
التي تواجه الطالبة الجامعية المتزوجة والتربوية االجتماعية المشكالت

 "ا  نموذج"كلية التربية جنزور 
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 البحث : ملخص  

على دراسة  االجتماعيةيهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى تأثير العالقات      

وتحديد تأثير دراسة الطالبة الجامعية المتزوجة  خاصة،الطالبة الجامعية والمتزوجة 

على قيامها بأدوارها المنزلية وتحديد مدى قدرة تأثير الطالبة الجامعية على التوفيق 

في هذا البحث المنهج الوصفي للتعرف على  انالباحث استخدمبين أدوراها المتعددة. 

مة هذا المنهج األكثر مالءجة ويعتبر المشكالت التي تواجه الطالبة الجامعية المتزو

عينة عشوائية وهي العينة التي يختار فيها  اختيارعلى  انلطبيعة البحث. اعتمد الباحث

من أفراد العينة من مجتمع الدراسة األصلي من إجمالي الطالبات  100 انالباحث

النتائج،  عدد من. توصل البحث إلى جامعة طرابلسالمتزوجات بكلية التربية جنزور 

، جتماعيةهمها خروج الطالبة الجامعية للدراسة له أثر سلبي على عالقاتها االمن أ

وذلك بسبب انشغالها أغلب الوقت فى الدراسة بالجامعة أو مراجعة الدروس والمذاكرة 

 وذلك ،في البيت. ومعظم األزواج يساعدون أو يشجعون زوجاتهم في أمور البيت

وفي النهاية  .عية تؤهلها للعمل المناسبوالحصول على شهادة جام تعليمهن استكمال

التوصيات والمقترحات للبحوث المستقبلية. عدد من

 :مقدمة ال

 المرأةن به ي، تستعوريا ال يستهان بهمرا ضرالمرأة في وقتنا الراهن أ صبح تعليمأ     

، جدا   لدراستها الجامعية أمر مهم المرأةفي مواجهة مصاعب الحياة المختلفة، وإكمال 

المجتمعات أثرت هذه  التي تطرأ على واالقتصاديةوالثقافية  االجتماعيةومع التغيرات 

ة وبطبيعة الحياة وسنحيث لم يقف التعليم حائال دون زواجها .على الزواج  التغيرات

 .للمجتمع االستقرارفتحقق ، مل مسيرة من قبلها في هذه الحياة، تتزوج لتكهللا في كونه

لمتزوجة تقع عليها مسؤوليات كثيرة منها ما يتعلق بشؤون الزواج فالطالبة الجامعية ا

، وإذا ما أضفنا إلى ذلك مسؤوليات تربية األبناء وإدارة شؤون البيتومنها ما يتعلق ب
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ولكي تستطيع ( 1)التي تعيشها، واالقتصادية االجتماعيةالدراسة الجامعية واألوضاع 

التوفيق بين حياتها الدراسية كطالبة وحياتها الزوجية كزوجة وأم البد من توفر بعض 

المتعددة  بأدوارهاالتي تساعدها على القيام  واالقتصاديةالعوامل النفسية واألسرية 

يقوم بأدوار . وقد ال توفق في القيام بأدوارها ما لم يكن بجانبها زوج المكلفة بها بنجاح

