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اإلشكالية 

 جوهر الخلل فى العالقة بين العمل واالسرة

 الخلللل فللى جللوهرع هللو تعللارض بللين قللوى السللوق فللى م  ومللة

ةالتشغيل وقوى التضامن االجتماعى فى الم  ومة العائلي

 يةتغزو بما يجعلها تتحكم فى مصير الحياة الشخصقوى السوق

 ولويلة تقاوم الضغوط االقتصادية كى تعطلى  قوى التضامن االجتماعى

ل لألسللرة علللى العمللل  و خلللت مسللاحة تفاوضللية للتسللوية بللين العملل

واالسرة



اإلشكالية 

ثمة تحديات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بهذع االشكالية
اعلدة ال مو االقتصادى لن يتحقت دون وجلود ق: من ال احية االقتصادية

سكا ية  شطة ومتحررة من قيود المشاركة االقتصادية 

للى ب اء رصيد من ر س المال البشرى قادر ع: من ال احية االجتماعية

العمل واال تاج لن يتم دون وجود حياة عائلية مستقرة 

 عدم التوازن بين العمل واألسرة  اهرة عالمية
 قائملللة فلللى كثيلللر ملللن المجتمعلللات عللللى اختالفهلللا اجتماعيلللا وثقافيلللا

واقتصاديا وسياسيا 

معللات السياسللات التواز يللة بللين العمللل واالسللرة ليسللت تللر  فللى المجت

ن المتقدمللة بللل هللى ضللرورة لتحقيللت الت ميللة المسللتدامة فللى كثيللر ملل

.المجتمعات



اإلشكالية 

ةا تشار ال اهرة عالميا ساهم فى ت وع السياسات التواز ي
 هذا يفيد فى فهم اوجه التشابه واالختال  بين تجارب الدول

 هذع اإلشكالية مهم فى  مرينخليجيا بشأن المطروح الجدل:

 الحاجللللة لفهللللم مللللدى اقتللللراب السللللياقات الخليجيللللة وابتعادهللللا  عللللن

سرةاألطروحات الغربية فيما يتعلت بمحددات التوازن بين العمل واال

 ملللا باالجتماعيلللة والثقافيلللة واالقتصلللادية اإلدراك الجيلللد للخصوصلللية

تحقيلت المالئمة للمجتمعات الخليجية بشلأنيساهم فى تحديد الخيارات 

واألسرةالتوزان بين العمل 



اإلشكالية 

 ن  فكر معا فى على ضوء ذلك يتعين :

 االختال  العميت بين السياق الغربى والسياق الخليجى  وجه

 وتقييم جدواهاالمطروحة عالميا طبيعة السياسات

 ن يمكللن  ن تشللكل  ساسللا لحللوار ثللرى بللياسللتخالد دروس مسللتفادة

رح الخبللراء وصلل اع السياسللات فللى الللدول الخليجيللة بمللا يفيللد فللى طلل

ة المطروحلاإل سلا ية التجلارب وجهة   لر خليجيلة تضلا  إللى رصليد 

عالميا بشأن سياسات التوزان بين االسرة والعمل



محددات السياق الغربى 



محددات السياق الغربى 

 الخلل الديموجرافى

 ضع  الروابط األسرية بفعل الفردية

 ولويات م  ومة الرفاع االجتماعى 

تجذر المساواة ال وعية فى ب ية التشغيل



مثلث الخلل الديموجرافى فى الغرب

الخلل 

الديموجرافى 

الشيخوخة السكا ية 

ا خفاض الخصوبة  قد قوة العمل 



الخلل الديموجرافى 

لشيخوخة السكا ية ا

 السكان كبار السن تزايد حجم

2004عام % 4•

2050عام % 11.4مرات لتصل الى ثالثة تتضاع  سو  •

 معدل ال شطين اقتصاديا مقابل كبار السن

2015عام 1–2.5فى الستي يات   ، 1–4•

 معدل إعالة كبار السن
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الخلل الديموجرافى 

قد قوة العمل 

2004عام % 67.2•

2050عام % 56.7الى سو  تقل لتصل •

 ا خفاض الخصوبة

2014طفل لكل إمر ة  عام 1.58•

2012س ة 30إلى 2002س ة 25ارتفاع سن المراة ع د اال جاب من •



الخلل الديموجرافى 

 تائج هذا الخلل 

 ارتفاع  فقات رعاية كبار السن

 بل تطلعات  وربا فى المستقبضع  الطاقات البشرية  عن الوفاء

 وقوع الغرب فى مأذق الخيار المر بين:

