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ةـدمـقم  

والمؤسسات التعليمية والعلمية بصفة خاصة، للمرأة دور مهم في إحداث تغيير في المجتمع وداخل المؤسسات المختلفة 

وقد شاركت عبر العصور القديمة والحديثة في شتى المجاالت، ويحسب للمرأة دورها الكبير واإليجابي في المجتمع 

 .حيث أنها تقاسمت كل المهام مع الرجل في كل مناحي الحياة

شء ورعاية األسرة ويقع على عاتقها تربية األجيال ويتجسد دور المرأة المهم كونها أم ولها دور كبير في تربية الن

كمعلمة وطبيبة وشاعرة وفنانة ومحامية وغيرها من األدوار، والتزال باإلضافة إلى أدوار مهمة وعديدة في المجتمع 

المنشود  المرأة تواجه العديد من التحديات على كافة األصعدة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وتقييد دورها

في المجتمع في التنمية، ومن هنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بصفة عامة لتعزيز دور المرأة 

 في كافة القطاعات.وإبرازها 

بقضية تمكين المرأة في الحياة العامة، وإتاحة الفرصة لها لممارسة دورها  االهتمامومع بداية العقد العالمي للمرأة زاد 

واإلجتماعية، وقد أولت العديد من الدول والمنظمات  واالقتصاديةلسياسية بفاعلية، والمساهمة في شتى مجاالت الحياة ا

مرات والندوات وورش العمل، وإقحامها في شتى المجاالت، وذلك من خالل إقامة مجموعة من المؤتاالهتمام بالمرأة 

وأشارت كل الفاعليات بكافة أشكالها المتنوعة إلى أهمية تمكين المرأة، وإعطائها الحق الكامل بالعمل في كافة مجاالت 

 الحياة.

واإلقتصاد والتعليم  التربية والسياسةوأثرها في ليبيا والدول العربية من خالل بروز دورها في وتتجلى مساهمة المرأة 

 في القوات المسلحة. والزراعة وكذلك

 أهمية المؤتمر

تنسيق مواقف المرأة الليبية ومشاركتها في الشأن العام والدولي وتناول قضايا المرأة في المحافل اإلقليمية  .1

 .والدولية

والقانونية واإلجتماعية والثقافية  واالقتصاديةالعمل على بيان الوعي بقضايا المرأة الليبية في جوانبها السياسية  .2

 .واإلعالمية
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 الملخص 

يُعد البحث العلمي الركيزة األساسية والرئيسة المهمة التي تُسهم وبشكل كبير في الرفع من المستوى الفكري والعلمي 

لألشخاص والمؤسسات بصفة عامة وزيادة كفاءتها، وإنماء العملية التعليمية وتطويرها وتحقيق التقدم، وألن المرأة جزء 

العالي بصفة خاصة، وحيث أن المرأة الباحثة تواجه الكثير من المعوقات  أساسي ومهم وعنصر فاعل في مؤسسات التعليم

في مجال البحث العلمي، سواء كانت هذه المعوقات اجتماعية أو سياسية أو إدارية أو حتى شخصية. هدف هذا البحث إلى 

يع استبيانة استهدفت العنصر دراسة المعوقات التي تواجه المرأة وتحول دون تمكينها في البحث العلمي، تم من خالله توز

النسائي في مؤسسات التعليم العالي، حيث تضمنت أهم معوقات تمكين المرأة في البحث العلمي ومدى تأثيره على التعليم 

الجامعي، وخلصت هذه الدراسة إلى أنه للمرأة دور كبير وإيجابي في المساهمة في تطوير المؤسسات التعليمية إذا 

الكافي في مجال البحث العلمي، وتبين من خالل التحليل اإلحصائي أنه هناك عالقة ارتباط ذات  ماحصلت على التمكين

داللة إحصائية بين المعوقات التي تم التطرق لها وتمكين المرأة في المجال البحثي، وأن عدم تمكين المرأة يؤثر سلباً على 

 عملية اإلنتاج العلمي.               

 البحث العلمي، المرأة، معوقات تمكين المرأة. الكلمات المفتاحية:

Abstract  
Scientific research is the essential and main pillar that contributes significantly to raising the 

intellectual and scientific level of people and institutions in general and increasing their 

efficiency, and the development and improvement event of the educational process and 

achieving progress, and because women are an essential and important part and an active 

element in higher education institutions in particular, and since women researchers face There 

are many obstacles in the field of scientific research, whether these obstacles are social, 

political, administrative or even personal. The main goal of this paper is to study the obstacles 

facing women and preventing their empowerment in scientific research, through which a 

questionnaire was distributed targeting the female members in higher education institutions. It 

included the most important obstacles to empowering women in scientific research and its 

impact on university education, and this study concluded that women have a large and 

positive role in contributing to the development of educational organizations if they obtain 

sufficient empowerment in the field of scientific research. Statistical significance between the 

obstacles that were addressed and the empowerment of women in the field of research, and 

that the lack of empowerment of women negatively affects the scientific research outputs.                                         

 Keywords: Scientific Research, woman, Obstacles to women's 

empowerment.                                    

 . مشكلة البحث وأهميته1

يعتبر البحث العلمي من الركائز المهمة للرفع من كفاءة الجامعات، وأحد روافد تطوير الفكر االنساني، ولقد 

أرتفع ذكرهن ساهمت المرأة في إنماء العملية التعليمية وتطوير الفكر وتحقيق التقدم، ويبرز أسماء نساء عالمات 

وانتفع الناس بعلمهن الباقي أثره إلى اآلن؛ إال أن المرأة كباحثة تعاني من معوقات في تمكينها في المجال البحثي 

1
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تحول من قدرتها على المشاركة في تعزيزه والمساهمة في تطويره مما يؤثر سلبا على التعليم الجامعي والتأخر 

                           وتم تبيانها في:                                                                                                               في عملية اإلنتاج العلمي لدى الجامعات؛

يعتبر موضوع تمكين المرأة من القضايا اإلجتماعية المعاصرة نظراً لتعاظم الدور الذي يمكن أن تلعبه  (1

عملية التنمية والذي يستلزم ضرورة توجيه اإلهتمام والبحث في الموارد نحو رفع قوة المرأة  المرأة في

 ومكانتها لزيادة مشاركتها بفاعلية في عملية التنمية. 

تشجيع المبادرات الملموسة لوازرة التعليم العالي وبدء شراكات جديدة مع مؤسسات دولية للوصول  (2

 تمكين المرأة في األبحاث العلمية.للغايات واألهداف التي تنمي من 

توفير منبر لجميع الجهات ومؤسسات التعليم العالي في حمالت ومؤتمرات الوعي اإلجتماعي والمهني  (3

 والتعليمي للمرأة.  

 تسليط الضوء على واقع تمكين المرأة في مؤسسات التعليم العالي في مجال األبحاث العلمية. (4

 ناء والتقدم لإلنخراط في مجاالت األبحاث العلمية.توعية المرأة بدورها بمسيرة الب (5

وبالتالي فإن مشكلة هده الدراسة تدور حول المعوقات التي تواجه المرأة في تمكينها من اإلهتمام باألبحاث العلمية  

                                                في بعض الجامعات الليبية.                                                                            

 تمكين المرأة في البحوث العلمية؟قات معوما  (1

 ما مدى مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تعزيز وتمكين المرأة؟ (2

 ما مدى اإلستفادة من تمكين المرأة في األبحاث العلمية؟ (3

 ما نوع مساهمات المرأة في البحوث العلمية؟ (4

 مشاركة المرأة في البحوث العلمية؟ما مدى  (5

 هل لدينا بيئة مناسبة للبحوث العلمية في الجامعات الليبية؟ (6

 ؟المطلوب من ملتزمات بالشكل  العلمي البحث يتواجد كل ما يتطلبه هل (7

 ما مدى تمكين المرأة في العملية التعليمية داخل الجامعات؟ (8

 . أهداف البحث                                                                                                           2

 التعرف على مدى عزم أو مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تعزيز دور المرأة وتمكينها. [1

 رب سابقة. التحفيز للخوض في إعداد البحوث العلمية من خالل عرض تجا [2

  في البحوث العلمية لدى الجامعات. تمكينها و  ةأالمر تواجه التي والتحديات الصعوبات معرفة [3

 التعريف بأهمية دور المرأة في الرفع من مستوى التعليم الجامعي. [4

 إبراز دور المرأة وأهميته في البحث العلمي. [5

 . منهجية وحدود البحث3

يها هذه الدراسة في الكشف عن معرفة مدى تمكين المرأة في البحث العلمي نتيجة لطبيعة األهداف التي تسعى إل

والمعوقات التي تمنعها من الحصول على حقها في هذا التمكين، ومن خالل األسئلة التي تسعى هذه الدراسة 

سلوب الوصفي لإلجابة عنها فقد تم استخدام المنهج الوصفي الذي يعد مناسباً لطبيعة هذه الدراسة، حيث يتالءم األ

مع الهدف النظري المتمثل بالتعرف على المشاكل والصعوبات، في حين يتالءم األسلوب التحليلي مع الهدف 

العملي للدراسة، وال يتوقف المنهج الوصفي عند جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء 

الظاهرة وتفسيرها والوصول إلى استنتاجات تسهم في تطوير مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعداه إلى تحليل 

 الواقع وتحسينه.                                        

 . مقدمة4

التطور واإلهتمام بالتعليم الجامعي لدى الدول المتقدمة باستمرار أدى لرفع مكانتها وارتقائها وعلو شأنها بين 

صادي أيضاً، وذلك من خالل اإلهتمام بالجودة التعليمية لمخرجاتها وأهدافها، البلدان األخرى حتى في الجانب االقت

وأيضا االهتمام الزائد بالبحث العلمي وتطويره، من هنا تم التوجه ولو بنسبة ضئيلة إلى اإلهتمام بالبحث العلمي 

فر المراكز البحثية وازدياد في ليبيا، وبالرغم من الجهد المبذول التي يشهده ميدان البحث العلمي وذلك من حيث تو

عدد الجامعات والمعاهد وإنشاء المجالت البحثية إال أنه أقتصر مرتكزاً في مجاالت العلوم اإلنسانية، وتراجع في 

عدد األوراق المنشورة في المجاالت العلمية والتطبيقية منها، مما أدى إلى ضعف المنظومة البحثية العلمية في 

 ذلك يرجع إلى العديد من المعوقات أهمها اإلستقرار السياسي وعدم التمويل المادي.               الجامعات الليبية، وكل 

وبما نشاهده في وقنا الحاضر نالحظ العمل الدؤوب لتقليص حجم الفجوة بين الجنسين: )الرجال، والنساء( في 

ً في المواثيق المجال الوظيفي في سوق العمل وغيرها، ولقد أحتلت قضايا المرأة ومشارك ُ هاما تها الفعلية جانبا

والمؤتمرات الدولية بداية من النصف األخير من القرن العشرين حتى اآلن والتي تستهدف تمكين المرأة وإثبات 

مشاركتها في عملية التنمية في شتى المجاالت. وباعتبار المرأة عنصر مهم في المجتمع فإن عدم أو ضعف تمكين 

عيق تطور التنمية في المجتمع، وهذا يتطلب أن تكون المرأة على وعي بضرورة تمكينها في المرأة يعد هدراً وي

. وأصبح التركيز متزايد من قبل الدول والمؤسسات التعليمية على تشجيع (2015)زايد مجاالت الحياة المختلفة 

ي بصفة عامة. والواقع أنها تواجه المرأة في مجاالت األبحاث العلمية والتطبيقية منها ومشاركتها في اإلنتاج البحث
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بصفة باحثة صعوبات وتحديات كبيرة من الناحية اإلجتماعية والعملية للتوفيق بينهما؛ كما أنه  من متطلبات البحث 

العلمي هو اإلستقرار والتطور المنظم وهو ما ليس موجوداً في الدولة الليبية حالياً، فالتغيرات المتالحقة والتوسع 

عنه التغيير المستمر في المسميات واإلدارات والتغاضي عن التراتبية العلمية واألقدمية، كل ذلك مع األفقي نجم 

كثرت الجامعات وضعف للبنية التحتية واللجان والمراكز والتغيير المستمر في الخطط أدى إلى تشتت الجهود 

ل الكثير من البحاث إلى صناعات أخرى وتذمر البحاث والجهات التنفيذية األخرى، وهذا األمر أدى أيضا إلى تحو

أو اإلكتفاء بالتدريس فقط، ألن األمانة البحثية والعلمية تقتضي توفر عناصر هامة من أهمها الدقة والعزيمة 

وهذا ما أدى بطبيعة الحال إلى اإلنغالق والركود في مجال  (.57ص  2017)بخولة والذكاء واألمانة العلمية 

المفترض أن تكون الجامعة هي الراعي األول واألساسي له، إذ يعتبر البحث العلمي من البحث العلمي والذي من 

ً من  ً رئيسيا ً في حياة الدول، وجزئا أكثر الوظائف إلتصاقا بالجامعة وذلك إجماالً لسببين ألنه يمثل مسلكا حيويا

تنمية، إذ بواسطة البحث مهام الجامعة وعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فهو أساس كل تخطيط و كل 

العلمي يتم رسم ووضع الخطط التنموية وتصحيحها على بنى رصينة ومتينة، وألن الجامعة هي بيت الخبرة لما 

تتوافر فيها من كوادر و موارد فكرية وبشرية مؤهلة على مستوى عاٍل من التنظيم للقيام بالتدريس والبحث وخدمة 

أن أكثر  ( 3ص  2016)العيسى  لة والمجتمع للقيام بهذه األنشطة، وقد ذكر المجتمع، كما أنها المخولة من الدو

% من العاملين في مجال البحث العلمي هم من أعضاء هيئة التدريس الجامعي وذلك في معظم الدول  80من 

ضع عدة حلول العربية؛  وأننا إذ نشعر بمشكلة تأخرنا في البحث العلمي التطبيقي ومعرفة أسبابها، فقد حاولنا أن ن

علمية ومنطقية للعالج، ويبقى على المسؤولين العزم على التطبيق إذا أرادوا السير إلى طريق التقدم والنجاح، ذلك 

ص  2018)حروش و طوالبية أن تصنيف المجتمعات والدول صار يقاس على أساس كثافة إنتاج واستخدام العلم 

32.)                                                                                                              
تعد قضية تمكين وتفعيل دور المرأة من القضايا التي تجذب اهتمام الباحثين لدراسة وتحليل المصوغات للوصول 

حمد تنتوش أ. هالة بوقعيقيص و م. مإلى طريقة لتذليل الصعوبات والمعوقات، من بين هذ الدراسات، دراسة 

والتي أوضحت وبشدة مدى سوء  واقع وتحديات"-"المرأة في سوق العمل الليبيوالتي كانت بعنوان  (،2017)

البيئة المتوفرة لدى المرأة في سوق العمل، إذ أن المؤشرات في القطاع العام كما مبين في الدراسة تمركزها على 

األكثر في قطاعين أو ثالث فقط مع ندرة تواجد المرأة في مناصب عليا، أما ما تعانيه المرأة من استغالل وهدر 

قطاع الخاص كما ذكر في مجمل الدراسة، ومن الملفت للنظر أن تكون معاناة المرأة للجهد بمردود ضعيف في ال

في قطاعات العمل المختلفة سواء الرسمية منها أو غير الرسمية متناقضة مع المستويات العلمية العالية لمعظم 

الة عند النساء أعلى منها النساء، إذ أن نسبة تعليم اإلناث أعلى منها للذكور وعلى العكس من ذلك فإن نسبة البط

 عند الذكور.       

"المعوقات التي تواجه تمكين المرأة السعودية من بعنوان (2009جواهر بنت صالح الخمشي )كذلك دارسة 

بينت الدارسة معوقات تمكين عمل المرأة اإلقتصادية واإلجتماعية والتنظيمية في  العمل فى المجتمع السعودي" 

المجتمع السعودي، ومن أهم نتائج الدراسة وجود معوقات اقتصادية واجتماعية وتنظيمية، وتتمثل المعوقات 

ر؛ أما االقتصادية في : عدم وجود فرص عمل تتناسب مع المؤهالت العلمية للمرأة، وتدني مستوى األجو

المعوقات االجتماعية تتمثل في : العادات والتقاليد التي تعتبر عائق أمام التحاق المرأة بكثير من المهن، وطول 

ساعات العمل؛ وبالنسبة للمعوقات التنظيمية فتمثلت في : عدم اإلستقرار الوظيفي في بعض مؤسسات القطاع 

ءات القانونية التي تحد من تأسيس كيانات اقتصادية ذات الخاص، وشروط موافقة ولي األمر على العمل، واإلجرا

 ملكية خاصة.                                                          

وكل تلك المعوقات تسبب في عدم التفات الباحثات لإلهتمام بجانب البحث العلمي وتطويره كما بينه الباحث 

"جودة البحث العلمي التطبيقي في الجامعات الليبية: معالم ثه في بح (2019مصطفي الهادي محمد الشريف )

، حيث بين قلة األوراق المنشورة لدى الباحثين ويرجع لعدة أسباب منها اإلستقرار الواقع وتحديات المستقبل"

 السياسي واإلداري وأيضا عدم توفير ميزانيات داعمة للبحوث.      

"سياسات تمكين المرأة في ليبيا: دراسة بعنوان  (،2010بن سعود)ريم عبد الرحمن بركات كما هدفت دراسة 

تحليلية لتشريعات العمل ومدى توافقها مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خالل الفترة 

إلى تحليل التشريعات الوطنية ومدى مساهمتها في تعزيز تمكين المرأة في مجاالت العمل  "1989-2010

ة والتعرف على نقاط القوة والضعف في التشريعات الليبية المختلفة التي تنظم عمل المرأة وتساهم في المختلف

تمكينها. وتوصلت الدراسة إلى أن التشريعات الوطنية المنظمة للعمل كفلت للمرأة حقوقها األساسية، والتعرف 

ي لإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال على العديد من المعوقات التي تقف أمام ليبيا لتحقيق التوافق الفعل

 التميز ضد المرأة مع التشريعات الوطنية في مجال العمل.       

"معوقات تمكين المرأة اإلقتصادي والحلول المقترحة بمدينة في  (،2016فاطمة عمر كازوز)وتوصلت الباحثة 

ة تعملن في الوظائف الخدمية والتي ال تحتاج إلى من خالل دراستها إلى أن أغلب النساء في المدين الجميل ليبيا"

مهارات كبيرة، وأن أهم المعوقات التي تحد من تمكينها اقتصاديا تمثلت في عدم توفر الخبرة المطلوبة لديها وعدم 

توفر وسائل النقل العامة. كما أظهرت النتائج أن أهم الحلول لمعوقات التمكين تتمثل في زيادة الوعي لدى الرجال 
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والنساء على حد سواء بأهمية المرأة. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها ضرورة نشر التوعية بحقوق 

المرأة والعمل على رفع المستوى الثقافي للمرأة بالمجاالت اإلقتصادية وذلك بإقامة المؤتمرات والندوات وورش 

ت األكاديمية التي تتناول قضايا المرأة، و هدفت العمل المختصة بذلك، وكذلك وجوب اإلهتمام باألبحاث والدراسا

الدراسة إلى بيان حال المرأة اقتصادياً، والمعوقات التي تعترض تمكين المرأة اقتصاديا في مدينة الجميل. كما تم 

 توضيح المقترحات والحلول الالزمة لذلك.                             

الدول في "محددات تمكين المرأة في دراسة (، 2019سماعيل )نهيل ا حنان عطا شمالوي، وهدف الباحثات

، إلى تحليل واقع تمكين المرأة اقتصادياً، وسياسياً، وتعليمياً، وصحياً، وتحديد أهم العوامل المؤثرة على العربية"

التعليمي، عملية تمكين المرأة في البالد العربية. وتوصلت الدراسة إلى رصد أثر التمكين االقتصادي، والتمكين 

والتمكين السياسي، والتمكين الصحي على التمكين التراكمي للمرأة من خالل بناء نموذج قياسي لتقدير مؤشر 

 (.               2016-2015التمكين التراكمي، وذلك باإلستناد إلى تقارير الفجوة الجندرية العالمية خالل السنوات )

 . تمكين المرأة 5

 مفهوم التمكين  1.5

هو الترجمة العربية الدارجة لمفهوم )أمباورمنت( وهو أحد المفاهيم الشائعة في حقل دراسات المرأة،  تمكينال

والذي يشكل أحد أركان منظومة المفاهيم التنموية الجديدة التي تبنتها األمم المتحدة في الربع األخير من القرن 

 .                    الماضي

ً لتعريف صندوق األم فإن التمكين يعني "العمل الجماعي في  "اليونيفيم"م المتحدة اإلنمائي للمرأة ووفقا

الجماعات المقهورة أو المضطهدة لتخطي أو مواجهة أو التغلب على العقبات وأوجه التمايز التي تقلل من 

" إلى أن أوضاعهم أو تسلبهم حقوقهم". في حين تذهب اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا "األسكوا

ً واعية بالطريقة التي تؤثر من خاللها  التمكين هو "تلك العملية التي تصبح المرأة من خاللها فردياً وجماعيا

 عالقات القوة في حياتها فتكتسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل".          

هو "رفع الوعي والقد ارت والتفهم واإلستعداد للمرأة من أجل إحداث تغيير في المجتمع، ننهي به تمكين المرأة 

التمييز والعنف ضد المرأة، و الالمساواة في العالقات، وتوزيع القوى بينها، فالتمكين أداة تساعد الشخص على 

 (.           5713، ص 2014)الخشمي، ة" المطالبة بحقوقه، أو تغيير األوضاع القائمة دون تغيير الظروف المحيط

ً للدراسات على أنه توفير المناخ المناسب لها في المجال التعليمي  تمكين المرأة في البحث العلميويعرف   وفقا

 والحصول على حقوقها اإلقتصادية والعلمية، وانخراطها في المسيرة التعليمية.               

 مستويات التمكين  2.5

يعبر عن قدرة النساء على السيطرة على حياتهن، وإدراكهن وإحساسهن بقيمتهن وقدراتهن،  توى الفرديالمس -1

 وقدرة المرأة على تحديد هدفها والعمل على تحقيقه. 

 يعكس قدرة النساء على تنظيم أنفسهن والعمل الجماعي وإحساسهن بقوتهن في تجمعهن.     المستوى الجماعي  -2

يشير للمناخ السياسي واإلجتماعي والقواعد اإلجتماعية والحوار العام حول ما يمكن للمرأة  ثالمستوى الثال -3

 القيام به. 

ويقصد بتمكين المرأة إجرائياً هو العمل على مواجهة جميع التحديات التي تعيق عمل المرأة وتقدمها مما يمكنها 

ة في إحداث تأثير اجتماعي يسهم في العدالة من الحصول على الموارد والفرص المناسبة مع رفع قدرة المرأ

 )ريم عبد الرحمن بن سعود(.              االجتماعية والنظم محلياً وعالمياً وذلك لتحقيق دورها في التنمية 

 معوقات تمكين المرأة  3.5

ين وتشريعات، من المالحظ في اآلونة األخيرة تكاثف الجهود إلصالحات المؤسسات التعليمية والمؤسسية من قوان

ووجود تعاهدات ملزمة تضمن حقوق المرأة نظراً لوجودها ومساهمتها في سوق العمل. إال إنه لم يصل للدرجة 

ً مع التعريف المعنون للتمكين، إذ يوجد العديد من العراقيل التي تتسع فجوتها أمام المرأة  المرجوة منه متزامنا

مسألة تكمل في عدم توافق وتوازن بين القرارات والتعديالت مقابل تالشي وضيق األخرى، وإن خطورة هذه ال

التشريعية والمؤسسية وبين دور المرآة الشبه منعدم في الحياة اإلقتصادية، والذي البد تداركه والعمل على 

 معالجته.               

 أهدافها في: تحقيق دون وتحولتمكين المرأة  وجه في تقف التي المعوقات وتتمثل 

 تمكين المرأة. مجالبر السليمة والرؤية الواعي التخطيط ابغي •

 .مجاالت تمكين المرأة فيوالجهات الحكومية  العاملة الجهات بين التنسيق في ضعف •

 تمكين المرأة. برامج على القائمين أداء في ضعف •

 لتمكين المرأة في البحث العلمي. التعليمية البيئات في المستخدمة التقنيات تحديث في قصور •

 التمكين. لبرامج التقويم جانب اغفال •

 . مجتمع الدراسة6
يقصد بالمجتمع، مجموع وحدات البحث أو الدراسة التي يراد الحصول على معطيات عنها سواء أكانت 

ً، ويشمل مجتمع هذه الدراسة األصلي أعضاء هئية التدريس بالجامعات  وحدة العد إنسانا أم نباتا أم جمادا

4



 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 82 -29/12/2021, Tripoli, Libya 

 ار عينة عشوائية بسيطة منوقد تم اختي(455الليبية من العنصر النسائي الذين تم حصرهم والبالغ عددهم )

 ( مفردة.           120وفق القوانين اإلحصائية بلغت )   أعضاء هئية التدريس

 . أداة الدراسة7

ً من موضوع الدراسة وأهدافها ونوع البيانات المطلوبة الحصول عليها  لقد تم تصميم وبناء أداة الدراسة انطالقا

يموغرافية عدداً من المحاور التي تغطى أبعاد الدراسة وتحقق أهدافها وتضمنت األداة باإلضافة إلى البيانات الد

الجزء األول: يحتوى  -خاصة لجمع البيانات من عينة الدراسة تتكون من جزئيين: هناوتم تصميم استمارة استب

اسية الجزء الثاني: يتضمن متغيرات الدراسة األس -على البيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة 

المحور األول: يتعلق بالمتغير المستقل  -ويتكون من أربعة و أربعون عبارة مقسمة على خمس محاور كما يلي:

فقرات(، المحور الثاني: يتناول المشاكل التي تتعلق 6بأبعاده المتمثلة في المعوقات اإلجتماعية ويتضمن)

ي المشاكل التي تتعلق بالمعوقات الشخصية  فقرات(، والمحور الثالث: يحو 8بالمعوقات اإلدارية ويتضمن )

فقرات(، 7فقرات(، والمحور الرابع: يطرح المشاكل التي تتعلق بالمعوقات السياسية ويتضمن) 8ويتضمن)

 فقرات(.            15والمحور الخامس: يتعلق بالمتغير التابع للدراسة وهو تمكين المرأة في البحوث العلمية  ويتضمن )

 ء الظاهري. صدق األدا8

للتأكد من صدق مقياس الدراسة قام الباحثين بعرض استمارة اإلستبانة على مجموعة من المحكمين من ذوي 

الخبرة واإلختصاص في الجامعات الليبية، وذلك إلبداء رأيهم وتقديم مقترحاتهم حول استمارة اإلستبانة، 

وبناء على دى مالءمتها للتطبيق في الدراسة، واإلستفادة من خبراتهم في الحكم على المقاييس المستخدمة وم

 المالحظات القيمة الواردة من المحكمين تم إجراء التعديالت على استمارة اإلستبانة بشكلها النهائي.     

 صدق المقياس )اإلتساق الداخلي( .1

يقصد بصدق المقياس)االتساق الداخلي( مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه 

الفقرة وقد تم حساب اإلتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حساب معامالت اإلرتباط )معامل ارتباط 

 ة للمجال نفسه.                                                                                     سيبرمان( بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلي

  المعوقات اإلجتماعية المجال األول:-
( معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن 1يوضح الجدول )

وبذلك  0.05( أقل من مستوى معنوية0.000لمبينة بالجدول دالة إحصائية عند مستوى داللة )معامالت اإلرتباط ا

 يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.   

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية (:1جدول )

 

-

ا

ل

م

ج

ا

ل

 

ا

ل

ث

ا

ن

ي

:

 

ا

ل

 بالمعوقات اإلداريةمتعلقة 

( معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن 2يوضح الجدول )

 0.05( أقل من مستوى معنوية    0.000معامالت اإلرتباط المبينة بالجدول دالة إحصائية عند مستوى داللة )

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.  

 

 

 ت

 

 العبارة

معامل 

 اإلرتباط

مستوى 

 الداللة

   االجتماعيةالمعوقات محور  

 0.000 .790 النظرة السلبية للمجتمع تجاه تمكين المرأة في البحث العلمي 1

 0.000 .699 التوتر النفسي بسبب األوضاع اإلجتماعية 2

 0.000 912. عدم تفهم الزوج متطلبات البحث وأهميته 3

 0.000 .831 اإلنشغال باإللتزامات العائلية والواجبات المنزلية 4

 0.000 .709 النظرة السلبية للمرأة كونها ربة منزل 5

 0.000 .841 العادات والتقاليد الموروثة 6
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 امل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكليةمع(: 2جدول )

 

-

ا

ل

م

ج

ا

ل

 

ا

ل

ث

ا

ل

ث

:

 

م

ح

و

 ر المعوقات الشخصيةمحو

للمجال، والذي يبين أن ( معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية 3يوضح الجدول )

وبذلك  0.05( أقل من مستوى معنوية 0.000معامالت االرتباط المبينة بالجدول دالة إحصائية عند مستوى داللة )

 يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية (:3جدول )

 

ي

و

ض

ح

 

ا

ل

ج

د

و

ل

 

(

4

)

 

م

ع

ا

م

ل

اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت اإلرتباط المبينة  

  ت

 العبارة

معامل 

 اإلرتباط

مستوى 

 الداللة

   المعوقات اإلداريةمحور  

عدم دعم الجامعة إليفاد أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في المؤتمرات  1

 والندوات الدولية خارج البالد.

711. 0.000 

 0.000 .831 المجالت المحكمة في نشر البحوث العلمية.تأخر  2

 0.000 .674 عدم توفر المراكز البحثية داخل الكليات. 3

 0.001 .799 عدم توافر المواد البحثية في مخابر الكليات. 4

 0.000 .862 .كثرة اإلنشغال باألعباء الدراسية واإلدارية 5

 0.002 .733 عدم مساهمة الجامعات بالدعم المالي. 6

 0.000 .690 عدم توفر الدوريات والمجالت العلمية في مختلف التخصصات. 7

 0.001 .749 .الخوف من رفض البحث من قبل جهة النشر 8

  ت

 العبارة

معامل 

 اإلرتباط

مستوى 

 الداللة

   محور المعوقات الشخصية 

 0.000 .752 اإلرتباط بشريك العمر 1

 0.001 .871 ضعف توفر المهارات الكافية لتعزيز البحوث واإلبتكار 2

 0.000 .699 ضعف القدرة على تغطية تكاليف النشر 3

 0.010 .814 ضعف وجود حوافز مشجعة 4

 0.000 .719 الشديدة إلجراء البحوث العلميةقلة وجود الرغبة  5

 0.000 .685 قلة توفر الخبرة الكافية في مجال الحاسوب 6

 0.000 .709 ضعف توافر مكتبة منزلية 7

 0.000 518. صعوبة المواصالت لعدم وجود سائق 8
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وبذلك يعتبر المجال صادق لما  0.05(  أقل من مستوى معنوية  0.000بالجدول دالة إحصائية عند مستوى داللة)

                                                                                                    وضع لقياسه.                  

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور التابع والدرجة الكلية (:4جدول )

 

  المتغير التابع للدراسة وهو تمكين المرأة في البحوث العلمية المجال الخامس:-

( معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن 5يوضح الجدول )

 0.05(  أقل من مستوى معنوية  0.000معامالت اإلرتباط المبينة بالجدول دالة إحصائية عند مستوى داللة)

                                                                                                   وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.                  

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور التابع والدرجة الكلية (:5جدول )

 

 

 

 

 

داللة  معامل االرتباط العبارة ت

 معنوية

   محور المعوقات السياسية 

 0.000 .873 المرأة في صنع القرارضعف مشاركة  1

 0.000 .913 قلة الوعي بضرورة إسهام المرأة في تحقيق النمو في العديد من األنشطة 2

 0.000 .682 قلة تشجيع المرأة على المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 3

 0.001 .766 ضعف وجود حق المساواة بين الرجل والمرأة والتعرض للتمييز 4

 0.002 .684 توجهات النخب السياسية وانعكاسها على حرية البحوث العلمية 5

 0.000 .732 ضعف تولي المرأة مناصب قيادية 6

 0.000 660. الوضع األمني الذي تعيشه المرأة 7

داللة  معامل االرتباط العبارة ت

 معنوية

   محور تمكين المرأة في البحوث العلمية 

 0.000 .587 تنمي الفكر ومهارات التواصل االجتماعي 1

 0.000 .799 تعزز وسائل التواصل االجتماعي مع الزمالء  2

 0.000 .810 تمكنني من الترقية  3

 0.001 .771 تقوي العالقة مع المجتمع المحلي 4

 0.000 .595 تزيد الثقة في نفس الباحث 5

 0.000 .583 من متطلبات العمل  6

 0.002 .642 تعزز من القدرات العقلية 7

 0.000 .762 تعريف المرأة بالمؤسسات التي تدعم األبحاث العلمية 8

 0.000 .703 توعية المرأة بفرص العمل المتاحة في العديد من المؤسسات 9

 0.000 .792 تحسين العالقات الشخصية واإلجتماعية للمرأة  10

 0.002 .690 السياسية في المجتمعتوعية المرأة بواجباتها  11

 0.000 .813 دعم جوانب القوة في شخصية المرأة  12

 0.001 .688 تساهم في حصول المرأة على مكانة اجتماعية جديدة 13

 0.000 .709 تعريف المرأة بالحقوق السياسية 14

 0.000 .790 إكساب المرأة الخبرات عن سوق العمل ومتطلباته 15
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 أداة الدراسةثبات  .2

يقصد بثبات أداة الدراسة والمتمثلة في اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة النتيجة ذاتها لو تم إعادة توزيعها أكثر من 

مرة تحت نفس الظروف والشروط، وقد اتضح أن معامل ألفا كرونباخك إن جيد حيث بلغ معامل الثبات الكلي 

 :                                                                                                                    التالي(كما هو موضح في الشكل 0.862لإلستبيان)

                                                                                                                          

 ثبات أداة الدراسة (:6جدول )

 متغيرات الدراسة ت

 

مــعــامــــل  الفقرات

 الــثبــات

 المعوقات

 0.821 6 المعوقات االجتماعية             1

 0.854 8 المعوقات اإلدارية     2

 0.699 8 المعوقات الشخصية     3

 0.791 7 المعوقات السياسية                                            4

 0.811 29 ثبات المتغير المستقل                                           

 0.789 15 المتغير التابع: تمكين المرأة في البحوث العلمية 1

 0.862 44 الثــبـات الــكـــلـــــى                                           

 أفراد عينة الدراسة بالفقرات اآلتية. خصائص عينة الدراسة: تتمثل خصائص 3

 توزيع عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية والوظيفية (:7جدول )

 % النسبة العدد فئات المتغير المتغير

 

 المؤهل العلمي

 19 23 دكتوراة

 81 97 ماجستير

 100 120 المجموع

 

 الدرجة العلمية

 00 0 أستاذ

 3 4 أستاذ مشارك

 10 12 أستاذ مساعد

 28 33 محاضر

 59 71 محاضر مساعد

 100 120 المجموع

 سنوات الخبرة

 

 

 24 29 سنوات 5أقل من 

 57 68 سنة 10إلى اقل من  5من 

 19 23 سنة فأكثر. 10من

 100 120 المجموع

 51 61 عزباء الحالة االجتماعية

 43 52 متزوجة

 00 0 ارملة

 6 7 مطلقة

 100 120 المجموع

 25 30 د1000اقل من  مستوى الدخل

 19 23 1500الى1000من

 56 67 1500اكثر من

 100 120  اإلجمالي

 ينالمصدر: إعداد الباحث

بالنظر في الجدول السابق يتضح أن عدد حاملي المؤهل العلمي الدكتوراه في عينة التوزيع حسب المؤهل العلمي: 

%( من جملة عينة 81( مفردة بنسبة )97%(، وعدد حاملي المؤهل العلمي ماجستير)19(مفردة بنسبة )23الدراسة )
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وبالتالي هم في حاجة  %(، وهذا يؤكد  ارتفاع نسبة حاملي الماجستير100( مفردة وبنسبة )120الدراسة التي تبلغ )

                                       .                                                                                                                            الى التمكين في البحث العلمي للتطوير من مهاراتهم فيه

( 4بالنظر في الجدول السابق يتضح أن عدد الذين درجتهم العلمية  استاذ مشارك )لعلمية: التوزيع حسب الدرجة ا

%(، وعدد الذين درجتهم العلمية 10( مفردة بنسبة )12%(، وعدد الذين درجتهم العلمية استاذ مساعد)3مفردة ونسبة )

%(، من جملة 59مفردة بنسبة) (71%(، وعدد الذين درجتهم العلمية محاضر مساعد)28( مفردة بنسبة)33محاضر)

%(، وعدد الذين درجتهم العلمية أستاذ غير موجودون في عينة 100( مفردة بنسبة )120عينة الدراسة التي تبلغ )

الدراسة، وهذا مؤشر جيد على أن أفراد عينة الدراسة على قدر جيد من الدرجة العلمية التي  تؤهلهم لإلجابة على أسئلة 

             اإلستبيان.        

 5بالنظر في الجدول السابق يتضح أن عدد األفراد الذين خبرتهم أقل من التوزيع حسب سنوات الخبرة: 

( فرداً بنسبة 68سنة )10إلى أقل من  5%(، وعدد األفراد الذين خبرتهم  من 24( فرداً بنسبة )29سنوات)

%(، من جملة عينة الدراسة التي 19 بنسبة )( فرداً 23سنة )10%(، وعدد األفراد الذين خبرتهم أكثر من 57)

 %(، وهذا يدل على وجود خبرات متفاوتة بين أفراد عينة الدراسة.                             100( فرداً بنسبة )120تبلغ )

بالنظر في الجدول السابق يتضح أن عدد األفراد الذين حالتهم اإلجتماعية التوزيع حسب الحالة اإلجتماعية: 

%(، وعدد 43( فرداً بنسبة )52%(، وعدد األفراد الذين حالتهم االجتماعية متزوجة)51( فرداً بنسبة )61عزباء)

( فرداً بنسبة 120%(، من جملة عينة الدراسة التي تبلغ )6( فرداً بنسبة )7األفراد الذين حالتهم اإلجتماعية مطلقة)

 بين أفراد عينة الدراسة.             %(، وهذا يدل على وجود حاالت إجتماعية مختلفة100)

د  1000بالنظر في الجدول السابق يتضح أن عدد األفراد الذين دخلهم أقل من  التوزيع حسب مستوي الدخل:

%(، 51.7( فرداً بنسبة )62د ) 1500إلى  1000%(، وأن عدد األفراد الذين دخلهم من 25( فرداً بنسبة )30)

%(، من جملة عينة الدراسة التي تبلغ 25.8( فرداً بنسبة )31د )1500دخلهم أكثر من وعدد عدد األفراد الذين 

%(، وهذا يدل على أن مستوى الدخول ضعيف وال يساعد على تكاليف البحث والنشر 100( فرداً بنسبة )120)

 .                                 في المجالت العلمية

 ألبحاث العلميةنوع مساهمات عينة الدراسة في ا. 4

 يبين نوع مساهمات عينة الدراسة في األبحاث العلمية (:8جدول )

 نسبة % التكرار العبارة

 %3 4 كتابة مقاالت

 %12 14 المشاركة في إعداد الكتب

 %11 13 المساهمة في البحوث العلمية

 %22 26 المشاركة في ترجمة األبحاث والمقاالت أو الكتب

 %53 63 العمل والدورات التدريبيةالمشاركة في ورش 

 %100 120 اإلجمالي

مساهمات عينة الدراسة في األبحاث العلمية كانت في مختلف المجاالت ولكن يتضح أن  (8من خالل الجدول  رقم )

 النسبة األكبر كانت في مجال المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية. 

 االبحاث العلميةنوع  مشاركة عينة الدراسة في . 5

 يبين نوع مشاركة عينة الدراسة في األبحاث العلمية (:9جدول )

 نسبة % التكرار العبارة

 %9 11 المشاركة بالحضور فقط

 %29 35 المشاركة في تنظيم المؤتمرات العلمية وغيرها

 %62 74 المشاركة بالحضور والبحث  

 %100 120 اإلجمالي

9



 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 82 -29/12/2021, Tripoli, Libya 

عينة الدراسة في األبحاث العلمية، كانت في مختلف المجاالت  (يتضح أن نوع المشاركة 9من خالل الجدول  رقم )

 ولكن النسبة األكبر كانت في مجال المشاركة بالحضور والبحث.

 وصف متغيرات الدراسة  .6
حسابي، ومقاييس التشتت توصف متغيرات الدراسة في هذا الجزء بمقاييس النزعة المركزية، ممثلة بالوسط ال

 المطلق، ممثلة باإلنحراف المعياري، كما يأتي                              

 المتغير الفرعي األول:)المعوقات االجتماعية(* 

بست فقرات والجدول التالي  يبين فقرات قياس هذا المتغير  المعوقات االجتماعية تم قياس المتغير الفرعي :

 والوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ومستوى اتجاه أفراد العينة.                                  

 المعوقات اإلجتماعيةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات متغير  (:10جدول )

الوسط  الفقرات

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

اتجاه أفراد 

 العينة

 إيجابي 1.13 2.93 النظرة السلبية للمجتمع اتجاه تمكين المرأة في البحث العلمي

 إيجابي 1.44 3.14 التوتر النفسي بسبب األوضاع اإلجتماعية

 إيجابي 1.31 3.22 عدم تفهم الزوج متطلبات البحث وأهميته

 إيجابي 1.09 2.50 والواجبات المنزليةاإلنشغال باإللتزامات العائلية 

 إيجابي .98 2.78 النظرة السلبية للمرأة كونها ربة منزل 

 إيجابي 1.02  2.61 العادات والتقاليد الموروثة

 إيجابي 1.11 3.01 مشاكل تتعلق بالمعوقات اإلجتماعية 

spss    المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج  

( حصلت على عدم تفهم الزوج متطلبات البحث وأهميته( أن الفقرة التي تنص على أن)10الجدول رقم )يتضح من 

(، مما يدل على أن عدم تفهم الزوج متطلبات 1.31( وانحراف معياري )3.22المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

البحوث العلمية في حين حصلت الفقرة البحث وأهميته تعتبر من المشاكل والصعوبات التي تعيق تمكين المرأة في 

( حصلت على المرتبة األخيرة من بين جميع االنشغال باإللتزامات العائلية والواجبات المنزليةالتي تنص على)

(، مما يدل على أن اإلنشغال باإللتزامات 1.09( وانحراف معياري )2.50فقرات هذا المتغير بمتوسط حسابي )

والتي تعتبر أحد أهم ليس بالعائق الكبير الذى يواجه المرأة في مجال البحث العلمي ية العائلية والواجبات المنزل

بالوسط تتعلق بالمعوقات اإلجتماعية وبمقارنة المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المتغيرات التي  المشاكل 

وأخيراً بلغ  ت إيجابية،النظري المعتمد في الدراسة نالحظ أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول المتغير كان

(، مما يؤكد أن اتجاهات أفراد 1.11( وبانحراف معياري )3.01) المعوقات اإلجتماعيةالمتوسط الحسابي الكلي لمتغير 

 كانت إيجابية. المعوقات اإلجتماعية   العينة حول متغير

 (المتغير الفرعي الثاني:)المعوقات اإلدارية*

بثمانية فقرات والجدول التالي يبين فقرات قياس هذا المتغير والوسط  ت اإلداريةالمعوقاتم قياس المتغير الفرعي: 

 الحسابي واإلنحراف المعياري ومستوى اتجاه أفراد العينة.        

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات متغير المعوقات اإلدارية (:11جدول )

الوسط  الفقرات

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

اتجاه أفراد 

 العينة

عدم دعم الجامعة إليفاد أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في 

 المؤتمرات والندوات الدولية خارج البالد

 إيجابي 1.09 2.65

 إيجابي 1.21 2.80 تأخر المجالت المحكمة في نشر البحوث العلمية

 إيجابي 1.11 3.12 عدم توفر المراكز البحثية داخل الكليات

 إيجابي 1.04 3.01 توافر المواد البحثية في مخابر الكلياتعدم 

 إيجابي 1.31 2.76 كثرة اإلنشغال باألعباء الدراسية واإلدارية

 إيجابي 99. 2,72 عدم مساهمة الجامعات بالدعم المالي

 إيجابي 051. 2.90 عدم توفر الدوريات والمجالت العلمية في مختلف التخصصات
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 إيجابي 1.35 2.62 من قبل جهة النشر الخوف من رفض البحث

 إيجابي 1.07 2.87 بالمعوقات اإلدارية مشاكل تتعلق 

spss المصدر: إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج  

( أن الفقرة التي تنص على)عدم توفر المراكز البحثية داخل الكليات( حصلت على 11يتضح من الجدول رقم )

هناك ضعف في توفر  (، مما يدل على أنه1.11( وانحراف معياري )3.12بمتوسط حسابي )المرتبة األولى 

في حين حصلت الفقرة التي تنص المراكز البحثية داخل الكليات مما يوثر على تمكين المرأة في البحوث العلمية 

قرات هذا المتغير ( حصلت على المرتبة األخيرة من بين جميع فالخوف من رفض البحث من قبل جهة النشرعلى)

وجود الخوف من قبل العنصر النسائي (، مما يدل على 1.35( وانحراف معياري )2.62بمتوسط حسابي )

 التي تتعلقوبمقارنة المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المتغير  بخصوص رفض البحث من قبل جهة النشر.

أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول المتغير بالوسط النظري المعتمد في الدراسة نالحظ بالمعوقات اإلدارية 

( وبانحراف 2.87)معوقات تتعلق بالمعوقات اإلدارية  وأخيراً بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمتغير كانت ايجابية ،

   .                   ايجابية كانت المعوقات اإلدارية   (، مما يؤكد أن اتجاهات أفراد العينة حول متغير1.07معياري )

 المتغير الفرعي الثالث:)المعوقات الشخصية(* 

بثمانية فقرات والجدول اآلتي يبين فقرات قياس هذا بالمعوقات الشخصية تم قياس المتغير الفرعي: مشاكل تتعلق 

 المتغير والوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ومستوى اتجاه أفراد العينة.    

 بالمعوقات الشخصية الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات متغير مشاكل تتعلق  (:12جدول )

الوسط  الفقرات

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

اتجاه أفراد 

 العينة

 إيجابي 1.20 2.65 اإلرتباط بشريك العمر

 إيجابي 93. 3.05 ضعف توفر المهارات الكافية لتعزيز البحوث واإلبتكار

 إيجابي 1.31 3.11 على تغطية تكاليف النشرضعف القدرة 

 إيجابي 1.11 2.81 ضعف وجود حوافز مشجعة

 ايجابي 1.13 2.53 قلة وجود الرغبة الشديدة إلجراء البحوث العلمية

 إيجابي 1.01 2.87 قلة توفر الخبرة الكافية في مجال الحاسوب

 إيجابي 91. 2.91 ضعف توافر مكتبة منزلية

 إيجابي 1.05 2.78 المواصالت لعدم وجود سائقصعوبة 

 إيجابي 1.81 2.95 المعوقات الشخصية

spss المصدر: إعداد الباحثين باإلعتماد على نتائج برنامج 

( أن الفقرة التي تنص)ضعف توفر المهارات الكافية لتعزيز البحوث واإلبتكار( 12يتضح من الجدول رقم )

قلة وضعف توفر  (،  مما يدل على93.( وانحراف معياري )3.05بمتوسط حسابي )حصلت على المرتبة األولى 

قلة وجود  محل الدراسة، في حين حصلت الفقرة التي تنص على)المهارات الكافية لتعزيز البحوث واإلبتكار 

بمتوسط  الرغبة الشديدة إلجراء البحوث العلمية(حصلت على المرتبة األخيرة من بين جميع فقرات هذا المتغير

(، مما يدل على قلة وجود الرغبة الشديدة إلجراء البحوث العلمية 1.13( وانحراف معياري )2.53حسابي )

بالوسط النظري المعتمد في الدراسة المعوقات الشخصية وبمقارنة المتوسطات الحسابية لجميع فقرات متغير 

 وأخيراً بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمتغير ية،نالحظ أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول المتغير كانت إيجاب

المعوقات  (، مما يؤكد أن اتجاهات أفراد العينة حول متغير1.81( وبانحراف معياري )2.95)المعوقات الشخصية 

                       .ايجابيةكانت الشخصية 

 (المعوقات السياسيةالمتغير  الفرعي الرابع:)* 

فقرات والجدول التالي يبين فقرات قياس هذا المتغير والوسط المعوقات السياسية بسبع تم قياس المتغير الفرعي: 

 الحسابي واإلنحراف المعياري ومستوى اتجاه أفراد العينة.                

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات متغير المعوقات السياسية (:13جدول )

الوسط  الفقرات

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

اتجاه أفراد 

 العينة

 إيجابي 1.01 2.84 ضعف مشاركة المرأة في صنع القرار

 إيجابي 1.12 2.61قلة الوعي بضرورة إسهام المرأة في تحقيق النمو في العديد من 
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 األنشطة

 إيجابي 1.09 2.71 قلة تشجيع المرأة على المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 إيجابي 1.20 2.77 ضعف وجود حق المساواة بين الرجل والمرأة والتعرض للتمييز

 إيجابي 1.04 2.66 توجهات النخب السياسية وانعكاسها على حرية البحوث العلمية

 إيجابي .99 3.01 ضعف  تولي المرأة مناصب قيادية

 إيجابي 1.06 3.21 الوضع األمني الذي تعيشه المرأة

 إيجابي 1.19 2.87 المعوقات السياسية

spss المصدر: إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج 

( حصلت على المرتبة الوضع األمني الذي تعيشه المرأة( أن الفقرة التي تنص على)13يتضح من الجدول رقم )

 الوضع األمني الذي تعيشه المرأة(، مما يدل على أن 1.06( وانحراف معياري )3.21األولى بمتوسط حسابي )

، في حين حصلت الفقرة التي تنص على) قلة الوعي بضرورة إسهام ساهم في ضعف تمكينها في البحوث العلمية

المرأة في تحقيق النمو في العديد من االنشطة( حصلت على المرتبة األخيرة، من بين جميع فقرات هذا المتغير 

(، مما يدل على ضعف الوعي بضرورة إسهام المرأة في 1.12ياري )( وانحراف مع2.61بمتوسط حسابي )

المعوقات السياسية  وبمقارنة المتوسطات الحسابية لجميع فقرات متغيرتحقيق النمو في العديد من األنشطة، 

بالوسط النظري المعتمد في الدراسة نالحظ أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول المتغير كانت إيجابية 

(، مما يؤكد أن 1.19( وبانحراف معياري )2.87)المعوقات السياسية   بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمتغيروأخيراً 

                      .إيجابيةكانت المعوقات السياسية اتجاهات أفراد العينة حول متغير 

 (تمكين المرأة في البحوث العلميةالمتغير التابع: )*

خمسة عشر فقرات والجدول اآلتي يبين فقرات قياس هذا  كين المرأة في البحوث العلميةتم تم قياس المتغير التابع:

 المتغير والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى اتجاه أفراد العينة.   

 تمكين المرأة في البحوث العلميةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغير (: 14جدول)

الوسط  المتغير

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

 المعياري

مستوى 

الوالء 

 التنظيمي

 ايجابي 1.05 2.67 تنمي الفكر  ومهارات التواصل اإلجتماعي

 إيجابي 1.06 2.61 تعزز وسائل التواصل اإلجتماعي مع الزمالء 

 إيجابي 1.10 2.70 تمكنني من الترقية 

 إيجابي 1.07 2.81 تقوي العالقة مع المجتمع المحلي

 إيجابي 1.13 2.73 نفس الباحثتزيد الثقة في 

 إيجابي 1.17 2.90 من متطلبات العمل 

 إيجابي 1.06 3.03 تعزز من القدرات العقلية

 إيجابي 1.14 3.12 تعريف المرأة بالمؤسسات التي تدعم األبحاث العلمية

 إيجابي .99 2.98 توعية المرأة بفرص العمل المتاحة في العديد من المؤسسات

 إيجابي 1.09 3.11 تحسين العالقات الشخصية واالجتماعية للمرأة 

 إيجابي 1.23 2.88 توعية المرأة بواجباتها السياسية في المجتمع

 إيجابي 1.25 2.93 دعم جوانب القوة في شخصية المرأة 

 إيجابي 1.11 2,71 تساهم في حصول المرأة على مكانة اجتماعية جديدة

 إيجابي .99 3.09 بالحقوق السياسيةتعريف المرأة 

 إيجابي 1.01 2.79 إكساب المرأة الخبرات عن سوق العمل ومتطلباته

 إيجابي 1.09 2.73 تمكين المرأة في البحوث العلمية

spss المصدر: إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج 

( أن الفقرة التي تنص على)تعريف المرأة بالمؤسسات التي تدعم األبحاث 14يتضح من الجدول رقم )

(، مما يدل على أن هناك 1.14( وانحراف معياري )3.12العلمية(حصلت على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

ة التي تنص على)تعزز قصور بتعريف المرأة بالمؤسسات التي تدعم األبحاث العلمية، في حين حصلت الفقر

وسائل التواصل اإلجتماعي مع الزمالء( على المرتبة األخيرة من بين جميع فقرات هذا المتغير بمتوسط حسابي 

(، وبمقارنة المتوسطات الحسابية لجميع فقرات تمكين المرأة في البحوث 1.06( وانحراف معياري )2.61)

حظ أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول المتغير كانت ايجابية، العلمية بالوسط النظري المعتمد في الدراسة نال
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(، 1.9( وبانحراف معياري )2.73وأخيراً بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمتغير تمكين المرأة في البحوث العلمية )

                                                                                                                                                                                           مما يؤكد أن اتجاهات أفراد العينة حول متغير  تمكين المرأة في البحوث العلمية كانت ايجابية.       

 . اختبار فرضيات الدراسة7

 الفرضية األولى

بين المعوقات اإلجتماعية  وتمكين المرأة  0.05≥ وعلى مستوى الداللة توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية 

 بمجال البحوث العلمية في الجامعات الليبية

الناتج عنه، لمعرفة أن كان هناك فروق ذات داللة بين  F الختبار الفرضية فقد تم استخدام اختبار اإلنحدار واختبار

تقديرات أفراد عينة الدراسة للعالقة بين المعوقات اإلجتماعية وتمكين المرأة بالبحوث العلمية في  متوسطات

( النتائج 15ويبين الجدول رقم ) ( =0.05) الجامعات الليبية، في محل الدراسة على مستوى الداللة اإلحصائية

                                                                                                            المتعلقة بتحليل هذه العالقة.                                  

 الناتج عنه Fنتائج اختبار اإلنحدار و اختبار : (15جدول )

 R معامل االرتباط
     االرتباط المصحح

2R     
F مستوى الداللة 

 نتيجة الفرضية

 

 قبول 0.000 152.234 0.349 -0.591

ً إلى )Fلقد جاءت قيمة اختبار ) ( وهي أقل من القيمة المحــددة 0.000( بقيمة احتمالية ) 152.234( مساويا

( مما يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المعوقات اإلجتماعية  وتمكين المرأة بالبحوث العلمية 0.05)

ي ف)المعوقات االجتماعية( ويتضح من الجدول نفسه أن المتغير المستقلفي الجامعات الليبية في محل الدراسة، 

تمكين المرأة بالبحوث العلمية في الجامعات %( من التباين في المتغير التابع )35هذا النموذج يفسر ما مقداره)

( وهي قوة تفسيرية جيدة، مما يدل على أن هناك أثراً للمتغير المستقل في المتغير التابع، والعالقة بينهم الليبية

 زاد تمكين المرأة في البحث العلمي والعكس صحيح.عالقة عكسية أي كلما قلت المعوقات اإلجتماعية 

 الفرضية الثانية

بين المعوقات اإلدارية وتمكين المرأة في  0.05≥ وعلى مستوى الداللة عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  توجد

 البحوث العلمية في الجامعات الليبية

الناتج عنه، لمعرفة أن كان هناك فروق ذات داللة  Fوالختبار الفرضية فقد تم استخدام اختبار اإلنحدار واختبار 

المعوقات اإلدارية وتمكين المرأة في البحوث العلمية في بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة للعالقة بين 

          ( النتائج المتعلقة بتحليل هذه العالقة.                             16ويبين الجدول رقم ) الجامعات الليبية،

 الناتج عنه Fنتائج اختبار االنحدار و اختبار  : (16جدول )

 R االرتباط
    االرتباط المصحح

2R 
F مستوى الداللة 

 نتيجة الفرضية

 

 قبول 0.000 87.792 0.248 -0.498

( 0.05( وهي أقل من القيمة المحددة ) 0.000( بقيمة احتمالية )87.792( مساوياً إلى )Fلقد جاءت قيمة اختبار)

بين المعوقات االدارية وتمكين توجد عالقة  نقبل الفرضية أي انهمما يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

نموذج ويتضح من الجدول نفسه أن المتغير المستقل في هذا الالمرأة في البحوث العلمية في الجامعات الليبية، 

%( من التباين في المتغير التابع وهي قوة تفسيرية جيدة، مما يدل على أن هناك أثراً 25يفسر ما مقداره )

للمتغير المستقل في المتغير التابع، ونوع العالقة عكسية أي كلما زادة المعوقات اإلدارية قل تمكين المرأة في 

 مجال البحوث العلمية والعكس صحيح.  

 ثةالفرضية الثال

المعوقات الشخصية وتمكين المرأة في مجال بين  0.05≥ توجد عالقة ذات داللة إحصائية وعلى مستوى الداللة 

 البحوث العلمية في الجامعات الليبية

الناتج عنه، لمعرفة أن كان هناك فروق ذات داللة  Fوالختبار الفرضية فقد تم استخدام اختبار اإلنحدار واختبار 

رات أفراد عينة الدراسة للعالقة بين المعوقات الشخصية وتمكين المرأة في مجال البحوث بين متوسطات تقدي

( النتائج المتعلقة 17( ويبين الجدول رقم )= 0.05العلمية في الجامعات الليبية على مستوى الداللة اإلحصائية )

 بتحليل هذه العالقة   
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 الناتج عنه Fتائج اختبار االنحدار و اختبار  : (17جدول )

 R االرتباط
     االرتباط المصحح

2R 
F مستوى الداللة 

 نتيجة الفرضية

 

 قبول 0.000 93.731 0.271 -0.521

( 0.05( وهي أقل من القيمة المحــددة ) 0.000( بقيمة احتمالية )93.731( مساوياً إلى )Fلقد جاءت قيمة اختبار)

المعوقات  توجد عالقة بين وبالتالي فإننا نقبل الفرضية أي أانهمما يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

ويتضح من   الشخصية وتمكين المرأة في مجال البحوث العلمية في الجامعات الليبية، وهذه العالقة عكسية

%( من التباين في 27في هذا النموذج يفسر ما مقداره ))المعوقات الشخصية( الجدول نفسه أن المتغير المستقل 

المتغير التابع )تمكين المرأة في مجال البحوث العلمية في الجامعات الليبية( وهي قوة تفسيرية جيدة، مما يدل على 

 التابع.  أن هناك أثراً للمتغير المستقل في المتغير

 الفرضية الرابعة

المعوقات السياسية وتمكين المرأة في مجال بين  0.05≥ توجد عالقة ذات داللة إحصائية وعلى مستوى الداللة 

 البحوث العلمية في الجامعات الليبية

داللة  الناتج عنه لمعرفة إن كان هناك فروق ذات Fوالختبار الفرضية فقد تم استخدام اختبار اإلنحدار واختبار 

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة للعالقة بين المعوقات السياسية وتمكين المرأة في مجال البحوث 

( النتائج المتعلقة 18( ويبين الجدول رقم )= 0.05العلمية في الجامعات الليبية على مستوى الداللة اإلحصائية )

 بتحليل هذه العالقة

 الناتج عنه Fنتائج اختبار االنحدار و اختبار  :(18جدول )

 R االرتباط
     االرتباط المصحح

2R 
F مستوى الداللة 

 نتيجة الفرضية

 

 قبول 0.000 131.634 0.184 -0.429

( 0.05( وهي أقل من القيمة المحــددة )0.000( بقيمة احتمالية )131.634)( مساوياً إلىFلقد جاءت قيمة اختبار)

المعوقات  توجد عالقة بين أي أنهوبالتالي فإننا نقبل الفرضية مما يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

ويتضح من   السياسية وتمكين المرأة في مجال البحوث العلمية في الجامعات الليبية وهذه العالقة عكسية

%( من التباين في 18في هذا النموذج يفسر ما مقداره ))المعوقات السياسية( الجدول نفسه أن المتغير المستقل 

المتغير التابع )تمكين المرأة في مجال البحوث العلمية في الجامعات الليبية( وهي قوة تفسيرية متوسطة، مما يدل 

 على أن هناك أثراً للمتغير المستقل في المتغير التابع. 

 . مناقشة النتائج والتوصيات9

 النتائج-
ونوع العالقة قة بين المعوقات اإلجتماعية  وتمكين المرأة بالبحوث العلمية في الجامعات الليبية، توجد عال -1

 .المعوقات اإلدارية قل تمكين المرأة في مجال البحوث العلمية والعكس صحيحت عكسية أي كلما زاد

ونوع العالقة ، امعات الليبيةبين المعوقات اإلدارية وتمكين المرأة في البحوث العلمية في الجتوجد عالقة  -2

 .المعوقات اإلدارية قل تمكين المرأة في مجال البحوث العلمية والعكس صحيح تعكسية أي كلما زاد

ونوع  المعوقات الشخصية وتمكين المرأة في مجال البحوث العلمية في الجامعات الليبية توجد عالقة بين -3

زاد معها تمكين المرأة في مجال البحوث العلمية والعكس  العالقة عكسية أي كلما قلت المعوقات الشخصية

 صحيح.

ونوع العالقة المعوقات السياسية وتمكين المرأة في مجال البحوث العلمية في الجامعات الليبية  توجد عالقة بين -4

 .المعوقات السياسية قل تمكين المرأة في مجال البحوث العلمية والعكس صحيح تعكسية أي كلما زاد

 لتوصياتا-

الدراسة بضرورة  تمكين المرأة في مجال البحث العلمي ومحاولة إزالة كل توصي ومن النتائج المتحصل عليها 

العوائق و المشاكل التي تحول دون تمكين المرأة والعمل على تشجيع العنصر النسائي في الجامعات الليبية على 

 وي.البحث العلمي من خالل الحوافز والدعم المادي والمعن

 . المراجع10

، البحث العلمي، أسسه. مناهجه واساليبه. إجراءاته، الطبعة االولى، بيت 2001ربحي مصطفى عليان،  [1]

 .19األفكار الدولية، األردن، ص 
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، مناهج البحث العلمي، الطبعة الثالثة، مكتبة الوسطية للنشر والتوزيع، 2019محمد سرحان المحمودي،  [2]

 .14اليمن، ص 

، التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع، مجلة 2019صابر بلول،   [3]

 .650، العدد الثاني، ص 25جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 

ية، ، مفهوم التمكين في عملية التنمية االنسانية، مجلة البحوث السياسية واالدار2014قنوفي وسيلة،  [4]

 . 302، ص 2014العدد الرابع، جوان 

، التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع التعليمي، مجلة 2021نمر شلبي عبد هللا،  [5]

 .351، ص 53يناير، العدد  1دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية، المجلد 

كين المرأة توجه استراتيجي توجه لالحتياجات ، المنظمات االهلية العربية وتم2004أماني قنديل،  [6]

 .12الضرورية، التقرير السنوي الرابع للمنظمات االهلية العربية تمكين المرأة، ص 

، أثر تمكين المرأة في القوى العاملة: دراسة تطبيقية على عينة من 2019حنان شمالوي، نهيل الحيط،  [7]

 .25-1، ص 1، العدد 16نسانية والتطبيقية، المجلد الدول العربية، مجلة جامعة الشارقة، للعلوم اال

، معوقات تمكين المرأة االقتصادي والحلول المقترحة بمدينة الجميل، جامعة 2016فاطمة عمر كازوز،  [8]

 موالنا مالك إبراهيم االسالمية الحكومية ماالنج.

تحليلية لتشريعات  ، سياسات تمكين المرأة في ليبيا: دراسة2010ريم عبد الرحمن حركات بن سعود،  [9]

 . 2010-1989العمل ومدى توافقها مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خالل الفترة 

 )األمم ة،الرابع للتنمية، الوحدة الرئيسي التيار في المرأة ودمج االجتماعي النوع مؤسسة اليونفيم، [10]

  (.2000المتحدة 

http://www.arabwomenconnect.org/docs/ASRO_Gov_AKit.doc   

 الملتقى أعمال العلمية، كتاب األمانة وإشكاليات العلمي البحث ، أخالقيات2017الدين،  بن بخولة [11]

 .2017 - 7 - 11 العاصمة الجزائر العلمية األمانة :المشترك

، جودة البحث العلمي التطبيقي في الجامعات الليبية: معالم 2019مصطفى الهادي محمد الشريف،  [12]

 الواقع وتحديات المستقبل، مؤتمر الدولي الثاني للتعليم في ليبيا، مصراته.

 بحثالعالي وال التعليم لترصين الهادف خطوة التطبيقي العلمي البحث ،2016عبدالرزاق،  العيسى [13]

 .والتخطيط للدراسات البيان مركز اصدارات العلمي، سلسلة

 الواقع ومستلزمات الجزائر: في والتطوير العلمي البحث ،2018، محمد طوالبية و المية حروش [14]

 .4 - 32 ص ، 19العدد العلوم االجتماعية قسم /ج واإلنسانية، االجتماعية للدراسات ألكاديمية ا التطوير

المنتجة  الفقيرة: األسر السعودية المرأة تمكين في األمان شبكات ، دور2014 صالح، سارة الخشمي، [15]

، ص 36، العدد 15اإلنسانية، مصر، مجلد  والعلوم االجتماعية الخدمة في دارسات مجلة نموذجاً،

5744 -5703. 

في  عربية دارسات المجتمع، لتنمية المرأة تمكين في الحديثة االتجاهات ،2015عبدالسالم،  أميرة زايد، [16]

  .325 -9، ص 67العرب، مجلد  التربويين النفس، رابطة وعلم التربية

 في من العمل السعودية المرأة تمكين تواجه التي المعوقات ،2009الخمشي،  صالح بنت  جواهر [17]

 .االجتماعية العلوم كلية سعود، بن محمد االمام جامعة ، ماجستير رسالة، السعودي المجتمع

 إلى المجلس ُمقدمة، والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة مجاالت العلوم في المرأة بحثية عن دراسة [18]

 .2020 مصر، أبريل البريطاني في الثقافي

،مقال منشور في مؤسسة وتحديات واقع الليبي العمل سوق في المرأة، 2017هالة أبوقعيقيص وآخرون،  [19]

 فريدرش ايبريت.

االجتماعي واالقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع التعليمي، مجلة ، التمكين 2021نمر ذكي شلبي عبدهللا،  [20]

 .408-322، ص 53، العدد 1دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية، مجلد 
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 أهمية تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ودورها كوسيلة لتعزيز ودعم مشاركة المرأة في الحياة العامة

The Importance of Information and Communication Technology (ICT) and its Role in 

Promoting and Supporting Women's Participation in Public Life 

 د. عبد السالم علي أحمد دومه

 قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية، كلية الهندسة، جامعة بني وليد، بني وليد/ ليبيا

Abdussalam Ali Ahmed 

Mechanical and Industrial Engineering Department, Bani Waleed University, Bani Waleed, 
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 م. فاطمة حسين عامر الذيب

Fatimah Husayn Amir Aldeeb 

 كلية تقنيات الحاسوب، بنغازي / ليبيا
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 سعاد ابوالقاسم تليش

 الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة صبراتة /ليبياقسم 

Suad Abulgsem S. Tleish 

Civil Engineering, Faculty of Engineering University of Sabratha/Libya 

 الملخص:

لتعزيز ودعم وذلك  متزايد جدا   واالتصاالت بشكل المعلومات تكنولوجيا الحكومات تستخدم كلفي عصرنا هذا 

المعلومات  إلى الوصول باإلضافة إلى العامة وبالتالي المشاركة في التنمية، في الخدمات بشكل شامل المواطنين مشاركة

على العوائق  التغلب إلى جديدة بأساليب تكنولوجية الخدمات يؤدي تقديم وقد .للمرأة العامة والحقوق بالخدمات التي تتعلق

 بين على التفاعالت والثقافية االجتماعية وكذلك القيود والتنقل، المسافات المادية، بُعد فيها بما المرأة تواجهها التي والعراقيل

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد مفهوم واضح للتنمية المستدامة، وتمكين المرأة مع .العائلة  نطاق خارج والنساء الرجال

توضيح االهتمام العربي والعالمي لدعم دور المرأة في جميع نواحي الحياة العامة )االقتصادية، واالجتماعية، 

ها على جميع المستويات وإلقاء الضوء والسياسية(،باإلضافة إلى توضيح أهمية تعزيز ودعم هذا الدور و االرتقاء بمكانت

على الصعاب والعقبات التي تواجه المرأة عند مشاركتها في الحياة العامة وتحديد هذه الصعاب في نقطتين أساسيتين هما 

ت :الفقر واألمية، األمر الذى أدى إلى التوجه إلى توضيح الدور الهام والبارز الذي تلعبه تكنولوجيا االتصاالت والمعلوما

في تعزيز ودعم دور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة والتقليل من ما يعرقلها ويعيق دورها في الحياة العامة ،مع تسليط 

 الضوء على المعوقات األساسية التي تقف أمام النساء والفتيات عند استخدامهن لهذه لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.  

 مرأة، تمكين المرأة، تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.مشاركة ال الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
In today's world, all governments are increasingly relying on information and communication 

technology to encourage and support citizens' full engagement in public services, and hence 

participation in development, as well as access to information about public services and 

women's rights. The provision of services through new technical means may help women 

overcome barriers and impediments such as physical distance, mobility, and social and 

cultural limits on men and women's relationships outside of the home. The goal of this study 

is to provide a coherent idea of sustainable development and women's empowerment. 

Clarifying Arab and international interest in supporting women's roles in all aspects of public 

life (economic, social, and political), as well as the importance of strengthening and 

supporting this role and elevating her position at all levels, and shedding light on the 

challenges and obstacles that women face when participating in public life, and identifying 

these challenges. In two main points: poverty and illiteracy, which led to a tendency to clarify 

the important and prominent role played by communication and information technology in 

enhancing and supporting the role of women and their participation in public life, as well as 

reducing what hinders them and their role in public life, while highlighting the main obstacles 

that stand in their way when they use these ICTs. 

Key words: Women's participation, Women's empowerment, Information and 

communication technology. 
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 المقدمة 

لقد أدركت المرأة العربية الظلم الفادح الذي يقع عليها لمجرد كونها امرأة طوال األزمان الغابرة، ومع أنها رضخت للظلم 

ا رغم أن أحيانا  فإنها لم تستسلم وظلت تناضل من أجل حقوقها، ووقفت في وجه النظام الذكوري منذ أكثر من مائة عام، وهذ

ُ مصلتا  على رقبتها  فقد وجد الرجل في قوانين الطالق وتعدد  العادات والتقاليد والمجتمع الذكوري كل ذلك أصبح سيفا

الزوجات ونظام رعاية األطفال مسلكا  يتحكم به في المرأة وينتصر به عليها وذلك بمساعدة القانون والمجتمع، مع أن المرأة 

وروبيات واألمريكيات في مقاومة النظام الذكوري، إال أنها رغم ذلك لم تستطع أن تحقق ما حققته العربية سبقت زميالتها األ

زميالتها األوروبيات أو األمريكيات كأن تغير الكثير من قوانين األحوال الشخصية والمدنية الذي تحتاج في بالدنا إلى قرار 

هذا راجع إلى تدخل مصالح رجال السياسة و جهل بعض رجال سياسي جريء و األخذ في االعتبار الشريعة اإلسالمية، و

 (.107، 2009الدين، ولذلك لن تستقيم لنا ولمجتمعاتنا حال ما لم يستقم حال المرأة )الفقيه،

وقد أقر اإلسالم حق المرأة في المشاركة السياسية واإلقتصادية وغيرهما من جوانب الحياة العامة، وسجل لها هذا الحق في 

ِ الكريم حتى ال يعبث أحد بهذا الحق فقال تعالى : )كتابه  َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََك َعلَٰى أَن الَّ يُْشِرْكَن ِباَّللَّ

تَِرينَهُ بَْيَن أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َواَل يَْعِصينََك فِي َمْعُروٍف ۙ َشْيئًا َواَل يَْسِرْقَن َواَل يَْزنِيَن َواَل يَْقتُْلَن أَْواَلَدُهنَّ َواَل يَأْتِيَن بِبُْهتَاٍن يَفْ 

ِحيم(،  َ َغفُوٌر رَّ َ ۖ إِنَّ َّللاَّ وتتعدد النماذج اإليجابية لمشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية فَبَايِْعُهنَّ َواْستَْغِفْر لَُهنَّ َّللاَّ

عليه وسلم، حيث شاركت المرأة في الدعوة والهجرة والرأي والمشورة والعلم والفتوى والرواية في عهد الرسول صلى هللا 

 (.9: 5، 1973واالجتهاد والحرب )الخماش ،

فليس في الدين اإلسالمي ما يمنع من المساواة والحرية والعدالة وغيرها من األفكار التي تعد الدعوة إليها واضحة وصريحة 

فضال  عن أن اإلسالم يدعو المسلمين إلى التشاور وإلى الحوار والنقاش واتخاذ القرارات ويجعل في الكتاب الكريم، 

 (.146، 2013المسؤولية فردية، وأن كل فرد يمكنه أن يفكر ويناقش وأنه في النهاية مسؤول عن أعماله )عبده ،

مستويات صنع القرار  في جميع نواحي الحياة  إن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص في القيادة على جميع

العامة يعد شرطا  أساسيا  لضمان استفادة الجميع بالتساوي من نتائج عملية التنمية ويكون ذلك بطريقة مستدامة وفقا  

ن الحتياجاتهم، حيث أنه من الضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أن تشارك المرأة في صنع القرار، وذلك للحد م

أوجه عدم المساواة و تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للجميع، باإلضافة إلى زيادة اإلنتاجية والمساهمة في النمو 

اإلقتصادي و تحسين الحالة الصحية و المشاركة في الحد من تغير المناخ واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية )آفاق  

،2019 ،61.) 

زمن أصبحت فيه التكنولوجيا بمثابة الجهاز العصبي للمجتمع الحديث الذي لقب بمجتمع  مم الشك فيه أننا نعيش في

المعلومات ،ففي هذا المجتمع يتقلص الزمان وتتالشى الحدود والمسافات ،بفضل ما حققته تكنولوجيا االتصال من تدفق 

؛حيث  الجتماعية والسياسية والعمليةمعلوماتي مذهل قاد إلى إحداث تحوالت سريعة في كافة المجاالت االقتصادية وا

تحولت المعلومات إلى وحدة يقاس بها مسار التنمية وتطورها ،فلم تعد األرض هي قوام المجتمع كما كان عليه الحال في 

المجتمع الزراعي ،ولم تعد الطاقة هي رأس المال كما هو الحال في المجتمع الصناعي، وإنما أصبحت المعلومات هي قوام 

المجتمع المعاصر الذي ال يتوانى في إسراع الخطى نحو الرقمية واالفتراضية متجاوزا  األشكال التقليدية للمعرفة واالتصال 

رغم ما يربطه بها من حميمية، ونتيجة لذلك ظهر اإلقتصاد الالمادي الذي يعتمد على التكنولوجيا، وإيمانا  بضرورة إدماج 

قتها بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، نظمت العديد من الملتقيات لزيادة التوعية المرأة في هذا القطاع وتعزيز عال

بمواضيع المرأة وتكنولوجيا االتصال بعدد من البلدان العربية وببادرة من منظمات وجمعيات ومؤسسات معنية بقضايا 

ركة فضال  عن ضرورة التنسيق بين المرأة، غير أن هذه المساعي تتطلب توحيد الجهود من خالل إنشاء خلية عمل مشت

الحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية والقطاع الخاص والجمعيات وكامل ممثلي المجتمع المدني من أجل دعم مكانة 

المرأة في مجال التكنولوجيا وتمكينها من إثبات ذاتها والتعبير عن حياتها ومشاغلها ويستوجب تحقيق هذه األهداف إتباع 

ية محكمة ومتعددة األبعاد، ذلك أن الحاجة ماسة إلى دعم اإلعالم لمزيد توعية المرأة بأهمية التمكن من التكنولوجيا استراتيج

عالوة على التعامل مع هذه التقنية، مما جعل الدول العربية مدعوة إلى تبني مبادرات وخطط وطنية خاصة بتدريب المرأة 

 (.103،  2010التربية ،(وتعليمها

 البحث إشكالية

لقد شهد العالم بوجهة عام والدول العربية على وجه الخصوص في اآلونة األخيرة زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في 

جميع نواحي الحياة العامة )االقتصادية، السياسية، إلخ ...(، فلقد زاد وعي المجتمعات الغربية والعربية على حد سواء 

اركة القيادة للمرأة، وذلك تحقيقا  ألهداف التنمية المستدامة حيث أن التكنولوجيا في بأهمية دور المرأة وضرورة دعم المش

الوقت الحالي هي لغة العصر فلقد كان من الطبيعي زيادة الوعي التكنولوجي للمرأة حتى تتقلص الفجوة بين المرأة والرجل، 

 وأيضا  من أجل دعم دورها ومشاركاتها في الحياة العامة.  

 بحث أهداف ال

 يهدف البحث إلى توضيح طبيعة مشاركة المرأة في الحياة العامة وبيان دور تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات

Information and Communication Technologies (ICT)   في دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة

مناقشة الظاهرة وتحديد أسبابها وتحليليها المنهج يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على  العامة.

 المقارن في ايضاح بعض الفروق المتعلقة ببعض جوانب المشكلة موضوع الدراسة.
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 فرضيات البحث 

 زيادة عدد النساء والفتيات الملتحقات بالتعليم العالي في الوطن العربي.  -1

 االقتصادي.تزايد معدالت مشاركة المرأة العربية في المجال السياسي و -2

 اهتمام المجتمعات بتذليل الصعاب أمام المرأة من أجل مشاركتها في الحياة العامة. -3

 اهتمام الحكومة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل واضح ليتسنى دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة. -4

 مفهوم تمكين المرأة تكنولوجياً 

يشير مصطلح التمكين إلي تقوية النساء في المجتمعات المعاصرة حيث أصبح  المصطلح هاما  في مجاالت التنمية المختلفة 

وكذلك اإلقتصاد، ويهتم تمكين المرأة تكنولوجيا  بمساعدتها للوصول  إلي أدوات التكنولوجيا المختلفة و توعيتها بأهمية 

تنمية القدرات مثل : المهارات الشخصية بغرض  ياة المختلفة، و ذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا في كل جوانب الح

الوصول إلي خلق فرص عمل تتيح حياة أفضل للمرأة باإلضافة إلى إعطائها القدرة على المشاركة في عملية اتخاذ 

 القرارات 

 (.309، 2017لمؤثرة في الحياة )أبو كليلة،ليتيح لها حياة أفضل كإعطائها القدرة علي المشاركة في عملية اتخاذ القرارات ا

توفير خدمات اإلنترنت بجودة عالية في الدول العربية وحتى اإلفريقية هو األساس ليتمكن المواطنين من مواكبة العالم 

 ٪، بينما حققت10.000والتنمية، حيث أنه في السنوات الثمانية عشر الماضية، شهدت أفريقيا زيادة ملحوظة بلغت حوالي 

معدل استخدام  2، بينما يبين الشكل 1٪ في المقام األول بسبب التبني المبكر كما موضح بالشكل 219أمريكا الشمالية زيادة 

 .2019االنترنت عربيا  خالل عام 

 
)المعدل بالنسبة المئوية من اجمالي  2020-2019: معدل استخدام االنترنت في بعض مناطق العالم في الفترة 1شكل 

 السكان(.

 

 
 .2019معدل استخدام االنترنت عربيا  خالل عام : 2الشكل 
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 مفهوم التنمية المستدامة 

 :يعتبر مفهوم التنمية المستديمة أحد التوجهات التنموية األساسية المعاصرة وتعتمد التنمية المستديمة على

 .الوفاء باحتياجات الجماهير الحالية 

ألجيال القادرة على إشباع احتياجاتها ويبرز دورة المرأة في المشاركة الفعالة افي نفس الوقت عدم النيل من قدرة  

 .في تفعيل وتحريك تلك العلمية

 أهم التحديات التي تواجه المرأة 

على الرغم من حدوث العديد من التطورات اإليجابية على التعليم والصحة وتحسن مستويات المعيشة والتمدن إال أن هناك 

تحديات التي تواجه النساء وتكمن هذه التحديات في تجاهل النساء وامكاناتهن واالكتفاء بالمبادرات الصورية العديد من ال

وجعلهن مستبعدات من االقتصاد الرسمي ولذلك نجد أن النساء يقعن فرائس اإلحباط والشعور بالعجز واالغتراب والتبعية 

آفاق المستقبل، وتتحول النساء بذلك من قوة بناءة في خدمة التنمية  بدال  من إنفاق اوقاتهن في استكشاف الفرص واستشراق

 (.127، 2019إلى قوة هدامة تسهم في االضطراب )دقيش ،

 األمية 

على الرغم من إن الحكومات قد قامت بالعديد من الجهود في مجال محو أمية النساء، ولكن ما زال معدل األمية مرتفع مما 

على التخلص من هذا المرض االجتماعي الخطير الذي يمثل أحد المعوقات الخطيرة لتفعيل  يتطلب تكثيف الجهود للعمل

 .دور المرأة نحو المشاركة الفعالة نحو اإلسهام في العمل التنموي

التنموية( تجدر اإلشارة إلى أن خطورة األمية ال تقتصر على األمية األبجدية فقط وإنما تتعداه إلى )األمية الثقافية واألمية 

فاألمية التنموية تعني عدم إدراك طبيعة العملية التنموية بكل أبعادها وآثارها ومن ثم األحجام في المشاركة الفعالة في تنمية 

 :وتتخذ األمية التنموية أشكال متعددة منها .المجتمع

                                          الالمباالة. 

 السلبية.  

 االغتراب. 

حيث يشعر الفرد بأن المجتمع الذي يعيش فيه ال يشعر به وال يهتم به، وأنه ال قيمة له في هذا المجتمع، ويؤدي ذلك إلى هذا 

 فقدان الدافعية، الحافزية، والحماس الباعث على المشاركة واإلسهام في العمل االجتماعي التطوعي. 

حول نسبة األمية في الدول العربية، حيث تقول المنظمة 2015في عام  صادرة عن منظمة اليونسكوتقديرات  3في الشكل 

 مليونا في مرحلة 115عاما(، بينهم  15مليون شخص حول العالم )فوق  757الدولية إن عدد الذين يعانون من األمية يبلغ 

 .في المئة( 19وفي العالم العربي، واحد من كل خمسة بالغين يعاني من األمية ) .في المئة من هؤالء إناث 59الشباب، و

 معدل التحاق النساء العربيات بالتعليم العالي لعام 

ا في العالم تنوع البلدان العربية من حيث الوصول إلى التعليم العالي حيث الدول األربع األكثر انفتا 4يوضح الشكل  ح 

 العربي هي )تونس واألردن وفلسطين ولبنان( وهذه الدول ليست األغنى في المنطقة.

 

 
 .2015تقديرات منظمة اليونيسكو حول معدالت األمية في العالم العربي عام  :3الشكل 
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 تنوع البلدان العربية من حيث الوصول إلى التعليم العالي: 4الشكل 

 االقتصادية(الفقر )ضعف القدرات 

يؤثر الفقر وعدم القدرة على الوفاء باالحتياجات األساسية لألسرة على الحد من قدرات المرأة في المشاركة في العملية 

 :التنموية وقد أدى ذلك إلى ما يأتي

 .شيوع اصطالح "تأنيث" الفقر وما يرتبط به من سوء التغذية كأثر صحي .1

 .على دخال  شيوع روح السخط والحسد بين الطبقات األ .2

أوضحت دراسة للمجلس القومي لألمومة والطفولة أن بعض سياسات اإلصالح االقتصادي قد أدت إلى العديد من  .3

االستبعاد االجتماعي للكثير من الفئات اجتماعية الفقيرة في الحصول على  -اآلثار منها االستقصاء االجتماعي

 .المجتمع وكان أكثر فئات الفقراء تضررا النساء واألطفال الحقوق والفرص االجتماعية واالقتصادية المتاحة في

وفي هذا الصدد ينبغي أن نشير إلى أن مفهوم الفقر ال يقتصر على الفقر المادي بل أنه يتخطى الفقر االقتصادي إلى )فقر 

لمجتمعية المتاحة فيدخل القدرات( والذي يعد بدوره سببا  رئيسيا ، ونتيجة لعدم حصول )الطفل الذكر واألنثى( على الفرص ا

 .هؤالء األطفال في الحلقة المفزعة للفقر الدائم

 االتجاهات الحديثة في تمكين المرأة 
ارتبطت قضايا المرأة بقضية التنمية ارتباطا وثيقا رغم اختالف التوجهات السياسية، فقد اعتبرت مساهمة المرأة في التنمية 

سبعينيات القرن الماضي إلى إدماج المرأة في التنمية وتمكينها وتوسيع خياراتها  وسيلة لتحقيق هدف التنمية االقتصادية في

 (Gender) لتصبح فاعلة وقائدة للتغيير في الثمانينيات. أما في التسعينات ركز الخطاب العام على مفهوم النوع االجتماعي

وطبقا  إلعالن الحق في  .(882، 2005وأصبحت قضايا المرأة جزءا  من قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان )جمعة، 

فإن التنمية حق إنساني غير قابل للمساس به، وبمقتضاه يكون  1986التنمية الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

لكل إنسان الحق في المساهمة والتمتع بصنوف التنمية المختلفة والتي تضمن جميع الحريات والحقوق اإلنسانية األساسية 

 (.67، 2005لكامل )تقرير التنمية اإلنسانية العربية، با

وتعددت الدراسات والتقارير التي تناولت تمكين المرأة في المجاالت المجتمعية )اقتصاديا ، وسياسيا ، واجتماعيا ، وثقافيا ، 

ت السابقة بصفة عامة، وتعليميا ، وتكنولوجيا ، وصحيا (، وتناول بعضها مشاركة المرأة أو معوقات المشاركة في المجاال

وعالقة ذلك بوضع التنمية بالمجتمع في دول متعددة على مستوى العالم. وأشارت دراسات أخرى إلى تنشئة وتربية المرأة 

 وعالقته بالتمكين والتنمية. 

ا في باقي إلى أن تمكين المرأة تكنولوجيا  يمثل أساسا  لتمكينه (United Nations, 2005) خلصت دراسة لألمم المتحدة

الخ. وأن أهم معوقات تمكين المرأة تكنولوجيا يرجع إلى األمية … المجاالت السياسية واالقتصادية والتعليمية واالجتماعية

واإلنترنت في بعض الدول، لذا من الضروري   .الحاسوبية وضعف مهارات اللغة وارتفاع ثمن الوسائط التكنولوجية
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لعلمية والتكنولوجية في تمكين المرأة في مجاالت الحياة المختلفة لتصبح شريك فاعل توظيف ثورة المعلومات والتطورات ا

 .في تنمية المجتمع

فاليوم وفى ظل ثورة المعلوماتية الهائلة التي تحققت في العالم أفرزت نموذجا  جديدا  من المجتمعات أال وهو مجتمع "

الذهني موقع القلب "فقد هدمت ثورة المعلومات الحالية أسس  المعرفة، ذلك المجتمع الذى تحتل فيه المعلومات والعمل

التفوق النوعي القائم على القوة العضلية. وحصرتها في قوة العقل مما يفتح الباب واسعا أمام ممارسة المرأة لحقوقها كاملة 

، 2002القومي للمرأة،  ككائن مبدع وخالق، إذا ما استطاعت استيعاب عناصر المعرفة المعاصرة بكافة أبعادها )المجلس

78(. 

 استخدام تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات في دعم الدور السياسي للمرأة 

يعد إنشاء المجتمعات المحلية والمجاالت العامة التي يمكن للمرأة المشاركة فيها أمرا  أساسيا  لدعم المرأة في السياسة وصنع 

ن من تبادل المعلومات و دعم شبكات حشد التأييد من أجل الدفاع عن حقوق القرار كما يمكن للمجتمعات االفتراضية أن تمك

المرأة و المساعدة في تطوير وقيادة الحمالت التي تطال أعدادا  كبيرة من الجمهور،كما أن هذه المجتمعات توفر فرص بديلة 

رافي ،كما أنه تذلل العقبات االجتماعية للنساء للتفاعل في المجالين السياسي والعام بغض النظر عن موقعهن المادي أو الجغ

 (.65، 2019أو السياسية أو العقبات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين )آفاق ،

نجد أن المشاركة السياسية للمرأة تختلف من دولة ألخرى يميز أن أغلب الدول العربية تجيز للمرأة العربية أن تدلي 

ا  لدساتيرها كما ان القوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية لم تتضمن تمييزا  بصوتها وأن ترشح نفسها في االنتخابات وفق

ضد المرأة مما يعني عدم وجود أي عوائق أو عقبات قانونية تحول دون ممارسة المرأة العربية لحقوقها السياسية غير ان 

ة في المجالس متدنية وتعزي االسباب في ذلك الى التقارير الدولية واإلقليمية والوطنية توضح ان نسبة مشاركة المرأة العربي

الموروث االجتماعي، ضعف التمويل، ضعف الحركات النسائية، واستبعاد المرأة عن مراكز صنع القرار لفترات طويلة لم 

م الدول يمنح المرأة العربية الفرصة في تقديم نموذج للمرأة القيادية وأخيرا  غياب استراتيجيات التمكين الشاملة في معظ

 .العربية

تجدر اإلشارة إلى أن هنالك تحسنا ملحوظا  في ممارسة المرأة لحقوقها السياسية في بعض الدول مثل مصر، البحرين، 

السودان، لبنان، واألردن ودول أخرى كما ساعد نظام الكوتا بصورة فعالة في وصول المرأة للمجالس التشريعية والنيابية 

 (.205، 2012عبد الرحمن ،على كافة مستويات الحكم )

وقد أكد التقرير العربي للمراجعة والتقييم العشري لتنفيذ منهاج عمل بيجين ان هنالك تحديات مشتركة تواجه الدول العربية 

 :في هذا األمر وهي

 محدودية االمكانات المؤسسية لألجهزة واألليات الوطنية التي تعني بالمرأة. .1

 ضايا التمكين.قلة اآلليات المتخصصة في دمج ق .2

طبيعة اإلطار الدولي لمعالجة واقع المرأة الذي يأخذ بالمالمح الدولية المشتركة وإهمال الخصوصية المحلية  .3

 .واإلقليمية بما يخلق نوعا من التعارض خاصة في مجال التشريعات والتحفظات على االتفاقيات الدولية

االقتصاد. وعلى الرغم من أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس عملية قصيرة الحقيقة أن القوانين مهمة إلدماج المرأة في 

تتطلب إرادة سياسية قوية وجهود ا منسقة من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، يمكن  األجل

أن تحقيق أداء أفضل في مؤشر  أن تلعب اإلصالحات القانونية والتنظيمية دورا أساسي ا كخطوة أولى مهمة. ونحن نعلم

 المرأة وأنشطة األعمال والقانون يرتبط بزيادة عدد العامالت، وارتفاع مستوى دخلهن، وتحسين نواتج التنمية.

 
 .2020مؤشر المرأة وأنشطة األعمال والقانون عام  :5الشكل 

 التحديات التكنلوجية التي تواجها المرأة العربية
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العولمة ظاهرة مستمرة منذ زمن بعيد وبأشكال متنوعة وأنها أي العولمة تعبير شامل عن الحالة الجديدة مما ال شك فيه أن 

 .لعالم اليوم حيث تسود التكنولوجيا

وتعيش المرأة العربية في قلب المتغيرات التكنلوجية العالمية وتعد قضية )المرأة في العلوم والتكنلوجيا( من القضايا المهمة 

المجتمعات في فهمها وتعاملها مع المرأة. فهناك من المجتمعات من يتعامل مع المرأة من منطلق كونها عنصرا  حيث تختلف 

اساسيا  ألنها تشكل نصف المجتمع لذلك يجب ان تتمتع بحقوقها وتقوم بواجباتها مثل الرجل الذي يشكل النصف الثاني من 

 .ها ككائن بشري ومجتمع اخر ال يمنحها ذلك الحقالمجتمع لذلك يجب ان تتمتع بحقوقها وتقوم بواجبات

وبالرغم من أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين إال أن هناك بعض المفاهيم التقليدية البالية التي ما زالت تعيش في عقول 

ال قد يعيق من البعض التي تعتقد ان مجاالت العلوم والتكنلوجيا مجاالت صعبة وتناسب الرجل أكثر من المرأة كما أنه مج

 .وجهة النظر هذه المرأة من أداء دورها كزوجة وأم

وحتى تكون المرأة العربية قادرة على مواجهة ومواكبة المتغيرات العالمية فقد تنبهت الى ضرورة تنظيم الندوات 

ت واالتجاه نحو الدراسة والملتقيات لتبسيط المفاهيم وبيان كيفية مواجهة المرأة لعصر العولمة باالهتمام بالبحوث والدراسا

في مجاالت العلوم والتكنلوجيا وعدم التركيز بصفة شاملة على العلوم اإلنسانية فقط وتشجيع النساء على الدراسات الفنية 

والتقنية في المراحل الدراسية المختلفة والمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية واالهتمام بوسائل االتصاالت الحديثة 

 (.207، 2012رحمن ،)عبد ال

 التكنولوجيا واإلدارة عن بعد في خدمة المرأة

الوسائط المستخدمة في اإلدارة عن بعد وسائل تقنية بحتة ومن أبسطها الهاتف النقال )الجوال( حيث يمكن إجراء المكالمات 

ط والبرامج والملفات واستقبال وبث الرسائل النصية والوسائط المتعددة وتوظيف البريد اإللكتروني لتبادل التعاميم والخط

الشكوى من المراجعين أينما كانت مواقعهم وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة معامالتهم وإرسال محاضر االجتماعات واستقبال 

المالحظات عليها في نفس اللحظة وتبادل البحوث وأوراق العمل ونشرها على المواقع اإللكترونية وتثبيت جداول المواعيد. 

ستفادة من جهاز الفاكس في تنفيذ معظم العمليات التي ال يمكن اتمامها عبر البريد اإللكتروني أو في حالة عدم ويمكن اال

أو ما يسمى بالبث المباشر كأفضل  video conferencingتوافر اإلنترنت أو انقطاعها. وتأتي تقنية الفيديو كونفرنس 

وقع ومشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم واالستفادة من التقنيات على اإلطالق إلدارة االجتماعات من أي م

الخبراء والمستشارين وهم في بالدهم دون الحاجة لجلبهم ودفع آالف الرياالت وإجراء المقابالت الشخصية مع من يتم 

الرئيسي إلى المناطق اختيارهم من أماكن بعيدة عن المقر الرئيسي لإلدارة وتنظيم الدورات التدريبية بالبث من المقر 

األخرى أو من أي دولة ويمكن قيام خبير بإلقاء محاضرة أو تدريب وهو في مقره دون حضوره كما يمكن متابعة 

 المؤتمرات الداخلية والخارجية دون الحاجة إلى إرسال الوفود وصرف المزيد من التكاليف.

جهزة من هواتف نقالة وحواسيب وفاكس لكل موظف مع ربط كل ما يلزم اإلدارة لتطبيق هذا األسلوب بكفاءة هو توفير األ

الحواسيب باإلنترنت وبما يمكن المدير وموظفيه من ممارسة األدوار اإلدارية ومن أي موقع كان ويفضل أن تكون 

يف الحواسيب محمولة بحيث يسهل نقلها وتركيبها في مختلف األمكنة. ومع تطور التخزين اإللكتروني يمكن اختصار األرش

في ملفات الكترونية سهلة التخزين فإن اإلدارة لم تعد تحتاج إلى أرشيف وأوراق وملفات وال لسجالت ضخمة يكسوها 

الغبار تحتل أجزاء كبيرة ومساحات واسعة من مباني المنشأة وال تفلح الجهود للبحث عن المعلومات في ثناياها إال بعد عناء 

 .شديد ومضيعة للوقت

هذا األسلوب اإلداري عدم إلزام الموظفين بالتواجد المكاني فهو أسلوب يتسم بالديناميكية والمرونة وقلة  كما أن من مميزات

التكاليف ولذا يلجأ إلى توظيف الخبراء والمستشارين واستقبال أعمالهم دون شرط حضورهم واالستفادة من هذا األسلوب 

ق التقنية دون إلزامهم بدوام رسمي وهذا ما يتناسب تماما مع في استحداث وظائف لمدخلي بيانات ومشغلي أنظمة عن طري

 (.258، 257، 2011)القطوفي، .طموحات المرأة التي تريد أن تشتغل بدون أن تفرط في أوالدها وبيتها

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة تتيح للحكومات تحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بشكل متزايد لتعزيز مشاركة المواطنين الشاملة في الخدمات العامة تستخدم الحكومات 

باإلضافة إلى تعزيز الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات والحقوق العامة للمرأة ، فإن تقديم الخدمات بأساليب وطرق 

ت مثل بعد المسافة ،والتنقل ، والقيود االجتماعية والثقافية على التفاعل جديدة للتغلب على العوائق التي تواجه النساء والفتيا

بين الرجال والنساء خارج نطاق االسرة ،إن المجتمعات والمساحات المختلفة عبر االنترنت تهدف إلى تمكين النساء من 

افة إلى انه تيح للنساء والفتيات التفاعل في ما بينهن وذلك من أجل حشد التأييد واقامة الشبكات وتنظيم الحمالت باإلض

 (.67، 2019تعزيز تطلعاتهن السياسية والتأثير على القوانين والسياسات في بالدهن )آفاق ،

 الخالصة 

نستخلص من الدراسة السابقة أن المجتمعات العربية واألوروبية على حد سواء تهتم في الوقت الحالي بتمكين النساء ودعم 

ي الحياة العامة، باإلضافة إلى تذليل الصعاب وهدم العقبات التي تحول دون وصول المرأة مشاركتهم في جميع نواح

للمشاركة السياسة واالقتصادية على وجه الخصوص ومن اهم هذه العقبات الفقر واألمية ،لذلك نشهد اآلن العديد من 

عامة  والمرأة العربية على وجه الخصوص الحركات والمؤتمرات وإنشاء التنظيمات التي تهدف إلى تحسين  أحوال المرأة 

من جميع الجوانب وعلى كافة المستويات كما ان ما يشهده العصر الحالي من تطور هائل في تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت قد ساعد على دعم دور المرأة  وتيسير التواصل بين النساء والفتيات وبعضهن وبين المجتمع المحلي والدولي 
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من ازالة المعوقات التكنولوجية التي تقف أمام المرأة من أجل أن تستفيد بشكل كامل من هذا التطور وتستطيع  ولكن البد

 تعزيز دورها في الحياة العامة .

 النتائج 

 من خالل البحث والدراسة تم التوصل إلى النتائج اآلتية:

 تسعى المجتمعات العربية والغربية إلى تمكين المرأة اقتصاديا . -1

 عى المجتمعات العربية والغربية إلى دعم المشاركة السياسية واالدارية للمرأة.تس -2

 تواجه المرأة في المجتمعات العربية عقبات تحول بينها وبين المشاركة في جوانب الحياة العامة من أهمها: الفقر واالمية. -3

 جميع جوانب الحياة العامة.   ساعدت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بشكل ملحوظ على دعم دور المرأة في -4

 لقد زاد عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية واالدارية في السنوات الماضية.  -5

من أدوارها المستمدة يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تشكل وسيلة تمكن المرأة من إدرار الدخل من األنشطة  -6

 جر. التقليدية وأنشطة العمل غير المدفوعة األ

يعد ضمان وصول المرأة للمعلومات والمعارف القيمة التي يمكنها استخدامها بفعالية خطوة مهمة في تحقيق المساواة بين  -7

 الجنسين وتمكين المرأة.
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 تمكين المرأة الليبية ودورها في تحقيق التنمية من منظور جغرافي 

Empowering Libyan women and their role in achieving development from a 

geographical perspective 
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 :الملخص

ا لتتدداب  وتدددامت مجماعددة مدد  تعددد بسددبة مسدداممة المددرأة فددل سددال العمددت مدد  ال سدد  المتدبيددة علدد   مسددتاا العددالم، ب ددرا

المتغيرات، وم  م ا جاءت مذه الدراسة كمحاولة لتسليط الضاء عل  الضاابط الترعية والقابابية لتمكي  المرأة الليبية فدل 

لدة، كمدا تقرقد  سال العمت، وتحليت المحددات االقتصادية واالجتماعية التل تؤثر فل مساممة المرأة الليبية فل القاا العام

الدراسة إل  دور  المرأة الليبية فل تحقيق الت مية، حيث ت اول  الدراسة تحليالا وصفياا لمؤشدرات مسداممة المدرأة الليبيدة فدل 

القاا العاملة، وأظهدرت الدراسدة وجداد تفاعدت وتتداب  مدا بدي  المحدددات االقتصدادية واالجتماعيدة فدل ليبيدا، حيدث ت هدر 

 لمتاركة المرأة فل القاا العاملة. أممية التعليم كمحدد

 التمكي ، تمكي  المرأة، الت مية، المحددات االقتصادية، المحددات االجتماعية، القاا العاملة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The percentage of women’s participation in the labor market is one of the low rates in the 

world, due to the intertwining and overlapping of a set of variables, hence this study came as 

an attempt to shed light on the legal and legal controls to empower Libyan women in the labor 

market, and analyze the economic and social determinants that affect the contribution of 

Libyan women In the workforce, the study also touched on the role of Libyan women in 

achieving development, as the study dealt with a descriptive analysis of the indicators of 

Libyan women’s contribution to the workforce, and the study showed the presence of 

interaction and intertwining between economic and social determinants in Libya, where the 

importance of education appears as a determinant of women’s participation in the workforce. 

working. 

Keywords: empowerment, women empowerment, development, economic determinants, 

social determinants, workforce 

 مقدمة

 موضوع الدراسة

تعد متاركة المرأة فدل ت ميدة المجتمدض قضدية محاريدة، ماصدة بعدد تب دل معدايير التمكدي  فدل األمدم المتحددة ك حدد المقداييس 

 واالجتماعيدة مد  أمدم األولايدات الت مايدة للمجتمدض،تمكي  المرأة فل جميدض المجداالت االقتصدادية وأصبح  األساسية للت مية،

ا للتاصديات المتكدررة للمدؤتمرات وال ددوات الدوليدة الحكاميدة وحيدر الحكاميدة المهتمدة بدالمرأة  فيمدا ي د  دعمهدا  وب را

البدد مد  وعليد   الت ميدة، أصبح مفهام تمكدي  المدرأة مد  المفداميم الر يسدة باعتبداره أحدد مقامدات وتمكي ها فل سال العمت 

دراسدة تمكدي  ومد  مدذا الم قلدق جداءت التركيز عل  تمثيت المرأة فل جميض الققاعات الت ماية وتمكي ها وتددريبها وت ميلهدا 

 . المرأة الليبية ودورما فل تحقيق الت مية م  م  ار جغرافل

مكددي  المددرأة، وتتضددم  وتتضددم  الدراسددة ثددالر محدداور ر يسددةح عددرل المبحددث األور: الضدداابط التددرعية والقابابيددة لت

المبحث الثابل: متاركة المرأة الليبية فل القاا العاملة، دور المرأة فل ت مية الماارد البترية، وت اور المبحدث الثالدث بتدا   

الدراسة التحليلية لمحددات متاركة المرأة فل القاا العاملة. وتاصل  الدراسة إل  مجماعة م  ال تا   والتاصديات. وفيمدا 

 رل لإلطار ال  ري للدراسة:يلل ع

 

 منطقة الدراسة:

تمثت ليبيا اإلطار المكابل لماضاع الدراسة وترتبط بحدود دولية مض س  دورح مل: مصر شرقا، وتابس والجزا ر حربا، 

، وتتاد وال يجر ج اباا، ويحدما م  الج اب الترقل السادان.  1,900وتمتد عل  طار البحر المتاسط ب حا ) كم( شماالا

، وبي  مقل طار ) )330( و )180بذل  فهل تمتد فلكياا بي  دا رتل عرل )و شرقاا، وتقدر مساحة  °)25( و )°9شماالا

 (.1كما ما ماضح فل شكت ) (31، صفحة 2007)الكتاب اإلحصا ل،  (.2كم 1,665,000ليبيا ب حا )
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تدر المؤشرات الحياية فل ليبيا عل  التقارب بي  عدد  (1) ،2013بسمة( عام  6,001,800)ويبلغ عدد السكان الليبيي  بحا 

%( م  مجماع السكان، ويبلغ عدد السكان الليبيي   48.6ح إذ تمثت اإلبار بحا )الذكار واإلبار فل اإلحصاءات الحياية

%(، وت عكس مذه ال سبة  48.7إلبار بحا )بسمة( تمثت ا 3,913,860س ة فما فال( بحا ) 15فل س  ال تاط االقتصادي )

%(، وتبلغ  36.6بسمة(، تمثت اإلبار م   بحا ) 2,043,000القاا العاملة، إذ يبلغ عدد القاا العاملة بحا )مؤشرات عل  

  (39 7، صفحة 2015)الكتاب االحصا ل، %(.   22.4بسبة بقالة اإلبار بحا )

تبر عدم صدور البيابات الرسمية )التفصيلية المتعلقة باإلحصاءات الحياية ومؤشرات القاا العاملة فل ليبيا بعد عام ويع

 ( م  الصعابات التل واجه  مذه الدراسة.2015)

 

 ( الموقع الجغرافي لليبيا1الشكل )

 

 
 

 إنترناشونال، بيروت، بدون تاريخ.، مالط محمد علي الفرا، سالم علي الحجاجي، أطلس ليبياالمصدر: 

 

 مشكلة الدراسة

تُِ هر المؤشرات ال اصة بدالمرأة الليبيدة ارتفداع بسدبة اإلبدار فدل المجتمدض الليبدل، وتزايدد أعدداد ال ريجدات، وارتفداع مسدتاياته  

اا العاملة، ودورما فدل تحقيدق التعليمية، وتتمحار متكلة الدراسة فل مدا ت ثير تل  المؤشرات عل  متاركة المرأة الليبية فل الق

 الت مية، وفل ضاء ما تقدم تحاور الدراسة اإلجابة عل  األسئلة األتية:

ومددت  مددت يتعددارل تمكددي  المددرأة   فددل المجددالي  االجتمدداعل واالقتصددادي  مددض ضدداابط وأحكددام التددريعة اإلسددالمية  .1

 التتريعات الليبية م صفة للمرأة الليبية 

 المرأة الليبية ع د ات اذما قرارما الدمار إل  سال العمت  ومامل المعاقات التل تعترضها ما مل أبرز أولايات  .2

 ما مل الققاعات واألبتقة االقتصادية التل تتهد تاطي ا للمرأة العاملة فل ليبيا  .3

 وسيتم اإلجابة ع  مذه األسئلة م  مالر محاور الدراسة.

 أهداف الدراسة:

 :تهدف الدراسة بتكت ر يسل إل 

 عرل الضاابط الترعية والقابابية لتمكي  المرأة فل سال العمت. -1

 تحليت مؤشرات متاركة المرأة الليبية فل القاا العاملة، وت ثيرما عل  دور المرأة فل عملية الت مية. -2

 الاقاف عل  أبرز محددات متاركة المرأة الليبية فل القاا العاملة. -3

 

 

                                                 
 (، باعتبارها اخر بيانات تفصيلية رسمية عن اإلحصاءات الحيوية، والقوى العاملة تصدر في ليبيا.  2015(. تم االعتماد على بيانات الكتاب االحصائي لسنة ) 1)
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 أهمية الدراسة

محاولتها تسليط الضاء عل  مدا مسداممة المدرأة الليبيدة فدل سدال العمدت، وذلد  مد  مدالر تحليدت  تكم  أممية الدراسة فل

المؤشرات ذات العالقة والعاامت المؤثرة فل ذل ، إضدافة إلد  أمميدة الدراسدة فدل اثدراء المكتبدة الجغرافيدة التدل تفتقدر إلد  

 سال العمت عل  وج  ال صاص. الدراسات المتعلقة بتمكي  المرأة ومدا مساممتها االقتصادية فل

 منهجية وأساليب الدراسة 

اعتمدت الدراسة عل  الم ه  الاصفل بهدف عرل وتحليت محتداا الدراسدات واألبحدار واألدبيدات الم تدارة التدل تتعلدق 

 لقا مة. بالماضاع، باإلضافة إل  إتباع أسلاب التحليت الكمل فل دراسة العي ة لغرل جمض البيابات التل ت دم المتكلة ا

 مصادر البيانات 

الجاب  ال  ري: اعتمدت الدراسة عل  البيابات والمعلامات فل الجابد  ال  دري علد  المراجدض العربيدة واألج بيدة مدض  -1

 االستعابة بالمجالت والدوريات.

 الجاب  التقبيقل: حيث اعتمدت الدراسة عل :  -2

ا الصادرة ع  الهيئة العامة للمعلامات والتاثيق وبيابات الب   .أ. اإلحصا يات الرسمية المتعلقة بالقاا العاملة فل ليبي2

 الدولل، 

 .ب. الدراسة الميدابية والتل تم االستفادة م ها فل استكمار بق  البيابات، وتمثل  فل: 2

 المالح ة المباشرةح م  مالر تسجيت ظامرة تمكي  المرأة وتعليت مؤشراتها. -1.ب.2

حيدث تددم تصدميم بمداذت لالسددتبابة عد  متغيدرات )محدددات( متدداركة المدرأة الليبيدة فددل  المقيدا  )االسدتبابة(، -2.ب.2

 . 2021، حت  شهر )اكتابر( 2021القاا العاملة، وأجري القيا  فل الفترة م  شهر )سبتمبر( 

 إجراءات الدراسة

(، spssاالستبابة باسدت دام بربدام  )تتل   مقاات الدراسة فل جمض المادة العلمية ع  تمكي  المرأة الليبية، وكذل  تفريغ 

( Cronbach Alpha(، ومدد  تددم اسددت دام مقيددا  الثبددات أللفددا كروببددا  )30حيددث تددم تمريددر عي ددة اسددتقالعية حجمهددا )

( مما يع دل قبدار ثبدات االسدتبابة وتمريدره علد  كامدت العي دة، 78.1المتبار ثبات متغيرات االستبابة، وكاب  بتيجة القيا  )

فدل ( امدرأة، 152( امدرأة عاملدة وحيدر عاملدة، اسدتجاب  مد ه  عددد )200( استمارة علد  عددد )200ض عدد )حيث تم تازي

( 11استمارة حير صالحة، وفقد عدد ) (37وتم استبعاد عدد ). 2021، حت  شهر )اكتابر( 2021الفترة م  شهر )سبتمبر( 

إجدراء التحليدت اإلحصدا ل لمتغيدرات )محدددات( متداركة  ( تدمspssاستمارة. وبعد تفريغ استمارة االسدتبابة دامدت بربدام  )

المرأة الليبية فل القاا العاملة، باسدت دام محدددات االبحددار اللاجسدتل الث دا لح ومدا مد  األسدالي  اإلحصدا ية التدل تعقدل 

ثددر دقددة فددل بتددا   أكثددر دقددة فددل تحليددت المتغيددرات )المحددددات( األقدداا فددل تفسددير ال ددامرة الجغرافيددة ويعقددل معلامددات أك

التركيز عل  المتغيرات )المحددات( ذات األممية وترتيبها وفقا لقاة ت ثيرما علد  مسداممة المدرأة الليبيدة فدل القداا العاملدة. 

 مبي ة بتا ج  فل المبحث الثالث.

 الدراسات السابقة
 تم االطالع عل  بعض الدراسات السابقة والتل ت اول  ماضاع الدراسة، وم  بي ها:

"، حيدث عرضد  الدراسدة  التحليل الجغرافي السياسي لمحددات تمكين المررأة فري الاررا : " (2020)م لام و كامت،  .1

المحددات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التل أدت ال  تدبل مستاا التمكي  السياسل للمرأة، وتاصل  الدراسة إل  

ير سلبل للعامت البيئل والتعليمل والثقافل عل  تمكي  المرأة، لكابها أسهم  فل ضعف وعدل بتا   م  أممها أن م اك ت ث

 المرأة بحقاقها، وعدم مقالبتها بتل  الحقال، وبالتالل ضعف دورما السياسل واالقتصادي واالجتماعل فل الدولة.

"، حيث ركزت الدراسة عل  التباي  مكاني لتمكين حال المرأة في الارا التحليل ال: " (2013)عبد الرضا و السادابل،  .2

المكابل لتمكي  حار المرأة فل العدرال، مدض اعقداء دور مهدم للمدرأة فدل كافدة مفاصدت الحيداة وبثقدت أكبدر لضدمان تقدار 

 وااليجابية.البلد، ولبيان مالمح الصارة الحقيقية ع  مذا الدورح أساس  وب ا   وم رجات  السلبية 

، حيث امتم  الدراسة بمساممة "القوى الااملة النسائية في ليبيا": (1997)الزقازي، القاا العاملة ال سا ية فل ليبيا،  .3

ا، وت اول  الدراسة التتريعات ال اصة بعمت المرأة.   المرأة فل مجاالت العمت عماما

 مصطلحات الدراسة

 (Empowerment) . التمكين:1

يعرف ب ب  قدرة الفرد أو مجماعة م  االفراد عل  ات اذ ال يارات والقرارات الفعالة وتحايلها إل  بتا   واجراءات فعالة وعلمية. 

(Heinsohn, 2005, p 5) 

 (Empowerment. تمكين المرأة: )2

االجتمداعل وممارسدة حقاقهدا كاملدة والقيدام بمسدؤولياتها، يقصد بد  حريدة االدارة والثقدة بدال فس ممدا يتديح للمدرأة ان تقدام بددورما 

فضال ع  ازالة العقبات القا مة أمام تغيير الصارة ال مقية السلبية للمرأة ودمجها فل عملية الت مية واالرتقاء بها لتحقيق المتداركة 

 .(2016)البهااشل،  الكاملة فل العمليات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية.

 (Workforce. القوى الااملة: )3

ا( ف كبر. 15جميض األش اص الذي  يمثلان األيدي العاملة، والعاطلي  ع  العمت م  عمر )  .)منظمة الامل الدولية( عاما

 

26



 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

 (Development. التنمية: )3

( الت مية ب بهدا: العمليدات التدل يمكد  بهدا تاحيدد جهداد المدااط ي  والحكامدة لتحسدي  األحداار 1956عرف  م  مة األمم المتحدة )

االقتصادية واالجتماعية والثقافية فل المجتمعات المحلية لمساعدتها عل  االبدمات فل حياة األمة والمساممة فل تقدمها ب قص  قددر 

 مستقاع. 

 ل: الضوابط الشرعية والتشرياية لتمكين المرأة الليبيةالمبحث األو
يتقل  تحديد متاركة المرأة فل القداا العاملدة عدرل عمدت المدرأة فدل المدارور اإلسدالمل، والتعدرل لإلطدار التتدريعل الدذي 

 .يحدد عمت المرأة فل ليبيا

 . تمكين المرأة في الشرياة اإلسالمية1

صادي واالجتماعل ليس باألمر الجديد وال المست كر فل ثقافت ا اإلسالمية، وإن لدم يكد  لمصدقلح إن تمكي  المرأة فل المجالي  االقت

تمكي  المرأة بحد ذات  وجاد م  قبت إال أن لمع اه وتقبيقات  جذور ثابتة تمتد إل  عصر بزور الاحل، فقد امته   المرأة العديد م  

ال بدل  صدل  ع عليد  وسدلم  فكدان مد  ال سداء فدل ذلد  العصدر المتعلمدة  األعمار فل المجالي  االجتماعل واالقتصادي فل زمد 

 والمعلمة والممرضة والحرفية والمزارعة والتاجرة.

ِ ع  المرأة المتعلمة: "َجاَءِت اْمَرأَةٌ إِلَ  َرُساِر عِ َصلَّ  عُ َعلَْيِ  َوسَ  يَاَرُسداَر عِ ذََمدَ  لََّم فَقَالَْ : يقار الصحابل أَبِل َسِعيٍد اْلُ دِْري 

ا َعلََّمَ  عُ، قَداَر:  ا بَ ْتِيَ  فِيِ ، تُعَل ُِم َا ِممَّ َجاُر بَِحِديثَِ ، فَاْجعَْت لَ َا ِمْ  بَْفِسَ  يَْاما فداجتمع  ف تدام  َرُسداُر « اْجدتَِمْعَ  يَدْاَم َكدذَا َوَكدذَا»الر ِ

ا َعلََّم ُ عُ".عِ َصلَّ  عُ َعلَْيِ  َوَسلََّم فَعَلََّمُه َّ   ِممَّ
 (2) 

ولعت أفضت أبماذت يذكر للمرأة المعلمة فل ذل  العصر ما زوجات رسار ع صل  ع علي  وسلم الالتل ك  ي قل ا العلم ع   إل  

أَْشدَكَت َعلَْي َدا َمدا »األمة بعد وفات ، وأبرزم  فل ذل  عا تة رضل ع ع هدا، يقدار ع هدا أبدا ماسد  األشدعري  رضدل ع ع د    

ُ َعلَْيِ  َوَسلََّم َحِديٌث قَطُّ فََس َْل َا َعا َِتةَ إاِلَّ َوَجدْبَا ِعْ دََما مِ  ِ َصلَّ  َّللاَّ اأَْصَحاَب َرُساِر َّللاَّ  (3) «.ْ  ُ ِعْلما

إلد  علدم جميدض وقار مسرول: رأي  متي ة أصحاب محمد األكابر يسد لابها عد  الفدرا ض، وقدار الزمدري: لدا جمدض علدم عا تدة 

 (4) أزوات ال بل َصلَّ  عُ َعلَْيِ  َوَسلََّم وعلم جميض ال ساء لكان علم عا تة أفضت(.

