراف 
 اتمعياري

 56. 2.76 أشعر أن زوجتي بدأت تتكرب عيل بعد التحاقها بالدراسات العليا. *4 1
 46. 2.76 ن احتكاك زوجتي باآلخرين أثر سلاا يف عالقاتنا معا.أشعر أ  *2 6
 61. 2.58 ضعفت عالقة زوجتي بأطفالنا نتيجة قلة الوقت تمتابعة قضاياهم. *.7 3
 66. 2.46 أشعر أن زوجتي ال تحتاج إىل الدراسات العليا. *.5 5
 72. 2.39 أصيات عالقتي بزوجتي بالفتور نتيجة خروجها للدراسة. *.6 4
 70. 2.28 أصاحت زوجتي ال تشاركني الجلوس تمشاهدة الربامج التلفزيونية. *.5 2
 72. 2.21 ازددت احبراما لزوجتي نتيجة التحاقها بربامج الدراسات العليا. .1 7
5 10

.* 
ضعفت عالقاتنا االجتامعية مع اآلخرين نتيجة انشغا  زوجتي 

 بالعمل والدراسة.
2.19 .65 

حاق زوجتي بربامج الدراسات العليا أثارا إيجابية يف كافة ترك الت .5 5
 أفراد األرسة.

2.16 .81 

رغاة زوجتي يف إكام  دراستها العليا أدى إىل تحمسها لرعاية  .3 10
 أطفالها.

2.07 .77 

 39. 2.39 اتمجا  االجتامعي ككل  
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من  جا  االجتامعياتملفقرات  والرتاة  سابية واالنحرافات اتمعيارية( اتمتوسلات الح2ياني الجدو  )

( التي تنص عىل "أشعر أن زوجتي بدأت تتكرب عيل بعد 4الفقرة ) ت، حيث جاءوجهة نظر األزواج

 .(0.42انحراف معياري )،ب(3من أصل ) ،(6.72)التحاقها بالدراسات العليا" بأعىل متوسط حسايب بلغ 

ستها العليا أدى إىل تحمسها لرعاية رارغاة زوجتي يف إكام  د( التي تنص عىل "3ة )بينام جاءت الفقر 

وبلغ اتمتوسط  (،0.77(، بانحراف معياري )3(، من أصل )6.07" بأدىن متوسط حسايب بلغ )أطفالها

بانحراف  ،(3( من أصل )6.35الحسايب تمجموع اتمتوسلات الحسابية لفقرات اتمجا  االجتامعي ككل )

 (.0.35اري )معي

اتمجا   فقرات ( يالحظ ارتفاع اتمتوسلات الحسابية نوعا ما يف2من خال  الجدو  )

االجتامعي، وهذا بدوره يشري إىل أن التحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف 

 ألزواج.حياة أرسهن من وجهة نظر ايف  تأثرياً اجتامعيا إيجابياً الجامعات األردنية يؤثر 

 الذي ينص عىل: السؤا  الثاينلإلجابة عن 

ما اآلثار االقتصادية اللتحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات  

 .؟ من وجهة نظرهن، ووجهة نظر أزواجهن األردنية يف حياة أرسهن

ساء االقتصادي اللتحاق الناتمجا   لفقراتتم استخراج اتمتوسلات الحسابية واالنحرافات اتمعيارية 

، ناألردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية يف حياة أرسهن من وجهة نظره

 ( يوضحان ذلك.5( و )7والجدوالن ) .ووجهة نظر أزواجهن
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 (7) جدو ال

لياً حسب مرتاة تناز  تصاديلفقرات اتمجا  االق والرتاة اتمتوسلات الحسابية واالنحرافات اتمعيارية

 اتمتوسلات الحسابية من وجهة نظر النساء العامالت

 

 الفقرات رقم الرتاة
اتمتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 اتمعياري

1 2*. 
تحدث خالفات بيني وبني زوجي حو  كيفية تتريف يف 

 دخيل.
2.73 .51 

6 4*. 
يحاساني زوجي إذا أنفقت كثريا من ميزانية األرسة عىل 

 تي.دراس
2.69 .55 

 59. 2.64 دراستي مرشوطة باإلنفاق عىل األرسة من راتاي. *.11 3

 64. 2.61 ال أساهم نهائيا يف األعااء اتمادية لألرسة. .*5 5

 72. 2.34 نتشارك أنا وزوجي يف ميزانية األرسة. .7 4

2 6.* 
التحاقي بربامج الدراسات العليا أثر سلاا يف وضع األرسة 

 االقتصادي.
2.32 .67 

7 1.* 
يتحمل زوجي أعااء مالية إضافية تجاه األرسة نتيجة 

 دراستي.
2.23 .75 

 70. 2.07 أنفق عىل أشياء خاصة يب دون استشارة زوجي. .5 5

 82. 1.90 يقال زوجي مساعديت ألهيل ماديا إذا ما احتاجوا لذلك. .5 5

 74. 1.87 يساعدين زوجي يف اإلنفاق عىل دراستي. .10 10

11 16. 
أقوم باإلنفاق عىل دراستي باإلضافة إىل مساعدة زوجي 

 يف متروف األرسة.
1.86 .68 

16 3*. 
أخصص جزءا كاريا من راتاي الشهري تمواجهة تكاليف 

 دراستي.
1.82 .78 

 24. 2.26 اتمجا  االقتصادي ككل  

 *       فقرة سلاية) تم عكس التصحي (



 32 

 

من  جا  االقتصادياتملفقرات  والرتاة ابية واالنحرافات اتمعيارية( اتمتوسلات الحس7ياني الجدو  )

( التي تنص عىل "تحدث خالفات بيني وبني 2الفقرة ) ت، حيث جاءوجهة نظر النساء العامالت

انحراف معياري ب ،(3من أصل ) ،(6.73)زوجي حو  كيفية تتريف يف دخيل" بأعىل متوسط حسايب بلغ 

أخصص جزءا كاريا من راتاي الشهري تمواجهة ( التي تنص عىل "3) بينام جاءت الفقرة ،(0.41)

وبلغ  (،0.75(، بانحراف معياري )3(، من أصل )1.56" بأدىن متوسط حسايب بلغ )تكاليف دراستي

 ،(3من أصل ) ،(6.62اتمتوسط الحسايب تمجموع اتمتوسلات الحسابية لفقرات اتمجا  االقتصادي ككل )

ت فقرا( يالحظ ارتفاع اتمتوسلات الحسابية نوعا ما يف 7من خال  الجدو  ) (.0.65بانحراف معياري )

اتمجا  االقتصادي، وهذا بدوره يشري إىل أن التحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا 

 الت.عامالالنساء حياة أرسهن من وجهة نظر يف  تأثرياً اقتصاديا إيجابياً  يف الجامعات األردنية يؤثر

 (5) جدو لا

لياً حسب مرتاة تناز  لفقرات اتمجا  االقتصادي والرتاة اتمتوسلات الحسابية واالنحرافات اتمعيارية

 اتمتوسلات الحسابية من وجهة نظر األزواج

  

 الفقرات رقم الرتاة
اتمتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 اتمعياري

ة سنقلل من رشائنا الحاجيات األرسية نتيجة تكاليف درا *.5 1

 زوجتي.
2.35 .70 

قلت مساهمة زوجتي يف ميزانية األرسة نتيجة التحاقها  *.1 6

 بربامج الدراسات العليا.
2.26 .65 

ارتفاع تكاليف دراسة زوجتي يؤدي إىل ضعف الوضع  .*3 3

 اتمادي لألرسة.
2.24 .72 

زادت األعااء اتمالية نتيجة التحاق زوجتي بربامج  .*6 5

 الدراسات العليا.
2.06 .68 

 74. 2.03 تحسن وضع زوجتي ماديا نتيجة إنهائها الدراسات العليا. .5 4

 77. 1.98 تنفق زوجتي كل ما تحصل عليه من راتاها عىل الدراسة. .*4 2
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من  جا  االقتصادياتمرات لفق والرتاة ( اتمتوسلات الحسابية واالنحرافات اتمعيارية5ياني الجدو  )

( التي تنص عىل "نقلل من رشائنا الحاجيات األرسية نتيجة 5الفقرة ) ت، حيث جاءوجهة نظر األزواج

 ،(0.70انحراف معياري )ب (،3من أصل ) ،(6.34)تكاليف دراسة زوجتي" بأعىل متوسط حسايب بلغ 

دمة من أجل مساعدة زوجتي يف أقوم بدفع تكاليف الخا( التي تنص عىل "2بينام جاءت الفقرة )

وبلغ  (.0.75(، بانحراف معياري )3(، من أصل )1.24" بأدىن متوسط حسايب بلغ )أعام  الايت

 (،3من أصل ) ،(6.03اتمتوسط الحسايب تمجموع اتمتوسلات الحسابية لفقرات اتمجا  االقتصادي ككل )

 فقراتتوسلات الحسابية نوعا ما يف ( يالحظ ارتفاع اتم5(.من خال  الجدو  )0.65بانحراف معياري )

اتمجا  االقتصادي، وهذا بدوره يشري إىل أن التحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا 

 .حياة أرسهن من وجهة نظر األزواجيف  تأثرياً  اقتصاديا إيجابياً  يف الجامعات األردنية يؤثر

 :لإلجابة عن السؤا  الثالث الذي ينص عىل

ما اآلثار النفسية اللتحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات  

 .؟ من وجهة نظرهن، ووجهة نظر أزواجهن األردنية يف حياة أرسهن

لتحاق النفيس اللفقرات اتمجا    والرتاة تم استخراج اتمتوسلات الحسابية واالنحرافات اتمعيارية

العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية يف حياة أرسهن من وجهة  النساء األردنيات

 .ن، ووجهة نظر أزواجهننظره

 ( يوضحان ذلك.10( و )5والجدوالن )

تقوم زوجتي بدفع جزء من راتاها للمساعدة يف النفقات  .7 7

 األرسية.
1.92 .61 

 69. 1.92 ة.دراسة زوجتي ال تؤثر ماديا يف األرس  .10 5

 72. 1.91 أقوم مبساعدة زوجتي يف دفع جزء من تكاليف دراستها. .5 5

أقوم بدفع تكاليف الخادمة من أجل مساعدة زوجتي يف  .2 10

 أعام  الايت.
1.65 .79 

 24. 2.03 اتمجا  االقتصادي ككل  
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 (5جدو  )ال

اً حسب مرتاة تنازلي لفقرات اتمجا  النفيس والرتاة اتمتوسلات الحسابية واالنحرافات اتمعيارية

 وجهة نظر النساء العامالت اتمتوسلات الحسابية من

 فقرة سلاية )تم عكس التصحي ( *

 الفقرات رقم الرتاة
اتمتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 اتمعياري

