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 المجتمع الذكوري وانعكاسه على دور المرأة التنموي: دراسة ميدانية في جامعة بغداد 

 

 )*(عهود جبار عبيره

 
إن تطور أي مجتمع بات يقاس بدرجة التطور الثقافي واالجتماعي واالقتصااادي للمرأة ومهاااامتها الةعالة الملخص: 

في البناء الحضاااري للمجتمعف فان المجتمع الذي يحترح وقوا المرأة ويتعامم معها كانهااان متكامم له كامم الحقوا 

هانية ويؤمن بدوراا المؤثر في بناء المجتمع يكون مجتمعا  هانيف ويكون قد تخلص اإلن قد بلغ مرولة من الوعي اإلن

من التقاليد واألعراف البالية التي ساااااادت المجتمعف والتي تهااااالم كرامة المرأة وتضاااااعها في مكانه اقم من مكانتها 

الحقيقية. فةي المجتمعات الغربية تتمتع المرأة بقدر اائم ومهااااااوه واساااااعة من الحرية في أبداء الرأي والمهااااااامة 

لية في المشااااركة ببناء المجتمعف فتارة في الهاااياساااة وتارة في العلوح ومجاالته كافةف ومنافهاااة الرجا  في جميع الةع

المحافم وبقوة وادا ليس ببعيد عن أعين المرأة في مجتمعاتنا وساامعها مما جعلها تن ر إلى وهااعها ن رة دونيه مما 

أيضا له انعكاسات قد تكون سلبيه من ويث دوراا األسري  قد يولد في داخلها رفض مطلق لواقعها الذي تعيشه وادا

شئه األبناء على فهم صحيح لدور المرأة في المجتمع مهتقبال. إن م اار التمييز هد  او يكون باإليجاب من ويث تن

ادات المرأة واودة ومشتركة في المجتمعات العربيةف تنتج عن عدة أسباب منها الن رة إلى طبيعة المرأة. ويث أن الع

الثقافية واالجتماعية تتالقى في المجتمعات العربية ودلك النحداراا من أصو  متقاربة فيهود عليها الطابع ألذكوري 

بشاااكم خاو. ومن المعروف أن مجتمعنا العراقي يتهااام بالطابع العشاااائري دو الصااابغة العرفية بةوكاح متوارثة من 

قبم عامة الناس لما لها من تةثير على نةهااااااية وكيان المرأة وخوفها على أياح القبيلةف أد أن الن رة الدونية للمرأة من 

سااامعتها تحل مم ما نكرنا فالةكر القبلي العشاااائريب. وبهااابم تلك األعراف والتقاليد كانل تحرح المرأة من وقوقها 

طابع اجتماعي وال تهااااااتطيع أن تعبر عن أرادتها وأرائها. إن مثم ادا األجراء ال يمكن فصااااااله عن أجراء أخر ني 

ينطوي على أيجاد ولو  شاملة للمشكالت التي تعاني منها المرأة مثم ن رة المجتمع الدونية لهاف وعدح مهاواتها مع 

الرجمف وورمانها من المشااااركة في نواوي الحياة المختلةة منها ممارساااة العمم والمشااااركة في الشاااؤون الهاااياساااية 

 واالجتماعية.
 .المرأةالمجتمعف المجتمع الذكوريف الدورف  الكلمات المفتاحية:

 

The Male Society and Reflect on the Role Women Development 

Field Study at Baghdad University 
 

Uhood Jabbar Abeerh 

 

Abstract: The Society of the Societe of the Society of the People of the Peopleف the 

elimination of the worn traditions and customs that prevailed in society, which deprives 

the dignity of women and puts them in place less than its real status. In Western societiesف 

women enjoy a great deal of freedom and freedom to express their opinions and contribute 

to participation in building societyف sometimes in politicsف sometimes in science and in 

all fieldsف and men compete in all forums and stronglyف and this is not far from the eyes 

of women in our societies and heard themف 'M hive a superbelly. I'm a huff a something. 

Where cultural and social customs converge in Arab societies and teach them to descend 

from close origins and are particularly masculine in nature. It is well-known that our Iraqi 

society is characterized by tribalism and tribalism in terms of inheritance from the days 

of the tribe. The inferior view of women by the people is general because of its influence 

on the psyche and the woman's existence and its fear of its reputation under the shadow 

of what we have mentioned. And we're a hevend. 
Keywords: Society, The Male Community, The Role, woman.  
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  أوالً: مشكلة البحث

تعاني المرأة في المجتمعات العربية عامة والمجتمع العراقي خاصة من التهميش واإلقصاء    

االجتماعيف والهياسي واالقتصاديف ويرجع اذا التهميش الى الجذور التاريخية النابعة من الهلطة 

مقتنعة الذكوريةف التي استخدمل األساليم القهرية هد المرأة. وقد أدى نلك الى ان المرأة اصبحل 

 ب1فتتةوا عليه في أي ميدان.  مكن ان تجاري الرجم أو بانها الي

بناء على نلك ان تناو  قضية المراة ومدى مشاركتها في الحياة االجتماعية واالقتصادية والهياسية 

في المجتمع العراقي تعد مشااكلة بحثية تهااتحق الدراسااة نلك لما للمجتمع العراقي من ساايهاايولوجيا 

ا نهااااااتحضاااااار مجتمعا كالمجتمع العراقي يتبادر الى انااننا تلك التركة االجتماعية خاصااااااةف فعندم

 المعقدةف نلك الن اذا المجتمع يحمم في ارجائة كافة العناصاااااار والطبقات بدءا من التقليدية وانتهاء  

ن رة ينبغي معه تغيير اذه العادات وال ومن وجهة ن ر الباوثة ان اذا االمر ب2ف بالمعاصرة والحديثة.

باعتباراا  ناء المجتمع بجنم الرجم  ية ب يان أامية دور المرأة في عمل ية للمرأة من خال  ب الهاااااالب

 الركيزة األساسية لبناء الثروة البشرية.
 

 ثانياً: أهمية البحث 

محلي وعالمي تعكهه االدبيات  أن أامية اذا البحث تكمن في كونه يتناو  موهوعا نا أاتماح

االجتماعية نات العالقة بالمراة ودوراا في المجتمعف السيما وان العادات والتقاليد والقيم الهائدة في 

 ب3ف المجتمع العراقي ما زالل تشكم موروثات ثقافية بالغة األثر في اذا المجا .
 

 ثالثا أهداف البحث

جتمع يها في الشاااريعة والقانون وكيةية تجاام المالوقوف على أام وقوا المرأة المنصاااوو عل -1

 لهذه الحقوا.

 التعرف على أثر عادات وتقاليد المجتمع على المرأة وأدواراا التنموية في المجتمع. -2

رفد الجهات نات العالقة بتوجهات ومقتروات علمية يمكن من شاااااااانها أن تهااااااهم في تقليص  -3

 واجبات.الةوارا بين الرجم والمرأة من ويث الحقوا وال
 

 رابعا: الحدود العلمية للبحث

ة في اقتصااااار البحث على دراساااااة مةاايم المجتمع والمجتمع الذكوري والدور والمرأةف ووكم المرأ

ع ماعية للمرأةف واثر ال هده الحقواف والحقوا االجت عة واإلسااااااالح وتجاام المجتمع ل ادات الشااااااري

يدانية وتحليم خر من البحث يتعلق بالدراسااااااة الموالتقاليد على المرأة وأدواراا التنموية والجانم اآل

 البيانات والنتائج والتوصيات. 

 

 خامسا: مفاهيم البحث

المجتمع لغويا او أساام مشااتق من جمعف فالجمع هاام األشااياء المتعلقة وعدح التةريقف المجتمع:   -1

واألفراد والمجتمع يعني موهاااوال االجتماال أو الجماعة من الناس ويعرف المجتمع بةنه اإلطار 

                                                 
جامعة  –العربي  مركز دراسات الخليج -العراقية في مجاالت التنميةف مجلة االقتصادي الخليجي مالك عبد الحهين اومدف تمكين المراة -1

 110ف و2012البصرةف العراا 
. 2ف العدد 42لمجلد اثائر رويم كاممف معوقات تمكين المراة في المجتمع العراقيف بحث منشور في مجلة جامعة بابم / العلوح االنهانيةف  -2

 .  4ف و 2016

 . 5المصدر الهابق نةههف و  -3
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العاح الذي يحدد العالقات التي تنشااااة بين األفراد الذي يعيشااااون داخم نطاقه في ايئة وودات أو 

 ب 4ف جماعات.

نه محدده من  ية معي نه مجموعة من األفراد تقطن على بقعة جغراف بة ويعرف فاوبهوسب المجتمع 

الناوية الهااااااياسااااااية ومعترف بها ولها مجموعة من العادات والتقاليد والقيم واألوكاح االجتماعية 

 ب 5ف واألاداف المشتركة المتبادلة والتي أساسها الدين واللغة والتاريخ.

أيضاااا بةنه تجمع عدد من الناس على بقعة جغرافية محدده يشاااتركون مع بعضاااهم  ويعرف المجتمع

  ب6ف البعض في عدد من العموميات الهامة كالدين والتقاليد واألعراف والقوانين المدنية.

وانه أيضاااا نهاااق اجتماعي مكته بذاته ومهاااتمر في البقاء بةعم قواه الخاصاااة ويضااام أعضااااء من 

 ب 7ف ر.الجنهين ومن جميع األعما

 أما التعريف اإلجرائي لمفهوم المجتمع هو:

لةة "مجموعة من األفراد تكون في والة اتصاااااا  دائم ترتبب مع بعضاااااها البعض بقوانين ون م مخت

 مع.تحكم وياتهم وتهاعدام على تكوين اوية مشتركة تتمثم في عموميات الثقافة العامة للمجت

 

ان األولوية إلى الرجم دون األخذ بعين االعتبار يعرف المجتمع الذكوري ب: المجتمع الذكوري -2

بذلك كم  عد الرجم لتكون  ية من ب ثان بة ال ها ويضااااااع المرأة في المرت جات يا وقوا المرأة واوت

ية  يد لذي ين ر للمرأة الن رة التقل بم وقوقه وا قا له والعمم على أخةاء وقوا المرأة م الحقوا 

 . ( 8).ح فقبويحصر دوراا في المجتمع على أنها الزوجة وأال

وأيضا يعرف المجتمع الذكوري بةنه المجتمع الذي تهمح فيه دائما المطالبة بحقوا الرجم والوقوف 

  ( 9).بجانبه وإعطائه كافة المهؤوليات وممنوال أن تهمح فيه المطالبة بحقوا المرأة.