َحَزْوُت َمَض َرُساِر عِ َصلَّ  عُ َعلَْيِ  َوَسلََّم َسْبَض حزوات أملفهم »وبرزت م ه  فل مجار التمريض أُم  َِعِقيَّةَ اأْلَْبَصاِريَِّة التل قَالَْ : 

َكاَن َرُساُر عِ َصدلَّ  »وأم سليم فعَْ  أَبَِس ْبِ  مال  قار: (5) ،«فِل رحالهم ف ص ض لَُهُم القَّعَاَم، َوأُدَاِوي الجرح  وأقام َعلَ  اْلَمْرَض 

وكابد  رفيددة األبصدارية تدداوي  (6)ويدداوي  اْلَجْرَحد ،عُ َعلَْيِ  َوَسلََّم يَْغُزو بِ ُم ِ ُسلَْيٍم َوبِْسَاةٍ ِمَ  اأْلَْبَصاِر َمعَ ُ إِذَا حزا فيسقي  المداء 

 (7).الجرح  وتحتس  ب فسها عل  مدمة م  كاب  ب  ضيعة م  المسلمي 

وقد ذكر التاريخ فل المجار االقتصادي أن صحابيات مارسد  أعمدار الزراعدة واألشدغار اليدويدة والتجدارة، مد ه  مالدة الصدحابل 

ال بل عل  مروجها لجذاذ ال  ت ومل فل عدة القالل البا   وذل  فيما يروي  َجابَِر ْبَ  َعْبِدعِ ع  ال بل عبدع ب  جابر التل أقرما 

سدلمح فقدار: لَّ َصدلَّ  عُ َعلَْيدِ  وصل  ع علي  وسلم يَقُاُر: ُطل ِقَْ  َمالَتِل، فَ ََرادَْت أَْن تَُجدَّ بَْ لََها، فََزَجَرَما َرُجٌت أَْن ت درت ف تد  ال َّبِد

ي بَْ لَِ ، فَإِبَِّ  َعَس  أَْن تصدقل أو تَْفعَِلل َمْعُروفاا» ،فلم ي هاما ال بل ع  ال روت وأقدر فعلهدا لديس فقدط لحاجتهدا لت فدق  (8)«بَلَ  فَُجد ِ

 عل  بفسها بعد أن فارق  زوجها بت ترحيباا لها فل الصدقة التل تكان فل الغال  مما يزيد ع  حاجتها.

ُ وكان م  ا ل ساء ذات ص عة اليد ك م المؤم ي  زوجة رسار ع زي   ب   جحش، فقد كاب  تدبغ وت رز، فعَدْ  َعا َِتدةَ، َرِضدَل َّللاَّ

ِ َصلَّ  عُ َعلَْيِ  َوَسلََّم أِلَْزَواِجِ :   َعا َِتةُ: فَُك َّا إِذَا اْجتََمْع َدا فِدل بَْيدِ  قَالَ ْ « أَْسَرُعُك َّ لُُحاقاا بِل أَْطَالُُك َّ يَداا»َعْ َها قَالَْ : قَاَر َرُساُر َّللاَّ

ِ َصلَّ  عُ َعلَْيِ  َوَسلََّم بَُمدُّ أَْيِديَ َا فِل اْلِجدَاِر بَتََقاَوُر، فَلَ  ْم بََزْر بَْفعَُت ذَِلَ  َحتَّ  تُُاف ِيَْ  َزْي َُ  بِْ ُ  َجْحٍش َزْوُت إِْحدَابَا بَْعدَ َوفَاةِ َرُساِر َّللاَّ

                                                 
همم ، تتماب   االعتصما  1422ر طمو  الناما، ، (. صحيح البخاري ،محمد بن إسمماعي  ببمو عبمدل البخماري ال عفمي ،تحقيمم   محممد  هامر بمن نا مر النا مر ، ا  ا و مى، دا2)

م َسماِء ِممَّ ِ
ِّ
ماِ  َوالِّ ََ ِ

َتُه ِممَن الرِّ مَّ
ُ
َم ب
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى ُل َعل

َّ
ِ َ ل

ِبيِّ ْعِليِم النَّ
َ
ْمِليمَ  ،    بالكتاب والسنة ، باب ، َباُب ت

َ
 ت
َ
َي َوال

ْ
مْسَ  ِبمَرب

َ
، ل ُ
َّ
َممُه ه

َّ
لم ( ،  صمحيح مسملم ، مسم 9/101، )7310ا َعل

باممروت ، د.ت ، تتمماب  الاممر والصمملة وااداب ، بمماب  –هممم( ، تحقيممم  محمممد بممااد عبممد البمماءي، دار إحيمماء ال ممرا  العر ممي 261بممن الا مماو ببممو الحسممن القيمماري النسسممابوري )ت  

 ( . 4/2028،  ) 2633 بض  من يموت له ولد بيحتسبه ،    

همم(، تحقيمم  بحممد محممد  ماتر و،خمرون، ا  اللانيمة،  مرتة مكتبمة ومىبعمة مصمىف  البما ي 279مذي، ببمو عسسم ى )ت  ( . سنن ال رمذي، محمد بن عسس ى بن َسْور،، ال ر 3)

ِريٌب »( قا  ال رمذي عنه  5/705  باب من بض  عائية، ) 1975 -هم  1395مصر،  –الحلبي 
َ
 َحَسٌن َصِحيٌح غ

ٌ
ا َحِديث

َ
 «.َهذ

 هم(.179بن عامر ا  بحي املدني )ت  (. موطأ اإلما  مالك، مالك بن بن  بن مالك 4)

 (.124/  6هم، ) 1412محمود خلي ، د.ا، ماسسة الرسالة،  –تحقيم  بيار عواد معروف 

ْتِ  ِ بْ 5)
َ
ْهِي َعْن ق  ُيْسَهُم، َوالنَّ

َ
ُهنَّ َوال

َ
اِ َياِت ُيْرَضُخ ل

َ
غ
ْ
َساِء ال ِ

ِّ
 (. صحيح مسلم، تتاب  ال هاد والسار، باب  الِّ

ْ
ْهِ  ال

َ
 (.3/1447، )1812َحْرِب،    َياِن ب

ا ،     6)  (.3/1443، )1810(. صحيح مسلم، تتاب  ال هاد والسار، باب  غزو، الِّساء مع الَر

مود وعلممى محممد معممو ، 852(. اإل مابة فمي تمياممص الةمحابة، ببمو الفضمم  بحممد بمن علممي بمن محممد بممن بحممد بممن   مر العسمق ني )ت  7) هممم(، تحقيمم  عماد  بحمممد عبمد املَو

 (.8/136هم، ) 1415 -باروت، الىبعة  ا و ى  –ار الكتب العلمية د

َهاِر 8) َها ِفي النَّ َُ ى َعْنَها َ ْو
َّ
َتَوف
ُ ْ
َباِئِن، َوامل

ْ
ِ، ال ْعَتدَّ

ُ ْ
ُروِو امل

ُ
َواِ  خ ََ ِتَها،    (. صحيح مسلم، تتاب  الى  ، باب   ََ  (.2/1121، )1483ِلَحا

27



 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

ِ َصلَّ  عُ َعلَْيِ  َوَسلََّم، َوَكابَِ  اْمَرأَةا قَِصيَرةا َولَْم تَُكْ  أَْطَالَ َا، فَعََرْف َا ِحي َئٍِذ أَنَّ ال َّ  ال َّبِدلَّ َصدلَّ  عُ َعلَْيدِ  َوَسدلََّم إِبََّمدا أََرادَ بُِقداِر اْليَدِد  بِل 

دَقَةَ قَالَ :  ِ َعزَّ َوَجتَّ َوَكابَْ  َزْي َُ  اْمَرأَةٌ َص َّ »الصَّ  (9)«.اَعةَ اْليَِد فََكابَْ  تَدْبُُغ َوتَْ ُرُز َوتََصدَُّل فِل َسبِيِت َّللاَّ

وكان م  ال ساء م  ت فق عل  بيتها، فقد كاب  را قة امرأة عبدع اب  مسعاد ت فق عل  اب ها وزوجها م  ص عة يددما، فعَدْ  ُعبَْيدِد 

دا: لَقَددْ َشدغَْلتَ ِل  –َوَكابَْ  اْمدَرأَةا َصد َاعاا َوَكابَدْ  تَبِيدُض َوتََصددَُّل  –، َعْ  َرا َِقةَ، اْمَرأَةِ َعْبِدعِ عِ ْبِ  َعْبِدعِ ْبِ  ُعتْبَةَ  فَقَالَدْ  ِلعَْبدِدعِ يَْاما

فِدل ذَِلدَ  أَْجدٌر أَْن تَْفعَِلدل، فََسد اََل َعدْ  ذَِلدَ  َرُسداَر عِ َصدلَّ  عُ  أَْبَ  َوَولَدَُك، فََما أَْستَِقيُض أَْن أَتََصدََّل َمعَُكْم، فَقَاَر: َما أُِح ُّ إِْن لَْم يَُكد ْ 

 (10)َعلَْيِ  َوَسلََّم، فَقَاَر لََها َرُساُر عِ َصلَّ  عُ َعلَْيِ  َوَسلََّم: " لَِ  أَْجُر َما أَْبفَْقِ  َعلَْيِهْم " ".

ِ َصدلَّ  عُ َعلَْيدِ  َوَسدلََّم فِدل بَْعدِض ُعَمدِرِه وامته   بعض ال ساء التجارة فقد روي ع  قيلة  أم ب ل أبمار، أبها قَالَْ : )أَتَْيُ  َرُسداَر َّللاَّ

ِ إِب ِل اْمَرأَةٌ أَبِيُض َوأَْشتَِري، فَإِذَا أََردُْت أَْن أَْبتَاَع التَّ  دا أُِريددُ، ثُدمَّ ِزدُْت، َحتَّد  أَْبلُدَغ  ْلَء، ُسْمُ  بِدِ  أَقَدتَّ ِعْ دَ اْلَمْرَوةِ، فَقُْلُ : يَا َرُساَر َّللاَّ ِممَّ

ِ َصلَّ  عُ َعلَْيِ  الَِّذي أُِريدُ، َوإِذَا أََردُْت أَْن أَبِيَض التَّْلَء، ُسْمُ  بِِ  أَْكثََر ِمَ  الَِّذي أُِريدُ، ثُمَّ َوَضْعُ  َحتَّ  أَ  ْبلَُغ الَِّذي أُِريدُ، فَقَاَر َرُساُر َّللاَّ

، َوإِذَا أََردِْت أَْن تَبِيِعل َشْيئاا، فَاْستَاِمل  تَْفعَِلل يَا قَْيلَةُ إِذَا أََردِْت أَْن تَْبتَاِعل َشْيئاا، فَاْستَاِمل بِِ  الَِّذي تُِريِديَ ، أُْعِقيِ  أَْو ُم ِْع ِ اَل »َوَسلََّم: 

 (11)«.بِِ  الَِّذي تُِريِديَ ، أَْعَقْيِ  أَْو َم َْع ِ 

وكاب  التدفاء ب د   (13) ، وعرف  أسماء ب   م ربة ببيض العقار فل مالفة عمر،(12) عقارة تعرف بالحاالءوكان بالمدي ة امرأة 

 .(14) عبد ع ب  اشما ب  عدي ب  كع  مم  استعمل  عمر عل  سال المدي ة. باإلضافة إل  ذل  كاب  كاتبة ومعلمة

والضرورة ، وم ها ما كان لإلبفدال علد  األسدرة مدض وجداد المعيدت،  وفل ال ماذت السابقة م  األعمار ال سا ية ما دع  إلي  الحاجة

وم ها ما كان يمار  فل البي ، وم ها ما كان يستدعل ال روت م  البي ، كما اتسدم  فدل مجملهدا بالبسداطة التدل فرضدتها طبيعدة 

أة  فدل كدت المجداالت سدالفة الدذكر  الحياة وبساطتها، وعل  امتالفها وت اعها ومكان ممارستها والدداعل إليهدا لدم يكد  عمدت المدر

ا م  ال احية العرفية، وال م  ال احية الترعية، فالاحل الدذي كدان يت دزر علد  ال بدل فدل ذلد  الاقد   بداألمر  مستهج اا وال مستقبحا

المدرأة فدل  وال هل واإلرشاد والتاجي   لم ي كر عليها شيئاا م  ذل ، وكذل  لا علم رسار ع أن المصدلحة تقتضدل أن يكدان عمدت

حدددود مدمددة الددزوت واألوالد فقددط لبدددأ ب هددل زوجتدد  زي دد  ب دد  جحددش التددل احترفدد  الدباحددة، ومدد  م ددا يتبددي  ل ددا أن اإلسددالم ال 

يتعارل وتمكي  المرأة م  العمت فل المجالي  االجتماعل واالقتصادي وذل  فل حدود مدا ي اسد  طبيعدة المدرأة وال يتعدارل مدض 

 ضاابط وأحكام التريعة.

 . تمكين المرأة في التشرياات الليبية2

شجع  ليبيا المرأة عل  العمت، ووضدع  ال صداص والقداابي  التدل تم حهدا أحقيدة التاظيدف، حيدث تؤكدد التتدريعات الليبيدة علد  

بصد  (، فقدد 42أحقية المرأة فل مزاولة األعمدار والاظدا ف فدل المجداالت االقتصدادية واالجتماعيدة. )الماسداعة القابابيدة، ص  

وثيقة الدستار الليبل أيام المملكة الليبية عل  حقال المااط ة كاملة، وبص  عل  إلزامية وأحقية التعلديم، وحدق المدرأة فدل مزاولدة 

 ال تاط التجاري، فزاد اإلقبار عل  تعليم المرأة فل السبعي يات، كما ب  عل  حق المرأة فل العمت. 

الفرص والحقال المتساوية لجميض المداظفي ، ولدم يميدز القدابان بدي  الرجدت والمدرأة فدل  وأكدت التتريعات الليبية عل  مبدأ تكافؤ

أحقية المرأة فل العمت بما يت اس  وطبيعة تكاي  المرأة وبما يت اس  مض التقاليد والقيم األمالقية، فقدد أوجد  القدابان تمكدي  المدرأة 

وال قرة، وبت  ع  ذل  تمييز المرأة العاملة ب حكام ماصة تراع  تافير فل أعمار م اسبة لها، وح ر تتغيلها فل األعمار التاقة 

 الحد األعل  م  الرعاية والحماية للمرأة وأسرتها، لمساعدتها فل تحقيق التاازن بي  عملها دامت م زلها ومارج .

يتعلدق بفتدرات الرضداعة، أو تدافير وقد بص  التتريعات الليبية عل  إلزام أرباب العمت بتدافير التسدهيالت للمدرأة سدااء مد  فيمدا 

دور الحضابة بمقر العمت، تجدر اإلشارة إل  وجاد قصار فل ب  القابان المتعلق بتافير دور حضابة األطفار فدل أمداك  العمدت 

 التل يزيد فيها عدد العامالت ع  ممسي  ألن العدد الم صاص علي  كثير.

ة علد  أحقيدة المدرأة فدل العمدت والتددري  الداظيفل والمه دل، وكفلد  لهدا وركزت بصداص مدااد قدابان ب دام تتدغيت المدرأة الليبيد

الترقيات واالجازات المستحقة، وم حتها امتيازات لمساعدتها عل  رعاية أب ا ها أث اء فترة عملها، وأكد قابان الضدمان االجتمداعل 

                                                 
همممم(، تحقيمممم  مصممىف  عبمممد القمممادر عىمما، ا  ا و مممى، دار الكتمممب 405ل الحمماتم محممممد بمممن عبممد ل بمممن محممممد النسسممابوري )ت   (. املسممتدرع علمممى الةممحيحان، ببمممو عبمممد9)

 (.26 /4، )1990 – 1411باروت،  –العلمية 

عمماد  مر ممد، و،خممرون،  -   ممعيب ا رنمماوا هممم(، تحقيممم241(. مسممند اإلممما  بحمممد بممن حنبمم ، ببممو عبممد ل بحمممد بممن محمممد بممن حنبمم  بممن همم   بممن بسممد اليممسباني )ت  10)

 (.493/  25 ، ) 2001 -هم  1421الىبعة  ا و ى، ماسسة الرسالة، 

هممممم(، تحقيمممم  محمممممد بمممااد عبممممد البممماءي، د. ا، دار إحيمممماء الكتممممب 273(. سمممنن ابممممن ماَمممه، ابممممن ماَمممة ببممممو عبمممد ل محمممممد بمممن يزيممممد القزوي مممي، وماَممممة اسمممم ببيممممه يزيمممد )ت  11)

 (.743/ 2، )2204ت، تتاب التاارات، باب  السو ،    د. –العربية

مود وعلمى محممد معمو ، 852. اإل ابة في تمياص الةحابة، ببو الفض  بحمد بن علي بمن محممد بمن بحممد بمن   مر العسمق ني )ت  )12) همم(، تحقيمم  عماد  بحممد عبمد املَو

همم(، د.ا، 630ابمة، ببمو الحسمن علمي بمن ب مي الكمر  محممد اليمسباني ال مزري، عمز المدين ابمن ا  امر )ت  (، بسمد الغ8/94همم. ) 1415 -بامروت،  –ا  ا و ى، دار الكتب العلميمة 

 (.6/76 ، )1989 -هم 1409باروت،  –دار الفكر 

 (.17 /8(. اإل ابة في تمياص الةحابة، ببو الفض  بحمد بن علي بن محمد بن بحمد بن   ر العسق ني، )13)

هممم(، تحقيممم  عمماد  بممن يوسمم  العممزا ي، ا  ا و ممى، دار 430يم بحمممد بممن عبممد ل بممن بحمممد بممن إىممحا  بممن موبمم ى بممن مهممران ا  مم هاني )ت  (. معربممة الةممحابة، ببممو نعمم14)

 .6/3371 ،  1998 -هم  1419الوطن للِّير، الريا ، 
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ن ال دمة المدبية أب  م  حدق الدزوت أو الزوجدة التقدديم عل  أحقية المرأة فل الرعاية الصحية لها ولقفلها المالاد حديثاا، وأقر قابا

عل  إجدازة دون مرتد  فدل حالدة سدفر الدزوت أو الزوجدة، كمدا أكددت التتدريعات الليبيدة علد  أحقيدة المدرأة فدل ت سديس شدركة أو 

 تتاركية وفقاا للقاابي  الم  مة لل تاط االقتصادي ال اص.

القاا العاملة فل عدم جااز التفرقة فل المقابدت المدادي لد فس الاظدا ف، وأن يدتم  تتل   التتريعيات ال اصة بمتاركة المرأة فل

 التعيي  عل  مبدأ الكفاءة واالستحقال، ويم ح القابان المرأة الحق فل إجازة الاضض، وساعات الرضاعة المدفاعة. 

ت مب ية عل  مبدأ المسداواة والتكدافؤ، وتمد ح يعتبر اإلطار القابابل شب  متكامت فيما ي   حماية وضمان حقال المرأة، فالتتريعا

مزايا للمرأة، وعل  ذل  ال تكم  متكلة المرأة العاملة فل القاابي  والتتريعات، وإبمدا فدل تقبيدق ال صداص القابابيدة، ولعدت ذلد  

 يرجض إل  ضعف الرقابة والمتابعة م  الجهات ذات االمتصاص ماصة فل الققاع ال اص.  

 واناكاسها على التنمية مشاركة المرأة الليبية في القوى الااملةالمبحث الثاني: 

 . تمكين المرأة والتنمية1

تعتبر الت مية تاظيفاا لكافة الماارد البتدرية لتاسديض بقدال ال يدارات االقتصدادية واالجتماعيدة، ويعدد تمكدي  المدرأة ومسداممتها فدل 

، وقد أصبح تمكي  المرأة ومسداممتها فدل الت ميدة قضدية محاريدة ماصدة بعدد الت مية بكت أبعادما أحد األولايات عل  مستاا العالم

تب ل معايير التمكي  فل األمم المتحدة ك حد المقاييس األساسية للت مية م ذ تسعي ات القرن الماضل، وتم دراسدة مدذا الماضداع مد  

)العبيددي، بداادر اإلصدالل السياسدل وأثدره علد  سياسدات تمكدي  المدرأة فدل ليبيدا  مالر المؤتمرات واللقداءات المحليدة واإلقليميدة.

 .(344، صفحة 2007دراسة استكتافية فل السياسات العامة، 

وتعددد مسدداممة المددرأة فددل ال تدداط االقتصددادي أحددد المعددالم الر يسددة لترتيدد  الدددور فددل تقددارير الت ميددة البتددرية، ويتاقددف التمكددي  

االقتصادي للمرأة عل  زيادة قدرتها للحصار عل  دمت جيد، وت مية مهاراتها التل تمك ها م  الدمار إل  سال العمدت، باإلضدافة 

 (32_30، صفحة 2009)الجمال،  إل  إتاحة الفرص، وتاعية المرأة بضرورة إسهامها فل اقتصاد األسرة.

سات أن تمكي  المرأة وزيادة متاركتها فل سال العمت ل  ت ثير إيجابل عل  مستاا ال مدا االقتصدادي، إال أن بعدض أظهرت الدرا

الدراسات ترا أب  ليس كت متاركة للمرأة فل سال العمت قادرة عل  تحقيق بفس األثر اإليجابل، ومذا يع ل تدافير فدرص أفضدت 

، ويعد تمكي  المرأة عامالا مساعداا فل تحقيق الت مية المستدامة، إذ أب  يمكد  أن يسدهم تمكدي  (Kabeer N., 2012) لعمت المرأة.

،  2025ترليدان( دوالر بحلدار عدام  28 12المدرأة زيدادة فدل ال دات  المحلدل اإلجمدالل علد  مسدتاا العدالم بمدا يتدراول مدا بدي  )

عل  حد سااء، ومذا يع ل أن تمكي  المرأة االقتصادي عامدت مسداعد علد  مفدض الفقدر  وي عكس ذل  عل  الدور المتقدمة وال امية

 فل الدور ال امية، وم  بي ها ليبيا.

ويعددد التحددال المددرأة بالعمددت أحددد المؤشددرات الدالددة علدد  دور المددرأة فددل عمليددة الت ميددة، ويددتم تحديددد أداء األدوار لكددت مدد  الددذكار 

ماعية، ووفقاا لل  م االقتصادية واألبماط الثقافية السا دة، والزال  متاركة المدرأة الليبيدة فدل عمليدة واإلبار م  مالر الت تئة االجت

الت مية دون المستاا المقلاب فل القاا العاملة مما يؤثر سلباا عل  مستايات الت مية فل الم ققة العربية، وعل  الرحم مد  ازديداد 

 مازار ضعيفاا فل سال العمت.عدد القالبات الجامعيات إال أن تمثيله  

يتحقق تمكي  المرأة م  مالر إزالة المعاقات اإلدارية واالجتماعيدة، باإلضدافة إلد  تقدديم التسدهيالت، ووضدض البدرام  التدل تددعم 

 .(232صفحة ، 2000)صالح،  متاركة المرأة عل  صعيدي تتكيت القدرات أو است دام وتاطي  تل  القدرات.

 . مؤشرات مشاركة المرأة الليبية في القوى الااملة واناكاساتها على تنمية الموارد البشرية2

تعتبر متداركة المدرأة الليبيدة فدل القداا العاملدة م  فضدة بسدبياا  ومد  المحتمدت أن تتراجدض ك تيجدة لجا حدة كاروبدا، حيدث ت هدر 

 2019%( مد  القداا العاملدة عدام  34.09المؤشرات الدولية اب فدال بسدبة متداركة اإلبدار فدل سدال العمدتح والتدل تبلدغ بحدا )

%( م  االبار فل  60، وذل  يع ل أن أكثر م  ))منظمة الامل الدولية( %(،  38.88بحا )مقاربة بالمستاا العالمل والذي يبلغ 

، يمكد  أن تسدامم المدرأة فدل الاظدا ف الم تلفدة، حيدث العمدت الحكدامل، 2019س  ال تاط االقتصادي لم يدمل  سال العمت عدام 

األعمددار، وسدديتم فددل مددذا الجددزء مدد  المبحددث التقددرل إلدد  الققاعددات واألبتددقة  والعمددت فددل الققدداع ال دداص، والعمددت فددل ريددادة

 االقتصادية التل تتهد تاطي ا للمرأة العاملة فل ليبيا.

التازيض الققاعل لمتاركة المرأة الليبية فل القاا العاملةح تفضت المرأة ع د البحث ع  عمت الحصار عل  تعيي  فل أحدد أجهدزة 

ذل  إل  المزايا التل يقدمها مذا الققاعح كالضمان االجتمداعل واسدتقرار الاظيفدة، واب فدال سداعات العمدت، الققاع العام ويرجض 

ع   فل الققاع ال اص، بما يت اسد  مدض ال صدا   االجتماعيدة للمدرأة، باإلضدافة إلد  وجداد الد  م واللداا ح الم  مدة للعمدت فدل 

%(، وتبلدغ بسدبة متداركة االبدار لم تد ة  93الققاع الحكامل، حيث يبلغ بحا ) الققاع العام، وتتركز القاا العاملة م  االبار فل

 (2015)الكتاب االحصا ل،  %(. 3.5مملاكة للمجتمض حاالل )

العاملة م  االبار ، حيث تتركز مع م القاا 2019( التازيض الققاعل لمتاركة المرأة الليبية فل القاا العاملة عام 2ويبي  شكت )

فل أربض ققاعات ر يسدة مدل اإلدارة العامدة، والتعلديم، والصدحة والضدمان االجتمداعل، والزراعدة، وال تتجداوز بسدبة االبدار فدل 

 %( م  اجمالل القاا العاملة اقتصادياا م  اإلبار.3الققاعات األمرا بسبة )
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 2019القوى الااملة عام ( التوزيع القطاعي لمشاركة المرأة الليبية في 2شكل )

 

 
 .2019المصدر: استناًدا إلى بيانات البنك الدولي، 

 

%(، ولعت ذل  يرجض إل  السياسة الحكامية المتبعدة 70( أن القاا العاملة م  االبار فل ققاع التعليم تبلغ بحا )2يتبي  م  شكت )

حت  لدا اقتضد  ذلد  وجداد كدادر وظيفدل فدا ض، وميدر دليدت فل وزارة التعليم ووزارة العمت بتمكي  المرأة فل ققاعات محددة، 

، حيدث تركدز الفدا ض فدل ققداع 2007عل  ذل  تركز الفا ض الاظيفل فل ققاع التعليم بعد تقبيق قرار الفدا ض أو الزوا دد عدام 

كبدر ممدا مدا عليد  التعليم، حس  بيابات مركز المعلامات والتاثيدق، والتدل أظهدرت كدذل  أن بسدبة االبدار مد  الفدا ض الداظيفل أ

 بال سبة للذكار ومذا يعكس ثقافة وسياسة المجتمض.

%(، ثم الصحة والضمان االجتماعل يليد  ققداع 10ي تل ققاع اإلدارة العامة فل المرتبة الثابية م  حيث تركز االبار ب سبة بحا )

غدة فدل تداطي  االبدار فدل بعدض الققاعدات الزراعة، ولذا البد م  تحقيق تاازن المرأة فل سال العمدت بحيدث ال يكدان م داك مبال

الحكامية، أو تركزم  فل ققاعات محددة، وإن لم بك  م اك حاجة له  فل مدذه الققاعدات، ألن مدذا التركدز سديؤدي إلد  الفدا ض 

 الاظيفل وسيكان أحلبه  م  اإلبار.

%( مد  بسدبة 1ج بية ضدئيلة إذ تبلدغ بحدا )تعتبر متاركة المرأة فل القاا العاملة فل الققاعات ال اصة سااء شركات وط ية أو أ

الجددير بالدذكر أن  (،2013)البنرك الردولي %( 0.6المتتغالت فعلياا، كما أن تمكي  المرأة فدل متداريض ريدادة األعمدار ال تتجداوز )

لعمدت فدل سب  اب فال بسبة متاركة اإلبار الليبيدات فدل القداا العاملدة فدل الققداع ال داص قدد يرجدض إلد  عددم تفضديت اإلبدار ا

ا إل  التمييز فل األجدار، وتقلدي  مرتبدات الماظفدات، وعددم ثبدات  الققاع ال اص كالمؤسسات الليبية الصغيرة والمتاسقة، ب را

واستقرار الاظيفة، وزيادة عدد ساعات العمت، وضعف المزايا، وضعف الرقابة م  الجهات الم تصة، حيث تعمت أحل  شدركات 

  ح محددة مض حياب أجهزة الرقابة والمتابعة.الققاع ال اص دون أب مة ولاا

ت هر مؤشرات القاا العاملة فل ليبيا ارتفاعاا بسبياا فدل معددر بقالدة االبدار مد  القداا العاملدة ماصدة مدض ارتفداع بسدبة االلتحدال 

سدبة مرتفعدة مقاربدة ، ومدل ب2019%( مد  القداا العاملدة عدام 24.13بالتعليم الجامعل، وتبلغ بسبة بقالدة االبدار فدل ليبيدا بحدا )

، ولعت ذل  يرجض الرتفاع عدد العداملي  فدل م تلدف (2019)الب   الدولل، %( فل العام، 5.52بالمستاا العالمل الذي يبلغ بحا )

 الققاعات بتيجة ابقسام المؤسسات الحكامية فل الدولة.

%( مد  14.5فدل القداا العاملدة أن بسدبة البداحثي  عد  عمدت مد  اإلبدار تبلدغ بحدا )كما تتير المؤشرات المتعلقة بمتاركة المرأة 

مجماع عدد الباحثي  ع  عمت، وتااج  اإلبار الالتل يرحب  فل دمار سال العمت صعابات كثيرة، فاألوضاع االقتصدادية تدؤثر 

علد  م هدا بال سدبة للدذكار فدل ليبيدا، ماصدة فدل عل  سال العمت، وعل  مستاا البقالة ع د اإلبار، وتعتبر بسبة البقالة لإلبار أ

%(، ويعزا ذل  ال  التحال اإلبار بالتعليم الجامعل، أو التحدار الد  ربدات البيدات، 67.9( حيث تبلغ )24ال   15الفئة العمرية )

كد  تفسدير ذلد  (، ويم2013%( م  إجمالل القاا العاملة، حسد  إحصداءات عدام ) 43إذ بلغ  بسبة ربات البيات فل ليبيا بحا )

ب ن كثير م  ال ساء يكتفي  بالتحار إل  ربات بيات بعد الت رت ومذا ال يتعلق بالحرية الت صدية فدل ذلد  فقدطح لكد  يتعلدق كدذل  

 بثقافة المجتمض والسياسات االقتصادية الماجهة للمرأة .

ل  المؤشرات تعق  صارة سدلبية عد  متداركة يتبي  م  العرل السابق لمؤشرات متاركة المرأة الليبية فل القاا العاملة أن أح

المرأة فل القاا العاملة، كالبقالة، واب فال متاركتها فل ال تاط التجاري، وتدبل مسداممتها فدل ريدادة األعمدار، وتركدز اإلبدار 

.فل ققاعات محددة بالققاع العامح كالتعليم مما يؤدي إل  أن تكان اإلبار عرضة للتغيير فل سياسات التاظيف مس  تقبالا

ا إيجابياا، إال أن تركز أكثر م  ) %( فدل الققداع 70كما يتبي  ارتفاع بسبة االبار فل الاظا ف العامة، والذي يعد فل ظامره مؤشرا

العام يدر عل  السياسة العامة لتاظيف اإلبار دون الحاجة له ، مما يع ل وجاد بقالة مق عدة دامدت الققداع العدام، مدض عددم وجداد 

 العمت إال بتكت محدود، تقار فاعلية 
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%( م  االبار فل س  ال تاط االقتصادي، ومذا يع ل أن عدد كبير م  اإلبدار ال يددمل  سدال  42تتكت بسبة ربات البيات بحا )

العمت، مما ي عكس سلباا عل  مساممة القاا العاملة فل ال تاط االقتصادي، لذا فإن تافير فرص العمدت لإلبدار عامدت محداري فدل 

 تاركة المرأة فل القاا العاملة مما ي عكس ايجاباا عل  عملية الت مية.تقاير م

، 2019( عدام 24 15%( م  اجمالل االبار )الفئدة العمريدة10.12وقد اب فض  بسبة متاركة االبار فل سال العمت  إل  بحا )

يفسر ذل  ما زيادة التحال االبدار بدالتعليم العدالل، أو تحداله  إلد  ، ولعت ما )م  مة العمت الدولية( ،1990%( عام 12.48ع  )

ربات بيات بعد الزوات، أي أن بسبة كبيرة م  ال ساء تص ف عل  أبه  ربدات بيدات رحدم المسدتاا التعليمدل الجيدد الدذي يح دي  

ات م ها ت ثير العاامت السياسية واألم يدة، ب ، ومذا يع ل وجاد مدر فيما يتعلق بالقاا العاملة م  ال ساء ولعت ذل  بتيجة عدة معاق

 والعاامت االجتماعية والثقافية، والعاامت القابابية، 

 المبحث الثالث: دراسة تحليلية لمحددات مشاركة المرأة الليبية في القوى الااملة

 منها:هناك مجموعة من الماوقات والمحددات تؤثر على مشاركة المرأة في القوى الااملة في ليبيا 

 . محددات مشاركة المرأة الليبية في القوى الااملة1

ت تلددف متدداركة المددرأة فددل القدداا العاملددة علدد  مسددتاا العددالم ويرجددض ذلدد  إلدد  مجماعددة مدد  المحددددات االقتصددادية 

بيئدة واالجتماعية، والتل م  بي ها ال ما االقتصادي ومسدتاا التعلديم ومسدتاا الددمت، ومددا تدافر فدرص العمدت، ومال مدة 

العمت، وتافر دور حضدابة األطفدار والعدادات والتقاليدد االجتماعيدة إضدافة إلد  األعمدار المسدابدة للمدرأة فدل الم دزر وعددد 

األطفار لألسرة.... الخ، وسيتم التقرل فل مذا المبحث إل  أمدم المحدددات االقتصدادية واإلجتماعيدة لمتداركة المدرأة الليبيدة 

 إل  عرل بتا   تحليت مذه المحددات التل تاصل  إليها الدراسة.فل القاا العاملة، باإلضافة 

 . المحددات االقتصادية  1

م  أمم الفرضيات التل تتير إل  االرتباط ما بي  متاركة المدرأة فدل سدال العمدت ومسدتاا الت ميدة  Uتعد فرضية الم ح   

تفترل أن ارتفاع معدالت متاركة المدرأة  (pampel, F.C, & Tanaka k., 1986)االقتصادية مقاسة بمستاا الدمت،  

فل سال العمت فل البلدان الفقيرة، وتتارك المرأة فل األبتقة الزراعية لمسداعدة األسدرة، بي مدا تد  فض معددالت متداركة 

صد اعية وتاظيدف الرجدت بتدكت المرأة فل سال العمت فل البلدان متاسقة الدمت، حيث يتحار بمط الت مية إلد  األبتدقة ال

 أكبر م  تاظيف اإلبار فل الاظا ف الص اعية التل تكان م اسبة للرجت.

ويرافق ارتفاع مستايات الدمت والت مية تحس  فل مستايات تعليم اإلبار، وت  فض عادة معددالت ال صدابة، ويسدهم ققداع 

سال العمت ب را للقل  المتزايد عل  العمالة فدل ققداع  ال دمات فل إيجاد فرص العمت، وبالتالل تتج  المرأة للمتاركة فل

 ال دمات والذي يعتبر األكثر مال مة للمرأة.

أكدددت بعددض الدراسددات أن متدداركة المددرأة فددل القدداا العاملددة تدد  فض مددض ارتفدداع مسددتايات ال مددا االقتصددادي، ويسددتمر 

االب فال إل  أن يصت إل  مستاا معي  م  ال ما االقتصادي، يكدان االقتصداد قا مدا بدرجدة كبيدرة علد  ققداع ال ددمات، 

تفسدر اتجامدات  Uديد، وتجدر اإلشارة إلد  أن فرضدية م ح د  ع د ذل  يرتفض مستاا متاركة المرأة فل سال العمت م  ج

 متاركة المرأة فل سال العمت إال أبها ال تعد اتجاما ثابتا عل  مستاا كافة الدور.

 . المحددات االجتماعية2

بلددان تعد المحدددات االجتماعيدة ومد  بي هدا مسدتاا التعلديم مد  المحدددات لمتداركة المدرأة فدل سدال العمدت، ال سديما فدل ال

ال امية والتل م  بي ها ليبيا، وزاد االمتمام باالستثمار فل الماارد البترية ماصة االستثمار فل تعليم اإلبار، وساعد ذل  فل 

 (Verick, 2014) زيادة مساممة المرأة فل القاا العاملة ماصة مم  يتحصل  عل  مستاا عار م  التحصيت العلمل. 

تجدر اإلشارة إل  أب  عل  الرحم م  ارتفداع مسدتايات التحصديت العلمدل لددا اإلبدار فدل البلددان ال اميدة ومد  بي هدا ليبيدا، و

كمفسدر  Uم اك عالقة حير مقية ما بي  مستايات التحصيت العلمل والمتاركة فل القاا العاملة متدابهة لفرضدية الم ح د 

مرأة حير المتعلمة فل الدور الفقيرة أكثدر احتماليدة للمتداركة فدل أبتدقة الكفداف، للعالقة بي  المتغيري ، حيث أن متاركة ال

كذل  ت  فض مساممة اإلبار المتحصالت عل  التعلديم الثداباي ويبقد  عددد مد ه  مدارت القداا العاملدة. فيمدا تدزداد فدرص 

 ف الم اسدبة لهد . وعليد  فدإن اإلبار المتحصالت علد  تعلديم عدالل للددمار إلد  سدال العمدت ماصدة فدل حالدة تدافر الاظدا

 مستاا التعليم م  المحددات التل ترتفض مع  متاركة المرأة فل القاا العاملة.

ويمك  القار إن متاركة المرأة فل القاا العاملة فل بعدض الددور ال اميدة ومد  بي هدا ليبيدا تكدان بتيجدة للتكيدف مدض ال كبدات 

ولذل  فإن حصار المرأة علد  التعلديم العدالل يسدهم فدل رفدض مسدتايات  التل تصي  األسر، أو بسب  تدبل مستاا المعيتة،

 الدمت للمرأة، بترط أن تتافر فرص العمت المال مة لمستاا التعليم الذي تحصل  علي  المرأة.

وم اك محددات اجتماعية لها تد ثير علد  متداركة المدرأة فدل القداا العاملدة، م هدا اسدتقرار الحالدة الزواجيدة، مسدتاا دمدت 

األسرة، إعالة المرأة لألب اء أو الاالدي ، كذل  تاجد عالقدة بدي  متداركة اإلبدار فدل القداا العاملدة ومسدتاا دمدت األسدرة، 

 ماصة دمت الزوت. 

 . تحليل محددات مشاركة المرأة الليبية في القوى الااملة2

مص  مذا الجزء لدراسة أمم محددات متاركة المرأة الليبية فل القاا العاملة باست دام أسالي  التحليت اإلحصدا ل، حيدث 

است دم  الدراسة مجماعة م  المتغيرات التل ت درت وفق المحددات األساسدية لمتداركة المدرأة الليبيدة فدل القداا العاملدة، 

بة( المسدت دم فدل الدراسدة علد  اسدت دام بمداذت االبحددار اللاجسدتل الث دا ل، حيدث واعتمد التحليت القياسدل )تحليدت االسدتبا

تقيس الدالة اللاجستية احتمالية متاركة المرأة فل القاا العاملة مد  مدالر ترتيد  المحدددات المدؤثرة بحسد  قداة تد ثير كدت 
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محددات متداركة المدرأة الليبيدة فدل سدال متغير، وعل  ضاء ما تقدم م  معقيات حار تمكي  المرأة يتبي  م  بتا   تحليت 

 العمت  االتل:

 .يرتبط متغير التقار االقتصادي بتكت ايجابل بمتاركة المرأة الليبية فل القاا العاملة 

  يرتبط مستاا التعليم )ممثالا فل بسبة التحال اإلبدار بدالتعليم الجدامعل( بمتداركة المدرأة الليبيدة فدل سدال العمدت بتدكت

 مستايات االلتحال بالتعليم الجامعل.   ايجابل مض زيادة

  يؤثر ارتفاع معدر ال صدابة ماصدة فدل حالدة عددم وجداد دور حضدابة األطفدار سدلباا علد  متداركة المدرأة فدل القداا

ا األعمار الم زلية الملقاة عل  عاتق المرأة، ماصة إذا تزام  ذل  مض إبجاب المزيد م  األطفار.  العاملة، ب را

 لمتاركة فل القاا العاملة، بتيجة ارتفاع معدر البقالة )ل  ت ثير عكسل وما ذو داللة إحصا ية(.عزوف اإلبار ع  ا 

 .يؤثر معامت التحضر بتكت ايجابل قليت بسبياا عل  متاركة المرأة فل القاا العاملة 

 تتلخص الدراسة التحليلية لمحددات مشاركة المرأة الليبية في القوى الااملة في االتي:

  بتا   دالة االبحدار اللاجستل الث دا ل أن بعدض المتغيدرات المسدتقلة كابد  ذات مع ايدة إحصدا ية مرتفعدة جددا أظهرت

مقاربة بمتغيرات مستقلة أمرا كاب  داللتها اإلحصا ية م  فضدة وأثرمدا حيدر مع داي، حيدث كدان المسدتاا التعليمدل 

ودمت الزوت الم  فض وتدافر حضدابة فدل مكدان العمدت، وماصة التعليم العالل وحيازة المسك  والعدد الكثير لألطفار 

إضافة إل  دور العمت فل تعزيز فرص الزوات كاب  م  أمم العاامت ذات الداللة اإلحصا ية والت ثير المع اي المرتفدض 

 عل  قرار متاركة المرأة فل القاا العاملة.

 جامعل ووجاد طفت واحد والعادات والتقاليدد كابد  وأشارت ال تا   إل  أن عمر المرأة والمستاا التعليمل المتاسط وال

 جميعها حير مع اية وال تتكت ت ثير كثيرا عل  قرار المرأة فل المتاركة فل القاا العاملة.

  أظهرت بتا   الدالة اللاجستية باست دام عي ة الدراسة م  اإلبار الليبيات أن عددا م  المتغيرات كان يعتقدد أبهدا مدؤثرة

المرأة فل القداا العاملدة كابد  حيدر مع ايدة وال تدؤثر فدل احتماليدة متداركة المدرأة فدل سدال العمدت  فل قرار متاركة

وم هددا متغيددر الفئددات العمريددة للمددرأة والمسددتايات التعليميددة المتدبيددة، وكددذل  الحالددة الزواجيددة للمددرأة. وتحدددد العددادات 

 والتقاليد بسبياا م  متاركة المرأة فل القاا العاملة. 

 مةالخات

مدد  مددالر العددرل السددابق للدراسددة المتعلقددة بتمكددي  المددرأة الليبيددة ودورمددا فددل تحقيددق الت ميددة مدد  م  ددار جغرافددل يمكدد  

 است الص ال تا   والتاصيات التالية:

 أوال: النتائج:

 بعد العرل السابق لمحاور الدراسة يمك  التاصت إل  ال تا   التالية:

 االجتماعية واالقتصادية.حفظ اإلسالم مكابتها وحقاقها  -1

تعد التتريعات الليبية م صفة للمرأة الليبية العاملة، وعل  الرحم م  ذل  مازالد  بسدبة متداركة المدرأة الليبيدة فدل  -2

 القاا العاملة م  فضة.

اب فال بسبة مساممة اإلبار فل ال تداط االقتصدادي مقاربدة بالدذكار، علد  الدرحم مد  بسدبة الدذكار إلد  اإلبدار  -3

 ية تقريبا حس  اإلحصاءات الحياية للسكان فل س  العمت.متساو

بسبة تعليم االبدار أعلد  م هدا بال سدبة للدذكار، وعلد  ال قديض مد  ذلد  فدإن بسدبة البقالدة ع دد اإلبدار أعلد  م هدا  -4

 بال سبة للذكار.

رأة فدل القداا تقتصر السياسات الحكامية تجاه المرأة عل  تاظيفها فل ققاعات محددة، ولذل  تتركز متاركة المد -5

 العاملة فل أربض ققاعات عل  رأسها ققاع التعليم.

يتقل  تمكي  المرأة فل الققاع ال اص أو متاريض ريادة األعمار مجماعة م  اإلصالحات لزيادة بسدبة متداركة   -6

 المرأة فل االقتصاد الاط ل.

ات ألسددباب ثقافيددة واجتماعيددة تحددار عدددد كبيددر مدد  ال سدداء بعددد الت ددرت مدد  مرحلددة التعلدديم العددالل إلدد  ربددات بيدد -7

 وسياسات سال العمت فل ليبيا.

تتركددز مع ددم العددامالت فددل الققدداع الحكددامل وتدد  فض بسددبة تمكددي  المددرأة فددل الققدداع ال دداص ومجددار ريددادة  -8

 األعمار.

 ثانيا: التوصيات

 مرج  الدراسة بمجماعة م  المقترحات لمعالجة متكلة الدراسة كاآلتل:

( والدذي أثدر علد  االقتصداد CCOVID_19فل الماارد البترية ماصدة مدض ابتتدار وبداء )العمت عل  االستثمار  -1

 العالمل.

التفكيدددر فدددل سياسدددات ومقدددط طايلدددة المددددا ترفدددض بسددد  اإلبدددار الملتحقدددات بالت صصدددات الصدددحية بددددال مددد   -2

 الت صصات التل تتهد معدالت بقالة مرتفعة بي  اإلبار كالعلام اإلبسابية واالجتماعية. 

مقة استراتيجية فعلية للبدء التدريجل بإحالر العامالت الليبيدات محدت العمالدة الاافددة فدل بعدض الققاعدات وضض  -3

 ماصة ققاع الص اعات التحايلية.
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تعزيز دور اإلعالم للتاعية المجتمعية ب مميدة دمدار المدرأة للمهد  والاظدا ف التدل تعتبدر حيدر تقليديدة للمدرأة بمدا  -4

 ارل وأحكام التريعة اإلسالمية.يت اس  مض مصاصية، وال يتع

 تفعيت وسا ت ال قت فل الققاعات التل تعمت بها المرأة كالعمت اإلداري، والعمت فل إدارة الجامعات، والكليات.  -5

العمت عل  رفض مساممة المرأة فل الققاع ال اص وريادة األعمار م  مالر إتباع السياسات الحكاميدة التتدجيعية  -6

 ت ال اصة.للمرأة وألصحاب التركا

بتدافير دور الرعايدة الالزمدة  50إلزام الجهات اإلدارية وال دميدة واإلبتاجيدة التدل يصدت فيهدا عددد العدامالت إلد   -7

 والم اسبة لألمهات العامالت حس  ما ب  علي  القابان الليبل.

، والصد اعات تحفيز وتتجيض المرأة عل  اسدتحدار متداريض اسدتثمارية ماصدة فدل األبتدقة الفالحيدة، وال دماتيدة -8

 التقليدية، وحت  السياحية.

ابتدداء مجلددس وط ددل لألسددرة تحدد  رعايددة وزارة التددؤون االجتماعيددة، وابتدداء مراكددز فددل كددت الققاعددات إليجدداد  -9

 فرص عمت للمرأة.

 يمك  للمرأة المساممة فل تحقيق الت مية ع  طريق دعم متاريض ت مية الم اطق الريفية. -10

 تدامة بحيث يتم استثمار الماارد الجغرافية، بتكت فعار ومستدام.وضض مقة اقتصادية للت مية المس -11

 المستخلص

أصبح تمكي  المرأة ومساممتها فل ت مية المجتمض قضية محاريدة ماصدة بعدد تب دل معدايير التمكدي  فدل األمدم المتحددة ك حدد 

فل تحقيدق الت ميدة مد  م  دار جغرافدل،  المقاييس األساسية للت مية. وت اور الماضاع بالدراسة تمكي  المرأة الليبية ودورما

تستمد الدراسة أمميتها م  أممية الماضاع المعال ، فتمكي  المرأة الليبية يعد ركيزة م  ركا ز الت ميدة، واسدتهدف  الدراسدة 

ر إلقاء الضاء عل  المحددات االقتصادية واالجتماعية المؤثرة عل  دور تمكدي  المدرأة فدل الت ميدة، وتضدم   الدراسدة ثدال

 مباحث، تصدرما مقدمة وذيل  ب اتمة، وجاءت محتاياتها عل  ال حا التالل:

باقش المبحث األور: تتقرل للضاابط الترعية والقابابية لتمكي  المرأة، وتتضم  المبحث الثابل: متاركة المرأة الليبية فل 

تدا   الدراسدة التحليليدة لمحدددات متداركة القاا العاملة وابعكاسها علد  ت ميدة المداارد البتدرية، وعدرل المبحدث الثالدث ب

المرأة فل القاا العاملة. وتاصل  الدراسدة إلد  مجماعدة مد  ال تدا   أممهدا: أن المسدتاا التعليمدل وماصدة التعلديم العدالل 

وحيازة المسك  والعدد الكثير لألطفار ودمت الزوت الم  فض وتافر حضدابة فدل مكدان العمدت. إضدافة إلد  دور العمدت فدل 

يز فرص الزوات م  أمم العاامت المؤثرة عل  قرار متاركة المرأة فل القداا العاملدة، وتقتدرل الدراسدة بعدض الحلدار تعز

 لمتكلة تمكي  المرأة للمتاركة فل عملية الت مية.  

 أواًل: المصادر الاربية

بد  باصدر ال اصدر ، ط: األولد ، . صحيح الب اري ،محمد ب  إسماعيت أبا عبدع الب اري الجعفل ،تحقيق : محمد زمير 1

تَدد ُ ِمددَ  1422دار طددال ال جدداة ،  ِ َصددلَّ  عُ َعلَْيددِ  َوَسددلََّم أُمَّ مددـ ، كتدداب : االعتصددام بالكتدداب والسدد ة ، بدداب ، بَدداُب تَْعِلدديِم ال َّبِددل 

ُ، لَْيَس بَِرأْيٍ َوالَ تَْمثِيٍت ، ل : ا َعلََّم ُ َّللاَّ َجاِر َوال  َِساِء ِممَّ ( ،  صحيح مسلم ، مسلم ب  الحجدات أبدا الحسد   9/101، )7310الر ِ

بيدروت ، د.ت ، كتداب  –مدـ( ، تحقيدق: محمدد فدؤاد عبدد البداقل، دار إحيداء التدرار العربدل 261القتديري ال يسداباري )ت: 

 ( . 4/2028،  ) 2633:البر والصلة واآلداب ، باب :فضت م  يمات ل  ولد فيحتسب  ، ل: 

مدـ(، تحقيدق: أحمدد محمدد شداكر و،مدرون، ط: 279حمد ب  عيس  ب  َسْارة، الترمذي، أبا عيس  )ت: . س   الترمذي، م2

( قدار 5/705م بداب مد  فضدت عا تدة، ) 1975 -مدـ  1395مصدر،  –الثابية، شركة مكتبة ومقبعة مصقف  البابل الحلبل 

 «.َمذَا َحِديٌث َحَسٌ  َصِحيٌح َحِري ٌ »الترمذي ع  : 

 مـ(.179ال ، مال  ب  أبس ب  مال  ب  عامر األصبحل المدبل )ت: . ماط  اإلمام م3

 (.124/  6مـ، ) 1412محماد مليت، د.ط، مؤسسة الرسالة،  –تحقيق: بتار عااد معروف 

ِت ِصدْبيَاِن أَْمدِت اْلَحدْرِب، . صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: ال  َِساِء اْلغَاِزيَاِت يُْرَضُخ لَُه َّ َواَل يُْسَهُم، َوال َّْهلِ َعْ  قَتْ 4

 (.3/1447، )1812ل: 

 (.3/1443، )1810. صحيح مسلم، كتاب: الجهاد والسير، باب: حزوة ال ساء مض الرجار، ل: 5

مدـ(، تحقيدق: 852. اإلصابة فل تمييز الصحابة، أبا الفضت أحمدد بد  علدل بد  محمدد بد  أحمدد بد  حجدر العسدقالبل )ت: 6

 (.8/136مـ، ) 1415 -بيروت، القبعة: األول   –وعل  محمد معال، دار الكت  العلمية  عادر أحمد عبد الماجاد

مدـ(، تحقيدق: مصدقف  405. المستدرك عل  الصحيحي ، أبا عبد ع الحاكم محمد ب  عبد ع ب  محمدد ال يسداباري )ت: 7

 (.26 /4، )1990 – 1411بيروت،  –عبد القادر عقا، ط: األول ، دار الكت  العلمية 

مدـ(، تحقيدق: شدعي  241. مس د اإلمام أحمد ب  ح بت، أبا عبد ع أحمد ب  محمد ب  ح بت ب  مالر ب  أسد التيبابل )ت: 8

 (.493/  25م، ) 2001 -مـ  1421عادر مرشد، و،مرون، القبعة: األول ، مؤسسة الرسالة،  -األربؤوط 

مدـ(، تحقيدق: محمدد فدؤاد 273زيد القزوي ل، وماجدة اسدم أبيد  يزيدد )ت: . س   اب  ماج ، اب  ماجة أبا عبد ع محمد ب  ي9

 (.743/ 2، )2204د. ت، كتاب التجارات، باب: السام، ل: –عبد الباقل، د. ط، دار إحياء الكت  العربية

يدق: مدـ(، تحق852.اإلصابة فل تمييز الصحابة، أبا الفضت أحمد ب  علدل بد  محمدد بد  أحمدد بد  حجدر العسدقالبل )ت: 10

(، أسدد الغابدة، 8/94مـ. ) 1415 -بيروت،  –عادر أحمد عبد الماجاد وعل  محمد معال، ط: األول ، دار الكت  العلمية 
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بيدروت،  –مدـ(، د.ط، دار الفكدر 630أبا الحس  علدل بد  أبدل الكدرم محمدد التديبابل الجدزري، عدز الددي  ابد  األثيدر )ت: 

 (.6/76م، )1989 -مـ 1409

مدـ(، تحقيدق: 430ة، أبا بعيم أحمد ب  عبد ع ب  أحمد ب  إسحال ب  ماس  ب  مهران األصبهابل )ت: . معرفة الصحاب11

 .6/3371م،  1998 -مـ  1419عادر ب  ياسف العزازي، ط: األول ، دار الاط  لل تر، الريال، 

 ليبيا.  ( المرأة فل التتريعات الليبية، شؤون المرأة، طرابلس،1993الماساعة القابابية، ). 12

 الرسائل الالمية

(. أولايات العمت االجتماعل فل برام  الجمعيات ال سا ية لتحديث دور المرأة فل الت مية. رسالة 2009أمت الجمار. ). 1

 دكتاراه حير م تارة )كلية التربية، جامعة حلاان( القامرة.

 األبحاث والدوريات 

التحليت جغرافل سياسل لمحددات تمكي  المرأة فل العرال. مجلة (. 2020. زي   علل م لام، و لقيف كلياي كامت. )1

 .340 307مداد اآلداب، صفحة 

(. باادر اإلصالل السياسل وأثره عل  سياسات تمكي  المرأة فل ليبيا دراسة استكتافية 2007.  أمار سليمان العبيدي. )2

أبحار السياسة العامة. ب غازي: مركز البحار فل السياسات العامة. محمد زامل المغربل ، و ،مرون )المحرر(، 

 واالستتارات.

ت  يم المجتمض األجهزة المعاصرة، مذكرات حير  -(، التمكي  وأجهزت 2005. عبد اللقيف، ساس  عثمان و،مرون، )3

 م تارة بالمعهد العالل لل دمة االجتماعية، القامرة.

 المل. القامرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية.(. حالة المرأة فل العالم اإلس2000. أمابل صالح. )4

 .322 306(. القاا العاملة ال سا ية فل ليبيا. مجلة العلام األبسابية والعلمية واإلجتماعية، 1997. مفيدة مالد الزقازي. )5

ي عل  ضاء (. تمكي  المرأة األمية م  المتاركة فل ت مية المجتمض المصر2016. إيمان عبد الحميد البهااشل. )7

 . 17المستجدات المحلية. مجلة البحث العلمل فل التربية، جامعة عي  شمس، العدد

(. التحليت المكابل لتمكي  حار المرأة فل العرال. 2013. وس  كريم عبد الرضا، و م اف محمد السادابل. )بيسان، 8

 .244 213، 33سرم  راي للدراسات اإلبسابية، 

 التقارير

 (. الهيئة العامة للمعلامات طرابلس، ليبيا.2017 ل. ). الكتاب االحصا1

 (. الهيئة العامة للمعلامات. طرابلس: ليبيا.2015.. الكتاب االحصا ل )3

 (. قاعدة بيابات المؤشرات الر يسية لسال العمت. الب   الدولل.2019. م  مة العمت الدولية. )4

 القاا العاملة.بيابات بقالة االبار فل (. 2019. الب   الدولل. )7

 .1994. الاثيقة ال تامية للمؤتمر الدولل للسكان والت مية، 6
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 الملخص

يزداد االهتمام بالتنمية المستدامة اليوم في مختلف دول العالم، ويحظى موضوع االستدامة باهتمام الباحثين من  الواقع في

متعددة االختصاصات، وذلك نتيجة للجوانب واألبعاد المختلفة التي اضيع مختلف التخصصات، ويُصنف بأنه من المو

ينطوي عليها؛ حيث يشكل المهندسون حلقة الوصل بين حاجات المجتمع والتطورات في العلوم الطبيعية، ويقومون بتحويل 

ً من خالل المشروعات  الموارد الطبيعية والبيئية إلى سلع ومنتجات وخدمات لزيادة رفاهية الناس، ويجري ذلك غالبا

 الهندسية. 

إن المرأة هي عنوان العطاء واإلخالص والتفاني، والمرأة المهندسة كغيرها من النساء في مختلف المجاالت، دائماً حريصة 

على خلق التوازن بين الجانب المهني وواجباتها كأم وزوجة وطالبة علم، وكثيرون هم من يساند مسيرة المرأة، خاصة في 

 الذي ظل لفترة طويلة حكراً على الرجال.  هذا المجال

لقد ساهمت المرأة في المجال الهندسي بشكل مباشر وفعال، كما شاركت في النهضة التنموية التي شهدتها وتعيشها ليبيا 

هو  اليوم، والدفع قدما بحضورها وتقدمها في مجال العمل الهندسي، ومما ال شك فيه أن دور المرأة الليبية في هذا المجال

امتداد إلى كافة التخصصات الهندسية بما فيها التخصصات الهندسية الغير مألوفة لها مثل هندسة البترول واإلنشاءات 

والبنية التحتية؛ لذا فإن مزيد االهتمام بالمرأة سيساهم في إبراز دورها كقيادات ورموز مع تطوير ونماء هذا المجال 

 لعديد من النماذج المشرفة والرائدة.المتميز، إضافة إلى تسليط الضوء على ا

تتطرق هذه الورقة لموضوع دور المهندسة ومشاركتها في التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، حيث ان 

(، وقد أدى االتفاق على صياغة 2030-2020)تمكين المرأة( ُخصص كهدف قائم بذاته ضمن اهداف التنمية المستدامة )

ً الى ضرورة االهتمام به على الصعيد الوطني وكذلك البحثي نحو تشخيص ابعاد التمكين واستراتيجيات هذا الهدف دول يا

 تنفيذه.  

 : دور المرأة، التنمية المستدامة، المجال الهندسي.الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Indeed, interest in sustainable development is growing in numerous countries throughout the 

world today, the subject of sustainability is attracting researchers from a variety of disciplines, 

and it is regarded as a multidisciplinary subject due to the variety of features and dimensions 

involved. Where engineers act as a link between societal requirements and advances in the 

natural sciences, transforming natural and environmental resources into goods, products, and 

services that improve people's well-being, frequently through engineering projects. 

The woman is the title of giving, sincerity and dedication, and the engineer woman, like other 

women in various fields, is always keen to create a balance between the professional aspect 
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and her duties as a mother, wife and student of knowledge, and many are those who support 

women’s march, especially in this field that for a long time was the preserve of men. 

Women have contributed directly and effectively in the engineering field, as well as in the 

developmental renaissance that Libya has witnessed and is experiencing today, pushing 

forward with its presence and progress in the field of engineering work. There is no doubt that 

the role of Libyan women in this field is an extension of all engineering disciplines, including 

those Engineering unfamiliar to it, such as petroleum engineering, construction and 

infrastructure; Therefore, more attention to women will contribute to highlighting their role as 

leaders and symbols with the development and growth of this distinguished field, in addition 

to highlighting many honorable and pioneering models. 

This paper addresses the topic of the female engineer’s role and participation in sustainable 

development at the national and international levels, as (women’s empowerment) has been 

designated as a stand-alone goal within the sustainable development goals (2020-2030), and 

the agreement to formulate this goal internationally has led to the need to pay attention to it at 

the national level. As well as the research towards diagnosing the dimensions of 

empowerment and strategies for its implementation. 

 

Keywords: The role of women, Sustainable development, the engineering field. 

 المقدمة 

يحظى موضوع التنمية المستدامة اليوم باهتمام كبير سواء من قبل صانعي القرار )السياسي، االقتصاديين، الباحثين 

ً استراتيجياً مضمن ً في معظم السياسات العامة لحكومات دول العالم العلميين والمهندسين(، وأضحى تحقيق االستدامة هدفا ا

ً في البداية بالبعد البيئي، إال أن مفهوم التنمية المستدامة تطور اليوم  المختلفة، ورغم أن ظهور هذا المفهوم كان مرتبطا

 .[1]ليغطي أبعاداً أخرى تشمل جوانب الحياة اإلنسانية كافة 

 

 
 االبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية(: االستدامة هي التوازن بين 1شكل )

 

، المعروفة باسم لجنة [2](1989ورغم تعدد تعاريف التنمية المستدامة، فإن تعريف اللجنة العالمية للبيئة والتنمية )

ون التأكد من تحقيق احتياجات الحاضر د”بروندتالند يعد أكثرها تداوالً وشموالً، حيث تعرف التنمية المستدامة بأنها: 

تحدي تلبية ”التأثير في قدرة األجيال القادمة على تأمين احتياجاتها، ومن وجهة نظر هندسية تعرف التنمية المستدامة بأنها: 

حاجات اإلنسان من الموارد الطبيعية، والمنتجات الصناعية، والطاقة، والطعام، والنقل، واإلدارة الفعالة للمياه، مع الحفاظ 

 ,Woodruff“)تها، وعلى الموارد الطبيعية التي تشكل القاعدة األساسية للتنمية المستقبليةعلى جودة البيئة وحماي

، ويتفق الباحثون على أن للتنمية المستدامة أبعاداً ثالثة اساسية تُدعى بركائز التنمية المستدامة، وهذه األبعاد [3](2006

ا رابعا وهو البعد السياسي او اتخاذ القرار. ومن ثم فإن تحقيق البعد البيئي، االجتماعي، االقتصادي، واضافوا لها بُعد هي:

التنمية المستدامة يعني تحقيق التنمية التي توازن بين األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية، بحيث ال يؤدي حدوث التنمية 

 .[4] (2008 ،في أحد هذه األبعاد إلى اإلخالل في تنمية األبعاد األخرى )حرفوش وآخرون

ً بالتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة، ويُعد ذلك أمراً حيوياً  يؤدي تطبيق المعارف في مجال الهندسة إلى الدفع قدما

لتلبية االحتياجات البشرية األساسية، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية اآلمنة والمستدامة، والوقاية من حاالت الطوارئ 

اجات وإعادة البناء، وسد ثغرة المعرفة، وتعزيز التعاون بين الثقافات؛ إال ان هناك قلقاً متزايداً إزاء والكوارث، وتلبية االحتي
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تراجع معدالت االلتحاق بكليات الهندسة وما يترتب على ذلك من آثارا سلبية على التنمية االجتماعية واالقتصادية، لذلك 

بالدرجة األولى على بناء القدرات البشرية والمؤسسية الهندسية؛ كما  ينصب تركيز برنامج العلوم الهندسية والتكنولوجيا

يهدف برنامج اليونسكو إلى تعزيز التطبيقات الهندسية الرامية إلى القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية االجتماعية 

نمائية؛ وبالنظر إلى الحاجة واالقتصادية المستدامة، وغيرهما من األهداف اإلنمائية لأللفية وما يتصل بها من أولويات إ

الحالية والمستقبلية الى المهندسين على الصعيد العالمي، ال بد من استخدام الموارد البشرية كافة، ولطالما كانت المرأة ممثلةً 

ً في مجاالت الهندسة، إذ لم تشكل النساء سوى  % من القوة العاملة في الهندسة، ومن خالل البرامج 20–10تمثيالً ضعيفا

التي تشجع المرأة على دراسة الهندسة وتستبقيها في المهنة، ستساعد اليونسكو في تلبية هذه الحاجة إلى الموارد البشرية 

[5]. 

 

 شكلة البحث م

تعتبر مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية حيوية لنمو المجتمع 

وحدوث التوازن فيه، إذا ما أريد لهذا المجتمع أن يواكب متطلبات الحياة العصرية واستحقاقات التطور البشري في القرن 

 الواحد والعشرين. 

ث حول ضرورة تمكين المرأة، وتفعيل دورها في المجتمع وفي المجال الهندسي خاصةً حيث تسهم في تدور مشكلة البح

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتم تمكين المرأة بفتح باب التعليم أمامها، ومن بعدها مجاالت العمل المختلفة ليطلق لها 

 العنان لإلبداع فيما يُسند إليها من مهام وظيفية.

 

 اف البحث أهد 

 هذه الورقة تهدف بشكل أساسي إلى:

  تسليط الضوء على دور المرأة الليبية في المجال الهندسي مع التأكيد على أهم فرص األعمال المتاحة لها في

 المجاالت الهندسية.

 ي تسليط الضوء على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه المهندسة والتي تعيق أدائها وتطورها واستمرارها ف

 المهنة.

 .التعرف على المعوقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية للنساء في مجال الهندسة 

 

 البحث أهمية

 :اآلتي في الورقة أهمية هذه تتضح

 .تعد المرأة عنصراً فعاالً في المجتمع وشريك للرجل في عملية التنمية المستدامة 

  اجتماعية لتفعيل مساهمة المرأة في التنمية المستدامة.تسهم نتائج هذه الورقة في طرح سياسة 

  ممكن ان تشكل هذه الورقة عوناً للمهتمين بقضايا المرأة )العمل في المجال الهندسي( وصناع القرار للعمل على

 تذليل الصعوبات امام المساهمة المثلى في تنمية المجتمع. 

 

 المنهجية 

 الوصفي التحليلي.في كتابة هذه الورقة تم إتباع المنهج 

 

 الخلفية األدبية

المرأة عضو هام ومؤثر في المجتمع، وال يمكن بأي حال من األحوال اإلغفال عن الدور الذي تقوم به، فالمرأة هي األم التي 

تنجب وتربي هي التي تعد النشء الذي ستبنى على سواعده األمم، هي التي تعمل خارج المنزل وداخله، وتعتبر المرأة 

بناء في المجتمع فقد أثبتت التجارب أن المرأة لها قدرة عجيبة على تحمل المسؤوليات واألعباء التي تسند إليها سواء عضو 

كان ذلك على صعيد العمل، أو المنزل، فاليوم نجد المرأة متزوجة وتدرس وتنجب األوالد وتعمل وتهتم بأسرتها وبيتها في 

ن مهام أخرى، فهي دوما قادرة ألنها مؤمنة بنفسها وبقدراتها التي سخرها لها هللا آن واحد، إضافة إلى ما قد يسند إليها م

 .[6]تعالى لتكون عضوا بناءاً بارزاً في المجتمع، عضواً هاماً ال أمل في تقدم ورقي  بالده إال بها

بل التاريخ، فهي علم قديم بقدم الهندسة والعقلية الهندسية بالمعنى الواسع كانت موجودة بالمجتمعات البدائية منذ عصر ما ق

البشرية نفسها، وهي أيًضا الطريقة األمثل لتسخير الموارد الطبيعية لخدمة اإلنسان. بمعنى آخر الهندسة هي فن تطبيق 

المبادئ العلمية والتجارب الحياتية في حياتنا لتحسين األشياء التي نستعملها أو المنشآت التي نعيش فيها، وبالتالي فهي 

 .[9] ،[8]،[7] هج والوسيلة التنموية الُمثلىالمن

 

 دور المهندسين في تحقيق التنمية المستدامة:

يعد دور المهندسين في تحقيق االستدامة دوراً محورياً، وذلك عبر الوظائف المختلفة لعملهم سواء في التصميم أم االبتكار أم 

اقتراح وسائل لتوظيف مواد الطبيعة وقواها في خدمة اإلنسان، وعلى المهندسين أن يضمنوا تحقيق التنمية المستدامة في 
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راحل المختلفة من تقديم خدماتهم. بل إن الحلول الهندسية التي ال تأخذ في الحسبان مختلف مجاالت عملهم، وذلك في الم

 .[10]( Ruth, 2006القيود األخالقية واالجتماعية والثقافية والتنظيمية هي ليست حلوالً حقيقية )

 أخالقياً مهماً لممارسة المهنة، وفق لقد ازداد اهتمام المهندسين بالتنمية المستدامة بشكل كبير، إِذ يعد تحقيق االستدامة معياراً 

ما تنص عليه كودات األخالق لمهنة الهندسة التي أُقِرت من قبل العديد من النقابات والجمعيات والهيئات الهندسية في دول 

؛ وقد عملت هذه الهيئات على تطوير العديد من السياسات والمبادئ  [11] (Woodruff, 2006العالم المختلفة )

ات التي تمكن المهندس من تحقيق التنمية المستدامة في ممارسته العملية لمهنته، وتتضمن هذه المبادئ ضرورة أن والمؤشر

ينظر المهندسون نظرة بعيدة المدى وأن يأخذوا في الحسبان التبعات البيئية واالجتماعية واالقتصادية لقراراتهم 

(Boyleand Coates, 2005[ ،)12ى زيادة االهتمام بالتنمية المستدامة من قبل المهندسين من [ ومن ناحية أخرى تتجل

خالل إدخال موضوع التنمية المستدامة في المناهج الجامعية، وفي مناهج الدراسات العليا، في المعاهد والكليات الهندسية 

(Woorduff 2006 ;Siller 2001)[13],[11]. 

أمر حيوي؛ يعملون على تحسين نوعية حياة الناس ورفاهيتهم وصحتهم إن دور المهندسين في االستدامة والتنمية المستدامة 

وسالمتهم، فهم يوفرون خيارات وحلواًل تقلل من التأثير البيئي وتعظيم استدامة الموارد الطبيعية. حيث يُطلب من المهندسين 

ى النحو المنصوص عليه من بشكل متزايد تبَني منظور أوسع وأكثر عالمية من نهج بيئي بحت يحتضن أهداف التنمية عل

قبل األمم المتحدة، فيقدم هذا للمهندسين فرًصا كبيرة لتعزيز التغيير من خالل االتصاالت العالمية، وتبادل الخبرات وأفضل 

الممارسات، وقيادة فرق متعددة التخصصات بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم ففي عدة جامعات، يتم تشجيع الطالب على 

مهارات والمعرفة التي يتعلمونها وتطبيق أنفسهم ليس فقط الكتساب مهنة أحالمهم ولكن أيًضا للمشاركة في اكتساب ال

التغيير اإليجابي؛ فمن خالل نهج متكامل للتعلم متعدد التخصصات القائم على حل المشكالت والتعاون مع شركاء وشبكة 

ثر شمولية تلبي االحتياجات البشرية مع حماية الموارد الطبيعية، الجامعة، سيتمكن المهندسين من االبتكار وتقديم حلول أك

وكذلك من خالل تزويد الطالب باألدوات والمهارات الالزمة في التفكير النقدي والتواصل والعمل الجماعي والقيادة 

 [.14والبحث وإدارة المشاريع واالبتكار ]

 

 كيفية تحقيق االستدامة والتنمية المستدامة

المهندس أن يأخذ في الحسبان موضوع االستدامة والوعي بها في ممارسته لمهنته، وأن يضمن تحقيق التنمية  ينبغي على

المستدامة من خالل األدوار المختلفة التي يقوم بها عادةً وهو يمارس مهنته، وفيما يلي عرض لهذه األدوار المختلفة وكيفية 

 ل منها )التقني، االجتماعي، االقتصادي(:إسهامه في تحقيق االستدامة من خالل ممارسته لك

 

 الدور التقني:

 Parkيمكن حساب الموارد الطبيعية الالزمة للمنتجات أو المشروعات الهندسية، وكذلك حساب التلوث البيئي وتقييمه كمياً)

et. 2003[ )15ويقوم، المهندسون بدور فعال في التصميم الهندسي التقني الذي ينبغي أن يضمن ما أ ] مكن الحفاظ على

الموارد الطبيعية، واستخدام المواد المعادة التصنيع، واالستغالل األمثل للمواد، واستخدام الوحدات القابلة للفك وإعادة 

التركيب، والتخفيف من الهدر واستخدام الطاقة، والتقليل من االنبعاثات الملوثة للبيئة، والتصميم مع األخذ في الحسبان 

ئة بمفهومها األشمل؛ وذلك عبر األمثل للمواد، واستخدام الوحدات القابلة للفك وإعادة التركيب، والتخفيف الحفاظ على البي

من الهدر واستخدام الطاقة، والتقليل من االنبعاثات الملوثة للبيئة، والتصميم مع األخذ في الحسبان الحفاظ على البيئة 

 [. 17[، ]16جل البيئة]بمفهومها األشمل؛ وذلك عبر ما يعرف بالتصميم أل

 

 الدور االجتماعي:

يتمثل هذا الدور في ضرورة تأكد المهندسين من التزامهم بالمسؤولية االجتماعية، ومن ثَم ضمان تحقيق المشروعات 

حية الهندسية التي يعملون بها للعدالة بين الفئات االجتماعية المختلفة في المجتمع من ناحية، وبين األجيال المختلفة من نا

أخرى، ومن ثم تحسين جودة الحياة للجميع، وكذلك ينبغي عليهم االلتزام بتحقيق الجوانب المتعلقة بالصحة والسالمة 

ً أن يتأكدوا من تحقيق المشروعات التي يعملون بها،  للعاملين في هذه المشروعات. كما ينبغي على المهندسين ايضا

 [.18( ]The Institution, 2002ميعاً في المجتمع، ولألجيال المتعاقبة فيه )واالبتكارات التي يقدمونها، منافع لألفراد ج

 

 الدور االقتصادي: 

أن يتضمن التقييم االقتصادي الهندسي للمشروعات وللمقترحات الهندسية جانب االستدامة، من خالل العمل ما أمكن على 

الحياة، وتحقيق الكفاءة االقتصادية في توظيف الموارد  تخفيض التكاليف، ودراسة البدائل األوفر واختيارها بتكلفة دورة

(2002The Institution, [ )18.] 

 

 التنمية المستدامة في ضوء نصوص وقرارات االمم المتحدة 

"تحقيق المساواة  ، ركز الهدف الخامس منها على2030باعتماد الدول ألهداف التنمية المستدامة الجديدة السبعة عشر لعام 

من المؤشرات  3-1غاية لألهداف السبعة عشر وكل هدف له  169ين وتمكين كل النساء والفتيات"، فهناك بين الجنس
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المستخدمة لقياس التقدم المحرز، وهنا سيتم التركيز على الهدف الخامس من هذه االهداف وهو: المساواة بين الجنسين 

[19،][20] . 

 

 تمكين المرأة ضرورة لتنمية المجتمعات 

ريف مصطلح تمكين المرأة بأنه إعطاء مزيد من القوة للمرأة، والمقصود بالقوة هنا المستوى العالي من التحكم يمكن تع

بحيث تتمكن المرأة من التعريف واالبتكار والتعبير عن رأيها، وقدرتها على تحديد االختيارات االجتماعية والمشاركة في 

، كما أن تمكين المرأة يمثل [21]يث تكون مشاركتها ذات قيمة ونفع كل المستويات، والتأثير في قرارات المجتمع، بح

العملية التي يتم من خاللها إعداد المرأة لتصبح فرداً واعياً ومدركاً لما يدور حولها، وإبراز عالمات القوة في حياتها، مما 

 الرجل.يُكسبها الثقة بالنفس، ويمّكنها من مواجهة جميع أشكال عدم المساواة بينها وبين 

يعتبر مفهوم التمكين الذي ظهر في نهاية القرن العشرين من أكثر المفاهيم التي تعترف بالمرأة كعنصر هام وفاعل في 

ً آليات محددة تمكنها من االعتماد على  التنمية، ويسعى بدوره إلى القضاء على جميع مظاهر التمييز ضد المرأة مستخدما

تطبيق مفهوم التمكين، إال أن هذا المفهوم يشترك مع مفهوم القوة من حيث المصادر ذاتها؛ وعلى الرغم من كثرة مجاالت 

وأنماط توزيع تلك المصادر؛ فربط التمكين مع القوة يُساعد على إدراك طبيعة التحوالت االجتماعية والعمل لصالح الفئات 

ة المرأة تتحقق من خالل تمكينها من فرصها المهشمة والمحرومة والبعيدة عن مصادر القوة في المجتمع، وبذلك نجد أن قو

، وقد ارتبط مفهوم تمكين المرأة منذ نشأته  [22]وظروفها ومنحها حرية االختيار، وتمكينها من االعتماد على نفسها 

 بمجاالت التنمية، حيث مر هذا المصطلح بثالث مقاربات، وهي:

 إلى إشراك المرأة في قطاعات العمل  م1973نذ نشأته عام إدماج المرأة في التنمية: فقد دعى مفهوم تمكين المرأة م

المختلفة، وتمكينها من إدارة المناصب العليا وذات القرارات المؤثرة، باإلضافة إلى مجموعة من التغييرات 

 القانونية؛ بهدف منح المرأة اندامجاً أفضل في المجاالت االقتصادية.

  للمساواة في المقاربة السابقة، فقد جاءت مقاربة المرأة والتنمية التي تنظر المرأة والتنمية: فنظراً لعدم وجود قاعدة

إلى تمكين المرأة من خالل تطوير تكنولوجيا من شأنها تقليل العبء عن األسرة، حيث يُساهم ذلك في منح المرأة 

ول؛ بسبب األدوار المتعددة وقتاً كافياً لالنخراط في العمل اإلنتاجي، إال أن هذه المقاربة أدت إلى ظهور صراع الد

التي تقوم بها المرأة في الوقت نفسه مع عدم قدرتها على االنتفاع من عملها نتيجة وجود العادات والتقاليد التي 

 تميز بين المرأة والرجل، فتعرضت المرأة نتيجة لذلك إلى أعباء إضافية دون أي مردود أو انتفاع.

 بة نظراً إلهمال المقاربة السابقة لدور المرأة االقتصادي والتركيز فقط على النوع والتنمية: فقد جاءت هذه المقار

دورها التقليدي، في حين تؤكد مقاربة النوع والتنمية على مفهوم العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة، باإلضافة 

يق التمكين السياسي باعتبار إلى أنها تسعى إلى تحقيق تمكين المرأة دون النظر إلى المستوى المالي، وإنما تحق

 المرأة عامالً هاماً في التغيير.

يتم تمكين المرأة بفتح مجاالت التعليم أمامها، ومن بعدها مجاالت العمل المختلفة ليطلق لها العنان لإلبداع في ما يسند إليها 

يهمها ويساعدها في مهمتها في من مهام وظيفية، ويتم أيضا بالعمل على راحتها واهتمام جميع مؤسسات الدولة بكل ما 

تنمية ورقي المجتمع، وبتذليل كل الصعاب التي تواجهها في حياتها العملية أو األسرية حتى تكون مؤهلة للقيام بكل ما عليها 

من إلتزامات كذلك يتم تمكين المرأة من خالل تأهيلها للمناصب العليا وعدم احتكار تلك المناصب على الرجال فقط بحجة 

 لرجل أقوى أو أفضل من المرأة، خصوصا وأن التجارب أثبتت قدرة المرأة على ما يقوم به الرجال.أن ا

 

 [23] مجاالت تمكين المرأة

 تتعدد مجاالت تمكين المرأة تبعاً للمركز الذي تمثله، وأهم هذه المجاالت:

 رد االقتصادية.التمكين االقتصادي: وهو ضمان وصول المرأة لقدر المساواة مع الرجل إلى الموا 

 .التمكين السياسي: وهو الذي يختص بتمثيل المرأة في المجال السياسي 

 .التمكين القانوني: وهو النظر في مستوى خدمة قوانين قضايا المرأة، وضمان منحها حقوقها 

 .التمكين اإلداري: وهو الذي يُعنى بحال الموظف في المؤسسة 

 مرأة في تولي المناصب القيادية والمراكز المهمة في المجتمع، ودورها التمكين المجتمعي: وهو الذي يمثل دور ال

 المؤثر في القرارات التي تخص هذا المجتمع.

 

 :[24]المواثيق الدولية وتمكين المرأة 

تعددت المواثيق والقرارات الدولية التي تدعو إلى إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومنها القرارات الصادرة عن 

الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تخص المرأة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمعهد الدولي للحقوق المدنية 

قيات على تمكين المرأة في المجاالت االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، والسياسية، حيث نصت هذه المواثيق واالتفا

والقانونية، والصحية، باإلضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات الدولية التي تهدف إلى تمكين المرأة، وتفعيل دورها في 

م، 1985ومؤتمر نيروبي عام م، 1980م، ومؤتمر كوبن هاجن 1975المجتمع، ومن هذه المؤتمرات مؤتمر المكسيك عام 
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م. وأهم االتفاقيات التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز 1996م، ومؤتمر إسطنبول عام 1995ومؤتمر بكين عام 

 م، وأهم نصوصها ما يأتي:1979ضد المرأة هي االتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

 تفاقية لكافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتوافق على أن تلتزم بكافة الوسائل المناسبة تشجب الدول الموقعة على اال

 ودون إبطاء على سياسة إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتتعهد باآلتي:

 .ًتمثيل مبدأ المساواة مع الرجل في التشريعات، وتحقيق هذا المبدأ قانونيا 

  العقوبات إن لزم؛ بهدف وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة.وضع القوانين الصارمة وتنفيذ 

  إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة بالتساوي مع الرجل، وضمان حماية حقوق المرأة من أي عمل تمييزي من

 خالل المحاكم الوطنية والمؤسسات العامة المتخصصة.

 أو المؤسسات العامة. ضمان عدم إجراء أي عمل تمييزي ضد المرة من قبل المحاكم 

 .إلغاء قانون العقوبات )الوطنية( التي تشكل تمييزاً ضد المرأة 

 

 :[25]المرأة العربية )المهندسة( وتحديات المجتمع 
تعد المرأة العربية والمهندسة كبقية النساء العربيات اللواتي يعانين من تضييق مجتمعي الن المرأة العاملة في نظر 

تعتبر خارجة عن األطر المجتمعية، ولكن في اآلونة االخيرة بلغ عدد خريجات الهندسة باآلالف وشقت المجتمعات العربية 

العديد من المهندسات طريقهن نحو الشهرة والنجومية ومنهن: المهندسة المعمارية العراقية )زها حديد(، وفي الدول العربية 

( التي تخصصت في مجال هندسة الطيران من خالل برنامج اشتهرت العديد من المهندسات فهذه المهندسة )هند العوضي

)تمكين( والتي اطلقت برنامج هندسة صيانة الطائرات وتعتبر اليوم هند العوضي هي أول مهندسة طيران بحرينية. كما ال 

مشروع في إطالق أحدث إنجازات ال” إيمال“ننسى جميعاً ما قامت به مهندسات إماراتيات بشركة اإلمارات لأللمنيوم 

 الصناعي الريادي على مستوى الدولة.

بعد لقاءات عديدة مع مجموعة من المهندسات، اتضح انه من أصعب ما تواجه المهندسة هو صعوبة ايجاد فرصة عمل بعد 

 التخرج في ظل المحسوبيات التي تعاني منها مؤسسات الدولة. 

تنقالت من مكان آلخر، كون المرأة يصعب تنقلها على عكس كما توجد بعض الصعوبات تواجه المهندسة اثناء العمل منها ال

الرجل، حتى وان كانت في سيارة خاصة يبقى تعدد تنقلها من مكان آلخر بنظر المجتمع عالمة فارقة. كذلك من ابرز معاناة 

 المهندسة هو عدم اخذ حقوقها الكاملة من مخصصات وغيرها. 

مل هو تلكؤ المشاريع والروتين المعتمد بدوائر الدولة، ال يمنح الفرصة كما ان البعض يرى ان أبرز المعوقات في الع

 لإلبداع، فالبيروقراطية تعمل على تأخير التقدم والعمران في ظل وجود الفساد االداري الكبير في اروقة مؤسسات الدولة.

ي دوائر ال تليق بهن وترى مهندسات اخريات ان المعاناة تكمن في تهميش دورهن في دوائر الدولة او وضعهن ف

وبخصوصيتهن كنساء، بينما تؤكد اخريات على ان المهندسات هن أنفسهن شاركن بتهميش دورهن من خالل عدم فاعليتهم 

 في بعض الدوائر المعنية.

وتضيف مهندسة أخرى بأن صعوبات ثانوية تُلقى على كاهل المهندسة كامرأة، بسبب نظرة العاملين في المجال لها، عدم 

ل بعض الرجال أن تكون المرأة مشرفة على عملهم أو أن يتلقون األوامر منها، خاصة إذا كانت تصغرهم بالسن إذ أنهم تقب

، خاصة وأن العاملين في هذا المجال يتعاملون في الغالب مع الرجال وال يرون سوى ”تقليل من الشأن” ينظرون إليها نظرة

 قليلة جدًا حتى يومنا هذا في جميع دول العالم. الرجال ألن نسبة الفتيات في المهنة ماتزال

 

 الخالصة والنتائج 

دفع التطور االجتماعي واالقتصادي الكبير في ليبيا المرأة للخروج الى سوق العمل ومشاركة الرجل في تحمل معظم 

مناصب، ومما ال يخفى المسؤوليات الخاصة باألسرة، وقد أثبتت المرأة وجودها في مختلف القطاعات، فشغلت بذلك أعلى ال

 على أحد أن هناك تغيير ملحوظ في مراكز المرأة بالمجتمع بسبب التغبر االجتماعي العام.

تعتبر التنمية المستدامة من أهم األهداف التي تسعى كل دول العالم لتحقيقها ألنها تمثل أهم مقومات النمو والتطور 

امة ما لم تتحقق التنمية االقتصادية؛ فقد تبين أن الهندسة بجميع مجاالتها واالستمرارية، وال يمكن أن تتحقق التنمية المستد

لها عالقة كبير في تحقيق التنمية المستدامة من خالل تحقيق النمو االقتصادي والبعد التكنولوجي إضافة إلى تحقيقها البعد 

 البيئي من خالل ابتكار المنتجات.

 ي التنمية المستدامة كانت النقاط التالية:ومن النتائج المتوقعة في مشاركة المرأة ف

 ضرورة رفع الوعي بالفرص المتاحة لتشجيع المزيد من الفتيات على النظر في احتراف الهندسة. 

 .ال يوجد توازن بين الجنسين في مجال الهندسة، حيث ال تزال مهنة حقلية تفصل بين الجنسين 

  بالثقة بالنفس، والقدرة على تنظيم العمل، واتخاذ القرارات عمل المرأة بالمجال الهندسي يقتضي منها التحلي

الصحيحة، والتحلي بمهارات التخطيط الجيد، باإلضافة إلى الشخصية االجتماعية القادرة على كسب ود اآلخرين 

 والتعامل مع أنماط الشخصيات المتنوعة وحب العمل ضمن فريق.
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 التوصيات 

ات الخاصة والتي تهدف الى دعم المرأة المهندسة وتوفير فرص المساواة وتكافؤ توصلت الورقة الى مجموعة من التوصي

الفرص لها وادماج احتياجاتها في مجال العمل مما يوفر السبل المحفزة والداعمة لتطورها المهني في ضوء طاقاتها 

 لتالي:وامكانياتها المهنية وخلق الجو الذي يوفر لها سبل االبداع واالنتاج المثمر، وذلك كا

  ضرورة التدريب والتطوير الذاتي للمهندسات من خالل توفير فرص االلتحاق بالتخصصات الهندسية النوعية

الواعدة للمرأة بما يتوافق مع التطور العلمي والتقني والمهني وتكامل التخصصات االساسية والفرعية مما يمكنها 

 من االستدامة والتنافسية والتميز في المهنة.

 سياسات العامة في المجال من منظور إدماج المرأة، والحرص على مشاركتها في كافة مستويات ومراحل تقييم ال

 العمل.

 .تسليط الضوء على نجاحات المرأة واستدامتها في المجال الهندسي 

 وفرص الهندسية التخصصات في بينهما العادل التوازن وإيجاد والرجل المرأة بين الفرص تكافؤ بمبدأ التوعية 

 اقليمية وعالمية. آفاق نحو واالنطالق والترقي التدريب
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 الملخص:

، نوعاً أو حالة المعوقات التي تواجه قضية المشاركة السياسية للمرأة المرتبطة بالثقافة السائدة في المجتمع لم يعُد الحديث عن

،حيث مثلت جداًل واسعًا علي اعتبار كونها من حاالت الترف الفكري والثقافي،الذي تمارسه وسائل اإلعالم بأنواعها المختلفة

ة،وفي محاولةً منا في مكانها المناسب واالعتراف بدورها المهم في الحياة السياسيأحد التحديات التي تقف أمام وضع المرأة 

والتحديات الثقافية اإلعالمية التي تواجهها؛وباالعتماد علي المنهج لفهم طبيعـة العالقـة بـين المشـاركة السياسـية للمـرأة الليبية 

(،امرأة تسمح 100عينة عشوائية مكونة من ) ة للدراسة تم سحبكأداة رئيسي–االستبانة–الوصفي التحليلي؛ومن خالل استخدام

لهن أعمارهن ومؤهالتهن العلمية بالمشاركة في االنتخابات،كما تسمح لهن وظائفهن بالقيام بالتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة 

الدراسة بعدد من النتائج أهمها في العملية االنتخابية ودور المرأة  في العمل السياسي داخل أماكن عملهن ؛هذا وقد خرجت 

 التالي:

  ما زال هناك ميالً كبيراً من قبل وسائل اإلعالم لتقديم المرأة دون مالمح اجتماعية ثقافية سياسية محددة،حيث يتم

توصيفها من خالل جنسها فقط كامرأة،وأن كل دورها في المجتمع تقديم الرعاية داخل األسرة؛ويعيق هذا التعامل 

 ع المرأة النظر إليها أساساً كصوت انتخابي قادر علي المشاركة في صنع القرار بفعالية ونجاح.اإلعالمي م

  وقد أوصت الدراسة في الختام :بضرورة تشجيع النساء من خالل وسائل اإلعالم على وضع إستراتيجية قابلة للتنفيذ

ً للوصول  ً وثقافيا للتمكين السياسي والمشاركة في صنع القرار لتغيير الصورة النمطية عنها وذلك بدعمها اجتماعيا

 للنساء في دولة ليبيا.

 .تمكين النساء–وسائل اإلعالم –التحديات الثقافية  –المرأة  –المشاركة السياسية الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Talking about the obstacles facing the issue of women’s political participation linked to the 

prevailing culture in society is no longer a kind or a case of intellectual and cultural luxury, 

which is practiced by the media of various types, as it represented a wide controversy as it is 

one of the challenges that stand in front of women’s position in their appropriate place. 

Recognizing their important role in political life, and in an attempt to understand the nature of 

the relationship between Libyan women’s political participation and media cultural challenges; 

Relying on the descriptive analytical method; Through the use of the questionnaire on a random 

sample consisting of (100) women whose ages and educational qualifications allow them to 

participate in the elections, and their jobs allow them to raise awareness and educate the 

importance of women’s political participation in their workplaces; the study came out with a 

number of results, the most important of which are: 

 •There is still a tendency by the media to present women without specific social features, and 

to describe them only through their gender as a woman, and that all their role in society is to 

provide care within the family; This media dealing with women impedes viewing them 

primarily as an electoral vote. 
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In conclusion, it recommended: the need to encourage the media to develop an executable 

strategy to change the stereotyped image of it by supporting it socially, culturally and legally to 

reach the political empowerment of women in Libya. 

 مقدمة:

معياراً كاشفاً لحقيقة الوضع الديمقراطي تُعتبر المشاركة السياسية للمرأة جوهر الديمقراطية وإحدى آلياتها الهامة،كما تمثل 

في أي مجتمع من المجتمعات؛ هذا وتتعدد فرص المشاركة السياسية وقنواتها التي تصلح لكي تضم في برامجها عدد من 

من النساء،ابتداًء من المشاركة في التصويت في االنتخابات وانتهاًء بتقلد المرأة لمنصب سياسي،وتُمثل المشاركة االنتخابية 

خالل الترشح والتصويت أو االشتراك في الحمالت االنتخابية أكثر أشكال المشاركة السياسية اتساعاً، فضال عن عالقتها 

 .بجوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع ككل

رار السياسي للمنطقة هذا وتواجه المرأة العربية تحديات رئيسية في انخراطها في العمل العام،تتراوح مابين عدم االستق

العربية وغياب الشروط والمؤهالت الخاصة بالمهام النيابية لدى المرأة العربية،وتصبح معالجة الوضع الدوني للمرأة أمراً 

في غاية الصعوبة،حيث تقتنع المرأة منذ سنوات عدة بأنها غير قادرة علي النجاح في الوصول إلي مناصب داخل الدولة،وقد 

رها العميق بعدم الفعالية؛األمر الذي نستشعره كنتيجةً واضحة لعمليات التنشئة االجتماعية التي مارستها يرجع ذلك لشعو

الشعوب العربية بشكل ظاهر علي نسائهن،حيث تفرز تلك التنشئة المتأصلة في التقاليد والعرف االجتماعي؛ نظرية تقول 

نةً بالرجل، فتعارض بنفسها أي تغيير يلحق بأدوارها في نطاق بأن شخصية المرأة و قدراتها واستعداداتها محدودة مقار

في نظرها  -ألن أدوراها الهامة –(،وقد يفسر البعض قبول النساء بتلك النمطية المحدودة 2007بوادري،(األسرة أو خارجها

فيعيق فرصتها في تكوين أسرة خاصة بها ويقلل من أهميتها  ونظر أفراد أسرتها، من شأنه أن يصدع النظام االجتماعي ككل

للوصول لمراكز صنع القرار -للمرأة  -وبذلك تظل العوامل التي تعيق تفعيل المشاركة السياسيةأدوراها خارج ذلك اإلطار، 

محدوية االنتساب متجذرة داخل المجتمعات العربية عامةً؛ حيث نالحظ ضعف في مساهمة المرأة في عملية صنع القرار ؛ و

ذات أنشطة محدودة التأثير -فهي في الغالب  تضم أعداد قلية من النساء –أن وجدت  –إلى األحزاب واالتحادات النسائية 

في المجتمع؛ هذا ومن المعروف أنه كلما ضاعفت المرأة نشاطها في المناصب المتاحة؛كلما ساعدت في رفع مستوى التمثيل 

تمعية؛ حول قدرتها وكفاءتها علي االنخراط في المشاركة السياسية هذا وقد أكدت توصيات العديد وبتغيير وجهة النظر المج

من المؤتمرات والندوات العربية وغير العربية على مبادئ هامة بمثابة برنامج عمل لدفع مسيرة حقوق المرأة ضمن اإلطار 

الفعلية في المطالبة بحقوق المرأة عامةً؛ ولكن مع  (،والذي يٌعد نقطة االنطالق1995الدولي الذي طرحه مؤتمر بيكن)

التركيز على خصوصية قضايا المرأة العربية، وبنظرة المجتمع السلبية لعمل المرأة في ميدان السياسية؛نجد أن الجهود 

ة الذكورية العلمية والبحثية ماتزال تسيطر عليها نظرة قاصرة تعوق دورها السياسي في المجتمع،لربما بسبب توسع الثقاف

المسيطرة على الطابع العام ؛ويشمل ذلك أيضاً صورة المرأة عن نفسها؛ التي ال تزال تحمل الشخصية النمطية التقليدية 

التي فُرضت عليها من قبل ثقافة المجتمع المحلي، حيث تقوم بإعادة إنتاجها وسائل اإلعالم بصورة تلقائية)عامر 

قدمها وتدعمها وسائل اإلعالم علي اختالف أنواعها من صحافة وتلفزيون ومواقع (،تلك الثقافة المقيدة التي ت2021،

ً في حيث يمكنها التأثير علي المشاركة -الزمن الحالي  -التواصل االجتماعي العربية؛والتي تًعد من أكثر األبعاد تحديا

ة في  بناء المجتمع وتطوير نظمه؛وعلي السياسية للمرأة وتقلل من نسبة نجاحها في الوصول نحو المراكز الفعالة والمؤثر

توصف أنظمة الحكم في الدول العربية، بالرغم من االختالفات الشكلية بينها، بأنها أنظمة غير ديمقراطية، حيث ال  ذلك

(،حول الحريات السياسية والمدنية في دول العالم إلي أي دولة عربية على أنها حرة؛  Freedom_) Houseيشير تصنيف 

في مجال الحرية -العجز العربي -موازي فإن التقرير األول حول التنمية البشرية العربية جعل من مصطلح وبشكل 

ً واسع االنتشار في العديد من األدبيات،التي تتناول الوضع السياسي في الوطن العربي صندوق ) والديمقراطية مصطلحا

 (.2004، األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة

-ناقض الواضح بين التوصيات التي صدرت من الجهات المسئولة داخل دولنا العربية عن التوصيات رغم من التوعلي ال

ً والتأكيد علي أهمية -األخرى  التي تأتي من دول الخارج ؛بضرورة ضمان منح فرص متساوية للمرأة كالرجل تماما

 ،عليه نجد أنفسناصنع القرار، المساءلة السياسيةمشاركتها الكاملة في هياكل السلطة، القيادة السياسية، التمثيل السياسي، 

تٌعيق مشاركة المرأة للرجل في مجال  التيمن منطلق علمي محايد؛يستلزم فحصاً دقيقا للمؤشرات  -المهتمين بالقضية–نحن 

ضغوطات العمل السياسي، حيث قد يفيد البحث حول هذا الموضوع المهم مالتعرف علي العقبات والتحديات؛وفهم مدي قوة ال

االجتماعية الثقافية وأخرى التي تظهرها وسائل اإلعالم ونظم التنشئة االجتماعية؛مع الحفاظ علي خصوصية المرأة العربية 

ً في بيئة أبوية،بيئة قد تغيب عنها الديمقراطية فيها القيم  -فتطغي  -عالمة والمرأة الليبية بشكل خاص،التي تعيش غالبا

في تقلد بعض المهام  -المرأة–على رأي ودور  -الرجل -لثقافية ،التي تميل إلى تغليب رأي ودوراالجتماعية ونظم التربية ا

والوظائف التي قد يستطيع كالهما النجاح من خاللها وبنسب متساوية؛ وعليه فأن أهم المقترحات التي تبغي الدراسة الحالية 

المشاركة السياسية للمرأة من خالل تمكين النساء أنفسهن  قد تسهم في دعم –استراتيجيات  –الوصول إليها اقتراح وتبني 

من الدفاع عن قضاياهن عبر بناء أو تأسيس شبكات إعالمية غير متحيزة تكون قادرة علي تقديم الدعم السياسي للمرأة في 

 الدول العربية عامة وفي ليبيا علي وجه الخصوص .
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 مشكلة الدراسة :

ً في عملية ترسيخ الديمقراطية االجتماعية من يتبوأ اإلعالم المفتاح األساسي  في العملية االنتخابية باعتباره رافداً أساسيا

جهة،وأداة تنوير وتشكيل للرأي العام تجاه العملية برمتها سواء أكان المتعلق منها بنشـر معلومات عن المرشحين أو بالحث 

لعريقة قد كونت لها نظاما من تلك العالقة وتناغما أصبح فيه والتثقيف االنتخابي،وعلى الرغم من أن تجارب الديمقراطيات ا

المسند اإلعالمي العامل الحاسـم في كسـب األصوات والتأثير في اتجاهات الرأي العام نحو الناخبين، وبالطبع تنشأ من خالل 

ية مختلفة قد يعد النوع تلك األدوار والمسؤوليات صراعات كثيرة ومعقدة حيث نشهد في اآلونة األخيرة تحيزات ديمغراف

( ؛وبالطبع تنشا من تلك األدوار الكثير من 12: 2010االجتماعي أبرزها؛ وهو صراع قديم علي األدوار) المهدي؛القيم ،

االختراقات والالتوازنات في خضم الصراع االنتخابي بين التيارات الكبرى بما يؤثر بدوره في قدرة المرأة علي المشاركة 

شـاركة السياسـية للمـرأة تكـون بتحديـد مواقـع المـرأة في مراكـز القيادة واتخاذ القـرار كمواطنـة تسـعى السياسية ؛فالم

للمشـاركة و إبداء وجهة نظرها واحتياجاتها في العمليــة التنمويــة للمجتمــع، ولكــي تكــون علــى وعــي ومعرفــة بمحتــوى 

 (.2015اتهـا وأسـرتها )المجلس األعلى للمرأة ،القـرارات وآثارهـا عليهـا وعلـى حي

ويُري الباحثين أن تقليص الفرص التي من الممكن أن تحظي بها النساء لصالح الفرص التي تُتاح أمام الرجال من أكثر 

يجابية حيث كان من المفترض أن يتم الدفع بأفضل الشخصيات اإل-في مجتمعنا اليوم  –التحديات التي تصنعها وسائل اإلعالم 

أن مايعيق مشاركة المرأة في العمل السياسي والدفع بها إلي  نحو المشاركة بغض النظر أذا كان المرشح هو رجل أو امرأة؛

في الغالب إلي اتساع الفجوة بين الرجال والنساء في التوظيف  -الباحثين–تقلد المناصب داخل الدولة يرجعه 

المرأة في سوق العمل ضمن مؤسسات الدولة وفق الرؤية التقليدية عند عدد كبير  والتدريب،باإلضافة إلي  تدني حجم نشاطات

من أفراد المجتمع لمفهوم النوع االجتماعي بأنها عاجزة مقارنة مع الرجل في تحمل عبء مسؤولية القرار،وعلي من مالحظتنا 

اجزة الوصول إلى تحقيق الحد األدنى من لوجود نشاط ملموس للحركات النسائية في المجتمع الليبي، إال أنها ما زالت ع

 أهدافها.

التحديات علي اعتبار أنها من أهم ،العوامل)االجتماعية،التعليمية،و الثقافية(وعليه كان من الهام أن يتم التحقق من تأثيرات 

ون في مجال العلوم يؤكد المختصالتي قد تقلل من فرص المشاركة السياسية للمرأة ؛وتأثير وسائل اإلعالم علي كل ذلك،حيث 

االجتماعية واإلنسانية؛ من أن من لديه القـدرة على النجاح هو من يكون رهينة التحـكم في المعلومات وحسن توظيفها وسـهولة 

 (.2004الوصول لها )أبو أصبع ،

كل ذلك ي واإلعالمي ؛فمجتمع المعرفة والمعلومات إذن هو حـالة من االمتياز الفكري والمعرفي والتقـني ومن التقــدم العلم

يتعلق بقدرة وسائل األعالم علي إزالة التفاوت السريع في حجم المعلومات وسرعة  -مشاركة المرأة في السياسة –جعل نجاح 

مت مهمات)رجال اإلعالم من هنا ارتط ؛ابية الناجحة غير المتحيزةالوصول إليها حينما يتعلق األمر بالحمالت االنتخ

بـمفترق طرق حينما يتم التحدث حول مجاالت الحريات السياسية، التشريعات اإلعالمية، -الليبية- (؛في الدولةوقـنواته

على اهتمام المرأة الليبية واألخرى متعلقة بـتوظيف اإلمكانات المادية كتمويل للمشروعات اإلعالمية ومستويات الجمهور

 ظهور على ،أوباسم ـالمفوضية –الناطقين –لمتكلمين ؛حيث أقتصر األداء اإلعالمي على ظهور بعض ابالشئون السياسية

بـعض الشخصيات من مجلس النواب ،وكلها تتحدث عن األخطاء في العملية االنتخابية؛أو تجاربها الشخصية في خوض 

التجربة السياسية ؛ ولم نلحظ وجود أي شخصيات تتحدث عن مشروع قـانون أو معطيات تعديل قانون قد يخدم قضية تمكين 

 دراسات ميدانية تستكشف مؤثرات الوسائللمرأة ودعم حقوقها في المشاركة السياسية ؛ولعل ذلك أبرز الحاجة لوجود ا

اإلعالمية علي اعتبار أنها ذات تأثير كبير شأنه أن تقلل من فرصتها في النجاح في خوض التجربة بكل جيد ومقبول اجتماعيا 

في ضــوء ما سبق تمــت صياغــة مجموعــة مــن المحافظة للمجتمع الليبي ،وال يتعارض مع القالب الثقافي للتركيبية 

 :اإلجابة عن التســاؤل الرئيس التالي إلي الدراسةالتســاؤالت ســعت 

 مـا أبـرز المعوقـات اإلعالمية و الثقافيـة الـتي تقلل من عمليـة المشـاركة السياسـية للمـرأة 

 المختلفـة؟الليبية في المجـاالت 

 والذي اشتقت منه األسئلة الفرعية التالية : 

  وذلك من وجهة نظر هل تشكل الثقافة السائدة في المجتمع  تحدياً حقيقياً يُعيق من المشاركة السياسية للمرأة الليبية

 ؟أفراد عينة الدراسة

 الليبية وذلك من وجهة نظر  للمرأة هل تشكل وسائل اإلعالم في المجتمع تحدياً حقيقاً يُعيق من المشاركة السياسية

 ؟أفراد عينة الدراسة

 أهداف الدراسة :

لم يعُد الحديث عن مشاركة المرأة في الحياة العامة عموماً والحياة السياسية خصوصاً نوعا أو حالة من حاالت الترف الفكري 

إنسانية، اجتماعية واقتصادية تهتم بها وتسعى والثقافي، الذي تمارسه نخًب معينة داخل مجتمعاتنا اليوم،بقدر ما أصبح حاجة 

بغض النظر عن مستوياتهن العلمية والثقافية ؛حيث يحاولن جاهدات المشاركة في بناء مجتمعاتهن  -العربيات-لتلبيتها النساء 

ر الفاعلة في وأن يصبحن جزءاً مهماً تقدمها االقتصادي، االجتماعي، الثقافي والتكنولوجي، فالمرأة أصبحت من أهم العناص

المجتمع وأصبح االهتمام بقضاياها يأخذ أولوية في المجتمع، كونها تشكل نصف أي مجتمع أي نصفه من الناحية الديمغرافية 

 ومن ناحية البناء االجتماعي والقوى أو الموارد البشرية وتحقيقا لكل
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 ذلك هدفت الدراسة الحالية للتحقق من التالي:

  بـين واقع المشـاركة السياسـية للمـرأة الليبية وطبيعة النظم والمؤسسـات الداعمة والمشجعة فهم ـطبيعـة العالقـة

 لها هلي المشاركة السياسية .

  وذلك من وجهة نظر أفراد معرفة عالقة الثقافة السائدة في المجتمع في التأثير علي المشاركة السياسية للمرأة

 عينة الدراسة.

   علي المشاركة السياسية للمرأة والي أي مدي تلعب دور مؤثر علي عملية تمكينها معرفة آثر وسائل اإلعالم

 وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. سياسيا

  التعرف علي اآلليات التي يمكن إتباعها لتمكين المرأة سياسيا وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجة بعض

 ة.القضايا التي تشغل بال المهتمين بحقوق المرأ

 أهمية الدراسة :

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع نفسه ؛ حيث تعد مشاركة المرأة في العملية السياسية ضرورة ملحة ومطلب 

اجتماعي؛حيث يستهدف من خاللها المشاركة النهوض بالمجتمع،كما ترتبط قدرة المرأة علي تمثيل بني جنسها في مختلف 

اعية والسياسية علي التكيف مع أغلب التغيرات والتحوالت االقتصادية واالجتماعية المجاالت االقتصادية واالجتم

والسياسية والثقافية في مجتمعها، كما يتوقف نجاح بدورها السياسي علي التغلب علي التحديات التي يضعها اآلخرون 

ريخي للمجتمع والعالقة المتداخلة بين المرأة أمامها ومن أهمها األدوار التي يتم تحديدها اجتماعياً وثقافيا عبر التطور التا

برصد أهم الوقوف علي أهم المعوقـات والتحديات الـتي تقف أمام عمليـة المشـاركة والرجل وعليه تهتم الدراسة الحالية 

 جـاالت المختلفـة .السياسـية للمـرأة الليبية في الم

 المفاهيم األساسية للدراسة:

تختلــف تعريفاتــه باختــالف المياديــن الــتي يســتخدم فيهــا، فالمشــاركة هــدف ووســيلة، إنهــا  :مصطلــح المشــاركة

هــدف ألن الحيــاة الديمقراطيـة السـليمة ترتكـز علـى اشـتراك المواطنـين في مسـؤوليات التفكـير والعمـل مـن أجـل 

 .المشـاركةمجتمعهـم،وهـي وسـيلة ألنـه عـن طريـق مجـاالت 

يُشـمل مفهـوم المشـاركة في الحيـاة العامة والسياسـية المشـاركة في كل مواقع صنـع القـرار، سـواء : المشاركة السياسية

كان ذلـك مـن مجلـس النـواب أو مجلـس الشـورى، كمـا يشــمل المشــاركة في مؤسســات المجتمــع المــدني نقابــات 

واتحـادات، ويمكـن أن يشـمل مواقـع اإلدارة العليـا والـوزارات، هذا تعتـبر المشـاركة السياسـية هـي وجمعيــات وأنديــة 

 (.14: 2018)الدوي ، المحـك الحقيقـي للمواطنـة بمـا تعنيـه مـن المســاهمة في صنــع القــرار أو في التأثــير علــى صنعــه

ً من خالل مجموعة من المؤشرات وهييمكن تعريف المشاركة ال: المفهوم اإلجرائي )تكون لمواطني الدولة  سياسية إجرائيا

 األصليين، حق المواطن في التصويت، حق المواطن في المشاركة في الوظائف العامة(.

ين هو مشاركة المرأة في األمور المتعلقة بشؤون الدولة، ويرتبط المفهوم ارتباًطا وثيقًا بالتمك:المشاركة السياسية للمرأة

والتنمية، فالتنمية ال تكون إال بمشاركة كل أعضاء المجتمع، والمشاركة تكتسب أهميتها وداللتها بالنسبة للمرأة وقضاياها من 

 .(12: 2019حيث كونها آلية أساسية لتنمية الذات وتنمية الموضوع )المجتمع والواقع االجتماعي(،) جمال، الشاذلي ،

يمكن تعريف المشاركة النسائية إجرائيا من خالل مجموعة من المؤشرات  :السياسية للمرأةالمفهوم اإلجرائي للمشاركة 

 .تكون المشاركة تابعة للتمكين السياسي والمشاركة في صنع القرار -مساهمة المرأة في اتخاذ القرار وهي

 :  مصطلح الثقافة السياسية

العديد من  الثقافةهي مجموعة القيم والمعايير السلوكية المتعلقة باألفراد في عالقتهم مع السلطة السياسية ويتناول مصطلح 

ةالذي يُعد أول من وضع تعريفًا للثقافة بأنها "ذلك " تعريف "إدوارد تايلور البحاث بتعريفات مختلفة لكنها متشابهة نذكر منها:

كما عرفها . فة والعقيدة والفن واألخالق والعادات وأي قدرات اكتسبها اإلنسان كعضو في المجتمع"يتضمن المعر  الكل الذي

"كلباتريك" على أنها "كل ما صنعه عقل اإلنسان من أشياء ومظاهر اجتماعية في بيئته االجتماعية،التي تتطور مع تطور 

والرموز والقيم المحددة الكيفية التي يري بها مجتمع معين  العالقة بين الحاكم والمحكومين، وتعني أيضا منظومة المعتقدات

 .(2021الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور نقالً عن )ماهر؛ الشاذلي وآخرون ،

تتمثل أغلبها في المعوقات التي تواجه قضية المشاركة السياسية للمرأة المرتبطة بالقيم وخصوصا الثقافة التحديات الثقافة: 

في المجتمع ، حيث مثلت جداًل واسعًا، في وضع المرأة في مكانها المناسب واالعتراف بدورها المهم في الحياة السائد 

 .(2019)جمال ؛الشاذلي ،السياسية

ذلك تخضع لعالقات متعددة وعناصر وقيم بذات بـعد اجتماعي ثقافي وهي  عمليةفي األصل effect media: التأثير اإلعالمي

البناء االجتماعي وسياقاته وتفاعالته الرمزية معقدة ومتشعبـة، إلى الحـد الذي اليمكننا في أحيان كثيرة إخضاع مختلفة، ذلك أن 

ظاهرته إلى الدراسة والتقصي والقـياس،كمثل باقي العلوم التي ما تزال تبحث عن تفسـيرات لظاهرات مختلفة في المجتمع 

 (.2010القيم ؛مهدي،)

 :منهج الدراسة وأدواتها 
المشاركة -اعتمدت الدراسة الحالية علي استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك لمالئمته لطبيعة الظاهرة ،حيث تُعد ظاهرة 

ظاهرة اجتماعية ثقافية مركبة،مرتبطة بعدد غير محـدد من العوامل الديمغرافية ،لذا استوجب على الباحثين  -السياسية للمرأة
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ماداً على اآلراء واالستنتاجات التي تمثلت في استجابات أفراد عينة الدراسة علي "االستبانة" السير بالطريقة الوصفية اعت

   المقدمة إليهم؛في محاولة لرصد بعض  النتائج الهامة التي قد تساعدنا في دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في االنتخابات القادمة

 الجانب النظري للدراسة

 أوال : اإلطار النظري

 :المشاركة السياسية للمرأةمفهوم 

تُعتبر المشاركة السياسية قضية من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة،ألنها تتعلق بكافة 

جوانب الحياة فالعمل السياسي ليس مجرد مشاركة في انتخابات ودخول مجالس نيابية، وإنما في اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة 

مناحي الحياة التي تحدد من خاللها مسيرة التنمية الشاملة، وأن تعزيز مساهمة المرأة يندرج بطبيعة الحال ضمن مسؤولية 

الدولة والحكومة والسلطة التشريعية، إضافة إلى األحزاب والمنظمات النقابية والهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني، 

المؤمنة بضرورة االرتقاء بأدوار ووظائف المرأة، وتوسيع مجال المساهمة في الحياة  وكافة القوى الديمقراطية والحداثة

 (.2002السياسية بمفهومها العام والشامل) المحسين 

تُعد المشاركة السياسية من سمات المجتمعات واألنظمة السياسية الحديثة والمتطورة، وتتمثل أهميتها وضرورتها هذا و 

تتولد من عملية التعبئة والتحوالت االجتماعية المرافقة إلجراءات التحديث السياسي والتنمية السياسية باحتواء التشنجات التي 

واالقتصادية، وهو ما يجعل منها عملية شاملة، بمعنى أنها عملية متعددة األبعاد، فال تنحصر أبعادها في حجم الضغط السياسي 

ها وإنما في مدى استجابة النخب السياسية الحاكمة لمشاركة هذه القوى ونطاق عن رغبة القوى االجتماعية المتعددة الساعية إلي

مشاركتها، ومن ثم في القدرات المؤسسية للنظم الالزمة الستيعاب هذه القوى وحفظ االستقرار السياسي وإدامته أيضاً)أحمد 

رار بشكل عام، وفي المجالس التشريعية والتي تعتبر من الدواعم األساسية في رفع نسب التمثيل في مواقع صنع الق(،2015

 بشكل خاص.

 ، ( بأنه يمكـن قيـاس المشـاركة السياسـية للمـرأة مـن خـالل عـدد مـن المؤشـرات مـن أهمها2018وتري )الدوي: 

 الحق في الترشح لالنتخابات بجميع أنواعها  /الحق في التصويت. 

 المجتمع المدني( .الحق في التنظيم )االنتماء لألحزاب ومنظمات 

 الحق في تقلد المناصب السياسية/ الحق في التظاهر واإلضراب واالعتصام. 