 54. 2.71 عميل ودراستي ينتج عنهام تسيب األطفا . *5 1

6 16.* 
أصا  زوجي أكرث نقدا يل نتيجة دراستي مام ييسء إىل 

 حالتي النفسية.
2.62 .55 

 52. 2.61 تي.أشعر أن ثقتي بنفيس ازدادت نتيجة دراس .11 3

 54. 2.59 أشعر أن دراستي تفقد أرسيت االنسجام العائيل. .*3 5

 60. 2.58 خروجي للدراسة يجعل زوجي يشعر بالغرية مني. .*4 4

أصا  أبنايئ غري قادرين عىل أداء واجااتهم اتمدرسية  .*2 4

 بصورة مرضية بساب انشغايل عنهم بالعمل والدراسة.
2.58 .54 

 56. 2.56 نني أحقق ذايت من خال  عميل ودراستي.أشعر أ  .5 7

 56. 2.53 وجودي خارج اتمنز  يضعف عالقتي بأبنايئ. .*5 5

الجمع بني دراستي وعميل ال يقلل من حاي ورعايتي  .6 5

 ألطفايل.
2.47 .59 

دراستي لها تأثري إيجايب يف أطفايل من ناحية شعورهم  .1 10

 بالفخر.
2.46 .59 

 73. 2.43 ر أن زوجي غري راض عن جمعي بني عميل ودراستي.أشع .*10 11

16 7*. 
أكون عصاية نتيجة كرثة األعااء واتمسؤوليات بساب 

 عميل ودراستي.
2.11 .64 

 28. 2.52 اتمجا  النفيس ككل  
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نفيس جا  الاتملفقرات  والرتاة( اتمتوسلات الحسابية واالنحرافات اتمعيارية 5ياني الجدو  )

( التي تنص عىل "عميل ودراستي ينتج عنهام 5الفقرة ) ت، حيث جاءمن وجهة نظر النساء العامالت

بينام  ،(0.45انحراف معياري )ب (،3من أصل ) ،(6.71)تسيب األطفا " بأعىل متوسط حسايب بلغ 

تمسؤوليات بساب عميل األعااء وا ( التي تنص عىل "أكون عصاية نتيجة كرثة7جاءت الفقرة )

وبلغ اتمتوسط  (.0.25بانحراف معياري ) (،3(، من أصل )6.11ودراستي" بأدىن متوسط حسايب بلغ )

بانحراف  (،3من أصل ) ،(6.46الحسايب تمجموع اتمتوسلات الحسابية لفقرات اتمجا  النفيس ككل )

بية نوعا ما يف اتمجا  النفيس، ( يالحظ ارتفاع اتمتوسلات الحسا5(. من خال  الجدو  )0.65معياري )

وهذا بدوره يشري إىل أن التحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات 

 .العامالت النساء حياة أرسهن من وجهة نظريف  تأثرياً نفسياً إيجابياً  األردنية يؤثر
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 (10) جدو ال

اً حسب مرتاة تنازلي لفقرات اتمجا  النفيس الرتاةو  اتمتوسلات الحسابية واالنحرافات اتمعيارية
 اتمتوسلات الحسابية من وجهة نظر األزواج

 

 .فقرة سلاية )تم عكس التصحي (

الرت
 بة

 الفقرات رقم
اتمتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 اتمعياري

1 4*. 
ضعفت عالقتي بزوجتي نظرا لتراع األدوار داخل األرسة نتيجة 

 التحاقها بالدراسة.
2.72 .50 

6 5*. 
ي وبني زوجتي نتيجة بعد زوجتي عن الايت كرثت اتمشاجرات بين

 ساعات طويلة.
2.62 .58 

 68. 2.55 الحظت أن زوجتي تشعر بالتعايل عيل نتيجة دراستها العليا. .*10 3

 55. 2.52 أشعر أن زوجتي ازدادت ثقتها بنفسها نتيجة دراستها. .1 5

 61. 2.52 قلة اهتامم زوجتي يب أدى إىل شعوري بالغضب. .*2 4

2 7. 
يعاين أطفالنا من نقص يف الحب والحنان نتيجة انشغا  أمهم 

 بالدراسة والعمل.
2.50 .62 

قل اهتامم زوجتي بحاجايت العاطفية نتيجة خروجها للعمل  .*6 7

 والدراسة.
2.43 .66 

خروج زوجتي عند ال أرى أنه يجب أن أقوم برعاية األطفا   .*5 5
 للدراسات العليا.

2.41 .60 

شعر أن زوجتي ازداد إحساسها بذاتها نتيجة خروجها تمتابعة أ .3 5

 دراستها العليا.
2.39 .64 

 71. 1.83 أكون سعيدا بالجلوس مع أبنايئ أثناء خروج زوجتي للدراسة. .5 10

 32. 2.45 الزوج ككل –اتمجا  النفيس   



 32 

 

ن وجهة جا  النفيس ماتملفقرات  والرتاة االنحرافات اتمعيارية( اتمتوسلات الحسابية و 10ياني الجدو  )

( التي تنص عىل "ضعفت عالقتي بزوجتي نظرا لتراع األدوار 4الفقرة ) تاالزواج، حيث جاءنظر 

انحراف ب (،3من أصل ) ،(6.76)داخل األرسة نتيجة التحاقها بالدراسة" بأعىل متوسط حسايب بلغ 

( التي تنص عىل "أكون سعيدا بالجلوس مع أبنايئ أثناء خروج 5رقم )بينام جاءت  ،(0.40معياري )

وبلغ (. 0.71(، بانحراف معياري )3(، من أصل )1.53زوجتي للدراسة" بأدىن متوسط حسايب بلغ )

( بانحراف معياري 6.54اتمتوسط الحسايب تمجموع اتمتوسلات الحسابية لفقرات اتمجا  النفيس ككل )

(0.36.) 

( يالحظ ارتفاع اتمتوسلات الحسابية نوعا ما يف اتمجا  النفيس، وهذا 10و  )من خال  الجد

بدوره يشري إىل أن التحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية 

 حياة أرسهن من وجهة نظر األزواج.يف  تأثرياً نفسياً إيجابياً  يؤثر

 لذي ينص عىل:ا السؤا  الرابعن لإلجابة ع

دراسات بربامج ال هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أستجابات اتمرأة األردنية العاملة اتملتحقة  

 ؟ تعزى اىل طايعة عمل اتمرأة العليا

ل واختاار )ت( تمعرفة طايعة هذا األثر، يف كتم استخراج اتمتوسلات الحسابية واالنحرافات اتمعيارية 

 جاالت الثالثة معاً يف حالة األرسة .مجا  عىل حدة ويف اتم

 ( يوض  ذلك.11والجدو  )
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 (11جدو  )ال

اتمتوسلات الحسابية واالنحرافات اتمعيارية واختاار"ت" لفحص دالالت الفروق يف طايعة عمل اتمرأة 

 يف حياة األرسةاألردنية يف اتمجاالت واألداة ككل 

 العدد الفئات اتمجاالت

اتمتوس

ط 

 الحسايب

ف االنحرا
 اتمعياري

 قيمة
 "ت"

مست

 وى

 الداللة

 343. 2.14 97 حكومي االجتامعياتمجا  

خا /عمل  374. 893.

 حر
25 2.07 .312 

 0.650 6.64 57 حكومي االقتصادياتمجا  

خا /عمل  .563 -.505

 حر
64 6.65 653. 

 288. 2.54 97 حكومي اتمجا  النفيس

خا /عمل  110. 1.61

 حر
25 2.44 .259 

 251. 2.31 97 حكومي االداة ككل

خا /عمل  446. 764.

 حر
25 2.27 .221 

 ( اآليت:11يالحظ من الجدو  )

تعزى ألثر طايعة عمل  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 ي.( يف اتمجا  االجتامع0.375عند مستوى داللة ) ،(0.553اتمرأة، حيث بلغت قيمة ت )

تعزى ألثر طايعة عمل اتمرأة،  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 يف اتمجا  االقتصادي. ،(0.563عند مستوى داللة ) ،(-0.505حيث بلغت قيمة ت )

تعزى ألثر طايعة عمل  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 ( يف اتمجا  النفيس.0.110( عند مستوى داللة )1.210لغت قيمة ت )اتمرأة، حيث ب
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تعزى ألثر طايعة عمل  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 داة ككل.أل ( يف ا0.552( عند مستوى داللة )0.725اتمرأة، حيث بلغت قيمة ت )

 الذي ينص عىل:  السؤا  الخامسعن لإلجابة 

مج بربا توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أستجابات زوج اتمرأة األردنية العاملة اتملتحقة  هل

 ؟تعزى اىل اتمستوى التعليمي للزوج  الدراسات العليا

تحليل التااين األحادي تمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى اىل   خدامتم است

 ( يوض  ذلك.16) و الجداتمستوى التعليمي للزوج . و 
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 (16) جدو ال
تحليل التااين األحادي لفحص دالالت الفروق يف متوسلات اتمستوى التعليمي للزوج يف اتمجاالت 

 واألداة ككل عىل التحاق اتمرأة بربامج الدراسات العليا

 α 0.05)حصائياً عن مستوى الداللة ) إ دالة 

مستوى 
 الداللة

متوسط  قيمة ف
 اتمربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 اتمربعات

  اتمصدر

.039* 3.339 

.365 2 .730 
بني 

 اتمجموعات

 االجتامعياتمجا  

.109 119 13.009 
داخل 

 اتمجوعات

 الكيل 13.739 121 

023. 6.536 

145. 6 315. 
بني 

 اتمجموعات

 االقتصادياتمجا  

042. 115 2.275 
داخل 

 اتمجوعات

 الكيل 2.552 161 

.682 .385 

.031 2 .063 
بني 

 اتمجموعات

 يساتمجا  النف

.082 119 9.737 
داخل 

 اتمجوعات

 الكيل 9.799 121 

.139 2.006 

.118 2 .237 
بني 

 اتمجموعات
 االداة ككل

.059 119 7.027 
داخل 

 اتمجوعات

 الكيل 7.264 121 
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 ( إىل:16تشري نتائج تحليل التااين اتماينة يف الجدو  )

تعزى ألثر اتمستوى التعليمي  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 ( يف اتمجا  االجتامعي.0.35( عند مستوى داللة )3.335للزوج، حيث بلغت قيمة ف )

تعزى ألثر اتمستوى  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 ( يف اتمجا  االقتصادي.0.23( عند مستوى داللة )6.536بلغت قيمة ف )التعليمي للزوج، حيث 

تعزى ألثر اتمستوى  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 ( يف اتمجا  النفيس.0.256( عند مستوى داللة )0.354التعليمي للزوج، حيث بلغت قيمة ف )

تعزى ألثر اتمستوى  ية عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ -

 ( يف األداة ككل.0.135( عند مستوى داللة )6.002التعليمي للزوج، حيث بلغت قيمة ف )

بني  (α 0.05) ومبا أن النتائج تشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 من أعىل ،ي للزوج ) دبلوم فأقل، بكالوريوسمتوسلات اتمجا  االجتامعي حسب اتمستوى التعليم

 للمقارنات الاعدية تمعرفة دالالت الفروق بني اتمتوسلاتبكالوريوس(، فقد تم استخدام اختاار تويك 

 ( ياني نتائج هذه اتمقارنات.13والجدو  ) 