نه ألواو ايمنة الذكر على األنثى واسااااااتبعاد المرأة واهااااااطهاداا ونةي وجوداا االجتماعي ونلك 

نهف ويكون نات نزعة قم درجه م ها ا يه الرجم على المرأة ألن  مجتمع أبوي فنكوريب يهاااااايطر ف

ل المرأة تهاااااالطية يرفض النقد والحوار والمجتمع الذكوري او الذي قنن قيما وأعرافا وتقاليدا جعل

م أال دني من الرجم درجة واو ما جعلها مضطهدة ومن يضطهداا او الرجم مع أن الحياة ال تكتما

 بهما ويةخذ االهطهاد إشكاال ثالثة واي:

جم تحقي -أ ها من ا ته علي لذي يقوح على تةوا الرجم على المرأة وايمن ق االهااااااطهاد النوعي ا

ا لتقليم من أاميتها ودورامصاااالحة الخاصاااة والعامة التي أدت إلى طمس شاااخصاااية المرأة وا

ين االجتماعي واساااتالب شاااخصااايتها في األخير. مما سااابم عدح التكامم والتكافم االجتماعي ب

 الجنهين. 

تمع الذكوري الذي مهر في ايمنة الرجم على األنثى في العائلة والمج –االهااااااطهاد األبوي  -ب

ألب على كر على األنثىف واوالهااالطة. ويتم التعبير عن اده الهيمنة واذا االهاااطهاد بتهااالب الذ

 أالح واألوالدف تهلطا ال عقالنيا يوجم خضوعهم وطاعتهم له طاعة عمياء.

                                                 
 7.و1987مصطةى الخشابف دراسة المجتمعف القاارةف مكتبة االنجلو المصريةف  4
 330ف و1980ميشيم دينكنف معجم علم االجتماالف ترجمة د. أوهان محمد الحهنف دار الرشيد للنشرف بغدادف  5
 224ف و2002دريةف عبد الهادي الجواريف أسس علم االجتماالف مكتبة الجامعيةف اإلسكن 6
 43ف و2009محمد محمود الجواريف أسس البحث االجتماعيف دار المهيرة للنشر والتوزيعف عمانف  7

 ب.2012أيه منصورف المرأة والمجتمع ألذكوريف  8

 17ف و2007اومد البغداديف المجتمع ألذكوريف الكويل مركز تنوير للثقافةف  9
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االهاااااطهاد القانوني الذي ينبثق من االهاااااطهاد األبوي والدي ينعكس في القوانين الوهاااااعية   -ت

ا والعرفية التي تضااطهد بدوراا المرأة في وقوقها االجتماعية واالقتصااادية والهااياساايةف واو م

  (10)يعيق تقدمها ومهاواتها مع الرجم في اإلنهانية. 

 أما التعريف اإلجرائي لمفهوم المجتمع الذكوري:

شكا  متميزة من التن يمف ويكون أك هلوك وأ ثر تهميشا واو المجتمع الذي تهوده أنماط من القيم وال

 للمرأة واستالبا لشخصيتها. 

 

بنائية يشااااااغلها الةرد. او انه ساااااالوك يعكس  الدور بةنه مجموعة توقعات تخص مكانه: الدور -3

  ب11فمتطلبات المكانة التي يشغلها الةرد. 

ويعرف أيضااا بةنه الوجه الديناميكي أو الهاالوكي للمكانة االجتماعيةف فنحن نشااغم دائما مكانات أما 

األدوار فنحن نؤديها فالدور وفق ادا التصااااااور يمثم الحالة التي يملئها فرد معين بةدائه لواجبات 

  ب12فالمكانة االجتماعية ويتمتع بميزاتها ووقوقها. 

مةهوح سااوساايولوجي يشااير إلى نمب من الةعمف متوقع من كم أعضاااء ويعرف فنيوكممب الدور بةنه 

  ب13فالجماعة الذين يشغلون مركزا معينا بصرف الن ر عن أشخاصهم. 

وكذلك او نمب الهاااالوك المتوقع من الشااااخص الذي يشااااغم وهااااعا اجتماعيا معينا أثناء تةاعله مع 

  ب14فالنهق. األشخاو اآلخرين الذين يشغلون أوهاعا اجتماعية أخرى داخم 

 :أما التعريف اإلجرائي لمفهوم الدور فهو

اجتماعية  "مجموعة الصاااةات والتوقعات المحددة اجتماعيا والمرتبطة بمكانة معينة والدور له أامية

 نها "مالن يرشد ويوجه الهلوكف والمرأة داخم المجتمع تشغم مكانه معينة تعكس الدور المطلوب 

 

 ب15فلة ة المرأة في اللغة العربية مشتقة من فعم مرا وتعني كما  الرجولية أو اإلنهانية : المرأة -4

 . ب16فومن انا كان المرء او اإلنهان والمرأة اي مؤنث اإلنهان. 

وتعرف المرأة في معجم العلوح اإلنهااانية االجتماعية اي كيان أنهاااني تتمتع بالقيمة اإلنهااانية كاملة 

  ب17فوا وعليها واجبات مهاوية للرجم في جميع المجاالت دون استثناء.أسوة بالرجم ولها وق

أما المرأة من المن ور اإلساااالمي اي مهااااوية مع الرجم في القيم اإلنهاااانية انطالقا من قوله تعالى 

يا  ما تةشاااااااااا وملل ومال وقيق ها فل لذي خلقكم من نةس واودة وجعم منها زوجها ليكن إلي "او ا

  ب18فل دعوا هللا ربهما الن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. همرت به فلما أثقل

 أما التعريف اإلجرائي لمفهوم المرأة 

  ما "اي العنصااار األسااااساااي في المجتمع لها وقوا وعليها واجبات وتتمتع بكةاءة وقوقها من خال

سي في بناء المجتمع وتكون  سا ضا دور أ هاوية أيضا مشرعه اإلسالح والقانون االجتماعية ولها أي

 مع الرجم"
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 48ف و 1982محمد فؤاد وجازيف البناء االجتماعيف مكتبة وابةف القاارة  12
 .135ف و 1989ف المليجيف الخدمة االجتماعية من من ور تن يم المجتمعف مكتبة المعارف الحديثةف القاارةإبراايم عبد الهادي محمد  13
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 سادسا: الدراسات السابقة
 دراسة د. يوسف عناد ود. زينب محمد الموسومة 

  ب19فالمرأة والثقافة "بحث تحليلي في العوامل المؤثرة في تكوين شخصية المرأة العراقية "

هاا نلك اتركزت الدراسة على أام العوامم االجتماعية والثقافية المؤثرة في شخصية المرأة ومدى 

 مع مهيرتها في وياتها العامة سواء أكان نلك على صعيد األسرة أح على صعيد المجتمع.

وين شااااخصااااية وركز الباوثان على العوامم االجتماعية والثقافية باعتبار أن لهما اليد الطولى في تك

امم العوالمرأة بما تحمله من قيم وعادات وتقاليد وتراث شاااعبي وواجبات وهااابب اجتماعي وكذلك 

ع المدني الثقافية المتعلقة بوعي المرأة والتعليم والصااحة والمهاااامة في مؤسااهااات ومن مات المجتم

 وأثراا في تكوين شخصيتها فضال عن ثبات المرأة ودوراا في المجتمع.

يادين الح ها إلى العمم في مختله م ية ودخول يه المرأة العراق لل عل لذي وصاااااا ياة ورغم التطور ا

ضاااااع بعض قتصااااااديا أال أنها ما زالل تعاني من بعض العادات والتقاليد األمر الذي يواساااااتقاللها ا

 الحواجز ويقيد وركتها المواكبة للتطور الذي يشهده المجتمع 

 ومن أام النتائج التي توصم إليها الباوثان اي:

هتخدمها األسرة العراقية بين الذكر واألنثى  -1 شئة التي ت ساليم التن ذا ما يؤثر اواناك تمايز في أ

 على تكوين شخصيتها ودوراا االجتماعي واالقتصادي في المجتمع.

ه النتيجة تةتي للموروثات الثقافية الهائدة في المجتمع العراقي آثر سلبي على المرأة وتبدو ان اذ -2

يد األبعاد الهاااااالبية نحو  لمرأة في امن أن النزعة المؤثرة في القيم والعادات البالية نحو تجهاااااا

 العراقي والتي تعاني منها المرأة العراقية بشدة.المجتمع 

مرأة أن للعوامم االجتماعية والثقافية الهاااااائدة في المجتمع آثر سااااالبي في تكوين شاااااخصاااااية ال -3

 وبالتالي في أدواراا االقتصادية واالجتماعية والهياسية.

ع العراقي لمجتمقدرة المرأة في تجاوز بعض القيم التقليدية ت هر تخوفها واذا يعود إلى طبقة ا -4

 المحافظ على التقاليد واألعراف والقيم االجتماعية.

 

 دراسة كي آم وزيرة الموسومة 

حقوق المرأة التقليدية كما تحددها العادات ونمط األسرة والنظم االجتماعية واالقتصادية ومشاركة 

  ب20فالمرأة. 

والعادات  اثر الممارساااااات التقليديةتكمن أامية اذه الدراساااااة في كونها تتناو  بالدراساااااة والتحليم 

قوا في ووالتقاليد على وقوا المرأة مقارنة بمشاااركتها في الجوانم الخاصااة بالمهاااعي اإلنهااانية 

 العالم العربي وفريق وكذلك تشخيص اثر التن يم الهياسي واالجتماعي على وقوا المرأة.