ف عن كاهلها الكثير من المشاكل والذي قد يساعدها على تحقيق التحصيل تخف

 اجتماعيوبالمثل وجود الطالبة الجامعية المتزوجة في وسط فيه الدراسي المرغوب 

ي قضايا أخرى ف استثمارهاخال من المشاكل الزوجية ويوفر لها مساحة يمكن 

 .(2)الدراسة إحداها

 : مشكلة البحث

ن المتاعب والمشاكل التي متختلف شدة معاناة الطالبة الجامعية المتزوجة       

، فهناك القيام بها المرأةبات التي يلزم ، فقد يحصل تضارب في األدوار والواجتواجهها

، ، إضافة إلى البحوثواالمتحاناتة الدراسة الموزعة على الواجبات الدراسي مسؤولية

. لديها أطفال ة ال سيما إذا كانيوهناك الواجبات المنزلية واألسر

، إذ تمثل الوالدة فترة الحمل وبعد لفترات التي تعاني منها المرأة هيلعل اصعب ا   

ن منعطفا  خطيرا  للطالبة الجامعية المتزوجة، في هذه الحالة تعاني من هاتان الفترتا

، فقد يظهر التقصير في مما يجعلها تقصر في أحد ادوراها عدم توافر الوقت الكافي

وقد يظهر ( 3) االجتماعيةا أو بيتها أو في عالقاتها زوجها أو أبنائه تجاهواجباتها 

تغيب عن حضور المحاضرات أن فتضطر إلى  ،التقصير في دراستها ومستقبلها

، كل هذه بات واألدوار الملقاة على عاتقهالشعورها بالعجز أمام الكم الكبير من الواج

تجعل الطالبة المتزوجة تعاني من تعب جسدي قد يؤثر على توازنها الضغوطات 

ما في الحياة الزوجية أو الفشل ويؤدي بها إلى الفشل إواالجتماعي،  واالنفعاليالنفسي 

في الدراسة . 

:تساؤالت البحث

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دراسة الطالبة الجامعية المتزوجة -1

 ؟ االجتماعيةوتأثيرها على عالقتاها 

تزوجة ــ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دراسة الطالبة الجامعية المـ 2   

؟ والقيام بأدوارها المنزلية
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دراسة الطالبة الجامعية المتزوجة ــ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ـ 3   

  ؟ والتوفيق بين ادوارها المتعددة

 : أهمية البحث

نظرا  لحاجتنا إلى المزيد من الدراسات والبحوث التي تسعى لتحديد أهم المشكالت     

 الجامعية المتزوجة خاصة ومنها :التي تواجه الطالبة 

هم في الجامعية التي من شأنها أن تسبة التي تواجه الطالالمشكالت اإللمام بأهم ــــ 

  .وضع البرامج والخطط المناسبة من أجل مساعدتها على تحصيلها الدراسي

كالت في مسيرة الطالبة الجامعية تناول األسباب والعوامل المؤدية إلى ظهور المش ــــ

ذه ية بهالتدابير الوقائ إتخادخاصة بالدراسة والتحليل يساعد المختصين في  المتزوجة

 .الظاهرة ووضع الحلول لها

 :البحث أهداف

الجامعية  على دراسة الطالبة االجتماعيةالتعرف على مدى تأثير العالقات ــــ 1 

 .المتزوجة خاصة  

 . جة على قيامها بأدوارها المنزليةسة الطالبة الجامعية المتزوـــ تحديد تأثير دراـ2 

على التوفيق بين أدوراها المتزوجة تحديد مدى قدرة تأثير الطالبة الجامعية ـــ  3 

 المتعددة.

  : مصطلحات البحث

هي كل لظواهر السلبية التي تصادف الطالبة الجامعية :  المشكالت االجتماعية

والتي قد تعيق استمرارها بالدراسة. مثل التزامات البيت. واألبناء. المتزوجة 

   األسرية.والعالقات 

ة المتزوجة الجامعي ةعاني منها الطالبي جميع المشاكل التي تهالمشكالت التربوية: 

الكتب والمراجع. صعوبة المواصالت. بالدراسة الجامعية. مثل نقص  التحاقهاثناء أ

  .المبني الجامعي

يقصد بها كل طالبة بالمرحلة الجامعية متزوجة وملتحقة المتزوجة: الطالبة الجامعية 

 بالدراسة. 
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   : الدراسات السابقة