 (13) جدو ال
أقل، دبلوم فج )دالالت الفروق بني اتمتوسلات للمجا  االجتامعي حسب اتمستوى التعليمي للزو 

 للمقارنات الاعديه( باستخدام اختاار تويك بكالوريوس، أعىل من بكالوريوس
 

 . (α 0.05) صائياً عند مستوى الداللة* دالة اح

 بكالوريوس
أعىل من 

 بكالوريوس

دبلوم 

 فأقل

اتمتوسط 

 الحسايب
 اتمجا  الفئات

  دبلوم فأقل 1.97   

 بكالوريوس 2.15 18.-   االجتامعي

 
-.02 *-.20 2.18 

أعىل من 

 بكالوريوس
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للمقارنات الاعدية إىل أن الفروق كانت دالة إحصائياً بني اتمستوى التعليمي تشري نتائج اختاار تويك 

بلغ  ( حيثو)أعىل من بكالوريوس( لصال  اتمستوى التعليمي )أعىل من بكالوريوس ،دبلوم فأقل()

 لمستوى دبلوم فأقل.( اتمتوسط ل1.57( مقابل )6.15اتمتوسط )

 لالجابة عن السؤا  السادس الذي ينص عىل: 

ما أبرز اآلثار اإليجابية والسلاية التي تراها فئات الدراسة الثالث: الزوجة، والزوج ، وبعض األبناء 

 )من واقع أسئلة اتمقابلة الشخصية( اتمبرتاة عل التحاق الزوجة بربامج الدراسات العليا

من عينة الدراسة من النساء اللوايت يعملن، وهن ملتحقات بربامج الدراسات متت مقابلة مجموعة 

ن، امرأة ، وتم مقابلة أزواجهن وأبنائهن وقد يوعرش اً العليا يف الجامعات األردنية، وبلغ عددهن خمس

 تم ذكر أبرز اآلثار اإليجابية والسلاية لفئات الدراسة الثالث.

 والسلاية من وجهة نظر لزوجة:نتائج اتمقابالت للانود اإليجابية 

 (15الجدو  )

 )الزوجات(جدو  التكرارات والرتب 

الانود اإليجابية:

التكرارا الانود اإليجابية
 الرتب التكرارات الانود السلاية الرتب ت

 1 13 ضعف العالقات االجتامعية 1 16 أمان يل يف اتمستقال
ضيق الوقت وعدم التنسيق بني  6 5 تغريت نظرة اتمجتمع يل

 6 16 األوقات

 3 16 التاثريالسلاي يف صحة الزوجة 3 2 زادت ثقتي بنفيس
 5 10 التقصري يف رعاية األبناء والزوج 5 2 زيادة اتمعلومات

تعلم الخربات اتمتعددة يف 
 4 7 الضغط اتمادي واالقتصادي لألرسة 4 4 الحياة

 2 2 التقصري يف األعام  اتمنزلية 2 5 أحقق ذايت
رثة اتمشاكل العائلية ومشاكل ك 7 5 توسيع الثقافة

 7 2 الزوج

التخلص من اتملل 
 5 1 إهام  اتمظهر الخارجي 5 3 والروتني

اكتساب بعض األساليب 
 5 1 عدم متابعة برامج التلفزيون 5 3 يف البربية

    10 3 رفع اتمستوى األكادميي
    11 6 تفت  أفاق العمل أمامي

    16 6 ة يف العمليرفع الكفا
    13 2 أجل اللموحمن 

اتمنز  يقلل  العمل خارج
    15 1 من اتمشاكل األرسية
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نالحظ من خال  اتمقابالت أن الانود اإليجابية بالنساة للزوجة كانت كاآليت: فقرة )أمان يل يف 

التكرارات (، ويد  عىل أنها حصلت عىل أكرب عدد من 1فقد حصلت عىل أعىل مرتاة رقم ) )اتمستقال

مييزها عن باقي الفقرات. بينام فقرة )العمل خارج اتمنز  يقلل من اتمشاكل األرسية( فقد حصلت عىل 

فقرة تغريت نظرة اتمجتمع يل( فقد حصلت عىل ( (. بينام باقي الفقرات فكانت كاآليت:15أقل رتاة )

حصلت عىل  )دة اتمعلوماتوفقرة زيا((، 3(، وفقرة زادت ثقتي بنفيس( حصلت عىل مرتاة )6مرتاة )

(، وفقرة أحقق ذايت حصلت 4(، وفقرة )تعلم الخربات اتمتعددة يف الحياة( حصلت عىل مرتاة )5مرتاة )

(، و)فقرة التخلص من اتملل والروتني( 7حصلت عىل مرتاة ) )(، وفقرة توسيع الثقافة2عىل مرتاه )

(، وفقرة )رفع 5حصلت عىل مرتاه ) )بربية(، وفقرة )أكتساب بعض األساليب يف ال5حصلت عىل مرتاه )

(، بينام )فقرة تفت  أفاق العمل أمامي(، حصلت عىل مرتاة 10اتمستوى األكادميي( حصلت عىل مرتاة )

(، وفقرة )من أجل اللموح( حصلت عىل 16ة يف العمل(، حصلت عىل مرتاة )ي(، وفقرة )رفع الكفا11)

 (.15ل من اتمشاكل األرسية(، حصلت عىل أدىن مرتاة وهي )(، وفقرة )العمل خارج اتمنز  يقل13رتاة )

 الانود السلاية:

(، بينام فقرة )عدم 1كانت كاآليت: فقرة ) ضعف العالقات االجتامعية( حصلت عىل أعىل مرتاة )

(، أما باقي الفقرات فكانت كاآليت: فقرة )ضيق 5متابعة برامج التلفزيون( حصلت عىل أدىن رتاة )

( وفقرة )التأثري السلاي يف صحة الزوجة(، 6لتنسيق بني األوقات(، حصلت عىل مرتاه )الوقت وعدم ا

(، وفقرة 5(، اما فقرة )التقصري يف رعاية األبناء والزوج(، حصلت عىل رتاة )3حصلت عىل مرتاة )

(، وفقرة )كرثة اتمشاكل العائلية ومشاكل 4)الضغط اتمادي واالقتصادي لألرسة( حصلت عىل رتاة )

( ، وفقرة )عدم 5( بينام فقرة )إهام  اتمظهر الخارجي( حصلت عىل مرتاه )7لزوج( حصلت عىل رتاة )ا

 (.5متابعة برامج التلفزيون( حصلت عىل رتاة )

 لزوج:من وجهة نظر انتائج اتمقابالت للانود اإليجابية والسلاية 
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 (14الجدو  )
 )األزواج( جدو  التكرارات والرتب

 

  

التكرارا الانود االيجابية

 ت

التكرارا الانود السلاية الرتب

 ت

 الرتب

مساعدة الزوج يف تدبري 
شوؤن أمور الايت وزيادة 

 دخل األرسة
11 1 

إهام  يف شوؤن 
الايت جميعها 

 الزوج، االبناء الايت
22 1 

 لرفع مكانتها يف اتمجتمع
2 6 

االعااء واتمصاريف 
 2 11 اتمادية اتمتزايدة

 االفتخار بالزوجة
4 3 

لعالقات االجتامعية ا
 قلت مع االقارب

7 3 

 حسن معاملة وتربية األبناء
5 5 

عدم التواجد معاً يف 
 4 6 معظم االوقات

يزيد إعجايب بها وتزيد من 
ثقتي فيها من ناحية التحدي 

 واإلنجاز
3 4 

التعب واالرهاق من 
خال  تحقيق 

االهداف التعليمية 
 والعملية

2 5 

اًء نمناقشة األمور العائلية ب
 عىل أسس علمية

3 2 

حصو  بعض اتمشاكل 
عندما االحظ بعض 
التقصري من قال 

 زوجتي

2 6 

يزيد من التفاهم بيننا 
 ويقلل من من النزاعات

2 7 
أصاحت عصاية اكرث 

 من االو 
1 7 

التشجيع اإليجايب من قال 
 5 2 الزوج

التأثريات السلاية 
عىل عدم االهتامم 

 بالزوج
1 8 

أمور  مساعدة زوجتي يف
 الايت

2 5 
 

 
 

    10 1 رضا الزوج عن الدراسة

    11 1 تحسني اتمستوى االقتصادي
    16 1 ضامن حياة آمنة
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 الانود اإليجابية:

كانت كاآليت )فقرة مساعدة الزوج يف تدبري شوؤن أمور الايت وزيادة دخل األرسة( حصلت عىل أعىل 

( ، مام يد  عىل أنها حصلت عىل اكرب عدد من التكرارات ،بينام )فقرة التكامل بني 1مرتاة وهي )

(. بينام باقي الفقرات كانت كاآليت: ) لرفع مكانتها يف اتمجتمع( 11 أدىن رتاة )الزوجني فقد حصلت عىل

(، وفقرة )حسن معاملة وتربية 3(، وفقرة )االفتخار بالزوجة( عىل رتاة )6فقد حصلت عىل رتاة )

(، وفقرة )يزيد إعجايب بها وتزيد من ثقتي فيها من ناحية التحدي 5األبناء( فقد حصلت عىل رتاة )

(، وفقرة )مناقشة األمور العائلية بناًء عىل أسس علمية( فقد 4إلنجاز( فقد حصلت عىل مرناه )وا

(، 7(، وفقرة )يزيد من التفاهم بيننا ويقلل من النزاعات ، حصلت عىل رتاه )2حصلت عىل رتاة )

ر الايت، ،وفقرة مساعدة زوجتي يف أمو  (5وفقرة التشجيع االيجايب من قال الزوج، حصلت عىل مرتاة )

(، وفقرة )تحسني 10(،وفقرة )رضا الزوج عن الدراسة( حصلت عىل مرتاه )5حصلت عىل مرتاه )

( ، 16(، وفقرة )ضامن حياة أمنة( حصلت عىل مرتاة )11اتمستوى االقتصادي( حصلت عىل مرتاة )

خربة  (، وفقرة )توظيف11وفقرة )ضامن مستقال الزوجة بحصولها عىل الشهادة( حصلت عىل مرتاه )

اتمرأة من خال  عملها(، وفقرة )الدراسة كانت اتفاقاً بيننا(، )وفقرة التخليط والتنظيم يف الايت(، 

 ( .11وفقرة ) التكامل بني الزوجني( حصلت عىل مرتية )

ضامن مستقال الزوجة 
 بحصولها عىل الشهادة

1 11 
   

توظيف خربة اتمرأة من 
 خال  عملها

1 11 
   

    11 1 الدراسة كانت اتفاقاً بيننا
    11 1 تالتخليط والتنظيم يف الاي

    11 1 التكامل بني الزوجني
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 الانود السلاية :

(، مام يد  عىل أنها 1نالحظ أن فقرة )إهام  يف شوؤن الايت( قد حصلت عىل أعىل رتاة )

 أكرب عدد من التكرارات، بينام حصلت فقرة )التأثريات السلاية عىل عدم االهتامم بالزوج( حصلت عىل