 واقع المشاركة السياسية للمرأة العربية :

يعُود تاريخ التمثيل السياسي للمرأة في المنطقة العربية إلى منتصف القرن العشرين، فلبنان منح المرأة الحق في الترشح 

،وجزر 1949،وتلته الجمهورية العربية السورية التي كانت قد منحت المرأة حق التصويت في عام 1952لالنتخابات في عام 

القمر ومصر والصومال ،وبشكل عام اكتسبت المرأة العربية الحق في التصويت والترشح في االنتخابات بشكل تدريجي وفي 

،واإلمارات العربية 2005مرأة حق التصويت في عام بعض الحاالت لم تكتسبه إال في اآلونة األخيرة. ومنحت الكويت ال

،واليوم،يحق للمرأة في المنطقة العربية برمتها حق 2011،والمملكة العربية السعودية في عام  2006المتحدة في عام 

في المائة في  19التصويت والترشح لمنصب منُتخب،ونتيجةً لذلك ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات تدريجيا،إلى 

في المائة،وعلى الرغم من أن المعدل في المنطقة العربية  23المتوسط، ولكنها ال تزال أدنى من المتوسط الدولي الذي يبلغ 

هو أحد أدنى المعدالت في العالم،ال يمكن غض النظر عن التقدم الملحوظ الذي أحرزته المنطقة،السيما فيما يتعلق بنسبة 

لمائة،فقد شهدت غالبية في ا 6والبالغة  ،2004النساء في البرلمانات العربية التي تعدت بمقدار ثالثة أضعاف نسبتهن في عام 

وفي عام  (، 2007و 2010 البلدان في المنطقة العربية زيادة في تمثيل المرأة في مجالس النواب في الفترة بين عامي )

(،امرأة ألول مرة في مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ، في الهيئة االستشارية، أي ما يمثل 30،عينت)) 2013(

 ،وفي الجزائر.) 2016(المقاعد حتى عام في المائة من  20

(،في المائة أي ثالثة أضعاف ما كانت عليه؛ وكانت هذه 32إلى  8هذا وقد ارتفعت نسبة النساء العضوات في البرلمان من )   

 في 26، وقد تراجعت هذه النسبة إلى 2012)النسبة األعلى في المنطقة،وذلك تماشيا مع نظام الحصص الذي وضع في عام) 

،ولكن بما أن الحصص حددت على مستوى الدوائر االنتخابية بداّل عن المستوى الوطني  )2017(المائة في انتخابات عام 

حدثت تقلبات في اإلجمالي الوطني، ووصلت النسبة المئوية لإلناث األعضاء في البرلمان إلى أكثر من الضعف في البحرين 

 7في المائة، وفي الصومال ارتفعت من  21إلى  11غرب تضاعفت هذه النسبة من في المائة، وفي الم 8في المائة إلى  3من 

وكانت الزيادات متواضعة في بلدان أخرى، وتراجعت نسبة النساء األعضاء في البرلمان في جيبوتي  .في المائة 14إلى 

، حيث هبطت نسبة مشاركتها في المائة، كما تراجعت بشكل ملحوظ أكثر في الكويت 13في المائة إلى  14بشكل طفيف من 

في المائة. أما في لبنان فبقيت نسبة البرلمانيات مستقرة ولكن منخفضة، إذ لم تجر أي انتخابات عامة  2في المائة إلى  8من 

خالل هذه الفترة، على عكس صورة الحداثة التي يعكسها البلد في مجال حقوق المرأة وفي قطر المرأة غير ممثلة في مجلس 

في حين تشارك امرأة واحدة في عضوية البرلمان في عمان، وفي اليمن، شاركت امرأة واحدة في البرلمان إال أنها  الشورى،

في المائة،  35، وتحتل السودان المرتبة األولى من حيث تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية العليا بنسبة  2015توفيت في عام 

 وتليها البحرين والصومال.
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  المصدر:

االتحاد البرلماني الدولي إضافة إلى البيانات الصادرة عن الحكومات الوطنية والبعثات الدائمة لدى األمم المتحدة 

 .والمعلومات المتاحة للجمهور

الحياة فكثيراً ما تتسلم المرأة ينبغي إال يتم االكتفاء بتحليل األرقام الرئيسية بل البد من التدقيق في نوعية مشاركة المرأة في 

وزارات "محددة"، ترتبط عادة بدورها في المجتمع مثل التربية أو الصحة أو الشؤون االجتماعية أيفي مجاالت الخدمة العامة، 

 التي يتركز عملها في أطار الشأن العام و ال يتم انتقاءها أو ترشيحها في وزارت ذات أهمية في صنع القرار مثل الداخلية

والشؤون الخارجية أو االقتصاد والتجارة وينطبق ذلك علي القضاء والعدل وقد يعود ذلك لغياب قدرتها علي اعتالء السلم 

 الوظيفي والذي من المفترض أن يسلمها تلقائيا لتقلد المناصب الوزارية أو البرلمانية الحقا.

 : المشاركة السياسية للمرأة والتحديات الثقافية

بليون نسمة، وتمثل عدم المساواة فيما يتعلق بتمتعها بالحقوق  1.2% من فقراء العالم البالغ عددهم 70اليوم نحو  تُمثل النساء

ً  -االقتصادية،واالجتماعي،والثقافية حقيقة مركزية في حياة النساء في كل منطقة من مناطق العالم؛ وهي  -والسياسية أيضا

ويمكن أن يُفضي إنفاذ حقوق المرأة في المشاركة ،األدنى في المجتمعات الذكوريةحقيقة نتجت عن التمييز ضد المرأة ووضعها 

السياسية،في حد ذاته، إلى تحوالً كبيراً، ليس فقط من حيث ضمان الوفاء باحتياجات المرأة ونيل حقوقها بشكل مباشر، ولكن 

جنسين. باختصار، الوفاء بحقوق المرأة االقتصادية، أيضاً من حيث إعادة التشكيل الجذرية لعالقات القوى غير المتساوية بين ال

واالجتماعية، والثقافية، يجب أن يمثل إستراتيجية ذات أولوية في التعامل مع معالجة قضايا المساواة في المشاركة السياسية 

رها على المشاركة وكل ذلك محكوم بالقيم وخصوصا الثقافة السائد في المجتمع وتأثي (،2021)عامر ،التي تعانيها المرأة 

السياسية للمرأة، حيث مثلت قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية جداًل واسعًا، حيث تلعب الثقافة السائد في المجتمع دور 

 (.2021)جمال؛ماهروآخرون ، فعال في التأثير على مشاركة المرأة في الحياة السياسية

ر من الشوائب المتصلة بصورة المرأة ودورها أدى إلى عدم قناعته القيادية الذي علقت به كثي الموروث الثقافيهذا ويعتبر  

والسيما إلى السلطة التشريعية، إذ الزالت النظرة إلى دور المرأة سلبية، وما زال للموروث االجتماعي تأثير في تكوين الرأي 

بنية االجتماعية التقليدية تفضل دعم الرجل عن العام الذي يستغل من قبل التيار االجتماعي المحافظ، ومن المعروف أن هذه ال

 .(2016مؤازرة المرأة دون النظر إلى أهمية وكفاءة أي عوضا منهما )الرواشدة ، العرب 

 منح حق االقتراع البلد

 1952 لبنان

 االقتراع1953التصويت؛   1949 سوريا

 1956 جزر القمر

 1956 مصر

 1956 الصومال

التصويت في االنتخابات البلدية 1957 تونس

 1959االقتراع 

 1961 موريتانيا

 1962 الجزائر

 1963 المغرب

 1964 ليبيا

 1964 السودان

 1970 اليمن

 1989تطيق ألول مرة عام 1974 األردن

 1990 العراق

 1989التصويتـ االقتراع 1964 جيبوتي

 1994 دولة فلسطين

 1997 ُعمان

 1999 قطر

 2002 البحرين

 2005 الكويت

 2006 اإلمارات المتحدة

 2015طبقت ألول مرة في عام 2011 المملكة العربية السعودية
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 المشاركة السياسية للمرأة والتحديات اإلعالمية:

اركة المرأة السياسية لم تخلقه عند الحديث علي وسائل اإلعالم كعقبات تواجه المشاركة السياسية للمرأة، فالوضع المتدني لمش

المعوقات القانونية أو التشريعية بل المعوقات االجتماعية والثقافية واإلعالمية التي كرست دونية المرأة وأضعفت مركزها 

االجتماعي ولم تنصفها عبر الزمن؛فحسب ولكن الخطورة الحقيقة تكُمن في هذا التفكير التبعي السلبي، لذهنيات المجتمع 

لية فليست اآلليات القانونية المحلية أو الجهود الدولية في هذه المجتمعات هي التي تمكن المرأة من تبوء المكانة المناسبة البا

لقدراتها واستعداداتها وقناعاتها، مادامت المرأة ال ترغب في استغالل مواهبها التقريرية ومهاراتها اإلنسانية واإلعالمية في 

المرأة هذه المجتمعات تعيش دوامة  داخل مما يجعل (،2007)بودرهم ، مل السياسي خصوصاتطوير الفكر عموما والع

اجترار الماضي ومآسيه وال تحاول تجاوزه والنظر إلى أبعد منه، وتعيد أصل المشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

 .2018)إلى المرأة، وال ترى فيها عضوا نافعا لجماعته ومجتمعه وأمته)الدوي،

 : تلخصت أهم التحديات اإلعالمية في التاليهذا وقد 

 مضمون وسائل اإلعالم الموجهة للمرأة يدور في أغلبة حول األدوار واالهتمامات التقليدية للمرأة. 

 ضعف وسائل اإلعالم في إبراز المرأة المبدعة والمنتجة في الحياة العامة والحياة السياسية. 

  عالقة المرأة بالرجل على أساس اجتماعي فقط.تحصر وسائل اإلعالم 

 .  دور وسائل اإلعالم السلبي الذي يسهم في تقديم صورة المرأة التقليدية التابعة للرجل المستهلكة ألدوات الزينة

 (.2003والكماليات)أبو هندي،

 ثانيا :الدراسات السابقة :

ي الباحثين أنها قد تفيد في تفسير النتائج التي رصدتها يختص العرض التالي بذكر بعض أهم الدراسات السابقة التي ير

 الدراسة الحالية ومن مايلي :

من خالل واقع مشاركة المرأة األردنية في الحياة العامة" تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على  (،2004دراسة )مقداد ،

ي المشاركة السياسية في المجالس التشريعية من تشخيص نشاطها في التنظيمات واالتحادات القائمة من جهة، وتجربتها ف

جهة أخرى، باستخدام المنهج التاريخي واإلحصائي المقارن لرصد تأثير العوامل االجتماعية والثقافية واإلعالمية علي 

، في حين مشاركة المرأة في االنتخابات ؛ توصلت لنتائج هامة منها : مشاركة النساء ضئيلة على مستويات المناصب القيادية 

% من حجم العضوية، وقد أوصت الدراسة من خالل ما توصلت 30ال تزيد مشاركة المرأة في المقاعد األخرى المختلفة عن 

إليه من نتائج بأن المسؤولية تقع على عاتق المرأة نفسها، فهي ما زالت ال تنتخب جنسها، لذا يجب أن تستفيد من المواقع التي 

ل نظام االنتخاب المعدل "نظام الكوتا"، وذلك للمساعدة في تغيير النظرة المجتمعة للمرأة منحتها لها الحكومة من خال

 .بالمساهمة منها من خالل وجودها في المواقع المختلفة

تناولت حيث  بعنوان: "التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع". (،2007بلول، دراسة)

تحليل واقع تمكين المرأة على صعيد الممارسة والقرارات والمؤتمرات التي عقدت من قِبل األمم المتحدة في الحث الدراسة 

على التمكين السياسي للمرأة،وبينت الدراسة بأن األسباب والمعوقات التي تحول بين المرأة والحياة السياسية ؛تلخصت في 

التي ترسخت في المجتمعات العربية، كذلك المستوى التعليمي للمرأة والذي لم يكن أسباب اجتماعية وثقافية كالعادات والتقاليد 

مساويًا في النسبة بينه وبين الرجال، فضاًل عن المعوقات االقتصادية والتشريعية،هذا وقد نتج عن الدراسة مالحظة التطور 

عليم والصحة دون المشاركة السياسية، ومع بداية الذي حدث في العقود الثالث األخيرة، إذ زادت نسبة مشاركة المرأة في الت

القرن الحالي أدركت الدول أهمية مشاركة المرأة على الصعيد السياسي، ووضع الباحث في نهاية الدراسة استراتيجيات 

 لتعزيز دور مشاركة المرأة العربية سياسيًا.

أكدت هذه الدراسة أن ، ."هة نظر المواطنينالمشاركة السياسية للمرأة السعودية من وج"(،حول2008دراسة العيسى )

هناك مشاركة للمرأة السعودية بدرجة متوسطة على المستويين الرسمي وغير الرسمي، وهناك معوقات تحول دون مشاركتها 

لسياسي والدور ا .بفاعلية من نوع: األهل، والزوج، والموروثات الثقافية واالجتماعية، والتصورات الدينية الخاطئة عن المرأة،

في النهوض بدور المرأة األردنية في المجاالت المختلفة،كما يناقش البحث من خالل المنهجين دور المرأة السعودية في 

 .الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار سواء في المجال السياسي التقليدي أو غير التقليدي

اإلعالم المغربية خالل الحملة االنتخابية الخاصة رصد صورة المرأة في وسائل :الدراسةهدف هذه  ،(2015دراسة األمام )

" وتشمل عينة الدراسة عدد واسعا من وسائل اإلعالم في مجاالت باالستحقاقات )انتخابات مجلس المستشارين/البرلمان(

الم التي الصحافة المكتوبة واإللكترونية، واإلذاعة )العامة والخاصة(، هذا وقد أظهرت نتائج تحليل المضمون لوسائل اإلع

،وهي نسبة 22.2%اعتمدت عليها الباحث : أن تظهر المرأة بكثافة في المرتبة األولى في أخبار المجتمع والمتفرقات بنسبة 

ثم االجتماع والثقافة بالتساوي بنسبة 07.7%،جد عالية، وفي المرتبة الثانية تظهر المرأة في باب السياسة بنسبة ،

،هذه وقد أوصت الدراسة في الختام بتعزيز حضور % 19تمثل في باب االقتصاد سوى  ،وال7.3% ،فالرياضة بنسبة %00.9

المرأة، عدديا ونوعيا،على مستوى الخطوط والسياسات التحريرية لوسائل اإلعالم، ووضع استراتيجيات، وخطط، لتفعيل 

 .ةهذا المطلب، خاصة في فترات النتخابات، باعتبارها فرصة للتوعية بقضايا المرأة عام
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 التعقيب على الدراسات السابقة

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 .توضيح مشكلة الدراسة وصياغة أهدافها بشكل واضح 

 .الولوج إلى اإلطار النظري من خالل تلك الدراسات 

 إظهار بعض الجوانب المتعلقة بالدراسة. 

 أوجه االتفاق مع الدراسات السابقة:

السابقة مع الدراسة الحالية على أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي، وضرورة مشاركتهن للوصول اتفقت معظم الدراسات 

 إلى درجة أكبر من الديمقراطية.

 أوجه االختالف مع الدراسات السابق:

  استخدمت تلك الدراسة مناهج مختلفة كتحليل المضمون الكمي والكيفي مع اعتماد الدراسة الحالية وعلي المنهج

 الوصفي التحليلي والتي سيؤدي بطبيعة الحال إلى دراسة جوانب أخرى لم تكن محل دراسة من قبل.

  انفراد هذه الدراسة بعينة مختلفة عن العينات التي تناولتها الدراسات السابقة، حيث تبين أثر الثقافة المجتمعية على

اإلعالمي "منسقات األعالم " في المؤسسات مما قد المشاركة السياسية للمرأة من وجهة نظر العامالت في المجال 

 يضفي فها حقيقا لطبيعة المشكلة البحثية .

 الجانب التطبيقي للدراسة

 عرض وتفسير النتائج –منهج الدراسة 

 مجتمع الدراسة :
التي تواجهها هدفت الدراسة إلي  رصد أهم التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأهم الصعوبات 

،هذا وقد تكون مجتمع الدراسة من النساء في مختلف الشرائح والوظائف من أهمها :منسقات داخل مجتمعها في الوقت الحاضر

 -األعالم في المدارس/ نساء المجتمع المدني / وبعض السيدات العامالت "موظفات قطاع اإلعالم" داخل المؤسسات المختلفة

 في مدينة بنغازي.

منهج الدراسة : تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستهدف دراسة وتتبع ظاهرة معينة وهي مشاركة المرأة في 

استخدام المنهج من حيث وسائل اإلعالم والثقافة المجتمعية السائدة،وعليه تم   الحياة السياسية وأهم الصعوبات التي تواجهها

الدراسة الحالية وذلك لإلجابة عن تساؤالت وأهداف الدراسة.الوصفي التحليلي باعتباره األنسب لطبيعة   

 : عينة الدراسة

( ،سيدة ليبية ؛بالطريقة المتاحة من مجتمع غير محدود العدد؛وذلك بناًء علي 100تم سحب عينة عشوائية بسيطة تكونت من )

 توفر شرطين أساسين راعين وجودهم في العينة و هما :

 بالمشاركة في العملية االنتخابية بحيث يمتلكن  -ليسانس فيما فوق –تهن العلمية أن تسمح لهن أعمارهن ومؤهال

 القدرة الحقيقة علي دعم غيرهن من النساء سياسياً وثقافياً.

 .أن تسمح لهن وظائفهن بالقيام بالتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة السياسية للمرأة  داخل أماكن عملهن 

 أيضا -خالل االلتقاء بأفراد عينة الدراسة في ورش العمل  والملتقيات والمناشط المختلفة  هذا وقد تم توزيع االستبانة

ا عبر منصات التواصل من خالل توزيع األداة إلكترونيا من خالل التجمعات الخاصة بهن المعلن عنه

 .صالحة للتحليل بعد المراجعة والفرز-(،استمارة 80؛وقد تحصل الباحثين علي عدد)االجتماعي

 صدقها وثباتها: -أداة الدراسة 
تشمل علي عدد من الفقرات التي تم تحكيمها وتعديلها وحذف  –كأداة رئيسية –استبانة  -تحقيقاً ألغراض الدراسة تم إعداد

في صورتها النهائية من  محورين يمثل كل  –االستبانة  –وإضافة بعض الفقرات ؛وبعد االنتهاء من عملية التحكيم ؛ تكونت 

ما أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية، وإذ عرضت على لجنة من المحكمين وعدلت في منه

باستخدام االختبار اإلحصائي كرونباخ ألفا بتطبيقه مرتين على عينة  -ثبات األداة-ضوء اقتراحات اللجنة،تم احتساب معامل 

، وهو (0.77)ينة األساسية، بفاصل زمني )أسبوعين (، وكان معدل الثبات يساوي (، امرأة من أفراد خارج الع40حجمها )

 ي مجال احتساب صدق وثبات األداة.يُعد مقبوال لحد كبير ف

 حيث تم التالي : )SPSS  (تم االعتماد على نظام التحليل اإلحصائي المحوسب :األسلوب اإلحصائي

  الحسابي واالنحراف المعيارياحتساب فقرات االستبانة باستخدام المتوسط. 

 الحكم على أهمية المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات مجاالت أداة الدراسة من خالل المعيار اآلتي 

 3.5 -4.5  ضعيف 1.19 – 2.49من  -متوسط /  2.5-3.49عالي / من- 
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 وصف أداة الدراسة 

 انقسمت أداة الدراسة إلي محورين :

 التحديات الثقافية التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة الليبية من وجهة نظر أفراد عينة : يمثل في المحور األول

 مع حذف فقرتين من قبل المحكمين لهذه االستبانة.–( ،فقرات 8الدراسة وقد تكون من )

 د عينة الدراسة : التحديات اإلعالمية التي تعيق المشاركة السياسية للمرأة الليبية من وجهة نظر أفراالمحور الثاني

 ، فقرات.10)وقد تكون من )

 األول  تحليل وتفسير النتائج المتعلقة بالمحور
من باب الصدق المنهجي في تفسير ومناقشة النتائج في ضوء نتائج الدراسات السابقة نجد أن الفقرات التي حصلت على 

 :يمثلها الجدول التالي التي المشاركة السياسية للمرأة، وهيمتوسطات حسابية عالية تعتبر من أهم التحديات الثقافية التي تواجه 

 ( التحديات الثقافية التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة الليبية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة2جدول )

 العبارات

 من أهم التحديات الثقافية التي تعيق المشاركة السياسية للمرأة التالي :

 

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 

 الترتيب

هناك عالقة وثيقة بين ثقافة المجتمع والسلوك السياسي علي اعتبار أن السلوك  .1

 السياسي وليد الثقافة المجتمعية.

4.27 1.16 2 

 4 0.89 3.98 غياب وجود برامج التوعية التي تهدف إلي التنشئة السياسية للمرأة  في ليبيا .2

والسياسي عامة يعيق وظيفة المرأة االجتماعية والتربوية أن العمل البرلماني خاصة  .3

 حيث سيحرمها من الحصول على فرصتها في الزواج، الحمل، أو رعاية األطفال

4.38 0.89 1 

من أهم المعوقات التي تواجه المرأة هو سوء تمثيل المرأة لذاتها في مناصب القيادة  .4

 البرلمانية .

4.02 0.97 3 

ليبيا من المجتمع باهتمام بدرجة مماثلة لتولي الرجل للمناصب العليا لم تحظَ المرأة في  .5

 أو حتى المشاركة السياسية

3.89 0.88 5 

الثقافة داخل المجتمع تُكتسب قوتها من خالل التنشئة االجتماعية والتي يتم -6

بمقتضاها نقل القيم واألفكار من من جيل إلى آخر فيصعب علينا تحديها والوقوف 

 ضدها

3.85 1.84 7 

يرجع الضعف في ممارسة حق التصويت واالنتخاب للمرأة العتبارات تتعلق بنظرة  .6

 االستهزاء والسخرية لقيمة المشاركة من قبل أفراد المجتمع

3.88 1.36 6 

ضعف المشاركة السياسية للمرأة يرجع لتوجهاتها نحو مهن التعليم والعمل حيث تميل  .7

 تتفق مع طبيعتها النسائية في الغالب لدراسة التخصصات التي

3.23 1.08 8 

 0998 3.9375 المجال ككل

 

 : تحليل النتائج الخاصة بالمحور األول

ً لما أظهرته متوسطاتها الحسابية وانحرافاتها   من خالل عرض الجدول السابق الذي تم فيه عرض وترتيب النتائج تبعا

المعيارية ، نالحظ بأنه قد حازت العبارات " العمل البرلماني خاصة والسياسي عامة يعيق وظيفة المرأة االجتماعية حيث 

"؛ تليها عبارة" هناك عالقة وثيقة بين ثقافة  الحمل، أو رعاية األطفالسيحرمها من الحصول على فرصتها في الزواج، 

من أهم المعوقات التي تواجه المرأة  المجتمع والسلوك السياسي علي أعتبارر أن السلوك السياسي وليد الثقافة المجتمعية"؛

افات معيارية تراوحت هو سوء تمثيل المرأة لذاتها في مناصب القيادة البرلمانية"بمتوسطات حسابية وانحر

"(، في الرتب  1.16) (0.97،بمتوسط حسابي وانحراف معياري )4.02)؛4.27 (؛إلي النسب التالية )0.89؛4.38من)"

األولي المتقدمة ؛يليها في الترتيب العبارات التالية  " غياب وجود برامج التوعية التي تهدف إلي التنشئة السياسية للمرأة  في 

 (،يليها في الترتيب العبارة التي ينص محتواها علي أنه "3.98،0.89حسابي وانحراف معياري تصل إلي )ليبيا"؛ بمتوسط 

،  3.89لم تحَظ المرأة في ليبيا من المجتمع باهتمام بدرجة مماثلة لتولي الرجل للمناصب العليا أو حتى المشاركة السياسية )

التصويت واالنتخاب للمرأة العتبارات تتعلق بنظرة االستهزاء  " يرجع الضعف في ممارسة حق(، وتأتي العبارة  0.88

الثقافة  (، أما العبارة "1.36، 3.88والسخرية لقيمة المشاركة من قبل أفراد المجتمع"،بمتوسط حسابي وانحراف معياري) 

فكار من جيل إلى آخر فيصعب داخل المجتمع تُكتسب قوتها من خالل التنشئة االجتماعية"، والتي يتم بمقتضاها نقل القيم واأل

 (.3.85،1.84علينا تحديها والوقوف ضدها" في الترتيب السابع بمتوسط حسابي وانحراف معياري )

هذا  وقد حلت العبارة " ضعف المشاركة السياسية للمرأة يرجع لتوجهاتها نحو مهن التعليم والعمل حيث تميل في الغالب 

ا النسائية"؛ في الترتيب الثامن واألخير ؛بمتوسط حسابي وانحراف معياري يصل لدراسة التخصصات التي تتفق مع طبيعته

والذي يُعد أقل انخفاضاً في المتوسطات الحسابية السابقة ؛وبشكل عام فقد بلغ المتوسط الحسابي لألداة  (،3.23،1.08إلي )
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مرتفعة لدى عينة الدراسة نحو التحديات  (،وهذا يعني أن هنالك اتفاقاً وبدرجه 1.34، وبانحراف معياري ،) 3.587)ككل)

هذا ما أكدت عليه نتائج بعض الدراسات السابقة والتي اتفقت مع نتائج الليبية، الثقافية التي تعيق من المشاركة السياسية للمرأة

(، 2014، (، ودراسة )مقداد2007(، ودراسة)بلول ،2007التحليل السابق للمحور األول من الدراسة مثل دراسة )العيسي ،

 ويري الباحثين أنه من خالل ماسبق:

  أن هنالك هناك صعوبات وعقبات على المرأة تخطيها إذا ما أرادت خوض غمار العمل السياسي، نذكر من هذه

العقبات عوامل متصلة بالمرأة نفسها ومستوي ثقافتها ووعيها وإدراكها، وعوامل متصلة بالمؤسسة السياسية نفسها، 

 لمجتمع والثقافة السائدة فيه.وعوامل متصلة با

  تعكس وسائل األعالم  دور الرجل بشكل إيجابي على المستويين الكمي والنوعي ويتقلص هذا المنحى في حال

داخل البرامج المخصصة للتوعية -مؤثرة سياسيا واجتماعيا –رجالية –المرأة، حيث يستعين غالبا بشخصيات 

القضايا المرتبطة بصنع القرار وبالعملية االنتخابية، خالفا للمرأة، والتي يتم السياسية والتي يتم فيها مناقشة 

استضافتها في برامج يدور فلكها علي القضايا االجتماعية والمواضيع النسوية فقط ؛ بما يقلل من دورها في التعبئة 

 .للمشاركة في العملية السياسية

 تحليل وتفسير النتائج المتعلقة بالمحور الثاني
من باب الصدق المنهجي في تفسير ومناقشة النتائج في ضوء نتائج الدراسات السابقة نجد أن الفقرات التي حصلت على 

التي يمثلها الجدول  متوسطات حسابية عالية تعتبر من أهم التحديات اإلعالمية التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة، وهي

 :التالي

 تي تعيق المشاركة السياسية للمرأة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة( التحديات اإلعالمية ال3جدول )

 العبارات

 من أهم التحديات اإلعالمية التي تعيق المشاركة السياسية للمرأة التالي :

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

المختلفة عدم التكافؤ الفرص بين المرشحين المتنافسين في الوسائل اإلعالمية  .1

 كالبرامج  والصحف ومواقع التواصل االجتماعي للقيام بالدعاية االنتخابية للنساء

3.65 1.68 10 

ال تسهم وسائل اإلعالم في مناقشة مواد ونصوص التشريعات والقوانين الداعمة  .2

 لمشاركتهن في العملية السياسية.

3.89 1.52 8 

قبل وسائل اإلعالم واحتكار الرجال استمرر النظرة الدونية لمشاركة المرأة من  .3

 . لممارسة السياسية في المجتمع

3.96 1.12 7 

عدم حصول من يترشحن من النساء في االنتخابات على التدريب الكافي عن الكيفية  .4

 التي تمكنهن من المشاركة في الحمالت اإلعالمية االنتخابية.

4.28 1.04 2 

تناول برامج داعمة لمشاركة النساء في النقص الواضح في قدرة اإلعالميات في  .5

 ممارسة العمل السياسي ومنافسة الرجل في هذا المجال.

4.44 1.86 1 

السيما تلك التنظيمات  -للوسائل اإلعالمية -ضعف استخدام تنظيمات المجتمع المدني .6

 المعنية بقضايا المرأة عموما ،وبمشاركتها في الحياة السياسية.

4.05 1.08 5 

الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم ودور المرأة في المشاركة فهم للعالقة بين ال يوجد  .7

 .في االنتخابـات وقدرتها علي تغير الرأي العام

3.4 1.5 6 

البرامج االجتماعي المرئية والمسموعة  المعنية بالمرأة ال تدعم مشاركتها في  .8

 العملية السياسة

4.11 1.14 4 

للمرأة في اإلعالم سبًبا كافًيا في إنكار أدوارهن اإليجابية غياب المشاركة السياسية  .9

 في المجتمع

3.74 0.91 9 

في وسائل اإلعالم على  ال ترتكز حمالتهن المشاركات في العملية االنتخابيةالنساء  .10

 المواطنة والمجتمع والتغيير والمستقبل

4.23 1.22 3 

 1.29 3.549 المجال ككل

 المحور الثاني  : تحليل وتفسير النتائج علي
من خالل عرض الجدول السابق الذي تم فيه عرض وترتيب النتائج تبعاً لما أظهرته متوسطاتها الحسابية وانحرافاتها المعيارية 

، نالحظ بأنه قد حازت العبارات " النقص الواضح في قدرة اإلعالميات في تناول برامج داعمة لمشاركة النساء في ممارسة 

(، تليها العبارة" عدم حصول من يترشحن 4.44،1.86ومنافسة الرجل في هذا المجال" بمتوسط حسابي ") العمل السياسي

من النساء في االنتخابات على التدريب الكافي عن الكيفية التي تمكنهن من المشاركة في الحمالت اإلعالمية االنتخابية" 

ال ترتكز  المشاركات في العملية االنتخابية(، والعبارة التي ينص محتواها علي " أن النساء 1.04، 4.28بمتوسط حسابي )

( ،بترتيب متقدمة ،تليها في الترتيب 4.23،1.22" )في وسائل اإلعالم على المواطنة والمجتمع والتغيير والمستقبل حمالتهن
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البرامج االجتماعي  يالت إفراد عينة الدراسة وهي "العبارات التي جاءت في المتوسط من حيث األهمية  بناء علي تفض

(، والعبارة التي نص محتواها علي 4.11،1.14المرئية والمسموعة  المعنية بالمرأة ال تدعم مشاركتها في العملية السياسة")

المرأة عموما قد  السيما تلك التنظيمات المعنية بقضايا -للوسائل اإلعالمية -" أن ضعف استخدام تنظيمات المجتمع المدني

(، أما عن العبارة ،" في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي وانحراف 4.11،1.14يعيق قدرتها علي المشاركة السياسية ")

الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم ودور المرأة في المشاركة (، والعبارة التالية " ال يوجد فهم للعالقة بين 4.05،1.08معياري )

(، تليها العبارة " استمرر النظرة الدونية لمشاركة المرأة من قبل 3.4،1.5")قدرتها علي تغير الرأي العامفي االنتخابـات و

(،"في الترتيب التالي من حيث 3.96،1.12"أما عن الجملة ) وسائل اإلعالم واحتكار الرجال لممارسة السياسية في المجتمع

، ال تسهم وسائل اإلعالم في مناقشة مواد ونصوص التشريعات والقوانين تقديرات األهمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 

 (.3.96،1.12الداعمة لمشاركتهن في العملية السياسية")

أما عن  العبارة " ال تسهم وسائل اإلعالم في مناقشة مواد ونصوص التشريعات والقوانين الداعمة لمشاركتهن في العملية 

(، وفي الرتب األخيرة العبارتين " غياب المشاركة السياسية للمرأة في اإلعالم سببًا 1.25،،3.89السياسية."بمتوسط حسابي )

(،" عدم التكافؤ الفرص بين المرشحين المتنافسين في الوسائل 3.74،0.94كافيًا في إنكار أدوارهن اإليجابية في المجتمع")

(، وفي 3.65،1.68للقيام بالدعاية االنتخابية للنساء") اإلعالمية المختلفة كالبرامج  والصحف ومواقع التواصل االجتماعي

 سياق العقبات ال بد من التوقف عند بعض النقاط األساسية ومنها مايلي :

  ما زال هناك ميل من قبل وسائل اإلعالم لتقديم المرأة دون مالمح اجتماعية محددة، وتوصيفها من خالل جنسها

تقديم الرعاية داخل األسرة ؛ويعيق هذا التعامل اإلعالمي مع المرأة النظر فقط كامرأة، وأن كل دورها في المجتمع 

( ، ودراسة 2015إليها أساسا كصوت انتخابي، وقد اتفقت هذه النتيجة مع النتيجة التي أظهرتها دراسة ) اإلمام ،

 (.2014)مقداد ،

 نتخابات، سواء كان ذلك قبل عملية الترشح تتنوع التحديات التي توجهها وسائل اإلعالم أمام النساء المشاركات في اال

أو أثنائها، أو بعد االنتخابات لمن يتمكن من الفوز في االنتخابات، وقد أوضحت المبحوثات من عينة الدراسة أن 

هناك العديد من الصعوبات التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للمرأة ، سواء تلك التي واجهنها من خالل تجربتهن 

وفقا لما ذكرته  -من معرفتهن بطبيعة الواقع االجتماعي والسياسي لمشاركة المرأة في االنتخابات  الشخصية ،أو

فقد حظيت الصعوبات الثقافية واإلعالمية بأهمية نسبية وتركيز المرشحات مقارنة بغيرها من  -المبحوثات 

 .الصعوبات

 الم في تحقيق ذلك مقدم من الباحثيننموذج مقترح لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة ودور وسائل اإلع

 الحاجة إلي صياغة التصور المقترح :

إال أن جميعها تتفق على أن مشاركة المرأة ووجودها  –وعلى الرغم من اختالف وجهات النظر  –بناًء على ما تقدم       

طالبة باإلصالح والشراكة المجتمعية داخل المجتمع  يساهم في إنجاح العملية السياسية، لهذا جاءت الحمالت االنتخابية الم

التي يتبناها اإلعالم العالمي  اليوم، بالمطالبة بمساهمة النساء والدفع بهن نحو الصفوف األولي ؛وقد نشهد تطابقاً كبيراً بينها 

علي ضغوطات  وبين الحمالت االنتخابية في الدول العربية،  والتي لم تأت نتيجة امالءات داخلية محلية،ولكنها كانت بناءً 

السياسات الخارجية؛ والتضخم الثقافي واالنفتاح أال محدود نحو اآلخر ؛ مع نجاح بعض المحاوالت داخل المجتمع الليبي؛ 

منذ عقود بتباع سياسات واضحة للشراكة المجتمعية دفعت بالمرأة قدماً، ولتكن من أوائل الدول إقليمياً بدعم قدرات ومشاركات 

من ذلك لم تكن األصوات المطالبة  بالمساواة والديمقراطية؛ ذات  منهجية فعالة وقادرة علي التغير؛ فقد  النساء، وعلي الرغم

انخفضت وبشدة مشاركات النساء في العمل السياسي ، وعليه نأمل من خالل هذا المقترح تبرير الحاجة القصوى لرسم سياسية 

 قتد بها في الكثير من دول المنطقة.فعالة ورشيدة لكي تصبح المرأة في ليبيا نموذجاً يُ 

 :الهدف من النموذج المقترح

        للوقوف على الواقع السياسي للمرأة الليبية ال بد من تحليل جانبين أساسيين : يتمثل األول المعوقات التي تحد

 من قدرتها علي األداء بمثل هذا الدور .

  المرأة من خالل التعرف على مهاراتها وقدرتها ومهاراتها وذلك والثاني يختص بتقديم إستراتجية محكمة تفعل دور

للوقوف علي مدى سعيها في الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، كالنشاطات من خالل مسيرة الحركات والمنظمات 

 النسائية، ومعرفة موقعها في كل من المجال السياسي التقليدي وغير التقليدي

 وعليه تم تقديم النموذج المقترح التالي لتعزيز دور المرأة تحقيقا لما يلي : مرأةتعزيز فرص المشاركة السياسية لل 

 النظر إلي وسائل اإلعالم كآلية دعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة. 

  ، تأتي آليات المعالجة من نفس طبيعة ومصادر المعوقات والتحديات، وعليه فاآلليات العالجية تتضمن آليات سياسية

اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، قانونية ، إعالمية إدارية ومعالجة خصوصية المرأة العربية من حيث تحويلها إلى طاقة 

 إيجابية تخدم قضايا المرأة.
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 أقره القانون الدولي حيث أوصي: اتفاقاً مع ما

  بأنه من واجب الدول تجاه مواطنيها ضمان ممارسة المرأة لكامل حقوق اإلنسان بالتساوي مع الرجل دون تمييز

 مهما كان شكله ومصدره. 

 :تتضمن هذه المرتكزات التشريعية العالمية، اإلقليمية والمحلية، حقوقا سياسية أهمها ما يلي 

 - الحق في المساواة وعدم التمييز 

 - ركة في الحياة العامة والسياسيةالحق في المشا 

 - ، (.2018الحق في إدارة الشؤون العامة )بودرهم 

 والجدول التالي يوضح اإلستراتجية في شكل فقرات متقاربة قد تسهم في  إن وصول المرأة إلى مواقع السلطة وصنع القرار.

 ( دور وسائل اإلعالم في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة4جدول)

الخطاب اإلعالمي والتركيز علي قضية المرأة بأنها قضية  تبسيط لغة

 مجتمعية وليست خاصة بفئة معينة.

تغيير الصورة الذهنية النمطية عن المرأة بأنها ليس لديها القدرة   محاولة

 عن المشاركة بفعالية في الحياة السياسية

تسليط الضوء من خالل وسائل اإلعالم المختلفة 

من القيادات النسائية في علي النماذج الناجحة 

 ومراكز صنع القرار  المناصب السياسية

بث البرامج المفيدة في وسائل اإلعالم التي تمكن المرأة من ممارسة 

 دورها في الحياة السياسية، كدور متغير ومتجدد وفاعل

دعم وتمويل الحمالت االنتخابية من قبل سيدات 

التي اإلعمال سيكون حافز لغيرهن من النساء 

 تطمح في الوصول للمناصب القيادية

التركيز إعالميا علي أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعد من أهم 

 .دعائم الديمقراطية

 

تغيير الصورة الذهنية النمطية عن المرأة   محاولة

بأنها ليس لديها القدرة عن المشاركة بفعالية في 

 الحياة السياسية

م في تشكيل المدركات السياسية للمرأة من خالل كما تسهم وسائل اإلعال

تزويدها بالمعلومات عن الشؤون والقضايا السياسية، بل وتركيز إدراك 

 ووعي المرأة في المجتمع بأهمية هذه القضايا السياسية

التركيز إعالميا علي أن مشاركة المرأة في الحياة 

 السياسية تعد من أهم دعائم الديمقراطية

تعزيز فرص المشاركة السياسية للمرأة مع تقليل  التركيز علي

 الضغوطات االجتماعية والثقافية .

من المهم أن تتم اإلشارة إلى أخطاء العمليات االنتخابية السابقة 

والتطرق إلى عيوبها ومزالقها ، تعطي للمتلقـي بمصداقية الرسالة ، 

 .ومن ثم الثقة في شجاعة ومسؤولية وسائل اإلعالم

اإلعالمية المتقنة والتي تبرز دور المرأة الصناعة 

في المناص فرض وتطبيق قوانين ودساتير مدنية 

ومتحضرة ترمي إلي تحسين أوضاع المرأة 

 وتحقيق بين الجنسين ب السياسية .

استثمار وسائل اإلعالم التقليدي ودمجها مع وسائل التواصل االجتماعي 

 .ار بأن تكون المشاركةإلصدار وثيقة لمطالبة الحكومة وأصحاب القر

تبسيط لغة الخطاب اإلعالمي والتركيز علي 

قضية المرأة بأنها قضية مجتمعية وليست خاصة 

 بفئة معينة.

 

 الخالصة :

  تعتبر قضية المشاركة السياسية من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ألنها تتعلق

فالعمل السياسي ليس مجرد مشاركة في انتخابات ودخول مجالس نيابية، وإنما في اتخاذ القرارات بكافة جوانب الحياة 

؛وأن استخدام اإلعالم كآلية لدعم وتعزيز المتعلقة بكافة مناحي الحياة التي تحدد من خاللها مسيرة التنمية الشاملة

ق المرأة، ومن ثم توسيع خياراتها وتمكينها من المشاركة السياسية للمرأة ؛يسهم في تكوين النظرة المتكاملة لحقو

 المشاركة سياسياً وتنموياً، مما يؤدي في النهاية إلي االرتقاء والنهوض بالمجتمع في كافة المجاالت.

  أن تعزيز مساهمة المرأة يندرج بطبيعة الحال ضمن مسؤولية الدولة والحكومة والسلطة التشريعية، إضافة إلى

النقابية والهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني، وكافة القوى الديمقراطية والحداثة المؤمنة األحزاب والمنظمات 

 .بضرورة االرتقاء بأدوار ووظائف المرأة، وتوسيع مجال المساهمة في الحياة السياسية بمفهومها العام والشامل

 طنة السياسية واالجتماعية والعربية، وفي على الرغم من حصول المرأة في معظم األقطار العربية على حقوق الموا

مقدمتها حق االنتخاب والترشيح والمساواة أمام القانون، وإتاحة الفرص أمامها في التعليم وفي تقلد المناصب العامة، 

والمواقع دون الوزارية، ومشاركتها في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، إال أن  وتسلم الحقائب الوزارية

 وعليه البد : ركتها ما زالت ضعيفة وأقل من الدور الذي يمكن أن تؤديهمشا

  إعطاءها الفرص في تقلد الوظائف والمناصب دون استثناء أو تمييز، حيث تمتلك النساء القدرة علي أن تفرض نفسها

ة ضغط هائلة غير وهن بذلك يعتبرن قوعلى كل المستويات وفي كل االتجاهات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية 

جعل كل من االنتخابات المحلية والوطنية حرة ونزيهة لضمان نجاح المرأة في بتحقيق ذاتها  مفعلة ولعله البد من

 وخدمة مجتمعها .
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 المقترحات

وتقاليد أن العوامل التي تعيق تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الليبية للوصول لمراكز صنع القرار ما زالت متجذرة، في قيم 

 المجتمع وفي أفكاره وتوجهات أفراده ؛وأن مساهمة المرأة في النجاح في المشاركة السياسية وعليه البد أن نقترح التالي :

على الرغم من محدودية المشاركة في –التفعيل من خالل االنتساب إلى االتحادات والتنظيمات النسائية والتي باتت ملحوظة  -1

 الدواعم األساسية في رفع نسب التمثيل في مواقع صنع القرار بشكل عام. األحزاب التي تعتبر من

بشكل -من المهم أن يتم دعم مشاركة المرأة في  البرامج اإلعالمية المسموعة والمرئية وفي مواقع التواصل االجتماعي  -2

د لرفع نسبة التمثيل والمشاركة وقد تظهر السياسات الحكومية توجها كبيراً في دعم جهود المرأة وعلى كافة الصع -خاص

السياسية، حيث أن تعديل قانون االنتخاب وذلك بإدخال نظام "الكوتا" وسياسة التعيين يعتبر مثال في النهوض لمواجهة العوامل 

 .االجتماعية والثقافية واإلعالمية

 التوصيات

 في الختام توصي الدراسة بالتحقق من التالي :

تعتبر  تصحيح النظرة التقليدية تجاه المرأة مع إتاحة المجال لتضمينها في البرامج اإلعالمية، حيث البد لنا من العمل علي  -1

النظرة المتكاملة لحقوق المرأة هي المدخل الصحيح واألفضل نحو توسيع خياراتها وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية، 

 .أساسية لالرتقاء والنهوض بالمجتمع بشكل عام وذلك باعتبار أن تنمية المرأة واالرتقاء بها دعامة

تشجيع  وسائل اإلعالم على وضع إستراتيجية قابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق العدالة والمساواة المبنية على توعية المجتمع  -2

نونياً للوصول للتمكين بأهمية مشاركة المرأة بالعمل السياسي وتغيير الصورة النمطية عنها وذلك بدعمها اجتماعياً وثقافياً وقا

 السياسي للنساء في ليبيا.

ترسيخ مبداء عام يوضح بأن االنتخابات ال تشكل وحدها الديمقراطية، ولكن الذي نفتقر إليه هو ثقافة الديمقراطية، وهي  -3

وكذلك عن الثقافة التي يجب أن نسعى من أجل ترسيخها في المجتمع عن طريق مؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية، 

 النزيهة.طريق وسائل اإلعالم 

 المراجع

 .4(.االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة ، دار أرام ،عمان : األردن ،ط2004أبو أصبع ، خليل.) -1

(.المشاركة السياسية للمرأة في التجربة الديمقراطية الجزائرية. أطروحة مقدمة لنيل 2011-2010بودرهم، فاطمة.) -2
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 الملخص:

ن العديد من النساء والفتيات في المجتمعات العربية تواجه العديد من أإال  ي والبحث العلميعلى الرغم من التقدم التكنولوج

الدخول في العديد من المجاالت على وجه العموم والمجاالت العلمية ومجال الهندسة على جه العقبات عند محاولتهن 

الخصوص. تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد التحديات التكنولوجيا و التحديات التشريعية وغيرها من التحديات والعقبات 

في توزيع الفرص بن المرأة والرجل ليس فقط في  التي تقف امام المرأة العربية ، كما تلقي الضوء على عدم العدالة

المجتمعات  العربية ، ولكن الغربية ايضاً ؛فقد أشارت الدراسة إلى أن  المرأة في الواليات المتحدة االمريكية قد شغلت عدداً 

تفوقاً في االلتحاق من المناصب اقل من الرجال ،و قد أشارت الدراسة إلى أنه في مجال الهندسة قد حققت  المرأة  العربية 

بكليات الهندسة واكمال دراستهن في مجاالت الهندسة المختلفة مقارنة بمثيالتها في الواليات المتحدة األمريكية ،باإلضافة 

إلى ايضاح أسباب هيمنة الرجال  على الهندسة المعمارية ،وقد أشارت الدراسة إلى تميز النساء والفتيات العربيات في 

اإلضافة إلى زيادة عدد النساء والفتيات العربيات الملتحقات بالتعليم العالي والمشاركات في مجاالت البحث مجال الهندسة ،ب

 العلمي.

 المرأة العربية، المرأة في مجال الهندسة، العقبات التي تواجه المرأة، التكنولوجيا. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
Despite technological and scientific advancements, many Arab women and girls encounter 

numerous difficulties while attempting to enter a variety of industries, including science and 

engineering in particular. This research paper aims to identify technological, legislative, and 

other challenges and obstacles that stand before Arab women, and shed light on the inequality 

in the distribution of opportunities between women and men, not only in Arab societies, but 

also in Western societies; the study indicated that women in The United States of America has 

occupied fewer positions than men, and the study indicated that in the field of engineering, 

Arab women have achieved superiority in enrolling in engineering colleges and completing 

their studies in various fields of engineering compared to their counterparts in the United 

States of America, in addition to clarifying the reasons for men’s dominance over 

Architecture, and the study indicated the excellence of Arab women and girls in the field of 

engineering, in addition to the increase in the number of Arab women and girls enrolled in 

higher education and participating in scientific research. 
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 المقدمة 

يومنا هذا تحوالً عظيماً بعد االعتماد على الزراعة والصناعة لقد شهدت البشرية منذ الربع األخير من القرن العشرين وحتى 

 مختلف المجاالتتمثل ذلك بظهور ثورة العلوم المعتمدة على التقنية الفائقة التطور في ، حيث كمصدر أساسي لتسيير حياتها

ً على التطور اإل ةبسبب التطور التقني الباهر لعلوم الحاسوب المرتكز شبكة المعلومات في تطور اللكتروني وأساسا

العلوم و  تفرضحيث  ،كافة األصعدة فيالعالم إلى قرية صغيرة سهلة التواصل والتبادل المعرفي  حولتواالتصاالت التي 

تنطبق عليها صفات المرأة العصرية بما لاة المرأة العاملة بشكل خاص حي وعلى واقع التنمية بشكل عام  اهالتكنولوجيا نفس

 العولمة ومتطلبات سوق العمل. وكب تسارع الثورة التكنولوجية من مميزات لتواتحتويه هذه الكلمة 

أصبحت لها بالغ األثر في نمط التي االلكترونيات الرقمية واالنترنت، وإن الثورة التكنولوجية، وباألخص ثورة االتصاالت، 

ات التي تحدث في عصرنا مع التغيير والتكيف التأقلممن أجل عامل السرعة  تيم اإلنسان وتربيته وتدريبه وفرضتعل

نتيجتها برزت اإلنتاجية التي ومن أهم العوامل المؤشرة على نجاح العملية االقتصادية الحالي، باإلضافة إلى اعتبارها 

يث سرعان ما يجد نفسه على المجتمع وكذلك اإلنسان الذي ال يسعى إلى مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي حلحتمية ا

 االقتصاد الجديد والمساهمة فيه.في ج لولوان عاجزاً ع

المجاالت وخاصة مجال شتى يرات والتطورات العالمية في ن المرأة العربية بشكل عام حريصة على مواكبة التغفنجد أ

العلوم ويقع على عاتق المجتمع قبل التخطيط لخوض المرأة العربية لمجال الهندسة  حيث ،الهندسة والعلوم والتكنولوجيا

من جزء من  هاتحرير من خالل  ،تساعدها على القيام بنشاط إبداعي فعالل الحياةظروف لها والتكنولوجيا أن يسهل 

باإلضافة الحديث عن ارتفاع أو انخفاض مردود النساء البحثي والتطبيقي  يمكنعندها ، وداخل المجتمع متنوعةواجباتها ال

 (44، 2006ي مقارنة بالرجال. )رخصانة، فريال ،نشاطها اإلبداعي واقتدارها المهن إلى 

 إشكالية البحث

لخوض وخاصة عندما تتجه  ،الت عند خوضها المجاالت المختلفةتواجه العديد من التحديات والمشكاليوم إن المرأة العربية 

االخيرة قد  سة في اآلونةداد النساء العربيات الالتي اتجهن نحو مجال الهندأعوعلى الرغم من ذلك نجد أن  ،مجال الهندسة

ن العديد من المنظمات و الهيئات في الدول العربية وغير العربية اتجهت نحو تذليل الصعاب أكما  ،أصبح في تزايد مستمر

فنالحظ  ،بوجه  خاصعام وفي مجال الهندسة  خولهن في المجاالت العلمية بوجه  التي تواجه النساء والفتيات العربيات عن د

مما أدى إلى خوضهن العديد من المجاالت  ؛إلبداع والتمييزر إيجابي على سعيهن نحو اأثمما كان له  اوعي النساء قد نم أن

 . المتتالية تميزهن وتحقيقهن للعديد من النجاحات، وأيضاً ومنها الهندسة 

 

 أهداف الدراسة 

 تهدف الدراسة إلى ما يلي:

 جه المرأة العربية.تحديد التحديات التكنولوجيا التي توا -1

 تحديد التحديات التي تواجه المرأة العربية في التنمية. -2

 الضوء على دور المرأة العربية وتميزها في مجال الهندسة. تسليط -3

 تحديد التحديات التي تواجه المرأة العربية في مجال الهندسة.  -4

 

 فرضيات الدراسة 

 تتجه الدراسة نحو التحقق من صحة الفروض اآلتية:

 العربية.هناك العديد من التحديات التكنولوجية التي تواجه المرأة  -1

 هناك العديد من العقبات والصعاب التي تقف بين المرأة العربية والتنمية. -2

 ارتفاع معدالت مشاركة المرأة العربية والغربية في مجال الهندسة. -3

 

 تاريخ المرأة في الهندسة

بمرور و بمعدالت أقل من الرجال في كل من برامج كلية العلوم والهندسة ومهنها. شغلت المرأة في الواليات المتحدة أماكن

الوقت، أدى هذا النمط إلى وجود عدد أكبر بكثير من المهندسين المحترفين الذكور مقارنة بالنساء، باإلضافة إلى ذلك، أدى 

هذا التفاوت إلى اعتبار الوظائف في مجال التعليم والتاريخ واللغة اإلنجليزية والعلوم اإلنسانية وما شابه ذلك مهنًا ومجاالت 

بعض المنظرين النسويين إلى أن هذه العوامل االجتماعية والتاريخية أدامت المعدالت  ث أشارحي«. أنثوية»دراسة 

تفسيرات ووجهات نظر عديدة لشرح معدالت مشاركة ُطرحت كما المنخفضة لمشاركة المرأة في الهندسة بمرور الوقت. 

دم اهتمام المرأة بالعلوم والهندسة، وعدم قدرتها المعتقدات المتعلقة بععلى هذه التفسيرات  واشتملتالمرأة في هذا المجال، 

 العوامل البيئية في طفولتها التي تثنيها عن االنخراط في ميادين العلوم والهندسة.، كذلك الفيزيولوجية على النجاح كمهندسة

ً  تلعب التصورات السلبية للمهندسات دوراً  ومن الممكن أن   لمجال.في تفسير أعدادهن المنخفضة داخل ا رئيسيا
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 إحصاءات وبيانات 

ً على معدالت تخرج جامعي أعلى مقارنة بالرجال، ومع ذلك يتفوق  ً لمؤسسة العلوم الوطنية، تحصل النساء عموما وفقا

 1989الرجال على النساء بشكل غير متناسب في عدد شهادات العلوم والهندسة التي يجري الحصول عليها بين عامي 

% 19.6% و17المئوية التقريبية للنساء الالتي حصلن على درجة البكالوريوس في مجال للهندسة ، كانت النسب 2008و

 1989% في عام 10على التوالي، أما الزيادة في النسبة المئوية لصناعة علوم الكمبيوتر كانت أكبر، إذ ارتفعت من نحو 

 .2008% في عام 21إلى 

أصول إفريقية ومن أصل أسباني، ومن األمريكيين األصليين(، ارتفعت نسب فيما يتعلق بنساء األقليات )األمريكيات من 

. وكانت النسب 2008% في عام 12إلى  1989% في عام 7الحاصالت على شهادة البكالوريوس في الهندسة من حوالي 

% خالل هذه 1ادت المئوية لنساء األقليات الحاصالت على درجة الدكتوراه في الهندسة أقل من ذلك بكثير، إذ بالكاد ز

الفترة. أظهرت النساء اآلسيويات الحاصالت على درجة البكالوريوس في الهندسة نسبة أقل خالل هذه الفترة الزمنية، من 

فكانت مطابقة تقريبًا لنسب  2008إلى  1989%. أما نسب الحاصالت على درجة الدكتوراه من عام 5% إلى 2.5نحو 

 نساء األقليات.

مهندسة في جميع  192.900، كان هناك ما يقرب من 2004وطنية للمهندسين األمريكية المحترفين في عام وفقًا للجمعية ال

ً مهندسات برمجيات ) 1.515.000أنحاء البالد، مقارنة بأكثر من  (. 62.900مهندس. من هؤالء النساء كان ثلثهن تقريبا

% مقابل 7%( والهندسة الكيميائية )4% مقابل 9البيئية ) شغلت النساء أيضاً وظائف بمعدالت أعلى من الرجال في الهندسة

%( والهندسة الكهربائية 17% مقابل8%(. ومع ذلك كان احتمال توظيفهن أقل من الرجال في الهندسة الميكانيكية )4

 %(.18% مقابل 12)

ا، في حين شّكلن واحداً من عامً  25، شّكلت النساء ما يقرب من ربع جميع المهندسين الذين تقل أعمارهم عن 1999في عام 

عاماً. يُعزى هذا التفاوت في العمر إلى انخراط النساء البارز في الهندسة خالل العقود القليلة  49عشرين ممن تجاوزوا سن 

% من طالب 17-%16الماضية، فوفقًا لجمعية المهندسات األمريكية شّكلت النساء واألقليات األخرى ما يقرب من 

ً )نحو 20كان  2003، عالوة على ذلك في عام 2003إلى  1990في الهندسة من  الدراسات العليا ألفًا( من  12% تقريبا

 ألفًا(.  49% تقريبًا من الرجال )نحو 80المهندسين الجدد من النساء مقارنة مع 

معهد -2تقني، معهد جورجيا ال-1وفقًا للجمعية األمريكية للتعليم الهندسي، فإن أفضل كليات تخّرج المهندسات هي:

جامعة والية -6جامعة إلينوي في إربانا شامبين، -5جامعة بيردو، -4جامعة ميشيغان، -3ماساتشوستس للتكنولوجيا، 

 «إيه آند إم»جامعة تكساس -9جامعة فلوريدا، -8جامعة والية بنسلفانيا، -7أوهايو، 

 

 الفتيات يتجهن بقوة نحو الهندسة في الدول العربية

االحصائيات وألسباب متنوعة بقدر تنوع البلدان العربية نفسها بأن نسبة النساء العربيات الالتي يسجلن ويكملن تعليمهن تفيد 

الدول العربية الغنية بالنفط تشكل الخريجات في  ، ففيبفروع الهندسة تتجاوز نسبة األميركيات وحتى األرقام ليست متقاربة

% من طلبة الهندسة في البحرين، أما في 32دسية فيما تشكل اإلناث نسبة % من التخصصات الهن49الكويت نسبة 

،  وفي السعودية 2015% في عام 24.9إلى  2012% في عام 2.9اإلمارات فإن االلتحاق بفروع الهندسة ازداد من نسبة 

لطالبات اهتماماً % من ا80، وتظهر 2011% عام 10إلى  2000% عام 1ازدادت نسبة المتخرجات في أقسام الهندسة من 

 .بهذا الحقل الدراسي

%، وفي الجزائر نسبة 40كذلك األمر بالنسبة للدول العربية األخرى، حيث تشكل النساء في صفوف الهندسة في األردن 

أما الدروب إلى الهندسة ، %، بينما في غزة تدرس النساء علوم الحاسوب والهندسة بالمعدل نفسه أو أعلى من الرجل36

 .عض النواحي أكثر وضوحاً للفتاة العربية منها للفتاة األميركيةفهي في ب

% من الحكومات العربية خطوات نحو تطوير اقتصادات قائمة على المعرفة مشددة على تعلم 75وقد اتخذت أكثر من 

التدريس غير المختلط العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المراحل االبتدائية والثانوية وما بعد الثانوية. وكان 

الشائع في الدول العربية، أن الفتيات يدرسن موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في بيئات غالباً ما تعزز 

ً ما تؤدي نتائج االختبارات إلى قبولهن في الكليات ال سيما في المؤسسات  إنجازاتهن ورضاهن في تلك الميادين، وغالبا

ا تكون عالمات الفتاة جيدة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فإنهن ينتقلن بشكل أكثر العامة، وعندم

موثوقية نحو دراسة تلك المواد ما بعد الثانوية مما في الواليات المتحدة حيث المجاالت المتاحة للدراسة أكثر تنوعاً للفتيات 

 (.2017)أريك ،

 

 االنجذاب لمهنة الهندسة

عن بعض طالبات الهندسة « 2030العلوم: نحو عام »نقل تقرير سابق لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حول ي

اإلماراتيات إنهن منجذبات لمهنة الهندسة ألسباب تتعلق باالستقاللية المالية التي توفرها، والمكانة االجتماعية المرتبطة بهذا 

يبين احصائيات  1الشكل  .دعة وصعبة، إلى جانب الفرص الواسعة التي توفرها تلك المهنةالحقل، وللمشاركة بمشاريع مب

 11حول مشاركة المرأة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا، ففي احتفال العالم باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم في 
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أوضح أن العلم والمساواة بين الجنسين من العوامل وبحسب الموقع الرسمي لألمم المتحدة، الذي  2021فبراير/ شباط 

 .2030األساسية في تحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول 

قال أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "يجب أن نتأكد أن الفتيات لديهن الفرصة في الحصول على التعليم ويمكنهن 

والتكنولوجيا"، مضيفا: "إذا استمر الحال على ما هو عليه ستظل طاقة الفتيات والنساء رؤية مستقبلهن في مجاالت العلوم 

 غير مستغلة".

 

 
 .2021احصاءات حول مشاركة اإلناث في العلوم  :1شكل 

 

 

 العقبات التي تواجه المرأة في مجال الهندسة المعمارية

العاملة تواجه المرأة التي عقبات ( ال56: 2018سري )اسة الهندسة المعمارية، أوضحت درفيما يهيمن الرجال على العمل ب

: طبيعة العمل الخاصة، وثقافات الشركات التي تجعل من الصعب عليها الترقي إلى مناصب أعلى، وتتضمنفي هذا المجال 

والحساسية في فجوات الرواتب، وجداول العمل غير المرنة، وساعات العمل غير المناسبة لتربية األطفال، باإلضافة إلى 

 .رجالاللعمل عند إصدار األوامر إلى مواقع ا
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 أعباء مختلفة 

"دراسة أجرتها الجمعية األميركية للمعماريين حول أسباب سوء تمثيل النساء  في  the Atlanticذكر تقرير نشره موقع 

المساواة بين الجنسين في هذا كشفت أن المهندسات المعماريات يعانين من عدة أعباء، منها عدم حيث  ؛في هذا المجال

المجال، وساعات العمل الطويلة، وجداول العمل غير المرنة". وقالت مهندسة معمارية ـ في استطالع أجرته صحيفة 

"نيويورك تايمز" في أبريل الماضي بين المهندسات المعماريات بين قرائها ـ "كونني أم مستجدة فإنني أشعر في معظم 

 االختيار ما بين التقدم في حياتي المهنية، أو أن أبقى متواجدة لرعاية طفلي". الوقت أنني مجبرة على

 

 التوازن بين العمل والحياة

أكدت المصّممة المعمارية جوليان جستروم في لقاء أجرته معها مجلة "ذا أن ذا أتالنتيك" األميركية ـ صعوبة عمل المرأة 

ساعة في األسبوع، حسب ما يتطلبه  60إلى  40العمل في أي مكان من في مجال الهندسة المعمارية، وقالت "بإمكاني 

المشروع من أعمال، ولكني أعترف أنني عانيت لكي أحقق التوازن ما بين العمل والحياة"، مضيفة أن من المهم أن يوازن 

 الناس بين حياتهم الشخصية والمهنية.

دي أطفال بعد، ومن حسن حظي أنني أعمل في شركة مرنة وعن حياتها األسرية قالت "تزوجت من فترة قصيرة، وليس ل

في تعامالتها، تديرها امرأة لديها أطفال، ولذلك فهي متفهمة"، مشيرة إلى أن مجال الهندسة يفضل أن يعمل به الشباب، ومن 

 لم ينجبوا أطفاالً.

 

 عدم المساواة

ما ـ أن "أعداد النساء ال تزال قليلة في هذا المجال، وترى جوليان التي حققت التوازن بين عملها وحياتها الشخصية نوعا 

خاصة في المناصب العليا التي تخلو تقريبا من المرأة"، وتقول إن "الرجال العاملون في هذا المجال يمتلكون ثقة فطرية، 

 .(52، 2019وعلى النساء أن يعملن بشكل جاد، دون أن يعتذرن، حتى يصلن إلى نفس مستويات الرجال )حيدوب،

 

 الباحثات اإلناث في المجال العلمي في جميع انحاء العالم

في إطار احتفال منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( بيوم المرأة العالمي الذي صادف الثامن من 

ي توضح نسب عدد ، أصدرت المنظمة أحدث األرقام المتعلقة بعمل المرأة في مجال البحث العلمي والت2014مارس/آذار 

بالمقارنة بالذكور والمستوى التعليمي وقطاع العمل والحقل العلمي الذي تمارس فيه عملها في كل دولة من  الباحثات اإلناث

 دول العالم.

فإن  بالذكور. فرغم أنهن يبلغن أعلى الدرجات العلمية وبحسب المنظمة فإن النساء يتراجعن في مجال البحث العلمي مقارنة

معادلة بين الجنسين حيث يكون ما  قط منهن يشغلن وظائف علمية، مشيرة إلى أن دولة من كل خمس وصلت إلى% ف30

 % من الباحثين من النساء.55% إلى 45بين 

على موقعها اإللكتروني أداة تفاعلية تتيح للمهتمين مقارنة الفجوة بين الجنسين في الدول حول العالم  وطرحت المنظمة

دراسة العلوم والرياضيات في مرحلة مبكرة من  وسلس، كما أنها تظهر أهمية تشجيع الفتيات على متابعةبشكل مبسط 

 أعمارهن.

فإن نسبة محدودة منهن يتوجهن للعمل بوظائف علمية،  وتقول اليونسكو رغم أن عدد الفتيات اللواتي يدرسن العلوم ارتفع،

 .مما يؤدي إلى فقدان المجتمع لقوى عاملة موهوبة

، تم تلوين البلدان وفقًا لنسبة باحثيها من 2014عام  جزء من تقرير اليونسكو عن النساء في العلوم في جميع أنحاء العالم

، فكلما كان مجتمع البحث يهيمن عليه الذكور، كان الظل األزرق أغمق؛ كلما زاد عدد 2النساء وكما موضح في الشكل 

 ً  .النساء، كان اللون الوردي أكثر وضوحا
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 مشاركات النساء حول العالم في البحث العلمي بالنسبة المئوية. :2شكل 

 

 الباحثات اإلناث في المجال العلمي في العالم العربي

في المائة فقط  28تتفوق المنطقة العربية على المتوسطات العالمية في نسبة النساء العامالت في مجال األبحاث، حيث أن 

 . 2018النساء وفقًا لبيانات منظمة اليونسكو  من الباحثين في العالم من

وهذا يتقدم على أمريكا الشمالية وأوروبا  ةالعربي انفي المائة من متوسط عدد مناصب الباحثين في البلد 39تشغل النساء 

 في المائة.  32الغربية، حيث يبلغ المتوسط 

تونس والكويت كان عدد من الباحثات أكثر بقليل من  تختلف األرقام على نطاق واسع داخل المنطقة العربية، حيث أنه في

في  23في المائة. لكن  44الذكور، ومصر أيًضا بمستويات عالية نسبيًا من مشاركة اإلناث، حيث تبلغ نسبة مشاركة اإلناث 

 المائة فقط من الباحثين الفلسطينيين والسعوديين هم من النساء.

على حد سواء في مجال  2018في الدول العربية في عملية البحث العلمي عام  يبين مقارنة بين مشاركة اإلناث 3الشكل 

 الهندسة والتكنولوجيا وكذلك مجاالت العلوم اإلنسانية.

 
 

 .2018نسبة مشاركة النساء العربيات في البحث العلمي : 3شكل 
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 التحديات التكنولوجية التي تواجها المرأة العربية

تعبير شامل عن الحالة الجديدة لعالم  ، كما أنهامرة منذ زمن بعيد وبأشكال متنوعةالعولمة ظاهرة مستن أاتفق الغالبية على 

 اليوم، حيث تسود التكنلوجيا.

وتعيش المرأة العربية في قلب المتغيرات التكنلوجية العالمية وتعد قضية )المرأة في العلوم والتكنلوجيا( من القضايا المهمة 

ات في فهمها وتعاملها مع المرأة. فهناك من المجتمعات من يتعامل مع المرأة من منطلق كونها عنصراً حيث تختلف المجتمع

تتمتع بحقوقها وتقوم بواجباتها مثل الرجل الذي يشكل النصف الثاني من  أنألنها تشكل نصف المجتمع لذلك يجب  فعال

 خر ال يمنحها ذلك الحق.آمجتمع فعال، في حين أن  شريب كموردن تتمتع بحقوقها وتقوم بواجباتها أالمجتمع لذلك يجب 

ن هناك بعض المفاهيم التقليدية البالية التي ما زالت تعيش في عقول أنا نعيش في القرن الواحد والعشرين إال أنوبالرغم من 

ه مجال قد يعيق من أنكما  ،ن مجاالت العلوم والتكنلوجيا مجاالت صعبة وتناسب الرجل أكثر من المرأةأالبعض التي تعتقد 

 هذه المرأة من أداء دورها كزوجة وأم. نظر وجهة

ى ضرورة تنظيم الندوات إلوحتى تكون المرأة العربية قادرة على مواجهة ومواكبة المتغيرات العالمية فقد تنبهت 

راسات واالتجاه نحو الدراسة والملتقيات لتبسيط المفاهيم وبيان كيفية مواجهة المرأة لعصر العولمة باالهتمام بالبحوث والد

وتشجيع النساء على الدراسات الفنية  طفي مجاالت العلوم والتكنلوجيا وعدم التركيز بصفة شاملة على العلوم االنسانية فق

والتقنية في المراحل الدراسية المختلفة والمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية واالهتمام بوسائل االتصاالت الحديثة 

 (.7، 2009ني ،)ته

 

 التحديات التشريعية واالجتماعية والتكنولوجية لمشاركة المرأة العربية في التنمية

زاد اهتمام االقتصاديين بقضايا التنمية منذ الحرب العالمية الثانية في محاولة مستمرة لتوصيف ظاهرة التخلف وتحليل 

النامية وأعداد سكانها أصبحت تشكل نسبة كبيرة ومتزايدة من عداد الدول أن أأسبابها وخصائصها في الدول النامية، ذلك 

على أن معظم الدول النامية قد حصلت على استقاللها في النصف الثاني من القرن العشرين فأصبحت  عالوةً  ،سكان العالم

 .تسعى للتخلص من تبعيتها للدول المتقدمة

لثانية ضرورة رفع مستوى المعيشة وتحسين األحوال االقتصادية عقاب الحرب العالمية اأوقد أكد ميثاق األمم المتحدة في 

 ً ً  واالجتماعية لمختلف شعوب العالم، وقد أخذت هذه الدعوة اتجاها ال آموبدأت كثير من الدول المتقدمة تتجاوب مع  عالميا

تقديم المنح الدول النامية عن طريق تقديم المعونات والمساعدات بصورة مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خالل 

 .والمساعدات المادية والفنية، سواء كانت هذه المساعدات والمنح في شكل اتفاقيات دولية ثنائية أو إقليمية

ضرورة  2002أغسطس بشهر كما أكد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا 

طبيق نحو تحقيق التنمية المستدامة من خالل اتخاذ القرارات واإلجراءات وضع برامج محددة للمجتمع الدولي قابلة للت

 .الالزمة لتنفيذ تعهدات الدول وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للتحديات التي تواجهها الدول النامية

بني االستراتيجيات وقد تصدى االقتصاديون لتحديد مفهوم التنمية بشقيها االقتصادي واالجتماعي لتتمكن الدول النامية من ت

 (.2، 2019)عواطف ، والخطط والبرامج الالزمة

 

 الخاتمة

تسعى الهيئات الدولية والدول بشكل عام إلى رفع نسبة الباحثات اإلناث في مجال البحث العلمي والتطور التكنولوجي 

قيامها ببعض الخطوات واإلجراءات وقطاعات العلوم والهندسة وجميع المجاالت العلمية واالقتصادية والتنموية من خالل 

في سبيل المساواة بين الجنسين في هذا الشأن، وبالرغم من هذه المحاوالت إال أن تمثيل النساء في البحث العلمي ومجاالت 

 العلوم الزال غير متكافئ، ومن ضمن هذه اإلجراءات:

ً ، واA/RES/70/212قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة باعتماد القرار  شباط/  11له تم اإلعالن عن اعتبار يوم  لذي وفقا

 ً  للمرأة والفتاة في مجال العلوم. فبراير يوما دوليا

له صلة بالمساواة بين الجنسين بما في ذلك  2030هدف في خطتها للتنمية المستدامة لعام  17كما قامت األمم المتحدة بتبني 

ن على فرص متساوية في التعليم والعمل والتمثيل السياسي الهدف الخامس الذي يحث على ضمان حصول كال الجنسي

 واالجتماعي.

 قامت العديد من الدول بتخصيص ميزانيات لضمان المساواة بين الجنسين في مجاالت الحياة.و

 

 النتائج

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ي المجاالت العلمية والتنمية )تكنولوجية، التي تواجه المرأة العربية عند مشاركتها ف توجد العديد من التحديات -1

 تشريعية، اجتماعية ،...(

 تسعى النساء والفتيات العربيات إلى تخطي الصعاب التي تحول بينهن وبين مشاركتهن في الحياة العلمية. -2

 الهندسة.ناث في مجال ة في توزيع الفرص بين الذكور واإلمام تحقيق العدالأيقف التقسيم النوعي )ذكر /أنثى(  -3
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 أظهرت النساء العربيات في اآلونة االخيرة تميز في مجال الهندسة والعلوم. -4

 

 التوصيات 

 إلى مجموعة من التوصيات نذكرها فيما يلي: ونبعد البحث والدراسة وتحليل جميع جوانب المشكلة قد توصل الباحث

 ث.ضرورة اهتمام المجتمعات العربية بتحقيق المساواة بين الذكور واإلنا -1

مام النساء والفتيات العربيات في المجاالت المختلفة والمجاالت أالهتمام بتذليل الصعاب التي تقف ضرورة ا -2

 العلمية على وجه الخصوص. 

ضرورة اهتمام المجتمعات العربية بزيادة أعداد النساء والفتيات الملتحقات بالجامعات والمعاهد التقنية  -3

 والهندسية وغيرها. 

 لتميز في عالم التكنولوجيا واالختراع. لالبداع والفرصة للمرأة العربية ضرورة اتاحة ا -4

 

 المراجع 

 

 أوالً: المصادر والكتب 

(. المرأة اليمنية في مجال علوم تقنية المعلومات، الحاسوب 2006رخصانة إسماعيل، فريال الجبر )  -1

"المرأة.. العلوم.. والتنمية"، مركز المرأة واالتصاالت، كتاب األبحاث والدراسات المقدمة للمؤتمر الدولي حول 

 للبحوث والتدريب بجامعة عدن، الجزء األول.

(. المرأة في التنمية الشاملة ورقة عمل مقدمة في ورشة عمل )تنمية المهارات المهنية 2009تهني يحيي عبد هللا ) -2

 والقدرات التنافسية للمرأة العربية(، جامعة دمشق.

التحديات التشريعية واالجتماعية والتكنولوجية لمشاركة المرأة العربية  (.2019) الرحمنعواطف عبد الكريم عبد  -3

 في التنمية، جامعة السودان.

 (. تحديات العولمة وآليات مواجهتها في التشريعات العربية، جامعة القاهرة.2018سرى محمود صيام ) -4

: اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة. كلية االقتصاد (. المشاركة السياسية والعلمية للمرأة2005ساميه خضر صالح ) -5

 والعلوم السياسية، القاهرة.

(.  اتفاقيات العمل الدولية واإلقليمية وتأثيرها على شروط وظروف العمل 2019عبد الرحمن يوسف حيدوب ) -6

 بتركيز على أوضاع المرأة العاملة، نور الهدي للطباعة والنشر والتوزيع، السعودية.

 

 مواقع اإللكترونية ثانياً: ال

 المرأة في الهندسة في الواليات المتحدة االمريكية مقال منشور على موقع  -1

Hatch, Sybil E2006-01-01. Changing Our World: True Stories of Women Engineers  باللغة(

 ASCEاإلنجليزية(. 

2- . 9780784408353 ISBN Publications. 2011ديسمبر  18في  األصل مؤرشف من. 

 المرأة في مجال الهندسة مقال منشور علي موقع  -3

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.147.6141&rep=rep1&type=pdf 

2017 

 لماذا المساواة في التمثيل للمرأة في الهندسة المعمارية هو أفضل للجميع مقال منشور على موقع -4

https://ara.architecturaldesignschool.com/why-equal-representation-50049 
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 الملخص:

تسعى هذه الورقة لمعرفة واقع ريادة أعمال المرأة الليبية ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي اإلجابة على 

ة اعتمدت تساؤل الدراسة والمتمثل في" ماهي أحتياجات المرأة الليبية الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة " ومن حيث منهجي

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على متطلبات ومدى مساهمة ريادة اعمال المرأة الليبية في تحقيق  التنمية 

المستدامة، وذلك من خال ابعادها اإلقتصادية و اإلجتماعية والبيئية وسوف يتم اإلعتماد على الدراسات السابقة كمصدر 

يتم تحليلها بإستخدام اسلوب تحليل المحتوى اإلحصائي وقد توصلت الدراسة الى اإلفقتار الى  للبيانات الثانوية والتي سوف

التدريب والتأهيل العلمي الحديث الذي بدوره يساعد المرأة في العملية الريادية التي بدورها تحقق عملية التنمية المستدامة 

دريبية ذات العالقة بريادة اعمال المرأة  الليبية نحو تحقيق وعليه توصي الدراسة بأهمية وضرورة األهتمام بالدورات الت

 اهداف التنمية المستدامة . 

 : ريادة األعمال / المرأة الليبية / التنمية المستدامة.الكلمات المفتاحية

 : مقدمــــــــــــة

في ليبيا إال أنه قد تم إهمال على الرغم من األعتراف بأهمية ريادة األعمال كمصدر مهم غير مستغل للنمو اإلقتصادي 

  المرأة وضع موضوع ريادة المرأة إلى حد كبير في المجتمع بشكل عام وفي السياسات اإلقتصادية بشكل خاص حيث يعد

 التي هي المتقدمة وتقدمه، فالمجتمعات المجتمع تطور لقياس األساسية والمقاييس أحد المعايير المجتمعات من مجتمع أي في

 الذكور على معتمدا   وينمو مجتمع ويتطور ينهض أن يمكن وال الرجل، بجانب مهمة وضرورية أدوارا   المرأة فيها تؤدي

 لتقدم الفقري العمود يمثل واالقتصادية واالجتماعية السياسية الحياة في المرأة بدور فاإليمان .فيه لدور المرأة مجال وال فقط

مجتمع. ففي  أي لحضارة الصحيحة يمثل الصورة حقوق من به تتمتع وما االجتماعي المرأة مركز أن المجتمع باعتبار

السنوات األخيرة قام عدد كبير من النساء في ليبيا بإنشاء و إدارة أعمالهن التجارية الخاصة لم يكن من السهل على هؤالء 

دد من الحواجز ليصبحن النساء أن ينجحن في مشاريعهن فقد كان عليهن مواجهة الكثير من الصعوبات والتغلب على ع

ناجحات في مشاريعهن، وكان عليهن أن يتعاملن مع التمييز ويقاومن تشكك المجتمع، و أن يبذلوا أيضا  جهودا  أكبر من 

 جهود الرجال إلثبات مصداقيتهم لألخرين . 

 : مشكلة الدراسة

مية المستدامة، وذلك من أجل النهوض بريادة جاءت هذه الدراسة لمعرفة واقع ريادة المرأة الليبية للمشروعات لتحقيق التن

األعمال لديها، وانطالقا  من إدراكنا ألهمية النشاط الريادي ومشاركة المرأة فيه، والذي من شأنه يزيد من مشاركتها في 

سرة والمجتمع. النمو اإلقتصادي والتنمية بوجه عام، إضافة إلى النتائج اإليجابية لمشاركة المرأة في النشاط الريادي على األ

 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل األتي: 

 ماهي أحتياجات المرأه الليبية الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة ؟

 أهداف الدراسة:

 .تهدف هذه الدراسة إلى البحث في التعرف على أحتياجات المرأة الليبية الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة 

 األهداف التالية:وذلك من خالل 

 تمكين المرأة لغرض مساهمتها في عملية التنمية المستدامة. .1

 التعرف على العقبات التي تعترض مشاركة المرأة الليبية في عملية التنمية المستدامة . .2

 أهمية الدراسة:

ئه تمثل نصف المجتمع تكمن أهمية الدراسة في أنها تبحث في موضوع الريادة التي من شأنها تحقق التنمية المستدامة لف

وتؤثر بشكل كبير على المجتمع الليبي وأقتصاده، حيث أن زيادة معدل ريادة المرأة لألعمال من شأنه استثمار طاقات كبيرة 

 معطلة وجاهزة لدفع عجلة النمو اإلقتصادي إلى األمام وخلق عدد كبير من فرص العمل .
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 :منهجية الدراسة

صفي التحليلي للتعرف على متطلبات ومدى مساهمة ريادة اعمال المرأة الليبية في تحقيق اعتمدت الدراسة على المنهج الو

التنمية المستدامة، وذلك من خالل ابعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية، وسوف يتم اإلعتماد على الدراسات السابقة 

 يل المحتوى اإلحصائي .كمصدر للبيانات الثانوية والتي سوف يتم تحليلها باستخدام اسلوب تحل

 الجانب النظري

تزايدت األيام الحالية اهتمام الحكومات والدوائر االقتصادية بدور ريادة االعمال واالبتكار فى االقتصاد والتنمية مع التطور 

 .التكنولوجى والتقني العالمي

المصطلحات االقتصادية المتداولة في االقتصاد وتتعدد مفاهيم ريادة االعمال ودورها فى االقتصاد البعض يراه مصطلح من 

ا بمجموعة منفردة من األفكار المتميزة والفريدة من نوعها، هذا يُعتبر ريادة  والشركات واألعمال، فعندما يأتي شخص 

ا أعمال، وكذلك عندما يقوم بتقديم أفكار إبداعية تُساعد هذه األفكار اإلبداعية في نشأة وابتكار مشاريع هامة جدي دة، هذا أيض 

يندرج تحت مفهوم ريادة األعمال، وعندما يقوم شخص ما بتقديم مقترح جديد يحقق أهداف ومصالح تخدم المجتمع، فهذا 

ا يندرج تحت مفهوم ريادة األعمال  .أيض 

 :مفهوم ريادة األعمال

مفهوم في ذلك الوقت الحديث عن يعتبر مفهوم الريادة مفهوما  قديما ، واستعمل أول مرة في اللغة الفرنسية، وتضمن ال

( الى النشاطات ricuardالمخاطر وتحمل المصاعب. وفي بداية القرن الثامن عشر دخل مفهوم الريادة من قبل )

 . ]1[( 2016اإلقتصادية، وكان يقصد به شراء التاجر لسلعة بسعر محدد وبيعها بسعر اليعرفه في المستقبل ) مصطفى، 

بأنها القدرة والرغبة في   (2010الكتاب في تقديم مفهوم واضح ومحدد للريادة ، فقد عرفها مراد )لقد اختلفت وجهات نظر 

( بأنها إنشاء شيء جديد ذي قيمة وتخصيص 2016تنظيم وإدارة العاملين داخل المشروع ، وعرفها الحمالي والعربي )

  ].3[،]2[الوقت والجهد والمال الالزم للمشروع وتحمل المخاطر

( فيعرف الريادة على أنها المبادأة في ابتكار سلع او خدمات يكون للريادي السبق في عرضها في 2018لرميدي )أما ا

 .]4[السوق مع تحمل المخاطر ومواجهة التهديدات، وهكذا يصبح رائدا  إذا استمر على هذا الوضع لفترة طويلة 

 أهمية ريادة األعمال:

التنمية، وتحقيق الكثير من المنافع االقتصادية واالجتماعية، فهي تعد ذات أهمية كبيرة تساهم ريادة األعمال في عماية 

لنجاح منظمات األعمال تنفيد أفكار جديدة للمنظمات، ومن جهة أخرى تساهم ريادة األعمال في تحقيق وفرات اقتصادية 

ث في بيئة األعمال ) ابوناصر وآخرون، لنمو المشروعات ومنحها ميزة تنافسية واستقرار في وجه المعوقات التي تحد

2017)]5[  . 

( ان الريادة األعمال تساهم في خلق فرص للعمل والنمو وإشباع حاجات المجتمع واتساع في إطالق 2017ويذكر اللوح )

ت ( إلى ان ريادة األعمال تساعد في تحسين الدخل القومي وحجم الصادرا2016، وأشار عنبه )]6[اإلمكانيات الشخصية 

( ان ريادة األعمال تساعد في تقليل 2018، إضافة لذلك يبين الرميدي)]7[من خالل ارتفاع معدل النمو وخلق اسواق جديدة 

 .]4[هجرة الكفاءات خارج الوطن، وتحقيق أمان للحياة واألرباح، كما أنها تمثل فرصة للتميز وتحقيق اإلنجاز 

 أهداف ريادة االعمال:

  :أنفسهم تختلف أهدافهم من ريادة األعمال، و منها مثالبالنسبة لرواد األعمال 

أن يكون الشخص رئيس نفسه في العمل، و يقوم باتخاذ القرارات بنفسه، و يختار من يتعامل معهم وما العمل  .1

 .الذي سيفعلونه، و يقرر بنفسه ما هي ساعات العمل، وكذلك ما يجب دفعه وأوقات الراحة و االجازات

 ر.مال إمكانية أكبر لتحقيق مكاسب مالية كبيرة مقارنة بالعمل لدى شخص آختقدم ريادة األع .2

توفر ريادة االعمال القدرة على المشاركة في التشغيل الكلي لألعمال من المفهوم إلى التصميم واإلبداع، ومن  .3

 .المبيعات إلى العمليات التجارية واستجابة العمالء

 .وذلك كون رائد األعمال هو الشخص المسؤوليحصل رواد األعمال على مكانتهم الخاصة  .4

 تمنح ريادة االعمال الفرد فرصة لبناء حقوق ملكية يمكن االحتفاظ بها أو بيعها أو نقلها إلى الجيل التالي . .5

  .تصنع ريادة األعمال فرصة لألشخاص لتقديم مساهمات حقيقية في المجتمعات المحلية و مساعدة االقتصاد .6

 الليبية:واقع المرأة 

في حين كانت النساء ناشطات ضمن القوى العاملة في السابق، إال أن مجال عملهن كان محددا  في قطاعات التعليم 

والصحة، حيث ظهرت فرص تعليمية جديدة بعد الثورة، إضافة إلى زيادة استخدام اإلنترنت وجميع األحتماالت التي يقدمها 

لمتنوع ذو المحتوى العالمي بكشف آفاق إقتصادية جديدة وجادبة أمام الليبين. وفي عدا عن ذلك ، يقوم اإلعالم المتعدد وا

اآلونه األخيرة، وبشكل كبير أدت األزمة األقتصادية الحاصلة في ليبيا إلى دفع الناس نحو المشروعات الخاصة التي توفر 

 فرصا  جديدة ، السيما للسيدات .

تجارية صديقة للنقد ) من حيث سهولة الحصول على النقود(، وذلك بسبب أزمة حيث تقوم العديد من السيدات بفتح أعمال 

 السيولة واألزمة المصرفية، حيث يبعن منتجاتهن عبر اإلنترنت، أو من منازلهن أو من خالل واجهات المحالت وغيرها.
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رة عجلت األزمة اإلقتصادية خالل حيث قام القطاع الخاص بالتدرج بفتح المجال بشكل أكبر للنساء الليبيات، خاصة بعد الثو

 .]8[السنوات السابقة بزيادة الدخول إلى القطاع الخاص ووفرت للنساء بشكل خاص فرصا  اقتصادية جديدة 

 دور المرأة في تحقيق التنمية والمستقبل المستدام

نظيفة، وال يقل دورها عن دور تعد المرأة إحدى أهم األطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والسعي من أجل بيئة 

باعتماد الدول ألهداف التنمية المستدامة  .الرجل في إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ ودعم الجهود من أجل مستقبل مستدام

 ، يقر العالم مرة أخرى بأهمية دور المرأة في تحقيق االستدامة، ال تنمية اجتماعية دون مساواة كاملة بين2030الجديدة لعام 

 . ]9[الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز، وال استدامة بيئية دون دور فاعل للنساء كرائدات أساسيات للتغيير

بهدف إحداث تغيير إيجابي  2016حيث دخلت أجندة التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر حيز التنفيذ بداية من يناير

ت. وقد تعددت األهداف لتشمل أبعاد سياسية، واجتماعية، واقتصادية، في العديد من المجاال 2030عالمي بحلول عام 

وصحية، وبيئية؛ تدور كلها حول نوعية الحياة اإلنسانية، وقدرات وإمكانيات النظام الطبيعي الذي يحتضن هذه الحياة. 

األجيال القادمة للحصول وتحمل نظرة مستقبلية قوامها تحقيق تنمية تستجيب لحتياجات الحاضر، دون التأثير على قدرة 

تسعى األهداف إلى إنهاء الفقر، وتغيير حياة الناس لألفضل، وحماية الكوكب وقد حملت  2030على احتياجاتها. وبحلول 

األجندة دعوات قيمية حول تحقيق العدالة والمساواة، والتوزيع األفضل للموارد، وتجسير الفجوة بين األجندة الحقوقية وبين 

موية. في هذا اإلطار فإن هناك إرتباط عميق بين قضية المساواة بين الجنسين، وبين جميع أهداف/قطاعات مثيلتها التن

األجندة الدولية للتنمية المستدامة؛ أساسه أن المرأة ليست مجرد قضية أو قطاع ولكن هي نصف المجتمع، ونصف المورد 

قطاعاتها، ونصف المستفيدين منها؛ وبالتالي فإن الحديث  البشري، ونصف الفاعلين، ونصف المساهمين في التنمية بسائر

عنها وعن قضاياها يتقاطع عرضيا مع سائر القضايا المجتمعية التي تعبر عنها أجندة التنميــة. ونظرا لهذا التشابك؛ فلذلك 

األساسية لتحقيق  ال يمكن طرح أي هدف تنموي دون التعرض لموقع المرأة فيه؛ ويصبح وضع المرأة بالتالي أحد الشروط

 .]10[األجندة التنموية

لذا يجب أن يٌنظر للمرأة من ناحيتين؛ األولى هي المرأة كموضوع من حيث مناقشة قضاياها واحتياجاتها وحقوقها ومطالبها 

في كل هدف، والثانية هي المرأة كفاعل؛ أي كشريك أساسي ضمن من يقع على عاتقهم تنفيذ التنمية على األرض؛ وهنا 

تي الحديث عن دور المرأة، وعن معوقات هذا الدور وسبل تعزيزه. إن االستثمار في تحسين وضع المرأة؛ يمكنه أن يأ

يرتب آثارا إيجابية مضاعفة على مستويات المعيشة، وجودة الحياة والتنمية بوجه عام؛ في حين أن االستمرار في تجاهل 

 .سلبية على المجتمع وعلى عمليات التنميةفجوة المساواة بين الجنسين؛ يؤثر تأثيرا شديد ال

 متطلبات المرأة لتحقيق عملية التنمية:

 البد من ادراك أهمية التعليم والتدريب والتأهيل المهني لتتالءم مخرجاتها مع متطلبات التنمية المستدامة : 

  التعليم 

الوسائل التي تمكن الفرد من اإلستفادة من ان التعليم عامل أساسي من عوامل التنمية البشرية المستدامة فهو أهم 

المعرفة وهي شرط مسبق لتغلب الفرد على مشاكل عالم اليوم ولضمان مشاركته في التنمية، وتبدو أهمية التعليم 

بالنسبة للمرأة في أنه مسألة تتعلق بالتنمية وبالمساواة على حد سواء فعالقته بالتنمية تتحدد في ان هناك عالقة بين 

ل المرأة على التعليم والمتغيرات المرتبطة بالتنمية ومنها على سبيل المثال الزيادة السكانية، وصحة األطفال الحصو

 . ]11[وغيرها

اما عالقته بالمساواة فهي تتمثل في ان الفرص التعليمية المتاحة لإلناث تعكس اتجاهات المجتمع ومدى موافقته على 

األمومة والزواج واألعمال المنزلية، ويعكس رؤية المجتمع لمشاركة المرأة في  الخيارات األخرى المتاحة للمرأة عدا

 التنمية . 

كما ان التعليم يعتبر أساسي لزيادة وعي النساء بحقوقهن اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية وتبرز هذه الحقيقة من 

 إذ ترتفع المشاركة مع زيادة مستويات التعليم .خالل معرفة ان التعليم قد زاد من نسبة مساهمة النساء في قوة العمل، 

  التدريب 

حتى تؤدي المهام والواجبات الموكلة لألفراد العاملين بالمستوى المطلوب ووفقا  لما تحدده المنظمة من أهداف البد 

ة من من تهيئة كافة المستلزمات األساسية لزيادة كفاءة وفاعلية األفراد العاملين وتعتبر البرامج التدريبي

المستلزمات األساسية حيث تؤدي الى احداث الموازنة بين مايستطيع الفرد عمله ومايطلبه العامل نفسه ويهدف 

التدريب الى تزويد المتدربين بالمعلومات والمعارف والمهارات واألساليب المختلفة ومحاولة تغيير سلوكهم 

 . ]12[ءة اإلنتاجيةواتجاهاتهم بشكل ايجابي وبالتالي دفع مستوى األدء والكفا

 :معوقات مشاركة المرأة في عملية التنمية

الشك ان مشاركة المرأة في تحقيق التنمية تتحقق بشكل فعال في وجود عوامل عديدة، والشك ان مشاركة المرأة بشكل عام 

ئم للتنمية على في اي مجتمع تعد من الضروريات واإلشتراطات لوجود تنمية شاملة مستدامة وهي المدخل الصحيح والمال

أسس سليمة، إال أنه هناك بعض المعوقات التي تحد من المشاركة اإليجابية للمرأة الليبية في إطار تحقيق التنمية، وهذه 

 المعوقات هي :

وجود معوقات ثقافية تضم هذه المعوقات العادات والتقاليد والقيم المتوارثة في المجتمع التي الزالت تنظر إلى  .1

 دونية .المرأة نظره 
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عدم وجود نظرة شمولية تؤسس لها الدولة في قوانينها تضع مشاركة المرأة الليبية في سياقها المحلي الصحيح،  .2

 نظره تحارب الموقف السلبي من المرأة سواء من الرجل او المجتمع او من المراة نفسها .

او الدين وتقاليد المجتمع جعلتها تكون  معوق يعود إلى المرأة نفسها حيث تشعر المرأة أحيانا  بأن طبيعة الحياة .3

تحت وصاية الرجل وانه من غير المالئم ان تشارك في اي عملية تنموية في ظل وجود الرجل، فبعض النساء 

تولد لديهن قناعة بأن عليهن ان يخضعن لسلطة الرجل المطلقة وتسلم قيادتهن لألخرين، األمر الذي ادى الي 

 صورة بعيدة عن الرجال وبهذا فقد اصبحت المرأة بعيدة عن موقع المسؤولية .ترددهن في اتخاذ القرارات ب

 نقص التدريب يعد من المعوقات التي تحد من فاعلية مشاركة المرأة في سوق العمل . .4

افتقار البرامج التعليمية والثقافية واإلعالمية والرعاية اإلجتماعية والنفسية التي تعزز مكانة المرأة، إضافة إلى  .5

 عم توسيع قاعدة مشاركة المرأة في التنمية المستدامة والمشاركة اإلجتماعية . د

ضعف وسائل األعالم المقروءة والمرئية والمسموعة في التعامل مع قضية مشاركة المرأة الرائدة في عملية  .6

هدافها، ومن التنمية حيث نالحظ عدم وجود برامج اعالمية تحفز المرأة الى هذه المشاركة وتوضح ابعادها وا

 المعلوم ان البرامج اإلعالمية والثقافية لها دور كبير في إحداث تغير إيجابي في إقناع المواطنين .

نقص التمويل وانخفاض المهارات اإلدارية والفنية واإلفتقار لمنافذ التسويق وعدم كفاية برامج التدريب المتاحة  .7

]13[. 

 الجانب العملي للدراسة: 

ليه في منهجية الدراسة، فقد اعتمد الجانب العملي على الدراسات السابقة كمصدر للبيانات الثانوية والتي كما تم اإلشارة إ

 سوف يتم تحليلها بإستخدام اسلوب تحليل المحتوى اإلحصائي .

  النتائج  منهجية الراسة  عنوان الدراسة إعداد

عائشة محمد بن 

 مسعود فشيكة .

المرأة والتنمية المستدامة 

تحليل سوسيولوجي لدور 

وأنماط مشاركة المرأة 

 الليبية .

اعتمدت الدراسة على 

استخدام األسلوب المنهجي 

 للتحليل السوسيولوجي .

ان القضاء على التخلف يمثل  .1

أهم تحديات التنمية البشرية 

المستدامة وإن ذلك يستلزم 

حلوال  ذات طبيعة شمولية 

وتكاملية تعتبر المرأة من 

 ذه الحلول.أهم مكونات ه

عقد ورش العمل والحلقات  .2

النقاشية حول دور المرأة في 

تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة كدور المرأة في 

المحافظة على البيئة 

واستدامة موارد التنمية 

كأنماط االستهالك وترشيد 

اإلستهالك وغيرها من 

متغيرات التنمية المستدامة 

[11]. 

ا.هاجرأحمد 

 الشريف .

 د.علي عبدهللا

 تيكة 

ا.خيرية محمد 

 شبش.

ريادة النساء للمشروعات 

الصغرى في مدينة 

 مصراتة .

تم استخدام المنهج الوصفي 

وفق التصميم النوعي من 

خالل إجراء مقابالت 

( رائدات 9شخصية مع )

 اعمال داخل مدينة مصراته .

اغلب الرائدات كانت لديهن  .1

مستويات تعليمية عالية وان 

ت اغلبهن غير متزوجا

)عازبات ( ، وهذه المسألة 

قد تشير الى ان اإلناث الغير 

متزوجات لديهن فرصة اكبر 

لكي يصبحن رائدات ، من 

حيث توفر الوقت الكافي 

أمامهن للقيام باألعمال ، 

مقارنة بالمتزوجات 

المرتبطات أكثر بالقيام 

باألعمال المنزلية ، 

باإلضافة الى ضغوط الحياة 

 العائلية .

 

رغ الرائدات تبين ان تف .2
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ألعمالهن قد ساعدهن على 

قضاء وقت أطول في العمل 

، حيث ان الكثير من 

األعمال تتطلب وقتا  وجهدا  

وصبرا  ومثابرة . وتوصل 

البحث الى ان بداية العمل 

في المشاريع الرائدة ترجع 

الى عدة دوافع كتشجيع 

األصدقاء واألهل ، وكما ان 

لشبكة التواصل اإلجتماعي 

ك ( دورا  مهما  في )الفيسبو

تقديم أفكار جديدة للعديد من 

النساء للقيام بالمشاريع 

 .[14]الرائدة 

السيدات 

واألعمال 

(2014 . ) 

تعزيز دور المرأة في ريادة 

األعمال في منطقة الشرق 

 األوسط وشمال إفريقيا .

جاء هذا التقرير بناء على 

 2012توصيات تقرير عام 

لمنتدى سيدات األعمال . 

برنامج الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا التابع لمنظمة 

التعاون اإلقتصادي والتنمية ، 

السيدات واألعمال : 

السياسات الداعمة لمشاركة 

المرأة في ريادة األعمال في 

منطقة الشرق األوسط وشمال 

بنى على نتائج إفريقيا كما ي

المناقشات الجارية مع أعضاء 

منتدى سيدات األعمال 

 وشركاته . 

ان اقتصاديات الشرق  .1

األوسط لديها أدنى نسبة في 

عمالة المرأة في العالم 

وبالمثل مستوى منخفض من 

رائدات األعمال ، واستغالل 

امكانات المرأة قد يعزز 

تنمية القطاع الخاص وينعش 

والنمو  اإلنتاجية واإلبتكار

 اإلقتصادي . 

تمثل التغيرات العميقة التي  .2

وقعت في جميع  أنحاء 

المنطقة منذ عام 

فرصة تاريخية لتنفيد 2011

أجندة إصالح سياسي متعدد 

األبعاد ، يستهدف بشكل 

خاص البطالة بين الشباب 

والنساء وضعف المؤسسات 

والمنافسة المحدودة 

وإنخفاض مستويات نمو 

ساعد القطاع الخاص وقد ي

تحسين فرص الحصول على 

الدعم للمشروعات وعلى 

التمويل للمشروعات متناهية 

الصغر والصغيرة ومتوسطة 

% من 90الحجم والتي تمثل 

حجم األعمال وتوفر أكثر 

من نصف الوظائف في 

 المنطقة .

بصفة عامة تفتقد منطقة  .3

الشرط األوسط وشمال 

إفريقيا لإلحصاءات الوطنية 

ة تلك والدولية وبصفة خاص

المتعلقة بعمل المرأة 

وريادتها لألعمال على 

الرغم من ذلك فإن البيانات 

الخاصة بالتعليم المدرسي 
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وهي األكثر اكتماال  نسبيا  . 

تفيد ان تقدم المرأة النسبي 

في التعليم لم يترجم الى 

زيادة في التوظف وريادة 

 .[15]األعمال 

ا.هالة  

 بوقعيقيص.

 م.محمد تنتوش .

تم استخدام المنهج الوصفي  في سوق العمل .المرأة 

لقراءة البيانات والمنهج 

التحليلي لدراسة نتائج جلسات 

النقاش البؤرية والمقابالت 

المعمقة والمراجع والمصادر 

المتعلقة بالموضوع . وقد تم 

استخدام طريقة بحث منهجية 

ونوعية وذلك من خالل عقد 

ستة جلسات نقاش بؤرية 

ت معمقة مقابال 15وإجراء 

مع مجموعة من النساء 

العامالت من مختلف 

القطاعات وذلك لفهم 

المعوقات التي أدت الى 

انخفاض مشاركة المرأة في 

 القوة العاملة ليبيا .

ان المرأة الليبية تعيش  .1

وضعا  سيئا  في سوق العمل ، 

وتعتبر أغلب المؤشرات 

كالبطالة والمشاركة في 

النشاط التجاري والمساهمة 

ريادة األعمال سلبية في 

بالنسبة لوضعية المرأة في 

 سوق العمل .

في ظل ضعف القطاع  .2

الخاص الذي اليخضع أساسا  

لقوانين حماية العمال وحماية 

المستهلك ويعمل بطريقة 

عشوائية .تظل نسبة تواجد 

النساء ضعيفة في هذا القطاع 

فإن النساء العامالت في هذا 

النوع من اإلقتصاد يخضعن 

ألشكال كبيرة من التمييز 

واألستغالل وانتهاك الحقوق 

إذ يستغل أرباب العمل في 

القطاع الخاص النساء 

العامالت من خالل غياب 

عدم وجود قانون متكامل 

لحماية العمال وعدم تطبيق 

القوانين الموجودة حاليا  بفعل 

غياب مؤسسات الدولة 

الرقابية باإلضافة غلى هذا 

منية فإن ضعف الحالة األ

وطبيعة البيئة اإلجتماعية في 

ليبيا زادت الوضع سوء على 

المرأة العاملة وقللت من 

نسبة مشاركتها في القطاع 

 الخاص .

ان الوضعية الحالية للمرأة  .3

في سوق العمل الليبي غير 

مريحة بالنسبة لجميع 

األطراف ، فكما يعني األمر 

سوء الوضع اإلقتصادي 

واإلجتماعي وحتى الثقافي 

مرأة الليبية وبالتالي لألسرة لل

الليبية فإنه يعني أيضا  وجود 

إشكاليات كبيرة في اإلقتصاد 

الليبي ينبغي ان تخضع 

لمعالجة جذرية تعيد التفكير 

في دور فئات المجتمع 

المختلفة في مستقبل سوق 
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 العمل الليبي .

كما يعني األمر ضرورة  .4

وجود خطة اقتصادية مدمجة 

ل ومستدامة تضمن استغال

الموارد الطبيعية والجغرافية 

والبشرية بشكل إيجابي 

 . [16]وفعال ومستدام

 

 نتائج الدراسة :

من خالل عرض الجانب النظري تم الجانب العملي لدراسة ريادة اعمال المرأة الليبية ومساهمتها في تحقيق التنمية 

تحقيق التنمية المستدامة ، فقد توصلت الدراسة الى  المستدامة من جانب متطلبات ومساهمة ريادة اعمال المرأة الليبية في

 النتائج التالية : 

 ان التأهيل العلمي الحديث من اهم متطلبات ريادة اعمال المرأة الليبية لتحقيق التنمية المستدامة . .1

 امة .الحاجة الضرورية للتدريب الحديث من ضمن متطلبات ريادة اعمال المرأة الليبية لتحقيق التنمية المستد .2

 أهمية الحافز والدعم االجتماعي والمعنوي في ريادة اعمال المرأة الليبية لتحقيق التنمية المستدامة . .3

 وجود مؤشرات على قدرة ريادة اعمال المرأة الليبية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة . .4

 توصيات الدراسة :

 من خالل النتائج يمكن عرض التوصيات التالية : 

 دراسات مستقبلية تفصيلية حول ريادة اعما المرأة الليبية .اجراء  .1

 االهتمام بالدورات التدريبية ذات العالقة بريادة اعمال المرأة الليبية نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة . .2

 االهتمام بوضوح اللوائح والتشريعات المحفزة لريادة اعمال المرأة الليبية . .3

 المراجع :

يادة األعمال، رسالة ماجستير في إدارة األعمال ، كلية اإلدارة واإلقتصاد جامعة صالح ( ر2016)مصطفى، .1

 الدين العراق . 

(الريادة واإلبداع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ملتقى الدولي حول المقاولتية: 2010مراد، زيد) .2

، جامعة محمد يرالتكوين وفرص األعمال، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعوم التيس

 .خيضر،بسكرة،الجزائر

( واقع ثقافة ريادة األعمال بجامعة حائل وآليات تفعيلها من وجهة نظر الهيئة 2016الحمالي والعربي ) .3

 التدريبية، العدد السادس والسبعون .

مقترحة  ( تقييم دور الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى الطالب استراتيجية2018الرميدي ) .4

 للتحسين، مجلة اقتصادية المال واألعمال .

( التعليم التقني ودوره في تعزيز ريادة األعمال في قطاع غزة، في المؤتمر العلمي 2017ابوناصر واخرون ) .5

 الثاني" اإلستدامة وتعزيز البيئة اإلبداعية للقطاع التقني " كلية فلسطين التقنية .
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 الملخص:

إن مفهوم التنمية جاء للتفكير والعمل لمواجهة التحديات التي تحيط بمجتمعاتنا العربية، و تحقيق الغايات اإلنسانية كالحرية 

المجتمع، وإكسابهم كافة الحقوق االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو والعدالة والمساواة والكرامة لجميع أفراد 

ً أن  القانونية، ومن هنا البد من تفعيل دور المرأة العربية في تحقيق التنمية، في كافة االتجاهات التنموية، وخصوصا

دون مشاركتها في التنمية،  مشاركتها تتسم بالضعف والمحدودية، لوجود العديد من التحديات والمعوقات التي حالت

واستخدم الباحثون المنهج التحليلي الوصفي في هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع دور المرأة في التنمية ، والتعرف 

 على التحديات التي تحد من مساهمة المرأة العربية في عملية التنمية.

 التحديات، المرأة العربية، التنمية. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  
The concept of development has come to reflect and act to meet the challenges surrounding 

our Arab societies, achieving human goals such as freedom, justice, equality and dignity for 

all members of society, They are entitled to all social, economic, political or legal rights. The 

role of Arab women must therefore be strengthened in development issues. In all development 

directions, In particular, their participation is weak and limited, Because there are many 

challenges and constraints that have prevented their participation in development, Researchers 

used the analytical and descriptive approach in this study to highlight the reality of the role of 

women in development. and identifying challenges that limit the contribution of Arab women 

to the development process. 

Key words: Challenges, Arab women,    development. 

 المقدمة 

تعتبر الدول العربية من الدول السائرة في طريق النمو واإلزدهار، وعرفت تحوالت عديدة ومتنوعة في مختلف مجاالت 

مثل نصف المجتمع ولديها قدرات وطاقات التنمية، حيث أن للمرأة العربية دور كبير في شتى المجاالت الحياتية، فهي ت

مشابهة والتقل أهمية عن الرجل، وبالتالي حرمان المجتمع من طاقاتها يعتبر هدر لهذه القدرات من ناحية، و من ناحية 

أخرى تبديد لفرص التنمية، فالجميع يعلم أن قضية المرأة أصبحت من المواضيع الحيوية، التي تحظى باهتمام كبير من قبل 

عديد من الباحثين في الوقت الحالي، وليست مجرد قضية بحث فكري أو نظري، بل تنوعت في طرحها في العديد من ال

  .المؤتمرات الدولية أو االقليمية أو المحلية

وال يمكن ألي أحد المجادلة في أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في التنمية، فالمرأة التي تُدرك حقيقة دورها، وتلتزم 

ً و ملحوظ، يدفع به  بالواجبات الموكلة لها، وتحرص على ممارسة حقوقها، تؤثر في عجلة الحياة في مجتمعها تأثيراً بالغا

إلى المزيد من التقدم والرقي ومواكبة الحضارة، على مستوى المجتمعات اإلسالمية والعالم أجمع ) الضرير 

 .(111: 1997وزكريا،
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ة العربية هي من أكثر الطاقات البشرية المهّمشة في العملية التنموية،  فال زالت حتى يومنا هذا وال نبالغ إذا قلنا:  أن المرأ

في أغلب المجتمعات العربية ال تتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، مع بقاء النظر لها على أنها ال تصلح  سوى 

لدور التقليدي الذي تلعبه المرأة في معظم المجتمعات العربية إلنجاب األطفال وامتاع الرجل وإدارة عالم مغلق وبما أن ا

يتمثل في كونها أّماً وزوجة فإن هذه النقلة النوعية في إشراك المرأة في العملية التنموية قد قوبلت بالعداوة واالنتقاد في 

ة قد بدأت في التغير شيئاً فشيئاً، (.  لكن ما يدعو إلى التفاؤل، أن هذه النظر10: 2007بعض المجتمعات العربية ) المنجد، 

وسط ضغوط احتياجات العصر للمزيد من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للتصدي لكافة التحديات التي يحملها عصرنا 

الحالي، ويبقى مجتمعنا العربي بوضعه الحالي، أكثر حاجه إلشراك نسائه في خطط وعمليات التنمية، ودمجهن في 

ة إلى تحسين نوعية الحياة، وتأسيس بيئة أفضل لنمو العنصر البشري، بحيث يمتلك المعرفة والتأهيل مشاريعها الهادف

(. فإذا كانت المرأة في المجتمع 113: 1997المالئم، لمجابهة التغيرات والتطورات في العصر الحالي )الضرير و زكريا، 

بعاد هذا العدد أو عزله عن المشاركة في العملية التنموية، إذ العربي تشكل قوة ال يستهان بها من حيث العدد، فال يمكن است

ال تنمية أو حضارة أو تقدم دون مشاركة جميع أفراد المجتمع، ومن أجل الوصول إلى المشاركة المثلى للمرأة في التنمية 

باإلضافة إلى المقومات  يتطلب توفير مجموعة من المقومات منها الذاتية كالتعليم والتدريب والتأهيل والوعي االجتماعي

الخارجية من قاعدة عمل اقتصادية تتوفر فيها فرص العمل المالئمة كما تتوفر بجانبها مجموعة من الخدمات االجتماعية 

 .(2: 2007المساعدة على دخول المرأة ودمجها في مختلف المجاالت ) إبراهيم،

لمجتمعات، مساهمة العنصر النسائي في النشاطات تؤكد العديد من الدراسات أن من بين مؤشرات تقدم وازدهار ا

االجتماعية واالقتصادية، كما أن هناك آراء ترى أن أي خطة تنموية، البد أن ترتكز على مشاركة المرأة بجانب الرجل، 

بوصفها نصف القوى البشرية في المجتمع، لذا فإن نظرة مجتمعنا العربي، يعزى بال شك على اقتصاره في مجهوداته 

ً ومستبعداً أهمية ودور المرأة ، ولم تتمكن المجتمعات من تجاوز أزماتها االقتصادية ال تنموية على قوى الرجل، مهمشا

واالجتماعية لفترة طويلة من الزمان لهذا السبب، ومما ال شك فيه أن عملية التنمية عملية متكاملة، هدفها االرتقاء بالمورد 

تطلب أن تستوعب في خططها جميع فئات المجتمع، فنسق القيم من شأنه محو صورة البشري دون تمييز بين فئاته، مما ي

ً وسياسياً، لتحل مكانها صورة المرأة المثقفة الذكية الواعية اإليجابية، التي لها  ً واقتصاديا ً واجتماعيا المرأة السلبية، ثقافيا

وعي المجتمعي، الذي يوضح االطار االجتماعي للعمل دور إيجابي في الحركات التنموية المتعددة، باإلضافة إلى زيادة ال

واالنتاجية، والدور االجتماعي لكل فرد، فيسهل بذلك تحقيق أهداف السياسات التنموية، دون التفريق في توظيف القدرات 

 (.  120: 1997البشرية لجميع فئات المجتمع)مضر وزكريا،

 إشكالية البحث

لمجتمع، فهي تنفتح على مجموعة واسعة من القضايا التي تتسع لقضايا الحياة، كون إشكالية حقيقية هي قضية المرأة في ا

النساء يواجهن قدراً كبيراً من التمييز االجتماعي وعدم المساواة، فال تزال المرأة بعيدة عن المساواة الكاملة مع الرجل، كما 

العلم إن عملية إشراك المرأة في كافة مجاالت الحياة  ال يزال دورها ضعيفاً على صعيد المشاركة في العملية التنموية، مع

تعتبر من معايير التنمية، والتي تقوم على التوظيف الكامل لقدرات العنصر النسائي. حيث أن هناك اتفاق عام على أن 

المورد البشري الخطط التنموية المنشودة في البلدان النامية ال بد أن تُركز على محددين أساسيين هما تراكم رأس المال و

(.  فإذا ألقينا نظرة على واقع المرأة في مجتمعاتنا العربية 35: 2014باعتبارهما الممر اإلجباري لعمليات التنمية ) خصام، 

ومدى مساهمتها في عملية التنمية فإننا نجدها تواجه الكثير من العقبات التي لها تأثير على المرأة وفعاليتها في المجتمع. 

 :طرح إشكالية البحث من خالل التساؤل الرئيس التاليوعليه يمكن 

 ماهي التحديات التي تضعف أو تحد من مساهمة المرأة العربية في عملية التنمية؟ -

 أهداف البحث 

يهدف هذا البحث  إلى التعرف على واقع دور المرأة في التنمية باإلضافة إلى توضيح أبرز التحديات التي تحد من مساهمة 

 العربية في عملية التنمية، وتقديم بعض المقترحات التي تعزز من مساهمة المرأة العربية في العملية التنموية.المرأة 

 أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث من أهمية قضايا المرأة، باعتبار المرأة تحتل موقعاً بارزاً على خارطة الفكر والثقافة، والبد من تمكين 

بء األكبر يقع على عاتقها، وبالتالي تنبع أهمية هذا البحث في التعرف على المعوقات التي تحد من المرأة في التنمية ألن الع

مساهمة المرأة العربية في التنمية ومحاولة تقليصها،  فجميعنا يعلم أن نجاح برامج التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة 

 العنصر البشري )ذكر وأنثى(  وحسن إعداده وطبيعة تأهيله.