حول اآلثار  (4( جامعة سبها ليبيا.)2003دراسة رحمة ميالد خير محمد ) -1 

. وقد دوارها األسرية بمدينة سبهااالجتماعية والنفسية لعمل المرأة المتزوجة على أ

تأثير عمل المرأة في مستوى أدائها ألدوارها األسرية. توصلت الدراسة إلى أن هناك 

يؤثر عمل المرأة على اهتمامها بزوجها من حيث عدم تمكنها من مشاركته اهتماماته 

ومشاكله وانزعاج بعض األزواج من شكوى زوجاتهم حول مشاكلهن في العمل. كما 

على مستوى كشفت النتائج أن أغلب النساء العامالت يؤثر عملهن خارج المنزل 

أدائهن لألعمال المنزلية بسبب عدم حصولهن على الوقت الكافي لجل تلك األعمال 

. محاولة أغلب األمهات التغلب ببرنامج منظم لشؤون البيت وعدم تمكنهن من االحتفاظ

على األثر الذي يحدثه عملهن خارج البيت على اهتمامهن بأطفالهن وذلك بتعويضهن 

 عن ساعات غيابهن عنهم.

تحت عنوان  .(5)جامعة عينةشمس.مصر (2009دراسة هناء المرصفي ) -2

"النجاح في السياق المهني ومكانة المرأة داخل األسرة "وقد توصلت  إلى أن النظام 

السياسي والتوجيه األيديولوجي للدولة قد يساعد على نجاح المرأة المهني، وقد يحد أو 

يقف كمعوق أمام نجاحها. كما توصلت إلى أن النظام األسري يلعب دورا  اساسيا  في 

المهني. على الرغم من اكتساب المرأة الناجحة مهنيا  ألدوار جديدة فإنها نجاح المرأة 

ما زالت تهتم بدورها التقليدي كربة بيت. قد تواجه المرأة الناجحة صراعا  إذا شعرت 

 بأنها أكثر نجاحا  من الزوج. 

فاعلية  .(6)جامعة االقصى فلسطين( 2010دراسة عطاف محمود أبوغالي) -3  

ها بضغوط الحياة لدى الطالبات المتزوجات في جامعة األقصى فلسطين. الذات وعالقت

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط سالبة بين فاعلية الذات وضغوط 

ن ضغوطات األبناء جاءت في كما بينت الدراسة أالحياة لدى الطالبات المتزوجات. 

انية ثم الضغوطات بة الثالمرتبة األولى بينما ضغوطات الزوج جاءت في المرت

 يرا  جاءت الضغوطات االجتماعية. االقتصادية وأخ

الرضا  (7)السعودية.( 2011دراسة الخرعان، هيا بنت إبراهيم عبد العزيز ) -4  

الزواجي وعالقته بالمساندة االجتماعية . عينة من الطالبات المتزوجات ، جامعة أم 

نتائج الدراسة على وجود عالقة موجبة بين الرضا  أكدتالقرى، السعودية وقد 

 الزواجي والمساندة االجتماعية، كما يمكن إمكانية التنبؤ بالرضا الزواجي والمساندة

بالمساندة  وهذا يعني أن الزواج يتأثر .الزوجاالجتماعية من األهل واألصدقاء و
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ومنخفضات المساندة قات في الرضا الزواجي بين مرتفعات ور. وتوجد فاالجتماعية