(، أما باقي الفقرات كانت كاآليت: فقرة )األعااء واتمصاريف اتمادية اتمتزايد( فقد 5عىل أقل رتاة )

(، وفقرة 3) (، وفقرة )العالقات االجتامعية قلت مع األقارب( حصلت عىل مرتاة6حصلت عىل مرتاة )

(، وفقرة )التعب واإلرهاق من خال  5)عدم التواجد معاً يف معظم األوقات( حصلت عىل مرتاة )

(، وفقرة )حصو  بعض اتمشاكل عندما 4تحقيق األهداف التعليمية والعملية( حصلت عىل مرتاة )

من األو (،  (، وفقرة )أصاحت عصاية أكرث2ألحظ بعض التقصري من قال زوجتي( حصلت عىل مرتاة )أ 

 (.5(، وفقرة )التأثريات السلاية يف عدم االهتامم بالزوج( حصلت عىل مرتاة )7فقد حصلت عىل مرتاة )

 من وجهة نظر األطفا  :لانود اإليجابية والسلاية نتائج اتمقابالت ل
 

 (12الجدو  )
 جدو  التكرارات و الرتب )االبناء(

 

  

التكرارا الانود اإليجابية
 ت

التكرارا السلاية الانود الرتب
 ت

 الرتب

اكتساب اتمعلومات اتمفيدة لألبناء 
 وتوعيتهم

5 1 
 انشغا  األم عن األبناء

5 1 

تحقيق مستوى معييش مرتفع 
 بعد التخرج

4 6 
عدم االنضااط بني 

 األوالد
5 6 

 االفتخار بوالدتة
4 3 

عدم الجلوس معنا 
 كالسابق

5 3 

 رفع مكانتها يف اتمجتمع
5 5 

ها أهم من تأيت دراست
 دراسة ابنائها

7 5 

تعويد األبناء عىل االعتامد عىل 
 النفس

5 4 
 نقص العاطفة والحنان

2 4 

التعويد عىل التعاون بني اإلخوان 
 والخوف عىل مصال  بعض

3 2 
أحيانا نشعر بالضياع 

 لعدم وجود األم
4 2 

متكني األبناء من اللجوء إىل 
 7 3 القدوة والعثور عليها

مع األم  عدم التفاعل
واللجوء لغري األم مام 

 يؤدي إىل تفكك الروابط

5 
 

7 
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 ة:الانود اإليجابي

كانت كاآليت: فقد كانت فقرة )أكتساب اتمعلومات اتمفيدة لألبناء وتوعيتهم( حصلت عىل أعىل 

(، 11فقد حصلت عىل أدىن مرتاة ) (، أما فقرة )الفرح والرسور عند عودة األم للايت(1مرتاة )

رة ( وفق6والفقرات التالية كانت )تحقيق مستوى معييش مرتفع بعد التخرج( حصلت عىل مرتاه )

(، 5(، بينام الفقرة )رفع مكانتها باتمجتمع( حصلت عىل مرتاة )3)االفتخار بوالدته( حصلت عىل مرتاة )

(، وفقرة التعويد عىل التعاون بني 4وفقرة )تعويد األبناء عىل االعتامد عىل النفس( حصلت عىل مرتاة )

من اللجوء إىل القدوة والعثور (، وفقرة )متكني االبناء 2اإلخوان عىل مصال  بعض حصلت عىل مرتاة )

( ،وفقرة )وصو  والديت إىل مستوى عا  من اتمعرفة والثقة( حصلت عىل 7عليها( حصلت عىل رتاة )

( ،وفقرة )مساعدة األم يف ترتيب 5(، وفقرة )االعتزاز بأمي أمام اصدقايئ(، حصلت عىل مرتاة )5مرتاة )

فقرة )الفرح والرسور عند عودة األم للايت( حصلت (، و 10األعام  كبرتيب غرفنا(، حصلت عىل مرتاة )

  (.11عىل مرتاة )

وصو  والديت إىل مستوى عا  من 
 5 3 اتمعرفة والثقة

عدم إيجاد الوقت 
 الكايف للرحالت البرفيهية

 والتنزه
5 5 

 االعتزاز بأمي أمام اصدقايئ

1 5 

عدم الحصو  عىل 
االحتياجات الالزمة كام 
نريد من حيث اللعام 

يف األوقات  واتملاس
 التي نريدها

3 5 

مساعد األم يف ترتيب األعام  
 كبرتيب غرفنا

 
1 10 

الخادمة سدت مكان 
األم يف كثري من األمور 
مام جعلني ال أشعر 

 بأهمية والديت

6 10 

الفرح والرسور عند عودة األم 
 للايت

 
1 

11 
 

ماما تشعر دامئا 
باإلرهاق والتعب 

 النفيس
6 11 
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 الانود السلاية :

(، وفقرة )عدم االنضااط بني األوالد( 1)انشغا  األم عن األبناء( حصلت عىل مرتاة ) كانت كاآليت: فقرة

ة أدىن مرتا (، أما فقرة ) ماما تشعر دامئا باإلرهاق والتعب النفيس( حصلت عىل6حصلت عىل مرتاة )

(، 3(. أما باقي الفقرات فكانت كالتايل: )عدم الجلوس معنا كالسابق( فقد حصلت عىل مرتاة )11)

(، وفقرة )نقص العاطفة والحنان( 5وفقرة )تأيت دراستها أهم من دراسة أبنائها(، حصلت عىل مرتاة )

(، وفقرة 2لت عىل مرتاة )(، وفقرة )أحيانا نشعر بالضياع لعدم وجود األم( حص4حصلت عىل مرتاة )

(، وفقرة 7)عدم التفاعل مع األم واللجوء لغري األم مام يؤدي إىل تفكك الروابط( حصلت عىل مرتاة )

(، وفقرة )عدم الحصو  عىل 5)عدم إيجاد الوقت الكايف للرحالت البرفيهية والتنزه( حصلت عىل مرتاة )

 (، وفقرة 5اس يف األوقات التي نريدها( يف اتمرتاة )االحتياجات الالزمة كام نريد من حيث اللعام واتمل

)الخادمة سدت مكان األم يف كثري من األمور مام جعلني ال أشعر بأهمية والديت(، حصلت عىل مرتاة 

 .(11(، وفقرة )ماما تشعر دامئا باإلرهاق والتعب النفيس( حصلت عىل اتمرتاة )10)
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  الفصل الخامس
 تمناقشة النتائج والتوصيا
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
سعت  هذه الدراسة لتعرف اآلثار االجتامعية واالقتصادية والنفسية اللتحاق النساء األردنيات 

العامالت بربامج الدراسات العليا عىل حياة أرسهن، وبعد استعراض النتائج اتمتعلقة بالدراسة تاني ما 

 ييل:

 تعلقة باإلجابه عن السؤا  األو :أوالً: مناقشة التنائج اتم

ما اآلثار االجتامعية اللتحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية 

 ؟من وجهة نظرهن، ووجهة نظر أزواجهنعىل حياة أرسهن 

ردنية ا يف الجامعات األتوصلت الدراسة إىل أن التحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العلي

يؤثر تأثرياً اجتامعيا إيجابياً يف حياة أرسهن االجتامعية، من وجهة نظر النساء العامالت ، ومن وجهة 

( التي توصلت إىل عدم وجود 1554نظر األزواج. وقد اتفقت هذه الدراسة مع نتيجة دراسة نعيسة )

ة وإنتاجية العمل ، وتوصلت هذه الدراسة إىل عالقة ذات داللة إحصائية بني الرضا النفيس لدى اتمرأ 

عدم وجود عالقة بني عالقات اتمرأة االجتامعية يف مجا  العمل وإنتاجية العمل لديها. كام اتفقت نتائج 

( التي توصلت إىل عدم وجود أية عالقة بني Albers,1982الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ألاريز )

 .في لدى كل من الزوجة والزوجالتوافق الزواجي والرضا الوظي

( التي توصلت إىل أن 1557وقد اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة سالمة )

أطفا  األمهات العامالت يرون أباءهم أكرث دفئا وأقل عدوانية وإهام ، من أطفا  األمهات غري 

ه ة الحالية يف ضوء متييز عينة هذالعامالت. وميكن تفسري هذا االختالف بني دراسة ) سالمة ( والدراس

 الدراسة التي احتوت عىل عينة جميعها من النساء ذوات التعليم العايل.
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( التي توصلت إىل دور األرسة بصفة 1555واختلفت هذه الدراسة الحالية مع دراسة الساملوطي )

( التي 1555ة اللاموي،)خاصة األم يف عملية التنشئة االجتامعية، كام اختلفت الدراسة الحالية مع دراس

توصلت إىل ان هناك أرتااطاً سلاياً بني خروج اتمرأة للعمل والرعاية الصحية النفسية لألطفا  ، كام 

ت الجتامعية لألطفا . كام اختلفاتوصلت إىل أن هناك عالقة سلاية بني خروج اتمرأة للعمل والرعاية 

إىل أن وجود مشكالت لدى أطفا  األمهات  ( التي توصلت1550الدراسة الحالية مع دراسة مشينش )

العامالت تتمثل برسعة الغضب، والتحدث بصوت مرتفع، والعصاية يف اتمزاج. وميكن أن ترد هذه 

النتيجة إىل أن أهم ما يدفع اتمرأة للعمل هو تأكيد ذاتها، فالرغاة يف اتمشاركة يف الحياة العامه، فشغل 

القتصادي لألرسة، وترى أن جامعة العمل تحقق للمرأة اإلحساس أوقات الفراغ، ومن ثم رفع اتمستوى ا

 بالكيان االجتامعي واإلحساس بقيمتها االجتامعية، وهذا يؤدي إىل ارتفاع يف مستوى العالقات اإلنسانية.

وميكن أن ترد النتيجة التي توصلت اليها الدراسة إىل أن  وجود أجواء الحوار الاناء القائم عىل 

 يف عدم وجود أثر فاعلضا من قال الزوج عىل التحاق زوجتة بالدراسات العليا له دور التفاهم والر 

سلاي اللتحاق الزوجة يف الدراسات العليا. كام ميكن أن ترد هذه النتيجة إىل التلور اتمجتمعي الرسيع 

ق يحقية وتل تحسني مكانتها االجتامعالذي جعل إكام  الزوجة للدراسات العليا متللااً رضورياً من أج

ذاتها. كام أن شعور اتمرأة باألمن واالستقرار والفخر بحصولها عىل مستوى عا  من التعليم يدفعها 

للقيام بواجااتها عىل أكمل وجه، ليك ال يشعر زوجها بتقصريها وانشغالها عن الايت، وهذا بدوره 

ترد هذه النتيجة إىل اتمستوى ينعكس إيجاباً عىل حياة أرستها من الناحية االجتامعية. هذا وميكن أن 

م يف يف الناحية االجتامعية. وأن اتمستوى الثقايف لأل  فاعلالتعليمي والثقايف لألرسة حيث يكون له أثر 

ظل التغريات التي طرأت علىاتمجتمع، واتمستجدات الحديثة تؤثر بشكل أو بآخر يف التحصيل الدرايس 

همة اتمرأة يف قوة العمل يحقق من جهة تلويرا ألوضاعها لألبناء بشكل إيجايب. إضافه إىل ذلك إن مسا

االجتامعية ، ومن جهة أخرى فهو مؤرش إيجايب عىل مدى إسهامها يف عملية اإلنتاج، ويف اتمحصلة 

 النهائية يحقق لها مكانتها ويلاي حاجاتها االجتامعية. 
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 ت، ومن ذوات التحصيلميكن أن ترد هذه النتيجة إىل أن غالاية النساء العامالت كن متزوجاو 

العلمي اتمرتفع ) دكتوراة، ماجستري( كام أنهن سعني لتحقيق عدد من األهداف أهمها إثاات قدرة 

اتمرأة عىل دخو  سوق العمل ، وتحقيق الذات والقدرة عىل اتمنافسة، والعمل عىل تغيري النظرة 

ن يف تأكيد اعتامدهن عىل أنفسه التقليدية للمرأة يف اتمجتمع بشكل عام وعند األرسة بشكل خا ، مع

 القيام بأعااء العمل واتمنز  معاً.