 فتح باب الهجرة مع مشكالت الت وع الثقافى

وج  و إعادة االعتبار لألسرة فى برامج ت موية بعيلدة الملدى ملع تلداعيات خلر

المراة من سوق العمل



هشاشة الب اء األسرى 

 شلللكال بديللللة للحيلللاة العائليلللة و هلللور تراجلللع مكا لللة األسلللرة 

الج سيةوالزواج والعالقات 

 وتزايد معدالت الطالقشيوع التحرر الج سى

 والحرية المتمثلة فى ازدياد االهتمام باالستقالليةال زعة الفردية

ليللة الشخصللية والسللعادة الشخصللية علللى حسللاب الواجبللات العائ

ودون االكتراث بقيم التضحية من  جل اآلخرين

 ة ال كعضللو فللى  سللرتعامللل السياسللات العامللة مللع المللواطن كفللرد

.عليه التزامات  حوها

 لللألدوار الموروثللة إلللى  دوار تحللرر المللراة مللن القيللود العائليللة

جديدة مكتسبة



 ولويات م  ومة الرفاع االجتماعى

 مريلللة لتقليلللل الفلللوارق الطبقيلللة والعتحقيلللت العداللللة االجتماعيلللة

وال وعية والعرقية والدي ية فيما يتعلت بجودة الحياة

 مبللد  عدالللةمللن ا طالقللا :العدالللة التوزيعيللة والعدالللة اإلجرائيللة

تحملللل  عبلللاء بلللرامج الرفلللاع بحسلللب مسلللتويات اللللدخل وعداللللة 

وصللللول جميللللع المللللواط ين لبللللرامج الرفللللاع دون تمييزكضللللمان 

االستقرار االجتماعى واالقتصادىلتحقيت 

 ل لضمان التوزيع العادل للموارد والخدمات لكلدور الدولة كم  م

السلكان وضللمان تمويلل عللادل لبلرامج الرفللاع ملن خللالل م  ومللة 

ضريبية محكمة



المساواة ال وعية الب ائية

 ا لللدماج الملللراة فلللى سلللوق العملللل بموجلللب : المسلللاواة الب ائيلللة

ديةواالقتصللااالجتماعيللة المكاسللب التللى حققتهللا ل يللل الحقللوق 

ة بحيللث  صللبح وجللود المللراة فللى سللوق العمللل ضللرورة اقتصللادي

ة كثر من كو ه  مطلبا  سويا البراء الزمة من الهيم ة الذكوري

 شللكل  صللبحت ت:ضللارة اقتصللاديا فللى التشللغيل الفجللوة ال وعيللة

ضررا اقتصاديا على قوة العمل المت اقصة  صال

 المعضلللة المطروحللة فللى الغللرب تتمثللل فللى :معضلللة المسللاواة

وج كي  تزيد الخصلوبة دون خلر: البحث عن إجابة لسؤال محير

المراة من قوة العمل؟؟



الجدل حول المساواة فى الغرب

ة الخلللل بللين العمللل واالسللر: المسللاواة فللى األدوار: االتجللاع األول

ر ة راجع إلى الخلل فى التوزيع ال وعى للألدوار عللى حسلاب المل

ئلية، والحل يكمن فى اشتراك الرجل والمر ة معا فى االعباء العا

الخلللل بللين العمللل: المسللاواة فللى قيمللة  ى عمللل: االتجللاع الثللا ى

ور واالسرة  اتج علن التفرقلة ال وعيلة ال الملة بلين العملل الملأج

رة والحل يكمن فلى ضلرو. والعمل الم زلى الرعائى غير المأجور

بلاء اال تفقد الملر ة حقوقهلا فلى العملل الملاجور بفعلل تحملهلا ألع

العمل االسرى وان تم ح مزايا مسا دة لها 



الجدل حول المساواة فى الغرب

المساواة فى اإلعالة : اإلتجاع الثالث:

عاللة الخلل بين العمل واالسرة  اتج عن التفرقة ال وعية فى اإل .