قات في ورسنوات. كما توجد ف 5 ج لصالحاالجتماعية تعزى الختالف مدة الزوا

األبناء )طفل الرضا الزواجي وعدد األبناء والمرحلة الدراسية. جاءت لصالح عدد 

 قات بالرضا الزواجي جاءت لصالح الفصول المتقدمة.ورواحد( وكذلك توجد ف

 : لى الدراسات السابقةعالتعقيب 

من خالل ما عرض من دراسات سابقة والتي تناولت جميعها المرأة المتزوجة    

من جهة  كموظفةالعاملة وبعض المشاكل التي تعترضها أثناء تأدية عملها  وخاصة

وربة بيت من جهة أخرى، وخاصة من المحيطين من حولها. فقد كانت الدراسات ذات 

، كما كان لنتائجها النتائج المتوصل إليهاو من حيث المنهج المتبعاهمية للبحث الحالي 

    ليه من نتائج.األثر الواضح من خالل ما توصلنا إ

    : المنهج المستخدم في البحث

للتعرف على المشكالت  التحليلي في هذا البحث المنهج الوصفي انستخدم الباحثا     

مة لطبيعة األكثر مالءجة ويعتبر هذا المنهج التي تواجه الطالبة الجامعية المتزو

بيعة الظاهرة بهدف الحصول ط، ذلك ألنه يستهدف الحقائق الراهنة المتعلقة بالبحث

ومن األدوات المستخدمة في البحث المصادر  (8) على معلومات كافية ودقيقة

بها  استعانالسابقة التي  الدراسات وأيضا، بطبيعة البحثالمكتوبة ذات العالقة 

  .ستبانةالا واستمارة، انالباحث

 :حدود البحث

كلية  ثلة في مكان إجراء البحث حيث كاناشتمل البحث على الحدود المكانية والمتم   

 التربية بجنزور.

 .م2016/ 2015جراء البحث فقد كانت العام أما فترة إ

  :تيار العينةخمجتمع الدراسة وا

حيث  ،الجامعية المتزوجةالبة التي تواجه الط المشكالتالبحث إلى معرفة  يسعى    

بلغ  فقدجات في كلية التربية جنزور وزالبحث جميع الطالبات المتمجتمع  يشمل

 .طالبة 400الكلية ما يقارب إجمالي الطالبات المتزوجات في 

 

45



 
 

 :عينة البحث

 الباحثانالعينة التي يختار فيها  عينة عشوائية وهي اختيارعلى  انعتمد الباحثا    

تعميم النتائج على المجتمع كله  نستطيعمجتمع الدراسة األصلي لكي أفراد العينة من 

جمالي الطالبات المتزوجات من إ طالبة( 100لدراسة عبارة عن )وقد كانت عينة ا

 وذلك ليسهل تحديد النسبة المئوية لجوانب البحث..بكلية التربية جنزور

   :الخصائص العامة لعينة البحث

 ( يوضح عينة البحث1رقم )الجدول 

 النسبة العدد العمر عند الزواج

18 7 7% 

19 26 26% 

 %67 67 فما فوق 20

 %100 100 المجموع

ن معظم عينات البحث من الطالبات ( أ1يتضح من الجدول رقم )    

الجامعيات المتزوجات قد تزوجن في سن العشرين فما فوق وقد يرجع 

 على وشك التخرج ا  من الفتيات يتزوجن وهنالسبب في ذلك إلى أن كثير

سن الثامنة الطالبات المتزوجات في  واقلهن .حتى ال يضيعن فرص الزواج

هن عن مواصلة الدراسة وكذلك نه يعيقة، ألنهن ينظرن للزواج على أعشر

في سن مبكرة من العمر وكذلك  مور زواج بناتهنء األوليارفض أغلب أ

  .في مراحل مبكرة من الدراسة الجامعية

 ( يوضح سكن عينة البحث 2الجدول رقم )                     

 النسبة العدد مكان السكن

 %81 81 مستقلة

 %19 19 مع أهل الزوج

 %100 100 المجموع

أن معظم عينات البحث يعشن في سكن مستقل عن اهل  ( 2يتضح من الجدول رقم)

متزوجة من العوامل الزوج ، وهذا يوضح أن السكن المستقل للطالبة الجامعية ال

، ليات أقلن السكن المستقل يعني مسؤو، حيث إلدراستها استكمالهاالمساعدة على 

وبات زوج متفاهم لصع ، خصوصا  مع وجودرك مع أهل الزوجمقارنة بالسكن المشت

 .دراسة زوجته
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 عينة البحث وتوزيعها حسب الفصول الدراسية( يوضح 3الجدول رقم )              

 النسبة العدد الفصل الدراسي

 %3 3 األول

 %4 4 الثاني

 %5 5 الثالث

 %8 8 الرابع

 %3 3 الخامس

 %9 9 السادس

 %30 30 السابع

 %20 20 الثامن

 %18 18 ما بعد الثامن

 %100 100 المجموع

 

