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  َكٍرن  َذمِّ  مُكاَنِقَلا َخنَِّإ  ُساا  النََّهيُّا َأَي"
اِئَل  َبَقَو ُعوبّاُش ُكْماَنِلَعَج َو  ىَوُأنثََ

  ْماُكَقْتاللََّه َأ نَد ِع َرَمُكْم ْكَأ  إنَّ  ُفوااَرَعِلَت
  "َخِبيُر  يٌمِلَه  َعاللَّ  نَِّإ   

 صجق هللا العطيع 



 إقرار املشرف
 

املعىقاث الثقافيت ملشاركت املرأة السػسػمة  بـ  " أّن ىحه الخسالة   أشيج 
" السقجمـة مـغ (  الكةىث) دراست ميذانيت يف مذينةت  يف العمليت السياسيت

تحت إشخافي فـي قدع عمع االجتساع ، كمية  جخت ،(  كريزل سباح كرار)  الصالب
فـي عمـع  الساجدـتيخ، وىي جدء مغ متصمبات نيل شيادة  القادسية اآلداب / جامعة

 االجتساع .

 
        

 
 ع :ـالتػقي                                       
   أ . م. د. فالح جابخ جاسع االسـع :                                        

 1212/    /       التاريـخ :                                       
 

 لمسشاقذة . الخسالةبشاء عمى التػصيات الستػافخة ، أرشح ىحه  
 
 

 ع :ـالتػقي                                   
 االسـع : أ . م . د . فالح جابخ  جاسع                                   
 رئيذ قدع عمع االجتساع                                                    

 1212/    /   التاريـخ :                                   
 

 
 
 
 



 إقرار اخلبري اللغىي
 

الثقافيت ملشةاركت املةرأة املعىقاث " بــ  الخسالة السػسػمة أشيج أن ىحه  
السقجمـة مـغ  ( " الكةىث) دراست ميذانيت يف مذينةت  يف العمليت السياسيت

، وىـي جـدء مـغ القادسـيةجامعـة  -كميـة اآلداب  ، (كريةزل سباح كرار)  الصالـب
تيا صــالحة مــغ فــي عمــع االجتســاع ، وقــج وجــج الساجدــتيخمتصمبــات نيــل شــيادة 

 الشاحية المغػية.
 
 
 
 

 التػقيـع :                                           
 الخبيخ المغـػي :                                        

 1212/  / التاريـخ :                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إقرار اخلبري العلمي
 

الثقافيت ملشاركت املةرأة املعىقاث " السػسػمة  بـ   الخسالةأشيج أن ىحه  
السقجمـة مـغ  ( " الكةىث) دراست ميذانيت يف مذينةت  يف العمليت السياسيت

، وىـي جـدء مـغ ة القادسـيةجامعـ –كميـة اآلداب  ، (كريةزل سةباح كرار)  الصالب
وجــجتيا صــالحة مــغ فــي عمــع االجتســاع ، وقــج الساجدــتيخ متصمبــات نيــل شــيادة 

 الشاحية العمسية.
 
 
 
 

 التػقيـع :                                      
   الخبيخ العمسـي :                                

 1212/  /   التاريـخ :                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 إلى ...
وششــــي العــــخاق بمــــج الجسيــــع..  والذــــيجاء الــــح غ 

 ضحػا مغ اجل العخاق 
ارواح الزالـت تيـير بـجا مي والـجي العديـد و شـت 

 ا تي ضحى..)رحسيع هللا(
والــجتي التــي ســيخت لخاحتــي.. ومــا زالــت تغسخنــي 

 بجعائيا..)اشال هللا بعسخىا(
ــة  مــغ و ــا بجــانبي  ــالل دراســتي ليــحه السخحم

  ي ىالل وكان لي  يخ معيغ.. ا
مغ عانػا كثيخًا شػال انذغالي بإعجاد ىحه الجراسـة.. 

 أبشائي )سيا، فاشسة، معرػمة (
 وفقيع هللا وجعميع ذرية صالحة.... 
مغ وقفت بجانبي  الل دراستي وكانت لـي  يـخ  

 ..زوجيت الغالية   معيغ

  

 
 

كرار

 جاءـاإلى



 شكر وامتنان
  

رب العالسيغ الحي اعانشي عمى اتسام ىحه الخسالة والرالة والدالم عمى رسػل  لله  الحسج      
العخفان و ػاجب ال ومغوسمع.  يغبجالسشتدمحم بغ عبجهللا وعمى الو الصيبيغ االشيار وصحبو  االمة  

الحي عسل شيمة فتخة  الجكتػر فالح جابخ جاسعان اتقجم بالذكخ والتقجيخ الى االستاذ السداعج 
روح الباحث عغ الحقيقة وعخضيا بكل دقة  ةشخري اضيارالجراسة الشطخية والسيجانية عمى 

 وعمسية.

واتقجم بالذكخ والتقجيخ الى جسيع اساتحة قدع عمع االجتساع في كمية اآلداب/ جامعة القادسية     
الحي ميج لي  عسخان مػسىالجكتػر نبيل وبالخرػص  عمى ما قجمػه مغ نرائح اثشاء دراستي

الحي كان االستاذ  والجكتػر ثائخ رحيع كاضعالصخيق وزرع بجاخمي شخرية الباحث االجتساعي, 
. وكحلظ اخز بالذكخ والتقجيخ اساتحة عمع االجتساع في جامعة واسط كل مغ واالخ والسدانج

لسا قجمػه لي  الخفاجياالستاذ الجكتػر وليج عبج جبخ و الجكتػر جسيل محدغ العبػدياالستاذ 
 مغ مداعجة في تػفيخ السرادر التي تخز مػضػع دراستي.

وفي ىحا السقام ال بج ان اوجو فائق االحتخام والتقجيخ الى والجتي) اشال هللا في عسخىا( الحي     
سبب في اتسام دراستي والى اخػاني االعداء واخػاتي الكخيسات وخاصًة) اختي ام  كان دعائيا

رشاد  زمالئي مغ شمبة الساجدتيخ كل مغ السغتخبة في استخاليا(, والذكخ مػصػل الىعبجهللا 
 حدغ رزاق شصب و ناصخ) نجعػ هللا سبحانو وتعالى لو بالذفاء العاجل( والدميالت ريام نعيع

وكادر مكتبة كمية اآلداب/ جامعة القادسية, ورئاسة جامعة واسط ومػضفاتيا  قاسع ونخجذ
لتخبية واسط ودائخة صحة واسط لسداعجتي في العسل السيجاني, وكل مغ قجم   والسجيخية العامة

 لػ بكمسة شيبة. و السداعجة
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 امللخص

ت عّج قزية السخأة في عالع اليػم واحجة مغ القزايا األساسية في السجتسعات اإلندانية , لحا كان   
لسذاركة السخأة في العسمية الدياسية, مغ أىع مػضػع ىحه الخسالة , السعػقات الثقافية 

 .السػضػعات التي يجب إن يػلييا السعشيػن في عرخنا الخاىغ أىسية خاصة

ان اىع الخصػات التي اتخحت لجراسة ىحا السػضػع ىي تذخيز السرصمحات والسفاهيع    
سة, مع تحميل السدتخجمة في ىحه الجراسة, واختيار الجراسات الدابقة السذابية ليحه الجرا

التحػالت التاريخية الى شخأت عمى دور ومكانة السخأة في السجتسع, مع ابخاز مكانة السخأة العخاقية 
 ودراسة اىع التحػالت الدياسية التي شخأت عمييا. 2003قبل وبعج عام 

تشذئة اذ تشاولت الجراسة اىع السعػقات الثقافية والتي مشيا القيع والسعاييخ االجتساعية وال     
االسخية وتعميع السخأة ووعييا الثقافي واالعالم والجانب الجيشي وقج تع تذخيز السعػقات الثقافية 
التي تعيق مذاركة السخأة في العسمية الدياسية. ان مػضػع دراستشا ال يسكغ دراستو برػرة عمسية 

البحث الستبعة تزسغ عسمية جسع البيانات, وشخق تدون االستعانة بعجد مغ شخق البحث التي 
في جسع السعمػمات ىي شخيقة السقابمة وشخيقة االستبانة, وكل شخيقة مغ ىحه الصخق ساعجت 

ان مشيج السدح االجتساعي قج عسل عمى بحث  عمى جسع البيانات حػل مػضػع الجراسة.
السعػقات الثقافية السدؤولة عغ عجم مذاركة السخأة في العسمية الدياسية. وتع تذخيز ىحه 

سعػقات في الجانب السيجاني لمجراسة وبعج تذخيريا وضعت والتػصيات والسقتخحات لتمقي ال
الزػء عمى ىحه السعػقات, لتربح لجى السخأة في السجتسع العخبي برػرة عامة والسجتسع 
العخاقي برػرة خاصة القجرة عمى السذاركة في العسمية الدياسية. وتع اختبار الفخضيات الخاصة 

تأكج مغ مرجاقيتيا عغ شخيق الجراسة السيجانية االحرائية وبعج الجراسة بالجراسة لم
وان ابخز نتائج الجراسة التي تع الحرػل  تع قبػل جسيع فخضيات مػضػع دراستشا. الدػسيػلػجية

عمييا عغ شخيق تحميل البيانات باستخجام بعس الػسائل االحرائية السالئسة ىي) ان مذاركة 
دياسية ال يسكغ ان تتحقق اال بعج تحليل وازالة عجد مغ السعػقات والتي تعتبخ السخأة في العسمية ال

ان تمظ السعػقات تجعل مغ السخأة غيخ قادرة عمى اداء دور  اذالسعػقات الثقافية جدء ميع مشيا 
 ميع في العسمية الدياسية(.

 



 

 

 املقذمةةت



 

 

 تةاملقذم
الدكان, وقج مثمت في الحقب الدمشية الدابقة دورًا محجودًا  شخيحة ميسة مغتذكل السخأة       

 في مجاالت الحياة بدبب الثقافة السحيصة بيا, والشطخة التقميجية الدائجة آنحاك.
ىشالظ العجيج مغ التحجيات التي واجيت السخأة والتي حالت دون استغالل شاقاتيا في تػلي     

السشاصب والسدؤوليات سػاء كانت ادارية وسياسية, فقج عانت السخأة عمى مجى عرػر مغ 
عسمية التيسير واعتبارىا عشرخًا غيخ فاعل في الحياة وال سيسا عمى السدتػى الدياسي, اال ان 

قج تغيخ بعج حجوث الثػرة الفخندية الكبخى والتي فتحت االبػاب عمى مرخاعييا نحػ مدألة  الحال
حقػق االندان ومشيا حقػق السخأة, فزاًل عغ ضيػر الحخكات الشدػية التي دعت الى انراف 

 الخجال. دورقج يقتخب مغ  دوراً السخأة  وإعصائيا دورًا في الحياة الدياسية كػنيا تسثل 
ي العخاق كانت السخأة ايزًا ليا الشريب االكبخ مغ التيسير بدبب الثقافة الدائجة في اما ف    

السجتسع العخاقي والتي تستاز بأنيا ثقافة ذكػرية متأثخة بعادات وتقاليج السجتسع, اال ان العخاق 
ورًا فاعاًل ايزًا تأثخ بآراء الحخكات االجتساعية العالسية وال سيسا الحخكات الشدػية فأصبح لمسخأة د

في الحياة االجتساعية واالقترادية والدياسية اال ان ىحا الجور قج ضيخ بذكل كبيخ بعج عام 
 م. 2003

ان قزية مذاركة السخأة سياسيًا وتعديد مذاركتيا الفعالة مازالت مشقػصة بذكل ممحػظ, ولع    
تحع باىتسام كبيخ عمى اجشجة االحداب الدياسية والسؤسدات الحكػمية في مختمف انحاء العالع, 

 بدبب الػاقع االجتساعي ورسػخ الشطخية الجونية لمسخأة.
ية الدياسية كزخورة وششية وتذارك الخجل في جسيع مجاالت وتطيخ مذاركة السخأة في العسم   

السذاركة  انالحياة, لحا تعج مذاركتيا في العسمية الدياسية احج اىع مطاىخ الجيسقخاشية اال 
الدياسية لمسخأة العخبية بذكل عام والسخأة العخاقية بذكل خاص ما زالت ىامذية وضعيفة, وتعج 

محرمة التفاعل بيغ انساط الخصاب وثقافة السجتسع التي تعير  درجة السذاركة الدياسية لمسخأة 
فيو وعمى مقجار ما يتستع بو مغ حخية وديسقخاشية وخاصًة التذاركية مغ جية ودرجة تصػره 
ووعيو مغ جيًة ثانية, لحا فأنو ال يسكغ الحجيث عغ مذاركة السخأة في العسمية الدياسية بسعدل 

 .عغ الطخوف الثقافية في السجتسع
ان تجني مدتػى مذاركة السخأة في العسمية الدياسية ناتجة عغ العجيج مغ العػامل الستفاعمة    

والستجاخمة في السجتسع مشيا العػامل الدياسية او االقترادية او القانػنية او الثقافية التي ىي 
مل التي مػضػع دراستشا, وتذتخك معطع دول العالع الثالث في ىحه العػامل وغيخىا مغ العػا

 تؤدي الى اىجار شاقات الشداء وحجب جيػدىغ في عسميات السذاركة الدياسية.



 

 

لقج حطي مػضػع مذاركة السخأة في العسمية الدياسية مغ خالل السشطػر الدػسيػلػجي     
والثقافي باىتسام الكثيخ مغ الجارسيغ والباحثيغ االجتساعييغ خالل العقجيغ االخيخيغ مغ القخن 

ظ باعتباره مغ السػضػعات الذائكة والبالغة التعقيج, نطخًا لكثخة وجيات الشطخ الساضي وذل
 واآلراء الستعجدة بذأنو.

فسذاركة السخأة في العسمية الدياسية كانت ومازالت مخىػنة بطخوف السجتسع التي تعير فيو,     
قخاشية مغ حيث تتػقف درجة ىحه السذاركة عمى مقجار ما يتستع بو السجتسع مغ حخية وديس

الشاحية الدياسية وعمى ما يسشحو السجتسع مغ حخيات اجتساعية لمسخأة لسسارسة ىحا الجور, لحا 
فأنو ال يسكغ مشاقذة السذاركة الدياسية لمسخأة بسعدل عغ الطخوف الثقافية التي يسخ بيا 

 السجتسع, ومغ العػامل الثقافية التي تعيق مذاركة السخأة بالعسمية الدياسية؛
ثقافة الذعبية: حيث تعسل الثقافة الدائجة في السجتسع عمى التفخقة بيغ الذأن العام ال  -1

ج دور السخأة يقترخ عمى العسل الخاص الستعمق بأمػر السشدل يوالذأن الخاص وتحج
 واالوالد, بيشسا تعج مؤسدات الجولة اي العسل العام مغ اختراص الخجل.

السذكالت التي تػاجو تفعيل مذاركة السخأة في المية: الحي يعج مغ اكبخ اارتفاع ندبة  -2
 العسمية الدياسية في الػشغ العخبي برػرة عامة والعخاق برػرة خاصة.

غياب القػانيغ: يعج غياب القػانيغ السشرفة الخاصة بالسخأة عامل رئيدي في ضعف   -3
 مذاركتيا بالعسمية الدياسية.

م فأنو ال 2003خأة العخاقية بعج عام عمى الخغع مغ السكاسب الكثيخة التي تحققت لمس   
تدال ىشاك العجيج مغ السعػقات والرعػبات التي تحػل دون تفعيل مذاركة حقيقية 
لمشداء في العسمية الدياسية, حيث لع يربح الحجيث عغ تفعيل السذاركة الدياسية لمسخأة 

عيا تخفًا او بحث عغ حقػق الشسط الغخبي, وانسا ضخورة ممحة يجب ان تتعامل م
مختمف السؤسدات مغ حكػمة واعالم ومؤسدات السجتسع السجني, فال تدال مذاركة 
السخأة في العسمية الدياسية متعثخة واماميا الكثيخ لترل الى السذاركة الحقيقية والفعمية 
في صشع القخار, وليحا يطل ىحا السجال بحاجة الى الجراسة والتعسق برػرة اوسع 

مى اىع السعػقات الخاسخة في قشاعات السجتسعات العخبية واشسل, وسيكػن تخكيدنا ع
بذكل عام والعخاق بذكل خاص بخرػص العسل الدياسي لمسخأة ومذاركتيا في ادارة 

 الذأن العام.
فيسا يتعمق بالسشاىج السدتخجم فأن الجراسة قج استخجمت ثالثة مشاىج عمسية في جسع     

يج التاريخي الحي يجرس تصػر مكانة السخأة في السجتسع السش -السعمػمات وتبػيبيا وتحميميا وىي:
العخاقي دراسة تاريخية لفتخات زمشية مختمفة, والسشيج السقارن الحي استخجمتو الجراسة في السقارنة 



 

 

بيغ السفاهيع العمسية والجراسات الدابقة التي تيتع بسذاركة السخأة في العسمية الدياسية في 
العالع, والسقارنة بيغ نتائج دراستشا مع نتائج الجراسات الدابقة التي السجتسع العخاقي والعخبي و 

تشاولتيا دراستشا بالبحث والتحميل, واستخجمت الجراسة مشيج السدح االجتساعي السشيج الحي ساعج 
عمى جسع السعمػمات حػل البيانات االولية والبيانات االختراصية) السعاييخ والقيع والعادات 

 عميع والػعي الثقافي والدياسي( التي تعػق مذاركة السخأة في العسمية الدياسية.والتقاليج والت
جد مغ الفرػل وكل فرل تكػن مغ عجة ان دراستشا تتألف مغ بابيغ كل باب يتكػن مغ ع    

مباحث. ان الباب االول مغ الجراسة يسثل االشار العام لمجراسة ويتألف مغ ثالثة فرػل ىي 
مغ السبحث االول: عشاصخ الجراسة ومكػناتيا والسبحث الثاني: تحجيج  الفرل االول ويتكػن 

السفاهيع والسرصمحات العمسية, والفرل الثاني االشار السخجعي لمجراسة ويتكػن مغ السبحث 
االول: الجراسات الدابقة والسبحث الثاني: الشطخية االجتساعية السفدخة لمجراسة, اما الفرل الثالث 

واقع ومعػقات السذاركة الدياسية لمسخأة في السجتسع العخاقي ويتألف مغ خسدة فانو يأخح عشػان 
مباحث السبحث االول: دور االسالم في تعديد مكانة السخأة والسبحث الثاني: تاريخ السذاركة 

م, والسبحث الثالث: واقع السذاركة الدياسية لمسخأة العخاقية بعج 2003الدياسية لمسخأة العخاقية قبل 
م, والسبحث الخابع: العػامل الثقافية السعػقة لسذاركة السخأة في العسمية الدياسية, واخيخًا 2003

 السبحث الخامذ: اشكال السذاركة الدياسية لمسخأة العخاقية.
اما الباب الثاني لمجراسة الحي ىػ الجانب السيجاني ويتألف مغ ثالثة فرػلو ىي الفرل      

ة ويتكػن مغ ثالثة مباحث ىي السبحث االول: نػع الجراسة االول االشار السشيجي لمجراس
ومشاىجيا وفخضياتيا, والسبحث الثاني: مجاالت الجراسة وترسيع العيشة االحرائية وادوات جسع 
البيانات, والسبحث الثالث: وسائل جسع وتبػيب البيانات االحرائية, اما الفرل الخامذ 

ن مغ ست مباحث ىي السبحث االول: البيانات االولية, البيانات االساسية لػحجات العيشة ويتكػ 
والسبحث الثاني: بيانات القيع والسعاييخ االجتساعية, والسبحث الثالث: بيانات التشذئة االسخية, 
والسبحث الخابع: بيانات التعميع, والسبحث الخامذ: بيانات الػعي الثقافي والسبحث الدادس: 

دادس الحي يجور حػل مشاقذة فخضيات الجراسة والتػصيات الػعي الدياسي, واخيخًا الفرل ال
 والسقتخحات.

 
 وهللا ولي التػفيق
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 انفصم األول

 اإلطار  املفاهيمي واملنهجي
  عناصر اندراسة ومكىناتها  : املبحث األول

ان االطار العام لمدراسة او الجانب النظري يعد من اىم المتطمبات العممية, إلعطاء        
صوره عممية واضحة ودقيقة ألي دراسة, وىو في كافة االحوال يمثل المدخل الذي يستند عميو 

وعن طريقو يبني الباحثين طريقة محاور دراساتيم, وىنا البد من الذكر ان عناصر الباحث 
الدراسة) مشكمة الدراسة واىميتيا واىدافيا( عن طريقيا يستطيع الباحث ان يحدد مسار واتجاىات 

 دراستو وخطواتيا المنيجية. 

 مشكهة اندراسةأوالً : 
من ركائز المواطنة النسائية الفعمية وشرطًا من  يعد العمل السياسي لممرأة بصفة عامة ركيزة     

شروطيا, وتتويجًا لما تمعبو النساء من دور في الحياة العامة والخاصة, لقد اصبحت المشاركة 
النسائية في الحياة السياسية اليوم تمثل مطمبًا من مطالب الحركات االنسانية والنسائية في العالم 

في مراكز اتخاذ القرار والتمثيل المتناصف لمجنسين في اليياكل  بالمناداة بتواجد النساء مقترنةً 
م في الباب الثاني ٕ٘ٓٓلقد نص الدستور العراقي الصادر عام  والمؤسسات المحمية والدولية.

( أن ٗٔالحقوق والحريات الفصل االول الحقوق الفرع االول الحقوق المدنية والسياسية المادة )
قانون دون تميز بين الجنس او العرق او القومية او المون او الدين او العراقيون متساوون امام ال

( فقد اكدت ان لكل فرد الحق في الحياة ٘ٔالمذىب او المعتقد او الرأي... الخ, اما المادة )
( عمى تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين. اما المادة ٙٔالمادة) واألمن والحرية كذلك اكدت

ن المواطنين رجال ونساء ليم حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع ( فقد نصت عمى إٓ)
  بالحقوق السياسية بما فييا حق التصويت واالنتخاب والترشيح.
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وفق ذلك الدستور فأن كممة عراقي تشمل كل العراقيين سواء ذكرًا او أنثى وبالتالي فان المرأة     
ق االجتماعية واالقتصادية والسياسية, اال ان المرأة شأنيا شأن الرجل يجب ان تتمتع بكافة الحقو 

التي تحول دون ان العديد من الصعوبات والمعوقات الثقافية واالجتماعية والقانونية  قد تواجو
يكون ليا دور كبير في المشاركة في العممية السياسية, فاإلرث الثقافي واالجتماعي التي تعاني 

ا المجتمع العراقي يمعب دورًا كبيرًا في تحجيم دور المرأة في منو اغمب مجتمعاتنا العربية ومني
تختمف المشاركة السياسية لممرأة باختالف البيئة االجتماعية وصالحيتيا لتمك ىذه العممية, لذا 

المشاركة احيانًا وحسب طبيعة المراحل التاريخية احيانًا اخرى, وليذا اختمف دور المرأة العراقية 
ية تبعًا لمظروف الثقافية واالجتماعية التي مر بيا العراق, لكل ىذا ولغيره في الحياة السياس

المعوقات الثقافية التي تحد من المشاركة السياسية  ماىي لإلجابة عمى التساؤالتجاءت دراستنا 
 .وماىي العوامل المؤثرة عمى تفعيل مستوى المشاركة السياسية لممرأة؟ ؟لممرأة

 ثانيًا: اهمية اندراسة
ان قضية مشاركة المرأة في العممية السياسية ترتبط ارتباط وثيق بحرية المواطن وحقوقو التي     

تعزز مسؤوليتو االجتماعية, وىي قضية ليا ارتباط بالديمقراطية وحقوق االنسان ومدى مشاركة 
لتي المواطن في صنع القرار ورسم السياسات العامة. ان دراستنا تبحث في المعوقات الثقافية ا

تحد من مشاركة المرأة العراقية في العممية السياسية, وذلك نظرًا لممستوى المتدني لتمك المشاركة 
ال سيما اذا ما قورنت بمستوى التطور الذي يشيده المجتمع العراقي في مختمف المجاالت, حيث 

لمجتمع ان تمك المشاركة لم تتماشى مع ىذه التطورات من خالل استثمار جيود وقدرات نصف ا
)المرأة(. تكتسي ىذه الدراسة اىمية ضمن دراسات عمم االجتماع السياسي من جية وضمن 
الدراسات الخاصة بتقويم اداء المرأة من جية اخرى, ان قضية المرأة ىي قضية حيوية في الواقع 
االجتماعي والسياسي, وقد اصبح كل ما يرتبط بالمرأة من قيم وتقاليد وتشريعات ومؤسسات 

وستفيد نتائج دراستنا اصحاب القرار في الوقوف عمى اىم المعوقات  اًل لمصراع الحضاري.مجا
التي تحول وتحد من مشاركة المرأة في الحياة االجتماعية عمومًا والسياسية تحديدًا, مما يساعد 

ورة في خمق االستراتيجيات وبناء الخطط المناسبة لتفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة بص
 عامة والسياسية بصورة خاصة.
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 ثانثًا: اهداف اندراسة
 معرفة اىم المعوقات الثقافية لمشاركة المرأة في العممية السياسية.  -ٔ
 .من مشاركة المرأة في العممية السياسيةمعرفة دور الدين   -ٕ
التي تشكل عائق في مشاركة المرأة في العممية  فة دور القيم االجتماعية السائدةمعر    -ٖ

 .ياسيةالس
التي تساعد اصحاب القرار في سن قوانين  والمقترحات وضع مجموعة من التوصيات -ٗ

 تمكن المرأة من المشاركة في العممية السياسية بشكل واسع.
    

  (Study Methods) :مناهج اندراسة :رابعاً    

منياج الدراسة يعني مجموعة المناىج الذي نستخدميا في الدراسة لغرض جمع البيانات       
يشير ايضًا الى الطرق واالجراءات التي تستخدم في  . ومصطمح المنيج(ٔ)وتصنيفيا وتحميميا

جمع البيانات الضرورية لمدراسة والتي من خالليا يحصل الباحث عمى تفسيرات واجابات عن 
 . (ٕ)التساؤالت التي تثيرىا مشكمة موضوع الدراسة

يار عد المنيج الخارطة التي تبدأ من اولى الخطوات التي يقوم بيا الباحث, حيث اختويُ     
عنوان درستو مرورًا بالمرحمة التي يحمل بيا البيانات من اجل الوصول في النياية الى اقتراحات 

ان الباحث االجتماعي  . (ٖ)وحمول او وضع توصيات او صياغة خطة عمل حول موضوع معين
بعوامل  يواجو عدد من االشكاليات في اثناء دراستو لمظواىر والتفاعالت االنسانية بسبب تأثرىا

متعددة ومعقدة, ويصعب فيميا وتحميميا اال بالتعرف عمى العقل الظاىري والباطني لإلنسان 
    .(ٗ)والتعرف عمى طبيعة المجتمع  والمراحل الحضارية التي يمر بيا وتقدمو الحضاري والمادي

                                                 

ٔ- M. Madge, Tools of Social Science, London, Longman, 1974, P. 13.  
, دار ىومة لمطباعة, ٔرشيد زوراني: تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية, ط - ٕ

 .ٜٔٔ, صٕٕٓٓالجزائر, 
 .٘ٙ, صٜٕٓٓابراىيم براش: المنيج العممي وتطبيقاتو في العموم االجتماعية, دار الشروق, عمان,  - ٖ
 ٕٜٛٔالحسن وعبدالمنعم الحسني: طرق البحث االجتماعي, دار الكتب لمطباعة, الموصل, محمد احسان  - ٗ

 .ٕٗص
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ىي اسيل بكثير  ,يولوجية والفيزيائية والكيميائيةان دراسة الظواىر الطبيعية والمادية كالظواىر الب
من دراسة الظواىر االجتماعية بالخصوص ما يتعمق بالطرق المنيجية لمدراسة والتحميل, 
فالتفاعالت بين االجسام الجامدة والذرات والجزيئات من الممكن ان تدرس دراسة مختبرية دون 

التي ان تسبب لمباحث مشكالت ليا صمة بطرق السيطرة والتجريب والقياس ومشاىدة التغيرات 
وباستطاعة الباحث ان يستعين في   .(ٔ)تطرأ عمى العوامل التي تعتمد بعد تغير العامل المستقل

الدراسة الواحدة بأكثر من منيج لذلك فرضت عمينا طبيعة الدراسة الموضوعية والمنيجية وسعة 
بعض مضامينيا وتغيراتيا الى اعتمادنا عمى عدد من المناىج المتداخمة والمكممة لبعضيا ال

 االخر وىي:

 : (Historical Method)المنهج التاريخي  -1
المنيج التاريخي " بانو وصف وتسجيل  (Homer  Hockett)عرف ىومر ىوكيت         

ويقصد بالمنيج التاريخي ايضًا " الوصول الى المبادئ والقوانين   .(ٕ)"لموقائع واالحداث الماضية
ريخ الماضية, وتحميل الحقائق المتعمقة بالمشكالت العامة عن طريق البحث في احداث التا

االنسانية والقوى االجتماعية التي شكمت الحاضر, وبرجوع الباحث الى التاريخ ال يحاول تأكيد 
الحوادث الفردية, وال ييدف الى تصوير االحداث والشخصيات الماضية بصورة تبعث فييا الحياة 

ي احاطت بجماعة من الجماعات وبظاىرة من من جديد, وانما يحاول تحديد الظروف الت
 .(ٖ)"الظواىر منذ نشأتيا, وذلك لمعرفة طبيعتيا وما تخضع لو من قوانين

 

 

                                                 

احسان محمد الحسن: المدخل الى عمم االجتماع دراسة في النظريات والنظم االجتماعية, مطبعة التعميم  - ٔ
 .ٜٖ -ٖٛ, صٕٓٓٓالعالي, بغداد, 

2  - Homer Hockett: the critical methed in historical research and  wzition, new 
york,the mac millan co, 1968, P.3.   

 . ٘ٓٗالمصدر السابق , ص اصول البحث االجتماعي, عبد الباسط محمد حسن: - ٖ



 مفاهيمي والمنهجيفصل األول : اإلطار الالدراسة النظرية : ال -الباب األول 
 
 

9 

 

وىنا تظير اىمية المنيج التاريخي في دراستنا بسبب ان الظواىر االجتماعية ليا ارتباط         
تطيع الباحث في دراستو وثيق بواقع المجتمع في الماضي, حيث ان لكل ظاىرة تاريخيا, وال يس

ان يتعامل مع الظواىر او المشكالت في وضعيا اآلني بدون النظرة الى تاريخيا, وىذا ال يعني 
ان المنيج التاريخي في عمم االجتماع يتطابق مع الدراسات التي يقوم بيا المؤرخين, حيث في 

لتعرف عمى التغيرات التي دراسات عمم االجتماع ال يتم سرد الوقائع بقدر ما نحمميا عن طريق ا
ليا تأثير عمييا والمحددة لسياقتيا الزمنية ونتائجيا, ويرى سي رايت ميمز" ان عمم االجتماع الذي 

  .(ٔ)يستحق بالفعل ىذه التسمية ىو عمم االجتماع التاريخي"

جعتنا الى بما ان دراستنا لممعوقات الثقافية لمشاركة المرأة في العممية السياسية, البد من مرا    
االحداث التاريخية التي ميدت لظيور ىذه المعوقات الثقافية, اال اننا لم نقوم بسرد االحداث وانما 
نحمل عناصرىا وعالقتيا ببعضيا, لذلك كان من الضروري عمينا من الرجوع لمماضي لمتابعة 

لفصل الثاني من مشاركة المرأة في العممية السياسية واسباب التغيرات التي طرأت عمييا فجاء ا
 دراستنا ممثاًل لواقع المرأة في فترات تاريخية سابقة.

 : (Social Survey Method)المنهج المقارن -2
ُيعرف المنيج المقارن في عمم االجتماع "طريقة لممقارنة بين مجتمعات مختمفة او       

لمكشف عن  بين جماعات متباينة داخل المجتمع الواحد, او بين نظم اجتماعية متعددة
اوجو الشبو واالختالف فيما بين الظواىر االجتماعية الحاصمة فييا وابراز اسباب ىذا 

 .(ٕ)االختالف"
 
 
 

                                                 

 .ٔٙٔ, صٖٜٛٔ, دار المعرفة الجامعية, االسكندرية, ٔمحمد عمي محمد: عمم االجتماع والمنيج العممي, ط - ٔ
فرنسي(, مكتبة لبنان, بيروت,  -عربي -احمد زكي بدوي: معجم مصطمحات العموم االجتماعية) انكميزي - ٕ

 . ٘ٚ, صٜٚٚٔ
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ويعتبر المنيج المقارن من طرائق البحث االساسية في عمم االجتماع ولو اوجو      
 :.(ٔ)متنوعة من ابرزىا

عية في مراحل زمنية وىو الذي تتم فيو مقارنة الظواىر االجتماالوجه التاريخي:  - أ
 متعاقبة وعديدة.

وىو الذي تتم فيو مقارنة الظواىر االجتماعية في مكان معين الوجه المكاني:   - ب
 ووجودىا في مكان اخر.

وىو الذي تتم فيو مقارنة الظواىر االجتماعية الحالية مع وجودىا الوجه الزماني:  - ت
 في ازمنة اخرى.

رنة نتائج دراستنا بنتائج الدراسات السابقة في وىنا تم اعتماد المنيج المقارن لمقا   
المجتمع العراقي والمجتمعات العربية والمجتمعات االجنبية, وقارنا ضعف مشاركة 
المرأة في العممية السياسية ماضيا وحاضرًا في مجتمعاتنا, كما تمت مقارنة وجيات 

 . نظر االناث من خالل االسئمة التي تم طرحيا في دراستنا الميدانية

 : (Social Survey Method)منهج المسح االجتماعي -3
المسح االجتماعي احد المناىج الميمة في البحوث والدراسات الوصفية,  ُيعد    

الىتمامو بدراسة الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغيرىا في مجتمع 
مى معمومات من عدد من خالل القيام بمقابالت او استبيانات ألجل الحصول ع .(ٕ)معين

 .(ٖ)كبير من المبحوثين الذين يمثمون مجتمع معين
 
 
 

                                                 

 .٘ٗٔ, صٜٜٚٔمعن خميل عمر: مناىج البحث في عمم االجتماع: دار الشروق, االردن,  - ٔ
 .٘٘, صٜٜٔٔالموصل, جبر مجيد حميد العتابي: طرق البحث االجتماعي, دار الكتب لمطباعة والنشر,  - ٕ
, ٕٔٓٓ المكتبة الجامعية, دمشق, ,ٗمحمد الجوىري وعبداهلل الخريجي: طرق البحث االجتماعي, ط - ٖ

 .ٖٛٔص
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منيج المسح االجتماعي" بأنو محاولة منظمة لتقرير   (Whitney)ويعرف ىوينتي   
وتفسير الوضع الراىن لنظام اجتماعي او جماعة او بيئة معينة, بيدف الوصول الى 

ستفادة منيا في المستقبل ألغراض بيانات يمكن تصنيفيا وتفسيرىا وتعميميا وذلك لال
 .(ٔ)عممية
والمسوح االجتماعية تصنف من ناحية المجال البشري الى مسوح شاممة" دراسة      

شاممة لممجتمع بجميع افراده", ومسوحات العينة اي اختيار عدد من افراد المجتمع 
 .(ٕ)يمثمون خصائص المجتمع االساسية ويتم اجراء الدراسة عمييم

صعوبة القيام بالمسح الشامل لممجتمع لعدم توفر الوقت واالمكانيات المادية يمجأ ول    
الباحثون الى استخدام المسح بالعينة التي توفر االمكانات والجيود البشرية والزمنية 

 .(ٖ)لمباحث ولما تتمتع بو ىذه الطريقة من تمثيل صادق ودقيق لممجتمع المبحوث
الحالية عمى منيج المسح االجتماعي بالعينة, ألجل الوصول لقد اعتمدنا في دراستنا     

الى الحقائق التي تتعمق بظاىرة المعوقات الثقافية لمشاركة المرأة في العممية السياسية 
والتعرف عمى تمك المعوقات الثقافية المؤثرة في مشاركة المرأة سياسيًا, وانعكاسات 

 الل منيج المسح االجتماعي.المناىج السابقة في دراستنا الميدانية من خ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٖٕٔالمصدر السابق, ص ,اصول البحث االجتماعي عبد الباسط محمد حسن: - ٔ
 .ٙ٘المصدر السابق, ص طرق البحث االجتماعي, جبر مجيد حميد العتابي: - ٕ
 .ٙٙٔالمصدر السابق, ص طرق البحث االجتماعي, حسان محمد الحسن وعبد المنعم الحسني:ا - ٖ
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 املبحث انثاني
 مفاهيم ومصطهحات أساسية يف اندراسة

  
 ...تـمـهـيـدال

مية امرًا ضروريًا في البحث العممي, وكمما اتسم ىذا يعّد تحديد المفاىيم والمصطمحات العم   

التحديد بالدقة والوضوح سيل عمى القراء الذين يتابعون البحث أدراك المعاني واألفكار التي يريد 

الباحث التعبير عنيا من دون أن يختمفوا في فيم ما يقول, وليذا فأن تحديد المفاىيم يصبح أحد 

العموم والبحث االجتماعي عمى وجو الخصوص, وذلك الن شرائط البحث العممي عمى وجو 

البحث العممي يحتاج الى درجة كبيرة من الدقة والتحديد, كما أن البحث االجتماعي الى جانب 

ويعرف المفيوم بأنو تجريد استمد من  .(ٔ)ذلك يستمد اغمب مفاىيمو من لغة الحياة العممية

  تعبير مختزل عن مجموعة من" كميالن احداث خضعت لممالحظة, أو ىو كما عرفو ما 

والمفاىيم ىي ليست اشياء ثابتو وغير قابمو عمى التبدل والتغيير إنما ىي اشياء  .(ٕ)"الحقائق

 .(ٖ)ديناميكية تتغير وتتحول تبعًا لتغير العصر وتقدم المفاىيم

 وسوف نركز في ىذا المبحث عمى المفاىيم االساسية لمدراسة وىي:  

 

                                                 

 .ٕٚٔ-ٖٚٔ, صٜٔٚٔ المصدر السابق,عبد الباسط محمد حسن: أصول البحث االجتماعي,   ٔ-

 . ٗ٘, صٜٔٛٔتصميم البحوث االجتماعية, بدون ط , مطبعة المعارف, بغداد, ناىده عبد الكريم حافظ: مقدمو في   -ٕ

 .٘ٚ, صٜٓٛٔ, دار الرشيد لمنشر,  بغداد, ٔإحسان محمد الحسن: معجم عمم االجتماع , ط  -ٖ
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   : Obstaclesوقاتاواًل: المع

قين منكم,        تعرف لغًة: التَّعوُّق: التَّثَبُّط والتَّْعِويُق: التَّْثبيط وفي التنزيل قد يعمم اهلّل اُلمعوَّ

اُلمعوّقون: قوم من المنافقين كانوا ُيثَبطون َأنصار النبي )ص(, وذلك َأنيم قالوا ليم ما محمُد 

لتقميم َأبو سفيان وحْزبُو فخمُّوىم وتعالوا ِإلينا فيذا  وا لحمًا الوَأصحابو ِإالَّ ُأكَمة رأٍس ولو كان

تعويُقيم ِإياىم عن نصرة النبي )ص( وىو َتْفِعيل من َعاَق َيُعوق. العيٌّوق: كوكب َأحمر مضيء 

ِبِحياِل الثٌَّرّيا في ناحية الشَّمال ويطمع قبل الجوزاء, سمي بذلك أَلنو َيُعوق الدَّبران عن لقاء 

   .(ٔ)ثَُّرياّ ال

وىي تعني مشكالت تؤدي الى عرقمة العمل او التقدم في " وتعرف المعوقات اصطالحًا:    
جميع المجاالت وخاصتًا في الدول النامية وليذه المشكالت اثار سمبية عمى المشاركة 

  .( ٕ)"السياسية

ك اي عرقمة كل ما بانيا الحيمولة دون تحقيق االىداف او المنع عن ذل"وتعرف المعوقات:    
وتعرف أيضا بأنيا صعوبات "  .(ٖ)"من شأنو ان يقف في وجو انجاز االمر او احراز النجاح

   .(ٗ)"تؤثر سمبا في األدوار المتوقعة من األفراد

 

                                                 

, المجمد التاسع, دار صادر لطباعة والنشر, ٗابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب, ط -ٔ
 .ٜٖٖ-ٖٖٛ,صٕ٘ٓٓروت, بي
عالء زىير الرواشده واسماء ريحي العرب: المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة االردنية في الحياة السياسية في ضوء  - ٕ

بعض المتغيرات االجتماعية, دراسة ميدانية عمى عينة من النساء الرائدات في اقميم الشمال, دراسات العموم االنسانية 
 .ٖ٘٘ٔ,صٕٙٔٓ, االردن, ٖ, ممحق ٖٗمجمدواالجتماعية, ال

 .ٕٔ٘,صٕٗٓٓمحمد منير الحجاب: المعجم االعالمي, دار الفجر, القاىرة,  - ٖ
 .ٕٕٚم, صٕٛٓٓمدحت محمد أبو النصر: تأىيل نزالء المؤسسات اإلصالحية والعقابية, القاىرة,  - ٗ
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وعرف المعوق " بأنو حاجز مادي يحول دون تحقيق اليدف, ولكن ىذا ال يعني انو العوائق      
لعوائق االجتماعية والثقافية تكون في اغمب االحيان ميمة حيث المادية ىي االساس ولكن ا

تظير بجانب المعوقات المادية ا نابعة من القيم والمعايير واالعراف التي تحدد سموك الفرد في 
  .(ٔ)استغالل واستثمار الوسائل المادية المتوفرة "

ف عممية التقدم ويجعميا يوق" المعوقات انيا اي شيء في الطريق  Hornby*ويذىب ىورنبي     
 .(ٕ) صعبة"

مجموعة من القيود والعقبات الثقافية التي واجيت المرأة العراقية  :التعريف االجرائي لممعوقات     
وما زالت تواجو مشاركتيا في العممية السياسية ووصوليا الى مواقع اتخاذ القرار ومشاركتيا في 

 الحياة العامة والحياة السياسية. 

 Cultureالثقافة:  ثانيًا:

تعرف الثقافة لغًة: ثقف: ثَِقَف الشيَء ثَْقفًا و ثقوفًة: َحذَقو ورجل ثَْقٌف وثَِقُف وثَِقُف: حاِذٌق     
َفِيم, وَأتبعوه فقالوا ثَْقٌف َلْقٌف وقال َأبو زياد: رجل ثَْقٌف َلقٌف راٍم راٍو المحياني: رجل ثَْقٌف َلْقٌف 

َلقٌف وثقيف لفيف َبيُن الثَّقافِة و المَّقافة. ابن السكيت: رجل ثَْقٌف َلْقٌف ِإذا كان ضابطًا لما  وثَْقفٌ 
َيْحويو قائمًا بو. ويقال: ثَقف الشيء وىو ُسرعُة التعمم, وثقف الرجل ظفر بو وثقفتو ثقفًا مثال 

 .(ٖ)العمل بالسيف بالعتو بالعًا اي صادفتو والثقاف ما تسوى بو الرماُح والثقاف والثقافة

      

 

                                                 

 .ٗ٘-ٖ٘, صٕٜٚٔعيد التخطيط القومي, القاىرة, اشرف حسونو: التخطيط لمتنمية االجتماعية في الوطن العربي, م - ٔ
 وعضو مؤسس لمجمعية االوربية لدراسات الترجمة. ٜٜٛٔاستاذة دراسات الترجمة في جامعة فيينا عام  *

2-    S. Hornby, Oxford advaoed learners dictionary of current English, Oxford university 
press, England, 1985, P.580. 

 .ٜٕ-ٕٛابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب, المصدر السابق, ص - ٖ
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من اكثر المفاىيم تداواًل وشيوعًا,  Cultureيعد مفيوم الثقافة  تعرف الثقافة اصطالحًا:   
 ٔٚٛٔمثقافة في كتابة الثقافة البدائية عام ل *ومن اكثرىا غموضًا وتعقيدًا. ويعد تعريف تايمور

عقائد والفنون واالخالق والقوانين كل يشتمل عمى المعارف وال"من اكثر تعاريف الثقافة شيوعا  
  .(ٔ) "والعادات والتقاليد واالتجاىات واالستعدادات التي يكتسبيا الفرد بوصفة عضوا في الجماعة

انيا كل ما يرث المجتمع من اجيالو السابقة باستثناء الحياة الطبيعية من نظم "وتعرف الثقافة 
سموكية وميارات فنية يسيطر بيا عمى بيئتو  وقيم ومعتقدات اجتماعية وفكرية ودينية, وانماط

               .(ٕ)"جيلويكيف نفسو لو ويستطيع بيا اشباع حاجاتو االجتماعية وغيرىا من جيل الى 
بأن الثقافة ىي  ذلك الكل المركب الذي يشمل العادات التي يكتسبيا اإلنسان " بندكتوترى روث 

إن الثقافة تتكون من النماذج المتصمة "ع بارسونز يقوُل أّما عالم االجتما .(ٖ) "كعضو في مجتمع
بالسموك وبمنتجات الفعل اإلنساني التي يمكن إن تورث بمعنى إن تنتقل من جيل لجيل أخر 

 .(ٗ) "بصرف النظر عن الجينات البيولوجية

 ىي ادراك المرأة لمحيطيا االجتماعي والسياسي مضمنًا االفكار التعريف االجرائي لمثقافة:
والتصورات والمعتقدات السائدة في مجتمعيا حول االفراد واالشياء مما يؤثر في تطوير مجتمعيا 

 وتحديد سموكو ونشاطو االجتماعي والسياسي.

 

 

 

 
                                                 

 ىو انثروبولوجي انكميزي ومؤسس لعمم االنثروبولوجيا الثقافية *
, دار معد ٔعمي اسعد وطفة وعبداهلل المجيدل: عمم االجتماع التربوي والمدرسي, دراسة في سوسيولوجيا المدرسة, ط - ٔ

 .ٔٓٔ-ٓٓٔ, صٕٛٓٓوالنشر والتوزيع, سوريا,  لمطباعة
 .ٚٗ,صٜٔٛٔ, جامعة الكويت , الكويت, ٔشاكر مصطفى سميم: قاموس االنثروبولوجيا, ط - ٕ

3  - Ruth, B.patterns .of culture ,New York ,1975, p.99 24 
 .ٚٗص شاكر مصطفى سميم: قاموس االنثروبولوجيا, المصدر السابق ,  -ٗ
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  woman ثالثًا: المرأة: 

تعرف المرأة لغًة ىي تأنيث أمرئ. وقال ابن االنباري: االلف في امرأة الف وصل. ولمعرب في  
ات يقال: ىي امرأتو وىي مرأتو وىي مرتو وحكى ابن االعرابي: انو يقال لممرأة المرأة ثالث لغ

  .(ٔ) انيا ال مرؤ صدق كالرجل

بانيا متميزة عن الرجال بخصائص "يعرفيا لويس ويرث  وتعرف المرأة اصطالحًا:    
دييا قوة فيزيولوجية وحضارية وتخضع لعدم المساواة, كما ان التنشئة االجتماعية لممرأة تنمي ل

 (ٕ)."في جماعة ىامشية وتجعميا تتقبل دور خاص بيا ومميز عن الرجال في المجتمع
وتعرف المرأة ىي الكائن الذي يتصرف بطريقة معينة من وحي العواطف ولذلك توصف "    

  .(ٖ)"النساء بانيا جماعة اجتماعية معينة تابعة لألخر
عن نصفة االخر بمجموعة من االختالفات ىي انسان يتميز  التعريف االجرائي لممرأة:   

البيولوجية تتمثل في اختالف الجسم, واختالفات اجتماعية ناتجة عن اختالف االدوار التي 
 يحددىا المجتمع بينيا وبين الرجل.

 The Political participationرابعًا: المشاركة السياسية: 
النشاط  من اوجو وجوي افي  التعاون عامة عمى االسيام او بصورة يدل معنى المشاركة      

  .(ٗ)االنساني
ىي العممية التي من خالليا يؤدي الفرد دورًا في الحياة السياسية "اما المشاركة السياسية  

لمجتمعو, وتكون لديو الفرصة ليسيم في وضع االىداف العامة لذلك المجتمع وتحديد افضل 
  .(٘)"الوسائل إلنجازىا

 
 

                                                 

 .ٗٗجمال الدين محمد بن مكرم ابن المنظور: لسان العرب, المصدر السابق, صابي الفضل  - ٔ
 .ٖ,صٜٜٛٔعزيز سمارة وعصام النمر: الطفل واالسرة والمجتمع, دار الفكر لمنشر والتوزيع, عمان,  - ٕ
 .ٖٓٔ,صٕٕٓٓ, دار الفكر, دمشق, ٔشبر بن شكري واميمة ابو بكر: المرأة و الجندر, ط - ٖ
 .٘ٗ٘, صٜ٘ٚٔدكور: معجم العموم االجتماعية, الييئة المصرية لمكتاب, القاىرة, ابراىيم م - ٗ
دراسات نظرية وتطبيقية, دار المعرفة الجامعية, االسكندرية,  -اسماعيل عمي سعد: المجتمع والسياسة - ٘

 .ٕٓ,صٖٜٛٔ



 مفاهيمي والمنهجيفصل األول : اإلطار الالدراسة النظرية : ال -الباب األول 
 
 

07 

 

بانيا طريقة شرعية لمتعبير عن افكار الفرد واحترام حقوق "السياسية ايضًا  وتعرف المشاركة    
االنسان ضمن اطار المؤسسات او جماعات المجتمع من خالل المشاركة والممارسة في عممية 

بانيا ارقى "وتعرف  .(ٔ)"اتخاذ القرارات او السياسات المجتمعية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة
ال نيا تقوم عمى مساىمة المواطنين والمواطنات في قضايا المدينة او الحي او  طيةتعبير لمديمقرا

  .(ٕ)"المؤسسة
ىي العمل العام لجميع اشكالو وتشمل االنتخابات والترشيح "وتعرف المشاركة السياسية       

سياسية لممجالس النيابية والبمدية والوصول الى مواقع صناعة القرار واالنتماء الى االحزاب ال
والقيام بالحمالت االنتخابية والعمل من اجل دمج اجندة المرأة الوطنية في البرامج السياسية 

 .(ٖ)"والمرشحين واالحزاب
  والتعريف االجرائي لممشاركة السياسية: 

ىي العممية التي تمعب المرأة من خالليا دورًا في المشاركة في العممية السياسية وتكون لدييا    
صنع اىداف لمتنمية السياسية والمجتمعية من خالل التأثير في صنع القرارات فرصة في 

 والسياسات المجتمعية والمشاركة في تحقيق ىذه االىداف.