 منهجية البحث

في إطار الترابط ما بين التفكير في مشكلة البحث وأهدافها و أهميتها، وحيث أن البحث ذا مهمة نظرية فإن الباحثين 

استفادوا من المنهج التحليلي الوصفي للمعطيات ذات الصلة بالبحث، ومن ثم استخالص النتائج واألفكار التي توضح 

 لتنمية، وبالتالي تقليص حجم المعيقات التي تقف أمام مشاركتها في برامج التنمية.ضرورة مشاركة المرأة العربية في ا

  اإلطار النظري

 المقدمة

إن من أعظم ما تركه لنا القرن الماضي مفهوم التنمية الذي تفاوت تطبيقه بين الدول، ولكنه أصبح من األساسيات التي تقيس 

ت تُمثل مطلباً أساسياً لكافة المجتمعات، ما تحمله من مضامين هامة باإلضافة تقدم المجتمعات، ودليالً على أن التنمية أصبح
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ً من كونها  لما ينتج عنها من نتائج حاسمة في حاضر المجتمعات ومستقبلها. وفي إطار االهتمام بعملية التنمية، وانطالقا

ال في المجتمع، ليصبح االهتمام بالمرأة مرتكزة في منطلقاتها على حشد الطاقات البشرية دون التمييز بين النساء والرج

وبدورها في تنمية المجتمع جزًء رئيسياً في عملية التنمية، باإلضافة إلى تأثيرها المباشر والملحوظ في النصف اآلخر، ألن 

كما المرأة تشكل نصف المجتمع وبالتالي نصف طاقته االنتاجية، حيث أصبح من الضروري مساهمتها في العملية التنموية، 

ً بمدى تقدم المرأة فيه وقدرتها على المشاركة في التنمية بمختلف  ً وثيقا أن تقدم أي مجتمع أصبح مرتبط ارتباطا

 (.21: 1997أشكالها)حمود،

 واقع دور المرأة في تنمية المجتمع

دة فالنمو لم يَعد يكتفي حين ننظر إلى الدور الذي تقوم به المرأة  في التنمية،  نجد أن المرأة والتنمية وجهان لعملة واح

ً عادالً بما  يوفر أسباب المشاركة  ً فحسب ، وإنما أصبح يهتم بتوزيع فوائده توزيعا ً و اجتماعيا بإنعاش المجتمع اقتصاديا

لألفراد وفرص اتخاذ القرار والعمل وتمكينهم من المساواة في جميع مراحل النمو المرجوة، فالتنمية بصفة عامة عملية 

ها العنصر البشري بغض النظر عن جنسه )ذكر أو أنثى( فهي تسعى إلى تحقيق نمو متكامل اقتصادياً مقصودة هدف

واجتماعياً وسياسياً وديمغرافياً ، باعتبار التنمية مورد مادي يقوم األفراد باستثمارها من خالل نظام اجتماعي سياسي يدرك 

(.  ومن هنا، فالمرأة عنصر جوهري من عناصر 10 :1982ضرورة إحداث النمو ويتفاعل معه ويخطط له ) حسن، 

التنمية، ألن دورها يُعد أحد المقاييس األساسية التي تعكس نمو المجتمع وتقدمه، ألن المرأة من الممكن أن تقوم بدور كبير 

افة إلى ما تقوم في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية يفوق في كثير من األحيان ما يقوم به الرجل، هذا باإلض

به في رعاية وتربية أبنائها،  والقيام بواجباتها الزوجية، كما ويزداد عطاء المرأة في حالة غياب زوجها سواء كانت أرملة 

أو مطلقة أو مهجورة، ألن هذه المرأة تعاني من أعباء مزدوجة، أوالً ألنها إمرأة تقوم بدورين معاً دور األم واألب، وثانياً 

  .(42: 2007ني من عدم المساواة بينها وبين الرجل في التعليم والتدريب والرواتب واألمان والكرامة)فرج،ألنها تعا

" تحليالً لبعض جوانب الواقع العربي المعاصر، حيث اشتمل على 2002كما أوضح " تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 

ادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ودعم سياسات اإلصالح، وال بد مجموعة من التوصيات الهامة لمعالجة التنمية االقتص

أن تعمل الدول العربية  على إعادة تأسيس مجتمعاتها على احترام الحريات اإلنسانية باعتبارها أساس في بناء الحكم الصالح 

ء القدرات البشرية بغض النظر عن الجنس) المحقق للتنمية اإلنسانية، باإلضافة إلى اكتساب المعرفة وتوظيفها بفعالية في بنا

ذكر، أنثى( وتوظيفها بكفاءة في جميع صفوف النشاط المجتمعي، كذلك تمكين المرأة من خالل إتاحة كافة الفرص الممكنة 

 .(2: 2002لبناء وتنمية قدراتها على قدم المساواة مع الرجل ) بشارة، 

م التي وصل إليها المجتمع، ومن هنا أصبح استثمار طاقاتها المهدرة أحد إن وضع المرأة ومكانتها هو انعكاس لدرجة التقد

الضرورات الواجب تحقيقها، لذا  اتفق العديد من الباحثيين والدارسين االجتماعيين إلى أن هناك ثالثة اتجاهات تتناول 

ناء األسري ووظائفه وكما ذكرتهم قضايا دمج وتمكين المرأة في التنمية منذ نهاية القرن الماضي من أجل الحفاظ على الب

 :( فيما يلي2015لحول)

االتجاه األول: وهو ما يسمى بنموذج التنمية البشرية المستدامة الذي يعنى بتمكين جميع أفراد المجتمع ويعمل على تنمية 

تجاه الثاني وتطوير قدراتهم إلى أقصى حد ممكن من خالل التعليم والتدريب وخلق فرص عمل مالئمة. في حين يركز اال

على ظاهرة العولمة باعتبارها عملية كلية تشكل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وثقافية متداخلة ومترابطة فيما بينها 

فتتضمن العولمة في هذا اإلطار بُعدين أولهما فني تقني وثانيهما أيديولوجي فكري، في حين يرتبط اإلتجاه الثالث بتمكين 

 Development Alternatives هر على يد عدد من مفكري دول العالم الثالث من النساء المنتميات إلىالمرأة الذي ظ

with Woman for New DAWN Era  التي تُعنى بتنمية مشاركة المرأة من أجل عصر جديد، ويؤكد أصحاب هذا

قتصادية والسياسية التي تعمل على قهر واستغالل اإلتجاه أن األبعاد المجتمعية المتمثلة في العوامل االجتماعية والثقافية واال

المرأة ترتبط بعوامل مجتمعية محلية وإقليمية ودولية تعمل على تكريس النظرة الدونية للمرأة وعدم قدرتها على المشاركة 

 .الفاعلة في التنمية

وآخر مؤسسي، حيث تتأثر المرأة بكل كما يرتبط موضوع المرأة والتنمية بأبعاد متنوعة منها ما هو كمي ومنها ماهو كيفي 

ما يُقدم لها من خدمات اجتماعية وتوعيتها، فسعت العديد من برامج العمل الدولية لوضع استراتيجيات عمل متنوعة بدأت 

بهدف إزالة كافة المعيقات التي تحول دون تحقيق العدالة والمساواة في مجاالت التشريع والتعليم والعمل والصحة، ثم 

تلك االستراتيجيات عند وضع األهداف التنموية لأللفية الثالثة، حيث أن هذه األهداف فعلت بشكل واضح دور تطورت 

 (.1: 2006المرأة في المجتمع)الطراح،

 التحديات التي تواجه المرأة العربية في التنمية

التي تقف حاجزاً بينها وبين المشاركة بالرغم من كل الجهود المبذولة ال زالت المرأة العربية تواجه الكثير من التحديات 

الفعالة في عمليات التنمية رغم طاقاتها وإمكانياتها ، حيث أن ما تالقيه المرأة العربية في مجتمعنا هو إضعاف وليس مجرد 

ً الرجال، في إطار  ضعف ناتج عن فعل آليات قصدية، أو عمليات مجتمعية مستقرة في مجتمعات تسيطر عليها أساسا

، ثقافي، مؤسسي، يُعيد خلق  ضعف المرأة وتخلف المجتمعات . ومن هنا  ال يمكن أن تقوم تنمية والمرأة التي  مجتمعي

تشكل نصف البشرية مستضعفة، بالرغم من تأكيد البحوث العلمية على أن المرأة لها قدرات خاصة، عقلية وعاطفية 

ية، واالجتماعية باإلضافة إلى السياسية األمر الذي يحرم وجسدية، تتفوق بها على الرجل  في مجاالت الحياة االقتصاد

(. ومن هنا نالحظ أن مشاركة المرأة في عملية التنمية 22: 2003المجتمعات  المضعفة للمرأة من مزايا ضخمة) الساعاتي،
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ية مرتبطة بالبناء تواجه العديد من التحديات، سواء كانت تحديات داخلية مرتبطة بالمرأة العربية ذاتها أو تحديات خارج

 االجتماعي ونظمه وثقافته، ومن هنا البد من التطرق لهذه المعيقات ومناقشتها فيمايلي:

ال زالت مجتمعاتنا العربية تنظر إلى المرأة على أنها تنتزع فرص العمل من الرجل، وهذا بدوره سينعكس على تفعيل 

وعة منها ما أثبتته العديد من الدراسات من تدني األجور التي القوانين الوظيفية وتنفيذها على أرض الواقع في صور متن

تتقاضاها المرأة بالمقارنة مع الرجل لنفس الوظيفة والكفاءة والوقت، باإلضافة إلى تحديد العديد من الوظائف واألعمال 

ة ، ممرضة ، طبيبة نسائية، وإقرانها بالمرأة من وجهة نظر المجتمع لتتالئم مع طبيعتها األنثوية مثل العمل بوظيفة )معلم

مهندسة مختصة بالديكور، مروؤسة وليست رئيسة في العمل(، كل هذا يحدث في مجتمعاتنا العربية بالرغم من توفر 

النصوص الفقهية والدستورية التي تدعم وتشجع عمل المرأة وانخراطها في مجتمعها) األمانة العامة القطاع االجتماعي 

 (.5: 2009وإدارة المرأة، 

تتصف معظم المجتمعات العربية بأنها مجتمات ذكورية، تهيمن فيها صورة الرجل بأنه الراعي المسؤول عن كسب الرزق  

والمرأة هي ربة المنزل وواجباتها مقتصرة على اإلعتناء بشؤون األسرية اليومية من رعاية األطفال وتربيتهم ، باإلضافة 

م المرأة ومشاركتها في العمل سيؤديان إلى تحملها أعباء ومسؤوليات  تفوق قدراتها إلى اعتقاد مجتمعاتنا العربية بأن تعلي

وإمكانياتها، ألن هذه األمور ليست من واجباتها مما تتطلب طاقات وقدرات إضافية لتتمكن من إتمام كل ماهو مطلوب في 

أو ستختار بين أحد الدورين العمل داخل الوقت المحدد وعلى أكمل وجه ، أو ربما تضطر للتخلي عن الكفاءة في األداء، 

 (.45: 2003المنزل أو خارجه وهذه األفكار هي ما تقلص من مشاركة المرأة في التنمية)غزال،

خضوع المرأة العربية لسلطة األب واألخ ثم الزوج في القرارات المهمة في حياتها مثل التعليم أو اختيار نوعه ومدته، كما 

ار لاللتحاق بالدورات التدريبية، باإلضافة إلى ما يختص اختيار العمل التي ترغب باشغاله)المهنة(. أنها التمتلك حرية القر

فانخفاض دافعية الفتيات لإلنخراط في الكليات العلمية في الجامعات، ومشاريع البحث والدراسات العلمية نتيجة تأثير 

ت تلتحق بكليات العلوم اإلنسانية، ألن معظم التخصصات التي العادات والتقاليد وثقافة المجتمع، فنالحظ أن أغلب الفتيا

تدرسها كليات العلوم اإلنسانية تتمحور حول الدور التقليدي للمرأة كمدرسة ومربية، كما أن هذه التخصصات ال يوجد عليها 

ثل الري، الطب إقبال كبير في سوق العمل، في حين يقل التحاقهن بشكل ملحوظ في الفروع المطلوبة لسوق العمل مم

 (. 44: 2014البيطري، الهندسة، المساحة وغيرها من التخصصات) المجلس القومي للمرأة، 

ولعل من أبرز التحديات وأصعبها ما تواجهه قضية المرأة في مجتمعاتنا العربية استمرارية التعامل مع هذه القضية 

ثر من كونها قضية لها منهجيات من أجل إدماج المرأة في باعتبارها حركة نسائية تدعو إلى التحرر ومزيد من الحريات أك

العملية التنموية الشاملة، وهو المدخل الذي يقود إلى الجدل حول الدين وعالقات وأدوار كل من الرجل والمرأة في الحياة 

ً من توجية الجهد إلى إيجاد اآلليات المؤسسية لتحقيق المساواة الحقيقي ة في الواقع العملي العامة، وداخل األسرة عوضا

لصالح النمو التنمية. و من هنا  نالحظ أن التحدي يكمن في التوعية واعتراف الحكومات ومتخذي القرار بما يُعرف بمدخل 

السياسات المستجيبة للنوع االجتماعي كمرتكز لتبني السياسات التي تأخذ في االعتبار النتائج وتقيس أثرها على المرأة قبل 

يُعد االلتزام بالتخصيص المالي من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من أهم اآلليات المؤسسية المتصلة من ناحية  إصدارها.  كما

بتوفير فرص لعمل المرأة الحر في مستويات اقتصادية متعددة صغيرة ومتوسطة الحجم، ومن ناحية أخرى توفير 

في المشاركة االقتصادية، والذي يعرف على مستويات المشروعات والخدمات االجتماعية  الالئقة لتعزيز دور المرأة 

عن الشرق  2003التخطيط القومي بالموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي. كما بين التقرير الصادر من البنك الدولي عام 

 Unlocking the employment potential in the Middle East andاألوسط وشمال أفريقيا  الذي كان بعنوان  

North Africa حيث أكد البنك الدولي أن مشاركة المرأة العربية في سوق العمل هي األدنى بين دول العالم وإن كان ،

 (.5: 2015هناك تفاوت فيما بينها ) لحول، 

 ضعف تقديرات الذات عند المرأة العربية لتأثرها بأنماط التنشئة االجتماعية والموروث الثقافي، حيث ال تقوم بطرح قضيتها

األساسية ضمن رؤيتها لنفسها على أساس أنها مورد بشري لديها طاقات وقدرات في مختلف المجاالت والفروع، بل ركزت 

على نضالها المطلبي واتجهت وراء جزئيات متفرقة تحررها من اضطهادها من قبل الرجل أو المساواة معه في كافة 

عات أو الخروج للعمل بصرف النظر عن نوعه ومردوده )المجلس الميادين، باإلضافة إلى تعديل بعض القوانين والتشري

(.  وهذا يوضح لنا إلى أن من أبرز معوقات مساهمة المرأة في التنمية شخصيتها التي ال تزال 45: 2014القومي للمرأة ، 

ها، حيث أن هذه العوامل تعاني من السلبية وعدم الثقة بالنفس، ألن هدفها الرئيسي يتمحور في حياتها الزوجية ورعاية أطفال

تمثل ظواهر ال يمكن إغفالها بالرغم من أن مسبباتها ترتبط بالعملية التربوية، فمكانة األناث هي دون مكانة الذكور، ألن 

أساليب التربية ال تغذي فيها روح التفوق واإلبداع في العمل المهني بل تغرس فيها أفكار تتيح للرجل إتخاذ القرارات 

إن مثل هذه التنشئة تنمي المجتمع الذكوري في البلدان العربية وتزرع في مخيلته التفوق البيولوجي  الخاصة بها،

واالجتماعي الذي يبرر سلوكه تجاه المرأة. كما أن ضعف مساهمة المرأة في مختلف ميادين المجتمع المتنوعة ما هي إال 

لرجال ينقلون نظرتهم الخاصة عن المرأة إلى ميادين العمل حيث انعكاس لطبيعة العالقة بين الجنسيين )الذكور، اإلناث(، فا

يعاملون المرأة العاملة في المؤسسة على أنها غير مؤهلة لتحمل مسؤوليات كبرى وأن عملها غير ضروري ) 

 (. 18: 2009عبدالرحمن،

لتأكيد على ضرورة التعليم فإن هناك اعتقاد المجتمعات العربية أن التعليم يفقد المرأة فرصة الزواج المبكر على الرغم من ا

بعض العادات والتقاليد التي ال تزال تُسيطر على سلوك األشخاص، والتي من الممكن أن تشكل عائقاً أمام تنمية المجتمع هي 
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 الزواج المبكر، الذي بدوره يؤدي إلى الحرمان من التعليم أو عدم مواصلته، ألن طبيعة التنشئة في الدول العربية غرست

في أذهان األولياء أن المكان المناسب لألنثى هو البيت وبالتالي ال داعي لذهابها إلى المدرسة أو االستمرار في التعليم وهذا 

بدوره يؤثر بشكل سلبي في عملية التنمية االجتماعية بسبب التمسك بمثل هذه العادات ودفع اإلناث إلى الزواج المبكر حال 

مهات أميات أو على مستوى محدود جداً من التعليم مع تدني مستوى الوعي لديهم مما ينعكس بلوغها يترتب عليه بقاء األ

(.  كما أكدت العديد من الدراسات أن المرأة أصبحت ال 102-101: 2007على التربية والتنشئة المجتمعية ) السبعاوي، 

ني فنجدها قد أصبحت ترفض  أو تتزوج وفقاً  تقبل الزواج مثلما كانت عليه في الماضي إال بعد ضمانها مستقبلها المه

(. وهذا فعالً ما يراه البعض في مجتمعاتنا العربية كأحد العوامل الرئيسية إلنتشار 133: 2012لشروطها الخاصة) فرحات، 

 ظاهرة تأخر الزواج والعنوسة بين اإلناث مع العلم أنه ال يمت بأي صلة ألشكال التنمية.

ة المرأة في مواقع اتخاذ القرار إال أن هذه المشاركة التزال متواضعة وتقوم على مبدأ التمثيل بالرغم من ازدياد مشارك

وليس على حق المشاركة، وهو ما يعني ذكورية القرارات المتخذة في معظم المجاالت والتي يصعب من خاللها اإلحساس 

حتى داخل األسرة في عمليات إتخاذ القرار التي ينفرد  بحقيقة المشكالت التي تواجهها المرأة بشكل ينعكس على آلية التعامل

بها الرجل بوصفه السيد في النظام االقتصادي واالجتماعي ونالحظ صعوبة وصول المرأة وأنصار قضاياها ليتم من خالل 

لعربية على حق ذلك تبني األفكار التي تثمن دورها في العملية التنموية، باإلضافة إلى عدم حصول المرأة في بعض البلدان ا

اإلنتخاب والترشيح وما ينتج عنه انعدام مشاركتها بصنع القرارات والسياسات التي تساهم في تحقيق التنمية، نتيجة عدم 

ً ومهمة يتوالها  ً جماعيا االهتمام الكافي من قبل المنظمات النسائية غير الحكومية المختلفة بتمكين المرأة بوصفه هدفا

 (.9: 2007فاء بالتركيز على بعض القضايا الجزئية) إبراهيم، المجتمع بأكمله واإلكت

كما يجب اإلشارة إلى دور المنظور القيمي والثقافي في تحديد إشكالية مدى مشاركة عمل المرأة في العملية التنمويةأو أنها 

ً لها، فالقيم الثقافية لها دور فعال في العملية التنموية داخل المجتمع حيث تمث ل القيم السلبية عاثقاً خطيراً أمام تقف عائقا

جهود التنمية وهنا تبرز األبعاد الثقافية للتنمية في عالقتها بالقوى البشرية العاملة وخاصة النسوية، حيث إذا كانت القيم 

حين ترى فئةُ الثقافية تؤيد عمل المرأة فستعتبر عملها ومجهودها مقدراً وذو إنتاجية ولها دور فعال في العملية التنموية، في 

أخرى أن لعمل المرأة آثاراً سلبية على العملية التنموية ألن المرأة العاملة من وجهة نظرهم إذا تزوجت وأنجبت ستصبح 

أكثر تهاوناً واسترخاء في القيام بمسؤولياتها في العمل، التي تتمثل في ظواهر متعددة منها: عدم انتظامها في العمل أي كثرة 

االنقطاع عن العمل بمبرر وبدون مبرر ورغبتها المستمرة في اإلنصراف قبل الموعد المحدد، وهذا سوف التأخر والغياب و

يخلق لها المشاكل مع كل من الرؤساء المسؤولين عنها في العمل كذلك مع زمالء العمل وهذا سيؤثر حتماً على أدائها بشكل 

 (.133: 2012سلبي)  فرحات، 

تحقيقه خطط التنمية، وفقاً لرؤى منطقية تتوافق مع العقل وال تتنافى مع األديان والشرائع   وبالرغم من أهمية ما سعت إلى

السماوية فقد أغفلت إلى حد ما التركيز على المرتكز األساسي في كل هذا، وهو توفر القاعد االقتصادية المستقلة القائمة 

لبشرية القادرة على العمل والتي تعتبر المرأة إنساناً ومواطنة على النشاطات االنتاجية والتي تعتمد على تشغيل كافة القوى ا

عاملة ذات إنتاجية تساهم في االقتصاد الوطني وفق قيمه مقاسة سواء كان عملها داخل البيت أو خارجه وذلك وفق ماتحققه 

 (.5: 2007من نتائج ملموسة ) إبراهيم، 

ظاهر للتمييز والرجعية في مجتمعاتنا العربية حيث نرى أعداداً كبيرة نالحظ من التحديات السالفة الذكر أن هناك تجسيد 

ومتزايدة من العنصر النسائي ال يحصلن على الدعم والتشجيع لتنمية وتوظيف مهاراتهن وقدراتهن على قدم المساواة مع 

ً أمام حصولهن على جزء من الرجال فهناك العديد من العوامل القثقافية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية تقف عائق ا

المساواة في التعليم والصحة وفرص العمل باإلضافة إلى تضافر  أنماط التنشئة االجتماعية التقليدية والممارسات التميزية 

في العائلة لتعزيز استمرارية الالمساواة والقهر ضد المرأة ، فيما تحتاج مجتمعاتنا العربية إلى بناء متكامل من كافة 

ات والقدرات البشرية في المجتمع لتحقيق العملية التنموية ، بينما نرى أن نصف هذه الطاقات عرضةُ لإلهمال المهار

 والهدر في معظم األحيان.

 االستنتاجات 

يتضح لنا أن من أبرز التحديات التي تواجه المرأة العربية في التنمية، التربية التي أنشئت عليها المرأة العربية منذ  .1

تقليص هامش الحرية لها والخوف الدائمين األمر الذي جعلها أقل قدراً واستعداداً على المطالبة بحقوقها،  صغرها من

وإجبارها في بعض األحيان على التخلي والتنازل عن حقوقها لصالح الذكور، ألن المجتمعات العربية مجتمعات ذكورية 

ا، والتخلص من حاجز الخوف من المطالبة بحقوقها، باعتباره بطبيعتها، ومن هنا البد من معرفة المرأة وفهمها لحقوقه

من األمور الهامة التي يجب أن تقوم به األسرة في المجتمعات العربية ألن التنشئة هي األساس، والبد من تطوير 

رة شخصية األنثى عبر المشاركة في كافة نواحي الحياة وتفعيل دور التعليم من خالل المدارس والجامعات في بلو

شخصيتها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز مكانة المرأة ودورها المجتمعي، باإلضافة إلى المبادرة إلنشاء تنظيمات 

 مهنية مهمته حماية المرأة والمطالبة بحقوقها.

ألهمية  إن أهم ما يعزز دور ومكانة المرأة هو المجتمع واألسرة، لذا البد من االهتمام بالتوعية األسرية والمجتمعية .2

عمل ومشاركة المرأة في الحياة العامة بشكل يساهم في تعزيز العملية التنموية، حيث أنها لديها القدره على تولي مهام 

العمل مثلها مثل الرجل، باإلضافة إلى قدرتها على منافسته في الوظيفة أو في تولي المناصب، وال ننسى أن المرأة 
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المرأة غير العاملة، ولكن نظرة المجتمع السلبية لها تحد من مشاركتها الفاعلة في العاملة تعتبر أكثر ثقة بنفسها من 

 التنمية.

كما نالحظ أن المرأة لها دور مهم في العملية التنموية بشكل يحقق لها العدل والمساواة مع الرجل ويبعدها عن التبعية له،  .3

في التنمية، والسعي المستمر لتطوير ذاتها بالتعليم وهذا يحثنا على أهمية توعية المرأة لدورها الفاعل والمؤثر 

والتدريب، باإلضافة إلى العمل على تغيير المعتقدات الموروثة والخاطئة عن المرأة من قبل المجتمع وتحسين صورتها 

لتنمية، في مجتمعاتنا العربية باعتبارها مساوية للرجل ال تابعة له، مع استعدادها التام لإلنخراط في كافة مجاالت ا

باعتبارها نصف المجتمع، ال تصح تنميته إال بمشاركة كافة أفراده )ذكور وإناث(، فمشاركة المرأة في العمل يصقل 

 مواهبها ويجعلها أكثر على اتخاذ القرارات وإدارة الوقت بشكل صحيح.

 مقترحات لتعزيز مساهمة المرأة العربية في التنمية

في التنمية البد من إدماجها وتمكينها في مجتمعاتنا العربية، بما يكفل تحقيق التكافؤ لها  بما أن المرأة تشكل محور أساسي .1

 .مع الرجل من خالل العمل على الحد من كافة التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك

م التي تؤدي إلى القضاء على المفهوم النمطي والذهني السائد عن دور المرأة كربة بيت فقط، والقضاء على كافة المفاهي .2

 .التمييز ضد المرأة، من خالل خلق الوعي في عملية التنشئة االجتماعية حول أهمية مشاركة المرأة في كافة المجاالت

تحسين صورة المرأة في مجتمعاتنا العربية من خالل وسائل اإلعالم، إلزالة صورتها المبتذلة، باإلضافة إلى دعم عملها  .3

 .ي التنميةكهدف أساسي للمساهمة ف

خلق مناخ اجتماعي مالئم يدفع المرأة العربية لممارسة حقوقها، من خالل رفع مستوى مشاركتها في الحياة العامة  .4

 .والسياسية والتنموية بمنحها حق اتخاذ القرار، بما يتوافق مع متطلبات العصر الحالي

عبر تشكيل لجان مهنية متخصصة لضمان مراعاتها إشراك المرأة في مناقشة وإقرار القوانين التي تخص قضاياها  .5

 .ألوضاع المرأة وطموحاتها لمستقبل أفضل

ضرورة توضيح دور التدين والقانون في رفع مكانة المرأة ومساهمتها في الحياة العامة، من خالل منظور حضاري  .6

 .قدم االجتماعي للمرأة واألسرة العربيةيتالئم مع العصر الذي نعيش فيه للقضاء على التفسيرات الخاطئة التي تعيق الت
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 مشروعية حق المرأة في الميراث في الفقه اإلسالمي 

 ) دراسة فقهية معاصرة ( 

 د.أنيس سعد مسعود الزير                                                      د . عائشة يوسف التركاوي       

 أستاذ مساعد ، جامعة درنة ، درنة / ليبيا                                  محاضر ، جامعة درنة ، درنة / ليبيا    

 الملخص
تحدثت هذه الدراسة على مشروعية حق المرأة في الميراث وعدم حرمانها منه في ضوء الفقه اإلسالمي وذلك من خالل ما 

النبوية ، وكتب التراث الفقهي ، حيث تناول المبحث األول األسس العامة للميراث  من حيث  ورد في القرآن الكريم ، والُسنَّة

مفهومه ، وحقوقه المتعلقة به ، وأسبابه ، وموانعه ، وأركانه ، وشروطه ، أما المبحث الثاني والثالث والرابع فقد ُخصص 

اهلية واإلسالم ، والحكمة من توريثها  في اإلسالم ، مع لكل ما يتعلق بحق المرأة  فقط في الميراث من حيث كيفيته في الج

.                                                                                       لها  بالفرض أو التعصيببيان حقها الذي شرعه هللا  

ورعايته لحقوقها ، بإعطائها حق الميراث خالفًا  وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج بأن اإلسالم أثبت تقدريه للمرأة ،

لما كانت عليه في الجاهلية من حرمانها منه ، وجعل نصيب لها حسب حاالت توريثها وقرابتها للمتوفى ، وُعد حرمانها منه 

ت الدينية دعوة من كبائر الذنوب إال إذا قام بها مانع من موانع اإلرث  ، وأهم ما أوصت به الدراسة بأنه يجب على المؤسسا

أهل العلم في الشريعة والقانون بطرح موضوع حق المرأة في الميراث وعدم حرمانها منه عبر وسائل اإلعالم المرئية 

والمسموعة ، أو عبر وسائل االتصال االجتماعي ) فيس بوك ( بفتح صفحات تشمل على كتابات ، ودروس  ، ومحاضرات 

                                                                                                              .                      بهذا الخصوص

    المرأة، الميراث، اإلسالم، الفروض، التعصيب. : المفتاحية الكلمات

Abstract 

This study talked about the legality of the woman’s right to inheritance and not being 

deprived of it in the light of Islamic jurisprudence, through what was mentioned in the Holy 

Qur’an, the Sunnah, and books of jurisprudential heritage. As for the second, third and fourth 

sections, they are devoted to everything related to the woman’s right to inheritance only in 

terms of how it was in the pre-Islamic era and Islam, and the wisdom of her inheritance in 

Islam, with an explanation of her right that God legislated for her by imposition or imposition. 

The most important findings of the study are that Islam has proven its appreciation for women 

and its care for her rights, by giving her the right to inherit, unlike what she was in the pre-

Islamic era of depriving her of it, and assigning a share to her according to the cases of her 

inheritance and her kinship to the deceased, and depriving her of it is considered a major sin 

unless it is done by an impediment from Impediments to inheritance, and the most important 

thing recommended by the study is that religious institutions should invite scholars of Sharia 

and law to raise the issue of women’s right to inheritance and not deprive them of it through 

audio-visual media, or through social media (Face book) by opening pages that include 

writings and lessons and lectures in this regard. 

Keywords: women, inheritance, Islam, homework, intolerance .                

 المقدمة 

ا كبيًرا بقضية المرأة كما تصاعدت حركة واسعة النطاق تستهدف دفع االهتمام بالقضايشهدت العقود األخيرة اهتماًما 

، فقد معات خاصةً العربية بحرمانها منهمرأة وقيام بعض المجت، وال سيما قضية ميراث الالمتعلقة بها على مستوى العالم

منه وإقراًرا  المواريث وحدد نصيب كل وارث في القرآن الكريم مصرًحا إثر تحديده بأنه فريضة–سبحانه وتعالى–شرع هللا

ية من الميت إلى قال الملك، وتنظيًما ألمر خطير من أمور المجتمع اإلنساني وهو حق التملك وانتللعدالة والمساواة

ظر إليها من حيث الوضع ، ولكن ينامرأةألن اإلسالم لم ينظر للمرأة في حكم الميراث من حيث جنسها كالوارث؛

؛ لذلك جاءت هذه الدراسة لتؤكد على لتبعات الملقاة عليها وعلى الرجل، ومن حيث األعباء االقتصادية وااالجتماعي

ما ورد من نصوص في القرآن مانها منه في ضوء الفقه اإلسالمي من خالل مشروعية حق المرأة في الميراث وعدم حر

لها.–سبحانه وتعالى–بينةً هذا الحق الذي فرضه هللا، وكتب التراث الفقهي عند القدامى والمعاصرين مُسنَّة النبوية، والالكريم  

:أهمية الدراسة  

كثير من الدراسات  واألبحاث في مجال علم الميراث تكمن أهمية الدراسة في طبيعة الموضوع نفسه الذي يحتاج إلى  

وخاصةً حق المرأة في أخذ نصيبها منه ، ذلك الحق الذي فرضه لها الشارع الحكيم في القرآن الكريم ، ومنه ما فصلته الُسنَّة 

ا الحق ، أو تعطيها أقل النبوية ، وذكره الفقهاء في مؤلفاتهم ، غير أننا نجد في بعض المجتمعات العربية تحرم المرأة من هذ

                     من نصيبها  ؛ فجاءت هذه الدراسة ردًا على كل من يحرم المرأة أو ينقصها من حقها الشرعي في الميراث.

 مشكلة الدراسة 

 تكمن مشكلة الدراسة في طرح مجموعة من التساؤالت اآلتية  : 
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لمتعلقة به ؟ وهل له أسباب  وموانع ؟ وما هي أهم أركانه وشروطه ؟ ما هو مفهوم علم الميراث ؟  وما هي الحقوق ا -س   

هل كان للمرأة حق في الميراث في الجاهلية ؟ وهل أعطاها اإلسالم حق الميراث ؟ وما هي الحكمة اإللهية من توريث  -س 

 المرأة في اإلسالم ؟

في الميراث ؟ ما المقصود بالفروض والتعصيب ؟ هل للمرأة حق بالفرض والتعصيب  –س   

هل ورد ت نصوص في القرآن الكريم ، والُسنَّة النبوية تؤكد على حق المرأة في الميراث ؟   –س   

 منهج الدراسة :  

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يصف الظاهرة كما توجد في الواقع ؛ إلصدار األحكام الصحيحة 

ع وتعاني منها فرع عن تصوره ، وقضية حرمان المرأة من الميراث موجودة على أرض الواقلها  ؛ ألن الحكم على الشيء 

                                                                                                                                 . المرأة أشد معاناة

دلة سواء من نصوص الستداللي والذي يهتم بالتدليل على كل ما يطرحه الباحث من األكما اعتمد الباحث على المنهج ا

                       .ما يتعلق بحث المرأة في الميراث ، أو ما ورد في كتب التراث الفقهي بكلأو الُسنَّة النبوية القرآن الكريم،

ابه ، وموانعه ، وأركانه ، وشروطه (  المبحث األول : ) مفهوم الميراث وحقوقه المتعلق به ، وأسب  

المطلب األول : تعريف الميراث في اللغة والشرع  ، والحقوق المتعلقة به :   -  

تعريف الميراث في اللغة :  –أ   

يرجع مصطلح ) الميراث ( في كتب معاجم اللغة إلى الجذر اللغوي ) ورث ( : ) فالواو والراء والثاء كلمة واحدة ، 

( .953م ، ص2008هو أن يكون الشيء لقوٍم ثم يصير إلى آخرين بنسٍب أو سبب .( )ابن فارس ،  والميراث :  

وقيل : ] الميراث : أصله موراٌث ، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها ، والتراث أصل التاء فيه واو ، تقول : ورثُت أبي ، أي  

: ورثُت الشيء من أبي ، أِرثه بالكسر فيهما ، ورثًا و ِوراثةً ، وإرثًا األلف منقلبة من الواو ، ورثةً الهاء عوض من الواو ، 

( .1238م ، ص 2009ن المستقبل لوقعها بين ياء وكسرة .[ )الجوهري ، وإنما سقطت الواو م  

وهو الباقي الدائم الذي يرث الخالئق ، ويبقى بعد   -عزَّ وجلَّ  –وقيل : ]ورث : بمعنى وارث : وهي صفة من صفات هللا 

( ، وقال هللا تعالى إخباًرا عن 23{{ ) سورة الحجر ، ثُونَ َوإِنَّا لَنَْحُن نُْحيِي َونُِميُت َونَْحُن اْلَوارِ فنائهم ، قال هللا تعالى : }} 

، 5{{ )سورة مريم ، فََهْب ِلي ِمْن لَدُْنَك َوِليًّا* يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آَِل يَْعقُوبَ ودعائه إياه : }} –عليه السالم  –نبي هللا زكريا 

، ه1414كون خاف أن يرثه أقرباءه المال.[) ابن منظو، ، وال يجوز أن يد يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة، إنما أرا(6

                                                                                                                        (200،  199/ ص  2ج

ألول : االنتقال سواء كان حسيًا كانتقال المال ، فيالحظ من معنى الميراث في كتب معاجم اللغة بأنه يدل عل معنيين وهما : ا

. بقاء ومنه اسم هللا تعالى الوارثأو معنويًا كانتقال العلم والحكمة ، والثاني : ال  

تعريف الميراث في الشرع :  –ب   

لكل وارث ، أما معنى الميراث في الشرع فقد اتفق الفقهاء بأنه : ]هو علم يعرف به َمْن يرث وَمْن ال يرث ومقدار ما 

*  457، 456ص /4وموضوعه التركات ، وغايته إيصال كل ذي حٍق حقه من تركة  الميت .[) الدسوقي ، د.ت ، ج

  .                                                                                                             (615ص /4الصاوي ، د.ت ، ج

متعلقة بالتركة : الحقوق ال –ج   

والحقوق المتعلقة بالتركة خمسة باستقراء الفقهاء وهي :] األول : الحق المتعلق بعين التركة ، والثاني : مؤن التجهيز ، 

/  3والثالث : الديون المرسلة في الذمة ، والرابع : الوصايا بالثلث ، والخامس : اإلرث .[ ) الكشناوي ، د . ت ، ج

الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والرهن ، ومؤن التجهيز كأجرة الغسل والكفن وغير ذلك ، والديون (  ، أي : ] ف288ص

سواء كانت هلل كزكاةٍ فرط فيها أو كفارات أشهد في صحته أنها بذمته أو آلدمي كالقرض ، والوصايا تكون بالثلث أو أقل 

القادر،  ركه الميت لوجود قرابة بينهما أو نحوها .[)حمد ، عبدمنه لغير وارث ، واإلرث هو استحقاق الوارث نصيبًا مما ت

                               .                                                                                    (152،  151م ، ص 2004

المطلب الثاني : أسباب الميراث وموانعه :  -  

:أسباب الميراث  –أ   

للميراث أسباب ال بد من تحقق واحد منها ، بحيث لو لم يوجد واحد منها لم يصح الميراث ، فيستحق الشخص مال اآلخر 

 كله أو بعضه بسبب من ثالثة وهي : 

             .                                        نين باالشتراك في والدة أو بعيدةالنسب : وهو القرابة أي االتصال بين إنسا – 1

                    وده كعدمهالنكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح سواء دخل أم ال ، فال ميراث في النكاح الفاسد ؛ ألن وج – 2

م، 8319، تق وعصبته من عتقيه .[) الشيبانيالوالء : وهو ثبوت حكم شرعي بالعتق ، أو تعاطي أسبابه فيرث به المع – 3

                                                                                                                                       .(55ص /2ج

فيالحظ من أسباب النكاح ] بأن القريب يرث من قريبه وهذه القرابة تشمل األصول ، والفروع ، والحواشي ، فقرابة 

وله هم : اآلباء ، واألجداد ، واألمهات ، والجدات ، وقرابته من جهة فروعه هم : األبناء ، وأبناؤهم ، اإلنسان من جهة أص

وقرابته من جهة الحواشي هم : اإلخوة ، وبنوهم ، واألعمام وبنوهم ، والقرابة كلمة عامة يدخل تحتها ذوو الفرض ، 

لصحيح يرث به الزوج الزوجة ، والزوجة أو الزوجات لزوج ، والعصبة ، وذوو األرحام ، أما النكاح فهو عقد الزوجية ا

وذلك بمجرد العقد ولو بال وطء وال خلوة ، وأما الوالء فهو سبب يرث به العاتق معتقه ، أي أن الوالء صلة تربط الشخص 
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م القرابة ، حيث قال بغيره فتجعله في بعض األحكام كأقاربه وهو ليس من أقاربه ، فالوالء شبيه شرًعا بالقرابة فيأخذ حك

/  4م ، ج1990: ) الوالء لحمة كلحمة النسب ال تباع وال توهب.( ) النيسابوري ،  -صلى هللا عليه وسلم  –رسول هللا 

                                                                                              . (27، 26، 22م، ص2008)عيد،  ([379ص

موانع الميراث :  –ب   

للميراث موانع ال بد من انتفائها كلها ، بحيث لو وجد واحدٌ منها  ولو مع وجود جميع الشروط ، ومع وجود السبب المقتضي 

                                للميراث لم يصح الميراث ، وموانع الميراث ثالثة وهي :                                                  

( 1248/ ص 3م ، ج2003الرق : فال يرث الرقيق  وال يورث ، وما مات عنه فهو لمن يملك الرقيق منه . ) السعدي ،  –1

انع من الميراث ؛ فالعبد ال يرث قريبه الحر إذا مات وال يورث : أي ال يرثه قريبه ، فأما أنهم ال يرثون أحدًا ؛ ، فالرق م 

والرقيق ال يملك شيئًا ، وأما أنهم ال يَُورثون ؛ فألن كل واحٍد منهم ال يملك شيئًا ، وكل ما تحته من ألنهم باقون على الرق ، 

                                                                                          (31،  30م ، ص 2008مال ملك لسيده . ) عيد ، 

( ، حيث قال رسول 1249 /3م ، ج2003تل ال من المال وال من الدية إن قبلت منه .) الجذامي ، القتل : فال ميراث للقا – 2

                     ( . 170/ ص 5م ، ج2004ر قطني ، : ]ليس للقاتل من الميراث شيٌء [ ) الدا -صلى هللا عليه وسلم  –هللا 

/  3م، ج2004ن أهل ملة وأهل ملة أخرى أصاًل . ) الجذامي ، اختالف الدين : فال يتوارث الكافر والمسلم ، وال بي – 3

قال : ] ال يرث المسلم  –صلى هللا عليه وسلم  –أن رسول هللا  –رضى هللا عنه  –( ، فقد روي عن أسامة بن زيد 1247ص

لكافر المسلم ؛  ألن (  ، فال يرث المسلم الكافر ، و ال ا356/ ص 4الكافر ، وال الكافر المسلم [ ) البخاري ، د. ت ، ج

الميراث إنما ينتقل من الموروث إلى الوارث لما بينهما من المواالة والقرابة ، والكافر مع المسلم ليس بينهما مواالة وال 

(.                          63م ، ص2016قرابة ؛ فكيف يرث ماله وهو مسلم وذاك كافر ، فبينهما عداوة الدين . ) العثيمين ،   

لمطلب الثالث : أركان الميراث وشروطه :  ا -  

أركان الميراث :  –أ   

( ، وهي كاآلتي : 249ص /2م، ج1995للميراث ثالثة أركان أساسية وهي : ] وارث ، ومورث ، وموروث [ )النفراوي ،   

مورث : وهو الميت يرثه غيره ، وإليه النسب في علم الميراث .  – 1  

وارث : وهو المستحق للتركة شرًعا .  – 2  

ث من مال كالنقود ، والعقار وغيرهما ، أو حق من الحقوق التي تورث كالدية ،  – 3 موروث : وهو ما يتركه المورَّ

( 20م ، ص2008والمعاش والدَّين لدى الغير.[ ) عيد ،   

شروط الميراث :  –ب   

اختل واحدًا منها لم يصح الميراث وهي : ] موت المورث ، و تحقق حياة  للميراث شروط ال بد من تحققها كاملة بحيث لو

                 .(387/ ص 6م ، ج1983[) الهيتمي ، الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة ، معرفة الجهة المقتضية لإلرث .

                                                                                                                                     وهي كاآلتي :  

موت المورث : تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى تقديًرا كجنين انفصل ميتًا في حياة أمه ، أو بعد موتها بجنايٍة  – 1

)   .د حكم القاضي بموته اجتهادًامفقو، أو حكًما كين عرض له الموت لتورث عنه الغرةعليها موجبٍة للغُرة فيقدر الجن

                                                                                                             . (387ص /6م، ج1983الهيتمي، 

يرية : وهي الجنين في تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة : والحياة نوعان : حقيقة وهي معروفة ، أو تقد – 2

فإن ولد حيًا قلنا : كان حيًا في حياة الموروث ، فيرث حتى ولو مات بعد مولده بلحظة ،  –بشرط خروجه حيًا  –بطن أمه 

                                                    (21م ، ص2008. )عيد ، ن ميتًا يوم وفاة المورث ولم يرثوإن ولد ميتًا قلنا : كا

معرفة الجهة المقتضية لإلرث : يعني أن نعلم بالجهة المقتضية لإلرث ، ولما كان وارثًا ، هل هو بالزوجية ؟ أو  – 3

بالنسب ؟ أو بالوالء ، يعني : هل هذا يرث هذا ؛ ألنه زوج ، أو ألنها زوجة ، وهل يرث هذا ؛ ألنه قريب؟ وهل يرث هذا؛ 

                                                 (  71م ، ص2016مقتضية لإلرث . )العثيمين ، ألنه معتق ؟  ال بد أن نعلم الجهة ال

                                                            المبحث الثاني : ) ميراث المرأة في الجاهلية واإلسالم ، وحكمة توريثها (

المطلب األول : ميراث المرأة في الجاهلية :  -  

كان العرب في الجاهلية يعملون بأحكام األمم السابقة في الميراث فلم يكن للنساء عندهم حق في الميراث ، وإنما كان يرث 

ة على إدارة شؤون الميت أخوه األكبر ، أو ابن عمه ، أو ولده األكبر إذا كان بالغًا ، فكانت ضوابط الميراث عندهم هي القدر

                          .     (13م، ص1934. ) الصعيدي ، بب في ذلك ؛ ألنهم كانوا أهل حرباألسرة أو القبيلة  ويرجع الس

 ومن أسباب الميراث في الجاهلية عند العرب هي : 

ان بالغًا قادًرا على حمل السالح والقتال ، القرابة : فال يرث القريب مهما كانت درجة قربته إلى الميت عندهم ، إال إذا ك – 1

                                                             .  (270م، ص2001حتى جاء اإلسالم فأبطله. ) برو، واستمر هذا النظام 

، فربما حالفت الحلف والوالء : كان العرب يعقدون األحالف بينهم  بسبب ما يقومون به من غارات على بعضهم  – 2

القبيلة قبيلة أخرى ، وربما حالف الرجل الرجل فيتعاقدان على النصرة والوالء ،  فيقول أحدهما لآلخر وقد يضع يمنه بيمين 

صاحبه ويقول : دمي دمك ، وهدمي هدمك ، وثأري ثأرك ، وحربي حربك ، وسلمي سلمك ، وترثني وأرثك ، وتطلب بي 

( ، فإذا قبل اآلخر ذلك تم الحلف والتعاقد ، فإذا 508/ ص 9م ، ج1981نك . ) الرازي ، وأطلب بك ، وتعقل عني وأعقل ع
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مات أحدهما قبل صاحبه ، كان للحي ميراثه ما شرطه له ، أو سدس ماله إذا لم يكن بينهما شرط ، وهذا يسمى )ميراث 

                                                                     (  166ص/5م ، ج2001الحلف( أو )ميراث المعاقدة( . ) العيني ، 

ا تََرَك اْلَواِلدَاِن ولقد استمر هذا النوع من التوارث حتى جاء اإلسالم ونزل قول هللا تعالى : }}وَ  ِلُكل ٍ َجعَلنَا َمَواِلَي ِممَّ

َ َكاَن َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيدًاَواأْلَْقَربُوَن َوالَِّذيَن َعقَدَْت أَْيَمانُُكْم فَآَتُوُهْم نَِصيبَ                              (   33{{ ) النساء ، ُهْم إِنَّ َّللاَّ

التبني : كان من عادات العرب في الجاهلية تبني ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويعامله معاملته، فاالبن  – 3

الغنيمة ، ويحمي العشيرة ، فإذا مات مدعي البنوة ورثه االبن المتبنى ،  النسبي ال يرث إال إذا كان كبيًرا بالغًا يحوز

، ه1420) البغوي، . الميراث وأال انفرد هو بالميراث ويشارك أبنائه الحقيقيون أي الصلبين إن وجدوا ، أو مع من يستحق

                                                                                                                                      (607ص /3ج

  ومن أسباب حرمان المرأة من الميراث في الجاهلية عند العرب هي :  

كانت المرأة في الجاهلية ممنوعة من ؛ ألنها فاقدة لألهلية في نظر الجاهليين بحجة أنها ال تحمل السالح ، وال تذود عن  – 1

قبيلة كما يفعل الرجل ، وكان هذا حال كل الضعفاء من النساء واألطفال ، لذلك فهم ال يورثون إال َمْن أطاق الحياض وال

                                                                                       (          349ص /3م ، ج2000القتال . )الطبري ، 

ان النساء من اإلرث وهو من أجل الحفاظ على الثروة والحيلولة دون خروج ثروة األسرة إلى وهناك سبب آخر لحرم – 2

أسر أخرى ، أما أبناء البنات فليسوا من أسرته ؛ بل يُعدون جزًء من أسرة أخرى ، فعند حصول البنت على اإلرث ينتقل 

من أسرة والد زوجها، فإرث البنت يفضي إلى انتقال هذا المال فيما بعد إلى أبنائه الذين هم ليسوا من أسرة والدها ، بل 

                                                                    (34م، ص1980الثروة والمال إلى أسرة غريبة أخرى . )درا دكه ، 

شيء ، حتى جاء اإلسالم فيالحظ مما سبق بأن المرأة لم يكن لها حق الميراث في الجاهلية ، وال تستطيع التصرف في 

وقها التي سلبت منها في وأزال كل ذلك الظلم والجور والحرمان الذي كانت تعانيه من قبل ، بحيث كرمها ومنحها حق

                                                                                                                                             .الجاهلية

 المطلب الثاني : ميراث المرأة في اإلسالم :                           

ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواأْلَْقَربُوَن لقد تقرر مبدأ ميراث  كل من الذكر واألنثى في اإلسالم  بقول هللا تعالى :}} َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ِللر ِ

ا تَ  ا قَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر نَِصيبًا َمْفُروًضاَوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممَّ ( ، ويختلف نصيب المرأة 7{{ ) النساء ، َرَك اْلَواِلدَاِن َواأْلَْقَربُوَن ِممَّ

( ،وقد شرع 145م ، ص 2007من الميراث بحسب قرابتها من المتوفى وبحسب َمْن يكون معها من قرابته ) إبراهيم ، 

ث وحدد نصيب كل وارث في كتابه الخالد مصرًحا إثر تحديده بأنه فريضة منه إقرار العدالة المولى سبحانه وتعالى المواري

والمساواة ،وتنظيًما ألمر خطير من أمور المجتمع اإلنساني وهو حق التملك وانتقال الملكية من الميت إلى الوارث ، والذي 

حكم في توزيعها بين المستحقين عامل الذكورة و األنوثة يبحث في أحكام وقواعد الميراث يتبين له أن أنصبة الميراث ال يت

                                                                                                                        بل ثالثة عوامل وهي :    

  .المتوفى ، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراثوبين المورث  –ذكًرا أو أنثى  –درجة القرابة بين الوارث  – 1

موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني لألجيال ، فاألجيال التي تستقبل الحياة عادةً  يكون نصيبها في الميراث أكبر من  – 2

ى من أصله ، فالبنت ترث األجيال التي تستدبر الحياة بصرف النظر عن الذكورة واألنوثة  للوارثين أي أن جزء الميت أول

أكثر من األم وكلتاهما أنثى ، وترث أكثر من األب ، واالبن يرث أكثر من األب وكالهما من الذكور ، والبنت قد تحرم األخ 

 من األب إذا صارت عصبة مع األخت الشقيقة  وتحجب العم أيًضا وهكذا.                            

العبء المالي الذي يوجبه الشرع على الرجل دون المرأة ، فإن العدل يستوجب تفاوتًا بينهما في قول هللا تعالى :}}  – 3

ُ فِي أَْواَلِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اأْلُْنثََيْينِ  ة في حالة تساوى درجة القراب -( ؛ ألن الذكر الوارث هنا  11{{ ) النساء ، يُوِصيُكُم َّللاَّ

، م2008ة على الذكر المقترن بها .) صالح، إعالتها فريض –الوارثة  –مكلف بإعالة زوجة أنثى ، بينما األنثى  –والجيل 

                                (                                                                                                            177ص

فيالحظ مما سبق بأن حق المرأة في الميراث ال يمكن فهمه إال في ضوء الموازنة العادلة بين الحقوق والواجبات المالية التي 

 تقررها الشريعة على كٍل من الرجل والمرأة .         

   المطلب  الثالث : الحكمة من إعطاء المرأة حقها في الميراث في الشريعة اإلسالمية :
ان الحكمة من أعطاء المرأة حقها في الميراث في الشريعة اإلسالمية في النقاط اآلتية : ويمكن بي  

ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَجعََل ِمْنَها إن هللا سبحانه وتعالى خلق الذكر من نفس واحدة حيث قال هللا تعالى :}}]  – 1

: ] إنما النساء شقائق الرجال [ ) أبو  -صلى هللا عليه وسلم  –( ، وقال رسول هللا 189عراف ، {{ ) األَزْوَجَها ِليَْسُكَن إِلَْيَها

( ، فالرجل والمرأة سواء في الكرامة اإلنسانية وال فرق بينهما ، ومن ثم ليس ثَم  مسوغ إلعطاء 61/ ص 1داود ، د . ت ، ج

                                                                                    الذكر الحق في الميراث وحرمان المرأة منه .            

إن الميراث نظام فطري واإلنسان مفطور على حب أوالده ذكوًرا أم إناثًا ، فهو يحرص أن يترك لهم ما يكفيهم ويغنيهم  – 2

لذكور ؛ ألن األنثى ضعيفة  قد ال تستطيع كسب رزقها عن احتياج اآلخرين وإن هذه العلة متحققة في اإلناث أكثر م من ا

( ، حيث أشار هللا إلى 81م ، ص2000بخالف الذكر ، فقد حباه هللا من قوة جسدية تعينه على كسب الرزق .[) خفاجي ، 

يَّةً ِضعَافً هذه  الحكمة فقال هللا تعالى : }}  َ َوْليَقُولُوا قَْواًل َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ ا َخافُوا َعلَْيِهْم فَْليَتَّقُوا َّللاَّ

(                                                                                                                           9{{ ) النساء ، َسِديدًا  
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النساء كاألم ،  لشريعة اإلسالمية الود والرفق في القرابة ، وهذا يكون في]من األسس التي يقوم عليها الميراث في ا - 3

ية والنصرة.[ ) المالح، ، فهؤالء النساء ال باعث على توريثهم سوى الود والرفق ، فليس فيهم معنى الحماوالبنت، واألخت

.                                                         (110م، ص1969  

]إنصاف الضعاف ومالحظة حاجتهم يعد من األسس الهامة المعتمدة في نظام الميراث في أحكام الشريعة اإلسالمية ،  – 4

فاإلسالم حينما جاء كانت المرأة مخلوق ضعيف  بطبيعته متاًعا يورث وال يرث  على هذا الوضع الشاذ وحرمه هللا تعالى 

( ، فجعل لها بنتًا كانت ، أو أًما ، أو زوجة 19{{ ) النساء،  َيِحلُّ لَُكْم أَْن تَِرثُوا الن َِساَء َكْرًهايَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل بقوله : }} 

، أو أختًا ، نصيبًا في تركة أبيها ، وزوجها ، وأقاربها ، بخالف ما  كانت عليه بعض الشرائع والقوانين الوضعية السابقة 

(.   121،  120م ، ص1998* هاشم ،  8،  7، صم 1999من عدم توريثها .[)الشتري ،   

إن المتأمل في نظام الميراث في الشريعة اإلسالمية يجده ال يحصر التركة في يد أحد الورثة ؛ وإنما يوزعها على  – 5

صغيرة ،  مجموعة من الورثة ذكوًرا وإناثًا ، وإن هذا النظام يؤدي بال شك إلى تفتيت الثروات الكبيرة وتجزئتها إلى ملكيات

وإن توريث النساء يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف ؛ إذ أن المرأة قد تتزوج رجاًل ليس من أسرتها ومن ثم تنتقل األموال إلى 

.      (112، ص1980معينة . ) الساهي، األسر األخرى كي ال تتكدس عند طبقة   

 المبحث الثالث : ) حق المرأة في الميراث بالفرض والتعصيب ( 

األول : تعريف الفرض والتعصيب : المطلب   

تعريف الفرض في اللغة :  –أ   

يرجع مصطلح ) الفرض ( في كتب معاجم اللغة إلى الجذر الغوي ) فرض ( : ] فالفاء والراء والضاد أصٌل صحيح يدل 

ن له معالم وحدود ؛ أللذي أوجبه هللا تعالى وُسمي بذلك، ومن الباب اشتقاق الفرض اى تأثيٍر في شيء من حزَّ أو غيرهعل

( .      732م ، ص2008.[) ابن فارس ،   

ُ لَُكْم تَِحلَّةَ أَْيَمانُِكمْ وقيل :] فرض بمعنى : البيان  قال هللا تعالى :}} ( ، أي بينها ، وفرائض هللا 2{{ ) التحريم ، قَدْ فََرَض َّللاَّ

( ، وقيل :] الفريضة : على وزن فعلية  203،   202ص /7ه ، ج1414حدوده التي أمر بها ونهى عنها .[ )ابن منظور ، 

بمعنى مفعولة والجمع فرائض ، وقيل : اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير ؛ ألن الفرائض مقدرات .[ ) الفيومي ، د . ت 

.( ، فيفهم من معنى الفرض اللغة بأنها تطلق على معنى البيان والتقدير468ص /2، ج  

:                                       تعريف الفرض في الشرع  –ب   

ويعرف الفرض في الشرع : ] هو ما ثُبت بدليل مقطوع كالكتاب والُسن ة واإلجماع ، وهو على نوعين فرض عين : وهو ما 

 يلزم الكل إقامته وال يسقط عن البعض بإقامة البعض ، وفرض كفاية : وهو ما يلزم جميع المسلمين إقامته ويسقط بإقامة

                                 (                                                  244م ، ص2007البعض عن الباقين .[ ) الجرجاني ، 

ويعرف الفرض في الشرع أيًضا :] علم الفرائض لقبًا الفقه المتعلق باإلرث ، وعلم يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حٍق 

ه ، 1350راد بالفرائض األنصباء المقدرة  شرًعا بسبب الميراث من فرض أو تعصيب .[ ) الرصاع ، في التركة ، والم

( ، فيفهم من معنى الفرض في الشرع بأنه جزء مقدر من التركة يأخذه الوارث بسبب الميراث من فرض أو 532ص

 تعصيب .                  

تعريف التعصيب في اللغة :            –ج   

مصطلح ) التعصيب ( في كتب معاجم اللغة إلى الجذر اللغوي ) عصب ( : ] فالعين والصاد والباء أصٌل صحيٌح يرجع 

واحدُ يدل على ربط شيٍء بشيء ، مستطياًل أو مستديًرا ، ثم يفرع ذلك فروًعا ، وكله راجع إلى قياس واحد ، والعصبة : هم 

ولد ن فأما الفرائض فكل َمْن لم تكن فريضته مسماةً فهو عصبة ، غن بقي الذين يرثون الرجل عن كاللٍة من غير والٍد وال 

(       680،  678م ، ص 2008بعد الفرائض شيٌء أخذوه .[ ) ابن فارس ،   

وقيل : ]عصبة الرجل : بنوه وقرابته ألبيه ، وعصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورثته سموا عصبةً ؛ ألنهم عصبوا بنسبه 

بات ، والعرب تسمي قرابات به ، فاألب طرف ، واالبن طرف ، والعم جانب ، واألخ جانب ، والجمع عصأي : استكفوا 

، (605/ ص 1ه ، ج1414) ابن منظور ، ، ولما أحاطت به هذه القرابات  وعصبت بنسبه سموا عصبة .[ الرجل : أطرافه

رجل بنوه وقرابته ألبيه سموا بذلك ؛ ألنهم عصبوا به فيفهم من التعصيب في اللغة بأنه يدل معنى اإلحاطة بالشيء فعصبة ال

 أي أحاطوا به .     

تعريف التعصيب في االصطالح :  –د   

َوِلُكل ٍ  ويعرف التعصيب في االصطالح بأنه : ] هو كل َمْن يرث بال تقدير ، واألصل في توريث العصبة قول هللا تعالى:}}

ا تََرَك اْلَوا َ َكاَن َعلَى ُكل ِ َشْيٍء شَ َجعَْلنَا َمَواِلَي ِممَّ {{ ) النساء ِهيدًاِلدَاِن َواأْلَْقَربُوَن َوالَِّذيَن َعقَدَْت أَْيَمانُُكْم فَآَتُوُهْم نَِصيبَُهْم إِنَّ َّللاَّ

                               (          122م ، ص2016( [ ) العثيمين ، 33، 

الفرض : المطلب الثاني : حق المرأة في الميراث ب  

والفروض المقدرة في كتاب هللا تعالى ستة وهي : ] النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثين ، والثلث ، والسدس [ ) أبو عبد 

(  ، وبيان حق المرأة بالفرض في الميراث كاآلتي :        627/ ص 9م ، ج1989هللا  ،   

صاحبات فرض النصف من النساء : ومن النساء التي ترث فرض النصف أربعة وُهنَّ : ] البنت ، وبنت االبن ،  – 1

( .        363،  362/  8م ، ج2002واألخت الشقيقة ، واألخت ألب  [ ) الزرقاني ،   
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من األبناء ، أو اجتماعهما معًا ، حيث ترث البنت النصف عند انفرادها عن َمْن يساويها من البنات ، وعن َمْن يعصبها 

وترث بنت االبن النصف عند عدم وجود البنت واالبن ، وعدم وجود معصب لها من أخ أو ابن عم ، وترث األخت الشقيقة 

النصف إذا كانت واحدة ولم تكن عصبة بالغير ، أو مع الغير ، وانفردت عن َمْن يساويها ، وعن َمْن يعصبها ، ولم يوجد 

ْن يحج بها ، وترث األخت ألب النصف إذا كانت واحدة ، ولم تكن عصبة بالغير أو مع الغير ، وانفردت عن َمْن يساويها م 

( 160،  159م ، ص 2004القادر ،  وعن َمْن يعصبها ، ولم توجد شقيقة معها ولم يوجد من يحجبها . ) حمد ، عبد  

، وال ولد ابن. هي الزوجة إذا لم يكن للميت ولد فرض الربع صاحبات فرض الربع من النساء : ومن النساء التي ترث – 2

( .           272ه ، ص 1416) ابن المحاملى ،   

صاحبات فرض الثمن من النساء : والثمن فرض الزوجة والزوجات إذا كان للميت ولد ، أو ولد ابن . ) ابن المحاملى ،  – 3

( 272ه ، ص1416  

اء : والثلثان فرض أربعة من النساء وُهنَّ : ] البنتان فأكثر ، وبنتا االبن فأكثر ، صاحبات فرض الثلثين من النس – 4

                                (                           157ص /4ه ، ج1339واألختان الشقيقتان ، واألختان ألب .[ ) الزبيدي ، 

من النساء وهي : ] األم في فقد الولد ، وفقد تعدد األخوة . [ ) صاحبات فرض الثلث من النساء : والثلث فرض واحدة  – 5

( ، أي ترث األم الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث ، وعدم وجود عدد من األخوة 157ص  /4ه ، ج1339الزبيدي ، 

 واألخوات. 

د أو مع تعدد األخوة ، وبنت صاحبات فرض السدس من النساء : والسدس فرض أربعة من النساء وُهنَّ : ] األم مع الول – 6

( . أي ترث األم 158/  4ه ، ج1339االبن مع بنت الصلب ، واألخت لألب مع الشقيقة ، والجدة ألم أو ألب .[ ) الزبيدي ، 

السدس عند عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من األخوة  واألخوات اثنان فأكثر ، وترث بنت  االبن السدس إذا وجدت مع 

دة ولم يوجد معها َمْن يعصبها في درجتها كأخيها أو ابن عمها ، وترث األخت ألب السدس عند وجود األخت البنت الواح

الشقيقة وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود األب وعدم وجود المعصب ، وترث الجدة ألم أو الجدة ألب السدس عند 

(  .          167،  166،  165م ، ص  2004د القادر ، عدم وجود األم وعدم وجود األب إن كانت من جهته . ) حمد ، عب  

 المطلب الثالث : حق المرأة في الميراث بالتعصيب :  

 وحق المرأة في الميراث  بالتعصيب ينقسم إلى قسمين وهما : 

عصبة نسب : وهي تنقسم إلى ثالثة أنواع وهي :   ]  – 1  

حض الذكورة .                                                                    عصبة بنفسه  : وهو كل ذكر يدلي إلى الميت بم –أ   

العصبة بالغير : وهي كل أنثى فرضها النصف تصير عصبة بأخيها فال يفرض لها ، ويكون المال بينهما للذكر مثل  –ب 

وال يعصب عصبة أخته غير هؤالء .   حظ األنثيين وهي : البنت ، وبنت االبن ، واألخت الشقيقة ، أو األخت ألب ،  

العصبة مع الغير : وُهنَّ األخوات الشقيقات ، أو األخوات ألب يصرن عصبة مع البنات  ، وبنات االبن  .        –ج   

عصبة السبب : وهو المعتق ذكًرا كان أو أنثى وعصبته هو آخر العصبات .          – 2  

م وجود صاحب الفرض ، وما بقي بعد الفرض مع وجود صاحب الفرض ، فإن لم وحكم العصبة :  تأخذ كل المال عند عد

(                                254،  253،  252،  251ه ، ص 1417يبِق شيء سقط . [ ) الرازي ،   

 المبحث الرابع : ) أدلة مشروعية حق المرأة في الميراث ( 

في القرآن الكريم :                                                                        المطلب األول : أدلة حق المرأة في الميراث -  

لقد ورد في القرآن الكريم مجموعة من اآليات التي تؤكد على مشروعية حق المرأة في الميراث  ، ويذكر الباحث بعًضا 

 منها وذلك على سبيل المثال ال الحصر وهي : 

ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواأْلَْقرَ لى :}} قال هللا تعا – 1 ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواأْلَْقَربُوَن َوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممَّ َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ا قَلَّ ِمْنهُ ِللر ِ بُوَن ِممَّ

( ، أنزل هللا هذه اآلية ردًا على أهل الجاهلية حيث كانوا ال يرثون النساء وال 7{{ ) النساء ، أَْو َكثَُر نَِصيبًا َمْفُروًضا

الصغير وإن كان ذكًرا ، فال يعطى إال َمْن قاتل على ظهور الخيل ، فكانت هذه اآلية ردًا عليهم ، وإبطااًل لقولهم وتصرفهم 

اها بيان علة الميراث وهي القرابة ، والثانية عموم القرابة كيفما بجهلهم ، وفي هذه اآلية أيًضا ثالث فوائد وهي : إحد

( .                        46ص /5م ، ج1964تصرفت من قريب أو بعيد ، والثالثة إجمال النصيب المفروض . ) القرطبي ،   

ُ فِي أَْواَلِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ قال هللا تعالى :}}  – 2  اأْلُْنثََيْيِن فَإِْن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرَك َوإِْن َكانَْت يُوِصيُكُم َّللاَّ

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ َولَدٌ فَإِْن لَ  ِه الثُّلُُث فَإِْن ْم يَُكْن لَهُ َولَدٌ َوَوِرثَ َواِحدَةً فَلََها الن ِْصُف َوأِلََبَوْيِه ِلُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّدُُس ِممَّ هُ أَبََواهُ فأَِلُم ِ

ِه السُّدُُس ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو دَْيٍن آَبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم اَل تَدْ  ِ إِنَّ َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فأَِلُم ِ ُروَن أَيُُّهْم أَْقَرُب َلُكْم نَْفعًا فَِريَضةً ِمَن َّللاَّ

َ َكاَن َعِلي ا تََرْكَن ِمْن بَْعِد ًما َحِكيًما * َولَُكْم ِنْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَُهنَّ َولَدٌ فَإِْن َكاَن لَُهنَّ َولَدٌ فَلَُكُم َّللاَّ بُُع ِممَّ الرُّ

ا تََرْكتُْم إِْن لَْم يَُكْن لَ  بُُع ِممَّ ا تََرْكتُْم ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة َوِصيٍَّة يُوِصيَن بَِها أَْو دَْيٍن َولَُهنَّ الرُّ ُكْم َولَدٌ فَإِْن َكاَن لَُكْم َولَدٌ فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ

ٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلُكل ِ َواِحٍد ِمنْ  أَْكثََر ِمْن ذَِلَك  ُهَما السُّدُُس فَإِْن َكانُواتُوُصوَن بَِها أَْو دَْيٍن َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللَةً أَِو اْمَرأَة

 ُ ِ َوَّللاَّ (       12،  11{{) النساء  َعِليٌم َحِليمٌ فَُهْم ُشَرَكاُء فِي الثُّلُِث ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو دَْيٍن َغْيَر ُمَضار ٍ َوِصيَّةً ِمَن َّللاَّ  

ن كان لها أخ وهي مفردة أخذت نصف التركة ، فيالحظ من اآليتين : ] أن البنت تأخذ نصف نصيب أخيها من التركة ، فإ

فإن كانت البنات أكثر من واحدة فلهن ثلثا التركة ، ولألب السدس لألم السدس من تركة ابنهما إذا كان له ولد ذكًرا أو أنثى ، 

ى إذا لم له ولد وله إخوة وَمْن مات ولم يكن له ولد تؤول التركة كلها إلى أبويه لألم الثلث ولألب الثلثان تعصيبًا ، وأن المتوف

فإن نصيب األم ينقص من الثلث إلى السدس ، فإن كانت زوجة فإنها ترث ربع تركة زوجها إن لم يكن لها ولد ، فإن كان له 
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ذا ورثا أًخا لهما مات 1ولد ذكًرا كان أو أنثى ورثت ثمن التركة سواء كانت واحدة أو أكثر ، وتسوية األخ واألخت من األم إ

، وفي اآلية أمر باحترام وصية المرأة المورثة المتوفاة وإيجاب تنفيذها وتسديد   -أي دون أن يكون له والد وال ولد  – كاللةً 

ما عليها من ديون ، ويؤكد ما وطده الشارع من شخصية المرأة وحقوقها وأهليتها للتصرف على قدم المساواة فهي ترث كما 

( .         147، 146م، ص0720يرث وتوصي كما يوصي .[) إبراهيم ،   

َ َوَرُسولَهُ يُدِْخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِ قال هللا تعالى :}} – 3 ِ َوَمْن يُِطعِ َّللاَّ يَها َوذَِلَك اْلفَْوُز تِْلَك ُحدُودُ َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ َويَتَعَدَّ  ( . فهذين اآليتين 14،  13{{) النساء، ُحدُودَهُ يُدِْخْلهُ نَاًرا َخاِلدًا فِيَها َولَهُ َعذَاٌب ُمِهينٌ  اْلعَِظيُم *َوَمْن يَْعِص َّللاَّ

د، وتصفان ذلك عصينًا هلل :]تشددان على وجوب التزام حدود هللا وطاعة هللا ورسوله ، وتنذران المتجاوزين لتلك الحدو

م، 2008.[) صالح ، فئة على فئة ، أو ذكًرا على أنثىماله ويفضل ، فهما موجهتين إلى كل َمْن يتالعب في ورسوله

(. 180ص  

بالمواريث  وأصحابها رجااًل كانوا أم إناثًا ،  –سبحانه وتعالى  –فيتضح بأن هذه  اآلية الجليلة تؤكد صراحةً على عناية هللا 

هذه اآليات وصية من هللا يجب العمل حيث فصلها وبيانها وذلك بتوضيح نصيب كل وارث وشروط إرثه لذلك النصيب ، ف

به من أحكام في قسمة الميراث مبني على  –سبحانه وتعالى  –بمقصودها بما في ذلك ميراث اإلناث  ؛ ألن ما أوصى هللا 

 علم وحكمة هللا العزيز الحكيم .          

                                 المطلب الثاني :  أدلة حق المرأة في الميراث في الُسنَّة النبوية :         

حيث جاءت الُسنَّة النبوية شارحة لما لم يرد شأنه تفصيل في كتاب هللا تعالى وذلك كميراث األخت أو األخوات الشقيقات أو 

التركة مع البنت الصلبية أو بنت االبن إن نزل ، بطريق التعصيب مع الغير إذا بقي من  –في حال انعدام الشقيقات  –ألب 

رضي هللا عنه  –بعد أصحاب الفروض ، وكميراث بنت االبن مع البنت الصلبية ، فقد روي عن هزيل بن شرحبيل األودي 

قال :] جاء رجل إلى أبي موسى األشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخٍت ألٍب وأٍم ، فقاال :   -

يورثا ابنة االبن شيئًا ، و أِت ابن مسعود فإنه ُسيتابعنا ، فأتاه الرجل فسأله وأخبره  ولألخت من األب ، واألم النصف ، ولم

: البنته  -صلى هللا عليه وسلم  –بقولهما ، فقال : لقد ضللُت إذًا وما أنا من المهتدين ، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي 

( . 120/ ص 3، د . ت ، ج األب واألم .)أبو داود النصف ، والبنة االبن سهم تكملة الثلثين ، وما بقي فألخت من  

وكميراث الجدة أيًضا فقد روي عن قبيصة بن ذؤيب  أنه قال :] جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال : ما 

حتى أسال الناس ،  شيئًا ، فأرجعي –صلى هللا عليه وسلم  –لِك في كتاب هللا من شيٍء ، وما علمنا لِك في ُسن ة رسول هللا 

أعطاها السدس ، فقال : هل معك   -صلى هللا عليه وسلم -قال : فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرُت رسول هللا  

غيرك ؟ فقال : محمد بن سلمه ، فقال : مثل ذلك ، فأنفذه أبو بكٍر ، ثم جاءت الجدة األخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله 

ا لِك في كتاب من شيٍء ، وما كان القضاء الذي قضى به إال لغيرك ، وما أنا بزائٍد  في الفرائض من ميراثها ، فقال : م

(    252م ، ص2004شيٍء ، ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ، وآيتكما خلت به فهو لها.[ ) مالك ،   

م ، 2010المال بين أهل الفرائض على كتاب هللا [) مسلم ،  أنه قال:] اقسموا –صلى هللا عليه وسلم  –و روي عن النبي 

(،  فدل  الحديث : ]بأنه يدخل فيه كل َمْن كان من أهل الفروض بوجٍه من الوجوه ، وعلى هذا فما تأخذه األخت 179ص 

ما تأخذه األخت مع  مع أخيها أو ابن عمها  إذا عصبها هو داخل في هذه القسمة ؛ ألنها من أهل الفرائض في الجملة ، فكذلك

( .               194ص /5م ، ج2007البنت .[) السفا ريني ،   

من الميراث و اعتبر ذلك من كبائر الذنوب  –ذكًرا أو أنثى  –من حرمان الوارث  -صلى هللا عليه وسلم –وحرم رسول هللا 

( .340ص /10م ، ج2003البيهقي ،  لجنة.[ )حيث قال :] َمْن قطع ميراثًا فرضه هللا ورسوله قطع هللا به ميراثًا من ا  

تدل على توريثه للمرأة و عد َمْن يحرم أي شخص من الميراث فهو قد  –صلى هللا عليه وسلم -فهذا أهم ما روي عن النبي  

 هتك حد من حدود هللا وارتكب كبيرة من الكبائر التي حرمها هللا ورسوله 

راث من إجماع الفقهاء :               المطلب الثالث : أدلة حق المرأة في المي  

وقد أجمع علماء الشريعة اإلسالمية وفقهائها القدامى والمعاصرين على إعطاء المرأة حقها في الميراث  وُهنَّ عشرة من 

،  النساء وُهنَّ : ) البنت ، وبنت االبن ، والجدة من قبل األم ، والجدة من قبل األب ، واألخت الشقيقة ، واألخت ألب

( .                                      250ص /2، ج 1995واألخت ألم  ، والزوجة ، والمعتقة . ( ) النفراوي ،   

وإذا اجتمعت النساء العشرة في ميراث واحد ورث منهن خمسة وُهنَّ : البنت ، وبنت االبن ، واألم ، والزوجة ، واألخت 

(   39، ص  م2008الشقيقة ، ويسقط البقية . )عيد ،   

 الخاتمة : 

النتائج :  –أ   

إن علم الميراث يتعذر على غير المتخصص أن يأخذه من بطون الكتب ، وإن الطريق الصحيح التي ينبغي للمتفقه أن  – 1

                                .     الفقهاء المتخصصين في هذا المجاليسلكها لتحصيل هذا العلم الجليل أن يتلقاها  عن العلماء و

أثبت اإلسالم تقديره للمرأة ، ورعايتها لحقوقها ؛ بإعطائها حق الميراث وجعل نصيب لها حسب حاالت توريثها  – 2

لقديمة حيث كانوا ال يورثونها.   بالفرض والتعصيب ، وذلك خالفًا لما كان عليه عرب الجاهلية وكثير من الشعوب ا  
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م حرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث لمجرد كونها أنثى ؛ بل فرض لها نصيبها في جميع حاالت حرم اإلسال – 3

ميراثها التي وردت في القرآن الكريم أو الُسنَّة النبوية ، ومنع من حرمانها إال إذا قام بها مانع من موانع الميراث التي سبق 

 ذكرها .      

طاعنين في عدالته بأن اإلسالم كما أعطى للرجل حقه في الميراث أعطاه للمرأة أيًضا ، الرد على أعداء اإلسالم وال – 4

فهي ترث كما يرث وتوصي كما يوصي ، وأن االختالف بينهما في الميراث يرجع بحسب الفرض المقدر لكل واحٍد منهما ، 

 وبحسب قرابته من الشخص المتوفى 

التوصيات :  –ب   

نية بدعوة أهل العلم من العلماء والفقهاء والدعاة والخطباء بطرح موضوع ميراث المرأة وعدم إلزام المؤسسات  الدي – 1

حرمانها منه ، وذلك بإعطاء الدروس والمحاضرات في المساجد ، وعبر وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة  ، وفتح 

ث التي توضح ذلك الحق ، وبيان خطورة صفحات على مواقع التواصل االجتماعي ) فيس بوك ( بكتابة المقاالت والبحو

 مخالفة أمر هللا تعالى في عدم توريثها .                                          

ْن تسول له نفسه بحرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث .  – 2 إصدار قانون يعاقب بالسجن ودفع غرامة مالية لكل م   

رسائل نصية عبر ) النقال ( تشمل على توجيهات عن حق المرأة في الميراث وعدم  قيام شركات االتصال بإرسال – 3

 حرمانها منه 

 مراجع ومصادر البحث  : 

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم .          -1  

، د. طم (، منح الجليل شرح مختصر خليل، 9198ه / 1409، ) مد بن أحمد بن محمد عليش المالكي: محأبو عبد هللا - 2

 دار الفكر ، بيروت

أبو داود : سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ، د . ت ، سنن أبي داود ، تحقيق : محمد  – 3

 محيى الدين عبد الحميد ، د .ط ،  المكتبة العصرية ، صيدا / بيروت .                                     

م (، المرأة المسلمة وتوليها الوظائف العامة بين المعارضة والتأييد ، الطبعة 2007ه / 1427م هاشم ،) إبراهيم : إبراهي – 4

 األولى ، مكتبة وهبة ، القاهرة 

البار : محمد علي ، )  – 5م ( ، تاريخ العرب القديم ، الطبعة الثانية ،  دار الفكر ، بيروت 2001برو : توفيق ، )  – 5

أة في الميزان ، الطبعة األولى ، دار مسلم ، د. م .                                                          م( ، عمل المر1994  

م( ، صحيح اإلمام البخاري  2006البخاري : أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ، )  - 6

مور رسول هللا صلى هللا عليه سلم وسننه وأيامه  ، د . ط ، الزهراء المسمى : الجامع المسند الصحيح المختصر من أ

 لإلعالم العربي ، القاهرة 

ه( ، معالم التنزيل في تفسير القرآن )  1420البغوي : أبو محمد الحسين بن مسعود بم محمد بن الفراء الشافعي ، )  – 7

لى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروتتفسير البغوي ( ، تحقيق : عبد الرازق المهدي ، الطبعة األو  

. : د م(، ُشعب اإليمان، تحقيق2003ه / 1423لخسرو جردي أبو بكر، ) البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ا –8

أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوى، الطبعة األولى، مكتبة الرشد،  ،عبد العلي عبد الحميد حامد

. ، الدار السلفية، ببومباي / الهندالرياض  

م ( ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، راجعه 2009ه / 1430الجوهري : أبي نصر إسماعيل بن حماد ، )  – 9

 واعتنى به : محمد محمد تامر ، وأنس محمد الشامي ، و زكريا جابر أحمد ، د . ط ، دار الحديث ، القاهرة

م ( ، عقد الجواهر 2003ه / 1423جالل الدين عبد هللا بن نجم بن شاس السعدي المالكي ، ) الجذامي : أبو محمد  – 10 

ر الغرب اإلسالمي ، بيروت .     الثمينة في مذهب عالم المدينة ، تحقيق : أ . د . حميد بن محمد لحمر ، الطبعة األولى ، دا  

م ( ، كتاب التعريفات ، تحقيق : د . محمد 2007ه / 2814الجرجاني : علي بن محمد الشريف الحسيني الحنفي ، )  – 11

 عبد الرحمن المرعشلي ، الطبعة الثانية ، دار النفائس ، بيروت / لبنان

م ( ، مبادئ في الدراسات اإلسالمية ، د . ط ، 2004. مفتاح الصالحين ، ) القادر : د . أبو بكر إدريس ، د حمد ، عبد – 12

ي / ليبيا دار الكتب الوطنية ، بنغاز  

م( ، الواضح في علم الميراث ، د . ط ، دار القبلة للثقافة  اإلسالمية ، جدة 2000خفاجي : د . حياة محمد علي ، )  -  13

م ( ، الميراث في الشريعة اإلسالمية ، الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة  ،  1980دراد كه : ياسين أحمد إبراهيم ، )  – 14

  و دار األرقم ، عمان

، د .م .. ط، دار الفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دحمد بن عرفة المالكي ، ) د . ت (الدسوقي : محمد بن ا – 15  

ه / 1424الدار قطني : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي ، )   - 16

م ( ، سنن الدار قطني ، تحقيق : شعيب األرنؤوط وآخرون ، الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت / لبنان . 2004  

ه ( ، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق 1350هللا التونسي المالكي ، )  الرصاع : محمد بن قاسم األنصاري أبو عبد – 17

                                اإلمام ابن عرفة الوافية شرح حدود ابن عرفة الرصاع ، الطبعة األولى ، المكتبة العلمية ، د . م . 
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ه( ، تحفة الملوك في فقه مذهب 1417القادر الحنفي ، )  الرازي : زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد – 18

.                              اإلمام أبي حنيفة النعمان ، تحقيق : د . عبد هللا نذير أحمد ، الطبعة األولى ، دار البشائر ، بيروت   

م ( ، مفاتيح الغيب = 1981الدين ، )  الرازي : أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر – 19

                              التفسير الكبير ، د . ط ، دار الفكر ، د . م .                                                                     

خليل ومعه: الفتح الرباني فيما  م ( ، مختصر2002ه / 1422الزرقاني : عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المصري ، )  – 20

العلمية ، بيروت / لبنان .       ذهل عنه الزرقاني ، ضبطه وصححه : عبد السالم محمد أمين ، الطبعة األولى ، دار الكتب   

ه ( ، توضيح األحكام شرح تحفة الحكام ، الطبعة األولى ، المطبعة 1339الزبيدي : عثمان بن المكي التو زري ، )  – 21
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 :الملخص

 مجالي في العربية المرأة وضع شهده الذي التقدم الرغم فعلى المستوى، دون هي العربية للمرأة السياسية المشاركة إن

 حياةال في المشاركة في المرأة وحصة. السياسي الميدان مجال في مماثلة بإنجازات المكاسب هذه تقترن لم والتعليم، الصحة

 جدا   كبيرة فجوة توجد الواقع أرض على. العالم مناطق في الحصص أدنى بين من هي العربية المنطقة في والسياسية العامة

 في تلبي أن العربية الدول تحاول الذي الوقت ففي. سياسيا   العربية المرأة تمكين واقع وبين الدولية والقرارات التوجهات بين

 والواقع التوجهات هذه جوهر بين كبير تفاوت الممارسة صعيد على هناك الدولية، والقرارات تالتوجها متطلبات دساتيرها

 تتمحور فعالة استراتيجية إلى وصول   العربية للمرأة السياسي لتمكين واقع الباحث حلل. العربية للمرأة السياسي التمكيني

 لتطور طبيعي إفراز عن معبرة تأتي بحيث المجتمع، حركة من يتجزأ ل جزءا   السياسية المرأة حركة جعل كيفية حول

 اإلرادة توافر من لذلك لبد. وإنسانية وقومية وطنية ضرورة المجتمع حياة في دورها المرأة ممارسة إن إذ المجتمع،

 حلإلصال كمحور المرأة يقدم إصالحي سياسي خطاب لكل الدعم وتقديم البرلمان إلى المرأة لوصول الداعمة السياسية

 الفعلية الممارسة في تماما ، النساء تشمل لم إذا فاضحا   نقصانا   ناقصة السياسية والحقوق المواطنة حقوق وستظل السياسي،

 .فقط القانونية النصوص في ل

 .المواطنة حقوق المجتمع، المرأة، السياسية، المشاركة القتصادي، التمكين :المفتاحية الكلمات 

Abstract: 

The political participation of Arab women is below par. Despite the progress witnessed by the 

status of Arab women in the fields of health and education, these gains were not accompanied 

by similar achievements in the political field. The share of women in participating in public 

and political life in the Arab region is among the lowest in the world. On the ground, there is a 

very large gap between international trends and decisions and the reality of Arab women's 

political empowerment. At a time when Arab countries are trying to meet in their 

constitutions the requirements of international trends and resolutions, In practice, there is a 

great discrepancy between the essence of these trends and the reality of the political 

empowerment of Arab women. The researcher analyzed the reality of political empowerment 

of Arab women, in order to arrive at an effective strategy centered on how to make the 

political movement of women an integral part of the movement of society, so that it comes as 

an expression of a natural outcome of the development of society, as the exercise of women's 

role in the life of society is a national, national and humanitarian necessity. Therefore, there 

must be a political will to support women’s access to parliament and to provide support for 

every reform political discourse that presents women as the focus of political reform. 

Citizenship and political rights will remain flagrantly deficient if they do not fully include 

women, in actual practice and not only in legal texts. 

 Keywords: Economic empowerment, political participation, women, society, citizenship 

rights. 

 مقدمة

مازال موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار موضوعا جدليا يستحوذ اهتمام الناشطين في مجال الديموقراطية وحقوق     

مويا حادا، مما يستوجب استنفار كل النسان والمواطنة. ذلك خاصة في المنطقة العربية التي تشهد حراكا سياسيا ل بل د

الطاقات البشرية إلرساء الستقرار فيها، بما في ذلك الحاجة لدور المرأة التي شاركت في بعض التحركات الشعبية في 

الدول العربية. تلك الدول التي ما زالت تبحث في صراع عنيف عن إمكانية إحالل السالم والتي يجب أن تعد المرأة 

ية أساسية لألمن والمان فيها. علما بأن تلك المرأة نفسها هي التي دفعت غاليا ثمن الصراعات السياسية على بطبيعتها داع

حساب كرامتها وتفتت عائلتها وفقدانها لإلمكانية التأثير الفاعل في مجريات الحداث التي تساهم في تهميشها، ل بل بتراجع 

 واستطاعت ليبيا تضييق الفجوة بين الذكور واإلناث.  كبير لدورها في ظل التطرف والتحجر الفكري.

وفقا لعدة مؤشرات، أهمها المساواة في الرواتب، وتواجد المرأة في البرلمان والوظائف اإلدارية العليا، وانخفاض     

يما يخص معدلت معدلت األمية بين النساء. وقد أنهت  ليبيا تقريبا الفجوة البتدائي والثانوي ، بين الذكور واإلناث ف
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اللتحاق بالتعليم وبرغم التقدم المتحقق على العديد من األصعدة إل أن المرأة الليبية مازالت تمر بظروف اجتماعية وثقافية 

وسياسية واقتصادية تجعل "المكانة"  التي وصلت إليها ال ترقى إلى المستوى المنصوص عليه في خطة التنمية المستدامة 

نص الهدف الخامس  2030هدفا نصت عليهم أجندة التنمية  17.فمن بين 2015ا قادة العالم في سبتمبر التي اعتمده 2030

 (1)من أهداف التنمية المستدامة على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. 

لهيكلية وإحداث نقلة في المعايير ويمثل هذا الهدف والمقاصد الخمسة المنبثقة منه برنامج عمل لمعالجة لمعوقات ا    

.وتؤكد األمم  2030الجتماعية من أجل تهيئة مسارات مستدامة لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين الواردة في  أجندة  

المتحدة على أن المساواة بين الجنسين ال تشكل   فقط حقا   أساسيا   من حقوق اإلنسان، ولكن أيضا   أساسا من األسس 

 (2. )رية الالزمة إلحالل السالم والرخاء والستدامة في العالمالضرو

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم قد تبلور في عقد التسعينات وتالقى التمكين مع مفهوم التنمية؛ حيث تحتاج عملية إنجاح     

اسات أن السبب الرئيسي وراء التنمية إلى تمكين وتقوية أفراد المجتمع بصفة عامة وتمكين النساء بصفة خاصة. وتؤكد الدر

تعثر التنمية هو تهميش شرائح محددة من األشخاص، خاصة النساء والشباب. وقد كثر الحديث مؤخرا  عن التمكين السياسي 

والقتصادي والجتماعي بهدف معالجة الختاللت التي أدت إلى هذا التعثر. ويقصد إزالة كافة العمليات والتجاهات 

مطية في المجتمع بالتمكين والمؤسسات التي تنمط النساء وتضعهن في مراتب أدنى.  وقد ذكر تقرير التنمية والسلوكيات الن

 (3.) ، تحديات تنموية ثالث أمام المجتمعات العربية، وهي: المعرفة والحرية، وتمكين النساء2002البشرية العربية عام 

ن حقوق اإلنسان، بل هما ضروريان أيضا لتحقيق التنمية المستدامة إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليسا فقط م 

 الشاملة للكافة والقائمة على المساواة؛

فالمشاركة السياسية للمرأة هي أمر مركزي لهذه األهداف، واألحزاب السياسية هي من بين أهم المؤسسات لتعزيز مثل       

عشرين بالمائة من المقاعد النيابية في العالم فمن الواضح أنه يجب على هذه المشاركة ورعايتها. وإذ تحتل النساء أقل من 

 األحزاب السياسية أن تقوم بالمزيد لدعم التمكين السياسي للمرأة ويجب مساعدتها في تلك الجهود.

ات، وتعتبر والمشاركة السياسية هي المشاركة في صنع القرار السياسي واإلداري والتحكم في الموارد على كافة المستوي  

مشاركة النساء في الحياة السياسية من أهم عناصر العملية الديمقراطية في بلد ما وهي تعكس طبيعة النظام السياسي 

والجتماعي في الدولة ، وعليه فإن ضعف اآلليات والقوى الديمقراطية في المجتمع يساهم في تهميش مشاركة المرأة 

ات بمقدار قدرتها على دمج النساء في قضايا المجتمع العامة والخاصة، وتعزيز السياسية، كما تقاس درجة نمو المجتمع

قدراتهن للمساهمة في العملية التنموية فيه. وفي ليبيا حققت المرأة تطورا ملموسا في هذا المجال لكنها مازالت تعرف 

أة في المجتمع وما يتمتع به المجتمع مجموعة من المعوقات حالت دون الوصول إلى الهدف المنشود ألنها ترتبط بواقع المر

من حرية وديمقراطية، أي مساحة الحقوق الفعلية وبالعدالة الجتماعية، كما أن المشاركة السياسية ليست معزولة عن 

 الظروف القتصادية والسياسية والثقافية والجتماعية السائدة في المجتمع الليبي.

قسام؛ قسم يناقش مفاهيم التمكين والمشاركة والعالقة بين المشاركة السياسة وعلى هذا تنقسم هذه الورقة إلى ثالثة أ 

والتمكين القتصادي والجتماعي، وقسم يناقش العالقة بين التمكين والمشاركة السياسية، ثم قسم يناقش مجال التمكين 

 القتصادي والجتماعي للنساء وأثره على المشاركة السياسية.

 والعالقة بين المشاركة السياسية والتمكين االقتصادي واالجتماعي:  أوال: مفهوم التمكين 

يعبر مفهوم تمكين المرأة عن " عملية شخصية واجتماعية تستطيع المرأة من خاللها اكتساب القوة والسيطرة على       

ات وهياكل مؤسساتية وقانونية أما التمكين السياسي فهو "عملية معقدة تتطلب تبنى سياسات وإجراء (4)حياتها واختياراتها".

بهدف التغلب على أشكال عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة لألفراد في استخدام موارد المجتمع وفى المشاركة 

ليس القصد من التمكين المشاركة في النظم القائمة كما هي عليه، بل العمل الحثيث لتغييرها واستبدالها ( 5.)السياسية تحديدا " 

                                                           
 /4/9، شوهد  في 2009مايو / /23لسياسي للمرأة المصرية، هل الكوتا هي الحل؟، مؤسسة ماعت. للسالم والتنمية وحقوق النسان، التمكين ا - 1

2021  ،http://www.maatpeace.org/old/node/3148.htm  

 ، التمكين السياسي للمرأة، الحوار المتمدن . (2005فريدة عالم إسماعيل، ) - 2

، 2021/  5/9لجنة األمين العام لألمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين القتصادي للمرأة. شوهد في  - 3

-are/initiatives/sghigh-we-hohttps://www.empowerwomen.org/ar/w -womens-on-panel-level

economic-empowerment   

   

in-a2at.com/womenhttps://www.id-إضاءات،  2017 /9 /7.أحمد داوود ، المرأة في سوق العمل: خسائر مباشرة ومكاسب ضائعة. - 4

-losses-direct-market-labor-the  gains-lost-and/    

 ( ، التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع ، كلية العلوم السياسية ، جامعة دمشق . 2009صابر بلول )  - 5
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نسانية تسمح بمشاركة الغالبية في الشأن العام  وتؤكد التجاهات العالمية على . وإدارة البالد وفى كل مؤسسات صنع بنظم إ

القرار" وتؤكد التجاهات العالمية على أهمية إعادة تعريف التمكين ليعنى القدرة على التواصل والتنظيم وليس فقط فرض 

ستبدال المفاهيم السلبية لتوزيع األدوار بمفاهيم إيجابية مبنية على المساواة التشريعات والجراءات. كما يعنى ضرورة ا

 وتكافؤ الفرص واإلدماج. 

وتصاغ سياسات التمكين لمنع التفرقة على أساس النوع ولتعزيز حرية الختيار والتزود بالمعرفة والمهارات الالزمة لبناء  

انتخابية تستوعب جميع الفئات المهمشة. من أهم متطلبات التمكين القدرات. ويستوجب ذلك تجديد ديمقراطي وخلق نظم 

السياسي وجود نظام سياسي قائم على الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق النسان. 

دا  أساسيا  في إدماج النوع الجتماعي لهتمامات النساء بع Gender Mainstreamingويعتبر استراتيجية مهمة تجعل 

تصميم السياسات والبرامج وتطبيقها ومراقبتها في المجالت السياسية والقتصادية والجتماعية بشكل يضع حدا  لعدم تكافؤ 

 (6)الفرص ويحقق استفادة الرجال والنساء على قدم المساواة. 

يادة فرص العمل للنساء، وتسهيل حصولهن للنساء بتقليل الفجوة بين الجنسين في األجور وز التمكين االقتصاديويتعلق  

على القروض المصرفية، باإلضافة إلى إزالة الحواجز التي تعيق تقدم النساء، بدء  من القوانين التمييزية، وصول  إلى 

ت المشاركة غير العادلة في تحمل أعباء المنزل والرعاية األسرية وتواجه الكثير من النساء في جميع أنحاء العالم صراعا

اقتصادية مستمرة، بدء  من الحصول على أجر مناسب مقابل عملهن، وصول  إلى إنشاء حساب مصرفي في أحد المصارف. 

فالنساء يتقاضين أجورا  أقل، ويتركز عملهن في األنشطة الضعيفة والمتوسطة األجر، وتقل فرص وصولهن إلى الموار 

 (7.)زل والرعاية األسريةالقتصادية، باإلضافة إلى تحملهن أعباء شؤون المن

، والذى يؤكد أن الفجوة بين 2017ولتوضيح هذا التباين يمكن اإلشارة إلى تقرير منظمة العمل الدولية الصادر في عام  

٪ في 76.1٪. فقد وصل معدل مشاركة الرجال في سوق العمل إلى 27.7الرجال والنساء في سوق العمل العالمي بلغت 

٪ من الرجال على مستوى العالم يشاركن في سوق 76.1٪ فقط، أي أن49.4لنساء في سوق العمل حين تبلغ نسبة مشاركة ا

٪ بالنسبة للنساء. وعالميا  تحصل النساء في المتوسط على أجور أقل من 50العمل، في حين أن تلك النسبة ل تتعدى ال 

يعملن بوظائف غير نظامية ودون تأمين، وكل  % من النساء العامالت في المناطق النامية75٪، كما أن 24الرجال بنسبة 

 (8)هذه األمور تعيق تحقيق التمكين القتصادي للمرأة وحصولها على حقوقها. 

وتتبنى هذه الورقة مفهوما  للمشاركة السياسية يتجاوز المفهوم التقليدي للمشاركة في المؤسسات والعمليات السياسية        

لعمليات السياسية غير الرسمية المتعلقة بالحياة اليومية. وهى بذلك تتضمن الحركات الرسمية مثل النتخابات ليضم ا

الجتماعية وعالقات القوة في المجال الخاص داخل األسرة.  كما ترى الباحثة أن النساء ل يشكلن مجموعة متجانسة ولكنها 

واألعمار والمكانة الجتماعية. ل يرتبط موضوع  مجموعة متعددة الهويات تشكلها األعراق والنتماءات السياسية والطبقات

المشاركة السياسية للنساء فقط بسياسة الدولة في هذا المجال والقوانين الواردة في الدستور وقانون األحزاب والجمعيات 

تعلق الموضوع وقانون النتخاب، ولكنه يرتبط أيضا  بطبيعة التنشئة السياسية للنساء وبالقيم السائدة في المجتمع. ول ي

 بمسألة الحصص أو الكوتا فحسب، وإنما يتعلق بالتكوين والتدريب في المجال السياسي.

 ثانياً: العالقة بين التمكين والمشاركة السياسية: 

التمكين والمشاركة وجهان لعملة واحدة، حيث يشير مفهوم التمكين إلى كل ما من شأنه أن يطور مشاركة المرأة        

تها ووعيها ومعرفتها، ومن ثم تحقيق ذاتها على مختلف األصعدة القتصادية والجتماعية والسياسية؛ ويتيح لها وينمى قدر

كافة القدرات واإلمكانات التي تجعلها قادرة على السيطرة على ظروفها ووضعها، وقادرة على اإلسهام الحر والواعي في 

سالي جالل السياسي للمرأة، مدخل للتمكين الجتماعي والقتصادي، أكدت بناء المجتمع. في رسالة دكتوراه بعنوان التمكين 

أن التمكين السياسي يلعب دورا  في التمكين الجتماعي وذلك من خالل قدرة المرأة على الستفادة من وضعيتها  المهدى

ق دراسة عالقات المرأة ومركزها السياسي في التدرج والرتقاء على السلم الجتماعي ويتم التعرف على ذلك عن طري

بمحيطها الجتماعي بعد الشتغال الفعلي بالعمل السياسي/العام، خاصة بعد حصولها على عضوية المجالس المنتخبة، 

سالي وكذلك من خالل قدرة المرأة على خلق وتوطيد العالقات مع النخبة من أجل زيادة تمكينها الجتماعي. كما ترى 

يلعب دورا  في التمكين القتصادي عن طريق قدرة المرأة على المساهمة في اإلنفاق المنزلي  أن التمكين السياسي المهدى

 ( 9.) وقدرتها على تأمين مستقبلها المادي من خالل استخدام مواردها المالية في شتى وسائل الدخار

                                                           
ورقة مقدمة إلى مؤتمر" المرأة في  اف واآلليات دراسة حالة للمجتمع المصري" ،( ،" حركات تحرير المرأة: األهد2006نجالء راتب ، ) - 6

 مجتمعاتنا على ساحة أطر حضارية متباينة" ،جامعة عين شمس. 

 ( ،"  دليل المشاركة السياسية للنساء العربيات" ، المعهد العربي لحقوق النسان . 2004حفيظة شقير ، )-7

 2021 /7/9ة بين مطرقة التقاليد وسندان التنميط " مؤمنون بال حدود ، شوهد في المرأ شرين محمود دقوري " - 8

http://www.mominoun.com/articles  

اآلداب ،علم الجتماع ، جامعة عين والقتصادي" ، كلية  .( ، "التمكين السياسي للمرأة مدخل للتمكين الجتماعي2008سالي جالل المهدي ، ) - 9

 شمس
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ادي للمرأة لصالح التركيز على أن كثيرا  ما يتم اهمال التمكين القتص سمير سعيفانوفى دراسة أخرى يرى           

التمكين السياسي والجتماعي، وتركز الدراسات واألبحاث على التمييز القانوني وضعف المشاركة السياسية وعلى العنف 

ضد المرأة والمساواة في التعليم وغيرها من الجوانب المهمة ولكنها تهمل البعد القتصادي للتمكين الذى يعد أساس تمكين 

ياسيا  واجتماعيا . فالمرأة صاحبة الدخل تكتسب احتراما  ودورا  أكبر في المجتمع كما أن الدخل يشكل سور حماية المرأة س

 (10) للمرأة يخفف من تعسف المجتمع ضدها.

وتتضح العالقة بين التمكين القتصادي والجتماعي والمشاركة السياسية بالنظر إلى معوقات التمكين السياسي        

دة األبعاد. فتعتبر الثقافة السائدة من معوقات التمكين السياسي، ويتمثل دورها في منظومة القيم والمعتقدات المتعد

والممارسات التجاهات المشتركة لمجموعة من الناس التي تؤثر في سلوكهم وطرق تفكيرهم، فالثقافات المختلفة تتفاوت في 

المجتمع للمرأة والرجل كل حسب نوعه. كذلك يمكن أن تكون التنشئة  تحديدها لألدوار الجندرية/النوعية التي يقبلها

الجتماعية معيقا ، حيث تؤثر الموروثات الجتماعية التي تنتقل من جيل إلى آخر عن طريق التنشئة الجتماعية على تكوين 

رار السياسات المتعلقة بزيادة نظرة المجتمع لموقع المرأة في الحياة السياسية. ويكتسب دور الحكومات أهمية خاصة في إق

المشاركة السياسية للمرأة ودفعها إلى المراكز القيادية، وكذلك السياسات الخاصة بالمرأة في مجال التعليم والصحة والعمل، 

 وإزالة العقبات القانونية التي تميز ضد المرأة. 

ة المرأة في األحزاب السياسية متدنية جدا ، فالنساء ولألحزاب السياسية أيضا  دورا  مهما ، حيث تعتبر نسبة مشارك        

عازفات عن النتساب إلى األحزاب السياسية، كما أن األحزاب ل تتوجه للنساء. وكذلك تتحمل التنظيمات النسائية ضعف 

ية وبقدر مهم جدا  أدوارها في التمكين السياسي للمرأة من حيث التخطيط والبرامج، المشاركة السياسية للمرأة وتبقى في النها

القدرات الشخصية للقيادات النسائية، فالقدرات الشخصية للمرأة واستعداداتها للقيادة وخبراتها في الحياة السياسية من 

 المعوقات األساسية.

 ثالثاً: عالقة التأثير المتبادل بين التمكين االقتصادي واالجتماعي والمشاركة السياسية: 

ي المجال السياسي من ناحية أخرى. فالتقدم في قضية تمكين النساء مرتبط بالسياسات العامة في مجال تمثيل المرأة ف         

التعليم والصحة والعمل والقوانين التقدمية المتعلقة باألسرة. كما أن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار كان 

قتصادي والجتماعي للمرأة. ويمكن القول بأن زيادة من الوضع ال له أثر في تبنى سياسات تدعم المساواة النوعية وتعزز

تمثيل ومشاركة المرأة في الدول العربية قد أدت إلى قبول أكبر للمرأة في المناصب القيادية في المجالت السياسية 

 .والقتصادية. ورغم بطء عملية تحقيق المساواة النوعية، إل أن زيادة تمثيل المرأة كان لها أثر إيجابي كبير

 Gendered Processأن المشاركة السياسية هي عملية نوعية يرتبط التحدي بها بكيفية تحويل المؤسسات والنظم         

السياسية والقتصادية عن طبيعتها الذكورية. ففي بوروندي لم يؤد نظام الكوتا وارتفاع عدد النساء في مؤسسات صنع 

لحكم المحلى إلى القضاء على عدم المساواة بين الرجال والنساء ول إلى القرار على كل المستويات بما فيها مؤسسات ا

تمثيل النساء بشكل فعال؛ وذلك ألن نظام الكوتا لم يصاحبه تغيير في النظم السياسية والمؤسسية التي ظلت تعكس قيم 

بيئة السياسية واألمنية في توفير ذكورية ل تؤد إلى تعزيز المساواة النوعية. كما تُظهر حالت الدول الفريقية أهمية ال

المناخ المناسب للمشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية والعامة. كما يتضح من الحالت السابقة أهمية دور النخبة 

ة الحاكمة. ويعد غياب اإلرادة السياسية عند النخبة الحاكمة من الصعوبات التي تواجه تحقيق المساواة في البلدان األفريقي

رغم محاولت مؤسسات التنمية الدولية إدماج المرأة والنوع الجتماعي في برامجها التنموية في تلك البلدان. وفى المقابل، 

 (11)تُظهر الحالة التونسية دور النخبة الداعم في تحقيق المساواة النوعية في مرحلة بناء الدولة بعد الستقالل. 

ل التي مرت بها الدول وفرت فرص مهمة إلحداث تحول في النظم الجتماعية التقليدية كما يمكن القول إن حالة التحو      

بشكل يسمح بخلق مساحات للتعبير والعمل السياسي؛ واستطاعت النساء الستفادة من تلك المساحات لتحقيق مكاسب تتعلق 

في المجتمع دور المحفز لخلق حركة نسوية بالمساواة والمشاركة السياسية. ففي دول أفريقيا لعبت النقسامات والصراعات 

استطاعت التغلب على العتبارات العرقية والنقسامات السياسية من أجل التوحد حول هدف التمكين السياسي والقتصادي 

والجتماعي للمرأة. كما أن المشاركة والحضور الفعال في الحوارات الوطنية وعمليات السالم والتعافي القتصادي أدت 

ى اكتساب المرأة مكانة كبيرة في المجال القتصادي والسياسي. وفى تونس، لعبت اإلصالحات القتصادية الجتماعية في إل

فترة ما بعد الستقالل دورا  مهما  في تمكين المرأة عن طريق توفير فرص التعليم والعمل والتمثيل السياسي والحقوق 

 (12)لتقليدية. اإلنجابية للمرأة وكسر األطر الجتماعية ا

ورغم النجازات المحققة، إل أن البيئة السياسية والقتصادية والثقافية تظل عائقا  أمام المشاركة الفعالة للمرأة. كما         

تُفرز هذه البيئة قضايا تؤثر بالسلب على المشاركة السياسية للمرأة. فنظام الكوتا لم يؤد بالضرورة إلى سياسات كما أنه لم 

مستجيبة للنوع الجتماعي إلى رفع المكانة الجتماعية والقتصادية للمرأة على  Gender Responsive Policies يؤد،

كل مستويات المجتمع. واألهم من نظام الكوتا، التأكيد على مؤسسية النجازات وتغيير عالقات القوة داخل النظام السياسي 

                                                           
  www.geroun.net( " التمكين القتصادي أساس تمكين المرأة" 2016سمير سعيفان ، ) - 10

  أحمد داوود ، المرأة في سوق العمل ، مرجع سابق . - 11

 بشأن التمكين القتصادي للمرأة، مرجع سابق .  لجنة األمين العام لألمم المتحدة رفيعة المستوى - 12
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الفعالة للنساء. كذلك، فإن الثقافة والتقاليد وضعف الموارد، خاصة  وداخل المؤسسات المختلفة بشكل يعزز المشاركة

الموارد القتصادية، تعتبر عوامل مؤثرة على قدرة النساء على المشاركة في المجال السياسي. ويُضاف إلى ذلك التحدي 

للنوع الجتماعي يحد هذا النقص المتعلق بنقص الخبرات الفنية في مجال تحقيق المساواة النوعية، مثل الميزانية المستجيبة 

للسياسات المتعلقة بتمكين المرأة على المستوى المحلى في  Gender Budgetingفي الخبرات الفنية من التطبيق الفعال. 

 إطار عمليات الالمركزية ومحاولة دمج المساواة النوعية فيها لما لها من تأثير على مشاركة المرأة على المستوى القومي.

(13) 

 بعاً: المشاركة السياسية للمرأة الليبية: را

أعربت مجموعة النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي عن األمل في أن يساهم الملتقى في دعم   

الستقرار  المشاركة الكاملة للمرأة الليبية في جميع الجهود الرامية إلى إرساء السالم في ربوع ليبيا "وقيادة الوطن إلى بر  

 والزدهار. 

. وأكد على 2020نوفمبر/  14-9جاء ذلك في بيان صادر عن المشاركات في الملتقى، الذي انعقد في تونس في الفترة بين  

أهمية دور المرأة كشريك وطني حقيقي في تعزيز السالم والحوار السلمي، "وإعادة بناء الد ولة على أسس الس يادة والوحدة 

 والمصالحة الوطنية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء وبنات الوطن. والسلم األهلي

وشدد البيان على ضرورة حماية مكتسبات المرأة الليبية وتكريس مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية وعملية صنع   

 القرار على جميع المستويات كركيزة أساسية للممارسة الديمقراطية.

( حول المرأة والسالم 1325أكد بيان المجموعة النسائية على أهمية التجاوب مع وتطبيق قرار مجلس األمن )كما          

حول مناهضة العنف الجنسي في النزاعات. وشدد البيان أيضا على ضرورة إدماج التوصيات  2467واألمن، والقرار رقم 

لسياسي الليبي، والذي عقدته بعثة األمم المتحدة في ليبيا خالل التي انبثقت عن المسار التشاوري التمهيدي لملتقى الحوار ا

 (  14.)شهر تشرين األول/ أكتوبر، بمشاركة واسعة للمرأة الليبية

 التوصيات الخاصة بملتقى الحوار الليبي السياسي: 

 وأكدت النساء الليبيات التمسك بعدد من الثوابت والتوصيات التالية: 

في المائة مع  30قيقي للمرأة في المناِصب القيادية، عند تشكيل السلطة التنفيذية، بنسبة ل تقل عن أهمية تمثيل ح أوال:     

 توفير كل ضمانات الكفاءة، بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة.

ي ومشاركتهن وانخراطهن ضمان احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليب ثانيا:     

 الفع ال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والستفادة من كفاءاتها.

يراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة وذلك ترسيخا وتفعيال لمبدأ مساهمة المرأة في  ثالثا:     

 صنع القرار وبناء الدولة.

إعادة تشكيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة لتتكون من ثالث نساء من ذوات الخبرة. و"تعهد إلى وحدة تمكين المرأة  رابعا:      

من طرف قياديات ليبيات بالتعاون مع مكتب دعم المرأة في  2015مهمة العمل على تعديل المقترح الستراتيجي المعد  سنة 

تمكين المرأة والعمل على مقترح إلنشاء مجلس للمرأة يتمتع باستقاللية ذات طبيعة  بعثة األمم المتحدة بهدف إنشاء وحدة

 وظيفية".

 وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة. خامسا:      

النساء ول سي ما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات ووضع  ضد اتخاذ التدابير الالزمة للتصدي وإزالة التمييز سادسا:  

 آليات لإلدماج المهني والجتماعي والتمكين القتصادي.

 تقديم خدمات الدعم النفسي الجتماعي والقانوني للنساء الناجيات من العنف القائم على أساس النوع الجتماعي. سابعا:  

ة للنساء وخاصة الفاعالت والناشطات السياسيات والحقوقيات، وذلك من خالل وضع ضرورة توفير الحماية ا ثامنا:   لخاص 

 وتفعيل قوانين وطنية للمناهضة والقضاء على كل  أشكال العنف ضد  المرأة. 

 التوصيات

إلى رؤية  يتضح من العرض السابق أن المشاركة السياسية للنساء تحتاج ليس فقط لتمكين اقتصادي واجتماعي ولكن        

متكاملة تهدف إلى إزالة كافة العوائق المجتمعية والمؤسسية التي تضع النساء في مرتبة أدنى، من أجل التغلب على األشكال 

المختلفة لعدم المساواة وضمان تكافؤ الفرص في المجالت السياسية والقتصادية والجتماعية. وفيما يلي عرض ألهم 

 (15)المتكاملة: التوصيات لتحقيق هذه الرؤية 

                                                           
 سالي جالل المهدى، التمكين السياسي للمرأة مدخل للتمكين الجتماعي القتصادي . مرجع سابق . - 13

-13، 2021 /6/9. شوهد في 2020نوفمبر /  /15بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، ملتقى الحوار السياسي الليبي،  - 14

 https://unsmil.unmissions.org/ar  

 . 96( المشاركة السياسية للمرأة ، بيروت ، مؤسسة فريدريش ، ص 2017هويدا عدلي ) - 15
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ضرورة إدماج مبدأ المساواة وتمكين المرأة في السياسات الوطنية وبرامج التنمية مثل خطة  في مجال سياسات التمكين: • 

. والعمل على جعل تمكين المرأة جزء أصيل من خطط اإلصالح القتصادي وإشراك المرأة في تصميم وتطبيق هذه 2030

الالزمة لتطبيق السياسات القومية الخاصة بالمساواة النوعية مثل المجلس القومي للمرأة، الخطط. بناء الهياكل المؤسسية 

 ودعم هذه المؤسسات بالموارد المالية والبشرية الالزمة للقيام بمهامها بفاعلية.

ركة السياسية العمل على تغيير الثقافة السياسية، خاصة لدى النساء وتشجيعهم على المشا في مجال الثقافة والتنشئة:•  

على كافة المستويات ورفع قدراتهن على تكوين التحالفات مع األطراف المختلفة، حيث تعتبر الثقافة عائقا  كبيرا  أمام 

التغيير. وكذلك مراعاة التنشئة السياسية السليمة للنساء والرجال على حد سواء بما يؤثر إيجابيا  على السلوك السياسي 

النوع الجتماعي في كل مؤسسات التنشئة السياسية مثل المدرسة واإلعالم والمؤسسات الدينية. للرجال والنساء. إدماج 

الرجال والولد على الذكورية اإليجابية المشاركة في القضاء على  Positive Masculinitiesإعادة تنشئة من أجل 

 ع النساء.العنف ضد المرأة ومشاركة الرجال في تحمل األعباء المنزلية واألسرية م

ضرورة توافر اإلحصاءات الدقيقة والمعلومات الالزمة عن حجم المشاركة السياسية  في المجال المعلوماتي:•  

والقتصادية للمرأة والعمل على تطوير مؤشرات تقيس مدى التقدم في تمكين المرأة على المستوى الشخصي والمجتمعي 

 والمؤسسي. 

مع الدولي دورا  مهما  في حث الدول على اللتزام بتعهداتها الدولية واإلقليمية. ويمكن أن يلعب المجت دور المجتمع الدولي:• 

يحدث ذلك من خالل جعل تمكين المرأة معيار محدد للحصول على برامج التعاون الدولي والرقابة الدولية على مؤشرات 

تقييم التقدم الذي أحرزته الدول تجاه اللتزام التقدم في تحقيق المساواة النوعية ودعم برامج بناء القدرات. وضرورة 

 بتعهداتها الدولية واإلقليمية والوطنية عن طريق استخدام المؤشرات

 الدولية ومنظمات المجتمع المدني.الدولية مثل الحكومات والمنظمات  Gender Gap Indexويتم هذا التقييم بالتعاون بين ،

 المراجع: 

 23مصرية. هل الكوتا هي الحل؟ مؤسسة ماعت. للسالم والتنمية وحقوق النسان. التمكين السياسي للمرأة ال-1 .1

 /htm3148http://www.maatpeace.org/old/node.. 2009مايو 

 .2005/  11/9فريدة عالم إسماعيل، التمكين السياسي للمرأة، الحوار المتمدن،  .2

 لجنة األمين العام لألمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين القتصادي للمرأة.    .3

4. https://www.empowerwomen.org/ar/who-we-are/initiatives/sghigh level-panel-on-

womens-economic-empowerment   

 .  2017 /9/ 7أحمد داوود. المرأة في سوق العمل: خسائر مباشرة ومكاسب ضائعة. إضاءات .5

-gains    losses-lost-/and  -direct-market-labor-the-in-https://www.ida2at.com/women 

ول، التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع، كلية العلوم السياسية، صابر بل .6

 .2009جامعة دمشق، 

( ،" حركات تحرير المرأة: األهداف واآلليات دراسة حالة للمجتمع المصري" ، ورقة 2006نجالء راتب، ) .7

 ر حضارية متباينة" ،جامعة عين شمس.مقدمة إلى مؤتمر" المرأة في مجتمعاتنا على ساحة أط

 (،" دليل المشاركة السياسية للنساء العربيات"، المعهد العربي لحقوق النسان.2004حفيظة شقير، ) .8

.  2021 /7/9شرين محمود دقوري " المرأة بين مطرقة التقاليد وسندان التنميط " مؤمنون بال حدود، شوهد في  .9

http://www.mominoun.com/articles  

(، التمكين السياسي للمرأة مدخل للتمكين الجتماعي القتصادي، كلية اآلداب )علم 2008سالي جالل المهدى، ) .10

 الجتماع(، جامعة عين شمس. 

 . 2016نوفمبر /  30سمير سعيفان، التمكين القتصادي أساس تمكين المرأة. جيرون،  .11

 . مرجع سابق.2017 /9/ 7مد داوود. المرأة في سوق العمل: خسائر مباشرة ومكاسب ضائعة. إضاءاتأح .12

 لجنة األمين العام لألمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين القتصادي للمرأة، مرجع سابق. .13
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 جامعة بنغازي إنموذجا  إقبال المرأة األكاديمية على استخدام المكتبات الرقمية:  كلية اآلداب 

Iqbal Academic women on the use of digital libraries: the Faculty of Arts, University of 

Benghazi as a model. 

 د.رجاء حسين فرج الحاسي     

 جامعة بنغازي. بنغازي/ ليبيا.  . دابآلقسم المكتبات والمعلومات . كلية ا

Ragaelhasib@yahoo.com 
 

 الملخص

هدف البحث التعرف على اقبال المرأة األكاديمية في كلية اآلداب جامعة بنغازي  على استخدام المكتبات الرقمية ، 

و اعتمد البحث على المنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف البحث تم إعداد أداة البحث )االستبانة (، وبعد التأكد من صدقها 

. وارسالة عبر google formsدام التوزيع االلكتروني على برنامج وثباتها. وزعت على أفراد المجتمع البحث باستخ

 المرأة لدى والثقافية المعرفية والتنمية التطور البريد االلكتروني وقنوات التواصل المختلفة. أظهرت النتائج أن: درجة

 األكاديمية المرأة من الرقمية اتالمكتب مصادرها. وتتطلب من واستفادتها الرقمية المكتبة مع تفاعلها نسبة بحسب األكاديمية

معها، من حيث مهارات البحث والتعرف على المصطلحات في الحاسب اآللي وتطبيقاته،ويظهر ذلك من  للتعامل التدريب

( وبنسبة تصل 22خالل إجابات المرأة األكاديمية والتي أقرت بأنهن نعم يُقبلن على النشر في المكتبات الرقمية وهن بعدد )

( من أفراد عينة البحث. 23المرأة األكاديمية في كلية اآلداب جامعة بنغازي ، أما من أجابوا ) بال( عددهم ) (من40.7)

وعليه فإن المرأة األكاديمية تحتاج إلى توعية وتدريب وتطوير لتتمكن من التعامل مع المكتبات الرقمية العالمية.  وفي 

 على كيفية االستفادة من المكتبات الرقمية.المرأة األكاديمية يل وتدريب ضرورة تأهضوء النتائج  تم الوصول للتوصيات : 

 وضرورة إعداد نموذج تقييمي لحساب درجة تفاعل المرأة األكاديمية  مع المكتبات الرقمية. 

 (.االنترنت) العالمية العنكبوتية الشبكة_  الرقمية المرأة األكاديمية _ المكتبات الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The aim of the research is to identify Iqbal Academic women in the Faculty of Arts, 

University of Benghazi on the use of digital libraries, and the research relied on the 

descriptive approach, and to achieve the objectives of the research, the research tool (the 

questionnaire) was prepared, after verifying its validity and reliability. The questionnaire was 

distributed to members of the community using electronic distribution on google forms 

program. And a message via e-mail and various communication channels. The results showed 

that: The degree of development and cognitive and cultural development of academic women, 

according to the percentage of their interaction with the digital library and their benefit from 

its sources, Digital libraries require academic women to be trained to deal with them. In terms 

of research skills and familiarity with terminology in computers and its applications, This is 

shown through the academic women’s answers, which acknowledged that yes, they accept 

publication in digital libraries, and they number (22) and a percentage of (40.7) of the 

academic women in the Faculty of Arts, University of Benghazi, while those who answered 

(No) numbered (23) of the research sample members. Accordingly, academic women need 

awareness, training and development to be able to deal with global digital libraries. In light of 

the results, the recommendations were reached: The necessity of rehabilitating and training 

academic women on how to benefit from digital libraries. And the need to prepare an evaluation 

model to calculate the degree of interaction of academic women with digital libraries 

Keywords: Academic women _ Digital Libraries _ World Wide Web (Internet).  