كانت ت للطالبات المتزوجاالغالبة  أن النسبة 3يتضح من الجدول رقم     

 ا  ائقوهذا ال يمثل ع، من التخرج هنلفربللتخرج وذلك في السنوات األخيرة 

 ظم األهالي يفضلون أن تدرس. وأن معالدراسي في نظرهن على تحصلهن

من الفصول الدراسية قبل زواجها وخاصة في الفصول  ا  عددبناتهن 

 ، حتى ال تتعرض بناتهنت النسبة الغالبة في ذلكوالتي أتالمتقدمة 

للضغوط التي تحدث نتيجة عدم القدرة على التوفيق بين الدراسة 

 ليات الزواج.وومسؤ

 البحث عينةلدى ء ( يوضح عدد األبنا4الجدول رقم )                             

 النسبة العدد عدد االبناء

 %56 56 ال يوجد

1 35 35% 

2 5 5% 

3 4 4% 

 %100 100 المجموع

ن الطالبات ان النسبة الغالبة مبناء الطالبات الجامعية عدد أ 4يتضح من الجدول رقم    

لديهن أطفال فقد  اللواتي% أما 56بلغت نسبتهن  إذ .طفالالمتزوجات ليس لديهن أ

47



 
 

األمر  .ت في مراحل متقدمة من الدراسةوهذا يدل على أن زواج الطالبا % 44بلغن 

طفال والذي تراه بعض لديهن فرصة لتكملة الدراسة في عدم وجود األالذي يجعل 

 .نه يعيقهن على مواصلة الدراسةالمتزوجات أ

 :  تحليل البيانات

والنسب التكرارية من خالل اإلجابة عن فقرات صائي حاألسلوب اإل الباحثاناستخدم   

 و ال.االستبيان بنعم أ

 بعد الزواج مسألة ضرورية ( يوضح تعليم المرأة 5رقم )الجدول                        

 النسبة التكرار فئة اإلجابة

 %90 90 نعم

 %10 10 ال

 %100 100 المجموع

بعد الزواج مسألة  المرأةرأت أن تعلم ن النسبة الغالبة أ 5يتضح من الجدول رقم 

ؤهلها للحصول ت. والحصول على الشهادة ضرورية لحماية مستقبلها ومستقبل أطفالها

 بها الحياة. على فرص عمل تواجه

ضح أن العادات والتقاليد تؤثر سلبا  على مواصلة الدراسة بعد ( يو6الجدول رقم )      

 الزواج 

 النسبة التكرار اإلجابةفئة 

 %72 72 نعم

 %28 28 ال

 %100 100 المجموع

أن العادات والتقاليد ال  تشير إلىأن معظم عينات البحث  6يتضح من الجدول رقم 

. هذا األمر يرجع مرأة المتزوجة لدراستها الجامعيةتزال تؤثر سلبا  على مواصلة ال

، الزواج هو البيتبيعي للمرأة بعد إلى نظرة المجتمع ألجيال عديدة أن المكان الط

 .بزوجها وأطفالها واالهتمامحيث واجباتها المنزلية 
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راسة يؤدي إلى تفاقم المشكالت ( يوضح خروج المرأة إلى الد7الجدول رقم )        

 سرية والمجتمعيةاأل

 النسبة التكرار اإلجابةفئة 

 %35 35 نعم

 %65 65 ال

 %100 100 المجموع

 

أن خروج المرأة  تشير إلىيتضح من الجدول السابق أن أغلب عينات البحث     

 استقاللية، ويرجع ذلك إلى أن يؤدي إلى تفاقم المشكالت األسريةالمتزوجة للدراسة ال 

اتفاق  وأيضا، سريةفي السكن يقلل من تلك المشاكل األمعظم الزوجات مع ازواجهن 

 .الطالبة لدراستها بعد الزواج لاستكمايتم بين أهل الزوج والزوجة على 

يوضح األفضل للمرأة أن تكمل تعليمها قبل ( 8دول رقم )جال 

 الزواج

 النسبة التكرار اإلجابةفئة 

 %92 92 نعم

 %8 8 ال

 %100 100 المجموع

 