                                                 

ء حول المرأة العربية والتغيرات سيير لطفي :قراءة في ادبيات المشاركة السياسية لممرأة العربية, ندوة الخبرا - ٔ
 .ٓ٘ٔاالجتماعية والثقافية, القاىرة, ب ت,ص

, ٜٛزينب ليث عباس: المشاركة السياسية لممرأة العراقية, مجمة اآلداب, جامعة بغداد, كمية اآلداب, العدد - ٕ
 .ٖٖ٘,صٜٕٓٓ

,جامعة عين شمس, كمية ٔسامية خضير صالح: المشاركة السياسية لممرأة وقوى التغير االجتماعي, ط - ٖ
 .ٕٖص ,ٕٗٓٓالتربية, مصر, 
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 المبحث االول: الدراسات السابقة

 تمييد:ال

فييغ رةييرت والت يينسا وة اييد دة والتددييدت والتييغ اييرفا الييد والاييدالم فييغ والا ييددن و  دييردن  ت ييدن      
والدنم و هةدة والك رى اللدروادا نو   دث والتغ تت دنل وة ادن نترصد والةادئل ذوا و نالندة اليد 

الةييرفت نوالةان ييدا والي دفديية والتييغ ت ييد ةيين ة ييدركت د فييغ فت ييدت والت ةديية والةاييتدوةة  فس نهييغ   ييدة و
والاةلدة والاددادة  سادةد نفن والت يدم   نوالتيدير وستتةيداغ والتيغ د ي دص والاصير وال يدالغ ةين  ي ل 
والةؤتةروا نوال ركدا  وال اندة والتغ ت يذل والت يند التةكيدن والةيرفت نتازديز دنرهيد فيغ وال ديدت كة الي  

و ل ت ةدة والةرفت. الذالك  ظغ هذو والةن ين   دهتةيدم والادديد ةين ال  ن  د  نهذو ُداّد ةن ف دث ةد
 ةن فغ وال د يدن نوالدورادن فت دنالنص  دال  ث نوالدرواة ةن تنو ب ةتاددت ننت دا  ظر ة تلفة ن 

وايتارو  ةيد فةكين وال صينل الديي ةين  والة  يثو تصدصدا الةدة ةت ناية. نالديي ديتم فيغ هيذو 
   ديث ايدتم تايلدا وال ينى اليد ةيد نرد فيغ تليك والت يند دروادا نف  دث ارو دية نار دية نفت  دية

والالةديية ةيين ةاادييدا التكييندن فكييرت ايين والتنو ييب والتييغ ت دنال ييد وال ييد ينن ا ييد درواييت م الةنو ييدا د  
آ يييذدن   ظييير وسات يييدر فن والتايييرا اليييد والدروايييدا نو   يييدث والايييد  ة ُدايييّد  اييينت  يييرنردة ةييين 

دت والالةدييية نواتةددهيييد  نصيييف د ركديييزت فادايييدة  اييينوا وال  يييث والالةيييغ والرصيييدن   يييدا تييينوفر والةيييد
ال  دئييي الييد نفيي  فاييس الةديية اييلدةة تاييدن وال د ييث فييغ والنصيينل قالييد  تييدئ  دةكيين والت  يي  ة  ييد 
نوات صدى آيدرهد. نفغ والادد   فاي  فإن وساي   اليد هيذو والتيروث والالةيغ اليي فهةدتيي ةين  ديث 

الة  نث نتفتح فةدة م ة دنر   يدة تدددت كن ي ةفددًو الل د يدن فغ والتارا الد ف ادد والةن ن  و
كذالك تفدد فغ والتارا الد والة ده  نو دنوا فن والنادئل نو ادالدب نوة صدىوا والةات دةة فغ 
تةييييب وال دد ييييدا نوالةالنةييييدا نفاييييس ت لدل ييييد  دهدييييك ايييين والتاييييرا الييييد والتاييييدؤسا نوالفر ييييددا 

 تيدئ  والةالن ية  ةايت دفدن ةين كيل نوال ظرددا والتغ ار  د وال د ينن فغ دروادت م اللنصنل قاليد وال
هذو ا د والة در دا وال رنردة نت صغ فنتي والت د ي نوس ت ا نوالظرنا والةؤددية قالد يد فيغ اي دل 
والتنصل  الةد هن ة ترك ن رنري اللتاةيدم فيغ ةديدون اليم وستتةيد   الةيًد  يبن ترتديب والدروايدا 

 .ادتم ار  د ةن و  دم قالد و  دث تدرد ددً 
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 سات عراقية "" درااوالً   
الموسقومة المقر ة فقي مواققخ اتاقار الققرار فقي :دراسة موفق  الحمقداني:  -1

 *العرا 
نهيييغ درواييية  ظردييية تاتةيييد والةييي    والت لدليييغ   يييدا ت يييددم نت ييية  ظييير الةدييية ذوا ف ايييدد  

 فادة اللةن ن   ف در وال د ث فد د قالد فن و ت ل والةرفت الةنو ب وت دذ وال رور دتالب تنوفر  رنا 
ة ف رزهد: والتبهدل والة  غ نوالفكيري نوال  يرت ييم اةينح والةيرفت س يت ل ةييل هيذص والةنو يب   نةين ةا  

قتد دا والدرواة دت ح قن والتبهديل والة  يغ دتاليب فيغ واليداليب و ت يدى و فيرود س يت ل ةنو يب وت يدذ 
ت ييتدب وال ييرور  ةاييتنى تالدةييغ ةت ييدم نهييذو  دالتبكدييد ا اييب رفي وال د ييثا دتالييب قالزوةديية والتالييدم ال

وة دث الد وساتةرور فغ والدرواة نوالتالم نايدم تاير  ن ةين والةيدورس  نهين  ا داية وال يدل رهيدن 
 ت ايييين والظييييرنا وستتةداديييية ةتد يييية والفرصيييية اللادال ييييدا الييييد وساييييتةرور فييييغ والدروايييية نساييييدةد 

دث والدرواييدا والةت دةيية ة  ييد نوالالدييد  نايين وال  ييرت والتييغ تتييدح اللةييرفت  فييإن ه ييدك  دتيية ةدايية    يي
 يينل هييذو والةن يين  اللنصيينل قالييد   داييدا الةديية نةن يينادة  يينل وال  ييرت والتييغ ت صييل الد ييد 
والةرفت والارو دة والادةلة فغ ة تلا فت زت والدنالة  دالة در ة ةب وال  رت والتغ د صل الد د والرتيل  فةيد 

ت ل والا ةة والفكردة فإن  اي ة وال ايدى واللينوتغ دةيتلكن واليناغ والفكيري نوالاددايغ واليذي ديؤهل ن س ي
والةكد ة والرفداة ف يل  كيدير  دالة در ية ةيب والرتيدل ناللظيرنا وستتةدادية دنر ك دير فيغ هيذو والةتيدل 
 ديييث ف  يييد ةيييد تيييزول ت  يييغ والةيييرفت فيييغ دنرهيييد والت لديييدي نت ييينل ةييين دنن قاييي دة د والفايييدل فيييغ هيييذص 

 ييرور نةيد دتالي   يدالاةنح فييإن ةاظيم وال ايدى ةدزواليا اةن ييدت ن س يت ل ةنو يب وت يدذ وال  و   ياة
نذالييك التنت ييدت ن   يين تل ديية والةتال ييدا والادئلديية الييد  اييدب ةتال ييدا والاةييل نهييذو    ييادفة تييدوً 

د اكس  تةًد  دالالب الد وال  رت  سادةد نفن والاةل والتدد دتالب  ذل ت ند ق دفدة تكنن والةرفت 
لب رديير ةاييتادت ف دد ييًد   يين تل دت ييد الييد  اييدب و تددتييدا نةتال ييدا وال دييا فديي اكس هييذو  دالايي

نان ورت يدا اةينح والةيرى   صدئصيي وال  صيدة نفايدالدب   الد تر د  د ال لة وال  رت ن لة والاةنح
والت  ئة وستتةدادة ف د فنصا والدرواة وال ددم  دروادا فغ ةتدل والفرن   يدن والت ايدن فيغ والايرو  

نف دييرًو و تتةييا والدروايية  دالتبكدييد الييد   ةيين  دييث  صييدئص وال  صييدة نوالة ييك ا ذوا والصييلة
ت تظييدفر اييدد ةيين والانوةييل ال تييدح والةييرى فييغ  ددةييي  اةلييي نتايي ةي ةن ييب وت ييدذ وال ييرور ة  ييد  ييرنر 

 وال درت الد والتادةل ةب ةتيدروا والاةل والةدددة ة  د نوال  ردة.
 

                                                 
*

ةنف  وال ةدو غ: والةرفت فغ ةنو ب وت دذ وال رور فغ والارو   وال دنت والالةدة التاندر ة دركة والةرفت فغ ةنو ب وت دذ  
 .م  وست دد والادم ال ادى والارو    يدودٜٗٛٔ/ٛ/ٕٚيٕ٘وال رور  اللةدت ةن 
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الموسققومة المققر ة والتنميققة المسققتدامة فققيا  ققو  مقققررات  : دراسققة نبققراس عققدنان المطيققري-2
  *(1995مؤتمر بكين عام 

واة والةنانةة ا والةرفت نوالت ةدة والةاتدوةة ا فغ  نى ة رروا ةؤتةر  كدن   درواة ت دا والدر     

ت لدلدة وتتةدادة والد ت ددم نو ب والةيرفت والارو دية ةين وال د دية وستتةدادية وس تصيدددة نوالصي دة فيغ 

 نى ة  دج والاةل نة در ة ةد ت    ال د ةن و تدزوا ةب ةيد ت د ةن وال ادى فغ والة ا ة والار دية 

 الد والصادد والراةغ انوى فغ والةتدل والادداغ ون وستتةداغ ون وس تصددي.

ن يد واتةيدا والدرواية اليد ةتةناية ةيين والة يده  و رزهيد والةي    والة يدرن  والتيدرد غ  وةييد وسدوت    

وسادادة التةيب والةالنةيدا ف يد كد يا والةكت دية  ةيد ت ية تي ةين ةا نايدا ت ية ا والدرواية ايتة 

ب وسادادة  ال د الد والةصال دا والالةدة    بت ةف نم والت ةدة والةاتدوةة فصنل و تنا والةنو د

نتانرص  والةرفت والةنويدي  والدنالدية    يددد والةيرفت والار دية فيغ ةيؤتةر  كيدن  والةيرفت والارو دية ا  يد الايدد 

ةييين والةؤ يييروا وسادايييدة ةيييب اييير  سهيييم وسايييت تدتدا نوالتنصيييددا نوالة تر يييدا ن يييد تنصيييلا 

  . تدتدا والتدالدةوالدرواة والد وسات

ةف يينم والت ةديية والةاييتدوةة ةف يينم  ييددم ظ يير وسهتةييدم  ييي  يي ل والايي اد ددا ا ييدةد  ييدفا  .ٔ

ة يييكلة والتلييينث وال دئيييغ تتفيييد م  نسايييدةد فيييغ واليييدنل والصييي دادة والك يييرى نوالنسديييدا والةت يييدت 

 وسةردكدة ندنل ونر د والير دة.

 

 

                                                 
*

ا درواة ٜٜ٘ٔنوالت ةدة والةاتدوةةافغ  نى ة رروا ةؤتةر  كدن ادم  والةادري: درواة والةرفت   روس اد دن 
  تدةاة  يدود  كلدة وآلدوب    ام الم  ردر ة  نرت وارن ة دكتنروص ت لدلدة وتتةدادة النو ب والةرفت والارو دة 

 .ٕ٘ٓٓوستتةد     يدود  
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دانت واليييييد ت  دييييي  والت ةدييييية ا يييييدا والادديييييد ةييييين والةيييييؤتةروا والادالةدييييية نوالدنالدييييية   يييييدا والييييي .ٕ

  ةييؤتةر وال ةيية  ٜٜٗٔوستتةداديية والةاييتدوةة ة  ييد والةييؤتةر وسنل اللاييكدن نوالت ةديية الاييدم 

  ةؤتةر وسةم والةت يدت اللةايتنا دا وال  يردة ايدم ٜٜ٘ٔوالادالةغ اللت ةدة وستتةدادة ادم 

 .ٕٕٓٓ  ةؤتةر و الفدة ادم ٜٜٙٔ

والذي  ٜٜ٘ٔب والةا غ  دالةرفت فغ  كدن الادم د  د والةؤتةر وسهم نوس رز هن والةؤتةر والرو  .ٖ

داد تةدب  كنةدا والةتتةب والةيد غ  ةيد فديي والة ظةيدا واليدير  كنةدية نوال ايد  وال يدص 

 ست دذ وستروىوا وساتروتدتدة الل  ن   دالةرفت نوكد الد و  د تتار  والد 

 :ادم والةادنوت الادد ةن والة دنر نهغ

 والةرفت  ابى والف ر والدوئم نوالةتزودد والنو ب الد . ف

 ادم والةادنوت فغ فرص والتالدم نوالتدردب الد تةدب والةاتنددا. . ب

 والا ا والةنتي  د والةرفت . . ا

اييدم والةاييدنوت فييغ وال ددكييل والادداييدة نوس تصييدددة نفييغ تةدييب و ييكدل وس  يياة وس تدتديية  . ث

 نفغ والنصنل والد والةنوز ة.

 ادم والةادنوت فغ و تادم والالاة نص ب وال رور الد تةدب والةاتنددا.  . ج

 ادم و تروم ةد اللةرفت ةن   ن  و اد دة ن صنر والترند  ال ذص وال  ن  ن ةددت د. . ح

 ادم ةادنوت د فغ ودورت والةنورد والا دادة نفغ  ةددة وال دئة. . خ

 والتصندر وال ةاغ والال غ ال د فغ نادئل وسا م. . د
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 والةرفت نوال زو  والةالح. . ذ

 والتةددز والةاتةر  د والافلة نو ت دك   ن  د. . ر

ت والارو ديييية ةييين ت فدييييذ والة يييدردب وسالزوةديييية ال يييةدن وة  ييييد وس تصييييددي   يييدا تةكييييدن والةيييرف .ٗ

نواتةددهد الد ذوت يد   يددر والايرو   ن يب والدية اةيل فيغ ت فديذ   يند واي ن ة  يدج اةيل 

 كيييدن ن ييييد واييييت دا وسايييتروتدتدة والارو ديييية الييييد  داييييدت والتييينوزن  ييييدن وال  يييين  نوالنوت ييييدا 

 ادة وال ظدم والاد   والتاافدة. نةادالتة وسيدر وال ق اد دة وال دتةة ان ادد

ك فا والدرواة والةددو دة والتيغ وترت يد ة ظةية والفيدفن  دالتايدنن ةيب نزورت والتايدنن نوالت ايدا  .٘

وس ةدئغ ان والاددد ةن والةان دا فغ ةتيدل ة يدركة والةيرفت فيغ اةلدية والت ةدية والةايتدوةة 

 .كدن وهة د فغ والةتدل والص غ  والتالدةغ وس تصددي
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القرار االجتماعي دراسة  : الموسومة المر ة واتااراال  عبداهلل معروف الطائي : دراسة -3
 *ميدانية في مدينة بغداد

ت دا والدرواة والد والتارا الد نو ب والةرفت والارو دة اددادًد نو تصدددًد نوتتةدادًد نتبيدروا  
را اليد ةكد ية والةيرفت ذالك  دالالب فن وةدتدب فغ  درت والةرفت اليد وت يدذ وال يرور وستتةيداغ  والتاي

والارو ديية ت اييًد الةتيدييروا والاةيير  والتالييدم  والة  يية  والييد ل وال يي ري  والةاييتنى وستتةييداغ  نت اييدة د 
 اب هيذص والةتيديروا قاليد ي يية ةايتنددا هيغ: ةكد ية ةرتفاية نةكد ية ناياد نةكد ية ة  ف ية  

فت والارو ديية  والك ييا ايين والتاييرا الييد والا  يية  ييدن ةتيدييري والةكد يية نوت ييدذ وال ييرور وستتةييداغ اللةيير 
ةيدى والتةدديز وال دصيل فييغ  ييل والة دصيب وةدورديية نةروكيز وت يدذ وال يرور  ييدن والرتيدل نوال ايدى فييغ 
ةؤاايييدا والةتتةيييب والة تلفييية   ديييدس  يييدرت والةيييرفت اليييد وت يييدذ وال يييرور فيييغ كيييل ةييين وال  يييدى و ايييري 

 .تتةداغ درت الد وت دذ وال رور وسنوالتر ني نوس تصددي نوالادداغ نةن يم  ددس وال
اةنةييًد تايياد هييذص والدروايية قالييد والك ييا ايين والانوةييل والةييؤيرت فييغ  ييدرت والةييرفت نة ييدركت د فييغ     

وت دذ وال رور وستتةداغ ةن   ل تفدال والةتيدروا وال ةاة والةذكنرت آ فًد فتت كل ةكد ة والةرفت فغ 
ةييؤيرًو فييغ ت ددييد  ن ييذالك تييم واتةييدد ةتيديير والةكد يية اييدةً  ةاييت  ً    ييةن نو ييب والةتتةييب والارو ييغ

ةاييدالم  ييدرت والةييرفت نة ييدركت د فييغ وت ييدذ وال ييرور وستتةييداغ. كييذالك ايياا والدروايية قالييد ةارفيية   ييد 
 .والةؤاادا وستتةدادة ننظدئف د فغ ت ددد ةدهدة وت دذ والةرفت الل رور وستتةداغ

   والة ييدرن ورتكييزا والدروايية الييد وال ظرديية وال  دنديية والنظدفديية  نالييد والةيي    والتييدرد غ نوالةيي       
نة    والةاح والةددو غ  نوااة والاد ة. يم تم ت ددد ةتتةب والدرواة ناد ت د والا نوئدة والا  دة  بن 

ا وةرفت فغ فارت د فغ ةدد ة  يدود  نان ةتدسا والدرواية وال  يري  دال ايدى فيغ ٕٓٓدكنن  نوة د ا
نوالنزدردييية نةدد ييية فايييرهن نوالةكيييد غ ت يييدد  ةدد ييية  ييييدود فيييغ تد يييب والرصيييدفة ا ة يييدا  والتددردييية 

ا اؤوًس ٕ٘والصدرا . نالل صنل الد والةالنةدا واتاد ا وال د ية  نادلة وسات د ة والتغ  ةا ا
 .ةنزاًد الد ة دنر والدرواة : و اري  والتر ني/ والتالدةغ  وس تصددي  والادداغ

 
 
 
 
 
 

                                                 
*

 رور وستتةداغ ادرواة ةددو دة فغ ةدد ة  يدودا  فارن ة دكتنروص آسى ا د فهلل ةارنا والادئغ: والةرفت نوت دذ وال 
 .مٕٚٓٓردر ة  نرت فغ  ام الم وستتةد   كلدة وآلدوب  تدةاة  يدود   يدود  
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 نفةد ف رز  تدئ  والدرواة فكد ا:    
فيغ زديددت  يدرت د اليد وت يدذ وال يرور وستتةيداغ. نفن  قّن ورتفد  ةكد ة والةرفت وستتةدادية ديؤير .ٔ

 يييدرت والةيييرفت فيييغ وت يييدذ وال يييرور فيييغ وال  يييدى و ايييري نوس تصيييددي دتيييبير  ةتيدييير والاةييير نوالتاليييدم 
نوالة  ييية نواليييد ل نوالةايييتنى وستتةيييداغ  نكيييذالك   ييي كة والا  يييدا وستتةدادييية والتيييغ دت ييية  د 

   دئغ و ارت نوالاةل.

د ييا  ييدرت ن الييد وت ييدذ وال ييرور ةتنايياة فييغ  ييةن وال  ييدى و اييري قّن فرلييب  اييدى والاد يية ك .ٕ
 نوس تصددي نوالادداغ  فةد وال  دى والتر ني ف د ت دن فن ردال دت ن ةن ذنوا والةكد ة والةرتفاة.

 قّن والةرفت ت درك والرتل فغ تةدب وال روروا و اردة ن  اب ةرتفاة. .ٖ

 نةاداة. قّن  صنل والةرفت الد   ددت الةدة دتال  روروت د ة فذت .ٗ

قّن والتيددييييروا وس تصييييدددة فييييغ ةتتةا ييييد فيييييرا قدتد دييييًد فييييغ  ييييدرت والةييييرفت الييييد وت ييييدذ وال ييييرور  .٘
 وستتةداغ  نكذالك فغ وت دذ  روروا و تصدددة  دت ة فغ ةتدل اةل د.

نايين ةاييدهةة والةييرفت فييغ وال دييدت والادداييدة ف ييد ت ييدن ف  ييد ةاييدهةة ةتنو يياة نهدة ييدة  الييد  .ٙ
لاةيييل والادداييييغ اللةييييرفت نالليييدنر وةدتييييد غ فيييغ ة ييييدركت د والادداييييدة واليييررم ةيييين تيددييير وال ظييييرت ال

 الةتتةا د. 

نايين والةاد ييدا ف ييد   صييا والدروايية اييدت ةان ييدا ة  ييد: فاييدالدب والت  ييئة و اييردة نوالة ييده   .ٚ
والة ييييررت فييييغ وال ظييييدم والتر ييييني نوالةنرنيييييدا والي دفديييية والاييييدئدت الصييييدالح والرتييييل فييييغ ةتييييدل والاةييييل 

 فت  د ةنر والاددادة.والنظدفغ ف ً  ان  لة ناغ والةر 

نتدى فغ تنصددا والدرواة:  رنرت تيددر والة دخ والفكري نوالي دفغ والةتال   ت ادم و دنور  دن  .ٛ
والرتييل نوالةييرفت التيددييير ةنو ييا نوتتدهييدا ففيييرود والةتتةييب   يين والةيييرفت  تكيدييا  ةيي ا والتنادييية 

 .فغ وسارت نوالةتتةب والةرفت فغ والةروكز وال ددددة نوالتي دا و اري نوستتةداغ فغ ت  ل فدنور
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 " دراسات عربية "ثانيًا 
الموسقومة دراسقة عقن المعوققات  : دراسة  عال  زىير الرواشده واسقما  ربحقي العقرب: -1

التقققي تحقققد مقققن مشقققاركة المقققر ة االردنيقققة فقققي الحيقققاة السياسقققية فقققي  قققو  المتغيقققرات 

   *االجتماعية

والتغ ت د ةن ة دركة والةرفت وسرد دية فيغ هدفا هذص والدرواة والد والك ا ان وهم والةان دا       

وال ددت والاددادة  فغ  نى  ا  والةتيدروا وستتةدادية  نالت  دي  وهيدوا والدرواية نزايا وايتةدرت 

ا وةييييرفت ردددديييية. نتنصييييلا والييييد ون والةان ييييدا وستتةداديييية ٓٛالييييد اد يييية  صييييددة  ليييي   تة ييييد ا

 دا والتيغ ت ينل دنن ة يدركة والةيرفت فيغ نوالي دفدة نوالاددادة نوس تصدددة نوسا ةدة ةن وهم والةان 

وال دييدت والادداييدة. نس دنتييد فييرن   ييدن والةتيدييروا وستتةداديية نةان ييدا والة ييدركة  داييتي دى ةتيديير 

والاةيير  ن ييد ونصييا والدروايية   ييرنرت والاةييل الييد تناديية والةتتةييب التيديير ةات دوتييي  يينل ة ييدركة 

 دناليا هييذص والدرواية والتاييرا   ددددً والةيرفت فيغ والاةييل والاددايغ. نوالاةيل الييد ت ايدن ن ييا د و تصي

اليييد والةان يييدا والتيييغ ت يييد ةييين ة يييدركة والةيييرفت و رد دييية فيييغ وال ديييدت والاددايييدة فيييغ  ييينى  اييي  

 والةتيدروا وستتةدادة ةن   ل واتا   وروى اد ة ةن وال ادى والروئدوا فغ و لدم وال ةدل.

   

 

 

 

                                                 
*

ا ى زهدر والرنو دت ن واةدى ر  غ والارب: درواة ان والةان دا والتغ ت د ةن ة دركة والةرفت وسرد دة فغ  
ةتلة والالنم وس اد دة    ث ة دم والد كلدة اتلنن والتدةادة  ةتيدروا وستتةدادة وال ددت والاددادة فغ  نى وال

 .0222وسردن   ٖ  والةل   ٖٗنوستتةدادة  والةتلد
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ت د ةن ة يدركة والةيرفت فيغ وال ديدت  نوظ را والدرواة نتند والاددد ةن والةان دا والة تلفة والتغ     

نس دةكيين ون   د ن ديية نوس تصييدددة نوسا ةديية والادداييدة ة  ييد وستتةداديية نوالي دفديية  نوالادداييدة نوال

تازى والةان دا   ن  نو د ف ا  نو ةد ترتب والد تفدال ادت ةان دا ةب  ا   ندةكن تل دصي د 

  :دةن   ل ةد تنصلا والدي والدرواة ةن  تدئ  كدن و رزه

ون وهيييم نو ييينى والةان يييدا وستتةدادييية نوالي دفدييية والتيييغ تنوتيييي ة يييدركة والةيييرفت فيييغ وال ديييدت   -ٔ

والادداييدة ةيين نت يية  ظيير اد يية ةيين وال اييدى والروئييدوا هييغ س دت  ييل والرتييل فكييرت ون تكيينن 

والةيييرفت ةايييؤنالدة ا يييي ودورديييًد  نايييدم نايييغ والةيييرفت  يييدنرهد ن لييية ي ت يييد   يييدروت د فيييغ والاةيييل 

م والادئدت ت تم الد والرتل  ةددة والةرفت ةةد د لل ةن  ردت د ةن وت يدذ والادداغ  نون وال د

وال يييروروا والاددايييدة والتيييغ ت صييي د  س زواليييا والةيييرفت وسرد دييية تاةيييل فيييغ ةتيييدسا وساةيييدل 

والت لدددية والتيغ تايد وةتيدود الا دات يد و  يندية  ي دفية والاديب ةين والانوةيل والة د يرت والتيغ ت يد 

اغ والةتتةب  بهةدة تنايب ة يدركة والةيرفت اددايدًد  والايددوا ةن ة دركت د والاددادة   لة ن 

نوالت دالديييد نوالةات يييدوا والايييدئدت ةييين ةان يييدا ة يييدركة والةيييرفت والاددايييدة فكيدييير ةييين والايييددوا 

نوالت دالدد نوالةات دوا س ت تب  ددم والةرفت  بدنور  ددددة نفدنور اددايدة  يل ت يا ادئ يًد  نديًد 

ادة  ادم وسهتةدم  ت  ئة والةرفت اددادد نتنادت د   ذو فةدم ة دركة والةرفت فغ وال ددت والادد

 والتد ب  والا دئردة نوالة ان دة.

وهم نو نى والةان دا والاددادة نوال د ن دة والتغ ت د ةن ة دركة والةيرفت وسرد دية فيغ وال ديدت   -ٕ

والادداييييدة هييييغ: اييييدم ة ييييدركة والةييييرفت فييييغ وس ييييزوب والادداييييدة ة ييييدركة فداليييية. نوالتايييينر 

فييييغ ت ييييدم والةييييرفت فييييغ ة تلييييا والةتييييدسا ن ييييتب نصيييينال د اللة دصييييب  والييييددة رواغ وايييي م

وسدوردة  نفا ةا والت ظدةدا وال ددية ةن ةيل: ةؤااة  نر وال ادن  نوالص دن  وسرد غ 

وال د يييييةغ اللت ةدييييية وال  يييييردة  فيييييغ ت ةدييييية نتفاديييييل دنر والةيييييرفت ودورديييييًد   اييييي  والت يييييردادا 
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وس ييدوث والادداييدة وس دييرت فييغ نوالتالدةييدا رديير ةفاليية فييغ تادةل ييد ةييب والةييرفت  وايي ةا 

والة ا ة والار دة فغ و رز وهةدة دنر والةرفت ن درت د الد ت ةل والةاؤنالدة والاددادة  ادهم 

 ظدم والكنتد وال ادئدة فغ نصنل والةرفت والد ة دصب اددادة  كدن الايدددت وس كيدم والارفدية 

 نوال ظدم والادالةغ والادئد دنر فغ تاادل ةادرت والةرفت والاددادة.

 نف نى والةان دا وس تصدددة والتغ ت د ةن ة دركة والةرفت وسرد دة فغ وال ددتوهم   -ٖ

والاددادة هغ: ت ادة والةرفت و تصدددًد اللرتل فير ة دركت د والاددادة  ن اا  درت والةرفت 

والةدالدة تال د تتنتي  اةدل ةتنو اة ةدالدًد  ةةد و اا فرصت د فغ والنصنل والد 

نتد غ والةاتنى والةاد غ والةرفت والد والاةل نوي دا والة دصب وسدوردة  ندفب والف ر ن 

نتندهد ن درت د  نادم  درت والةرفت وسرد دة الد ت ةل وسا دى والةدددة الاةلدة والتر ح 

نوال ة ا وس ت د دة  نادم وات  ل والةرفت و تصدددًد  كل ادئ ًد وةدم اةل د نتل دة. نام 

 رالةدن    ي الدس  د ةر دى تر   د اللواتاداة والةرفت وسرد دة ون تيدةر  نظدفت د ال 

  .نهذو داد  ة دركت د والة ةنن

ون و رز والةان دا وسا ةدة والتغ ت د ةن ة دركة والةرفت وسرد دة فغ وال ددت  -ٗ

والاددادة هغ: دادال  وسا م   ددد والةرفت ردال ًد   كل اا غ نردر فادل  نادم نتند 

ًو ةن وال روة  والةنت ة اللةرفت وسرد دة تادال   روة  تناندة ةنت ة اللةرفت   دث ون كيدر 

      ددد والتةدل نوالةن ة نردر ذالك  نالك  د س تتار   دنوا وكير فدالدة فغ تنادة 

والةرفت  ة دركة فدالة فغ والاةل والادداغ. نادئل وسا م  د تكنن ادةً  ودتد دًد دؤدي 

        د   ن الألا م دنرًو ة ةًد فغ والد ت ندة ة دركة والةرفت ون ادة  ال دد دؤدي والد  اف

 ت فن ادةي دؤير تبيدرًو  ندًد فغتنتدي والرفي والادم فتركدز وسا م الد تنادة والةرف

ة دركت د ةن ادم ة دركت د فغ والاةل والادداغ. نتركدز وسا م والةنتي اللةرفت  نل 
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والد ون  ا  نادئل وسدنور وستتةدادة والت لدددة داد  ة دركت د والاددادة   دة دفة 

وسا م ت ةل دنر والةرفت فغ وال ددت والاددادة ةةد داد  تنادت د نو ادا د  ةاؤنالدة 

ة دركت د فغ والاةل والادداغ. ن دث ون كيدرًو ةن نادئل وسا م تصنر والةرفت  صنرت 

ت لدددة تد اة اللرتل نةات لكة  دنوا والزد ة نوالكةدالددا  ةةد داداد فغ ت  ئة تدل ةن 

ادى ردر ة تم وس فغ هذص وال  ددد ةةد د كل ادئ ًد وةدم ة دركت د فغ والاةل وال 

نكد ا  تدئ  والدرواة س دنتد ا  ة اللةتيدروا: وال دالة وستتةدادة نوالةؤهل   والادداغ

والالةغ نوالةاتنى وسدوري نوالة  ة نوالد ل وال  ري نادد وفرود وسارت  ننتند ا  ة 

نكد ا تنصددا   ا ة فبكير ٓٗالة الصدالح والاةر الةتيدر والاةر نظ ر ون ه دك دس

والدرواة هغ والاةل الد تنادة والةتتةب التيدر ةات دوتي  نل ة دركة والةرفت فغ والاةل 

والادداغ  والاةل الد ت ادن ن ب والةرفت و تصدددًد  نذالك  ت دئة والفرص ال د فغ و  دى 

 دنل تدل تتال   تصوسا م نوس والة رنادا نواادئ د فرصًد وك ر فغ والاةل والنظدفغ

ة كلة ادم و  دل والةرفت الد والاةل والادداغ نوالاةل الد ن ب وال لنل والة دا ة ال د 

 . ة  تدة الةدة
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والةنانةة والُ اد وال دئغ والتر ني فغ  روة   :: دراسة احالم عبد اليادي ياسين  -2
    *تةكدن والةرفت والردفدة ادرواة ةددو دة ت ندةدة فغ ة دفظة وال ذ دة

ت يييدا والدرواييية والتايييرا اليييد فهيييدوا  يييروة  تةكيييدن والةيييرفت والردفدييية نف اددهيييد وس تصيييدددة  
نوالتالدةديية نوال دئديية فييغ ة ييرن  اييدن والتد يية فييغ ة دفظيية وال ذ ديية  نكييذالك والتاييرا الييد والناييدئل 
نو اييدالدب والةت ايية فييغ ت فدييذ تلييك وال ييروة   ننو ييب والُ اييد وال دئييغ والتر ييني  نصييفي تييزى ةيين  ر ييدة  

ةكييدن والةييرفت والردفديية فييغ ةركييز اييدن والتد يية  اييب واييتتد دا والةاييؤنالدن ايين والةركييز  كةييد ايياا ت
والدرواة قالد والتارا الد والا  ة  دن ف ادد والتةكدن والة تلفة نوالُ اد وال دئغ فغ  يروة  تةكيدن والةيرفت 

الةات دفدا والردفدة فغ ادن والتد ة  نةدهدة وال صدئص وس تصدددة نوالتالدةدة نوستتةدادة الل ادى و
  يييروة  والتةكيييدن نةاد يييدت ن نوالنايييدئل والةت اييية الةايييدادت ن فيييغ تتيييدنز ةاد يييدا تةكدييي  ن  كيييذالك 
واييت دفا والدروايية قالييد والتاييرا الييد ةتييدسا والتةكييدن وال دئييغ والتر ييني والتييغ د ييالب   ييد والةركييز 

دية ت يددم  رفي وال ادى والةات دفدا نت ددد   دا وال ينت نوال ياا فيغ ف ايدد والتةكيدن وال دئيغ  يرفد ن  ي
فةيد فهةدية هيذص والدرواية ف يد   والة تر دا الت ادن اةل والةؤاادا وال دئةة الد  روة  تةكدن والةيرفت

تتلييا فييغ ت ددييد والصييلة  ييدن ةف يينم تةكييدن والةييرفت نةف يينم والتر ديية وال دئديية نةيين يييم والةاييدادت الييد 
التةكيدن وال دئيغ تاندر اةل والةؤاادا والتغ ت ينم اليد  يروة  والتةكيدن اةنةيًد نوالتركديز اليد ُ ايد و

نفةيييد والةييي    والةاتةيييد ف يييد كيييدن والةيييي      نة يييدردب تةكيييدن والةيييرفت والردفدييية اليييد نتيييي وال صييينص
ا ايؤوًس ةنتيي ٗٗوالنصفغ والت لدلغ  ننادلة تةب وال دد دا فدوتيدن ق يدوهةد وايتةدرت ة د لية ت يم ا

ا والةركيز ا ةايؤنًس الايؤوال م اين فهيدوٕٓاللةاؤنالدن ان والاةل فيغ ة يرن  ايدن والتد ية نايددهم ا
نوالنادئل نو ادالدب والةت اية التةكيدن والةيرفت ننت يدا  ظيرهم  نال يد. فةيد و دوت واليد دية ف يغ وايت د ي 

ا ٓ٘ٔا ايييؤوًس ةنت يية الل ايييدى والةاييت دفدا   يييروة  والتةكييدن فيييغ والةركييز نايييددهن اٛٙت يية ا ا
 .وةرفت الةارفة آروؤهن ان ةاد دا تةكد  ن نوالت دددا والتغ ت نل ةن دنن ت  د  ذالك

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*

تقويمية في  أحالم عبد الهادي ياسين: الُبعد البيئي التربوي في برامج تمكين المرأة الريفية )دراسة ميدانية  
ر في التربية غير منشورة، قسم اصول التربية، كلية  التربية، جامعة رسالة ماجستيمحافظة الالذقية(،

 .0221دمشق،
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نةد دتال    تدئ  والدرواة ن  در تال  والةن ن     ي د  والتةكدن وستتةداغ اللةيرفت والردفدية ةيد      
زول  ييييادفًد  ايييي ب والاييييددوا نوالت دالدييييد والاييييدئدت فييييغ والةتتةاييييدا والردفديييية نُ اييييد والةييييرفت والردفديييية ايييين 

د ةاد يدا ت يا ادئ يًد والنظدئا وال كنةدة فغ والدنالة ةةد دتال د ردر ةدركة ال دةت د ندنرهد  ننتين 
فةييدم تةكييدن والةييرفت والردفديية ة  ييد والةتال يية  ييدالناغ والاييدم نوالتالييدم نوالتبهدييل نوالتييدردب ايي   د و  فييد  
وال  دادا والتغ دااد قالد د والةركز التةكدن والةيرفت والردفدية  اينوى ايدم والت يد  وال ايدى  يدنروا ة ين 

دئة نكدفدة والتادةل ةا يد  ناين فةدة ن اا ة دروا وال ادى والةات دفدا اللك ا ان ة ك ا وال 
ةان دا والتةكدن والةتصلة  دالناغ والادم نوالتالم كدرتفد   ا ة و ةدة  دن والردفددا نةان دا تتصل 
ةكد ددت ييد نةان ييدا تتصييل  صيي ة   دالتد ييب وال فاييغ فد ييت  ا ييي و  فييد  ت ييددر والةييرفت ال ييدروت د نوا

د د يد ةين تةكيدن والةيرفت ندتال يد  اديدت اين والةرفت ن دالي دفة وستتةدادية نكييرت و   يدى نرايددت م ةةي
 .ةادر والتةكدن

الموسومة العوامل المؤثرة عمى تفعيل مستوى  : اسم المؤلف: نايف ىالل الشامسي -3
  *المشاركة السياسية لممر ة العمانيةا دراسة ميدانية عمى الجمعيات النسائية العمانية

التغ تؤير الد تفادل ةاتنددا ة دركة والةرفت ت دا هذص والدرواة والد  ددس ويدر والانوةل و     
فغ والاةلدة والاددادة فغ الا ة ُاةدن نوالاةل الد ةارفة ةدهغ والانوةل والاددادة نوستتةدادة 

 .ٕٓٔٓ -ٜٜ٘ٔنوالي دفدة نوال د ن دة والتغ تؤير الد ة دركة والةرفت والُاةد دة    ل والفترت 
الةرفت والُاةد دة ننو ب ة دركت د فغ والاةلدة ون وهةدة هذص والدرواة فغ ت لددهد وتتدهدا و    

والاددادة  ن د  ص فغ والفتروا والزة دة والةتب رت والتغ وزدودا فد د ة دركة والةرفت فغ والاةلدة 
والاددادة التزودد ةاتنى تالدم والةرفت والذي   دتي الا ة ُاةدن  ون والدرواة  دنالا ت ددد وتد دا 

ادل ةاتنى والة دركة والاددادة اللةرفت والاةد دة ةن ت ة اللتادؤل: "ةدهغ والانوةل والةؤيرت الد تف
نكد ا ه دك ا  ة تم و ا   د ةن والفر دة  دن  دى والتةاددا وال ادئدة والاةد دة؟" ظر وا 

والانوةل وستتةدادة نوالاددادة نوال د ن دة نوالي دفدة ن دن  اب والة دركة فغ والاةلدة والاددادة اللةرفت 
نوالدرواة اة الد ة    والةاح وستتةداغ  دالاد ة فغ هذص والدرواة  والُاةد دة  نتم واتةدد والدرو

تنصلا والد  تدئ  هغ نتند ا  ة  دن والانوةل وستتةدادة نوالاددادة نوال د ن دة نوالي دفدة ن دن 
 اب ة دركة والةرفت والاةد دة فغ والاةلدة والاددادة  تات ر ا  ة ودتد دة  ندة  نكد ا تنصددا 

اتةدد الد واتروتدتدة ةاتدوةة نةتكدةلة ال د تبيدر ك در فغ تازدز نتفادل والدرواة هغ  رنرت وس
 ة دركة والةرفت والاةد دة فغ والاةلدة والاددادة. 

                                                 
*

 ددا ه ل وال دةاغ: والانوةل والةؤيرت الد تفادل ةاتنى والة دركة اللةرفت والُاةد دة درواة ةددو دة الد  
ةة   ام والالنم والتةاددا وال ادئدة والُاةد دة  رادالة ةدتاتدر ردر ة  نرت  تدةاة ول وال دا  ةا د  دا وال ك

 .ٕٔٔٓوالاددادة  
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 " دراسات  جنبية "ثالثًا 

 * فيونا ميرس الموسومة المر ة وصناعة القرار في اسكتمندا: دراسة  -1

والادداغ نوالة نر وس تصددي نوالة نر  ّةْا والدرواة ي ية ة دنر هغ: والة نر             
وستتةداغ. تدى فغ والة نر والادداغ فن وال روروا والاددادة نالد والةاتنى وال رالةد غ كد ا 
وال ادى ةن دنن والتةيدل والنو اغ فغ والة داد وساكتل ددة  فةد الد ةاتنى وال كنةة والة لدة كدن 

ن ذالك تكنن  ا ة وال ادى دنن  ه دك و تروك فك ر الل ادى  نصف ن ةر  دا نا نوا ة تتدا 
والتةيدل انوى الد ةاتنى ا نوا والةتلس فن الد ةاتنى  دددت والةتلس ف  ل وس ت د دا 

ا ة اد نفغ وس ت د دا ٕٚا ة داد ف ا ةن ةتةن  اٚم  يلا وال ادى اٜٜٚٔوالادةة فغ ادم 
فن د نل وال ادى ا ة اد ةن  فس والةتةن  نفكدا والدرواة الد ٕٔوالتغ تلت د ورتفب والادد قالد ا

فغ وال كنةة والنا دة نوالة لدة دتبير  انوةل   صدة ني دفدة نت ظدةدة نهدكلدة. نان ةان دا 
 اا ة دركة وال ادى فغ ص ب وال رور والادداغ ف د  ددت د والدرواة  اروئ  و تددر والةر  دن 

ت والةتةيل اللة دصب والاددادة نوالتغ تكنن ردر ة صفة اللةرفت نوالةاد  وآل ر فالنب  ددت والةرف
 ةتال دا و ارت نوالاةل نصان ة والتنفد   د  ةد  كذالك فإن الي دفة والةتتةب نت ادم و دنور  دن 
   والةرفت نوالرتل الي تبيدر ك در فغ ة دركة والةرفت  دت دذ وال رور  والادداغ ف ً  ان   صدة والةرفت 

ادى ف ل تةيدً  فغ ني ت د   فا د  نفةد ان والة نر وس تصددي ف د فظ را والدرواة فن وال 
ا فن يلث ف ا ةن ٖئةاتنددا وةدورت والالدد  ف دد دا ةاح وال نى والادةلة ت دن فن وال ادى د كلن ا

ةتةن  والةدروى نوةدورددن  تد فغ ةتدسا والص داة نوالةصدرا نو ةنول قذ تةيل وال ادى فكير 
ة ة ينالة ةن والرتدل  نفغ ةن  صا وال نى والادةلة الكن ي ية فر د  والة دصب وةدوردة نوالة  د

ةتدسا ف رى ةيل والاةل وستتةداغ نوال  دى نوالتالدم نوالتتدرت كل د تظ ر  فس والتبيدر وال رةغ  
فكلةد ورتفب ةاتنى وةدورت كلةد كد ا  ا ة وال ادى ف ل فدي  نةن هذو دةكن وسات تدج  بن تبيدر 

  .والةرفت فغ وت دذ وال رور فغ والاةل هن تبيدر  ا غ
 
 
 
 
 

                                                 
*

   Fiona Myers, Woman and Decision- Making in Scotland Arviw of Research, 
 1999.    

 www. Scotland. Gov. Uk /cru/ resfinds.              
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نان ةان دا ة دركة والةرفت فغ ص ب وال رور وس تصددي ف د ص فت د والدرواة  دال كل       
وآلتغ: والانوةل والي دفدة نوال  صدة نوالت ظدةدة نوال  دندة قذ قّن اروئ  وس تددر اللنظدفة نوالتر دة 
 تكنن الصدالح والرتل ف ن والذي دص ب وال رور وال دص  دالتر دة فد دنل فن تكنن الصدالح ت اي  كةد

ا ن دالة در ة  دن Genderنفن ت ددم وة تدز والنظدفغ دكنن   اب وال ن  وستتةداغ اوالت در 
ادرت والرتل والذي داتي د ةن ةدت وس  اد  ان والاةل التر دة و افدل ندتن ب ة ي والاةل الادادا 
ر اندلة فغ  دن والادرت والة  دة اللةرفت تت ةن هذو وس  اد  والذي د د ةن ة دركت د  ص ب وال رو

نتر دت د  ف ً  ان ادداة والتةددز والةنتندت  دن والةرفت نوالرتل نوالةتبتدة قةد ةن والةنو ا والت لدددة 
نوالتن ادا والتغ دت  دهد فا دى ةتةناة والاةل فن ةن وساتي دى ةن   كدا والاةل ردر والراةدة 

ة فك ر فغ نفدةد دتال   دالة نر وستتةداغ ف د فظ را وال دد دا فن ه دك ة درك .فن و هلدة
وال دددت ةن وال ادى فغ وال اد  والتاناغ  دالة در ة ةب وال ادادا وال دصة نوالادةة ن د ازت د 
والدرواة  ا دب هغ: فن والة ظةدا والتانادة س تةتلك والا الم والة  دة وال ددادة كدال ادادا 
و  رى نكذالك  د دكنن والاةل والتاناغ ارد  ة د ر اللكاب والةددي ندتام  دالةرن ة نادم 
والراةدة  نفةد ان والة ظةدا والدد دة ف د ف درا والدرواة قالد فن وال ادى ف ل  تةيدً  فغ هدئدت د 
ست دذ وال رور  كةد نفظ را والدرواة نتند   دا  ادئغ ةؤير الزدددت ة دركة والةرفت فغ ةنو ب 

كنن ال د ص ب وال رور  نفغ  ظرت ةات  لدة ف درا وال د ية قالد فن ةؤااة وال رالةدن وساكتل دي  د د
تبيدر ك در فغ قدصدل والةرفت قالد ة دصب ص ب وال رور نه دك آالددا اةل ال ةدن والتةيدل 

 .والةتادني الك  والت ادن فغ وال رالةدن وساكتل دي
الموسققومة النسققا  فققي السققمطة اكيققف يققوثر : دراسققة  ليزلققي  لققف شوندت:-2

   *الح ور في السياسة(
ل والةييرفت فييغ وال دييددت والادداييدة فييغ و ةييردكدتدن  ييد ف ييدرا وال د ييية فييغ هييذص والدروايية فن تةيديي      

ورتفييييب   ييييكل ك ديييير الييييد ةييييدى والي يييييدن ايييي ة والةد ييييدة  ال ييييد  ييييكل و ت ييييدب اةد ييييدل  دت ييييدلدا 
Michelle Bachelet  م كرئداية اللي  د فيغ ت يدلغ  يديًد ك ديرًو      يد كد يا فنل ٕٙٓٓا ايدم

 Portia Simpsonنرتدد اة انن ةدلر اهذو والةركز  نفغ تدةددكد فص  ا   ىالت ن وةرفت ت ت ب 
Millerا فنل وةرفت ت يل ة اد رئداة والنزروى.  
       

 

                                                 
*

 Leslie A. Schwindt- Bayer, Women in power: How Presence Affects politics, 
 University of  Mississippi March 28, 2007. 
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%ا اييييدم ٘.ٕٔال ييييد  ةييييا  ايييي ة وال اييييدى والليييينوتغ د يييييلن ة دصييييب  دددديييية فييييغ و ةييييردكدتدن ةيييين ا
م  ةةييييد دفييييب  دالا صيييير وال اييييني س ييييت ل والرت يييية واليد ديييية فييييغ ٕٚٓٓ%ا اييييدم ٕٓم  قالييييد اٜٜ٘ٔ

%ا كةيد ت يدن نتيند  ةين ةل ينظ ٔٗالس والت ردادة فغ وال ةدل و ةردكغ   اي ة اوالتةيدل فغ والةتد
فيغ  ايب والتةيديل وال ايدئغ فيغ كيل ةين و رت تيدن نكنايتدردكد  ففيغ و رت تيدن اليم تايفر و ت د ييدا 

%ا ةن ادد والة داد فغ ةتلس وال نوب يم ورتفاا تلك وال ا ة ٜ.ٖم  انى ان فنز اٖٜٛٔادم 
%ا. فةييد فييغ كناييتدردكد فلييم دكيين ه ييدك ٚ.ٖٓم قالييد إٚٓٓا ديية اييدم فييغ و ت د ييدا والتةاديية والن 

%ا يييم ورتفاييا وال ايي ة  اييدهد فييغ اييدم ٖ.٘م ن  ايي ة اٜٗٚٔايينى ييي ث  دئ ييدا ف ييا فييغ اييدم 
الين ظ فيغ درواية فايدت د وال د يية  .مٕٕٓٓ%ا ادم ٖ٘%ا ن فزا  ادهد قالد أٜم قالد اٜٛٚٔ

دى والاددايددا فصي  ن ةتايددوا وسهتةيدم  م فن وال ايٜٜٚٔا ادم Elsa Cheneyافالداد ت د غ 
ذالك فن والةرفت  د ةد د لا ايدالم والادداية اي  ا ةا يد وهتةدةدت يد والت لدددية نفدنورهيد  نصيف د ر ية 
 دييا نزنتييية نفم  ن يييذالك فصييي  ا والادداييية  دال ايي ة اللةيييرفت وةتيييدودًو  دنورهيييد والة زالدييية نسهتةدةدت يييد 

ةيين ت ييدلغ ن دييرن فن ةدييل والةييرفت الييد نل اييدالم و  ييرى  نفييغ واييتا ادا ةددو ديية ظ يير فييغ كييل 
والادداة كدن  دنوفب ق اد دة نةيدالدة الد ررور اةايدادت وال ايدى نو افيدل نة در ية والظليما ن يذالك 
فيييإن اةييينح والةيييرفت والاددايييغ د يييب فيييغ والةرت ييية واليد دييية نةدزواليييا وسهتةدةيييدا وال ةادييية فيييغ ةتيييدسا 

ن يييد فن ييي ا درواييية ت يييد غ   ليييد وهتةدةيييدت نوالتاليييدم نوالراددييية وستتةدادييية نوالصييي دة تايييدار ا
فد ييًد  فن ورتفييد  اييدد وال اييدى والة  راييدا فييغ اييدالم والاددايية   ييكل ك ديير  ييد فدى قالييد تيدديير فييغ 
فدنور والةييرفت فييغ والةتتةييب   دييث الييم داييد والةتتةييب فييغ و ةييردكدتدن د ظيير الل اييدى  كيين  ن زنتييدا 

ب  يرنج والةيرفت قاليد والاةيل  يدرج والة يزل ال يد تاي  نفة دا ف ا ن ذالك تيدرا  ظرت والةتتةب اللةيرفت.
قاليييد تةدييييل فيييغ فايييدود والت يييد  والال ييية ةييين والت ايييدن فيييغ والتاليييدم والتيييدةاغ  ديييث فصييي ح وسالت يييد  
 دالتالدم والادالغ فغ والاددد ةن  ليدون و ةيردكدتدن ةت يدرب  يدن والت ايدن ت رد يًد فن ةتايدني  كةيد فن 

م قاليد واليليث ايدم ٜٓ٘ٔورتفيب ةين والر يب ايدم  ا ة وة يدث فيغ وال ينى والادةلية والةدفناية و تير  يد 
 م ةيب ٕٕٓٓ%ا ايدم ٕٗ%ا قاليد اٜٕم  نزودا  ذالك  ا ة والادة ا فغ  نت والاةل ةين آٜٛٔ

و ييت ا  ييدن  لييدون و ةييردكدتدن ن ييد فدى ذالييك قالييد زدييددت فييغ اييدد و ايير والتييغ تادل ييد وال اييدى كةييد 
الةرفت اللاةل  درج ة ٌم اداد الد ق  دل و كدن التروتب ةتناا  تم وُ ار فغ فةردكد وال تد دة دنرٌ 

الدروايية ت ييد غ فد ييًد فييإن والةييرفت فييغ فةردكييد وال تد ديية والديينم فكييير ي يية  ييدال فس نفكييير  والة ييزل. نا  ييدً 
 .اةن ًد نفكير  درت الد والة دفاة نوس دفد  اللدفد  ان   ددد والةرفت

      
 



 االطار المرجعي لمدراسة: الثاني لفصلالدراسة النظرية : ا –الباب األول 
 

 

22 

 

والاددايدة الييم ديزل دنوتييي والادديد ةيين  فةيد اليد والةاييتنى والاددايغ فييإن ن يب والةييرفت فيغ والاييد ة    
والةاد دا ة  د فن والةرفت اليم تيزل ة ة ية ةين  اي  والة يرادن واليذكنر. ناليد واليررم ةين ون والةيرفت 
والادداييدة ف يي ا  ييدنت اليدرهييد ةيين وال اييدى  ف ييد فصيي ح و ت ييدب ا دت ييدلاا الة صييب والرئدايية فييغ 

ددديية  ف ييد    ييا والةييرفت فييغ والةتييدل ت ييدلغ دوفاييًد  ندييًد الل اييدى نةاييززًو الاةيين  ن   يين والةروكييز وال د
 .والت رداغ نفغ رام والاددادا ت دةًد ةل نظدً 

ناةنةًد تنصلا وال د ية ا ن دا ةددرا فغ   ي د اين والة يرادن فيغ كيل ةين و رت تيدن  
ما نتييدا فن والة ييرادا  ييد ت ييدةن الييد والييذكنر ٕٔٓٓيييٕٓٓٓنكنالنة دييد نكناييتدردكد اللةييدت ةيين ا

%ا ٛٙ%ا الإل يدث ة د يل اٜٗن ؤنن و ارت نوالافنالة   نذالك   ا ة ا دسهتةدم    ددد والةادنوت 
%ا ٙٙ%ا الإل ييييدث ة د ييييل اٜٚاللييييذكنر. نفييييغ ةتييييدل وسهتةييييدم    ييييددد والافناليييية كد ييييا وال ايييي ة ا

الليذكنر. ال يد اييداد وسهتةيدم    يددد والةييرفت اليد قصييدور ت يردادا تدديدت ت ييص وال ايدى نو افييدل 
وا والصلة  نهكذو فإن زدددت  ايب تةيديل والةيرفت فيغ وال ديددت ن ؤنن و ارت نتاددل  ا  وال نو دن ذ

والادداييدة دييدالل الييد تنادييد والددة رواديية فييغ والة ا يية ند  يير  ييدال در الل ييرادة والادداييدة نزدييددت ي يية 
والةيينوان  ادداييدا والدناليية  نف دييرًو ف ييد واتةييدا دروايية االدزالييغ فالييا  ييند دا  ييددرا الييد درواييدا 

 .ادا دنل فةردكد وال تد دةتدةادة ندروادا ةددو دة فغ ةتتة
 

المديريققققة العامققققة لشقققققؤون  -مكتققققب رئقققققيس الققققوزرا  -: دراسققققة جميوريققققة تركيققققا  -3
  *. المر ة في السمطة وصنخ القرار ق دراسة تركية2008المر ة,

ت كل هذص والدرواة نو دت ةن ا ب دروادا فرادة ت دنالا درواية فن يد  وال ايدى فيغ تركديد  
ن د و تنا    والف ر  والالاة نص ب وال رور  والص ة  وةا م نوال دئة.ةن  نو غ: والتالدم  وس تصدد

كييل نر يية ةيين هييذص و نرو  الييد ة دةيية ت ييدن فهةديية دنر وال اييدى فييغ والة ا يية نالة يية ادةيية ايين 
وةادر وال د ن غ اللةادنوت  دن والت ادن فغ والةد غ نوال د ير  نت ليدً  ةاتفد يًد اللن يب وال يدالغ 

ة ق صييدئدة ايين والصييان دا والتييغ ت يينل دنن ت  ديي  والةاييدنوت  ندنر اللةييرفت ة در يية  دالرتييل ن دئةيي
وال كنةييدا والة لديية فيييغ هييذو والةتييدل ةيييب  دئةيية تت يييةن فهييدوا نواييتروتدتددا والاةيييل والتييغ ايييدتم 

ما ف ً  ان  تدئ  وال نوروا نت ددل وآلروى ةب والت دا ذوا ٖٕٔٓيٕٛٓٓت فدذهد   ل و انوم ا
ت فيغ والايلاة نآالديدا صي ب وال يرورا ف يد ت ية ا  ةاية فصينل نفدةد دتالي   درواية اوالةيرف والصلة.