 المقدمة 

المجتمع بات يقاس بدرجة التطور الثقافي واالجتماعي للمرأة ومساهمتها الفعالة في البناء الحضاري للمجتمع،  إن ُرقي

اليوم، وبروز  الثورة التقنية التي يشهدها العالم ومع  ظهورفبدون أن تؤدّي المرأة دورها ال يمكن أن تسير عجلة الحياة، 

العديد من المفاهيم التي أحدثت تغييرات جذرية في كثير من القطاعات، منها قطاع المكتبات، بحيث تخطت المكتبات 

الجدران إلى نطاق أوسع متمثل في المكتبات الرقمية التي ظهرت نتيجة  لحركة النشر اإللكتروني وما صاحبه من نقالت 

ساعد الكثير من ، فعاال   ا  دور منالشبكة العنكبوتية العالمية  لعبتهوما لي. آلسريعة في تقنيات االتصاالت والحاسب ا

مواكبة عصر الرقمنة في والمكتبات إلى إيجاد مكان لها في العالم الرقمي حتى تقدم من خالله خدماتها إلى العالم كافة، 

وهذا ما جعل الجامعات  جميع أوجه النشاطات، وبناء عليه أصبحت المكتبات الرقمية ضرورة يفرضها العصر الرقمي،

عزز وصول المجتمع وتتسعى لإلشتراك بقواعد المعلومات والمكتبات الرقمية والتدريب عليها لتشجيع استخدامها، 

. كل تلك التطورات خلقت ضرورة  لمساعدة الضلع الحيوي والفعال في البناء والتنمية المجتمعية  األكاديمي للمعلومات
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وذلك بتزويدها  واإلجتماعيكاديمي ومواكبة التطور العلمي والبحثي ألو لتحقيق مستقبلها امساعدتها على النمالمرأة و

 .  بالمعارف والمعلومات بما يدعم دورها في معايشة قضايا العصر واالنفتاح على العالم

 البحث مشكلة

تنبثق مشكلة البحث نتيجة للتطور الهائل في مجال المكتبات والمعلومات بدخول التقنية الرقمية على المكتبات، وأصبحت 

على  المرأة األكاديمية أن تُقبلتتعامل المكتبات مع المعلومات بشكل رقمي وظهور المكتبات الرقمية تلك التي حتمت على 

مهاراتهن على  تنميةو الالزمة،من خالل إلمامهن بالمعلومات األكاديمي رهن أداء دو فيالمكتبات الرقمية لتساعدهن 

ان لزاما  ك ،كل جوانبه وبهدف معالجة موضوع البحث من ، وتدعيم اتجاهاتهن.المجاالتاستخدام هذه المعلومات في كل 

 بث التساؤل الجوهري للمشكلة في عدد من التساؤالت األساسية:

 ما هي المكتبات الرقمية؟.1

 من المكتبات الرقمية واستثمارها في البحث العلمي؟ المرأة األكاديميةما مدى استفادة .2

 ؟المرأة األكاديميةما هي صعوبات استخدام المكتبات الرقمية من وجهة نظر .3

 ؟من وجهة نظر المرأة األكاديمية جابية الستخدام المكتبات الرقميةاليااآلثار  وتدعيم السلبية اآلثارلمواجهة ما أهم المقترحات .4

 :أهمية البحث

تراضية، وقد عملت مؤسسات التعليم العالي على إلفأدى التطور في األنظمة الرقمية إلى نقل التعليم  في البيئات ا

المرأة توضيح اقبال  تقنية رقمية لتحقيق أهدافها، األمر الذي يزيد من أهمية الموضوع البحث الذي يتمثل فيإنشاء مكتبات 

  على استخدام المكتبات الرقمية  واالستفادة منها في الحفاظ على المعرفة الفكرية. األكاديمية

  أهداف البحث : تتمثل في :

جامعة بنغازي على استخدام المكتبات الرقمية، ويتفرع عن لية اآلداب كفي  المرأة األكاديميةاستكشاف واقع إقبال 

 ذلك األهداف اآلتية :

 التعرف على كيفية االستخدام للشبكة  العنكبوتية )االنترنت(، .1

 .  التعرف على أسباب استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت(.2

 عات ومصادر المكتبة الرقمية.الوقوف على آليات تفعيل االستفادة من مجمو 3

 في استخدام المكتبات الرقمية. المرأة األكاديمية. الكشف عن السلبيات التي تواجهها 3

 . تقديم  مقترحات لتطوير المكتبات الرقمية.4

 منهج البحث وأدواته:

أعتمد البحث على المنهج الوصفي/التحليلي ألنه األكثر مالءمة للمشكلة المدروسة،وقد صممت استبانة كأداة  

 أساسية لجمع البيانات والمعلومات من أفراد العينة،بهدف تحليلها و تفسيرها،بما يتيح اإلجابة على أسئلة البحث.

 حدود البحث :

 على استخدام المكتبات الرقمية.في كلية اآلداب جامعة بنغازي  األكاديميةالمرأة إقبال الحدود الموضوعية : 

 جامعة بنغازي.كلية اآلداب . الحدود المكانية : 

 جامعة بنغازي.كلية اآلداب في  المرأة األكاديميةالحدود البشرية : 

 : مصطلحات ومفاهيم البحث

هي تلك المكتبات ذات الكيان المادي على أرض الواقع، والتي تضم مجموعات رقمية، وتقدم خدمات  المكتبات الرقمية:

 (2008 ص: 21معلوماتية لجمهور المستفيدين من خالل موقعها على شبكة اإلنترنت )الجبري، 

 ر النسائي.امعة بنغازي من العنصة اآلداب ججميع من يعمل في المجال األكاديمي بكلي :المرأة األكاديمية

 مجتمع البحث وعينته

عام كلية اآلداب جامعة بنغازي، ووفقا  لما ورد في إحصائية يتكون مجتمع البحث من المرأة األكاديمية في 

 googleمرأة أكاديمية، ولقد تم توزيع االستبانة عن طريق برنامج  123)_( أن عدد المرأة األكاديمية يصل إلى )2019)

forms ( 54وكان الرد بعدد )  10/2021 30/ -20/10/2021مرأة أكاديمية، وهذا العدد تم الحصول عليه من الفترة ،

نظرا عبر الشبكة العنكبوتية العالمية )اإلنترنت(، ولصعوبة التواصل مع أفراد العينة والسبب في ضعف االستجابة يرجع 

 م.2009أعداد المرأة األكاديمية في كلية اآلداب جامعة بنغازي العام  ( إحصائية بإجمالي1للقفل الجامعة أبوابها. الجدول )

 .2019( إحصائية للمرأة األكاديمية في كلية اآلداب جامعة بنغازي للعام 1جدول )

 النسبة العدد القسم

 %7.3 9 جتماعاإل 

 % 10.6 13 التاريخ 

 %2.4 3 التخطيط التربوي  

 %2.4 3 الجغرافيا  

 %3.2 4 اإلسالميةالدراسات 

 %8.1 10 الفلسفة

 %18.6 23 اللغة اإلنجليزية
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 %7.3 9 اللغة العربية

 %7.3 9 مكتبات

 %17.9 22 علم النفس

 % 9.8 12 اللغة فرنسية

 %0.8 1 اللغة اإليطالية

 %1.6 2 التربية بدنية

 %2.4 3 األثار

 %99.7 123 المجموع

 أعدادها بحسب األقسام في كلية اآلداب مجال البحث. مجتمع البحث تتفاوتأعداد أفراد يتضح  (1من الجدول)

 الدراسات السابقة

إن المعلومات هى أقوي أداة للسعي في التعلم، والمعلومات تتوافر في أشكال مختلفة من األوعية المحفوظة في 

التقليدية إلى مكتبات رقمية، بالرغم من ذلك إال أنه المكتبات والتي كان للتقنية دوراُ كبيرا  في تطويرها ونقلها من المكتبات 

(دراسة  2014تفتقر الدراسات واألبحاث لمناقشة استخدام المكتبات الرقمية بخالف المكتبات بشكل عام،ولقد أجرى )عودة:

ات الجامعية تهدف إلى التعرف على  واقع استخدام طلبة علم المكتبات والمعلومات في الجامعات األردنية لمواقع المكتب

على اإلنترنت، وإلى معرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدامهم لهذه المواقع تعزى 

( طالبا  وطالبة من الملتحقين 170لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي. ولتحقيق هذا الهدف أخذت عينة عشوائية بلغت ) 

ت والمعلومات في الجامعة األردنية وقسم إدارة المكتبات والمعلومات في كلية األميرة ببرنامج البكالوريوس في قسم المكتبا

. وزعت عليهم استبانة اشتملت على أحد عشر سؤاال 2013-2012عالية، في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

ن استخدامهم لهذا النوع من المواقع للكشف عن كيفية معرفتهم بتوافر هذه المواقع، ومستوى استخدامهم لها، والغرض م

( طالبا  وطالبة. وكشفت النتائج عن درجة معرفة 143والمشكالت التي واجهتهم في أثناء االستخدام. وقد استجاب منهم )

( 77.6%(عند المستجيبين حول توافر موقع لمكتبة جامعتهم. كما بينت النتائج أن نسبة كبيرة منهم )86.7%عالية بنسبة )

%( من المستجيبين يستخدمون مواقع مكتبات جامعية أخرى. وأظهرت نتائج 21مون موقع مكتبة جامعتهم، وإن )يستخد

الدراسة أن استخدامهم مواقع مكتبات جامعية كان في الغالب للحصول على معلومات لغرض الدراسة، والبحث العلمي، 

واجهتهم عند استخدامهم للمواقع، مثل حاجتهم لكلمة والبحث عن كتب في المكتبة، كما أشار بعض الطلبة إلى مشكالت 

السر التي تمكنهم من الدخول إلى المواقع، والنقص في قواعد البيانات باللغة العربية.كما بينت الدراسة عدم وجود فروق 

جامعتهم تغزي لمتغيري الجنس  امهم لموقع  مكتبةلتقديرات الطلبة واقع استخد( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

 والمستوى الدراسي.

( بدراسة عنوانها " اتجاهات طلبة جامعات والية إلينوي األمريكية نحو المكتبة  (Butler. 2011  وتقدم باتلر

الرقمية و الصعوبات التي تواجههم في استخدامها" حيث هدفت التعرف إلى اتجاهات طلبة جامعات والية إلينوي األمريكية 

( طالب وطالبة عن 4052( فقرة ووزعت على )49نحو المكتبة وصعوبات االستخدام حيث ُصممت استبانة تكونت من )

( استبانة، ولقد أشارت النتائج أن أهم الصعوبات التي تواجه الطلبة 3604طريق البريد االلكتروني عشوائيا ، وتم استالم )

 يات المادية احتلت المرتبة الثانية.صعوبة الوصول إلى المراجع ، أما صعوبة االمكان

(. دراسة تهدف إلى على درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في 2003)بني موسى:  ( قدمت 2003وفي عام )

كلية التربية في جامعة اليرموك للمكتبات الرقمية ومعيقات استخدامها من وجهة نظرهم.، كما هدفت إلى التعرف أثر كل 

و التخصص و الدرجة العلمية على استخدام المكتبات الرقمية. وُصممت استبانه كأداة لجمع البيانات  من المتغيرات الجنس

( طالبا  وطالبة من طلبة الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة 128والمعلومات وتم تطبيقها على عينة تكونت من )

سة إلى أن درجة استخدامهم للمكتبات الرقمية من وجهة نظرهم اليرموك، وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وتوصلت الدرا

استخدام كبير، وأن معيقات استخدام المكتبات الرقمية متوسط، وأشارت النتائج إلى أن هناك تأثير لمتغير الجنس، لصالح 

قسم األكاديمي على الذكور على مجال االستخدام األكاديمي ، ومجال الكفاءة والفعالية . ولمتغير الدرجة العلمية وال

المجالين.وأوصت الدراسة بزيادة عدد ساعات العمل للموظفي أقسام المكتبة الرقمية، وعقد الدورات التدريبية للطلبة 

 الستخدام المكتبة الرقمية.

 االطار النظري:

 تعريف المكتبات الرقمية :

لوماتية تهدف إلى عولمة خدماتها بدخول التقنية واهتمام القائمين على شئون المكتبات وتبني مشروعات مع

وتجاوز حدود الزمان والمكان والنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها، ظهرت مصطلحات عديده للمكتبات منها المكتبة 

والتي هيأت الشبكة العنكبوتية العالمية )اإلنترنت( المناخ المناسب لنموها. هذا وعرفت المكتبة  Digital Libraryالرقمية 

 "مؤسسات تحتوي على مجموعة من مصادر المعرفة الرقمية مع توفير أساليب لمعالجتها وإتاحتها للمستفيدينالرقمية بأنها 

(. كما ُعرفت بأنها "نظام معلومات تكون 2013ص :26،من خالل نظام قائم على السرعة والمعالجة والتواصل")خلف هللا

فيه موارد المكتبة متوافرة في شكل يعالج بواسطة الحاسب، وفيه تستند جميع وظائف االقتناء والحفظ واالسترجاع واإلتاحة 

ترونية الرقمية كما ُعرفت أيضا  بأنها" المكتبة التي تشكل المصادر اإللك(، 2006 ص:10.إلى تكنولوجيا الرقمنة")بوعزة

95



 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

بالنهايات الطرفية لالستخدام". كل محتوياتها، وال تحتاج إلى مبنى، وإنما لمجموعة من الخوادم وشبكة تربطها 

(. وهي أيضا  تشكل مؤسسات ونظم قواعد بيانات ضـخمة تحتـوي علـى مختلف مصادر المعلومات 2005ص.68)المالكي:

عـالج ببراعـة البيانات الرقمية عبر الوسائط المتعددة )نصوص، صـور، المخزنة، ونظم االسترجاع الشاملة التـي ت

أصـوات، رسـوم ثابتـة ومتحركة(، وتدعم المستفيد في تعامله مع المعلومات المتوافرة على شبكات المعلومات المختلفة، 

أوعية المعلومات بكافة  (. كل تلك التعريفات تنصب في قالب أن المكتبة الرقمية هيLesk ,  1997ومنها اإلنترنت )

أشكالها سواء المكتوب أو المسموع أو صورة متاحة على الشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت( بعد أن تم تنظيمها ورقمنهتا 

إذا وبناء على ما سبق من تعريفات فإن المجموعات الرقمية يمكنها أن تنشيء مكتبة رقمية وخزنها واسترجاعها الكترونيا . 

 (.2012توافر بها أربعة شروط هي:)القبالن،ما 

 أن تكون كيان واحد حتى أن تم إنشاؤها وإنتاجها في عدد من األماكن المختلفة.         -

 أن تكون منظمة ومكشفة ليسهل إتاحتها واستخدامها.         -

 ا.أن تكون مخزنة وتعمل بالطريقة التي تكسبها أطول مدة ممكنة بعد إنشائه         -

 أن تجد توازنا بين احترام حقوق التأليف واإلتاحة الحرة للمعرفة.         -

 مزايا المكتبات الرقمية :

 (2008تتميز المكتبات الرقمية، عن المكتبات التقليدية في العديد من األوجه :) حسنين: .

لومات عن الموضوع الواحد وذلك باستخدام االستفادة من اإلمكانيات المكتبات الرقمية، وتقنياتها؛ من حيث ترابط المع 1.

، حيث تتيح للباحث الوصول لمعلومات كثيرة Multimedia والوسائط المتعددة Hypertext مميزات النصوص الفائقة

 جدا  عن موضوع بحثه، عن طريق الروابط النشطة للموضوع في أماكن أخرى.

والزمنية بين أنحاء العالم، فال يحتاج الباحث للوصول إلى معلومة توفير وقت وجهد الباحث، وتخطي الحواجز المكانية  .2

 للسفر، بل الدخول على الشبكة المعلوماتية والبحث عن ما يحتاجه والحصول عليه.

تسهيل عمليات اإلعارة بين المكتبات ومؤسسات المعلومات المختلفة، وزيادة التعاون بين المكتبات في شتى المجاالت،  3.

 ، وتعزيز االتصال مع مرافق المعلومات المختلفة بوسائل سريعة ومضمونة.مستوى أفضل من الخدمات للمستفيدينقديم بما يحقق ت

دور المصادر االلكترونية في البيئة العربية وبيان أهميتها من حيث سرعة إعداد وإنتاج وتبادل المعلومات  . تعزيز4

 والبيانات عبر الشبكة العنكبوتية العالمية .

من حيز المكان إلي مكتبات بال جدران، حيث يستطيع المستفيد الوصول إلي  الخروج بالمكتبات ومراكز المعلومات .5

 محتواها من أي مكان حول العالم.

 مواكبة التقدم التقني وثورة المعلومات واستغاللها في مجال المكتبات والمعلومات. .6

 (.2017)حايك :  :العوامل المؤثرة في استخدام المكتبة الرقمية

في إقبال أو الحد من  المستخدمة  لها دورتؤثر على قابلية استخدام المكتبات الرقمية، كذلك المصطلحات  واجهة االستخدام :

 الرقمية تؤثر سلبا  على استرجاع المعلومات. المستخدمة من قبل المكتباتبين اللغة المستفيد وتلك  الرقمية. التفاوتاالستخدام المكتبة 

تصميم الشاشة وأنظمة التصفح، وتنظيم المحتوى قد تساعد أو تعيق المستفيدين، كما أن افتقار القائمين  تجربة المستفيد:

 على المكتبات التعامل مع التقنية له أثر في جذب المستفيدين المحتملين.

 المكتبة الرقمية ومجتمع المرأة األكاديمية:

وفق ما ورد من إحصائيات من األمم المتحدة بأن المرأة تشكل نصف سكان العالم، وهي العنصر األساسي والفعال 

إذا أتيحت لها الفرصة لتنمية قدراتها ومهاراتها العلمية والعملية في الوصول إلى المعلومات التي تنميها فكريا  وتزيد من 

هى ضرورة ملحة للمرأة األكاديمية ، لتطوير خبراتها البحثية والتعليمية،ومواكبة ثقافتها وخبراتها؛ وتُعد المكتبات الرقمية 

التغيرات والتطورات المتسارعة في عصر المعلومات، فمن خالل جهاز حاسب آلى مرتبط بشبكة. يمكن للمرأة األكاديمية 

المتاحة، ومن ثم فأنه يمكن أن تقاس درجة من الوصول للمعلومة أينما كان مكانها، و التجول في أروقتها والدخول لخزائنها 

التطور والتنمية المعرفية والثقافية لدى المرأة األكاديمية بحسب نسبة تفاعلها مع المكتبة الرقمية واستفادتها من مصادرها. 

ي وتتطلب المكتبات الرقمية تدريب للتعامل معها، من حيث مهارات البحث والتعرف على المصطلحات في الحاسب اآلل

    وتطبيقاته، فأمي القرن الحادي والعشرين ليس هو الفرد الذي ال يكتب وال يقرأ، وإنما الفرد الذي لم يتعلم الحاسب اآللي. 

  .إذا  فإن تقدم المرأة األكاديمية يعني تقدم للمجتمع الذي تنتمي إليه 2009)) دراسة: المرأة العربية .

 اإلطار التطبيقي

 :البيانات عامه -أوال

يختلف اقبال المرأة األكاديمية في استخدامها للشبكة العنكبوتية )االنترنت( والمكتبة الرقمية بناء على متطلباتها  

لى، فضال عن طبيعة التخصصات العلمية اآللمام بمهارات البحث واالستخدام للحاسب إلمن الحداثة للمعلومات وحسب ا

واستخدامها للمكتبات الرقمية تم إجراء هذا البحث لإلجابة على  األكاديمية المرأة قبالإلكل من المستفيدين، وللتعرف على 

على المكتبات الرقمية في كلية اآلداب جامعة بنغازي.وجدول  المرأة األكاديميةقبال إعدد من التساؤالت والتي تنصب في 

 .يوضحان توزيع أقراد عينة البحث وفقا  للدرجة العلمية  1)والشكل )  2))

 (2جدول )

 توزيع أفراد العينة مجال البحث وفقا  للدرجة العلمية 
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 النسبة المئوية العدد الدرجة العلمية

 %9.3 5 معيده

 %29.6 16 محاضرة مساعد

 %38.9 21 محاضر

 %5.5 3 أستاذ مساعد

 %9.3 5 أستاذ مشارك

 % 7.4 4 أستاذ دكتور

 %100 54 المجموع

 
  

( مرأة أكاديمية أجابت على اسئلة 54توزيع أفراد عينة البحث وتتكون من ) 1)الشكل ) 2)يوضح الجدول )

االستبانة الموزعه إلكترونيا ، إن هذا التدني في االجابة يرجع للعديد من األسباب منها صعوبة التواصل الكترونيا  مع مجتمع 

يات للسنوات حديثا  ليتسنى من خاللها البحت، وقفل أبواب الجامعة األمر الذي جعل من الصعب الحصول على عدد إحصائ

( عضوة من أفراد عينة البحث بنسبة 21تصدرت درجة محاضر أعلى درجة تصل إلى )ومن الواضح أنه  تحديد العينة.

عضوة من أفراد عينة البحث بنسبة  16)( من المجموع الكلي ألفراد العينة،ثم تلتها درجة محاضر مساعد بعدد )38.9%)

من المجموع الكلي ألفراد العينة، وتساوت أعداد الُمجيبات في درجة أستاذ مشارك والمعيدات بعدد (  %29.6%تصل )

 مرأة األكاديمية( 4( من المجموع الكلي ألفراد العينة. وأجابت درجة أستاذ دكتور عدد ) %9.3بنسبة ) مرأة األكاديمية( 5)

كلي ألفراد العينة،ومثلت درجة أستاذ مساعد أقل عدد من (  من المجموع ال% 7.4من أفراد عينة البحث بنسبة تصل )

 %( من المجموع الكلي ألفراد العينة.  5.5( بنسبة تصل )3الُمجيب تصل إلى )

 :األقسام التي تنتمي لها المرأة األكاديمية

قسما  داخل جامعة   14)تتوافر في كليات جامعة بنغازي عدد من األقسام،وكلية اآلداب نموذجا  فإن بها عدد )

تمثل منها مجتمع  3)بنغازي بدون الفروع، حيث انحصر مجتمع البحث فيما ورد من أقسام في كلية اآلداب وفي الجدول )

توزيع أفراد عينة مجال البحث  وفقا   لبعض من أقسام كلية اآلداب جامعة ( يبين 4)( والشكل 3البحث الحالي. والجدول )

 مجال البحث. بنغازي

 ( توزيع أفراد العينة مجال البحث وفقا  ألقسام كلية اآلداب جامعة بنغازي.3ل )جدو

 الرتب النسبة المئوية% العدد األقسام رقم التسلسل

 1 %14.9 8 التاريخ 1

 2 %12.9 7 علم النفس 2

 3 %11.1 6 علم إجتماع 3

 %11.1 6 الفلسفة 4

 %11.1 6 المكتبات والمعلومات 5

االنجليزيةاللغة  6  6 11.1% 

 4 %7.4 4 اللغة العربية 7

 5 %5.5 3 الدراسات االسالمية 8

 %5.5 3 التخطيط و اإلدارة العلمية 9

 6 %3.7 2 جغرافبا 10

 7 %1.9 1 اللغة الفرنسية 11

 %1.9 1 األثار 12

 %1.9 1 التربية البدنية 13

 8 0 0 اإليطالي 14

%9.3

%29.6

%38.9

%5.5
%9.3 %7.4

معيده محاضرة مساعد محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ دكتور 

توزيع أفراد عينة مجال البحث وفقا  للدرجة العلمية1: ))شكل 
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  %100 54 المجموع 15
 

 
أن ترتيب األقسام الذين تشكلت منهم أفراد العينة من المجتمع الدراسة وهو  (2)( والشكل 3)يتضح من الجدول 

%( من مجموع المرأة  14.8( مرأة أكاديمية، وبنسبة تصل إلى )8المرأة األكاديمية تركز بالرتبة األولى قسم التاريخ بعدد )

( مرأة أكاديمية، وبنسبة تصل إلى 7نية المرأة األكاديمية في قسم علم النفس بعدد )األكاديمية في مجال البحث، اما المرتبة الثا

علم إجتماع و علم الفلسفة ما المرتبة الثالثة قسم أ%( من مجموع المرأة األكاديمية في أقسام الكلية اآلداب جامعة بنغازي، 12.9)

%( من مجموع المرأة  11.1مرأة أكاديمية بنسبة تصل إلى )( (6، بعدد وعلم المكتبات والمعلومات وقسم اللغة اإلنجليزية

( مرأة أكاديمية مجال 4المركز الرابع بعدد أفراد ) اللغة العربيةاألكاديمية في أقسام الكلية اآلداب جامعة بنغازي، واحتلت 

( مرأة أكاديمية بنسبة تصل 3دد )كان ترتيبهم الخامسة بع التخطيط و اإلدارة العلميةسالمية و اإل دراساتأما كل من ال، حثالب

( مرأة أكاديمية ممن 2%( من مجموع المرأة األكاديمية في مجال البحث،تحصل قسم الجغرافيا المرتبة السادسة بعدد)5.5إلى )

 %( من مجموع المرأة األكاديمية في  مجال البحث، كما تركز المرتبة السابعة في3.7أجابوا على اإلستبانه بنسبة تصل إلى )

مجموع المرأة %( من 1.9( من المرأة األكاديمية و بنسبة تصل إلى )1( بعدد )التربية البدنيةو  األثارو  اللغة الفرنسيةأقسام )

 على أي إجابة من المرأة األكاديمية. كليات الجامعة. أما القسم اإليطالي فلم نتحصل األكاديمية في

 )االنترنت(:ثانيا : الشبكة العنكبوتية العالمية 

تُمثل الشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت( شبكة اتصاالت كبيرة لها كيان مستقل، يربط العالم وتسهل في 

االتصاالت بين األفراد والمؤسسات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات المهنية، فضال عن أن لها أهمية في نشر الوعي الثقافي بين 

يم والتعلم. هذا وتساعد الشبكة بأن تجعل خدمات المكتبات الرقمية أسرع وأكثر كفاءة وفاعلية بما توفره الباحثين والمهتمين بالتعل

جامعة بنغازي تعلمت خدمات للمستفيدين منها، وفي هذا الجزء من اإلجابات نتعرف على كيف المرأة األكاديمية في كلية اآلداب 

 ، وأسبابه.االستخدام  ت(، وهل يتحقق الهدف منالعالمية  )االنترن استخدام الشبكة العنكبوتية

 ( آراء أفراد عينة المجتمع مجال البحث عن كيف تعلمتي استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت(.4جدول )

 النسبة المئوية التكرارات التعلم

 4 .70% 38 تعليم ذاتي.

 14.8% 8 عن طريق الزمالء واألصدقاء.

 0 0 التدريبية داخل الجامعة.الدورات 

 %12.9 7 الدورات التدريبية خارج الجامعة.

 % 1.9 1 أُخرى

 % 100 54 المجموع
 

14.90%12.90%
11.10%11.10%11.10%11.10%

7.40%
5.50%5.50%

3.70%
1.90%1.90%1.90%

0

.توزيع أفراد العينة مجال البحث وفقا  ألقسام كلية اآلداب جامعة بنغازي:) 2)شكل 
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)االنترنت(، استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية ( نتبين أن: المرأة األكاديمية تعلمت 3( و الشكل )4من الجدول )

كاديمية أل( من مجموع المرأة ا70.4%( ونسبة تصل إلى )38الصدارة بعدد)حتل مرتبة أعن طريقة التعليم الذاتي الذي 

%( من مجموع 14.8( بنسبة تصل إلى )8المشاركة في مجال البحث، يليها في المرتبة عن طريق الزمالء واألصدقاء بعدد )

وذلك قد يرجع السبب إلى  امعةالدورات التدريبية خارج الجالمشاركات من المرأة األكاديمية وضعف طريقة التعلم من خالل 

كاديمية المشاركة في مجال البحث،فضال أل( من مجموع المرأة ا%12.9( بنسبة تصل إلى )7إرتفاع تكلفة الدورات وهذه بعدد)

%( من مجموع المشاركات في مجال 1.9( وبنسبة تصل إلى )1عن أن هناك من يلجأ إلى وسائل أخرى للتعلم وتلك عددهن )

الدورات التدريبية داخل الجامعة فهذه لم تتحصل على أي إجابات ألن الجامعة لم تقدم دورات مثل البحث،أما التعلم عن طريق 

ية مجال أما بالنسبة ما مقدار ما حققته المرأة األكاديم تلك لمنتسبيها من أعضاء هيأة التدريس عامة، والمرأة األكاديمية خاصة.

 (.3والشكل رقم ) 5)البحث من هدف استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت( فأنه يوضحها الجدول )

 (  آراء أفراد عينة المجتمع مجال البحث عن درجة تحقيق الهدف من استخدام للشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت(.5جدول )

 المئويةالنسبة  التكرارات درجة التحقيق

 %38.9 21 بشكل كبير جدا.

 40.7% 22 كبير

 18.5%  10 متوسط.

 % 1.9 1 ال يتحقق

 % 100 54 المجموع
 

 ال

(: أن الشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت( حققت المرأة األكاديمية الهدف منها، 4( والشكل )5ونتبين من الجدول)

%( من مجموع المشاركات من أفراد عينة مجال 40.7( بنسبة )22وصل عددهن  )حيث تقاربت أعداد اإلجابات بين كبير الذي 

( 10%( من مجموع أفراد عينة مجال البحث، أما المتوسط فعددهن )38.9( بنسبة تصل إلى )21البحث، وبشكل كبير جدا )

ع السبب إلى أن البحث على %(، فضال عن أن هناك من أقروا بأن الشبكة ال تحقق مبتغاهم، وقد يرج18.5بنسبة تصل إلى )

الشبكة يتطلب معرفة مسبقة بكيفية ذلك من حيث مهارات البحث والتعرف على المواقع والمنصات والمكتبات التي تفي 

بالغرض، وبالنظر إلى الجانب العملي وما تم أثناء توزيع االستبانة والردود التي تحصلنا عليها تبين أن المرأة األكاديمية تحتاج 

 ب ولتطوير حتى تتمكن أن تصل لمبتغاها وتتمكن من استخدام  الشبكة.للتدري

 (  آراء أفراد عينة المجتمع مجال البحث عن أسباب االستخدام للشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت6جدول )

 النسبة المئوية التكرارت أسباب االستخدام

عن طريق .تعليم ذاتي

الزمالء 

.واألصدقاء

الدورات 

ل التدريبية داخ

.الجامعة

الدورات 

ج التدريبية خار

.الجامعة

أُخرى

%70.4

%14.80%12.9%1.9

(االنترنت)تعلمت استخدام الشبكة العنكبوتية العاملية ( 3)شكل

.بشكل كبير جدا

كبير

.متوسط

ال يتحقق

%38.9

%40.7

%18.5

%1.9

كة آراء أفراد عينة المجتمع مجال البحث عن درجة تحقيق الهدف من استخدام للشب(  4)شكل 

(.االنترنت)العنكبوتية العالمية 
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 7.3% 4 نشر أبحاث على المنصات والمكتبات الرقمية.

 9.1% 5 االتصال باألصدقاء والزمالء.

 3.6% 2 المشاركة في المحاضرات والندوات.

 3.6% 2 التعليم عن بعد.

 34.5% 19 االستفادة من المميزات المتوافرة في الشبكة العنكبوتية العالمية.

 30.9% 17 .تحميل الكتب اإللكترونية التي ال تتوافر في مكتبة الجامعة

 10.9% 6 أسباب أُخرى

 % 100 54 المجموع

 

 
 

( يظهرر أسرباب اسرتخدام الشربكة العنكبوتيرة مرن قبرل أفرراد العينرة مجرال البحرث، حيرث 5( والشكل )6من الجدول )

مرررأة أكاديميررة فرري مجررال البحررث ، فرري أنهررن يسررتفيدون مررن المميررزات  34.5%)( بنسرربة تصررل إلررى )19تركررز أكبررر عرردد)

المتوافرة في الشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت( من مجموع أفراد عينة البحث، وهذه اإلجابة تدل على إلمام العينة بأهمية 

( إمررأة 17في مكتبرة الجامعرة أقرهرا عردد ) هتماماتهم ، بالمقابل تحميل الكتب اإللكترونية التي ال تتوافراالشبكة في مجاالت 

( من مجموع أفراد عينرة البحث،كمرا أجرابوا أسرباب أُخررى قرد تكرون رخرص التكلفرة ف 30.9%أكاديمية وبنسبة تصل إلى )

مات أو مرا تروفره مرن جهرد ووقرت تسرهم فري جرودة البحرث هرؤالء كرانوا و سرعة الحصول على المعلواالشتراك في الشبكة أ

سرباب االسرتخدام هرو بهردف االتصرال باألصردقاء أ( من عينة البحث،وهناك من يجد فري 10.9%سبة تصل إلى )( بن6بعدد )

%( مررن مجمرروع أفررراد العينررة مجررال البحث،أمررا أسررباب 9.1( مرررأة أكاديميررة بنسرربة تصررل إلررى )5والررزمالء وهررؤالء بعرردد )

%( مرن 7.3( مرأة أكاديمية بنسبة تصل )4ى عدد )االستخدام في نشر أبحاث على المنصات والمكتبات الرقمية تحصلت عل

التعلريم عرن بعرد فري عردد مرن مجموع أفراد العينة مجال البحث، هذا وتتفق كرل مرن المشراركة فري المحاضررات والنردوات، 

 ( من مجموع أفراد العينة مجال البحث.3.6( مرأة  أكاديمية،  بنسبة تصل إلى )2جابوا )أ

 ثالثا : المكتبات الرقمية:

تصراالت مرع ثرورة المعلومرات ألرزم  وجرود إن ما نعيشه اليوم من ثورة في المعلومرات والمعرفرة وترزاوج تقنيرة اال

مجتمع المعلومات الرقمي، الذي تغيرت فيه النظرة البحثية إلى عالم المعرفة، ومن ثم تيسر فيه التبادل والنشرر عبرر شربكات 

سرتفادة مرن كرل مرا هرو جديرد  فري المجرال، والبحرث فري والبحرث فري كيفيرة اال يالمعلومات، وهذا ما يدفع المهتمين إلى السرع

( يبين ما إذا كان للمرأة األكاديمية مجال البحث تواكرب 6( والشكل )7استخدم المرأة األكاديمية للمكتبات الرقمية. والجدول )

 كاديمية التطور من خالل توافر حساب في المكتبات األ

 حساب في المكتبات الرقمية العالمية( أراء المرأة األكاديمية عما إذا لديها 7جدول )

 النسبة المئوية % العدد 

 % 14.8 8 نعم

 % 85.2 46 ال

 % 100 54 المجموع

 

%7.3

%9.1
%3.6%3.6

%34.5

%30.9

%10.9

نشر أبحاث على 

املنصات واملكتبات

.الرقمية

االتصال باألصدقاء 

.والزمالء

رات املشاركة في املحاض

.والندوات

ت االستفادة من املميزا.التعليم عن بعد

افرة في الشبك ة املتو

.ةالعنكبوتية العاملي

تحميل الكتب 

اإللكترونية التي ال 

افر في مكتبة  تتو

.الجامعة

خرى 
ُ
أسباب أ

العالمية آراء أفراد عينة المجتمع مجال البحث عن أسباب االستخدام للشبكة العنكبوتية(:  5)شكل 

)االنترنت)
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برأن  14.8%)( مرأة أكاديمية بنسبة تصل إلى )8( أفراد عينة مجتمع البحث أقر عدد )6( والشكل )7من الجدول )

%(مرن 85.2مررأة أكاديميرة. بنسربة تصرل إلرى ) 64)لديها حساب في المكتبات الرقمية العالمية، في المقابل أجرابوا برال عردد)

كاديميررة فرري كليررة اآلداب جامعررة بنغررازي تفتقررر للمعرفررة الكاملررة ألمجمرروع أفررراد العينررة هررذه النتيجررة ترردل علررى أن المررراة ا

ط برين المواقرع التري يمكرن تحميرل الكترب منهرا وبرين المكتبرات التري تسرمح برالتجول فري بالمكتبات الرقمية وحردث عنردها خلر

كمكتبرة  ذكررى المكتبرات الرقميرة المشرتركة بهراداخلها وإقتناء ما تحتاجه من أوعية معلومرات . فمرن خرالل مرن أجرابوا برنعم 

موقع فقط. والن أفراد العينرة لرديهم ذلرك تعتبر ، ولكن هناك من ذكر مكتبة النور والتي American Chemicaالملك فهد و

 ( يوضرحان الصرورة 7( والشركل )8الجدول )الخلط في المفاهيم ،فإن عملية النشر تتم أغلبهم في مواقع ليس مكتبات رقمية، ولهذا فأن 

 لألعداد ممن لديهم أبحاث منشورة في مكتبات رقمية.

 .المنصات لديِك أبحاث منشورة في المكتبات الرقمية او( 8جدول )

 النسبة المئوية العدد 

 %40.7 22 نعم

 %59.3 32 ال

 %100 54 المجموع

 

 
(من المرأة األكاديمية في كلية 40.7( وبنسبة تصل )22( أن من أجابوا بنعم بعدد )7( والشكل)8نتبين من الجدول )

بحاث في مكتبات ألفي النشر في عدد من ا اآلداب جامعة بنغازي بأنهن يقبلن على النشر في المكتبات الرقمية حيث تقدمت

، وأختلفت أعدد ما تم نشره فيما  American Chemical Society، هللا الرقمية، ومكتبة الملك فهد الوطنية كمكتبة الملك عبد

 وعية وتدريب وتطوير . أن مجتمع المرأة األكاديمية يحتاج إلى ت ( من أفراد عينة البحث. وتتضح23أجابوا ) بال( عددهم )بينهم، أما من 

  :(9جدول )

  .عن إفاء المكتبات الرقمية باللغة العربية لحاجاتكم من مصادر المعلومات آراء أفراد عينة المجتمع مجال البحث 

 النسبة المئوية العدد مدى اإليفاء

 58.3% 28 نعم

 41.7% 20 ال

 100% 48 المجموع
 

14.8%نعم   

 %85.2

ال

أراء أفراد العينة عن إذا لديها حساب في المكتبات الرقمية العالمية:(6)شكل 

نعم 

%40.7

ال
%59.3

و أراء أفراد عينة البحث عن إذا لديهم أبحاث منشورة في المكتبات الرقمية ا 7))شكل

المنصات
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أن أفراد العينة من المرأة األكاديمية تجد أن المكتبات الرقمية تفي   (8( والشكل )9يظهر جليا  من الجدول )

%(ن في حين أن من أجاب 58.3( وهؤالء بنسة )28بحتياجاتها من مصادر المعلومات باللغة العربية، حيث أقر بنعم عدد )

من لم يجيب على هذا  %( من مجموع أفراد العينة مجال البحث، كما أن هناك41.7( بنسبة تصل إلى )20بال عددهن )

على اللغات األخرى. ة السؤال ويتضح أن من أفراد العينة من ال علم له بهذه المكتبات أو أنه ال يستخدم اللغة العربية وتكيز

 ( يظهر درجة التأثير.10وهذه قد تؤثر في المرأة األكاديمية وتحصيلها البحثي والمعرفي. والجدول )

 ( 10جدول )

 آراء أفراد عينة المجتمع مجال البحث عن تأثير المكتبات الرقمية في تحصيلها البحثي والمعرفي. 

 النسبة المئوية العدد درجة التأثير

 38.9% 21 بشكل كبير جدا.

 7 .27% 15 كبير

 7 .27% 15 متوسط.

 3.7% 2 ؤثرال ي

 % 98 54 المجموع
 

 
أفراد عينة المجتمع مجال البحث عن تأثير المكتبات الرقمية في تحصيلها آراء ( يبين 9( والشكل )10والجدول )

%( من مجموع 38.9( مرأة أكاديمية، بنسبة تصل  )21وتصدر الرتبة األولى التأثير بدرجة كبيرة بعدد )البحثي والمعرفي.

من ألمشاركات من أفراد العينة  ( مراة أكاديمية15أفراد العينة مجال البحث، في حين يتفق كل من كبير ومتوسط في عدد )

( بنسبة تصل 2أن المكتبات ال تؤثر في تحصيله البحثي والمعرفي فعددهن ) ىما من تقدم برأأ%(، 27.7بنسبة تصل إلى )

عداد والنسب تدل على أن للمكتبات الرقمية أهمية في التحصيل أل%( من مجموع أفراد العينة، في العموم هذه ا3.7إلى )

 االهتمام بالدخول كجامعة في هذا الخضم المعرفي للرفع من الكفاءات والتعليم.ولذا وجب 

   :(11جدول )

 آراء أفراد عينة المجتمع مجال البحث عن آليات تفعيل االستفادة من مجموعات ومصادر المكتبة الرقمية.

 الترتيب النسبة المئوية العدد آليات تفعيل 

 1 %47.1 24 )فهارس، ببليوغرافيات، كشافات، أدلة، قواعد بيانات(.توفير وسائل البحث المختلفة 

 2 %37.3 19 االشتراك بالمكتبة.

 3 11.8% 6 آليات أُخرى

 4 3.9% 2 عارة.إلاتاحة أوعية المعلومات بطريق ا

  % 100 54 المجموع

 

نعم

58.3%

ال

41.7%

(:8)شكل 

صادر آراء أفراد عينة المجتمع مجال البحث عن إفاء المكتبات الرقمية باللغة العربية لحاجاتكم من م

المعلومات

ال يؤثر.متوسطكبير.بشكل كبير جدا

%38.9%27.7
%27.7

%3.7

 :9))شكل 

.لمعرفيآراء أفراد عينة المجتمع مجال البحث عن تأثير المكتبات الرقمية في تحصيلها البحثي وا
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من أجل االستفادة من المكتبات ( جليا  أن المرأة األكاديمية تسعى جاهدة 10( والشكل)11ويتضح من الجدول )

ستفادة من الجابة عن أليات تفعيل  اإلوالمواقع والمنصات وكل ما في التقنية الحديثة لتواكب التطور وهذا يتضح في ا

( من مجموع أفراد العينة، كان في %47.1( بنسبة تصل إلى )24مجموعات ومصادر معلومات المكتبة الرقمية فإن العدد )

توفير وسائل البحث المختلفة )فهارس، ببليوغرافيات، كشافات، أدلة، قواعد بيانات( ، أما األولى وتمثل في مركز الصدارة 

حتلت ا( من مجموع أفراد العينة، و%37.3( بنسبة تصل إلى )19الرتبة الثانية تمثلت في االشتراك بالمكتبة وعددهن )

أما المرتبة  ( من مجموع أفراد العينة.11.8%( ونسبة تصل إلى )6)المرتبة الثالثة آليات أخري كالتبادل مثال وهذه بعدد 

( من 3.9( ونسبة تصل إلى )2وهي بعدد ) عارةاتاحة أوعية المعلومات بطريق اإلالرابعة واألخيرة واألدني تمثلت في 

 مجموع أفراد العينة.

 .الرقمية استخدام المكتبات : ايجابيات وسلبياترابعا  

 المرأة األكاديمية للمكتبات الرقمية. استخدامآراء أفراد عينة المجتمع مجال البحث عن ايجابيات  : ( 12جدول )

 الرتب النسبة المئوية العدد إيجابيات اإلستخدام

 1 %40.7 22 نافذة مطلة على االبحاث والدراسات من خالل المكتبات الرقمية.

 2 %38.9 21 سهولة نشر األبحاث في المكتبات الرقمية. 

 3 %14.8 8 الرقمية من مصادر معلومات. سهولة االطالع على محتويات المكتبات

 4 %3.7 2 حل مشكلة اللغة )الترجمة(. 

 5 %1.9 1 إيجابيات أُخرى

  %100 54 المجموع

 

 

 

 

توفير وسائل البحث 

فهارس، )املختلفة 

افيات، كشاف ات، ببليوغر

(.أدلة، قواعد بيانات

.االشتراك باملكتبة
خرى 

ُ
آليات أ

اتاحة أوعية املعلومات 

.بطريق االعارة

%47.1
%37.3%

%11.8

%3.9

آراء أفراد عينة املجتمع مجال البحث عن آليات تفعيل االستفادة من  10))شكل 

مجموعات ومصادر املكتبة الرقمية
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( يبين إجابيات إقبال المرأة األكاديمية على استخدام المكتبة الرقمية بحيث أرتكزت في 11( والشكل)12الجدول )

( مرأة 22هؤالء عددهن ) بحاث والدراسات من خالل المكتبات الرقميةألنافذة مطلة على االصدارة في اإلجابة بأنها 

( %38.9( بنسبة تصل إلى )21ا أقرت عدد )( من مجموع أفراد العينة، كم40.7%أكاديمية أفراد العينة بنسبة تصل إلى )

بسهولة نشر األبحاث في المكتبات الرقمية. في حين أجابة عن سهولة االطالع على محتويات  من مجموع أفراد العينة

( من مجموع أفراد 14.8%مرأة أكاديمية أفراد العينة بنسبة تصل إلى ) (8الرقمية من مصادر معلومات عدد ) المكتبات

من مجموع    (3.7%وبنسبة تصل إلى ) ) 2حل مشكلة اللغة )الترجمة( هن بعدد )العينة، أما من أقروا بأن من إجابياتها 

من مجموع %( 1.9( ونسبة تصل )1بعدد ) المشاركات من أفراد عينة البحث ، كما اتخذت ايجابيات أُخرى أضعف إجابات

 .بحثالمشاركات من أفراد عينة ال

 (.12( وشكل )13جدول )تمثل في  أما عن سلبيات استخدام المرأة األكاديمية للمكتبة الرقمية

 المرأة األكاديمية للمكتبات الرقمية استخدامسلبيات راد عينة المجتمع مجال البحث عن آراء أف  : (13جدول )

 النسبة المئوية العدد سلبيات االستخدام

 31.4% 17 النشر فيها ليس باألمر اليسير. 

 20.4% 11 مشكلة اللغة )الترجمة(.

 20.4% 11 استخدامها يحتاج الى تدريب.

 %22.2 12 تكاليف اإلفادة منها.

 %5.5 3 سلبيات أُخرى

 % 100 54 المجموع

 

ث نافذة مطلة على االبحا

والدراسات من خالل 

.املكتبات الرقمية

سهولة نشر األبحاث في

. املكتبات الرقمية
سهولة االطالع على 

محتويات املكتبات 

الرقمية من مصادر 

.معلومات

حل مشكلة اللغة 

خرى (.الترجمة)
ُ
إيجابيات أ

%40.7%38.9

%14.8

%3.7
%1.9

المرأة األكاديمية استخدامآراء أفراد عينة المجتمع مجال البحث عن ايجابيات (11)شكل 

للمكتبات الرقمية 
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تظهر الصورة جليه في الجدول والشكل السابق بأن النشر في المكتبات الرقمية ليس باالمر اليسير حيث اجاب عدد  

( مرأة 12تكاليف اإلفادة منها بعدد )( من مجموع أفراد عينة البحث، وتلتها 31.4%مرأة أكاديمية، وبنسبة تصل إلى ) 17))

استخدامها من مجموع أفراد عينة البحث. أما سلبية  كل من مشكلة اللغة )الترجمة( و  (%22.2أكاديمية،ونسبة تصل إلى )

%( من مجموع أفراد عينة 20.4( مرأة أكاديمية من المشاركات في البحث،وبنسبة تصل إلى )11فبعدد ) يحتاج الى تدريب

( من مجموع %5.5يمية، بنسبة تصل إلى )( مراة أكاد3البحث، ولقد أجابوا أُخريات بأن هناك سلبيات أُخرى وهن بعدد )

 المشاركات من أفراد العينة.

 :: مقترحاتخامسا  

 من المقترحات والتي تتمثل أبرزها في : أظهرت اإلستبانة عدد

 .إعداد منظومة رقمية على مستوى الجامعات وربطها بالعالم الرقمي 

  المتقدمة.االستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال من الدول 

 .تبسيط تكاليف و سبل النشر في المكتبات الرقمية، و اإلشتراك بالمنصات العالمية 

 .تقديم محاضرات للتوعيه بكيفية االستخدام المكتبات الرقمية 

 .تبني سياسات تدعم المكتبات الرقمية من قبل الجامعة 

 اك في المكتبات العالمية متضمنة مجالت أن يكون ألعضاء هيأة التدريس والطلبة في جامعة بنغازي مجال لالشتر

 سوة ببقية الجامعات الدولية.إذات جودة عالمية 

  تحفيز و تكليف المهندسين المتخصصين في تقنية المعلومات بالجامعات الليبية بالعمل مع الهيئة الوطنية للمعلومات

 الليبية إلنشاء بنك المعلومات الليبي. على غرار بنك المعلومات المصري.

 .يجب دعم المكتبة المركزية لجامعة بنغازي بمكتبة رقمية بها أحدث اإلصدارات العلمية 

 .الحد من تكليف االشتراك وتمكين االشتراك عن طريق دفع الرسوم الكترونيا خصوصا في المكتبات الرقمية البحثية 

 ية.تسهيل عملية النشر بقيمة رمزية أو استخدام التبادل المنفعي بدل القيمة المال 

 .إتاحة الفرصة للجميع لنشر األبحاث وخاصة بحوث التي تساعد على ترقية الدرجات 

 عضاء على كيفية استخدامها واالستفادة منها.أمتطورة للجميع طالب و هاقامة دورات تدريب 

 النتائج 

  سواء المكتوب أو أوعية المعلومات بكافة أشكالها تتعدد التعريفات للمكتبة الرقمية، إال أنها تنصب في أنها

 المسموع أو صورة متاحة على الشبكة العنكبوتية بعد أن تم تنظيمها ورقمنهتا وخزنها و استرجاعها الكترونيا .

  المرأة األكاديمية تعلمت استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت(، عن طريقة التعليم الذاتي الذي إحتل مرتبة

كاديمية المشاركة في مجال البحث، أما أل( من مجموع المرأة ا4 .70%إلى )( ونسبة تصل 38الصدارة بعدد)

التعلم عن طريق الدورات التدريبية داخل الجامعة فهذه لم تتحصل على أي إجابات ألن الجامعة لم تقدم دورات 

 مثل تلك لمنتسبيها من أعضاء هيأة التدريس عامة، والمرأة األكاديمية خاصة.

 (19تركز أكبر عدد) ( مرأة أكاديمية في مجال البحث ، بأنهم يستفيدوا من المميزات  34.5%)بنسبة تصل إلى

المتوافرة في الشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت( من مجموع أفراد عينة البحث، وهذه اإلجابة تدل على إلمام 

النشر فيها ليس

. باألمر اليسير
مشكلة اللغة 

(.الترجمة)
استخدامها يحتاج

.الى تدريب
.نهاتكاليف اإلفادة م

خرى 
ُ
سلبيات أ

( :12)شكل 

ت الرقمية المرأة األكاديمية للمكتبااستخدامآراء المراة األكاديمية مجال البحث عن سلبيات 
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ة في المحاضرات والندوات، هتماماتهم، بالمقابل تحصلت كل من المشاركاالعينة بأهمية الشبكة في مجاالت 

( من مجموع أفراد العينة 3.6( مرأة  أكاديمية،  بنسبة تصل إلى )2التعليم عن بعد بأدني إجابات وهي بعدد )

 مجال البحث.

  درجة التطور والتنمية المعرفية والثقافية لدى المرأة األكاديمية بحسب نسبة تفاعلها مع المكتبة الرقمية واستفادتها

بأن  14.8%)( مرأة أكاديمية بنسبة تصل إلى )8أقر عدد ) ذلك في مجتمع البحث بأن ، فلقد تجل  امن مصادره

مرأة أكاديمية. بنسبة تصل إلى  64)لديها حساب في المكتبات الرقمية العالمية، في المقابل أجابوا بال عدد)

ية في كلية اآلداب جامعة بنغازي تفتقر %(من مجموع أفراد العينة هذه النتيجة تدل على أن المراة االكاديم85.2)

للمعرفة الكاملة بالمكتبات الرقمية وحدث عندها خلط بين المواقع التي يمكن تحميل الكتب منها وبين المكتبات 

 التي تسمح بالتجول في داخلها وإقتناء ما تحتاجه من أوعية معلومات . 

 هارات البحث والتعرف على المصطلحات في الحاسب تتطلب المكتبات الرقمية تدريب للتعامل معها، من حيث م

اآللي وتطبيقاته،ويظهر ذلك من خالل إجابات المرأة األكاديمية والتي أقرت بأنهن نعم يُقبلن على النشر في 

(من المرأة األكاديمية في كلية اآلداب جامعة بنغازي ، أما 40.7( وبنسبة تصل )22المكتبات الرقمية وهن بعدد )

( من أفراد عينة البحث. وعليه فإن المرأة األكاديمية تحتاج إلى توعية وتدريب 23) بال( عددهم ) من أجابوا

 وتطوير لتتمكن من التعامل مع المكتبات الرقمية العالمية.

 التوصيات 

 .ضرورة تأهيل وتدريب المرأة األكاديمية على كيفية االستفادة من المكتبات الرقمية 

  تقييمي لحساب درجة تفاعل المرأة األكاديمية  مع المكتبات الرقمية.ضرورة إعداد نموذج 

 .العمل على توعية المرأة األكاديمية بأهمية استخدام المكتبات الرقمية، في مجال البحث العلمي والمعرفي 

 فع من أن للمكتبات الرقمية أهمية في التحصيل ولذا وجب االهتمام بالدخول كجامعة في هذا الخضم المعرفي للر

 الكفاءات والتعليم.

  تدريس تكنولوجيا المعلومات ومهاراتها األساسية على مستوى التعليم العام والتعليم الجامعي، من أجل بناء مجتمع

 متقدم ذي ثقافة معلوماتية.

 .العمل على ربط مكتباتنا مع المكتبات العالمية، هذا ينشء مشاركة في الموارد، ويخلق بيئة تعليمية ثقافية 

 قائمة المراجع:

 (فاعلية برنامج قائم على اختالف توقيت تقديم التغذية الراجعة عبر الفيسبوك 2013أحمد، محمد جابر خلف هللا" )

في إكساب مهارات استخدام المكتبات الرقمية و التفاعل االجتماعي االفتراضي لدى أخصائي المكتبات 

 . أسترجعت من 115-1:14(،ج155) التربية كلية -مجلةالتربية:جامعةاألزهر ".والمعلومات

http://search.mandumah.com/Record/521243.  ] 2021-10-27 تم االطالع[  

اتحاد ( . المكتبات الرقمية:دراسة استطالعية للمكتبات األعضاء في 2008خالد بن عبدالرحمن الجبري. ) 

جامعة اإلمام محمد بن سالم بن محمد السالم.  إشراف المكتبات الرقمية واقتراح معايير لتقويمها. )رسالة دكتوراه(.

 ص. 210الرياض.  –سعود اإلسالمية. كلية العلوم االجتماعية 

 ( 2009مايو 1الجمعة  دراسة: المرأة العربية أقل نساء العالم مشاركة في الثورة الرقمية )دة العرب جري

]تم  https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_33264.htmlاالقتصادية الدولية. أُسترجعت من 

 [ 27/10/2021االطالع 

 والمتطلبات"التخطيط  : (."المكتبات الرقمية2008)مارس/ حسنين الحميد رجب عبد.cybrarians 

journal.(15أُسترجعت.)  :من

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

388:2009-07-19-11-45-57&catid=227:2009-05-26-13-45-06.  [ 2021 /10/ 24 تم ] االطالع 

 ( درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة2003ريما أمين مصطفى بني موسى . ) 

اليرموك  للمكتبات الرقمية ومعيقات استخدامها من وجهة نظرهم. ) رسالة ماجستير ( .إشراف يوسف أحمد 

 pdfعيادات، سامر عبد الكريم خصاونة . كلية التربية . قسم مناهج والتدريس .جامعة اليرموك . 

 (.واقع استخدام طلبة علم المكتبات والمعلومات لمواقع ا 2014عاطف يوسف عودة.) لمكتبات الجامعية على

-2021تم االطالع ] https://platform.almanhal.com/Reader/2/72339 االنترنت . اُسترجعت من :

10-25] 

 ( .اض : مكتبة الملك فهد المكتبات الرقمية تحديات الحاضر وآفاق المستقبل.الري.2006)عبد المجيد صالح بوعزة
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 ملخص البحث

الليبية في العمل الخيري التطوعي، وإبراز دورها جنبًا إلى جنب، مع يهدف البحث إلى الكشف عن إسهامات المرأة 

الرجل في تشييد بنية المجتمع، وتنميته واعماره من خالل جمعية القوارير باعتبارها أنموذجا حيًا لذلك، حيث جاء عنوان 

التنموية أنموذًجا(. وقسم البحث جمعية القوارير النسائية لألعمال التطورية و –البحث: )المرأة والعمل الخيري التطوعي 

إلى مقدمة ومطلبين: تناول المطلب األول التعريف بالعمل الخيري باعتباره مساهمة، الفرد بتقديم خدمات متنوعة تسهم في 

سبحانه وتعالى، بما قدم من مال أو عمل ووقت، فهو يبتغي بذلك ما عند  –بناء المجتمع وتآزره، ويقصد منها: التقرب هلل 

ً في اآلخرة. وتناول المطلب اآلخر أنموذجا من هللا  من األجر والمثوبة سواء أكان أجراً وبركة في الدنيا أم أجراً مضاعفا

نماذج إسهامات المرأة الليبية في العمل الخيري التطوعي من خالل جمعية القوارير النسائية؛ حيث تناول هذا المطلب 

لجمعية من إسهامات كبيرة في األعمال الخيرية المتعددة األبواب، وختم البحث التعريف بالجمعية، ثم تتبع ما قامت به ا

 موضحاً أن مكانة المرأة في العمل الخيري قد أحدث تغييراً جذرياً في سياسة المجتمع تجاهها.

Abstract 

The research aims to reveal the contributions of Libyan women in voluntary charitable work 

and to highlight their role side by side with men in building the structure of society , 

developing it  and reconstructing it  through “Al-Qawareer “ Association as it’s considered to 

be a living model for that  . 

The research was divided into two demands: The first requirement dealt with the definition of 

charitable work as it’s considered a contribution by providing various services that contribute 

to building and synergizing society, and it is intended to draw us closer to ALLAH Glory be 

to Him, the Most High,. That’s through all what he offered  from money hoping for  Allah’s 

reward whether it’s blessing in this world or double rewards and good deeds in hereafter . 

The second requirement dealt with a model of the Libyan women’s contributions to voluntary 

charitable work through “ Al-Qawareer” Association. This requirement addressed the 

definition of the association, and then tracked the great contributions made by the association 

in volunteering job which has many domains .The research concluded by explaining that the 

position of women in charitable work has brought about a radical change in the society's 

policy towards it. 

 المقدمة

الحمد هلل الذي هدى العباد ألفضل الطاعات، وجعل فعل الخير مقصدًا عاًما لجميع الشرائع، وشرع التنافس فيها 

 الة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.باستباق الخيرات، والص

 وبعد:
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فإنَّ للمرأة دوًرا عظيًما، ووظيفة جليلة في ممارسة العمل الخيري بمختلف صوره وأشكاله؛ وذلك بما تمتاز به من 

 قدرات وإمكانات، وسمات شخصية ونفسية وعاطفية،

م في حل ِّ مشكلة     إنَّ العمل الخيري يُخف ِّف األعباء عن كاهل الحكومات، ويمدُّ يد العون للفقراء والُمْعوزين، ويُسهِّ

 البطالة أيًضا، وفوق كل ذلك فإن جزاءه عظيم عند هللا تعالى.

ة للخير؛ ألن ها تُساهُم في عكسِّ      صورةٍ إيجابي ة عن المجتمع، وتُعتبُر األعماُل التطوعي ة، من أحد المصادر الُمهم 

وتوضُح مدى ازدهاره، وانتشار األخالق الحميدة بين أفراده؛ لذلك يعدُّ العمل التطوعي  ظاهرةً إيجابي ةً، ونشاًطا إنسانيًّا 

ا، ومن أحد أهم  المظاهر االجتماعية الس ليمة؛ فهو س لوٌك حضاري  لُسهُم في تعزيزِّ قيم الت عاون، ونشر الر   فاه بين ُسك ان ُمهمًّ

 الُمجتمع الواحد.

وال شك أنَّ العمل التطوعي، حقق فوائد جمة للبشرية والمجتمع من جميع النواحي، وهذا بال شك بدهي، ألنَّه يساعد    

المتطوعين على التخلص من أزمات كثيرة، مالية، وصحية، وسكنية وغيرها، ويشعر أن المجتمع يعالجها، ومن ناحية 

فراغه في عمل مفيد مما يساعده على الشعور بإنسانيته، واكتساب العديد من المهارات المهمة، ويساعد  أخرى يقضي وقت

المجتمعات على أنَّ تصبح أكثر ترابًطا وودًا ورحمة، ويساعد أيًضا الحكومة على التحول إلى العمل والتنمية؛ ألنَّه يزيل 

 جزًء من الخدمة والعبء االجتماعي. 

دراسة، أحببنا اإلسهام ببحث متواضع نُسلط فيه الضوء، على دور المرأة في العمل الخيري التطوعي وألهمية هذه ال

 (."القوارير النسائية لألعمال التطوعية والتنموية أنموذًجا المرأة والعمل الخيري التطوعي "جمعيةأسميناه بــــــ )

 اهج اآلتية: )االستقرائي، والنقلي، والوصفي(.وسنعتمد في هذا البحث على المنهج التكاملي متمثاًل في المن

 وقد أملى علينا هذا الموضوع، أْن نقسمه إلى مقدمة، ومطلبين، وخاتمة، على النحو اآلتي:

 وفيها أهمية الموضوع، ودوافع الكتابة فيه، ومنهجه، وتقسيمه.المقدمة: 

 فقد درسنا فيه المرأة والعمل الخيري التطوعي. –المطلب األول 

 التعريف بمصطلحات البحث. – رع األولالف

 .تعريف العمل الخيري –أوًًل 

 العمل التطوعي. تعريف –ثانيًا

 مشروعية العمل الخيري التطوعي. – الفرع الثاني

 أهمية العمل الخيري التطوعي. – الفرع الثالث

 دور المرأة في العمل الخيري التطوعي قديًما وحديثًا. –الفرع الرابع 

 دور المرأة في العمل الخيري التطوعي قديًما. -أوًًل 

 دور المرأة في العمل الخيري التطوعي حديثًا. -ثانيًا

 جمعية القوارير النسائية التنموية لألعمال التطوعية والتنموية. فقد درسنا فيه  -المطلب اآلخر

 .ةوالتنموي  التعريف بجمعية القوارير النسائية  لألعمال التطوعي -الفرع األول

 األعمال الخيرية التطوعية لجمعية القوارير النسائية . -الفرع اآلخر

وأَتبعنا مطالب البحث بخاتمة رصدنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خالل البحث، وأردفناها بفهرس المصادر 

 والمراجع.

 المرأة والعمل الخيري التطوعي. -المطلب األول 

 بمصطلحات البحث.التعريف  –الفرع األول 

 تعريف العمل الخيري. –أوًًل 

لنفع المادي أو المعنوي، الذي يقدمه اإلنسان لغيره، من دون أْن يأخذ عليه مقاباًل ماديًا؛ ولكن ليحقق هدفًا خاًصا له هو ا   

الدنيا فالمؤمن  أكبر من المقابل المادي، قد يكون عند بعض الناس الحصول على الثناء والشهرة، أو نحو ذلك من أغراض

ا يناله في الحياة من بركة،  يفعل ذلك ألغراض تتعلق باآلخرة ؛ رجاء الثواب عند هللا والدخول في جنات النعيم فضاًل عمَّ

 .(1)وحياة طيبة، وسكينة نفسية، وسعادة روحية، ال تقدر بثمن عند أصحابها 

ر ليشمل اإلحساس باآلخرين والتعاطف معهم والدعاء لهم؛ وقد اتسع مدلول العمل الخيري عند الدكتور عبد الكريم بكا   

وتشجيعهم، ورفع معنوياتهم، ومواساتهم، ومنحهم الرؤية والمنهج، وإرشادهم لما فيه خير دينهم ودنياهم، وهو كل مال، أو 

 .(2)جهد، أو وقت يبذل، من أجل نفع الناس، وإسعادهم، والتخفيف من معاناتهم 

 لتطوعي.تعريف العمل ا –ثانيًا

ُع في أوجز تعريفاتِّه  هو بذُل جهد إداري قائم على مهارة، أو خبرة معينة، عن رغبة واختيار؛ بغرض أداء عمل -التطوُّ

ديني، واجتماعي، وتطوعي، وخدمي، له عائد في تنمية المهارات، لدى األفراد، ويتم ذلك دون انتظار أي مقابل من البشر؛ 

متطوًعا، إنَّما يفعله لوجه هللا، مظهًرا الصورة الجميلة للوجه اإلنساني، الذي يفيض بالخير ألنَّ الشخص الذي يفعل الخير، 

                                                 
 .21ينظر: أصول العمل الخيري في اإلسالم للقرضاوي، ص - 1
 .12ينظر: ثقافة العمل الخيري كيف نرسخها؟ وكيف نعممها؟، لعبد الكريم بكار، ص  - 2
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هلل والوطن، ويدعم بذلك العالقات االجتماعية، ويؤكد على التعاون مع الناس، ففي سبيل الخدمة العامة التي تتسع مفرداتها 

 (.3لكل مناحي الحياة )

أي إنسان لمجتمعه بال مقابل؛ بدافع منه لإلسهام في تحمل مسؤوليات المؤسسة وعرف بأنَّه " الجهد الذي يبذله 

االجتماعية، التي تعمل على تقدم الرفاهية اإلنسانية، وعلى أساس أنَّ الفرص التي تتهيأ؛ لمشاركة المواطن في أعمال هذه 

 (.4ون به )المؤسسات الديموقراطية، ميزة يتمتع بها المجتمع، وأنَّ المشاركة تعهد يلتزم

 مشروعية العمل الخيري التطوعي. – الفرع الثاني

    ، نا، يستمدُّ جذوَره من تعاليمِّ اإلسالمِّ الحنيف، التي حضَّت على التواد ِّ والتراُحمِّ إنَّ العمل الخيري التطوعيَّ في مجتمعِّ

، والمناصرةِّ والمروَءةِّ، والبذل والع ، والتي والتعاونِّ والتَّكافل، والتناصرِّ والتآُزرِّ ، واإلنفاقِّ والمسارعة إلى الخيراتِّ طاءِّ

دقةُ في اإلسالمِّ وا ُع والصَّ ، وقد اتَّخذ التطوُّ لَت في كثيٍر من اآلياتِّ القرآنيةِّ واألحاديث النبويَّة الشريفةِّ لَت وفص ِّ لدولةِّ أُْجمِّ

يعُها على المساجدِّ  ، والخالوي، والمستشفيات، واألسبلة، ودور اإلسالميَّةِّ صورةً مؤسَّسيةً في شكل األوقافِّ التي يُنفَُق رِّ

، وإغاثة المنكوبين والمحتاجين.  العلم، وتجهيز الجيوشِّ

 مشروعية العمل الخيري من الكتاب: -أوًًل 

فقد جاء النص  في الكتاب على استحباب رعاية الفقراء واليتامى والمساكين واألرامل، واآليات في ذلك معروفة ال 

رها مسلم، وحثَّ  يَن آَمنُوا يُنكِّ كذلك على نْشر الدعوة والتعاون على ذلك، وعلى أعمال الخير عموًما، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيَُّها الَّذِّ

اْرَكعُوا َواْسُجدُوا َواْعبُدُوا َربَُّكْم َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفلُِّحوَن ﴾ 
 .(6)ْقَوى ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّر ِّ َوالتَّ (5)

واآليتان تُفيدان مشروعيَّة عمل الخير والبر، وكل عمل يدخل في معنى الخير؛ كالقيام على مصالح المسلمين، ونْشر 

ًها لألمة بضمير المخاَطبِّين   -الدين، فهو خير، وتُفيدان كذلك مشروعية العمل على ذلك جماعيًّا، فعدأ عن كون الخطاب موجَّ

فإنَّ اآلية الثانية تنص  على ضرورة "التعاون" على البر والتقوى، وكل ما يدخل في وْصف أعمال  -الجماعة وليس الفرد 

 البِّر  والتقوى مشروٌع أْن يجتمع المسلمون على عمله.

ر مدى اإليجابية في المجتمع، تلك اإليجابية التي تتعدَّد مجاالتها، وتتنوع دروبها، فتتحقق بأسهل  والعمل الخيري يُظهِّ

 األمور؛ مثل: إلقاء السالم، وعيادة المريض، وإماطة األذى عن الطريق.

يًعا  ِّ َجمِّ ُموا بَِّحْبلِّ َّللاَّ والقرآن الكريم مليء بعشرات اآليات التي تحثُّ وتحضُّ على تلك اإليجابية، قال تعالى: ﴿ َواْعتَصِّ

قُوا ﴾ ْنَسا(7)َواَل تَفَرَّ ِّ َوتََواَصْوا ، وقال تعالى: ﴿ َواْلعَْصرِّ إِّنَّ اإْلِّ الَِّحاتِّ َوتََواَصْوا بِّاْلَحق  لُوا الصَّ يَن آَمنُوا َوَعمِّ َن لَفِّي ُخْسٍر  إِّالَّ الَّذِّ

ْبرِّ ﴾ بِّالصَّ
(8). 

 مشروعية العمل الخيري من السنة: -ثانيًا

ب ذلك، و هة إلى قد جاء في األحاديث من السنة بما يُفيد مشروعية القيام بمصالح المسلمين وإعانتهم، بل تُوجِّ هي موجَّ

تهم أدناهم، ويُجير عليهم أقصاهم، وهم يدٌ ": -   -جميع أفراد األمة المسلمة؛ فقد قال  المسلمون تتكافأ دماؤهم؛ يسعى بذمَّ

يهم على قاعدهم، ال يُقتَل مؤمن بكافر، وال ذو عهد في عهده" فِّهم، وُمتََسر ِّ دُّهم على ُمْضعِّ ر ؛ فانظ(9)على من سواهم، يَردُّ ُمشِّ

ل! في قوله ": -  -إلى قوله  فِّهم -  -يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم"، وانظر وتأم  :"يَُرد  ُمشد هم على ُمْضعِّ

يهم على قاعدهم ".  ومتسر ِّ

، يَُشدُّ َبعُضهُ بَعًضا، وَشبَّك أصابِّعَه" - -وقال :"إنَّ المؤمن للمؤمن كالبُنيانِّ
فينبغي أْن يكون حال هذه األمة من  ،(10)

التعاون والرعاية، والقيام على المصالح، فيرعى المسلم أخاه المسلم على أساس أنَّهم بنيان واحد مرصوص، يشد بعضه 

 بعًضا.

؛ إذا اشتكى موفي الحديث الصحيح قوله  هم وتعاطفِّهم، كمثلِّ الجسدِّ الواحدِّ هم وتراحمِّ نه : "َمثَل المؤمنين في تواد ِّ

"  .(11)عضٌو، تداعى له سائُر الجسدِّ بالحمى والسهرِّ

 - -أنَّه قال: "أحبُّ الناس إلى هللا أنفعهم للناس، وأحبُّ األعمال إلى هللا  - -وعن عبدهللا بن عمر عن رسول هللا 

ف عنه كربة، أو تقضي عنه دَينًا، أو تَطُرد عنه جوًعا، وألْن أمشي مع أخ في حاجة، أحبُّ  له على مسلم، تَكشِّ سروٌر تُدخِّ

                                                 
 .17ينظر: العمل االجتماعي تطوع وعطاء: ص   - 3
 .49ينظر: اإلشراف في العمل مع الجماعات، ملحمد شمس الدين، ص  - 4
 .77الحج:  - 5
 .2املائدة:  - 6
 .103آل عمران:  - 7
 .3 - 1العصر:  - 8
 (،  وصححه األلباني.3/125.، )2751أبو داود في سننه، كتاب: الجهاد، باب في الّسرية ترد على أهل العسكر، حديث رقمأخرجه  - 9

 . 481(، كتاب: الصالة، باب: تشبيك األصابع في املسجد وغيره، حديث رقم 1/103جه البخاري في صحيحه)أخر  - 10
 (.8/20، )2586أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة، باب: تراحم املؤمنين وتعاضدهم، حديث رقم - 11
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ف في هذا المسجد  شهًرا، ومن َكَظم غيَظه، ولو شاء أْن يُمضيه أمضاه، مأل هللا قلبه  -يعني مسجد المدينة  -إلي  من أْن أعتكِّ

 .(12)مشى مع أخيه في حاجة؛ حتى يَقضيها له، ثبَّت هللا قدميه يوم تَزول األقدام" يوم القيامة رضا، وَمن

ثل هذه األعمال الخيرية في هذه األمة. بل  فهذه أحاديُث صريحةٌ، تُفيد كلها مشروعية العمل الخيري؛ بل وجوب قيام مِّ

وليتحقَّق التضامن االجتماعي، الذي تميَّز به هذا ونشرها على أوسع نِّطاق؛ ليتحقَّق مفهوم الجسد الواحد، والبنيان الواحد؛ 

الدين العظيم، وإنشاُء الجمعيات الخيرية التي تقوم على مصالح المسلمين، ورعاية شؤونهم، عمٌل شرعي من هذا الباب، 

فَاري  ، قال: قلُت: يا رسول  -رضي هللا عنه -كما أكَّدت السُّنة الشريفة على هذه اإليجابية في أحاديَث كثيرةٍ، عن أبي ذر الغِّ

هللا، أي العمل أفضل؟ قال: "اإليمان باهلل، والجهاد في سبيله"، قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: "أَْنَفُسها عند أهلها، وأكثرها 

ثمنًا"، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: "تُعين صانعًا، أو تصنع ألخرق"؛ "ال يُتقن ما يحاول فعله"، قلت: يا رسول هللا، أرأيَت إن 

 .(13)ضعفُت عن بعض العمل؟ قال: " تكفُّ شرك عن الناس؛ فإنها صدقة منك على نفسك"

 آدم،يا بن يقول يوم القيامة:  -عز  وجل   -إن هللا " :-  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -وعن أبي هريرة  

ضُت فلم تَعُدْني، قال: يا رب، كيف  ض فلم تَعُدْه؟ أَما وأنت رب العالم، أعودُك  مرِّ ين؟ قال: أَما علمَت أن عبدي فالنًا مرِّ

مك وأنت رب العالمين؟ قال:  آدم،علمت أنك لو ُعدْتَه لوجدتَني عنده؟ يا بَن  مني، قال: يا رب، وكيف أُطعِّ استطعمتُك فلم تُطعِّ

مه؟ أَما علمت أنك لو أطعمتَه لوج استسقيتُك فلم  آدم،  دت ذلك عندي؟ ، يا بن أَما علمَت أنه استطعَمك عبدي فالٌن فلم تُطعِّ

تسقِّني، قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فالٌن فلم تسقِّه، أَما إنك لو سقيتَه وجدت ذلك 

 .(14) عندي"

م الجوعى، ويسقي العطشى، ويُ  رضي هللاَ رب فما أعظَم العمَل الخيري، الذي يخف ِّف عن المريض آالَمه، ويُطعِّ

 العالمين.

 أهمية العمل الخيري التطوعي. – الفرع الثالث
 :أهمية العمل الخيري -أواًل 

إنَّ للنفس البشرية، مياًل فطريًا لحب الخير والمعروف، فال يحده زمان وال مكان، وال جنس، وال دين، منذ بداية    

 اإلنسانية إلى يومنا هذا. 

وقد كان لألديان السماوية والمعتقدات االجتماعية قديًما، دوٌر كبير في تنمية هذا الجانب، أو إهماله، وخير مثال على    

ا فيه من دنايا ورذائل، فكان من نتائج كرمهم  ذلك المجتمع العربي الجاهلي، وتميزه في عمل البر والخير، على الرغم مم 

أنَّه سبيل الكرم؛ ألنَّهم كانوا يُطعمون المساكين ما ربحوه، أو ما كان يفضل عن سهام اشتغالهم بالميسر، فإنَّهم يرون 

، وكذلك كان من كرمهم أن الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع ، وليس عنده من المال إال ناقته التي هي الرابحين

ومن آثار كرمهم أنَّهم كانوا يتحملون الديات الهائلة،  حياته وحياة أسرته، فتأـخذه هزة الكرم ،فيقوم إليها، ويذبحها لضيفه،

والحماالت المدهشة، يكفون بذلك سفك الدماء، وضياع اإلنسان، ويمتدحون بها مفتخرين على غيرهم، من الرؤساء 

لشمالي والسادات، كذلك من التنظيمات الخيرية الجماعية، وزعوا العمل بين سادات قريش، فأسسوا دار الندوة في الجانب ا

من الكعبة المشرفة؛ لحل مشكالت الناس بالحسنى، وكانت لهم سقاية الحاج ورفادته، وقد فرض قصي بن كالب بن عبد 

 .(15)مناف، على قريش خرًجا، تخرجه في الموسم إلى قصي، فيصنع به طعاًما للحاج، يأكله من لم يكن له سعة وال زاد

مين، وتشريعات في مجال العقائد، والعبادات والمعامالت، فإنَّ أحكامه واإلسالم بما يشتمل عليه من حقائق، ومضا   

مبنية على اإللزام وااللتزام، فهناك أعمال مفروضة، يجب اإلتيان بها؛ لتحقيق معنى العبودية، وهناك أعمال تطوعية، 

لضمير المسلم، وما يتمتع به  مساندة ومكملة لألعمال الواجبة، شرعت وترك أمر تحديد وقتها، ومقدارها، ونوعها، وجهتها

من وعي، وإدراك، وأخالق وأريحية، تحركه لنوازع الخير، وتدفعه  إلى عوامل الشفقة على نفسه واآلخرين، ويحفزه 

؛ لذلك فالعمل الخيري (16)"ال يؤمن أحدكم حتى  يحب ألخيه ما يحب لنفسه"- -شعوره باالنتماء إلى هذا المجتمع، وقوله 

جتمع، من جميع اآلفات والجرائم واالنحرافات، وتؤمُن له الضروريات التي تحفظ كرامته، وتعينه على يحمي الفرد والم

 نوائب الدهر.

ومن يدرك أهمية العمل الخيري في حماية المجتمع من انتقام المجرمين والمحتاجين، وتربية األفراد على البذل 

التي تقوي دعائم المجتمع اإلسالمي، وتجعله وحدة إنسانية واحدة،  والعطاء، ومشاركة اآلخرين، وتنمية العالقات األخوية،

 .(17)يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص 

وقد  استقر في يقين الفكر اإلنساني، أهمية التطوع كوسيلة فعالة؛ للنهوض بالمجتمع والمشاركة في الجهود، التي تبذل 

جتمعات الخارجية، ضمن دائرة أوسع لمفهوم التكافل االجتماعي، لتنميته وتقدمه ورخائه، وكسبيل أمثل للتواصل مع الم

                                                 
 (.12/453ضبي، )أخرجه الطبراني في املعجم الكبير ، وتفرد به عبد الرحمن بن قيس ال - 12
 (.1/62، )84أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: اإليمان، باب: اإليمان باهلل أعظم األعمال، حديث رقم  - 13
 (.3/13، )2569أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة، باب: فضل عيادة املريض، حديث رقم  - 14
 .47- 46ينظر: الرحيق املختوم: للمباكفوري، ص  - 15
 (.1/12، )13البخاري في صحيحه ، كتاب: اإليمان ، باب :أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم  أخرجه - 16
 .30ينظر: تنمية املوارد البشرية واملالية في املنظمات الخيرية للقرضاوي :ص  - 17
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للمؤسسات الخيرية التطوعية، واُفسحت المجاالت أمامها، خاصة القانونية؛ لممارسة  ومن ثم تنامت حركة إنشاء وتطوير

الجمركية، ورفع رسوم مناشطها، وغالبًا ما تسهم الحكومات على اختالف أنظمتها، بالتسهيل اإلداري لشؤونها، كاإلعفاءات 

 .(18)الضرائب وغيرها

 دور المرأة في العمل الخيري والتطوعي قديًما وحديثًا. –الفرع الرابع 

 دور المرأة في العمل الخيري والتطوعي قديًما . -أوًًل 

إنَّ للمرأة دوًرا عظيًما في المنظمات الخيرية، وممارسة العمل الخيري ،بمختلف  صوره، وأشكاله وطرقه، وذلك    

بما تمتاز به من استعدادات وقدرات وإمكانات وسمات شخصية ونفسية وعاطفية ومختلفة عن الرجل، قال هللا تعالى: 

 .(19)﴿وليس الذكر كاألنثى﴾

عن الرجل ،ويمكن استثماره في العمل الخيري ،هو القدرة العاطفية والتأثر باإليحاء وسرعة وأهم ما يميز المرأة    

االستجابة، فقد أثبتت البحوث العلمية، والمالحظات الفردية، أن القدرة العاطفية هي ِّالسمة األساسية التي تتسم بها نفس 

دود  أفعالها، وميولها ورغباتها، إنما تنطلق بوجه عام من حواء؛ وذلك أن اتجاهات حواء الفكرية، والنفسية وسلوكياتها، ور

 المنطلق الوجداني والعاطفي. 

باإلضافة إلى تأثرها باإليحاء، وهذه السمة، وإن كان يتسم بها الرجال أيًضا، إالَّ أنَّ حواء تمتاز بكونها تستقبل    

 المؤثرات اإليحائية، وترحب بها أكثر من الرجل.

أيًضا سرعة االستجابة للدوافع ،والدافع هنا عبارة عن مؤثر قوي يدفع الكائن الحي إلى القيام  ومن سمات حواء   

بسلوك يرمي إلى تحقيق غرض محدد، وسرعة االستجابة للدوافع، تتمثل في سرعة إدراكها واالنفعال بها، واالستجابة لها، 

 .(20)ومن اتخاذ السلوك الذي يؤذي إلى إشباعها

واستثمار هذه السمات التي تتصف بها المرأة عن الرجل في مجال العمل الخيري بين جنسها؛ ألنها ويمكن توظيف    

أقدر على التعامل مع األيتام واألرامل، باشتراكها معهن في السمات الشخصية والعاطفية، باإلضافة، لقدرتها على التأثير، 

 لعمل في هذا المجال الحيوي.واإلقناع، واستثارة عواطفهن، وميلهن لحب الخير والعطاء؛ ل

أنَّها تمثل  –:تشكل نصف المجتمع، من حيث العدد، ومن وجهة نظرنا  -كما يقولون  –ومن المعروف أنَّ  المرأة     

المجتمع كله؛ بما تقوم به من مسؤولية تربية النشء ذكوًرا وإناثًا، فتقدم لمجتمعها أفرادًا صالحين منضبطين عاملين لالرتقاء 

مع خطورة دور المرأة في تربية األجيال وتنشئها ؛ فإنها مازالت غير مدركة لدورها هذا، ومازالت تعاني من الفراغ به، و

وتعطيل القدرات واالستعدادات الكامنة في داخلها، نحو عمل الخير والبر؛ لخدمة مجتمعها الكبير؛ لذلك ينبغي حسن 

 اتها، وقدراتها في أعمال الخير والبر، بما يجعلها عضواً في مجتمعها.توجيهها؛ لمعرفة دورها التربوي، مع استثمار طاق

، أْن تستثمر وقت فراغها، في  -بعد أداء رسالتها في تربية األجيال –وقد استطاعت المرأة المسلمة في عصر النبوة    

 المشاركة الفعالة، في أعمال البر والخير.

ها تعلم أنَّها؛ إْن لم تزد شيئًا للدنيا، كانت هي زائدة على الدنيا، وخير ما وكان النصيب األوفر في العمل التطوعي؛ ألنَّ 

 تزيده المرأة للدنيا العمل الخيري، بأن تبذل شيئًا من جهودها، ووقتها بإرادتها في منفعة اآلخرين، وتقديم الخدمة لهم

 –، خير مثال على ذلك، فعن السيدة عائشة  –رضي هللا عنهن أجمعين  –ولنا في أمهات المؤمنين والصحابيات    

ألزواجه :"يتبعني أطولكن يدًا، قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد  - - قالت: قال النبي –رضي هللا عنها 

فلم نزل نفعل ذلك، حتى توفيت زينب بنت جحش، وكانت  امرأة قصيرة  ، نمد أيدينا في الجدار نتطاول، - -النبي 

إنما أراد بطول اليد الصدقة، قالت: وكانت زينب امرأة صناع  - -يرحمها هللا، ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي 

 .(21)اليد، فكانت تدبغ، وتخرز، وتتصدق في سبيل هللا"

الماء، ومداواة الجرحى، وهذه من أعمال الخير، فعن الربيع بنت معوذ قالت، " كنا وقد أسهمت  الصحابيات في سقيا    

 . (22)، ونسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة " - -نغزو مع رسول هللا 

 .(23) وقد شوهدت أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام، يوم أحد، وهي تسقي العطشى وتداوي الجرحى    

وغيرهن من الصحابيات الفضليات، الالتي اشتركن في ، (24)وكذلك أم أيمن كانت تسقي الماء، وتداوي الجرحى    

 أعمال الخير والمعروف.

                                                 
 .7ص  العمل الخيري التطوعي "مسؤولية الترشيد وضرورة البديل، لعبد العزيز التركي،ينظر:  - 18
 .36عمران:من اآلية  أل - 19
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ولم يقتصر عمل الخير على أمهات المؤمنين والصحابيات الفضليات، وإنما امتد ليشمل جميع نساء المسلمين؛ حتى   

التي ال تملك شيئًا من المال، أو الشجاعة، أو القدرات األخرى، أسهمت بما تستطيعه، كما فعلت امرأة سوداء فقيرة، في عهد 

، عن أبي  -تقوم بكنس المسجد، وتنظيفه ؛حتى تكسب األجر والثواب من هللا  ، وكانت ال تجيد شيئًا، فكانت- -الرسول 

عنه، فقالوا : مات ،  - -أنَّ رجاًل أسود أو امرأة سوداء ،كان يقم المسجد، فمات ،فسأل النبي  -رضي هللا عنه –هريرة 

 .(25)لى عليها"قال :" أفال كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره، أوقال قبرها، فأتى قبرها، فص

 دور المرأة في العمل الخيري والتطوعي حديثًا. -ثانيًا

وفي وقتنا الحاضر، ومع توالي األحداث، والنكبات، والحروب، على مجتمعاتنا العربية واإلسالمية، وما خلفته من 

أيتام، وأرامل، ومعوقين، وعجزة، وخراب ودمار، في كل شيء، كان  البد من بذل الجهد والمال والوقت ؛إلعالة األيتام 

ار، في كل مكان، من جميع فئات المجتمع اإلسالمي الكبير رجااًل واألرامل، ومداواة الجرحى والعجزة، وإعمار الدم

لهذه األمة اإلسالمية المنكوبة، رجااًل صالحين، ونساء مؤمنات يشاركن  - –ونساء، كباًرا وصغاًرا، فكان أن قيض هللا 

الخيرية، بإنشاء لجان في العمل الخيري، بكل صوره وأشكاله؛ لتخفيف اآلالم، وتضميد الجراح، فبادرت بعض المنظمات 

نسائية منظمة؛ للقيام بالعمل الخيري في وسط النساء، بعد أن كانت جهودًا فردية مشتتة، وتكون مهام هذه اللجان النسائية 

إدارة العمل الخيري، من خالل  هيكل تنظيمي نسائي، كاللجنة التعلمية والثقافية، ولجنة الطفولة واألمومة، ولجنة اإلعالم 

 ت والعامة، إلى غير ذلك من اللجان، التي تتناسب وطبيعية المرأة ، ودورها في الحياة.والعالقا

ولم يقتصر دور المرأة في العمل الخيري على المرأة المسلمة، وإنَّما نافستها المرأة  في الدول الغربية؛ لتخدم العمل    

ض اإلحصاءات في الواليات المتحدة األمريكية، أنَّ اإلغاثي في الدول المنكوبة، من خالل منظماتها الخيرية، وتشير بع

%(  من العاملين في العمل الخيري من النساء؛ أي أنَّ أكثر من ثلثي القوى العاملة في المنظمات الخيرية األمريكية، 70)

 %(  من المتطوعين في الواليات المتحدة األمريكية من النساء.50وأنَّ )

( 33( بليون دوالر في السنة، مقابل قسيمة التبرعات الرجالية، التي وصلت إلى ) 28)وتبلغ قيمة التبرعات النسائية 

%(، ومعظم 52.2بليون  دوالر في السنة، وتبلغ نسبة العامالت في جمع التبرعات في المنظمات الخيرية األمريكية)

( ألف 45يتقاضين رواتب تبدأ من )العامالت في المنظمات الخيرية، من ذوات الشهادات العليا، والمناصب القيادية، و

 ( ألف دوالر للرجال في السنة.60دوالر في السنة، يقابله )

ومن خالل اإلحصاءات، يتضح لنا أهمية دور المرأة في العمل الخيري، وكيفية استثمار هذه الطاقات والقدرات النسائية، 

ن رواتب عالية، وإمكانات بشرية؛ ومعنوية لالنطالق في من قبل المنظمات الغربية في دفع العمل نفسه، بما قدمته للمرأة م

 العمل الخيري.

ونحن في منظماتنا الخيرية، أولى بتشجيع المرأة المسلمة، على العمل الخيري، وتوفير ما تحتاجه من دعم مادي 

يري الكبير، دون قيود ومعنوي، وإطالق قدراتها وطاقاتها الفكرية، واالجتماعية، واإلبداعية؛ لتشارك في بناء الصرح الخ

وعقبات، تعرقل مسيرة هذا العمل الخيري، الذي يحتاج إلى جهد كل فرد مسلم في مجتمعنا اإلسالمي الكبير، مع مراعاة 

 .(26)المناخ اإلسالمي العفيف للمرأة، بالتزامها، بتعاليم دينها الحنيف في كل ما تقدم  عليه من أنشطة وغيرها

 ارير النسائية  لألعمال التطوعية والتنموية  أنموذًجا.جمعية القو  -المطلب اآلخر

ف على  بعد أن تعرفنا في المطلب األول من البحث على المرأة والعمل الخيري التطوعي ننتقل في هذا المطلب لنتعر 

التطوعية أنموذج من نماذج المرأة الليبية وإسهاماتها في العمل الخيري من خالل جمعية القوارير النسائية لألعمال 

 والتنموية بني وليد.

ً لآلخرة كانت هي زائدة على الدنيا،  إنَّ للمرأة الليبية نصيبًا وافًرا في العمل التطوعي؛ ألنها تعلم أنها إن لم تزد شيئا

 وخير ما تزيده المرأة  للدنيا العمل الخيري.

ٍ، لكنَّ األ ُن أْن يُؤدَّى العمُل الخيريُّ التطوعي بشكٍل فردي  ياناٍت ويمكِّ نا الحاضر عن طريق كِّ غلَب أن يؤدَّى في عصرِّ

ها  ى جمعياٍت خيريَّةً، أو منظَّماٍت مدنيَّةً غير ربحيٍَّة، والتي تمث ُِّل في مجموعِّ ما منظَّمة )غير حكوميَّة أو شبه حكومية(، تسمَّ

ُم عملَ  عت لها قوانين وأنظمة تنظ ِّ ياناتِّ األخرى في يُطلَُق عليه المجتمع المدني أو األهلي، وقد ُشر  ، وبالكِّ ها وَعالقتَها بالدَّولةِّ

 المجتمع.

من أهم األمور التي نبأنا بها الرسول الكريم صلوات هللا وسالمه عليه، االهتمام بالمرأة ومالها من دور رئيس وفع ال 

صور اإلحسان للمرأة  في المجتمع عبر كل العصور واألزمان، فقد أوصى الرجال بالنساء خيًرا، وباإلحسان للمرأة، ومن

ج لنا األجيال، فكلما كانت  االهتمام بتعليمها وبكل ما يفيدها في حياتها العامة والخاصة؛ وال ننسى أن المرأة هي التي تخر ِّ

المرأة على وعي وبصيرة كان الجيل قويًا وواعيًا، فهي البصمة الوراثية القوية على كل مناحي الحياة، ولها في نفس الرجل 

لو اهتمت الدولة بالمرأة ووفرت لها كافة السبل واإلمكانات في سبيل التقدم بها، والرقي نحو األفضل  -بالك فما-كبيروقع 

 واألحسن.

 

 

                                                 
 .8/225املصدر نفسه : - 25
 .97-96ينظر: تنمية املوارد البشرية ة واملالية في املنظمات الخيرية للقرصاوي: ص  - 26
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 التعريف بجمعية القوارير النسائية لألعمال التطوعية والتنموية بني وليد: –الفرع األول 

النسائية لألعمال التطوعية والتنموية( .وهي  جمعية )القواريرومن بين الجمعيات التي ننظر إليها بأعين يملؤها األمل 

 /1 /11مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، وأول جمعية نسائية بمدينة بني وليد، تمَّ إشهار ها وتسجيلها بتاريخ 

ً لقانون الجمعيات األ80/2012(، الرقم اإلشاري)80ميالدية بإشهار تحت رقم )2012 ( لسنة 184هلية رقم )( وذلك وفقا

  م.2011

وغاية مقصد تأسيس هذه الجمعية هو الرقي بالمرأة ، وحثها على تحسين مستوى األداء االجتماعي داخل المجتمع من 

 خالل رؤية ورسالة وأهداف كانت على النحو اآلتي:

 رســــالتها:

، ورعاية المبدعات، والمحافظة على موروثات إبراز دور المرأة في إعداد برامج تنموية لتعزيز روح اإلبداع والتميز

 المجتمع وقيمه بما يكفل لها مكانة اجتماعية رائدة.

 رؤيتهـــــا: 

الريادة في إعداد المرأة المبدعة الطموحة الواعية القادرة على مواكبة تحديات العصر بما يتوافق والدين والعادات  

تعم البالد، واإلسهام في نجاحها، بتحمل المسؤوليات وأداء المهام التي تالئم والتقاليد، ودعم النهضة الوطنية الشاملة التي 

 المرأة باعتبارها أختاً وزوجة وعضوة فعالة ومؤثرة في المجتمع .

  أهدفهــــا:
ً واجتماعياً، والعمل على تنمية شخصيتها االجتماعية ودورها الحضاري لتكون  -أوًلً  ً وثقافيا النهوض بالمرأة روحيا

ً لتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وتقاليد قا درة على المشاركة في النهضة الوطنية الشاملة التي يعيشها الوطن. وذلك وفقا

 حضارتنا العربية اإلسالمية العريقة.

تشجيع إلزامية التعليم للنساء ومحو األمية بين الراشدات، وذلك بفتح فصول مسائية لرفع المستوى التعليمي  -ثانياً 

 للمرأة.

إعداد وتنفيذ األنشطة الثقافية لرفع المستوى الثقافي للمرأة في شتى المجاالت، وذلك من خالل الندوات  ثالثاً:

 ة .والمحاضرات، بالتعاون مع أجهزة اإلعالم بالدول

ً لتعاليم الدين اإلسالمي، والدعوة إلى  رابعاً: إرشاد وتوعية المرأة بوسائل الحفاظ على أسرتها واالهتمام بها وفقا

 . التمسك بالفضيلة واألخالق الحميدة التي يدعوا إليها ديننا اإلسالمي الحنيف

الطرق القانونية السليمة والتنسيق مع المساهمة في حل الخالفات والنزاعات القائمة بين أفراد المجتمع ب خامساً:

 ، لبث روح التعاون والمحبة والتكافل االجتماعي والترابط األسري بين أفراد المجتمع. الجهات ذات العالقة

تأهيل المرأة الريفية وتنمية قدراتها العلمية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها وفقا لما سنه الشرع، وذلك بإيجاد  سادساً:

نسوية المتخصصة لتأهيل المرأة وتدريبها واالعتماد على نفسها في مجاالت الحياة المختلفة حتى ال تكون عالة المراكز ال

  على المجتمع.

المساهمة في محاربة العادات والتقاليد السيئة وإظهار حقيقة مساوئها على الفرد والمجتمع مثل الثأر وغالء  سابعاً:

   المهور

ف ، شكلت الجمعية تسعة لجان للنشاط تنبثق منها لجان فرعية لإلشراف على تنفيذ خطط ومن أجل تحقيق هذه األهدا

 النشاط في الجمعية وفروعها.

وهذه اللجان هي:  اللجنة الدينية، واللجنة الثقافية، واللجنة االجتماعية، ولجنة األمومة والطفولة، واللجنة الفنية، 

األعمال الخيرية، ولجنة العالقات العامة واإلعالم. وتمَّ تحديد مهام كل لجنة، واللجنة الرياضية، واللجنة الطبية، ولجنة 

 وهو ما سنوضحه في الفرع اآلتي مع بيان ما قدمته كل لجنة من أعمال في مجالها .

 إسهامات جمعية القوارير النسائية في العمل التطوعي الخيري والتنموي: -الفرع الثاني 

ائية نشاطها في جمع مجاالت الخير واإلحسان، والتكافل االجتماعي، والثقافي تمارس جمعية القوارير النس

واإلبداعي والمهني وتسعى جاهدة إلى تحقيق تنمية اجتماعية في أوساط المجتمع بكل أشكاله وأنواعه وإلى دعم جهود 

لى توفير اإلمكانية المادية بما الدولة وخططها في تحقيق التكافل االجتماعي ومحاربة الفقر واألمية والتخلف، والعمل ع

يحقق تلك الغاية، وفي إطار خطة الدولة وسياستها العامة، وبما يضمن تضافر الجهد الرسمي والشعبي في تحسين وضع 

المجتمع وتنمية وإدماج كل األفراد لإلسهام في إحداث التنمية والرعاية الشاملة، واالعتماد على الذات من خالل تدريب 

االجتماعية العاطلة عن العمل وتحويلها إلى نواة منتجة ال عالة على المجتمع ،ومن ذلك تهدف الجمعية للعمل  ودعم الفئات

 :في المجاالت االجتماعية المختلفة من خالل اللجان اآلتية 

 اللجنة الدينية : -أوًلً 

السيدات أصول العقيدة والعبادات تقوم اللجنة بدور كبير في ترسيخ الفهم الصحيح لديننا اإلسالمي الحنيف، وتعليم 

واألخالق اإلسالمية من خالل العديد من المحاضرات التي يشارك فيها علماء الدين الوطنيين والزائرين باإلضافة إلى إحياء 

 المناسبات الدينية، وتنظيم معارض للكتاب.

ظة، ونذكر منها على سبيل المثال ال وقد قامت هذه اللجنة بالكثير من األعمال ابتداء من يوم تأسيها إلى هذه اللح

 الحصر:
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  (:نظمت اللجنة الدينية دورات موسمية توعوية لنشر الوعي الديني بين النساء في المناسبات الدينية  المختلفة مثل

االستعداد لرمضان، والتعريف بالمناسبات الدينية وتنقيتها من البدع، ودورات مختلفة لرفع الجهل عن النساء في كل ما 

 يخص العبادات...(.

 .كما نظمت اللجنة الدينية دورات تدريبية سنوية لتعليم النساء مناسك الحج بالتعاون مع مكتب األوقاف بالمدينة 

  قامت اللجنة الدينية بتنظيم المسابقة األولى لتحفيظ القرآن بمشاركة المنتدى الوطني للتنمية وإشراف مكتب

رابعة عشرة، والنساء فوق سن األربعين، ولحقتها مسابقات متتالية للنساء واألطفال األوقاف بالمدينة لألطفال تحت سن ال

 في سنوات مختلفة.

  أقامت اللجنة الدينية دورات تأهيلية للحياة الزوجية استجابة للتقرير الذي خرجت به اللجنة االجتماعية بعد دراستها

رفة مسبقة بمسؤولية تكوين أسرة وأنها ليست مجرد رغبة لظاهرة الطالق التي تبين أن من أهم أسبابها عدم وجود مع

 واحتياج عاطفي.

  أقامت الجمعية عدة ندوات ومحاضرات داخل المؤسسات التعليمية )التعليم األساسي، والثانوي، والجامعي(، في

 موضوعات مختلفة تهم شريحة النساء.

 اللجنة الثقافية : -ثانيًا

ين العضوات وسيدات المجتمع، من خالل األمسيات الثقافية، سواء كانت أدبية أو تقوم اللجنة بنشر الوعي الثقافي ب

شعبية، وإصدار النشرات الثقافية وتنظيم المحاضرات والدورات التدريبية كتعليم اللغة اإلنجليزية والكمبيوتر، وكذلك متابعة 

 المراحل الدراسية .الدراسة بمركز محو األمية، وتعليم الكبار، وإقامة دورات منهجية لجميع 

هذا باإلضافة إلى االهتمام الخاص بتثقيف النساء في دورها المهم اتجاه وطنها من خالل مشاركتها الفعالة في 

 االنتخابات، والمناشط التي تهتم ببناء الكيان السياسي للوطن.

نذكر منها على سبيل المثال ال وقد قامت هذه اللجنة بالكثير من األعمال ابتداء من يوم تأسيها إلى هذه اللحظة، و

 الحصر:

   قامت الجمعية بتكليف العديد من المؤسسات للجمعية بحضور دورات مكتفة خاصة بالعملية االنتخابية وحصولهن

على الشهادات الخاصة بذلك، منها المؤتمر الذي أقامته وزارة الثقافة والمجتمع المدني تحت شعار )نحن وصندوق االقتراع  

مها االتحاد العام لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي أقيمت في في فندق الودان بطرابلس(، وورشة العمل التي أقا

 م.2012فندق الودان بطرابلس سنة 

  م.2014إنشاء شراكة مع منظمة التغيير السلمي والشراكة المجتمعية في بني وليد منذ سنة 

 م.2015سنة  مشاركة الجمعية في دورة التمويل االنتخابي بإشراف المفوضية العليا لالنتخابات بتونس 

  م.2015إقامة سلسلة من ورش العمل الخاصة بالسلم االجتماعي بداية من سنة 

  كما أعدت الجمعية برنامًجا متكامالً لإلسهام في التعريف باالنتخابات للمؤتمر الوطني ، مع مشاركة بعض

 العضوات في المراقبة على بعض اللجان النسائية بالمدينة.

لجنة مراقبة شاركت في جميع االنتخابات التي حدثت في المدينة )انتخابات المؤتمر وقد خرجت الجمعية بتكوين 

 الوطني، وانتخابات المجلس البلدي(.

  كما كان ألحد مؤسسات الجمعية )أ.سعاد محمد الفاسي( الحصول على كرسي المرأة بالمجلس البلدي بحصولها

بني وليد من خالل عملها في الجمعية كمؤسسة لها وناطقة على أعلى نسبة من التصويت؛ لما كانت تقدمة للمرأة في 

 باسمها، ومسؤولة على اللجنة االجتماعية التي كان لها أثر مباشر في حل العديد من القضايا بالمدينة.

  م.2019المشاركة في دورة تدريب وإعداد ميسري الحوار تحت إشراف منظمة االنتربيس 

 توعية االنتخابية تحت إشراف منظمة إيفس والمفوضية الوطنية العليا المشاركة في دورات إعداد سفيرات ال

 لالنتخابات.

  كما أسست الجمعية أول مكتبة نسائية بالمدينة تضم كتب في جميع التخصصات والمجاالت، والتي استفادت منها

 شريحة كبيرة من النساء مع تواضع المكتبة لقلة إمكانياتها.

  الوعي والثقافة بين أهالي المدينة قامت الجمعية بإعداد وطباعة العديد من المطويات وإسهاًما من الجمعية في نشر

التعريفية والتوعوية في المجاالت والمناسبات المختلفة منها: إعداد مطوية للتعريف بنشاطات الجمعية وإعداد كرت يشمل 

مبارك والصحة العامة والصيام ومرضى على األعمال الخيرية للجمعية، ومطويات مختلفة عن العمرة وشهر رمضان ال

 السكر والحث على القراءة وغيرها.

 .أقامت اللجنة الثقافية دورات تقوية منهجية لجميع المراحل الدراسية في جميع التخصصات، في سنوات متعددة 

 .وقامت اللجنة أيضا بدورات محو األمية للنساء الكبيرات في السن في سنوات متعددة 

 اًلجتماعية : اللجنة -ثالثًا

تتولى اللجنة  االجتماعية دراستها وبحثها كافة المشكالت التي قد تعترض طريق النهوض باألسرة، ومواجهة كافة 

القضايا االجتماعية واألسرية بنشر الوعي االجتماعي بين السيدات، كما تهتم بأحياء كافة المناسبات االجتماعية، ودعم 

 جميع أنحاء ليبيا . المؤسسات الخيرية واإلسالمية في
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وقد قامت هذه اللجنة بالكثير من األعمال ابتداء من يوم تأسيها إلى هذه اللحظة، ونذكر منها على سبيل المثال ال 

 الحصر:

  أقامت العديد من الندوات والمحاضرات في موضوعات مختلفة لإلسهام في نشر الثقافة والوعي بين أهل المدينة

 وة عن المصالحة الوطنية في ضوء تشريعات المرحلة االنتقالية.منها على سبيل المثال: ند

 .قامت بزيارات متعددة لمستشفى بني وليد العام لإلسهام في التخفيف عن المرضى 

  قامت هذه اللجنة بمسح اجتماعي بالتعاون مع مكتب التضامن االجتماعي بالمدينة خرجت من خالله بتحديد لوائح

 مدينة، والذين تم مدهم بما استطاعت الجمعية من إمكانياتها المتواضعة.من يحتاجوا لمساعدات في ال

  قامت اللجنة االجتماعية باالهتمام بظاهرة الطالق التي انتشرت كثيًرا في األونة األخيرة، وعملت دراسات

 ودورات حوله.

 ن مدخول مالي يكفيهن اهتمت هذه اللجنة بملف األرامل، وقدمت لإلدارة مقترًحا لتدريبهن مهنيًا؛ ليكون له

 ويشعرهن بالثقة بأنهن قادرات على أعباء الحياة.

 لجنة األمومة والطفولة : -رابعًا

من مهام هذه اللجنة النهوض باألم والطفل معاً، خاصة أثناء الحمل وبعد إنجاب الطفل، فتعمل على نشر الوعي، بما 

والنفسية، وبأهمية الثقافة العامة التي تتيح لألم رعاية أبنائها على يجب أن تراعيه األم من كافة الجوانب العلمية والغذائية 

خير وجه منذ الوالدة، وتقوم اللجنة بنشر الوعي عن طريق المحاضرات، وعرض األفالم الصحية وتنظيم سلسة من 

فولة والمستشفيات مشروعات التوعية الصحية، باإلضافة إلى تنظيم زيارات لمراكز المعوقين ومراكز رعاية األمومة والط

 ومراكز المسنين، وتقوم اللجنة أيضاً بعقد دورات تدريبية للسيدات في كل ما يتعلق برعاية الطفل .

 كما أنَّ من مهام هذه اللجنة االهتمام بشريحة األطفال، من حيث التربية والتعليم والترفيه.

إلى هذه اللحظة، ونذكر منها على سبيل المثال ال وقد قامت هذه اللجنة بالكثير من األعمال ابتداء من يوم تأسيها 

 الحصر:

  م تحت شعار: )الطفولة مواهب وابتكارات(. 2012أقامت هذه اللجنة ورشة عمل لتنمية مهارات األطفال سنة

 لإلسهام  منها في إدخال البهجة لنفوس أطفالنا بعد الضغوط التي مروا بها أتناء تحرير البالد.

 منظمات في إعداد وتنظيم المهرجان األول للطفل الذي القى صدى واسع في جميع أنحاء وشاركت العديد من ال

 م.2012البالد سنة 

 .ومن برامج هذه اللجنة أقامت المنتدى الصيفي للطفولة في سنوات عديدة 

 اللجنة الفنية : -خامًسا

ا من خالل عقد دورات لتعليم السيدات من مهام هذه اللجنة تنمية الذوق الفني والمهارات الجميلة، وتسعى لتحقيق هذ

كافة الفنون اليدوية والمهارات الفنية مثل: الرسم والطبع على الحرير، وتنسيق الزهور، وتعليم الخياطة، وتنظيم المعارض 

لما تنتجه العضوات.. وتعمل هذه اللجنة على المحافظة على تراث منطقتنا والصناعات اليدوية وتطويرها وتدريب 

 على هذه الصناعات . العضوات

وقد قامت هذه اللجنة بالكثير من األعمال ابتداء من يوم تأسيها إلى هذه اللحظة، ونذكر منها على سبيل المثال ال 

 الحصر:

  نظمت اللجنة المسابقة األولى الكتشاف المواهب لطالب مرحلتي التعليم األساسي والثانوي بمشاركة مكتب النشاط

م تحت شعار ))بسواعد شبابنا نبني بالدنا(( ، وأقامت على هامش هذه المسابقة 2013بالمنطقة  لسنة بقطاع التعليم 

 المعرض األول بالمنطقة الذي ضم العديد من اللوحات والمنحوتات الفنية واألشغال اليدوية.

 ن مهرجانات التراث قامت اللجنة بالتعريف بتراث المنطقة وصناعاتها اليدوية من خالل مشاركتها في العديد م

 والسياحة في مدن مختلفة داخل ليبيا وخارجها.

  م.2016المشاركة بجناح بني وليد في المعرض التراثي بالمدرسة الليبية بمدينة الحمامات تونس 

  م.2016المشاركة في إقامة سوق بني وليد الخيري سنة 

   متتالية.المشاركة في تنظيم المهرجان السياحي لبني وليد ألربع دورات 

 .قامت الجمعية بدورات تدريبية لبعض الصناعات اليدوية التراثية حافظا لها من االندثار 

  اهتمت هذه اللجنة بالجانب التدريبي للنساء في الطبخ والخياطة والتجميل والتصوير، وخرجت دفعات دخل

 أغلبهن لسوق العمل وامتهن ما تعلمن.

 اللجنة الرياضية : -سادًسا

للجنة استغالل وقت الفراغ خاصة خالل اإلجازة الصيفية بتيسير ممارسة الرياضة للفتيات وممارسة مهمة هذه ا

األلعاب الرياضية المناسبة من خالل إحياء مناسبات جماعية تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة، وتوجيه الطاقات بما 

 يعود على الفتاة بالنفع صحياً وعقلياً وبدنيًا ً.

هذه اللجنة الكثير من النشاطات الرياضية لشرائح مختلفة في المجتمع، وهي تسعى لتحقيق هدفها المنشود  وقد أقامت

بإقامة نادي رياضي خاص بالنساء في المدينة، وقد عملت له دراسة جدوى عرضتها على عدة جهات عامة وخاصة  ولكنها 

 لم تجد إلى اآلن من يدعم مشروعها الرائد.
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 لطبية:اللجنة ا -سابعًا

من مهام هذه اللجنة نشر الوعي الصحي بين النساء بتقديم مجموعة من المحاضرات والندوات والحمالت وورش 

العمل التوعوية في المجال الصحي،  وتخصيص دورات لتعليم النساء اإلسعافات األولية والتمريض،  وتخصيص فريق 

 . مين طبي لزيارة المدارس، وتقديم التطعيمات المجانية للمتعل

وقد أقامت هذه اللجنة الكثير من األعمال ابتداء من يوم تأسيها إلى هذه اللحظة، ونذكر منها على سبيل المثال ال 

 الحصر:

  أقامت الجمعية العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل والحمالت في موضوعات مختلفة لإلسهام في نشر

ثال: ندوة عن الصيام ومرضى السكر، وحملة لمتابعة األمراض المزمنة  الوعي الصحي بين النساء منها على سبيل الم

 كالسكر والضغط.

  أقامت اللجنة الطبية بحمالت سنوية عن سرطان الثدي، تم من خاللها اكتشاف العديد من الحاالت المصابة والتي

 تم تحويلها للعالج.

 العام واإلسعافات األولية، تخرج منها الكثير من  أقامت اللجنة الطبية عددًا من الدورات التدريبية في التمريض

 الطالبات، ودخلن بها إلى ميدان العمل في المستشفى والعيادات.

  فتح مكتب البصيرة للصحة النفسية، مع دكتورات  2020 /1 /1ومن المشاريع التي أطلقتها اللجنة الطبية في

في العالج النفسي في مدينة تزداد فيها الحاالت بسبب  ذوات خبرة في هذا المجال، وهو مشروع مصغر لعيادة متخصصة

ما تعرضت له المدينة من أزمات مختلفة، والمكتب يقدم االستشارات النفسية والعالجية، كما يقدم الخدمات اإلرشادية في 

المدارس،  مجال األسرة والمدرسة، باإلضافة إلى إشرافه على دورات تأهيلية للمربيات والمعلمات واألخصائيات داخل

وقدم هذا المكتب مقترًحا متكامالً لتوسيع عملهم بإقامة عيادة صحة نفسية متكاملة تحوي تخصصات مختلفة، ونرجو أن نجد 

 من يتبنى هذا المشروع الرائد. 

 لجنة األعمال الخيرية: -ثامنًا

والمساعدة لتحقيق التكافل ومهمة هذه اللجنة إجراء مسح اجتماعي؛ لمعرفة احتياجات األسرة ومد يد العون 

 االجتماعي، وذلك من خالل:

.مساعدة األسر كبيرة العدد ذات الدخل المحدود أو من ال عائل لها ، ومساعدة المقدمات على الزواج ، وكفالة طفل 

وتوفير مالبس  يتيم، وكفالة طالب العلم ، وتوفير مجموعات التقوية المجانية، وتوفير الحقيبة والحذاء  والمالبس المدرسية،

األعياد، وتوزيع األطعمة والمواد الغذائية، وتوفير وسائل المواصالت للطالبات المحتاجات.، وتوفير حليب لألطفال 

 والرضع، وغيرها من األعمال الخيرية.

ال ال وقد أقامت هذه اللجنة بالكثير من األعمال ابتداء من يوم تأسيها إلى هذه اللحظة، ونذكر منها على سبيل المث

 الحصر:

   قامت اللجنة بعدة حمالت للتبرع في فترات مختلفة لإلسهام في تخفيف آالم الكثير من األهالي كاإلسهام في إغاثة

المحتاجين في نزاع الزنتان مع المشاشية، وتوفير الحاجات الضرورية لبعض العائالت الوافدة إلى بني وليد من تاورغاء 

توفير العالج لبعض المرضى ممن أثقلت تكاليف العالج كاهلهم، ونظمت الجمعية حملة  والمشاشية وغيرها، واإلسهام في

واسعة لرسم البسمة على أطفال األسر المحتاجة والوافدة إلى المدينة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقد أسهم في هذه الحملة 

 المنتدى الوطني للتنمية.

 ي توفير ما يحتاجه طلبة العلم من حقائب ومستلزمات دراسية بقدر عملت هذه اللجنة بصورة دائمة على اإلسهام ف

 اإلمكانيات المتوفرة.

  ومن ضمن ما تهتم به هذه اللجنة ملف اليتامى حيث أولتهم اهتماًما كبيًرا حصرت فيه الكثير من اليتامى وأدخلتهم

 في برنامج كفالة يتيم الخاص بالجمعية.

 عالم :لجنة العالقات العامة واإل -تاسعًا

تقوم هذه اللجنة بالتعريف بالجمعية والدعاية لبرامجها واإلعالن عنها، كما تقوم بدراسة الرأي العام وتحليله للجهات 

لنشاطات الجمعية، وكذلك المستفيدين منها، وكذلك تعمل علي تأكيد دعم التواصل بين الجمعية والجهات واألفراد   الراعية

ابعة الموقع اإللكتروني للجمعية وتزويده بما يستجد من أعمال ونشاطات الجمعية، وأيضاً الراعية لها، كما تعمل علي مت

طباعة المطويات والمنشورات للتعريف بالجمعية والدعاية لنشاطاتها، كما تقوم اللجنة بتشكيل الوفود الرسمية النسائية التي 

 واإلشراف اإلعالمي على األمسيات التي تقيمها الجمعية.  ترافق الزائرات والمشاركة في استقبال الوفود النسائية الزائرة

وقد أقامت هذه اللجنة الكثير من األعمال ابتداء من يوم تأسيها إلى هذه اللحظة، ونذكر منها على سبيل المثال ال 

 الحصر:

 و التنفيذي أقامت هذه اللجنة حفل للتعريف بلجانها ونشاطاتها بمسرح كلية التربية بني وليد، دعت إلية العض

 بالمجلس المحلي، ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة بني وليد، باإلضافة إلى المهتمين بشؤون المرأة بالمدينة.

 .وشاركت الجمعية في اليوم العالمي للمرأة الذي أقيم بفندق المهاري بطرابلس 

 أعمال نذكر منها على سبيل المثال: كما تلقت الجمعية عددًا كبيًرا من شهادات الشكر والتقدير على ما قامت به من

 .شهادة شكر وتقدير من المجلس المحلي بالمدينة 
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  شهادة شكر وتقدير من وزارة الثقافة والمجتمع المدني؛ لإلسهام الجمعية في إنجاح مؤتمر )نحن وصندوق

 االقتراع(.

  األولى؛ الكتشاف المواهب ،وإقامة أول شهادة شكر وتقدير من قطاع التعليم بني وليد؛ لتنظيم الجمعية للمسابقة

 معرض للمواهب في المنطقة.

  شهادة شكر وتقدير من مكتب األوقاف بالمدينة؛ لتنظيم الجمعية العديد من مسابقات حفظ القرآن، والعديد من

 الدورات والندوات في مسائل مختلفة متعلقة بالمرأة واألسرة.

م الجوعى، ويسقي العطشى، ويُرضي هللاَ فما أعظَم العمَل الخيري الذي يخف ِّف عن  المريض آالَمه، ويُطعِّ

 رب العالمين

 الخاتمة:
الحمد والثناء هلل تعالى، الذي ألهمنا، وهيأ لنا األسباب؛ إلنهاء هذا البحث، والصالة والسالم على أشرف الخلق 

ا بعد.  والمرسلين سيدنا محمد بن عبدهللا، الصادق األمين. أمَّ

يجب على الدول أْن التطوعي أهمية كبيرة، وهو ذو تأثير إيجابي على كافة األفراد الذين يعملون فيه،  فللعمل الخيري

تسعى جاهدة لزيادة حماس األفراد للخدمة التطوعية، وتسليط الضوء على الدور المهم لألفراد في المجتمع، واحترام 

واجهونها في مختلف األعمال التطوعية، والحرص على المتطوعين، والثناء على سلوكهم، وتقوية الصعوبات التي قد ي

تنشيط االحتفال الدولي، فالخدمة التطوعية ال يمكن التنازل عن يوم التطوع، وخاصة العمل التطوعي، في أي بلد يرغب 

 حقاً في التقدم واالزدهار.