تي عادة ما تحصااام عليها المرأة وركزت الدراساااة على أن وقوا المرأة ببهااااطة وقوا محدودة وال

بشااكم اعتيادي أو من خال  ما تضااراا التقاليد وتتضاامن على ساابيم المثا  الحق في الحياة والتمتع 

بالصااحة والتعليم وبصااةة عامة فان الممارسااة الشااائعة في أواسااب جميع األفارقة والتي تقضااي إلى 

ض وقوانين الوراثة فةي أفريقيا ويث أعاقة وقوا المرأة ومشااااااركتها في قضاااااية ملكية المرأة ل ر

يتهاام بناء األساارة على أساااس الن اح األبوي وبالتالي ال يمكنها أن ترث األرض من أبيها أو زوجها 

ونتيجة لهذه الممارساااة هااالل المرأة اإلفريقية تعاني من الحرمان االقتصاااادي ومن الةقر وابعد من 

ةثير ساااالبي على وقوا المرأة أال واو قضااااية توارث األرض اناك ممارسااااة أخرى تقضااااي إلى ت

                                                 
 .4ف العدد 2010جلة القادسية للعلوح واإلنهانيةف العرااف بحث منشور في م 19
 .117دراسة منشورة في كلية الحقوا جامعة ايوجا اح بي  20
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االنطباال على تةضااايم الذكور على اإلناث وقد أدى اذا إلى اودث فجوة واساااعة في مهاااتوى التعليم 

 بين الذكور واإلناث في أفريقيا. ومن أام النتائج التي توصم إليها الباوث اي:

تعلقة ضااايا األخرى الماناك إنكار مطلق لحق المرأة في الحصااو  على المعرفة األساااسااية والق -1

دية بتمكين المرأة والتنمية بصااااااةة عامة فان مشاااااااركة المرأة وقيقية في القطاعات االقتصااااااا

 والصناعية بحكم أنها تةتقر إلى المهارات األساسية المطلوبة في اذه المجاالت. 

لمشااااركة ا نتيجة للن اح األبوي وما ينتج عنه من تهااالب في اإلقليم العربي ثم تهميش النهااااء في -2

 العادلة في الحياة الهياسية ويث بقل الهياسة مهنة يهيطر عليها الرجم.

 

  ب21فدراسة الباحثة فايونا مايرز الموسوعة "النساء واتخاذ القرار في اسكتلندا " 

قرار في كان الهدف من الدراسااة التركيز على قضااية مهمة وجوارية تتعلق بالنهاااء وكيةية اتخان ال

تي اعية والهاااياساااية واالقتصاااادية موهاااحة شاااكم وطبيعة التحديات والمعوقات الالمجاالت االجتم

ويث  تواجه المرأة. تطرقل الدراسااة أيضااا إلى العوامم المؤثرة في هااعه اتخان القرار الهااياسااي

 وددتها الدراسة بطرائق متعددة أامها:

 لهياسي.عامم أسلوب الحياة للمرأة المتمثم بمتطلبات األسرة والعمم ثم النشاط ا -1

غا  مراكز شخصية المرأة وثقتها بنةهها وما له من نتائج تؤكد قصور في ثقة المرأة بنةهها ألش -2

 اتخان القرار 

خا  -3 ماعية ودوراا المؤثر على تقهاااااايم األدوار بين المرآة والرجم في ات فة االجت قا ن القرار الث

 الهياسي.

قتصاديف لمحور االجتماعيف والمحور االوأنهيل النتائج الرئيهية للدراسة على محاور ثالث اي: ا

 والمحور الهياسي. 

 

 سابعا: حكم المرأة في اإلسالم والقانون وتجاهل المجتمع لحقوقها
يعد موقه اإلساااالح من المرأة ثورة على المعتقدات واآلراء الهاااائدة في عصاااره وقبم عصاااره من 

بق الحضاااارة الغربية الحديثة العهد ويث الشاااك بانهاااانيتها فهذا الموقه يعد تقدما فكريا إنهاااانيا سااا

 .ب22ف. بةربعة عشر قرنا على األقم في االعتراف بةالية المرأة كاملة غير منقوصة

فقد كان التشااريع اإلسااالمي نبيم الهدف ويث أعطى المرأة وقوقها من غير التملق لها او اسااتغال   

ان في القران واذا تةكيد على أن ألنوثتها فاإلسااااااالح ن ر إليها على أنها إنهااااااان ولم ترد كلمة إنهاااااا

اإلسااالح خاطم اإلنهااان بصااةة عامة ولم يضااع فارقا بين الرجم والمرأة فقد جعم اإلسااالح يقومان 

  ب23ف بدور متكامم في الحياة اإلنهانية.

وكذلك أن اإلساااالح ال يرى إلى المرأة والرجم من جميع المجاالت نوعا واودا من الحقوا وال نوعا 

اجبات والعقوبات أنما يرى قهااما من الحقوا والواجبات وقد جعم في بعض المجاالت واودا من الو

. وكما أن اإلسااااالح يقرر ب24فوهااااعا متشااااابها للمرأة والرجم وفي المجاالت أخرى وهااااعا مختلةا. 

مبدئيا وكحكم عاح ومطلق المهاواة بين الرجم والمرأة قوله تعالى " فهتجاب لهم ربهم أني ال هيع 

  ب25فمنكم من نكر وأنثى "  عمم عامم

                                                 
ورة جامعة بغدادف كلية نقال عن ابة عبد المحهن عبد الكريمف " التحديات التي تواجه المرأة القيادية في العراا" رسالة ماجهتير غير منش 21

 ب2012اآلداب 
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وقو  الرسو  "صلى هللا عليه واله وسلم " والنهاء شقائق الرجا  " وأيضا من أقواله " الجنة تحل 

  ب26ف أقداح األمهات " اذه األواديث من شانها أن ترفع من شان المرأة.

االخالقيه وتنضاااوي إن القيم اإلنهاااانية مثم الحق والخير والجما  قيم التدرم هااامن مضااامون القيم 

تحتها قيم المرأة والمجتمع والتي تتعلق فيها بالضاااااارورة الصااااااالت االجتماعية والثقافية والدينية 

واألخالقية والهالوكية الهاائدة في المجتمع اذا من جانمف ومن جانم أخر فان الوعي والمعرفة اما 

وان تعزيز المهااااااواة  ب27فتمعف اللذان يكهااااابان المرأة قيمتها ووجوداا واوترامها ووقوقها في المج

وتمكين النهاااااء يعد من األمور الضاااارورية لتحقيق التنمية البشااااريةف ولكن اذه القضااااية تكتهاااام 

سية التي  هيا خصوصية تنبني على طبيعة المجتمع وال روف االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال

ر النوال االجتماعي بوهااوح أثرت وتؤثر في صااياغة شااكم وطبيعة العالقة الجندريةف وي هر مؤشاا

الةجوة في مؤشاار التعليم بين األثاث والذكور وما يتعلق بالتمكين الهااياسااي والمشاااركة االقتصااادية 

في تحهاااااين وقوا ومكانة المرأة في المجتمع العراقي  2003وقد أساااااهمل التغيرات التي تلل عاح 

لمرأة العراقية ووهعل مهاءلة زخما قويا إلعادة االعتبار ل 2005وأعطل بعض المواد في دستور 

 .ب28فالتمييز بين الجنهين موهوال جد  وعراك سياسي واجتماعي

إال أن ممارسات العقود الماهية مهتمرة في التةثير على الواقع االجتماعي واالقتصادي والهياسي 

م هر للمرأة وال يزا  عدح المهاااواة في ممارسااة الحقوا الهااياسااية واالقتصااادية واالجتماعية او ال

  .ب29فالهائد والمعبر عن أوهاال ومواقع نصه الهكان فالنهاءب في المجتمع واالقتصاد والحكم 

إن المهاواة بين المرأة والرجم قانونيا واجتماعيا يبدو أساسا بالحديث عن وقها في العمم الذي يوفر 

صاديا. ومن العبث التطرا لحرية  ستقالال اقت المرأة يكيةه جوارية لها دخم ويوفر لها كنتيجة لذلك ا

 .ب30ف ما دامل في والة تبعية اقتصادية للرجم تعتمد عليه في كم مطالم عيشها.

غة العالقات  يا جاح أال أنا أعيدت صاااااا ها الن نا ال يمكن حديث في مجتمع يا التغيير والت وان قضاااااااا

جاالت االجتماعية بين المرأة والرجم وإرساااااااء قواعد المهاااااااواة بينهما فمع مشاااااااركة المرأة في م

اجتماعية وثقافية مختلةة اسااااااتعادت بها ناتها في الحياة العامة مما يولد عالقة تةاعلية بين تغيير 

مكانتها والوهااااااع الثقافي واالقتصاااااااديف فوعي المرأة انا يمثم عامم وداثة في المجتمع ومكانتها 

راقية وثقافتها أن نمب شااااخصااااية المرأة العب31ف االجتماعية مؤشاااار على المهااااتوى الثقافي للمجتمع.

ومهااتوااا التعليمي وثقتها بقدراتها واسااتقال  قراراتها ما او أال تعزيز لدوراا ومهااؤوليتها اسااريا 

  ب32فواجتماعيا ومعرفيا ووضاريا. 