ف ً  ان والة دةة والتغ نرد فد د فن ة دركة والةرفت فغ آالددا ص ب وال يرور والاددايغ ةين والا دصير 
                                                 

*
 The Republic of Turkey,Prime Ministry, General Directorate on the status of 
women in power and Decision- making,2008 Ankara   
 www/ ksgm. Gov.- tr isbn. 978-975-19-4362-0, sep. 2008 Ankara.  
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والة ةيية الت  ديي  والددة رواديية وستتةداديية  ذالييك قن اييدم كفدديية تةيدييل والةييرفت فييغ آالدييدا صيي ب وال ييرور 
ف نوهد ف يا  يل درايش ة يكلة ايدم والةايدنوت  يدن والت ايدن فد يًد  والادداغ س دفرغ والددة روادة ةن

نهيين فةيير د ايي ب الييد قاد يية ت  ديي  فهييدوا والت ةديية نوالتييغ اليين تت  يي  ةيين دنن والة ييدركة والفاداليية 
ن ييي ل والا يييردن اييي ة والةد يييدة ن تدتييية الييي ا  وستفد يييدا  اللةيييرفت اليييد تةديييب ةايييتنددا وةدورت.
ق تدزوا ة ةة الد ةاتنى ق روك وال ادى فيغ آالديدا صي ب  والدنالدة نوالاددادا والنا دة ف د ت   ا

وال يييرور فيييغ فتيييزوى ة تلفييية ةييين والايييدالم نت لصيييا والكيدييير ةييين والفييينور   يييدن والت ايييدن فيييغ والةتيييدسا 
نفييغ   ة اللفتدييداوستتةداديية نوالادداييدة نوس تصييدددة  كةييد ت  يي  تيينوفر والاددييد ةيين والةيي ح والتالدةديي

رواييية قاليييد فن ةتليييس والييينزروى  يييد صيييدد  اليييد وتفد دييية وةايييدر وال يييد ن غ الن يييب والةيييرفت ت يييدر والد
م  ند لييا   ييند وستفد ديية  دييز والت فدييذ ٜ٘ٛٔ/ٚ/ٕٗا  تييدردش ٕٕٜٚ/٘ٛااييددونا  ييدال رور والةيير م ا

ن ييييييد تييييييم قد ييييييدل  ايييييي  والتاييييييدد ا الييييييد داييييييتنر تة نرديييييية تركدييييييد فييييييغ  م.ٜٙٛٔ/ٔ/ٜٔفييييييغ 
نفي وات ييدروا ف ييرى فدةييد م   ةييد د ييدر قالييد رفييب ف كييدم والتةددييز الييد فاييدس والتيي س ٕٗٓٓ/٘/ٚ

 دتال   دال  ن  والاددادة فغ والت ردب والتركغ.
نان والن ب والروهن النو ب والةرفت والتركدة ف يدرا والدرواية قاليد فن تيد غ ةايتنى والتاليدم هين ف يد     

والانوةييل والة ةيية والتييغ تييؤير  دالاييلب الييد ة ييدركة والةييرفت فييغ وال دييدت والادداييدة كةييد هيين وال ييدل فييغ 
ا و  يرى ةؤكيدت اليد فهةدية دنر والفيرن  وال ايدئدة الأل يزوب والاددايدة  نصيف د والاددد ةن والةتدس

  ينوا التازدييز ة يدركة والةييرفت فييغ وال ديدت والادداييدة نزديددت اييدد والةر يي دا الا يندة ةتلييس وال يينوب 
نف دييرًو تاييت ت  والدروايية فن  ايي ة والةييرفت فييغ ةروكييز صيي ب وال ييرور فييغ وال اييد  وال ييدص   اوال رالةييدنا

وال دل ةن  ا ت د فغ وال اد  والادم  ةب فن ادد وال ادى فغ والة دصب وال ددددة  فف ل ةةد هن الدي
 .فغ وال اد  وال دص الم دصل قالد والةاتنى والةالنب
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 مناقشة الدراسات السابقة

ة والاد  ة والتغ فغ هذو والفصل تم وسا   الد ادد ةن والدروادا والارو دة نوالار دة نوست  د      
  ةدرواوال  تم واتةدد د الد تاب دروادا ف ا هغ و  رب والد ةن ن  ةدرواوالت ص ةن ن  

 اللدروادا والاد  ة دةكن والتنصل والد وسات تدتدا والتدالدة. نفغ  نى ةد ت دم ةن واتارو 

ادةًد الد وير والت دالدد نوالةنرنث وستتةداغ ةتةيً   دالالاة والذكنردة  دً ون ه دك وتةدا -ٔ
 ةلددا والاددادة نص ب وال رور.فغ تاند  ة دركة والةرفت فغ والا

ون ورلب وال روروا نالد كل والةاتنددا تت ذ ةن والرتدل وسةر والذي داكس ادارت  -ٕ
والي دفة والذكنردة نهدة ة والا صر والرتدالغ الد والالاة فغ والةتتةادا والتغ واتار  دهد 

 فغ والدروادا والاد  ة.
التدرد دة  نوا ةا و درا  ا  والدروادا نتند انوةل ادددت تدو لا  فال والظرنا و -ٖ

فغ ترادش والي دفة والذكنردة فغ والةنرنث والي دفغ نوالتغ ن فا  نتي والةرفت فغ اةلددا 
تاندر والةتتةب  الذالك كد ا ة دركة وال ادى فغ اةلدة ص ب وال رور وستتةداغ ة دركة 

  ئدلة الد ةر فتروا والتدردش.
تتةب نون وال ظرت  د رفا  ا  والدروادا ون  اا ناغ والةرفت  بةدة دنرهد فغ والة  -ٗ

والذوتدة الل ادى   فا ن تا م فغ تازدز نترادش وستتدهدا والال دة والادئدت فغ والةتتةب 
  نهن ن  ن ةد د دا   ن ةن ةروكز وتتةدادة ون ا دادة ودنور والا صر وال اني فغ 
والةتتةب   كل ادم  نهن ا ب ةن وا دب ادم تةكدن والةرفت ون ادم تكلدف د  بدوى ودنور 

 ةتةدزت.  ددددة
 ا  والدروادا فارا  آالة وا دم والةرفت فغ ص ب وال روروا وستتةدادة والك رى ون فغ  -٘

و ت ل ةروكز وتتةدادة ةتةدزت  دالفرن  وال دنالنتدة والتغ اةلا الد ترادش ة ددئ ت ادم 
 والاةل وستتةداغ فغ والةتتةب.

ف ً   وستتةدادةادا هغ ةن والدرو ةدرواوالون ةاظم والدروادا والاد  ة والتغ واتةدا فغ     
ان والدروادا وساتا ادة  نوالتغ واتةدا ورل  د الد ة    والةاح وستتةداغ  نوااة والاد ة  
ن د روف  ة    والةاح وستتةداغ  ا  والة ده  وس رى ةيل والة    والتدرد غ  وةد وسدنوا 
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ة و دفًة والد والة د لة والةات دةة فغ والدروادا والاد  ة ورل  د واتةدا الد وادود واتةدرت وات د 
 نوالة  ظة وال اداة.

وةد دروات د وال دالدة تاد  ن  ةن والدروادا والةددو دة والتغ واتةدا الد والة    والة درن      
ا ٖ٘ٛنوالة    والتدرد غ نوالةاح وستتةداغ  نوااة والاد ة والتغ  ل  ادد ن دوا وفرودهدا

لة والتغ كد ا ودوت ةكةلة نةادادت ساتةدرت ة  نية  وةد وسدنوا ف غ واتةدرت وسات د ة نوالة د 
ةدز دروات د ان ون ةد د وسات د ة  و دفًة والد والة دددس وس صدئدة والتغ وات دةا فغ والدرواة.

  و  د وات دةا تد  دن هةد ا والتد ب وال ظري   نوالتد ب والار دة نوست  دة  والدروادا والاد  ة
اللةان دا والي دفدة والتغ تاد    كل ةفصل  وال د ث يو غ ا  وةد والتد ب وال ظري   تار  فدوالةدد

ةد دةدز دروات د ان ن  والتغ  ديا فغ والةتتةب والارو غ. ة دركة والةرفت فغ والاةلدة والاددادة
نزاا  ة  نيةا ٖ٘ٛوالدروادا والاد  ة ةن  دث  تم والاد ة   ف غ واتةدا اد ي ةكن ي ةن ا

 .ا نوئدةالد ن وسات ددن  صنرت 
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ني: النظرية االجتماعية المفسرة لمدراسةالمبحث الثا   

 Female Theoriesالنظريات النسوية: 
 دنل ادد ةن الةدى وستتةد  فغ وال رن والا ردن والةد دي والد ن ب  ا  وال ظرددا       

والتغ تاةل الد تفادر ةكد ة ندنر والةرفت فغ والةتتةب نن ا د والي دفغ نوالادداغ  نةدى  درت د 
الاةل قالد تد ب والرتل  ن د و تدر الةدى وستتةد  فترت زة دة ةن ادم الد والة دركة فغ و

ما  دنالنو   ال د ن ب ادت ةرو ل التانر ن ب والةرفت نواتاداا فن  ٜٓٙٔ – ٓٓٙٔا
  .أاتصدح  صنت د ادالدًد  دالت د  د  دالاةل

ا نوال ظردة وال اندة ترى ون والةرفت اد ا ةن ظرنا صا ة الد ةر والتدردش قالد فن نصل    
الد ةد هن الدي فغ والن ا وال د ر   دث اد ا فغ فتروا زة دة كدن دال  الد د وال  ن  
نوال  ن   ِوذ كد ا ت ب ت ا ادارت وسب نوسخ نوالزنج نالد د دوئةًد ت فدذ ونوةر والرتل انوى فغ 

التغ وسارت نوالاةل  يم تدىا فترت زة دة يد دة  نوالتغ هغ فترت والتذةر والتغ اد ا ة  د والةرفت نو
كدن ةن  تدئ  تلك والفترت ظ نر ادد ةن والكدت دا نوالةفكروا نوالا د دا فغ فنر د نكد ا 
ةادال ت ن  ة دركة والرتل فغ والاةل الل  ص ةن ادارتي  يم تدىا فترت زة دة ف رى قس نهغ 

. نه د س د ةن ذكر والدنر والذي الا تي نادئل وسا م إاةر لة والتصدي نوالةادر ة ةن   ل والةرفت
ةنو ب والتنوصل وستتةداغ والتغ كد ا ال د والدنر والك در نوالةادهةة والفدالة فغ والفتروا والزة دة ن 

ظ را فروى والةفكردن انو رو د دن  نرنزي تدنا  ناتنن   ب رت فغ تانر ناغ ني دفة والةرفتوالةت
  ادتنروا ةلا  والذدن كد نو دؤكدنن الد   ن  والةرفت نالد  نتنب فتح والةتدل وةدة د اللاةل
نوالتالدم نت ردرهد ةن ا نددة وال دةة والة زالدة وةت دردة والذي ادؤدي قالد ة دافة ةتةناة 

نظ نر   مٜٓٚٔوالةلكدا والا لدة ال دةة وال  ردة  تدتًة الآلروى ةفكري والا د وستتةداغ ادم 
 .اٖاوالة ظةدا وال اندة والتغ ادال ا   رنرت  رنج والةرفت اللاةل  كدفة وال ادادا

 

 
 
 

                                                 

 .ٕٚٔ -ٓٚٔ  صٜٜٗٔ  وسارت  دور وال رن   اةدن  وسردن  ةان  لدل والاةر: الم وتتةد - ٔ
 ٖٚٔوالةصدر  فاي  ص ةان  لدل والاةر: الم وتتةد   وسارت  - ٕ
انزون والس روتك ز: الالة ف دم الك  وال ركة وال اندة  ترتةة تةدل والتزدري  والةتلس وسالد اللي دفة   - ٖ

 .ٓٛٔ  صٕ٘ٓٓوال دهرت  
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والتانر والفكري والذي تبيرا  ي والةتتةادا وال  ردة فغ والفترت والزة دة والتغ ظ ر  نةن   ل    
فد د ةفكري والا د وستتةداغ والذي ةك ا  ا  وال انت ن دصًة والةفكروا ةن والةادال ة    ن  ن 

م "نادال ا  دالةادنوت والصرفة  دن والت ادن ٕٜٚٔادم  *ةن وةيدل والةفكرت اةدري نالاتن كروفاا
ن ادهد ظ را والفدلانفة والنتنددة والفر ادة اادةنن دي  اتنن اتدنورا ةلا" يرا  بفكدر نتب

نكد ا ا درت د وال  درت  "قن والةرفت س تنالد  ٜٜٗٔ نفدرا  نفالفا كتد  د  "والت س واليد غ" ادم 
 .أاوةرفت  ل تص ح وةرفت"

وال  ن  ةب  نكد ا  تدتة تلك و فكدر  ظ نر تةدادا فغ  رداد دد تدان ةادنوت والةرفت فغ    
والرتل الك  د ورت اا  دال  دل والاةدالغ فغ والص داة ال ادى والا  ة والادةلة فةيدل ادة ا وال ددكة 

اللةادال ة  دالةادنوت ةب والاةدل فغ  ٜٛٙٔفغ  ركة افنردزا  نوالتغ   ظةا ق رو د ادم 
 .إاو تنر

لةادال ة  تدتة الل  دل والاندل والذي  دةا  ي  ادى والادالم ن دصًة وال ادى فغ فنر د ال
   ن  ن ظ را ففكدر  والتغ تم ترتةت د ناةدا " دال ظردة وال اندة"  نكدن ظ نرهد فغ 
والا اد ددا ةن وال رن والةد غ ناةلا الد والةادنوت  دن والت ادن اددادد نو تصدددد نوتتةدادد 

 .اٖاندا قالد قزوالة والتةددز والت اغ والذي تاد غ ة ي والةرفت
 
ا  نتم Feminismeا  داند والد وسصل  والفر اغ اFeminismنةصالح وال اندة ا       

م فغ  رداد دد  الإل درت قالد دام وال ادى نوالةادال ة ٜٓٛٔوات دوةي ةن   لا درل فنر ديا ادم 
 .اٗا ةانوت ن ةب والرتل

 
 
 

                                                 
 دصرت ال  ن  والةرفت  ن  ل  ددت د والة  دة وال صدرت كت ا والاددد ةن والرنوددا كدت ة نفدلانفة  رداد دة نة *

 نوسادردح  ن صص ر دالي  كةد و  د كت ا ان تدردش والينرت والفر ادة نان  نواد والالنك نودب وسافدل.
  ٕٕٓٓ  ادرت تدة ل: وال اندة نةد  اد وال اندة  ترتةة و ةد وال دةغ  والةتلس وسالد اللي دفة  وال دهرت - ٔ
 ٖٔص
 .ٓٛٔانزون والس روتك ز: الالة و دم الك  والةصدر والاد    ص -ٕ
 .ٖٚ  صٕٓٓٓ  وال دهرت  ٘ٙااددا ف ن والااند:  وال زاة و  يندة  ةتلة وال  د و د غ  والادد -ٖ

4 - Nancy Hirsh mannet rishard  faminism and liberal theory  oxford word power  
oxford unaversity    new york  1999  p. 222 . 
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نه د د در هذو والةصالح والد ت دئة وال ادى  نل ة رن  تيددر نت ادن ن ا ن فغ     
غ تااد ددا وال رن واليدةن ا ر والد ةتةناة وال ادى نوالرتدل والةتتةب نفص ح ةصالح د در ف

فغ والنسددا  ٕٜٓٔوالذدن  ددنو  ةلة الة ح والةرفت    وس ت دب  ن اد  صنال د الد ذالك ادم 
والةت دت و ةردكدة  نفغ  رداد دد  دى والصرو   دن صفنا وال ركة وال ادئدة ن دن والدوادن قالد 

 .أاتدل فغ وال ددت والادةةوالةادنوت فغ وال  ن   دن وال ادى نوالر 
ال د فال ا ادت تاةددا الد والة ددئ والتغ ت ددي   د والةرفت ة  د "وال ظردة وال اندة       

واللد روالدة  نوس تروكدة  ن والت نب  ن وال دئدة  نوال دد دة  ن ظردة   اة وسات روا وال اندة"  نةن 
ا والةرفت فغ والةتتةب ك ظردة يم تم ظ نر وتتدص ةادصر داةد "وال ظرددا والتغ تادال  ة ك 
ا نف درو وال ظردة والرتل نوالةرفتو  نية نوالةرفت والةادصرت  ن ظردة والتةددز  دن والت ادن ا

 -والة ا دت"   نا  دنل قدتدزهد فغ فد دص :
نهغ  ظردة  واتةدا فغ دفدا د ان والةرفت الد ةد تدى  ي ةن ":  راليةبالنسوية المي  -1

نالاترن كروفاا  نفكدا والد قاادى والةرفت والةكد ة  فروى كل ةن ااتنروا ةل  ةدري
ا  فن والدنر Betty Friedanنترى والةفكرت ا دتغ فرددون   فا د والتغ تااد اللرتل 

والت دري اللةرفت داةل الد وال د ةن  دروت د  تدتة وال رةدن ةن والتالدم والذي د د ةن 
 .إا"فرص والاةل ندتال د و ل د   ةن والرتل نفكير ف روً 

نتؤكد  فن والرتدل هم  ٜٓٚٔ – ٜٓٙٔنظ را فغ والفترت ":  وية الراديكاليةالنس  -2
 .اٖا"ةاؤنالنن ان واتي ل وال ادى  ا ب وال ظدم و  ني

نتؤكد َفن وس ا دد والا  غ فغ ظل وال ظدم والرفاةدالغ دتال ":  النسوية االشتراكية  -3
اةل   ندات رهد  نت وال ادى  فغ ةنو ب اةل دن دي نفتنر  لدلة ة در ًة  ةد ت نم  ي ةن 

         .اٗا"اةل دتم وساتاد ة   د ا د وال دتة

 

                                                 

 ٘ٙٗ  صٕٓٓٓتنردن ةدر دل: ةناناة الم وستتةد   والةتلس و الد اللي دفة  ةصر  -ٔ
 ٕٕ صٕ٘ٓٓ ددتة والازدزي: وساس والفلافدة اللفكر وال اني والير غ   ددن الل  ر   درنا   - ٕ
 .ٖٕ ددتة والازدزي: وساس والفلافدة اللفكر وال اني والير غ   والةصدر  فاي  ص - ٖ
الاةدالة وال ادى فغ وال اد  ردر وال كنةغ  درواة ي: والانوةل ن وسيدر وستتةدادة زد ب ا دوهلل ة ةد وال ةر  - ٗ

ةددو دة فغ ةدد ة  يدود  درواة ةددو دة فغ ةدد ة  يدود  وارن ة دكتنروص ردر ة  نرت  تدةاة  يدود  كلدة 
 .ٗٗ  صٕ٘ٔٓوآلدوب   ام وستتةد   
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نترتب وصنال د اللةفكرتا دنريغ اةث اوالتغ تؤكد ":  نظرية نقطة االستشراف النسوية  -4
فن وال ادى دفت رن قالد وال نت  ا ب وال ظدم و  ني والذكنري ن ه دك  دالة ةن والتصد  ةد 

اداغ ال ذص وال ظردة هن ا  دا وال كم نو ت زت  دن   رت ن نةارفت ن نفن والةف نم و 
وال دكةة الدس فغ والدنالة ف ا   ل فغ والةؤاادا نوال كنةة نوالة ن والتغ ت ظم نت ند 
والةتتةادا والةادصرت  فدالةرفت ت درك   كل هدة غ فغ والا  دا والتغ ت كم 

 .أا"والةتتةب

ر دظ نر  ركة والت ن نظ را هذص وال ركة  اد ":  النظرية األنثوية والمر ة المعاصرة  -5
  نتؤكد هذص وال ظردة فن وس ت فدا والتاةدة *وال اندة   اب ةد ذكرص اتدةس  ر دردا

 .إا"هغ والتغ تؤير الد والالنك وستتةداغ نفن فرصت د  ا ب ذالك تكنن ف ل ةن والرتل

: "نت نم هذص وال ظردة الد ادم تكدفؤ والفرص  دن نظرية التمايز بين االمر  مر ويو(  -6
ن  تد الن تنفرا ا دهد والةصددر والةدددة نوالةا ندة ف   ان ادم تادةل والت اد

والت ظدةدا وستتةدادة  ةا د   كل ةتنوزن كذالك فن وس ت ا  د  ةد  ا ب  دندت د 
 .اٖاوستتةدادة نالدس الد و ت فدت د والتاةدة"

نتؤكد فن والرتدل د ا دنن وال ادى ندا رن  ن الةصدال  م ":  النظرية الم طيدة  -7
غ "والذي دةيل   دى الاني ك دام وال ظدم وستتةداغ نهذو د ت  ان وال ظدم والا  غ وال ارد

وتتةداغ ندتةدز  الاة و ب والةال ة الد فارتي نو تادب و   دى قالدي نالدس قالد و م 
نهذو الي و اكدادتي والتغ   وي ةتتةب ف ني الاني ت  ب كدفة ف اد ي اللالاة و  ندة" 

 تل والةكد ة واليد دة  اد والرتل نهذو دادهم فغ ق اددهن ان والاةل تتال ةن وال ادى فن ت
 .اٗا"نوالة دركة فغ والت ةدة  نهذو دا غ تاادل ف تدج  صا والةتتةب

 

 
                                                 

والةصدر  والانوةل ن وسيدر وستتةدادة اللاةدالة وال ادى فغ وال اد  ردر وال كنةغ   :يا دوهلل وال ةر  زد ب - ٔ
 .ٗٗ فاي  ص

 ص فغ نادالم  دئة ك دي وهتةا كتد دتي    ددد والةتتةب *
 .٘ٚٔ -ٓٚٔةان  لدل اةر: الم وتتةد  وسارت  والةصدر والاد    ص - ٕ
 .٘ٚٔ -ٓٚٔفاي  ص  والاد   والةصدر الم وتتةد  وسارت   ةان  لدل اةر: - ٖ
 .٘ٚٔ  ص فاي ةان  لدل والاةر: الم وتتةد  وسارت   والةصدر والاد   - ٗ
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فغ تاندر والفكر وة اد غ ن ةادالب وال ادى    ن  د كدفة نة  د ون هذص وال ركدا ادادا      
دة والةادنوت فغ و تر قس و ي ةد زوالا   ن  د فغ والاةل  نالد والررم ةن  دل   ن  د ةن  د 

نفر دب والاةل فغ والةؤاادا  واليدر ا دد ةن   ل وص دب رؤنس وسةنول تتار  قالد وس 
 كنةدة   ا ب ي دفة والةتتةب نوالتركدب والتاةغ اللةرفت ف غ تاةل ادادا اندلة ة د ل فتنر 

 ت د    ن  د نذالك الادم  لدلة نس تاتادب قن تترك اةل د فغ َفي ةؤااة فن  ركة ا د ةادال
 درت د وال صنل الد فرصة اةل ف رى   د ةد والرتل   إةكد ي ترك والاةل فغ فدة ال ظة نوالتنتي 
قالد اةل  ر فن  دص  ن د ادهةا هذص وال ركدا وال اندة فغ ةنوت ة  ا  والةان دا والتغ 

فغ وال  ن   ادهةا فغ  ا  وس ددن ةن والت لدل ةن  بن والةرفت نادم ةادنوت د  دالرتل  دصةً 
والاددادة نفغ ةنو ب وت دذ وال رور  دث تنالد الدى  ا  وال ادى نادًد ي دفدًد نتيدر  ظرت والرتل والد 

  نكدن فت ت تل ةنو ب ة ةة دو ل والةتتةبدنر والةرفت نةكد ت د فغ والن ب وال دالغ فبص  ا والةر 
غ ة تلا فهذو  تدتة والد  صنل والةرفت الد  در ك در ةن والتالدم ن رنت د والد والاةل 

 وس زوب نوال ركدا والاددادة.نة دركت د فغ  والةؤاادا
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 تمهيد:ـال

المجتمع وقضيتيا كانت ركنا اساسيا طوال الحقب التاريخية  شريحة ميمة منتشكل المرأة        
 التي مرت بيا البشرية.

لذلك توجب عمينا قبل الخوض في موضوع مشاركة المرأة في قضايا المجتمع ومعوقات        
خالل عرض تاريخي لممتغيرات مشاركتيا في وقتنا الحاضر، ان نتتبع جذور تمك المشاركة من 

 التي أثرت عمى تطور وتغير مكانة المرأة ودورىا في المجتمع وذلك عبر ثالث مراحل ىي:

المرحمة االولى ىي مرحمة ظيور االسالم وانتشاره التي تبرز دور االسالم في ضمان حقوق     
مرحمة الثانية ىي مرحمة المرأة التي عجزت المجتمعات قبل االسالم من الرقي الى جزء منيا، وال

التخمف التي يتوضح فييا معاناة المجتمع من ويالت التخمف والجيل والنضال ضد االستعمار، 
ونضال المرأة من اجل الحصول عمى ابسط حقوقيا في ظل ظروف المجتمع المتخمف خالل 

عمى التحرر  النصف االول من القرن العشرين، والمرحمة الثالثة ىي مرحمة التنمية التي اعتمدت
 السياسي لممجتمع.

ليذا الفصل، حيث يتناول المبحث االول  لخمسةواوضحت ىذه المراحل في ثنايا المباحث ا     
المبحث الثاني تاريخ المشاركة السياسية لممرأة  لوتناو دور االسالم في تعزيز مكانة المرأة، 

 م،2003لسياسية لممرأة العراقية بعد واقع المشاركة ا وتناول المبحث الثالث ،م2003العراقية قبل 
، وتناول وتناول المبحث الرابع العوامل الثقافية المعوقة لمشاركة المرأة في العممية السياسية

  المبحث الخامس اشكال المشاركة السياسية لممرأة العراقية.
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 : دور السالم في تعزيز مكانة المرأة ولالمبحث ال 
ى مكانة المرأة في االسالم ىو احد العوامل الكبرى المؤثرة في حركة ان اىمية التركيز عم    

 .(1)المجتمع الحضارية ماضيًا وحاضرًا ومستقبالً 
ان االسالم جاء ليوضح كل القضايا الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية لكل من    

مد صمى اهلل عميو والو وسمم المرأة والرجل معززا مكانة الفرد ودوره في المجتمع بقول النبي مح
جاء االسالم في تشريعاتو وانظمتو يمثل ثورة في تعزيز  .(2))إنما بعثت ألتمم مكارم االخالق(

وتغير مكانة المرأة في المجتمع من خالل تغير عقمية الرجل و المرأة حول تغير مكانتيا في 
ميو والو وسمم مع المجتمع ان االسالم في طبيعتو وتعامل النبي محمد صمى اهلل ع المجتمع.

يمثل تقيمًا نموذجيًا لممرأة، وجاء اول تقييم لممرأة في الشريعة االسالمية بمساواتيا بالرجل من 
حيث يؤكد ذلك بقول اهلل سبحانو وتعالى  .(3)حيث الخمق والتكوين بالنظام نفسو وبالمراحل نفسيا

 .(ٗ) صدق اهلل العمي العظيم[  َسنَاََ  نإْ  َلَلق  َخَلَق اْلإ ]في كتابو الكريم بسم اهلل الرحمن الرحيم 
والمرأة تعتبر مغرس النوع االنساني وانيا بموجب ذلك تستحق االحترام والتقدير، قال اهلل سبحانو 

ِجكُ  ]وتعالى بسم اهلل الرحمن الرحيم  ًجا َوَجَعَل َلُكم مِّْن َأْزوََٰ م َبِنيَن َوٱلمَُّه َجَعَل َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزوََٰ
ولممحافظة عمى النوع البشري حرم الدين االسالمي وأد .(5) صدق اهلل العمي العظيم [َوَحَفَدةً 

َوإَِذا البنات، واثبت حقوقيا االنسانية في العيش والحياة بقولو تعالى بسم اهلل الرحمن الرحيم ]

 .(6)يم[ صدق اهلل العمي العظقُتِلَتۡ  بِأَیِّ َذۢنب    سئلتٱۡلَمۡوُءۥَدةُ 
 

 

 

                                                 
 .18ص ،1980الشيخ صبحي الصالح: المرأة في االسالم، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت،  - 1
 .209، ص1982السيد سابق: إسالمنا، دار الكتاب العربي، بيروت،  - 2
 .10الشيخ صبحي الصالح: المرأة في االسالم، المصدر السابق ، ص - 3
 . 2سورة العمق: االية - 4
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واراد االسالم ان يجعل الرجل والمرأة عنصرًا فعااًل في المجتمع فكمف النساء بما كمف بو      
الرجل باستثناء بعض االعمال التي اقتضتيا طبيعة المرأة، فمكل عضو في المجتمع دور يناسبو 

سالم حفظ مكانة ويكون مييأ بصورة طبيعية ونفسية وتعميمية واحترافية ودستورية وعاطفية، فاإل
المرأة ودورىا في المجتمع بالتساوي مع الرجل في جميع المجاالت الدينية والمدنية والتعميمية 

 .(1)واالقتصادية والسياسية واالجتماعية

 *وعند ما تكون المرأة مساوية لمرجل في الخمق، فيي كذلك مساوية لو في تكاليف العبادة   
كون اقدر عمى االسيام بعقميا وقمبيا في ترقية المجتمع والعمل الصالح، لتيذيب نفسيا ولت

عالئو ْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة ]يقول اهلل سبحانو وتعالى في كتابو الكريم بسم اهلل الرحمن الرحيم  (2).وا  َواِ 
ُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َيا َمْرَيُم ِإنَّ الّمَه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَمى ِنَساء اْلَعاَلِميَن َيا َمْريَ 

ومن اىم واجبات المرأة الدنيوية التي وضعيا   .(3)[ صدق اهلل العمي العظيم َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعينَ 
  .(4)االسالم، ىي بان تكون مخمصة في واجباتيا الزوجية ومربية صالحة لألبناء ومعينو لزوجيا

المرأة في نواة المجتمع التي تتمثل باألسرة تساىم المرأة ان ىذه الواجبات التي تؤدييا       
واعطى  المسممة في بناء المجتمع العربي االسالمي وتعزيز االستقرار األسري وتنشئة االجيال.

االسالم المرأة حرية لمتصرف في امواليا وحق التممك سواء عن طريق اإلرث في قولو سبحانو 
لِّمرَِّجاِل َنِصيٌب مِّمَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَرُبوَن َوِلمنَِّساِء َنِصيٌب مِّمَّا  [وتعالى بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 .(5) صدق اهلل العمي العظيم  [مَّْفُروًضا َنِصيًباَتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر 

                                                 

1  - Afzular RahmanM:Role Of Muslim Woman in Society , Seerah Foundation, 
London, 1981, PP240-241 

 تكاليف العبادة من الصالة والصوم والحج والزكاة *
 .210السيد سابق: اسالمنا، المصدر السابق، ص - 2
 . 43-42سورة ال عمران: اآليتان  - 3
 .156، ص1980احمد الكبيسي: المرأة والسياسة في صدر االسالم، مكتبة المكتبة، ابو ظبي،  - 4
 .7سورة النساء: اآلية  - 5
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 َوِلمنَِّساءِ لِّمرَِّجاِل َنِصيٌب مِّمَّا اْكَتَسُبوا تعالى ] حسب ما جاء في قولو .(1)او عن طريق الكسب
 .(2)صدق اهلل العمي العظيم[ اْكَتَسْبنَ  مِّمَّا َنِصيبٌ 

توخى الدين االسالمي الحكمة في التشجيع عمى التطور وفتح المنافذ الجديدة المراعية      
السالمي وتطور دور المرأة في لظروف الزمان والمكان وكانت النتيجة التقدم في المجتمع ا

مشاركتيا في العمميات السياسية في ظل االسالم، ثم اخذ دورىا يتراجع لتغيب عن الحياة العامة 
مع استثناءات بسيطة، فمم تكن النظرة الى المرأة في المجتمع االسالمي بالعمق الذي وضعو 

حالت دون تطور دور المرأة قرونًا  االسالم ليا، وان نظام الجواري واالستعمار من المعوقات التي
 عديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر، الموصل، 2جمال محمد فقي الباجوري: المرأة في الفكر االسالمي، ج - 1
 .138، ص1986

 .32سورة النساء: اآلية  - 2
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 مٖٕٓٓقبل  : تاريخ المشاركة السياسية لممرأة العراقيةثانيالمبحث ال

تعتبر المرأة العراقية جزء من مجتمع  صنع العديد من الحضارات مثل بابل وسومر واكد        
تمع عمى موروث  ثقافي انار واشور وغيرىا وىذه الحضارات ظير اثرىا في تنشئة افراد المج

 عقول االنسانية. 

حظيت المرأة العراقية باالىتمام الكبير، منذ ان وضعت االنسانية اولى التشريعات والقوانين،      
م(  التي 0ق1750 -1792حيث انو وفر ليا حماية اجتماعية تجسدت في عيد حمورابي )

يم من خالل التأكيد عمى الشخصية القانونية  نصت قوانينو عمى العدالة بين الناس المرأة جزء من
 .(1)الكاممة ليا سواء كانت المادية واالنسانية اضافة الى شغميا المناصب القيادية

ومن خالل ذلك يتضح لنا ان التشريعات و القوانين التي وضعيا حمورابي في مسمتو         
الواجبات داخل المجتمع ومن كانت منصفة لحقوق المرأة ومساواتيا مع الرجل في الحقوق و 

بداية القرن العشرين بداية معقولة  وتعد ،ت السياسية ومواقع اتخاذ القرارالمشاركة في العمميا
لتاريخ العراق الحديث العتبارات كثيره يستند عادًة عمييا المؤرخون مثل االنفتاح عمى العالم 

ت عن طريق وسائل االعالم بكافة الخارجي والتأثر بالتيارات االجتماعية الحديثة التي وفد
انواعيا، فضال عن تأثيرات عوامل التقدم العممي والثقافي وفاعميتيا عمى الحياة االجتماعية 
واالقتصادية واتساع نطاق التعميم وتغير المفاىيم نسبيًا وتنوع متطمبات الحياة العصرية التي 

  .(2)شيدتيا المجتمعات المتقدمة حينذاك

 

 

                                                 

، 2015بغداد، ، بيت الحكمة، 1المرأة وصناعة القرار، دراسة اجتماعية ميدانية، ط رجاء محمد قاسم: - 1
 .171ص

 .171، صر السابق سم: المرأة وصناعة القرار، المصدرجاء محمد قا - 2
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تأثير االوضاع السياسية والثقافية كبير في اىمال دور المرأة وتدىور مكانتيا في  لقد كان     
المجتمع، فأنشغل افراد العراقيين بالصراع مع العثمانيين الذي استمر نفوذىم اربعة قرون، والدفاع 
عن ارضيم من الغزوات الفارسية في العقد الثالث من القرن الثامن عشر، والسعي وراء توفير 

ة العيش ابعد تفكير الفرد العراقي عن احوال المرأة، واستمر في سيطرتو عمييا واذاللو ليا لما لقم
ان  يالقيو من اضطياد من الحكم العثماني واستمرت ىذه االوضاع حتى بداية القرن العشرين.

ل مكانة المرأة ودورىا داخل المجتمع العراقي تأثرت بعوامل داخمية وخارجية خالل النصف االو 
من القرن العشرين، فالعراق لم يكن بمعزل عن المجتمع العربي بل ىو جزء منو لذلك لم يكن 
بمعزل عن االحداث والتغيرات السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية...الخ التي مر بيا 
 المجتمع العالمي في تمك الفترة، حيث كان العالم ال يعرف سوى نموذجين لممجتمعات الدولية

  .(1)دول مسيطرة ودول مسيطر عمييا االولى ذات قوه وقدرة والثانية ال ارادة ليا

المجتمع العراقي لم يكن بعيدًا عن االحداث العالمية في مطمع القرن العشرين، ففي عام      
بدأت الحرب العالمية االولى التي ازاح الحمفاء عن طريقيم الحكم العثماني في العراق  1914

الحجاز وشمالي اليمن الذي استمر اربعة قرون، حيث وجد المجتمع العربي ان مستقبميم وسوريا و 
  .(2)تقرر بأيدي الحمفاء

ورفض ابناء المجتمع العربي ىذا الوضع وقامت العديد من االنتفاضات والثورات وكان في      
العراقية دور فييا الى  مقدمتيا ثورة العشرين في العراق ضد االحتالل البريطاني والتي كان لممرأة

جانب الرجل فقد كانت مشاعرىا تفيض بالنقمة والموعة، لكن دورىا انكمش وتقمص بعد نياية 
الثورة بسبب واقع المجتمع المتخمف الذي تعكسو مكانتيا ودورىا الضعيف في المؤسسات 

  .(3)االجتماعية المختمفة خالل النصف االول من القرن العشرين

                                                 

 .35، ص1975حامد ربيع: سالح البترول والصراع العربي االسرائيمي، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، - 1
2  - Lewis and Nikki Kiddy; Women in Islamic World, Harvard University Press, 1987, P229  

 . 181، بغداد، ص1عزيز السيد جاسم: المفيوم التاريخي لقضية المرأة، ط - 3
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نة المرأة في االسرة العراقية متدنية في الريف والمدينة عمى حٍد سواء، حيث كانت مكا      
كانت اعالة االسرة واتخاذ القرارات لمرجل وتبقى المرأة في الزاوية اليامشية التي ال تتناسب مع 
دورىا ومكانتيا الحقيقيتين في االسرة، فيي قوة انتاج كبيرة عمى صعيد االسرة والمجتمع اال انيا 

فضال عن ان عمل المرأة الريفية في  .(1)مك القتصاد االسرة فيتحول عمميا الى وسيمة اخرىمُ 
البيت الى جانب رعاية االطفال تعمل في الحقل وتربية المواشي دون ان تتقاضى اجور عمى 
عمميا الذي يكون القتصاد االسرة، كما ان المرأة تستمد قوتيا من انجاب الذكور والطاعة لمزوج 

و وفكرة العفة سواء كانت في الريف او المدينة، حيث ىي كما يقول ابن خمدون "رمز الشرف واىم
 .(2)ووعاء النسب"

عمى الرغم من ان المناخ السائد في المجتمع حول قضايا المرأة كانت تسيطر عميو مظاىر      
قاسم امين الجيل والتخمف فقد واجيت ىذه االوضاع معارضة من اصحاب االفكار الحرة امثال 

ففي العراق كانت بداية التعميم الرسمي عام  .(3)في مصر وجميل صدقي الزىاوي في العراق
م وتم افتتاح كمية اعداد المعممات من قبل ساطع الحصري واصدرت مجمة )ليمى( 1920

بدأت بوادر التغير مع  .(4)وترأست تحريرىا بولينا حسون التي طالبت بحقوق المرأة السياسية
ح المدارس والسماح لمبنات في التعميم الذي توقف عند حدود التعميم االبتدائي بصورة عامة افتتا

الن التغير الفكري يمكن عده تغيرًا ظاىريًا، اما موقف المجتمع كان متخمفًا، اما في مجال العمل 
فقد خرجت المرأة الحضرية لمعمل خاصًة في مجال التدريس لزيادة عدد المدارس فازدادت 

 .(5)حاجة الى المعمماتال

 
                                                 

، المؤسسة العربية لمدراسات 1سيير سمطي التل: مقدمات حول قضية المرأة والحركة النسائية في االردن، ط - 1
 .18والنشر، بيروت، ص

 .269، ص1978ون، مطبعة وزارة الثقافة، دمشق، سييل عثمان و محمد درويش: من مقدمة ابن خمد - 2
، دار العصور، بغداد، 1دروين انغرامز: الناىضات في العراق، ترجمة سميم طو التكريتي واخرون، ط - 3

 .117، ص1989
 .118، ص نفسو دروين انغرامز: الناىضات في العراق، المصدر - 4
 15 -14، ص1982لنساء العراق،  ، االتحاد العام153مجمة المرأة العراقية: العدد - 5
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 (1الجدول )

 عدد العامالت في مينة التدريسويوضح 

 .(1)1957 -1920من سنة 

 التعميم الثانوي التعميم االبتدائي السنة
 ـــــــــــ 15 1920
1930 237 22 
1939 886 79 
1946 1418 141 
1957 4160 966 

ن، حيث ان ىذه الفرص كانت قميمة ولم تكن لممرأة اال فرص محدودة في باقي المي     
ومحصورة بالرجل لذلك كانت نسبة النساء العامالت في المدينة في خمسينيات القرن العشرين 

%( من مجموع القوى العاممة في المجتمع العراقي، اما النساء العامالت في الريف فكانت 2)
  .(2)ب المذكورة سابقاً %( منين يتقاضين اجور لقاء عممين لألسبا5%( اال ان )50بحدود )

وقد كان لمثورة الصناعية دور كبير في زيادة عمالة المرأة، ففي الخمسينات والستينات من      
القرن العشرين تعاظمت عممية التصنيع في العراق تعاظما سريعًا، حيث تم انشاء المعامل 

 صناعات وتكرير النفطلصناعة المنتجات الزراعية المحمية والمواد الالزمة لتوسيع اقامة ال
%( من اراضيو 95االستيالكية وسبب ىذا التطور ان العراق وضع يده عمى ) وصناعة السمع

 .(3)(1961التي كانت امتيازات لمشركات النفطية االجنبية سنة )

                                                 

مميحة عوني: دراسة حول مشاركة المرأة في العمل في العراق، بحث مقدم الى مؤتمر المرأة والعمل، المجمد  - 1
 .676، ص1985، ابو ظبي، 1الثاني، ط

ع المرأة، اوراق االتحاد العام لنساء العراق )امانة الدراسات والبحوث(: برنامج الجميورية العراقية لتحسين واق - 2
 .75، ص1980وطنية مقدمة الى المؤتمر العالمي لعقد االمم المتحدة، 

3  - Edth and E.Fpenrose; Iraqi International Relations and National Development, 
Ernest Benn, 1978, P. 177- 178.   
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فازدادت الحاجة الى ايدي عاممة وفي ىذه الحقبة ازدادت اليجرة من الريف الى المدينة       
اقتصر دور المرأة في المجال  فرصة في الخروج الى العمل ولو بشكل محدود. فوجدت المرأة

السياسي عمى مشاركة جزئية في االنتفاضات الوطنية والقومية وخاصًة في المدن وبشكل خاص 
في بغداد قامت النساء في كمية الممكة عالية بالضغط عمى الحكومة العراقية ألرسال قوات لمدفاع 

(، وشاركت المرأة العراقية في االنتفاضات التي قام بيا 1947ار التقسيم )عن فمسطين بعد قر 
 1958تموز  14(، كما ان قيام ثورة 1956الشعب العراقي ضد العدوان الثالثي عمى مصر )

التي غيرت نظام الحكم في العراق من الممكي الى الجميوري، والتي سيطرت عمى الممكيات 
شيوخ القبائل بمساندة العثمانيين والسيطرة االجنبية اذ فتحت ثورة  الكبيرة التي كان يسيطر عمييا

( افاقًا جديدة امام المرأة لتشارك في الحياة السياسية وخاصًة بعد ان بدأت االحزاب 1958)
من النساء الى صفوف ىذه االحزاب وخاصة ة في العمل العمني فانتمت اعداد والحركات السري
  .(1)في مراكز المدن

م، الكثير من االنتياكات فيما يتعمق بحق المرأة السياسي، 1968يدت مرحمة ما بعد عام ش    
وىذا تم تأكيده من خالل الكثير من االدلة التي اعمنتيا منظمة العفو الدولية والمنظمات غير 
الحكومية الحيادية، اذا تمثمت ىذه االنتياكات بمخالفات صريحة وواضحة لمدستور والقوانين 

راف الدولية، وذلك من خالل انتشار ظاىرة تنفيذ احكام االعدام والمؤبد بحق كل من يثبت واالع
ونالت المرأة العراقية نصيبيا من ىذه العقوبات ، انتمائو الى اي حزب سياسي غير حزب البعث

من خالل ما نفذ من احكام بأعداد كبيرة من النساء ممن ثبت عميين االنتماء الى احزاب 
مثال ذلك ما نفذ بحق المنتميات الى الحزب الشيوعي واالحزاب االسالمية كحزب سياسية، و 

 .(2)الدعوة وغيره من االحزاب

 

                                                 

 .182سابق، صعزيز السيد جاسم: المفيوم التاريخي لقضية المرأة،  المصدر ال - 1
، 2007، المعيد العراقي، بغداد،1عبير عباس خضير: المرأة العراقية بين الطموح واحالم الحرية، ط 2-
  .135ص
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ظمت القوانين التي تكفل حق المشاركة السياسية لممرأة تأخذ الطابع النظري، وامام القانون      
ة حيث تضمن دستور م اجاز الدستور المؤقت المساواة لممرأ1970وليس في القانون، ففي عام 

مواد لمساواة او حماية المرأة، اال ان كل ىذا ابطل بأوامر مجمس قيادة الثورة  1990و 1970
المؤقت، بما في ذلك الفقرة غير  1970المنحل والذي تعتبر مخالفة لألحكام الرئيسية في دستور 

 .(1)التميزية

كانت محدودة ولم تتقمد اي منصب   ومشاركة المرأة في الحياة السياسية في ظل نظام البعث    
( لسنة 55ونشاىد ىذا بشكل واضح من خالل قانون المجمس الوطني رقم) .(2)قيادي مؤثر

م والذي يقضي بأن الترشيح لعضوية المجمس الوطني يقتصر عمى اعضاء حزب البعث 1980
والء المرشح ( الزامية 55م لمقانون رقم)1989الحاكم والموالين لو، ومن ثم اضيف شرط عام 

   .(3)لمجمس قيادة الثورة المنحل

، وبالرغم من صدور كل التشريعات والقوانين السابقة 1995( لسنة 26وكذلك قانون رقم )    
، حتى ان كثيرًا من المصادر 1980اال ان اول مشاركة لممرأة في الحياة السياسية كان في عام 

السنة، شاركت المرأة العراقية في االنتخابات ترجع حق المرأة في الترشيح والتصويت الى ىذه 
، اذ ساىمت في الترشيح واالنتخاب في الدورة االولى لممجمس، وبمغت 1980التي جرت في عام 
  .(4)( مقعد250( مقعد من اصل )16% وحصمت عمى )6و4نسبة تمثيل المرأة 

 

 

                                                 

 .2، ص( ILDPمشروع تطوير القانون في العراق) -1
 .2، صنفسو (: المصدر(ILDPمشروع تطوير القانون في العراق  - 2
، مركز المعمومة لمبحث والتطوير، بغداد، 2003قية قبل وبعد ىادي عزيز واخرون: اوضاع المرأة العرا - 3

 .141، ص 2013
المعيد ، 2003رغد نصيف جاسم السراجي: المشاركة السياسية الحزبية لممرأة العراقية بعد عام   4-

  .79، ص2007العراقي،
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 -1968فترة الزمنية وتفسير انخفاض نسبة عدد النساء الالتي يحتفظن بنفوذ سياسي لم    
عمينا التعرف عمى البنى االجتماعية التي تعرقل وصول النساء الى مواقع سياسية  2003

مرموقة، اذا ان ىناك عوائق تحد من الوعي بحقوق المرأة وىذا يعود الى التنشئة االجتماعية 
حصول عمى القائمة عمى النوع االجتماعي التي تدخل لمتمييز ضد المرأة لمترشيح من اجل ال

مواقع قيادية في االحزاب السياسية، فالنظرة التقميدية لمسياسة تجعميا مجااًل لمذكور فقط، وتكرس 
ليذا كان غياب دور  .(1)التنشئة التي تقوم عمى النوع االجتماعي دور األمومة دور رئيسيًا لممرأة
قة في المشيد السياسي المرأة الحقيقي والمعبر عن التنوع النسوي في العراق يشكل عالمة فار 

عمى من تأكيد حضور المرأة نظريًا واعالميًا، فكانت فرص النجاح في  2003 -1968العراقي 
 .(2)العمل السياسي والبرلماني قميمة ألنيا تعجز عن التقدم في الوظائف العميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .62، ص2011محمد محمود الجواىري: المشكالت االجتماعية، دار المسيرة، االردن،  - 1
 .91، المصدر السابق، ص2003رغد نصيف جاسم السراجي: المشاركة السياسية الحزبية لممرأة العراقية بعد عام  - 2
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 م.ٖٕٓٓ عام بعد : واقع المشاركة السياسية لممرأة العراقيةلثالمبحث الثا

فقد كسرت المرأة القيود وظير في العراق من شمالو الى جنوبو عدد كبير من المنظمات      
والحركات النسوية لم يسبق لمعراق او المنطقة ان يشيده، وكذلك الحال بالنسبة لألحزاب القديمة 

ير والحديثة منيا والجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني، وعمى الرغم من ىذا العدد الكب
من التنظيمات النسوية فقد اضاعت الحقوق التي  كان بإمكانيا الحصول عمييا بسبب عدم 
انخراطيا ضمن تجمع مركزي واحد او ايجادىا قنوات اتصال ثابتو وفاعمة حتى يكون ليا موقعيا 
وموقفيا الضاغط والفاعل، وبالرغم من مشاركة المرأة في مجمس النواب وحصوليا عمى عدد من 

، ان مشاركتيا في صنع القرار ظمت ضعيفة اضافًة الى صعود التيارات الدينية المتشددة مقاعده
        .(1)وىيمنتيا عمى المشيد السياسي العراقي، كل ىذا ادى الى ضعف تأثير المرأة في صنع القرار

ي من خالل مشاركتيا في مجمس الحكم االنتقال 2003ان اول مشاركة لممرأة العراقية بعد عام 
المؤقت، الذي تم تشكيمو بقرار من سمطة االئتالف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني )بول بريمير( 

( 25وكان عدد اعضاءه ) 2004الى حزيران  2003تموز  12الذي امتدت صالحياتو من 
عضوًا ثالث منيم نساء وىن " الدكتورة عقيمة الياشمي و الطبيبة رجاء حبيب الخزاعي الناشطة 

 .(2)نية صون كول جاجوك"التركما

 

 

 

                                                 

لمحات من تاريخ الحركة النسوية العراقية عودة الى بداية الصـراع مـن اجـل  :عبد الجبار البياتيفاروق  - 1
 .4، ص2007عمومات ، ابحاث التحرر ، مركز دراسات امان ، المركز العربي لممصادر والم

، المصدر السابق، 2003رغد نصيف جاسم السراجي: المشاركة السياسية الحزبية لممرأة العراقية بعد عام   -5
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العراقية  وبعد ذلك تم تعين اعداد قميمة من النساء في مجالس المحافظات ولم يتم منح المرأة     
يعتبر من الفرص  9/4/2003ان التحول الذي حصل في العراق بعد  منصب المحافظ او نائبو،

لعراق السياسي تحظى المرأة بحصة التاريخية الميمة لبروز المرأة سياسيًا، فألول مرة في تاريخ ا
مجمس النواب(، كما  -الجمعية الوطنية -كبيرة في المؤسسات التشريعية )مجمس الحكم المؤقت

كان ليا حصة في الحقائب الوزارية، لذلك يعتبر دخول المرأة في المعترك السياسي ىو تحدي 
 .(1)من ناحية اخرى وضريبة المشاركة الحيوية قد زادت من الضغوط من ناحية والمكاسب

 2004شباط  3تم صدور قانون ادارة الدولة العراقية في  وفي ىذه المرحمة االنتقالية    
المعروف بأسم )قانون ادارة الدولة لممرحمة االنتقالية( من قبل سمطة االئتالف المؤقتة ليكون 

تمثيل نسبي بمغ قانون اساسي لحين كتابة دستور دائم لمبمد، اذ حصمت المرأة بموجبو عمى 
  .(2)%( من مجموع المقاعد بموجب الفقرة )ج( من المادة الثالثون من القانون25)

شؤون العراق خالل المرحمة االنتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة  إلدارةوتم اقرار ىذا القانون 
  .(3)تعمل وفق دستور دائم لتحقيق ديمقراطية متكاممة
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( عمى ما يمي" تنتخب الجمعية الوطنية طبقًا لقانون االنتخاب وقانون االحزاب 30لمادة )نصت الفقرة )ج( من ا - 2
السياسية، ويستيدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة لمنساء ال تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية وتحقيق تمثيل 

لمزيد من التفاصيل ينظر: الى قانون ادارة الدولة  عادل لجماعات العراق كافة وبضمنيا التركمان والكمد آشوريين واالخرين".
  : WWW. mediya.net العراقية لممرحمة االنتقالية

( ابواب، لمزيد من التفاصيل عن مواد ىذا 9يتألف ىذا القانون من مقدمة واثنان وستون مادة، تم توزيعيا عمى ) -3
 WWW . Mediya. netالية القانون ينظر: قانون ادارة الدولة العراقية لممرحمة االنتق
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بنظام جديد لم تتضمنو الدساتير السابقة وال قوانين االنتخابات وىو" نظام  وان ىذا القانون جاء   
الحصص النسائية )الكوتا النسائية(" " والكوتا تعني نظام انتخابي ييدف الى ضمان حقوق 
االقميات في االنتخابات العامة لموصول الى السمطة السياسية، وتشكل تدخل ايجابي لتحقيق 

التميز بين فئات المجتمع المختمفة وصوصًا بين الرجال والنساء، وتقضي المساواة والتقميل من 
الكوتا النسائية بتخصيص عدد محدد من المقاعد في الييئات التشريعية لمنساء، اي في المجالس 
النيابية، بحيث ال يجوز ان تقل عدد المقاعد التي تشغميا النساء عن النسبة المقررة قانونًا، اي 

 .(1)ية محددة ال بد من شغميا من قبل النساء"ىناك حصة نسائ

وعمى الرغم من ىذه الفرصة التي قدميا "قانون  ادارة الدولة لممرحمة االنتقالية"، الزالت       
النساء العراقيات غائبات بصورة واضحة عن مواقع المواجية في العممية السياسية في العراق، اذ 

 .(2)%25ان كفاءة وقدرة المرأة تفوق نسبة 

، لوجدنا فيو انصافًا لممرأة من خالل 2005" ولو تفحصنا ديباجة ونصوص دستور عام         
مساواتيا بحقوق الرجل اذ جاء في ديباجتو: نحن شعب العراق عقدنا العزم برجالنا ونسائنا عمى 

نصت المادة احترام قواعد القانون وتحقيق العدالة والمساواة واالىتمام بالمرأة وحقوقيا"، كذلك 
" عمى ضرورة انصاف المرأة ومساواتيا مع الرجل في الحقوق  2005( من الدستور لعام 20)

والتي نصيا) لممواطنين رجااًل ونساًء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية 
 .(3)بما فييا حق التصويت واالنتخاب والترشيح("

 

 

                                                 

 .109، المصدر السابق، ص2003رغد نصيف جاسم السراجي: المشاركة السياسية الحزبية لممرأة العراقية بعد عام  - 1
 .143عبير عباس خضير: المرأة العراقية بين الطموح واحالم الحرية، المصدر السابق ، ص - 2
تشرين االول  21، 2075العدد ، الحوار المتمدن،2006لعراق لعام نيمة النداوي: رصد حقوق وحريات المرأة في ا - 3

 .27،ص2007
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ض االشارات التي تشير الى عدم وجود رغبة من قبل بعض عمى الرغم من ذلك ىناك بع   
الشخصيات التي قامت بكتابة الدستور بمنح النساء حقوقين السياسية، اذ كانت مالحظات 
لبعض المختصين في شؤون المرأة " ان المغة التي كتبت بيا ديباجة الدستور كانت)لغة جنوسية( 

(  مفردة 316المجال، اذ تألفت ديباجة الدستور من )بامتياز ولألرقام دالالتيا الخطيرة في ىذا 
( مفردات تخص النساء" وىناك فرق 4( مفردة منيا تخص الرجال، فيما جاءت )85كانت )

  (1)شاسع بين ما يمعن من النوايا في الخطاب السياسي وبين ما موجود عمى الواقع.