ي تدعو إلى وحدة المجتمع وتكافله، يعد تطور العمل الخيري في المجتمع اإلسالمي، استجابة حقيقية لتعاليم الدين، الت

ويمثل في الوقت نفسه جانبًا طوعيًا، أقبل عليه المسلمون؛ باعتباره من وسائل التقرب إلى هللا، فهو نوع من الصدقة 

 الجارية، التي ال ينقطع نفعها بوفاة صاحبها.

ا تحول إلى دور أكبر في حياة هذا الدور الذي أداه العمل الخيري التطوعي في تقديم الخدمات للناس، سرعان م

المجتمع، من خالل تحمله ألعباء كثيرة عن عاتق الدولة، فقد صار الممول األكبر للمشاريع المختلفة: الثقافية، والطبية، 

 واالجتماعية، وإنشاء البنية التحتية، كالشوارع والدروب.

 :لذا يمكن أن يتلخص هذا البحث في اآلتي

، ومن أجل القيام بشأنه، والرفع من  -تعالى –سالم عبادة يتقرب بها العباد إلى هللا أنَّ العمل الخيري في اإل -1

متطلباته، خصصت له الشريعة اإلسالمية مجموعة من المميزات والخصائص من جملتها: اإلخالص في 

 .العمل، والشمولية في الخير، والرحمة، والتنوع في أصناف الخير

 وكذلك التعاون في تقديم الخير للجميع. أنَّه يفعل المشاركة بين الناس، -2

 يُعد وسيلة من الوسائل التي تساعد على تقليل انتشار ظاهرة الفقر في المجتمعات. -3

ا يجعل اإلنسان  -4 يحافظ على كرامة صاحب الحاجة؛ إذ ال يرغم على سؤال بأن يقدموا له المساعدة، ممَّ

 يتخلص  من األنانية .

 نده، ويقلل من انتشار الجرائم وخصوًصا جريمة السرقة.ويُسهم في تعزيز شعور العطاء ع -5

 العمل الخيري عبادة يتقرب بها المسلم إلى هللا تعالى، وال يقبل الخير عند هللا ما لم يكون خالًصا طيًبا. -6

أنَّ المسلم يقوم بالعمل الخيري ألهداف تتعلق باآلخرة؛ ابتغاء الثواب من هللا، والدخول في جنات النعيم،  -7
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 الملخص:

ا، إذ تقوم بأدوار مهمة تفوق قدرتها تعد األسرة لبنة المجتمع األولى والتي تسهم في بنائه، وتٌقدّم المرأة دوراً مهماً فيه

الجسدية في الغالب، وتتنّوع األدوار التي تؤديها المرأة الواحدة في األسرة بين األم والزوجة وربّة البيت وفي المجتمع 

ي تسهم في كعاملة خارج البيت، ولهذا تعد المرأة مفتاحاً للتنمية المستدامة التي تخص األسرة، والتي تعد اللبنة األساسية الت

 تكوين المجتمع، وبهذا فإن قيام المرأة بالحفاظ على األسرة وتطويرها سيؤدي في النهاية إلى الحفاظ على المجتمع وتطوره.

ومن أهم األدوار االجتماعية التي تقوم بها المرأة في األسرة الليبية  هي رعاية األبناء ، وتربيتهم التربية الصالحة ، وتعمل 

ً على  ، وتقوم بالمحافظة على تماسك األسرة   تعزيز دور زوجها من خالل تقدير دوره واحترام مكانته في األسرةأيضا

واستقرارها ؛ كما تقدم دوراً نفسياً بارزاً في إشباع الجو األسري بالمحبة والود والعاطفة ، وتقديم الدعم العاطفي لألسرة بما 

لها وزوجها  وعليه فقد صيغت مشكلة الدراسة في سؤالين رئيسين مفادهما : تمتلكه من عاطفة ، وحب  ، وحنان تجاه أطفا

ما هو الدور  االجتماعي والنفسي للمرأة في األُسرة الليبية ؟ ما هي الجوانب اإليجابية لدور المرأة االجتماعي والنفسي في 

 األسرة الليبية؟  

اهج البحث العلمي بوجه عام حيث يسهم في التعرف على كما انتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كأحد أبرز من

مشكلة الدراسة وتفسير جميع الظروف المحيطة بها، وقد انتهت الدراسة إلى استخالص عدة نتائج أهمها أن المرأة الليبية 

ال داخل على اختالف عمرها، وحالتها االجتماعية، ومستواها العلمي، وكبر حجم أسرتها دور اجتماعي ونفسي كبير وفع

 أسرتها ال يمكن االستغناء عنه.

 الدور االجتماعي والنفسي. األسرة، المرأة، الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The family is the earliest and most significant building element of society, contributing to its 

development, and women play an important role in it, frequently in roles that surpass their 

physical capacity. Women's efforts to maintain and develop the family, which is the basic 

building block that contributes to the establishment of society, will ultimately, lead to the 

preservation and development of society. 

One of the most important social roles that women play in the Libyan family is caring for 

children and raising them in a good manner. It also works to strengthen the role of her 

husband by appreciating his role and respecting his position in the family, and it maintains the 

cohesion and stability of the family; It also plays a prominent psychological role in satisfying 

the family atmosphere with love, friendliness and affection, and providing emotional support 

to the family with its affection, love, and tenderness towards its children and husband. 

Accordingly, the study problem was formulated in two main questions: What is the social and 

psychological role of women in the Libyan family? What are the positive aspects of the social 

and psychological role of women in the Libyan family? 

The descriptive analytical approach was also used in the study, which is one of the most used 

ways of scientific research in general since it helps to identify the study's problem and 

describe all of the conditions surrounding it. Her ability to play a significant and effective 

social and psychological role in her family is unrivaled. 

Keywords: Women, Family, Social and psychological role. 

 المقدمة:

تكمن أهمية دوُر المرأة في المجتمع إلى كونه عامالً أساسيّاً في قيام الحضارات واألمم ؛ فمن دونه ال يُمكن أن يكون هناك 

علماء وُعظماء يُسهمون في تغيير الواقع بما يُفيد اإلنسانية، ويشمل دوُر المرأة كثير من األدوار الرئيسية و الفرعية المهّمة 

تماعي ، و العاطفي والنفسي ألفراد األسرة ، وبناء شخصيات ُمتّزنة تتمتّع بالقيم واألخالق الحميدة لضمان االستقرار االج

مّما ينعكس على المجتمع بشكل عام ؛ سواء كان ذلك عبر اهتمام المرأة بأفراد العائلة ومشكالتهم ؛ أو من خالل الدعم 
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ت الشدائد . إلى جانب تربية األطفال وتنشئتهم على مبادئ الحياة العاطفي والنفسي لهم وتثبيتهم واحتوائهم خاّصةً في أوقا

االجتماعية،  والعادات السليمة وتعزيز طاقاتهم ، وزيادة وعيهم في األمور الدينية ، والفكرية ، والسياسية ، والثقافية التي 

 من شأنها ترسيخ القيم والسلوكيات الصحيحة .

ى رعاية اآلخرين والشعور بهم ، ويُسهم ذلك في زيادة شعورها بزوجها وفهمه ، و تتميّز المرأة بقدرتها الطبيعية عل

ومعرفة ما إذا كان يشعر بالضيق أو يُعاني من شيء ما ، فتسنده و تدعمه وتُخفّف عنه بدورها كما أّن دعمها العاطفي له ، 

صارحتها بأفكاره ومشاعره العميقة األمر وتشجعيه على مشاركتها شعوره يزيد من ثقته بها ، و من ثم تزداد قدرته على م

الذي يدعم عالقتهما ؛ فعادةً ما تدعم المرأة زوجها وتُشّجعه على السعي نحو تحقيق أحالمه وطموحاته، وتكون أكثر من 

يحترم أفكاره من خالل اللجوء إليه واألخذ برأيه، باإلضافة إلى ذلك فقد أصبحت المرأة قادرةً على مساعدة زوجها في 

وفير احتياجات ومستلزمات المنزل، ومعاونته على تأمين حياة اقتصادية ،  واجتماعية مناسبة عن طريق عملها في وظيفة ت

 (1أو مشروع خاص .)

وبما أن األسرة تعد لبنة المجتمع الصغيرة والتي تسهم في بنائه فإن المرأة الليبية تؤدّي فيها دوراً مهماً ال يمكن االستغناء 

نها البذرة التي تنتج ثماًرا تنفع المجتمع بأسره فبصالحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد المجتمع، فهي األساس عنه؛ حيث أ

 (2) .وال يمكن إنكار دورها ومكانتها

فدورها كأم في   و تؤكد النظرية البنائية الوظيفية على أن المرأة كائن اجتماعي يضطلع بوظيفة اجتماعية ودور اجتماعي ؛

دور محوري حيث أن الضبط األسرى وتوجهات ، وأساليب التربية األسرية يقع عليها العبء األكبر في تحقيق  األسرة

أي إن   االنضباط االجتماعي  ؛ حيث أن االهتمام بالتنظيم والضبط داخل األسرة يعد ركيزة من ركائز الضبط االجتماعي

السلوك عند األفراد ؛  لذلك فإنها تمثل األساس االجتماعي االسرة تشكل اإلطار االجتماعي ، وكذلك  طريقة محددات 

 والنفسي األول في تشكيل وبناء المجتمع ؛ حيث تضفى على أبنائها خصائصها وطبيعتها .

 مشكلة الدراسة:

من إطعام  تقوم المرأة داخل األسرة الليبية بدور رئيسي يتمثل في رعاية أفراد األسرة في جميع األمور المتعلّقة باحتياجاتهم

ورعاية، وال تقتصر الرعاية التي تقدمها على االحتياجات المادية فحسب، وإنما تقوم بإشباع حاجاتهم العاطفية، وتقدّم لهم 

الحب والحنان اللذين يحتاجون إليهما ليشعروا بالسعادة واألمان ؛ كما تسهم في عملية التربية التي تعمل على رفد المجتمع 

 ولمعرفة دورها االجتماعي والنفسي داخل األسرة، وتحديد جوانبه اإليجابية . .اص ذوي فكربشخصيات واعية وأشخ

 تساؤالت الدارسة:

 تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

 ما هو الدور االجتماعي والنفسي للمرأة في األُسرة الليبية؟  -1

 والنفسي في األسرة الليبية ؟ ما هي الجوانب اإليجابية لدور المرأة االجتماعي، -2

 أهداف الدارسة:

 -تتمثل أهداف الدراسة في اآلتي :

 التعرف على دور المرأة االجتماعي والنفسي داخل األسرة الليبية . -1

 الكشف عن الجوانب اإليجابية لدور المرأة في األسرة . -2

 أهمية الدارسة :

ب دور  المرأة في األسرة الليبية وخاصةً االجتماعية والنفسية منها  ، تكمن أهمية هذه الدراسة في الوقوف على أهم جوان

 <وكذلك الوصول إلى معرفة التأثير اإليجابي لهذا الدور

 مفاهيم ومصطلحات الدارسة :

، ) الدور( بداللة الحركة في محيط أو بيئة معينة من الفعل)دار، دوراً، ودوراناً : بمعنى طاف حول الشيء  -الدور لغةً :

 (3))  .ويقال أيضاً دار حوله، وبه، وعليه، وعاد إلى الموضع الذي أبتدأ منه

:  ً : هو المركز أو المنصب الذي يحتله الفرد، والذي يحدد واجباته وحقوقه االجتماعية  داخل نظام -الدور اصطالحا

يقوم بها الفرد ، وتترك أثراً في  اجتماعي معين  ؛ يتمثل في مجموعة من الظواهر السلوكية المتكررة والمترابطة التي

النسق الذي يحتويه . مثال المرأة لها دور في األسرة يتمثل في اإلنجاب ، ورعاية األبناء  ، والمشاركة في الوظيفة النفسية 

 (4و االقتصادية ، ولها أثر في المجتمع من خالل ممارستها لوظائفها . )

ً  الدور المرأة داخل األسرة الليبية ، وخاصةً الجانب االجتماعي والنفسي منها من خالل  هو الوظيفة التي تؤديها -: إجرائيا

 توليها مكانة مميزة في األسرة تؤدي من خالل هذا الدور .

بمعني ))الدْرُع الحصينة(( وهي مأخوذة من األسر، وهو القوة والشد ، فأعضاء األسرة يشد بعضهم بعض األسرة  لُغوياً :  

 (5درعاً لآلخر ،  وأسرة الرجل : هي عشيرته ورهطه ؛ ألنه يتقّوى بهم . )، ويعد كل منهم 

  : ً األسرة بأنها )) عبارة عن مؤّسسة اجتماعية تنبثق من ظروف  الحياة والطبيعة التلقائية للنظم األسرة اصطالحا

ينشأ فيها الطفل وتتبلّور بداخلها معالم واألوضاع االجتماعية . بمعني أن األُسرة عبارة عن مؤّسسة اجتماعية قائمة بذاتها 

شخصيته بناء على ما يحدث في هذه المؤسسة من تفاعل وعالقات ، وتعاون بين أفرادها ولكّل أسرة طرقها وأساليبها 

 (6الخاصة بها ((. )
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يربطهم  -ابنه   هي )) جماعة صغيرة ذات أدوار ومراكز اجتماعية مثل الزوج ، والزوجة ، أب ، أم ابن األسرة الليبية :

 (7رباط الدم ، أو الزواج  أو التبنّي، وتشترك في سكن واحد، وتتعاون اقتصادياً ((. )

هي بناء اجتماعي يجمع بين مجموعة من األفراد الذين تربطهم رابطة الدم والقرابة، وهي تبدأ بالزوجين  األسرة اجرائياً :  

 الزوجة .لتتسع ، وتمتد فتشمل األوالد ، وأقارب الزوج و

 أوالً : النظريات المفسرة لدور المرأة في األسرة :

 النظرية البنائية الوظيفية :

ً مرموقاً بين    النظريات السوسيولوجية المعاصرة وال يكاد يوجد باحث في علم  تحتل النظرية البنائية الوظيفية مكانا

 من أوسع  بل إنها تعد ية ،االجتماع إال وظهرت في أعماله ، وتفسيراته ومنهجه خصائص الوظيف

ن من مجموعة من األجزاء  االتجاهات انتشاراً في دراسة الظواهر االجتماعية ؛ فهي تَنُظر للمجتمع على أنَّه بناء ُكلّي يتكوَّ

ية المترابطة، وُكل جزء له وظيفة يُؤديها للمحافظة على استمرارية المجتمع ، وجميع هذِه األجزاء تَتعاون فيما بينها لتلب

( ،  وتفسر هذه النظرية المرأة بأنها جزء 8) .االحتياجات األساسية ، ومن خالل ذلك يَميل المجتمع إلى التوازِن واالستقرار

من النظام األُسري الذي يعد من أهم أنظمة المجتمع ؛ حيث تقوم فيها بدور مهم من جميع النواحي ، وخاصة االجتماعية 

 م االجتماعي والنفسي لجميع أفراد أسرتها .والنفسية فيها ؛ فهي تقدم الدع

 نظرية الــــــــدور :

يري أصحاب هذه النظرية وجود مفهومين رئيسيين في هذه النظرية هي الدور االجتماعي والمكانة االجتماعية ؛  فالفرد 

وما هي مشاعر هذا يجب أن يعرف األدوار االجتماعية لآلخرين ولنفسه حتى يعرف كيف يسلك؟ وماذا يتوقع من غيره؟ 

الغير؟ ، أما المكانة االجتماعية فهي وضع الفرد في بنــاء اجتماعي ترتبط به التزامات وواجبات تقابلها حقوق وامتيازات ، 

ويرتبط بكل مكانة نمط من السلوك المتوقع وهو ما يسمى بالدور االجتماعي ؛ كما أن هذه النظرية تري جانبا كبيراً من 

لذي يتسق ، ويأخذ شكالً معينا ليقابل التوقعات االجتماعية المرتبطة بالمراكز والمكانات االجتماعية التي السلوك البشري ا

ً على سلوك األفراد يدفعهم ألن يسلكوا السلوك  يشغلها األفراد في البنيان االجتماعي ؛ حيث تمارس هذه التوقعات ضغطا

ت ضغط اجتماعـي قــوي للقيام بأدوار نشطة ومشاركة فعالة في الذي يتوقعه منهم المجتمع  فبعض األفراد يقعون تح

 (9األنشطة والشئون المحلية بينما ال يشعر البعض بكثير أو قليل من الضغط االجتماعي لممارسة مثل هذه األدوار .)

يد األدوار الفعلية ويمكن ربط هذه النظرية بموضوع الدراسة أن الدور االجتماعي والنفسي للمرأة  في األسرة يسهم في تحد

 للمرأة الليبية ، و يترتب علي ذلك قيامها بأدوار المحددة لها  ، والتي تمارس من خاللها حقوقها و واجباتها  .

 ثانياً : الدور االجتماعي للمرأة داخل األسرة :

ر قدرتها على التغيير اإليجابي لعبت المرأة دوًرا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة ، وأثبتت من خالل هذا الدو

في تلك المجتمعات ؛ فحضورها الالفت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل 

 (10) .على كونها عنصراً أساسياً  في إحداث عملية التغيير في األسرة و المجتمع  

مرهون بشكل كبير بواقع المرأة ومدى تمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع إن التغيير االيجابي الذي تسعى له المجتمعات 

؛ فهي تشغل دوراً أساسياً في بناء أسرتها ورعايتها لهم، من خالل ما يقع على عاتقها كأم من مسؤولية تربية األجيال ، وما 

لمرأة لم تلتزم فقط بواجبها تجاه أسرتها تتحمله كزوجة من أمر إدارة األسرة ، ومع تقدم المجتمعات وتطورها نجد أن ا

وتربية األبناء بل أصبح لها دور اجتماعي كبير في شتى المجاالت ، وبناًء على مؤهالتها العلمية والثقافية ، واالجتماعية 

رأة في تنوعت أدوارها في الُمجتمع على ُمختلف األصعدة، وفي ما يأتي بعض األدوار االجتماعية المهمة التي تشغلها الم

 -:   المجتمع

دور المرأة في الرعاية والدعم االجتماعي ،  و أسس الرعاية ،  والدعم المجتمعي في كثير من المجاالت ؛ حيث أنها  -1

 .تبذل أقصى طاقتها في رعاية األطفال وكبار السن

دور المرأة في التعليم: تسهم المرأة بشكل كبير في تطوير األسس التعليمية المختلفة في األسرة ، وذلك من خالل  -2

 .من لقواعد ومفاهيم القراءة  ، والكتابة في البيت والمؤسسات التعليمية المتنوعةاألساسي المتض التدريس

 دور المرأة في مواجهة المشكالت االجتماعية، والنفسية ومساندة أفراد األسرة في مواجهتها وإيجاد حلول لها  -3

ً من المرأة نصف المجتمع، ومن هنا ينبغي أن نعزز  فالمرأة عضٌو و شريكة في إدارة األسرة وتحمل شؤونها ، وانطالقا

دور المرأة االجتماعي ومساندتها بشكل مستمر ، والعمل على تذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها مثل التقاليد 

واالعراف االجتماعية التي تلغي كيان المرأة ، وتفرض عليها التبعية للرجل، وبعض القوانين واألنظمة المجتمعية التي 

المرأة لذاتها، باإلضافة إلى  صعوبة التوفيق بين الدور العائلي والنشاط االجتماعي  فالمرأة هي األم المربية تعيق تحقيق 

واإلنسانة القدوة التي تؤدي الرسالة المقدسة طالما هي تستطيع أن تصبر ، وتتحمل وتتخطي جميع الصعوبات لتأدية المهمة 

 (11الكبرى . )

 ة داخل األسرة :ثالثاً : الدور النفسي للمرأ

المرأة هي الحاضنة لجميع األفراد الذين ينتمون إليها سواء كانت متزوجة  ؛ أو غير متزوجة، وال يمكن أن يحدث استقرار 

اجتماعي ودفء أسري في نسيج األسرة إال من خالل اآلمن النفسي للمرأة وتالحمها واستثمار األوقات التي تحدث نوعاً من 

بر تجديد وتوطيد العالقة بين جميع األطراف، لكن يغفل الكثير عن عملية إشباع المرأة عاطفياً، وهذا األلفة معها، وذلك ع

التجاهل مصدره الجهل التام بأهمية هذا المنحى، حيث حولت الحياة العملية لكثير من الرجال والنساء نحو الصرامة ، 
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لسلة من األوامر والنواهي التي تتسبب بشكل مباشر في إحداث والتقيد بالمواعيد ومن التعامل بطريقة جافة، وعبر إصدار س

 (12) .التنافر واتساع الهوة بينهما

وإن التماسك األسري داخل األسرة يرجع بنظري الى أهمية دور المرأة واستقرارها النفسي 

فبدونه تنهار األعمدة واألسقف، واالجتماعي وأثره على األهل واألبناء، فالدفء األسري رابط قوي ومهم في بناء المجتمع، 

وهو السبيل الوحيد لبناء أسرة سعيدة، وله الدور الكبير في االستقرار النفسي التي ينعكس على حياة كل فرد لديها، فيكون 

 .سعيداً وناجحاً، وفرداً بنًّاًء إيجابياً في المجتمع

 :  الدراسات السابقة

 أوالً :  الدراسات المحلية : 

 .2017د محمد أنويجي غميض  )التداعيات االجتماعية لدور المرأة الليبية وأثرها على األسرة ( دراسة سعا -1

 :أهمية الدراســة

هذه الدراسة إلى الكشف عن التداعيات )اآلثار االجتماعية( التي ترتبت على دور المرأة الليبية  ، وأثرها في الحياة  هدفت

بصفة خاصة ، و محاولة التقييم العلمي المستند على الواقع –ومنطقة الُخمس  -بصفة عامة–األسرية في المجتمع الليبي 

خطوات المنهج العلمي   ف على حقيقة الظاهرة موضوع الدراسة ؛ تم اتباعالموضوعي لبعض النظريات والدراسات للوقو

في هذه الدراسة؛ حيث اعتمدت على األسلوب الوصفي التحليلي وذلك لتحديد التداعيات االجتماعية اإليجابية منها والسلبية 

ة المسح االجتماعي بالعينة لتناول الظاهرة لدور المرأة الليبية وأثرها في األسرة في المجتمع الليبي  ، واتبعت  الباحثة طريق

 موضوع الدراسة،

 :أهــداف الدراســة

التعرف على التداعيات االجتماعية اإليجابية لدور المرأة الليبية ، وأثرها في دورها االجتماعي على األسرة في المجتمع  -1

 الليبي .

 وأثرها في دورها االجتماعي على األسرة في المجتمع الليبي . تحديد التداعيات االجتماعية السلبية لدور المرأة الليبية -2

 الكشف عن تأثر العالقات األسرية بعمل المرأة الليبية في مجال التعليم األساسي، وأثرها في األسرة في المجتمع الليبي . -3

األسرة بشكل فعال وأثرها في  رصد أهم المشكالت التي تواجه المرأة بالمجتمع الليبي وتحول دون أدائها لدورها داخل -4

 األسرة في المجتمع الليبي . 

 أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة:

إن أهم التداعيات االجتماعية اإليجابية لدور المرأة الليبية بأن المستوى التعليمي للمرأة رفع مكانة المرأة داخل األسرة ،  - 1

 و إسهام المرأة في الدخل المادي لألسرة .

إسهام المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة باألسرة وتربية األبناء إضافة إلى اتباع أسلوب الحوار والنقاش بين الزوجين   -2

 .لمواجهة مشكالت الحياة اليومية ، و لحل مشكالت األبناء ، واتباع أسلوب الحوار والنقاش في تربية وتنشئة األبناء 

رأة تؤثر في األسرة والعالقات األسرية ، وأهمها تتعلق بعدم توفر مكان مناسب لترك هناك تداعيات سلبية لدور الم -3

 األطفال قبل بلوغ سن المدرسة .

توصلت الدراسة إلى نتيجة مؤداها: أن التداعيات االجتماعية لدور المرأة تؤثر إيجابًا وسلبًا في العالقات األسرية ولكن   -4

 (13ا وإيجاد الحلول لها .)أثارها السلبية يمكن التغلب عليه

 أوالً :  الدراسات العربية : 

 . 2006أسرهن(  حياة على للنساء األردنيات والنفسية االجتماعية بعنوان )اآلثار الخالدي ارشيد دراسة مريم -2

  :الدراسة أهمية

 اإليجابيات حول اآلراء واختالف،  أسرتها محيط في آثار من تتركه المرأة ما معرفة في محاولة تتمثل أهمية الدراسة

 الدراسة . أسئلة عن لإلجابة وذلك الشخصية، والمقابلة االستبانة، :الدراسة هذه في الموضوع . و استخدم لهذا والسلبيات

 :أهــداف الدراســة

 أسرهن . حياة على للنساء األردنيات والنفسية االجتماعية تمثلت أهداف هذه الدراسة في هدف رئيسي هو معرفة اآلثار

 أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة:

ً  الذي تقوم به النساء يؤثر الدور -1  نظر وجهة من والنفسية، واالقتصادية االجتماعية أسرهن حياة على تأثير ا إيجابيا

 في عينة الدراسة .  النساء

  التفاهم واالتفاق، من قدر على واألبناء والزوج الزوجة أن تبين فقد بالمقابلة يتعلق فيما أما 2-

 (14من الحية بتشجيع من المرأة . ) المترتبة األعباء مواجهة على قادرة بأكملها األسرة وأن

دراسة ميدانية لبعض  "بعنوان" األثار االجتماعية والنفسية لدور المرأة في تربية أبنائها دراسة مليكة الحاج يوسف -3

 . 2002الجزائر،  العامالت بمدينة الشراقة ، األمهات

  :الدراسة أهمية

في دراسة اآلثار االجتماعية والنفسية لدور المرأة في تربية األبناء ؛ و المنهج المستعمل في هذه  تتمثل أهمية الدراسة

 الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المسح االجتماعي .
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 :أهــداف الدراســة

 فسية لدور المرأة التي تنعكس على األبناء .معرفة اآلثار االجتماعية والن -1

  السيما تربية األبناء واالعتناء بهم. معرفة مدى توفيق األم بين عملها الخارجي ، وعملها المنزلي، -2 

 الوقوف على العوامل التي تحول دون توفيق المرأة في تقديم الرعاية االجتماعية الكافية لألبناء . -3

 توصلت لها هذه الدراسة :أهم النتائج التي 

  ..  حسب عدد ساعات التي تقضيها في  االهتمام واالعتناء بهم يؤثر على األبناء ، وتختلف درجة التأثير دور األم إن -1

ً  تؤكد الدراسة بأنه -2 وتلبية حاجيات  بتربية األبناء مهما يكن وضع  المرأة  االجتماعي فيبقى دورها دائما مرتبط أساسا

 سرتها المختلفة المادية والمعنوية في الوقت نفسه .أفراد أ

تؤكد نتائج الدراسة للمرأة دور كبير في تقديم الدعم النفسي ألبنائها ، وتقويتهم لمواجهة مشكالت الحياة وعدم االستسالم  -3

 (15لها ، وعدم الدخول في حاالت من االكتئاب واالحباط .)

 التعقيب على الدراسات السابقة :

ل عرض بعض الدراسات السابقة المحلية والعربية التي تطرقت لموضوع الدراسة الحالية ، وتناولته من زوايا من خال

مختلفة ؛ فقد اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في تناول الموضوع وهو دور المرأة االجتماعي والنفسي في 

ج الوصفي التحليلي ، واستخدام المسح االجتماعي عن طريق العينة األسرة من حيث استخدام نفس المنهج العلمي وهو المنه

، وقد اختلفت مع بعض الدراسة في كونها ال تتناول الجانب االجتماعي فقط للمرأة داخل األسرة ؛ بل تتناول الجانب 

 االجتماعي والنفسي معاً 

 األسس المنهجية للدراسة :
دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بالموقف وهو التعرف على دور المرأة ؛ ألنها تتضمن  نوع الدراسة وصفية تحليلية 

المتبع في هذه الدراسة هو" منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة "  المنهجاالجتماعي والنفسي داخل األسرة الليبية ، و 

الستبيان التي قوامها مجموع من وذلك من أجل معرفة اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة نحو القضية التي تطرحها استمارة ا

 .األسئلة 

 مجاالت الدراسة :

 المجال الموضوعي : -1

 هو معرفة الدور  االجتماعي والنفسي للمرأة في األُسرة ، دراسة ميدانية على عينة من الموظفات  بجامعة سبها .

 المجال المكاني : -2

 الميدانية ؛ إدارة جامعة سبها تحديداً .تم اختيار مدينة سبها مجاالً مكانياً للقيام بالدراسة 

 المجال البشري :  -3

 ( سنة . 45 -25يتمثل المجال البشري في الدراسة على عيّنة من موظفات بمدينة سبها ، و اللواتي تبلغ أعمارهن ما بين )

 المجال الزمني : -4

وتّم  15/5/2021جمع البيانات من الميدان بتاريخ بعد االنتهاء من إعداد استمارة االستبيان في صورتها النهائية بوشر في 

 ، وذلك ألن العينة صغيرة الحجم وتوجد في مكاناً واحداً . 30/5/2021االنتهاء من جمع العينة بتاريخ 

 أدوات الدراسة :

 .أداة جمع البيانات  الدراسة تّم االعتماد على استمارة االستبيان عن طريق المقابلة كأداة لجمع البيانات 

 وتتضمن أسئلة االستمارة الحصول علي نوعين من البيانات :

 البيانات األولية : وهي الخصائص االجتماعية للمبحوثات  . -أ

 البيانات المتعلقة بالموضوع . -ب

 عينة الدراسة :

ى التساؤالت ( مفردة تم اختيارها بشكل عشوائي من موظفات جامعة سبها ؛ بهدف اإلجابة عل30تكونت عينة الدراسة من )

 المطروحة التي تتعلق بموضوع الدراسة .

 المعالجة اإلحصائية للبيانات :

 من األساليب اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في وصف وتحليل وتفسير البيانات ما يلي:

 النسب المئوية لوصف مجتمع الدراسة . -1

 يرات: للتحقق من العالقة بين المتغ 2تّم االعتماد على مربع كا -2
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 وصف مجتمع الدراسة:

 متغير العمر: -1

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب العمر1جدول رقم )

 % ك العمر

30-25 15 50% 

35-30 9 30% 

40-35 4 13% 

 %7 2 فأكثر -40

 % 100 30 المجموع

 

%( 50( سنة بلغت نسبة )30-25العمرية )(، الذي يوضح توزيع المبحوثات حسب العمر بأن الفئة 1تبيّن من الجدول رقم )

( سنة 40-35%( ؛ تليها الفئة العمرية ) 30( سنة  ؛حيث بلغت نسبتها )35-30من حجم عينة الدراسة  تليها الفئة العمرية )

 %( ، وربما يرجع السبب في 2فأكثر( سنة  وهي)  40%( أما أقل نسبة فقد مثلتها الفئة العمرية ) 13حيث بلغت نسبتها )

( هو إن المرأة إلى جانب الدور الذي تؤديه في األسرة فإنها تدخل في مجال العمل في  30-25ارتفاع نسبة السنة العمرية )

لليبي والمساهمة في تقدمه سن مبكر حتى تقدم الدعم االقتصادي ألسرتها  وهذا يدل على قوة وجودها في المجتمع ا

 .وتطوره

 متغير الحالة االجتماعية: -2

 االجتماعية ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الحالة2رقم ) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعينة الدراسة ( ، الذي يبين توزيع المبحوثات حسب الحالة االجتماعية إلى أن نسبة غير المتزوجات 2يشير الجدول رقم )

%( أكثر من نصف العينة ،  وهذا يدل على إن المرأة في األسرة 57%( ؛  تليها فئة المتزوجات التي مثلت ) 43مثلت )

الليبية إلى جانب دورها االجتماعي و  النفسي الذي تقدمه ألسرتها فإنها تقوم أيضاً بأدوار أخرى مثال ذلك خروجها للعمل 

 ؛ أما فئتا المطلقات واألرامل لم تشكل أية نسبة في عينة الدراسة .ومساعدة أسرتها مادياً  

 متغير المؤهل العلمي: -3

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي  3جدول رقم )

 % ك المؤهل العلمي

 %10 3 دبلوم متوسط

 %63 91 عالي دبلوم

 %27 8 ماجستير

 % 0 0 دكتوراة

 % 100 30 المجموع

%(.من عينة الدراسة 63( ، والذي يبين توزيع المبحوثات حسب مؤهلهن العلمي ، أن نسبة )3يتضح من الجدول رقم )

%( من عينة الدراسة  ، و يمكن وصف ذلك بأن 27يحملن دبلوماً عالياً ، وإن نسبة اللواتي يحملن درجة الماجستير كانت )

ى الرغم من التزاماتها األسرية   وتقديم كثير من األدوار أهمها االجتماعي للمرأة الليبية تتصف بمستوى تعليمي مرتفع ، عل

 والنفسي ألفراد أسرتها . 

 

 

 

 

 % ك الحالة االجتماعية

 %43 13 عزباء

 %57 17 متزوجة

 %0 0 مطلقة

 %0 0 أرملة

 % 100 30 المجموع
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 متغير عدد أفراد األسرة : -4

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة  4جدول رقم )

عدد أفراد 

 األسرة
 % ك

2-4 3 10% 

4-6 6 20% 

6-8 12 40% 

 % 30 9 فأكثر -8

 % 100 30 المجموع

 

-6( ، والذي يبين توزيع المبحوثات حسب عدد أفراد أسرهن ، أن نسبة اللواتي تتكون أسرهن من )4يكشف الجدول رقم )

%( ، و يمكن  30فأكثر( ؛ حيث بلغت نسبتها ) - 8%( من حجم عينة الدراسة ؛ تليها فئة  )40( أفراد بلغت نسبة )8

الليبية تقدم دوراً ألفراد أسرتها اجتماعياً ونفسياً ومادياً أيضاً بالرغم من كبر حجم األسرة ؛ فهذا لم وصف ذلك بأن المرأة 

ً في تقديم دورها على أكمل وجه : تليها الفئة ) %( أما أقل نسبة فقد  20( أفراد  حيث بلغت نسبتها )8-6يشكل لها عائقا

 %( . 10(  أفراد وهي) 4-2مثلتها الفئة )

 : تحليل مجتمع الدراسة :ثانياً 

 ( يوضح العالقة بين عمر المبحوثات والدور االجتماعي والنفسي للمرأة في األسرة الليبية5جدول رقم )
 الموقف

 العمر
ً  نعم  المجموع ال أحيانا

25 – 

30 

 15 0 1 14 العدد

% 93.3)) 
6.7)

) 

0.0)

) 
100  % 

30 – 

35 

 9 0 1 8 العدد

% (89.0) 
11.)

) 

0.0)

) 
100  % 

35 – 

40 

 4 0 0 4 العدد

% 
(100.0

) 

0.0)

) 

0.0)

) 
100  % 

40 – 

 فأكثر

 2 0 0 2 العدد

% 
(100.0

) 

0.0)

) 

0.0)

) 
100  % 

 المجموع

 30 0 2 28 العدد

% 93.3% 
%6.

7 

%0.

0 
%100 

 (  0.05(  مستوى الداللة = ) 2درجة الحرية = )   (0.22)    =2قيمة كا 

 

( الذي يوضح العالقة بين عمر المبحوثات ودور المرأة االجتماعي والنفسي في األسرة 5)يشير الجدول رقم  

( إلى عدم وجود عالقة بين المتغيرين ،   0.05(  مستوى الداللة = ) 2درجة الحرية = )   (0.22)    =2الليبية قيمة كا

ً عند مستوى معنوية  عليه تم رفض الفرض البديل وقبول   0.05وهذه القيمة من الضعف ما يجعلها غير دالة إحصائيا

 الفرض الصفري 

( سنة رأين بأن للمرأة الليبية 30-25% عند الفئة العمرية )93.3ومن خالل عرض النسب بالجدول نالحظ أن  

ً ، و إشباع حاجات األسرة من الحب والحنان  دور كبير ومهم في األسرة يؤدي إلى تماسك األسرة واستقرارها اجتماعيا

( سنة يؤكدن على أن مرأة الليبية تؤدي دور اجتماعياً في تربية األبناء 35-30% عند الفئة من )89لعاطفة ، وأن نسب وا

% عند الفئة 100وتنشئتهم تنشئة سليمة ، و تساعد المرأة أفراد األسرة في تعزيز الثقة بالنفس و احترام الذات  ، وأن نسب 

م بدور بالغ األهمية في مواجهة المشكالت األسرية وإيجاد حلول لها ، وأيضاً أكدت ( سنة يرين بأن المرأة تقو40-35من )

ً يتمثل في استقرار األسرة وتماسكها ، وتساعد المرأة أفراد -40الفئة من ) ً مهما فأكثر( بأن للمرأة الليبية دوراً اجتماعيا

 األسرة في تحقيق االتزان االنفعالي وبناء الشخصية .

النسب بالجدول نالحظ أن جميع المبحوثات بعينة الدراسة يؤكدن على أن للمرأة الليبية دوراً اجتماعياً ومن خالل عرض 

 ونفسياً كبيراً داخل األسرة  .
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التي جاء من نتائجها إن للمرأة مساهمة في اتخاذ (  2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )سعاد محمد غميض أنويجي ، 

وتربية األبناء إضافة إلى اتباع أسلوب الحوار والنقاش بين الزوجين لمواجهة مشكالت الحياة  القرارات المتعلقة باألسرة

 .اليومية ولحل مشكالت األبناء واتباع أسلوب الحوار والنقاش في تربية وتنشئة األبناء 

 حياة على تأثير إيجابي  الذي تقوم به النساء يؤثر الدور ( 2006،  الخالدي ارشيد وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )مريم

 في عينة الدراسة . النساء نظر وجهة من والنفسية، واالقتصادية االجتماعية أسرهن

 

 والدور االجتماعي والنفسي للمرأة في األسرة الليبية  ( يوضح العالقة بين الحالة االجتماعية للمبحوثات6جدول رقم )

               

 الموقف

 الحالة االجتماعية 

 ال ياناً أح نعم
المجم

 وع

 عزباء

 13 0 2 11 العدد

% 
85.0)

) 

15.0)

) 

0.0)

) 

100  

% 

 متزوجة

 17 1 3 13 العدد

% 
(76.0

) 

18.0)

) 

6.0)

) 

100  

% 

 مطلقة

 0 0 0 0 العدد

% (0.0) 0.0)) 
0.0)

) 

0.0  

% 

 أرملة

 0 0 0 0 العدد

% (0.0) 0.0)) 
0.0)

) 

0.0  

% 

 المجموع

 30 1 5 24 العدد

% 80% %17 %3 
%10

0   

  

 (  0.05(  مستوى الداللة = ) 2درجة الحرية = )   (0.17)    =2قيمة كا

 

( الذي يوضح العالقة بين الحالة االجتماعية للمبحوثات ودور المرأة االجتماعي والنفسي في 6يبين الجدول رقم ) 

( إلى عدم وجود عالقة بين  0.05(  مستوى الداللة = ) 2درجة الحرية = )   (0.17)    =2األسرة الليبية قيمة كا

ً عند مستوى معنوية  عليه تم رفض الفرض البديل وقبول الفرض   0.05المتغيرين   وهذه القيمة غير دالة إحصائيا

 الصفري .

بأن للمرأة الليبية  % من المبحوثات غير المتزوجات أكدن85ومن خالل عرض النسب بالجدول نالحظ أن نسبة  

% من المبحوثات المتزوجات رأين بأن المرأة تتميز بدور اجتماعي 75دور اجتماعي والنفسي داخل األسرة  ، وأن نسب 

ونفسي فعال داخل األسرة ، وأكدن المبحوثات من كال الفئتين بأن المرأة في األسرة الليبية مهما كان وضعها االجتماعي 

 بشكل كبير في األسرة الليبية اجتماعياً ونفسياً. عزباء أو متزوجة تساهم

مهما يكن  المرأة االجتماعي  التي جاء من نتائجها  بأن ( 2002وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )مليكة الحاج يوسف ، 

المادية والمعنوية  وتلبية حاجيات أفراد أسرتها المختلفة االجتماعية والنفسية ، بتربية األبناء فيبقى دورها دائما مرتبط أساسا

 في الوقت نفسه .

 

 والدور االجتماعي والنفسي للمرأة في األسرة الليبية  ( يوضح العالقة بين المؤهل العلمي  للمبحوثات7جدول رقم )

 الموقف

 المؤهل العلمي
 ال أحياناً  نعم

المجمو

 ع

دبلوم 

 متوسط

 0 3 1 2 العدد

% 
67.0)

) 

33.0

)) 

100 

 % 
0.0)) 

دبلوم 

 عالي

 1 19 3 15 العدد

% 
(79.0

) 

16.0

)) 

100 

 % 
5.0)) 
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 ماجستير

 0 8 2 6 العدد

% 
(75.0

) 

25.0

)) 

100

% 
0.0)) 

 دكتوراة

 0 0 0 0 العدد

% (0.0) 0.0)) 
0.0  

% 
0.0)) 

 المجموع
 1 30 6 23 العدد

% 77% %20 %3 %100 

 

 (  0.05(  مستوى الداللة = ) 2درجة الحرية = )   (0.12)    =2قيمة كا

 

( الذي يوضح العالقة بين المؤهل العلمي للمبحوثات ودور المرأة االجتماعي والنفسي في 7يوضح الجدول رقم ) 

( إلى عدم وجود عالقة بين  0.05(  مستوى الداللة = ) 2درجة الحرية = )   (0.12)    =2األسرة الليبية قيمة كا

ً عند مستوى معنوية المتغ عليه تم رفض الفرض البديل وقبول الفرض   0.05يرين   وهذه القيمة غير دالة إحصائيا

 الصفري .

% من المبحوثات يتميزن بمستوى تعليمي 75% ونسبة 79ومن خالل عرض النسب بالجدول نالحظ أن نسبة  

الليبية بالرغم من دخولها مجال التعليم وحصولها على عالي ، وهذا يدل كما أجابن المبحوثات على أن المرأة في األسرة 

مستوى تعليمي مرتفع لم يأثر على الدور االجتماعي والنفسي الذي تقدمه ألفراد أسرتها .بل هذا المستوى يساعد األسرة 

 مادياً ومواجهة مشكالت الحياة . وتدعيم الروابط النفسية داخل األسرة .

التي من نتائجها أن المستوى التعليمي ساعد على  ( 2017عاد محمد غميض أنويجي ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )س

 رفع مكانة المرأة داخل األسرة ، ومساهمة المرأة في الدخل المادي لألسرة .

التي تؤكد نتائجها أن للمرأة دور كبير في تقديم الدعم   ( 2002وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )مليكة الحاج يوسف ، 

 فسي ألبنائها ، وتقويتهم لمواجهة مشكالت الحياة وعدم االستسالم لها ، وعدم الدخول في حاالت من االكتئاب واالحباط .الن

 

 والدور االجتماعي والنفسي للمرأة في األسرة الليبية  ( يوضح العالقة بين عدد أفراد أسرة  المبحوثات8جدول رقم )

               

 الموقف

 المؤهل العلمي 

 المجموع ال أحياناً  نعم

2 – 4 

 3 0 1 2 العدد

% 
67.0)

) 

33.0)

) 

0.0)

) 
100  % 

4 – 6 

 6 0 2 4 العدد

% 
67.0)

) 

33.0)

) 

0.0)

) 
100  % 

6 – 8 

 12 0 2 10 العدد

% 
(83.0

) 

17.0)

) 

0.0)

) 
100% 

8 – 

 فأكثر

 9 0 4 5 العدد

% 
(56.0

) 

44.0)

) 

0.0)

) 
0.0  % 

المجمو

 ع

 30 0 8 22 العدد

% 73% %27 
%0.

0 
%100   

 

 (  0.05(  مستوى الداللة = ) 2درجة الحرية = )   (0.10)    =2قيمة كا

 

( الذي يوضح العالقة بين متغير عدد أفراد أسر المبحوثات ودور المرأة االجتماعي 7يوضح الجدول رقم ) 

( إلى عدم وجود عالقة  0.05(  مستوى الداللة = ) 2درجة الحرية = )   (0.10)    =2والنفسي في األسرة الليبية قيمة كا
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ً عند مستوى معنوية  عليه تم رفض الفرض البديل وقبول الفرض   0.05بين المتغيرين   وهذه القيمة غير دالة إحصائيا

 الصفري .

( فرداً أن 8-6ن )% من المبحوثات التي تتكون أسرهن م83ومن خالل عرض النسب بالجدول نالحظ أن نسبة  

% أي أكثر من نصف العينة من المبحوثات التي تتكون أسرهن 56للمرأة دور اجتماعي ونفسي مهم داخل األسرة، ونسبة 

أفراد فأكثر (أن للمرأة دور فعال داخل األسرة الليبية بجانبيه االجتماعي ونفسي ، ويمكن تفسير ذلك بأن مهما كان  8من ) 

اً فإن المرأة تقوم بدوراً اجتماعياً ونفسياً يتمثل في رعاية أفراد األسرة واستمرارها وتماسكها ، وتقديم عدد أفراد األسرة كبير

 الرعاية النفسية المتمثلة في العطف والحنان واحترام الذات .

والتي تفسر الدور الذي تقوم به المرأة بأنه جزء من النظام األُسري وتتفق هذه النتيجة أيضاً مع )نظرية البنائية الوظيفية( 

الذي يعد من أهم أنظمة المجتمع ؛ حيث تقوم فيها بدور مهم من جميع النواحي ، وخاصة االجتماعية والنفسية فهي تقدم 

 .الدعم االجتماعي والنفسي لجميع أفراد أسرتها 

 نتائج الدراسة:

%( من حجم عينة الدراسة تليها الفئة العمرية 50( سنة بلغت نسبة )30-25أن الفئة العمرية )أظهرت نتائج الدراسة ب -1

%( أما أقل نسبة فقد  13( سنة حيث بلغت نسبتها )40-35%( ؛ تليها الفئة العمرية ) 30( سنة حيث بلغت نسبتها )30-35)

 %( . 2فأكثر( سنة  وهي)  40مثلتها الفئة العمرية )

%( ؛  تليها فئة المتزوجات التي مثلت  43ائج الدراسة أن نسبة غير المتزوجات بعينة الدراسة مثلت )أتضح من نت -2

 %( أكثر من نصف العينة( ؛ بينما لم تمثل فئتي المطلقات واألرامل أي نسبة في مجتمع الدراسة .57)

دبلوم عاًل ، وإن نسبة اللواتي يحملن %(.من المبحوثات في عينة الدراسة يحملن 63أشارت نتائج الدراسة أن نسب ) -3

%( ، 10%(  ؛ أما ؟أقل نسبة سجلتها نسبة المبحوثات اللواتي يحملن دبلوماً متوسطاً وكانت )27درجة الماجستير كانت )

 أما المؤهل العلمي الدكتوراة لم تكن له أي نسبة في عينة الدراسة .

%( من حجم عينة 40( أفراد بلغت نسبة )8-6تي تتكون أسرهن من )تبيّن من نتائج الدراسة أن نسب أن نسبة اللوا - 4

%( أما  20( أفراد  حيث بلغت نسبتها )8-6%( ؛ تليها الفئة ) 30فأكثر( ؛ حيث بلغت نسبتها ) - 8الدراسة ؛ تليها فئة  )

 %( . 10(  أفراد وهي) 4-2أقل نسبة فقد مثلتها الفئة )

    =2قة بين عمر المبحوثات ودور المرأة االجتماعي والنفسي في األسرة الليبية قيمة كاتبين من نتائج الدراسة أن  العال -5

( إلى عدم وجود عالقة بين المتغيرين ، ومن خالل عرض النيب  0.05(  مستوى الداللة = ) 2درجة الحرية = )   (0.12)

لدور االجتماعي والنفسي الذي تقوم به المرأة يتضح بأن أفراد العينة على اختالف أعمارهن إال إنهن يتفقن على أهمية ا

 داخل األسرة الليبية .

أوضحت نتائج الدراسة أن العالقة بين الحالة االجتماعية للمبحوثات ودور المرأة االجتماعي والنفسي في األسرة الليبية  -6

د عالقة بين المتغيرين  ، و ( إلى عدم وجو 0.05(  مستوى الداللة = ) 2درجة الحرية = )   (0.11)    =2قيمة كا

ً إال أن دورها االجتماعي والنفسي كبير وفعال في  اوضحت النسب بأن على الرغم من اختالف وضع المرأة اجتماعيا

 األسرة .

كشفت نتائج الدراسة أن العالقة بين المؤهل العلمي للمبحوثات ودور المرأة االجتماعي والنفسي في األسرة الليبية قيمة  -7

( إلى عدم وجود عالقة بين المتغيرين   وبينت النسب  0.05(  مستوى الداللة = ) 2درجة الحرية = )   (0.13)    =2كا

 أن للمرأة دور كبير في األسرة فهي دخلت مجال التعليم وحصلت على مكانة كبيرة فيه من أجل دعم دورها في األسرة .

أفراد أسر المبحوثات ودور المرأة االجتماعي والنفسي في األسرة الليبية  تشير نتائج الدراسة أن العالقة بين متغير عدد -8

( إلى عدم وجود عالقة بين المتغيرين   ، وبينت  0.05(  مستوى الداللة = ) 2درجة الحرية = )   (0.10)    =2قيمة كا

 .ر االجتماعي والنفسي داخل األسرةالنسب أن مهما كان عدد أفراد األسرة كبير فأنه ال يشكل عائق أمام المرأة في القيام بدو

 الخاتمة:

األشكال عن الكيان المجتمعي، وقد لعبت دوراً مهماً في مختلف العصور  المرأة هي جزء ال يتجزأ وال ينفصل بأي شكل من

وساعدت على وضع قوانين وسياسات شعوب ودول ، وقد خلق هللا سبحانه وتعالى األنثى والذكر حتى يكتمل النظام الكوني 

 وينضبط، ألن كل منهم يكمل اآلخر .

ً ال يمكن االستغناء عنه ف ي األسرة ، وتعد األسرة لبنة المجتمع الصغيرة والتي تسهم في بنائه ، و تؤدّي المرأة دوراً مهما

ومن أهم األدوار االجتماعية والنفسية التي تقوم بها المرأة هي رعاية األبناء وتربيتهم التربية الصالحة وتقوم بالمحافظة 

ة ؛ كما أنها تقوم بتقديم الدعم العاطفي على تماسك األسرة واستقرارها من خالل إشباع الجو األسري بالمحبة والود والعاطف

لألسرة بما تمتلكه من عاطفة وحب وحنان تجاه جميع أفراد أسرتها ، وتعمل أيضاً على تعزيز دور زوجها من خالل تقدير 

 دوره واحترام مكانته في األسرة ، وهذا ما ظهر جلياً من خالل نتائج هذه الدراسة .

 المراجع:

، درجة مساهمة المرأة الفلسطينية في التنمية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا   2010مد  ، حسن تيم، ابتهاج مح  -1

 .  9ط(بنابلس ، فلسطين: جامعة النجاح الوطنية ، ص   -في جامعة النجاح الوطنية ، )ب 

ريخية علي تكوين الهوية  ، ، المرأة الليبية ونسج الهوية دراسة في أثر التحوالت التا 2009،   أم العز علي الفارسي - 2

 . 18جامعة بنغازي ، ص  -بنغازي ، كلية االقتصاد 
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 اتجاهات المرأة نحو األحداث الجارية ودورها في المشاركة السياسية

 في إطار نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم     

Women's attitudes towards current events and their role in political participation 

      Within the framework of the theory of media dependence 
 د: عبد المولى ضو الصغير1، د: راضية محمد المعدانــــــــــي2 

 1جامعة الزيتونة، ليبيا

 2 جامعة جفارة، ليبيا

Dr: Abdel Mawla Daou Al-Saghir1, Dr: Radhia Mohammed Al-Maadani2 
 1 Al-Zaytoonah University, Libya 

2  Jafara University, Libya 

 

 :الملخص

 البرامج خالل من يقدم وما الجارية واألحداث القضايا حيال المرأة اتجاهات على الضوء إلقاء إلى الدراسة هذه تهدف

 المشاركة جق ممارسة في دوافع من تثيره وما والدولي المحلى العام الرأي اهتمام محل أضحت التي السياق ذا في الحوارية

 وتعقد لتشابك ربما والغموض التعتيم يكتنفها الزال القضايا معظم معالجة باعتبار القادمة، االنتخابات السيما السياسية

 السياسية المشاركة نحو بالمرأة الدفع في األحداث تلك دور على للوقوف الظاهرة هذه بدراسة االهتمام جاء لذلك. متغيراتها

  .مفردة( 54) قوامها عمدية عينة على الوصفي المنهج باستخدام عدمه، من

 .السياسية المشاركة الجارية، األحداث المرأة، االتجاهات، :المفتاحية الكلمات 

Abstract: 

This study aims to shed light on women’s attitudes towards current issues and events and 

what is presented through talk shows in this context, which have become the focus of local 

and international public opinion, and the motives, they raise in exercising the right of political 

participation, especially the upcoming elections, given that most issues are still shrouded in 

them. Opacity and ambiguity may intertwine and complicate its variables. Therefore, the 

interest in studying this phenomenon came to determine the role of those events in pushing 

women towards political participation or not, using the descriptive approach on a deliberate 

sample of (54) individuals. 

 Keywords: Trends, women, current events, political participation. 

 

 المقدمة

لقد تزايدت األحداث والقضايا في المشهد الليبي حتى أصبحت عنصر أساسي ضمن أولويات أجندة  الفضائيات الليبية 

،سواء ضمن إعداد برامج كاملة أو تشكل محاور أساسية في برامج أخرى، ولما كانت تلك القضايا تعكس الواقع ،فإن 

( التي تُعد Talk showsعقدها وتشابك متغيراتها وضعف مستوى المعالجات أدت إلى توظيف قالب البرامج الحوارية )ت

بمثابة منتديات يستكشف من خاللها المجتمع مفاهيم حول مختلف الموضوعات  وتضعه في صورة المشاركة المجتمعية،  

غيرها، ومن ثم أصبحت هذه البرامج مصدرا مهماً الكتساب حيث يتم تناول أحدث الموضوعات والقضايا االجتماعية و

 المعلومات وإثارة النقاش حولها.

وبالرغم من قوة هذه البرامج في إذكاء الرأى العام وصياغة التعبير وتكوين االتجاهات، إال أن هذه القوة قد أدت إلى تأثير 

الد  أو برنامج نعمان على سبيل المثال تلقى إقباال كبيرا من سلبي في االتجاه المعاكس. وما نلمسه من برامج مثل برنامج الب

المتابعين، ومن خالل دوام متابعة مشاكل المجتمع والسلبيات المتفاقمة مع عدم وجود الحلول لمعالجتها، وأحيانا وجود 

كل شئ  وترسيخ  أشخاص غير مؤهلين لحمل أمانة الكلمة؛فإن ذلك قد يؤدى بنفسية المتلقي إلى السخط واإلحباط تجاه

 االعتقاد بأن كل ماهو سيئ متوقع حدوثه.مما قد ينتج اتجاهات وسلوك سلبيه عن المشاركة المجتمعية بوجه عام.

: يمر مجتمعنا الليبي بفترات التحول االقتصادي و االجتماعي و السياسي، وقد اقترن هذا التحـول بشكل موضوع الدراسة

حيث االعتماد الكبير على االنتشار الكبير لوسائل هات النفسية لدى عامة األفراد أو بآخر بتغيرات جوهرية في االتجا

وفي  (1)اإلعالم، وتناول قضايا األحداث الجارية وفق أجندة مختلفة الرؤية وأساليب التناول وفقاً ألجندة و أهداف كل منها.

السلطات التشريعية والتنفيذية، وإثارة اإلحباط  ضوء االنتقادات الموجهة التي يدور في معظمها حول التركيز على سلبيات

                                                           

ة وعالقتها بمستوى المعرفة السياسية للمرأة، رسالة دكتوراه، غير ( عبد المولى ضو الصغير، مشاهدة الفضائيات الليبي1)

  2،ص2017منشورة جامعة الزقازيق ،كلية اآلداب، قسم اإلعالم  ،
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لدى المشاهد من خالل استخدام أساليب اإلثارة وإبراز جوانب الفساد واإلهمال وتفاصيل األحداث والتشكيك في كل ما هو 

 ة" وبذلك تبلورت مشكلة الدراسة في"اتجاهات المرأة نحو األحداث الجارية ودورها في المشاركة السياسي (2)مؤسسي.

 

 الدراسات السابقة:

حول دور البرامج الحوارية في القنوات الفضائية الليبية في تعزيز المصالحة  (3)(2018دراسة:أحمد عبد السالم السني)-1

التعرف على البرامج الحوارية ودرجة تأثيرها على المتلقي، باستخدام منهج المسح على عينة ، سعت الدراسة إلى الوطنية

ما تتطرق للمصالحة ، وهى نادرا دة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: انخفاض نسبة المشاهدةمفر 120قوامها 

 .الوطنية،وجاء مستوى الثقة ضعيف فيما يقدم من برامج

المعالجة اإلعالمية لقضايا الشأن الليبي في القنوات الفضائية الليبية ( حول  4)(2018) هللا محمد إطبيقة دراسة: عبد -2

وتوصلت الدراسة إلى عدة ، المعالجة اإلعالمية لقضايا الشأن الليبي. حيث سعت الدراسة إلى محاولة التعرف على لخاصةا

ً بالعرض والتحليل، وجاءت موضوعات  نتائج أهمها: جاءت الموضوعات واألحداث السياسية أكثر الموضوعات اهتماما

 .المصالحة الوطنية أكثر القضايا تناوالً 

(بعنوان اتجاهات المرأة نحو المشاركة السياسية في ضوء بعض المتغيرات 5)( 2016الزهرة باعمر)دراسة:-3

وقد استخدم المنهج الوصفي، .الديموغرافية ،حيث سعت الدراسة إلى معرفة طبيعة اتجاهات المرأة نحو المشاركة السياسية

: جاءت االتجاهات العامة للعينة متباينة نحو المشاركة مفردة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 500من تكونت العينة

 السياسية وفقاً للمتغيرات الديموغرافية.

( حول دور المواقع االجتماعية في تنمية الوعى السياسي واالتجاهات نحو 6) (2016دراسة: ايمان السيد جمعه )-4

دفت الدراسة بحث العالقة بين كثافة التعرض األحداث الجارية لدى الشباب المصري المغترب بالدول العربية. واسته

 500للمواقع االجتماعية وتنمية الوعى السياسي واالتجاهات نحو األحداث الجارية، وطبقت الدراسة على عينة قوامها )

مفردة( وكانت أهم النتائج :جاء الفيس بوك في مقدمة المواقع االجتماعية ويعتمدون عليه كمصدر من مصادر المعلومات 

 ول األحداث الجارية.ح

( عن اتجاهات الجمهور الليبي نحو دور البرامج الحوارية في معالجة ثورة 7)(2014دراسة: فائزة حمد سعد الفارسي،)-5

فبراير. هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الجمهور الليبي نحو ما يقدم من قضايا وأحداث في البرامج، على  17

مفردة وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:  تتناول األحداث الجارية بطريقة  450ها عينة عشوائية طبقية قوام

موضوعية، وتمكن المشاهد من التنبؤ بالتبعات المستقبلية غير أنها لم تتسم بالحيادية في عرض القضايا، وأنها ال تسهم في 

 لقضايا واألحداث الساخنة. تعزيز الحوار االجتماعي مع توظيف أساليب اإلثارة في طريقة التناول

(حول مواقع الشبكات االجتماعية وعالقتها بتشكيل الرأي العام نحو القضايا 8) (2014دراسة شيما حسين العزب،)-6

السياسية،سعت الدراسة إلى التعرف على آليات تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو القضايا السياسية، وذلك بالتطبيق على 

ت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: تأرجح عينة الدراسة بين االتجاه االيجابي واالتجاه المحايد نحو ابرز القضايا، وتوصل

 دور مواقع التواصل االجتماعي في تحريك الوضع السياسي.

                                                           

 www;//museum.tv/eotvsection.css'tvpe=text/css(2  ) 

يز المصالحة الوطنية،مجلة دور البرامج الحوارية في القنوات الفضائية الليبية في تعز ،احمد عبد السالم السني(  3)

 2021،مارس 17العدد  -ليبيا -أبحاث،كلية اآلداب :جامعة سرت

مجلة أبحاث،كلية ، لمعالجة اإلعالمية لقضايا الشأن الليبي في القنوات الفضائية الليبية  والخاصة، اعبد هللا محمد إطبيقة( 4)

 .2021،مارس 17العدد  -ليبيا -اآلداب :جامعة سرت

اتجاهات المرأة نحو المشاركة السياسية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية، جامعة قاصدي مرباح  باعمر، ( الزهرة5)

 .  2016، ديسمبر 27مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،العددورقلة الجزائر، 

و األحداث الجارية لدى إيمان السيد جمعه، حول دور المواقع االجتماعية في تنمية الوعى السياسي واالتجاهات نح( 6)

 2018،مجلة بحوث اإلعالم، كلية اإلعالم:جامعة القاهرة،عدد خاص،مايو الشباب المصريين المغتربين بالدول العربية

فبراير، رسالة  17فائزة حمد سعد الفارسي، اتجاهات الجمهور الليبي نحو دور البرامج الحوارية في معالجة ثورة  (7)

 2014شعبة اإلعالم  ، -قسم االجتماع -معة اإلسكندرية، كلية اآلدابماجستير غير منشورة، جا

( شيما حسين العزب، مواقع الشبكات االجتماعية وعالقتها بتشكيل الراي العام نحو القضايا السياسية، رسالة دكتوراه 8)

 2014غير منشورة،جامعة حلوان:كلية اآلداب، قسم اإلعالم ،
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حول دور البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية في تشكيل اتجاهات  (9)(2012دراسة: طارق محمد إبراهيم محمد،)-7

المصري نحو قضايا اإلصالح السياسي.حيث سعت الدراسة إلى معرفة دور البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية  الجمهور

مفردة  500وطبقت الدراسة على عينة قوامها في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو قضايا اإلصالح السياسي 

رية عالية جداً،وجاءت أهم القضايا التي يهتم بها الجمهور وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها: جاءت كثافة مشاهدة البرامج الحوا

القضايا السياسية، وكانت أهم أسباب ودوافع المشاهدة هو الحصول على معلومات حول القضايا السياسية واإلصالح 

 .السياسي

قتها باتجاهات الرأي ( حول التغطية التلفزيونية للقضايا اللبنانية السياسية وعال10()2012دراسة: مايا أحمد البيضا )-8

العام اللبناني، هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل التغطية الخبرية في نشرات األخبار المقدمة في الفضائيات اللبنانية باختالف 

أيدلوجياتها،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وجود اختالف في المعالجة اإلخبارية لقنوات الدراسة حيث جاءت 

ت االتجاه المحايد في الترتيب األول تليها األخبار ذات االتجاه السلبي وأخيرا جاءت األخبار ذات الطابع االيجابي األخبار ذا

 في الترتيب الثالث.

حول البرامج الحوارية في إطار بناء السالم، هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى  Ross Howard (2011)(11)دراسة: -9

ها في إثراء الصراع،  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن مشاهدة البرامج الحوارية دور البرامج الحوارية وإسهام

تؤثر في نوع المعلومات التي تصل للجمهور، وتحدد أولويات الجمهور واهتماماته، وتحفز المشاهد من خالل أساليب 

 لقضية محل التناول.اإلثارة، وأن األفراد األكثر تعليما أقل تأثرا بالمعلومات عن الحدث أو ا

عن دور التلفزيون في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو أزمات التنمية السياسية (12) (2011دراسة:سارة محمود السيد)-10

في مصر، سعت الدراسة إلى محاولة التعرف على دور التلفزيون في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو أزمات التنمية 

( مفردة وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها: 400المنهج الوصفي على عينة عنقودية قوامها )السياسية في مصر، باستخدام 

جاء دور التلفزيون محدود في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو أزمات التنمية السياسية في مصر، تفضيل الجمهور لمتابعة 

 األعمال الدرامية عن البرامج السياسية.

حول المسئولية االجتماعية للبرامج الحوارية التلفزيونية اليومية في تناول (13)(2009)دراسة: أمال حسن الغزاوى،-11

األداء الحكومي. هدفت الدراسة إلى التعرف على المسئولية االجتماعية للبرامج الحوارية المختلفة وإظهارها لألداء 

م اختالف االتجاهات بين مضامين البرامج الحكومي تجاه القضايا المختلفة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: رغ

وفقاً لنوع ملكية القنوات إال أنها تنتقد األداء الحكومي، تصدر االنتقادات معيار السلبية ثم الفساد اإلداري والمالي ثم استغالل 

 السلطة.

ومستوى اإلحباط عن العالقة بين التعرض للبرامج الحوارية حول األحداث الجارية  (14)(2009دراسة: نشوى عقل)-12

االجتماعي. هدفت الدراسة إلى استكشاف العالقة بشكل متبادل حول معالجة البرامج الحوارية لسلبيات المجتمع تمثل عامال 

جذرياً في إثارة اإلحباط لدى المشاهد أم إن البرامج تعكس حالة من  الموجود بالفعل في المجتمع على عينة عشوائية طبقية 

وتجسد ذلك في  –وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: ارتفاع مستوى اإلحباط  االجتماعي  مفردة. 410قوامها 

 متابعة البرامج الحوارية تشكل متنفس عن إحباط المجتمع. -اإلحساس بأزمة الضمير وانعدام الثقة في األداء المؤسسي

                                                           

ر البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو قضايا (طارق محمد إبراهيم محمد، دو9)

 .2012اإلصالح السياسي ، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة األزهر:كلية اإلعالم،قسم اإلذاعة والتلفزيون،  

ا باتجاهات الرأي العام اللبناني نحوها، رسالة ( مايا احمد البيضاء، التغطية التلفزيونية للقضايا اللبنانية السياسية وعالقته10)

 2012دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة:كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتلفزيون، 

building-Ross Howard, Manual talk shows as part of peace(11 ) 

www.radiopeaceafrica.org,rch for common Ground Radio for Peace building, Africa and 

Francis Rolt 

( سارة محمود السيد، دور التلفزيون في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو أزمات التنمية السياسية في مصر، رسالة 12)

 2011ماجستير غير منشورة،جامعة القاهرة،كلية اإلعالم،قسم اإلذاعة والتلفزيون، 

أمال حسن الغزاوى، المسئولية االجتماعية للبرامج الحوارية التلفزيونية اليومية في تناول األداء الحكومي، المجلة  (13)

 2009يوليو، -، يناير3العدد  -المصرية لبحوث الرأي العام، المجلد التاسع

http://www.arabjournalists.org/article.php?id=935 

ن التعرض للبرامج الحوارية حول األحداث الجارية ومستوى اإلحباط االجتماعي، المجلة ( نشوى عقل، العالقة بي14)

  .2009، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم،4المصرية لبحوث الرأي العام العدد

133

http://www.radiopeaceafrica.org,rch/


 

 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

لتعرض للبرامج الحوارية في الفضائيات العربية العالقة بين مستويات ا عن (15)(2009دراسة: نهى عاطف العبد،) -13

ومستويات معرفة الرأي العام لقضايا اإلصالح السياسي في مصر. هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الرأي 

 400العام المصري على البرامج الحوارية واستقاء المعلومات حول اإلصالح السياسي، وذلك على عينة عمدية قوامها 

لم تتأثر عالقة  -وجاءت أهم النتائج: وجود عالقة ارتباطيه دالة بين مشاهدة البرامج الحوارية ودوافع االعتماد مفردة

 التعرض للبرامج الحوارية والمعرفة بقضايا اإلصالح السياسي.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 ساهمت في صياغة المشكلة البحثية لهذه الدراسة.-

ظرية الدراسة، وتحديد نوع العينة، واالستعانة بنتائج الدراسات السابقة في تحديد طبيعة بعض األسئلة في تحديد الن - 

  صحيفة االستقصاء.

 

 : أهمية الدراسة

توفر الدراسة بيانات ومعلومات عن مدى تعرض المرأة للبرامج التي تتناول القضايا واألحداث، ومعرفة أهم المصادر -

 جمهور الدراسة في الحصول على المعلومات المرتبطة بالقضايا والمسائل الحيوية.التي يعتمد عليها 

 مواكبة االهتمام الدولي والمحلي المتزايد بقضايا المرأة وتمكينها من تفعيل حقوقها المشروعة.   -

 أهداف الدراسة:

 اسية*معرفة دور األحداث الجارية وتأثيرها على الدفع بالمرأة باتجاه المشاركة السي

 *التعرف على طبيعة اتجاهات المرأة نحو معالجة قضايا وأحداث المجتمع حسب بعض المتغيرات الديموغرافية

 :تساؤالت الدراسة

ما طبيعة اتجاهات المرأة نحو األحداث والقضايا الجارية نتيجة عدم االستقرار السياسي، ودور ذلك على المشـاركة 

القضايا واألحداث  المرأة نحولمتغيـرات الديموغرافية؟ ونتوقع أن تكون طبيعة اتجاهات السياسـية لديها، مع اعتبار بعـض ا

 الجارية وعدم االستقرار يكون له دور سلبي تجاه المشاركة السياسية.

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، التي ال تقتصر على مجرد الوصف بل تتعدى ذلك إلى محاولة نوع الدراسة: 

 وإيجاد العالقة بين بعض المتغيرات. التفسير 

اتجاهات األفراد نحو األحداث والقضايا  الواقع علىالتعرف على أألثر تم استخدام المنهج الوصفي بهدف منهج الدراسة: 

 الجارية ذات العالقة بالشأن المحلي.

ة العشوائية الطبقية بأسلوب التوزيع العين يمثل مجتمع هذه الدراسة المرأة الليبية، وتم استخداممجتمع وعينة الدراسة: 

 ترهونة. -طرابلس -( مفردة من مدينتي 60المتساوي على عينه قوامها )

كأداة لجمع بيانات ومعلومات الدراسة ، وذلك من خالل توجيه أسئلة تم اعتماد صحيفة االستبيان أدوات جمع البيانات: 

 ت وتحقق أهداف الدراسة.محددة، بما يُمكن من التعرف على إثبات صحة التساؤال

 مفاهيم الدراسة:

 يقصد بها المحرك والدافع األساس لسلوك الشخص اتجاه موقف ما إما لفظاً أو فعالً. االتجاهات:

 الليبية التي تشاهد البرامج الحوارية ويحق لها المشاركة السياسية. بها المرأةعني أ المـــــــــــــــــــرأة: 

د بها كافة األحداث االيجابية والسلبية التي مّرت بالمشهد الليبي، سواء كانت بالداخل أو من مصادر يقص األحداث الجارية: 

 خارجية تنعكس على اتجاهات الرأي العام المحلي.

 .الرئيس وانتخاب البرلمانية  -: يقصد بها مشاركة المرأة في االنتخابات القادمة المشاركة السياسية

                                                           

العالقة بين مستويات التعرض للبرامج الحوارية في الفضائيات العربية ومستويات معرفة الرأي  ،نهى عاطف العبد( 15)

المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر" اإلعالم  واإلصالح"، جامعة القاهرة، كلية  عام لقضايا اإلصالح السياسي في مصرال

 .2009اإلعالم،
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تستمد هذه الدراسة إطارها النظري من نظرية االعتماد لقدرتها على تفسير الظواهر االجتماعية  اإلطار النظري والمعرفي:

وفى ظل األزمات الراهنة وتعقد البيئة االجتماعية التي يعيشها المجتمع الليبي وما أفرزته  (19)في عالقتها بوسائل اإلعالم،

يعتمد عليه الجمهور في استيفاء المعلومات عن القضايا األحداث من ظواهر، تجعل من وسائل اإلعالم المصدر الذي 

واألحداث الجارية  في المشهد الليبي، حيث تكمن قوة وسائل اإلعالم في سيطرتها على مصادر المعلومات التي  يعتمد 

ألحداث وفي ظل معايشة المجتمع الليبي لجملة األزمات وا، (16)األفراد  والمنظمات والمجتمع عليها لتحقيق أهدافهم.

المتنوعة والمتالحقة ، يزداد االهتمام لدى أفراد المجتمع بالرغبة في التعرف على كل ما هو جديد من األخبار ذات العالقة 

بالشأن  الداخلي، مما يؤكد توقع أن  يزداد اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم السيما البرامج الحوارية لما تتميز به من 

ث والقضايا، ومن خالل هذا اإلطار يمكن معرفة مدى اعتماد الجمهور وتأثيرات االعتماد خصائص في تناول األحدا

المحتملة على مستوى السلوك االجتماعي نحو مستقبل النظام السياسي نتيجة العالقة السببية بين المشاهدة والسلوك على 

 (17)الرغم من صعوبة إثبات دقيق للعالقة بين السبب واألثر.

 أسس النظرية:

 هناك أهدافا لألفراد يسعون إلى تحقيقها من خالل الحصول على المعلومات التي توفرها المصادر المختلفة.-1

 اعتبار نظام وسائل اإلعالم نظام معلومات يسيطر على مصادر تحقيق األهداف  الخاصة باألفراد. -2

المعلومات التي يحتاج األفراد إلى معرفتها، تتحكم وسائل اإلعالم في ثالثة أنواع من مصادر المعلومات وهي: جمع  -3

وتقع فروض هذه النظرية  (18)وتنسيق المعلومات إلخراجها بالصورة المناسبة، وتقديم المعلومات إلى جمهور غير محدد.

  في النقاط األساسية التالية:

لى مصادر معلومات وأخبار وسائل توثر درجة استقرار النظام االجتماعي وتوازنه العام على زيادة االعتماد أو قلته ع-1

 اإلعالم، وكلما زادت درجة االستقرار االجتماعي قل اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم والعكس.

تزداد درجة االعتماد على وسائل اإلعالم المحلية في حالة قلة وسائل اإلعالم األخرى، ويقل االعتماد عليها في حالة  -2

 صول على المعلومات.وجود وسائل أعالم بديلة للح

توثر أشكال االختالفات بين القطاعات والمستويات الجماهيرية المختلفة على االختالف في درجة االعتماد على وسائل -3

 (19)اإلعالم.

توضح رؤية الباحثين مجموعة من اآلثار التى تحدث نتيجة اعتماد األفراد  على وسائل تأثيرات االعتماد على نظم اإلعالم: 

م وتوضح هذه الرؤية في ذات الوقت األهداف  الخاصة بالمتلقيين من االعتماد على هذه الوسائل وتعكس العالقة بين اإلعال

 (20)درجة االعتماد واتجاهات التغير في المعرفة أو الشعور أو السلوك باعتبارها مجاالت التأثير الناتج عن هذا االعتماد.

لغموض حول األحداث أو القضايا وتقديم المعلومات التى تحدد التفسير الصحيح وتشمل كشف ا التأثيرات المعرفية أوالً:

تجاهها بما يُمّكن األفراد  من تكوين االتجاهات الصحيحة نحو القضايا الجدلية المثارة في المجتمع إضافة إلى أن  اإلعالم 

 وحة في المجتمع،يلعب دور كبير في ترتيب أولويات المتلقيين تجاه القضايا والموضوعات المطر

في الفتور العاطفي أو الالمباالة الناتج عن ارتفاع مستوى مشاهدة العنف في وسائل اإلعالم  : تتمثلالوجدانيةثانياً: اآلثار 

يؤدى بالمتلقي إلى الشعور بالتبلد وعدم الرغبة في تقديم المساعدة لآلخرين، إضافة إلى ذلك أثار الخوف والقلق، فمن خالل 

األعالم من معلومات يساهم في رفع الروح المعنوية أو يساهم في حالة اإلحباط االجتماعي أو يزيد من حالة شعور ما يقدمه 

 االجتماعي.   األفراد باالغتراب

، فحالة التنشيط تمكن الفرد من والوجدانيةالنهائي للتأثيرات المعرفية  السلوكية النتاجتمثل اآلثار  ثالثاً: اآلثار السلوكية:

والمشاعر والتي تم تطويرها من خالل وسائل  األفراد بالمعرفةمشاركة في معالجة المشاكل نتيجة التجاهات تكونت لدى ال

إلى تجنب القيام بفعل ما، وهذا النوع من اآلثار السلوكية  األفراد تشيراإلعالم، وعلى العكس من ذلك فإن حالة الخمول لدى 

 وهو المقصود باالمتناع عن الفعل.

 

 

                                                           

( ملفين.ل..ديفلير، ساندرا بول. روكيتش: نظريات وسائل اإلعالم، ترجمة كمال عبد الرؤوف، القاهرة، الدار الدولية 16)

 .416،ص 1993للنشر والتوزيع،  

، ص 1998حسن عماد مكاوي و ليلى حسين السيد، االتصال ونظرياته المعاصرة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية ،  )17)

396 

 329 -320( حسن عماد مكاوي و ليلى حسين السيد، مرجع سابق، ص ص18)

 429 -425(ملفين.ل..ديفلير، ساندرا بول. روكيتش: مرجع سابق، ص. ص  19)

 305 -297،ص ص 2010،القاهرة، عالم الكتب، 3الحميد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، ط محمد عبد  )20)
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 اإلطار المعرفي: االتجاهـات.

تمثل االتجاهات محور كثير من الدراسات التي تتعلق بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ألهميتها في مفهوم االتجاهـات:  

تفسير ما يمر به الفرد من مواقف، خاصة وأن االتجاهات لها دور كبير في توجيه سلوك الفرد، وتعتبر بمثابة المحرك 

ساس للسلوك اتجاه موقف ما إما لفظاً أو فعالً ، وما أن يصل تأثير االتجاه إلى درجة القبول، وتبنى أحكام معينة، والدافع األ

ويالحظ أن  (21)تتحول تلك االتجاهات إلى التأثير في السلوك، ومن ثم دفعه في وجهات متسقة مع محتوى تلك االتجاهات.

عية بفعل األسرة والمدرسة والمؤسسات االجتماعية األخرى كوسائل اإلعالم و الفرد يكتسب اتجاهاته نتيجة التنشئة االجتما

الثقافة والبيئة التي يعيشها وخبرته الماضية نحو موضوع االتجاه، وقد يتغير أو يدعم أو يعتدل االتجاه نتيجة لما يكتسبه 

 ( 22خصية والظروف الموقفية.)الفرد من ثقافة ، ألن تغيير االتجاهات هو حصيلة للتفاعل الديناميكي بين الش

 منها: االتجاهات نذكرتعددت تعريفات  لقداالتجاهات: تعريف 

هي حالة وجدانية قائمة لدى الشخص أو اعتقاده فيما يتعلق بموضوع معين من حيث رفضه أو قبوله،و أن كل شخص   -

وعة اتجاهات الفرد نحو أحداث حياته يحمل نوعين من االتجاهات، وهى االتجاهات الخاصة أو الشخصية والتي تمثل مجم

الخاصة وظروفها،ثم االتجاهات العامة أو االجتماعية وهي مجموعة اتجاهات الفرد نحو الموضوعات العامة في الحياة 

   (23)االجتماعية.

نحو ذلك  االتجاه هو نتيجة أو خالصة الماضي،وهو في ذات الوقت ينبئ بالمستقبل، لما يتخذه الفرد من موقف، أو سلوك -

  (24)الموضوع، وفي ذات الوقت ال يمكن إنكار وجود محددات وراثية في السلوك اإلتجاهي.

عن طريق الثقافة، بفعل التنشئة االجتماعية التي هي عملية  االتجاهات مكتسبةومع تعدد هذه التعريفات إال أنها تلتقي في أن 

 .هذه التعريفات مجتمعه ومنإعداد الفرد للحياة في 

من خالل التعريفات السابقة يالحظ أن لالتجاهات عدة خصائص تشترك فيها،  وهى في مجملها ئص االتجاهات :خصا

مكتسبة نتيجة الخبرة الشخصية والتعلم ولها صفة االستمرار والثبات، وباعتبارها مكتسبة، فمن الممكن إبدالها،وتغيير مدى 

به مؤسسات التنشئة االجتماعية بكافة مستوياتها في تزويد األفراد باإلضافة إلى الدور الذي تقوم  (25)ثباتها وشدتها.

بالمعلومات التي تدعم أو تغير أو تعدل االتجاهات، إضافة إلى ذلك أن االتجاه موقف نفسي اجتماعي، يتميز بالتفضيل من 

( وإن 26يئاً يرى بشكل مباشر.)إذ يمكن االستدالل على ذلك من خالل سلوك الفرد تجاه الحالة وليس ش،عدمه، وأحيانا الحياد

 االتجاهات تتميز باالستقرار النسبي بغض النظر عن كونها إيجابية أو سلبية والتي تعتبر أيضا خاصية االتجاهات.

تتكون االتجاهات وتتطور نتيجة تفاعل الفرد مع عناصر البيئة التي يعيشها، بصرف النظر عن نوع  مكونات االتجاهات:

 (27أم إيجاباً، وهو دليل على نشاط الفرد وتفاعله مع محيط الحياة.)االتجاه سلباً كان 

 مكونات االتجاه:

يعد السلوك اللفظي أو الفعلي للفرد نحو الموضوع المثير استجابة لالتجاه، وبالتالي فان السلوك إشارة المكون السلوكي: -أ

 . إلى استعداد الفرد للقيام بأفعال واستجابات معينة وفقاً التجاهاته

تعتبر المشاعر والرغبات واالنفعاالت من بين أساسيات االتجاه نحو الموضوع المثير، فالمكون  المكون العاطفي:-ب

 العاطفي للفرد يبين مدي اإلقبال أو النفور.

                                                           
 112،ص1996،دار الكتب العلمية ،بيروت، 1الشيخ كامل محمد محمد عويضة، علم النفس االجتماعي،ط( 21)

 .174، ص1989، جامعة قار يونس، بنغازي ، 3سعد جالل، علم النفس االجتماعي، ط( 22)

ونس عيسى يونس العزابي، األساليب التربوية وعالقتها باتجاهات التالميذ نحو المدرسة في المجتمع الليبي، رسالة ي( 23)

 .65، ص1995دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس ،

 محمد شفيق زكي، المدخل إلى علم النفس االجتماعي،المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، -محمود فتحي عكاشة ( 24)

 122ص

 152سعد جالل ، مرجع سابق ،ص( 25)

 112، ص2003( كمال علوان الزبيدي، علم النفس االجتماعي، مؤسسة الوراق للنشر، األردن،26)

 .65، ص  2001(احمد محمد الزعبي ، أسس علم النفس االجتماعي ، دار الزهران للنشر والتوزيع ، األردن ، 27)

136



 

 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

تمثل المعرفة أحد المكونات األساسية لالتجاهات نتيجة لتزود الفرد بمعلومات ذات عالقة بموضوع المكون المعرفي: -ج

معين، من خالل مؤسسات تعليمية وتربوية ودينية تعمل على تنمية القدرات المعرفية للفرد ،إضافة إلى الخبرات التي 

تعتبر معارف مكتسبة، تشكل إطاراً عاماً التجاه الفرد، وبذلك نجد أن المكون المعرفي لالتجاه  حياته جلهاعاشها الفرد عبر 

ً المعرفي يظهر جلياً من خالل تعامل ال  (28.)فرد مع موقف ما سواء كان ايجابياً أو سلبيا

ويفسر التحديث بوجود عالقة ارتباط عالية جداً بين عدة أبعاد وهي التعليم وانتشار وسائل االتصال والتحضر والمشاركة 

لعالقة لنمو %، حينذاك تتناسب ا25السياسية، ويرى أن العالقة بين هذه األبعاد لم تتحقق ما لم توصل نسبة الحضرية إلى 

هذا  والسياسية. وفيالوسائل اإلعالمية مع الزيادة في محو األمية وتؤدى إلى المشاركة في الحياة االجتماعية واالقتصادية 

النموذج نالحظ االهتمام بأهميـة التعليم في حياة األفراد ومن ثم المجتمع لما يعكسه من آثار ذات قيمة ايجابية لعمليات 

( ، إن التعليم من بين أهم المؤشرات في العالقة بين تحقيق 29يث تتطلع المجتمعات على حٍد سوا.)التحديث والتطور ح

التنمية وتغير دور المرأة االجتماعي، فالتعليم يحقق للفرد نتائج إيجابية كالحصول على فرص العمل وزيادة درجة الوعي 

  (  30إيجابياً في نظرته إلى الحياة العائلية.)والتخلص من بعض الموروثات التقليدية، وقد تؤثر هذه النتائج 

 -تنوع االتجاهات واختالف شدتها يساعد على التمييز بين اتجاه وآخر، وأن االتجاهات تتفرع إلى: أنواع االتجاهات:

ر عن يعنى االتجاه العام االتجاه النفسي الذي يشمل كل الموضوع المنظور، بغض النظ: االتجاه العام واالتجاه النوعي-1

 كون االتجاه نحوه موجباً أو سالباً، ويتميز هذا النوع من االتجاهات باألكثر ثباتاً واستقراراً.

أما االتجاه النوعي فهو يعني بجزء معين من جزئيات الموضوع المنظور،أي عكس االتجاه العام، وهو قليل الثبات، حيث 

ن يقوى هذا االتجاه ويسود، ومن ثم يتحول إلى اتجاه عام له يمكن أن يتالشى نتيجة تكون اتجاهات نوعية أخرى، وإما أ

 صفات الثبات واالستقرار النسبي.

أو جزء  يقصد باالتجاه الفردي هو الذي يؤكده فرد من الجماعة نحو عموم الموضوع :االتجاه الفردي واالتجاه الجمعي-2

ه على بعض أفراد الجماعة، ولكن لكل منهم اتجاه معين نحو منه، وهذا االتجاه يهم الفرد دون غيره، ويعمم أحيانا هذا االتجا

ً أو درجة عمق االيجابية أو السلبية، بينما االتجاه الجمعي هو ذلك  ً أو موجبا ً من حيث االتجاه سالبا ذات الموضوع مختلفا

و الموضوع،وقد يختلف االتجاه الذي يشترك فيه عدد كبير من أفراد الجماعة، ويتميز هذه االتجاه بالجانب اإليجابي نح

 األفراد في اتجاههم االيجابي من حيث درجة أو شدة االتجاه. 

يقصد باالتجاه العلني االتجاه الذي يستطيع الفرد إعالنه دون حرج من اآلخرين ، وهو  :االتجاه العلني واالتجاه السري -3

التجاه السري هو الذي يحرص الفرد على إخفائه، وقد غالباً ما يكون متفقاً مع معايير الجماعة ونظامها االجتماعي ،بينما ا

 يميل إلى إنكاره في الظاهر، وغالباً ما يكون هذا النوع من االتجاهات غير منسجم ونظم الجماعة ومعاييرها.

. القوة والضعف تميز شدة االتجاه الذي ينعكس على سلوك الفرد وتفاعله مع اآلخرين :االتجاه القوى واالتجاه الضعيف -4

فالسلوك الذي يتصف بالقوة واالنفعال الشديد في موقف اجتماعي ما يدل على اتجاه قوي ذي درجة عالية من الشدة، وإذا 

 (31كان السلوك ضعيفاً ومتراخياً عندما يكون االتجاه ضعيف.)

جتماعية وغيرها ومن لالتجاهات العديد من الوظائف التي تيسر للفرد طريقة التعامل مع المواقف اال  وظائف االتجاهات:

 -هذه الوظائف:

يقوم هذا النوع من االتجاهات بحماية الفرد من دوافعه التي يرضاها، ومن القوى التي تهدد هذه  :وظائف الدفاع عن الذات-أ

 الذات من الخارج.

ى الجماعة التي وهى الوظائف التي يسعي من خاللها الفرد لتحقيق قيمه وأهدافه،وتكون مقبولة لد: الوظائف النفعيـة-ب

 ( 32يتعايش معها.)

 (33وهى التي تمكن الشخص من التعبير االيجابي عن قيمه وعن نوع شخصيته.): الوظائف التعبيرية-ج

                                                           

 .13، ص 2006النفس االجتماعي التطبيقي ،الدار الجامعية ،مصر ، ( عبد الرحمن محمد العيسوي،  في علم 28)

 .57،ص1980،مكتبة االنجلو المصرية،القاهرة،1( شاهيناز طلعت ، وسائل اإلعالم والتنمية االجتماعية،ط29)

، 1985لس،، المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طراب1( عمر التو مي الشيباني، التربية و التنمية الريفية،ط30)

 .34ص

 127احمد محمد الزعبي ، مرجع سابق ،ص (31)

 .153 -149( كمال علوان الزبيدي، مرجع سابق ص32)
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تدخل العديد من العوامل في تكوين اتجاهات الفرد من بينها األسرة، بفعل التنشئة االجتماعية عوامل تكوين االتجاهات: 

في تكوين العديد من االتجاهات، تتميز في معظم الحاالت باالستقرار والثبات، مدّعمة  األولى حيث تمثل حجر األساس

بالثواب، والعقاب، والخير، والشر، والصدق، والكذب . إضافة إلى وسائل اإلعالم التي تمثل وسيلة ذات أهمية، في تكوين، 

لمحيطة بالفرد،السيما اإلذاعة المرئية نتيجة لما وتنمية، وتطوير االتجاهات، من خالل ما تقدمه من معلومات عن البيئة ا

تتميز به من خصائص تمكنها بشكل مباشر في تكوين االتجاهات لألفراد، وتعتبر من بين الوسائل التي تؤدي دور كبير في 

ل تكوين أو دعم أو تعديل أو تغيير االتجاهات من خالل ما تقدمه من مواضيع، وأراء ومعلومات،وال يمكن هنا إغفا

أن الربط بين  االتصال الشخصي، الذي ال يزال يتمتع بقوته التأثيرية في تكوين وتغير وتعديل ودعم االتجاهات حيث

االتصال الشخصي، واالتصال الجماهيري، هو أفضل السبل لتغيير اآلراء واالتجاهات، أو دعمها من خالل ما يكتسبه 

 (34تشكل تكوين لالتجاهات.)األفراد من معلومات حول العديد من القضايا التي 

 :عالقة االتجاهات بالسلوك

ً وسلوكهم      ً بين اتجاهات األفراد المعبر عنها لفظيا هناك اختالف حول عالقة االتجاه بالسلوك فقد يكون هناك تناقضا

العوامل  الفعلي ويبرر ذلك أن االتجاه ليس هو العامل المحدد للسلوك دون غيره ،بل توجد عوامل أخرى مؤثرة منها

الديموغرافية التي يتخذ فيها الفرد سلوك بناء على متغير ما نحو الموضوع محل النقاش، وهذا يدل على وجود عالقة بين 

السلوك الذي يقوم به الشخص واتجاهه، ولذلك فان دراسة التغيرات الناتجة عن تنمية اتجاهات المرأة بقصد معرفة عالقة 

أن يحدث على محاور الحياة السياسية  من خالل الحراك السياسي  وأبعاد قيم المشاركة في االتجاهات بالسلوك الذي يحتمل 

 (35االنتخابات المقبلة.)

 اإلجراءات المنهجية:

تم عرض استمارة االستبيان على عدد من الخبراء في مجالي اإلعالم والسياسة لالطالع على مدى شمولية االستمارة 

( 6سة والتأكد من وضوح ودقة وصياغة األسئلة،وبعد جمع االستمارات،تم استبعاد )لموضوع وأهداف وتساؤالت الدرا

( استمارة، حيث  تم تحليل المعلومات وفق 54استمارات لمبرر عدم استكمال البيانات المطلوبة، ومن ثم تم العمل على)

 رات والنسب.إجابات عينة الدراسة عن طريق نظام المعالجات اإلحصائية من خالل الفئات والتكرا

 ثالثاً: عرض وتحليل البيانات:

 ( يوضح خصائص عينة الدراسة.1الجدول رقم )         

 % ك فئات العينة الخصائص م

 العمر 1

 %20.3 11 عام30:  أقل من 18من 

 %22.1 12 عاما40: أقل من  30من

 %29.9 16 عاما50: أقل من 40من

 %27.7 15 عاما50: أقل من 40من

 %100 54 مجمـــــــــوعال 

 المستوى التعليمي 2

 %25.9 14 متوسط أو ما يعادله

 %46.3 25 بكالوريوس -ليسانس

 %27.8 15 ماجستير أو دكتـــــــــــوراه

 %100 54 المجمــــــــــوع 

 الحالة االجتماعية 3
 %22.3 12 آنســـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 %77.7 42 ـــــةمتزوجـــــــ

 %100 54 المجمــــوع 

 %14.8 8 تعمــــــــــــــــــــل الحالة الوظيفية 4

                                                                                                                                                                                     

( الدسوقي عبده إبراهيم ، وسائل وأساليب االتصال الجماهيرية واالتجاهات االجتماعية، دار الوفاء للطباعة والنشر، 33)

 134، ص2004اإلسكندرية،

لحفيظ، القنوات الفضائية واتجاهات أئمة المساجد في ليبيا نحوها، رسالة ماجستير غير ( على العمارى سالم عبد ا34)

 .63، ص2008منشورة، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس،ليبيا، 

( مريم احمد مصطفى، التغير والتحدي في المجتمع الجديد:محاولة تقييم تجربة المجتمعات الجديدة في مصر، دار 35)

 .50، ص1989ية، اإلسكندرية، المعرفة الجامع
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 %85.2 46 ال تعمــــل

 %100 54 المجمـــــوع 

                   

 ( يوضح درجة اهتمام العينة بمتابعة برامج القضايا السياسية  2الجدول رقم )    

 % ك درجة االهتمام م

 %22.3 12 بدرجة عالية 1

 %42.5 23 بدرجة متوسطة 2

 %35.2 19 بدرجة قليلة 3

 %100 54 المجموع

( درجة اهتمام عينة الدراسة بمتابعة البرامج السياسية ذات العالقة بعرض وتناول األحداث والقضايا 2يوضح الجدول رقم )

%. ربما لتنوع القضايا واألحداث التي بات المجتمع 42.5التي يعيشها المجتمع فقد تصدرت درجة االهتمام المتوسطة  

 متعايش معها حتى أصبحت جزء من األخبار اليومية نتيجة حالة الفوضى المستمرة. 

 ( يوضح درجة اعتماد عينة الدراسة على البرامج السياسية  3الجدول رقم )                    

 كمصدر للحصول على المعلومات.                                                           

 % ك درجة االعتمـــــــــــاد م

 %53.7 29 بدرجة عالية 1

 %25.9 14 بدرجة متوسطة 2

 %20.4 11 بدرجة قليلة 3

 %100 54 المجموع

هتم بقضايا المجتمع كمصدر للحصول على ( إلى ارتفاع نسبة من يعتمدون على البرامج التي ت3تشير بيانات الجدول رقم)

وهى نسبة مرتفعة،ربما يبرر ذلك إلى مستوى الثقة والمصداقية فيما يقدم من قضايا  53.7المعلومات حيث بلغت النسبة 

 وآليات المعالجة أو إلمام الضيوف بخلفيات القضايا محل النقاش.

 لعينة لبرامج األحداث والقضايا الجارية. ( يوضح أسباب مشاهدة ا4الجدول رقم )                   

 (1)%  ك أسباب المشاهدة م

 46.3 25 تمدني بالمعلومات عن األحداث المحلية والدولية 1

 27.7 15 تعالج مختلف األحداث والقضايا الجارية 2

 64.8 35 من اهتمامي متابعة األحداث والقضايا الحالية 3

 31.4 17 تعرض مشاكل الناس بشفافية 4

 62.9 34 تجعلني أكثر اهتماما بالقضايا المحلية 5

 37 20 مقدمي البرامج على مستوى عال من األداء 6

 0.7 10 تناسب اتجاهاتي 7

 35.1 19 اقتنع بحوار الضيوف 8

 40.7 22 تعرض جميع اآلراء بحيادية 9

 72.2 39 تعالج قضايا اإلصالح بشكل عام 10

    

 ن بديل*يمكن اختيار أكثر م  

( أن أهم معايير أسباب مشاهدة برامج القضايا واألحداث الجارية من وجهة نظر المشاهدات هى: 4يتضح من الجدول رقم )

%،تليها تجعلني  64.8%، ومن اهتماماتي متابعة القضايا الحالية 72.2أن البرامج تعالج قضايا اإلصالح بشكل عام بنسبة 

%. مما يدل على أن تناول ومعالجة القضايا ذات اإلصالح العام تلعب دوراً كبيراً 62.9أكثر اهتماما بالقضايا المحلية 

ً في تحديد مدى نجاح البرنامج. وتتفق هذه النتيجة مع اهتمامات الرأي العام بمتابعة أوجه اإلصالح،كما تتفق هذه  وفارقا

اث السياسية أكثر الموضوعات اهتماماً جاءت الموضوعات واألحدحيث  36النتيجة مع نتائج دراسة: عبد هللا اطبيقة

 بالعرض والتحليل

                                                           
 ( مرجع سابق.2018عبد هللا محمد اطبيقة ) 36
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 المشاهدة.( يوضح ما تفعله المبحوثات بعد 5)الجدول رقم                  

 (1)%  ك بعد المشاهدة م

 31.4 17 أناقش موضوع البرنامج مع األصدقاء 1

 18.5 10 انقل ما شاهدته إلى الزمالء 2

 27.7 15 امج أخرىأتابع موضوع الحلقة في بر 3

 64.8 35 ابحث عن القضية في وسائل إعالمية أخرى 4

 81.4 44 اكتفي بما عرض من معلومات خالل المشاهدة 5

 0.9 05 اتصل بالقناة ألبدى لهم مالحظاتي 6

 *يمكن اختيار أكثر من بديل             

مشاهدة البرامج محل الدراسة حيث تصدرت: نسبة اكتفي الذي تقوم به المبحوثات بعد  ( الدور5رقم )توضح نتائج الجدول 

% من عينة الدراسة، تليها ابحث عن القضية في وسائل إعالم أخرى 81.4بما يتم عرضه من معلومات خالل المشاهدة 

 % .ربما للمزيد من اإللمام بموضوع القضية 64.8بنسبة 

 رص عينة الدراسة على متابعتها ( يوضح  القضايا التي تح6الجدول رقم )                  

 (1)%  ك القضايا م

 83.3 45 القضايا السياسية 1

 68.5 37 القضايا االقتصادية 2

 51.8 28 القضايا االجتماعية 3

 69.2 52 القضايا األمنية 4

 *يمكن اختيار أكثر من بديل    

% بينما جاء االهتمام 83.3بعة القضايا السياسية إلى ( إلى ارتفاع نسبة  الالتي يحرصن على متا6تشير نتائج الجدول رقم)

% وأخيرا جاء اهتمام عينة الدراسة بالقضايا االجتماعية 68.5%، ثم قضايا االقتصاد 69.2الثاني بالقضايا األمنية 

اية لهذا %، وليس بالغريب هذا االهتمام بالجانب السياسي السيما وأن الجمهور الليبي ينتظر وبفارغ الصبر وضع نه51.8

من حيث االهتمام بالحصول على معلومات حول  (37)الحال السياسي.وتتفق هذه النتيجة مع دراسة:طارق محمد ابراهيم

 القضايا السياسية واإلصالح السياسي

 ( يوضح أسباب المتابعة. 7الجدول رقم )          

 (1)%  ك أسباب المتابعة م

 96.2 52 القضايا الجاريةمعرفة ما تم التوصل إليه بشأن معالجة  1

 88.8 48 اهتمامي بالقضايا واألحداث التي تؤثر في مستقبل الوطن 2

 77.7 42 تزويد من قدرتي على مناقشة العديد من القضايا واألحداث 3

 64.8 35 معرفة طرق تناول ومعالجة األحداث والقضايا 4

 87 47 متابعة قضايا اإلصالح 5

 40.7 22 صالح بشكل جيديتم معالجة قضايا اإل 6

 27.7 15 يتم تناول ومعالجة قضايا اإلصالح السياسي بحيادية 7

 81.4 44 اهتماماتي بشؤون الوطن 8

    

 *يمكن اختيار أكثر من بديل     

شأن ( إلى أسباب متابع البرامج محل الدراسة حيث تصدرت األسباب  معرفة ما تم التوصل إليه ب7تشير نتائج الجدول رقم )

%، وجاء سبب اهتمام المبحوثات بالقضايا واألحداث التي تؤثر في 96.2معالجة القضايا والموضوعات الجارية بنسبة 

%، ثم اهتمام عينة الدراسة بمتابعة قضايا اإلصالح بنسبة 88.8مستقبل ومصلحة الوطن في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 

المناقشة والتحليل للقضايا والموضوعات محل التناول اإلعالمي. وترجع تلك % تليها تزويد المبحوثات من القدرة على 87

                                                           
 ( مرجع سابق2012طارق محمد ابراهيم ) 37
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األسباب ربما لما تلتمسه عينة الدراسة من معاناة يومية بمختلف مجاالت الحياة التي حالت دون الترفيه والتسلية و اختفاء 

 معالم الحياة الطبيعية في مختلف المدن الليبية.

 

  عينة الدراسة نحو القضايا التالية. يوضح اتجاهات( 8الجدول رقم )             

 م
 القضية أو الحدث

 

 منخفضة متوسطة عالية

 %  ك % ك % ك

 00 00 9.3 05 90.7 49 انتخاب الرئيس من الشعب 1

 0.7 4 18.5 10 77.7 42 التسجيل في منظومة االنتخابات 2

 77.7 42 22.2 12 00 00 االتفاقيات مع تركيا شرق المتوسط 3

 00 00 00 00 100 54 إخراج كافة المرتزقة من ليبيا 4

 00 00 14 08 86 46 دعم المرأة في المشاركة السياسية 5

 100 54 00 00 00 00 التأخر في اعتماد الميزانية 6

 00 00 9.3 05 90.7 49 اإلفراج عن المرتبات 7

 00 00 00 00 100 54 زيادة المرتبات لشرائح المجتمع 8

 25.9 14 29.6 16 44.5 24 حجب الثقة عن الحكومة 9

 13 07 18.5 10 68.5 37 مساهمة الحكومة في دعم الزواج  10

          

 *يمكن اختيار أكثر من بديل 

( اتجاهات عينة الدراسة نحو القضايا واألحداث الجارية التي يتم تناولها في مختلف البرامج 8تشير بيانات الجدول رقم )

االهتمام بهذا الجانب من حيث العرض والتحليل وطرح آليات المعالجة ،حيث تصدرت االتجاهات ارتياح عينة  ذات

اإلفراج عن  -زيادة المرتبات لشرائح المجتمع  -% للقضايا التالية : إخراج كافة المرتزقة من ليبيا 100الدراسة وبدرجة 

%، وعن انتخاب الرئيس 100التأخر في اعتماد الميزانية بنسبة  المرتبات. بينما جاءت االتجاهات بعدم االرتياح عن

% . وبشكل عام تشير هذه البيانات إلى وعى المرأة 90.7مباشرة من الشعب فقد جاء ت اتجاهات العينة بنسبة عالية بلغت 

تأثيرها المباشر على حياة بأهمية المشاركة المجتمعية وتأمين الحقوق التي يجب أن توفرها السلطات التشريعية والتنفيذية ل

الناس، وهذا مؤشر على أن المرأة سيكون لها دور كبير في االنتخابات القادمة للتعبير عن وعي ومعرفة بأن الوطن للجميع 

 وبالجميع.

  (يوضح الجهة التى تتحمل عبء عرقلة  اإلصالح السياسي حسب أراء المبحوثات.9الجدول رقم )

 م
 حمل المسؤوليةمن يت                   

 

 ال أحيانا موافق

 % ك % ك % ك

 00 00 00 00 100 54 األطراف السياسية بالداخل 1

 0.7 4 15 8 78 42 الحكومــــــات المتعاقبة 2

وسائل  3

 اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

32 59.3 10 18.5 12 22.2 

 00 00 09 5 91 49 التشكيالت المسلحة 4

 00 00 07 4 93 50 األطراف الدولية 5

 53.7 29 46.3 25 00 00 الشعب بمختلف الشرائح 6

( الجهة  التي تتحمل المسؤولية في عرقلة اإلصالح السياسي وتبني استمرار الفوضى في 9توضح بيانات الجدول رقم )

%، تليها األطراف الدولية  بنسبة 100بنسبة مختلف المجاالت، حيث تصدرت العبارات: األطراف السياسية بالداخل 

% حسب رأي عينة الدراسة. هذه 53.7%. بينما يتحمل الشعب المسؤولية  بنسبة 91%، تليها التشكيالت المسلحة بنسبة 93

ال  االتجاهات لها ما يبررها فمن خالل متابعة العينة  لوسائل اإلعالم والنقاشات العامة بين أفراد المجتمع يتضح وبشكل

النحياز لم يعد له يقبل الشك أن األطراف السياسية هم من يتحملون المسؤولية  ويزعمون أن قضيتهم الوطن والشعب وهذا ا

 مكان للتسويف.
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 ( يوضح  أوجه االستفادة من متابعة  البرامج السياسية10الجدول رقم )                 

 (1)%  ك أوجه االستفادة م

 53.7 29 بما يحدث تجعلني أكثر وعيا 1

 79.6 43 تجعلني أكثر انخراطاً في قضايا المجتمع 2

 64.8 35 تزيد من قدرتي على تبنى وجهة النظر الصحيحة 3

 92.5 50 تنمية قدراتي على اتخاذ القرارات 4

 46.2 25 استطيع المشاركة في حلول القضايا والمشاكل 5

 59.2 32 ثتزيد من اهتمامي بمختلف القضايا واألحدا 6

     

 يمكن اختيار أكثر من بديل*  

( أن أوجه االستفادة تمثل في: تنمية قدراتي على اتخاذ القرارات بناء على معرفة بنسبة 10تبين نتائج الجدول رقم)

ً في قضايا المجتمع بنسبة 92.4 % وهذا يشير إلى مستوى االهتمام الشخصي 79.6%، تليها  تجعلني أكثر انخراطا

%، وأخيرا جاءت 64.8ثات، وجاء في المرتبة الثالثة تزيد من قدرتي على تبنى وجهة النظر الصحيحة بنسبة بلغت للمبحو

%. وهذا ما تهدف إلى تحقيقه  نظرية االعتماد على 46.2االستفادة:  استطيع المشاركة في حلول القضايا والمشاكل بنسبة 

المعتقدات والقيم واالتجاهات ومن ثم السلوك الفردي الذي يندمج في  وسائل اإلعالم؛ فالفهم يشمل تقدير الذات وتكوين

 المشاركة المجتمعية بشكل مدرك.

 (  طرق عرض المعلومات التي تؤثر على االتجاهات وفقاً لراي المبحوثات11الجدول رقم )           

 (1)%  ك طرق العرض م

 81.4 44 استخدام األدلة والبراهين 1

 38.8 21 ر الحيةاستخدام الصو 2

 64.8 35 النقل عن مصادر  مسئولة وموثوق منها 3

 46.2 25 عرض وجهات النظر بحيادية 4

 90.7 49 الرغبة في تبنى آراء واتجاهات نحو بعض القضايا 5

 98.1 53 استخدام أسلوب المبالغة من حدوث مشاكل أخرى 6

 

 يمكن اختيار أكثر من بديل*

( أن طرق عرض المعلومات التي تقدمها البرامج محل الدراسة تتضمن العديد من األساليب 11)توضح بيانات الجدول رقم

%، بينما جاء في الترتيب الثاني: الرغبة 98.1فقد تصدر أسلوب استخدام أسلوب المبالغة من حدوث مشاكل أخرى  بنسبة 

%، وجاء أسلوب 81.4دلة والبراهين بنسبة %،يليها استخدام األ90.7في تبنى آراء واتجاهات نحو بعض القضايا بنسبة 

%. وفي هذا السياق نالحظ أن طريقه عرض المعلومات بأسلوب المبالغة والترهيب 38.8استخدام الصور الحية بنسبة 

والدعوة بشكل مبطن لخلق وتبني اتجاهات مظلله لدى الرأي العام زاد من مستوى حالة  التنافر المعرفي بين أفراد المجتمع 

فة إلى دعم القضية أو الحدث باستخدام الصور سواء كانت من عين المكان أو بالفبركة الفنية مما كان له األثر البالغ في إضا

 حدة الصراع القبلي والجهوي وإنتاج حالة التصدع االجتماعي.

 ( يوضح اتجاهات عينة الدراسة  حول بعض العبارات.12الجدول رقم)          

 العبارة م

 

 غير موافق حايدم موافق

 % ك % ك % ك

 00 00 40.7 22 59.3 32 البد أن يكون اإلصالح نابعا من الداخل 1

 55.6 30 9 05 35.4 19 الفضائيات تعبر عن رأى الشعب في قضايا اإلصالح 2

 00 00 16.7 09 83.3 45 التشكيالت المسلحة تعرقل الحياة السياسية 3

 9 05 15 08 76 41 لإلشراف على االنتخابات االستعانة بخبراء من الخارج  4

 11.2 06 00 00 88.8 48 الحضور األمني في  االنتخابات يمنح فرصة المشاركة. 5
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 00 00 14.8 08 85.2 46 المجتمع يحتاج إلى اإلصالح في مختلف االتجاهات 6

راسة فقد رأت عين الدراسة أن الحضور (عمليات المشاركة في  اإلصالح المجتمعي محل الد12توضح نتائج الجدول رقم )

%، بينما جاءت االتجاهات أن المجتمع يحتاج إلى اإلصالح 88.8األمني في  االنتخابات يمنح فرصة المشاركة بنسبة بلغت 

%، و أن الفضائيات 83.3%، ثم إن التشكيالت المسلحة تعرقل الحياة السياسية بنسبة 85.2في مختلف االتجاهات بنسبة 

%. تعبر هذه اآلراء عن  االتجاهات العامة بين عينة الدراسة فحالة 55.6ن رأى الشعب في قضايا اإلصالح بنسبة تعبر ع

االستقرار ينشدها الجميع باستثناء المعرقلين للصالح العام فالمشهد العام يكتنفه الغموض في آليات اإلصالح واألمن 

( في معرفة الجمهور إلى ما تم التوصل إليه بشأن معالجة القضايا 8رقم ) والمشاركة. وتتوافق هذه النتيجة من نتائج الجدول

 الجارية.

 ( يوضح اتجاهات عينة الدراسة عن البرامج التى تتناول القضايا واألحداث الجارية.13الجدول رقم )

 

 م
 العبارة

 غير موافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك

 18.5 10 51.8 28 29.7 16 لواقعهناك الكثير من التناقض بين ما هو في ا 1

 05 03 69 37 26 14 تؤدى دورا معرفيا بالقضايا المعاشة 2

 14.8 08 62.9 34 22.3 12 غير قادرة على اإلقناع. 3

 24.1 13 42.6 23 33.3 18 تساعد في تعميق الفكر بما يحيط بالمجتمع 4

 16.7 09 50 27 33.3 18 معظمها ينفصل عن الواقع  5

 0.9 05 76 41 15 08 عد في تعميق الفهم السياسي واالجتماعي تسا 6

 64.8 35 22.3 12 12.9 07 تسعى الى دعم األخالق المهنية وحسن التعامل 7

 53.8 29 27.7 15 18.5 10 تعكس الروح الوطنية واالنتماء االجتماعي  8

 11.1 06 55.6 30 33.3 18 تعبر عن اآلراء الشاذة تجاه الصلح االجتماعي 9

 14.8 08 35.2 19 50 27 تسعى لتحقيق سياسة واتجاهات القناة . 10

تؤدى دورا %، بينما  76بنسبة  تساعد في تعميق الفهم السياسي واالجتماعي( إلى أن البرامج 13تشير نتائج الجدول رقم )

% ، وبلغت نسبة 64.8بنسبة  لتعاملتسعى إلى دعم األخالق المهنية وحسن ا%، وأنها 69بنسبة  معرفيا بالقضايا المعاشة

ونالحظ من خالل هذه النتائج اختالف اتجاهات عينة الدراسة اتجاه ما يقدم من برامج  غير قادرة على اإلقناع.% أنها 62.9

وأساليب التناول وتقديم آليات المعالجة باختالف االتجاهات المعمقة بأفكار المبحوثات ربما من خال ل ما يقدم من قضايا 

وأحداث تسابق وقوعها  الزمن في ذات اليوم ،مما أحدث عملية الطرق اليومي على  عقول المشاهدين جعلهم في وسط بيئي 

ال متناهي من قضايا وأحداث متعاقبة دون إحداث معالجات ملموسة.وتتفق هذه النتائج مع دراسة :سارة محمود السيد 

 ل اتجاهات الرأي العام نحو أزمات التنمية السياسيةحيث جاء دور التلفزيون محدود في تشكي (38)(2011)

 نتائج الدراسة وتفسيرها : توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:

نسبة عالية من العينة تحمل مؤهالت عليا بين الجامعي وما بعد الجامعي وهو مؤشر على أن المرأة بلغت من المعرفة ما  -1

ير االتجاهات إلحداث البديل االيجابي في المجتمع  محتملة جداً ، السيما وان  هناك يكفي لتحليل الرأي العام وإمكانيات تغي

نسبه عالية جدا من العينة لم يتحصلن على فرص عمل؛  وهذا مؤشر إلى عدم االرتياح عن آليات اإلصالح االقتصادي، 

 أيضا يؤكد أن متغيرات المشاركة السياسية باتت بالضرورة الذاتية.

                                                           
 ، مرجع سابق.سارة محمود السيد 38
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االهتمام بمتابعة األحداث بشكل عام، مما يؤكد أن ادارك المرأة لألحداث والقضايا المحلية والخارجية تجاه  جاءت نسبة-2

الوطن بات مؤشراً مهماً  على أحداث المشاركة في االنتخابات القادمة، ومن أهم أسباب المتابعة  معرفة ما تم التوصل إليه 

وجاءت دوافع االعتماد على هذه البرامج الدافع المعرفي في تنمية قدراتي بشأن معالجة القضايا والموضوعات الجارية.  

على اتخاذ القرارات بناء على معرفة،بينما جاء دافع السلوك في   تجعلني أكثر انخراطاً في قضايا المجتمع. هذه المتغيرات 

كة  وإيجاد مكانة  في المشهد السياسي المتسارعة لألحداث والقضايا دون وضع معالجات للحد منها ربما تكون دافع للمشار

 القادم.

زيادة المرتبات  -تصدرت اتجاهات االرتياح عينة الدراسة عن : إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين األجانب من ليبيا  -3

اح عن اإلفراج عن المرتبات. وعن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب . بينما عبرت العينة بعدم االرتي -لشرائح المجتمع 

التأخر في اعتماد الميزانية بنسبة عالية جدا. و عن المشهد السياسي القائم وحملت المسؤولية لألطراف السياسية بالداخل ، 

ثم األطراف الدولية ، تليها التشكيالت المسلحة. ولتأمين عملية االنتخابات بشكل نزيه أكدت العينة على أهمية الحضور 

 ركة بنسبة اكبر.األمني بما يمنح فرصة المشا

 التوصيات:

شكل الدولة .... فمن  -الدستور -االنتخابات –دعوة وسائل اإلعالم المحلية إلى إعداد برامج للتعريف بالمفاهيم السياسية -1

 خالل المعرفة تتجلي مفاهيم واليات سياسية كانت غامضة ومن ثم تكون المشاركة بشكل غير مسبوق.

ى حيادية التناول للقضايا واألحداث تبسيط المعالجة المقدمة حول قضايا المشاركة بشكل عام دعوة الفضائيات الليبية إل-2

 وربط المشاركة بحياة المواطن.

تبني مبدأ الشفافية في إمداد وسائل اإلعالم على مختلف انتماءاتها حول تطورات العملية السياسية بما يمكنها  من إمداد -3

 صحيحة، إضافة إلى الحد من انتشار الشائعات والمعلومات غير المكتملة.الجمهور بالمعلومات والرؤى ال

بشكل خاص بالمشاركة في اإلصالحات السياسية، والعمل  -النسائية –تفعيل الدور المناط بمؤسسات المجتمع المدني -4

 على إبراز جهود المجتمع المدني في المناقشات والحوارات بشأن المشاركة السياسية.

توافر اإلرادة الحقيقية من جانب النخب السياسية لتقبل دور المرأة كعنصر مكون للمجتمع وتمكينها من ضرورة -5

 المشاركة المجتمعية . بشكل يجعل من المستحيل ممكناً واألمثلة على ذلك كثير جدا.

 المراجــــــــع 

 

 أوال: الكتب.

 .2001هران للنشر والتوزيع ، األردن ،احمد محمد الزعبي ، أسس علم النفس االجتماعي ، دار الز-1

الدسوقي عبده إبراهيم ، وسائل وأساليب االتصال الجماهيرية واالتجاهات االجتماعية، دار الوفاء للطباعة والنشر،  -2

 .2004اإلسكندرية،

 .1996،دار الكتب العلمية ،بيروت، 1الشيخ كامل محمد محمد عويضة، علم النفس االجتماعي،ط -3

 .1998عماد مكاوي و ليلى حسين السيد، االتصال ونظرياته المعاصرة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية  حسن 1)) 

 .1980،مكتبة األنجلو المصرية،القاهرة،1شاهيناز طلعت ، وسائل اإلعالم والتنمية االجتماعية،ط -4

 .1989، جامعة قار يونس، بنغازي ، 3سعد جالل، علم النفس االجتماعي، ط -5

 . 2006عبد الرحمن محمد العيسوي،  في علم النفس االجتماعي التطبيقي ،الدار الجامعية ،مصر ،  -6

 .1985، المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس،1عمر التو مي الشيباني، التربية و التنمية الريفية،ط -7

 .2003للنشر، األردن، كمال علوان الزبيدي، علم النفس االجتماعي، مؤسسة الوراق -8

محمد شفيق زكي، المدخل إلى علم النفس االجتماعي،المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، )د  -محمود فتحي عكاشة  -9

 ت(.

مريم احمد مصطفى، التغير والتحدي في المجتمع الجديد:محاولة تقييم تجربة المجتمعات الجديدة في مصر، دار  -10

 .1989سكندرية، المعرفة الجامعية، اإل

 .2010،القاهرة، عالم الكتب، 3محمد عبد الحميد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، ط -11

ملفين.ل..ديفلير، ساندرا بول. روكيتش: نظريات وسائل اإلعالم، ترجمة كمال عبد الرؤوف، القاهرة، الدار الدولية -12

 .1993للنشر والتوزيع،  

 ثانياً:الرسائل العلمية.