ية الشااااااااملة لمحو  يذ الحملة الوطن قدح في اذا المجا  عند تنة األمية  وعلى الرغم مما تحقق من ت

  منتصااه الهاابعينات من القرن الماهااي وخةض معد  األمية بمعدالت عالية إهااافة إلى رفع معد

ر الحصاوالقراءة والكتابة أال أن اناك تداورا كبيرا وصم خال  العقدين بهبم األزمات والحروب 

 8ف 90ن فبعد أن كا 2006%ب عاح  86ان انخةض المعد  الصااافي لاللتحاا بالتعليم االبتدائي إلى ف

وان مهاااتوى التراجع المرصاااود يجعم من الصاااعم تحقيق األاداف دون تكثيه  1990%ب لهااانة 

 % " 74 "ب ساااانة إلى 25 -14الجهود وانخةاض معد  اإللماح بالقراءة والكتابة لدى اإلفراد بعمر ف

التعليم ومع نلك تبلغ نهاااابة النهاااااء اللواتي لم يلتحقن ب 1990%" عاح 6ف 78بعد كان "  2006عاح 

 % "  31ووالي " 

                                                 
 ب.195فسورة إ  عمران أيه  26
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% " من النهاء أكملن دراستهن الجامعيةف من جهة أخرى تعتبر نهبة التحاا  8في وين أن اناك " 

النوال االجتماعي اكبر  اإلناث بالمدارس االبتدائية منخةضااااااة مقارنة بالذكورف وقد أصاااااابحل فجوة

% من اإلناااث في اااذه المناااطق غير ملتحقااات بااالماادارس 40بكثير في المناااطق الريةيااة فحوالي 

 ب33ف% في المناطق الحضارية. 20االبتدائية مقارنة بحوالي 

 

 ثامنا: الحقوق االجتماعية للمرأة 

 : حق المرأة في التعليم-1
ء وعامال واسما فيهف الن الوصو  إلى المهتويات العالية يعد التعليم مؤشرا رئيهيا على واقع النها

للتعليم ساوف يزيد بشاكم عاح ادوار اتخان القرار التي تضاطلع بها النهااء. ويجعلهن مرشاحات اكبر 

في قوة العمم وفي العمم الهااياسااي واالجتماال ويمكنهن من اتخان قرارات متنوعة بشااان الخصااوبة 

سية  والرعاية الصحية.كما أن التعليم هيا صادية وال هاء بحقوقهن االقت سي لزيادة وعي الن سا يعتبر أ

هاء في قوة  هبة مهاامة الن واالجتماعية. وتبرز اذه الحقيقة من خال  معرفة أن التعليم قد زاد من ن

العمم. أد ترتةع المشااااركة مع زيادة مهاااتويات التعليمف مع دلك تبلغ نهااابة النهااااء الالتي لم يلتحقن 

في المئة من النهاء أكملن دراستهن الجامعية. من جهة  8في المئة في وين اناك  31لي بالتعليم ووا

أخرى تعتبر نهاااام التحاا اإلناث في المدارس االبتدائية منخةضااااة مقارنة بالذكور. وقد أصاااابحل 

يةف فحوالي  ناطق الرية ماعي اكبر بكثير في الم اده  40فجوة النوال االجت ئة من اإلناث في  في الم

 ب34ف في المئه في المناطق الحضرية. 20طق غير ملتحقات بالمدارس االبتدائيةف مقارنة بحوالي المنا

 فب. 

يدية كانل تعتبر البيل او المكان الطبيعي للمرأة وما اي أال والة من واالت  أن االتجااات التقل

التخله االجتماعي والثقافي التي ساااااااادت في العراا إبان االوتال  الذي تعرض له العرااف وعلى 

تهف لدا ف ثه وأفكاره ومعتقدا ان ما دلك ال يمكن فصااااااام واقع المرأة عن المجتمع فهي جزء من ترا

أعطي للمرأة دورا ثانويا اساااتوجم تبعيتها للرجم ادا من جانمف ومن جانم أخر أنها كائن محروح 

من وقها في التعليمف أن اوتهم غالبية الناس أن التعليم ما او أال فهادا ألخالا المرأة وخروجها عن 

 . ب35فالقيم واألعراف االجتماعية. 

تماعية في عالم يتغير بايقاال غير مهاااااابواف وباتل األمية ويشااااااكم التعليم اود أام المتغيرات االج

بوصااااااةها م هرا من م اار التخله الثقافي والحضاااااااري اود أام العقبات االجتماعية التي تواجه 

المرأةف أن انهااا تعوا تقاادح الةرد وتعرقاام تقاادح المجتمع وتحو  دون تحقيق أي مهااااااتوى للعاادالااة 

 . ب36فاالجتماعية. 

ف 6معد  األمية  بين الجنهين ما نجده في مهتويات األمية بين األفرادف فبينما يبلغ ومن أام التباينات

 6% بين اإلناث وينخةض إلىف  24ف 6% بين الهاكان من عمر عشار سانوات فةكثر يرتةع إلى  21

 % بين الذكور.  11

فالتعليم يعمم على أن تعليم المرأة يتةثر بثقافة المجتمع ووهع المرأة فيه واتجااات المجتمع نحوااف 

قد تغير كثيرا  وداث تغيير نوعي في نات المرأة ونات الرجم فواقع المرأة ودوراا في المجتمع  أ

عن الماهااي. وباسااتخداح تعبير بارسااونز يعد التعليم ن اما اجتماعيا جاء لكي ينهااجم في ومائةه مع 

ر الكثير من سااااطوة التقاليد ومائه وواجات بيئة المجتمعف فنمب التعليم ساااااام بشااااكم كبير في تغيي

 . ب37فالقديمة التي كانل تةرض على المرأة ومائه وادوار اجتماعية معينة دون غيراا. 

                                                 
 110ف و2012د ور القيادات المحلية في تنمية المجمعف رسالة ماجهتير غير منشورةف كلية التربية جامعة بغداعهود جبار عبيره " د 33
ان في أطار توصيات ف التقرير الوطني الثاني وو  والة الهك2012اللجنة الوطنية للهياسات الهكانيةف تحليم الوهع الهكاني في العراا  34

 .163األاداف اإلنمائية ل لةية و المؤتمر الدولي للهكان والتنمية و
ف 1996لية اآلدابف كعبد الكامم شند  عيهى التغيير االجتماعي والتربية والتعليم في العراا أطرووة دكتوراه غير منشورة جامعة بغداد  35

 118و
 201ف و 1988ف عاد  فهمي محمد بدر وآخرونف دراسات وو  التنمية في الوطن العربيف مؤسهة الخدمات العربيةف عمان 36
 .69ف و 2005أالء عبد هللا معروفف المرأة واتخان القرار االجتماعيف أطرووة دكتوراه غير منشورة جامعة بغدادف  37
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في عدح  وفي أطار ما تقدح يمكن القو  أن الثقافة التقليدية شااااااكلل اود أام العقبات التي أسااااااهمل

 وصو  الكثير من النهاء إلى مراكز صنع القرار. 

 عملحق المرأة في ال -2

العمم او كم نشااااااط أنهااااااني اادف واال من اجم تحقيق منافع اقتصاااااادية وإنهاااااانيةف فالعمم أنتام 

للتغيرات التي توفر ل فراد المواد التي تلبي واجاتهم المتعددة والمتنوعة هاااااامن عالقات اجتماعية 

اجاتف والبد من معينةف وفي اذا المجا  يعد العمم نوعا من العالقات االجتماعية لتلبية تلك االوتي

تضاااافر أفراد الجماعة وتعاونهم ليتمكنوا أثناء العمليات اإلنتاجية من الهااايطرة على البيئة الطبيعية. 

وقد اتخذ مةهوح العمم قيمة إنهاااانية باعتباره خاصاااة أسااااساااية تميز المجتمع اإلنهااااني عن المجتمع 

كما أن وجود المجتمع بعالقاته الحيواني. فالعمم واإلنتام شاارطان موهااوعيان لكم وجود أنهااانيف 

وتوزيعه األدوار االجتماعية والحقوا والواجبات يتطلم وجود عمم وإنتام وتعد العالقات اإلنتاجية 

الهااائدة هاامن مراوم تطور المجتمع من المحددات األساااسااية لطبيعة العالقات االجتماعية التي يتم 

 ب38ف العمم واإلنتام همنها.

قة يعد االاتماح بقضاااايا وقوا المرأة اود أام الموهاااوعات بعد أن كانل وفي مم التحوالت الهااااب 

يم االسااااااتقال   نه مع ن يدي في المنز ف غير ا ها التقل مة والزمل عمل عا ياة ال يدة عن الح المرأة بع

الوطنيف ودثل في األقطار العربية تغيرات أساسية واامة في بنية وسائم اإلنتام وملكيتهاف مما اثر 

 ي تركيم العائلة ووميةتها فدخلل المرأة ميدان العمم اإلنتاجي واقتحمل أبواب التعليم.بشكم كبير ف
  ب39ف

هاء العامالت يعملن في قطاال الخدمات وبخاصة  شير البيانات المتاوة إلى أن أكثر من نصه الن وت

نس في مجاالت التعليم والصااحة واو أمر تعززه العادات االجتماعية وقهاامة العمم على أساااس الج

ان تتجه النهاء للعمم في المهن القريبة من وميةتها االجتماعية والتقليدية والتي تتمحور وو  دوراا 

شكم ووالي  هاء في المجتمع العراقي ت % من 11اإلنجابي. والجدير بالذكر أن األسر التي تعيلها الن

تلك األساار اناك مجموعة األساار المهااجلة في دراسااة مهااح األووا  المعيشااية في العراا ومن بين 

 .ب40ف% تعيلها األرامم. 73

 حق المرأة في الصحة  -3

الصااحة: اي والة من العافية الجهاادية والعقلية واالجتماعية وليهال فقب غياب المرض او الضااعه 

هياسي واالقتصادي  وصحة المرأة في عافيتها العاطةية واالجتماعية وتحدد بالمحيب االجتماعي وال

 . ب41ف اال الصحية للنهاء ارتباطا وثيقا باألوهاال الصحية العامة للبالد.لحياتها وترتبب األوه

اة الناس لقد ملل الصاااحة تشاااكم اود أركان الرئيهاااة للتنمية باعتباراا بعدا طبيعيا وأسااااسااايا في وي

هااكان غير أن الن اح الصااحي في العراا لم يضاامن بعد العدالة في الحصااو  على الخدمات لجميع ال

ت لى الخدمات الصااااااحية اإلنجابية وتن م األساااااارة إلى ود كبير بمهااااااتوى الخدماويتةثر الطلم ع

انل خاصة كونوعيتها وتكلةتها وسهولة الوصو  أليها كما يعتمد االنتةاال من الرعاية الصحية سواء 

 اح عامة ن امية أح غير ن امية على عوامم اجتماعية وديموغرافية وطبيعة الهيكم 

التعليم واالعتقادات والممارسااات الهااائدة والتمييز على أساااس الجنس  االجتماعي الهااائد ومهااتوى

ومنزلة النهاء والوهع البيئي ونمب األسرة ونمب األمراض ون اح الرعاية الصحية النةهيةف ويعد 

                                                 
ألسبوال امحمد جميم باشف أنماء العوامم المؤثرة في أنتام العنصر البشري مع التركيز على ماارة اجرة العقو ف من محاهرات  38

ف 234ادف العدد كانون الثانيف تحل أشراف جمعية العلوح االقتصادية وردت أيضا في مجلة االقتص 13-8بين  م مااالقتصادي األو  في ول

 .1983تموزف 
ية المنعقدة في الةترة أمم عيهى الصالحف محمد وهين جوادف األسرة في الكويلف الدراسة مقدمة إلى الحلقة الدراسية الخاصة باألسرة العرب 39

 ف وزارة الشؤون االجتماعية والعمم الكويل.1972ديهمبر  21-18
ف 2004لعراا االجهاز المركزي لإلوصاء والتكنولوجيا المعلوماتف مهح األووا  المعيشية في ’ وزارة التخطيب والتعاون اإلنمائي  40

 .113المصدر الهابق و 
 .33و ف1987منشورة كلية اآلداب جامعة بغداد التغيرات أالجتماعيه وأثراا في الشخصيةف رسالة ماجهتير غير ’ زارة شريه  41
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ونتيجة للتطور الذي ب42فاختيار الوساااايلة المناساااابة لن اح األساااارة امرأ ااما للنهاااااء واألطةا  معا. 