% بحصوليا عمى 27ثيل المرأة م بمغت نسبة تم2005في انتخابات الجمعية الوطنية عام       
م انخفضت نسبة تمثيل المرأة في انتخابات 2006( مقعد، وفي 275( مقعد من مجموع )75)

وفي  (2)( مقعد.274( مقعد من مجموع )72%( لحصوليا عمى )26مجمس النواب الى )
( مقعد من مجموع 82%( بعد حصولين عمى )25كان تمثيل النساء بنسبة ) 2010انتخابات 

  (3)( مقعد.325)

( مقعد 83ى )%( بعد حصولين عم25م )2014وكانت نسبة تمثيل النساء في انتخابات        
%( 22م انخفضت نسبة تمثيل النساء الى )2018وفي انتخابات ( مقعد، 328من مجموع )

  .(4)( مقعد329( مقعد من مجموع )73بحصولين عمى )

 

                                                 

وفاء جعفر الميداوي: المرأة العراقية بين فقر الدخل وفقر التمكين، اعمال المؤتمر المركزي السنوي لبيت الحكمة)  - 1
 .49، ص2011بناء المرأة.. بناء العراق(، بيت الحكمة، بغداد، 

، 22مجمة دراسات اجتماعية، بيت الحكمة، العدداشكالية المشاركة السياسية لممرأة العراقية،   محمد وليد صالح: - 2
 .21، ص2010بغداد، 

، المصدر السابق، 2003رغد نصيف جاسم السراجي: المشاركة السياسية الحزبية لممرأة العراقية بعد عام  - 3
 .148ص
حزيران  12االحتكار الذكوري، مقال منشور في نبض العراق،  ربيع نادر: عراقيات يفزن باالنتخابات ويكسرن - 4

  monitor.com-WWW.al، عمى الرابط 2014
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نساء العراقيات واستحداث وزارة شؤون المرأة م تم تخصيص حقائب وزارية لم2003وبعد     
وتعتبر ىذه الخطوة االولى من نوعيا في العراق والمنطقة وارتفاع عدد النساء في مواقع قيادية 

( امرأة ما بين درجة 343م ليصل الى )2003( امرأة  قبل عام 22ومواقع صنع القرار من )
بالرغم من ىذه التحوالت السياسية في  .(1)مدير عام ومستشار ووكيل وزير ومعاون مدير عام

م فأنيا قائمة عمى ارقام مظمة ال تعكس التطور الحقيقي في واقع النساء 2003العراق بعد عام 
اذ ان ىذا الرقم ال يتجاوز كونو رقم بال فاعمية، لقد اظيرت تجربة النساء في العممية السياسية 

في مجمس الحكم اذ لم يكن حضور واضح عن ضعف واضح في االداء ابتدأت بتجربة المرأة 
لمنساء في العممية السياسية بشكل واضح ولم تعطي دفعًا ميم لمشروع الحركة النسائية في 

ويتضح لنا ىذا التصور بصورة جميو في تجربة حضور النساء في الجمعية الوطنية  .(2)العراق
حسار دورىا في المجان فقد كان صوتيا ىو صدى لصوت الكتمة التي رشحت من خالليا، وان

داخل البرلمان عمى التصويت عمى قرارات لم تكن ليا مشاركة في صنعيا، وكانت معبرة عن 
المصالح الحزبية الضيقة وتمثيل الكتمة اكثر من تمثيميا لمنساء العراقيات. لقد عبرت المشاركة 

 ان ىذا الضعف كان السياسية لممرأة عن ضعف في ادائيا والتي ال تكون ىي المسؤولة عنو، اال
 نتيجًة لمصورة النمطية السائدة عن المرأة حول تبعيتيا وعدم قدرتيا عمى تولي المناصب القيادية. 

 

 

 

 

 

                                                 

    WWW.Pahzani.netعمى موقع االنترنيت  - 1
 :http، عمى الموقع االلكتروني2007وقع صنع القرار، اسماء جميل رشيد: المرأة العراقية في م - 2

Nafaqmediaforum.net  
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وفي ضوء ما تقدم نجد اغمب مصادر القوة االجتماعية والسياسية التزال بيد الرجل وان الفجوة    
وىنا عممت النظرية النسوية الميبرالية عمى  بين الرجل والمرأة التزال واسعة في العممية السياسية.

معالجة التفاوتات االجتماعية التي تواجييا المرأة وانتقدت النظرية الميبرالية التفاوتات القائمة عمى 
االختالفات البيولوجية بين الرجل والمرأة، وترى ىذه النظرية ان االختالفات بينيما ليست كبيرة 

وق الخاصة بيما، ومن ثم تكريس انماط من التفاوتات المجحفة بما يستدعي اختالفات في الحق
لممرأة مقارنًة بما يحصل عميو الرجل مجتمعيًا، وتضحد ىذه النظرية االختالفات القائمة عمى 
اساس الجنس بين الرجل والمرأة مؤكدة ان الترويج لتمك االختالفات ىو ما ينتج التفاوتات 

ي القبول المجتمعي ليا، ومن منطمق رفض ىذه النظرية اعتماد االجتماعية فيما بينيما ويساعد ف
من كافة اشكال التمييز االجتماعي بين الفروق الجنسية بين الرجل والمرأة فأنيا تدعو لمتخمص 

، ويركز ىذا المدخل مشاركتيا في العممية السياسية الرجل والمرأة وبشكل خاص في مجال
من الرجال والنساء بدون اي تميز بينيما، ان ما  لكل النظري عمى اىمية تحقيق فرص متساوية

حققتو النظرية الميبرالية يعتبر اول خطوة واىم محاولة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين واالىمية 
بقدر ما تكمن ايضًا في انيا لفتت التي يمكن ان تعزى الى النظرية ال تكمن فقط فيما حققتو 

لفروق التي يفرضيا المجتمع عمى المرأة بالرغم من انيا تقوم االنظار بشكل عممي الى حقيقة ا
 بجيود تتساوى مع ما يقوم بو الرجل ان لم تكن تتفوق عميو.
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 العوامل الثقافية المعوقة لمشاركة المرأة في العممية السياسية -المبحث الرابع :

 اوًل : القيم والمعايير الجتماعية

ة لكل مجتمع تتوقف عمى ظروفو واحوالو وفي مجتمعاتنا الشرقية ىناك قيم ومعايير خاص     
تعتبر القيم الحضارية والمعيارية االجتماعية التي ليا عالقة بعزل المرأة وتحديد حركتيا اضافًة 
الى سيطرة الرجل تكون بمثابة الصفات التي تميز ثقافة افراد المجتمع، اذ يجد افراد المجتمع 

اري يتعمق بنوع من التقويم الذي يعتمد عمى القيم المفروضة عمييم ومستمدة انفسيم امام بناء معي
من سمطات معنوية من الدين او االصول الجمعية، وان البناء المعياري يقاوم ما يعترضو او 
يقف امامو من سموك جديد، وىنا يتم تفسير ما ليذه القيم اىمية في توجيو افعال االفراد نحو 

، وكيفية مساعدة افراد المجتمع في المحافظة عمى صفات مجتمعيم مصالح وغايات عامة
وفي مجتمعنا ىناك تعايشًا خاصًا بين القيم األصمية  .(1)الخاصة الذي تمثميا عناصر ثقافية

والقيم الحديثة نتيجة عمميات التحديث وما يميز ىذا التعايش الثقافي التأكيد القيم األصمية اكثر 
ولذلك فان  .(2)ابطًا لمسموك حتى ال يقوى الحديث عمى البني التقميديةمن غيرىا باعتبارىا ض

المعتقدات المتعمقة بالقوة وحساسية المجتمع تجاه المفيوم عند ارتباطو بالمرأة تمنع اي سموك لو 
  .(3)عالقة بالحصول عمى القوة وممارستيا ألنيا تعد خارجو عن االطر الثقافية لإلناث

االعتقادات السائدة في قدرتيا عمى تحديد حجم القوة المسموح لممرأة  فتبرز اىمية ىذه    
باكتسابيا وممارستيا في الحياة الخاصة اي داخل االسرة والحياة العامة اي في مؤسسات 

 المجتمع االخرى.

                                                 

حسن عبد الجميل: ازمة القيم في المجتمع العربي) قراءات في الفكر القومي(، مركز دراسات الوحدة  - 1
 .109، ص1996العربية، بيروت، 

 .177، ص1985المجمد االول،أة والعمل، سالم ساري: عمل المرأة الخميجية بين الجمود والتأثر مؤتمر المر  - 2
المطبعة االردنية، عمان، جوزي سالم بيكارتز واخرون: دليل المرأة االردنية في الحياة السياسية،  - 3

 .30،ص1996
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وعمى ىذا االساس فأن القيم تنعكس في مجموعة من المعايير تكون عمى شكل  قانون او      
يكون سموك االفراد طبقًا ليذه القيم التي تبرز من خالل تقاليدىم وعاداتيم اعراف ويسمك و 

وىنا يالحظ ان ثقافة المجتمع والخبرات وما يطرأ عمييما من متغيرات ىي مصدر  .(1)االجتماعية
من النسق القيم االجتماعية التي يتبناىا افراد المجتمع، فيي تكون بمثابة نوع من االعتقاد ض

االعتقادي الكمي لألفراد لتحديد ما يجب ان يكون وما ال يجب ان يكون وتمثل مستويات معيارية 
ونمط السموك واالتجاىات ىما  .(2)يتأثر بيا االفراد في اختيارىم بين بدائل السموك المدركة

ر الثقافية ان االط النتيجة المترتبة عمى تبني القيم المستمدة من تفاعل الثقافة والشخصية
واالجتماعية السائدة في مجتمعاتنا تمثل القاعدة التي منيا تنبثق القيم والتقاليد واالتجاىات، ويتم 
وتحديد ىذه العناصر الثقافية معايير المجتمع وادوار افراد المجتمع بما فييا االدوار حسب النوع 

اليد واالعراف الذي توارثيا افراد المجتمع ان قيود القيم الثقافية والتق .(3))اي ادوار النساء والرجال(
عبر اجيال عديدة ومتعاقبة، مازال المجتمع بكل انماطو المعيشية محكومًا بيا، ومازالت ليا القوة 
في تحديد العالقات بين الجنسيين وتقسيم االعمال او االدوار بينيما، اضافة الى تكوين اليوية 

انب ميم في االناث وىو "الشرف" بوصفو قيمة اساسيًة وعند دراستنا لج .(4)الثقافية لممجتمع
لمكانتيا وقيمتيا من ناحية كونيا  عالية في المجتمع وكون المرأة رمز الشرف ففي ىذا اعالء

قيمة المجتمع الكبرى ومن ناحية اخرى تتعدد وسائل حمايتيا لمحفاظ عمى شرفيا مثل  سادنو
  .(5)عزليا عن مجتمع الذكور وعدم خروجيا

                                                 

فريدة االغا وعائشة المانع: دراسة استقصائية بشأن البحوث المعدة عن المرأة في منطقة الخميج العربي،  - 1
 .58، ص1984ربية لمدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ، المؤسسة الع1ط
محمد عمي محمد واخرون: المجتمع والثقافة والشخصية مدخل الى عمم االجتماع، دار المعرفة الجامعية،  - 2

 .318، ص1984االسكندرية، 
 .29، ص1996 المصدر السابق،جوزي سالم بيكارتز واخرون:  دليل المرأة االردنية في الحياة السياسية،  - 3
حضرية مقارنة(، حولية كمية  –عفاف ابراىيم عبد العميم: المرأة ودورىا في االنتاج)دراسات ريفية  - 4

 .204، ص1997، مطابع دار الشرق، 20االنسانيات والعموم االجتماعية بجامعة قطر، العدد
أة ودورىا في حركة الوحدة العربية، محمد الرميحي: اثر النفط عمى وضع المرأة العربية في الخميج، ندوة المر  - 5
 .24، ص1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 3ط
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حتى اصبح ىذا النمط السموكي من عادات وتقاليد في صورة اعراف اجتماعيو توارثيا افراد    
المجتمع كثوابت ثقافية كونتيا الثقافة وما مر بيا من تغيرات  مما انعكس في فرص تعميم المرأة 

  وخروجيا لمعمل.

ومثل ىذه القيم راسخة اصيمة ال يتيح بنائيا المعياري اال مجااًل ضيقًا إلمكانية تحدي        
المجتمعية اذ يعي الفرد في المجتمع الثقافي انو عندما  االفراد منفعتيا او شك في مدى وظيفتيا

        .(1)يفاوض بشأنيا فانو يفاوض ايضا عمى ىويتو الثقافية ومكانتو االجتماعية و تقديره لذاتو

ولمقيم دور ميم وحيوي في التعرف عمى انماط العمل وشحنيا بمعاني ورموز يستوعبيا      
 .(2)وتحد من االختيارات والبدائل المتاحة لبعض جماعات المجتمعاالفراد او ممارسة مينو معينو 

لذلك فان الصورة المجتمعية االيجابية اتجاه المرأة العاممة تكاد تكون محصورة فقط عمى      
نمط العمل التي تؤمن فيو عدم اختالطيا بالرجال فتكون متوافقة بصورة جمية  مع ىذه القيم 

ناحية اخرى فان سياسات التعيين والتوظيف والترقية وتقسيم العمل  من .(3)المجتمعية الرئيسية
عمى اساس الجنس وما يتبع ذلك من التحيز استنادا  خاصة توزيع االدوار .(4)تحكميا المعتقدات

الى تباين وتقسيم العمل النوعي واستئثار الرجال بقيم متميزة عن البنات، فالشائع في توزيع 
نوع ىي السمات الذكرية التي تمثل في االستقاللية والخشونة والمنافسة االدوار استنادا الى ال

والقدرة عمى اتخاذ القرارات والتمتع بالشخصية القيادية بينما االعتمادية والتصرف العاطفي والرقة 
  .(5)تعد سمات انثوية

 

                                                 

 .175، صالمصدر السابق سالم ساري: عمل المرأة الخميجية بين الجمود والتأثر مؤتمر المرأة والعمل،  - 1
، مركز 167، العدد15(، السنة1992مجمة المستقبل العربي: تقرير عن مؤتمر التنمية البشرية في الوطن العربي) -2

 78، ص1993 -ية، بيروت، كانون الثانيدراسات الوحدة العرب
، 1986، خريف 13خضر زكريا: عمل المرأة في الوطن العربي الواقع واالفاق، مجمة عموم اجتماعية، العدد -3

 .114ص
 .11، ص1984احسان محمد الحسن: مشكالت الممرضة في العراق دراسة ميدانية، مطبعة دار المعارف، بغداد،  -4
 .31،ص1992، 31، العدد8االسرة والتنشئة المينية لممرأة، مجمة شؤون اجتماعية، السنة اعتماد محمد عالم: -5
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افس الرجل عمى ونتيجة ليذا فان البيت ىو المكان الطبيعي لممرأة، وان خرجت لمعمل فال تن    
ويوجد نوع من القيم  مواقع اتخاذ القرار داخل التنظيمات الرسمية المختمفة في المجتمع.

االجتماعية تتصل اتصاال مباشرًا بالمبادئ التي تسعى الى تحقيق النمط المرغوب فييا التي 
عو تيدف الى يستند اليو افراد المجتمع في تنظيم سموكيم اجتماعيًا وخمقيًا وعقائديًا فكل جما

التماسك والتضامن واالستقرار تعمل جاىدة عمى تقوية تأثير ىذه القيم المسماة "االمرة الناىية" 
وذلك عن طريق تزويدىا بقوى وعناصر جزائية  ذات طبيعة خمقية او دينية او تشريعية وىذه 

 سواء عن طريق القيم ذات قدسية تمزم الثقافة بيا افرادىا ويرعى المجتمع تنفيذىا بقوة وحزم
بتنظيم العالقات بين الذكر واالنثى وتحديد حقوقيم ي العام ومن ىذه القيم ما يرتبط العرف او الرأ
  .(1)في المجتمع

في بعض المواقف ويتكون منيا اطارا مرجعيا القيم ممزمة توجيو سموك االفراد اذن ىذه     
أة في العممية السياسية يعد خروج عن لمجزاءات االجتماعية، ونستنتج من ىذا فان مشاركو المر 

العرف والعادات الن ىذا حسب القيم الثقافية من اختصاص الرجال والمرأة بعيدة عن طبيعة 
 .ل الذي حددتو قيم المجتمع لممرأةالعم

ان القيم ىي من تحدد نمط السموك المرغوب فيو  والمرغوب عنو فيي كما يعرفيا ))كاليد     
اىر ومضمر يميز الفرد او الجماعة لما ىو مرغوب يؤثر في االختيار كموكيون(( " تصور ظ

فيي تمثل تفضيل واختيار لو مسوغات خمقية عقمية  .(2)بين الوسائل والغايات المتاحة لمسموك"
بناءًا عمى المعايير التي تتعمميا االناث من مجتمعيا وتعييا في خبرات حياتيا نتيجة عمميات 

لعادات والقيم الثقافية واالجتماعية ىي المرآة العاكسة لقيم الجماعة التي الثواب والعقاب، اذن ا
  .(3)تعبر عن مدى احترام المرأة لممارسات مجتمعيا وعاداتو واجبيا تجاه مجتمعيا

                                                 

عماد الدين اسماعيل واخرون:  قيمنا االجتماعية واثرىا في تكوين الشخصية، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،  - 1
 .180، ص1972

 .352المصدر السابق، ص عمم االجتماع، الشخصية مدخل الىمحمد عمي محمد واخرون: المجتمع والثقافة  - 2
 . 112حسن عبد الجميل: ازمة القيم في المجتمع العربي) قراءات في الفكر القومي(،  المصدر السابق، ص -3
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ان قيم ومعايير الجماعة يمثميا السموك المفضل  فيو الذي يقيد ويحدد الرغبات والميول     
و فرضنا ان امرأة تكون لدييا رغبة المشاركة في العممية السياسية ل .(1)الشخصية االندفاعية

وجدت في نفسيا رغبة واندفاعية الحتالل مركز قيادي فان رغبتيا الشخصية ىذه ال تمبث ان 
تظير حتى تختفي ألنيا ال تتناسب مع ما ىو مرغوب فيو من افراد مجتمعيا الذين يفضمون 

قابل بالنقد الالذع او االستيجان من افراد مجتمعيا في كل عمل الرجل في ىذا المجال حتى ال ت
 خروج عن المعايير الثقافية المتعارف عمييا يجمب عقابا يتناسب مع درجو ىذا الخروج.

في تقويم الفرد لألمور يتأثر بمعاير عامة ومعايير خاصة  تعمل الجماعة عمى رعايتيا     
الى االبقاء عمى ىذه االوضاع والمعايير او يحاولون  فيشعرون نحوىا بااللتزام وكثيرا ما يسعون

يقول )نيتشو(  .(2)الوصول الييا بكل جيد حتى ان تعارض ذلك مع ميوليم الشخصية او رغباتيم
 .(3)"ليست الفضيمة شيئًا سوى الطاعة لعادات الجماعة"

والرغبات  اذن مصطمح القيم يشير كما يقول )ستيفين بيبر( "الى الحاجات والمصالح      
والتفضيالت والواجبات وااللتزامات االخالقية واالىتمامات و مختمف انماط التوجيو االخرى ذات 
الطابع االختياري" كما يفسرىا)ميمتون روكتشي( "عمى انيا معتقد يحظى بالدوام ويعبر عن 

  (4)تفضيل اجتماعي لغاية من غايات الوجود بداًل من نمط سموكي او غايو اخرى مختمفة".

     

 

                                                 

 نفسو السابق المصدرازمة القيم في المجتمع العربي) قراءات في الفكر القومي(،  حسن عبد الجميل: - 1
 .115،ص
، دار النيضة 2والعادات االجتماعية مع بحث ميداني لبعض العادات االجتماعية، طفوزية دياب: القيم  - 2

 .  80،ص1980العربية لمطباعة والنشر، بيروت، 
 .56فوزية دياب: القيم والعادات االجتماعية مع بحث ميداني لبعض العادات االجتماعية،  المصدر نفسو،ص - 3
 .253 -252فة الشخصية مدخل الى عمم االجتماع، المصدر السابق، صمحمد عمي محمد واخرون: المجتمع والثقا - 4
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ان لمقيم مكانة مركزية داخل التكوين الشخصي والنسق المعرفي لألفراد ومن ثم فيي      
محددات لمسموك ولالتجاىات في الوقت نفسو و ىي محاكات ينيض عمييا االختيار والحكم 
والتفضيل بل ىي االسس التي يقوم عمييا صنع القرارات الخاصة بأنماط السموك في مختمف 

  .(1)الحياة مجاالت

باإلضافة الى ان انساق القيم االجتماعية ىي المستوى التي نحتكم اليو في عرض ذواتنا      
امام االخرين اوىي الموجو الذي يحرك تصرفاتنا لكي نبدو امام االخرين بالصورة التي يفضميا 

تاللو مواقع اتخاذ فسمطة الذكر عمى االنثى وعد االنثى تابعًا لو من جية واح .(2)افراد المجتمع
القرار في االسرة والعمل وعدم السماح ليا باحتالل مثل تمك المواقع القيادية ىو الصورة المفضمة 
التي يسعى الييا الرجل  من اجل الوصول الى النظرة االيجابية من قبل افراد المجتمع والحال 

    .لحياةنفسو عند المرأة التي تبقى دائما خاضعة لمرجل في مختمف مجاالت ا

وعنصر السموك لألفراد يظير  نفسو من خالل الحقيقة التي تؤكد "ان القيم ىي متغيرات      
وىذا ينطبق عمى مشاركو المرأة في  .(3)وسيطة تحفز عمى اتيان سموك معين حينما تستثار"

ن المرأة العممية السياسية التي تعمل عمى اثارة القيم التي تمثل "الشرف والمساواة والرجولة" ال
احتمت موقعًا خصصو المجتمع بكل معاييره من عادات وتقاليد ومعتقدات لمرجل فتقابل بالرفض 

 (1لنقد )كما ىو موضح في الشكل رقم االجتماعي وا

 

 

 

 

                                                 

 .355محمد عمي محمد واخرون: المجتمع والثقافة الشخصية مدخل الى عمم االجتماع،  المصدر السابق، ص - 1
 .221، ص1989عمي عبد الرزاق: دراسات في المجتمع والثقافة الشخصية، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  - 2
 .224، صنفسوعمي عبد الرزاق: دراسات في المجتمع والثقافة الشخصية، المصدر  - 3
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 ( يوضح استثارة السموك غير المرغوب لقيم ومعايير المجتمع الرافضة لهذأشكل )ال

 

 

 

  

يم الثقافية ىي المحددة لدور المرأة ومكانتيا، وفي المجتمع الشرقي اذن في أي مجتمع الق       
يتميز ويختمف دور الرجل عن دور المرأة من الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وعمى 

وتقول) فاطمة مرنيسي( "ان  .(1)ىذا يترتب تميز في الحقوق والواجبات لكل من الرجل والمرأة
يم والتقاليد ادت الى عزل معظم النساء عن عممية التنمية والتي تحكم وتسمط استمراريو فاعمية الق

ويتم ذلك من خالل عممية التنشئة االجتماعية ونمط التعميم والوعي الثقافي   .(2)االسرة والرجل"
وذلك بيدف االحساس بالنوع واألنوثة مما يخمق فروقًا بين الجنسين وتصبح االنثى اقل  طموحا 

 خاصة في المجاالت الفكرية والسياسية كما سيوضح في المباحث القادمة. من الرجل 

 التنشئة السرية -ثانيًا : 

مع توسع ما تسمح بو الثقافة من تباينات فرديو توسعت اشكاليا مرونة او صالبة من       
تنشئة  حيث درجة استقرار قيميا ومعايير الدور و اساليب التنشئة متأثره بالنتيجة النيائية لم

  .(3)االجتماعية بطريقة او بأخرى

                                                 

، 1991-1990قحطان سميمان الناصري: التنشئة االجتماعية في قرية الشافي، بحث ميداني غير منشور،  - 1
 .12ص
، 1980، 17عدد، ال2ياسر فيد: مراجعة كتاب النساء والتطور العالمي، مجمة الفكر العربي، السنة  - 2

 .356 -351ص
3  - Levon  H.Melikian, Jassim(a study in the Psychosocial development of young 
man in Qatar), Long man London and New York, 1981, P.18.  

 "سلوك الفرد غير المرغوب ))مشاركت المرأة السياسيت((

 ك رافض)رفض اجتماعي من افراد المجتمع لمشاركت المرأة السياسيت""سلو

استثارة قيم ومعايير المجتمع)متغيراً وسطياً( قيم الشرف والرجولت 

 والمساواة
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حيــــــــث تنتقــــــــل القــــــــيم والمعتقــــــــدات )) الموروثــــــــات االجتماعيــــــــة(( المرتبطــــــــة بعالقــــــــة الرجــــــــل    
ــــــمني لكــــــل بــــــالمرأة وبطبيعــــــة الميمــــــات المناســــــبة ــــــى اخــــــر مــــــن خــــــالل عممي ــــــل ال ة مــــــا مــــــن جي

ثقافــــــو مجــــــتمعيم التــــــي يــــــتعمم االفــــــراد بواســــــطتيا الســــــموك المناســــــب ل (Socialization)التنشــــــئة
وممــــا ال شــــك فيــــو ان االســــرة ىــــي المصــــنع االجتمــــاعي  .(1)ومــــا تتضــــمنو مــــن قــــيم واتجاىــــات

أذ تؤكـــــــد ادبيـــــــات التنشـــــــئة  .(2)االول فـــــــي تكـــــــوين ســـــــموك االفـــــــراد واتجاىـــــــاتيم نحـــــــو مجـــــــتمعيم
ــــــي تتشــــــكل فييــــــا انمــــــاط  ــــــى الت ــــــت ))االســــــرة(( ىــــــو النــــــواة األول االجتماعيــــــة والسياســــــية ان البي

 .(3)فراد وقيميم ودورىم في المجتمع عن طريق التربية والتنشئة الثقافيةسموك اال

وان لألسرة ميزًة تتميز بيا  بكونيا اىم المؤسسات الثقافية  التي تحاول تنشئة االفراد في مرحمو  
يكونون فييا صفحة بيضاء و قابمين لمتشكيل بسيولة، فيظير تأثيرىا الميم في بناء سماتيم 

  .(5)وشبو االمام الغزالي الطفل "بالجوىرة النقية عند والديو ينقشان عميو ما يريدان" (4)الشخصية.

وتأثر بو في ىذا الرأي العالم )ابن خمدون( "فقال ان االنسان ابن عوائده ومألوفة ال ابن      
  .(6)طبيعتو ومزاجو"

 

 

                                                 

 .30 -29سالم بيكارتز واخرون: دليل المرأة االردنية في الحياة السياسية،  المصدر السابق، ص يجوز  - 1
يونس حمادي عمي: الحياة االجتماعية في مدينة تكريت، موسوعة مدينة تكريت، الجزء الخامس، سمسمة  - 2

 .168، ص1998موسوعات مدن العراق، بغداد، 
، 1989امال سميمان العبيدي: الثقافة السياسية لممرأة العربية، ندوة المرأة في المجتمع، مطابع الوحدة العربية،  - 3

 .364الزاوية، ص
انعام جالل القصيري: التنشئة االجتماعية في األسرة العراقية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كمية  - 4

 .18، ص1995اآلداب، قسم االجتماع، 
 .33، ص1963محمد عبد الرؤوف بينسي: االسالم ونزعة الفطرة، مكتبة دار العروبة، مصر،  - 5
 .125، ص1984مقدمة ابن خمدون، بيروت،  دار احياء التراث العربي: - 6
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ان اجتماعي مكتسبًا قيم إذن لألسرة جيود تبذليا  في تحويل الفرد من كائن عضوي الي ك      
وان من اىم ما  يتعممو  مجتمعو وعاداتو ومعدًا اعدادًا تربويًا وذلك بفعل وتأثير التنشئة األسرية.

الفرد في عممية التنشئة ىو القيام بأدوار معينة محددة اوليا واىميا ذلك الدور الذي يحدده جنسو 
  .(1)))اي ما اذا كان ذكر او انثى((

ظروف االجتماعية يكون لمرجل ثقافة غير ثقافة المرأة وتختمف تجاربيما الحياتية، فبسبب ال     
اذ ان معتقدات الوالدين والثقافة لمجنس من حيث ىو مذكر او مؤنث تؤدي دورىا باإليحاء 
والتوجيو بما ىو مناسب او غير مناسب لكال من الجنسين في ما يتعمق باألخالق والسموك 

والقيمة، فال تمر لحظة من حياة الطفل دون ان تعمل بواسطة ىذه  واالىتمامات والمركز
المؤثرات عمى توجيو تفكيره او تفكيرىا وسموكو او سموكيا بما يتفق والمتطمبات المفروضة عمى 

اساليب التنشئة الثقافية والحضارية ىي  التي تنتج شخصية المرأة والتي تتحدد فييا   .(2)جنسييما
فتقول  .(3)واالدوار االجتماعية وتقسيم العمل وىامش الحرية المسموح بو الفروق بين الجنسين

))سيمون دي بوفوار(( في كتاباتيا عن األنثوية "انو ال يوجد حتم بيولوجي او نفسي اقتصادي 
يحتم ذلك الشكل الذي تمثمو المرأة في المجتمع بل انيا الحضارة كميا التي انتجت ذلك المخموق 

م الوجودي وىو ان االنسان ىو ما يكون، وبذلك يكون لمتربية والتنشئة االساس بعيدا عن المفيو 
  .(4)الحاسم في تشكيل المرأة وتحديد وظائفيا وادوارىا االجتماعية"

 

                                                 

 .22، ص1979فوزية دياب: نمو الطفل وتنشئتو بين االسرة ودور الحضانة، القاىرة،  - 1
2  - kate Millet, sexual politics, London, 1972, P. 32. 

، خريف 31مجمة شؤون اجتماعية،العدد المرأة في سوق العمل الرسمي، اعتماد محمد عالم: - 3
 .313ص،1991

 .75، ص1982حيدر محمد عمي: ادماج المرأة في خطط التنمية، الكويت،  - 4
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ومن ىذا يتبين لنا ان ىناك تناقض بنائي في أي مجتمع من المجتمعات وىذا ما اكده     
  .(1)))فورتس((

لقائم في تكوين االسرة الذي يقوم عمى التعارض من حيث الجنس "وغزاه الى التعارض ا    
وتقترب مالحظة ))فورتس(( من وجية  .(2)والعمر وبخاصة اآلباء واالطفال واالناث والذكور"

نظر ))تالكوت بارسونز(( عن االسرة النواة "اذ يقول ان المحورين االساسيين لمتمايز في االسرة 
وليس  .(3)جنس اوال والقوة الممنوحة لمذكور دون االناث ثانيًا "النواة كجماعة صغيرة  ىما ال

باستطاعتنا فصل موضوع التمايز و التعارض الذي يقوم عميو بناء االسرة عن موضوع التنشئة 
"ان االسرة النووية اذا استقرت فان  (Zelditch)األسرية خاصة في مرحمة الطفولة، حيث يفترض

 .(4)يؤدي الذكر البالغ الدور القيادي وتؤدي االنثى االدوار القاعدية"ادوارىا تتطور نحو التمايز ف

وبما ان سموك البالغين يعكس االنماط الحضارية السائدة في المجتمع من خالل اساليب     
 التنشئة األسرية لمطفل يمثل االب واالم لو نصفي المجتمع االب عن الذكور واالم عن االناث.

يختص بيا مجتمعنا الشرقي تمثل نمط السموك االجتماعي والسياسي ىناك بعض االمور التي 
اوليا سمطة االب، اذ تغمب عمى بنية العالقات  .(5)يستخدميا الكبار اساليبًا لتنشئة االطفال

االسرية مظاىر السمطة االب التي تؤدي الى ظيور ىيمنة مزدوجة متمثمة بسمطو االب عمى 
  .(6)المرأة من حيث  تقسيم االدوار داخل االسرةافراد اسرتو و سيادة الرجل عمى 

                                                 

1  - Myer Fortes, The Development egelin Domestic groups, Cambridge university 
Press, 1958,P.22. 
2  - Myer Fortes, Totem and Taboo, Great Britain, 1966, P. 22. 
3  - Talcott parsons and Bales, Family; socialization and interaction process, London, 
1956, P.22. 

اورفيل بروم واخرون: التنشئة االجتماعية بعد الطفولة، ترجمة عمي الزغل، دار الفكر والنشر والتوزيع،  - 4
 .142، ص1982عمان، 

ضي والحاضر، مجمة دراسات عربية، احسان محمد الحسن: التراث القيمي في المجتمع العربي بين الما - 5
 .90، ص1990، دار الطميعة، بيروت، 9، العدد26السنة

 .50، ص1993، بيروت، لبنان، 2ىشام شرابي: النظام االبوي واشكالية تخمف المجتمع العربي، ط - 6
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جاء استالم االب لمركز السمطة والمسؤولية نتيجة انقسام العالم الى قسمين عالم عام يكافح      
فيو الرجل لتامين الرزق و عالم خاص داخل المنزل تمارس فيو المرأة الميمات المنزلية من 

  .(1)في المطبخ وغيرىا من االعمال المنزليةانجاب االوالد و رعاية االوالد والعمل 

فاألب او اكبر افراد العائمة سنًا ىو المعيل االقتصادي وخبرتو المينية وعدد عيالو من        
الذكور من الييمنة عمى شؤون االسرة كافة، ولكونو احد حممة القيم الثقافية التقميدية التي تؤكد 

نو يحدد ألفراد اسرتو االنماط السموكية التي ستكون عمييا تبعية المرأة لمرجل وسمطتو عمييا فا
حياتيم المستقبمية وتقسيم االدوار حسب الجنس والعمر وبشكل ال يخرج عن النمط السائد في 

ما يجعل من التنشئة األسرية عامال لتعزيز خضوع المرأة لمرجل وجعميا في مكانة  .(2)المجتمع
ء رأي او المشاركة في اتخاذ القرار حتى اصبح ذلك جزء من اقل من الرجل وعدم استطاعتيا ابدا

 شخصيتيا.

واستمر المجتمع االبوي محافظًا عمى نمطو رافضًا لمتغيير وال يقبل بو اال عندما يفرض      
عميو من الخارج كالغزو الخارجي او عندما يكون التغير ضرورة  لمحفاظ عمى الذات، وان التغير 

فعمى الرغم مما يشغل األسرة اليوم من موضوعات المساواة والحرية   .(3)يفي كمتا الحالتين جزئ
والديمقراطية والمشاركة في المسؤولية، ووجود تصادم بين الجيل الجديد وابائيم، مازالت سمطة 
األب والدور المميز لألخ االكبر قائمًا، يقابميا خضوع االم مع تأثيرىا الخفي داخل االسرة و 

  .(4)االقل شانًا عند االبمكانة االبنة 

                                                 

1  - Halim Baracat, Socio Economic cultural and personality determining  
development in Arab society, London, 1980, P. 665.  

دار المعرفة الجامعية،  باقر سممان النجار: المرأة وعالقات االنتاج في مجتمعات الخميج التقميدية،  - 2
 .173، ص1982 االسكندرية، مصر،

شكالية التسمط التربوي في الوطن العربي، ط - 3 ة ، مركز دراسات الوحد1عمي اسعد وطفو: بنية السمطة وا 
 .33، ص1999العربية، بيروت، 

، مركز دراسات 48، العدد5عبد القادر زغل: الشباب العربي مشاكل وافاق، مجمة المستقبل العربي، السنة - 4
 .118، ص1983الوحدة العربية، بيروت، شباط 
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وعمى الرغم من تمكين المرأة من االشتراك في اتخاذ جزء من القرارات الميمة في حياتيا مثل     
التعميم، مازالت القيم المتعمقة بالمرأة والمتمثمة بمضامين الشرف والسمعة تؤدي دورا ميمًا في 

مما يؤدي   .(1)شرف األسرة وسمعتياتعزيز سمطو االب واالخ والزوج عمى المرأة حفاظًا عمى 
الى تيميش دورىا في األسرة و تحديد مجال تعميميا ومكان ونوع عمميا خارج المنزل، وبذلك 

عمى ىذا يتحول التحديث  تحدد عالقات المرأة داخل األسرة وخارجيا بنظام السمطة القائمة فييا.
تغيير سواء المظير الخارجي من الى اليو محافظة عمى الوضع بدال من تغييره، فال يمس ال

  .(2)البيئة االجتماعية، فيغير صورة األسرة األبوية لكن االصل او الجوىر ال يتغير

وبيذا يظير التمايز في المعاممة بين الولد والبنت منذ الوالدة، في حين يولد الولد تعم      
ء االجتماعي بوالدة الولد عمى االفراح في األسرة، وال يحصل ذلك حين تولد البنت و ىذا االحتفا

حساب البنت، وما ان يبمغ الولد سنا معينة حتى يعطى حرية اكثر من اختو و يعفى من العمل 
المنزلي، كما يفضل الزواج المبكر لمبنت فتترك منزل والدىا وتذىب الى منزل زوجيا لتمارس 

راده الى مكانتيا االجتماعية وتحدد ثقافة مجتمعيا ونظرة اف .(3)دورىا زوجة وأمًا وحماه وجده
خالل دورة حياتيا ىذه. ودائمًا تعتقد  المرأة بأن النجاح الثقافي والسياسي واإلبداع امور خاصة 
ينفرد بيا الرجل، وىي نصيبيا عمل عادي بسيط ومالئم خارج المنزل و ميمتيا األساسية تربية 

 .(4)االوالد و القيام بشؤون المنزل

 

                                                 

النشر، اربد، احمد جمال الظاىر: المرأة العربية، دراسة ميدانية لممرأة االردنية، دار الكندي لمطباعة و  - 1
 .79 -63، ص1987

شكالية التسمط التربوي في الوطن العربي،  المصدر السابق، ص - 2  .34عمي اسعد وطفو: بنية السمطة وا 
، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، 1امل رسام: نحو اطار عمل نظري لدراسة المرأة في العالم العربي،ط - 3

 .235، ص1984بيروت، 
، ندوة االتحاد العام لنساء العراق الموسومة المرأة والبناء، بغداد، 1975ي: المرأة وعام بشرى البستان - 4

 .21، ص1976
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طمح الن ترقى في اىميتيا االجتماعية والسياسية الى مستوى الرجل الن فيي بذلك ال ت    
طبيعة تنشئتيا األسرية تحدد ليا ادوارىا منذ البداية فيي محرومة من مواقع اتخاذ القرار حتى ان 
تأىيميا العممي وتخصصيا العممي ال يشفع ليا في مساواتيا بالرجل في اداء االعمال القيادية 

 .(1)لمجتمع مقتصرة عمى الرجالألنيا في نظر ا

وقد شكل ذلك عائقًا دون منحيا فرص تطوير ذاتيا ومشاركتيا في امور السياسة. وقد اثبتت     
النظريات السيكولوجية و البحوث الميدانية وجود عالمات اختالف بين المرأة والرجل في العممية 

تعبير، ويرجع سبب ىذه االختالفات الى السياسية التي تبدأ مبكرًا مثميا مثل غيرىا من اشكال ال
توحد االطفال مع الوالدين من الجنس نفسو في سن مبكرة، ومن ثم يتشبو الذكور بسموك ابائيم، 

اذن اساليب التنشئة االسرية ماىي اال انعكاس لثقافة المجتمع   .(2)وتتشبو االناث بسموك امياتين
اسي واختياراتيا المينية، وفي ذلك اثر واضح في التي تحدد مكانة المرأة ودورىا وتحصيميا الدر 

تحديد مضمون الذكورة واألنوثة وفي خمق فروق تجعل المرأة اقل طموحًا من الرجل في المجاالت 
   .(3)االقتصادية والثقافية والسياسية، واكثر انشغااًل بأمور الزواج والبيت

تمع لموقع المرأة في الحياة السياسية وبذلك تشكل التنشئة األسرية األساس في نظرة المج      
وعمى ىذا يحدد لألنثى مقدار القوة المتاح ليا  (4)ومقدرتيا عمى صنع القرار والتأثير في االخرين.

 اكتسابيا ومن ثم ممارستيا.

 

 

                                                 

ثابت: المرأة والتنمية والتغيرات االجتماعية المرافقة) دراسة اجتماعية ميدانية عمى عينة من  بن ناصر - 1
 .48، ص1983ل، الكويت، العامالت بدولة االمارات العربية المتحدة(، منشورات ذات السالس

2  - R. Schoen and W. orum, sex socialization and politics, A.S.R, 1974, P. 197-
209. 

، المؤسسة العربية لمدراسات 1سيير لطفي: مقدمات حول قضية المرأة والحركة النسائية في االردن، ط - 3
 .148، ص1985والنشر، بيروت، 

 .47، ص1999سوية والتنمية المستدامة، دار سندباد لمنشر، عمان، االردن، وليد حماد: المنظمات  الن - 4
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 التعميم -ثالثًا :

ي تغيير حيث يمعب دور اساسي ف ،التعميم عنصر اساسي  ُيكون البيئة الثقافية لممجتمع عديُ  
نمط البناء االجتماعي، كما انو يعتبر من اساسيات العصر الحديث و ضرورة من ضروريات 

 .(1)التغيير االجتماعي

كما ىو من المتطمبات الممحة لدفع عمميو التحديث في البمدان النامية التي تسعى نحو     
قياس المستويات العممية لذلك ان التعميم من  المعايير االساسية التي تعمل عمى   .(2)التطور

لذلك يمكن عد دور التعميم من اىم االدوار في تنمية المجتمع  .(3)والثقافية لألفراد داخل المجتمع
وقضية تعميم المرأة ىي  .(4)والنيوض بو فانو من دون شك من اعظم العوامل لمنيوض بالمرأة

بشرية الميمة، وان قياس تقدم و قضية ثقافية في المقام االول. ان المرأة تعتبر من الموارد ال
تخمف المجتمعات يظير في مدى االستفادة من موارده البشرية ذكورًا واناثًا، فتعميم المرأة ودخوليا 

 .(5)عالم العمل والحياة العامة اصبحت تيدد الرموز التقميدية مثل دورىا التقميدي داخل األسرة

 

 

 

 

                                                 

امكانات المرأة العربية في العمل السياسي، مؤتمر المرأة ودورىا في حركة الوحدة العربية،  حكمت ابو زيد:  -1
 .147، ص1993، بيروت، لبنان، 3ط
 .340، ص1985الجامعية، االسكندرية،  سناء الخولي: التغير االجتماعي والتحديث، دار المعرفة - 2
زينب محمد فريد: تعميم المرأة العربية في التراث وفي المجتمعات العربية، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة،  - 3

 .110، ص1978
 .150المصدر السابق، ص  امكانات المرأة العربية في العمل السياسي، حكمت ابو زيد: - 4
، 250، العدد22اقع المرأة الميبية في الثقافة السائدة، مجمة المستقبل العربي، السنة يوسف عمر الغزال: و  - 5

 .134، ص1999مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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ية التحديث والتنمية ودمج المرأة في مختمف حيث يؤدي التعميم دور كبير وواضح في قض   
فعالياتيا، وان تعميم البنات كان محصور في اعدادىا ألدوار وظيفية معينة كالتدريس، وىنا تكمن 
المشكمة في االختيارات التي تتوفر لمبنات بالمقارنة مع االختيارات المتاحة لمولد وتكافؤ الفرص 

ان عممية تعميم المرأة يتأثر بثقافو  .(1)من الجنسينبينيما عمى اساس استعدادات وميول كل 
  .(2)المجتمع ووضع المرأة فيو واتجاىات المجتمع نحوىا

ان التعميم يعمل عمى مساعدة الرجل والمرأة عمى دخول ميادين العمل التي استحدثت حديثًا     
نو فشل في احداث  في مجتمعاتنا، ومرونة الحركة النسبية في الموروث االجتماعي القائم، لك

تغيرات نوعية في ذات الذكر واالنثى، فما زال الذكر واالنثى مشدودين "لمذات التقميدية" المحافظة 
لتوزيع القوة في المجتمع، فال الرجل يرغب في احداث ثورة  عمييا اذ بيا تتحقق استمرارية ىيمنتو 

ع المرأة قد تغير عن ما سبق اال ان رغم كل ىذا ان واق .(3)وال المرأة باستطاعتيا التمرد عمييا
 ىذا التغير كان محدود وغير عميق  في ذات المرأة وذىنية الرجل ومواقفو اتجاىيا.

( جاء ليتكيف ان Parsonsبارسونز)وىنا  يعتبر التعميم نظام اجتماعي، "وباستخدام تعبير      
تيا ذات الحساسية الشديدة لم يكن لينسجم في وظائفو مع وظائف وحاجات بنية المجتمع وعالقا

فالتعميم لم يحدث تغيرًا كبيرًا من سيطرة التقاليد القديمة التي ال تزال تقيد المرأة  .(4)تجاه المرأة "
   .(5)في وظائف وادوار اجتماعية معينة دون غيرىا

                                                 

، مركز 1999، 250، العدد 12عمي الفقيو: التدريب الميني والتقني لممرأة والتنمية، مجمة المستقبل العربي، السنة  - 1
 .146بية، صدراسات الوحدة العر 

 .1زينب محمد فريد: تعميم المرأة العربية في التراث وفي المجتمعات العربية، المصدر السابق، ص - 2
 .99، ص1989،القاىرة، 1، الجزء 1عبد اليادي الجوىري: المشاركة السياسية لممرأة وقوى التغير االجتماعي، ط - 3
 .340،ص1985ث، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،باقر سممان النجار: التغيير االجتماعي والتحدي - 4
نوال السعداوي :العقبات امام المرأة العربية في التنمية مع التركيز عمى مشكالت المرأة الخميجية، مؤتمر المرأة  - 5

 .139،ص1982والتنمية في الثمانينات، الكويت، 
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ي ان االعتقاد بسيطرة الرجل عمى المرأة ال يزال قائم عمى الرغم من كون المستوى التعميم   
العالي لممرأة يقمل من ىيمنة الرجل عمييا، ومن ثم ترغم المرأة عمى ترك التعميم في مرحمة معينة 

 .(1)من الدراسة او قبل استكمال الدراسات العميا

ودائمًا ما تيتم األسرة بتعميم الذكر اكثر من اىتماميا بتعميم االنثى، حتى ان االسرة ال تتردد     
درسة حين يتقدم اول رجل لخطوبتيا ،وفضاًل عن ذلك فيي تؤكد عمى في اخراج االنثى من الم

الترسيخ في ذىن االنثى ان تعميميا اليدف منو ىو اكتساب جزء من الثقافة العامة و بعض 
 "الزوجة واالم و ربة البيت" .(2)الخبرة والميارة التي تؤىميا لشغل دور تقميدي في المجتمع

ية بما تتضمنو من تفريق بين الرجل والمرأة في التربية  مع تدني ان أساليب التنشئة االسر       
المستوى المعاشي لألسرة في تعزيز ىذه المعتقدات التي تحدد من تطمعات المرأة في الحياة، مما 
يؤدي الى حرمانيا من مواصمة تعميميا في مختمف المراحل،  فتكون زيادة نسبة تسرب البنات 

فة منو، ىي نتائج طبيعية لما يييمن عمى المرأة من عوامل ثقافية من التعميم في مراحل مختم
باإلضافة الى ان ذىاب البنات الى المدرسة ما يزال . واقتصادية تقمل تطمعاتيا نحو التطور

تحكمو انماط تقميدية خاصة بالبنات وىذا يقمل من التطور العممي غير التقميدي في مجاالت 
"أي  .(3)خاصة بالرجل مما يؤدي الى نوع من التراكم الوظيفي عممية وسياسية، اتفق عمى عدىا

عمى الرغم من اتساع التعميم بين النساء عمى اختالف  االقبال عمى وظائف معينة دون غيرىا".
مراحمو الدراسية و احداث تغير واضح في دور و مكانة المرأة االجتماعية وفي انياء القيود 

  .(4)يا ومن ثم في ممارسة اتخاذ القرار وتنفيذهإلبراز امكانياتيا وتكامل شخصيت

                                                 

تنمية، بحوث المؤتمر االول لالجتماعين العرب، مجمة عزت حجازي: المرأة العربية ىل تؤدي دورا ذا قيمة في ال - 1
 .272، ص1981، 5العموم االجتماعية، العدد

2  - Unitednations  Econmic and social commission for western Asia ,s, Arab women 
1995(Trends statistics and indicators,Escwa,New,York,1997,P70. 

 .99لمرأة وعالقات االنتاج في مجتمعات الخميج التقميدية،  المصدر السابق، صباقر سممان النجار: ا - 3
نضال حكمت عويد: االستقالل االقتصادي لممرأة العاممة واثرىا عمى مكانتيا ومشاركتيا في اتخاذ القرات  - 4

تماع، كمية اآلداب، داخل االسرة، دراسة ميدانية مقارنة في مدينة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم االج
 .71، ص1985جامعة بغداد، 
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عمى الرغم من ذلك التزال مساىمات المرأة في الحياة العامة والسياسية اماميا معوقات     
تعميمية تتمثل بانخفاض نسبة المتعممات في المجتمع وانتشار األمية مما يجعل  احتالل المرأة 

مية اىم مؤشر لمحالة التعميمية وتعتبر النساء وتعد اال .(1)مواقع وظيفيو ذات تأثير ضعيف
  .(2)المصدر االكبر في نسبة األمية

ىذه الظاىرة ليا أثر سمبي عمى تطور االفراد والمجتمع، وفي ىذا الموضوع يرى الدكتور و      
)محمد عابد الجابري( "ان النتيجة المباشرة والحتمية من انخفاض نسبة المتعممين ىي ضيق 

النخبة المثقفة ومن ثم ضيق دائرة النشاط الثقافي و طفوىا عمى سطح المجتمع مما  قاعدة ىرم
 .(3)يعيق ضعف العالقة بين المجتمع وبين الفكر ويقمل من فرص ظيور طاقات فكريو خالقة"

وىنا ان الفرد الذي ال يقرأ وال يكتب )األمي( دائمًا يعمل عمى  رفض التطور و تمجيد         
تقاليد الموروثة  ويكون انسان سمبي ليس لديو الوعى بالمشاكل التي تحيط بمجتمعو، العادات وال

حيث يكون عامل مساعد عمى استمرار تخمف نصف مجتمعو )المرأة ( ألنيا لدييا عقل االنثى 
وىذه المشكمة ليا اثاراىا السمبية في اتخاذ القرارات المشتركة بين  .(4)بدال من عقل المرأة  المثقفة

           .(5)رجل والمرأة داخل االسرة ومنيا اساليب التنشئة في التحاق ابنائيا بالمدارس والجامعاتال

                                                 

نورية عمي حمد واسماء يحيى الباشا: البعد القانوني وانعكاساتو عمى اوضاع المرأة السياسية واالقتصادية  - 1
 .135، ص1995واالجتماعية دراسة مقدمة في اطار مشروع ابعاد تنمية المرأة العربية، صنعاء،

 .144يني والتقني لممرأة والتنمية،  المصدر السابق، صعمي الفقيو: التدريب الم - 2
، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، 3محمد عابد الجابري: اشكاليات الفكر العربي المعاصر، ط - 3

 .70، ص1994
، مركز 6، السنة5عاطف عدلي العبد: وضع المرأة التقميدي وعوامل تدعيمو، مجمة المستقبل العربي، العدد - 4

 . 59، ص1983الدراسات الوحدة العربية، 
نضال حكمت عويد: االستقالل االقتصادي لممرأة العاممة واثرىا عمى مكانتيا ومشاركتيا في اتخاذ القرارات  - 5

 .72داخل االسرة، المصدر السابق، ص
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باإلضافة الى ان االسرة ال تشجع ابنائيا  عمى انشغال باألمور السياسية ألنيا تيدد فرص      
ية افراد وىذا  ينعكس عمى مستوى انشغال بق .(1)تحسين اوضاعيم االقتصادية واالجتماعية

ويؤكد ))الدكتور عاطف احمد فؤاد(( "ان حقيقة ديناميكية  األسرة بالعممية السياسية في مجتمعيم.
عالقة العمم بالسياسة تعني ان العمم في نموه وتطوره ال يعتمد عمى مجرد االستخدام الحر 

ايضا عمى  لممصادر العقمية بل يعتمد عمى مدى قدرتو عمى التوافق مع الفعل السياسي وقدرتو
  .(2)تحويل مصادره العممية الخاصة الى وسائل مؤثرة في نطاق العممية السياسية"

وىذا ما ينقص المرأة ألن تعميميا يكون موجو مما يوضعيا  في مجال ال يجعميا تحتل     
مراكز متقدمة داخل المجتمع، ويظير من خالل ىذا ان نصف المجتمع لم يتم استغاللو في 

ياسية، ألنيا تعتبر مخموقو عاطفية رقيقة لم تخمق لمعمل العام، والتركيز ىنا عمى العممية الس
النشاط السياسي وتكون مقتنعة بفكرة ان العمل السياسي ىو من ميام الرجل يتناسب مع طبيعتو 

وان مشاركة المرأة في المجال  .(3)الخشنة ويتفق مع مسؤولياتو القيادية والتوجيو في الحياة
كما يقول )الدكتور عبد اليادي الجوىري( "ىي المشاركة الوحيدة الممكنة لتخطي السياسي 

فان المستوى التعميمي لممرأة وتفشي االمية بين النساء سيؤدي  .(4)وضعيا التقميدي في المجتمع"
وبذلك ترى النظرية  الى تعزيز ادوارىا التقميدية ويحول دون مشاركتيا في العممية السياسية.