يتضح من الجدول السابق أن النسبة الغالبة حول األفضل للمرأة أن تكمل تعليمها قبل 

التوفيق بين الدراسة وشؤون وهذا دليل على أنه قد  تواجه صعوبات في عدم الزواج 

 . البيت

على الزوج من حيث  ا  دراسة المرأة الجامعية تأثيرأن ل( يوضح 9الجدول رقم )        

 اليومية احتياجاتهتلبية 

 النسبة التكرار فئة االجابة

 %53 53 نعم

 %47 47 ال

 %100 100 المجموع
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دوار المرأة في البيت وأثناء الدراسة ، ا  بين أهناك توفيقيتضح من الجدول السابق أن 

دما . وخصوصا عنن في هذه األمور المتعلقة بالبيتبين الزوجي التفاهموهذا راجع إلى 

 .تكون الطالبة على وشك التخرج

 ( يوضح مساعدة الزوج في القيام ببعض األعمال المنزلية 10الجدول رقم )             

 النسبة التكرار فئة االجابة

 %67 67 نعم

 %33 33 ال

 %100 100 المجموع

 

مور التي تحافظ على كيان من األلزوجته يتضح من الجدول السابق أن مساعدة الزوج 

. وهذا يعطي للزوجة مساحة أكبر سرةخر في بناء األمنهما يكمل اآلن كال األسرة أل

 ستكمالها.بدراستها وا االهتمامحتى تتمكن من 

 امعيات المتزوجات على التوفيقبعض الطالبات الج يوضح عجز( 11الجدول رقم )

 بين الدراسة وشؤون األسرة 

 النسبة التكرار اإلجابةفئة 

 %69 69 نعم

 %31 31 ال

 %100 100 المجموع

 

الجدول السابق أن النسبة الغالبة من المبحوتاث رأت أن بعض الزوجات يتضح من     

، فالدراسة الجامعية تحتاج إلى فيق بين الدراسة وبين شؤون البيتيعجزن عن التو

، فالتوفيق بينهما يحتاج إلى همة عالية أكبر إلى وقتالبيت تحتاج  ر وإدارةفراغ كبي

لتي رأت أن عمل ميالد واراسة رحمة د ذل الجهد وهذا يتفق مع ما توصلت إليهوب

 دوارها األسرية .المرأة يؤثر على أ
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لجامعية المتزوجة من ضغوطات جسمية ( يوضح معاناة الطالبة ا12الجدول رقم )

 جتماعية بسبب كثرة األدوارونفسية وا

 النسبة التكرار اإلجابةفئة 

 %81 81 تعم

 %19 19 ال

 %100 100 المجموع

رأت أن الطالبة الجامعية المتزوجة  العينةفراد السابق أن غالبية أتضح من الجدول ي

رة األدوار فالغالبية منهن تصاب بسبب كث واجتماعيةتعاني من ضغوط جسدية ونفسية 

زوج . ولكن في وجود العودة للبيتالضغوطات أثناء الدراسة أو  هذه نتيجة باإلرهاق

ضا وجود أهل . وأيهذه الضغوطات حدهلظروفها يقلل من  متفُهم لزوجته ومقدر

 د من كل هذه الضغوطات.. يحمتفهمين لوضعها وأقارب

 تباعسة على الرضاعة الطبيعية للطفل وايوضح تأثير الدرا( 13الجدول رقم )      

 الرضاعة الصناعية 

 النسبة التكرار فئة اإلجابة

 %33 33 نعم

 %11 11 ال

 %44 44 المجموع

من الجدول السابق يتضح أن الغالبية من عينة الدراسة رأت أن الدراسة لها تأثير 

وذلك ألن الرضيع يحتاج إلى الرضاعة في  ،على رضاعة الطفل الطبيعيةسلبي 

حيانا  ولساعات بة للدراسة كل يوم أوبخروج الطال ،وقات منتظمة ومتقاربة كل يومأ

الصناعية ليتم إشباع رغبات الطفل يوميا من . تلجأ األمهات إلى الرضاعة طويلة

وهذا يتفق مع دراسة رحمة ميالد التي رأت أن خروج المرأة للعمل يؤثر على  ،الغذاء

 .مهات إلى الرضاعة الصناعيةالرضاعة الطبيعية للطفل وتتجه األ

 الدراسي( يوضح تأثير وجود األبناء على الدراسة والتحصيل 14الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابةفئة 