الصاااحي فقد أدى نلك إلى انخةاض الوفياتف ووفيات األطةا  الرهاااعف وارتةاال وصااام في القطاال 

العمر المتوقع عند الوالدةف وزاد على نلك اإلجراءات التي اتخذت لتخةيض الوفيات نتيجة ارتةاال 

قواعد الرعاية الصاحية التي تقضاي على األمراض وشارال لهذا الغرض قانون الصاحة العامة لهانة 

ا القانون رعاية األمومة وصااااااحة األساااااارة عن طريق متابعة األح الحامم وتقديم ف فقد أكد اذ1981

اإلرشاااادات وأجراء الةحوصاااات بشاااكم دوري وبصاااورة مجانية وأجراء اللقاوات الدورية ل طةا  

وإنشاااء مراكز صااحية لرعاية األمومة والطةولة وأجراء الةحوصااات الطبية الشاااملةف وقد وصاالل 

ونتيجة لذلك شاااااارعل القوانين  2000إلى عاح  1956مجتمع العراقي بعد عاح زيادة في عدد أبناء ال

 والتشريعات التي تهاام في تقدح البناء االجتماعي والشخصية العراقية منها: 

النهار  الذي اشتمم في فقراته على تشغم المرأة في فترات 1970ب لهنة 151قانون العمم رقم ف -1

عف لطةلها ليال وإعطائها فترة مدتها شاااااهر واود قبم الوهااااافقبف وتى تمنح فترات الرهااااااعة 

 وكذلك أنشاء رياض األطةا  في مواقع العمم.

ف وق المرأة المومةة المتزوجة 1971ب لهاااااانة 31قانون التقاعد والضاااااامان االجتماعي رقم ف -2

 ب43فالتمتع بةجازة الحمم والوالدات براتم كامم يضمن لها ولوليداا الرعاية الطبيعية مجانا. 

 حق المرأة في المشاركة في تنمية المجتمع -4

يعد التمييز هد المرأة وورمانها من المشاركة الةعالة والحقيقية في العملية التنموية عائقا أساسيا من 

عوائق التنمية وتعترف الحكومات والهيئات والمن مات الحكومية والغير وكومية وبصااورة متزايدة 

. ب44فكم عائق أماح تحقيق التنمية على المهاااتويين المحلي والوطني. بان الوهاااع المتدني للمرأة يشااا

فالمرأة في الثقافة التقليدية الهااااائدة كيان تتلخص قيمته في اإلنجاب والمحاف ة على شاااارف العائلةف 

ئة االجتماعية للمرأة تعمم على ترويض نلك اإلنهاااااااان إلى الحد الذي تدافع عمن  لذا فان التنشاااااا

ن وقوقهاف وبهاااابم اذه القوالم النمطية مم موقع المرأة في المرأة يتصااااه يضااااطهداا وتتناز  ع

بالتبعية والدونية مقارنة بالرجم ومن ثم إقصاااااائها عن الكثير من ميادين العمم واإلنتام مما يشاااااكم 

  .ب45ف عقبة اجتماعية إماح أي جهد تنموي.

بها أام اللبنات األساااااااسااااااية  وانطالقا من اذه المعطيات يشااااااكم وعي المرأة لذاتها ووعي المجتمع

لتمكينها وإدماجها في معرام النهااااء بدال من اقتصاااار أدواراا على العمم المنزلي. أن مم المجتمع 

ينضاااار أليها ككائن هااااعيه جهااااميا محدود القدرات وبالتالي البد من أن تخضااااع لهاااايطرة الرجم 

ياة االجتماعية العامة البد من أن وأشاااارافه وومايتهف كما ين ر أليها كربة بيل وان اختالطها في الح

 ب46ف يكون في أهيق الحدود.

لقد مم الوصااااااه التقليدي للدور التنموي للمرأة محدوداف وان المجاالت الوميةية ين ر لها بةنها ال 

تتناسم مع قدراتها وصعوبة التزامها بالدواح فضال عن تدخم الرجم في مع م القرارات إلى جانم 

لمتعددة بما في نلك رعاية الزوم واألبناءف شكلل في مجملها معوقات أسهمل المهؤوليات األسرية ا

 ب47ف في تحجم األدوار التنموية للمرأة خارم المنز .

                                                 
 .127إلنمائية والتقرير الوطني الثاني وو  والة الهكان العراا في أطار التوصيات ت المؤتمر الدولي للهكان والتنمية واألاداف ا 42
 .179-170ف و2001بغدادف  يوسه عنادف البناء االجتماعي والشخصية العراقيةف أطرووة دكتورة غير منشورةف كلية اآلداب جامعة 43
رةف قم علم ف أطرووة دكتورة غير مشهو1995نبراس عدنان المطيريف المرأة والتنمية المهتدامة في هوء مقررات مؤتمر باكين عاح  44

 .46ف و2005’ جامعة بغداد ’ االجتماالف كلية اآلداب 
 .254ف و2010إدريس عزاحف مشكالت أدارة التنميةف الشركة العربيةف القاارةف  45
 .26نبراس عدنان المطيريف المرأة والتنمية المهتدامةف مصدر سابقف و 46
كتورة غير منشورةف دنهلة متولي الهيدف اإلنهاك النةهي لدى المرأة العاملة وعالقتها ببعض المتغيرات النةهية والديمقراطيةف أطرووة  47

 .224وف 1997كلية الدراسات اإلنهانيةف جامعة األزار القاارةف 
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في أطار اذه المعطيات مم االعتراف بةامية المرأة ودوراا التنموي في المجتمع تحكمه مجوعة 

من المحددات واو ما يشاااكم تعطيال لطاقات نصاااه المجتمعف واذه المكانة لها انعكاسااااتها الهااالبية 

  ب48فعلى أدواراا القيادية وإسهامها في المشاريع التنموية على الصعيد المحلي والوطني. 

قد واجهل المرأة في المجتمع العراقي كما في ساااائر المجتمعات النامية نوعا من التمييز الجنهااايف ل

األمر الذي ود من اشااتراكها في ميدان العممف ان انخةضاال نهاابة مهاااامتها في النشاااط االقتصااادي 

 . ب49ف %. 13إلى 

بيعة الحا  معقدة. كما مم اسااااتحقاقها للمهاااااواة بموجم القانون موهااااوال اخذ ورد واألسااااباب بط

وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة المطالبة بدعم دور المرأة في مشاريع اإلنماء كشريك متهاو مع 

 ب50ف الرجم أال انه ما يالوظ أن مكانتها كانل في الدرجة الثانية على صعيد األسرة.

شرعية وانا تجدر اإلشارة أن النص على وق المرأة في المهاواة مع الرجم قد يبقى م جرد فرصة 

  ب51ف أن لم يتيح المجتمع فعال للمرأة اإلمكانات المؤدية إلى ممارسة اذه المهاواة.

ن فضااال عن عدح تطبيق ما جاء من وقوا للمرأة تكةلها القواني وتةساايهااا على ما تقدح يمكن القو  أن

هية أدت إلى محدودي سبابا رئي ة مشاركتها تخله ن رة المجتمع لعمم المرأة وأدواراا التنموية تعد أ

 في عملية التنمية واو ما تعاني منه المرأة العراقية. 

 

 أة في العصر الحديثتاسعا: ذكورية المجتمع وعقليته القبلية وانعكاسه على المر

ةها تةصاااح تقه المرأة العراقية في منتصاااه الطريق بين الحداثة والتقليدف ولذلك فان سااالوكها ومواق

تقبم عن والة من الصراال والتردد بين ماض ويجتهد فيه من يبرر التمييز هدااف وواهر يعد بمه

كنها من والصااااااحة وغيراا ويمتحترح فيه قيم ومعايير التكافؤ والمهاااااااواة في وقوا التعليم والعمم 

لحداثة ااشااتغا  منزالت تكتهاابها بجهداا كانهااان يملك مصاايره ووقه في الحياة. أن اذا الجد  بين 

ف ويعاد توزيع والتقليد او ناته الذي يجعم األساارة العراقية اجينة يتةاقم بين أفراداا صااراال األجيا 

ف بم بمعايير الحداثةف واما مما يصااعم الهاالطة بصااورة ال تتحرر من معايير الماهاايف وال تتمهااك

 ويهتحيم أويانا الموائمة بينها. 