والحللل يكمللن فللى مشللاركة الرجللال وال سللاء الكاملللة فللى اإلعالللة 

وهلللذا يقتضلللى مشلللاركة فلللى العملللل الملللاجور والعملللل الرعلللائى 

بله شريطة  ن يتحول العمل الرعائى إلى عمل ماجور ايضا يعمل

الرجل او المراة خارج الم زل

ى هذا ما يعر  بإعلادة االعتبلار للعملل غيلر الملأجور بتحويلله إلل

عمل ماجور 

وملة يتم تمويل تكلفلة العملل الرعلائى ملن الرجلال وال سلاء والحك

و صحاب األعمال



محددات السياق الخليجى



محددات السياق الخليجى

الخلل الديموجرافى

الفجوة بين االقتصاد والمجتمع

الم  ومة التكافلية

الفجوة ال وعية



مثلث الخلل الديموجرافى فى الخليج

الخلل 

الديموجرافى 

اختالل التوازن بين 

السكان المواط ين 

والوافدين

 قد قوة العمل 

من المواط ين 

ا خفاض الخصوبة 

بين المواط ين



الخلل الديموجرافى 

اختالل التوازن بين السكان المواط ين والوافدين

 الوافدين مقار ة بالمواط ينالسكان تزايد حجم

2004مليون  سمة فى كل دول الخليج عام 51.3•

دول م هم وافدين ،  سبة الوافلدين تفلوق السلكان الملواط ين فلى  ربلع% 62•

دية خليجية وهلى االملارات والكويلت وقطلر والبحلرين ، وتقلل فقلط فلى السلعو

.وعمان



الخلل الديموجرافى 

اختالل التوازن بين السكان المواط ين والوافدين

يترتب على ذلك وضعا مزدوجا فى السياسات العامة

الخطللاب الرسللمى يميللل الللى اعطللاء األولويللة للسللكان المللواط ين فللى توزيللع•

المللوارد والخللدمات ومزايللا الحمايللة االجتماعيللة بي مللا الواقللع يشللير الللى دعللم 

الدولة شبه الكامل لكل السكان بال استث اء

اغلب الدعم يذهب الى الوافدين مما يرفع تكلفة السياسات االجتماعية •

دين شللعور المللواط ين بللأن ثمللار الت ميللة الت ميللة ومسللا دة الدولللة تللذهب للوافلل•

واليبقى للمواط ين سوى البطالة والفقر خاصة بين الفئات الهشة



الخلل الديموجرافى 

 خلل ب ية التشغيل

 قد قوة العمل الوط ية 

من القلوة العامللة بحسلب بيا لات % 67العمالة األج بية تستحوذ على •

2008

% 83بلالبحرين ، و% 74بالسعودية ، و% 52العمالة األج بية تمثل •

فى قطر % 94بالكويت ، 



الخلل الديموجرافى 

 خلل ب ية التشغيل

 معدل البطالة بين المواط ين ارتفاع

% 12ارتفاع معدل البطاللة بلين الملواط ين فلى كلل دول الخلليج تمثلل •

% 28فلللى االملللارات ، و% 24فلللى عملللان و% 23فلللى الكويلللت ، و

فى السعودية% 30بالبحرين ، و

% 28معللدالت البطالللة بللين اال للاث مرتفعللة فللى كللل دول الخللليج بللين •

%  35و



الخلل الديموجرافى 

 خلل ب ية التشغيل

 وجود سوق عمل م قسم

سيطرة  مط االقتصاد الريعى على العمل الحكومى •

ية وجود قطاع خاد  اشئ اليقوى على الشراكة مع الدولة فى الت م•

اخللتال   للرو  العمللل بللين الحكومللة والقطللاع الخللاد خاصللة فيمللا •

يتعلت بااالمان والحماية االجتماعية

وجود قطاع من العمل الرعائى المأجور  للوافدين داخل  طاق األسرة•



الفجوة بين االقتصاد والمجتمع

 وجلللود   لللام اقتصلللادى حلللديث ومعلللولم ملللع بقلللاء قلللوة التقاليلللد

ماعيةاالجتالمجتمعية المحاف ة فى الحياة العائلية والت شئة 

مالمح التقليدية بارزة فى اربعة م اهر:

 احترام األسرة

 المراة محور ب اء األسرة

القيود العائلية على حركة المراة فى المجال العام

المرجعية الدي ية فى قضايا المراة واألسرة



الفجوة بين االقتصاد والمجتمع

 احترام األسرة

كيلللان تقليلللدى فلللى مجلللال الت شلللئة والتلللدرج ال لللوعىاألسلللرة •

والعمرى

تلله تح للى األسللرة بللاحترام كبيللر وتللرتبط بللادراك المللواطن لهوي•

لهويلة العربية واإلسالمية والخليجية وشعورع بال قاء المطللت ل

فى  ل االستقرار العائلى بعيدا عن المؤثرات الخارجية

حترام روابط االسرة الممتدة والروابط القبلية ا•

احتللرام قلليم الطاعللة والللوالء واألبويللة و ولويللة الللذكور علللى •

اإل اث واحترام كبار السن



الفجوة بين االقتصاد والمجتمع

 المراة محور ب اء األسرة

االعتقلللاد بلللان المكلللان الطبيعلللى للملللراة هلللو بيتهلللا و والدهلللا •

. و سرتها 

و ا يميل الخطاب اللدي ى اللى تكلريس بقلاء الملراة فلى بيتهلا صل•

لكرامتها وعفافها



الفجوة بين االقتصاد والمجتمع

القيود العائلية على حركة المراة فى المجال العام

تللأثيرا قويللا علللى اختيللارات اإل للاث لمجللاالت االسللرة تمللارس •

.والعملمحددة فى التعليم 

ه للاك ضلللغوط عائليلللة وثقافيلللة تفلللرض عللللى الملللر ة الحمايلللة•

الذكورية والبقاء قريبة من  سرتها 

ن مللن األسللر القطريللة يفضلللون لب للاتهم العمللل فللى  مللاك% 80•

عمل قائمة على الفصل بين الج سين



الفجوة بين االقتصاد والمجتمع

المرجعية الدي ية فى قضايا المر ة واألسرة

الملر ة كثير من ال اس  فى إدراكهم للفروق بين الرجل ويست د •

إللللى  ن اللللدين يللل د صلللراحة عللللى  ن الرجلللل هلللو المملللول 

لألسرةالرئيسى 

يلدا  ورغم  ن القلوا ين الرسلمية فلى مع لم دول الخلليج تشلكل ق•

إال  ن الشلللريعة، علللى حركلللة الملللر ة اسلللت ادا إلللى مبلللاد  فلللى 

داخللل تفسللير تلللك القللوا ين وتطبيقهللا يختللل  مللن بلللد آلخللر و

الدولة الواحدة 



الم  ومة التكافلية 

لرفلاع  ملط االسياسات العامة جعل الطابع التكافلى على سيطرة •

اعيلة السائد فى مجتمعات الخليج يرتكز على مفهلوم الدوللة الر

.  هم التى تتكفل برعاياها وتتصر  فى شئو هم بال يابة ع

كل مللن المتوقللع  ن يشللاللل فط، لمللا بعللد حقبللة التخطلليط  للل فللى •

رامج كبيرا  مام الدولة فلى تمويلل  ى بلالم  ور التكافلى عائقا 

ى جديللدة فللى السياسللات االجتماعيللة مللالم تللتم  تلللك البللرامج فلل

للدولةإطار دور اجتماعى جديد 



الفجوة ال وعية 

يميلة بملا مكاسب تعلالخليجية حققت المر ة :مكاسب فى التعليم •

يم يفللوق  حيا للا الللذكور فللى معللدالت االلتحللاق واسللتكمال التعللل

.األميةومحو 

ن فللإرغللم مكاسللب المللر ة التعليميللة، :خسللائر فللى سللوق العمللل •

مقابللل % 9بللل  2012اإل للاث المتعلمللات عللام معللدل بطالللة 

للذكور % 0.4



2015ال وعية فى دول الخليج ، الفجوة 

الترتيبالمؤشر العالمىالدولة

0.646117الكويت

0.646119االمارات

0.645122قطر

0.644123البحرين

0.605134السعودية

0.604135عمان
Source: "The global gender gap report 2015. 10th Anniversary Edition" World Economic Forum, 2015 .