 -ثانياً: مناقشة النتائج اتمتعلقة باإلجابة عن السؤا  الثاين :

ما اآلثار االقتصادية اللتحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية 

 ؟وجهة نظر أزواجهنمن وجهة نظرهن، و  عىل حياة أرسهن

توصلت الدراسة إىل أن التحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا الجامعات األردنية، 

يؤثر تأثرياً اقتصاديا إيجابياً يف حياة أرسهن االقتصادية من وجهة نظر النساء العامالت، ومن وجهة نظر 

ساء يف عينة الدراسة يكنَّ عىل رأس أعاملهن،مام األزواج. وميكن أن ترد هذه النتيجة إىل أن الن

يستدعي أن ينفقن عىل دراستهن من مالهن الخا ،إضافة إىل أن معظم النساء يف يف عينة الدراسة هن 

لدخو  اتمرتفعة، وعليه فإن الرسوم ومتللاات الدراسة ال تؤثر يف الجانب --من العامالت، ذوات ا

رد هذه النتيجة إىل أن الحالة االقتصادية قد تكون دافعاً قوياً للمرأة االقتصادي بشكل كاري. وميكن أن ت

من أجل الدراسة، لتحصيل مكانة عالية يف عملها، وهذا يتم باالتفاق مع األرسة، مام ينعكس إيجاباً عىل 

ات جاآلثار االقتصادية لألرسة وليس سلااً. هذا وميكن أن ترد هذه النتيجة إىل أن األزواج من ذوي الدر 

العلمية العليا يشجعون زوجاتهم تمتابعة دراساتهن العليا للحصو  عىل مردود مايل عاٍ  يف اتمستقال ، 

وقد يكون دعم الزوج اتمتواصل لزوجتة دافعاً إيجابياً لتقدمها العلمي. فيقل معه التأثري السلاي 

اط ترد هذه النتيجة إىل ارتا اللتحاق اتمرأة بربامج الدراسات العليا يف الوضع االقتصادي. وميكن أن

الدخل باتمؤهل العلمي اتمرتفع )دكتوراه( دافعاً لسعى النساء لاللتحاق بالدراسات العليا لتحسني 

الوضع االقتصادي الذي سينعكس عىل الجاناني االجتامعي والنفيس. فيزيد ثقتها بنفسها، ويحررها من 

 بعض القيود االجتامعية القدمية.
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رأة العاملة يف اتمجتمع أحد اتمؤرشات التي تعرب عن تلور هذا اتمجتمع ومنوه وتجاوبه وقد ميثل وضع اتم

 مع متللاات العتر الذي تعيش فيه ،يف النواحي االقتصادية والسياسية والثقافية.

وقد يكون يف زيادة مشاركة اتمرأة يف سوق العمل إستغالُ  أفضل للاقات اتمجتمع، ودمج للجهود 

اه تحديث الدولة وتحقيق مكتساات للمرأة يف آن معا. مام يعني تغيرياً يف مكانتها التنموية باتج

 .األرسية، ويف منظومة القيم السائدة اجتامعياً 

 ثالثاً: مناقشة التنائج اتمتعلقة باإلجابة عن السؤا  الثالث:

يةعىل يف الجامعات األردن ما اآلثار النفسية اللتحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا

 ؟من وجهة نظرهن، ووجهة نظر أزواجهن حياة أرسهن

توصلت الدراسة إىل أن التحاق النساء األرنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات 

األردنية يؤثر تأثريً نفسياً إيجابياً يف حياة أرسهن النفسية من وجهة نظر النساء العامالت، ومن وجهة 

( التي توصلت إىل أن 1553ظر األزواج. وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من حمود)ن

النساء يتجهن نحو الدراسة من أجل إشغا  أوقات الفراغ، وقتل الروتني اليومي دون أن يكون لذلك 

تي ( ال1550تأثري سلاي يف حياة أرسهن. وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الصرييف )

توصلت إىل أن أطفا  النساء العامالت أكرث عدوانية من األطفا  الذين ال تعمل أمهاتهم. كام تتفق 

معها يف جانب آخر وهو أن أبناء األم العاملة يتمتعون بالثقة بالنفس واالستقاللية، وهذه مظاهر 

( التي توصلت إىل 1557إيجابية وليست سلاية لألرسة. وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة إبراهيم)

وجود فروق ذات داللة يف درجة التوافق النفيس االجتامعي والتوافق الدرايس لصال  أبناء األمهات 

 العامالت.

وميكن أن ترد هذه النتيجة إىل أن التحاق النساء يف برامج الدراسات العليا يكساهن الثقة 

 كام أن انتقا  أثر التدريب والتعليم داخلبالنفس مام سينعكس إيجاباً عىل األجواء النفسية لألرسة، 

اتمحارضة سينعكس عىل الايت فيشيع جو الحوار الاناء بجانايه: اإلرسا  واالستقاا  أي ينمي مهارة 

 االستامع.
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وميكن أن ترد هذه النتيجة إىل أن العمل يحقق آثاراً نفسية واجتامعية تتعلق باألهمية 

اتمرأة يعد سلوكاً إيجابياً سوياً، فهو يحميها من الوقوع يف أشكا   واتمكانة والشعور بالقيمة، فاشتغا 

السلوك اتمنحرف التي قد تنجم عن مخاوفها وشعورها بالضعف، فهي تحقق من خال  العمل ذاتها كام 

 أنه يعليها اإلحساس باألمن.

قوقها عيا لحوطايعي أن إسهام اتمرأة يف العمل الذي من شأنه أن يرفع مكانتها، ويجعلها أكرث و 

وذاتها يربز إرادتها ويظهر إمكاناتها، فتدرك اتمرأة العاملة الحاصلة عىل مستوى تعليمي عاٍ  أهمية 

مشاركتها يف صنع القرارات اتمختلفة سواء اتمتعلقة بشؤون األرسة أم غريها. وتدرك أيضاً اكرث من غريها 

 ة عدد أفراد األرسة.من النساء أهمية تنظيم األرسة واتمشكالت الناجمة عن كرث 

هذا وبينت الدراسة أن اتمرأة العاملة اتمتعلمة التي تقيض جزءا كاريا من حياتها يف مواقف 

العمل، تكتسب عادات فكرية توسع أفقها الذهني، وتجعلها أكرث ميالً تمن  أبنائها حرية التعاري مام 

 ينعكس عىل أفراد األرسة بشكل إيجايب.

اتمرأة مزيداً من الثقة بالنفس والشعور بإمكاناتها. كام ان للتعليم  وال شك أن التعليم يكسب

دوراً كارياً يف تنمية قدرتها العقلية، ورفع مكانتها يف اتمجتمع وهذا كله يسهم يف تحررها، ويف تغيري 

ضايف إ نظرتها إىل ذاتها، كام تفت  اتمجا  أمامها لاناء عالقات إيجابية وتلور معريف يدفعها إىل بذ  جهد 

لتحقيق مزيد من العلم والثقافة . فضال عن ذلك فإن التعليم قد يساعد يف التخلص من غربتها 

وضياعها النفيس ويوفر لها التحرر الفكري والحضاري. ويصقل شخصيتها ويلور تفكريها وأمناط 

 امً.وسلي سلوكها، وهذا يساعدها يف توجيه أطفالها وتوفري الظروف اتمناساه لنموهم منواً متوازناً 

ل اعهذا وقد بينت الدراسة أن األم اتمتعلمة تعرف كيف تدرب أطفالها عىل االستامع الف

، والتدقيق يف اتموضوع واستيعاب مضمونه، كام أنها أقدر من سواها عىل تعزيز الثقة ةة اتمتأنياءوالقر 

م اتمرأة يحدث ض أن تعلييف نفوسهم ومتابعة أنشلتهم البرفيهية وتوجيههم إىل النجاح اتمستمر. ويفبر 

تفاهامً مع الزوج بشكل أفضل. وياني عالقة وثيقة معه ، ويجعل منها أكرث درايه باتمشكالت والقضايا 

 التي تواجه أفراد األرسة ، وأكرث قدرة عىل تنظيم مناقشة اتموضوعات اتمختلفة.
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 عىل:  الذي ينص السؤا  الرابعن عرابعاً: مناقشة النتائج اتمتعلقة باألجابة 

راسات بربامج الد هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أستجابات اتمرأة األردنية العاملة اتملتحقة 

 ؟ تعزى اىل طايعة عمل اتمرأة العليا

أوضحت النتائج الخاصة بهذا السؤا  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للايعة 

 لمجاالت الثالثة معاً، تؤثر يف حياة أرستها.عمل اتمرأة يف كل مجا  عىل حدة وبالنساة ل

 وقد أشارت النتائج إىل ما يأيت:

تعزى ألثر طايعة عمل  (α0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 ( يف اتمجا  االجتامعي.0.375( عند مستوى داللة )0.553اتمرأة، حيث بلغت قيمة ت )

تعزى ألثر طايعة عمل اتمرأة،  (α0.05)ة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات دالل -

 ( يف اتمجا  االقتصادي.0.563( عند مستوى داللة )-0.505حيث بلغت قيمة ت )

تعزى ألثر طايعة عمل اتمرأة،  (α0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 ( يف اتمجا  النفيس.0.110ى داللة )( عند مستو 1.210حيث بلغت قيمة ت )

( تعزى ألثر طايعة عمل 0.04عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 ( يف االداة ككل.0.552( عند مستوى داللة )0.725اتمرأة، حيث بلغت قيمة ت )

 وميكن تفسري هذه النتيجة بالقو :

وبني التحاق اتمرأة حكومياً  أمأكان العمل خاصاً إن هناك تعاوناً ما بني رب العمل سواء 

بربنامج الدراسات العليا، وأنه متفهم ألمور اتمرأة ومتعاطف مع وضعها العميل والدرايس، كأن تكون 

ساعات العمل مناساة لتوزيع جهدها بني العمل والدراسة عىل أن تقيض كل جهدها للعمل بعد 

وأعلاها دفعة لألمام تمواكاة  لمها،عرأة عىل تقدمها بعملها و االنتهاء من دراستها،وهذا قد ساعد اتم

 تلورات العتر،مام كان له أثر إيجايب يف حياة األرسة.
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 خامساً: مناقشة النتائج اتمتعلقة باإلجابة عن السؤا  الخامس الذي ينص عىل:

مج بربا لتحقة ستجابات زوج اتمرأة األردنية العاملة اتماهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

 ؟تعزى اىل اتمستوى التعليمي للزوج  الدراسات العليا

 أوضحت النتائج الخاصة بهذا السؤا  اآليت:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى التعليمي لزوج اتمرأة العاملة يف اتمجالني النفيس  -

 ت التعليم متشابهة يف هذين اتمجالنيواالقتصادي . وهذا يعني أن استجابات األزواج يف جميع مستويا

. 