المرأة العراقية نصااااه المجتمع ولكن وزنها النوعي الةاعم في الحياة يةصااااح عن وقيقة أن وجمها 

كعدد ال يتناسااام مع وضاااوراا في مجاالت الةعم االجتماعي وخصاااوصاااا خارم األسااارة. فهي اقم 

م والتعليم والقيادة والوصو  إلى المواردف كما أن قدرتها على مواجهة وضورا من الرجا  في العم

العنه بةشاااكاله المتعددة محدودة بتقاليد الماهااايف صاااحيح أن المرأة العراقية وققل انجازات مهمة 

ب أال أن الصااااراعات الهااااياساااايةف وتناقض المرجعيات الثقافيةف 1921مند تةساااايس الدولة العراقية ف

سية أكثر منها قضية مجتمعف مع أن وغيراا جعلل من ق سيا ضية المرأةف قضية أوزاب واتجااات 

بالمرجعيات العلمانية فشاااااايوعية وبعثية وقوميةب وأوجدت بوعي أو  2003الدولة تمكنل وتى عاح 

 –فرو عمم  –بدون وعي البنية التحتية للتغيير االجتماعي والثقافي في أوهااااال المرأة فالمدارس 

  ب52فقوانين العمم والضمانة... الخب. –محو أالمية  –تحديد سن الزوام  – خدمات تن يم أسرة

أن أي متابع ألوهااااااااال المرأة العراقية يدرك أن ثمة تحوالت مهمة قد ودثل في جوانم وياتها 

المختلةة أال انه يدرك أيضااا أن الصااور النمطية عن المرأة ما زالل سااائدة. فقد امهر مهااح للجهاز 

                                                 
 .135ف و1986عبد الهادي الجواري وآخرونف دراسات في التنمية االجتماعيةف مكتبة نهضة الشرا القاارةف  48
 .138ف مصدر سابقف و2010-2014جمهورية العرااف وزارة التخطيبف خطة التنمية الوطنية للهنوات  49
االف كلية اآلداب أطرووة دكتورة غير منشورةف قم علم االجتم’ ت وارث وازح أيوبف التنمية االجتماعية في العراا المهارات والتحديا 50

 .191ف و2004جامعة بغدادف 
لوطن العربي اومد محمد خليةةف التنمية بين الحاجة والحقف بحوث المؤتمر األو  لالجتماعيين العرب وو  األسس االجتماعية في ا 51

 .58ف و1980شباط  2-6المنعقد في بغداد من 
ف 98بغدادف العدد  ومزةف عوامم ومؤشرات انتهاك األمن اإلنهاني للمرأة العراقيةف بحث منشور في مجلة كلية اآلدابف جامعةكريم محمد  52

 .66ف و2015
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أن نهاااابه عالية من الةتيات والشااااباب يعتقدون أن منزلة المرأة أدنى من منزلة  المركزي لإلوصاااااء

  ب53ف الرجمف كما او موهح في الجدو  األتيب.

ة بالمرأة سنةب الذين يوافقون على المقوالت المتعلق30-10ب يوهح نهبة الةتيات والشباب ف1جدو  ف

 ب 2009بحهم الجنس ف
 نكور إناث المقولة ح

 1ف 92 3ف 92 يجم على المرأة أن تاخد موافقة ولي أمراا قبم القياح بةي عمم  1

 1ف 50 3ف 26 يحق للزوم أن يضرب زوجته أنا خالةل أوامره  2

 5ف 46 2ف 34 يجم على الةتاة أن تتزوم قريبها انا رغم ولي أمراا بدلك  3

 9ف 35 6ف 25 نلك  ال تهتطيع المرأة اتخان قرارات تخصها او تخص عائلتها ألنها غير قادرة على 4

 9ف 71 1ف 58 من واجم األسرة فرض هوابب اشد على المرأة  5

  

ب من الشباب المبحوثين اتةقوا مع مقولة أن المرأة اقم منزلة %57قد امهر أن ف KAP2وكان مهح 

ب من الشباب أيضا عن قناعتهم بان من %57ناث مع اذا القو  وعبر فمن الرجم واتةقل نصه اإل

وق الزوم هرب زوجته انا عصل أوامره. لقد كان للموروث الثقافي دوره الخطير في تبرير 

العنه. أن يبدو أن كم االنجازات والتحوالت التي جيرت لصالح المرأة في المجتمع العراقي قد 

طته الذكوريهف وأسهمل الحروب والنزاعات في تعزيز نلك الن اح عززت ن اح المجتمع األبوي وسل

  ب54ف أيضا.

دراا. قوقد كان لمختله أصناف العلوح ادوار في تحليم وتةهير ماارة استضعاف المرأة والحب من 

تدني  فالثابل أن المرأة بصورة عامة اهعه من الرجم بدنيا وفي ثقافات الشعوب عامة أيضا مهر

 قلة نصيبها مقارنة بالرجمف وينطبق ادا على شتى الدو  واألديان. مكانة المرأة و

لدينية اوفي مجتمعاتنا العربية عموما والعراا خصوصا فان المرأة لطالما كانل هحية التةهيرات 

شكا  األولية المبنية على قاعدة قيمية ثقافية أساسها منطق ومةاايم القبيلة والعشيرة باعتباراا األ

قاعدة  تماعي الضاببف والقوة والضعه الذي أساسه بدائية اإلنهان والتي ساسل علىللتن يم االج

لوا هعيهب شريعة الغابف ويث البقاء والهلطة والهيادة ل قوىف وفيه يتم إخضاال المرأة كونها فمخ

ألقوى على لمن ومة متشابكة تخدح وتكرس مصالح ادا فاألقوىب. واكذا بنيل ثقافة الرجم باعتباره ا

 اعدة شريعة الغاب. ق

وشرعنةب ادوار المرأة وومائةها في المجتمع تالزميا بين  –نهبة إلى العرف  –لقد جرت فعرفنة 

العرف العشائري والدينف ويث اكتهبل األعراف شرعيات كبيرة بم قدسية وينما بنيل مع م األديان 

نصوصها الدينية بهده الكيةية اي سننها وشرائعها على ركاح الكثير من القواعد العرفيةف أو فهرت 

 وفقا لترسبات ومةاايم قبلية بم عززت الكثير منها مثلما واولل تعديم البعض األخر.
ب55ف

  

وتشير مارينا اوتواي بةنه ال يوجد مكان في العالم العربي تتمتع المرأة فيه بكامم وقوقهاف مابالك 

مبرر أنا ما ن رنا إلى ممارسة العادات والتقاليد  بايجاد الةرو المتهاوية مع الرجا ف وموقه كهدا

في العالم العربي والسيما المجتمع العراقي الذي يهيطر عليه الذكور. اناك وجج تقو  أن ما تدعو 

أليه المؤسهة اإلسالمية التقليدية يذكرنا في الهلوك األوربيف فةي أي ن اح أبوي تكون العادات 

للرجا  وتميز هد النهاء. وبالرغم من العديد من المعاادات الدولية  والقوانين األسرية أكثر تةضيال

التي وقعل لحماية وقوا المرأةف فان المرأة ككائن مهتمر بالمعاناة من القيود المةروهة على الحقوا 

الهياسية والحقوا التعليمية والحقوا العائلية الخف والهبم او أن االمتثا  لهذه المعاادات ال زا  

 .ب56فللغاية هعيةا 

                                                 
 .33ف و2009الجهاز المركزي لإلوصاءف المهح الوطني للةتوه والشبابف بغدادف  53
 .13-12ف و2005ب بغداد KAP2في العراا فالجهاز المركزي لإلوصاءف مهح معارف ومواقه وممارسات الشباب  54
 .5-4ف و0042ف بغدادف 6وميد الهاشميف المرأة ومةزا تالزح القيم العشائرية والتةهيرات الدينيةف مجلة علوح إنهانيةف العدد  55
 .11ف و2004ماريناف وقوا المرأة والديمقراطيةف وثائق كار نةيف واشنطن دي سيف  56
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أما العادات والتقاليد فهي ال تتجزأ عن القيم والمعاييرف وكالاما يشكالن عامالن أساسيان من العوامم  

االجتماعية المؤثرة في وقوا وشخصية المرأة العراقيةف فالعادات اي أنماط من الهلوك التي تنتقم 

إلى وجه اعتراف األجيا  من جيم إلى جيم آخر ويهتمر مدة طويلة وتى تثبل وتهتقر وتصم 

المتعاقم بهاف والتقاليد ال تنةصم عن العاداتف فالتقاليد اي عناصر الثقافة التي تنتقم من جيم إلى 

آخرف بمعنى آخر عبارة عن قواعد الهلوك الخاصة بجماعة او طائةة معينة والتي ينقلها الخله عن 

 .ب57فالمرأة العراقية في المجتمع.  الهله جيال بعد جيم وكيةية تةثيراا على وقوا وممارسات

ويث يقو  عالم االجتماال " أميم دوركهايم " بان العادات مةروهة وملزمة وفرهها والتزامها 

يشعرنا بالراوة في أطاعتهاف ويرى بةنها عبارة عن وقائع تبلورت واستقرت في شكم نمانم انتقلل 

د الضارة والعادات غير الهوية تلعم دورا فعاال ألينا من األجيا  الهالةةف ونجد أن العادات والتقالي

في توجيه أرادات األفراد نحو صور متعددة من الهلوك الةاسد الذي قد تجدي في مكافحته أجراءت 

 األمن المةلوفة بالنهبة للمرأة العراقية.
ب58ف

.  