الفجوة ال وعية 

:تفاوت الفجوة فيما بين دول الخليج •

طللر بقاالقتصللادىفللى الفجللوة ال وعيللة فللى ال شللاط ا خفللاض •

وتفاقمها فى السعودية ، 

،ى قطر فى الكويت واتساعها فبالتعليمالفجوة ال وعية تحسن •

فللى السياسلليةوالمشللاركة الصللحةالفجللوة ال وعيللة فللى تحسللن •

. اتساع هاتين الفجوتين فى قطرمقابل ُعمان واإلمارات 



ليجىالفروق بين السياقين الغربى والخ



المجتمعات الخليجيةالمجتمعات الغربية

الشيخوخة السكا ية
خلل التركيب السكا ى بين المواط ين 

والوافدين

خلل ب ية التشغيلا خفاض قوة العمل 

عمل رعائى مأجور داخل االسرةعمل رعائى مأجور خارج األسرة

ا خفاض معدل الخصوبةا خفاض معدل الخصوبة

الفجوة بين االقتصاد والمجتمع شيوع الحداثة 

قوة الروابط االسرية والقيم العائلية هشاشة ب اء االسرة بفعل الفردية

التكافل االجتماعىالرفاع االجتماعى

الفجوة ال وعيةالمساواة ال وعية الب ائية

حضور المراة فى الشأن األسرىحضور المراة فى المجال العام



الفروق بين السياقين 

ل يعتمد عللى وجلود قلوى للملر ة فلى سلوق العملالغربى الطرح •

اهم البحللث عللن تسللوية بللين العمللل واألسللرة بمللا يسللويسللتهد  

فلللى رفلللع معلللدالت الخصلللوبة دون  ن تفقلللد الملللر ة مكاسلللبها 

. االقتصادية ودون  ن يحدث تمييز ضدها

قلللوى للملللر ة فلللى الب لللاء يعتملللد عللللى وجلللود الطلللرح الخليجلللى •

سلوق الملر ة فلىسياسات تفاوضية لتمكين األسرى ويستهد  

.إلحاق الضرر باألعمال الم زلية ورعاية االطفالدون العمل 



الفروق بين السياقين

الطرح الخليجىالطرح الغربى

ب سياسات اجتماعية فى العمل تص

لصالح االسرة دون إلحاق الضرر 

بالعمل

سياسات اجتماعية فى العمل 

ة واالسرة تعمل لصالح تمكين المر 

دون الحاق الضرر باالسرة 



سرةبدائل لسياسات التوفيت بين العمل واال



بدائل لسياسات العمل واالسرة

اإلعالة الذكورية

اإلعالة التوافقية

 التشاركية اإلعالة

اإلعالة المتكافئة



بدائل لسياسات العمل واالسرة

اإلعالة الذكورية

ود  مللط تقليللدى فللى تقسلليم العمللل ذو طللابع ذكللورى قللائم علللى وجلل

ل  سرة ذات معدل إعالة مرتفع أل هلا تعتملد فلى األسلاس عللى عائل

األسلرة ، مقابلل  ن خلارج واحد وهو فى الغاللب اللذكر اللذى يعملل 

األطفالتتفرغ المر ة لألعمال الم زلية ورعاية 



بدائل لسياسات العمل واالسرة

اإلعالة التوافقية

المزدوجلة ، حيلث يعملل الرجلل طلول اإلعاللة يعتمد هذا ال مط على •

الوقلت ملع تحملل  عبلاء رعايلةبعلض الوقت مقابل  ن تعمل المر ة 

،األطفال وكبار السن والمرضى والمعاقين  فى األسرة

ن ملن ومرو ة فلى التشلغيل لكلى تلتمكهيئات تتلقى المر ة دعما من •

الجمع بين العمل بأجر والعمل الرعائى



بدائل لسياسات العمل واالسرة

اإلعالة التشاركية

يعتمد هذا ال مط على عمل الزوجين طول الوقت خلارج األسلرة ملع •

بقاء العمل فلى   شلطة الرعايلة ملن خلالل مؤسسلات تعملل فلى هلذا

مللن خللالل األسللرة وعلللى فقللات العمللل الرعللائى دفللع ويللتم المجللال، 

.قدر استطاعتها المادية

هللذا اللل مط   لله قللد يحللرم األب للاء مللن التواصللل المباشللر مللع يعيللب •

ة والديهم ، ويحرم الزوجين من االستمتاع بمشاعر األبلوة واألمومل

.فى مراحل مبكرة من حياة األطفال



بدائل لسياسات العمل واالسرة