تعزى ألثر اتمستوى التعليمي  (0.04)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

وتعزى هذه  ( يف اتمجا  االجتامعي.0.35( عند مستوى داللة )3.335للزوج، حيث بلغت قيمة ف )

وى التعليمي )دبلوم فأقل(، و)أعىل من النتيجة إىل أن الفروق كانت دالة إحصائيا بني اتمست

بكالوريوس( لصال  اتمستوى التعليمي )أعىل من بكالوريوس(، مام يد  عىل أن أزواج النساء اتملتحقات 

بالدراسات العليا ذوي اتمستوى العايل، هم من الثقافة والوعي بحيث يعلي ذلك اتمرأة دفعة قوية 

مكانتها يف اتمجتمع بشكل عام، وأرستها بشكل خا . ويعتقد اللتحاقها بالدراسات العليا من أجل رفع 

أن الزواج من امرأة متعلمة من شأنه أن يساعد يف حل كثري من اتمشكالت التي تواجه الحياة الزوجية. 

ويجعل الرجل أكرث دميقراطية ورغاة يف التفاهم مع زوجته، وتقدير التحاقها بالدراسات العليا الذي قد 

ألرسة مستقااًل، حيث سيؤدي حصو  الزوجة عىل درجة عالية من العلم إىل تحسني يكون يف صال  ا

أوضاع األرسة ،وبالتايل شعور كل فرد فيها بالرضا حيا  ذلك ،من جميع النواحي اتمادية واالجتامعية 

ستمرار، اوالنفسية ،خصوصاً إذا أخذنا يف االعتاار أننا يف عامل رسيع التغري تتزايد فيه متللاات الحياة ب

مام يستدعي وجود أكرث من مورد مايل لألرسة . يساهم يف التخفيف عن الزوج، ويف مساعدتهاعىل تلاية 

حاجاتها من جياها الخا ، ويف الوقت نفسه سيعمل ذلك عىل إثراء مشاركتها يف تحمل مسؤولية 

  األرسة، مام سينعكس إيجاباً عىل حياة كل فرد فيها.
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 ئج اتمتعلقة باإلجابة عن السؤا  السادس:سادساً: مناقشة النتا

ما أبرز اآلثار اإليجابية والسلاية التي تراها فئات الدراسة الثالث: الزوجة، والزوج ، وبعض األبناء 

 اتمبرتاة عل التحاق الزوجة بربامج الدراسات العليا

 .)من واقع أسئلة اتمقابلة الشخصية(

 لزوجة:ن وجهة نظر اماآلثاراإليجابية والسلاية بالنساة  -1

 اآلثار اإلبجابية: -أ

توصلت الدراسة إىل أن التحاق اتمرأة العاملة بالدراسات العليا يحقق لها األمن يف اتمستقال، ويؤدي إىل 

تغيري نظرة اتمجتمع لها، ويزيد من ثقتها بنفسها، ويرثي من معلوماتها وخرباتها يف الحياة، باإلضافة إىل 

سع ثقافتها وتتخلص من اتملل والروتني اليومي، وتكتسب أساليب حديثة يف البربية أنها تحقق ذاتها وتو

آفاق جديدة للعمل أمام  ، مام ينعكس إيجاباً عىل أطفالها، كام يؤدي ارتفاع اتمستوى األكادميي إىل فت 

أنها أن ن شاتمتعلمة، ويحقق طموحها ويقلل من اتمشاكل األرسية التي تواجهها،وهذه اآلثار اإليجابية م

 تعود عىل األرسة بالنفع.

 

وترد هذه النتيجة إىل الجهد الذي تاذلة اتمرأة من أجل رفع مكانتها يف اتمجتمع، وتحقيق ذاتها وأثاات 

 أنها عىل قدر عا  من اتمسؤولية.

 اآلثار السلاية: -ب

ي يف صحة أثري السلاتوصلت الدراسة إىل انه قلت العالقات االجتامعية بني الزوجني، وضيق الوقت والت

الزوج، والتقصري يف رعاية األطفا  والزوج، والضغط اتمادي عىل األرسة، والتقصري يف األعام  اتمنزلية 

وكرثة اتمشاكل العائلية، وإهام  اتمظهر الخارجي وعدم متابعة برامج التلفزيون. وترد هذه النتيجة إىل 

ضيقاً  لديها، وهذا األمر مؤقت وسيزو  بعد انتهائها  انشغا  اتمرأة بالدراسات العليا مام يجعل الوقت

ًً عىل أرستها.  من برنامج الدراسات العليا الذي سينعكس إيجاباً

 من وجهة نظر الزوج :اآلثار اإليجابية والسلاية  -6
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 اآلثار اإلبجابية: -أ

  أوضحت الدراسة أن عمل اتمرأة ودراستها يؤديان إىل مشاركة الزوج لزوجتة يف األعام

اتمنزلية، وإىل زيادة دخل األرسة، ورفع مكانة اتمرأة يف اتمجتمع، كام يؤدي إىل شعور الزوج بالفخر 

ة اتمرأة يف تربية األبناء كام يساهم يف فت  أبواب اتمناقشة الدميقراطية بني يبزوجته، وإىل رفع كفا

ها يف العملية التعليمية، مام الزوجني. وترد هذه النتيجة إىل أن الزوج متفهم ألمور زوجته، داعم ل

 يكساها الثقة بالنفس والدعم اتمعنوى وهذا كله إيجايب لصال  الزوجة.

 اآلثار السلاية: -ب

تبركزالسلايات يف بعض اإلهام  يف شؤون الايت، وزيادة األعااء اتمادية، وضعف العالقات 

ء تحقيق األهداف التعليمية والعملية، االجتامعية ، وغياب األم عن اتمنز ، وشعور اتمرأة باإلرهاق أثنا

كام نالحظ وجود بعض اتمشاكل بساب التقصري من قال الزوجة ، وقد تصا  الزوجة أكرث عصاية، وأقل 

اهتامما بالزوج. وترد هذه النتيجة إىل انشغا  الزوجة بدراستها، وقلة الوقت لديها، وكرثة األعااء عليها 

يزو  مع انتهاء الربنامج الدرايس، وسينعكس إيجاباً عىل الزوج  ، لكن هذا األمر ليس دامئاً، وسوف

واألرسة بأكملها. وميكن القو  هنا أيضا إنه بالتفاهم اتمتااد  بني الزوجني وتنمية الشعور باإليثار 

 واتمسؤولية لدى كل منهام، سوف يتم القضاء عىل معظم هذه السلايات.

 أة ودراستها من وجهة نظر األطفا :اآلثار اإليجابية والسلاية لعمل اتمر  -3

 : اآلثار اإليجابية -أ

توصلت الدراسة إىل أن التحاق اتمرأة العاملة بربامج الدراسات العليا يساعدها عىل اكتساب 

معلومات جديدة، وتحقيق مستوى معييش مرتفع بعد التخرج، ورفع مكانتها يف اتمجتمع. ويؤدي إىل 

دهم االعتامد عىل النفس وعىل التعاون معها يف أعام  اتمنز . وترد هذه افتخار األبناء بأمهم، ، وتعوي

النتيجة إىل أن اتمرأة تعد نصف اتمجتمع، وهي قادرة عىل مواكاة التلورات الحديثة واتمستجدات يف 

عامل رسيع التغري والنمو. كام أنها رمز لإليثار وتحمل اتمسؤولية، لذلك نجدها قادرة عىل الجمع بني 

 ا والتحاقها بربامج الدراسات العليا، وحياتها األرسية.عمله
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 : اآلثار السلاية  -ب

من أهم اآلثار السلاية اللتحاق اتمرأة العاملة بربامج الدراسات العليا عدم االلتقاء مع األبناء 

اء أن نباستمرار، وأنها من وجهة نظرهم، ترى أن دراستها تأيت يف مقدمة اهتامماتها،إضافة إىل شعور األب

عمل اتمرأة ودراستها قد أثرا يف مشاعرها ودفء عواطفها تجاه أبنائها. وترد هذه النتيجة إىل إنشغا  

األم بالدراسة، وهذا الوضع ليس دامئاً، وسينتهي بانتهاء الربنامج الدرايس،  وتعود الرعاية الكافية 

 والدفء األموي لألرسة مرة أخرى.

إليجابية كانت أكرث تكراراً من اآلثار السلاية ، مام يشري إىل أن ويالحظ من النتائج أن اآلثار ا

التحاق اتمرأة العاملة بربامج الدراسات العليا ينعكس إيجاباً عىل حياة األرسة من وجهة نظر الزوجات، 

 والزوج ، واألبناء .

د تساب يف قوبالنساة لآلثار السلاية إنها ال تؤدي إىل حدوث الكثري من اتمشاكل العميقة التي 

تفكك األرسة ،بل إن هذه اتمشاكل قد تحل إذا تم التفاهم عليها بني أفراد األرسة، من منللق أن من 

حق اتمرأة أن تجد مكانتها باتمجتمع، وأن تسعى إىل أي تقدم وتلوير يساهم يف منوها، ويحقق ذاتها 

عىل عاتقها حل  ةسؤولية، آخذويؤدي إىل اإلرتقاء بها. وأعتقد ان اتمرأة هي التي تتحمل هذه اتم

اتمشكالت ومواجهة التحدي بقدرتها عىل التحمل والصرب والجلد الذي متتاز به، قادرة عىل الوصو  إىل 

أعىل اتمراتب إن أرادت ذلك ، وهي التي عملت عىل تلوير نفسها بنفسها. ، واتمرأة األردنية تتقدم 

يف اتمجتمع، وتسعى بعزم وإرصار لتنمية نفسها  بثاات وعزمية يف عملها وعلمها لبرفع من مكانتها

 إلضافيةألعااء اا وتحقيق ذاتها يف الايت والعمل، ومن خال  التحاقها بربامج الدراسات العليا، متحملة

 وسالحها يف ذلك اإليثار واللموح والصرب، مع الحفاظ عىل  لتحقيق ما تصاو إليه،

األرسة ، وتنرش يف أرجاء الوطن الحايب ليكون أجمل وأغىل  مشاعرها لتكون أكرث دفئاً وجامالً تنعم بها

 األوطان وأكرثها تلوراً وتقدماً.