سارة محمود السيد، دور التلفزيون في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو أزمات التنمية السياسية في مصر، رسالة  -13

 .2011ماجستير غير منشورة،جامعة القاهرة،كلية اإلعالم،قسم اإلذاعة والتلفزيون، 
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و القضايا السياسية، رسالة دكتوراه شيما حسين العزب، مواقع الشبكات االجتماعية وعالقتها بتشكيل الراي العام نح-14

 .2014غير منشورة،جامعة حلوان:كلية اآلداب، قسم اإلعالم ،

طارق محمد إبراهيم محمد، دور البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو -15

 .2012ة اإلعالم،قسم اإلذاعة والتلفزيون،  قضايا اإلصالح السياسي ، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة األزهر:كلي

عبد المولى ضو الصغير، مشاهدة الفضائيات الليبية وعالقتها بمستوى المعرفة السياسية للمرأة، رسالة دكتوراه، غير -16

 .2017منشورة جامعة الزقازيق ،كلية اآلداب، قسم اإلعالم ،

اتجاهات أئمة المساجد في ليبيا نحوها، رسالة ماجستير غير على العمارى سالم عبد الحفيظ، القنوات الفضائية و-17

 .2008منشورة، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس،ليبيا، 

فبراير، رسالة  17فائزة حمد سعد الفارسي، اتجاهات الجمهور الليبي نحو دور البرامج الحوارية في معالجة ثورة -18

 .2014شعبة اإلعالم  ، -قسم االجتماع -ة اآلدابماجستير غير منشورة، جامعة اإلسكندرية، كلي

مايا احمد البيضاء، التغطية التلفزيونية للقضايا اللبنانية السياسية وعالقتها باتجاهات الرأى العام اللبناني نحوها، رسالة -19

 .2012دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة:كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتلفزيون، 

يونس العزابي، األساليب التربوية وعالقتها باتجاهات التالميذ نحو المدرسة في المجتمع الليبي، رسالة  يونس عيسى-20

 .1995دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس ،

 ثالثاً: المجالت والدوريات

الوطنية، مجلة  احمد عبد السالم السني، دور البرامج الحوارية في القنوات الفضائية الليبية في تعزيز المصالحة-21

 .2021،مارس 17العدد  -ليبيا -أبحاث،كلية اآلداب :جامعة رست

الزهرة باعمر،اتجاهات المرأة نحو المشاركة السياسية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية، جامعة قاصدي مرباح  -22

 .  2016، ديسمبر 27ورقلة الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،العدد

مال حسن الغزاوى، المسئولية االجتماعية للبرامج الحوارية التلفزيونية اليومية في تناول األداء الحكومي، المجلة أ-23

 .2009يوليو، -، يناير3العدد  -المصرية لبحوث الرأي العام، المجلد التاسع

ات نحو األحداث الجارية لدى إيمان السيد جمعه، حول دور المواقع االجتماعية في تنمية الوعى السياسي واالتجاه-24

 .2018،مجلة بحوث اإلعالم، كلية اإلعالم:جامعة القاهرة،عدد خاص،مايو الشباب المصريين المغتربين بالدول العربية

-Ross Howard, Manual talk shows as part of peace-building25  

www.radiopeaceafrica.org,rch for common Ground Radio for Peace building, Africa and 

Francis Rolt 

عبد هللا محمد إطبيقة، لمعالجة اإلعالمي لقضايا الشأن الليبي في القنوات الفضائية الليبي  والخاصة، مجلة أبحاث،كلية  -26

 .2021،مارس 17العدد  -ليبيا -اآلداب :جامعة رست

ى عقل، العالقة بين التعرض للبرامج الحوارية حول األحداث الجارية ومستوى اإلحباط االجتماعي، المجلة نشو -27

 . 2009، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم،4المصرية لبحوث الرأي العام العدد

ات معرفة الرأي العالقة بين مستويات التعرض للبرامج الحوارية في الفضائيات العربية ومستوي ،نهى عاطف العبد -28

المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر" اإلعالم  واإلصالح"، جامعة القاهرة،  - العام لقضايا اإلصالح السياسي في مصر

 .2009كلية اإلعالم،

 29- Black ,Jay; Bryant ,Jennings ,Introduction to Mass Communication ,4thed . USA ;Brown 

&Benchmark, 3rd, (January 1, 1992), p.-42.                                                                                

30-http://www.arabjournalists.org/article.php?id=93531 

31-www;//museum.tv/eotvsection.css'tvpe=text/css -32   
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 الملخص

 المساندة حجم يؤثر حيث اإلنسان يحتاجه الذي الفعال االجتماعي الدعم مصادر من مصدرا   االجتماعية المساندة تعتبر

 اشباع في هاما   دورا   تلعب أنها وكما،  طموحاتها تحقيق أثناء  المرأة تواجه التي  التحديات مواجهة كيفية في االجتماعية

 عن الكشف -1  الدراسة هذه استهدفت وقد لديها، النفسية الصالبة وتقوية المعاناة مستوى وخفض النفسي لألمن الحاجة

 المساندة مستوى عن الكشف -2. التوحد أطفال أمهات لدى الصالبة مستوى في االجتماعية المساندة تحدثه الذي األثر

 لألسرة واالقتصادي والثقافي االجتماعي المستوى متغير حسب التوحد أطفال أمهات لدى االجتماعية

 أمهات من أم( 15) عدد من البحث عينة تكونت وقد البحث مشكلة طبيعة لمالئمته الوصفي المنهج الباحثات واستخدمت

 30 من أعمارهن تراوحت حيث وليد، بني بمدينة للتوحد الجين سوف مركز على دائم بشكل يترددن اللواتي التوحد أطفال

 . سنة 45 إلى

 لدى النفسية والصالبة االجتماعية المساندة بين 0.01 داللة مستوى عند احصائيا   دال ارتباط يوجد: كالتالي النتائج وجاءت

 المساندة في التوحد أطفال أمهات بين. 0.01 داللة مستوى عند إحصائيا   دالة فروق وجود و التوحد، أطفال أمهات

 الثقافة حيث من المرتفع المستوى للصالح والثقافي واالقتصادي االجتماعي المستوى متغير حسب االجتماعية

 .األطفال األمهات، النفسية، الصالبة االجتماعية، المساندة: المفتاحية الكلمات

Abstract 

Social support is one of the sources of effective social support that a person needs, as the 

amount of social support affects how to face the challenges facing women while achieving 

their ambitions, and it also plays an important role in satisfying the need for psychological 

security, reducing the level of suffering and strengthening her psychological toughness, and 

this study targeted 1- Detection of the effect of social support on the level of rigidity of 

mothers of autistic children. 

The researchers used the descriptive approach to suit the nature of the research problem. The 

research sample consisted of (15) mothers of autistic children who regularly visit the Sof Al-

Jin Center for Autism in Bani Walid City, where their ages ranged from 30 to 45 years. 

The results were as follows: There is a statistically significant correlation at the 0.01 level 

between social support and psychological hardness among mothers of autistic children, and 

there are statistically significant differences at the 0.01 significance level. Among the mothers 

of autistic children in social support according to the variable of the social, economic and 

cultural level in favor of the high level in terms of culture 

Keywords: social support, psychological toughness, mothers, children 
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 مقدمة

تعتبر المساندة االجتماعية مصدرا  من مصاادر األمان النفساي والادعم االجتمااعي لألفاراد وياؤثر حجام المسااندة االجتماعياة 

عنها في كيفياة إدرا  الفارد لحال مشااكل الحيااة وكاذلي فاي كيفياة تقبلاه لكال معانااة قاد يعانيهاا وتسااعد فاي ومستوى الرضا 

اختيار أساليب تناسب قدراتاه وامكانياتاه حياث أن المسااندة االجتماعياة مرتبلاة بالصاحة النفساية والساعادة النفساية لاذا فهاي 

ت في الدائرة المحيلة بالفرد وأسرته أو اتسعت فشملت أصدقائه وجيرانه تعتمد على العالقات االجتماعية المتبادلة سواء كان

ولعل ما تقاسيه أمهات أطفال التوحد من معانااة ماع أبناائهن يجعلهان أكثار األفاراد حاجاة للمسااندة االجتماعياة ، حياث يشاكل 

عب التواصال معاه ويفتقاد وجود فعل غير سوي في األسرة مان أكبار ضاغوطات الحيااة فماا بالاي اللفال التوحادي الاذي يصا

للعديد من مهارات التواصل التي تساعده في التعامل مع اآلخرين مما يشكل ضغط نفساي علاى األم وخصوصاا  إما ماا فقادت 

الدعم النفسي واالجتماعي، وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يكفي التعامل أو مواجهة الموقاف الاااغط بال يجاب أن تكاون طريقاة 

ة له حيث يؤثر ملي سلبا  وقد تكون المواقف المحيلة أقوى من قدرة الفرد مماا يجعلاه فاي حاجاة إلاى تعاملنا صحيحة ومالئم

اللجوء إلى اآلخرين لللب المساعدة فليس من الارورة أن نواجه الااغوط بمفردناا فهناا  حكماة تقاول دالفارد قليال بنفساه 

 ( .26:  2004كثير باآلخرين د )اسماعيل أحمد ، 

راسات إلى ضرورة االهتمام بمصادر الدعم النفسية واالجتماعية التي تجعل األفاراد أكثار صاالبة وتشير معظم الد

أن كل الدراسات جااءت لتؤكاد أناه فاي يال غياا   1996في تعاملهم مع ضغوطات الحياة ، ويايف سار سيمون وآخرون 

مهيأ أكثار مان ساواه للوقاوع فاي االضالرا  المساندة االجتماعية أو انخفاضها في حياة الشخص تجعله شخصا  مستهدفا  أي 

 النفسي .

وترى الباحثة أن المساندة االجتماعية تساعد االفاراد علاى مواجهاة الااغوط بأحسان شاكل ساواء كانات المسااعدة حقيقياة أو 

معنوية ، وملي ما الحظته من خالل عملها وتردد بعاض أمهاات أطفاال التوحاد علاى مركاز التوحاد والتحادأ معهام رأت أن 

غيا  الدعم النفسي والمساندة االجتماعياة تاؤثر كثيارا  فاي مساتوى الصاالبة النفساية وقادرتهما علاى تحمال الصاعوبات التاي 

يواجهنها في حياتهن إال أن هنا  اختالفا  جليا  نتيجة اختالف المستوى الثقافي واالجتماعي في مدى حصولهن علاى المسااندة 

 ألهمية هذا المصدر النفسي واالجتماعي زاد اهتمام الباحثين بدراسة هذا الموضوع .االجتماعية وعلى ضوء ما تقدم ونظرا  

 مشكلة البحث 

 اآلتي:وعلى ضوء ما سبق يمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤل 

 التوحد؟هل يوجد أثر دال إحصائيا  بين المساندة االجتماعية والصالبة النفسية لدى أمهات أطفال  -

 أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث في أنه يلقي الاوء على موضوع مهم من المواضيع التي تخص أمهات أطفال التوحد أال وهي 

 وأصدقائهن.المساندة االجتماعية لهن من أقاربهن 

 التالية:وتتلخص األهمية في النقاط 

تناوله متغيرات هامة قد تكون لها دور كبير في الحد من معاناة أمهات األطفاال لوحادهن ماا يشاعرون باه اتجااه  -1

 لديهن.وجود طفل توحد 

تسليط الااوء علاى ضارورة إجاراء دراساات تسااعد فاي االهتماام بهاذه الف اة وتاوفير جاو مالئام لهان مان قبال  -2

 بهن.المحيلين 

 البحث:أهداف 

 إلى:لحالي يهدف البحث ا

 التوحد.الكشف عن األثر الذي تحدثه المساندة االجتماعية في مستوى الصالبة لدى أمهات أطفال  -1

الكشف عن مستوى المساندة االجتماعية لدى أمهات أطفال التوحد حسب متغيار المساتوى االجتمااعي والثقاافي  -2

 واالقتصادي لألسرة.
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 البحثفروض 

باين المسااندة االجتماعياة والصاالبة النفساية لادى أمهاات أطفاال  0.01يوجد ارتباط دال احصائيا  عناد مساتوى  -1

 التوحد.

توجد فروق دالة احصائيا  بين أمهات أطفال التوحد في المساندة االجتماعية حساب متغيار المساتوى االجتمااعي  -2

 والثقافي.واالقتصادي 

 حدود البحث 

 .2018شهر نوفمبر  الزمنية:الحدود  -

 وليد.مركز سوف الجين للتوحد بمدينة بني  المكانية:الحدود  -

 التوحد.أمهات أطفال التوحد الذين يترددن على مركز  البشرية:الحدود  -

 البحث:مصطلحات 

 االجتماعية:المساندة 

يشير مفهوم المسااندة إلاى مقادار ماا يتلقااه الفارد مان دعام وجاداني ومعرفاي وسالوكي وماادي مان خاالل اآلخارين فاي بي تاه 

 أنواعها.االجتماعية خاصة عندما يواجه أحداثا  أو مواقف يمكن أن تثير لديه مشقة وسبب له المتاعب على 

 :Caplan 1981وتعرفها كابلن 

عة من الروابط والتفاعالت االجتماعية مع اآلخرين تتسم بأنها طويلة المادى ويمكان االعتمااد أنها النظام الذي يتامن مجمو

 العاطفي.عليها والثقة بها وقت احساس الفرد بالحاجة إليها لتمده بالسند 

   ليهااا.إويعرفهااا الشااادي بأنهااا العالقااات الفاتحااة بااين الفاارد وآخاارين والتااي ياادركها علااى أنهااا يمكاان تعاضااده عناادما يحتااا  

 (4 .1994 الرحمن،)الشناوي وعبد 

الكلية التي يتحصل أمهاات أطفاال التوحاد علاى فقارات مقيااس المسااندة االجتماعياة  )الدرجة بأنها:وتعرفها الباحثة إجرائياً 

 . للمقياس(التي تزيد عن المتوسط النظري 

والتزامها اتجاه ابنها واتجاه اآلخرين وقدرتها على القيام  يقصد بها في هذا البحث التزام األم بفهمها وأهدافها للحياة الصالبة:

 وجه.بواجباتها على أكمل 

 النفسية.هي الدرجة التي تتحصل عليها األم على مقياس للصالبة  إجرائياً:وتعرفها الباحثة 

هو حالة اضلرا  نمائي تحدأ لللفل عند الوالدة أو خالل مرحلة اللفولة المبكرة وتجعله غيار قاادر علاى تكاوين  التوحد:

عالقااات اجتماعيااة طبيعيااة وغياار قااادر علااى تلااوير مهااارات التواصاال ويصاابح اللفاال نتيجااة لااذلي منعاازال  عاان محيلااه 

 االجتماعي.

 والثقافي:المستوى االجتماعي واالقتصادي 

هو ما تملكاه األسارة مان حياث االمكانياات المادياة ونوعياة الساكن وماا يحوياه مان أثااأ وكاذلي الادخل الشاهري وماا تاوفره 

األسارة ماان وسااائل ترفيهيااة ثقافيااة والنشاااطات المسااموت بهااا مثال االنترناات والمسااتوى التعليمااي لااألم وماادى توافااق األساارة 

 وترابلها.

صال عليهاا األم عناد إجابتهاا علاى اساتمارة المساتوى االجتمااعي واالقتصاادي والثقاافي ونعرفه إجرائيا  هو الدرجة التي تتح

 لألسرة.
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 النظرياإلطار 

حيث تناولوا هذا المفهاوم فاي إطاار  االجتماع،ترجع جذور مفهوم المساندة االجتماعية إلى علماء  االجتماعية:المساندة  أوالً:

عناادما قاادموا مفهااوم شاابكة العالقااات االجتماعيااة والااذي يعتباار البدايااة الحقيقيااة لظهااور  االجتماعيااة،اهتماماااتهم بالعالقااات 

 (55:  1429) العثيبي ،  االجتماعية.المساندة 

تؤثر بلريقة مباشرة على سعادة الفرد عن طريق الدور المهم الذي تلعباه حينماا يكاون مساتوى  االجتماعية:أهمية المساندة 

المسااندة االجتماعياة مان اآلخارين الموثاوق بهام لهاا أهمياة رئيساية فاي مواجهاة األحاداأ الاااغلة وأن  مرتفعاا ،الاغوط 

 االجتماعية.المساندة االجتماعية تساعد على مقاومة الفرد لكل المآسي التي يتعرض لها أنماط المساندة 

 االنفعالية:المساندة 

 والتعاطف.التي تنلوي على الرعاية والثقة والقبول 

 األدائية:المساندة 

 بالمال.التي تنلوي على المساعدة في العمل والمساعدة 

 بالمعلومات:المساندة 

 موقف.التي تنلوي على إعلاء نصائح أو معلومات أو تعليم مهارة تؤدي إلى حل مشكلة أو 

  األصدقاء:مساندة 

 ضاغط.التي تنلوي على ما يمكن أن يقدمه األصدقاء لبعاهم البعض وقت 

 التقدير:أنماط المساندة أيضاً مساندة  ومن

وهذ النوع من المساندة يكون في شكل معلومات بأن هذا الشخص مقدر ومقباول ويتحسان تقادير الاذات باأن ننقال لألشاخا  

 الذاتية.أنهم مقدرون لقيمتهم 

 بالمعلومات:المساندة 

لة ويللااق عليااه أحيانااا  مساااندة التقاادير والتوجيااه هااذا النااوع ماان المساااندة يساااعده فااي الااتفهم والتعاماال مااع األحااداأ الااااغ

 المعرفي.

 االجتماعية:مساندة الصحبة 

تشمل على قااء بعض الوقت مع اآلخرين من أنشلة الفراغ والترويج وهذه المساندة تخفف الاغوط من حياث أنهاا تنساب 

 اآلخرين.الحاجة إلى االنتماء واالتصال مع 

 االجرائية:المساندة 

وقد يساعد العون اإلجرائي على تخفيف الاغط عان  الالزمة،وتشمل على تقديم العون المالي واالمكانات المادية والخدمات 

طريااق الحاال المباشاار للمشااكالت االجرائيااة، ويللااق علااى المساااندة االجرائيااة أياااا  مسااميات مثاال العااون المساااندة الماديااة 

 الملموسة.والمساندة 

  تماعية:االجوظائف المساندة 

 تنص المساندة على عدة ويائف هي :

 كما تتمثل في النقود واألشياء المادية . المساعدة المادية :-

تشير إلى المشاركة في المهام واألعمال المختلفة بالجهد البدلي، التفاعل الحميم يشير إلى  المساعدة السلوكية : -2

بعض سلوكيات االرشاد غير الموجه كاإلنصات والتعبيار عان التقادير والرعاياة والفهام، التوجياه يشامل فاي تقاديم النصايحة 
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دودا  عن سلوكه وأفكاره ومشاعره ، التفاعل االجتماعي وإعلاء المعلومات أو التعليمات العائد أو المردود : يعني إعلاء مر

 وااليجابي : يشير إلى المشاركة في التفاعالت االجتماعية بهدف المتعة  واالسترخاء .

 االجتماعية:أهم النظريات المفسرة للمساندة 

 المساندة.وجد نمومجين رئيسيين يفسران دور ي

ة : في ضوء عالقة الفرد باألخرين في بي ته االجتماعية بمعناى درجاة نموم  األثر الرئيسي للمساندة االجتماعي -1

التكامل االجتماعي لللالاب أو حجام أو تركياب الشابكة االجتماعياة للفارد بأنهاا تسااعده فاي تحمال األلام واألزماات ويتجااوز 

 صعا  الحياة .

المهماة مان خاالل المسااندة االجتماعياة النموم  الوقائي )المخفف( : تعتبر المساندة االجتماعية أحد المتغيارات  -2

 التي يتلقاها الفرد من إعلاء أسرته وأصدقائه والمتمثلة بالعالقات الداف ة الحميمة .

 االجتماعية:اآلثار االيجابية والسلبية للمساندة 

والاوالء والساعادة الوجدانياة إن المساندة االجتماعية القائمة على الرعاية والحاب واالهتماام وتزياد مشااعر األمان واالرتبااط 

كتأثيرات إيجابية وقد تاؤدي إلاى الشاعور باالختنااق والسايلرة واالعتمادياة كتاأثيرات سالبية إن المسااندة االجتماعياة القائماة 

على حسن االنصات والكشف من الذات والمرت واالندما  في األنشلة االجتماعية قد تؤدي إلى الشعور بأهمية الثقة بالنفس 

ر الذات االيجابي انخفاض القلق التعاطف كتأثيرات ايجابيةوقاد تاؤدي إلاى الشاعور بالدونياة االرتباا  وانخفااض تقادير وتقدي

 الذات والتحكم المبالغة في الثقة بالنفس كتأثيرات سلبية .

هدياد وتقاديم ياد إن المساندة االجتماعية القائمة علاى إعلااء معلوماات لفظياة عان مواجهاة الااغوط الناتجاة عان القساوة والت

العون والمساعدة المادية والنصائح قد تؤدي إلاى الصاحة البدنياة والوجدانياة وتخفياف الشاعور بعادم الكفاياة إما كانات نماام  

 ( .149:  2001مواجهة الاغوطات العالية وكذلي تؤدي إلى االكت ا  واالستياء واالعتمادية كتأثيرات سلبية . )عثمان، 

 سية:النفالصالبة  ثانياً:

( يمثاال دافعااا  لمواجهااة المواقااف التااي Kobase،  1981إن نمااوم  الشخصااية التااي تتساام بالصااالبة النفسااية عنااد كوباااس )

تتامن مزيجا  مان المعرفاة والعاطفاة والفعال الاذي يهادف لايس للصامود أماام الحيااة الملي اة بالصاعا  فقاط ولايس ملاي فاي 

ي كل مواقف حياته والمواقف األخرى التي يمكن أن يواجهه في حياتاه وقاد الموقف الااغط الذي يواجهه الفرد فقط وإنما ف

عرفت كوبازا الصالبة النفسية بأنها مجموعاة مان السامات الشخصاية تعمال كمصادر أو كاواق  ألحاداأ الحيااة الشااقة وأنهاا 

النفساية والبي ياة المتاحاة كاي يادر  تمثل اعتقادا  أو اتجاها  عاما  لدى الفرد في قدرته على اساتغالل كافاة مصاادره وإمكاناتاه 

أحداأ الحياة الشاقة إدراكا  غير مشوه يفسرها بمنلقياة وموضاوعية والتعاايع معهاا علاى نحاو إيجاابي وأنهاا تتاامن ثالثاة 

( بأنها قدرة الفرد علاى تحمال مسا ولية Mcsteen،  1997أبعاد رئيسية وهي االلتزام والتحكم والتحدي وعرفتها ميكستين )

أ ومواجهة الظروف الحرجة كما عرفها جبر محمد جبار علاى أنهاا إحادى السامات اإليجابياة للشخصاية التاي تسااعد األحدا

 (6:  2005على تحمل أحداأ الحياة الشاقة والتعايع معها ومواجهتها إيجابيا  وتخلي آثارها السلبية . )جبر ، 

فاي الشخصاية والتاي تتكاون مان خاالل تفاعال الفارد ماع البي اة  وبهذا فالصالبة النفسية هي إحدى المتغيرات اإليجابياة البنااء

اللبيعية واالجتماعية المحيلة وهي أحد متغيرات المقاومة التي تعمل كواق  من أحداأ الحياة الشاقة وتتكون من ثالثة أبعااد 

 : االلتزام ، التحكم ، الابط ، التحدي )المواجهة( .

 أبعاد الصالبة النفسية 

ة كوعاء كلي يمثل االتجاهات الصلبة الثالثة وأن التعاون والتكامال باين مكوناات الصاالبة النفساية مان التازام الصالبة النفسي

 وضبط وتحدي سيمثل دافعا  للتغلب على أحداأ الحياة الااغلة والشاقة .

اه الفارد نحاو التعاماال يعناي تبناي الفارد لقايم وأهااداف محاددة اتجااه جواناب ومجااالت الحيااة وأنااه يعبار عان اتجا االلتززام :أ(

( معرفة الفرد 2009االيجابي مع األحداأ الشاقة لجعلها أحداأ هادفة مات معنى البد من التفاعل معها، وقد أضاف )جبر ، 

 لذاته وتمسكه النفع له وللمجتمع والقوانين التي تحقق النفع له وللمجتمع .

والتحكم في أحداأ الحياة المتغيرة المثيرة للمشاقة النفساية ساواء  اعتقاد الفرد في قدرته على السيلرة التحكم )الضبط( : ( 

 ( .41،  2004كان ملي معرفيا  أم وجدانيا  )حمزة ، 
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وقد أضاف )فونتانا( أن المراحل األساساية التاي يمار بهاا الاتحكم فاي المباادأة واإلدرا  والفعال، فيبادأ الفارد فاي التعامال ماع 

عليه، وملي باتخام قرار محادد تجاهاه، فا ما كاان هاذا القارار يهادف تغياره ف ناه يمثال الموقف أو الحدأ الااغط المفروض 

تماما  لمرحلة المبادأة ثم تأتي مرحلة اإلدرا  أو المعرفة بالموقف وتعني فهم الفرد لاه وتحدياده لمصاادر الخلار والمعوقاات 

دره الذاتياة ساوف تحمياه مان اآلثاار السالبية للموقاف التي تقف حائال  دون التعامل معه ، كما يتم تحدياد الفارد لقدراتاه ومصاا

وأخيرا  مرحلة الفعل الذي يقوم به الفرد اتجاه األحداأ الشاقة أو مسبباتها للقااء عليها وتختلف من فرد إلى آخر فقاد تكاون 

ي )فونتاناا ، أفعال موجهة للقااء علاى المشاكلة وقاد تكاون أفعااال  غيار موجهاة كتجاهال الموقاف الاااغط بأكملاه وغيار ملا

1989  ،56. ) 

( ، أن التحدي هو اعتقاد الفرد بأن التغير المستمر في أحداأ الحياة هو أمر طبيعي الباد 1983ترى )كوبازا ،  التحدي : ( 

 منه الرتقائه أكثر من كونه أمرا  مهددا  ألمنه وسالمته النفسية .

( كما جاءت ضمن ما أشاارت إلياه 2004وهو البعد الرابع من أبعاد الصالبة النفسية حسبما توصل جبر ) الثقة بالنفس :د( 

 كوباس ومادي وكاهن عن التحدي .

ك حدى عوامل المقاومة الشخصية أو االجتماعية في الشخصية من آثار االضالرابات النفساية والجسامية ومماا سابق تقاع أن 

 والتحكم.لتزام والابط مكونات الصالبة النفسية هي اال

 التوحد: ثالثا :

 -هو اضلرا  في النمو العصبي يؤثر على التلور في ثالأ مجاالت أساسية :

 التواصل .. المهارات االجتماعية .. التخيل

هو خلل وييفي يصيب المخ لم يتوصل العلم بعد لمعرفة سبب اإلصابة به وهو من أصعب اإلعاقات التلورياة التاي تصايب 

 والتي تظهر في الثالأ سنوات األولى من عمر اللفل. اللفل

والتوحد حالة وليست مرض تصيب بعض األطفال عند الوالدة أو خالل مرحلة اللفولة المبكرة وتجعلهم غيار قاادرين علاى 

يلاه تكوين عالقات اجتماعية طبيعية وغير قادرين على تلوير مهارات التواصل ويصبح اللفل نتيجة لذلي منعزال  عان مح

 االجتماعي .

وهو الشكل األكثر حده بين االضلرابات النمائية الشديدة يحدأ خالل السنوات الثالأ األولى من عمر اللفال ويساتمر معاه 

 في:طوال حياته وينتج عن خلل بالجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى يهور مجموعة من المشكالت األساسية تتمثل 

قصور في التواصل ... أنماط من السالو  النملاي التكاراري باإلضاافة إلاى مجموعاة مان قصور في التفاعل االجتماعي ... 

ضاعف القادرة علاى التخيال واالضالرابات السالوكية(  –المشكالت الثانوية مثل )االستجابة غير اللبيعية للمثيارات الحساية 

الشاالل  –ت أخاارى مثاال الصااراع وتاازداد نساابة اإلصااابة بااين الااذكور بمعاادل أربااع أضااعاف اإلناااأ وقااد يصاااحبه اضاالرابا

الدماغي وعادة ما يصاحبه تأخر عقلي وتختلف أعراض التوحد أو الذاتوية من طفل إلاى آخار ويصايب التوحاد األطفاال مان 

كل األعراق والجنسيات والقوميات وبعض المصابين بالتوحد يستليعون العمل وإعالة أنفسهم ولكن البعض اآلخر يكون في 

 -سيما أن نوعية الحياة التي يعيشها اللفل المصا  بالتوحد في المراهقة وبلوغه تتوقف على :حاجة للمساعدة وال 

 اللفل.التشخيص المبكر ... شدة التوحد ... كثافة المعالجة التشخيصية التي يتلقاها 

 ما هي الصفات التي تميز بين اللفل التوحدي وغيره ؟

 -التوحديين: تظهر بعض األعراض أو السمات التالية واضحة على األطفال في مرحلة اللفولة يكون التوحد في أو  قوته و

 قلما يشير اللفل إلى لعبه أو أشيائه التي يحبها كنوع من المشاركة أو التفاعل االجتماعي .-1

ال يستجيب اللفال عناد مناداتاه باسامه ويبادو كأناه أصام ولكناه قاد يساتجيب ألصاوات أخارى تصادر فاي البي اة  -2

 به كصوت لعبه أو صوت فتح غلاء علبة مشرو  على سبيل المثال . المحيلة

ال يركز بصره علاى والدياه كماا يفعال بااقي األطفاال األساوياء بال يتفاادى الكثيار مانهم التواصال البصاري ماع  -3

 اآلخرين .
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 ال يصدر اللفل أصوات المناغاة كغيره من األطفال . -4

بلريقة طبيعية بل يغلب أن يصف األلعا  في خط طويل ويكارر طريقاة ال يلعب اللفل بلعبه وال مع اآلخرين  -5

 اللعب كما أنه يفتقد القدرة على التخيل أو اللعب التمثيلي .

 يعاني ضعفا  في مهارات التقليد . -6

 يقل اهتمامه باألشخا  المحيلين به أو أنه يغفل وجودهم يبدو أنه يعيع في عالمه الخا  .  -7

أللعا  البسيلة التاي يحبهاا غياره مان األطفاال األساوياء مثال تغلياة الوجاه وكشافه فجاأة والتاي ال يشار  في ا -8

 يلعبها عادة أحد الوالدين مع اللفل .

 ال يرفع اللفل مراعيه إلى األعلى لكي يحمله أحد الوالدين . -9

يريدوناه أن ينظار فا ما  يصعب جعل اللفل يوجه بصره إلى اآلخرين ويتابعهم بنظراته أو أن ينظر إلى حياث -10

 ما أشار الوالد مثال  نحو جهة ما الجهة التي يشير إليها والده .

شاهر مان عماره وال يساتخدم جماال  مكوناه مان  16تأخر أو فقدان التلور اللغوي، ال ينلق كلمات عند بلوغه  -11

 شهرا  من عمره . 24كلمتين على األقل عند وصوله 

 ف اآلخرين ال يرد على ابتسامة الغير بمثلها .صعوبة فهم انفعاالت وعواط -12

 يواجه بعض األطفال التوحديين صعوبة في النوم . -13

االستجابات الحسية غير اللبيعية لدى الكثيرين منهم فقد تكون حاستهم لأللم أو للحرارة أو البرودة ضعيفة أو  -14

يوجهوا بصرهم إلى بؤرة أو نافاذة واحادة أو يعمادون إلاى قد يبدو وكأنه أصم أو يكون للبعض اهتمامات بصرية غريبة كأن 

 رفرفة األصابع أمام الاوء .

 يظهر لدى الكثير منهم نوبات غاب شديدة . -15

إلااى  10تتلااور المهااارات االجتماعيااة واللغويااة لاادى ف ااة قليلااة ماان األطفااال المصااابين بالتوحااد )تقاادر بنحااو  -16

 مفاجئ للغة أو فقدان المهارات االجتماعية عند بلوغ عمر سنة ونصف سنة تقريبا  .%( بشكل طبيعي ثم تتعرض لفقدان 25

 

 الدراسات سابقة 

 : 1996دراسة دسوقي (1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة البي ية بين المساندة االجتماعية وضغوط الحياة والصحة النفسية لادى المللقاات 

الفاروق باين مرتفعاي ومنخفاااي الصاحة النفساية باين المللقااات فاي إدراكهان لحجام ودرجااة كماا هادفت إلاى التعارف علااى 

 المساندة االجتماعية والرضى عنها .

 ( سااااااااايدة مااااااااان النسااااااااااء المللقاااااااااات ، تراوحااااااااات أعماااااااااارهن باااااااااين 40وتكونااااااااات عيناااااااااة الدراساااااااااة مااااااااان )

يناة أن تكاون مات تعلايم متوساط أو ( سنة ولديهن طفل على األقل وحادة اللاالق ال تقال عان سانة وروعاي فاي الع40 - 25)

عال  وقد استخدمت األدوات التالية : مقياس المسااندة االجتماعياة وهاو إعاداد سارساون وآخارين ومقيااس االماداد بالعالقاات 

االجتماعية ومقياس ضاغوط الحيااة وأيهارت الدراساة وجاود تاأثير دال إحصاائيا  لمسااندة األسارة واألصادقاء علاى الصاحة 

 للقات وعدم وجود تأثير دال إحصائيا  لحجم المساندة ودرجة الرضا عنها على الصحة النفسية للنساء المللقات .النفسية للم

 ( :1995دراسة عبد هللا )

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المساندة االجتماعية وعالقتها باالكت ا  والياأس وملاي لادى غينتاي أحادهما مان اللاال  

المتوساط إنحاراف معيااري  25إلاى  19( إناأ في المادى العماري مان 133( مكور و )109معيا  )طالبا  جا 242تكونت من 

بمتوسااط  50إلااى  23إناااأ فااي الماادى العمااري ماان  26مكااور و 600مبحوثااا   86ساانة والثانيااة ماان العاااملين شااملت  1031
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عيااة واالكت ااا ، وملااي سااواء فيمااا ( وأيهاارت النتااائج عالمااة ساالبية بااين المساااندة االجتما5.45وانحااراف معياااري ) 30.45

 ( .995يتعلق بحجم المساندة أو درجة الرضا عنها أو الدرجة الكلية للمساندة )عبدهللا ، 

 ( :2000دراسة علي )

بعنوان المساندة االجتماعية وأحداأ الحياة الااغلة وعالقتها بالتوافق مع الحياة الجامعية لدى طال  الجامعة المقيمين ماع 

والمقيمين بالمدن الجامعية ، هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور األسرة في مساعدة اللال  وتكونات عيناة الدراساة أسرهم 

 طالبا  وطالبة . 180من 

وأشارت أهم النتائج إلى أهمياة دور األسارة فاي حيااة اللاال  حياث توصالت إلاى وجاود عالقاة إيجابياة باين البي اة األسارية 

 ل الدراسي .والبي ة الدراسية والتحصي

وماان عاارض الدراسااات السااابقة واالطااالع علااى النظريااات المفساارة للمساااندة االجتماعيااة والوقااوف علااى النتااائج السااابقة 

لموضوع المساندة االجتماعية وعالقتها بالعديد من المتغيرات المختلفة اتفقت معظم الدراسات على أهمية الادور الاذي تلعباه 

 ملي.الفرد ومع اختالف العينات التي اختيرت في معظم الدراسات دليل على المساندة االجتماعية في حياة 

 هدفها.أال أن هذه الدراسات لم تتناول جميع المتغيرات التي تهتم بها الباحثة مما ساعد الباحثة في تحديد 

 البحثإجراءات 

 البحث:منهج  أوالً:

 البحث.استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته طبيعة مشكلة 

 البحث:عينة  ثانياً:

( أم من أمهات أطفال التوحاد الاذين يتارددون بشاكل دائام علاى مركاز ساوف الجاين للتوحاد 15تكونت عينة البحث من عدد )

 .45إلى  30بمدينة بني وليد، تراوحت أعمارهن من 

 البحث:أدوات  ثالثاً:

الع على العديد من المقاييس المتوفرة عن المسااندة إعداد الباحثة، حيث قامت باالط االجتماعية:مقياس المساندة -1

االجتماعية، وقامت ب عداد استبيان مفتوت حتى جمعت فقرات المقياس وبعادها قادمت المقيااس إلاى عادد مان المختصاين فاي 

 لغويا .مجال الصحة النفسية للتأكد من سالمة عباراته وتوافقهم مع الموضوع وتم التأكد من سالمة عباراته 

المقياس ثم ايجااد الصادق الظااهري وتحصال علاى نسابة عالياة مان االتفااق، وكاذلي قامات الباحثاة باحتساا  الصادق صدق 

العاملي، وللتحقق من صدق التكوين الفرضي استخدام التحليل العاملي بلريقة التدوير وتحصل على درجات عالية ارتباطية 

 المقياس.بين فقرات 

 

  المقياس:ثبات 

 %.98طريقة التجزئة النصفية للتأكد من ثبات االختبار وتحصل على نسبة عالية تم اجراءات 

 :2002مقياس الصالبة النفسية إعداد مخيمر :مقياس الصالبة إعداد عماد مخيمر  -2

فقارة تقايس مساتوى الصاالبة النفساية وتشاير كال عباارة إلاى ماا مادى تاوفر الصاالبة النفساية،  45ويتكون المقياس من عادد 

 141إلاى المرتفعاة  47ر الدرجة المرتفعة إدرا  المستجيب للصالبة النفسية وتتراوت الدرجات من الدرجة المنخفاة وتشي

 . 1-وأبدا   2درجات أما أحيانا  فتأخذ  3أمام اإلجابة تكون على اختبار إحدى العبارات التالية وهي دائما  

 0.89طريقة التجزئة النصفية حيث تحصل على معامل ارتبااط  وقد تحصل المقياس على حدة وثبات عالية من خالل إجراء

. 
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( سااؤال  يقاايس المسااتوى 19سااؤال  ) 55اسااتمارة المسااتوى االقتصااادي واالجتماااعي والثقااافي لألساارة : يتكااون المقياااس ماان 

 سؤال  يقيس المستوى االقتصادي . 19الثقافي 

محتوى يعرضه على المحكمين وبعاد اساتلالع يقيس المستوى االجتماعي وتتامن اجراءات الصدق صدق ال 20

أسارة ماان األسار الليبيااة وملاي بلريقااة إعااادة  20آراء المحكماين ثاام تعاديل بعااض الفقارات وثاام حساا  ثبااات المقيااس علااى 

، وتام تصاحيحه عان طرياق وضاع  0.01، عناد مساتوى داللاة  0.95االختبار حيث معامل االرتباط بين النصفين جاء عاليا  

 المستوى المنخفض . –المستوى المتوسط  –ات المستوى المرتفع ثالأ مستوي

إجراءات التلبيق : قامت الباحثة بتوزياع المقااييس علاى األمهاات وقمان بتعياين المقااييس وأشارفت علاى اساتمارة المساتوى 

، وثام  2018( 11االقتصادي واالجتماعي والثقافي عند تعب تها وملي لعدم وضاوت المللاو  لهان ثام التلبياق خاالل شاهر )

 تجمع المقاييس بعد ملي منهن وقامت بعض االخصائيات واللالبات بمساعدة الباحثة في عملية التلبيق .

للوصاول إلاى النتاائج   spssوقامت الباحثة بتفريغ البيانات وتصحيح المقاييس واساتخدام المعالجاة االحصاائية وفاق برناامج 

 والتأكد من فروض الدراسة.

 

 وتفسيرها:عرض النتائج 

 كالتالي:للتأكد من صحة الفروض قامت الباحثة ب جراء المعادالت االحصائية المناسبة وجاءت النتائج 

بااين المساااندة االجتماعيااة  0.01والااذي نصااه )يوجااد ارتباااط دال احصااائيا  عنااد مسااتوى داللااة  الفززرض األول :-1

 والصالبة النفسية لدى أمهات أطفال التوحد( .

ة هاذا الغارض قامات الباحثااة بحساا  المتوساط الحساابي واالنحاراف المعيااري ومعامال ارتباااط وللتأكاد مان صاح

 ملي.بيرسون والجدول التالي يوضح 

 ( يوضح االرتباط بين متغيرات البحث1جدول رقم )

 العدد المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل ارتباط 

 بيرسون
 مستوى الداللة

المساندة 

 االجتماعية
15 

78.800 

22.06 0.85 0.01 
الصالبة 

 النفسية
80.600 

، مماا يؤكاد  0.01وهاذا يادل أن دال عناد مساتوى  0.85بالنظر للجدول السابق نالحظ أن معامل االرتباط قوي وملي بنسابة 

أمهات أطفال التوحد وهذا ماا أكدتاه الفرض السابق أي أن هنا  أثر قوي من المساندة االجتماعية على الصالبة النفسية لدى 

العديد من الدراسات وترجح الباحثة ملي إلى أن األم عند تلقيها للمساندة االجتماعية مان األهال واألصادقاء يحقاق مان شاعور 

االحباط تزيد من قدرتها وعزيمتهاا وأن صاالبتها النفساية تكاون واضاحة مان تعاملهاا ماع أبنهاا واالهتماام باه وتاوفير كال ماا 

 لبه بعكس لو أن أنها لم تتحصل على المساندة االجتماعية .يل

والاذي نصاه )يوجاد فاروق دالاة إحصاائيا  باين أمهاات أطفاال التوحاد فاي المسااندة االجتماعياة  الفرض الثاني : -2

 حسب متغير المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي( .

الحساابي واالنحاراف المعيااري وايجااد قيماة )ت(  وللتأكد من صحة هذا الفارض قامات الباحثاة بحساا  المتوساط

 يوضح ملي . لداللة الفروق والجدول التالي
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( يوضح الفروق بين أمهات أطفال التوحد في المساندة االجتماعية حسب متغير المستوى االجتماعي 2جدول رقم )

 واالقتصادي والثقافي

 المتغير

المستوى 

االجتماعي 

واالقتصادي 

 والثقافي

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

المساندة 

 االجتماعية

 7.69 95.67 6 المرتفع

 5.05 64.53 5 المتوسط 0.01 4.97

 3.71 42.66 4 المنخفض

 

مماا يؤكاد علاى صاحة  0.01وهذا يادل أناه توجاد فاروق عناد مساتوى  4.77وبالنظر للجدول السابق يتاح أن قيمته جاءت 

الفرض وهنا يجب اإلشارة إلى أن هذا جاء مؤكدا  علاى أن للمساتوى االجتمااعي واالقتصاادي والثقاافي لألسارة دور واضاح 

ة على التعبير عان أنفساهن أماام اآلخارين حياث تحصال المساتوى في تحسين وضع األمهات أمام اآلخرين وجعلهن أكثر قدر

المرتفع على درجات عليا في العالقاة بيانهم وباين المسااندة االجتماعياة أماا المساتوى المتوساط المانخفض والمتوساط فكانات 

عي واالقتصاادي درجاتهم أقل من نسبة حصولهن على المساندة االجتماعية. مما يشير إلاى أن كلماا ارتفاع المساتوى االجتماا

 ملي.يساعد األسرة في حصولها على مساندة اجتماعية من اآلخرين وتلعب ثقافة األم دور كبير في 

 التوصيات 

 أهمها:في ضوء نتائج البحث وبعد تفسير النتائج توصلت الباحثة إلى عدة توصيات 

درتهن علاى مواجهااة ضااغوطات االهتماام ب عااداد دورات تدريبياة ألمهااات أطفاال التوحااد تسااعدهن فااي تنمياة قاا-1

 الحياة .

توفير الدعم النفساي واالجتمااعي مان خاالل نشار التوعياة باالظروف التاي تقاسايها األم التاي تقاوم ب عالاة طفال  -2

 توحدي .

 توفير نوادي ثقافية واجتماعية للترفيه عن العائالت التي تتحمل عبء أطفال معاقين وحدها. -3

 المقترحات:أما 

لباحثة إلى إجراءات دراسات جديدة في هذا المجال إلى التركيز على األسرة وإعداد برامج تدريبية فقد أشارت ا-1

 مستواها.مثال دراسة فعالية برنامج تدريبي في زيادة الصالبة النفسية وتحسين 

 باالنتحار.التفكير و إجراءات بحوأ عن المساندة االجتماعية وعالقتها بمتغيرات أخرى مثال عالقتها باإلحباط -2

  المراجع

( الرضااا الزوجااي وعالقتااه بالمساااندة االجتماعيااة ، رسااالة 2010الخرعااان، هيااا بناات إبااراهيم باان عبااد العزيااز ) .1

 ماجستير )غير منشورة( في علم النفس. جامعة أم القرى السعودية.

عااال الساالبي كمتنباائ ( الموجهااة وتقرياار الااذات واالنفعااال االيجااابي واالنف2012الشااربيني، الساايد كاماال منصااور ) .2

 . 130-51(. 77للكمالية التكيفية، دراسات نفسية و تربوية، مجلة كلية التربية، )

( أساااليب مواجهااة الاااغوط عنااد الصااحيحات والمصااابات باالضاالرابات 2004العناازي أماال سااليمان تركااي ) .3

الملاي كلياة التربياة وعلام  رسالة ماجستير )غير منشورة( في علم النفس وجامعاة –دراسة مقارنة  -السيكوسومانية

 النفس .

( اسااتراتيجيات التكيااف مااع مواقااف الحياااة الااااغلة وعالقتهااا بالصااحة العامااة علااى ضااوء 2004باان طاااهر ) .4

 متغيري: نمط الشخصية، والدعم االجتماعي، رسالة دكتوراه )غير منشورة( في علم النفس ، جامعة وهران .
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االجتماعياة كمتغيار وسايط باين األحاداأ الاااغلة والصاحة النفساية  ( دور المساندة2006ميا  مروان عبد هللا ) .5

 للمراهقين الفلسلينيين، رسالة ماجستير )غير منشورة( في علم النفس، جامعة غزة .

( النموم  السببي للعالقة بين المساندة االجتماعية واالحتراق النفسي واألمن النفسي لدى 2015عبد الرحمن هناء ) .6

 ماز بمدينة الرياض، رسالة دكتوراه في العلوم األجنبية .العامالت بسجن ال

( المساااندة االجتماعيااة وعالقتهااا بأحااداأ الحياااة الااااغلة وعالقتهااا بااالتوافق مااع 2000علااي عبااد السااالم علااي ) .7

 . 9الحياة الجامعية مجلة علم النفس، الهي ة المعرفية العامة للكتا   

لمساندة االجتماعية بين األزوا  وعالقتها بالسعادة والتوافاق فاي الحيااة ( ا2001أحمد عبدالرحمن إبراهيم عثمان ) .8

 . 149   –الزقازيق  -الجامعية لدى اللالبات المتزوجات، مجلة كلية التربية
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 التحديات النفسية واالجتماعية للمرأة العاملة لدى عينة من عضوات هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة مصراتة

Psychological and social challenges of working women among a sample of faculty 

members at the Faculty of Arts, Misurata University 

عبدا هلل المزوغيسماء محمد الجروشي، حنان   

 قسم علم النفس، كلية األداب، جامعة مصراتة، ليبيا

Sama Mohamed Eljarushi 

Department of Psychology, Faculty of Arts, Misurata University, Libya 

 الملخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التحديات النفسية واالجتماعية، والكشف عن الفروق في الداللة اإلحصائية في  

التحديات التي تواجه عضوات هيئة التدريس المتزوجات في كلية اآلداب جامعة مصراته تعزى لمتغيرات الدراسة المؤهل 

 برة.العلمي وسنوات الخ

( أستاذة من كلية 28استخدمت الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار العينة بشكل قصدي وتكونت العينة من )   

( فقرة تم عرضها على 22اآلداب جامعة مصراتة، وللوصول ألهداف البحث قامت الباحثة بإعداد استبانة تتكون من )

ي للفقرات، واستخراج الثبات من خالل التجزئة النصفية، أوضحت نتائج محكمين كما تم استخراج صدق االتساق الداخل

 .0.05البحث أن عضوات هيئة التدريس يواجهن تحديات بدرجة متوسط عند مستوى داللة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند عضوات هيئة التدريس المتزوجات في كلية اآلداب جامعة مصراته تعزي لمتغير 

وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثان بعدد من  0.05ي و سنوات الخبرة عند مستوى داللة المؤهل العلم

.توفير الخدمات التي تمكن عضوات هيئة التدريس من الجمع بين عملها الوظيفي وواجباتها في المنزل 1التوصيات منها 

غيير االتجاه العام الرافض إلى مساعدة الزوج واألبناء لألم .محاولة ت 2لكي تخفف من حدة صراع األدوار التي تعيشها ،

.إعداد المزيد من 1العاملة وذلك من خالل البرامج اإلعالمية مواقع التواصل االجتماعي، وعدد من المقترحات منها 

 س .البحوث و الدراسات حول التحديات النفسية واالجتماعية و االقتصادية التي تواجهها عضوات هيئة التدري

 تعريفات للمرأة العاملة والتحديات، دوافع خروج المرأة للعمل مشاكل المرأة العاملة، فوائد العمل للمرأة. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 The goal of this study was to identify the level of psychological and social challenges and to 

reveal the differences in statistical significance in the challenges facing married faculty 

members at the Faculty of Arts, Misurata University, due to study variables, academic 

qualifications, and years of experience. 

  The researchers used the descriptive analytical method, and the sample was chosen 

intentionally, and the sample consisted of (28) female professors from the Faculty of Arts, 

Misurata University.  Extracting stability through the mid-term segmentation, the results of 

the research showed that female faculty members face challenges with an average degree at 

the significance level of 0.05, There are no statistically significant differences among married 

faculty members at the Faculty of Arts, Misurata University, due to the variable of academic 

qualification and years of experience at the significance level of 0.05. 

 In light of the results that have been reached, the researchers recommend a number of 

recommendations, including one. Providing services that enable faculty members to combine 

their work and duties at home in order to alleviate the conflict of roles they live in, two. 

Attempting to change the general tendency that refuses to help the husband and children for 

working mothers, through media programs and social networking sites. In addition, a number 

of proposals, including 1. Preparing more research and studies on the psychological, social 

and economic challenges faced by faculty members. 

Keywords: definitions of working women and challenges, motives for women leaving work, 

The problems of working women, the benefits of working for women. 

 مقدمة

تعنى أوالً بفهم  تتمثل العلوم اإلنسانية واالجتماعية القاعدة األساسية في تقدم المجتمعات بشكل أو بآخر، ذلك أن هذه العلوم

الطبيعة العامة للمجتمعات، وثانياً من خالل فهم اإلنسان ذاته، وقد تتقدم هذه على تلك تبعاً لما تمر به المجتمعات، وحسب 

 الظروف الموضوعية التي تطبع كل مرحلة حضارية بطابعها الخاص وتميزها بصفات خاصة.

ة المنادية بضرورة وضع اإلنسان على رأس األولويات في التخطيط ولذلك فقد طغت في المدة األخيرة االتجاهات الفكري

والتنفيذ والمتابعة، لكل ما يقترح من حلول للمشكالت العامة والخاصة، وبالتحديد على مستوى الدولة وتمثلت هذه 

ت، وفي بلداننا االتجاهات في تعميم التعليم األفقي والعمودي، والتوسع في مجال الدراسات اإلنسانية وفي كل التخصصا
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العربية نجد أن هذا التوجه قد يكون متأخراً بعض الشيء؛ وذلك بسبب ما مرت به المنطقة من أزمات وتحوالت على 

مستويات عديدة، حيث بدأ النظر إلى اإلنسان على أنه القيمة األكبر في كل هذا التحول واالتجاه نحو الديمقراطية بصورها 

 دة وتم التأكيد على البعد اإلنساني.المختلفة أو تطبيقاها المتعد

والواقع أننا حين نتحدث عن إدماج المرأة في التنمية، نقصد ذلك اإلدماج في التنمية لتحقيق حركة مستقلة للقرار والمسار، 

، وذلك تنمية ذاتية تعبئ بكفاءة مواردها المادية وفائضها االقتصادي الممكن، إلى جانب طاقاتها البشرية وذخيرتها الروحية

، إن المطلوب إدماج المرأة (1)من أجل الوفاء بالحاجات األساسية للمواطنين، ال من أجل خدمة األسواق الرأسمالية العالمية

غاية  –إعداداً وتوظيفاً وإنتاجية  –في تنمية تتكامل فيها زيادة اإلنتاج مع عدالة التوزيع، كما تغدو فيها الموارد البشرية 

ثانوياً، ويتم ذلك من خالل إطارات للمشاركة الفعالة، وهكذا فإن المقصود من إدماج المرأة في التنمية هو أن رئيسية ال هدفاً 

تتم من خالل تصور لتطوير حضاري شامل في أبعاده االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويتخذ هذا التطوير من 

ياجاته، ومن تحديد لحقوق المواطن وواجباته، من مغانمه االستراتيجيات ما يكفل له التقدم على هدى من أهدافه واحت

 ومغارمه، ومن خالل الفعل االجتماعي لرجاله ونسائه.

والخالصة تتمثل في إعطاء المرأة الحق في المشاركة الكاملة ال الجزئية في صناعة الحياة بكل أبعادها دون حدود ودون 

ربية والمسلمة مادامت تؤدي دور األمومة والرعاية االجتماعية واألسرية ، وهذا ال يعني المساس بهوية المرأة الع(2)حواجز

 بل جنباً إلى جنب في مشاركتها ودورها في التنمية المجتمعية والمشاركة الفاعلة.

ولكن المرأة في مجتمعاتنا التزال تتعرض لموكب معقد من القهر، وإلى جانب القهر الواقع عليها مباشرةً تتعرض 

لقهر الواقع على الرجل أيضاً، فضالً عن التحديات التي لها جذورها التاريخية ترتبط بالتركيب االجتماعي النعكاسات ا

العربي وبالتراث الذي مازال حيًّا أو بمعنى أوضح حاداً دون حياة، وبانفصام على األرجح عميق هو صورة في ازدواجية 

 .(3)التقليد والحداثة والمحافظة والتغيير الذي نعيشه

ومع كل ما تالقيه المرأة وتواجهه إال أنها دخلت ميادين العمل المختلفة؛ وذلك لتكسر الكثير من العقائد واألفكار المحافظة 

التي مازلنا نراها إلى يومنا هذا، وبهذا تكون المرأة العاملة تواجه تحديًّا نفسياً رهيباً، ومسؤوليات ملقاة على عاتقها منها ما 

نها بمجتمعها، وهذا البحث يحاول أن يتعرف على أهم هذه التحديات النفسية، واالجتماعية التي تواجه يتصل بأسرتها، وم

 المرأة في مجتمعنا المحلي

 مشكلة البحث: -أوالً: 

ليس من العدل أن تُدفع المرأة إلى العمل خارج المنزل بتأثير حاجة األسرة إلى دخل إضافي مساعد دون أن تؤمن لها 

مساعدة التي تخفف عنها عبء األعمال المنزلية، وتضعها على قدم المساواة مع الرجل، وهنا تكون النتيجة وباالً الخدمات ال

على المرأة واألسرة والمجتمع، فمن تغيير نظرة الرجال إلى المرأة العاملة إلى إيجاد فرص عمل مالئمة للمرأة إلى مساعدة 

ادة عدد دور الحضانة ورياض األطفال، وتحسين الخدمات في هذه الدور، إلى الرجل للمرأة في األعباء المنزلية، إلى زي

ضمان حق المرأة بالعودة إلى العمل بعد إجازات الوالدة وتربية األطفال، إلى االستعانة باألجهزة المنزلية الحديثة التي 

بها إلى المشاركة االقتصادية خارج تتطلب جهداً أقل، كل هذه األمور تلعب دوراً مهماً، وتساعد المرأة وتعينها وتجذ

 .(4)المنزل

 وهذا األمر في مجمله يفرض العديد من التحديات تبعاً لطبيعة المرأة، يطرح البحث التساؤل الرئيسي اآلتي:

 ما مستوى التحديات النفسية واالجتماعية للمرأة العاملة في كلية اآلداب بجامعة مصراتة؟ -1

إحصائية في التحديات النفسية واالجتماعية التي تواجه المرأة العاملة تعزى لمتغير المؤهل هل توجد فروق ذات داللة  -2

 العلمي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحديات النفسية واالجتماعية التي تواجه المرأة العاملة تعزى لمتغير سنوات  -3

 الخبرة؟

 أهداف البحث: -ثانياً: 

التعرف على التحديات النفسية واالجتماعية لدى المرأة العاملة، والتعرف على الفروق في الداللة هدف البحث الحالي إلى 

 اإلحصائية في التحديات التي تواجه المرأة العاملة والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

 ثالثاً: أهمية البحث:

 تكمن أهمية هذا البحث في:

 مكتبة العلمية، فهو يعد دراسة الحقة فيما بعد.هذا البحث ذا فائدة من حيث إثراؤه لل يعد -1

 تسليط الضوء على الواقع الفعلي للمرأة العاملة وما تالقيه من تحديات وصعوبات نفسية واجتماعية. -2

                                                 

 )1( حامد عمار، 1988، في بناء اإلنسان العربي، دار املعرفة الجامعية، ص50

 )2( نفس املرجع السابق، ص 51

 )3( مريم سليم وآخرون، 1999، املرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات املستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص10.

 )4(مرجع سابق، ص68.
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توضيح أهمية دور المرأة العاملة في المجتمع باألخص عندما تكون زوجة وأما، فهي تسهم في التنمية االقتصادية  -3

 بجانب دورها األمومي داخل بيتها.واالجتماعية 

 سيكشف البحث عن أهم التحديات النفسية واالجتماعية للمرأة العاملة أثناء أدائها لمهنتها. -4

زيادة القدرة على تشخيص مشكالت المرأة في مجتمعنا المحلي، والتي قد تشكل عقبة في نجاحها داخل األسرة أو  -5

 رأة ذاتها ونجاحها.خارجها بكونها أماكن تحقق فيها الم

قد تعطي نتائج هذا البحث حجم التحديات ونوعها التي تتعرض لها المرأة أثناء مشاركتها في تحقيق التنمية االقتصادية  -6

 واالجتماعية.

 رابعاً: حدود البحث:

 جامعة مصراتة. –كلية اآلداب  الحدود المكانية:

 م.2022 – 2021تم إجراء البحث في العام الحدود الزمانية: 

 جامعة مصراتة. –: عضوات هيئة التدريس بكلية اآلداب الحدود البشرية

 خامساً: مفاهيم البحث:

: هي العوامل والمتغيرات التي تحد من دور المرأة العاملة في أثناء أدائها للعمل، وهذه العوامل لها صور التحديات -

 وأشكال واتجاهات متعددة.

العوامل التي قد تشكل عقبة للمرأة أثناء أدائها للعمل كالشعور بالتقصير مع الزوج واألبناء أو اتجاه : هي التحديات النفسية -

 األسرة ككل وعدم منحهم العطف الكافي.

: هي المتغيرات االجتماعية التي تحد من دور المرأة الفعال داخل عملها، وعادةً ما تتمثل في التحديات االجتماعية -

 عية ومسايرة نشاطات الجماعة.الواجبات االجتما

 : هو المهنة التي تزاولها المرأة، وتكون ذات فائدة وفي مقابل أجر معنوي ومادي.العمل -

: عرفتها كاميليا عبدالفتاح "هي المرأة التي تعمل خارج المنزل ، وتحصل على أجر مقابل عملها، مفهوم المرأة العاملة -

 .(5)بة البيت ودور الموظفة"وهي تقوم بوظيفتين في الحياة: دور ر

 إجرائياً:

 ( فقرة.22هي استجابات النساء العامالت على استبيان من تصميم الباحثة تتكون من )

 سادساً: اإلطار النظري

 سنعرض هنا بعض التصورات النظرية المتصلة بالمتغيرات والعوامل التي توجه المرأة العاملة.

 دوافع خروج المرأة للعمل:

 متعددة تدفع المرأة للعمل، منها: هناك دوافع

 الدافع االقتصادي: -1

هناك عددٌ من الدراسات تشير  إلى أن الحاجة االقتصادية هي وراء خروج للعمل، وفي دراسات أجريت على خمسة آالف 

المعيشي وحاجة امرأة حديثة التخرج تبين أن ثلث مجموع الزوجات يعملن من أجل مساندة دخول أزواجهن، فتزايد العبء 

 .(6)األسرة لدخلها تدفع المرأة وإلى مشاركة الرجل في العمل الخارجي واإلسهام في تلبية احتياجات األسرة

 الدافع النفسي واالجتماعي: -2

العمل بوصفه نشاطا اقتصاديا فإنه يعد جوهر لإلنسان  عامة والمرأة العاملة خاصةً حيث تسعى هذه األخيرة من خالله إلى 

يق ذاتها وإثبات وجودها في األسرة والمجتمع، وهذا ما أشارت إليه دراسة كليجر، حيث إن هناك عدداً كبيراً من تحق

األمهات يعملن ألسباب اقتصادية، فالمرأة بحاجة إلى الشعور باالنتماء ومدى أهيمتها في المجتمع كفرد يساعد على تحقيق 

تلعب دوراً كبيراً في شعور المرأة بالقوة وقدرتها على اإلنتاج، وأنها فاعل  التنمية الشاملة، كما أن المكانة االجتماعية

 اجتماعي يستفاد منه، والتعطل عن العمل يعد عامال سلبيا قد يتسبب لها في حالة االكتئاب واالنفصال عن مجتمعها.

 الدافع التعليمي: -3

ً على الرجال، وقد  للمرأة العاملة دوافع شخصية تسعى من خاللها إلى إثبات قدرتها على إنجاز أعمال كانت من قبل وقفا

تبين من خالل دراسة آيد أن طالبات الكليات ذوات الرغبة الشديدة في العمل يؤمنَّ بقيم ذكرية فهن يؤكدن الحاجة إلى التنوع 

 .(7)ويقدرن على ما يمكن تحصيله خارج المنزل

 مشكالت المرأة العاملة:

 مشكالت عديدة على الصعيد المهني والشخصي واالجتماعي نتيجة العمل نلخصها فيما يأتي:تعاني المرأة العاملة من 

 

 

                                                 

 )5(كاميليا عبدالفتاح، 1984، سيكولوجية املرأة العاملة، دار النهضة العربية، لبنان، ص189.

 )6(عباس محمود عوض، 1980، علم النفس ال جتماعي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص213.

 )7(كاميليا عبدالفتاح، مرجع سبق ذكره، ص88-86.
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 مشكالت خاصة بسبب العمل: -1

وهي التي تختص بالمشكالت الشخصية التي تعاني منها المرأة العاملة بسبب عملها خارج البيت، حيث إن المرأة العاملة 

ا، وكذلك توترات نفسية نتيجة العمل واإلجهاد البدني بسبب العمل والضغوطات تعاني مشكلة التأخر في الوصول إلى بيته

النفسية واألسرية والشعور بالتقصير اتجاه الواجبات المنزلية، وكذا االفتقاد للوقت الالزم لرعاية األبناء، وكذا طبيعة العمل 

الضيق للمرأة العاملة عن طريق ظروف العمل  ذاتها تؤثر على المرأة، وقد تسبب لها التوتر والضيق، وكثيراً ما يأتي

نفسها، فهي بحاجة للتوافق مع هذه الظروف، وبحاجة للتوافق مع زمالء العمل، وفي نفس الوقت هي بحاجة إلى الحفاظ 

 .(8)على مكانتها المهنية، وإثبات قدرتها في مواقع العمل

 مشكالت داخل العمل: -2

ه المرأة العاملة في محيط عملها، وتبين أن المرأة تعاني من مشكالت التعامل مع وهي تختص بنوعية المشكالت التي تواج

المواطنين، ومشكلة قلّة األجور مقارنة بالرجل، وكذا مشكلة من يعملن خارج مجال تخصصهن، وكذا مشكلة طول وقت 

 العمل.

 مشكلة التحرش الجنسي: -3

مع شخص آخر، أو مجموعة من األفراد بسبب جنسه، وتعد  ونعني به تصرف شخص معين بطريقة مؤدية وغير أخالقية

المضايقات الجنسية هي األكثر بروزاً وذات صبغة جنسية، وتشير بعض الدراسات أن التحرش الجنسي أو المضايقات 

 الجنسية تبدأ من المراحل االبتدائية والثانوية.

مرأة وتؤثر على إنتاجيتها وأدائها المهني، وتجعلها وتترتب على المضايقات الجنسية داخل العمل نتائج ضارة تلحق بال

عرضةً لإلصابة بالضغوط واالضطرابات النسية والمشكالت الصحية، وهذا يعرض المرأة للشعور باإلحباط والدونية، 

 .(9)وهو ما يؤثر في حياتها العملية واألسرية

 عمل المرأة وأثره على األبناء: -4

وى الروابط األسرية وأكثرها حساسية، فالطفل بمجرد خروجه لهذا العالم يجد أمه التي تحمله تعد عالقة األم باألبناء من أق

وتغذيه وتسهر على راحته حتى يكبر، وفي المدرسة األم هي من تقوم بمتابعة دروسه وواجباته الدراسية، وعند خروج 

ملهن، مع فارق المواقع الجغرافية التي تعيش المرأة للعمل اتجهت معظم األمهات العامالت إلى دور الحضانة خالل مدة ع

% من 78فيها األمهات، فالمرأة الريفية والفقيرة تتجه إلى األقارب، وقد بينت إحدى الدراسات في المجتمعات العربية أن 

 األمهات العامالت يعتمدن إما على األقارب أو  الخدم في رعاية أبنائهن أثناء غيابهن خالل مدة العمل.

األم عن العمل تولد شعوراً بإهمال األبناء؛ ألن األبناء في سن ما قبل المدرسة يحتاجون إلى رعاية مركزة إذ  إن غياب

 .(10)أظهرت الكثير من الدراسات أن األطفال دون السادسة من العمر  لهم عالقة قوية وسلبية بمشاركة المرأة  للعمل

 رأة:المشكالت الناتجة عن التداخل بين مسؤوليات الم -5

إن عمل المرأة وإسهامها في النشاط االقتصادي واتساع نشاطها وخروجها عن إطار الواجبات والمهام األسرية، كل ذلك 

سيعكس آثاراً نوعية في العالقات األسرية، وعالقات اإلنتاج في المجتمع، واختيار المرأة لدورها في الحياة أصبح معقداً، 

طبيعتها البيولوجية التي تدفعها نحو األمومة وتأدية الواجبات المنزلية، ومن جهة أخرى وذلك ناتج عن العادات والتقاليد و

تنجذب إلى الفرص التي أصبحت متاحة في عالم الوظيفة والعمل، ويواجه اختيار المرأة بالعقبات نتيجة ألربعة عوامل هي: 

ء كل هذه األدوار يخلف لدى المرأة مشكالت الزواج، األعمال المنزلية، إنجاب األطفال وتربيتهم، والوظيفة، وأدا

وصراعات بينها وبين زوجها، فالمرأة من خالل عملها وتعليمها اكتشفت ذاتها وقدراتها، وهذا ما أدى إلى تغيير في نوعية 

 .(11)العالقات األسرية، وبالتالي إلى مشكالت من نوع جديد في األسرة

 فوائد عمل المرأة:

 للمرأة:فوائد العمل النفسية  -أ

 عمل المرأة يساعدها على درء المخاوف والسيطرة عليها: -1

المرأة تريد عن طريق اندفاعها في العمل أن تثبت لنفسها وللمجتمع كل هي كفؤة للقيام بدور إيجابي فعال بدالً من دورها 

على مخاوفها وتتحداها بدالً من األنثوي داخل جدران المنزل، فالمرأة العاملة بدخولها في خبرات جديدة في حياتها تسيطر 

 أن تصرف طاقتها النفسية في دخولها معركة مع الرجل.

 

 

                                                 

 )8(أسماء إبراهيمي، 2015، الضغوط املهنية وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى املرأة العاملة، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجزائر، ص221.

 )9(نفس املرجع السابق، أسماء إبراهيمي، ص223.

 )10(فرحات نادية، 2012، مجلة األكاديمية الدراسات الجتماعية واإلنسانية، العدد 8، الجزائر، ص134-126.

 )11(أسماء إبراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص238-237.
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 عمل المرأة يساعدها في التغلب على الفراغ والملل: -2

نالحظ أن حياة المرأة غير العاملة داخل المنزل نجد أنها تدور دائماً حول نفس األشياء، فالموضوعات التي تشغلها واحدة، 

ً مستقالً، تظل مقيدة بذلك الشيء، كما أن  العمل المنزلي يتكرر بنفس الصورة كل يوم، والمرأة ال تملك كياناً اقتصاديا

 وباألشخاص المحيطين بها.

 العمل الخارجي يخفف من الشعور بالتبعية: -3

جتمع مباشرةً، وهو ال يحررها بل إن العمل الذي تقوم به المرأة داخل المنزل قد يمنحها االستقالل الذاتي، ولكنه ال يفيد الم

 يجعلها متعلقة بالزوج واألطفال، فوجودها مرتبط بوجود زوجها وبعالقتها معه.

 اإلحساس باألهمية والمكانة االجتماعية واالنتماء للمجتمع:-4

 تقوم بها.إن حسن تقدير المرأة لذاتها من خالل العمل يعطيها شعورا عميقاً بمدى أهميتها من خالل األدوار التي 

 الفوائد االقتصادية لعمل المرأة: -ب

 إن فوائد العمل المادية ال تعود على المرأة نفسها بل على أسرتها وعلى المجتمع ككل، وذلك من خالل:

 زيادة الدخل القومي. -1

 التقليل إلى حد كبير من نسبة الذين يعيشون كمستهلكين. -2

 يها المهن.سد النقص في األيدي العاملة التي تعان -3

 .(12)التقليل من االعتماد على األيدي العاملة األجنبية -4

 الفوائد االجتماعية لعمل المرأة: -ج

من الفوائد االجتماعية التي تعود على المرأة كسب األصدقاء ،وصقل شخصيتها وتحمل المسؤولية والشعور بالمساواة 

أن أبناء األم العاملة يتحملون قسطاً من المسؤولية بأدائهم الكثير من  ومساعدتها في عملية التنشئة االجتماعية لألبناء، كذلك

باألعمال المنزلية ومتابعة (13)األعمال المنزلية وزيادة وعي المرأة )كزوجة، وكأم( بأهمية وقت الفراغ، واستغالل في القيام

 .(14)ما يجري في محيطها من أحداث

 سابعاً: الدراسات السابقة:

 (، التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص:2019، )دراسة الشهيري -1

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المرأة العاملة في المراكز التجارية من خالل الجوانب اآلتية:

ملة في هذا المجال، وكذلك معرفة خصائص المرأة العاملة والكشف عن أهم التحديات االجتماعية التي تواجه المرأة العا

الكشف عن أهم التحديات االقتصادية التي تواجهها، كما هدفت الدراسة إلى تقديم بعض المقترحات للتغلب على تلك 

( 400التحديات، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وقد صممت استبانة تم تطبيقها على عينة تكونت من )

 لتجارية بجدة، تم اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:عاملة في بعض المراكز ا

عاما( وأن الغالبية العظمى منهن غير متزوجات يحملن مؤهال  30 – 20إن أكثر من نصف العينة تتراوح  أعمارهن من )

رياال(، كما بينت الدراسة أن النسبة الغالبة  4500إلى  2500تعليميا ثانويا، كما أنهن يتقاضين رواتب تتراوح ما بين )

منهن يعملن في وظيفتين بائعة تجزئة ومحاسبة مبيعات لديهن خبرة وظيفية أقل من السنة، باإلضافة إلى أنهن ينتمين إلى 

ية من أهمها النظرة أسر ذات دخل اقتصادي متدٍن، كما بينت النتائج أن العامالت يواجهن أحياناً بعض التحديات االجتماع

السلبية، وعدم تقبل بعض أفراد المجتمع لعملهن بسبب العادات والتقاليد السلبية، باإلضافة إلى معاناتهن من صراع األدوار 

نتيجة التعارض بين متطلبات العمل واألسرة، وضعف العالقات االجتماعية مع األقارب  والصديقات بسبب االنشغال 

تائج أن أهم التحديات االقتصادية التي تواجه العامالت أحياناً تتمثل في تدني األجور وغياب األمن بالعمل، كما أظهرت الن

الوظيفي في ظل عدم وجود راتب تقاعدي، أما عن ظروف العمل فقد بينت النتائج افتقار مكان العمل لالستراحات الخاصة 

 بالعامالت وألماكن حضانة األطفال.

  (2010 )     دراسة الجيلي وآخرين  -2

 بعنوان: "المعوقات التي تواجه المرأة العاملة في لبنان".

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على المعوقات التي تواجه المرأة العاملة في لبنان ومن أجل تحقيق ذلك، تم تطبيق استبانة 

خلصت إليه الدراسة أن أهم المشكالت  ( عاملة لبنانية في الشركات الخاصة العاملة في مدينة بيروت، ومن أهم ما62على )

التي تواجه المرأة العاملة في لبنان تتمثل في الجانب االجتماعي في صعوبة التوفيق بين الحياة العائلية والمهنية، وفي 

 الجانب االقتصادي تمثلت بعدم تناسب الراتب مع الجهد المبذول، وكذلك بعض المشكالت المتعلقة بالتحرش الجنسي.

 (:2020سة محمد عاطف محمد العكر، عيسى المحتسب )درا -3

 بعنوان: "التحديات النفسية واالجتماعية التي تواجه المرأة اإلدارية في جامعة األقصى".

                                                 

 )12(زينب محمد زهري، 1988، املرأة العاملة في املجتمع الليبي املعاصر، مشروع جامعة قاريونس، بنغازي، ص85.

 )13(نفس املرجع السابق، ص209.

)14(عبدهللا أمين الجزيري، 2002، عمل املرأة وأثره على دورها في األسرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة طرابلس، 

.184، 183ص  
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هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات المتعلقة برعاية األبناء، ورعاية الزوج، والمسؤوليات المنزلية، والواجبات 

جهها المرأة اإلدارية في جامعة األقصى، والكشف على الفروق في الداللة اإلحصائية في التحديات التي االجتماعية التي توا

تواجه المرأة اإلدارية في جامعة األقصى تعزى لمتغيرات الدراسة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت 

حت نتائج الدراسة أن نسبة التحديات التي تواجه المرأة ( من اإلداريات في جامعة األقصى، وأوض40عينة الدراسة من )

( وهو مستوى عاٍل، وأن نسبة التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية المتعلقة بالتحديات المتعلقة 279.5اإلدارية بلغت )

توى عاٍل، وأن %( وهو مس78.8%( وهو مستوى عاٍل، وأن نسبة التحديات المتعلقة برعاية الزوج )80.8برعاية األبناء )

%( وهو مستوى عاٍل، وأن نسبة التحديات التي تواجه المرأة اإلدارية 76.7نسبة التحديات المتعلقة بالواجبات االجتماعية )

%( وهو مستوى عاٍل، وأنه ال توجد فروق ذات داللة 81.5المتعلقة بالتحديات المتعلقة باألمور اإلدارية التي بلغت )

 تواجه المرأة اإلدارية في جامعة األقصى تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.إحصائية التحديات التي 

 (:2007دراسة أحمد علي صالح وسهاد عادل القيس ) -4

"التحديات المعاصرة التي تواجه المرأة العراقية في أثناء أدائها لمهنة التعليم وانعكاساتها على مستوى فاعلية مشاركتها 

( مديريات عامة للتربية 6( امرأة من العامالت في قطاع التعليم موزعة على )584من ) المجتمعية"، تكونت عينة البحث

في محافظة بغداد، وهدف البحث إلى حصر التحديات التي تواجهها المرأة العراقية في أثناء أدائها لعملها، وقد أسفرت نتائج 

ل تحديا قويا، ثم جاءت التحديات االجتماعية بالمرتبة %( وتمث94البحث إلى أن التحديات األمنية جاءت في المرتبة األولى )

%( وحظيت التحديات الوظيفية 76%( والتحديات النفسية جاءت في المرتبة الثالثة بوزن مئوي )83الثانية بوزن مئوي )

%( وهي تشكل تحديات 73%(، ثم التحديات التقنية، حيث بلغ الوزن المئوي )75بالمرتبة الرابعة بوزن مستوى )

 متوسطة.

 ثامناً: إجراءات البحث:

 منهج البحث: -1

اتبعث الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي باعتباره أكثر المناهج مناسبة لهذا البحث وطبيعة أهداف البحث والتي 

الفروق في تتمثل في التعرف على التحديات النفسية واالجتماعية لدى عضوات هيئة التدريس المتزوجات، والتعرف على 

 الداللة اإلحصائية في التحديات التي تواجه المرأة أثناء عملها الجامعي تبعاً للمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

   مجتمع البحث: -2

 ( أستاذة جامعية متزوجة داخل الكلية.28أُجرَي هذا البحث في كلية اآلداب جامعة مصراته على عينة عددها )

   عينة البحث: -3

عينة البحث تتمثل في عدد عضوات هيئة التدريس األمهات فقد تم اختيارها بشكل قصدي حيث بلغ عدد العضوات لما كانت 

 ( .28( وبعد استبعاد األرامل والمطلقات وغير المنجبات وصل إلى )32األمهات )

 أداة البحث: -4

ها األستاذات الجامعيات داخل كلية اآلداب ومن لقدت طبقت الباحثة استبيان لقياس التحديات النفسية واالجتماعية التي تواجه

خالل االطالع على األدبيات وبعض المقاييس، صممت الباحثة فقرات االستبيان، وتم عرض هذه الفقرات على مجموعة 

من الخبراء والمحكمين المتخصصين في علم النفس لمعرفة إمكانية تطبيقه على أفراد العينة، وقد أجمع الخبراء على 

 ( فقرة كلها سلبية.22ية تطبيقه على أفراد العينة وقد بلغت فقرات االستبيان )إمكان

ال.  -أحياناً  -وقد حددت األوزان بأن يجيب كل فرد من أفراد العينة على العبارة الواحدة بواحدة من ثالث فئات وهي نعم 

(3-2-1) 

 صدق االستبانة:

 صدق آراء المحكمين )الصدق الظاهري( -أ

متخصصين في علم النفس، وقد استجاب الباحث آلراء  7ستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من تم عرض اال

 المحكمين بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية.

 االتساق الداخلي:أ. 

من فقرات االستبانة مع البعد الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد قامت يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة  

الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أبعاد االستبانة 

 والدرجة الكلية للبعد نفسه، بهدف التحقق من مدى صدق االستبانة ككل. 

( معامل 1تساق الداخلي لفقرات االستبانة حسب المحاور التي تتكون منها: يوضح الجدول رقم )وفيما يلي عرض لال 

االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور التحديات النفسية والدرجة الكلية، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 وبذلك يعد المحور صادقا لما وضع لقياسه. 0.05α ≥مستوى معنوية 
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 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور التحديات النفسية والدرجة الكلية.1جدول رقم )

 الفقرة م
معامل سيبرمان 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية             

(sig) 

 .012 .466** العمل يحول دون إنجاب العدد المرغوب من األطفال 1

2 
ظروف عملي ال تمكنني من رعاية طفلي كما يلزم عندما 

 يمرض
**725. 000. 

 .000 .663** ليس لدي الوقت الكافي لمعرفة مشكالت أبنائي 3

4 
أشعر بالتقصير اتجاه أطفالي لحمايتهم من المخاطر التي تحدث 

 في غيابي
550. 002. 

 .000 .663** المدرسيةالعمل حائل بيني وبين تلبية حاجات أبنائي  5

 .000 .665** أشعر بالذنب اتجاه أطفالي ألنهم ال يحصلون على الرعاية التامة 6

 .000 .648** أعجز عن تقديم وجبات متنوعة ألطفالي 7

 .000 .650 العمل يؤثر على جو االنسجام بيني وبين زوجي 8

 .000 .610** عملي يسبب لي الخالفات مع زوجي 9

 .000 .696** ال يعجبه عمليزوجي  10

11 
الذهاب إلى المناسبات االجتماعية مع العمل سبب لي إرهاقاً 

 ً  جسديا
**431. 022. 

 .001 .604** أشعر بالتشتت بين رعاية أهل زوجي ورعاية أبنائي مع عملي 12

 .006 .511** عالقتي باألقارب ضعيفة بسبب عملي 13

14 
أبنائي بسبب غيابي عنهم في أخشى من تأثير اآلخرين على 

 العمل
**726. 000. 

 .000 .722** ال أستطيع التواصل الجيد مع زوجي 15

 000. .623** زوجي يكره عملي 16

 045. .390** يحب أبنائي العطل ألني سأبقى معهم 17

 018. .444** أتحمل تربية أبنائي وتعليمهم بنفسي دون مساعدة زوجي 18

 000. .697** ضغوط العملزوجي ال يُقدر  19
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 031. .408** أقوم باألعمال المنزلية بمفردي دون مساعدة أحد 20

 038. .393** األقارب ال يُقدرون ظروف العمل 21

 000. .741** أجد صعوبة في تلبية رغبات أبنائي وحاجاتهم 22

 ثبات االستبانة: -ب
يقصد بثبات االستبانة هو أن تعطي االستبانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية، ويقصد به أيضا إلى أي   

درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، أو ماهي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار 

كانت النتائج كماهي معامل ألفا كرونباخلباحثة من ثبات استبانة البحث من خالل استخدامه في أوقات مختلفة. وقد تحققت ا

 ( 2مبينة في الجدول )

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة.2جدول رقم )

Cronbach's Alpha N of Items 

.922 22 

  

.( وهذا يعني أن 922بلغت لجميع أبعاد االستبانة )( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ 2يتضح من النتائج الموضحة في الجدول )

الثبات مرتفع ودال إحصائيا. وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية قابلة للتوزيع وتكون الباحثة قد تأكدت من صدق 

الدراسة واختبار  استبانة البحث وثباتها مما يجعلها على ثقة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة

 فرضياتها.

 تاسعاً: األساليب االحصائية المستخدمة:

التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص األولية لمفردات عينة الدراسة، وتحديد استجابات مفرداتها تجاه  -1

ام من نفس نوع القياس أو عبارات المقياس التي تتضمنها أداة الدراسة، وتعد النسب المئوية تعبير رياضي لمقارنة أرق

 وحداته

المتوسط الحسابي لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات عينة الدراسة عن كل فقرة، وتم اعتماد المتوسط  -2

الحسابي في هذه الدراسة كمعيار لقياس الدرجة المتحصل عليها وتقييمها والمتعلقة بإجابات أفراد العينة، وذلك من خالل 

 لعبارات وفقا ألعلى متوسط حسابي.ترتيب ا

االنحراف المعياري للتعرف على مدى انحراف استجابات مفردات عينة الدراسة لكل فقرة من متغيرات الدراسة عن  -3

متوسطها الحسابي، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات مفردات عينة الدراسة لكل فقرة من 

 ة، فكلما اقتربت قيمتها من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.فقرات متغيرات الدراس

 . اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.4

 الذي يجرى لدراسة متغير واحد، وفقا لآلتي:   T Testاستخدام اختبار 5. 

 ℎ0الفرض الصفري :أن متوسط درجة الموافقة حول عبارة يساوي قيمة محددة.

 ℎ1الفرض البديل:وسط درجة الموافقة حول هذه العبارة ال يساوي هذه القيمةأن مت

      Independent sample Tاختبار  -6

تم استخدام هذا االختبار لدراسة الفروق المعنوية بين اآلراء للمتغيرات التي تحوي قيمتين مثل )الجنس( فإذا كانت قيمة 

فهذا يدل على أنه ال توجد اختالفات معنوية بين القيمتين والعكس  0.05من { أكبر P-valueمستوى المعنوية المشاهد }

 صحيح.

 اختبار تحليل التباين األحادي. -7

تم استخدام هذا االختبار لدراسة الفروق المعنوية بين اآلراء للمتغيرات التي تحوي أكثر من قيمتين مثل )المؤهل العلمي، 

فهذا يدل على أنه ال توجد اختالفات  0.05{ أكبر من P-valueالمعنوية المشاهد }سنوات الخبرة( فإذا كانت قيمة مستوى 

 ذات داللة إحصائية والعكس صحيح.

 عاشراً: عرض نتائج البحث وتفسيرها 

تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة البحث، إذ تم استخدام الحزمة اإلحصائية للدراسات  

 للحصول على نتائج البحث. (SPSS) االجتماعية.

 اختبار الفرضيات:

الفرضية الرئيسية األولى " ما مستوى التحديات النفسية واالجتماعية للمرأة العاملة لدى عينة من عضوات هيئة التدريس 

 المتزوجات في كلية اآلداب جامعة مصراتة(.
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لذلك يعد هذا محور التحديات النفسية واالجتماعية للمرأة العاملة دال إحصائياُ عند    0.000(تساوي Sig).القيمة االحتمالية 

 .وجود تحديات نفسية واجتماعية بمستوى متوسط تواجه عضوات هيئة التدريس. مما يدل مستوى داللة 

عودية و دراسة العكر و المحتسب ( في الس2019( في لبنان ودراسة الشهيري )2010وهذا يتفق مع دراسة الجميلي ) 

( في فلسطين، و دراسة صالح و القيسي في العراق أن المرأة العاملة تواجه تحديات نفسية و اجتماعية تزيد من 2020)

معاناة المرأة في المجتمع الذي تنتمي إليه من أسرة و أبناء و أقارب، و هذا يدل أن ظروف المرأة العربية متشابهة و 

حيث ثقل الواقع و تأزمها المجتمعي و األسري باألخص أنها تتعامل مع منظومة من المورثات االجتماعية تلقي متقاربة من 

 على عاتقها شؤون تربية األبناء و االعتناء بالزوج و المنزل.

عاملة المتزوجة الفرضية الرئيسية الثانية:" توجد فروق ذات داللة في التحديات النفسية واالجتماعية التي تواجه المرأة ال

 ( تعزى لمتغير المؤهل العلمي"0.05عند مستوى داللة )

وكانت  Independent sample T testتم دراسة االختالفات بين اآلراء تعزى لمتغير المؤهل العلمي عن طريق اختبار 

 (.3النتائج كما بالجدول رقم )

 ( يبين نتائج المقارنة بين آراء المؤهل العلمي3جدول رقم ) 

 المحور

 الوسط الحسابي
 مستوى المعنوية

p-value 
 القرار

 دكتوراه ماجستير

 ال توجد اختالفات 166. 16.81 12.50 التحديات النفسية

من خالل النتائج بالجدول السابق نجد أنه ال توجد اختالفات معنوية بين اآلراء تعزى لمتغير المؤهل العلمي لتحديات النفسية 

> valueتواجه المرأة العاملة المتزوجة )عضوات هيئة التدريس( نظراً ألن مستوى المعنوية الشاهد  واالجتماعية التي

0.05. 

( في فلسطين و قد فسرت الباحثتان في أن المؤهل العلمي ال يغير من واقع 2020هذا يتفق مع دراسة العكر و المحتسب )و

المرأة العاملة )عضوات هيئة التدريس المتزوجات داخل كلية اآلداب( في شيء فيما يتصل باألدوار و الوظائف التي 

 االجتماعية الملقاة على عاتقها  تشغلها، و ال تخفض من عبء االلتزامات األسرية و

توجد فروق ذات داللة في  التحديات النفسية واالجتماعية التي تواجه المرأة العاملة  : " الفرضية الرئيسية الثالثة

 "(  وفقا لمتغير سنوات الخبرة 0.05المتزوجة عند مستوى داللة )

وكانت  Independent sample T testعن طريق اختبار تم دراسة االختالفات بين اآلراء تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

 (.4النتائج كما بالجدول رقم )

 ( يبين نتائج المقارنة بين آراء سنوات الخبرة4جدول رقم )

 المحور

مستوى  الوسط الحسابي

 المعنوية

p-value 

 5أقل من  القرار

 سنوات

سنوات إلى  5من 

 سنوات 10أقل من 

سنوات إلى  10من 

 سنة 15أقل من 
 سنة فأكثر 15

التحديات 

 النفسية
11.63 14.0 14.06 16.09 .815 

ال توجد 

 اختالفات

من خالل النتائج بالجدول السابق نجد أنه ال توجد اختالفات معنوية بين اآلراء تعزى لمتغير سنوات الخبرة لتحديات النفسية 

 .P-value <0.05واالجتماعية التي تواجه المرأة العاملة المتزوجة نظراً ألن مستوى المعنوية الشاهد 

ان في أن ذلك يعود إلى ت( وفسرت الباحث2020ة العكر و المحتسب )النتائج المتصلة بهذا التساؤل جاءت متفقة مع دراس

الظروف التي تتواجد بها عضوات هيئة التدريس داخل الكلية و خارجها من حيث ساعات العمل األكاديمي داخل الكلية 

أدائها المهني و الذي يتطلب منها واجبات و مسؤوليات حتى بعد عودتهن للمنزل مما يزيد من قلق المرأة اتجاه مستقبل 

 إنتاجها المعرفي و في الوقت نفسه مثقلة بواجباتها األسرية و المجتمعية.

 التوصيات:
 توجيه برامج إعالمية إلى أفراد المجتمع هدفها مناقشة مشكالت المرأة العاملة. -1

في البيت لكي تخفف من توفير الخدمات التي تمكن عضوات هيئة التدريس من الجمع بين عملها الوظيفي وواجباتها   -2

حدة صراع األدوار التي تعيشها، ولتوفير مناخ لها للتركيز في عملها األكاديمي بدون أن يؤثر ذلك على واجباتها األسرية 

 كدور الحضانة والقوانين التي تراعي خصوصية المرأة العاملة الزوجة واألم.

وذلك من خالل البرامج اإلعالمية مواقع  ،واألبناء لألم العاملة محاولة تغيير االتجاه العام الرافض إلى مساعدة الزوج -3

 التواصل االجتماعي.

 ضرورة تنمية القدرات واالستعدادات والمقومات المهنية للمرأة من أجل تحسين أدائها األكاديمي. -4

 المقترحات:

 ،اتها وتوفير األماكن التي تستلزم لذلكضرورة العمل العلمي المبني على دراسة واقع المرأة العاملة والتماس احتياج -1

 والبحث عن حلول لمشكالتها على أسس علمية معتمدة على فهم لواقع مجتمعنا.

 إعداد المزيد من البحوث والدراسات حول التحديات النفسية واالجتماعية واالقتصادية التي تواجهها المرأة العاملة.  -2

0.05 
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ألفراد المجتمع كي تزيد من الوعي بأهمية هذه المراكز في التعامل مع المشكالت إنشاء مراكز استشارية أسرية توعوية  -3

 الزوجية.

 خاتمة

خروج المرأة للعمل نتجت عنة مجموعة من اآلثار منها ما هو ايجابي كإسهامها في التنمية   االقتصادية و الرفع من 

المجتمع ، و منها ما هو سلبي  حيث إن العمل خارج المنزل مستوى الثقة و البصيرة االجتماعية بدورها كفرد فعال داخل 

أدى إلى تعدد األدوار، و تكاثف الواجبات و تنوع المسؤوليات ، فهي ليست مجرد زوجة و أم فحسب، وهذا يخلق لها 

عة تحديات جديدة لتصبح مسئولة عن مجموعة من المهام و الواجبات المهنية ، فعضوات هيئة التدريس األمهات بجام

مصراتة الالتي يعتبرن محور اهتمام هذا البحث  تتعدد لديهن األدوار وتتنوع الواجبات و المسؤوليات كونها زوجة ترعى 

شؤون زوجها و تلبي مطالبه ، وكونها مسؤولة عن الرعاية النفسية و الصحية و الدراسية ألبنائها ، وكونها أيضا ربة بيت 

ترتيب  مع اختالف فارق الظروف المادية الراهنة ، إضافة إلى ذلك لها أدوار تدير شؤونه من تنظيف و غسيل و طهي 

مهنية تحكمها سياسات و أعباء منها ما تختص بنواحي إدارية و بعضها بالطلبة و إجراء بحوث  و اإلعداد المسبق 

 للمحاضرات و عقد ندوات و مؤتمرات و ما إلى ذلك من مهام .

 قائمة المراجع

(: التحديات المعاصرة التي تواجه المرأة العراقية في أثناء أدائها لمهنة 2007ح، سهاد عادل القيسي ).أحمد علي صال1

 التعليم وانعكاساتها على مستوى فاعلية مشاركتها المجتمعية.

منشورة، (: الضغوط المهنية وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى المرأة العاملة، رسالة دكتوراه غير 2007.أسماء إبراهيمي )2

 الجزائر.

 (: في بناء اإلنسان العربي، دار المعرفة الجامعية.1988.حامد عمار )3

(: التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص، دراسة ميدانية، مجلة جيل العلوم 2019.حنان الشهيري )4

 .49اإلنسانية واالجتماعية، العدد 

 عاملة في المجتمع الليبي المعاصر، مشروع جامعة قاريونس، بنغازي.(: المرأة ال1988.زينب محمد زهري )5

 (: علم النفس االجتماعي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت.1980.عباس محمود عوض )6

تح (: عمل المرأة وأثره على دورها في األسرة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الفا2002.عبد هللا أمين الجزيري )7

 سابقا، طرابلس.

 ، الجزائر. 8(: مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 2012.فرحات ناديه )8

 (: سيكولوجية المرأة العاملة، دار النهضة العربية، بيروت.1984.كامليا عبد الفتاح )9

ة التي تواجه المرأة اإلدارية في جامعة (: التحديات النفسية واالجتماعي2020محمد عاطف العكر، عيسى المحتسب )-10

 األقصى، مركز دراسات المرأة، الجامعة اإلسالمية، المؤتمر العلمي الدولي للمرأة والتعليم العالي، فلسطين.

(: المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات المستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، 1999. مريم سليم وآخرون )11

 بيروت.
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 الرضا الوظيفي عند عضوات هيئة التدريس في كلية اآلداب جامعة مصراتة

 زينب محمد الغه      سماء محمد الجروشي                                                    

 قسم علم النفس /جامعة مصراتة                                       قسم علم النفس / جامعة مصراتة 

ملخصال  

 هدفت الدراسة الحالية إلى اإلجابة على التساؤالت:

ما مستوى الرضا الوظيفي لدى عينة من عضوات هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة مصراتة؟ وهل توجد فروق ذات داللة 

ً لمتغيرات سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية؟ وقد إحصائية في الرضا الوظيفي لدى  أفراد العينة وفقا

( من عضوات هيئة التدريس بكلية 1361اعتمدت الباحثتان على المنهج الوصفي، وطبقت الدراسة على عينة مقادرها )

ستخدمت الباحثتان مقياس الرضا الوظيفي اآلداب جامعة مصراتة، تم اختيارها بالطريقة العشوائية، وللوصول إلى النتائج ا

(، وتم التوصل إلى النتائج التالية: وجود رضا وظيفي بمستوى متوسط لدى 1996من إداد سلطان مشعان العنزي )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا  0.05عضوات هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة مصراتة عند مستوى داللة 

ً لمتغيرات سنوات الخبرة، المؤهل العلمي بالحالة االجتماعية عند مستوى داللة الوظيفي لدى أف وفي  0.05راد العينة وفقا

ضرورة االهتمام بقطاع التعليم العالي مساعدة األساتذة على القيام  -1ضوء النتائج السابقة توصي الباحثتان بما يلي: 

 -2رات التدريبية للرفع من المستوى العلمي واألكاديمي لهم. بمهنتهم على أكمل وجه وذلك بإقامة ورش العمل والدو

االهتمام بعمل نظام المكافآت والترتيبات والتشجيع على إجراء البحوث والمشاركة في المؤتمرات العلمية لعضوات هيئة 

اثلة لمعرفة مستوى القيام ببحوث مم -1التدريس حتى يحافظن على االتجاه اإليجابي للمهنة، وتقترح الباحثتان ما يلي: 

بناء برنامج إرشادي  -2الرضا الوظيفي لمعلمات مرحلتي التعليم األساسي والمتوسط ومقارنتها بمرحلة التعليم العالي، 

 للرفع من مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين بالقطاعات األخرى للدولة.

Abstract          :  

The target of this research is to answer the following questions: 

 What is the level of job satisfaction among a sample of faculty members at the Faculty of 

Arts, Misurata University?  Are there statistically significant differences in job satisfaction 

among the sample members according to the variables of years of experience, academic 

qualification, and marital status?  The two researchers relied on the descriptive approach, and 

applied the research to a sample of (36) female faculty members from a community consisting 

of (77) female faculty members at the Faculty of Arts, Misurata University.  Mishaan Al-

Enezi (1996), and the following results were reached: There is an average level of job 

satisfaction among 

 Faculty members at the Faculty of Arts, Misurata University, at the significance level of 0.05. 

There are no statistically significant differences in job satisfaction among the sample 

members according to the variables of years of experience, academic qualification, and social 

status at the significance level of 0.05. In light of the previous results, the two researchers 

recommend the following:  1. The necessity of paying attention to the higher education sector 

and helping university professors to carry out their profession to the fullest by holding 

workshops and training courses to raise their scientific and academic level. 2. Paying attention 

to the work of the rewards and promotions system and encouraging research and participation 

in scientific conferences  For faculty members to maintain the positive trend of the profession.  

The two researchers suggest the following: 1. Conducting similar research to find out the level 

of job satisfaction for female teachers in the basic and intermediate education stages and 

comparing it with the stage of higher education 2. Building a counseling program to raise the 

level of job satisfaction among workers in other sectors of the country. 

 أوالً: مقدمة:

إن لمهنة التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص مفاتيح وأدوات ال يستطيع أن يقف عليها بيسر إال الشخص الكفء، 

 نها مثل باقي المهن لها ضوابطها، التي تحددها وتضع شروطها مؤسسات التعليم.المؤهل تأهيالً أكاديمياً تربوياً جيداً، كما أ

ويتوقف نجاها على عدد من العوامل، أهمها دور المعلم باعتباره المحرك األساسي للعملية التعليمية بعد الطالب، إذ أن له 

 علمي الرصينة.أهمية فعالة وخاصةً إذا كان مؤهالً تأهيالً علمياً، ويمتلك أدوات البحث ال

وإذا كان العمل يؤدي دوراً مهماً في حياة اإلنسان، فذلك ألنه الحقل الذي يُظهر فيه ما عنده من قدراته وإمكانيات، ونجاحه 

يعتمد على ما يبذله اإلنسان من جهد اتجاه هذا العمل، إذا ما توفرت الظروف المناسبة وأُشبعت حاجاته النفسية 
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ة، ورضاه عن عمله يمكن في إشباع حاجاته، كما أن الرضا عن العمل يؤدي إلى تحسين وتطوير والفسيولوجية واالجتماعي

 .(1)أداء الفرد وإنتاجه

ومن المسلّم به أن لرضا األفراد العمال أهمية كبيرة، حيث يعتبر في أغلب الحاالت كمقياس لمدى فعالية أداء األفراد، إذ 

ه أو بمقدار توحده معه، وبمقدار ما يوفره له من إشباع لحاجاته ودوافعه واستغالله يزداد جهده من عمله بزيادة استغراقه في

 .(2)لقدراته، وما زال هذا االفتراض قائماً رغم تضارب نتائج الدراسات المختلفة في هذا المجال

ً من اهتمام األمم بالتعليم سواء المقدمة منها أو النامية وجعله أهم قضاياها  إليمانها بأن االستثمار في رأس المال وانطالقا

البشري هو االستثمار الفعلي والحقيقي للتنمية بجميع مجاالتها الذي يعود عليها بمردود اقتصادي كبير سيظل على فترات 

ً من ذلك فإن الهدف من دراسة الرضا الوظيفي هو تعظيم االستفادة من العنصر البشري في مؤسسات  طويلة، وانطالقا

 .(3)العالي المتمثلة في الجامعات والتي تشكل العمود الفقري لنمو تطور المجتمعات بشكل عام التعليم

فالرضا الوظيفي يعتبر من المتغيرات التنظيمية المهمة التي تناولتها دراسات متعددة بالبحث والتحليل، وهدفت معظم هذه 

في وظيفته، حيث اتضح جليًّا أنه من األشياء التي تؤدي الدراسات في مجملها إلى تحديد العوامل التي تجعل الفرد راضي 

غلى انتشار المشاعر السلبية في المنظمة التي تسبب في انهيارها هو عدم رضا األفراد عن عملهم، ومن أمثلة هذه المشاعر 

هم عن رغبتهم في السلبية تأخر العاملين وغيابهم عن العمل وكثرة مشكالتهم وعرقلة جهود غيرهم وانخفاض أدائهم وإعالن

 ترك المنظمة.

 ثانياً: مشكلة البحث:

أوضحت العديد من الدراسات أن العمل بالنسبة للمرأة مجال حيوي وهام للتعبير عن ميولها وقدراتها ومواهبها وطموحاتها، 

حصول على مكانة فعمل المرأة يُشبع لديها الدافع إلى التقدير واالعتراف من المجتمع، كما يحقق لها األمان عن طريق ال

 .(4)اجتماعية تمنحها القيمة واألهمية وتحقق لها الشعور باألمان االقتصادي

وقد ساهمت المرأة في السنوات األخيرة في أغلب ميادين العمل في المجتمع منها مجال التعليم العالي الذي ال يختلف عليه 

ول، إذ أنه ال يختلف اثنان أن سر تقدم المجتمعات والشعوب أحد أنه من أهم المجاالت الحيوية الذي يحظى باهتمام معظم الد

يرتبط بنظام التعليم القائم فيها، وذلك من خالل إسهاماته الفعالة في تكوين العنصر البشري القادر على البناء والتطوير 

المعلم دوره يجب أن تكون والذي يُسهم بدوره في تطوير الميادين االقتصادية والثقافية أليّة دولة من الدول، وحتى يؤدي 

بيئة التعليم مشبعة لحاجاته حتى يحقق مستوى عاٍل من الرضا الوظيفي، ولذلك يجب االهتمام بإشباع حاجات األساتذة 

المادية والمعنوية، إن عضو هيئة التدريس هو الذي يقع على كاهله النهوض بالمستوى العلمي للكوادر العلمية، والشك أن 

هم دافع إلتقان العمل نظراً ألهميته وتأثيره على الفرد، وبالتالي على المؤسسة التعليمية، مما يؤدي إلى للرضا عن العمل أ

 .(5)رفع المستوى التعليمي لدى المخرجات والتقليل من مشكالت الهدر والتسرب والرسوب لدى الطالب

 وتتمحور مشكلة البحث باإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 وظيفي لدى عينة من عضوات هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة مصراتة؟ما مستوى الرضا ال -1

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة؟ -2

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي؟. -3

 د فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة وفقاً لمتغير الحالة االجتماعية؟هل توج -4

 ثالثاً: أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى:

 التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى عينة من عضوات هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة مصراتة. -1

 الوظيفي لدى أفراد العينة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة.التعرف على الفروق في الرضا  -2

 التعرف على الفروق في الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي. -3

 التعرف على الفروق في الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة وفقاً لمتغير الحالة االجتماعية. -4

 رابعاً: أهمية البحث:

 الحالي في الجانبين اآلتيتين:تبرز أهمية البحث 

 

                                                 
 .13املؤثرات على حياة املعلمين املهنية، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية املتحدة، ص –(، مهنة التعليم 2005ميسون عبدهللا، ) (1)
 .435(، علم النفس الصناعي والتنظيمي الحديث، منشورات، جامعة قاريونس، بنغازي، ص1995عّمار كشرود، ) (2)
وتحليل العوامل املؤثرة على مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد، املجلة  (، دراسة2012حزار العتيبي، ) (3)

 .127العلمية لقطاع كليات التجارة، جامعة األزهر، العدد التاسع، ص
 .6أكتوبر، ليبيا، ص 7(، خروج املرأة لعمل وعالقته بتوافقها الزواجي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 2002عائشة الكبير، ) (4)
(، الرضا الوظيفي وعالقته بجودة الحياة لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 2019صابر بن عيس ى، ) (5)

 .4خيضر، بسكرة، صجامعة محمد 
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 األهمية النظرية: -أ

 إثراء الجانب النظري في مجال علم النفس الصناعي والتنظيمي من خالل المعلومات التي يضيفها هذا البحث. -1

إلقاء الضوء على أسباب قلة أو انعدام الرضا الوظيفي لدى عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة مصراتة  -2

جة تلك األسباب من قبل المسؤولين في هذا المجال؛ نظراً ألهمية دور أعضاء هيئة التدريس في ومحاولة معال

 تطوري البحث العلمي واالرتقاء بالمستوى األكاديمي للطالب وفي تماسك المؤسسة وتحقيق أهدافها.

على حد علم  – قلة األبحاث العلمية التي تتناول شريحة عضوات هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي -3

 إذ ال يخفى على أحد أهمية هذه الشريحة ودورها في المجتمع والصعوبات التي تعترض طريقها كامرأة. -الباحثين

 األهمية التطبيقية: -ب

 إبراز طبيعة ودور العوامل التي تسهم في تحقيق الرضا الوظيفي في مجال التعليم العالي. -1

مجتمع إلى أهم العوامل التي تكمن وراء عدم تحقيق الرضا الوظيفي في تنبيه ذوي االهتمام وصناع القرار في ال -2

 مؤسسات التعليم العالي حتى يتم اتخاذ الخطوات العملية الالزمة للتقليل من أثرها السلبي.

يمكن أن يساعد هذا البحث المتواضع في فتح مجاالت أخرى للبحث العلمي في هذا المجال، استناداً لما فيه من  -3

 ومعلومات تساعد الباحثين في المستقبل على انتفاء موضوعات ذات عالقة.بيانات 

 خامساً: محددات البحث:

 يتحدد البحث الحالي يما يلي:

 : عضوات هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة مصراتة.الحدود البشرية -1

 : تم إجراء هذا البحث داخل كلية اآلداب جامعة مصراتة.الحدود المكانية -2

 م.2021/2022: أجري هذا البحث في العام الجامعي الزمانيةالحدود  -3

 كما يتحدد هذا البحث بالمنهج المعتمد وهو المنهج الوصفي.

 م.1996واألداة المطبقة مقياس الرضا الوظيفي من إعداد عويد سلطان مشعان العنزي بالكويت، 

 سادساً: مفاهيم البحث:

 تعريف الرضا الوظيفي:

وآخرون( بأنه: "مجموعة المشاعر الوجدانية التي يشعر بها الفرد نحو العمل الذي يشغله إذ يعرف )حامد الحربا  -1

تعبر هذه المشاعر عن اإلشباع الذي حققه الفرد من خالل مهنته، فكلما توقع الفرد أن عمله يحقق له اإلشباع 

 .(6)عكس صحيح"الكبير لحاجته، كانت مشاعره نحو هذا العمل إيجابية وكان راضياً عن عمله وال

( بأنه: "فهوم متعدد األبعاد يتضمن اتجاهات للفرد نحو أبعاد مهمة مثل المنظمة 1991ويعرفه )الشماع،  -2

واإلشراف المباشر، المكافآت المالية، الزمالء في العمل، وتصميم التوظيف وليس من الضروري أن تكون جميع 

 .(7)هذه االتجاهات في آن واحد إيجابية وغير  إيجابية"

 وتعرف الباحثتان الرضا الوظيفي إجرائياً بأنه:

الشعور بالراحة والقناعة في العمل الذي يؤدي الشخص، حيث ينبع هذا االرتياح والقتناع من أمور عدة متمثلة في 

نخفضة الرضا العام، زمالء العمل، ظروف العمل، الرواتب، المشرفين، التقدير، المسؤولية ويقاس بالدرجة المرتفعة أو الم

 التي يتحصل عليها المفحوص عند إجابته على فقرات المقياس الخاص بالرضا الوظيفي المستخدم في البحث الحالي.

تعريف عضو هيئة التدريس: يُقصد بعضو  هيئة التدريس كل من يحمل مؤهالً علمياً عالياً في أحد مجاالت العلوم األساسية 

 رجات العلمية: أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، محاضر مساعد.التطبيقية أو اإلنسانية، ويشغل إحدى الد

 اإلطار النظري:

 تمهيد:

حظيت دراسة الرضا الوظيفي باهتمام بالغ من قبل علماء النفسي الصناعي والتنظيمي وعلماء اإلدارة وغيرهم، مما أدّى 

ه العملية النفسية، والهدف الرئيسي من دراسة الرضا إلى عدة تعاريف له، وطرح عدد من النظريات التي تحاول تفسير هذ

 الوظيفي يتمثل في جعل األفراد العاملين راضين بدرجة مقبولة عما يقومون به من نشاطات.

 مفهوم الرضا الوظيفي:

 تعريفه لغوياً:

و)َرِضَي( عنه )ر ض ا( الرضوان بكسر الراء و)المرضاة( مثله )رضّي( الشيء وارتضيته فهو )مرضي( و)َمْرُضو( 

 بالكسر )رضا( ويقال: )َرِضَي( به صاحباً وربما قالوا َرضشي عليه في معنى رضيه به وعنه.

 .(8)و)ارتضيته( ورضيتُه أيضاً )ترضيه فرض( و)ترضاه ارتضاه( بعد جهد واسترضته فأرضاني

                                                 
(، الرضا الوظيفي وعالقته باألمان النفس ي لدى معلمي مرحلة التعليم املتوسط بمدينة مصراتة، رسالة ماجستير 2007حنان الشريف ) (6)

 .7أكتوبر، ليبيا، ص 7غير منشورة، جامعة 
 .26، بغداد، ص2ط (، مبادئ اإلدارة بالتركيز على إدارة العمل، مطبعة الخلود،1991خليل الشماع، ) (7)
 .3257، الجزء السادس، القاهرة، ص4(، مختار الصحاح، دار العلم للماليين، ط1987إسماعيل بن حماد، ) (8)
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 أما اصطالحاً: 

يجابية التي يشعر بها الفرد تجاه عمله أو وظيفته يعرفه طلحت إبراهيم لطفي بأنه: "مجموعة من المشاعر الوجدانية اإل

 والتي تعبر عن مدى اإلشباع الذي يحقق العمل بالنسبة للفرد".

 .(9)ويعرفه لوك بأنه "حالة وجدانية سارة تنتج عن تقويم الفرد أو خبراته المهنية"

الظروف النفسية والوظيفية واألوضاع البيئية ويعرفه هوبوك وهو من أوائل الباحثين في مجال الرضا الوظيفي بأنه: "كل 

 .(10)التي تجعل الشخص يقرر بأنه مقتنع بعمله أو راٍض عن عمله"

ومن التعريفات السابقة يمكن أن نستنتج أن الرضا الوظيفي عبارة عن شعور داخلي إيجابي يشير إلى درجة إشباع حاجات 

ي "كبيئة العمل" ومنها ما هو داخلي "كالعمل نفسه"، وهذه العوامل الفرد، وذلك من خالل عوامل متعددة منها ما هو خارج

من شأنها أن تجعل الفرد راضياً عن عمله، ومحققاً لطموحاته، ورغباته، وميوله، ليتحقق بذلك التناسب بين ما يريده الفرد 

 من عمله وبين ما يحصل عليه فعالً.

 أهمية الرضا الوظيفي:

هاماً لنجاح الفرد في مختلف جوانب الحياة، وقد جاء التركيز على الرضا الوظيفي للعاملين يعتبر الرضا الوظيفي مؤشراً 

 .(11)بناًء على االفتراض القائل: "بأن الشخص الراضي عن عمله أكثر إنتاجية من زميله غير الراضي عن عمله"

ً في تحسين صحة العامل البدينة والنفسية ونوعية ا لحياة داخل بيئة العمل وخارجها، فقد إن الرضا الوظيفي يسهم أيضا

وجدت إحدى الدراسات أن هناك عالقة قوية بين حوادث الوفاة بسبب مرض القلب وعدم الرضا الوظيفي الناتج عن ضغط 

ً لنتائج العديد من الدراسات التي دلّت على أن الرضا الوظيفي يرتبط ارتباطاً  العمل والملل والنزاعات التنظيمية، ووفقا

 ً  .(12) بالغياب ودوران العمل )أي أن ارتفاع الرضا يؤدي إلى تقليل معدل الغياب ودوران العمل(عكسيا

ً لمدى فاعلية األداء، إذا كان رضا األفراد الكلي  وبالتالي فإن لرضا األفراد أهمية كبيرة، حيث يعتبر في األغلب مقياسا

ً فإن ذلك سيؤدي إلى إنتاج مرغوب فيه تضاهي تلك الت ي تنويها المنظمة عندما تقوم برفع أجور عملها أو تطبيق مرتفعا

برنامج المكافآت التشجيعية أو نظام الخدمات، من ناحية أخرى فإن عدم الرضا يسهم في التغيب عن العمل وإلى كثرة 

لى تفاقم حوادث العمل والتأخر عنه وترك العاملين للمؤسسات التي يعملون بها، واالنتقال إلى مؤسسات أخرى، ويؤدي إ

المشكالت العمالية وزيادة شكاوى العمال من أوضاع العمل، وتوجيههم إلنشاء اتحادات عمالية للدفاع عن مصالحهم، كما 

 .(13)أنه يتولد عن الرضا مناخ تنظيمي غير صحيح

، كما أن أما فيما يتعلق بمدى أهمية الرضا الوظيفي لعضوات هيئة التدريس الجامعي فإنه يؤثر على صحتهن النفسية

االستقرار النفسي لعضوات هيئة التدريس الجامعي ينعكس بصورة إيجابية سواء من ناحية األداء األكاديمي في 

المحاضرات العلمية للطالب أو من خالل المساهمة في أداء البحوث العلمية التي تدرس العديد من الظواهر المختلفة داخل 

ي داخل مؤسسات التعليم العالي كونه يوطد العالقة بين الزميالت في العمل وفي المجتمع، أيضاً تكمن أهمية الرضا الوظيف

 التعامل مع اإلدارة.

ويؤدي إلى زيادة التفاعل اإليجابي، وتقبلهن لضغوط العمل باإلضافة ألعياء الحياة اليومية كونهن زوجات وأمهات في كثير 

 حالي بشكل عام.من األحيان، وكل ذلك ينعكس بدوره على جودة التعليم ال

 أساليب قياس الرضا الوظيفي:

إن قياس الرضا الوظيفي يهم كالً من علماء النفس والمديرين، فالكثير من القرارات اإلدارية تفحص وتدرس حسب مدى 

تأثيرها على الرضا الوظيفي، وبالتالي فقد كان تطور قياس الرضا الوظيفي هدف جوهري لبحوث العلوم السلوكية، أما 

يرين فهم يهتمون بقياس الرضا الوظيفي ألنهم يعتبرونه مؤشراً للكفاءة التنظيمية، وهناك بعض المؤسسات التي تقوم المد

بمسوحات دورية لقياس الروح المعنوية، وتستعمل هذه النتائج بناًء على قراراتها اإلدارية وتطويرها، فال نستطيع قياس 

اشرة مثل المالحظة، المقابلة، وقائمة االستقصاء، ونظراً ألن طريقة المقابلة الرضا الوظيفي مباشرةً، وإنما بطرق غير مب

ً كبيراً فإن االستبيانات هي أكثر الطرق استعماالً لتقييم الرضا الوظيفي، وبالرغم من أن بعض  والمالحظة تستغرقان وقتا

                                                 
 .441ص ،عمار كشرود، مرجع سبق ذكره (9)
املين فيها، رسالة ماجستير (، دور العالقات العامة في وكالة األنباء الكويتية، "كونا" في تحقيق الرضا الوظيفي للع2013محمد الشمري، ) (10)

 .28غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، الكويت، ص
 .14حنان الشريف، مرجع سبق ذكره، ص (11)
 .52صابر بن عيس ى، مرجع سبق ذكره، ص (12)

عرفة، القاهرة، (، األساليب املختلفة إلدارة الصراع التنظيمي وأثرها على درجة الرضا الوظيفي للعاملين، دار امل1994هشام صبري، ) (13)

 .345ص
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ها، بحيث يمكن االعتماد عليها كمقياس مالئم االستبيانات ال يُعتمد عليها، إال أن البعض اآلخر قد طّورها واعتنى بتصميم

 .(14)للرضا الجزئي والكلي

 نظريات الرضا الوظيفي:

هناك العديد من النظريات التي تناولت مفهوم الرضا الوظيفي، وهي ذات أهمية كبيرة حيث أنها تساعد على فهم الرضا 

 الوظيفي، وسنقوم بعرض بعض من هذه النظريات:

لوك أن وجود ارتباط بين شعور الفرد بالرضا عن العمل وقيمة العوائد المحققة من خالل : يرى نظرية القيمة -1

عمله، بمعنى كلما شعر العامل بقيمة العوائد كلما ارتفع مستوى الرضا عن العمل، واعتبر لوك أن إدراك الفرد 

 لعوائده الهامة جّراء العمل له ثالثة أبعاد هي:

 اتجاه جانب من العمل.الرضا الوظيفي استجابة عاطفية  -

 الرضا الوظيفي يتقرر غالباً بمدى تجاوز النتائج المتوقعة. -

 الرضا الوظيفي يمثل اتجاهات عديدة مترابطة. -

كما اعتبر لوك أن درجة رضا الفرد تتحدد بالفرق المدرك بين مستوى األهداف المأمول ومستوى األداء أو اإلنجاز 

مع التوقعات أو فاقها زاد الرضا، وكلما كان مستوى اإلنجاز دون التوقعات انخفض  المتحقق، فكلما تساوى مستوى اإلنجاز

 . (15)الرضا

ً نظرية هرز برج )العاملين(، حيث رأى أن هناك نظرية العاملين -2 : من النظريات المفسرة للرضا الوظيفي أيضا

عمالهم، وأطلق عليها أعمال مجموعتان من العوامل أحداهما تعتبر بمثابة دوافع تؤدي إلى رضا العمال عن أ

مرتبطة بالوظيفة أو العمل نفسه، وقد حصرها باإلنجاز أو تحمل الفرد بالمسؤولية، وتوفر فرص الترقية للوظائف 

األعلى والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل، أما المجموعة الثانية من العوامل يعتبرها بمثابة دوافع 

عمالهم، وأطلق عليها عوامل مرتبطة بالوظيفة أو العمل، وقد حصرها في تلك تؤدي إلى عدم الرضا عن أ

الظروف التي تحيط بالعمل كالرئاسة أو اإلدارة أو اإلشراف أو نمط اإلدارة، وطبيعة العالقات بين الفرد وزمالئه 

 .(16)وبينه وبين رؤسائه وظروف البيئة المحيطة بالعمل

ظرية بين مستوى تقدير الذات للعامل واألداء الوظيفي لوجود عالقة موجبة بين : تهتم هذه الننظرية ثبات االتساق -3

االثنين، فالعمال ذوي التقدير العالي للذات يرغبون في أداء عملهم على مستويات عادية، والعمال ذوي التقدير 

 المنخفض لذات يؤدون عملهم على مستويات منخفضة.