الراديكالية قير المرأة واحدًا من اىم اشكال القير المجتمعي التي ال تقف عند المرأة لكنيا النسوية 
تتقاطع مع الحدود الثقافية ومن ىنا فأن ىذه النظرية توسع من تناوليا لمقير الذي تتعرض لو 
المرأة ضمن المواضعات االجتماعية كافة، ويتمثل اليدف الرئيسي ليذه النظرية في تغير 

  المرأة. جتمع الذي توجد فيوالم

                                                 

،المجمد زين الحايك وغازي الصوا: بعض المحددات االجتماعية لالندماج السياسي، مجمة الدراسات  - 1
 .   279، ص 1996، 2،العدد23

، دار 1لسياسي المصرية، )دراسات التحميمية في عمم االجتماع السياسي( طعاطف احمد فؤاد: الحرية والفكر ا -2
 .29، ص1980، 1المعارف، ط

 .279عزت حجازي: المرأة العربية ىل تؤدي دورًا ذا قيمة في التنمية،  المصدر السابق، ص - 3
 .154يادي الجوىري: المشاركة السياسية لممرأة وقوى التغير، المصدر السابق، صعبد ال - 4
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 رابعًا : الوعي الثقافي

ان الذي ُيمكن االفراد من رؤية قضايا مجتمعيم من جيات متعددة وواسعة ويستطيعون        
ان يحممون ىذه القضايا عمى مستوى نظري متماسك، فيتكون الدور االجتماعي الواضح 

في الخاصة التي يكتسبيا االفراد من خالل والممموس الذي ينتج مباشرًة من وعي االفراد الثقا
فالفرد الواعي المثقف ىو الذي يسمو بوعيو  .(1)تخصصيم الميني او كفاءتيم العممية والفكرية

وسموكو فوق مستوى االستغراق في المشكالت المباشرة التي تفرضيا الحياة اليومية ويتخطى كل 
لكي يتصل من خالل قدر من التجريد والتعميم  انماط التشكل والتكيف بالواقع الحياتي المحيط بو

بالمشكالت التي تعكس وجدان عصره او مجتمعو او تراثو ليرتقي من خالل التشبع المنتج 
وتطمعاتو من الخصوصيات الى العموميات، فيعبر عنيا تعبيرًا يحقق  بمشاغل اىمو وىمومو

   .(2)اصداء واثار ممتدة من الحياة االجتماعية

نت نظرتنا الى المرأة بأنيا فردًا في المجتمع، فأننا نطرح تساؤل الى اي مرحمة من واذا كا   
الوعي وصمت المرأة في مجتمعنا؟ وىل اكتسبت من واقعيا وعيًا يمكنيا من تأدية ادوارىا 
االجتماعية الممموسة في المجتمع وفرض مشاركتيا في مختمف مجاالت الحياة االجتماعية وىل 

وقبل البدء بمناقشة ىذه االسئمة  من ذاتيا لتحسين ظروفيا بصورة عامة؟ مشاركتيا نابعة
المطروحة البد ان نعمم ان الوعي الثقافي ليس نتاج لنشاط تعميمي وانما ىو مرتبط ارتباط ديناميًا 

   .(3)وثيقًا بالحياة االجتماعية التي تحدد وتوضح لممرأة  موقعيا االجتماعي

النوعي الكامن في صورتيا وتصورىا لنفسيا وعالقتو باآلخر وفيميا فيأتي وعي المرأة        
  .(4)ألوضاعيا وحقوقيا وواجباتيا متأثرة بثقافة مجتمعيا

                                                 

 .103 –100، ص1991، االىمية لمنشر والتوزيع، بيروت، 4ىشام شرابي: مقدمات لدراسة المجتمع العربي، ط - 1
 .261 -260، ص1990عبد الحميم الزيات: سيسيولوجيا  بناء السمطة، االسكندرية،  - 2
 .106 -104شرابي: مقدمات لدراسة المجتمع العربي،  المصدر السابق، ص ىشام - 3
عبد الباسط عبد المعطي: في الوعي الزائف لممرأة الخميجية، مؤتمر المرأة والتنمية في الثمانينات، الكويت،  - 4

 .723، ص1982، 2المجمد
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الن االفكار والتصورات السائدة والرائجة حول المرأة تغذييا عممية التنشئة االسرية والتعميم      
تحممو من انماط سموكية ىي انعكاس لمواقع  المرأة في المجتمع العربي بما  والجيات االعالمية.

االجتماعي بكل مشاكمو، وانعكاس لثقافة المجتمع الذي جعميا غير قادرة عمى المشاركة في 
التغير بسبب ما يسيطر عمييا من ثقافات واعراف وتقاليد فال يمكنيا ان تخون ثقافة المجتمع 

 .(1)الذي تعيش فيو

مرأة يكون عن طريق التغير االجتماعي واالقتصادي اال ان وعمى الرغم من تغير وضع ال      
  .(2)ىذا التغير ال ينعكس في افكار افراد المجتمع وانظمتيم الحياتية اال بشيء بسيط جداً 

والمرأة في المجتمع العربي تكون نظرتيا الى نفسيا عمى انيا كائن تابع لمرجل، فيي حبيسة      
العالم، وفي بعض االحيان نرى انيا ال تدرك من العالم اال  نفسيا تجسد االنسان المنعزل عن

النقطة التي تتحرك من خالليا، وىي ال تزال في عزلة نسبًة عن التطور االجتماعي، ىذه العزلة 
سببيا سموك المجتمع الذي يحدد دور المرأة ضمن انماط معينة، فمكانة المرأة تكون في انجاب 

 .(3)ل ويحاول المجتمع تعميم انسانية ىذه المكانة عمى محدوديتيااالطفال والقيام بأعمال المنز 

اما نظرة الرجل الى المرأة ووعيو بقدراتيا ومكانتيا، فنالحظ ان الرجل الذي يمثل مكانة     
اجتماعية كبيرة في المجتمع يتحدث عن المرأة ودورىا وكيفية دمجيا في عممية التنمية حتى اذا 

وسموك رجل العشيرة وىنا تكمن مشكمة المتعممين والمثقفين انفصام بين دخل منزلو يتصرف بعقل 
 .(4)النظرية والتطبيق

 

                                                 

 .369السابق، صامال سميمان العبيدي: الثقافة السياسية لممرأة العربية، المصدر  - 1
، مركز دراسة الوحدة العربية، 5، العدد2فريدة النقاش: ىموم المرأة العربية، مجمة المستقبل العربي، السنة - 2

 .155، ص1979بيروت، 
 .10، ص1976االتحاد العام لنساء العراق: المرأة والبناء، لجنة الثقافة واالعالم، بغداد،  - 3
 .20، صنفسو: المرأة والبناء،  المصدر االتحاد العام لنساء العراق - 4



السياسية لممرأة في المجتمع المشاركة واقع ومعوقات : الثالثالفصل الدراسة النظرية : –الباب األول 
 العراقي

 
 

45 

 

وىنا يتأكد ان قضية التغير والتجديد في المجتمع العربي ال يمكن ان تنجح اال اذا تم اعادة       
سس المساواة صياغة الروابط والعالقات االجتماعية بين االنثى والذكر) الرجل والمرأة( وارساء ا

من  .(1)بينيما، وعمى الرغم من مشاركة المرأة في مجاالت مختمفة مازالت اماميا عوائق متعددة
اىميا وعييا بذاتيا الذي يعد الطريق المعبد الذي يوصميا الى المشاركة في الحياة العامة مما 

ذا ما حدث تغير في يولد عالقة تفاعمية بين تغير دورىا والوضع الثقافي واالجتماعي العام، فإ
الواقع االقتصادي او الثقافي او االجتماعي فأن ذلك سيحدث تغير في دور المرأة ومكانتيا ومن 

  .(2)نظرة المجتمع

وىنا يمثل وعي المرأة عامل ميم في احداث تجديد في المجتمع ويعد دور ومكانة المرأة      
لذلك ان المشكمة التي يجب ان تناقش ىي  االجتماعية مؤشرًا لممستوى الثقافي لممجتمع وتمدنو.

وعي المرأة في المجتمعات الشرقية بذاتيا وبمحيطيا االجتماعي، فوعي المرأة االجتماعي ىو ما 
ويتم تعزيزه من خالل المفاىيم الثقافية السائدة  .(3)يعكسو الواقع االجتماعي والثقافي الذي تعيشو
دور المرأة رغم خروجيا لمعمل اال ان ىذه المشاركة في المجتمع التي يتأكد عن طريقيا تحديد 

يغفميا نظام قائم من القيم التي انعكست عمى المرأة بصورة سمبية معطمة دورىا الفاعل  المجتمعية
في المجتمع، باإلضافة الى التنشئة االسرية لكون االسرة النواة االولى التي ليا تأثير كبير في 

م المدرسة( ووسائل االعال)تكوين شخصية الفرد وانماطو السموكية وتمتد الى المؤسسة التعميمية
  .(4)التي تؤكد ان صورة المرأة زوجًة وأم وربة بيت وتغفل مشاركتيا السياسية

                                                 

مركز الوثائق والدراسات االنسانية: ندوة قضايا التغير في المجتمع القطري في القرن العشرين، جامعة قطر،  - 1
 .54، ص1991

، 22سعيدة الرحموني : المرأة والمشاركة السياسية في تونس، مجمة المستقبل العربي، السنة - 2
 .109، ص1999ات الوحدة العربية، بيروت، ،مركز دراس250العدد

عواطف عبد الرحمن: صورة المرأة الخميجية في الصحافة الخميجية، مؤتمر المرأة والتنمية في الثمانينيات،  - 3
 .642 -640ص ،1990 الكويت،

، 257العدد ،23جواد الشقوري: المرأة بين سمطة الواقع وسمطة االيديولوجيا، مجمة المستقبل العربي، السنة - 4
 .271، ص2000مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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وىذا ينطبق عمى النساء االميات وحتى المتعممات ارثًا ثقافيًا ال يمكنين المقاومة حتى لو     
وينتج من ىذا صراع بين القيم التقميدية التي تحدد دور المرأة وتيميشو والقيم  .(1)ارادن ذلك

يثة التي تؤكد مشاركة المرأة في مختمف مجاالت الحياة مما يسبب صراع االدوار لدى المرأة الحد
 بين اثبات وجودىا وحريتيا وبين ادوارىا التقميدية والتزاماتيا االسرية.  

وىنا يظير لنا ان مفيوم المرأة لذاتيا مفيوم زائف الن غالبية النساء شاركن في العمل في      
ة وىن غير واعيات بالحقوق والقدرات والواجبات الخاصة بين، اذ يعتقدن مجاالت مختمف

وىذا يؤكد عمى عدم الفيم والوعي  .(2)مشاركتين ليست اال زيادة دخل االسرة واستمراريتيا
 الموضوعي لحقوق المرأة في التعميم والعمل والمساواة وحق االختيار.

فيو المرأة وتحديد الواقع السياسي واالقتصادي  يعود عدم الوعي الى غمق المجتمع التي تعيش   
الخاص بالمرأة ثم االنفتاح الذي منحيا نموذجًا واحدًا من التغير "نموذج المرأة المستيمكة"، ان 
النساء في المجتمع العربي يتمثمن بصورتان يعيشان معًا " صورة المرأة االعالمية ذات الوعي 

تكون لترضى  ظواىره وافكاره، وصورة المرأة التي يجب انالمزيف المرتبطة بالعالم الغربي في 
 .(3)مجتمعيا ومقبولة من افراده وىذه الصورة الثانية تتكون من ممنوعات الصورة االولى"

ان عمل المرأة من الشروط الضرورية الواجب توفرىا لتحريرىا وتطورىا االجتماعي       
وارىا ومسؤولياتيا داخل المنزل وخارجو مما اثر والسياسي واالقتصادي والذي يؤدي الى تعدد اد

سمبًا في الوعي الثقافي ليا فيي تعود متعبة ومرىقة من العمل خارج المنزل )العمل الوظيفي( 
لتبدأ العمل في المطبخ ومن ثم العناية باألطفال، حيث ان النساء العامالت دائمًا يتميزن بالقمق 

  .(4)النفسي المستمر

                                                 

 .275، صالسابقجواد الشقوري: المرأة بين سمطة الواقع وسمطة االيديولوجيا، المصدر  - 1
 .54،ص1989ىدى محمد قناوي: دراسة اتجاىات المجتمع نحو المرأة، القاىرة،  - 2
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 3حركة الوحدة العربية، طثريا احمد عبيد: مؤتمر المرأة ودورىا في  - 3

 .258 -257، ص1993
 .14،  المصدر السابق، ص1975بشرى البستاني: المرأة وعام  - 4
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ذلك لم يظير تحررىا الفكري والثقافي والنفسي متى قرأت جريدة اليوم، متى ومن خالل      
تصفحت المجالت، اي فمم تاريخي او سياسي شاىدت في اي موضوع ثقافي تناقشت؟)ال شيء 

وعودة الرجل من العمل الوظيفي تختمف اختالفًا جذريًا عن المرأة" يتناول طعامو جاىزًا  من ذلك(
  .(1)ل ليشارك في خضم السياسة واالجتماع مع الرجال وحدىم"ويقرأ ويخرج من المنز 

ان الفروق بين الجنسين يتم دعميا من المتغيرات الثقافية واالجتماعية انفة الذكر التي تعتبر    
ذات تأثير رئيسي في تكوين الشخصية، فتكون نظرة النساء لذاتين نتيجة طبيعية لتمك المتغيرات 

ن فقدان الوعي السياسي جتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا، فين يعاننن مالتي تؤدي الى تحررىن ا
حيث يغمب عميين الشعور بانتمائين الى االسرة عمى الشعور الى مجتمعين االكبر،  والثقافي،

وان المرأة التي تتمتع بحقوقيا السياسية وتطالب بيا أمرًأ ميمًا لتحقيق ذاتيا لتصبح فردًا فعااًل في 
ية واالجتماعية" ىي المرأة التي تمتمك الوعي والثقافة وىي ال تمثل القطاعات الحياة السياس

( في دراستو بين Mertonوبيذا يتحدث )روبرت ميرتون .(2)الواسعة من النسوة في المجتمع"
الفرص المتاحة والتطمعات المحدودة امام المرأة " فيذىب الى ان المرأة تفوق الرجل في ميميا 

ات االسرية والوالء لمجماعة المحمية اكثر من والئيا لمفئة المينية التي تنتمي لممحمية والعالق
  .(3)الييا، ومن ثم فأن المرأة محدودة الطموحات"

وعمى ىذا االساس صنفت المين وفقا لتباين النوع االجتماعي )الجنس( اذ توجد مين      
في مينة معينة لجنس واحد فان خاصة بالنساء لكثرة تواجد النساء فييا، وعندما يحدث ىذا 

 .(4)المكانة المينية لمجنس الثاني تكون محط االنظار لقمة عدد الجنس االخر فييا

                                                 

 .15،  المصدر السابق ، ص1975بشرى البستاني: المرأة وعام  - 1
داد الدولية حول حقوق االنسان والمرأة، مثال صبري جاسم: المرأة العربية كيف تنظر الى نفسيا، ندوة بغ - 2

 .367، ص1999، دار الحرية لمطباعة، 1995سبل مواجية التحديات 
، 1992، 31،العدد8مجمة شؤون اجتماعية، السنة، لممرأة اعتماد محمد عالم: االسرة والتنشئة المينية - 3

 .46ص
 .48، ص نفسواعتماد محمد عالم: االسرة والتنشئة المينية،  المصدر  - 4
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وبيذا تؤدي تقسيم االدوار ومفاىيم القوة بين الرجل والمرأة دور ميم في ميل المرأة لالىتمام     
في مواقع اتخاذ القرار بالجماعات المحمية وميل الرجل الى احتالل وظائف عميا ومشاركتو 

 والعمل السياسي.

واكدت العديد من االبحاث التي تناولت دراسة المرأة ورؤيتيا لذاتيا انسانًا فعااًل في العممية    
السياسية، ومن خالل التحميل االحصائي لتمك الدراسات تبين ان نصف العينات ترفض المشاركة 

يذية واقتصار العمل السياسي عمى الرجال فقط وعمى في السمطات التشريعية او القضائية او التنف
 .(1)النساء العمل في البيت، وىن يعتقدن بأن العمل السياسي ال يؤثر سمبًا او ايجابًا في حياتين

وىذه النظرة السمبية لذاتيا وبالذات جنسيا وعدم الثقة بنفسيا وان تكون مؤثرة في الحياة    
تماعية وثقافية طويمة تبدأ منذ والدتيا تقوم  بتحديد دورىا في االجتماعية ىي نتيجة لمتغيرات اج

الحياة.  ان المرأة المتعممة فمن الطبيعي وعييا السياسي يرتبط بمستوى تعميميا، اي كمما كان 
المستوى التعميمي لممرأة مرتفع يرتفع وعييا السياسي، وبالرغم من ذلك فان مشاركة المرأة في 

محدودة وذلك لعدة اسباب ىي التقاليد والعادات وثقافات المجتمع ودور العممية السياسية تظل 
ومع كل ىذا وبعد دخول المرأة الى الجامعة ومشاركتيا  .(2)الرجل الذي ما يزال يفوق المرأة

بالوظائف العامة ىل حرر عقل المرأة؟ والجواب ىنا ان عدد كبير من النساء المتعممات 
مما يؤكد ان اعتقادىن بالحياة السياسية  .(3) لعممية والمينيةمتحررات ظاىريًا في حياتين ا

 والعامة مازال ضعيفًا.

 

 

                                                 

 .369مثال صبري جاسم: المرأة العربية كيف تنظر الى نفسيا، المصدر السابق، ص - 1
اسماعيل عمي سعد: اتجاىات الشباب المصري نحو العمل السياسي، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  - 2

 . 77، ص1982
 .9 -8،ص1973الحقيقة، بيروت،  ، دار1سموى الخماش: المرأة العربية والمجتمع العربي المتخمف، ط - 3
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ان المرأة التي عمى مستوى من التعميم مازالت تناقض الكممة والممارسة، اذ توجد نقاط        
تدل عمى دورىا السمبي في تدعيم الوعي الزائف بالمرأة وىي تكشف عن المطالبة بمجموعة 

ت ومواقف دون االسيام الفعمي في تنفيذ ىذه المواقف، فيي تموم اساليب التنشئة االسرية اجراءا
التي تعمل عمى تطبع االطفال عمى قيم تمايز بين الجنسين يكون ليا تأثير سمبي في مشاركة 

اذا كان ىذا حال المرأة  .(1)المرأة في العممية السياسية، ولكن نجدىا مشتركة فييا داخل االسرة
 لمتعممة والمثقفة في مجتمعنا فما ىو حال غير المتعممة "االمية"؟ا

واذ نظرنا الى ثقافة المرأة السياسية نجد انو يتطابق مع ما قالو كل من )الموند وفيربا( " في      
ما اسموه بالثقافة السياسية الضيقة او المحمية اذ يتسم الفرد في ىذا النوع من الثقافة بقمة 

    .(2)"يق المدارك الفكرية الخاصة بمجتمعو وعدم وضوح الوعي بأمور السياسةالمعمومات وض

فالثقافة تعني التأمل والتبصر العقمي في الفعل االجتماعي والسياسي ال وجود ليا في حياة      
وان ىذه الصورة لموعي الثقافي والسياسي لممرأة في مجتمعنا العربي ليا ارتباط وثيق  .(3)المرأة
ان الرجل في مجتمعاتنا الشرقية ال زال يطغى عمى سموكو العقل التقميدي او البداوة  ر.باآلخ

النفسية وىي ما تطبع العالقة االجتماعية بين افراد المجتمع، لذلك فأن محنة المثقفين في 
فالرجل ييرب من  .(4)مجتمعنا اجتماعية جذورىا موغمة في التاريخ واغراضيا ظاىرة في الحاضر

 .(5)اما الى الماضي او الى محاكاة ثقافة االخرواقعو 

                                                 

 .724عبد الباسط عبد المعطي: في الوعي الزائف لممرأة الخميجية،  المصدر السابق، ص - 1
2  - Michel Tompson and other, cultural theory, west view press, San Francisco, 
1990, P85. 

، دراسة في نشأة المثقف وسوسيولوجيتو، مجمة عبد القادر عرابي: ازمة المثقف العربي المحنة الدائمة - 3
 .28، ص1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 196، العدد18المستقبل العربي السنة 

، مجمة المستقبل العربي، 1991عادل سالمي: تقرير عن ندوة نحو نظام ثقافي عربي جديد تونس  - 4
 .161، ص1992ة، بيروت، حزيران، مركز دراسات الوحدة العربي160، العدد15السنة

، 1995محي الدين الالذقي: تأمالت اولية في مالمح النظام الثقافي العربي الجديد، مجمة الشرق االوسط،  - 5
 .65ص
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باإلضافة الى ان النساء في وقتنا الحاضر يعصرىن مشكالت الحياة اليومية فتكون احد        
الشرائح الذين ليس لدييم اىتمام باألمور السياسية وال يمتمكون وعي سياسي فتكون فريسة لمتغرب 

Alienation(1). ء وعييا بأن المكتسبات السياسية التي حصمت عمييا فيي تشعر باالغتراب ازا
 .(2)ىي مجرد مكتسبات شكمية

ان مشاركة المرأة في العممية السياسية تتطمب منيا درجة من الوعي السياسي والذي يعني       
تصور كامل  لمفرد بالواقع المحيط بو حقيقة كمية مترابطة العناصر وليس وقائع منفصمة ال 

باإلضافة الى تخطي الفرد خبرات جماعتو الصغيرة ليتفاعل مع خبرات ومشكالت يجمعيا رابط، 
 .(3)المجتمع السياسي الكمي

ان وعي الفرد لذاتو وبالبيئة االجتماعية التي تحيط بو يزداد وضوحًا كمما تعمق في       
   .(4)مشكالت المجتمع العامة وكمما زاد وعيو السياسي

 الجانب الديني:خامسًا: 

من المواضيع األكثر اىمية التي شغمت عدد كبير من الكتاب والمفكرين الداعين الى        
حقوق المرأة والباحثين عن حريتيا وحقوىا ىو المرأة وحقوقيا السياسية في االسالم، وازداد  
الحديث عن ىذه  القضية منذ بدايات القرن العشرين الى وقتنا الحاضر، والتي ال تزال ىي من 

  .(5)ايا الميمة في نظر ىؤالءالقض

                                                 

، 6جالل عبداهلل معوض: ازمة المشاركة السياسية في الوطن العربي، مجمة المستقبل العربي، السنة - 1
 .1983عربية، بيروت، ، مركز دراسات الوحدة ال55العدد

 .156فريدة النقاش: ىموم المرأة العربية،  المصدر السابق، ص - 2
 .114جالل عبداهلل معوض: ازمة المشاركة السياسية في الوطن العربي،  المصدر السابق، ص - 3
معة محمد احمد السامرائي: الثقافة واثرىا في بناء الشخصية االنسانية، مجمة  كمية اآلداب، الجا - 4

 ،577، ص1989، مطابع التعميم العالي، بغداد، 17المستنصرية، العدد
نادية عمراني: موقف الشريعة االسالمية من مشاركة المرأة السياسية، مجمة جبل حقوق االنسان، العام  -5

 .81، ص2017، مركز جيل البحث العممي، 17الرابع، العدد
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اقع ان الشريعة االسالمية " ثورة اجتماعية انسانية نقمت االنسان من واقع متخمف الى و     
من مبادئ واسس تقوم عمى منيج التوحيد ومبادئ العدالة  انساني حضاري، وذلك بما أرست

ينية والسياسية وصون كرامة االنسان محققًا بذلك نقمة نوعية في مختمف المجاالت الد
  .(1)واالجتماعية"

ان نظرة االسالم في عمل المرأة في المجال السياسي تختمف عما ينظر اليو الغرب، حيث     
ركزت النظرة الغربية عمى عوامل اساليب التأثير عمى صنع القرار لتحقيق تفاعل مصالح الفئات 

رار السياسي، لكن النظرة االسالمية االجتماعية المختمفة، ومنيا مصالح النساء، لتحقيق االستق
تجعل من المصمحة الشرعية مناط العممية السياسية والمجتمع ىو الفاعل الرئيسي والمؤسسات 
تكون  اداة من اجل تحقيق العممية السياسية، ان العمل في المجال السياسي في النظرة 

ضافة ان نظرة االسالم تبين االسالمية ليس لو االرتباط بالقانون وانما يرتبط بالشريعة، باإل
العالقة بين الكفاءة والوظيفة " فالكفء احق بالمنصب أيًا كان جنسو"، ان ما يتعمق بعمل النساء 

 :(2)ن اآلراء انقسمت الى اتجاىين ىمافي المجال السياسي وفقًا لممفيوم الحالي ا

بيات تأييدًا اتجاه مؤيد يجد في اقوال الرسول)ص( وافعالو ومواقف الصحابة والصحا -1
 لموقفو.

 اتجاه معارض لمشاركة المرأة في العممية السياسية معتمدًا عمى المواقف التاريخية.  -2
لقد ذىب عدد من فقياء المسممين الى الوقوف بوجو مشاركة المرأة في العممية السياسية     

مف الميام ")من امامة كبرى ووزارة وادارة مصالح الحكومة وأمارة ومجمس شورى وقضاء ومخت
 .(3)التي تنطوي عمى مسؤوليات خطيرة(" وأيدوا ما ذىبوا اليو باألدلة التالية

: قولو تعالى " الرجال قوامون عمى النساء بما فضل اهلل بعضيم عمى من الكتاب -1
واستدلوا بيذه اآلية عمى ان اهلل سبحانو وتعالى   .(4)بعض وبما أنفقوا من امواليم "

                                                 

 .81، صالسابق مشاركة المرأة السياسية، المصدر نادية عمراني: موقف الشريعة االسالمية من - 1
 .140، ص2010، دار النشر والتوزيع، عمان، االردن، 1عمي يوسف: حقوق االنسان في ظل العولمة، ط - 2
 . 140، صنفسو عمي يوسف: حقوق االنسان في ظل العولمة، المصدر  - 3
 .34سورة النساء: اآلية - 4
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البيت فكيف بيا اذا اصبحت قوامة عمى جميع بيوت جعل القوامة لمرجل في 
المسممين، وىنا عمى النساء يجب عميين ان يقنتن ويستقرن في بيوتين عماًل بقولو 

  .(1)تعالى " وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاىمية"
السياسي فاآلية الكريمة تدعو النساء الى عدم التبرج واالختالط بالرجال، والعمل في المجال      

 .(2)يفرض االختالط والتعامل معيم، وىذا ما نيت عنو اآلية القرآنية
: ان ما ورد في الحديث النبوي الشريف " لن يفمح قوم ولوا أمرىم نسائيم"، من السنة -2

بحسب رأي من يذىب بعدم جواز عمل المرأة في المجال السياسي، ان الحديث 
ن المرأة بطبيعتيا تمتمك عاطفة مما اعاله يمنع المرأة تولي اي منصب حكومي، ا

  .(3)يؤدي الى اضعاف عزيمتيا في صنع القرار الحاسم
اما اصحاب الرأي االخر وىو الدفاع عن احقية المرأة بالمشاركة في العممية السياسية         

ويستندون في ذلك الى التاريخ االسالمي بدايًة من بداية الدعوة االسالمية، حيث ان عدد من 
لنساء ىاجرن الى الحبشة وكان الرسول محمد)ص( " يستشير حتى المرأة فتشير عميو بالشيء ا

 :(4)وقد استند ىؤالء في بيان موقفيم الى ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية فيأخذ بو"

 

 

 

 

                                                 

 .33سورة االحزاب: اآلية - 1
، 2001اعمر يحياوي: الحقوق السياسية لممرأة في الشريعة االسالمية والقانون الدولي، دار ىومة، الجزائر،  - 2

 .44ص
، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات 1نيى القاطرجي: المرأة في منظومة االمم المتحدة رؤية اسالمية، ط - 3

 .440، ص2006والنشر والتوزيع، بيروت، 
 .440، صنفسو المرأة في منظومة االمم المتحدة رؤية اسالمية، المصدر نيى القاطرجي:  - 4
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قولو تعالى: " ولين مثل الذي عميين بالمعروف ولمرجال عميين درجة من الكتاب:  -1
قال االمام محمد رشيد رضا في ىذا الموضوع " ىذه كممة جميمة  .(1)حكيم" واهلل عزيز

جدًا جمعت عمى أيجازىا ما ال يؤدي بالتفصيل اال في سفر كبير، فيي قاعدة كمية 
ناطقة بأن المرأة مساوية لمرجل في جميع الحقوق اال في أمرًا واحدًا عبر عنو قولو 

ة مفسرة بقولو تعالى )الرجال قوامون عمى تعالى)ولمرجال عميين درجة(،وىذه الدرج
وقد احال في معرفة ما لين وما عميين عمى المعروف بين الناس في , النساء(

ومعامالتيم في أىمييم وعقائدىم وآدابيم وعاداتيم، فيي الجممة التي تعطي  معاشراتيم
مطالبتيا الرجل ميزانًا يزن بو معاممتو لزوجتو في جميع الشؤون واالحوال فاذا ىم ب

وكذلك قولو تعالى " والمؤمنون  .(2)بأمر من االمور يتذكر انو يجب عميو مثل ذلك"
ويظير في  .(3)والمؤمنات بعضيم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينيون عن المنكر"

ىذه اآلية الكريمة ان مبدأ الوالية بين المؤمنين والمؤمنات بعضيم من بعض، وىنا 
الرجال والنساء شركاء في سياسات المجتمع، وان كل من  اآلية الكريمة تؤكد ان

السمطة التشريعية والتنفيذية والقضائية اال ىي من مبادئ األمر بالمعروف والنيي عن 
المنكر بالتشريع واالجتياد في التعرف عمى االحكام واالخرى بالفصل في الخصومات 

 .(4)واخرى لمتنفيذ وااللزام
 
 
 
 

                                                 

 .228سورة البقرة: اآلية - 1
، جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1اسميان قصور: المرأة وحقوقيا السياسية في الفقو االسالمي، ط - 2

 .74، ص2012
 .71سورة التوبة: اآلية - 3
 .75، ص السابق، المصدر لسياسية في الفقو االسالمياسميان قصور: المرأة وحقوقيا ا - 4
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ث النبوية الشريفة التي استند الفقياء الذين يدافعون عن من االحاديمن السنة:  -2
مشاركة المرأة في الحياة السياسية ىي التي ليا عالقة بجواز امان المرأة في أيام 

اء في قولو" المسممون الحرب والسمم واقرار الرسول محمد)ص( الحقوق السياسية لمنس
وال  عمى من سواىم م وىم يدٌ اىُ عمييم أقص ويرد  ىم ويسعى بذمتيم أدناىم تتكافأ دماؤ 

"، من خالل االحاديث النبوية الشريفة تم ُيقَتل مسُمم بكافٍر وال ذو عيٍد في عيده 
استدالل اصحاب ىذا االتجاه الى جواز امان المرأة، فقد نقل ابن المنذر" ان المسممين 

رار أجمعوا عمى صحة اجارة المرأة وأمانيا"، وان الرسول محمد)ص( أكد عمى إق
وكذلك بايع الرسول محمد)ص(  حقوقيا السياسية بإجازتو االمان ليا في السمم والحرب

وفد االنصار في بيعة العقبة الثانية وكان بينيم امرأتان، ومن خالل ىذه البيعة المرأة 
شاركت بعيد سياسي عمى نفسيا وامواليا لمدفاع عن الدين االسالمي وىذا دليل عمى 

  .(1)السياسية مشاركتيا في الحياة
نكتفي باإلشارة ان االسالم اكد عمى المساواة بين الرجل والمرأة في المسؤوليات العامة، وال       

يوجد في االسالم ما يبرر العمل عمى اقصاء النساء الذين يشكمن نصف المجتمع عن دوائر 
قدًا واصالحًا المشاركة في المؤسسات العامة وتوجو اىتماميا ناحية اصالح ادوات الحكم ن

 واقتراح القوانين.

 

 

 

 

 

                                                 

عبد الحميد االنصاري: الحقوق السياسية لممرأة في االسالم، حولية كمية الشريعة والدراسات، العدد الثاني،  - 1
 . 336، ص1986جامعة قطر، 
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 المعوقات القانونية والسياسيةسادسًا: 

في العراق وبعد قيام ثورة العشرين اخذ البريطانيين المجوء الى سياسة ارضاء الثوار من       
خالل تنفيذ بعض مطالبيم والعمل عمى الغاء االدارة المدنية وتأسيس وزارة مؤقتة تشرف عمى 

 تأسيسي ميمتو تعين ممك لمعراق وكتابة الدستور، وتم تتويج الممك فيصل االول  تأسيس مجمس

، ومن اولى الميمات التي قام بيا المجمس التأسيسي اقرار 1921أب  23ممكًا عمى العراق في  
  .(1)( ابواب10، الذي كان يتكون من مقدمة )1925الدستور سنة 

رأة فيو، اال اننا نممس بعض الحقوق البسيطة والخجولة وعند قراءتنا لمدستور ال نجد كممة الم   
( منو والتي 7في ىذا الدستور من غير االشارة بشكل مباشر الى المرأة ومنو ما جاء بالمادة )

نصيا" ان الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل وال يجوز القبض 
ل مسكنو" وبشكل عام كانت مواد الدستور تنص عمى عمى احدىم او توقيفو او اجباره عمى تبدي

ان "االسالم دين الدولة وحرية القيام بشعائره المألوفة في العراق عمى اختالف مذاىبو محترمو ال 
عمى اساس النوع ُتمس، وتضمن لجميع سكان البالد حرية االعتقاد التامة" وان المساواة 

حن حقوقين السياسية، وظمت المرأة العراقية لم تتحقق فاإلناث لم يمن االجتماعي)الجنس(
محرومة من المشاركة في العممية السياسية وبالخصوص حقيا في االنتخاب، وىنا تم حصول 

( 4في حقبة العيد الممكي )  .(2)الرجل حسب القوانين ان يكون ناخبًا ومنتخبًا من دون المرأة
، )الثالث( 1946م، )الثاني( في عام 1925قوانين لتوضيح آلية انتخاب النواب )االول( في عام 

م، وما يميز القوانين االربعة اعاله 1956م، )الرابع( في عام 1952مرسوم بقانون صدر سنة 
ىي عدم تطرقيا ال من قريب او بعيد لحق المرأة او مشاركتيا في العممية السياسية في ذلك 

 .(3)الوقت

                                                 

  .53, ص5555مطبعت الخيراث, بغذاد,  رعذ ناجي الجذة: التطوراث الذستوريت في العراق, -5

 .25،  صنفسورعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، المصدر  - 2
،منشورات مكتبة 1موقف جماعة االىالي  منيا، ط 1946 -1925حسين جميل: الحياة النيابية في العراق  - 3

 .59 -52، ص1983المثنى، بغداد، 
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كة المرأة في العممية السياسية وبيان حجم تمثيميا تعد القوانين النافذة عاكسًة لمستوى مشار     
السياسي، وتعد القوانين الدستورية ىي معيار تطور االناث في مجال حقوق االنسان بشكل عام 

 وحقوق المرأة بشكل خاص.

" نرى ان تمثيل المرأة 1925ومن خالل قراءة سريعة " لمقانون العراقي االساسي لعام     
، غائبة من القانون العراقي االساسي الذي يفترض بو انصاف فئات كمصطمح وكحقوق وكفكر

المجتمع العراقي بكافة شرائحو المختمفة وخاصًة المرأة، ويتضمن اقصاء النساء عن ممارسة 
" 1946حقوقين في االنتخاب والترشيح، وتم تأكيد ىذا االقصاء في " قانون انتخاب النواب لعام 

ل عراقي من الذكور اكمل العشرين من عمره ودون اسمو في سجل الذي نص عمى " يعد ناخبًا ك
 .(1)االنتخابات"

م في 1956(  لعام 53وتم تأكيد ذلك من خالل قانون انتخاب مجمس النواب رقم )        
( " الناخب كل عراقي من الذكور اكمل العشرين من عمره وسجل اسمو في قوائم 2المادة)

حصمت المرأة عمى حق تقمدىا لموظائف العامة قبل ان تمنح حق  م1959وفي عام  .(2)الناخبين"
اما في دول الخميج اكد الدستور  .(3)الترشيح واالنتخاب، حيث في نفس العام تم تعين اول وزيرة

( عمى " ان باب الوظائف مفتوح لجميع 35م في المادة )1976المؤقت لدولة االمارات لعام 
نيم في الظروف وفقًا ألحكام القانون" اال ان ظل تقمد المرأة المواطنين عمى اساس المساواة بي

م حيث تقمدت "السيدة لبنى القاسمي 2004االماراتية لموظائف العامة غائبًا حتى تشرين الثاني 
  .(4)منصب وزارة االقتصاد والتخطيط"

                                                 

 .240، صسابقالمصدر ال، التطوراث الذستوريت في العراقرعد ناجي الجدة:  - 1
عبد الجبار احمد عبداهلل وحسين توفيق ابراىيم: التحوالت الديمقراطية في العراق )القيود والفرص(، مركز  - 2

 .69، ص2005الخميج لألبحاث، االمارات، 
امل الباشا واخرون: المنتدى الديمقراطي االول لممرأة العربية، صنعاء منتدى الشقائق لحقوق االنسان،  - 3

 .189ص ، 2005
احمد جابر واخرون: المرأة العربية في المواجية النضالية والمشاركة العامة، مركز دراسات الوحدة العربية،  - 4

 .78-77، ص2006بيروت، 
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لعشرين عمى وىنا يمكن القول ان اغمب االناث في البمدان العربية قد حصمت خالل القرن ا      
حقوقين السياسية، اال ان ذلك حسب اجتياد الباحث كان وبشكل كبير نظريًا فقط، ومن 
المفارقات  التي سجمت في ىذا السياق ان معظم البمدان العربية اكدت في دساتيرىا عمى حق 
النساء في الترشيح والتصويت وتقمد الوظائف العامة، اال انيا لم تقوم بخطوات جدية وجريئة 
باستثناء عدد قميل من الدول العربية التي قامت بإصالحات قانونية جذرية في قوانين االحوال 

      .(1)الشخصية بما يوفر لممرأة حق المشاركة السياسية وشعورىا بحيز من االمان واالطمئنان

حرية عمى م "2004وما يؤكد ما ذكر سابقًا ما توصل اليو تقرير التنمية االنسانية العربية عام    
ورق" وىو يتحدث عن الحريات والحقوق ومنيا حقوق المرأة السياسية التي منحتيا الدساتير 
العربية نظريًا والتي كثيرًا ما تقيدىا التشريعات التنظيمية المتشددة، ليضيف التقرير في خالصتو 

ان التشريع  " ان الدساتير العربية تحيل الى التشريع العادي لتنظيم الحقوق والحريات، غير
العادي غالبًا ما ينجح الى تقييد الحق، بل مصادرتو احيانًا تحت ستار تنظيمو، وبيذا يفقد النص 
الدستوري رغم قصوره أحيانًا كثيرًا من جدواه ليتحول الى مجرد واجية دستورية تفاخر بيا الدولة 

، وبناًء عمى ذلك يبدو امام المجتمع الدولي، عمى الرغم من كونيا الفتو فارغة من اي مضمون"
ان دعوات االصالح التي تصدر من البمدان العربية ال تحظى باالىتمام وخاصًة في االمور التي 
تتعمق بحقوق المرأة السياسية، ودائمًا تبقى ىذه الدعوات معمقة بالخطابات البالغية من دون ان 

 .(2)تعي اىمية نوعية وجنس الديمقراطية

 

 

                                                 

نزيية زروق: تقرير اقميمي حول موقف الدول العربية من تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى المرأة  - 1
 .23ص ، 2008والسياسة، منظمة المرأة، 

مع  2006فؤاد الصالحي:  " معوقات المشاركة السياسية لممرأة اليمنية كما عكستيا االنتخابات المحمية  - 2
     :WWW.Womengateway. //http     عرض موجز لواقع المرأة الخميجية" تم تصفح الموقع

http://www.womengateway/
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م نستنتج ان ما حصل في البمدان العربية ادى الى انخفاض نسب نجاح من خالل ما تقد      
التجربة الديمقراطية وخصوصًا الديمقراطية التشاركية " والديمقراطية التشاركية ىي تعبير عن 
التحرر من قيود ووىم االحزاب والنظام البرلماني الديمقراطي الذي اصبح يسيطر عمى الساحة 

لعربية متجاىاًل االقميات والقوى الضعيفة والتي من بينيا النساء" السياسية في المجتمعات ا
 وتيميش المرأة في البمدان العربية يظير واضحًا من خالل أشكال مشاركتيا في العممية السياسية.

 :سابعًا: المعوقات العالمية

بالمعمومات  "االعالم ىو المنيج والعممية التي تقوم عمى ىدف التنوير والتثقيف واالحاطة     
الصادقة التي تنساب الى عقول االفراد ووجدانيم الجماعي فترفع مستواىم وتدفعيم الى العمل من 
اجل المصمحة العامة، وتخمق بينيم مناخًا مالئمًا يمكنيم من االنسجام والتكيف والحركة 

وعي العام والرأي السمطة الرابعة اسم يطمق عمى االعالم وذلك لتأثيره الكبير عمى ال .(1)النشطة"
العام، وىناك دوريين اساسيين لألعالم في اي مجتمع ىما" تاريخ االحداث الجارية، وتقديم 
المعمومات لمرأي العام" وبالتالي يقوم بتقريب مختمف وجيات النظر، لكن ما نالحظو ان وسائل 

العالم المعمومات االعالم تقمل تغطياتيا بما يخص المرأة واالحداث المتعمقة بيا، وال يقدم ا
الكافية لمجتمعو عن حقوق ودور المرأة في المجتمع بصورة عامة ومشاركتيا في العممية 
السياسية بصورة خاصة، وال توجد مشاركة لألعالم في االمور التي بدورىا تقوم بتقوية موقع 

ن النساء كقاعدة المرأة، كما ان اغمب الوسائل االعالمية بكافة انواعيا في العالم لم تتطرق الى ا
عامة وان المرأة ىي اول المتضررين من التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، كما ان 
االعالم دائمًا ما يتجاىل ان المرأة مستبعدة من العممية السياسية ومن عممية صنع القرار 

 .(2)السياسي

 

                                                 

 .87، ص1994االعالم: مكتبة نيضة الشرق، القاىرة، احمد النكالوي: سوسيولوجيا  - 1
 .46، ص  WWW.idea.intنساء في البرلمان بعيدًا عن االرقام، النظر الى الموقع االلكتروني  - 2

http://www.idea.int/
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االجتماعي )الجنس( والترويج واستخدم االعالم لنشر روح التحيز الذي يقوم عمى النوع      
بصورة نمطية الى مكانة المرأة، ويعمل االعالم عمى مساعدة الحكومات وافراد المجتمع وخاصة 
المجتمعات المحافظة عمى نشر فكرة " ان النساء سبب فشل السياسات االسرية، وبأنين 

اد المجتمع"، وىناك المسؤوالت عن تفاقم المشاكل االجتماعية، كالطالق ونمو الجريمة بين افر 
جانب اخر واسع االنتشار من االعالم يمثل المرأة باعتبارىا من االشياء الجميمة فالنساء " ُيعرَّفن 
وُيجس دنَّ وفقًا لجنسين، ويجعمين يتآلفن مع افكار معينة عن الجمال والجاذبية ترتبط بالقدرات 

التصورات تشجع انماط الذكورية القديمة  الجسدية لممرأة اكثر من ارتباطيا بممكتيا العقمية" وىذه
  .(1)عن " الجنس االضعف"

حيث يظير النساء موضوعات جنسية ومواطنات من الدرجة الثانية، وىنا عمينا ان نذكر       
ان االعالم يقدم لنا قصص عن نساء لين دور ومكانة في العممية السياسية لكن بشكل ضئيل 

ونجمات السينما وفن  باألزياءمن عرض المسابقات الخاصة وقميل جدًا لكنو بالمقابل يكثر 
الشباب االبدي واسراره، وىنا البد من التأكيد اذا لم تكن ىناك تغطيات اعالمية واسعة لنشاطات 
المرأة الن ذلك يساىم في ضعف الوعي العام الخاص بالمرأة االمر الذي ادى الى افتقار النساء 

االعالم االعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل في الدور الى الجميور االنتخابي، وعمى 
 .(2)والمكانة

 

 

 

 

 

                                                 

 . 47، صالسابق  نساء في البرلمان بعيدا عن االرقام، المصدر - 1
 .47، ص نفسو السابق يدا عن االرقام، المصدرنساء في البرلمان بع - 2
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 المبحث الخامس: اشكال المشاركة السياسية لممرأة العراقية.

مشاركة المرأة في العممية السياسية تبقى من اىم المحاور التي تحظى باىتمام ورصد         
ل او عالقة بالمشيد السياسي وتحوالتو كبيرين ليس ألنيا من الموضوعات التي ليا اتصا

فحسب، بل ألن الحد الفاصل الذي كان قائمًا بين تحرر النساء و تمكينين من ممارسة دورىن 
في العممية السياسية وبين تمكينين الفعمي من اختراق حاجز التعطيل، اصبح يومًا بعد يوم 

موضوع، ان الحديث عن اضعف من ان يحول دون تحقيق انطالقة حاسمة في اطار ىذا ال
موضوعات حرية النساء لم يعد موضوع بحد ذاتو، لقد حل خطاب تجاوز كثيرًا تمك االشكالية في 

لقد  .(1)الوطن العربي بصورة عامة والعراق بصورة خاصة ليدخل في تفاصيل االدوار ومعطياتو
ادة تحسين اوضاع لوحظ في بداية القرن العشرين حرص معظم الدول العربية عمى العمل عمى زي

النساء في ىياكل السمطة واالحزاب والتيارات السياسية، وذلك بمشاركتيا بالبرلمان وتسنميا 
الحقائب الوزارية والتمثيل الدبموماسي، وسنقدم في ىذا المبحث شيء من التفصيل عمى اشكال 

 مشاركة المرأة في العممية السياسية.

 اوًل: التمثيل في مجمس النواب:

% كدولة تونس التي بمغت 20بمغ حضور المرأة في البرلمانات الدول العربية بنسبة اكثر        
 25% ىذا بحسب االنتخابات البرلمانية االخيرة والتي جرت في 27,57نسبة تواجد النساء 

( مقعد وبيذا احتمت تونس 59م، وبيذه النسبة حصمت المرأة التونسية عمى )2009تشرين االول 
  .(2)ولى عربياً المرتبة اال

                                                 

 .7احمد جابر وأخرون:  المرأة العربية في المواجية النضالية والمشاركة العامة، المصدر السابق، ص - 1
، نشرة 2009مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية: االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس لعام - 2

 .10، ص2009ربية، البرلمانات الع
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%، ويعود ذلك الى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في 25,5حتل المرتبة الثانية بنسبة والعراق ي      
م وذلك 2004العراق الى نظام الحصص)الكوتا( حيث نص الدستور االنتقالي الذي صدر سنة 

  .(1)( مقعدًا اي ربع المقاعد البرلمانية81بحصول النساء عمى )

رغم من ارتفاع ىذه النسبة والتي ىي حمم كل امرأة في عدد كبير من دول العالم وبال      
بصورة عامة ودول المنطقة العربية بصورة خاصة، وىناك ناشطات سياسيات يرغبن برفع النسبة 

% من عدد المقاعد البرلمانية، وعمى رأسين الناشطة بالمطالبة بحقوق المرأة 40% الى 25من 
 .(2)ادورد" وبالتالي يصمن الى منطقة التعادل لممرأة في البرلماناتفي العراق "ىناء 

 ثانيًا: التمثيل في مجالس المحافظات:

م مع االنتخابات 2005في االنتخابات االولى لمجالس المحافظات التي تم جرت عام     
ن % من مجموع مقاعد مجالس المحافظات من الرغم م25البرلمانية، حصمت النساء فييا عمى 

عدم وجود نصوص في الدستور تنص عمى ذلك وىنا جاء دور التشريعات وخاصًة قانون 
ومنع تأثيرىا اما بسبب عدم وجود نصوص  االنتخابات الذي ضمن نظام الحصص)الكوتا(

قانونية او بنظام انتخابي كما حصل في تغير االنظمة المتعاقبة " القوائم المغمقة والدائرة الواحدة" 
أفضل نظام انتخابي لمنساء من حيث حصولين عمى المقاعد االنتخابية الى "القائمة الذي يعتبر 

المغمقة والدوائر المتعددة" الى نظام "القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة" فضال عن ما موجود من 
 .(3)فرق في توزيع المقاعد" ما بين نظام سانت ليغو او سانت ليغو المعدل"

   

                                                 

مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية: المرأة في البرلمانيات العربية، تقدم ركود ام تراجع، نشرة  - 1
 .6، ص2009البرلمانات العربية،  مارس، 

تصفح  مقعدًا في االنتخابات البرلمانية، موقع قناة العربية، تم 81عراقية يتنافسن عمى  1788محمد زىير:  - 2
   < http//WWW.alarabiya.net/articles/2010/02/27/101669.htm > 28/3/2010الموقع يوم 

وسيم حسام الدين االحمد: التمكين السياسي لممرأة العربية، دراسة مقارنة، مركز االبحاث الواعدة في  - 3
 ،164، ص2016ودية، الرياض، االبحاث االجتماعية ودراسات المرأة، جامعة االميرة نورة عبد الرحمن، السع
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وقد عممت "مفوضية  ,قيدات ليا تأثير واضح عمى حصص النساء )الكوتا(ان ىذه التع     
% 25عمى ايجاد أليات تحافظ عمى ما ال يقل عن نسبة  االنتخابات بتخويل من البرلمان العراقي

لقد كان عدد الفائزات  ،لمنساء سواء في انتخابات مجالس المحافظات او انتخابات مجمس النواب
( مقعد وبذلك قد حصمن 447( من اصل )117م )2013حافظات لعام في انتخابات مجالس الم

% من مجموع االعضاء، وىنا البد ان نذكر ان المرأة واجيت صعوبات كبيرة في 25عمى نسبة 
طرح صورتيا كمرشحة بسبب   باستطاعتياالمحافظات ذات الطابع العشائري والديني ولم يكن 

   .(1)الصورة النمطية

 ي الوزارات:ثالثًا: التمثيل ف

عانت المرأة العراقية بسبب عدم حصوليا عمى حقوقيا في تولي مناصب تنفيذية في الوزارات     
لم تكن ىناك وزيرة في العيد الممكي وظمت عمى ىذا  1921فمنذ تأسيس الدولة العراقية عام 

نصب م في العيد الجميوري االول حيث تولت السيدة نزييو الدليمي م1959الحال الى عام 
م شغمت السيدة 1970وزيرة البمديات وتعتبر اول امرأة عربية تتولى ىذا المنصب، وفي عام 

سعاد خميل اسماعيل منصب وزيرة التعميم العالي والبحث العممي، ان ىذا التمثيل في الوزارات 
ميو م  ان ما حصمت ع2003يمثل المعاناة  الذي كانت تعاني منيا المرأة العراقية، اما بعد عام 

النساء العراقيات من مناصب تنفيذية ال يمكننا القياس عمى اساس عدد الوزيرات في كل دورة 
انتخابية، التي ىي اتسمت بالتراجع من دورة انتخابية الى اخرى، حتى وصمت الى منصب وزاري 
واحد وبدون حقيبة وزارية، ومن جانب اخر فأن المرأة لم تحصل عمى المناصب السيادية في 

سة الجميورية ورئاسة مجمس الوزراء، وىذا يمثل تراجع ممحوظ في انخفاض نسبة تواجد رئا
النساء في مجمس الوزراء، وعندما يكون الحاكم ىي التوافقات البد ان يكون حضور لممرأة في 

 .(2) االجتماعات المصغرة والجانبية لمسياسيين بعيدا عن مجمس النواب او االجتماعات الحكومية

                                                 

 .164، صالسابق وسيم حسام الدين االحمد: التمكين السياسي لممرأة العربية، المصدر - 1
 .165، صنفسو وسيم حسام الدين االحمد: التمكين السياسي لممرأة العربية، المصدر السابق - 2
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ن لماذا غابت النساء عن اتفاقيات اربيل االولى والثانية وغيرىا من االتفاقات؟، " ولماذا اذ     
لم تتمكن النساء من اكمال الكتمة النسوية البرلمانية التي بإمكانيا ان تطالب باستحقاقات النساء؟ 

لوقت عماًل بمبدأ ان الحقوق والمطالب ال تمنح وانما يبذل من اجل الحصول عمييا الجيد وا
والعمل لتثبيت واقع جديد عنوانو ) ان لتمكين المرأة عبر كوتا النساء( نجاحات حصدنيا كل 
نساء العراق"، والبد ان نشير ىنا عدم تسنم اي من النساء رئاسة اي ىيئة من الييئات المستقمة 

  .(1)التي شكمت في الدولة العراقية

 (2جدول )

 (2)م.2021تأسيس الدولة العراقية الى عام  يوضح اعداد تسنم النساء منصب وزير منذ

 عدد الوزيرات الفترة الزمنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1958 -1921
1959- 1968 1 
1968- 2003 1 
2004- 2005 6 
2005- 2006 5 
2006- 2010 3 
2010- 2014 2 
2014- 2018 2 
2018- 2019 1 
2020- 2021 1 

 

 

                                                 

 .167صدر السابق، صوسيم حسام الدين االحمد: التمكين السياسي لممرأة العربية، الم - 1
  /https://ar.wikipedia.org/wikiقائمة الوزيرات العراقيات  - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 خالصة الفصل:ـ

تطورت مكانة المرأة ودورىا في المجتمع بعد ان اسيمت متغيرات عديدة بذلك، خاصًة      
تجاه اعامل االستقالل السياسي الذي بدأت الجذرية بمجيئو، فضاًل عن ذلك تغير نظرة المجتمع 

بأبنتيا الطبيبة او المرأة وتعميميا وعمميا، فأصبحت االسرة في المجتمع العربي االن تفتخر 
الميندسة...الخ، اضافًة الى ذلك سمسمة التشريعات التي وفرت لممرأة المساواة مع الرجل بدايًة 
من االسرة التي تعتبر اصغر وحدة في المجتمع وصواًل الى مشاركتيا في العممية السياسية التي 

المشاركة لجانب االول ا حفز عمييا تعميميا وعمميا. وىذه المشاركة تمثمت بجانبين ىما:ـ
بالتنشئة السياسية لمجيل الجديد وزرع القيم الدينية والوطنية في  السياسية غير المباشرة متمثمة

ذىنو، اضافًة الى مشاركتيا في مجال التدريس حيث تبين لطالبيا مبادئ ومضامين ثقافتيم، 
، والجانب الثاني مية السياسيةوبذلك تخمق جيال مؤمنًا بحقوق المرأة السياسية ومشاركتيا في العم

المشاركة السياسية المباشرة متمثمة بالمشاركة باالنتخابات العامة وعمميات التصويت، والترشيح 
لعضوية مجمس النواب وغيرىا من المؤسسات واالنخراط في تنظيمات االحزاب السياسية سواء 

الى االنتماء لمنظمات المجتمع  كانت دينية او عممانية والتدرج اليرمي في تنظيماتيا، اضافةً 
وىنا تجدر االشارة الى  المدني، واحتالل بعض النساء مواقع اتخاذ القرار في الدوائر الحكومية.