إن النتائج التي توصلت اليها الدراسة باستخدام أسلويب االستاانه واتمقابلة الشخصية معاً تشري إىل 

نساء سية اللتحاق القتصادية والنفاالجتامعية واإل اإليجابية وجود اتفاق يف آراء العينة عىل اآلثار 

األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية يف حياة أرسهن، وقد أوضحت أن 

 اآلثار اإليجابية أكرث تكراراً ووضوحاً من اآلثار السلاية.
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 التوصيات واتمقبرحات
 
 ة األردنية بشكل خا .إجراء اتمزيد من الدراسات عن عمل اتمرأة ودراستها بشكل عام واتمرأ  -1

 دعم اتمرأة بالدراسات العليا ألنها أثات جدارتها يف تحمل أعااء العمل والتعلم . -6

سبراتيجية تعليمية خاصة بالتعليم العايل بتخريج أعداد متساوية، من الجنسني يف التخصصات اوضع  -3

 تمرأة تمواصلة تعليمها .اتمختلفة وفق متللاات سوق العمل والتعاون مع أصحاب العمل يف دعم ا

دعم اتمرأة األردنية وتشجيعها من قال الزوج وأفراد األرسة عىل االستمرار يف مواصلة دراستها العليا  -5

 حيث أوضحت الدراسة  الحالية أن اإليجابيات أكرث من السلايات.

ا م العايل حتى يكونو توعية األزواج من خال  برامج االعالم باهمية التحاق اتمرأة العاملة بالتعلي -4

 قتصادية   للوطن.اتمرأة والتنمية االجتامعية واإل  لها ودعامً يحقق يف النهاية طموح سنداً 

 

 أما الاحوث اتمقبرحة فهي:

 الشعور باتمسؤولية االجتامعية لدى اتمرأة األردنية العاملة اتملتحقة بربامج الدراسات  -1

 العليا.    

 ىل التكيف األرسي.ع  هاإلساءة للمرأة وأثر  -6

 صورة اتمرأة األردنية يف كتب األطفا . -3
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 تمالحـــقا
 

 (1اتملحق )
 جامعة عامن العربية للدراسات العليا

 كلية الدراسات البربوية العليا
 قسم اإلدارة البربوية واألصو 

 
 اتمحبرم--------------------------------األستاذ الفاضل الدكتور

 
 

 تحية طياة وبعد،
االقتصادية والنفسية اللتحاق النساء األردنيات االجتامعية و فتقوم الااحثة بدراسة بعنوان " اآلثار 

امعة يف ج العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية يف حياة أرسهن" لتقديم أطروحة
 عامن العربية كجزء من متللاات الحصو  عىل درجة الدكتوراه يف أصو  البربية .

ونظراً تما تعهده الااحثة لديكم من سعة اطالع ورؤية علمية واضحة، ترجو منكم التكرم بتحكيم أدايت 
 الدراسة وهام:

 األوىل : استاانة ) موجهة إىل األمهات العامالت الدارسات(
 لاقة اتمقابلة) موجهة إىل أبناء اتمرأة األردنية العاملة( اتملتحقة بربامج الدراسات العلياالثانية: ب

 علامً بأن اال ستجابات عىل األداة األوىل سوف تكون :
 

 ال أوافق -أوافق إىل حد ما –أوافق متاما
 

 واالستجابات عىل بلاقة مقابلة االبناء سوف تكون:
 يوجد ال –إىل حد ما  -إىل حد كاري  

 
 شاكرة لكم حسن تعاونكم إلثراء أدوات الدراسة.

 
 الااحثـة

 
 مريم الخالدي

 
استاانة الستلالع رأي النساء األردنيات العامالت اتملتحقات بربامج الدراسات العليا يف الجامعات 

 األردنية
 

 ------ال تكتب اسمك
 

  تحية طياة وبعد ،،،
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 وتقوم الااحثة بدراسة بعنوان:

االقتصادية والنفسية اللتحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف الجتامعية و ااآلثار 

الجامعات األردنية يف حياة أرسهن. وهي أطروحة الستكام  متللاات درجة الدكتوراه يف أصو  

 كل فقرة عىل البربية. وبهدف جمع الايانات أعدت الااحثة أداة الدراسة. وترجو منكم إبداء استجابتكم

 من فقراتها، وتزويدها باتمعلومات اتمللوبة يف حقل اتمعلومات العامة.

 

 مع الشكر والتقدير

 الااحثة:
 مريم الخالدي
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------------------- 
 القسم األو : بيانات شخصية

 ق عليك من بياناتأمام ما ينلا× ( الرجاء وضع عالمة ) 
 

 ماجستري        دكتوراه  الربنامج الدرايس للمرأة
 الوضع األرسي للمرأة                عزباء        متزوجة              مللقة          أرملة

 طايعة عمل اتمرأة         حكومي/ مؤسسة حكومية
 خا  / مؤسسة غري حكومية

 مهنة حرة
 ي للزوج :اتمستوى التعليم

 تعليم عاٍ           دبلوم مجتمع
 جامعي              ثانوي أو أقل

 
األداة األوىل: استاانة الستلالع رأي النساء األردنيات العامالت اتملتحقات بربامج الدراسات العليا يف 

 الجامعات األردنية.
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 القسم الثاين: فقرات االستاانة
 

 

 الجتامعيمحتويات فقرات اتمجا  ا الرقم
 أوافق
 متاماً 

 أوافق
إىل حد 

 ما

 ال
 أوافق

    قيض وزوجي وأوالدي معظم أوقات الفراغ معاً أ  1
    يشاركني زوجي يف األعام  اتمنزلية 6
    يتحاور زوجي يف الشؤون الحياتية اليومية 3
    شبرك مع زوجي يف ملالعة مواضيع معينةأ 5
    األرسة عايةيقع عىل عاتقي العبء األكرب من ر  4
    رسيتأ لرعاية  وازن بني وقت عميل والوقت اتمخصصأ  2
    يقدر زوجي الجهد الذي ابذله يف عميل 7
    أتحمل مسؤولية األعااء اتمنزلية وحدي دون مساعدة زوجي 5
    عااء اتمنزليةللقيام باأل نا وزوجي إىل االستعانة بخادمة أ  ألجأ 5
    تتاح يل للتقدم األكادميييعارض زوجي أية فر   10
    ال يوجد لدي وقت للزيارات االجتامعية 11
    ال يوجد لدي وقت للخروج من اتمنز  للنزهة مع أفراد األرسة 16

 محتويات فقرات اتمجا  االقتصادي الرقم
 أوافق
 متاماً 

 أوافق
إىل حد 

 ما

 ال
 أوافق

    أساهم يف متروف الايت 1
    عند رشاء الحاجيات الرضورية للايت أشارك من دخيل 6
    أخصص جزءا من راتاي الشهري لألقساط اتمالية اتمبرتاة عىل االرسة 3
    يقال زوجي مساعديت ألهيل ماديا إذا ما احتاجوا لذلك 5
    يحاساني زوجي عىل ما أنفقة من نقودي اتمخصصة من عميل 4
    ةيأخذ زوجي جزءاً من دخيل ألغراض أرسي 2
    نناقش أنا وزوجي ميزانية األرسة 7
    أنفق عىل أشياء خاصة يب دون استشارة زوجي 5
    ال أساهم نهائيا يف األعااء اتمادية لألرسة 5
    زوجي يساعدين يف اإلنفاق عىل دراستي 10
    عميل مرشوط باالنفاق عىل األرسة من راتاي الخا  يب 11
    دراستي ومساعدة زوجي يف شؤون األرسةأقوم باإلنفاق عىل  16



 39 

 

 

 

 محتويات فقرات اتمجا  النفيس الرقم
 أوافق
 متاماً 

 أوافق
إىل حد 

 ما

 ال
 أوافق

    يشعر زوجي بأهمية مسؤوليته يف رعاية األطفا  1
    عميل  ودراستي لهام تأثري سئ يف أطفايل 6
    عميل ال يقلل من حاي ورعايتي ألطفايل 3
    ي ال تقلل من حاي ورعايتي ألطفايلدراست 5
    أشعر أن عميل ودراستي يقلل من االنسجام العائيل 4
عميل ودراستي ينتج عنهام تسيب عند أطفالنا نتيجة عدم االهتامم الكايف  2

 بهم.
   

    خروجي للعمل والدراسة  يؤثر سلااً يف عالقتي بزوجي 7
واجااتهم اتمدرسية بصورة مرضية نتيجة أصا  أبنايئ غري قادرين عىل أداء  5

 عميل ودراستي
   

أشعر أنني أصاحت عصاية نتيجة لكرثة األعااء واتمسؤوليات نتيجة عميل  5
 ودراستي

   

    أشعر أن أطفايل غري راضني عن جمعي بني عميل ودراستي 10
    أشعر أنني أحقق ذايت من خال  عميل ودراستي 11
    الجتامعية تحسنت نتيجة الجمع بني عميل ودراستي.أشعر أن مكانتي ا 16
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 (6اتملحق )
 

استاانة الستلالع رأي  النساء األردنيات اتملتحقات بربامج الدراسات العليا يف الجامعات 
 األردنية عن آثار التحاقهن بربامج الدراسات العليا

 ال تكتب اسمك
 تحية طياة وبعد،

 
 :وتقوم الااحثة بدراسة بعنوان

والنفسية اللتحاق النساء األردنيات العامالت بربامج الدراسات العليا يف  االجتامعية واالقتصاديةاآلثار 
الجامعات األردنية يف حياة أرسهن. وهي أطروحة الستكام  متللاات درجة الدكتوراه يف أصو  

فقرة  استجابتكم عىل كل البربية. وبهدف جمع الايانات أعدت الااحثة أداة الدراسة. وترجو منكم إبداء
 من فقراتها، وتزويدها باتمعلومات اتمللوبة يف حقل اتمعلومات العامة.