 %34 34 نعم

 %10 10 ال

 %44 44 المجموع
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التي لديهن أبناء ليتضح من الجدول السابق أن معظم الطالبات الجامعيات المتزوجات ا

، حيث أن وجود األبناء يعني بشكل على أن وجود األبناء يؤثر على دراستهنيؤكدن 

 الدراسي. . وبالتالي يقل تحصيلهاأدوار المرأة وزيادة مسؤولياتها وآخر زيادة

 : نتائج البحث

 :لى النتائج التاليةإ حثاالبتوصل   

، وذلك االجتماعيةخروج الطالبة الجامعية للدراسة له أثر سلبي على عالقاتها ــــ 

والمذاكرة في راجعة الدروس ت فى الدراسة بالجامعة أو ماوقأغلب األ انشغالهابسبب 

 .البيت

 استكمالدون أو يشجعون زوجاتهم في أمور البيت على معظم األزواج يساعــــ 

 تعليمهن.

. وبسبب لى التوفيق بين أدوارها المتعددةخروج المرأة للدراسة يحد من قدرتها عــــ 

 .ونفسيا   واجتماعيا ضغطا جسدياكثرة االدوار وتراكمها مما يسبب لها 

. هايؤدي إلى تقصيرها في رعاية أبنائ المتزوجة للدراسةالجامعية خروج  الطالبة ــــ 

 .هات وكثرة خروجها للدراسة وعدم بقائها في البيت بجوار ابنائوذلك لضيق الوق

  : التوصيات

التأكيد على أهمية الدراسة الجامعية بالنسبة للمرأة سواء أكانت متزوجة أم غير ـــ 

  .متزوجة ، كما يجب

التأكيد على أهمية حصول المرأة على الشهادات العليا كونها أهم األسلحة في ــــ 

 مواجهة مصاعب الحياة.

ة  إكمال زيادة نشر الوعي بين أواسط األهالي والشباب المقبلين على الزواج بأهميـــــ 

ا ا زيادة مستواههم همينم، وأن التعليم يفيدها من جانبين المرأة تعليمها الجامعي

 .كنها من الحصول على وظيفة مناسبة، والحصول على شهادة عليا تمالفكري والثقافي

الطالبة الجامعية المتزوجة،  ت والكليات بالمشاكل التي تواجهأن تهتم إدارة الجامعاــ ـ

 المشاكل التي تواجهها أثناء الدراسة .  معرفةلها  يتسنىحتى 
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والكليات المختلفة ظروف الزوجة الجامعية  أن يقدر أعضاء هيئة التدريس بالجامعةــ 

 .الدراسة الستكمال ، والعمل على تشجيعهاة بشكل أكبرالمتزوج

 : المقترحات

مية التعليم أهو، تعليم المرأة أهميةإقامة المحاضرات والندوات التي تتحدث عن ــ ـ

 . الشهادة الجامعية بالنسبة للمرأة، وقيمة الجامعي بالنسبة لها

 لحقيقية التي تؤدي إلى تدني مستوىالدراسات  الميدانية عن األسباب ا عملـــ ـ

  .المتزوجة خاصة  تحصيل الدراسي للطالبة الجامعية ال

زوجة للدراسة الناتجة عن خروج المرأة الجامعية المت اآلثارعمل دراسات عن ـــ ـ

 .على الزوج واألبناء

 حتىأن تهتم الجامعة بظروف الطالبات المتزوجات خاصة وتقدير تلك الظروف ـــ ـ

 العملية التعليمية بنجاح.  نتواكب
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