ان المرأة ال يمكن ان يكتمل عمميا بدون الرجل، فيي بدون الرجل ال تسطيع اكمال صورتيا، 
عمى اسس قوية، وىنا ال نريد ان  ومن ناحية اخرى ان الرجل من دون المرأة ال يستطيع ان يقف

تتطرف المرأة في العداء الى الرجل، حيث يجب ان تكون العالقة بينيما عالقة انسانية خالية من 
التوتر بين الرجل والمرأة عمى اساس من المساواة بين الحقوق والواجبات، ويجب عمى المرأة ان 

الحقوق وأخذ دورىا ومكانتيا المناسبة توحد جيودىا مع الرجل لتجاوز التمييز والتيميش ونيل 
وىنا البد من االشارة ان كل خطوة في قيادية ومواقع اتخاذ القرار. لموصول الى المناصب ال

عممية التنمية اماميا معوقات عديدة، وعمى ىذا االساس نطرح تساؤاًل: اذا كانت الدالئل تشير 
في العممية السياسية، فما حجم التطور  الى التطور الكمي لوضع المرأة في المجتمع ومشاركتيا

النوعي لمكانتيا  ودورىا في المجتمع المتمثل باالتجاىات المجتمعية نحوىا ونظرتيا ىي الى 
 نفسيا؟ وىل ىذا ىو التطور الذي تطمح لو المرأة؟
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 :التمهيد 
ىذا الفصل وما يتضمنو من مباحث  بداية الدراسة الميدانية, حيث من خاللو يقوم  ُيعد       

الخطوات الميمة  التي  وىي منالباحث بعرض االطار المنيجي لمدراسة واالجراءات الميدانية 
ذي يمنح البحوث تعتمد عمييا البحوث والدراسات العممية, ان االجراءات الميدانية بمثابة اليواء ال

والدراسات الحياة وتحويميا من مجموعة اعمال نظرية سبق التوصل الييا في الظاىرة المدروسة 
الى كتابة ما يحدث في تمك الظاىرة ضمن مجاالت زمانية ومكانية وبشرية وفق منيج عممي 

 يظير نتائج محددة بأرقام ترسم صورة واقعية لتمك الظاىرة.

الطار المنيجي لمدراسة المبحث االول والذي تضمن: نوع الدراسة وتناولنا في فصل ا    
ومناىجيا وفرضياتيا, والمبحث الثاني: مجاالت الدراسة وتصميم العينة االحصائية وادوات جمع 

الوسائل االحصائية اخيرًا البيانات, والمبحث الثالث: تبويب البيانات االحصائية وتحميميا و 
 المستخدمة في الدراسة. 
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 وفرضياتها.المبصث االول: نوع الدراسة 

 (:Type Of Researchاواًل: نوع الدراسة )

عد دراستنا) المعوقات الثقافية لمشاركة المرأة في العممية السياسية ـ دراسة ميدانية في تُ       
من الناحية م واقع المرأة يمدينة الكوت( من الدراسات الوصفية, ألنيا تقوم بتوضيح وتقي

السياسية, في ضوء تفسير وتحميل المتغيرات والتحوالت السياسية التي حدثت في المجتمعات 
 الحديثة.

. لظاىرة (0)والدراسة الوصفية تعرف" بأنيا صيغة بحثية تستيدف الوصف الكمي والكيفي      
تفسيرىا معينة او موقف غمبت عمية صفة التحديد, وتعتمد عمى جمع الحقائق وتحميميا و 

الستخالص دالالتيا, وتصل عن طريق ذلك الى اصدار تعميمات بشأن الموقف او الظاىرة 
 ."(2)المدروسة

 : (The Hypotheses Of Resesarch)دراسة: فرضيات الانياً ث

ُيعرف الفرض " بأنو تخمين عن أوجو العالقة بين متغير ومتغير اخر, او بين      
غيا ويتبناىا الباحث لشرح ما يالحظو من الظواىر مجموعة من المتغيرات التي يصو 

 .(3)والوقائع ليكون ىذا الفرض مرشدًا لو في الدراسة"
التي توضع لحل  المؤقتةاو التفسيرات  المؤقتةوتعرف الفرضيات " بأنيا الحمول      

مشكمة الدراسة, كما تعني االجابة المحتممة ألسئمة الدراسة بحيث تمثل عالقة بين 
 .(4)ين او اكثر ىما متغير مستقل ومتغيرات تابعة"متغير 

                                                 

, دار مكتبة 0ناىدة عبدالكريم حافظ: من الميثولوجيا الى العمم, دراسة في مناىج عمم االجتماع, ط - 0
 .56, ص2102البصائر, بيروت, 

 .098, ص0997 صدر السابقالمعبدالباسط محمد حسن: اصول البحث االجتماعي,  - 2
 .021, ص2111محمد عبد الحميد: البحث العممي في الدراسات االجتماعية, عال لمكتب, القاىرة,  - 3
, دار المسيرة لمنشر والتوزيع, عمان, 4سامي محمد ممحم: مناىج البحث في التربية وعمم النفس, ط - 4

 .94, ص2116
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وتعرف الفرضيات" بأنيا مجموعة من االفكار واآلراء والمفاىيم والحقائق غير     
المبرىنة وغير المعززة باألرقام والبيانات والحجج االحصائية التي تؤكد موضوعتييا 

االجتماعي او الحياة وواقعيتيا وصحتيا وقدرتيا عمى تفسير جانب من جوانب الواقع 
العقمية والسموكية التي تميز االفراد والجماعات في المجتمع, فيي افكار وأراء يقترحيا 

 .(0)الباحث خالل معايشتو لمظاىرة المدروسة"
ان صياغة الفروض العممية ُيعد مرحمة ذات اىمية كبيرة من مراحل الدراسة     

يقة والواضحة عن الظاىرة المدروسة, كذلك االجتماعية ألنيا توصمنا الى الحقائق الدق
تقدم لنا تفسيرات موضوعية وصادقة عن موضوع الدراسة, لذلك عمل الباحث عمى 
صياغة فرضياتو عمى ما ورد من مصادر متعمقة بموضوع الدراسة والدراسات السابقة 

مع المشابية, ولكي نتوصل الى صحة ىذه الفرضيات من خالل الدراسة الميدانية لممجت
المبحوث, حددت عشر فرضيات تمثل مضمون فرضية شمولية تدعي) تعيق بعض 

 العوامل الثقافية مشاركة المرأة سياسيًا(.
واستنادًا عمى ما جاء في الجانب النظري وعمى ما ورد في الدراسات السابقة, تم     

 صياغة فرضيات الدراسة, عمى النحو االتي:
بين المعوقات الثقافية ومشاركة  ذات داللة احصائية عنويةفروق م : ىنالكالفرضية الرييسية

 المرأة في العملية السياسية.

 الفرضيات الفرعية:

ذات داللة احصائية بين الطابع العشائري لممجتمع العراقي  فروق معنويةك ىنا -0
 وضعف مشاركة المرأة في العممية السياسية.

ى التعميمي لممرأة ومشاركتيا في ذات داللة احصائية بين المستو  فروق معنويةك ىنا -2
 العممية السياسية.

ذات داللة احصائية بين آليات تطبيق الدين وضعف مشاركة  فروق معنويةك ىنا -3
 المرأة في العممية السياسية.

                                                 

 .40المصادر السابق, ص طرق البحث االجتماعي, ي:احسان محمد الحسن و عبد المنعم الحسن - 0
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ذات داللة احصائية بين الموطن االصمي لممرأة وضعف  فروق معنويةك ىنا -4
 مشاركتيا في العممية السياسية.

ذات داللة احصائية بين مستوى اهتمامات المرأة السياسية  يةفروق معنو ك ىنا  -5

 ومشاركتها بالعملية السياسية.

ذات داللة احصائية بين المستوى المهني للمرأة ومشاركتها  فروق معنويةك ىنا -6

 بالعملية السياسية.

ذات داللة احصائية بين عمر المرأة ومشاركتها بالعملية  فروق معنويةك ىنا -7

 السياسية.

ذات داللة احصائية بين المستوى االقتصادي للمرأة ومشاركتها  فروق معنويةك اىن -8

 بالعملية السياسية.
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 المبصث الثاني: مرجاالت الدراسة وتصميم العينة االصصايية وادوات رجمع البيانات:

 أواًل: تصديد مرجاالت الدراسة:

أىمية كبيرة, وقد اكد تحديد مجاالت الدراسة يعتبر من الخطوات التي تتمتع ب   
اغمب عمماء االجتماع ,ان الدراسة االجتماعية تضم ثالثة مجاالت اساسية, يجب 
تحديدىا عند اجراء الدراسة, وىذه المجاالت ىي:  "المجال المكاني والمجال البشري 

 والزمني". 

يقصد وىو المنطقة الجغرافية التي تجري فييا الدراسة", وبمعنى اخر المرجال المكاني: " -1
بو البيئة التي تجرى عمييا الدراسة, والمنطقة الجغرافية لدراستنا ىي مدينة الكوت حيث 

صحة واسط, المديرية  دائرةجامعة واسط, مختمفة منيا وىي)  دوائر حكوميةغطت 
 العامة لتربية واسط(

و وىو العينة التي قمنا بدراستيا في المنطقة او البيئة الجغرافية أ المرجال البشري:  -2
مجموعة االشخاص الذين اجريت عمييم الدراسة, وتم تحديد المجال البشري لدراستنا 

  ة الكوت في عدد من مؤسسات الدولة.المرأة في مدين
, والمجال الميدانية لمدراسة تالفترة الزمنية التي تحدد اويقصد بيالمرجال الزمني:   -3

  .2120/  5/  29لغاية   2121/  02/  2الزمني لدراستنا من  
 ثانيًا:ـــ تصميم العينة:

اختبار العينة ىو مصطمح يشير الى جمع المعمومات واستخراج النتائج من خالل     
جزء من المجتمع ىو العينة. وىذه الطريقة يتم استخداميا بصورة واسعة في االبحاث 
والدراسات االجتماعية, عندما يكون الحصول عمى المعمومات من كل فرد في المجتمع 
يعد امرًا غير عممي, ويحتاج الى تكاليف مالية كبيرة, والبيانات التي يمكن الحصول 
عمييا بيذه الطريقة افضل من البيانات التي يمكن جمعيا باستخدام المسح الشامل, وىنا 
البد من التذكير " ان تصميم العينة يحتاج من الباحث االنتباه الى عدة مواضيع تتعمق 
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ديد حجم العينة, وتحديد نوعيا ومصداقيتيا, وتحديد منطقتيا بنظرية العينات كتح
 الجغرافية".

 :(1)ممعمو  تصديد صرجم العينة من مرجتمع إصصايي .1

معمـوم بمعنـأ أننـا نعـرد عـدد ا فـراد الـذين  إصصـاييعند صساب صرجم العينـة مـن مرجتمـع 
 يتكون منهم ذلك المرجتمع فإننا نتبع الخطوات التالية :

غيــر معمــوم مــن المعادلــة  اإلصصــايينــة عمــأ أســاس أن صرجــم المرجتمــع )أ( نصســب صرجــم العي
 :ةالتالي

                       Z2 

 د ( – 1د ) × ( =   ــــــــــــــــ 1صرجم العينة )ن
 م2خ                      

  كالتالي:)ب( نقوم بعد ذلك بتصصيح صرجم العينة وذلك باستخدام معادلة تصصيح صرجم العينة  
 1ن                                    

 صرجم العينة    =                  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 – 1ن                                    

 +  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1                            
 ن                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .70-68,ص2117ميدي محمد القصاص , مبادئ االحصاء والقياس االجتماعي , المنصورة ,مصر , 0-
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 :(1)صرجم العينة يتصديد نسبة الخطأ ف. 2

قـد يقـرر الباصـث إرجــراا دراسـتع عمـأ عــدد معـين مـن ا فــراد وفـأ ىـذح الصالــة التـأ يصـدد فيهــا 
الباصث صرجم العينة بطريقة تخمينية أو يفرض عميع من الرجهة المستفيدة بالدراسة نرجـدح يميـل 

صرجـم العينـة صتـأ يطمـين إلـأ أن البيانـات سيصصـل عميهـا  فيإلأ مصاولة تصديد نسبة الخطأ 
 من الثقة. عاليسيتوصل إليها تتمتع بمستوى  التيوالأ أن النتايج 

 العينة وفق المعادلة التالية : يوتتصدد نسبة الخطأ ف
 

 د ( – 1د )                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×    Zخطأ العينة = 

 ن                             
 

 %5نسبة الخطأ المعياري المتوقع = 

 585العينة = 

 . تصديد مرجتمع الدراسة 4

لقد تحددت مدينة الكوت لتكون مجااًل جغرافيًا )مكانيًا( لمدراسة الميدانية, وتحديد حجم العينة     
( امرأة من النساء العامالت في دوائر الدولة في المحافظة والتي 385التي عدد وحدات افرادىا)

اختيرت عشوائيًا من الباحث وىي جامعة واسط والمديرية العامة لتربية واسط ومدارس البنات 
 :ط, وحسب التوضيح في الجدول االتيالتابعة ليا ودائرة صحة واس

 

 

 

 

 

                                                 

 .70اس االجتماعي, المصدر السابق, صميدي محمد القصاص: مبادئ االحصاء والقي - 0
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 ( يوضح مجتمع العينة3الجدول)

 اسم المؤسسة ت
 ةالعين

عدد افراد 
 المجتمع

 عدد افراد العينة

 5 262 اساتذة جامعة واسط 0
 265 03380 موظفة المديرية العامة لتربية واسط 2
 005 5805 موظفة دائرة صحة واسط 3
 385 09458 المجموع 4

 

 : وسايل رجمع وتبويب وتصميل البيانات االصصاييةثالثاً 

يجمع بيا الباحث البيانات التي يستفاد منيا في  "وىي الوسائل التي وسايل رجمع البيانات: 
دراستو", بعد االنتياء من عممية او خطوة تصميم العينة, قام الباحث بتحديد االدوات والوسائل 
التي يعتمد عمييا في جمع البيانات و المعمومات التي ليا عالقة بالدراسة, ومن اىم الوسائل 

 المستخدمة في ىذه الدراسة:

 :  Questionnaireستبانة استمارة اال

لقد كان اعتماد الباحث في الحصول عمى البيانات والمعمومات من المبحوثات عمى استمارة      
االستبانة, وقد قام بمقابمة وحدات العينة وتم توضيح اسئمة االستبيان وذلك لتقميل اعداد الالتي 

ونظرًا لما ئمة شخصية لممبحوثات. ن توجيو اسيرفضن االجابة عمى استمارة االستبانة وباإلمكا
( سؤاال, اغمبيا من االسئمة المغمقة التي 43ذكر ان الباحث صمم استمارة استبانة متكونو من )

من شأنيا تحقق حرية االجابة وصدقيا, وان االسئمة كانت شاممة لجميع المعمومات عن مجتمع 
انت تتميز بالتدرج من المعمومات الدراسة بما في ذلك البيانات االساسية واالختصاصية, اذ ك

العامة الى المعمومات الخاصة التيا ليا عالقة بفرضيات وأىداف الدراسة التي تتعامل مع 
موضوع ) المعوقات الثقافية لمشاركة المرأة في العممية السياسية( , وبعد ان تم اخراج االستمارة 
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ل عمى الموافقة عمييا, وتضمن تصميم بصيغتيا النيائية تم تقديميا الى الجيات الرسمية لمحصو 
 استمارة االستبانة الخطوات التالية:ـــ

االجابات  ىو ان تكون اليدف من تحقيق صحة االستمارة )المقياس(صدق االستمارة:ــ "  - أ
عمى االسئمة صادقة, اي ان تؤدي االسئمة الى الكشف عن الظواىر أو السمات التي 

اخر ان تكون االستمارة صالحة لقياس ما وضعت من اجميا تجري الدراسة, او بمعنى 
  .(1)"لقياسو
الخبراء ( 9)ولغرض التأكد من صدق استمارة االستبانة عرضيا الباحث عمى   

والمختصين في موضوع الدراسة في قسم عمم االجتماع ألخذ آرائيم بالقبول او عدم 
 :في الجدول ادناه. وكما موضح القبول او تعديل االسئمة التي تضمنتيا االستمارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

, 0983, االسكندرية, , دار المعرفة الجامعية0غريب سيد احمد: تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي, ط - 0
 .328ص
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 *( يوضح اسماء ومكان عمل الخبراء4جدول )
عدد  مكان العمل اسم الخبير ت

 االسئمة
االسئمة 
 المعدلة

االسئمة 
 المحذوفة

 الدرجة

 9555 - 2 45 جامعة واسط يوسف عناد العايدي .دأ 0

 97.7 - 0 45 جامعة واسط جميل محسن العبودي .دأ 2
 9353 - 3 45 القادسية جامعة الكريم كاظم  طالب عبد .دأ 3
 95.5 - 2 45 القادسيةجامعة   . د صالح كاظم جابرأ 4
 95.5 - 2 45 جامعة القادسية أ.د نبيل عمران موسى 5
 97.7 - 0 45 جامعة القادسية اىم محسنفأ.م. د مؤيد  6
 95.5 - 2 45 جامعة القادسية أ.م. د طالب عبد الرضا كيطان 7
 97.7 - 0 45 جامعة واسط .م. د نزار عبد السدة النصارأ 8
 95.5 - 2 45 بابلجامعة  ظاىر محسن ىاني د ..مأ 9
 864.3  المجموع 
 96.13  صدق الخبراء 

 96.03=  = الوسط الصسابي= 

النتيجة اذا قمنا وتعني ىنا ان استمارة االستبانة تعطي نفس ثبات استمارة االستبانة:ــ  - ب
بتكرار استخداميا بعد فترة زمنية من استخداميا ألول مره, ولغرض التحقق من ثباتيا تم 
اخضاعيا الختبار تجريبي مسبق, اذ تم استخدام طريقة اعادة االختبار عمى العينة 

من افراد مجتمع الدراسة االصمي, وكان حجم عينة  (Test-Retest)التجريبية نفسيا
وقد استخدم الباحث معامل االرتباط بيرسون ألستخراج قوة ( من المبحوثات. 01الثبات)

 االرتباط بين االختبارين. 
 

                                                 
, أ.د نبيل عمران موسى , جامعة القادسية,جامعة واسط, أ. د صالح كاظم جابر ,أ.د يوسف عناد العايدي *

أ.م. د  , جامعة القادسية,أ.د طالب عبد الكريم كاظم, جامعة واسط, أ.د جميل محسن العبوديجامعة القادسية, 
أ.م. د نزار عبد السدة , جامعة القادسية, م. د طالب عبد الرضا كيطانأ., جامعة القادسية, مؤيد فاىم محسن

 , جامعة بابل.أ.م. د ظاىر محسن ىاني, النصار, جامعة واسط
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وتم تطبيق االستمارة لممرة االولى عمى العينة وتم تحديد كل من المبحوثات     
( وبعد مرور خمسة عشر يوم تم تطبيق االستمارة عمى العينة نفسيا بحيث 01-0برمز)

حوثة الرمز نفسو الذي حصمت عميو في المرة االولى وبعدىا تم تعين اعطيت كل مب
 العالمات لكل مبحوثة في المقابمتين. 

وىي االتصال الشخصي المنظم والتفاعل المفظي المباشر الذي المقابالت الميدانية:ـــ " - ت
ليا يقوم بو فرد مع فرد اخر, ىدفو استشارة أنواع معينة من المعمومات والحقائق الستغال

لذلك اجرى الباحث مقابالت مع وحدات العينة ألجل الحصول  .(0)في البحث العممي"
عمى حقائق تخدم البحث عن طريق مقابمة المبحوثات ومحادثتين عن اىمية الدراسة 
وضرورة اعطاء المعمومات الصادقة والصحيحة عند االجابة عمى اسئمة االستمارة, 

واالسئمة التي طرحت من قبل المبحوثات حول  واجاب الباحث عن جميع االستفسارات
طبيعة المعوقات الثقافية لمشاركة المرأة في العممية السياسية, والتعرف عمى وجيات 

 نظرىن الخاصة بموضوع الدراسة. 
 ثالثًا: الوسائل االحصائية   

 اوال: الوسط الحسابي 

 ثانيا: معامل االرتباط بيرسون 

 من مجتمع معلوم  ثالثا: قانون استخراج العينة

 رابعا : قانون تحديد نسبة الخطأ في حجم العينة 

 (  2خامسا : قانون )كا

                                                 

, منشورات مجمع الفاتح لمجامعات, طرابمس, 3عمر القومي الشيباني: مناىج البحث االجتماعي, ط - 0
 .299ــ298, ص0989
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 .البيبنبت االوليةاألول :  املبحث

 . العمر :1
 (5جدول )ال

 .يوضح التوزيع العمري لممبحوثات
 

 النسبة التكرارات الفئات العمرية
02 -02 032 70.26% 
32- 32 220 07.2% 
 %22.2 22 فأكثر -22

 %222 385 المجموع

العممية السياسية, وقد قد تتساوى المعوقات التي ينتج عنيا ضعف مشاركة المرأة في       
تختمف باختالف الفئات العمرية ألفراد المجتمع, لذلك ان تحديد الفئة العمرية ألفراد وحدات 
العينة يعد من االمور الميمة في دراستنا, اذ يمكن من خاللو تحديد مستوى المعوقات الثقافية 

( الخاصة بالفئات 5) دولتبين بيانات الجالتي تعيق مشاركة المرأة في العممية السياسية.  
%( تقع اعمارىن ضمن 70.26( وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )032العمرية الى ان )

%( 07.2( وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )220( سنة في حين )02-02الفئة العمرية )
%( تقع 22.2( وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )22( سنة و )32-32تقع اعمارىن بين )

  الجدول, وتشير نتائج الدراسة الميدانية في (فأكثر -سنة  22ن ضمن الفئة العمرية )اعمارى
%( مما 70.6( سنة إذ بمغت )02-02مئوية كانت عند الفئة العمرية من )نسبة  اكبر ( ان3)

في العممية المرأة  مشاركةيدل عمى ان ىذه المرحمة الشبابية ىي االكثر طموحا وتطمعا ل
  السياسية.
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 : االجتماعية. الحالة 2
 (7جدول )ال

 .يوضح توزيع المبحوثات حسب الحالة الزوجية
 النسبة التكرارات جتماعيةالحالة اال

 %38.2 228 عزباء
 %57.8 022 متزوجة
 %22.3 2 ارممة
 %37.3 22 مطمقة

 %222 385 المجموع

ة داخل البناء االجتماعي لممجتمع لمحالة الزوجية اثر كبير في تكوين وبناء شخصية المرأ     
الواحد, اذ ان المرأة المتزوجة تتحمل مسؤولية االسرة واالىتمام بشؤون العائمة رغم عمميا خارج 
المنزل, وىنا نالحظ االختالف بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة, اما النساء االرامل فمين 

لزوج بسبب الحروب واالوضاع االمنية طبيعتين الخاصة في ادارة شؤون اسرىن, وذلك لفقد ا
وغيرىا مما جعمين في اغمب االحيان مسؤوالت عن توفر ما تحتاجو االسرة من نفقات المعيشة, 
اما المرأة المطمقة فيي ايضًا تتحمل توفير مستمزمات المعيشة ليا وألطفاليا في اغمب االحيان, 

دونية, والتي تجعل المرأة مكبمة بقيود  اضافًة الى نظرة المجتمع لمنساء المطمقات تكون نظرة
تمنعيا من الخروج من المنزل لمعمل او غير العمل مما يزيد اوضاعيا سوءًا, وقد ال حظنا ان 
اغمب االرامل والمطمقات يرغبن بالوظيفة الحكومية باعتبارىا تصون كرامتين ومصدر رزق ثابت 

مشاركتيا في العممية السياسية من خالل  لتوفير احتياجاتين واحتياجات اطفالين وقد تؤثر عمى
عدم انتمائيا الى اي حزب سياسي او ال تكون لدييا الرغبة في المشاركة في عممية االقتراع او 
االنتخاب,  وبالرغم من قمة عدد المبحوثات من ىاتين الفئتين اال انيا تساعدنا عمى رفد دراستنا 

( الى ان 7) تشير بيانات الجدولاسية, كما  بمعمومات عن مشاركة المرأة في العممية السي
المتزوجات من افراد العينة اعاله يمثمن اعمى نسبة من افراد عينة البحث, إذ بمغ عدد 

%( في حين بمغ عدد العازبات 57.8( وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )022المتزوجات )
االرامل فقد بمغ عدد  %( اما بالنسبة الى38.2( وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )228)

( 22%( في حين بمغ عدد المطمقات )22.3( وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )2االرامل )
 .%(37.3( وبنسبة )385مبحوثة من مجموع )
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 . الموطن االصلي 3

 (6) لجدو ال
 .يوضح توزيع المبحوثات حسب الموطن االصمي

 النسبة التكرارات الموطن االصمي
 %65.5 022 حضر

 %05.2 22 فري
 %222 385 المجموع

لعينة الدراسة من انو الميراث االجتماعي الذي يسيم في  لموطن االصميتأتي أىمية ا       
والقيم ونمو الشخصية وتطورىا في ضوء االطار الثقافي الذي ترسمو  واآلراءتكوين االتجاىات 

ة بالموطن االصمي)مسقط الرأس( , وتوفر لنا البيانات الخاصوتحدده بيئتين التي ينتمين الييا
لوحدات العينة االجابات الصحيحة وردود االفعال الصادقة تجاه مشاركة المرأة في العممية 
السياسية, وكذلك يظير لنا مدى االختالف بين وجيات نظر المبحوثات واعتقاداتين تجاه 

بالموطن ( الخاصة 6) تشير بيانات الجدولموضوع الدراسة حسب البيئة الريفية او الحضرية, و 
لين من و %( أص65.5( وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )022لممبحوثات الى ان )االصمي 

%( 05.2( وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )22, بينما )لمدينة الكوت حضريةالبيئة ال
الكوت, ومن خالل الدراسة الميدانية اعاله وجدنا ان المرأة في المجتمع  لين من ريفو اص

حضري)مركز مدينة الكوت( تكون اكثر توجيًا الى المشاركة في الكثير من االعمال ذات ال
المردود المادي او يكون اليدف االساسي لكل من الرجل والمرأة ىو المكاسب المادية لكونيما 
يعمالن ضمن المؤسسات الحكومية التي تحكميا ضوابط ادارية وقانونية, وال سيما ال يوجد 

حسب النوع االجتماعي بل يكون التميز حسب الكفاءة والخدمة والتحصيل الدراسي بينيما تميز 
لمعاممين في المؤسسات الحكومية, ونالحظ وحدات العينة ذات الطابع الريفي ابتعاد النساء عن 
المشاركة في العممية السياسية ونجدىن في اغمب االحيان يقضين اوقاتين وال سيما بعد انتياء 

ي في دوائر الدولة يقمن بأعمال تقميدية داخل المنزل وفي بعض االحيان قد يمارسن الدوام الرسم
 النشاط الزراعي.
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 محل االقامة الحالي -2

 (8جدول )ال                                       

 .يوضح توزيع المبحوثات حسب محل االقامة الحالي

 النسبة التكرارات محل االقامة الحالي
 %22 252 لبيت مسق

 %52.8 022 مع االىل
 %5.2 02 مكان اخر
 %222 385 المجموع

يقصد بمحل االقامة" سكن المرأة, ىل ىو بيت مستقل او مع االىل او مكان اخر"؟ ويعد       
احد المتغيرات االجتماعية التي تعطينا صورة واضحة عن وضع المرأة واستقالليتيا, وتشير 

( مبحوثة 252ة بتوزيع المبحوثات حسب محل االقامة الحالي بأن )( الخاص8بيانات الجدول )
%( محل االقامة الحالي بيت مستقل, يمعب محل االقامة دورًا 22( وبنسبة)385من مجموع)

فاعاًل في توجيات الفرد ومدى القدرة عمى تحقيقيا, ولذا يعطي المختصين اىمية قصوى في 
راسات االجتماعية والسكانية, كون ان الفرد المستقل يكون استقاللية الفرد من ناحية السكن في الد

اكثر قدرة وجرأة عمى اتخاذ القرارات دون التأثر باألخرين وىذا بطبيعة الحال ينعكس عمى المرأة, 
فالمالحظ ان المرأة ذات االستقالل السكني لدييا القابمية والقدرة عمى اتخاذ القرارات في شتى 

( مبحوثة من مجموع 022بمغ عدد الالئي محل اقامتين مع االىل)في حين  مجاالت حياتيا.
( مبحوثة من 02%(, اما عدد الالئي محل اقامتين الحالي مكان اخر )52.8( وبنسبة)385)

 %(, ونعني بالمكان االخر) العشوائيات والقرى المتفرقة (. 5.2( وبنسبة )385مجموع )
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 عدد افراد االسرة -5

 (2جدول )ال

 زيع المبحوثات حسب عدد افراد االسرةيوضح تو 

 النسبة ارالتكر  الفئات
0- 5  278 23.7% 
7- 2 227 36.2% 
22- 23 72 25.8% 
22- 26 22 0.5% 

 %222 385 المجموع

ان عدد افراد األسرة يعطي صورة عمى نوعية ىذه األسرة, فالمتعارف اليوم ان األسر ذات    
ى االبويين وعدد االبناء الذي ال يتجاوز الثالثة يطمق عمييا االعداد القميمة والتي تقتصر عم

باألسرة النووية التي غالبًا ما يمتاز افرادىا بنوع من الوعي االجتماعي والثقافي وارتفاع بالمستوى 
العممي لؤلبويين, فضاًل عن ان ىذه األسر اغمب الزوجات ىن من العامالت سواء في القطاع 

, ان النساء المواتي ينتمين ليذه االسر غالبًا ما تكون مشاركتين في العام او القطاع الخاص
ممية السياسية اكثر من النساء المواتي ينتمين لؤلسر الممتدة  وبنسب متفاوتة تبعًا لمظروف عال

التي تعيشيا المرأة داخل ىذه األسر, ان األسر الكبيرة)الممتدة( التي تتكون من االبويين واالجداد 
وزوجات االبناء, لذا المرأة في تمك االسر لم تحظى بالدور والمكانة االجتماعيتين في واالحفاد 

نظر الرجل, ولم يكن ليا الحق في المشاركة في القرارات التي تخص االسرة, لذلك لم تحصل 
المرأة عمى مكانتيا الحقيقية سواء اخت او زوجة مقارنًة بالمكانة التي يتمتع بيا الرجل  . وتشير 

%( اشرن 23.7( وبنسبة )385( من المبحوثات من مجموع )278( الى )2انات الجدول )بي
( 385( من المبحوثات من مجموع )227افراد, بينما ) 5 -0الى ان عدد افراد اسرىن من 

( من المبحوثات من 72فرد, بينما ) 2 -7الى عدد افراد اسرىن من  شارن%( 36.2وبنسبة )
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( من 22فرد, بينما ) 23 -22%( اشرن الى عدد اسرىن 25.8( وبنسبة )385مجموع )
 فرد. 26 -22%( اشرن الى عدد افراد اسرىن 0.5( وبنسبة )385المبحوثات من مجموع )

 عائدية السكن -7

 (22جدول )ال

 .يوضح توزيع المبحوثات حسب عائدية السكن

 النسبة التكرارات عائدية السكن
 %62.7 076 ممك
 %26.7 78 ايجار

 %2.22 22 ميحكو 
 %2.5 7 تجاوز
 %222 385 المجموع

ان السكن من اىم المقومات التي تساعد عمى استقرار المرأة ماديًا ومعنويًا, فقد تعطي      
المبحوثة صاحبة العقار والتي تكون اكثر استقرارًا ماديًا ومعنويًا اجابات تختمف بعض الشيء 

ال ممكية ليا, الحظنا من خالل دراستنا الميدانية ان عن االجابات التي تعطييا المبحوثة التي 
دور المرأة ومكانتيا يرتفعان نسبيًا عندما تكون المرأة تمتمك االموال والعقارات, وبذلك تكون 
الفرصة متاحة الييا بالمشاركة في النشاطات االجتماعية والدينية والسياسية, اما السكن االيجار 

عمى المرأة في حال تعرض االب او الزوج لمبطالة او الموت او اي  فأنو يؤدي الى زيادة االعباء
شيء اخر بذلك تكون عرضة ىي واطفاليا لمتشرد والفقر, بالخصوص اذا كانت ربة بيت او 
عاطمة عن العمل, وبيذا لم تسمح ليا الظروف بالمشاركة في الفعاليات االجتماعية والدينية 

( مبحوثة 076( الى ان )22ممكية, وتشير بيانات الجدول )والسياسية مقارنة بالمرأة صاحبة ال
%( عائدية سكنين ممك, وبمغ عدد من عائدية سكناىن ايجار 62.7( وبنسبة)385من مجموع )

%(, بينما بمغ عدد الالئي يسكنن في المجمعات 26.7( وبنسبة)385( من مجموع )78)
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ية السكن التجاوز مثل %(, اما عائد2.22( وبنسبة)385( من مجموع )35الحكومية)
 %(.2.5( وبنسبة)385( مبحوثات من مجموع)7العشوائيات وغيرىا بمغ عددىن)

 . الدخل الشهري :7
 (22جدول )ال

 .توزيع المبحوثات حسب مجموع الدخل الشيرييوضح 
 النسبة التكرارات الدخل الشيري )الف(

022222- 2222222 022 65.3% 
 %02.7 25 فاكثر -2222222
 %222 385 موعالمج

يمعب العامل االقتصادي دورًا اساسيًا في توجيات الفرد سواء كانت اجتماعية واقتصادية او      
سياسية, لذا فأن الدخل الشيري لمفرد يؤثر وبشكل مباشر عمى مدى فاعميتو في المجتمع وعمى 

ابية عمى توجيات جميع المستويات, فالجدير بالذكر ان ارتفاع الدخل الشيري ينعكس بصورة ايج
الفرد, لذا فاليوم المرأة العاممة ذات الدخل المرتفع لدييا توجيات اجتماعية وسياسية تختمف عن 
المرأة التي تعاني من قمة المورد المادي وىذا يعطينا صورة واضحة ان مشاركة المرأة في العممية 

الل المقابالت التي اجراىا السياسية تتأثر بشكل وبأخر بمدى كفاية الدخل الشيري ليا, ومن خ
( يتضح الغالبية من افراد 22الباحث مع العديد من المبحوثات ومن خالل اجاباتين في جدول )

 ( الف ومميون دينار.  022222عينة الدراسة يتراوح دخمين الشيري ما بين )

لفئة ( الى ان اعمى نسبة من مقدار الدخل الشيري كانت ضمن ا2) يتضح من بيانات جدول    
( 385( مبحوثة من مجموع )022وبمغ عدد المبحوثات فييا ) دينار, (2222222ــ  022222)

( 25( )فأكثر -  2222222بينما بمغ مقدار الدخل الشيري ضمن فئة ) ,%(65.3وبنسبة )
  .%(02.7( مبحوثة وبنسبة )385مبحوثة من مجموع )
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 . المستوى التعميمي :8
 (20) جدولال

 .ع المبحوثات حسب المستوى التعميمييوضح توزي
 النسبة التكرارات المستوى التعميمي

 %7.6 07 ابتدائية
 %8.3 30 متوسطة
 %02 66 اعدادية
 %22.2 27 دبموم

 %37.3 222 بكالوريوس
 %20.2 28 *ماجستير
 %2.2 27 *دكتوراه

 %222 385 المجموع
الدراسة يؤثر عمى دقة االجابات وموضوعتييا,  تحديد المستوى التعميمي ألفراد وحدات عينة     

وىذا ما سعى اليو الباحث, حيث كمما كان المستوى التعميمي جيد, كانت االجابات اكثر دقة 
نتيجة لمعرفة المبحوثات ما مطموب من السؤال واىمية الدراسة ىذا من جية, ومن جية اخرى 

, قد تكون نتائجو ذات ابعاد حقيقية  ان تنوع المبحوثات من حيث المستوى العممي والثقافي
( 20) تشير بيانات الجدولألغمب القضايا التي ليا عالقة بمشاركة المرأة في العممية السياسية, 

( وبنسبة 385( مبحوثة من مجموع )07) االبتدائيةعدد الحاصالت عمى الشيادة  الى ان
من  ( مبحوثة30) فقد كان عددىن المتوسطة%( واما الحاصالت عمى الشيادة 7.6)

( مبحوثة 66فقد بمغن ) االعدادية( اما الحاصالت عمى شيادة %8.3وبنسبة ) (385مجموع)
  .%(02( وبنسبة )385من مجموع )

 
 
 
 

                                                 
*
( وذلك الن ىناك مدرسات يحممن 5( بينما في العينة االساتذة فقط )72العميا) يالحظ ان اعداد حممة الشيادات 

 شيادات عميا.
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( وبنسبة 385( مبحوثة من مجموع )27فقد كان عددىن ) دبمومفي حين حممة شيادة ال     
( 385مبحوثة من مجموع ) (222البكالوريوس)%( اما بالنسبة لحممة شيادة 22.2)

( مبحوثة من مجموع 28%(, في حين حممة شيادة الماجستير كان عددىن )37.3وبنسبة)
( 385( مبحوثة من مجموع )27(, اما بالنسبة لحممة شيادة الدكتوراه كان عددىن )385)

ئص %(, ان االرتفاع في المستوى التعميمي لو اثره عمى طريقة تفكير المرأة وخصا2.2وبنسبة)
 شخصيتيا.

ففي االعم االغمب يكون مستوى الوعي الثقافي واالجتماعي مرتفعا, ونظرة المجتمع الى     
التعميم وخاصة تعميم المرأة تكون نظرة ايجابية تدعميا اسباب اىمية التعميم,  وىذا ما يجعل 

ة عمى اكمال االسر تيتم بالتعميم وتوفير االجواء المالئمة لو, مما يوفر فرصة لتشجيع المرأ
دراستيا, مما يوفر ليا فرصة كبيرة ألثبات وجودىا وتحقيق مكانة اجتماعية ليا, ونتيجة ىذا 
يجعل المرأة تزيد من االىتمام بالمشاركة في العممية السياسية واحتالل مواقع مختمفة في 

 مؤسسات المجتمع المختمفة.  
 
 المينة  -2

 (23جدول )ال

 .المينةيوضح توزيع المبحوثات حسب 

 النسبة التكرارات المينة
 %22.0 255 عاممة خدمة

 %58.2 005 موظفة
 %2 5 استاذة جامعية

 %222 385 المجموع
لممينة تأثير عمى ادوار ومكانة المرأة في المجتمع, باإلضافة, حيث ان خروج المرأة لمعمل       

االخرين, مما يفتح اماميا طرق يزيد من اكتساب المرأة ميارات جديدة من خالل انفتاحيا عمى 
لمفيم لمظروف المحيطة بيا, وبذلك يكون فيميا اعمق لمظروف االجتماعية والسياسية التي 
تعرضت ليا المرأة في المجتمع العراقي, والمينة تؤثر في اساليب الحياة ومستوى المعيشة لممرأة 

ة عن العمل(, تكون المرأة ولؤلسرة, عمى عكس المرأة التي ال تممك مينة)ربة بيت او عاطم
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صاحبة المينة أكثر استقاللية وليا القدرة عمى اتخاذ القرارات التي تخص حياتيا وحياة اسرتيا, 
خصوصًا في حالة غياب االب او الزوج )المعيل(, والتحصيل الدراسي من المتغيرات التي تتأثر 

( مبحوثة 385مجموع )( مبحوثة من 255( الى )23بيا المينة, وتشير بيانات الجدول )
( مبحوثة من 005%( مينتين عامالت خدمة, في حين بمغ عدد الموظفات )22.0وبنسبة)
%( يشغمن مينًا ووظائف مختمفة مثل ) ــ طبيبة ــ معممة 58.2( مبحوثة وبنسبة )385مجموع)

حوثة ( مب5االستاذات الجامعيات) عدد وُمدرسة ــ طبيبة اسنان ــ ووظائف عامة اخرى( , وبمغ
%( وتمثل ىذه الفئة االستاذات الجامعيات في مدينة 2( مبحوثة وبنسبة )385من مجموع)
 الكوت.    

  .املبحث الثبني : بيبنبت القيم واملعبيري االجتمبعية
 (22جدول)ال

 يوضح رغبة وحدات العينة بالمشاركة في العممية السياسية.
 النسبة التكرارات االجابات

 %%62.2 066 نعم
 %08.25 228 كال

 %222 385 المجموع
ان مشاركة المرأة في العممية السياسية القت اىتمام كبير من قبل الباحثين والميتمين بواقع     

المرأة, اضافًة الى التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في المجتمع العراقي الذي 
نجد ان اجابات وحدات العينة كانت  م, لذا0223حصمت في الفترات االخيرة وخاصًة بعد عام 

( 066( اجابات )22النسبة االكبر بأن لديين الرغبة بالمشاركة السياسية, لذا نجد في جدول )
%( بأن لديين الرغبة بالمشاركة السياسية, وكانت 62.2( وبنسبة )385مبحوثة من مجموع )

ن الرغبة بالمشاركة %( ليس لديي08.25( وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )228اجابات)
 بالعممية السياسية.  
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 (25جدول )ال

 يوضح نوع مشاركة المرأة في العممية السياسية.
 

 النسبة التكرارات االجابات
 %25.27 20 االنتماء لؤلحزاب
 %5.22 25 الترشيح لالنتخابات

 %62.20 002 المشاركة باالنتخابات
 %222 066 المجموع

اجابات وحدات العينة بأن النسبة االكثر كانت لممشاركة في االنتخابات الحظنا من خالل     
%( وىذه المشاركة تأتي بسبب 62.20( وبنسبة )066( مبحوثة من مجموع )002حيث كانت )

التوجو من قبل العشيرة او الحزب السياسي الذي تنتمي لو او ينتمي لو احد افراد اسرتيا لذلك 
ة السياسية, اما االنتماء الى االحزاب فقد حصل الى المرتبة الثانية دائما ترغب المرأة بالمشارك

( وحمت بالمرتبة الثالثة الترشيح 066( مبحوثة من مجموع )20%( اي كانت )25.27وبنسبة )
%( لم تكن الرغبة 5.22( وبنسبة )066( مبحوثة من مجموع )25الى االنتخابات بإجابات )

تخابات وذلك بسب االعراف والتقاليد التي تمنع المرأة في بعض لممرأة العراقية في الترشيح لالن
االحيان من الدعاية االنتخابية, اضافًة الى التكاليف المادية الباىظة التي تمنع الكثير من النساء 
من الترشيح, فضال عن التسقيط السياسي الذي عانت منو الكثير من المرشحات في اآلونة 

 االعالم والمنافسين.  االخيرة من قبل بعض وسائل 
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 (27جدول )ال
 يوضح اعتقاد وحدات العينة بان لمعادات والتقاليد دور في اضعاف مكانة المرأة في المجتمع.

 النسبة التكرارات االجابات
 %67.2 023 نعم
 %22.3 22 كال

 %23.5 50 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

الجتماع ان االنسان ابن المجتمع الذي ينتمي اليو ويكون يشير اغمب المختصين في عمم ا   
خاضعا لو , وتؤكد الدراسات االجتماعية بان المجتمع يمتاز بالديناميكية , والتي بدورىا تفرز 
الكثير من الظواىر االجتماعية المختمفة, من الظواىر التي تفرزىا حركية المجتمع العادات 

وثا شعبيا يمارس نوع من الضغط الشديد عمى االنسان والتي والتقاليد, والتي تعد بدورىا مور 
يتوارثيا االجيال جيل بعد جيل, اذ تمعب العادات والتقاليد دورا فاعال في سموكيات االفراد في 
المجتمع, والسيما اذا كان المجتمع يمتاز بطابع عشائري تقميدي, وبما ان مجتمع الدراسة ىو 

ية حتى وان كان اغمبيم من سكنة المدينة, اال ان االرتباط مجتمع يغمب عمى طابعو العشائر 
بالريف والمجتمع العشائري ىي السمة الغالبة عمى افراد مجتمع الدراسة. ان نظرة المجتمع لممرأة 
ومشاركتيا في العممية السياسية مازالت نظرة قائمة عمى اساس ان ىذه المشاركة ىي الخروج 

لتي تنظر لممرأة عمى انيا عنصر وجدت لتربية االبناء وادارة عمى عادات وتقاليد المجتمع وا
شؤون المنزل واالسرة, وفي بعض االحيان ينظر الى مشاركة المرأة في العممية السياسية عمى 
انيا تجمب العار والخزي لؤلسرة والعشيرة, لذا نجد من خالل اجابات افراد عينة البحث في 

%( كانت اجابتين بـ)نعم( 67.2( وبنسبة )385جموع )( مبحوثة من م023( ان )27الجدول )
عمى اعتقادىم بأن العادات والتقاليد  السائدة في المجتمع تؤثر في اضعاف مكانة المرأة ودورىا 

%( كانت اجابتين بـ)كال( 22.3( وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )22في المجتمع, بينما )
( 50د المبحوثات الذي كانت اجاباتين الى حًد ما)إذ ال يعتقدن بوجود ىذا التأثير, وبمغ عد

( مبوحثة, وىذه النتائج تظير ان اكثر المبحوثات يعتقدن بوجود عالقة 385مبوحثة من مجموع)
 بين القيم وانخفاض مكانة المرأة ومشاركتيا في العممية السياسية.
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 (26جدول )ال
 المجتمع. يوضح القيم المؤثرة في اضعاف مكانة المرأة ودورىا في

 االجابات
 التسمسل المرتبي

 يةالنسبة المئو  التكرارات

 %72.65 268 2 القيم التي تحدد حقوق المرأة في المجتمع
 %32.23 226 0 القيم المتعمقة بالشرف

 %38.57 223 3 القيم المتعمقة بعزلة المرأة
 %07.70 68 2 قيم تتعمق بتقسيم العمل بين الرجل والمرأة

جم الدور المسموح لممرأة باكتسابو وممارستو قيم تحدد ح
 في المجتمع

5 72 03.52% 

عند النظر الى التسمسل المرتبي لمقيم ان االختيار االىم لمقيم يعكس نظرة وحدات العينة      
لشخصية المرأة وفي ضوء ىذا يتم تحديد خصائصيا بما يناسب قيم وتقاليد واعراف المجتمع, 

حيز الواسع في تفكير افراد المجتمع تجاه المرأة بحيث لم تعطى اىمية في واالمور التي تشغل ال
تقسيم العمل بينيا وبين الرجل مثمما اعطوىا لمقيم التي تحدد حقوق المرأة في المجتمع, مما 
يعكس صورة المجتمعات التي تسيطر عمييا االعراف والتقاليد الذي ال يمكنو الخروج منيا, لذلك 

راسة الميدانية الخاصة بمعرفة اراء المبحوثات حول ماىي القيم التي ليا تأثير نجد من خالل الد
(, ان القيم التي تحدد حقوق المرأة في 26عمى مكانة ودور المرأة, وىذا ما يشير اليو الجدول )

%(, وجاءت بالمرتبة الثانية القيم 27.0( وبنسبة)268المجتمع احتمت المرتبة االولى بتكرار)
%(, اما المرتبة الثالثة فكانت لمقيم المتعمقة بعزلة 32.3( وبنسبة)226بالشرف بتكرار)المتعمقة 

%(, والمرتبة الرابعة لمقيم التي تتعمق بتقسيم العمل بين الرجل 02.3( بنسبة)223المرأة بتكرار)
%(, وكانت المرتبة الخامسة من نصيب القيم التي تحدد حجم 02.0( بنسبة )68والمرأة بتكرار)

 %(. 26.2( وبنسبة)72لدور المسموح لممرأة باكتسابو وممارستو في المجتمع بتكرار)ا
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 (28جدول ) ال

 يوضح اعتقاد وحدات العينة بان لمقيم عالقة بضعف مشاركة المرأة في العممية السياسية.

 النسبة التكرارات االجابات
 %57.8 022 نعم
 %26.2 77 كال

 %05.2 222 الى حٍد ما
 %222 385 وعالمجم

ُتعد القيم من المبادئ التي تؤمن بيا اعداد كبيرة من افراد المجتمع وتكون مرغوبة ومقبولة        
لدييم, وانيا تدخل بشكل واسع في ثقافة المجتمع, ونتيجة ليذا يمكننا القول انيا تمثل ظاىرة 

الى ذلك فأن تمك القيم  اجتماعية تتعدى االفراد وىي االقرب لمثقافة الخاصة لممجتمع, اضافة
تقوم بتنظيم الشخصية في ظل نظام موحد, فيصبح من الطبيعي تأثير القيم عمى تفكير وسموك 
االفراد واتجاىاتيم بالمحيط الثقافي, وىنا تحدد ليم ادوارىم ومكانتيم االجتماعية في داخل 

واتجاىات االفراد فرض عمينا مجتمعيم طبقًا لمعايير معينة, ونظرًا لمتأثير الكبير لمقيم في سموك 
معرفة اثرىا في مشاركة المرأة في العممية السياسية, بالرغم من ان المرأة في مجتمعاتنا تحيطيا 
ىالة من القيم التي من خالليا يتم تحديد دورىا ومكانتيا بشكل واضح, والتي ال يمكنيا الخروج 

ي اجابات وحدات العينة في الجدول عنيا الن ذلك مرفوض من قبل افراد مجتمعيا, لذلك نجد ف
%( اعتقدن بوجود 57.8( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )022( الى ان )28)

عالقة سمبية بين القيم وضعف مشاركة المرأة في العممية السياسية حيث كانت اجاباتين 
%( بانو 26.2( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )77ب)نعم(, في حين كان اعتقاد)

ال توجد عالقة بين القيم وضعف مشاركة المرأة في العممية السياسية وكانت اجاباتين ب)كال(, 
%( كانت اجاباتين)الى حٍد ما(, 05.2( مبحوثة  وبنسبة)385( مبحوثة من مجموع )222وأن )

موك ان النسبة  الكبيرة إلجابات المبحوثات ب)نعم( دلت ان القيم ىي مبادئ معيارية توجو س
االفراد واعتقاداتيم, وبما ان مشاركة المرأة في العممية السياسية يعد خروجًا عمى العادات والتقاليد 
في المجتمع الن النسق القيمي حدد ىذا االختصاص لمرجل صاحب السمطة والقرار في 
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ة المرأة في مجتمعنا, لذلك فأن وحدات العينة اقرن بأىمية تأثير القيم والعادات والتقاليد في مشارك
 العممية السياسية.   