 
 مع الشكر والتقدير

 الااحثة:
 مريم الخالدي
 القسم األو 

------------------------------------------------------------------------ 
 من بيانات أمام ما ينلاق عليك× ( الرجاء وضع عالمة ) 

 
 ماجستري        دكتوراة   الربنامج الدرايس للمراة

 الوضع األرسي للمرأة              عزباء          متزوجة            مللقة          أرملة
 طايعة عمل اتمرأة          حكومي/ مؤسسة حكومية

 خا  / مؤسسة غري حكومية
 مهنة حرة

 جاتمستوى التعليمي للزو 
 ثانوي أو أقل                             دبلوم مجتمع         بكالوريوس

 دبلوم عاٍ  بعد بكالوريوس               دراسات عليا
 
 

 القسم الثاين: فقرات االستاانة
إليجابية ا االجتامعيةاآلثار من نتيجة التحاقك بربامج الدراسات العليا إضافة إىل عملك، حددي موقفك 

 والسلاية اآلتية:
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 يف الخانة التي تعرب عن رأيك أمام كل فقرة(× )الرجاء وضع عالمة 
 

 
إليجابية ا االقتصاديةاآلثار من نتيجة التحاقك بربامج الدراسات العليا إضافة إىل عملك، حددي موقفك 

 والسلاية اآلتية:

 محتوى فقرات اتمجا  االجتامعي الرقم
 ينلاق
 متاماً 

 ينلاق
 إىل حد

 ما

 ال
 ينلاق

التحاقي بربامج الدراسات العليا أثر سلااً يف قضايئ وزوجي معظم أوقات  1
 الفراغ معاً 

   

    تقديرا لعميل ودراستي عام  اتمنزليةاأل يف يشاركني زوجي  6
    شبرك مع زوجي يف ملالعة مواضيع معينةأ 3
    أطفالنا يقع عىل عاتقي العبء األكرب من رعاية 5
    دراستي والوقت اتمخصص لرعاية أرسيتوازن بني وقت أ  4
    يقدر زوجي الجهد الذي أبذلة يف عميل ودراستي 2
    األعااء اتمنزلية وحدي دون مساعدة زوجي اتحمل مسؤولية 7
    عااء اتمنزليةللقيام باأل نا وزوجي إىل االستعانة بخادمة أ ألجأ  5
    تمشاركة أطفايل ألعابهم ال يوجد لدي وقت 5
    ال يوجد لدي وقت للخروج من اتمنز  للنزهة مع أفراد األرسة 10
    جة ما أقوم بهأشعر أن مكانتي االجتامعية تحسنت نتي 11
    يشجع زوجي أية فر  تتاح يل للتقدم العلمي 16
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 يف الخانة التي تعرب عن رأيك أمام كل فقرة(× )الرجاء وضع عالمة 
 

 
ة اآلثار النفسية اإليجابي من إضافة إىل عملك، حددي موقفك العليا نتيجة التحاقك بربامج الدراسا

 والسلاية اآلتية:
 يف الخانة التي تعرب عن رأيك أمام كل فقرة(× )الرجاء وضع عالمة 

 فقرات اتمجا  االقتصاديمحتوى  الرقم
 ينلاق
 متاماً 

 ينلاق
 إىل حد

 ما

 ال
 ينلاق

    يتحمل زوجي أعااء مالية إضافية تجاه األرسة نتيجة دراستي 1
    التحاقي بربامج الدراسات العليا أثر سلااً يف وضع األرسة االقتصادي 6
    أخصص جزءا كاريا من راتاي الشهري تمواجهة تكاليف دراستي 3
    يقال زوجي مساعديت ألهيل ماديا إذا ما احتاجوا لذلك 5
    يحاساني زوجي إذا أنفقت كثريا من ميزانية األرسة عىل دراستي 4
    تحدث خالفات بيني وبني زوجي حو  كيفية تتريف يف دخيل 2
    نتشارك أنا وزوجي يف ميزانية األرسة 7
    يأنفق عىل أشياء خاصة يب دون استشارة زوج 5
    ال أساهم نهائيا يف األعااء اتمادية لألرسة 5
    يساعدين زوجي يف اإلنفاق عىل دراستي 10
    دراستي مرشوطة باإلنفاق عىل األرسة من راتاي 11
    أقوم باألنفاق عىل دراستي باإلضافة إىل مساعدة زوجي يف متروف االرسة 16
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أستاانة موجهة ألزواج النساء األردنيات العامالت اتملتحقات بربامج الدراسات العليا الستلالع أرائهم 

 امج الدراسات العلياعن آ ثار التحاق زوجاتهم برب 

 ( يف اتمربع اتمناسب مقابل كل فقرة( ×برجى وضع اشارة) 

 دبلوم مجتمع         بكالوريوس   ثانوي أو أقل                اتمستوى التعليمي للزوج
 دبلوم عاٍ  بعد بكالوريوس                 دراسات عليا

  

 محتوى فقرات اتمجا  النفيس الرقم
 ينلاق
 متاماً 

 ينلاق
 إىل حد

 ما

 ال
 ينلاق

    رهم بالفخردراستي لها تأثري ايجايب يف أطفايل من ناحية شعو  1
    الجمع بني دراستي وعميل ال يقلل من حاي ورعايتي ألطفايل 6
    أشعر أن دراستي تفقد أرسيت االنسجام العائيل 3
    عميل ودراستي ينتج عنهام تسيب األطفا  5
    خروجي للدراسة يجعل زوجي يشعر بالغرية مني 4
 اتمدرسية بصورة مرضية بساب اصا  ابنايئ غري قادرين عىل أداء واجااتهم 2

 انشغايل عنهم بالعمل والدراسة
   

    أكون عصاية نتيجة كرثة األعااء واتمسؤوليات بساب عميل ودراستي 7
    وجودي خارج اتمنز  يضعف عالقتي بأبنايئ 5
    أشعر انني أحقق ذايت من خال  عميل ودراستي 5
    يل ودراستيأشعر أن زوجي غري راٍض عن جمعي بني عم 10
    أشعر أن ثقتي بنفيس أزدادت نتيجة دراستي 11
    أصا  زوجي أكرث نقداً يل نتيجة دراستي مام ييسء إىل حالتي النفسية 16



 91 

 

 

 

 محتوى فقرات اتمجا  االجتامعي الرقم
إىل 
د ح

 كاري

 إىل حد
 ما

 ال
 تأثري

    ازددت احبراما لزوجتي نتيجة التحاقها بربامج الدراسات العليا 1
    أصيات عالقتي بزوجتي بالفتور نتيجة خروجها للدراسة 6
    رغاة زوجتي يف إكام  دراستها العليا أدى إىل تحمسها لرعاية أطفالها 3
    ةليا آثارا إيجابية يف كافة أفراد األرس ترك التحاق زوجتي بربامج الدراسات الع 5
    أشعر انها بدأت تتكرب عيل بعد التحاقها بالدراسات العليا 4
    أشعر ان أحتكاك زوجتي باآلخرين أثر سلاا يف عالقتنا معاً  2
    ضعفت عالقة زوجتي بأطفالنا نتيجة قلة الوقت تمتابعة قضاياهم 7
     الدراسات العلياأشعر أن زوجتي ال تحتاج إىل 5
    أصاحت زوجتي ال تشاركني الجلوس تمشاهدة الربامج التلفزيونية 5
    ضعفت عالقتنا مع آلخرين نتيجة انشغا  زوجتي بالعمل والدراسة 10

 محتوى فقرات اتمجا  االقتصادي الرقم
إىل 
حد 
 كاري

 إىل حد
 ما

 ال
 تأثري

نتيجة التحاقها بربامج الدراسات قلت مساهمة زوجتي يف ميزانية األرسة  1
 العليا

   

    زادت األعااء اتمالية نتيجة التحاق زوجتي بربامج الدراسات العليا 6
    ارتفاع تكاليف دراسة زوجتي يؤدي إىل ضعف الوضع اتمادي لألرسة 3
    أقوم مبساعدة زوجتي يف دفع جزء من تكاليف دراستها 5
    يه من راتاها عىل الدراسةتنفق زوجتي كل ما تحصل عل 4
    أقوم بدفع تكاليف الخادمة من أجل مساعدة زوجتي يف أعام  الايت 2
    تقوم زوجتي بدفع جزء من راتاها للمساعدة يف النفقات األرسية 7
    نقلل من رشائنا الحاجيات األرسية نتيجة تكاليف دراسة زوجتي 5
    ها الدراسات العلياتحسن وضع زوجتي ماديا نتيجة إنهائ 5
    دراسة زوجتي ال تؤثر ماديا يف األرسة 10
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 محتوى فقرات اتمجا  النفيس الرقم
إىل 
حد 
 كاري

 إىل حد
 ما

 ال
 تأثري

    أشعرأن زوجتي ازدادت ثقتها بنفسها نتيجة دراستها 1
    قل اهتامم زوجتي بحاجايت العاطفية نتيجة خروجها للعمل والدراسة 6
    شعر أن زوجتي ازداد إحساسها بذاتها نتيجة خروجها تمتابعة دراستها العلياأ 3
كرثت اتمشاجرات بيني وبني زوجتي نتيجة بعد زوجتي عن الايت ساعات  5

 طويلة
   

ضعفت عالقتي بزوجتي نظرا لتراع األدوار داخل األرسة نتيجة التحاقها  4
 بالدراسة

   

     شعوري بالغضبقلة اهتامم زوجتي يب أدى إىل 2
يعاين أطفالنا من نقص يف الحب والحنان نتيجة انشغا  أمهم بالدراسة  7

 والعمل
   

    ال أرى أنه يجب أن أقوم برعاية األطفا  أثناء خروج زوجتي للدراسات العليا 5
    أاكون سعيدا بالجلوس مع أبنايئ أثناء خروج زوجتي للدراسة 5
    بالتعايل عىل نتيجة دراستها العليا الحظت أن زوجتي تشعر 10
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 (3اتملحق )

 بلاقة مقابلة خاصة بالزوجات العامالت اتملتحقات بربامج الدراسات العليا ، وأزواجهن وأبنائهن:
 خا  بالزوجات: -1

 ما أبرز اآلثار اتمبرتاة عىل التحاقك بالدراسات العليا بالنساة لك؟
 

 
 آثار سلاية

 
 آثار إيجابية

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 
 

  
 
 

 
 



 92 

 

 خا  بالزوج: -6
 

 ما أبرز اآلثار اتمبرتاة عىل التحاق زوجتك بالدراسات العليا بالنساة لك؟
 

 
 آثار سلاية

 
 آثار إيجابية
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 خا  باألبناء: -3
 بالدراسات العليا، وكذلك األشياءاذكر يل األشياء الجيدة التي حدثت يف حياتك بعد التحاق والدتك 

 التي تعتقد أنها سيئة:
 

 األشياء الجيدة األشياء السيئة
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 (5ملحق )

 قامئة بأسامء السادة اتمحكمني الذين عرضت عليهم االستاانة يف صورتها األولية
 

 
  

 الرقم االســـم االســـم العمل
 -1 أ. د. إبراهيم نارص أصو  تربية ية/الجامعة األردنيةكلية العلوم البربو

 -6 أ. د. نعيم جعنيني أصو  تربية كلية العلوم البربوية/الجامعة األردنية
 -3 أ. د.عاد الرحمن عدس علم نفس كلية العلوم البربوية/جامعة عامن العربية
 -5 س مهديد. عاا أدارة تربوية كلية العلوم البربوية/جامعة عامن العربية
 -4 أ. د. حسن الحياري أصو  تربية كلية العلوم البربوية/جامعة عامن العربية
 -2 د. تيسري الخوالدة أصو  تربية كلية العلوم البربوية/جامعة عامن العربية
 -7 أ.د. دال  ملحس أصو  تربية كلية العلوم البربوية/الجامعة الهاشمية

 -5 د. يزيد السورطي أصو  تربية هاشميةكلية العلوم البربوية/الجامعة ال
 -5 د. حنان العناين علم نفس اللفولة كلية العلوم البربوية/جامعة الالقاء التلايقية
 -10 د. خولة الحديدي أصو  تربية كلية العلوم البربوية/جامعة الالقاء التلاقية
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