اإلعالة المتساوية

هذا ال مط  يعمل الرجل والملر ة عللى قلدم المسلاواة بلأجر كاملل فى •

ى وبساعات عمل  قل ويشتركان معلا فلى تحملل مسلئوليات العملل فل

كالهما يرعى / كالهما يعمل .المأجورةالرعاية األسرية غير 

هلللذا الللل مط اقصلللى درجلللات المرو لللة فلللى العملللل ووجلللود يتطللللب •

ضلمان تشريعات ت د على ذلك بما يلزم  صحاب األعملال بت فيلذع ل

عملهلم حقوق المشتغلين وعدم التمييز ضدهم بسبب تقليل سلاعات

.  و االجازات التى يحصلون عليها لرعاية اطفالهم



معايير تقييم البدائل 



معايير تقييم البدائل 

األخذ بعين االعتبار محددات السياق الخليجى وليس الغربى•

د اقلرار مراعاة السياقات الوط ية المختلفة فيما بين دول الخليج ع •

حزمللة ملللن السياسللات التواز يلللة تشلللكل  ساسللا مشلللتركا لكلللل دول 

مجلس التعاون الخليجى 

مراعللاة  مللوذج الرفللاع الللذى   طلللت م لله والللذى يمثللل م لللة لكللل •

:السياسات التوافقية
تكلون هل  قبل بالرفاع الليبراللى اللذى يطللت الع لان لقلوى السلوق فلى  ن

؟ فاعلة فى تطبيت  ى سياسات اجتماعية توزان بين االسرة والعمل

ية ؟ هل  قبل بالرفاع التشاركى الذى يذهب فقط للفئات األولى بالرعا

رامج هللل  قبللل برفللاع الديمقراطيللة االجتماعيللة الللذى يتلليح للدولللة تقللديم بلل

للرفاع للجميع بشرط  ن يتحمل تكلفتها الجميع ؟



معايير تقييم البدائل 

قيلت مقترحة مع معلايير تحاجتماعية مراعاة  ن تتوافت  ى سياسة •

:وتشملالت مية المستدامة 

شمول الحماية االجتماعية•

اال تاجية الطاقات تعزيز•

والخدمات والتوزيع العادل للموارد •

و صللحاب األعمللال األسللرة  والدولللة بللين اال جللاب عبللاء عمليللة توزيللع •

والمؤسسات الداعمة للتضامن االجتماعى



دروس مستفادة 



دروس مستفادة

ة فقللط داخللل األسللرللليس كعمليللة اجتماعيللة اال جللاب اقتسللام عللبء •

بلللل  كثلللر  هميلللة بلللين االسلللرة ( بلللين الرجلللل والملللر ة ) المعيشلللية 

.والدولة والمؤسسات األخرى

م ح والدعم األسرى للمواط ين توجيه برامج :األولوية للمواط ين •

ن يعلللزز ملللن فلللرد التمكللليمزايلللا اسلللتث ائية كتمييلللز ايجلللابى بملللا 

وال ساءاالجتماعى واالقتصادى لقوة العمل وللفئات الحرجة 

ين فعللال لألسللرة فللى الت ميللة البشللرية وتمكللبللدور :الللدعم مشللروط •

المر ة



دروس مستفادة

اد الخاصللة بالعمللل بللين القطللاعين العللام والخللالتشللريعات توحيللد •

ملللل فيملللا يتعللللت بلللأى سياسلللات اجتماعيلللة تحقلللت التلللوازن بلللين الع

قيللات واألسللرة ، و ن تتوافللت تلللك التشللريعات مللع القللوا ين واالتفا

الدولية 

القللائم علللى العمالللة الوافللدة وملل ح تطللوير سللوق العمللل الرعللائى •

اإلحلالل العاملين فيه من المواط ين مزايا اسث ائية لتشلجيعهم عللى

محل العمالة الوافدة فى هذا القطاع ، 



دروس مستفادة

السلللائدة ملللن كلللل صلللور التمييلللز والقيلللودكافلللة القلللوا ين ت قيلللة •

المفروضة على المر ة فى مجال العمل وفى الحياة العامة 

ملن رة عن قضايا العمل واألسصلبة قاعدة معرفية بتكوين  االهتمام •

المللللواط ين للتللللوازن بللللين العمللللل والحيللللاة األسللللرية واقللللع إدراك 

ورضاهم ومخاوفهم عن التوازن من واقع تجاربهم الحياتية 

******



شكرا 