 (22جدول )ال

يوضح اعتقاد وحدات العينة بان العادات والتقاليد الشائعة في المجتمع من العوامل االساسية 
 اركة المرأة في العممية السياسية.التي تقف بوجو مش

 النسبة التكرارات االجابات
 %75.6 053 نعم
 %22.2 20 كال

 %03.3 22 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

ان العادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا جعمت المرأة في مكانة ادنى من مكانة الرجل  التي 
اكدت تمك العادات والتقاليد ان المرأة مخموق ضعيف ال تمتمك القدرة عمى تحمل االعباء وان 

اد المجتمع العراقي عمميا الرئيسي داخل نطاق االسرة والمنزل, وظمت تسيطر عمى غالبية افر 
بصورة عامة ومدينة الكوت بصورة خاصة, ونجد ان المرأة اصبحت مضطرة لترك العمل 
السياسي بسبب العادات والتقاليد, وذلك يمكننا القول بأنو رغم التصنيع والتحضر والتعميم ظمت 

ن ذلك نجد اجابات تمك العادات والتقاليد تقف عائقًا امام مشاركة المرأة في العممية السياسية, وم
( مبحوثة وبنسبة 385( مبحوثة من مجموع )053(  حيث ان )22وحدات العينة في الجدول )

%( اعتقدن بأن العادات والتقاليد الشائعة في المجتمع من العوامل االساسية التي تقف 75.6)
بوجو مشاركة المرأة في العممية السياسية حيث كانت اجاباتين ب)نعم(, في حين كان 

%( بانو ال عالقة بين العادات 22.2( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )20اعتقاد)
والتقاليد الشائعة في المجتمع ومشاركة المرأة في العممية السياسية وكانت اجاباتين ب)كال(, وأن 

%( كانت اجاباتين)الى حٍد ما(. وىذا 03.3( مبحوثة  وبنسبة)385( مبحوثة من مجموع )22)
 تم توضيحو سابقًا في دراستنا النظرية الخاصة بالقيم والمعاير. ما 
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 (02جدول )ال

يوضح اعتقاد وحدات العينة بان االلتزام الديني يؤثر في عدم مشاركة المرأة في العممية 
 السياسية.

 النسبة التكرارات االجابات
 %02.2 27 نعم
 %22.22 282 كال

 %05.2 222 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

اكد اغمب الباحثين االسالميين ان الشريعة االسالمية اىتمت اىتمام كبير بالمرأة ومكانتيا       
ودورىا وحقوقيا منذ الوالدة وحتى الوفاة, وبعد الوفاة حيث الثواب والعقاب, ان المرأة في االسالم 

فرق بينيا وبين الرجل ليا حقوق متساوية مع الرجل اال ما استثنى بنص صريح, ان االسالم لم ي
اال ما خالف طبيعتيا, ومن يتمعن في قراءة التاريخ االسالمي والسيرة النبوية الشريفة قراءة بعيدة 
عن الفيم الخاطئ لبعض المسممين الحاليين, يجد ان لممرأة في االسالم دور الريادي والقيادي 

قوق التي منحيا االسالم لممرأة حق في حماية الدعوة االسالمية, والجياد في سبيل اهلل, ومن الح
التعميم وحق العمل وحق المشاركة في اتخاذ القرار, ومكنيا من التصرف بجميع حقوقيا من 
االرث او التصرف بأمالكيا, واحترم االسالم رأي المرأة, ومكنيا من التعبير عن رأييا بكل 

لمجتمع العراقي وتأثره بالمبادئ مصداقية, واعطاىا حرية الكالم وابداء الرأي, ونتيجة لطبيعة ا
( حيث 02االسالمية وتأثر المرأة العراقية بتمك الطبيعة كانت اجابات وحدات العينة في الجدول )

%( اعتقدن بأن االلتزام الديني 02.2( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )27كانت )
اجاباتين بـ )نعم(, في حين كان  يؤثر في عدم  مشاركة المرأة في العممية السياسية حيث كانت

%( بانو ال يوجد تأثير لاللتزام 22.2( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )282اعتقاد)
( مبحوثة 222الديني عمى مشاركة المرأة في العممية السياسية وكانت اجاباتين بــ )كال(, وأن )

 ى حٍد ما(. %( كانت اجاباتين)ال05.2( مبحوثة  وبنسبة)385من مجموع )
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 (02الجدول )

يوضح اعتقاد وحدات العينة بان مبادئ االسالم اخذت عمى عاتقيا ابراز حقوق ومكانة المرأة 
 بشكل سميم.

 النسبة التكرارات االجابات
 %62.2 065 نعم
 %22.2 27 كال

 %27.7 72 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

حفظ كرامة االنسان, فالكثير من النصوص في لقد جاءت كل الديانات السماوية من اجل     
الكتب السماوية تدعو الى حفظ كرامة االنسان والعمل عمى معاممة االنسان بصورة تحفظ كافة 
حقوقو, اال ان التباين ما بين تمك الديانات واليات تطبيقيا ادى الى االنحراف عن تمك التعاليم 

الديانات, وبعد ظيور الدين االسالمي الذي جاء فانتشرت االنتياكات لحقوق االنسان باسم تمك 
بمبادئ رسخت حقوق االنسان ومنيا حقوق المرأة والتي دعت الى حفظ كيانيا والعمل عمى 
انصافيا في كافة المجاالت, عند ظيور االسالم وانتشار مبادئو ظيرت تغيرات عمى حياة المرأة 

راحل, حيث اصبحت المرأة مستقمة بكافة ودخمت مرحمة جديدة بعيدة كل البعد عما سبقيا من م
حقوقيا, وعممت مبادئ الدين االسالمي عمى اظيار حقوق المرأة حين خاطب اهلل سبحانو 
وتعالى الرجل والمرأة في بيان واحد" يا أييا الناس... و يا أييا الذين امنوا" وىذا ما وجدناه في 

( 385( مبحوثة من مجموع )065( حيث اجابت )02الدراسة الميدانية من خالل الجدول )
%( اعتقدن بأن مبادئ االسالم اخذت عمى عاتقيا ابراز حقوق ومكانة 62.2مبحوثة وبنسبة )

( مبحوثة من مجموع 27المرأة بشكل سميم حيث كانت اجاباتين ب)نعم(, في حين كان اعتقاد)
تقيا ابراز حقوق %( اعتقدن بأن مبادئ االسالم لم تأخذ عمى عا22.2( مبحوثة وبنسبة )385)

( 385( مبحوثة من مجموع )222ومكانة المرأة بشكل السميم وكانت اجاباتين ب)كال(, وأن )
 %( كانت اجاباتين)الى حٍد ما(. 05.2مبحوثة وبنسبة)
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  بيبنبت التنشئة االسرية.املبحث الثبلث : 

 (00جدول )ال

وية مع ابنائيم تختمف عن تمك يوضح اعتقاد وحدات العينة بان الوالدين يمارسون اساليب ترب
 االساليب التي يستخدمونيا مع بناتيم.

 النسبة التكرارات االجابات
 %72.23 035 نعم
 %02.2 27 كال

 %22.20 52 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

ان اىم ما يتعممو الفرد من خالل االسرة ىو القيام بأدوار معينة اوليا دوره االجتماعي ) اي     
فتاة او ولد(. ومن اىم االساليب التي تؤثر في شخصية الفرد ىي معتقدات والديو التي ما  كونو

تؤكد عميو ثقافة مجتمعيم من تمييز نوعي في المكانة واالدوار لصالح الذكر فتتبمور ىذه 
المضامين الثقافية في اختالف االساليب التربوية بين االبناء والبنات داخل االسرة, وبما ان 

شئة االسرية تحدد دور الفرد لتساعده عمى اشغال ادوار خارج االسرة فمن المؤكد يكون ليا التن
تأثير كبير عمى مشاركة المرأة في العممية السياسية, فمذلك نجد اجابات وحدات العينة في 

%( اعتقدن 72.23( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )035( حيث ان )00الجدول )
يستخدمون اساليب تربوية مع ابنائيم تختمف عن تمك التي يستخدمونيا مع بناتيم  بأن  الوالدين

( مبحوثة 385( مبحوثة من مجموع )27حيث كانت اجاباتين ب)نعم(, في حين كان اعتقاد)
%( اعتقدن بأن بعدم اختالف االساليب التربوية التي يستخدميا الوالدين مع 02.2وبنسبة )

( مبحوثة 385( مبحوثة من مجموع )52جاباتين ب)كال(, وأن )االبناء والبنات وكانت ا
 %( كانت اجاباتين)الى حٍد ما(.22.20وبنسبة)
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دلت اجابة المبحوثات ب)نعم( عمى تأثير البيئة والتنشئة االسرية في شخصيتين ومعتقدىن,     
ة بحيث عبرن عما مر عميين من اساليب تربوية داخل اسرىن ومن ثم اساليبين التربوي

 المستخدمة مع ابنائين وبناتين.

 (03جدول )ال

 يوضح األساليب التربوية المستخدمة مع االبناء والبنات داخل االسرة.

التسمسل  االساليب التربوية المستخدمة مع االبناء والبنات داخل االسرة
 المرتبي

 النسبة المئوية التكرار

 %88.23 022 2 حرية متاحة لالبن اكثر من البنت
ة الرجل عمى المرأة من حيث المكانة وتقسيم االدوار سمط

 داخل االسرة
0 225 

72.62% 

 %56.86 237 3 مشاركة االبن في اتخاذ القرارات اكثر من البنت داخل االسرة
 %22.05 222 2 عدم اعطاء فرصة لمبنت باالختالط مقارنة باالبن

رنة عدم السماح لمبنت في اغمب الحاالت بإكمال دراستيا مقا
 باالبن

5 66 
30.67% 

تعد االسرة النواة االساسية لبناء شخصية االنسان, وبالتالي فأن ميمة االسرة ىي تحويل        
االنسان من كتمة بايموجية الى كائن اجتماعي من خالل اشباع اساليب التنشئة االجتماعية, تتأثر 

ا فأن اغمب األسر في المجتمع العراقي االسرة بشكل مباشر بالبناء االجتماعي العام لممجتمع, ولذ
تعطي اىمية كبرى لؤلبناء دون البنات, لذلك نرى بأن اغمب األسر عندما تتعامل مع االبناء 
الذكور فأنيا تحاول ان تعطي حرية اكبر ليم, وذلك لعدة اسباب اىميا ان االوالد ال يشكمون اي 

% 52.20ج عن المألوف. لقد اشارة وصمة اجتماعية في حال تعرضيم الى االعراف او الخرو 
من المبحوثات الى ان الحرية المتاحة لؤلبناء اكثر من البنات, اما سمطة الرجل عمى المرأة من 

%, اذ 36.7حيث المكان وتقسيم االدوار داخل االسرة فقد احتمت المرتبة الثانية وبنسبة 
مجتمع ذكوري وان السمطة  المعروف ان المجتمع العراقي شأنو شأن المجتمعات الشرقية ىو

 مازالت اليوم بيد الرجل وان تتفاوت النسب, اال ان الواقع يقول ان الرجال مازالوا ىم االكثر
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فاعمية داخل االسرة والمجتمع ومازالوا ىم الالعبون االكبر في ىذا المجتمع, اما الفقرة       
% 35.3د احتمت المرتبة الثالثة وبنسبة الثالثة مشاركة االبن في اتخاذ القرارات اكثر من البنت فق

وىذا ما يؤكد ان االسرة العراقية ما زالت تعتمد بالدرجة االولى عمى االبناء الذكور في اتخاذ 
القرارات وذلك ألسباب عدة اىميا ان االسرة ترى بأن االوالد الذكور اكثر فاعمية وتأثير في 

فرصة لمبنت باالختالط مقارنًة باالبن المجتمع. وجاءت في المرتبة الرابعة عدم اعطاء 
%(, اما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب عدم السماح لمبنت في 06( وبنسبة)222بتكرار)

 %(.02( وبنسبة)66اغمب الحاالت بإكمال دراستيا مقارنة باالبن بتكرار)
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 (02جدول )ال

التربوية وضعف مشاركة المرأة يوضح اعتقاد وحدات العينة بوجود عالقة بين االساليب 
 السياسية.

 النسبة التكرارات االجابات
 %50.6 023 نعم
 %02.0 80 كال

 %05.2 222 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

 

تكمن اىمية االساليب التربوية في مجموعة من الوظائف االجتماعية التي تعمل عمى القيام       
المجتمع , بالرغم من وجود المؤسسات التي من اختصاصيا  بيا والتي ليا ارتباط واضح في بناء

الميام السياسية والثقافية واالقتصادية تبقى التنشئة االسرية ذات تأثير كبير ومباشر عمى تمك 
المؤسسات , فاألساليب التربوية التي تنتيجيا االسرة ال تزال مستمرة بأداء وظائفيا السياسية رغم 

( 02وىنا يظير لنا من خالل اجابات وحدات العينة في الجدول  )صغر حجميا في المجتمع , 
( مبحوثة من 023تأثير االساليب التربوية عمى مشاركة المرأة في العممية السياسية حيث ان)

%( اعتقدن بأن اساليب التربوية ليا عالقة بضعف 50.6( مبحوثة وبنسبة )385مجموع )
( 80كانت اجاباتين ب)نعم(, في حين كان اعتقاد)مشاركة المرأة في العممية السياسية حيث 

%( اعتقدن بأن  ال توجد عالقة بين 02.0( مبحوثة وبنسبة )385مبحوثة من مجموع )
االساليب التربوية وضعف مشاركة المرأة في العممية السياسية وكانت اجاباتين ب)كال(, وأن 

 اجاباتين)الى حٍد ما(.%( كانت 05.2( مبحوثة وبنسبة)385( مبحوثة من مجموع )222)

ان اعتقاد اكثر نصف وحدات العينة بتأثير اساليب التنشئة االسرية في مشاركة المرأة في     
العممية السياسية, وىنا يتأكد ما ذكرناه سابقًا في دراستنا النظرية ان التنشئة االسرية تخمق فروق 

تي تجعل المرأة اقل طموح من الرجل بين االوالد والبنات مما تكون ىذه التنشئة من االسباب ال
 في كل المجاالت ومنيا المجال السياسي.
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 (05جدول )ال

يوضح اعتقاد وحدات العينة بأن الطابع العشائري لممجتمع العراقي من العوامل التي تعيق 
 مشاركة المرأة في العممية السياسية.

 

 

 

 

 

اكدت االعراف العشائرية عمى مشاركة المرأة لمرجل في ادارة شؤون االسرة واالستجابة     
لمتطمباتيا داخل المنزل, وتمبية المتطمبات اليومية من رعاية االطفال, والقيام بالواجبات المنزلية 

... الخ, والمرأة في المجتمع العراقي بصوره عامة ومدينة اليومية وتوفير الطعام ألفراد االسرة.
الكوت بصورة خاصة  الذي يسوده الطابع العشائري يكون دورىا االنثوي ميم في ادارة شؤون 
المنزل, وليا نوع محدود من الحركة السياسية واالقتصادية مع وجود بعض الحاالت التعسفية 

ارثة لدى البعض الذين يمثمون نسبة في مجتمعنا الذين التي تنتقص منيا نتيجة التراكمات المتو 
مازالوا يتمسكون بأفكارىم القديمة, اذ ان السمطة في المجتمع العشائري حصرًا لمرجل, وىنا نجد 
تميز بين مكانة الرجل والمرأة في المجتمعات ذات الطابع العشائري, بالرغم من ازدياد مكانة 

مى ثقافات العالم من خالل وسائل التكنموجية الحديثة وسائل المرأة بنسب بسيطة بعد االطالع ع
االعالم, لكن تبقى المجتمعات العشائرية تفضل الرجل عمى المرأة في كثير من المجاالت والتي 
منيا المجال السياسي, حيث ان القيود قميمة عمى الرجل ونادرة عمى العكس من المرأة التي تكون 

( 065( حيث كانت)05نجد اجابات وحدات العينة في  الجدول  )تصرفاتيا تحت النظر, فمذلك 
%( اعتقدن بأن الطابع العشائري لممجتمع 62.2( مبحوثة وبنسبة )385مبحوثة من مجموع )

العراقي من العوامل التي تعيق مشاركة المرأة في العممية السياسية حيث كانت اجاباتين ب)نعم(, 

 النسبة التكرارات االجابات
 %62.2 065 نعم
 %22.2 20 كال

 %26.7 78 لى حٍد ماا
 %222 385 المجموع
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%( اعتقدن بأن  22.2( مبحوثة وبنسبة )385جموع )( مبحوثة من م20في حين كان اعتقاد)
ال يوجد تأثير لمطابع العشائري في المجتمع العراقي عمى مشاركة المرأة في العممية السياسية 

%( 26.7( مبحوثة وبنسبة)385( مبحوثة من مجموع )78وكانت اجاباتين ب)كال(, وأن )
 كانت اجاباتين)الى حٍد ما(.

نصف وحدات العينة بوجود تأثير لمطابع العشائري في المجتمع العراقي ان اعتقاد اكثر من     
عمى مشاركة المرأة في العممية السياسية, ىذا دليل عمى ان الطابع العشائري او العادات والتقاليد 
العشائرية تفرض فروق بين الرجل والمرأة , حتى اثرت ىذه الفرق عمى تعميم المرأة مما ادى الى 

  .(03وكما موضح في الجدول) في جميع المجاالت ومنيا السياسية. ضعف مشاركتيا
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 املبحث الرابع: بيبنبت التعليم.

 (07جدول )ال

يوضح اعتقاد وحدات العينة بأن انخفاض المستوى التعميمي لممرأة يتسبب في انخفاض مكانتيا 
 ودورىا في المجتمع

 النسبة التكرارات االجابات
 %65.5 022 نعم
 %7.6 07 كال

 %26.7 78 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

يعد التعميم من العمميات الحياتية التي ليا ارتباط وثيق بتقدم المجتمعات, وىو من الضرورات     
الفردية واالجتماعية التي ال يمكن االستغناء عنيا, وقواعده تعتمد عمى اسس اجتماعية فيو 

المجتمع من اجل البقاء واالستمرار والتقدم, بالرغم من االفكار  سياسة اجتماعية يعتمد عمييا
التقميدية كانت تعتبر المنزل وادارة شؤون االسرة ىو العمل الطبيعي لممرأة وىذا يمثل حاالت 
التخمف التي مرت عمى العراق ابان االحتالل الذي تعرض لو في فترات زمنية مختمفة, وىنا ال 

عن المجتمع التي تعتبر جزء ال يتجزأ منو, وعمى ىذا االساس اعطى يمكننا فصل واقع المرأة 
لممرأة دور ومكانة ثانويتين مما ادى الى تبعيتيا لمرجل من جية, ومن جية اخرى حرمت من 
حقيا في التعميم وذلك الن االفكار التقميدية السائدة في المجتمع التي تسيطر عميو االعراف 

يم المرأة فسادًا  لؤلخالق وخروج عن تمك االعراف والتقاليد, وىنا ال والتقاليد كانت تنظر الى تعم
بد ان نشير الى ان بعض المثقفين واصحاب االفكار الحديثة عندما دعوا الى تعميم المرأة واجيوا 
معارضة شديدة من قبل اصحاب االفكار التقميدية, لذا نالحظ اقتصار تعميم المرأة في تمك الفترة 

آن ويكون ذلك عن طريق ما يعرف بالكتاتيب آنذاك وىذا يمثل الوضع االجتماعي عمى حفظ القر 
والسياسي القائم آنذاك, ان تعميم المرأة في اي مجتمع يتأثر بثقافة تمك المجتمع ومكانة المرأة 
فيو, فالتعميم من العوامل التي تعمل تغير نوعي عمى دور ومكانة المرأة في المجتمع ألنو عمل 
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ر عمى تغير الكثير من التقاليد التي كانت تفرض عمى المرأة وظائف وادوار معينة, بشكل كبي
مكانة ودور المرأة وتكامل شخصيتيا ومن ثم مشاركتيا  إلبرازفالتعميم عمل عمى تحطيم القيود 

( 022( حيث ان )07في العممية السياسية, لذلك نجد اجابات وحدات العينة في  الجدول )
%( اعتقدن  بأن انخفاض المستوى التعميمي 65.5( مبحوثة وبنسبة )385) مبحوثة من مجموع

لممرأة يتسبب في انخفاض مكانتيا ودورىا في المجتمع حيث كانت اجاباتين ب)نعم(, في حين 
%( اعتقدن بأن  ال يوجد 7.6( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )07كان اعتقاد)

مرأة عمى دورىا ومكانتيا في المجتمع وكانت اجاباتين تأثير النخفاض المستوى العممي لم
%( كانت اجاباتين)الى 26.7( مبحوثة وبنسبة)385( مبحوثة من مجموع )78ب)كال(, وأن )

 حٍد ما(.

ان اعتقاد اكثر من نصف العينة بأن انخفاض المستوى التعميمي لممرأة يتسبب في انخفاض     
المستوى التعميمي لممرأة ىو من اىم االسباب التي تفتح دورىا ومكانتيا في المجتمع وذلك الن 

المجال امام المرأة لمدخول في مجاالت الحياة المختمفة, فكيف لممرأة ان ترتقي بدورىا االجتماعي 
 وىي قميمة العمم والثقافة.
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 (06جدول )ال

 .اتمبحوثاليوضح التسمسل المرتبي لمظاىر انخفاض المستوى التعميمي لممرأة حسب رأي 

 مظاىر انخفاض المستوى التعميمي لممرأة
التسمسل 
 المرتبي

 النسبة التكرارات

 %22.32 082 2 عدم اكماليا لتعميميا
 %82.22 037 0 امية المرأة

 %56.63 278 3 عدم وصول المرأة لمراحل الدراسات العميا
رأة لتعميميا يدل عمى خطورة ان تأكيد وحدات العينة واشارتيم ألىمية مظير عدم اكمال الم    

ىذا المظير في اعاقة تنمية المجتمع ودليل عمى شعور افراد المجتمع بيذه الظاىرة ألن الظروف 
المحيطة بيم تمنع المرأة من اكمال دراستيا خاصة الظروف االقتصادية التي يمر بيا مجتمعنا 

مين توفير متطمبات تعميمين, والتي تشجع البنات عمى التسرب من المدارس لعدم استطاعة عوائ
اضافًة الى ترك الدراسة من اجل العمل لممساعدة عمى زيادة دخل االسرة, اضافة الى االعتقاد 
الذي يسيطر عمى سموك بعض التي تسيطر عمييم العادات والتقاليد ان التعميم يفقد المرأة فرصة 

, الن التنشئة االجتماعية جعمت من الزواج المبكر الذي يمكن ان يشكل عائقًا امام تعميم المرأة
االباء يعتبرون ان المكان المناسب لممرأة ىو البيت وال توجد ضرورة لذىابيا الى المدارس او 
اكمال التعميم, والتمسك بمثل ىذه العادات والتقاليد دفعت النساء الى الزواج المبكر حال بموغيا 

محدود من التعميم, كل ذلك ينعكس عمى  ما نتج عن ذلك بقاء االميات اميات او عمى مستوى
( الخاصة بانخفاض 06مشاركة المرأة في العممية السياسية, لذلك نجد نتائج البيانات في جدول )

المستوى التعميمي لممرأة ان عدم اكمال المرأة لتعميميا جاء بالمرتبة االولى في التسمسل المرتبي 
( وبنسبة 037الثانية امية المرأة بتكرار) %(, يميو في المرتبة65( وبنسبة )082بتكرار)

%(, اما عدم وصول المرأة الى مراحل في الدراسات العميا جاء بالمرتبة الثالثة بتكرار 72.0)
 %(.23.7( وبنسبة )287)
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 (08جدول )ال

يوضح اراء وحدات العينة بوجود عالقة بين مظاىر انخفاض المستوى التعميمي لممرأة وضعف 
 في العممية السياسية. مشاركتيا

 النسبة التكرارات االجابات
 %70.26 032 نعم
 %22.3 22 كال

 %23.5 50 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

لمتعميم اىمية كبيرة في رفع مستويات كفاءة المرأة, اذ يجعل منيا انسان ذات قيمة عميا في       
االدوار التي تؤدييا المرأة التي يحددىا ما المجتمع التي تعتبر جزء منو وىذه المكانة تحددىا 

تحصل عميو من مستوى تعميمي ومن ىذه االدوار المشاركة في العممية السياسية, ونستنتج من 
ىذا ان المرأة اذا ما انخفض مستواىا التعميمي فمن تستطيع اداء االدوار القيادية في المجتمع ولن 

الن المستوى التعميمي لممرأة ىو الذي يحدد  تعي أىمية مشاركتيا في العممية السياسية,
شخصيتيا وقدرتيا عمى اتخاذ القرار وتأكيد ذاتيا من خالل اداء االدوار غير التقميدية في 
مؤسسات المجتمع المختمفة وخاصة العممية السياسية الذي غالبًا ما يكون دخوليا من نصيب 

( مبحوثة من 032( حيث ان )08)الرجال, لذلك نجد اجابات وحدات العينة في  الجدول 
%( اعتقدن  بوجود عالقة بين مظاىر  انخفاض 70.26( مبحوثة وبنسبة )385مجموع )

المستوى التعميمي لممرأة وضعف مشاركتيا في العممية السياسية حيث كانت اجاباتين ب)نعم(, 
ن بأن  %( اعتقد22.3( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )22في حين كان اعتقاد)

ال توجد عالقة بين مظاىر انخفاض المستوى التعميمي لممرأة ومشاركتيا في العممية السياسية 
%( 23.5( مبحوثة وبنسبة)385( مبحوثة من مجموع )50وكانت اجاباتين ب)كال(, وأن )

 كانت اجاباتين)الى حٍد ما(.
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 املبحث اخلبمس: بيبنبت الوعي الثقبيف.
 (02جدول )ال

وحدات العينة بأن الموروث الثقافي حول مسألة العيب من العوامل االساسية التي يوضح اعتقاد 
 تقف بوجو مشاركة المرأة في العممية السياسية.

 النسبة التكرارات االجابات
 %67.3 022 نعم
 %20.2 52 كال

 %00.3 87 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

ية المرأة في المجتمعات العربية بصورة عامة ىنالك العديد من االمور التي تحد من حر       
والمجتمع العراقي بصورة خاصة منيا )العيب( الذي تبدأ من العائمة, ان مصطمح )العيب( وما 
يدخل  في طياتو اصبح ينافس القوانين السماوية والقوانين الوضعية, وذلك لتوغمو في العديد من 

صمة في داخل النفس العربية التي عممت بعض التفاصيل في سموكياتنا, وان ثقافة العيب متأ
المنظمات النسوية عمى رفضيا, ومازال)العيب( يعد من الموروث الثقافي الذي لو تأثير عمى 

دور ومكانة المرأة وخصوصًا مشاركتيا في العممية السياسية, لذلك نجد اجابات وحدة العينة  في  
%( اعتقدن  67.3( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )022( حيث ان )02الجدول )

بأن الموروث الثقافي حول مسألة العيب من العوامل االساسية التي تقف بوجو مشاركة المرأة في 
( مبحوثة من مجموع 52العممية السياسية حيث كانت اجاباتين ب)نعم(, في حين كان اعتقاد)

حول مسألة العيب ال يعتبر من %( اعتقدن بأن الموروث الثقافي 20.2( مبحوثة وبنسبة )385)
( 87العممية السياسية وكانت اجاباتين ب)كال(, وأن ) التي تقف بوجو مشاركة المرأة في العوامل

 %( كانت اجاباتين)الى حٍد ما(.00.3( مبحوثة وبنسبة)385مبحوثة من مجموع )
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 (32جدول )ال

ر اتجاىات االفراد بشكل ايجابي يوضح اعتقاد وحدات العينة بأن وسائل االعالم قادرة عمى تغي
 نحو مشاركة المرأة في العممية السياسية.

 النسبة التكرارات االجابات
 %52.7 225 نعم
 %02.6 82 كال

 %08.5 222 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

ة لموسائل االعالمية دورًا ال يقل شأنًا عن االدوار التي تقوم بيا االسرة والمؤسسات التعميمي    
ومؤسسات المجتمع االخرى في عممية التنشئة السياسية, فوسائل االعالم باختالف انواعيا 
)المقروء والمرئي والمسموع( تدعم االتجاىات السياسية والقيم التراثية, اضافًة الى نقل االخبار 

ثة من المواطنين الى الحكومة او اصحاب القرار وبالعكس, وقد امتدت القنوات الفضائية الحدي
لتنقل اخبارًا ومعمومات عن مجتمعات العالم جميعيا, اضافًة الى ما نشاىده االن من تقدم وسائل 
االتصال الحديثة مما جعل العالم وكأنو وحدة واحدة, مما جعل الدول الحديثة تعتمد عمى وسائل 

م, وىنا البد االعالم في التنشئة السياسية وتركز عمى تعميق شعور انتماء االفراد ووالئيم لوطني
ان نذكر ان مضمون وسائل االعالم الموجية لممرأة يتمحور في اغمبو حول االدوار التقميدية 
لممرأة, وضعف وسائل االعالم في اظيار المرأة المبدعة, وتعمل وسائل االعالم عمى اظيار 

العالم عالقة الرجل بالمرأة عمى اساس اجتماعي فقط, اضافة الى ان ىناك دور سمبي لوسائل ا
ذلك نجد اجابات يقوم عمى تقديم الصورة التقميدية لممرأة المستيمكة ألدوات الزينة والكماليات, ل

( مبحوثة وبنسبة 385( مبحوثة من مجموع )225( حيث ان )32الجدول ) وحدات العينة في
%( اعتقدن بأن وسائل االعالم قادرة عمى تغير اتجاىات االفراد بشكل ايجابي نحو 52.7)
( 82شاركة المرأة في العممية السياسية حيث كانت اجاباتين ب)نعم(, في حين كان اعتقاد)م

%( اعتقدن بأن وسائل االعالم غير قادرة 02.6( مبحوثة وبنسبة )385مبحوثة من مجموع )
عمى تغير اتجاىات االفراد بشكل ايجابي نحو مشاركة المرأة في العممية السياسية وكانت 
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%( كانت 08.5( مبحوثة وبنسبة)385( مبحوثة من مجموع )222, وأن )اجاباتين ب)كال(
 اجاباتين)الى حٍد ما(.

 (32جدول )ال

يوضح اراء وحدات العينة حول تأثير قمة تقدير الرجل ألىمية مكانة المرأة في المجتمع في 
 ضعف مشاركتيا في العممية السياسية.

 النسبة التكرارات االجابات
 %56.2 002 نعم
 %25.5 72 كال

 %06.22 222 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

القيم التقميدية من اىم االمور التي ليا تأثير في وعي افراد المجتمع الذي من خاللو تتشكل      
ردود افعاليم ومواقفيم اتجاه المرأة, ان قمة تقدير الرجل لدور ومكانة المرأة يأتي من القيم 

ة في المجتمع التي تعمل عمى تيميش دور المرأة, ألنيا تؤكد تبعية المرأة والعادات والتقاليد السائد
لمرجل وتقمل من اىمية مشاركتيا في فعاليات المجتمع بشكل عام ومشاركتيا في العممية السياسية 
بشكل خاص وفي الوقت نفسو تؤكد تمك القيم والتقاليد واالعراف عمى االدوار التقميدية لممرأة, 

القيم واالعراف والتقاليد فأن الرجل يمتمك السمطة من خالل امتالكو لممال عن طريق  واضافًة الى
سيطرة الرجال في مجتمعاتنا عمى مصادر العمل لذلك تكون فرص المرأة قميمة خاصة في 

( حيث 32المجال السياسي لضعف قدرتيا المالية, لذلك نجد اجابات وحدات العينة في الجدول )
%( اعتقدن بأن قمة تقدير الرجل 56.2( مبحوثة وبنسبة )385من مجموع )( مبحوثة 002ان )

ألىمية مكانة المرأة في المجتمع لو تأثير  في ضعف مشاركتيا في العممية السياسية حيث كانت 
( مبحوثة وبنسبة 385( مبحوثة من مجموع )72اجاباتين ب)نعم(, في حين كان اعتقاد)

ير لقمة تقدير الرجل ألىمية مكانة المرأة في المجتمع في %( اعتقدن بأنو ال يوجد تأث25.5)
( مبحوثة من مجموع 222ضعف مشاركتيا في العممية السياسية وكانت اجاباتين ب)كال(, وأن )
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%( كانت اجاباتين)الى حٍد ما(. ان اكثر من نصف وحدات 06.22( مبحوثة وبنسبة)385)
 القيم التقميدية في وعي افراد المجتمع.  العينة كانت اجابتين ب)نعم( وىذا اثبات لتأثير

 (30جدول )ال

يوضح اعتقاد وحدات العينة بأن ضعف معرفة المرأة بأىمية دورىا في المجتمع يؤدي الى 
 انخفاض مشاركتيا في العممية السياسية.

 النسبة التكرارات االجابات
 %63.5 083 نعم
 %8.8 32 كال

 %26.7 78 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

يعد الدور حمقة الوصل بين الفرد والمجتمع, وذلك ألنو عن طريق الدور تؤدي المرأة      
وظائفيا ومياميا في المجتمع الواسع, وبدون معرفة المرأة لدورىا في المجتمع ال تستطيع تحديد 

االجتماعية الوظائف الممقاة عمى عاتقيا, اذن ان الوظائف التي تؤدييا المرأة تعتمد عمى االدوار 
( مبحوثة من 083( حيث ان )30التي تشغميا, لذلك نجد اجابات وحدات العينة في  الجدول )

%( اعتقدن بأن  ضعف معرفة المرأة بأىمية دورىا في 63.5( مبحوثة وبنسبة )385مجموع )
المجتمع يؤدي الى انخفاض مشاركتيا في العممية السياسية حيث كانت اجاباتين ب)نعم(, في 

( 78%( ب)كال(, وأن )8.8( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )32اجاباتين ) حين
 %( كانت اجاباتين)الى حٍد ما(.26.7( مبحوثة وبنسبة)385مبحوثة من مجموع )

وعي المرأة بدورىا ومكانتيا ال يمكن ان يغير وضعيا السياسي واالجتماعي التقميدي  ان قمة   
 السائد في المجتمع.   
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 (33جدول )ال

يوضح اعتقاد وحدات العينة بأن الذين يؤيدون مشاركة المرأة في العممية السياسية يطبقون ذلك 
 عمى انفسيم.

 النسبة التكرارات االجابات
 %08.5 222 نعم
 %23.3 267 كال

 %08.25 228 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

ابع العشائري الذي مازالت تسيطر عميو يعد المجتمع العراقي من المجتمعات ذات الط      
التقاليد واالعراف العشائرية عمى افكار وتوجيات افراده, بالرغم من حصول عدد كبير من افراده 
عمى قدر كبير من الوعي الثقافي والمستوى العممي يبقى خاضع الى االعراف والتقاليد العشائرية 

وحدات العينة رغم العولمة التي انتشرت في  السائدة في المجتمع, وىذا ما وجدناه في اجابات
( مبحوثة وبنسبة 385( مبحوثة من مجموع )222( حيث ان )33اآلونة االخيرة في الجدول )

%( اعتقدن بأن الذين يؤيدون مشاركة المرأة في العممية السياسية يطبقون ذلك عمى 08.5)
( 385مبحوثة من مجموع ) (267انفسيم حيث كانت اجاباتين ب)نعم(, في حين كان اعتقاد)

%( اعتقدن بأن الذين يؤيدون مشاركة المرأة في العممية السياسية ال 23.3مبحوثة وبنسبة )
( 385( مبحوثة من مجموع )228يطبقون ذلك عمى انفسيم وكانت اجاباتين ب)كال(, وأن )

 %( كانت اجاباتين)الى حٍد ما(.08.25مبحوثة وبنسبة)

عمى السؤال اعاله يتضح لنا ان النسبة االكبر كانت إلجابات من خالل االجابات        
المبحوثات كانت ب)ال( وىذا دليل عمى قمة وعي المثقف بمشكالت المجتمع والتزامو بالعادات 

 والتقاليد التي تقف بوجو اي تقدم اجتماعي. 

 

 



   بيانات الظاهرة المدروسة:  الخامسالفصل  : ةالميداني الدراسة –اني الباب الث
 
 

111 

 

 (32جدول )ال

ركة المرأة في الحياة يوضح شعور وحدات العينة تجاه البعض الذين يتحدثون عن اىمية مشا
 السياسية لكن ال يطبقون ذلك عمى انفسيم

 النسبة التكرارات االجابات
 %22.3 22 ايجابي
 %06.5 227 محايد
 %70.26 032 سمبي

 %222 385 المجموع
ان الفضاء السياسي مازال مقفل امام مشاركة المرأة فيو, وذلك الن الوضع الثقافي حصر     

بيت, الذي يتدخل فيو الرجل من دون ان يسمح ليا بالمشاركة السياسية, اضافًة المرأة في اطار ال
الى ضعف معرفة المرأة بدورىا في المجتمع, فضاًل عن ان البعض يتحدثون عن اىمية مشاركة 
المرأة في العممية السياسية ولكن ال يطبقون ذلك عمى انفسيم, بسبب البيئة األسرية الذي تعيش 

( نتيجة الدراسة الميدانية 32تي تقيدىا االعراف والتقاليد التقميدية, يوضح الجدول )فييا المرأة ال
الخاصة بالتعرف عمى شعور المبحوثات اتجاه البعض الذين يتحدثون عن مشاركة المرأة في 

( مبحوثة من 22العممية السياسية واىميتيا بالمقابل ال يطبقون عمى انفسيم اذ كان شعور )
( مبحوثة ممن مجموع 227%( ايجابي, وكان شعور )22.3بحوثة وبنسبة)( م385مجموع )

( 385( مبحوثة من مجموع )032%( محايد, وكان شعور )06.5( مبحوثة وبنسبة )385)
%( سمبي, ومن خالل اجابات المبحوثات تبين ان الشعور السمبي حصل 70.26مبحوثة وبنسبة)

ي من الذين يتحدثون عن اىمية مشاركة المرأة في عمى النسبة االعمى, اي ان المرأة شعورىا سمب
 العممية السياسية وال يطبقون ذلك عمى انفسيم.
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 (35جدول )ال

يوضح معرفة وحدات العينة بوجود البعض الذين يتحدثون عن اىمية مشاركة المرأة 
 في العممية السياسية لكن ال يطبقون ذلك عمى انفسيم.

 النسبة التكرارات االجابات
 %22 252 عمن

 %72 032 كال
 %222 385 المجموع

بالرغم من ان مجتمعنا تسيطر عميو العادات والتقاليد, ظيرت نخب من المثقفين الذين      
يؤيدون مشاركة المرأة في العممية السياسية, حيث من خالل الدراسة الميدانية توصمنا الى نتائج 

ركة المرأة في العممية السياسية, وىذا نتيجًة لمتطور تؤكد ان اغمبية الذين يتحدثون عن اىمية مشا
الذي طرأ عمى المجتمع في اآلونة االخيرة من خالل ظيور طبقة من المثقفين واصحاب 
الشيادات العميا, واصبح لممرأة دور سياسي كبير واصبح ليا دور بنشر الوعي السياسي بين افراد 

أة ونشر افكار التنمية والحرية والمساواة بين كل المجتمع ونشر الحقوق السياسية الخاصة بالمر 
( الى نتائج الدراسة الميدانية 35افراد المجتمع, لذلك نجد اجابات وحدات العينة في الجدول )

الخاصة بمعرفة المبحوثات بوجود البعض الذين يتحدثون عن مشاركة المرأة في العممية السياسية 
( مبحوثة من 252لك عمى انفسيم حيث كانت اجابات)واىميتيا ورغم ذلك فأنيم ال يطبقون ذ

( مبحوثة من 032%( بــ)نعم(, في حين كانت اجابات)22( مبحوثة وبنسبة)385مجموع )
%( , ان اغمب اجابات وحدات العينة كانت بــ )كال( 72المجموع الكمي لمعينة بــ )كال( وبنسبة )

 يدل عمى وعي المثقف بمشاكل المجتمع.
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 (37جدول )ال

يبين اعتقاد وحدات العينة بأن لمبيئة االسرية التي تعيش فييا المرأة اثر في انخفاض مشاركتيا 
 في العممية السياسية.

 النسبة التكرارات االجابات
 %62.2 065 نعم
 %8.8 32 كال

 %22.6 67 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

ًا بالمحيط الضيق التي تعيش فيو ويتمثل ان مشاركة المرأة في العممية السياسية يتأثر سمب   
بالبيئة االسرية, الن معرفتيا بحقوقيا وواجباتيا يتوقف عمى محيطيا االسري الذي تعيش فيو 
والذي يتكون من مجموعة من القيم والتقاليد التقميدية واساليب البيئة االسرية التقميدية, وعدم 

ة تؤثر في نظرة المرأة لذاتيا ومحدودية تفكيرىا, اختالطيا بالمجتمع, كل ىذه العوامل االجتماعي
ونستنج من ذلك ان البيئة االسرية الضيقة ليا تأثير كبير عمى مشاركة المرأة في العممية 

( مبحوثة من 065( حيث ان )37السياسية, لذلك نجد اجابات وحدات العينة في الجدول )
يئة االسرية التي تعيش فييا المرأة ليا %( اعتقدن بأن  الب62.2( مبحوثة وبنسبة )385مجموع )

اثر في انخفاض مشاركتيا في العممية السياسية حيث كانت اجاباتين بــ)نعم(, في حين كان 
( مبحوثة 67%(  بــ)كال(, وأن )8.8( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )32اعتقاد)

 ٍد ما(. %( كانت اجاباتين)الى ح22.6( مبحوثة وبنسبة)385من مجموع )
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 (36جدول)ال

يوضح رأي وحدات العينة بأن البيئة االسرية التي تعيش فييا المرأة تؤدي الى ضعف انجازىا 
 لمميام التي توكل الييا.

 النسبة التكرارات االجابات
 %78.3 073 نعم
 %22.3 22 كال

 %02.0 80 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

العوامل التي ليا تأثير مباشر في ضعف خبرة المرأة, وىذا يدل  البيئة االسرية الضيقة من    
عمى ان المرأة عندما تحدد ليا ادوار معينة تؤدييا ضمن نطاق ضيق يتمثل في اسرتيا ومكان 
عمميا الذي غالبًا ما تحتل فيو دورًا ثانويًا, نتيجًة لذلك فيي ال تمتمك الخبرة في الحياة لعدم 

جتمعية الواسعة, حيث ان مكانتيا ودورىا في االسرة ومستواىا التعميمي اختالطيا مع البيئة الم
ومينتيا كل ىذه تكسبيا الخبرة مقارنًة مع الرجل وادواره في اسرتو ومينتو, فتبقى المرأة حبيسة 
البيئة االسرية الضيقة الذي ال تؤمن ليا االطالع عمى الحياة الخارجية كما ىو الحال بالنسبة 

( مبحوثة من مجموع 073( الى ان )36نجد اجابات وحدات العينة في الجدول )لمرجل, لذلك 
%( اعتقدن بأن  البيئة االسرية التي تعيش فييا المرأة تؤدي الى 78.3( مبحوثة وبنسبة )385)

( 22ضعف انجازىا لمميام التي توكل الييا حيث كانت اجاباتين بــ)نعم(, في حين كان اعتقاد)
( مبحوثة من مجموع 80%(  بــ)كال(, وأن )22.3( مبحوثة وبنسبة )385مبحوثة من مجموع )

 %( كانت اجاباتين)الى حٍد ما(.02.0( مبحوثة وبنسبة)385)
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 (38جدول )ال

يوضح اعتقاد وحدات العينة بأن ضعف خبرة المرأة في الحياة يؤدي الى انخفاض مشاركتيا في 
 العممية السياسية.

 النسبة التكرارات االجابات
 %76.6 072 نعم
 %23.5 50 كال

 %28.6 60 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

اشار اغمب الباحثين في عمم االجتماع الى ان المرأة في الغالب ال تستطيع توصيف       
قضايا المجتمع لضعف خبرتيا بسبب القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع, وىذا ما يؤكد 

مية السياسية, حيث ان الخبرة تكتسب عن طريق الممارسة اليومية مع ميا في العضعف مشاركت
الحياة المعيشية التي من خالليا يتم الحصول عمى المعرفة, وىذه المعرفة ال تتوفر عند المرأة 
عمى العكس من الرجل الذي تتوفر عنده المعرفة لخبرتو في الحياة الن المرأة دورىا محدد في 

 يمكنيا من الحصول عمى ثقافة الخبرة, وبيذا فأن المرأة في مجتمعنا ال تستطيع محيط ضيق فال
ان تؤدي دور اساسي في التغير االجتماعي, خاصة تنمية ادوارىا االجتماعية والتي من اىميا 

( حيث ان 38مشاركتيا في العممية السياسية, وبذلك نجد اجابات وحدة العينة في الجدول )
%( اعتقدن بأن  ضعف  خبرة المرأة 76.6( مبحوثة وبنسبة )385مجموع )( مبحوثة من 072)

في الحياة يؤدي الى انخفاض مشاركتيا في العممية السياسية حيث كانت اجاباتين بــ)نعم(, في 
%(  بــ)كال(, وأن 23.5( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )50حين كان اعتقاد)

 %( كانت اجاباتين)الى حٍد ما(.28.6حوثة وبنسبة)( مب385( مبحوثة من مجموع )60)
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ان االجابات بــ)نعم( ىي النسبة االكبر وىنا تعكس ضعف المصادر الثقافية التي تحصل     
 عمييا المرأة فيكون وعييا الثقافي ضعيف بأمور المجتمع عامة واالمور السياسية بصورة خاصة,

ىي خبرة المعيشة ذاتيا, اي تمك المعرفة التي تتشكل والمصادر الثقافية المقصودة في دراستنا" 
من خالل خبرة ممارسة الحياة اليومية, وىذا المصدر يرتبط بطبيعة المجتمع ذاتو وىو ما يمكن 

تمارس ادوار تقميدية يومية  ألنياان نطمق عميو )ثقافة الخبرة( وىذه الثقافة ال تزداد عند المرأة 
 ع, وىنا ال تكون ليا مشاركة مؤثرة في العممية السياسية". وبعيدة عن االختالط مع المجتم

 (32جدول )ال

يوضح اعتقاد وحدات العينة بأن البيئة االسرية التي تعيش فييا المرأة تزيد من شعورىا باالنتماء 
 لؤلسرة اكثر من االنتماء لمؤسسات المجتمع االخرى.

 النسبة التكرارات االجابات
 %77.6 056 نعم
 %23.5 50 كال

 %22.6 67 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

المرأة في المجتمع العراقي تتأثر بالمحيط الثقافي واالجتماعي التي تعيش فيو, فيكون         
انتمائيا لؤلسرة والجماعات المحمية ويكون ميميا وتمسكيا باألسرة اكثر من مينتيا في مؤسسات 

ويزيد تمسكيا باألدوار التقميدية التي تعمل عمى تأديتيا المجتمع االخرى, فبذلك يتحدد طموحيا 
في البيت واألسرة وىي عمى درجة عالية من االيمان بأن مشاركة المرأة في العممية السياسية 
ومواقع اتخاذ القرار ىي من اختصاص الرجل وال تشعر بانتمائيا الى مينتيا, وىذا ما وجدناه في 

( مبحوثة 385( مبحوثة من مجموع )056( حيث ان )32ل )اجابات وحدات العينة في  الجدو 
%( اعتقدن بأن البيئة االسرية التي تعيش فييا المرأة تزيد من شعورىا باالنتماء 77.6وبنسبة )

لؤلسرة اكثر من االنتماء لمؤسسات المجتمع االخرى حيث كانت اجاباتين بــ)نعم(, في حين كان  
( مبحوثة 67%(  بــ)كال(, وأن )23.5مبحوثة وبنسبة ) (385( مبحوثة من مجموع )50اعتقاد)

 %( كانت اجاباتين)الى حٍد ما(.22.6( مبحوثة وبنسبة)385من مجموع )
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 (22جدول )ال

بأن شعور المرأة باالنتماء لؤلسرة اكثر من المجتمع يؤدي الى ضعف  المبحوثاتيوضح اعتقاد 
 مشاركتيا في العممية السياسية.

 النسبة تالتكرارا االجابات
 %50.2 022 نعم
 %03.7 22 كال

 %03.3 22 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

 

( 385( مبحوثة من مجموع )022( الى ان )22تشير نتائج الدراسة الميدانية في الجدول )     
%( اعتقدن بوجود عالقة بين شعور المرأة باالنتماء لؤلسرة اكثر من 50.2مبحوثة وبنسبة )

( 385( مبحوث من مجموع )22ن ضعف مشاركتيا في العممية السياسية, بينما )المجتمع وبي
( مبحوثة وبنسبة 385( مبحوثة من مجموع )22%(, وكانت اجابات )03.7مبحوث وبنسبة)

 %( بــ )الى حٍد ما(.  03.3)
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 (22جدول )ال

ىا وتحررىا في يوضح اعتقاد وحدات العينة بان خروج المرأة لمعمل يؤدي الى تثبيت وجود
 المجتمع

 النسبة التكرارات االجابات
 %67.2 023 نعم
 %8.32 30 كال

 %25.5 72 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

     

ان خروج المرأة لمعمل يكون من اسبابو اثبات وجودىا وتحررىا يدل عمى اىمية الدور           
وجودىا من خالل عمميا واستقمت اقتصاديًا  المجتمعي الذي يمكن لممرأة ان تؤديو اذا ما أثبتت

مما يقمل من شعورىا بتبعيتيا لمرجل فيزداد وعييا الثقافي والسياسي مما يوسع مشاركتيا في 
العممية السياسية, الن االستقالل االقتصادي لممرأة يجعميا شريك لمرجل وليس تابع, وىذا ما 

( 385( مبحوثة من مجموع )023( حيث ان )22اشارت لو نتائج الدراسة الميدانية في الجدول )
%( اعتقدن خروج المرأة لمعمل يؤدي تثبيت وجودىا وتحررىا في 67.2مبحوثة وبنسبة )
%(, وكانت اجابات 8.32( مبحوث وبنسبة)385( مبحوث من مجموع )30المجتمع, بينما )

 %( بــ )الى حٍد ما(.25.5( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )72)
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 (20جدول )ال

بأن خروج المرأة لمعمل يسبب شعورًا لدييا بالصراع بين اثبات وجودىا  المحوثات يوضح اعتقاد
 وبين اداء ادوارىا التقميدية داخل االسرة

 النسبة التكرارات االجابات
 %58.6 007 نعم
 %02.0 80 كال

 %02 66 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

 

مرأة لمعمل يؤدي الى صراع االدوار لدييا لتعدد ادوارىا وعدم استطاعتيا في ان خروج ال      
اغمب االحيان التوافق بين ىذه األدوار, فمسؤولية داخل المنزل من تربية االطفال واالىتمام 
بشؤون االسرة ال تتوافق مع اوقات عمميا ومسؤولياتيا المينية , مما يولد شعور بالصراع وعدم 

مميا, وان شعور المرأة بعدم القدرة عمى التوفيق بين االدوار التقميدية التي تقوم بيا التوفيق في ع
داخل االسرة ال يفسح ليا المجال باالىتمام والمشاركة في العممية السياسية, وذلك النشغاليا 

في بالتوفيق بين ادوارىا التقميدية وكيفية تقسيم وقتيا وعمميا, ومن خالل ذلك يكون وعييا الثقا
واالجتماعي ضعيف لقمة متابعتيا لقضايا المجتمع الواسع, مما ينتج عن ذلك قمة مشاركة المرأة 
في العممية السياسية وعدم توفر الوقت الكافي لدييا لالىتمام باالمور السياسية, وىذا ما وجدناه 

( الى ان 20بإجابات وحدات العينة التي اشارت الييا نتائج الدراسة الميدانية في الجدول )
%( اكدن ان خروج المرأة لمعمل 58.6( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )007)

( 80يسبب لدييا شعورًا بالصراع بين اثبات وجودىا واداء ادوارىا التقميدية داخل االسرة, بينما )
( مبحوثة من مجموع 66%(, وكانت اجابات )02.0( مبحوثة وبنسبة)385مبحوث من مجموع )

 %( بــ )الى حٍد ما(.02( مبحوثة وبنسبة )385)
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 (23جدول )ال                                     

بأن شعور المرأة  بالصراع بين اثبات وجودىا وبين اداء ادوارىا التقميدية  المبحوثاتيوضح رأي 
 .داخل االسرة لو عالقة بضعف مشاركة المرأة في العممية السياسية

 النسبة اراتالتكر  االجابات
 %52.3 222 نعم
 %05.6 22 كال

 %03.8 20 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

   

ان طموح المرأة الحتالل مواقع قيادية عن طريق مشاركتيا في العممية السياسية يدفعيا      
لمتضحية ببعض االمور, قد ال يرغبن بعض النساء بالتضحية بيا, وذلك ألنو يتطمب منين 

فية وكما يتطمب مغادرة المنزل او السفر الذي قد يكون طويل, فضاًل ان معظم النساء جيود اضا
في المجتمع العراقي او في المجتمعات النامية والمجتمعات المتقدمة توجياتين تمبية شؤون 
االسرة عمى حساب متطمبات العمل, في الوقت نفسو ىناك عدد من الرجال والنساء يفضمون 

عمل عمى تمبية متطمبات االسرة بدافع الطموح, وال سيما ان التوفيق بين ىاتين تمبية متطمبات ال
التوجيين متعب لمغاية, ونتيجة لذلك ان شعور المرأة بالصراع بين اثبات وجودىا وبين اداء 
ادوارىا التقميدية داخل االسرة لو عالقة بضعف مشاركة المرأة في العممية السياسية, وىذا ما 

( 385( مبحوثة من مجموع )222( الى ان )23الدراسة الميدانية في الجدول )اكدتو نتائج 
%( اكدن ان شعور المرأة بالصراع بين اثبات وجودىا وبين اداء ادوارىا 52.3مبحوثة وبنسبة )

( مبحوثة 22التقميدية داخل االسرة لو عالقة بضعف مشاركة المرأة في العممية السياسية, بينما )
( مبحوثة من مجموع 20%(, وكانت اجابات )02.0مبحوث وبنسبة) (385من مجموع )

 %( بــ )الى حٍد ما(.03.8( مبحوثة وبنسبة )385)
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  املبحث السبدس: بيبنبت الوعي السيبسي.