رتهم وتى أن مركز المرأة في األسرة العراقية التقليدية او بقاء البنات تحل هبب اإلباء وسيط

يتزوجن فيتبدلن تلك الهيطرة بهيطرة األزوام وللنهاء مركز اجتماعي محدد اكتهبته من خال  

التنشئة األسرية والها وا  الذكور. ولكنها في مكانه اوطا إن ليس لها الحق في اختيار الزوم او 

لق بزوام تطليقه وليس لها رأي مهموال وكذلك ليس ل مهات وق في قرارات األب خاصة ما يتع

 األبناء او البنات.
. واألسرة العراقية تعرهل لكثير من عوامم التغيير نتيجة للتةاعم مع ب59ف

المؤسهات األخرى وال يمكن فصم اذا التغيير عن التغيير الذي يحدث في الجوانم األخرى في 

تغيير أشكا  المجتمع العراقي ال سيما في مرولتي التحضر والتصنيعف اللذان لعبا دورا كبيرا في 

 األسرة الذي انعكس بدوره على تغيير طبيعة ونوال التنشئة نات العالقة بالمرأة.
 . ب60ف

وان االتجااات التقليدية كانل تعد البيل او المكان الطبيعي للمرأة وما اي أال والة من واالت  

العراا في وقم  التخله االجتماعي والثقافي التي سادت في العراا أبان االوتال  الذي تعرض إليه

زمنية مختلةة وعلى نلك ال يمكن فصم العادات والتقاليد واألسرة وتةثيراا عن واقع المرأة في 

المجتمع العراقي فهي جزء من أفكاره وتراثه ومعتقداته لذا فان ما أعطي للمرأة دور ثانويا استوجبل 

أن التعليم ما او آال أفهاد ألخالا  تبعيتها للرجم اي كانل محرومة من التعليم واوتهبها غالبية الناس

 المرأة وخروجا عن القيم واألعراف االجتماعية.
 . ب61ف

ات العربية وتةسيها على ما تقدح يمكن القو  أن من أام التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع

انطباال  عامة والمجتمع العراقي خاصة اي العقلية القبلية المتحكمة بالةردف والتي بدوراا تعطي

اده  نكوري وصبغة نكورية للمجتمعات لكون التمهك بالعادات والتقاليد القبلية تعتبر في ن ر

وان  المجتمعات هرورة وال مةر منها واي نوال من االتصا  الروويف واجم على الكم التمهك بها

 وصم األمر بها التعارض مع الدين والنهج والقانون. 
 

  

                                                 
 .144ف و1980’ العلوح االجتماعيةف دار النهضة للنشر القاارة عبد الهالح الةارف معجم  57
 241ف و1984إبراايم الناصرف علم االجتماال التربويف عمانف  58
 .78ف و1956سليم شاكر مصطةى. الجبايشف مطبعة الرابطة بغداد  59
 .43و 1980عبد علي سلمانف المجتمع الريةي في العرااف دار الرشيد للنشرف بغداد  60
ف 1996لية اآلدابف كالكامم شند  عيهى التغيير االجتماعي والتربية والتعليم في العراا أطرووة دكتوراه غير منشورة جامعة بغداد  عبد 61

 .118و
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 اإلطار الميداني

 المنهجية وإجراءات البحثعاشرا: 

 منهج البحث وأدواته  -1

أقتضى البحث الراان عدد من الوسائم والطرائق العلمية لغرض الحصو  على المعلومات والبيانات 

منها منهج المهح االجتماعي بطريقة العينة ن را لصعوبة القياح بعملية المهح الشامم والمنهج 

ده الدراسةف كما استخدمل االستبانه كةداة لجمع البيانات الوصةي لتةهير المتغيرات والعالقات في ا

 باإلهافة إلى اعتماد المالو ة البهيطة والمقابلة بوصةهما وسائم لجمع المعلومات من المبحوثين. 

 

: يتشكم مجتمع البحث من نخبة من أساتذة جامعة بغداد / مجمع الجادرية مجتمع البحث وعينته -2

 .ب أستانة50والبالغ عددان ف

 حدود البحث ومجاالته: -3

 .المجا  البشري: ويشمم أساتذة جامعة بغداد / مجمع الجادرية 

  3/4/2017إلى  7/2/2017المجا  ألزماني: وقد تحدد من الةترة. 

 .المجا  المكاني: وقد تحدد ببعض الكليات التابعة لجامعة بغداد /مجمع الجادرية 

 

 : تم تهتخدح الوسيلة اإلوصائية المالئمة لتحقيق أاداف البحث واي الوسائل اإلحصائية -4

  :النهبة المئوية 

  

 احدى عشر: عرض بيانات البحث 
 البيانات الخاصة بجنس للمبحوثين  -1

 ب يوهح الجنس2جدو  ف
 النهبة المئوية العدد الجنس

 100 50 أنثى

 100 50 المجموال

 

ب من المبحوثين ألننا تعمدنا شاااااامو  فئة اإلناث %100ب ف2أمهرت البيانات الواردة في الجدو  ف

 فقب. 
 

 البيانات المتعلقة بالتوزيع العمري  -2

  ب يوهح التوزيع العمري للمبحوثين3جدو  ف
 النهبة المئوية العدد العمر

25-35 14 28% 

35-45 25 50% 

45-55 11 22% 

 %100 50 المجموال

 

ب اوتلاال أعلى 45 -35ب أن الةئااة العمرياة ف3تبين من خال  نتااائج البياااناات الواردة في الجاادو  ف 

-45% أما الةئة العمرية ف28ب بنهبة 35-25% تليها الةئة العمرية ف50النهم بين المبحوثين بنهبة 

 %. 22ب فبلغل نهبتهم 55
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 البيانات المتعلقة بالحالة االجتماعية -3

 الحالة االجتماعية للمبحوثين ب يوهح 4جدو  ف
 النهبة المئوية العدد الحالة االجتماعية

 %60 30 متزوجة

 %12 6 مطلقه

 %20 10 أرمله

 %8 4 باكر

 %100 50 المجموال

 

ية الع مى من المبحوثين ام من المتزوجاتف 4أمهرت المعطيات الواردة في جدو  ف  غالب ب أن ال

بف أما غير %12بف أما نهبة المطلقات فقد بلغل ف%20%بف تليها نهبة األرامم ف 60بلغل نهبتهم ف

 ب.%8المتزوجات فكانل نهبتهن ف
 

  البيانات المتعلقة بالتحصيل الدراسي للمبحوثين-4

 ب يوهح المهتوى التعليمي للمبحوثين5فجدو  
 النهبه المئويه العدد التحصيم الدراسي 

 %50 25 ماجهتير

 %50 25 دكتوراه

 %100 50 المجموال

 

ب من المبحوثين ام من وملة شهادة الماجهتير %50ب أن ف5أمهرت المعطيات الواردة في الجدو  ف

 الدكتوراه.% أيضا من المبحوثين ام من ومله شهادة 50وان 

 

 البيانات المتعلقة بالخلفية االجتماعية  -5

 ب يوهح الخلةية االجتماعية للمبحوثين6جدو  ف
 النهبة المئوية العدد الخلةية االجتماعية

 %36 18 ريه

 %24 12 مراكز محاف ات 

 %40 20 بقيه وضر فاقضيه ونواويب 

 %100 50 المجموال

 

ب من المبحوثين من بقيه وضر فاقضيه ونواويب %40ب أن ف6أمهرت البيانات الواردة في جدو  ف

ب من %24%ب من المبحوثين تعود خلةياااتهم االجتماااعيااة إلى مناااطق ريةيااةف مقاااباام ف 36وأن ف

 المبحوثين كانل خلةياتهم االجتماعية من مراكز محاف ات.

 

 ار العمل البيانات المتعلقة بدور األسرة في اختي -6

  ب يوهح مدى تدخم األسرة دور في اختيار نوال العمم7جدو  ف
 النهبة المئوية العدد اإلجابة

 %66 33 نعم

 %18 9 إلى ود ما

 % 16 8 كال

 0 0 أخرى تذكر

 100 50 المجموال
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يانات الواردة في الجدو  ف ية الع مى من المبحوثين ف 66ب أن 7أمهرت الب ب يرون أن %66الغالب

ب من %16ب كانل أجابتهم إلى ود ماف مقابم ف%18ل ساارة دور في اختيار نوال عمم المرأةف وان ف

 المبحوثين يرون عكس دلك.

 

البيانات المتعلقة بتوضيح مدى تأثير نظرة المجتمع الدونية للمرأة في عدم تسلمها ادوار  -7

 حقيقية منسجمة مع طموحها

 للمرأةب يوهح ن رة المجتمع الدونية 8جدو  ف
 النهبة المئوية العدد اإلجابة

 %20 10 نعم

 %40 20 إلى ود ما

 %40 20 كال

 0 0 أخرى تذكر

 100 50 المجموال
 

% من المبحوثين ا كاادوا أن لن رة المجتمع 40ب أن 8يالوظ من المعطيااات الواردة في الجاادو  ف

ب كانل أجابتهم إلى ود %40في عدح تهااالمها ادوار منهاااجمة مع طمووهاف وان ف الدونية للمرأة اثر

 ب من المبحوثين يرون عكس دلك. %20ماف مقابم ف

 

 البيانات المتعلقة بأهم األسباب التي تدفع المرأة إلى اختيار عمل ال يناسب مهاراتها وكفاءاتها -8

 عمم ماال يناسم مهاراتها ب األسباب التي تدفع المرأة إلى اختيار9يوهح الجدو  ف
 النهبة المئوية العدد األسباب 

 %12 6 ن رة المجتمع الدونية إلى بعض المهن التي تمارسها المرأة

 %74 37 تخوف المرأة من رد فعم المجتمع

 %6 3 الموروث القبلي الذي يحرح ويجرح عمم المرأة

 %8 4 هعه المهتوى العلمي والثقافي ل سرة

 - - تذكرأسباب أخرى 

 100 50 المجموال
 

ب والتي تهلب الضوء على أام األسباب التي تدفع المرأة إلى 9ت هر النتائج المعروهة في الجدو  ف

تخوف المرأة من ردة فعم المجتمع اوتم المرتبة  74اختيار عمال ما ال يناسم كةاءاتها ومهاراتها أن 

ن رة المجتمع الدونية إلى بعض المهن التي تمارسها  %بف يليها في المرتبة الثانية 74األولى وبنهبة ف

بف بينما اوتم هعه المهتوى العلمي والثقافي ل سرة المرتبة الثالثة وبنهبة %12المرأة بنهبة ف

ب أكدوا الموروث القبلي الذي يحرح ويجرح عمم المرأة او من أام األسباب التي %6%بف مقابم ف8ف

 يناسم مهاراتها وكةاءاتها. يدفع المرأة إلى اختيار عمال ال

 

 الكامنة أو المحتملة وراء تهميش دور المرأة الحقيقي في المجتمع األسباب -9

 ب يوهح أام األسباب التي أدت إلى تهميش دور المرأة الحقيقي في المجتمع10جدو  ف
 ةالنهبة المئوي العدد أام األسباب التي أدت إلى تهميش دور المرأة الحقيقي في المجتمع

 %20 10 عدح المهاواة مابين الرجم والمرأة

 %22 11 الةهاد اإلداري

 %32 16 الموروث الثقافي للمجتمع

 %24 12 أسالميه الةكر العاح للمجتمع وعدح تةهمه لنصوو الشريعة

 0 0 أسباب أخرى تذكر

 100 50 المجموال
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وعند استطالال أراء المبحوثين عن أام األسباب التي أدت إلى تهميش دور المرأة في المجتمع ت هر 

ب أن الموروث الثقافي للمجتمع اوتم المرتبة األولى في إجابات 10المعطيات الواردة في الجدو  ف

عدح تةهمه لنصوو بف تليها في المرتبة الثانية أسالميه الةكر العاح للمجتمع و%32المبحوثين وبنهبة ف

بف أما عدح المهاواة مابين %22ب وجاء الةهاد اإلداري بالمرتبة الثالثة بنهبة ف%24الشريعة بنهبة ف

 ب.%20الرجم والمرأة فقد اوتلل المرتبة الرابعة بنهبةف
 

 موقف الدين ونصوصه التشريعية اتجاه عمل المرأة -10

 اتجاه عمم المرأةب يوهح ام للدين ونصوصه التشريعية اثر 11جدو  ف
 النهبة المئوية العدد اإلجابة

 %74 37 نعم

 %16 8 إلى ود ما

 %10 5 كال

 0 0 أخرى تذكر

 100 50 المجموال
 

%ب من المبحوثين أكدوا أن للدين ونصاااااوصاااااه  74ب أن ف11ت هر المعطيات الواردة في الجدو  ف

بم %16اتجاه عمم المرأةف وان ف التشااااااريعية اثر ماف مقا جابتهم إلى ود  نل أ كا ب من المبحوثين 

 ب.%10%ب ال يرون للدين ونصوصه التشريعية اثر اتجاه عمم المرأة وكانل نهبتهم ف10ف

 

 التحديات التي تواجه المرأة وحرمها من ممارسة األدوار القيادية في المجتمع  -11

 تواجه المرأة  ب يوهح التحديات التي12جدو  ف
 النهبة المئوية العدد التحديات التي تواجه المرأة 

 %16 8 الةهاد اإلداري

 %12 6 تداور الوهع األمني

 %16 8 عدح األيمان بقدرة المرأة في تهلمها ادوار قيادية

 %56 28 التميز الجنهي هد المرأة

 - - أسباب أخرى تذكر

 100 50 المجموال
 

وعند استطالال آراء المبحوثين عن أام التحديات التي تواجه المرأة في الوقل الحاهر وورمانها  

ب أن التميز الجنهي 12من ممارسة األدوار القيادية في المجتمع ت هر المعطيات الواردة في الجدو  ف

من المبحوثين  بف%56لمبحوثين وبنهبة فلهد المرأة وعدح مهاواتها مع الرجم اوتم المرتبة األولى 

يرون ه من التحديات التي تواجه المرأة في الوقل الحاهر وورمها ممارسة األدوار القيادية تليها في 

بف وجاء عدح األيمان بقدرة المرأة في تهلمها ادوار قيادية %16المرتبة الثانية الةهاد اإلداري بنهبة ف

 ب.%12وتم المرتبة الرابعة بنهبة فبف أما تداور الوهع األمني فقد ا%16بالمرتبة الثالثة ف
 

 األسباب التي أسهمت في تحجيم األدوار التنموية المعطاة للمرأة -12

 ب يوهح أام األسباب التي أسهمل في تحجيم األدوار المعطاة للمرأة13جدو  ف
 النهبة المئوية العدد أام األسباب 

 %38 19 تخله ن رة المجتمع لعمم المرأة

 %37 18 المجتمع الذي يتصه بالتبعيةموقع المرأة في 

 %25 13 عدح تطبيق ما جاء في وقوا المرأة يكةلها القانون

 - - أسباب أخرى تذكر

 100 50 المجموال
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ب الخاو باستعراض أام األسباب التي أسهمل في 13من خال  متابعة النتائج الواردة في الجدو  ف

تحجيم األدوار التنموية المعطاة للمرأةف يالوظ أن تخله ن رة المجتمع لعمم المرأة اوتم المرتبة 

في المجتمع الذي بف تليها في المرتبة الثانية موقع المرأة %38األولى في إجابات المبحوثين وبنهبة ف

بف وجاء في المرتبة الثالثة عدح تطبيق ما جاء من وقوا للمرأة يكةلها %37يتصه بالتبعية وبنهبة ف

 ب. %24القانون بنهبة ف
 

 نتائج البحث
ب ونلك كوننا تعمدنا شااامو  %100أمهرت معطيات الدراساااة الميدانية أن نهااابة اإلناث كانل ف -1

 فئة اإلناث فقب. 

راساة أن أعلى النهام من مجموال النهااء فعينة البحثب تراوول أعمارام أمهرت معطيات الد -2

ب سااااانة 35-25بف تليها نهااااابة من تراوول أعمارام بين ف%50ب سااااانة أن بلغل ف45-35بين ف

 ب.%22ب سنة بالمرتبة الثالثة بنهبة ف55-45%بف وجاء من تراوول أعمارام بين ف28ف

%ب من المبحوثين أراماام وان  20%ب من المبحوثين ام من المتزوجااات وان ف 60تبين أن ف -3

 %ب من المبحوثين من المطلقات. 12ف

ب من %50ب من المبحوثين ام من وملة الشااااااهادة الماجهااااااتير وان ف%50أمهرت النتائج آن ف -4

 المبحوثين ام من ومله شهادة الدكتوراه.

ب %36مبحوثين ام من بقية وضر فاقضيه ونواويب وأن فب من ال%40أمهرت المعطيات أن ف -5

 ب من المبحوثين ام من مراكز محاف ات. %24من المبحوثين ام من الريه وان ف

ب من المبحوثين أكدوا أن ل ساااااارة دور في اختيار نوال العمم %66تبين نتائج الدراساااااااة أن ف -6

 المرأة.

ن لن رة المجتمع الدونية للمرأة اثر ب من المبحوثين أكدوا أ%40توهااح معطيات الدراسااة أن ف -7

 في عدح تهلمها ادوار وقيقية منهجمة مع طمووها. 

%ب من المبحوثين أن تخوف المرأة من ردة فعم المجتمع من أام األساااااباب التي تدفع  74أكد ف -8

 المرأة إلى اختيار عمال ال يناسم مهاراتها وكةاءاتها. 

المبحوثين أكدوا أن الموروث الثقافي للمجتمع اود ب من %32تبين من خال  نتائج الدراسة أن ف -9

 أام األسباب التي أدت إلى تهميش دور المرأة في المجتمع.

ب أن للدين ونصااااوصااااه التشااااريعية اثر اتجاه عمم %74أكد الغالبية الع مى من المبحوثين ف -10

 المرأة. 

المرأة وعدح  ب من المبحوثين أكدوا أن التميز الجنهااي هااد%56بينل معطيات الدراسااة أن ف -11

مهاااااواتها مع الرجم من أام التحديات التي تواجهها في الوقل الحاهاااار األمر الذي أدى إلى 

 ورمها من ممارسة األدوار القيادية في المجتمع. 

%ب من المبحوثين أكدوا أن موقع المرأة في المجتمع الذي  38تبين من بيانات الدراسااااااة أن ف -12

 سهمل في تحجيم األدوار التنموية المعطاة للمرأة. يتصه بالتبعية أام األسباب التي أ
 

  التوصيات
البد من االاتماح بالمرأة كونها تشااااكم الركيزة األساااااسااااية لبناء األساااارة والمجتمع وهاااارورة  -1

 مشاركتها في كافة المجاالت سواء الصعيد الهياسي أو االقتصادي أو الثقافي أو االجتماعي. 

يةف  -2 ها المهن قدرات ناء  ئة الةرو التعليمية وب ية التنميةف من خال  تهي تعزيز دور المرأة في عمل

واعتماد مبدأ تكافؤ الةروف والحد من اثر المن ومات القيميه االجتماعية التقليدية التي تحجم 

ن من األدوار التنموية للمرأة وهااااع البرامج والهااااياسااااات العامة التي تهاااااعد على التخةيه م

الم اار الهاااااالبية المتةشااااااية في المجتمع اتجاه المرأة فالتمييز الجنهاااااايف والالمباالة واإلاما  

 لحقوا المرأةف والن رة الهلبية اتجاه المرأة......الخب.
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بناء ثقافة مجتمعية تعزز الدور التنموي للمرأة باعتباراا الشااريحة األوسااع في الهرح الهااكانيف  -3

ثراء ومناقشة ادا الموهوالف والهعي لبلورة اإلشكاليات المتعلقة بهف إن ان اناك واجة وقيقية إل

ستدامة التنميةف ومعالجة العوائق التي تحو  دون  واإلجابة عن التهاؤالت التي تثيراا مجاالت ا

 تحقيقها.

العمم على صااياغة وبناء خطاب تنموي مجتمعي متماسااك يضاامن تعبئة الموارد والقدرات من  -4

مجتمع الهااالبية اتجاه عمم المرأة وأدواراا التنمويةف والعمم على ترجمة اذا اجم تغيير ن رة ال

 الخطاب على ارض الواقع. 

تعزيز وكم القانون والمؤسهات القضائية نات الصلة بتنةيذ التشريعات الخاصة والكةيلة بحماية  -5

 المرأة ووقوقها.

اد إسااتراتيجية للهااالح مبنية على االسااتجابة المبكرة لمهددات األمن اإلنهاااني للمرأة ودلك باعتم -6

أسس علمية رصينة باعتماد مجموعة من الهياسات والخطب الرامية إلى معالجة بعض تهديدات 

 انعداح األمن واالستقرار 

 العمم على تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وصحيا.  -7

توفير ساااياساااات تشاااغيم تؤمن فرو عمم الئق لخريجات المدارس االبتدائية والثانوية ومتابعة  -8

المزيد من التدريم المهني والةني في مؤساااااهاااااات التربية والتعليم. من اجم االرتقاء بمهاااااتوى 

 المرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. 
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