 (22جدول )ال

 يوضح اىتمام وحدات العينة بالثقافة السياسية

 النسبة التكرارات االجابات
 %67.7 025 نعم
 %03.3 22 كال
 %222 385 موعالمج

 

ان اىتمام االناث بالثقافة السياسية ىو انعكاس لثقافة المجتمع التي تعد من العوامل            
االساسية في تكوين شخصية الفرد وتحديد االدوار, وبما ان ثقافة مجتمعنا تؤكد سمطة الرجل 

مجال السياسة واعطاه عمى المرأة وعممو في اعمال او مين ال يسمح لممرأة بدخوليا كالعمل في 
مجال واسع لدخول العممية السياسية, مما ادى الى حصولو عمى خبرة وثقافة واىتمامو بشؤون 

( حيث ان 22مجتمعو السياسية, وىذا ما يتضح لنا من نتائج الدراسة الميدانية في الجدول )
بالثقافة  %( أكدن بأن لديين اىتمام67.7( مبحوثة وبنسبة)385( مبحوثة من مجموع )022)

%( كانت اجاباتين بــ)كال( 03.3( مبحوثة وبنسبة )385( من مجموع )22السياسية, بالمقابل )
 اكدن ليس لديين اىتمام بالثقافة السياسية.
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 (25جدول)ال

 .اتمبحوثاليوضح التسمسل المرتبي لنوع االىتمام السياسي لدى 

 النسبة المئوية التكرارات يالتسمسل المرتب نوع االىتمام باألمور السياسية
 %83.60 026 2 متابعة ما يدور في الساحة السياسية
 %27.22 236 0 متابعة االخبار السياسية والتاريخية

 %20.62 207 3 مطالعة الصحف والكتب السياسية والتاريخية
 %32.27 82 2 المشاركة في االنتخابات السياسية

 %00.23 75 5 لتيارات السياسيةاالنتماء الى االحزاب والحركات وا
 %22.30 56 7 التطمع الحتالل مواقع قيادية

 

( تبين ان متابعة ما يدور في الساحة 25من خالل الدراسة الميدانية وبيانات جدول )     
%(, واحتمت متابعة االخبار 22.2( وبنسبة )326السياسية احتمت المرتبة االولى بتكرار)

%(, وجاءت بالمرتبة الثالثة 35.5( وبنسبة )236مرتبة الثانية بتكرار )السياسية والتاريخية ال
%(, وفي المرتبة 30.6( وبنسبة )207مطالعة الصحف والكتب السياسية والتاريخية بتكرار)

%(, وفي المرتبة 03.2( وبنسبة )82الرابعة كانت المشاركة في االنتخابات السياسية بتكرار)
( وبنسبة 75االحزاب والحركات والتيارات السياسية بتكرار )الخامسة كانت االنتماء الى 

( 56%( وكانت المرتبة السادسة من نصيب التطمع الحتالل مواقع قيادية بتكرار)27.8)
 %(.22.8وبنسبة)
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 (27جدول )ال

 يوضح طبيعة االخبار السياسية التي تتابعيا وحدات العينة

 النسبة التكرارات االجابات
 %28.5 286 محمية
 %02.2 27 عربية
 %07.2 220 عالمية
 %222 385 المجموع

 

ان ميل وحدات العينة الى االخبار السياسية المحمية التي احتمت المرتبة االولى وىذا يدل       
عمى ضعف وضيق المدارك الثقافية والسياسية لدى المرأة وينتج انخفاض في وعييا السياسي من 

زمات التي مر بيا المجتمع العراقي السياسية واالقتصادية جية, ومن جية اخرى ان اال
واالجتماعية والعسكرية في فترات زمنية مختمفة, جعمت افراد المجتمع العراقي بصورة عامة 
والنساء بصورة خاصة يميل الى معرفة االخبار السياسية المحمية بنسبة اعمى مقارنة مع االخبار 

ل اعاله عمى وحدات العينة ألجل معرفة ىل ان وحدات العينة العربية والعالمية, تم طرح السؤا
مواكبة ألحداث العصر ام ان اىتماميا محصور بشؤون المجتمع الداخمية, وخاصة نحن في 

 عصر تعددت واختمفت فيو وسائل االتصال.

( 385( مبحوثة من مجموع )286( عمى النحو التالي )27وجاءت النتائج في جدول )     
( 385( مبحوثة من مجموع )27%( يتابعن االخبار السياسية المحمية, و)28.5نسبة)مبحوثة وب
( مبحوثة وبنسبة 385( مبحوثة من مجموع )220%( يتابعن االخبار العربية, و)02.2وبنسبة )

 %( يتابعن االخبار العالمية.07.2)
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 (26جدول )ال

مور السياسية يتسبب في ضعف يوضح اعتقاد وحدات العينة بأن ضعف اىتمام المرأة باأل
 مشاركتيا في العممية السياسية.

 النسبة التكرارات االجابات
 %72.23 035 نعم
 %20.28 52 كال

 %05.2 222 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

ىنالك العديد من المتغيرات الثقافية واالجتماعية التي تقف بوجو طموح المرأة وتجعميا اقل طموح 
ي مجاالت مختمفة ومنيا المجال السياسي وىذه المتغيرات تفرزىا ثقافة المجتمع من الرجال ف

الذي تعد المرأة جزء منو, تمك الثقافة التي ليا تأثير كبير عمى نظرة الرجل لممرأة, مما ادى الى 
وضع المرأة في مكانة ادنى من الرجل, فظيرت تقسيم االدوار بين الجنسين في مؤسسات 

ن االسرة وانتياءًا بالمؤسسات السياسية, اضافة الى القيم والمعايير االجتماعية المجتمع بدًأ م
ادت الى ضعف اىتمام المرأة باالمور السياسية ونتج عنو ضعف مشاركتيا في العممية 
السياسية, فالمرأة في مجتمعنا تحاط بمجموعة من المشكالت اليومية فتصبح من الذين ال اىتمام 

ياسية وال يمتمكون وعيًا سياسيًا, وىذا ما اشارت اليو نتائج الدراسة الميدانية في لدييم باألمور الس
%( اكدن 72.23( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )035( حيث ان )26الجدول )

ان ضعف اىتمام المرأة باألمور السياسية يتسبب في ضعف مشاركتيا في العممية السياسية, 
( 222%(, وكانت اجابات )20.28( مبحوث وبنسبة)385مجموع )( مبحوثة من 52بينما )

 %( بــ )الى حٍد ما(.05.2( مبحوثة وبنسبة )385مبحوثة من مجموع )

ان االجابات بـ )نعم( اكثر من نصف وحدات العينة وىنا يؤكدن ان قمة المعمومات السياسية      
 وعدم الوعي بمضمون العممية السياسية. 
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 (28جدول )ال

ح اعتقاد وحدات العينة بأن انخفاض طموح المرأة الحتالل مراكز قيادية في المجتمع يتسبب يوض
 في ضعف مشاركتيا في العممية السياسية.

 النسبة التكرارات االجابات
 %62.3 062 نعم
 %23.5 50 كال

 %27.2 70 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

 

عض القيود المتمثمة بالعادات والتقاليد والتقيد بيا عندما يكون طموح المرأة تحت سيطرة ب      
والخضوع ليا, كل ذلك يؤدي الى اثار سمبية تنعكس عمى افكار المرأة وتطمعاتيا ومن ثم يؤثر 
عمى طموح المرأة الحتالل مراكز قيادية في المجتمع ويعتبر من االسباب الميمة لضعف 

( حيث 28نتائج الدراسة الميدانية في الجدول )  مشاركتيا في العممية السياسية, وىذا ما اكدتو
%( اكدن ان  انخفاض طموح 62.3( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )062ان )

المرأة الحتالل مراكز قيادية في المجتمع يتسبب في ضعف مشاركتيا في العممية السياسية, بينما 
( مبحوثة من 70كانت اجابات )%(, و 23.5( مبحوث وبنسبة)385( مبحوثة من مجموع )50)

 %( بــ )الى حٍد ما(.27.2( مبحوثة وبنسبة )385مجموع )

ان اجابات وحدات العينة بــــ )نعم( عمى االعتقاد اعاله من قبل اغمب المبحوثات يؤكد ان      
انخفاض طموح المرأة الحتالل مراكز قيادية ىو نتيجة طبيعية لشعور المرأة باالنتماء لؤلسرة 

عتقادىا بأن دورىا يكون في البيت واالسرة, وليس ليا ادوار في المجتمع, لذلك تعيش في دائرة وا
 ضيقة من االفكار ال تسمح بتطوير طموحيا والمراكز القيادية محددة لمرجال فقط.
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 (22جدول )ال

ع يتسبب يوضح اعتقاد وحدات العينة بأن عدم ثقة المرأة عمى اداء االدوار القيادية داخل المجتم
 في انخفاض مشاركتيا في العممية السياسية

 النسبة التكرارات االجابات
 %76.0 052 نعم
 %2.8 38 كال

 %00.8 88 الى حٍد ما
 %222 385 المجموع

ان رؤية المرأة لذاتيا ولآلخرين, حيث تضافرت اساليب التنشئة االسرية والعادات         
ة المرأة االتكالية والتي تعتمد عمى الرجل ألنو صاحب السمطة, والتقاليد والتعميم في تحديد شخصي

كل ىذا يساىم مساىمة فعالة الى ضعف خبرة المرأة في الحياة, واذا ما اتيحت ليا فرصة في 
اداء ادوار قيادية ال تجد الثقة الكافية في نفسيا ألداء ىذه االدوار ألنيا خاصة بالرجل, فتضعف 

( 22ياسية. وىذا ما اشارت لو نتائج الدراسة الميدانية في الجدول )مشاركتيا في العممية الس
%( اكدن ان عدم ثقة المرأة 76.0( مبحوثة وبنسبة )385( مبحوثة من مجموع )052حيث ان )

عمى اداء االدوار القيادية داخل المجتمع يتسبب في انخفاض مشاركتيا في العممية السياسية, 
( مبحوثة 88%(,  وكانت اجابات )2.8( مبحوث وبنسبة)385( مبحوثة من مجموع )38بينما )

 %( بــ )الى حٍد ما(.00.8( مبحوثة وبنسبة )385من مجموع )
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 املبحث األول : مناقشة الفرضيات.
بين المعوقات الثقافية ومشاركة  ذات داللة احصائية فروق معنوية كىنا: الفرضية الرئيسية

 المرأة في العملية السياسية.

 

 االجابت              

 الفقرة  

 الوجوىع الً حٍد ها ال نعن

دور القُن فٍ 

اضعاف هشاركت 

 الورأة

999 

 

 

66 911 585 

 585 91 29 955 عاداث والتقالُدال

 585 68 29 975 الطابع العشائرٌ

 585 86 51 992 الوىروث الثقافٍ

 9585 522 911 9129 الوجوىع 

 
 937المحسوبة =  2كا

 6درجة الحرية =
 5.5درجة الثقة = 

 92.59الجدولية =  2كا
قة ذات الجدولية وىذا يدل عمى وجود عال 2من كا <المحسوبة  2نجد ان كا   

داللة احصائية بين وجود المعوقات الثقافية ومشاركة المرأة في العممية السياسية، 
ولذا فان ذلك يثبت عمى ان المعوقات الثقافية تمعب دورًا رئيسيًا في مشاركة المرأة 

 في العممية السياسية. 
العممية الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة بين المعوقات الثقافية ومشاركة المرأة في 

 السياسية.
الفرضية البديمة: توجد عالقة بين المعوقات الثقافية ومشاركة المرأة في العممية 

 السياسية
 الجدولية 2من كا <المحسوبة  2بما ان كا
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نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة وىذا يدل عمى وجود عالقة بين 
 السياسية.المرأة في العممية المعوقات الثقافية ومشاركة 

ذات داللة احصائية بين الطابع العشائري  فروق معنوية: ىنالك الفرضية االولى
 لممجتمع العراقي وضعف مشاركة المرأة في العممية  السياسية

 النسبة التكرار االجابات
 %79.42 275 نعم
 %95.95 42 كال

 %97.66 68 الى حٍد ما
 %955 385 المجموع

       
 84.5المحسوبة =  2كا

 2درجة الحرية =
 5.5درجة الثقة = 

 5.99الجدولية = 2كا
الجدولية وىذا يدل عمى  2كا < المحسوبة 2الجدولية نالحظ ان كا 2بمقارنو كا    

وجود عالقة احصائية بين طبيعة المجتمع العراقي العشائرية وبين ضعف مشاركة 
ري لممجتمع العراقي يؤثر المرأة في العممية السياسية اذ المالحظ ان الطابع العشائ

 بشكل كبير في اضعاف مشاركة المرأة في العممية السياسية. 
الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة بين الطابع العشائري وضعف مشاركة المرأة 

 العراقية في العممية السياسية.
الفرضية البديمة: توجد عالقة بين الطابع العشائري وضعف مشاركة المرأة العراقية 

 ي العممية السياسية.ف
 الجدولية 2من كا <المحسوبة  2بما ان كا 
نرفض الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال توجد عالقة بين الطابع العشائري لممجتمع  

 ومشاركة المرأة في العممية السياسية.
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نقبل الفرضية البديمة القائمة بأنو توجد عالقة بين الطابع العشائري لممجتمع    
 المرأة في العممية السياسية.ومشاركة 

ذات داللة احصائية بين المستوى العممي لممرأة  فروق معنويةك ىنا: الفرضية الثانية
 ومشاركتيا بالعممية السياسية.
 الوشاركت              

 الوستىي العلوٍ   

 الوجوىع ال نعن

 96 99 7 ابتدائُت

 59 95 9 هتىسطت

 77 59 58 اعدادَت

 26 7 59 دبلىم 

 921 9 959 بكالىرَىس

 62 99 55 علُا

 585 918 977 الوجوىع 

 
 533المحسوبة =  2كا
 الجدولية = 2كا

 5درجة الحرية =
 5.55درجة الثقة = 

الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة بين المستوى العممي لممرأة ومشاركتيا في بالعممية 
 السياسية.

توى العممي لممرأة ومشاركتيا بالعممية الفرضية البديمة: توجد عالقة بين المس
 السياسية.
 الجدولية  2من كا <المحسوبة  2بما ان كا

 نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة 
فيذا يدل عمى وجود عالقة ما بين المستوى العممي لممرأة مشاركتيا بالعممية 

ان المرأة كمما ارتفع  السياسية وىذا ما جاء من خالل اجابات المبحوثات، فالمالحظ
المستوى العممي ليا كمما كان ليا توجيًا نحو المشاركة بالعممية السياسية، ولذا فان 
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التعميم يعد من العوامل االساسية لفيم االنسان بواقعة االجتماعي والسياسي وبالتالي 
 يمعب التعميم دورًا اساسيًا في رفع المستوى المعرفي لإلنسان.

ذات داللة احصائية بين اليات تطبيق الدين  فروق معنويةك ىنا: الفرضية الثالثة
 وضعف مشاركة المرأة في العممية السياسية

 النسبت التكرر االجابت

 %92.95 96 نعن

 %29.19 989 كال

 %95.97 911 الً حًد ها

 %911 585 الوجوىع

 38المحسوبة =  2كا
 5.99الجدولية = 2كا

 2درجة الحرية =
 5.55=  درجة الثقة

الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة بين آليات تطبيق الدين وضعف مشاركة المرأة في 
 العممية السياسية.

الفرضية البديمة: توجد عالقة بين اليات تطبيق الدين وضعف مشاركة المرأة في 
 العممية السياسية.

 الجدولية 2من كا <المحسوبة  2بما ان كا
 الفرضية البديمة نرفض الفرضية الصفرية ونقبل 

اليوم المالحظ ان التطبيق لتعاليم الديانات والسيما الديانات السماوية تختمف بنسبة 
كبيرة عن ما جاءت بيا تمك الديانات لذلك فأن ىذا االختالف قد تأثر بعوامل عدة 
ولذلك نرى اليوم ان ىنالك اختالفًا في ىذه التعاليم تبعًا الختالف المذاىب في تمك 

نات، وبما ان االغمبية من افراد المجتمع العراقي ينتمون الى الدين االسالمي الديا
فان تطبيق اليات ىذا الدين ايضًا اختمفت وحسب ما تراه كل جماعة او مذىب او 
طائفة واليوم مشاركة المرأة في العممية السياسية قد تأثرت وبشكل كبير بيذه التعاليم، 
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لمشاركة الحقيقية لممرأة وجماعات تقف ضد فتجد ىنالك جماعات تدعوا الى ا
 مشاركة المرأة في العممية السياسية. 

ذات داللة احصائية بين الموطن االصمي  فروق معنويةك ىنا: الفرضية الرابعة
 وضعف مشاركة المرأة في العممية السياسية

 
 الوىطن              

 الوشاركت   

 الوجوىع حضر رَف

 977 955 29 نعن

 918 56 59 كال

 585 999 92 الوجوىع 

 
 93.6المحسوبة =  2كا
 3.84الجدولية = 2كا

 9درجة الحرية =
 5.55درجة الثقة = 

الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة بين الموطن االصمي وضعف  مشاركة المرأة 
 بالعممية السياسية.

ة بالعممية الفرضية البديمة: توجد عالقة بين الموطن االصمي وضعف مشاركة المرأ
 السياسية.           

نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فأننا  الجدولية 2من كا <المحسوبة  2بما ان كا
 الفرضية البديمة 
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ذات داللة احصائية بين مستوى اىتمامات  فروق معنويةك ىناالفرضية الخامسة: 
 المرأة السياسية ومشاركتيا بالعممية السياسية

 
 النسبت التكرر االجابت

 %67.97 995 نعن

 %95.57 91 كال

 %911 585 الوجوىع

 
 959المحسوبة =  2كا
 3.85الجدولية = 2كا

 9درجة الحرية =
 5.55درجة الثقة = 

الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة بين اىتمامات المرأة السياسية ومشاركتيا بالعممية 
 السياسية.

مات المرأة السياسية ومشاركتيا بالعممية الفرضية البديمة: توجد عالقة بين اىتما
 السياسية.

الجدولية فأننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل  2من كا <المحسوبة  2بما ان كا   
الفرضية البديمة وىذا يدل عمى ان المرأة كمما كانت لدييا اىتمامات سياسية ومحاولة 

ي واىا المعرفي السياسالتعرف عمى الوضع السياسي في البمد والعمل عمى زيادة مست
السياسية وىذا يرتبط بالكثير من العوامل سيؤدي الى مشاركتيا في العممية 

االجتماعية ومنيا المستوى العممي لممرأة والمستوى الميني فضاًل عن البيئة 
 االجتماعية التي تنتمي الييا المرأة.  
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المستوى الميني لممرأة  ذات داللة احصائية بين فروق معنويةك ىنا: الفرضية السادسة
 بالعممية السياسية. مشاركتيا

 
 الوشاركت

 الوهنت   

 الوجوىع ال نعن

 955 89 66 عاهلت خدهت

 995 58 987 هىظفت

 5 9 2 استاذة جاهعُت

 585 998 957 الوجوىع 

 
 55.4المحسوبة =  2كا
 5.99الجدولية = 2كا

 2درجة الحرية =
 5.55درجة الثقة = 
مشاركتيا بالعممية و رية: ال توجد عالقة بين المستوى الميني لممرأة الفرضية الصف

 السياسية.
مشاركتيا بالعممية و الفرضية البديمة: توجد عالقة بين المستوى الميني لممرأة 

 السياسية.           
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فأننا  الجدولية 2من كا <المحسوبة  2بما ان كا

ن المستوى الميني لإلنسان يحدد مكانتو االجتماعية واالقتصادية الفرضية البديمة ا
ويسيم في زيادة مستواه المعرفي، لذا فان توجو االنسان نحو العممية السياسية يتأثر 
بالكثير من العوامل ومنيا الجانب الميني لو لذا نالحظ ان اغمب اصحاب المين 

 راك بالعممية السياسية.العميا في عينة الدراسة كان ليم توجو نحو االشت
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ذات داللة احصائية بين عمر المرأة ومشاركتيا  فروق معنويةك ىنا: الفرضية السابعة
 في العممية السياسية.

 
 الوشاركت

 العور   

 الوجوىع ال نعن

91-99 962 75 959 

51-59 89 99 919 

 22 99 59 فأكثر -21

 585 918 977 الوجوىع 

 
 7.6المحسوبة =  2كا
 5.99الجدولية = 2كا

 2درجة الحرية =
 5.55درجة الثقة = 

الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة بين عمر المرأة ومشاركتيا  مشاركتيا بالعممية 
 السياسية.

 الفرضية البديمة: توجد عالقة بين عمر المرأة ومشاركتيا بالعممية السياسية.           
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فأننا  يةالجدول 2من كا <المحسوبة  2بما ان كا

الفرضية البديمة، يمعب عمر االنسان دورًا اساسيًا في توجياتو، فالمعروف ان 
االنسان ومن خالل رحمت العمر يكتسب الكثير من الخبرات والمعارف مما يعطيو 

، لذلك يالحظ ان االنسان كمما تقدم بو العمر كمما صفة التميز بين الخطأ والصواب
 انت قراراتو مبنية عمى اسس سميمة. ك
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ذات داللة احصائية بين المستوى االقتصادي و  فروق معنويةك ىنا: الفرضية الثامنة
 مشاركة المرأة بالعممية السياسية.

 
 الوشاركت

 الدخل الشهرٌ   

 الوجوىع ال نعن

911111-9111111   998 99 991 

 95 96 79 فأكثر -9911111

 585 918 977 الوجوىع 

 
 7.7المحسوبة =  2كا
 3.84الجدولية = 2كا

 9درجة الحرية =
 5.55درجة الثقة = 

الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة بين المستوى االقتصادي و مشاركة المرأة في 
 العممية السياسية.

الفرضية البديمة: توجد عالقة بين المستوى االقتصادي و مشاركة في العممية 
       السياسية.     

نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فأننا  الجدولية 2من كا <المحسوبة  2بما ان كا
الفرضية البديمة، اذ يمعب العامل االقتصادي دورًا فاعاًل في حياة االنسان فيو يشكل 
العامل االساسي في توجياتو االجتماعية واالقتصادية والسياسية لذا فان االنسان 

دي صعب قد يؤدي بو الحال الى االبتعاد عن ممارسة الذي يعاني من وضع اقتصا
المتمكن اقتصاديًا وان كانت ىذه اي نشاط سياسي او اجتماعي بخالف االنسان 

الرؤيا نسبية اال ان واقع الحال يؤكد عمى ان المستوى االقتصادي يمعب دورًا اساسيًا 
ة المبحوثات حيث في توجيات االنسان ومنيا التوجيات السياسية، وىذا ما اكدن عمي

او يريْن االغمبية منين ان المستوى االقتصادي قد اثر وبشكل فاعل في مشاركتين 
 بالعممية السياسية.
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 .واملقرتحات املبحث الثاني :النتائج والتوصيات

 النتائجاواًل: 

عد السكن من اىم المقومات التي تساعد عمى استقرار المرأة مادًيا ومعنويا والحظنا من ي -9
ل الدراسة الميدانية ان دور المرأة ومكانتيا يرتفعان نسبًيا عندما تكون المرأة تمتمك االموال خال

والعقارات وبذلك تكون الفرصة متاحة الييا بالمشاركة في النشاطات االجتماعية والثقافية 
  نين ممك.%( عائدية سك79.6الميدانية الى ان )وتشير الدراسة ، والسياسية

ير عمى دور مكانة المرأة في المجتمع، حيث ان خروج المرأة لمعمل يزيد من لممينة تأث -2
اكتساب المرأة ميارات جديدة من خالل انفتاحيا عمى االخرين من ما يفتح الطرق اماميا لفيم 
الظروف المحيطة بيا وبذلك يكون فيما اعمق لمظروف االجتماعية والسياسية، والمينة تؤثر في 

توى المعيشة لممرأة واالسرة عمى عكس المرأة التي ال تممك مينة والمرأة أساليب الحياة ومس
%( يشغمن 58.4نسبة )وتشير الدراسة الميدانية الى ان  استقاللية.صاحبة المينة تكون اكثر 

  .ى(مينًا ووظائف مختمفة مثل) ــ طبيبة ــ معممة وُمدرسة ــ طبيبة اسنان ــ ووظائف عامة اخر 

قائمو عمى اساس ان  ةمازالت نظر  ةالسياسي ةومشاركتيا في العممي أةتمع لممر المج ةان نظر  _3
عمى انيا عنصر  أةىي الخروج عمى عادات وتقاليد المجتمع والتي تنظر لممر  ةىذه المشارك

وىذا ما اظيرتو اكثر المبحوثات بانو يوجد  ةوجدت لتربيو االبناء و اداره شؤون المنزل واالسر 
وتشير الدراسة الميدانية ان نسبة  ة.ومشاركتيا في العممي أةوانخفاض مكانو المر عالقو بين القيم 

السائدة في المجتمع تؤثر اعتقادىم بأن العادات والتقاليد %( كانت اجابتين بـ)نعم( عمى 76.9)
ان اكثر المبحوثات يعتقدن وىذه النتائج تظير  في اضعاف مكانة المرأة ودورىا في المجتمع

 ة بين القيم وانخفاض مكانة المرأة ومشاركتيا في العممية السياسية.بوجود عالق
 ةادنى من مكان ةفي مكان أةالمر المجتمع العراقي جعمت في  ةان العادات والتقاليد السائد -4 

صوره ب ة الكوتومدين ةافراد المجتمع العراقي بصوره عام ةتسيطر عمى غالبي تظمو الرجل 
رغم التصنيع  ،لترك العمل السياسي بسبب تمك العادات والتقاليد أةالمر  اضطرما م ةخاص

في  أةمام مشاركو المر ا تمك العادات والتقاليد تقف دائما تقف عائقاً  توالتحضر والتعميم ظم
%( اعتقدن بأن العادات والتقاليد 65.7، وتشير الدراسة الميدانية الى  ان نسبة )ةالسياسي ةالعممي
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من العوامل االساسية التي تقف بوجو مشاركة المرأة في العممية السياسية  الشائعة في المجتمع
وىذا ما تم توضيحو سابقًا في دراستنا النظرية الخاصة بالقيم  ،حيث كانت اجاباتين ب)نعم(

   والمعاير. 

اال ان التباين ما بين مبادئ تمك  ،االنسان ةاكدت عمى حفظ كرام جميعاً  ة_ الديانات السماوي5
حقوق االنسان باسم تمك  يكتاالنحراف عن تمك التعاليم وانتالى  ادى ديانات واليات تطبيقياال

حيث ان  المرأة الدين االسالمي الذي جاء بمبادئ حقوق االنسان ومنيا حقوق االديانات ام
وىذا ما   .في كافة المجاالت ومكانة المرأة وانصافيا مبادئ الدين اخذت عمى عاتقيا ابراز حقوق

%( اعتقدن بأن مبادئ االسالم اخذت عمى 79.4نسبة )في الدراسة الميدانية حيث ان وجدناه 
 سميم حيث كانت اجاباتين ب)نعم(. عاتقيا ابراز حقوق ومكانة المرأة بشكل

تؤكد عميو ما الفرد ىي المعتقدات والديو والتي  ة_ ان من اىم االساليب التي تؤثر في شخصي6
تتبمور ىذه المضامين ف ،الدوار لصالح الذكوراو  ةز نوعي في المكانثقافو مجتمعيم من تمي

تحدد دور  ةاالسري ةالتنشئ ةبين االبناء والبنات داخل االسر  ةفي اختالف االساليب التربوي ةالثقافي
كبير عمى مشاركو  تأثيرفمن المؤكد يكون ليا  ةالفرد لتساعدىا عمى اشغال ادوار خارج االسر 

%( اعتقدن بأن  69.53نسبة ) وتشير الدراسة الميدانية الى ان ة.السياسية يفي العمم أةالمر 
ناتيم حيث الوالدين يستخدمون اساليب تربوية مع ابنائيم تختمف عن تمك التي يستخدمونيا مع ب

 كانت اجاباتين ب)نعم(.

القرارات وذلك  أن االسرة العراقية ما زالت تعتمد بالدرجة األولى عمى األبناء الذكور في اتخاذ -7
 ألسباب عدة أىميا أن األسرة ترى بأن األبناء الذكور أكثر فعالية وتأثير في المجتمع وأن

فروق بين االوالد   ياقاألسرية لخم ةتأثر بأساليب التنشئتمشاركة المرأة في العممية السياسية 
الرجل في كل  من األسباب التي تجعل المرأة اقل طموح من التنشئةتكون ىذه  مماوالبنات 

% من المبحوثات 54.52لقد اشارة الدراسة الميدانية الى ان   المجاالت ومنيا المجال السياسي.
 المتاحة لألبناء اكثر من البنات.الى ان الحرية 
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من خالل دراستنا وجدنا ىناك تميز بين مكانة الرجل والمرأة في المجتمعات ذات الطابع   -8 
المجتمع العشائري حصرا لمرجل وىنا نجد تميز بين مكانة الرجل إذ أن السمطة في  يالعشائر 

المرأة بنسبة بسيطة بعد االطالع عمى  كانةبالرغم من ازدياد م يوالمرأة ذات الطابع العشائر 
لكن تبقى المجتمعات  م،وسائل اإلعالو ثقافات العالم من خالل وسائل تكنولوجيا الحديثة 

، فمذلك  في كثير من المجاالت التي منيا المجال السياسي. العشائرية تفضل الرجل عمى المرأة
%( اعتقدن بأن الطابع العشائري لممجتمع العراقي من 79.4اجابات وحدات العينة ) كانت نسبة

ان اعتقاد . العوامل التي تعيق مشاركة المرأة في العممية السياسية حيث كانت اجاباتين ب)نعم(
د تأثير لمطابع العشائري في المجتمع العراقي عمى مشاركة اكثر من نصف وحدات العينة بوجو 

المرأة في العممية السياسية، ىذا دليل عمى ان الطابع العشائري او العادات والتقاليد العشائرية 
تفرض فروق بين الرجل والمرأة ، حتى اثرت ىذه الفرق عمى تعميم المرأة مما ادى الى ضعف 

 يا السياسية. مشاركتيا في جميع المجاالت ومن

دورىا ومكانتيا في المجتمع وذلك  انخفاضالمستوى التعميمي لممرأة يتسبب في  انخفاضأن  -9
المستوى التعميمي لممرأة ىو من أىم االسباب التي تفتح المجال امام المرأة لمدخول في مجاالت 

والثقافة كل ذلك  فكيف لممرأة ان ترتقي بدورىا االجتماعي وىي قميمة العمم ،الحياة المختمفة
وتشير الدراسة الميدانية الى ان نسبة  ينعكس عمى مشاركة المرأة في العممية السياسية.

%( اعتقدن  بأن انخفاض المستوى التعميمي لممرأة يتسبب في انخفاض مكانتيا ودورىا 75.5)
 (.في المجتمع حيث كانت اجاباتين ب)نعم

رأة يتمحور في أغمبو حول األدوار التقميدية لممرأة انو مضمون وسائل اإلعالم الموجو لمم  -95
وضعف وسائل اإلعالن في إظيار المرأة المبدعة وتعمل وسائل اإلعالم عمى إظيار عالقة 

%( 55.6اجابات وحدات العينة )نسبة لذلك نجد  .فقط يالرجل بالمرأة عمى أساس اجتماع
فراد بشكل ايجابي نحو مشاركة المرأة في اعتقدن بأن وسائل االعالم قادرة عمى تغير اتجاىات اال

 م(.العممية السياسية حيث كانت اجاباتين ب)نع
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لذلك  .ان البيئة االسرية الضيقة ليا تأثير كبير عمى مشاركة المرأة في العممية السياسية -99
ليا البيئة االسرية التي تعيش فييا المرأة  %( اعتقدن بأن79.4)اجابات وحدات العينة  نسبة نجد

 .اثر في انخفاض مشاركتيا في العممية السياسية حيث كانت اجاباتين بــ)نعم(

إن خروج المرأة لمعمل يكون من أسبابو إثبات وجودىا و تحررىا إذا ما أثبتت وجودىا من  -92
الثقافي  وعييا زدادخالل عمميا واستقمت اقتصاديا مما يقمل من شعورىا بتبعيتيا لمرجل في

نتائج الدراسة الميدانية  وىذا ما اشارت لو .يوسع مشاركتيا في العممية السياسيةوالسياسي مما 
ثبيت وجودىا وتحررىا في %( اعتقدن خروج المرأة لمعمل يؤدي ت76.9نسبة )حيث ان 
 المجتمع.

ىنالك العديد من المتغيرات التي تقف بوجو طموح المرأة وتجعميا أقل طموح من الرجل في  -93
ثقافة المجتمع التي تعد المرأة جزء  تفرزىاة منيا المجال السياسي وىذه المتغيرات مجاالت مختمف

وضع المرأة في مكانة  الى مما ادىمنو تمك الثقافة التي ليا تأثير كبير عمى نظرة الرجل لممرأة 
من األسرة  أً أدنى من الرجل فظيرت تقسيم األدوار بين الجنسين في مؤسسات المجتمع بد

ضعف اىتمام  الىبالمؤسسات السياسية إضافة إلى القيم والمعايير االجتماعية أدت  وانتياءاً 
وىذا ما اشارت اليو  المرأة باألمور السياسية  ونتج عنيا ضعف مشاركتيا في العممية السياسية.

%( اكدن ان ضعف اىتمام المرأة باألمور 69.53نسبة )نتائج الدراسة الميدانية حيث ان 
وىنا يؤكدن ان قمة المعمومات ف مشاركتيا في العممية السياسية، ب في ضعالسياسية يتسب

 السياسية وعدم الوعي بمضمون العممية السياسية. 

تحت سيطرة بعض القيود المتمثمة في العادات والتقاليد و التقيد بيا   إن المرأة عندما تكون  -94
تطمعاتيا ومن ثم يؤثر و كار المرأة كل ذلك يؤدي إلى آثار سمبية تنعكس عمى اف ،والخضوع ليا

 فضعلعمى طموح المرأة الحتالل مراكز قيادية في المجتمع ويعتبر من االسباب الميمة 
نسبة ، وىذا ما اكدتو نتائج الدراسة الميدانية حيث ان  مشاركتيا في العممية السياسية.

تمع يتسبب في ضعف انخفاض طموح المرأة الحتالل مراكز قيادية في المج ن ان%( اكد75.3)
 .مشاركتيا في العممية السياسية
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 ثانيا: التوصيات

لقد تناولنا في دراسة المعوقات الثقافية  لمشاركة المرأة في العممية السياسية محاور عديدة       
في ضوء عدة فرضيات ليا عالقة بموضوع الدراسة، وما حصمنا عميو من دراسات سابقة بيدف 

عوقات الثقافية  ومدى تأثيرىا في مشاركة المرأة في العممية السياسية الوقوف عمى طبيعة الم
وصواًل الى السبل الكفيمة بزوال ىذه المعوقات بما يضمن مشاركة المرأة الفاعمة في بناء 
مجتمعيا وخاصًة في المجال السياسي، وان اغمب الدراسات تبقى غير مفيدة من دون التركيز 

ج والتوصيات العممية التي ليا التأثير في ارتقاء المستوى الثقافي عمى مسألة ميمة وىي النتائ
واالجتماعي ألفراد المجتمع ليتمكنوا من رؤية الدور اليام الذي يمكن المرأة ان تقوم بو في 

 مجتمعيا عند مشاركتيا في العممية السياسية، وعمى النحو التالي:

السياسية بحاجة الى اطار من القيم والمعايير  مشاركة المرأة في العمميةالى وزارة الثقافة: ـ 9
السميمة لمموازنة العقالنية في تقسيم االدوار االجتماعية وعدم التحيز لمرجل ضد المرأة، وتعميم 
بعض القيم مثل تداول مواقع اتخاذ القرار في مؤسسات الدولة واحترام التمتع بالحقوق السياسية 

ان تكون ذات تأثير في ارساء وعي ثقافي مالئم لمديمقراطية التي منحت الى المرأة، والتي يمكن 
بين الذكور واالناث، وىنا تكون المسؤولية عمى منظمات المجتمع المدني بصورة عامة 
والمنظمات النسوية بصورة خاصة واالحزاب بالتعاون مع وسائل االعالم من خالل بث وتقديم 

 جابية بين افراد المجتمع.ـ برامج تيدف الى بمورة االتجاىات والقيم االي

عمى وزارة العمل والشؤون االجتماعية ان تواصل دعميا لألسر من خالل دوائرىا المختمفة  ـ2
مثل توفير دور لمحضانة ورياض االطفال بتكاليف تتناسب مع ميزانية االسرة، وذلك لمتخفيف من 

 االسرة وخاصًة الدور السياسي. االعباء الممقاة عمى عاتق المرأة لتتمكن من مواصمة دورىا خارج

العمل عمى تطوير خدمات االرشاد التربوي في وزارتي الى وزارة التربية ووزارة التعميم العالي: ـ 3
التربية والتعميم العالي لتتمكن المرأة من اختيار المسار التعميمي والميني الذي يتناسب مع 

اللتحاق بالدراسات العميا من اجل زيادة طموحيا وقدراتيا، والعمل عمى حث وتشجيع المرأة با
 اسياميا في مجاالت البحث العممي واشغال المراكز القيادية.
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يجب عمى المؤسسات التعميمية التأكيد عمى تعزيز الصورة االيجابية لممرأة الى وزارة التربية: ـ 4
كل عام والمرأة ودورىا ومكانتيا في األسرة والمجتمع من خالل اظيار صورة متوازنة لألسرة بش

بشكل خاص في المناىج المدرسية وذلك من خالل توضيح صورة المرأة العاممة المشاركة في 
 جميع المجاالت ومنيا المجال السياسي اضافًة الى صورتيا أمًا وربة بيت.

عمى الدولة بكافة مؤسساتيا ان تدعم المنظمات النسوية ماديًا الى رئاسة مجمس الوزراء: ـ 5
، بما يسيم في تفعيل دورىا كقوة مؤثرة لمدفاع عن حقوق المرأة ومكتسباتيا وزيادة ومعنوياً 

 مشاركتيا في العممية السياسية.

مراجعة معايير التوظيف والتعيين من خالل مجمس الخدمة الى مجمس الخدمة االتحادي:  ـ 6
   .االتحادي وضمان عدم التحيز بين الرجل والمرأة

ينبغي عمى وزارة الداخمية دعم مديرية الشرطة المجتمعية من اجل حماية  :الى وزارة الداخمية ـ7
 من العنف االسري. يعانننالمرأة داخل االسرة والمجتمع وخاصة النساء الذي 

العمل عمى تعديل االنماط الثقافية السمبية التي تؤدي الى وزارة التعميم العالي والبحث العممي: ـ 8
ة المرأة في العممية السياسية، والسعي لتطوير المفاىيم الثقافية الى استمرار انخفاض مشارك

لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع، وليذا وجب التعاون بين الباحثين في الدراسات 
 االجتماعية والنفسية والتربوية في تحديد االنماط والمفاىيم وايجاد الحمول المناسبة ليا.
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 ثالثًا: المقترحات

القيم التقميدية لممرأة الى وسائط لمزيد من المشاركة الفاعمة لممرأة في العممية  تعزيز -9
 ألقناعر السياسية، بحيث ان صفات المرأة التقميدية كاإلخالص واألمانة والعاطفة مصد

العامة، وىنا تقع المسؤولية عمى المؤسسة التربوية افراد المجتمع بتولييا المناصب 
الرتقاء بموروث المجتمع من عادات وتقاليد تبرز دور المرأة في واالعالمية مسؤولية  ا

مجتمعيا بأبعاده التقميدية وغير التقميدية مما يجنب المجتمع مشكمة وجود فجوة حضارية 
 بين التقدم الثقافي المادي والتخمف الثقافي المعنوي المتضمن لمقيم.

لبيئة االسرية واعتماد االساليب ضرورة مشاركة الرجل والمرأة في تحمل المسؤولية داخل ا -2
الحديثة الخاصة بالتنشئة بين الذكور واالناث مثل مبدأ المساواة فيما بينيم وحقوقيم في 

في عمم النفس وعمماء النفس مع  ن ذلك بتعاون التربويون الباحثونابداء الرأي، ويكو 
 وسائل االعالم في توجيو برامج خاصة باألسرة لتوعية افرادىا.

تنمية وعي المرأة بذاتيا وادراكيا في ممارساتيا اليومية بأنيا عنصر ايجابي ضرورة  -3
وفعال في مجتمعيا من خالل مساىماتيا في التطور الثقافي واالجتماعي وال يمكن ان 
يحصل ذلك اال بتنمية ادراك ووعي الرجل بأىمية دور ومكانة المرأة في مجتمعيا، 

 بحقوق المرأة السياسية واىمية ممارسة المرأة لياحٍد سواء وتوعية المرأة والرجل عمى 
 وىذا يمكن العمل بو من خالل المؤسسات الدينية.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جميورية العراق           

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 /عمادة كمية اآلداب  رئاسة جامعة القادسية

 /الدراسات العميا الماجستيرقسم عمم االجتماع
 

 استمارة استبانة 
 

 اختي المرأة العراقية الفاضمة :
 
 

 :تحية طيبة
ــــ ية)المعوقات الثقافية لمشاركة المرأة في العممية السياسحول دراستنا استبانةىذه استمارة      

شيادة الماجستير في عمم . وىي جزء من متطمبات نيل (دراسة ميدانية في مدينة الكوت
 رجى التعاون من خالل اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:ي  لذلك  .االجتماع

 
 
 

 الباحث                                          المشرف: األستاذ المساعد الدكتور   
 كرار سباح  كريزل                                      د. فالح جابر جاسم                        
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 أوال / البيانات األولية :
  .سنة         .العمر   1         

 
   أرممة         متزوجة           مطمقة                     االجتماعية :عزباءالحالة . 2
 
          حضر             الموطن األصمي :  ريف    . 3

      
      آخر        مكان           مع األىل                 إلقامة الحالي : بيت مستقل محل ا. 4
 
 فرد            عدد افراد االسرة :   .5
  

          اخرى تذكر   حكومي       إيجار              السكن : ممك         عائدية.6
 
 دينار عراقي             الدخل الشيري : .7
 
                   التحصيل الدراسي: .8
 
                               المينة :  .9

 
 

 االختصاصية :البيانات 
 ىل لديك الرغبة بالمشاركة في العممية السياسية؟.11

 أ. نعم                 ب. كال                  
 . اذا كان الجواب) نعم ( حسب رأيك ما ىو نوع تمك المشاركة؟11

 أ. االنتماء لالحزاب
 ب. الترشيح لالنتخابات

 باالنتخاباتج. المشاركة  
مرأة ودورىا في ي المجتمع تؤثر في اضافة مكانة لمبان القيم التقميدية السائدة ف ينتعتقد .ىل12

 المجتمع؟ 
  ما ج. الى حد            الكب.    نعمأ. 
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 يك تمك القيم؟ ان الجواب ) نعم ( فما ىي حسب رأذا ك .13  
      القيم المتعمقة بالشرف أ. 
               د حركتيا يب. القيم المتعمقة بعزلة المرأة وتقي 

              تحدد حقوق المرأة في المجتمع  التي يمقالج. 
     د. قيم تحدد حجم الدور المسموح لممرأة باكتسابو وممارستو في المجتمع 

                     . قيم تتعمق بتقسيم العمل بين الرجل والمرأةـى
 و. اخرى تكتب 

 
 بضعف مشاركة المرأة في العممية السياسية؟عالقة ليا ىذه القيم  ان ين.ىل تعتقد14

 ما  الى حد  ج.  ال كب.  أ.  نعم 
. ىل العادات والتقاليد الشائعة في المجتمع من العوامل االساسية التي تقف بوجو مشاركة 15

 المرأة في العممية السياسية؟
  ج. الى حد  ما   ب. كال                     أ. نعم   

 ىل تعتقدين أن االلتزام الديني يؤثر في عدم مشاركة المرأة في العممية السياسية؟. 16
             أ. نعم              ب. كال               ج. الى حد  ما 

 تقيا ابراز حقوق ومكانة المرأة بشكل سميم؟ ااالسالم أخذت عمى ع ىل مبادئ. 17
 أ. نعم              ب. كال             ج. الى حد  ما 

بان الوالدين يمارسون اساليب تربوية مع ابنائيم تختمف عن تمك االساليب التي  ين. ىل تعتقد18
 يستخدمونيا مع بناتيم؟ 

  ما ج. الى حد         ال كب.   أ. نعم  
 برأيك تمك االساليب؟ ما ىي)نعم( . اذا كان الجواب 19

 من حيث المكانة وتقسيم االدوار داخل االسرة؟   أ. سمطة الرجل عمى المرأة
  ؟قرارات اكثر من البنت داخل االسرة الب. مشاركة االبن في اتخاذ 

  ؟لالبن اكثر من البنت  متاحة حرية ج. 
  ؟باالبن  الختالط مقارنةً با مبنت عدم اعطاء فرصة  لد. 

   ؟باالبن  الحاالت بإكمال دراستيا مقارنةً  عدم السماح لمبنت في اغمب. ـى
 و. أخرى تذكر 

ليا عالقة بضعف مشاركة المرأة في العممية  التي يمارسيا الوالدين  . ىل  االساليب التربوية21
 السياسية؟ 

   ما الى حد  ج.         الكب.  أ. نعم 
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لممجتمع العراقي من العوامل التي تعيق مشاركة المرأة في ىل تعتقدين ان الطابع العشائري .21
 العممية السياسية؟

 ب. كال                 ج. الى حد  ما        نعم أ. 
 مكانتيا ودورىا في المجتمع؟ انخفاض يتسبب في انخفاض المستوى التعميمي لممرأة ىل  .22

  ما ج. الى حد          الكب.  أ. نعم 
 المظاىر التي تمثل انخفاض  يكأفما ىي حسب ر  نعم((. اذا كان الجواب 23

 المستوى التعميمي لممرأة؟ 
  امية المرأة . أ

  لتعميميا   ياب. عدم اكمال
  ج. عدم وصول المرأة لمراحل الدراسات العميا 

  د. اخرى تذكر 
بضعف مشاركة المرأة في  عالقو لوالمستوى التعميمي لممرأة  انخفاضان  . ىل تعتقدين24

 العممية السياسية ؟ 
  ما ج. الى حد          الكب.  أ. نعم 

مسألة العيب من العوامل االساسية التي تقف بوجو مشاركة المرأة  ىل الموروث الثقافي حول.25
 في العممية السياسية؟

  أ. نعم              ب. كال                ج. الى حد  ما 
ىل تعتقدين ان وسائل االعالم قادرة عمى تغير اتجاىات االفراد بشكل ايجابي نحو مشاركة . 24

 المرأة في العممية السياسية؟
 ج. الى حد  ما     . نعم               ب. كال              أ

 مكانة ودور المرأة  في المجتمع يؤدي الى انخفاض مشاركتيا ألىميةتقدير الرجل  عدم . ىل27
 السياسية؟  في العممية

   ما  ج. الى حد          الكب.  أ. نعم 
دورىا في  المجتمع يؤدي الى انخفاض مشاركتيا في  بأىمية ضعف معرفة المرأة   . ىل 28

  العممية السياسية؟ 
  ما ج. الى حد          الكب.  أ. نعم 

 يطبقون ذلك عمى انفسيم؟  السياسية في العممية  مشاركة  المرأة  يؤيدون الذين . ىل تعتقدين29
   ما ج. الى حد          الكب.  أ. نعم 
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 ةالسياسي في العممية تجاه البعض الذين يتحدثون عن اىمية مشاركة المرأةا كشعور . ما ىو 31
 ولكن ال يطبقون ذلك عمى انفسيم؟

   ج. سمبي             ب. محايد   أ. ايجابي  
ذلك  ينعن اىمية مشاركة المرأة السياسية واحتالليا مراكز قيادية لكن ال تطبق ين. ىل تتحدث31

 عمى نفسك؟
  الكب.  أ. نعم 

 اثر في انخفاض مشاركتيا في العممية السياسية؟  المرأة  اتعيش فيي ة التياالسري مبيئة. ىل ل32
   ما ج. الى حد          الكب.  أ. نعم 

 توكل الييا؟ ؤدي الى ضعف انجازىا لمميام التيا المرأة تتعيش فيي ة التياالسريلبيئة . ىل ا33
   ما ج. الى حد          الكب.  أ. نعم  

 ضعف خبرة المرأة في الحياة يؤدي الى انخفاض مشاركتيا في العممية السياسية؟ ىل . 34
   ما ج. الى حد          الكب.  أ. نعم 

زيد من شعورىا باالنتماء لألسرة اكثر من االنتماء ة التي تعيش فييا المرأة تسرياال لبيئة. ىل ا35
 لمؤسسات  المجتمع االخرى؟

   ما ج. الى حد          الكب.  أ. نعم  
شعور المرأة باالنتماء لألسرة اكثر من المجتمع يؤدي الى ل فيل)نعم( . اذا كان الجواب 36

 السياسية؟ في العممية ضعف مشاركتيا 
   ما ج. الى حد          الكب.  أ. نعم 

 ؟في المجتمع وجودىا وتحررىا خروج المرأة لمعمل يؤدي الى تثبيت. ىل 37
   ما ج. الى حد           الكب.  أ. نعم 

خروج المرأة لمعمل يسبب شعورًا لدييا بالصراع بين اثبات  ىلنعم(  ). اذا كان الجواب 38
 وجودىا وبين اداء ادوارىا التقميدية داخل االسرة؟

   ما ج. الى حد           الكب.  أ. نعم 
ضعف مشاركة المرأة في العممية عالقة ب ليذا الشعورفيل )نعم( اذا كان الجواب . 39 

 السياسية؟
 ام ج. الى حد          الكب.    أ. نعم

 . ىل لديك اىتمام بالثقافة السياسية؟41
 ال كب.    أ. نعم 
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 ( ما ىو نوع ىذا االىتمام؟. اذا كان الجواب )نعم41
 يدور في الساحة السياسية  أ. متابعة ما

         ب. متابعة االخبار السياسية والتاريخية 
 ج. مطالعة الصحف والكتب السياسية والتاريخية 

    والحركات والتيارات السياسية   د. االنتماء الى االحزاب
  . المشاركة في االنتخابات السياسية ـى

  و. التطمع الحتالل مواقع قيادية متميزة 
  ز. اخرى تذكر 

 يا؟ ين. ماىي طبيعة االخبار السياسية التي تتابع42
  ج. عالميةعربية                      ب.     أ. محمية 

 ضعف مشاركتيا في العممية السياسية؟ ب مام المرأة باألمور السياسية يتسببضعف اىت. ىل 43
   ما ج. الى حد          الكب.  أ. نعم 

مشاركتيا ضعف يتسبب في انخفاض طموح المرأة الحتالل مراكز قيادية في المجتمع . ىل 44
 في العممية السياسية؟

  ما ج. الى حد          الكب.  أ. نعم  
انخفاض يتسبب في تيا عمى أداء االدوار القيادية داخل المجتمع اعدم ثقة المرأة بقدر . ىل 45

 مشاركتيا في العممية السياسية؟ 
   ما ج. الى حد          الكب.  أ. نعم 
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Summary: 

The studies and research that dealt with cultural obstacles to women's 
participation in the political process are very few, especially in the Arab 
world. Therefore, this study is one of the few studies that dealt with 
cultural obstacles to women's participation in the political process. 

The most important steps taken to study this subject are diagnosing the 
terms and concepts used in this study, selecting previous studies similar 
to this study, analyzing the historical transformations that occurred on 
the role and status of women in society, highlighting the status of Iraqi 
women before and after 2003 and studying the most important political 
transformations  that have occurred. With regard to cultural obstacles to 
women's participation in the political process, the study dealt with the 
most important cultural obstacles, including values and social standards, 
family upbringing, women's education and cultural awareness, media 
and the religious aspect. The cultural obstacles that hinder women's 
participation in the political process have been diagnosed. The subject 
of our study cannot be studied scientifically without the use of a number 
of research methods that guarantee the process of data collection, and 
the research methods used in collecting information are the interview 
method and the questionnaire method, and each of these methods 
helped to collect data on the subject of the study.  

The social survey method has worked on examining the cultural 
obstacles responsible for women's non-participation in the political 
process. These obstacles were diagnosed in the field side of the study, 
and after their diagnosis, recommendations and proposals were 
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developed to shed light on these obstacles, so that women in Arab 
society in general and Iraqi society in particular have the ability to 
participate in the political process. The hypotheses of the study were 
tested to ensure their credibility through the statistical field study, and 
after the test study, all the hypotheses of the subject of our study were 
accepted. The most prominent results of the study, which were obtained 
by analyzing the data using some appropriate statistical methods, are 
(that the participation of women in the political process can only be 
achieved after overcoming and removing a number of obstacles, of 
which cultural obstacles are an important part, as these obstacles make 
women  unable to play an important role in the political process). 
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