ن، الموقفي، المؤثر اجتماعياً( فتقدير الذات المزمن يعني شعور الفرد وهناك ثالث أنواع نم تقدير الذات )المز

العام حول نفسه، والتقدير الموقفي يعني شعور الفرد حول نفسه في موقف معين كتشغيل آلة أو مخاطبة اآلخرين، أما 

رات الثالثة مهمة لألداء الوظيفي، التقدير المؤثر اجتماعياً فيعني شعور الفرد بنفسه بناًء على توقعات اآلخرين، وهذه التقدي

 .(17)فبزيادتها وتنميتها يمكننا تحسين أداء العمال

: قدم لندي هذه النظرية التي أسماها نظرية العملية المناوئة، وهي ترى الرضا الوظيفي نظرية العملية المناوئة -4

ة في الحفاظ على حالة من منظور مختلف كلي من النظريات األخرى، وتؤكد على دور العمليات الفسيولوجي

وجدانية متزنة، والذي يقترح أن هناك ألياف داخل األشخاص تساعدهم على المحافظة على وجدانية متزنة مادام 

الرضا راجع إلى حدٍّ كبير لالستجابات االنفعالية والتي تلعب دوراً كبيراً في الرضا الوظيفي، والعملية الثانية 

ضادة( للتعامل مع االنفعال، فمثالً إذا كان الشخص مسروراً جدًّا فهناك استجابة تشير إلى العملية المناوئة )الم

فسيولوجية تعارض هذه الحالة الوجدانية، وحاول أن يُرجع الفرد إلى الخلف والحالة الوجدانية المتطرفة ينظر لها 

 .(18)على أنها مضرة باألفراد وليست مفيدة لهم ي أي حال من األحوال

 ابقة:الدراسات الس

 تقوم الباحثتان بعرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، وفيما يلي مجموعة من الدراسات:

 (:1970دراسة محسن المنصوري ) -1

 : الرضا عن العمل بين معلمي ومعلمات المدارس االبتدائية في مدينة بغداد.عنوان الدراسة

                                                 
(، أثر الحوافز في تحقيق الرضا الوظيفي في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في دولة الكويت، جامعة آل 2017محمد العنيزي، ) (14)

 .36البيت، الكويت، ص
وحة دكتوراه غير منشورة، جامعة (، الرضا الوظيفي وعالقته بهجرة األطباء من املستشفيات الجزائرية، أطر 2017معروف هواري، ) (15)

 .28هوران، الجزائر، ص
(، الرضا الوظيفي وعالقته ببعض املتغيرات الديمغرافية لدى املعلمين، مجلة الجامعة اإلسالمية 2008، )شريرةجواد الشيخ وعزيزة  (16)

 .685، ص16، مجلة 1للبحوث اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية بغزة، العدد 
 .455عمار كشرود، مرجع سبق ذكره، ص (17)
 .18، مرجع سبق ذكره، صشريرةجواد الشيخ وعزيزة  (18)
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المعلمين والمعلمات في المدارس لعملهم ومحاولة الوقوف على عوامل : التحقق من مدى صحة نفور وكره هدف الدراسة

 الرضا أو عدم الرضا عن العمل لدى المبحوثين.

 : استخدم الباحث المقابلة الشخصية واالستفتاء على عينة من المعلمين والمعلمات.أدوات الدراسة

 : توصلت الدراسة للنتائج التالية:نتائج الدراسة

 % من المعلمات وهذا يعود إلى:68.4% من المعلمين و 55ن عن المهنة بلغت نسبة الراضي -1

 حب المهنة والميل إليها. -أ

 اإلحساس بأهمية هذا العمل في المجتمع. -ب

 إشباع المهنة للميول الذاتية والنمو العلمي والمهني. -ج

المشتغلين، وقد كانت المعلمات أكثر أظهرت الدراسة أن مهنة التعليم في وضعها الحالي ال تقابل باالستياء من قبل  -2

ً من المعلمين وذلك لمالئمة المهنة لطبيعة المرأة والجو المدرسي السائد والنواحي المادية وظروف المهنة  رضا

 ونظرة المجتمع إلى المرأة العاملة.

 (:1996دراسة حمود الحربي ) -2

 هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. : الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية لدى أعضاءعنوان الدراسة

: التحقق من عالقة الرضا الوظيفي واإلنتاجية العلمية لدى أفراد العينة ببعض المتغيرات الديموغرافية عن هدف الدراسة

طريق التعرف على أثر الجنسية، المرتبة العلمية، سنوات الخدمة، التخصص، على مستوى الرضا الوظيفي واإلنتاجية 

 العلمية.

 ( عضواً من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود.259: بلغت عينة الدراسة )ينة الدراسةع

 :نتائج الدراسة

 انخفاض المستوى العام للرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. -1

 انخفاض اإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. -2

ر ذو داللة إحصائية لمتغيرات الجنسية، المرتبة العلمية، سنوات الخدمة على كل من مستوى الرضا هناك أث -3

الوظيفي واإلنتاجية العلمية، حيث يزيد الرضا لدى أصحاب المراتب العالية والمدة األطول في الخدمة ولدى 

 المتعاقدين.

 تاجية.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتغير التخصص على مستوى اإلن -4

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتغير التخصص على مستوى الرضا الوظيفي. -5

 توجد عالقة ارتباطية طردية ذات داللة موجبة بين الرضا الوظيفي واإلنتاجية العلمية. -6

 (:2007دراسة حنان الشريف ) -3

 التعليم المتوسط بمدينة مصراتة.: الرضا الوظيفي وعالقته باألمان النفسي لدى معلمي مرحلة عنوان الدراسة

: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الرضا الوظيفي واألمان النفسي لدى ُمعلمي مرحلة التعليم أهداف الدراسة

المتوسط بمدينة مصراتة، ومعرفة العالقة بين الرضا الوظيفي واألمان النفسي لدى الذكور، ومعرفة العالقة بين الرضا 

يفي واألمان النفسي لدى اإلناث، والتعرف على الفروق في الرضا الوظيفي وفق مستويات األمان النفسي، ومعرفة الوظ

 مدة الخبرة(. –العمر  –الفروق في الرضا الوظيفي واألمان النفسي وفقاً لمتغيرات )الجنس 

 ( معلماً ومعلمة.255: تكونت من )عينة الدراسة

( 2005( لقياس الرضا الوظيفي، ومقياس زينب شقير )1996الباحثة مقياس عويد العنزي ): استخدمت أدوات الدراسة

 لقياس األمان النفسي.

 نتائج الدراسة:

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مقياس الرضا الوظيفي والعمر وبين الرضا الوظيفي واألمان النفسي لدى  -1

 اتة.الجنس من معلمي مرحلة التعليم المتوسط بمدينة مصر

( في بعض 0.05وجود فروق دالة إحصائياً في الرضا الوظيفي وفق مستويات األمان النفسي عند مستوى داللة ) -2

أبعاد مقياس الرضا الوظيفي ومن هذه األبعاد )ظروف العمل، الرضا العام، زمالء العمل، الرواتب ومقياس 

 الرضا الوظيفي الكلي(.

( على 0.01ظيفي وفقاً لمتغير الجنس )ذكور، إناث( عند مستوى داللة )وجود فروق دالة إحصائياً في الرضا الو -3

 بعد )الرضا عن العمل وبعد الرواتب( لصالح اإلناث.

 ال توجد فروق دالة إحصائياً في األمان النفسي وفقاً لمتغير الجنس )ذكور وإناث(. -4

في جميع أبعاد الرضا الوظيفي )الرضا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي وفقاً لمتغير العمر  -5

 العام( ظروف العمل، زمالء العمل، الرواتب، التقدير، المسؤولية.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األمان النفسي وفقاً لمتغير العمر في جميع أبعاد مقياس األمان النفسي. -6

ير الخبرة على المجاالت )الرضا العام، ظروف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي وفقاً لمتغ -7

 العمل، زمالء العمل، الرواتب، المشرفين، التقدير، المسؤولية(.
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ً لمتغير الخبرة على المجاالت )الطمأنينة االنفعالية  -8 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األمان النفسي وفقا

 نفعالية المرتبطة بالعالقات االجتماعية(.المرتبطة بتكوين الفرد ورؤيته للمستقبل، الطمأنينة اال

 (: 2017دراسة محمد العنزي ) -4

 : أثر الحوافز في تحقيق الرضا الوظيفي في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في دولة الكويت.عنوان الدراسة

المؤسسة العامة للتأمينات  : هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الحوافز في تحقيق الرضا الوظيفي فيأهداف الدراسة

 االجتماعية بدولة الكويت.

 ( من العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في دولة الكويت.269: بلغت العينة )عينة الدراسة

 ( فقرة.40: استبانة من إعداد الباحث مكّونة من )أدوات الدراسة

( لكل من بُعدي الحوافز )الحوافز المادية والحوافز 0.05مستوى الداللة ): وجود أثر  ذو داللة إحصائية عند نتائج الدراسة

 المعنوية(، في تحقيق الرضا الوظيفي في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في دولة الكويت.

 إجراءات البحث:

 بة لطبيعة أهداف البحث.. منهج البحث: اتبعت الباحثتان في هذا البحث المنهج الوصفي باعتباره أكثر المناهج مناس1

( عضوة هيئة تدريس من كلية اآلداب جامعة مصراته، تم اختيارهن بطريقة 36.عينة البحث: تكونت عينة البحث من )2

ضح الجدول التالي توصيف ( عضوة هيئة تدريس في كلية اآلداب جامعة مصراته، ويو77عشوائية، من مجتمع يتكون  )

 العينة .

 أفراد العينة حسب التخصص( توزيع 1جدول رقم )

 النسبة التكرار القسم

 %27.8 10 علم النفس

 %11.1 4 الجغرافيا

 %19.4 7 تاريخ

 %5.6 2 اللغة الفرنسية

 %5.6 2 المكتبات و المعلومات

 %8.3 3 علم االجتماع

 %11.1 4 التربية

 %5.6 2 فلسفة

 %2.8 1 اللغة اإلنجليزية

 %2.8 1 الصحة النفسية

 %100 36 المجموع

 األساليب اإلحصائية المستخدمة :

( للتعرف على الخصائص األولية لمفردات عينة Frequencies &Percentagesالتكرارات والنسب المئوية ). 1

 الدراسة، وتحديد استجابات مفرداتها تجاه عبارات المقياس التي تتضمنها أداة الدراسة، وتعتبر النسب المئوية تعبير رياضي

 لمقارنة أرقام من نفس النوع أو وحدات القياس.

" لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات عينة الدراسة عن كل فقرة، وتم اعتماد Meanالمتوسط الحسابي" . 2

وذلك من  المتوسط الحسابي في هذه الدراسة كمعيار لقياس الدرجة المتحصل عليها وتقييمها والمتعلقة بإجابات أفراد العينة،

 خالل ترتيب العبارات وفقا ألعلى متوسط حسابي.

" للتعرف على مدى انحراف استجابات مفردات عينة الدراسة لكل فقرة Standard Deviationاالنحراف المعياري ". 3

ة من متغيرات الدراسة عن متوسطها الحسابي، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات مفردات عين

 الدراسة لكل فقرة من فقرات متغيرات الدراسة، فكلما اقتربت قيمتها من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ). 4

الذي يقوم على دراسة  ( لقياس درجة االرتباطSperman  Correlation Coefficientمعامل ارتباط سبيرمان ) . 5

 العالقة بين متغيرين، وقد تم استخدامه في هذه الدراسة لقياس االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة.

 الذي يجرى لدراسة متغير واحد، وفقا لآلتي:   T Testاستخدام اختبار . 6

 دة.: أن متوسط درجة الموافقة حول عبارة يساوي قيمة محد H0الفرض الصفري  -

 : أن متوسط درجة الموافقة حول هذه العبارة ال يساوي هذه القيمةH1الفرض البديل  -
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 :Independent sample T testاختبار . 7

تم استخدام هذا االختبار لدراسة الفروق المعنوية بين اآلراء للمتغيرات التي تحوي قيمتين مثل )الجنس( فإذا  كانت قيمة 

فهذا يدل على أنه ال توجد اختالفات معنوية بين القيمتين والعكس  0.05{ أكبر من P-valueالمشاهد }مستوى المعنوية 

 صحيح

أدوات البحث : لقياس الرضا الوظيفي عند عضوات هيئة التدريس تم اختيار مقياس الرضا الوظيفي من إعداد سلطان 

 (،1,9,24,27,36عدا )(،  كل الفقرات ايجابية  46(، )1996مشعان العنزي،الكويت )

 .54321بالنسبة للفقرات اإليجابية، و الفقرات السلبية  يبدأ من  12345وتصحيح الفقرات يبدأ من 

 وتم استخراج صدق و ثبات المقياس كاآلتي :

 .صدق المقياس: 1

 :  أ. الصدق الظاهري

 كمين( مح8تم عرض المقياس على المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة  في علم النفس)

 وقد أجمع الخبراء على إمكانية تطبيقه على أفراد العينة. 

 ب . صدق اإلتساق الداخلي :

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات المقياس مع البعد الذي تنتمي اليه هذه الفقرة، وقد قامت 

رتباط بين كل فقرة من فقرات أبعاد المقياس الباحثان بحساب االتساق الداخلي المقياس من خالل حساب معامالت اال

 والدرجة الكلية للبعد نفسه، بهدف التحقق من مدى صدق المقياس ككل. 

 وفيما يلي عرض لالتساق الداخلي لفقرات المقياس حسب المحاور واألبعاد التي تتكون منها: 

 المحور األول: الرضا الوظيفي

ل فقرة من فقرات محورا لرضا الوظيفي والدرجة الكلية للبعد، والذي يبين أن ( معامل االرتباط بين ك1يوضح الجدول رقم)

، 13، 12، 11، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 1باستثناء الفقرات )0.05α ≥معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  

 لقياسه.( وبذلك يعتبر المحور صادقا لما وضع 42، 41، 39، 35، 34، 33، 31، 21، 16، 14

 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محورا لرضا الوظيفي والدرجة الكلية للبعد. 2جدول رقم ) 

 الفقرة م
معامل سبيرمان 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية             

(sig) 

 .172 .233 أرغب في تغيير عملي الحالي 1

 .030 .379** يخصص لي العمل الوقت الكافي لفترات الراحة 2

 .286 .183 يتمتع رئيس القسم بثقة الذين يعملون معه 3

 .363 .161 حين أواجه أية مشكلة ألجأ لعميد الكلية 4

 .000 .629** الراتب الذي أحصل عليه مناسب للعمل 5

 .100 .278 نظام الترقيات مناسب من حيث المدة 6

 .070 .306 يسرني ما أجده من تعاون مع زمالئي 7

 .200 .218 يتدخل رئيس القسم بكل صغيرة وكبيرة في عملي 8

 .128 .270 تتحسن االمور في العمل إذا ألغيت وظيفة المرشد األكاديمي 9

حين يالحظ رئيس القسم أنني أجد صعوبة في إنهاء العمل يتقدم  10

 ويساعدني
**512. 002. 

 .189 .227 ليس هناك من يتحصل على ترقية ال يستحقها 11

 .087 .290 عندما يمرض أحد زمالئي نهتم جميعنا بأمور أسرته 12

 .077 .299 أشعر أنني عضو مهم في عملي 13

 .824 .038 ليس عندي مانع في االستمرار في عملي حتى سن التقاعد 14

 .001 .521** أشعر بالتفاهم مع رئيس القسم 15

 .142 .257 في العمليغضب رئيس القسم إذا ابديت مالحظة على أسلوبه  16

 .003 .483** أحصل على أجر مناسب للعمل االضافي "المتعاون" 17

 .002 .499** أجد الرعاية الخاصة من زمالئي 18

 .000 598** توجد عدالة في الترقية 19

 .019 .391** أحصل على تقدير معنوي بسبب أدائي الجيد في العمل 20

 .269 .189 والتخطيط لكل ما يتعلق بعملي تهيئ لي فرصة لتحمل المسؤولية 21

 .015 .402** فكرت جيداً في تغيير عملي الحالي 22
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 الفقرة م
معامل سبيرمان 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية             

(sig) 

 .012 .422** عدد االجازات التي يمنحها قسمي كافية 23

يحرص عميد الكلية على توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للعمل  24

 باستمرار
**742. 000. 

 .024 .377** لي الكثير من المتاعبانخفاض الرواتب في عملي يسبب  25

 .000 .568** تتبع المؤسسة التعليمية نظام التكريم ألعضاء هيئة التدريس 26

 .000 .825** يهيئ لي عملي فرصة لتطوير وسائل جيدة وأفضل ألداء عملي 27

 .000 .634** أشعر باألمان والطمأنينة في عملي 28

متطلبات العمل كالوسائل التعليمية يمكنني الحصول بكل يسر على  29

 واالجهزة الضرورية
**559. 000. 

يهتم عميد الكلية بأن يرى أعضاء هيئة التدريس الجدد يحصلون  30

 على تدريب جيد
**688. 000. 

 .111 .270 أشعر بأن دخلي من العمل يكفي مطالب الحياة 31

 .000 .600** أكبرالتقدير الذي ألقاه في عملي يدفعني لبذل مجهود  32

 .103 .376 عملي الحالي يناسبني أكثر من أي عمل آخر 33

 .156 .242 أشعر أن التهوئة سيئة في عملي 34

 .086 .290 يعمل زمالئي في العمل بعضهم مع بعض بانسجام 35

كلمة الشكر التي أسمعها من رئيس القسم تجعلني أبذل مجهود أكبر  36

 في عملي
**549. 001. 

 .021 .384** أشعر أنني حر في اتخاذ القرارات التي تتعلق بعملي 37

 .000 .594** أشعر بأن المؤسسة الجامعية تهتم بصحة موظفيها 38

 .342 .163 أشعر بأنني موضع تقدير من عميد  الكلية ورئيس القسم 39

 .000 .610** الفرصة متاحة لي في مجال التدريب واكتساب الخبرات في عملي 40

 .122 .263 أشعر أن عندي الحرية في استخدام الطريق المناسب في التدريس 41

 .127 .280 أشعر باعتراف وتقدير رئيس القسم لما أقوم به من عمل 42

 يوجد عدالة في توزيع الساعات والمواد بين عضوات هيئة التدريس 43
**544. 001. 

 

 ثبات المقياس:

يقصد بثبات المقياس هو أن تعطي المقياس نفس النتائج إذا أعيد تطبيقها عدة مرات متتالية ، ويقصد به أيضا إلى أي درجة 

يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، أو ماهي درجة اتساقه وانسجامه واستمرار يته عند تكرار 

 Cronbach'sثتان من ثبات المقياس الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ استخدامه في أوقات مختلفة وقد تحققتا لباح

Alpha Coefficient  (3وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول. ) 

 (معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقياس.3جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م

 .836 الرضا الوظيفي 1

 

.( وهذا يعني أن الثبات دال 836( أن قيمة معامل ألفا  كرونباخ  بلغت )3يتضح من النتائج الموضحة في الجدول )

 إحصائياً.

 عرض النتائج وتفسيرها :  

نتائج التساؤل األول: التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة  

 مصراته؟

 ( والترتيب لكل فقرة من فقرات "الرضا الوظيفي" T( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار ) 4جدول رقم )
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 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 ريالمعيا
T-Test 

P-

value 
 الترتيب

القرار 

H1 

درجة 

 الموافقة

 أوافق قبول 13 020. 2.440 1.29804 3.5278 أرغب في تغيير عملي الحالي 1

يخصص لي العمل الوقت الكافي لفترات  2

 الراحة
 --- رفض --- 882. 150. 1.15879 3.0303

 أوافق قبول 5 000. 6.169 99960. 4.0278 يتمتع رئيس القسم بثقة الذين يعملون معه 3

 --- رفض --- 254. -1.161- 1.18216 2.7647 حين أواجه أية مشكلة ألجأ لعميد الكلية 4

 أعارض قبول 23 000. -7.209- 97101. 1.8333 الراتب الذي أحصل عليه مناسب للعمل 5

 --- رفض --- 661. -442.- 1.13074 2.9167 نظام الترقيات مناسب من حيث المدة 6

 أوافق قبول 2 000. 6.614 1.00791 4.1111 يسرني ما أجده من تعاون مع زمالئي 7

يتدخل رئيس القسم بكل صغيرة وكبيرة في  8

 عملي
 أعارض قبول 21 000. -5.197- 89797. 2.2222

تتحسن االمور في العمل إذا ألغيت وظيفة  9

 المرشد األكاديمي
 --- رفض --- 117. 1.609 1.19024 3.3333

حين يالحظ رئيس القسم أنني أجد صعوبة في  10

 إنهاء العمل يتقدم ويساعدني
 أوافق قبول 12 001. 3.585 1.13167 3.6857

 --- رفض --- 768. 298. 1.13611 3.0571 ليس هناك من يتحصل على ترقية ال يستحقها 11

عندما يمرض أحد زمالئي نهتم جميعنا بأمور  12

 أسرته
 --- رفض --- 545. -612.- 1.08963 2.8889

 أوافق قبول 9 000. 5.857 79682. 3.7778 أشعر أنني عضو مهم في عملي 13

ليس عندي مانع في االستمرار في عملي حتى  14

 سن التقاعد
 أوافق قبول 6 000. 5.367 1.02470 3.9167

 أوفق قبول 1 000. 7.643 95950. 4.2222 أشعر بالتفاهم مع رئيس القسم 15

يغضب رئيس القسم إذا ابديت مالحظة على  16

 أسلوبه في العمل
 --- رفض --- 729. 349. 98292. 3.0588

أحصل على أجر مناسب للعمل االضافي  17

 "المتعاون"
 أعارض قبول 22 000. -4.909- 1.03307 2.1429

 أوافق قبول 10 000. 5.351 84092. 3.7500 أجد الرعاية الخاصة من زمالئي 18

 --- رفض --- 839. -205.- 87498. 2.9677 توجد عدالة في الترقية 19

أحصل على تقدير معنوي بسبب أدائي الجيد  20

 في العمل
 --- رفض --- 026. 2.317 1.07902 3.4167

تهيئ لي فرصة لتحمل المسؤولية والتخطيط  21

 لكل ما يتعلق بعملي
 وافق قبول 8 000. 5.916 84515. 3.8333

 أوافق قبول 7 000. 5.073 1.01848 3.8611 فكرت جيداً في تغيير عملي الحالي 22

 أوافق قبول 17 350. -947.- 1.07062 2.8286 عدد االجازات التي يمنحها قسمي كافية 23

يحرص عميد الكلية على توفير الوسائل  24

 التعليمية المطلوبة للعمل باستمرار
 أعارض قبول 18 020. -2.451- 1.17251 2.5143

انخفاض الرواتب في عملي يسبب لي الكثير  25

 من المتاعب
 أعارض قبول 24 000. -8.167- 89797. 1.7778

تتبع المؤسسة التعليمية نظام التكريم ألعضاء  26

 هيئة التدريس
 أعارض قبول 20 000. -4.392- 1.02470 2.2500

يهيئ لي عملي فرصة لتطوير وسائل جيدة  27

 وأفضل ألداء عملي
 --- رفض --- 184. -1.358- 1.13642 2.7353

 ال أدري قبول 14 032. 2.240 90563. 3.3429 أشعر باألمان والطمأنينة في عملي 28

يمكننيييي الحصيييول بكيييل يسييير عليييى متطلبيييات  29

 العمل كالوسائل التعليمية واالجهزة الضرورية
 أعارض قبول 19 002. -3.416- 1.02470 2.4167

يهيييتم عمييييد الكليييية بيييأن ييييرى أعضييياء هيئييية  30

 التدريس الجدد يحصلون على تدريب جيد
 --- رفض --- 193. -1.327- 1.13074 2.7500
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 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 ريالمعيا
T-Test 

P-

value 
 الترتيب

القرار 

H1 

درجة 

 الموافقة

 أشعر بأن دخلي من العمل يكفي مطالب الحياة 31
1.6389 .76168 

-

10.722- 
 أعارض قبول 25 000.

التقيييدير اليييذي ألقييياه فيييي عمليييي ييييدفعني لبيييذل  32

 مجهود أكبر
 أعارض قبول 15 038. 2.160 92582. 3.3333

 أوافق قبول 3 000. 8.062 80623. 4.0833 عملي الحالي يناسبني أكثر من أي عمل آخر 33

 --- رفض --- 350. -947.- 1.05560 2.8333 أشعر أن التهوية سيئة في عملي 34

يعمييل زمالئييي فييي العمييل بعضييهم مييع بعييض  35

 بانسجام
 أوافق قبول 10 000. 4.965 90633. 3.7500

كلمة الشكر التي أسمعها من رئيس القسم  36

 تجعلني أبذل مجهود أكبر في عملي
 أوافق قبول 11 001. 3.499 1.19090 3.6944

أشعر أنني حر في اتخاذ القرارات التي تتعلق  37

 بعملي
 أوافق قبول 8 000. 6.786 73679. 3.8333

تهيييتم بصيييحة  أشيييعر بيييأن المؤسسييية الجامعيييية 38

 موظفيها
 أعارض قبول 21 000. -4.353- 1.07201 2.2222

أشعر بأنني موضع تقدير من عميد  الكلية  39

 ورئيس القسم
 ال أدري قبول 16 006. 2.937 62425. 3.3056

الفرصة متاحة لي في مجال التدريب واكتساب  40

 الخبرات في عملي
 --- رفض --- 579. 560. 1.18990 3.1111

أشييعر أن عنييدي الحرييية فييي اسييتخدام الطريييق  41

 المناسب في التدريس
 أوافق قبول 4 000. 8.859 71492. 4.0556

أشعر باعتراف وتقدير رئيس القسم لما أقوم به  42

 من عمل
 --- رفض ---- 601. 528. 67997. 3.0645

يوجد عدالية فيي توزييع السياعات والميواد بيين  43

 عضوات هيئة التدريس
 --- رفض --- 221. 1.246 1.20416 3.2500

 أحيانا قبول --- 038. 2.157 41302. 3.1485 المحور ككل

 0.413واالنحراف المعياري يساوي  3.14يساوي للمحور ككل من  خالل  الجدول  السابق  يتضح أن  المتوسط الحسابي 

. مما يدل لذلك تعتبر هذا المحور دال إحصائياُ عند مستوى داللة    0.038(تساوي Sigوالقيمة االحتمالية ).

 وجود الرضا الوظيفي بمستوى متوسط  لدى عضوات هيئة التدريس بجامعة مصراته. 

وهذا قد يرجع إلى اختالف في الحاجات واألولويات التي تسعى عضوات هيئة التدريس الجامعي لتحقيقها على تخصصاتهن 

نجد أن هناك من ترى ظروف العمل مناسبة، وأنها راضية عن الراتب، وأن وظيفتها توفر لها المكانة  و خبراتهن ،فقد

 ، ولهذا جاءت النتيجة متوسطة .  االجتماعية المالئمة، ومنهن من ترى عكس ذلك 

 التساؤل الثاني :هل توجد فروق  ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة وفقاً  لمتغير سنوات الخبرة؟ 

 Independentتم دراسة االختالفات بين اآلراء حول الرضا الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة عن طريق اختبار 

sample T test  (.5)وكانت النتائج كما بالجدول رقم 

 ( يبين نتائج المقارنة بين آراء سنوات الخبرة5جدول رقم )

 F المحور
 مستوى المعنوية

p-value 
 القرار

  301. 1.266 الرضا الوظيفي

من خالل النتائج بالجدول السابق نجد أنه ال توجد اختالفات معنوية بين اآلراء تعزى لمتغير سنوات الخبرة  لرضا الوظيفي  

  P-value  >0.05نظراً ألن مستوى المعنوية الشاهد 

ة تتفق مع دراسة  ويمكن تفسير ذلك بأن الظروف و المناخ السائد يكاد يكون واحد لدى جميع أفراد العينة  ،و هذه النتيج

 ( .2007حنان الشريف )

 التساؤل الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة وفقاً  لمتغير المؤهل العلمي؟ 

 Independentتم دراسة االختالفات بين اآلراء حول الرضا الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي عن طريق اختبار 

sample T test ( 6وكانت النتائج كما بالجدول رقم.) 

0.05 
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 ( يبين نتائج المقارنة بين آراء المؤهل العلمي6جدول رقم )

 المحور

 الوسط الحسابي
 مستوى المعنوية

p-value 
 القرار

 دكتوراه ماجستير

 ال توجد اختالفات 891. 2.9230 3.3478 التواصل االجتماعي

 

من خالل النتائج بالجدول السابق نجد أنه ال توجد اختالفات معنوية بين اآلراء تعزى لمتغير المؤهل العلمي  و الرضا 

  P-value  >0.05الوظيفي  نظراً ألن مستوى المعنوية الشاهد 

ة و المهنية حيث أن وهذا قد يرجع إلى أن عضوات هيئة التدريس في كلية اآلداب جامعة مصراته في نفس البيئة االجتماعي

المهام التي تكلف بها كعضو تدريس ال تحكمها اختالفات واضحة في الدرجات العلمية و هذا  قد يعود لسياسة التعليم العالي 

 في ليبيا .

ً لمتغير الحالة  توجد هل: التساؤل الرابع    فروق ذات داللة احصائية في الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة وفقا

 ة؟االجتماعي

 Independentتم دراسة االختالفات بين اآلراء حول الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية عن طريق اختبار 

sample T test ( 7وكانت النتائج كما بالجدول رقم.) 

 ( يبين نتائج المقارنة بين آراء الحالة االجتماعية7جدول رقم )

 المحور

 الوسط الحسابي
 مستوى المعنوية

p-value 
 القرار

 غير متزوج متزوج

 ال توجد اختالفات 363. 3.1053 3.3197 الرضا الوظيفي

من خالل النتائج بالجدول السابق نجد أنه ال توجد اختالفات معنوية بين اآلراء تعزى لمتغير الحالة االجتماعية للرضا 

  P-value  >0.05الوظيفي نظراً ألن مستوى المعنوية الشاهد 

فسرت الباحثتان ذلك إلى  تحسن الظروف االجتماعية  للمرأة العاملة المتزوجة فقد أصبح مفهوم المشاركة االجتماعية  قد 

األسرية  واضحا  فاألزواج اليوم  يساعدون  زوجاتهم في بعض  أعباء الحياة اليومية  من  اهتمام بالمنزل و عناية باألطفال  

قلة  المسؤوليات  االجتماعية  الملقاة على عاتقها ، كما تفسر الباحثتان أيضا  إلى عدم   مقارنة بالمرأة العز باء  باعتبار

وجود فروق في الرواتب وال في الحوافز المعنوية أو الترقيات المهنية بين عضوات هيئة التدريس المتزوجات و غير 

 لبيئة المهنية تكاد تكون واحدة .المتزوجات، فا

 صي الباحثتان بما يلي:في ضوء نتائج البحث تُو

ضرورة االهتمام بقطاع التعليم العالي ومساعدة األساتذة على القيام بمهنتهم على أكل وجه وذلك بإقامة ورش  -1

 العمل والدروات التدريبية للرفع من المستوى العلمي واألكاديمي لهم.

والمشاركة في المؤتمرات العلمية االهتمام بعمل نظام المكافآت والترقيات والتشجيع على إجراء البحوث  -2

 لعضوات هيئات التدريس حتى يحافظن على االتجاه اإليجابي لهذه المهنة.

االهتمام بالخدمات المساعدة داخل مؤسسات التعليم العالي كالحضانات ورياض األطفال التي تساعد عضوات  -3

 هيئة التدريس على أداء مهامهن بشكل جيد.

 وتقترح الباحثتان ما يلي:

القيام ببحوث مماثلة لمعرفة مستوى الرضا الوظيفي لمعلمات مرحلتي التعليم األساسي والمتوسط ومقارنتها  -1

 بمرحلة التعليم العالي.

 بناء برنامج إرشادي للرفع من مستوى الرضا الوظيفي لدى العامين بالقطاعات األخرى للدولة. -2

م على أسباب تدني الرضا الوظيفي داخل مؤسسات التواصل مع المسؤولين في قطاع التعليم العالي واطالعه -3

 التعليم العالي.
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 الملخص:

يحتل موضوع اإلرهاب حيزاً كبيراً من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي والعلوم االجتماعية لما تشكله هذه 

وانتهاك للحرمات، وتدنيس  الظاهرة من خطر جسيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع لألمن، وتدمير للممتلكات،

للمقدسات، وقتل، وخطف للمدنيين اآلمنين، وتهديد لحياة الكثير منهم. وفي العراق يأخذ هذا الموضوع بعداً أكثر أهمية بحكم 

معاناة العراقيين من مختلف صور الجرائم اإلرهابية، وتحت مسميات، وذرائع مختلفة عرضت سالمة المجتمع، وأمنه 

لرعب في نفوس المواطنين، وألحقت الضرر باالقتصاد، والبيئة، والمنشآت، واألمالك العامة، والخاصة، للخطر، وألقت ا

وعرقلة ممارسة الحياة الطبيعية في أجزاء كبيرة من الوطن. وال شك ان البحث في مفهوم اإلرهاب يتطلب دراسته من 

مرأة الضحية التي أصبحت أكثر ضحايا االرهاب، ورأينا جوانبه المختلفة. غير أن دراستنا هذه ستقتصر على تحديد دور ال

 دورها في مكافحته.

 التحرش. -العنف -المرأة -اإلرهابي -اإلرهابالكلمات االفتتاحية: 

Abstract: 

The issue of terrorism occupies a great deal of interest from jurists and social sciences 

because this phenomenon poses a grave danger to society. It results in loss of security, 

destruction of property, violation of sanctities, desecration of sanctities, murder, 

kidnapping of safe civilians, and a threat to the lives of many of them. In Iraq, this issue 

takes on a more important dimension due to the suffering of Iraqis from various forms 

of terrorist crimes. Under various names and pretexts that endangered the safety and 

security of society, and cast terror in the hearts of citizens, and caused damage to the 

economy and the environment. installations, public and private properties, and 

obstruction of normal life in large parts of the country. There is no doubt that 

researching the concept of terrorism requires studying it from its various aspects. 

However, our study will be limited to determining the woman as a victim, who has 

become the most victim of terrorism, and we have seen here role in combating it. 

 Key  words: terrorism, terrorism, women, violence, harassment. 

 المقدمة:

الفهم، وتبقى أسبابه وعالجه العرفي قاصرة عن فهم األسباب الحقيقية اإلرهاب مصطلح ومفهوم، عسير التفسير، ومتفاوت 

المبنية على القهر والظلم والطغيان والتواطؤ، وتظهر تفسيرات مختلفة تبتعد عن تحليل األسباب والجذور، وتكتفي 

 .بمعالجات سببية ظاهرية،... وتضيع المفاهيم في زحمة االنحياز والمكابرة والتواطؤ

إن الجدل يثور من حين إلى آخر، حول الحد الفاصل بين أعمال اإلرهاب واألعمال األخرى من العنف كالعنف السياسي 

والعنف األيديولوجي، وأعمال العنف التي تقوم بها حركات التحرر الوطني، ومقاومة االستعمار ونحوها، مما هو معترف 

وحدة والقرارات الصادرة من أجهزتها بهذا الشأن، وقد أدان قرار الجمعية بمشروعيته، طبقاً ألهداف ومبادئ ميثاق األمم ال

بوضوح أعمال القمع واإلرهاب التي تتخذها  3-34( 27م رقم )18/11/1972العامة لألمم المتحدة بقرارها الصادر في 
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ستقاللها وغيرها من حقوق األنظمة االستعمارية والعنصرية واألجنبية، بإنكارها على الشعوب حقها في تقرير مصيرها وا

 .اإلنسان وحرياته األساسية

أن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة السابق، قد توسع في مفهوم اإلرهاب الدولي، حينما  -هنا-ومما هو جدير بالمالحظة 

الحكم في دولة أخرى، قررت الجمعية أن اإلرهاب الدولي يتضمن كل أنواع األفعال اإلرهابية التي تلجأ إليها دولة ما لقلب 

أو بالتحريض عليه أو تمويله، وكذلك يشتمل كل عنف يؤدي إلى قتل األبرياء، أو تعريض حياتهم للخطر، أو انتهاك 

 .حرياتهم األساسية

وبناء على ذلك، فإن أي تعريف يظهر، فهو في الواقع تعريف غير جديد وغير مبتدع، وإنما هو مستفاد من تناقضات 

عها فقهاء ومفكرون ومنظرون في االجتماع والسياسة، كما أن أي تعريف من هذا القبيل لن يحقق ما كان ومواقف عدة وض

مستحيالً، بل ولن يذلل صعوبات اكتنفت جهوداً سابقة ومتخصصة، لكن حسبه أن يذكرنا بمواضع االتفاق واالختالف، 

ها كثيرون، كما أن التعريف الذي نراه راجحاً، أو ويستفيد من تناقضات واضحة وطاهرة للعيان من خالل مفاهيم اهتم ب

نرجحه العتبارات قانونية وسياسية، ولفظية، ما هو إال توضيح لظاهرة واضحة المعالم، صعبة الحد والتعريف، وفقاً 

هابية وأشكالها للمنطق واالعتبارات المعتدلة، كما أنه ال بد أن يعطي مفهوماً مستفاداً من األساليب التي تتعلق باألعمال اإلر

 المختلفة.

 اشكالية البحث:

تتمحور هذه االشكالية حول مدى تأثر المرأة بالظروف التي تدفعها لالشتراك ف يمثل هذه العمليات، وهل يعتبر العنف أو 

 الظلم أو عدم المساواة هو الدافع أن أن هناك دوافع أخرى لالشتراك؟.

  أهداف البحث

تكشاف مدى العالقة بين اإلرهاب والمرأة، ثم محاولة فهم األسباب المؤدية إلى العمليات يسعى هذا البحث إلى محاولة اس

اإلرهابية.وبيان دورها في مكافحة االرهاب رغم أنها في كثير من االحيان قد تكون هي الضحية األساسية. وليست هي 

 سبب االرهاب كما يدعي البعض.

 أهمية البحث:

ونة مساحة كبيرة لدى الفقهاء والكتاب سواء من يقف معها ومن يلومها، وفي بحثنا نظهر يحتل موضوع المرأة في هذه اآل

للمرأ ما لها وما عليها وما هي االسباب التي دفعتها للدخول لمثل هذه التنظيمات، فمنها ما يكون ارهابيا، ومنها ما ال صلة 

 والعادات الجائرة.له باالرهاب للدفاع عن النفس من االستعمار مثالً، أو القوانين 

 منهج البحث

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على األسلوب المكتبي في جمع البيانات مستفيدا في ذلك من نتائج 

البحوث والكتابات والدراسات السابقة التي تم نشرها في حقل هذه الدراسة لتعرف مدى العالقة بين المرأة واإلرهاب، ثم 

األسباب المؤدية إلي العملية اإلرهابية، ثم بيان دور المرأة في  اإلرهاب، وفي سبيل التوصل إلى ذلك يهتم هذا  محاولة فهم

البحث بالرجوع إلى المصادر والمراجع المهمة في ذلك وهي الكتب والدوريات واألبحاث العلمية التي تعالج موضوع 

 اإلرهاب ثم رصد المعلومات عن المرأة المعاصرة.

 اللغوي لإلرهاب  طلب األول: مفهومالم

 :معنى "اإلرهاب" في المعاجم والقواميس العربية الحديثة

في معاجم اللغة العربية القديمة، كان القاسم المشترك فيما يتعلق بمشتقات كلمة "رهب" الخوف والتخويف، والرعب أو 

 1والتخويف والفزعاإلرهاب، ومن ثم فالمصدر منها رهب وهو "إرهاب"، ويعني اإلخافة 

كما تقرر تلك المعاجم أن الرهبة في اللغة العربية عادة ما تستخدم للتعبير عن الخوف المشوب باالحترام، وليس الخوف 

والفزع والرعب الناجم عن تهديد قوة مادية أو حيوانية أو كوارث طبيعية، فذلك إنما هو رعب أو ذعر، وليس رهبة، لذلك 

 2رجل له مهابة واحترام.يقال: رجل رهبوت، أي: 

                                                 
للفيروزأباري الشيرازي،   - انظر: البن منظور، لسان العرب )ت711هـ(، دار صادر بيروت-1388هـ-1968م. مادة "رهب" )436/1(، 1-62

(،أحمد بن محمد بن علي املقري الفيومي، املصباح املنير 1/76م )1952-هـ1371بعة األميرية ببوالق/املط /2هـ(، ط817القاموس املحيط/ )ت

(.1/437م، بيروت لبنان. )1978في غريب الشرح الكبير، دار الكتب العلمية،   
 -  انظر: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ط1979/1م، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، ، بيروت - لبنان. )ص260(. اإلرهاب 2

(، محمد أبو الفتح 18م، أعمال ندوة اإلرهاب والعوملة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، /الرياض.)ص2002-هـ1/1423والعوملة، ط

يع: دار النهضة العربية/ / دراسة مقارنة القواعد املوضوعية،: مطبعة العمرانية، توز  -م، مواجهة اإلرهاب في التشريع املصري 1996الغنام،

(، اإلرهاب 4(، اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام )ص21(، اإلرهاب والعنف السياس ي املرجع السابق، )ص3القاهرة. )ص

 لقواعد القانون ال1988(، نبيل أحمد حلمي،21والعوملة، مقال: التعريف باإلرهاب وأشكاله )ص
ً
دولي العام، دار م، اإلرهاب الدولي وفقا

(.20النهضة العربية/. )ص  
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إلى إرهاب في اللغة العربية، وهذه الترجمة ليست صحيحة لغوياً،  "Terrorism" وقد نقلت كلمة "إرهاب"، أو ترجمة من

ألن الخوف من القتل أو الخطف أو تدمير المنشآت والممتلكات، وهي األفعال التي ترتكبها الجماعات اإلرهابية، ال يقترن 

قائمين به لضحاياهم الذين يقع عليهم اإلرهاب والذعر، وهذا إنما هو مجرد خوف مادي، وهذا الخوف يعبر به احترام من ال

 3عنه عادة بالرعب وليس بالرهبة، كما توحي به القواميس العربية القديمة.

فجوهر اإلرهاب هي كلمة إرعاب، وليس إرهاب،  "Terrorism" وبناء على ذلك فإن الكلمة العربية الصحيحة التي تقابل

هو "الرعب"، وحينئذ يكون أصل كلمة "إرهاب" هو "إرعاب"، ولكن المعاجم أقرت كلمة "إرهاب"، التي تفيد معنى 

الرهبة، بل إنه أصبح لهذه الكلمة األخيرة معنى اصطالحي أقره مجمع اللغة العربية، كما تعارف الناس على استخدام هذه 

لكلمة المتعارف عليه في اللغة العربية، التي تفيد معنى الخوف المشوب باالحترام الكلمة، ولكنه معنى مخالف لمعنى ا

 4والتوقير، وهو الرهبة والخوف والفزع، وليس "اإلرهاب" الذي يعني الرعب والتخويف والترويع.

 .هو من يلجأ إلى العنف إلقامة سلطته واإلرهابي:

  .والعنف، تعمد إليه حكومات وجماعات ثورية، لتحقيق أهداف سياسيةوالحكم اإلرهابي: نوع من الحكم يقوم على اإلرهاب 

ويالحظ أن المعاجم العربية تناولت موضوع "اإلرهاب" من حيث المفهوم اللغوي بمستويات مختلفة، من حيث مفهوم 

نف والتعسف "اإلرهاب" بمصطلح، وكذلك "اإلرهابي" " و "الحكم اإلرهابي"، وكذلك "النظام اإلرهابي"، كمستخدم للع

والتهديد لتحقيق أغراض أو أهداف معنية، وتناولتها إلى جانب المعاجم اللغوية العامة، المعاجم األخرى المتخصصة، ونجد 

   :أنه من المهم في بحثنا هذا، أن نبرز الداللة االصطالحية لهذه األلفاظ، التي يمكن عرضها على النحو اآلتي

 :اإلرهاب -1

نجد أن كلمة "أرهب" تعني محاولة نشر الذعر والفزع ألغراض سياسية، وبمعنى آخر، اإلرهاب:  في القاموس السياسي:

"وسيلة تتخذها دولة تفرض سيادتها على شعب من الشعوب، إلشاعة روح االنهزامية والرضوخ لمطالبها التعسفية، أو أن 

 .5قلية حكمها على األكثريةجماعة تستخدم اإلرهاب لترويع المدنيين، لتحقيق أطماعها حتى تفرض األ

 .6وفي المعجم العربي الحديث: "فإن كلمة "إرهاب" تعني: األخذ بالتعسف

واألمر كذلك ال يختلف في معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية، حيث جاء بمفهوم لإلرهاب ال يختلف عما سبقه، حيث يقرر 

ر الذعر واللجوء إلى القتل واالغتيال والتوقيف التعسفي أن اإلرهاب: "وسيلة تستخدمها حكومة استبدادية، عن طريق نش

 ."واالعتداء على الحريات الشخصية، إلرغام أفراد الشعب على الخضوع واالستسالم لها، والرضوخ لمطالبها التعسفي

رتها ليس هذا وحسب، بل قد يستخدم اإلرهاب أقلية من المواطنين لترويع المسالمين، بنية تحقيق أغراضها وفرض سيط

 .7عليهم

وفي الموسوعة السياسية "يشير مفهوم اإلرهاب إلى استخدام العنف، أو التهديد بإشكاله المتنوعة كاالغتياالت والتعذيب 

والتخريب والنسف، بهدف تحقيق هدف سياسي معين، مثل كسر روح المقاومة، وااللتزام عند األفراد، وهدم المعنويات عند 

كوسيلة من وسائل الحصول على معلومات أو أموال، أما استخدام اإلكراه إلخضاع طرف مناوئ الهيئات والمؤسسات، أو 

 .8لمشيئة الجهة اإلرهابية، فقد ال يكون أسلوباً مأموناً أو مضموناً بشكل عام

واء من أو التهديد به لتحقيق أهداف سياسية، س -غير القانوني-وبناء على هذا المفهوم، فاإلرهاب هو استخدام العنف 

  .9الحكومة أو األفراد أو الجماعات الثورية والمعارضة

إلى االستبداد غير المقيد بقانون أو آلية، أو قاعدة، وال يعطي اهتماما لقضية أمن  :"Terrorism" ويشير مفهوم اإلرهاب

  .10ضحاياه، وهو يستخدم ضرباته، وذلك بهدف خلق حالة من الرعب والفزع

                                                 
 - انظر: محمد أبو الفتح الغنام، مواجهة اإلرهاب في التشريع املصري - املرجع السابق، )ص4(، أحمد جالل عز الدين، كتاب الحرية العاشر، 3

(.18م، )ص1/1986ط  
إمام حسنين خليل.الجرائم   - انظر: أحمد عز الدين، اإلرهاب والعنف السياس ي، كتاب الحرية، املرجع السابق، )ص21، 22(، 4-36

(.8اإلرهابية في التشريعات املقارنة، د.ن، )ص  
محمد الباشا، ط1992/2م، املعجم الكافي- معجم طبي حديث: شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، ، بيروت لبنان. )ص67(، إمام   انظر:- 5

(.6ارنة، د.ن، )صحسنين خليل.الجرائم اإلرهابية في التشريعات املق  
  انظر: القاموس املحيط، املرجع السابق )ص45(، عبد الرحمن رشدي الهواري، ط1423/1هـ-2002م.  التعريف باإلرهاب وأشكاله من - 6

م، اإلرهاب: الفهم 2001-هـ1421(، علي فايز الجحني، ط/17"أعمال ندوة: اإلرهاب والعوملة"، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، )ص

(.19املرفوض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، /الرياض. )ص املفروض لإلرهاب  
  انظر: د.عبد الرحمن الهواري، معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية، مادة "رهب"، املرجع السابق، )ص17(.- 7
 انظر:عبد الوهاب الكيالي وآخرين، ط1985/2م ، موسوعة السياسة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت. )ص153(، علي فايز - 8

(.6(، إمام خليل، الجرائم اإلرهابية في التشريعات املقارنة )ص18الجحني اإلرهاب، الفهم املفروض لإلرهاب املرفوض املرجع السابق،)ص  
  انظر: إمام خليل، الجرائم اإلرهابية، املرجع السابق، )ص6(.- 9
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 .يعني: إحداث الخوف والرعب فاإلرهاب بهذا المفهوم

وفي "المعجم الرائد" يعرف اإلرهاب بأنه: "رعب تحدثه أعمال العنف، مثل القتل وإلقاء المتفجرات، وذلك بهدف إقامة 

 .11سلطة، أو تقويض سلطة أخرى

أشكال للنشاط وبصورة أخرى: وبناء على هذا المفهوم، فإنه يعتبر هدم العقارات، وإتالف المحاصيل، في بعض األحوال، ك

 .12اإلرهابي

 : اإلرهابي -2

الشخص الذي يلجأ إلى العنف والرعب، ليحقق أهدافه السياسية،  "Terrorist" وفي قاموس السياسة: تعني كلمة إرهابي

 .13التي كثيراً ما تتضمن اإلطاحة بالنظام القائم

لشخص الذي يمارس العنف، وهو قد ال يعمل وبمعنى آخر، كما تفيده "الموسوعة العالمية" نجد أن اإلرهابي هو: ذلك ا

 14بمفرده، ولكنه قد ينخرط في إطار جماعة أو نظام معين، وفقاً الستراتيجية محددة.

 .15وأوضح مجمع اللغة العربية: أن اإلرهابيين وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية

 .16اإلرهاب بالقتل أو إلقاء المتفجرات، أو التخريب، إلقامة سلطة أو تقويض أخرىوفي "الرائد" اإلرهابي: من يلجأ إلى 

 17ويعرف "المنجد" اإلرهابي بأنه: من يلجأ إلى استخدام اإلرهاب إلقامة سلطته.

العدوان أو التخويف أو التهديد مادياً أو  :عرف مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي اإلرهاب بأنه

ً الصادر من الدول أو الجماعات أو األفراد على اإلنسان، في دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق،  معنويا

 .18بشتى صنوف العدوان وصور اإلفساد في األرض

والفساد بجميع أشكالها التي تبث الخوف والذعر في  يرى الغالبية الكبيرة من كتاب المقاالت أن اإلرهاب عبارة عن الفتنة

طائفة أو لدى فرد وتعرض األرواح واألموال واألعراض والوطن والعقيدة والديانة لألخطار سواء يرتكبه فرد أو جماعة 

المعترف بها  أو حكومة. إن اإلرهاب بالمعنى المذكور هنا عمل ينافي الشريعة االلهية والعقل والمنطق والقوانين اإلنسانية

 اشكال بعض بأن عام علمي اجماع هناك  .19دوليا. وأضيف أن االرهاب له دوافع ومناهج وأهداف تجعل منه محرما شرعا

 20األفراد. او المستقلة المجموعات وليست الدول بها قد قامت المدنيين ضد االرهابي العنف

إلى جرح الناس بل إلى إعدام روحهم بغير حق فهو فعل من هنا فإن العنف والتشدد واإلرهاب أو كل ما يتوصل فاعله 

محرم. فإن اإلرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على اإلنسان نحو دينه ودمه وعقله وماله 

وعرضه ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع 

ريق وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الط

الناس أو ترويعهم بإيذاءهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو 

  .21تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعة للخطر بأحد المرافق واألمالك العامة  أو الخاصة أو

                                                                                                                                                         
 انظر: معجم العلوم االجتماعية، الهيئة املصرية العامة للكتاب )ص27(، اإلرهاب، الفهم املفروض لإلرهاب املرفوض، املرجع السابق، - 10

(.19)ص  
  جبران مسعود ط1978/3م ،الرائد -معجم لغوي عصري - دار العلم للماليين،بيروت. ، مادة "رهب"، )ص88(.- 11
 - انظر:معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، 1974م، مكتبة لبنان، بيروت-لبنان ، مادة "رهب".12
  انظر: اإلرهاب، الفهم املفروض لإلرهاب املرفوض، املرجع السابق )ص19(.- 13
  انظر: املرجع السابق ذات الصفحة.- 14
  - انظر:املعجم الوسيط/ مجمع اللغة العربية- جمهورية مصر العربية.مادة "رهب" )390/1(، مواجهة اإلرهاب، املرجع السابق)ص2(.15
 - انظر:املنجد في اللغة واألدب والعلوم، طبعة عام 1969م، عام 1975م، بيروت، دار املشرق مادة "رهب"، )ص282(، اإلرهاب والعوملة، 16

(.16املرجع السابق )ص  
  - انظر: الرائد، مادة "رهب"،املرجع السابق )ص88(، اإلرهاب والعوملة، املرجع السابق )ص16(.17

 - 21عن املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته السادسة عشرة، )مكة املكرمة:  بيان مكة املكرمة الصادر -18

 م.10/1/2002-5هـ املوافق 26/10/1422
 14م، اإلرهاب والسالم )بيروت: دار الكتب العلمية،(، ص. 2007عام  مجمع الفقه اإلسالمي الهندي، - 19
 والنشر،ص لألبحاث العربية ،الشبكة بيروت ، 1 ط ، العنف وتاريخ الدين الدم ، حقول  2016غاوجي، اسامة ترجمة مسترون، آر كارين -  20

514 - 515 . 
21 Syaikh al-Islam Muhammad Thahir al-Qadri, 2014. Fatwa Tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri. Terj. Yudi 

Wahyudin dan Riswan Kurniawan, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam,), 222.  
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االرهاب "انه الفعال  1937عرفت المادة األولى من اتفاقية جنيف األولى الخاصة بمكافحة ومعاقبه االرهاب الدولي عام 

اإلجرامية الموجه ضد الدولة والتي يتمثل غرضها او طبيعتها في اشاعه الرعب لدى شخصية معينة او جماعات من 

 .األشخاص او عامة الناس

االرهاب بانه "استخدام العنف او التهديد باستخدامه، أيا كانت  1998وعرفت االتفاقية العربية لمكافحة االرهاب رقم " لسنة 

بواعثه و اغراضه يقع لتنفيذ العمل فردى او جماعي يهدف االخالل بالنظام العام او تعريض سالمة المجتمع وامنه للخطر 

ن شان ذلك القاء الرعب بين الناس و ترويعهم او تعريض حياتهم و امنهن للخطر، او الحاق الضرر بالبيئة او اذا كان م

المرافق و االمالك الخاصة او المرافق الدولية والبعثات الدبلوماسية او باحتالل أي منها او االستيالء عليها او تعريض 

 و القوانين.الموارد الوطنية للخطر او تعطيل احكام الدستور 

 22لألبحاث في  DOC، في دراسة أعدها مركز ”تعددت التعريفات المقدمة لمصطلح اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب

، قدمت الدراسة تعريفا لمصطلح االرهاب من منظور االتحاد األوروبي، حيث يمكن االطالع على تلميح 2018اغسطس 

بشأن  2002نيو  13القرار الهيكلي للمجلس األوروبي المؤرخ في “في  1من المادة  1إلى تعريف مشترك في الفقرة 

ف فيه الجرائ” مكافحة اإلرهاب إلحاق الضرر ببلد أو منظمة دولية؛)ب(  –م اإلرهابية على أنها أفعال خطيرة:أ التي تعرَّ

زعزعة استقرار أو  -تخويف السكان؛)ج( إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به؛د

لد أو منظمة دولية. وفيما يلي أيضا في هذا تدمير الهياكل السياسية أو الدستورية أو االقتصادية أو االجتماعية األساسية لب

التعريف لإلرهاب:)هـ( االعتداء على حياة الشخص، مما قد يتسبب في الوفاة؛ )و( االعتداء على السالمة البدنية للشخص؛ز 

ية االختطاف أو أخذ الرهائن؛ )ح( التسبب في تدمير واسع النطاق لحكومة أو مرفق عام، أو نظام نقل، أو مرفق للبن –

التحتية )بما في ذلك نظام معلومات(، أو منصة ثابتة تقع على الجرف القاري، أو مكان عام أو ممتلكات خاصة، يحتمل أن 

تعرض للخطر األرواح البشرية أو تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة؛ )ط( حجز الطائرات أو السفن أو غيرها من وسائل 

سلحة أو المتفجرات أو األسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية أو حيازتها أو النقل العام أو نقل البضائع؛ )ي( صنع األ

نقلها أو توريدها أو توريدها أو استخدامها، فضال عن البحث في األسلحة البيولوجية والكيميائية وتطويرها؛ )ك( إطالق 

يض حياة اإلنسان للخطر؛ل. التدخل في مواد خطرة، أو التسبب في حرائق أو فيضانات أو انفجارات يكون أثرها تعر

التهديد  -إمدادات المياه أو الطاقة أو أي مورد طبيعي أساسي آخر أو تعطيله، مما يؤدي إلى تعريض حياة اإلنسان للخطر؛م

 بارتكاب أي من األفعال المذكورة أعاله.

، تعّرف مكافحة اإلرهاب بأنه 2018سنة  RAND Europeو في دراسة أكاديمية أعدها مجموعة من الباحثين من معهد 

مجموعة معقدة من االستراتيجيات والسياسات والبرامج المصممة التخاذ إجراءات مباشرة ضد اإلرهابيين أو رعاتهم ” 

ومؤيديهم. ويمكن أن تشمل مكافحة اإلرهاب تدابير استباقية مصممة ومنفذة في مجموعة واسعة من المجاالت، بما في ذلك 

ة والقانون والمالية واالتصاالت والدفاع واالستخبارات والبنية التحتية. قد تشارك في مكافحة اإلرهاب مجاالت السياس

وتنفذها مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومة، وأجهزة إنفاذ القانون، والجيش، والقطاع الخاص، 

 22والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وعامة الجمهور.

 طلب الثاني: الجذور التاريخية لإلرهاب النسائيالم

ال تعد ظاهرة اإلرهاب النسائي ظاهرة جديدة أو مستحدثة، ولكنها قديمة بقدم حركات العنف والتطرف، وهي تختلف 

باختالف السياقات الزمنية والمكانية، يربطها البعض بموجات اإلرهاب والعنف المتعاقب خالل القرن الماضي، فتطور 

 23التنظيم النسائي المسلح ارتبط بتطوير استراتيجيات الجماعات اإلرهابية المسلحة.شكل 

تمتد موجة حركات العنف و اإلرهاب لعقود متتالية، وهي موجات متداخلة ومتشابكة، يزداد من خاللها تعقيد وتركيب 

في دراسته عام   " David C. Rapoportالنشاط العنيف خاصة مع تعاظم أيديولوجيته وأطروحاته، وهنا يرصد " 

( 1920 -1880الموجة األولى )من   -24أربعة موجات للعنف واإلرهاب اتسمت بطابع أيديولوجي وهي كالتالي:  2002

الموجة الثالثة   -( الموجة التحررية في مواجهة االستعمار.1969حتى  -1920الموجة الثانية ) -وهي الموجة األناركية.

 ( الجماعات الدينية الراديكالية.2004حتى  -1979الموجة الرابعة )  -جة اليسار الجديد.( مو1979 –)من الستينات 

                                                 
 -انظر: مكافحة اإلرهاب والتطرف.. الواقع واالستراتيجيات مايو 22، 2020، االستخبارات، تقارير، دراسات، محاربة التطرف، مكافحة 22

أملانيا وهولندا، متاح على تالنترنت:-مكافحة اإلرهاب واالستخباراتاإلرهاب املركز األوروبي لدراسات   

https://www.europarabct.com/?p=69184 
 -انظر: أسماء كمال، اإلرهاب النسائي .. خريطة املليشيات النسائية املسلحة خالل ثالث عقود ) الجذور، الدوافع، الوظائف(، املركز 23

،  تاريخ االطالع http://visionofhumanity.org/reports. 2العربي للبحوث والدراسات، متاح على االنترنت، األحد 22/مارس/2020 ت، 

2/10/2021.  
24-  David C. Rapoport, 2002, The Four Waves of Rebel Terror and September 11, University of California at Los   Angeles                            
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خالل تلك الموجات األربعة لم تكن المرأة بمعزل عنها، ولكنها شاركت في الموجات األربعة بدرجات مختلفة وتحت غطاء  

  25عمين ومقاتالت،أيديولوجي مختلف، كانت النساء دائًما جزًءا من الحركات اإلرهابية كدا

 الراديكالية الدينية والنساء:

صعود تيارات "السلفية الجهادية" والجماعات التكفيرية منطلق جديد في تعقد ظاهرة اإلرهاب والعنف، وهي موجة تأسست 

فة إلى تكفير على خلفية الدعوة إلى تأسيس خالفة إسالمية وتكفير األنظمة السياسية والقانونية واالقتصادية الحاكمة، باإلضا

ونبذ المنظومات االجتماعية المتعددة، ورفض اآلخر، وذلك عبر شرعنة دينية لحمل السالح في هدم تلك المجتمعات عبر " 

الهجرة، الدعوة، التمكين، الجهاد"، وبالرغم من أن السلفية بشكل عام والجهادية منها بوجه خاص تخدم أيديولوجيا متشددة 

سكها المتعددة، إال أنها عملت على توظيف وتجنيد النساء في صفوفها عبر مراحل مختلفة ومتطرفة حول المرأة ومنا

 وموجات متعددة نذكر أبرز مالمحها في اآلتي:

 غياب الكتابات في السنوات األولى:   -

سلفية والقطبية، تشير إحدى الباحثات إلى أن مفهوم الجهادية النسائية كمفهوم داللي تعود جذور هويته األيديولوجية في ال

حيث كان "سيد قطب" أول من أفرد في كتابه "معالم في الطريق" الحديث عن النساء "المجاهدات" ودورهن في إعادة 

ولكن توقفت األدبيات المرجعية في التنظير لمسألة إشراك النساء في  26أسلمة الدولة والمجتمع عبر العمل المسلح العنيف.

 العمل الجهادي المسلح.

 االدوار التقليدية:          -

والتطورات السياسية والدينية بقيام الثورة اإليرانية وتوقيع اتفاقية  1979مع دخول العالم اإلسالمي في سنوات ما بعد 

السالم بين مصر وإسرائيل، اتخذت الجماعات السلفية منحنى أكثر راديكالية تجاه المنظومة السياسية الحاكمة، وبدء 

ير للعمل المسلح بشكل تطبيقي، وهنا بدء تشكيل جماعات مسلحة وجهادية متسعة في مناطق متفرقة، ومعها التأسيس والتنظ

 بدء إعادة النظر في مسألة إشراك النساء داخل التنظيمات المسلحة.

 التحول الفكري:    -

ت المسلحة خاصة في المناطق في التسعينات شهدت العديد من المناطق ظهور أدوار للمرأة المسلمة في عدد من التشكيال

المتنازع عليها مثل فلسطين وكشمير، وتصاعد دورها فأصبحت مقاتلة وسجينة واسيره  كما في الحالة الجزائرية في 

ومع بلوغ األلفية الجديدة وصعود تيار "الجهاد العالمي" وتأسيس تنظيم القاعدة أخذ دور المرأة منحنى  27العشرية السوداء،

 2003و العراق في  2001وتزايد انخراط المرأة في العمل المسلح ، ومع الغزو األمريكي ألفغانستان  أكثر راديكالية

 ظهرت مشاركات النساء في األعمال االنتحارية سواء بشكل فردي أو بشكل تنظيمي سمة مميزة لتعقد الظاهرة اإلرهابية.

 التحول األخطر:  -

بعد اندالع الموجة األولى من ثورات الربيع في )تونس، سوريا، مصر، اليمن( ومع تعقد المسألة السورية ودخول البالد في 

معترك الحرب األهلية، وصعود تنظيم داعش وسيطرته على مناطق الموصل والرقة وإعالنه " خالفته" أخذت النسائية 

ارع، حيث عكفت الوسائل اإلعالمية المختلفة للتنظيم على تجنيد ومخاطبة الجهادية منحنى آخر أكثر راديكالية وبشكل متس

النساء للهجرة واالنتقال إلى أرض التنظيم، وأعطى التنظيم للمرأة مساحة كبرى داخله في كافة األدوار اللوجستية والدعوية 

 والترويجية والتجديدية والقتالية. 

يمات المسلحة األخرى بدرجات متفاوتة من تزايد االهتمام والتركيز على تجنيد في تلك األثناء انفتحت كافة الفصائل والتنظ

عناصر نسائية وتكوين فرق وكتائب نسائية كاملة داخلها، فيما تكونت في تلك األثناء أيضا تشكالت نسائية أخرى للدفاع عن 

لتي ظهرت بها عدة كتائب نسائية أراضيها وأعراضها في مواجهة تلك التنظيمات المسلحة خاصة في سوريا والعراق ا

 28للدفاع عن النساء ومقاومة داعش.

 المطلب الثالث: دوافع انضمام المرأة لإلرهاب

في هذا المطلب نشير إلى بعض األسباب التي كانت الدافع الرئيس الشتراك المرأة في اإلرهاب، وظهور دورها في كثير 

المطلب الثالث وهو التنظيمات اإلرهابية النسائية. وهذه الدوافع تتمثل في  من المناطق في العالم وهذا ما سوف نشير إليه في

 اآلتي:

                                                 
25-  Cyndi Banks (2019) Introduction: Women, Gender, and Terrorism: Gendering Terrorism, Women & Criminal Justice, p: 

181-187. 
 - انظر: نادية سعد الدين، قراءة في “اإلرهاب النسوّي ” بعد أحداث سبتمبر من املنظور البحثّي، مؤسسة مؤمنون بال حدود، ۱12 26

، متاح على الرابط:2019سبتمبر،  https://www.almesbar.net/A8/#ftnt1 

 
27-  Par Simon BONNET, Western women in jihad, triumph of conservatism or export of sexual revolution ?, le 12 juin 

2015,on: https://www.diploweb.com/Western-women-in-jihad-triumph-of.html. 
  -انظر: أسماء كمال، املرجع السابق.28
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 أوالً: العنف البدني أو الجنسي:

تعّرف األمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه "أّي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرّجح أن 

اء من الناحيـــــة الجسمانيــــــة أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سو

 29هذا القبيل أو القسر أو الحرمـــــان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

ذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية ويشير تعبير عنف العشير إلى سلوكيات ينتهجها عشير أو شريك سابق تتسبب في أ

 30.الجسمانية أم الجنسية أم النفسية، بما في ذلك االعتداء البدني واإلكراه الجنسي واإليذاء النفسي وسلوكيات السيطرة

 التقديرات العالمية للعنف ضد المرأة:

بعالقة جنسية يتعرضن للعنف البدني و/ أو سنة من المرتبطات  49و 15كثر من ربع النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين 

سنة(. وتتراوح التقديرات المتعلقة  15الجنسي على يد عشرائهن مرة واحدة على األقل في حياتهن )اعتباراً من سن 

٪ في البلدان المرتفعة 22٪ في غرب المحيط الهادئ، و20بمعدالت انتشار عنف العشير ضد المرأة خالل حياتها بين 

٪ في إقليم المنظمة لشرق 31٪ في إقليم المنظمة ألفريقيا، و33٪ في إقليم المنظمة لألمريكتين و25وبا والدخل وأور

 .٪ في إقليم المنظمة لجنوب شرق آسيا33المتوسط، و

% من مجموع هذه الجرائم على الصعيد العالمي. وإضافة 38وتصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها عشراؤهن إلى 

% من نساء العالم عن تعرضهن لالعتداء الجنسي على يد شخص آخر غير الشريك، برغم 6لعشير، تبلّغ نسبة إلى عنف ا

محدودية البيانات المتوفرة عن العنف الجنسي على يد غير الشريك. ومعظم حاالت عنف العشير والعنف الجنسي يرتكبها 

 .الرجال ضد النساء

واآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة عليها عن ارتفاع معدالت  19-حة كوفيدوأسفرت عمليات اإلغالق أثناء اندالع جائ

تعرض النساء لإليذاء على يد عشرائهن ولعوامل خطر معروفة، وقيّدت في الوقت نفسه سبل حصولهن على الخدمات. وقد 

العنف الممارس على يد العشير، وكذلك تؤدي حاالت األزمات اإلنسانية والتشريد إلى تفاقم معدالت العنف القائم، من قبيل 

العنف الجنسي الممارس على يد غير الشريك، وقد تسفر أيضاً عن ظهور أشكال جديدة من العنف ضد المرأة. ولهذا العنف 

أسباب عديدة منها ما يتعلق بتدني مستوى التعليم، مشاهدة العنف األسري )ارتكاب العنف الجنسي والوقوع ضحية له(؛ 

الشخصية المعادية للمجتمع )ارتكاب العنف(؛ تعاطي الكحول على نحو ضار )ارتكاب العنف الجنسي والوقوع  اضطرابات

ضحية له(؛ سلوكيات االسترجال الضارة، بما في ذلك وجود عدة شريكات أو مواقف تتغاضى عن العنف )ارتكاب العنف(؛ 

دره وتحط من قدر المرأة؛ تدني فرص العمل المدفوع األجر المعايير المجتمعية التي تمنح الرجل امتيازات أو ترفع من ق

 31تدني مستويات المساواة بين الجنسين )القوانين التمييزية، وما إلى ذلك(. .المتاحة للمرأة

 ثانياً: الفقر أو عدم المساواه بين األبناء:

لعصر، ولقد ال حظنا أن عدم المساواة بين الفقر هو أحد الدوافع األساسية المضمام المرأة للتنظيمات االرهابية في هذا ا 

األبناء والبنات داخل هو من األسباب الرئيسية في احراف البنات الثبات ذاتها أمام والديها، وقد يكون الفقر هو السبب في 

واة بين عدم المساواة نظراً لضيق الرزق، وهذا وارد ويعتبر من وجهة نظرنا من الدوافع لالرهاب، وغير الفقر وعدم المسا

الذكور واالناث، وهذا دليل على قلة ثقافة الوالدين ودرجة التعليم.في كثير من الدراسات تم وصف اإلرهاب بأنه ''الجانب 

المظلم من العولمة'' وقد تمت اإلشارة إلى أن نصف سكان العالم يعيشون على أقل من دوالرين في اليوم الواحد، وهو ما 

ف، األمر الذي دفع الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون، لحث واضعي السياسات األمريكية يمثل بيئة خصبة النتشار العن

 لتعزيز األمن الوطني من خالل تخفيف التفاوت في الثروة.

وأن الدول الفقيرة نظراً لما تحتويه من نسبة كبيرة من األمية والعاطلين عن العمل، إلى جانب اتساع الفجوة بين األغنياء 

اء، مع انخفاض مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية، هذه العوامل تزيد من جاذبية التطرف السياسي وتشجيع والفقر

 32.استخدام العنف السياسي، واللجوء إلى الخطاب الديني وخاصةً المتشدد  كمهرب من سوء األحوال االقتصادية

 

 

                                                 
  https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women.2021/10/20 -انظر: العنف ضد املرأة: 29
 -انظر: األمم املتحدة إعالن القضاء على العنف ضد املرأة. نيويورك: األمم املتحدة، 1993، تقديرات عن معدالت انتشار العنف ضد املرأة، 30

وإقليمية ووطنية عن معدالت انتشار عنف العشير ضد املرأة وتقديرات عاملية وإقليمية عن معدالت انتشار العنف . تقديرات عاملية 2018

.2021الجنس ي ضد املرأة على يد غير الشريك. منظمة الصحة العاملية: جنيف،   
 -انظر: منظمة الصحة العاملية، كلية لندن للنظافة الصحية والطب االستوائي، مجلس جنوب أفريقيا للبحوث الطبية. تقديرات عاملية 31

وإقليمية عن العنف ضد املرأة: معدالت انتشار عنف العشير والعنف الجنس ي على يد غير الشريك وآثارهما الصحية. منظمة الصحة 

.2013العاملية: جنيف،   
32  "

ً
-https://www.islamist - انظر: املرأة ودورها االستراتيجي داخل التنظيمات اإلرهابية "سوريا نموذجا

movements.com/special/?id=2579#slide3989 
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 ً  الحرمان النسبي: -ثالثا

نموذجية، ألنها ربطت بين الفقر وعدم المساواة، وبين العنف السياسي، حيث ربط مصطلح لعل دراسة " تيد روبرت جور" 

 " الحرمان النسبي،'' بين التفاوت االقتصادي ونزوع األفراد إلى اللجوء إلى العمل السياسي العنيف.

ك صمويل هنتنجتون، الذي وقد كانت نظرية جور مرجعًا لعدد كبير من العلماء الذين يدرسون العنف السياسي، بما في ذل

يستعير من إطار الحرمان النسبي لشرح الزيادة في العنف السياسي الذي شهدته الواليات المتحدة وجنوب شرق آسيا خالل 

 1970.33و 1960

 ً  التهميش السياسي واالجتماعي: -رابعا

ف الدكتور ألين تودمان، مدير معهد دراسات التهميش واإلقصاء االجتماعي في م درسة أدلير لعلم النفس المتخصص، يعرَّ

مفهوم "التَّهِميش" بأنه "جملة اإلجراءات والخطوات الُمنظَّمة التي على أساسها تُوضع الموانع أمام األفراد والجماعات، 

حتى ال يتحصلوا على الحقوق والفرص والموارد، وخدمات السكن / الصحة / التوظيف / التعليم / المشاركة السياسية، 

من الحقوق الُمتاحة للمجموعات األخرى، والتي هي أساس التكامل االجتماعي،  وقد تم استخدام هذا المفهوم في  وغيرها

 أجزاء واسعة من العالم، ليُعبِّر عن التمييز واإلقصاء االجتماعي.

خالل إيجاد دور له  واإلنسان الذي يشعر طوال الوقت بالتهميش ويفضل اللجوء إلى الجماعات اإلرهابية، يحاول التحقق من

 34في المجتمع عن طريق لفت االنتباه من خالل العنف، هذا الدور الذي يعجز عن تحقيقه بالشكل العادي.

 العزلة الجغرافية وغياب مؤسسات الدولة: -4

 وقد استغلت هذه الجماعات  غياب مؤسسات الدولة في هذه المناطق، مع غياب عريض لخدمات البنى التحتية، وكان ذلك

دافعًا كبيًرا  لتعزيز شعور المواطن القاطن في هذه المناطق بحالة من السخط على السلطة السياسية  وعلى النظام  خاصةً، 

مع  نقص الخدمات وحالة الفقر، والمسئول الوحيد بنظر المواطن البسيط عن هذه المشكالت هو غياب الدولة، وبالتالي تقدم 

اخل تنظيماتها، مستخدمين الدين أو أيديولوجية معينة كمرجع لهم بدياًل عن القانون، ليصبح هذه الجماعات بدياًل عن الدولة د

 35االنتماء األول للجماعة وألفكارها.

 36هناك بعض الدوافع التي تدفع الغربيات وغيرهن من االنضمام إلى "داعش" ، وتتمثل في:

 الحياة الوردية بسوريا-دوافع إنسانية ه-دحالة االغتراب في مجتمعاتهن -الصراع السياسي ج-ب  الزواج-أ

 المطلب الرابع: التنظيمات النسائية

خالل الثالثون عاما الماضية شهدت دول العالم اإلسالمي ومنطقة الشرق األوسط، تطورا وتحوال جديدا في مستوى التنظيم 

االستعمار والتحرر الوطني إلى تشكالت المسلح للمجموعات النسائية، فقد حدث تحول على مستوى الدوافع من مقاومة 

 نسائية مسلحة دينية من أجل تطبيق الشريعة أو غير دينية بحثا عن الحرية واالستقالل وإسقاط النظم السياسية الحاكمة.

 تشكالت دينية:

، وفرض وهي تنظيمات أو تشكيالت نسائية مستقلة أو مؤسسة داخل تنظيمات دينية، تسعى إلى تطبيق الشرائع الدينية

 أيديولوجية دينية، أو تأسيس دول دينية.

 ”Dukhtaran-e-Millat“بنات األمة الكشميرية           -

يعتبر "بنات األمة" أقدم التنظيمات النسائية اإلسالمية المسلحة، والذي مازال نشطا حتى اآلن، وهو التنظيم النسائي 

المدرجة على قوائم اإلرهاب في الهند ،وهو يتكون من مجموعة من  اإلسالمي المسلح الوحيد المستقل، وهو أحد التنظيمات

على يد " أسيا اندرابي"   1987النساء األصوليات الساعيات إلى ضمان االلتزام بتطبيق الشريعة اإلسالمية، أنشئ في عام 

 2001كي ألفغانستان المعروفة بكونها إسالمية محافظة ونسوية متطرفة، وبرز دور التنظيم في محاربة الغزو األمري

معتبراً أن الرئيس األمريكي "جورج بوش" أسوء عدو لألمة اإلسالمية، وطالب بضرورة محاربة أمريكا ومقاطعة 

. وإذا ذكرنا أن ما يحدث منذ انقسام دولة الهند إلى الهند وباكستان ومشكلة كشمير قائمة حتى كتابة هذه األسطر 37منتجاتها

في الشوارع وهدم البيوت من قبل الهندوس والبوذيين، ال نستطيع أن نطلق عليهم لفظ  وما نراه من قتل للمسلمين

لم تتحدث أي دولة حتى االسالمية، وأين هي  -23/10/2021-االرهابيات، بل هم المدافعات عن أعراضهن والعالم اآلن

ن ال نسير خلف الغرب فيما يقولون، منظمة التعاون االسالمي، ولم يظهرو مجرد التعاطف معهم، فكيف تطلبون منهم، فنح

 فالحقيقة واضحة وضوح الشمس. 

                                                 
  -املرجع السابق.33
  -نفس المصدر.34
  -املرجع السابق.35
-https://www.sasapost.com/why-european-women-join  -أنظر: ملاذا تنضم النساء األوروبيات إلى تنظيم الدولة اإلسالمية؟2015 36

isis2021/10/15 :تاريخ االطالع  
37-  Dukhtaran-e-Millat (DeM) Jammu & Kashmir, South Asia Portable (STAP),ON: https://www.satp.org/terrorist-

profile/india    -jammukashmir/dukhtaran-e-millat-dem                                                                                                                                 
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يهدف "بنات األمة" أيضا إلى تحرير كشمير من قبضة الهند وضمها إلى باكستان تأكيدا منه أن قضية كشمير قضية دينية 

 38والجهاد إلزامي فيها،.

 نساء القاعدة -

ه ايمن الظواهري بدور المرأة واقتصرت خطابتهن على منع المرأة لم يهتم مؤسس تنظيم القاعدة " أسامة بن الدن" وخليفت

، ثم  تطور الخطاب المتعلق 39من المشاركة في العمليات القتالية، وانحسرت المرأة تحت زعامتهم في أدوراها التقليدية 

عة من الكتب تدور بالمرأة داخل التنظيم على يد" يوسف العييري" مؤسس فرع التنظيم  بالسعودية، فقام بإصدار مجمو

، كما اجاز قيام المرأة بالعمليات 40حول أدوارها ركز من خاللها على ضرورة ادخال النساء في األدوار اللوجستية

االنتحارية في موضوع له بعنوان  "هل انتحرت حواء أم استشهدت؟" عندما دافع عن حواء براييف الشيشانية واعتبرها 

 41القوات الروسية. شهيدة بعدما قامت بتفجير نفسها ب

ومن خالل رجل القاعدة بالسعودية تطور دور المرأة وظهر ذلك مع اصدار اول مجلة نسوية في التنظيم باسم " مجلة 

، صدرت عن " المكتب االعالمي النسوي ببالد العرب" وقد خصصها التنظيم للنساء ، وكانت " 2004سبتمبر “الخنساء 

وهى امرأة مصرية اعتقلتها السلطات السعودية بعد التأكد من نشاطها االعالمي التابع أم أسامة" هي المسؤولة عن المجلة 

 .42للقاعدة

بدأ التنظيم ينظر بشكل أخر للمرأة باعتبارها قوة يجب استغاللها، خاصة  2003بعد احتالل الواليات المتحدة للعراق عام 

 43ي االنقسامات والحرب األهلية بعد االحتالل.بعد صدور قانون اإلرهاب وتصاعد اعتقال النساء السنة، وتنام

بادر أبو مصعب الزرقاوي " رجل القاعدة في العراق، بتطوير قدرات المرأة ومحاولة دمجها في األعمال القتالية، وأظهر 

تزام ذلك في أحد خطابته بقوله ان لم يكن هناك رجال فعليهم افساح المجال للنساء الحرائر لشن الحروب وعلى الرجال ال

قائال" هذه رسالة إلى الحرائر من نساء الرافدين  2005وخاطبها في  45، وبدأ يدعو بتمرد المرأة على وضعها 44منازلهن

خاصة، وإلى نساء األمة عامة أين أنتن من هذا الجهاد المبارك؟ وماذا قدمتن لهذه األمة؟ أال تتقين هللا في أنفسكن؟ أتُربين 

 46لطواغيت؟ أرضيتن بالخنوع والقعود عن هذا الجهاد؟"أوالدكن ليذبحوا على موائد ا

حققت رسالة الزرقاوى نجاحا فعليا وانتقل دور المرأة للممارسة فنفذت العمليات االنتحارية، وقامت " ساجده الريشاوي" 

لى أبو عمر ، تو 2006نوفمبر من نفس العام بمحاولة تفجير نفسها بفندق في عمان، وبعد وفاة الزرقاوى  9القاعدية في 

على يد أحد زوجات زعماء التنظيم وتدعي " ام سلمة"  في شمال  2008البغدادى وتم تأسيس أول كتيبة لالنتحاريات عام 

 47العراق وتعتبر أول الكتائب االنتحارية في العراق.

 كتيبة خنساء داعش  -

المسلحة في تجنيد وإشراك النساء في العمل يعد تنظيم الدولة اإلسالمية المكنى "داعش" من أكثر التنظيمات اإلرهابية 

المسلح، ويعتبر التنظيم امتدادا لجماعة الزرقاوي التي أدخلت النساء في التنظيمات المسلحة، كما يصنف داعش علي أنه من 

                                                 
  -نفس املصدر38
  - أبو جندل األزدي، أسامة بن الدن: مجدد الزمان وقاهر األمريكان، منبر التوحيد والجهاد، د.ن، د.ت، ص39.38/36

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS.html  
  - يوسف العييري، دور النساء في جهاد االعداء، منبر التوحيد والجهاد ، ص4/3، متاح على الرابط:40

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9160.html 
  - يوسف العييري، هل انتحرت حواء ام استشهدت؟، منبر التوحيد والجهاد، ص2، متاح على الرابط:41

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_13005.html 
  - محمد ابو رمان وحسن ابو هنية، النسائية الجهادية من القاعدة لتنظيم الدولة االسالمية ،2018، ص187، متاح على الرابط:42

http://paltoday.tv/uploads/documents/g01Bk.pdf: 
43-  Murad Batal al-Shishani, Is the role of women in al-Qaeda increasing?,bbc, 7 October 2010, on: 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11484672. 
44-  CharlieWinter & Devorah Margolin, “The Mujahidat Dilemma: Female Combatants and the Islamic State,” CTC Sentinel 

10, no. 7 (August 2017.) 
45-  Seran de Leede,Sept2018, Women in Jihad: A Historical Perspective, ICCT Policy Brief,p-4,ON  https://icct.nl/wp-

content/uploads/2018/09/ICCT-deLeede-Women-in-Jihad.pdf 
46-  Stone and Pattillo, “Al Qaeda’s use of female suicide bombers in Iraq,” P: 161. 
  - سامان نوح، ظاهرة االنتحاريات في العراق نتاج تخلف وفقر أم مقاومة احتال، مركز أمان، 2008/10/30، متاح على الرابط:47

http://ror21.d1g.com/qna/ show/2406378 
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ريا في  أكثر التنظيمات اجتذابا وتجنيدا للنساء األجنبيات، وعمل التنظيم منذ سيطرته على الموصل بالعراق والرقة في سو

، وشاركت المرأة داخل التنظيم في أدوار اجتماعية 48إلى ضم العديد من النساء إلى تنظيمه عبر التجنيد أو االختطاف 2014

وادارية ولوجستية كأمهات وزوجات ومعلمات، حتى تدرجت الدوار وظيفية وقتالية مهمة داخل التنظيم فبدأت تشارك 

 49تم تكوين مليشيات نسائية خاصة بالتنظيم. للتخطيط للعمليات التفجيرية، ومن هنا

أعلن تنظيم داعش عن إنشاء أول لواء نسائي خاص باسم كتيبة الخنساء، وقال " أبو أحمد" أحد مسؤولي   2014وفي يوليو 

 علي ذلك التنظيم " أنه تم إنشاء كتيبة الخنساء لرفع الوعي بالدين اإلسالمي ومعاقبة النساء الغير ملتزمين دينياً"، وبناءً 

تتمثل وظائف الكتيبة  في مجاالت  الدعوة والتعليم واألمن والشرطة، فقامت على تطبيق الشريعة اإلسالمية واألمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر ومراقبة النساء ومتابعتهم ومحاسبة الخارجين منهن عن تعاليم اإلسالم، وانتشرت نساء 

برجات وغير الملتزمات باللباس الشرعي االسالمي والمقصرات، وواضعي الكتيبة في الشوارع وقمن بمعاقبة المت

             50العطور

من أشهر نساء الكتيبة " ندي القحطاني" السعودية التي كلفت من قبل أمير التنظيم " أبو بكر البغدادى" بإنشاء فرع من 

على درجة الدكتوراه في الشريعة االسالمية،وإلتحقت النساء للتنظيم في وال ية الحسكة، وأيضا " ايمان البغا" الحاصلة 

،  بعد ان  تركت التدريس وقدمت استقالتها من جامعة الدمام لتذهب للتنظيم وتشارك فيه 2014بالتنظيم وبايعته اكتوبر 

 51وتحاول جاهدة تجنيد الفتيات ومحاولة استقطابهم داخل التنظيم.

 لواء الزينيبيات الحوثي -

قامت حركة أنصار هللا الحوثيين بتشكيل لواء  1979االيرانية في استخدام النساء في الثورة االيرانية على الطريقة 

في صعدة ، ولعب دور بارز في الصراع اليمنى وتزايد  2014الزينيبيات ، وقد تشكل قبل سقوط صنعاء في أيدى الحوثيين 

وتمثلت أهم مهامه في أعمال الحسبة 52.  2017" في ديسمبر نفوذه بعد مقتل الرئيس اليمنى السابق" على عبد هللا صالح

ومراقبة السيدات لمنعهم من الخروج عن قواعد الشريعة اإلسالمية وقمع المعارضيين، وقمع أى عمل معارض او صوت 

معارض للحوثيين ،واقتحام البيوت وتفتيشها  بغرض النهب والتخريب، واعتقال النساء المعارضة والمشاركة في 

طالبة لدورهم في التخطيط  34قامت مليشيات الحوثي بالقبض علي  2018أكتوبر  6مظاهرات االحتجاجية ، وفي ال

أمراه في احتجاجات الجوع التي  33الحتجاجات عبر مواقع التواصل االجتماعي وفي نفس اليوم قامت الزينيبيات باعتقال 

 53تكميم االفواه واسكات المعارضيين وقمع العديد من المظاهرات.قام بها سيدات جامعة صنعاء، وبالفعل نجحت الكتيبة في 

خضعت نساء الزينيبيات للعديد من الدورات القتالية للتدرب على القتال واستخدام مختلف األسلحة الخفيفة والثقيلة ، 

 54وتطورات قدراتها القتالية فشاركت نساء الكتيبة في زرع االلغام والعبوات الناسفة.

 السوداء األرامل  -

أطلق على نساء تنظيم بوكو حرام " األرامل السوداء" وتعتبر جماعة بوكو حرام جماعة إرهابية مسلحة تنشط في نيجيريا 

يقودها " أبو مصعب البرناوى"، وصنفت من قبل الحكومة النيجيرية بانها منظمة ارهابية، وتعتبر   2002وتأسست عام 

فقد قامت بخطف العديد من السيدات والفتيات وتجنيدهم، واستغاللهم في العمليات من أكثر التنظيمات استغالل للمرأة  

                                                 
48-  Jihadist Women, Novembe2017. a Threat not to be Underestimated,” General Intelligence and Security Service (AIVD),  
 - محمد أبو رمان – حسن أيو هنية،2017، عاشقات الشهادة " تشكالت الجهادية النسائية من القاعدة على الدولة اإلسالمية"،عمان، 49

138/142مؤسسة فريدريش ايبرت، ،ص  
50-  Khansaa Brigade – ISIS ‘female ” Police “,belfastchild, October 21, 2015,on: 

https://belfastchildis.com/2015/10/21/khansaa-brigade/ 
51-  MARY CHASTAIN, ISIS Female Brigade Uses Bear Clamp to Torture Breastfeeding Women, BREITBART, 31 Dec 2014, on: 

https://www.breitbart.com/national-security/2014/12/31/isis-female-brigade-uses-bear-clamp-to-torture-breastfeeding-

women/ 
 - محمد أبو رمان – حسن أيو هنية، عاشقات الشهادة " تشكالت الجهادية النسائية من القاعدة على الدولة اإلسالمية"،مرجع 52

.141/145سابق،ص  
53 - Dalia Ghanem-Yazbeck, Women and jihad,open democracy free thinking , 23 September 2014,on: 

https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/women-and-jihad/ 
54 Abdul Hadi Habtoor, Zeinabeyyat: January, 2018. The Face of Female Militias in Yemen,Ashareq el awsat, Riyadh , 15,on:  

https://aawsat.com/english/home/article/1144196/zeinabeyyat-face-female-militias-yemen 
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القتالية خاصة وأن النساء ال يتم تفتشيها في الحواجز األمنية نظرا الن التقاليد واالعراف تمنع تفتيش السيدات، وبذلك يسهل 

 55عليهم اخفاء القنابل تحت مالبسهم .

  276ي أثرت ضجة إعالمية وتم فيها استغالل النساء، عندما قامت الجماعة باختطاف  وتعتبر أولى عمليات التنظيم الت

،  وتم تجنديهم تبع التنظيم واجبارهم على القيام بعمليات انتحارية، كما 2014طالبة من تالميذ مدرسة الثانوية بقرية شيبوك 

 56الستخدامهم كانتحاريات.يستغل التنظيم السيدات التي قتل ازواجهن في المواجهات مع الحكومة 

 نساء "شباب المجاهدين" الصومالية-
، تسعي القامة دولة على أسس الشريعة 2000حركة الشباب المجاهدين هي حركة سلفية إسالمية تم تأسيسها في أوائل عام 

قاتلين، واتضح اإلسالمية، أدركت حركة الشباب دور المرأة وقوتها وسعت لتغير دور المرأة فأصبحت تقوم  بتجنيد الم

دورهم في تجنيد عدد من المقاتلين من كينيا وكيسمايو، كما قام نساء الحركة بجمع التبرعات ووضح ذلك في قضية أمينة 

فرح علي وحوا محمد حسن التي أدانتها الواليات المتحدة االمريكية نتيجة التأكد من دورهم في جمع االموال من الجاليات 

 57لها للتنظيم .الصومالية بأمريكا وإرسا

تقوم نساء الحركة بجمع المعلومات االستخبارية عن المنشآت الحكومية والقوات الدولية بالصومال لمساعدتها للقيام 

، والقيام بالعمليات  59، وتهريب االسلحة  ونقل المتفجرات58بالعمليات العسكرية ومجابهة التهديدات ومنع الهجمات

التي قامت به امرأة كفيفة في مكتب عمدة العاصمة وتبنته حركة  2019ر يوليو االنتحارية، ويظهر ذلك  في انفجا

 60الشباب.

 تشكالت غير دينية

وهي تنظيمات وأشكال للجماعات النسائية المسلحة غير الدينية، ال ترفع شعارات دينية، ولكنها تعمل في إطار حمل السالح 

لحرية واالستقالل والديمقراطية ومقاومة الفقر واالضطهاد والتهميش، في مواجهة األنظمة الحاكمة، مدعية القتال من أجل ا

 فهي أقرب إلى التنظيمات اليسارية والليبرالية، كما أن من تلك التنظيمات ما هو ينتمي إلى التيارات االنفصالية.

  األرامل السوداء بالشيشان          -

 17بعدما  قامت  حواء بارايف البالغة من العمر  2000يونيو   ظهر العنصر النسائي في الصراع الشيشاني بشكل قوي في

عام  بتفجير شاحنه ممتلئة بالمتفجرات في قوات روسية وهي أول أمراة تنفذ عملية انتحارية في الشيشان، ثم سميت 

الروسي وذلك للثأر  الظاهرة باالرامل السوداء من قبل اإلعالم الروسي والدولي، وتحددت أهدافهم في استهداف أفراد األمن 

واالنتقام لمقتل ازواجهن  وأفراد عالئلتهم على يد القوات الروسية في حرب الشيشان االولي والثانية، فقررن أن يكون 

 61مصيرهم مثال أزواجهن النتمائهم نفس الفكر.

دة مرتدين مالبس سي 19عندما قامت   2002أكتوبر   23تبنت الحركة عدد من العمليات االرهابية، أكثرهم بروزففي

 800مسلح بالهجوم على مسرح "دبروفكا"  في موسكو  واحتجزوا أكثر من  41سوداء وقنابل على أجسادهن من بين 

  62رهينة، وانتهي الهجوم باإلفراج عن الرهائن.

ما يقارب ( شهدت البالد 2005، 2000وتشير البيانات المرصودة حول العمليات االنتحارية في الشيشان أنه بين عامي )

%( من حجم تلك العمليات، فيما نفذ 43( عملية انتحارية بنسبة بلغت )47( عملية انتحارية نفذت منها السيدات )110من )

                                                 
55-  Fatima Abo Alasrar, , Jan 27, 2020. Iran-Backed Yemeni Houthis Abuse Women to Silence Opposition, inside arabia,on: 

https://insidearabia.com/iran-backed-yemeni-houthis-abuse-women-to-silence-opposition 
 - مع تخريج كتيبية جديدة.."الزينبيات" مليشيا الحوثي النسائية لقمع املرأة اليمنية، بوابة الحركات اإلسالمية،24 يناير 2018، متاح على 56

 الرابط:

 http://www.islamist-movements.com/42002 
  - ماهيتاب طارق ،"بوكو حرام" اإلرهابية دمرت نيجيريا الخضراء بـ"األرامل السوداء" ،2018/3/6، متاح على الرابط :57

http://gate.ahram.org.eg/News/1837008.aspx 
  - مها عقيل، املرأة والتطرف واإلرهاب، 3 اغسطس 2019،متاح على الرابط-:58

https://aawsat.com/home/article/1841111 
  - امين زرواطي، من هي حركة الشباب اإلسالمية الصومالية ومن يقودها؟، متاح على الرابط:59

https://www.france24.com/ar/20150407- 
  - محكمة أمريكية تؤيد حكما بإدانة امرأتين بتمويل حركة الشباب،  مركز مقديشو للبحوث والدراسات، 2015/8/26،متاح على الرابط:60

http://mogadishucenter.com/2015/08 
61-  Phoebe Donnelly, Women in Al-Shabaab through a New War’s Lens, WIIS, July 25, 2018, AVAILABLE 

https://www.wiisglobal.org/women-in-al-shabaab-through-a-new-wars-lens/ ON : 
62-  Crisis Group interviews, senior government official, Mogadishu, April 2019 
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%( من حجم العمليات االنتحارية المنفذة في الشيشان خالل الخمس 57( عملية انتحارية بنسبة بلغت )63الرجال )

 63سنوات.

 ةالنمور السوداء السريالنكي   -

وهي حركة شكلت ضمن فصائل " نمور التاميل السريالنكية" التي تعد حركة انفصالية قومية سيرالنكية تسعي لتأسيس 

، تمثل دور النساء داخل التنظيم في التجنيد وجمع األموال والتبرعات 1976تاميل إيالم مستقل، وتم تأسيسها عام 

ستراتيجياته في استخدام النساء فبدء استغاللهم في العمليات العسكرية والمساعدات الطبية. ومع مرور الوقت غير التنظيم ا

% من إجمالي 40% إلى 30، ونفذت النساء حوالي 64وتم إنشاء جناح عسكري لهم تحت مسمى " النمور السوداء"

ارية تابعة للتنظيم عندما قامت شابة انتح 1991مايو  21العمليات االنتحارية  التي تبناه التنظيم، وكان أبرز هجوم له في 

. وقد انتهى هذا التنظيم بعد أن حلت الحركة األم "نمور 65بتفجير عدد من القنابل اليدوية في مقاطعة تاميل نادو الهندية

 .2009التاميل السريالنكية" بعد الحملة األمنية التي شنتها الحكومة السريالنكية على التنظيم في 

 نساء سوريا المتمردات:     -

تم تشكيل كتيبة بنات الوليد  2012سوريا تشكلت مجموعة من الكتائب النسائية التابعة للجيش الحر السوري، ففي عام في 

وهي تضم مجموعة من السيدات الحرائر لمناهضة نظام بشار األسد وحماية أنفسهم من وحشية جيشه، وجاء البيان 

وأكدوا انهم يسعون لالنتقام من نظام االسد على الجرائم المتتالية  التأسيسي للكتيبة من خالل مقطع فيديو بث على االنترنت

 في حق الشعب السوري الحر والحرائر السوريات، وتنشط الكتيبة في حمص وحلب.

في مدينة الطبقة، هي كتيبة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وسميت الكتيبة  2017وتأسست كتيبة هبون عرب في اكتوبر 

من وحدات حماية المرأة قتلت في المعارك الخاصة حملة " غضب الفرات" في مدينة الرقة، ويتدربن نساء  على اسم مقاتلة

 66الكتيبة لمنع أي خطر يمس منطقتهم والمناطق المحيطة.

وبعد أن أشرنا للتنظيمات النسائية والتي يطلق عليها صفة االرهاب، نعرج لبيان بعض االحصائيات التي ورددت في 

 الصادرة عن المنظمات المهتمة بشأن االرهاب في العالم.  التقارير

  اإلرهاب النسائي

( نسبت إلى تنظيم " 2019وحتى  2014أكدت احصائيات المؤشر أن غالبية الهجمات االنتحارية التي وقعت في الفترة من )

( حالة 900الفترة أودت بحياة ) ( عملية انتحارية خالل تلك146بوكو حرام" في نيجيريا، حيث تورط التنظيم في تنفيذ )

( جماعات إرهابية في توظيف اإلرهاب النسائي في منطقة الشرق األوسط 8وفاة. فيما رصد المؤشر العالمي تورط )

وشمال افريقيا. يأتي تنظيم " داعش" كأكثر التنظيمات توظيفا لهذا النمط العنيف بعد "بوكو حرام" حيث تورط التنظيم في 

 .2014م انتحاري للنساء منذ ( هجو23تنفيذ )

تشير الحواضن االجتماعية واالقتصادية والسياسية المعاصرة والتي بدأت في التعقد في العقد األخير، مع التوسع في 

سياسات العولمة والرأسمالية إلى توقع تضاعف نشاط اإلرهاب النسائي، ودخوله في مراحل أخرى ربما بتزايد عدد 

 .سلحة المستقلة للدفاع عن حقوقها وحرياتها المسلوبةالتشكيالت النسائية الم

 المطلب الخامس: دور المرأة في مكافحة اإلرهاب:

نشر موقع األمم المتحدة تقريرا لرئيس لجنة مكافحة اإلرهاب في مجلس األمن يتحدث عن خطة التنمية المستدامة التي 

وعة نقاط اساسية. فعلى الرغم من جهود المجتمع الدولي لمنع رسمتها األمم المتحدة لمكافحة االرهاب والتي تتكون من مجم

اإلرهاب ووقف تدفق المقاتلين األجانب لاللتحاق بالمنظمة اإلرهابية التي تسمي نفسها تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 

ألف  30دَّر أن أكثر من والشام )داعش(، فقد ارتفع عدد أولئك المقاتلين إلى أكثر من الضعف خالل عام ونصف العام. ويق

بلد، أي أكثر من نصف  100شخص قد انضموا إلى صفوف داعش بصفة مقاتلين إرهابيين أجانب قادمين من أكثر من 

 مجموع عدد الدول األعضاء في األمم المتحدة.

، 2016يناير  1، على الجيل الجديد من األهداف المتصلة بالتنمية، واعتمدت، في 2015وقد اتفق زعماء العالم، في سبتمبر 

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل ” األهداف العالمية الطموحة السبعة عشر، ويرمي أول األهداف السبعة عشر إلى

                                                 
  - الصومال: انتحارية كفيفة وراء مقتل عمدة مقديشو، سبوتنك، 9 -8-2019، متاح على الرابط:63

 https://arabic.sputniknews.com/world/201908091042619521- 

(35  )- Yoram Schweitzer, January 2006. Female Suicide Terrorists, Jaffe Center. 
64-  Laura sjoerg, carone E Gentry, Mothers, Monsters,Whores:Womans violence in global politics,ZED BOOKS, London and  

New York, p98 
65-  Yoram Schweitzer. January 2006. Female Suicide Terrorists, Jaffe Center.p03  
66-  Sara Dissanayake, 8 (August (2017) Women in the Tamil Tigers: Path to Liberation or Pawn in a Game?, International 

Centre for Political Violence and Terrorism Research, Vol. 9, No.,p1, on: 

https://www.jstor.org/stable/26351541?seq=1#metadata_info_tab_contents 
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. ومع أنه إنجاز رائع، ال يزال ُخْمس سكان 1990بأكثر من النصف منذ عام وقد انخفضت معدالت الفقر المدقع “. مكان

دوالر في اليوم، وال يزيد الدخل اليومي لماليين األشخاص اآلخرين عن ذلك إال  1,25البلدان النامية يعيش على أقل من 

مستدام. فهو يتخذ أيضا شكل الجوع  قليال. وال يقتصر تعريف الفقر على مجرد انعدام الدخل والموارد الالزمة لتأمين عيش

 وسوء التغذية ومحدودية فرص الحصول على التعليم والخدمات األساسية األخرى والتمييز واالستبعاد االجتماعي، 

ويرمي الهدف الرابع إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع؛ فالحصول 

يد هو أساس تحسين نوعية الحياة وتعزيز التنمية المستدامة. وقد أحرز تقدم كبير تجاه توسيع فرص الحصول على تعليم ج

 على التعليم على جميع المستويات.

ويهتم الهدف الخامس بمسألة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات؛ الالتي ما زلن يتعرضن للتمييز 

نحاء العالم. وال تعتبر المساواة بين الجنسين حقا أساسيا من حقوق اإلنسان فحسب، فهي أيضا أساس والعنف في جميع أ

 ضروري للسالم والرخاء واالستدامة في العالم. 

وينص الهدف الثامن على تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير 

العمل الالئق للجميع. إذ ال يقتصر األمر على أن قرابة نصف سكان العالم ال يزالون يعيشون على ما يعادل دوالرين في 

 مانة للتخلص من براثن الفقر في أماكن كثيرة جدا. اليوم، بل ال يشكل الحصول على وظيفة ض

إلى الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وقد خطا المجتمع الدولي خطوات واسعة تجاه  10ويرمي الهدف 

في مجال  انتشال الناس من وهدة الفقر. لكن انعدام المساواة ال يزال قائما، وباإلضافة إلى وجود جوانب تفاوت كبيرة

 الحصول على الخدمات الصحية وخدمات التعليم، ضمن أمور أخرى.

وأخيرا، يختص الهدف السادس عشر بمسألة التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية 

مساءلة وشاملة للجميع على جميع المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة لل

المستويات. وتشمل الغايات المندرجة تحت هذا الهدف تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وكفالة تكافؤ 

فرص وصول الجميع إلى العدالة. ويرمي هذا الهدف أيضا إلى الحد بقدر ملموس من التدفقات غير المشروعة لألموال 

يز استرداد األصول المسروقة وإعادتها، ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة؛ وكفالة اتسام عمليات واألسلحة، وتعز

صنع القرارات على جميع المستويات بصفات االستجابة الشاملة والتشارك والتمثيل الشامل؛ وضمان حصول الجمهور 

ذات الصلة، بوسائل تشمل التعاون الدولي، من  على المعلومات وحماية الحريات األساسية؛ وتعزيز المؤسسات الوطنية

أجل بناء القدرات على جميع المستويات، وبخاصة في البلدان النامية، بغرض الوقاية من العنف ومكافحة اإلرهاب 

 67.والجريمة

 الخاتمة:

ت الجوانب وبعد تناولنا لهذا الموضوع بصورة موجزة لم نتمكن من اظهار كل ما يجب أن يقال في هذا الموضوع ذا

 المتشعبة، فقد التزمنا قدر جهدنا بما يطالب به القائمين على المؤتمر، وانتهينا إلى بعض النتائج والتوصيات.

 أوالً: النتائج:

تعتبر المرأة من ضحايا تخلف المجتمعات، ولقد رأينا أن للفقر وعدم المساواة بين الجنسين هو من االسباب الدافعة -1

 ه التنمظيمات التي طلق عليها االرهابية.لالنضمام إلى بعض هذ

تبين لنا أثناء البحث ال يجب تعميم المصطلحات على هذه التنظيمات النسائية المدافعة عن بالدهن، ويجب على الباحثين -2

 التفرقة أثناء استعمالها.

بعض النساء أو الوقوف في  ظهر لنا دور المرأة في مكافحة االرهاب سواء دورها الرافض لمثل هذه التصرفات من قبل-3

 وجوههن.

 لقد ذكرنا بعض الضحايا نتيجة العنف البدني أو الجنسي ضد المرأة.-4

 التوصيات:

 يجب االهتمام بتعليم النساء فإن في التعليم النجاة لها وللمجتمع.-1

 يجب مساعدة األسر الفقيرة حتى ال تكون هي مورد لالرهاب في بالدنا.-2

 من جراء عدم المساواة بين الذكر واألنسى.توعية االوالدين -3

 يجب مقاومة العمف األسري الذي تقع ضحيته الكثير من النساء-4

 المراجع:

 . -لسان العرب ، دار صادر بيروت ،م1968-هـ1388ابن منظور، -

 ق.المطبعة األميرية ببوال /2هـ(، طبع817م ، القاموس المحيط/ )ت1952-هـ1371للفيروزأباري الشيرازي،-

م، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، دار الكتب العلمية ، بيروت 1978أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،-

 لبنان.
 لبنان. -م، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، ، بيروت 1/1979محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ط-

 ل ندوة اإلرهاب والعولمة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض. م، أعما2002-هـ1/1423اإلرهاب والعولمة، ط -

                                                 
   تاريخ االطالع: https://bit.ly/2WMcQ9E2021/10/20 -انظر ما جاء بهذا التقرير منشور على االنترنت: 67
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دراسة مقارنة القواعد الموضوعية، طبع: مطبعة  -م، مواجهة اإلرهاب في التشريع المصري1996محمد أبو الفتح الغنام،

 العمرانية، توزيع: دار النهضة العربية، القاهرة.

، تقديرات عن معدالت انتشار 1993األمم المتحدة. إعالن القضاء على العنف ضد المرأة. نيويورك: األمم المتحدة،  -  

. تقديرات عالمية وإقليمية ووطنية عن معدالت انتشار عنف العشير ضد المرأة وتقديرات عالمية 2018العنف ضد المرأة، 

 .2021د المرأة على يد غير الشريك. منظمة الصحة العالمية: جنيف، وإقليمية عن معدالت انتشار العنف الجنسي ض

منظمة الصحة العالمية، كلية لندن للنظافة الصحية والطب االستوائي، مجلس جنوب أفريقيا للبحوث الطبية. تقديرات  -  

الشريك وآثارهما  عالمية وإقليمية عن العنف ضد المرأة: معدالت انتشار عنف العشير والعنف الجنسي على يد غير

 .2013الصحية. منظمة الصحة العالمية: جنيف، 

 م، اإلرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، طبع: دار النهضة العربية.1988نبيل أحمد حلمي، -
دراسة مقارنة القواعد الموضوعية، طبع: مطبعة  -م، مواجهة اإلرهاب في التشريع المصري1996محمد أبو الفتح الغنام، -

 العمرانية، توزيع: دار النهضة العربية، القاهرة.

 إمام حسنين خليل.الجرائم اإلرهابية في التشريعات المقارنة، د.ن.-
 معجم طبي حديث: طبع: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت لبنان.  -م، المعجم الكافي2/1992محمد الباشا، ط-
م/الرياض.اإلرهاب: الفهم المفروض لإلرهاب المرفوض، طبع: أكاديمية نايف 2001-هـ1421علي فايز الجحني، ط/ -

بية للدراسات والنشر، م، موسوعة السياسة، المؤسسة العر2/1985عبد الوهاب الكيالي وآخرين، ط--العربية للعلوم األمنية، 

 بيروت. 

 معجم العلوم االجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب-

 تأليف: طبع: دار العلم للماليين، بيروت. -معجم لغوي عصري-م، الرائد 3/1978جبران مسعود، ط-

 (،1/390جمهورية مصر العربية.مادة "رهب" ) -المعجم الوسيط/ مجمع اللغة العربية-
 م، بيروت، طبعة: دار المشرق.1975م،1969اللغة واألدب والعلوم،  المنجد في-
بيان مكة المكرمة الصادر عن المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته السادسة عشرة، )مكة  -1

 م.10/1/2002-5هـ الموافق 26/10/1422 - 21المكرمة: 

 ، اإلرهاب والسالم دار الكتب العلمية. بيروت. م2007مجمع الفقه اإلسالمي الهندي،  -

 العربية ،الشبكة بيروت ، 1 ط ، العنف وتاريخ الدين الدم ،حقول (2016غاوجي) اسامة ترجمة مسترون، آر كارين -

 والنشر.  لألبحاث
أسماء كمال، اإلرهاب النسائي .. خريطة المليشيات النسائية المسلحة خالل ثالث عقود ) الجذور، الدوافع، الوظائف(،  -

ت،  2020مارس//22المركز العربي للبحوث والدراسات، متاح على االنترنت، األحد 

.http://visionofhumanity.org/reports 2/10/2021 2،  تاريخ االطالع. 

- David C. Rapoport, , 2002,The Four Waves of Rebel Terror and September 11, University 

of California at Los   Angeles         - Cyndi Banks (2019) Introduction: Women, Gender, and 

Terrorism: Gendering Terrorism, Women & Criminal Justice,  

Syaikh al-Islam Muhammad Thahir al-Qadri2014, Fatwa Tentang Terorisme dan Bom Bunuh 

Diri. Terj. Yudi Wahyudin dan Riswan Kurniawan, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan 

Pengkajian Islam . 

- CharlieWinter & Devorah Margolin, 7 August 2017 “The Mujahidat Dilemma: Female 

Combatants and the Islamic State,” (CTC Sentinel 10, no..) 

االستخبارات، تقارير، دراسات، محاربة |  2020، 22مكافحة اإلرهاب والتطرف.. الواقع واالستراتيجيات مايو - 

ألمانيا وهولندا، متاح على -التطرف، مكافحة اإلرهاب المركز األوروبي لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات

 https://www.europarabct.com/?p=69184 تالنترنت:

 12ر البحثّي، مؤسسة مؤمنون بال حدود، بعد أحداث سبتمبر من المنظو” اإلرهاب النسويّ “نادية سعد الدين، قراءة في  -

 https://www.almesbar.net/A8/#ftnt1 ، متاح على الرابط:2019سبتمبر،

-https://www.sasapost.com/why-european  2015لماذا تنضم النساء األوروبيات إلى تنظيم الدولة اإلسالمية؟-

women-join-isis  :15/10/2021تاريخ االطالع 

 https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-womenالعنف ضد المرأة: -

20/10/2021. 

 عبد هللا عزام، الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض األعيان، مركز الشهيد عبد هللا عزام. -

- Par Simon BONNET, Western women in jihad, triumph of conservatism or export of sexual 

revolution ?, le 12 juin 2015,on: https://www.diploweb.com/Western-women-in-jihad-

triumph-of.html. 
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- Dukhtaran-e-Millat (DeM) Jammu & Kashmir, South Asia Portable (STAP),ON: 

https://www.satp.org/terrorist-profile/india                       -jammukashmir/dukhtaran-e-millat-

dem                                                                                                                                                

 أبو جندل األزدي، أسامة بن الدن: مجدد الزمان وقاهر األمريكان، منبر التوحيد والجهاد، د.ن، د. ت. -  

 يوسف العييري، دور النساء في جهاد االعداء، منبر التوحيد والجهاد ، متاح على الرابط: -

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9160.html 

 يوسف العييري، هل انتحرت حواء ام استشهدت؟، منبر التوحيد والجهاد، متاح على الرابط: -

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_13005.html 

، متاح على 187، ص2018محمد ابو رمان وحسن ابو هنية، النسائية الجهادية من القاعدة لتنظيم الدولة االسالمية ، -

 الرابط:

http://paltoday.tv/uploads/documents/g01Bk.pdf: 

- Murad Batal al-Shishani, Is the role of women in al-Qaeda increasing?,bbc, 7 October 

2010, on: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11484672. 

- Seran de Leede, Women in Jihad: A Historical Perspective, ICCT Policy Brief, September 

2018,p-4,ON  https://icct.nl/wp-content/uploads/2018/09/ICCT-deLeede-Women-in-Jihad-

Sept2018.pdf 

-- Stone and Pattillo, “Al Qaeda’s use of female suicide bombers in Iraq- 

، متاح على 30/10/2008وفقر أم مقاومة احتال، مركز أمان، سامان نوح، ظاهرة االنتحاريات في العراق نتاج تخلف  -

 الرابط:

http://ror21.d1g.com/qna/ show/2406378 

- Jihadist Women, Novembe2017. a Threat not to be Underestimated,” General Intelligence 

and Security Service (AIVD),  

ت الشهادة " تشكالت الجهادية النسائية من القاعدة على الدولة اإلسالمية"،عمان، حسن أيو هنية، عاشقا –محمد أبو رمان  -

 .2017مؤسسة فريدريش ايبرت، 

- Khansaa Brigade – ISIS ‘female ” Police “,belfastchild, October 21, 2015,on: 

https://belfastchildis.com/2015/10/21/khansaa-brigade/ 

 ، متاح على الرابط: 2015يوليو  7ر، وكتيبة الخنساء، موقع الجمهورية، أحمد إبراهيم، هاج -

http://aljumhuriya.net/33606 

- MARY CHASTAIN, ISIS Female Brigade Uses Bear Clamp to Torture Breastfeeding 

Women, BREITBART, 31 Dec 2014, on: https://www.breitbart.com/national-

security/2014/12/31/isis-female-brigade-uses-bear-clamp-to-torture-breastfeeding-women/ 

- Dalia Ghanem-Yazbeck, Women and jihad,open democracy free thinking , 23 September 

2014,on: https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/women-and-jihad/ 

Abdul Hadi Habtoor, Zeinabeyyat: The Face of Female Militias in Yemen,Ashareq el awsat, 

Riyadh , 15 January, 2018,on:  

https://aawsat.com/english/home/article/1144196/zeinabeyyat-face-female-militias-yemen 

- Fatima Abo Alasrar, Iran-Backed Yemeni Houthis Abuse Women to Silence Opposition, 

inside arabia, Jan 27, 2020,on: https://insidearabia.com/iran-backed-yemeni-houthis-abuse-

women-to-silence-opposition/ 

يناير  24مع تخريج كتيبية جديدة.."الزينبيات" مليشيا الحوثي النسائية لقمع المرأة اليمنية، بوابة الحركات اإلسالمية، -

 ، متاح على الرابط:2018

 http://www.islamist-movements.com/42002 

 ، متاح على الرابط :6/3/2018ماهيتاب طارق ،"بوكو حرام" اإلرهابية دمرت نيجيريا الخضراء بـ"األرامل السوداء" ، -

http://gate.ahram.org.eg/News/1837008.aspx 

 :-،متاح على الرابط2019 اغسطس 3مها عقيل، المرأة والتطرف واإلرهاب،  -

https://aawsat.com/home/article/1841111 

 امين زرواطي، من هي حركة الشباب اإلسالمية الصومالية ومن يقودها؟، متاح على الرابط: -

https://www.france24.com/ar/20150407- 

،متاح 26/8/2015شو للبحوث والدراسات، محكمة أمريكية تؤيد حكما بإدانة امرأتين بتمويل حركة الشباب،  مركز مقدي -

 على الرابط:
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http://mogadishucenter.com/2015/08 

- Phoebe Donnelly, Women in Al-Shabaab through a New War’s Lens, WIIS, July 25, 2018, 

AVAILABLE https://www.wiisglobal.org/women-in-al-shabaab-through-a-new-wars-lens/ ON 

: 

- Crisis Group interviews, senior government official, Mogadishu, April 2019. 

 ، متاح على الرابط:2019-8- 9الصومال: انتحارية كفيفة وراء مقتل عمدة مقديشو، سبوتنك،  -

 https://arabic.sputniknews.com/world/201908091042619521- 

  - Yoram Schweitzer, Female Suicide Terrorists, Jaffe Center, January 2006. 

- Laura sjoerg, carone E Gentry, Mothers, Monsters,Whores:Womans violence in global 

politics,ZED BOOKS, London and  New York           

1 - Yoram Schweitzer, , January 2006 Female Suicide Terrorists, Jaffe Center.p03 

1 - Sara Dissanayake, Women in the Tamil Tigers: Path to Liberation or Pawn in a Game?, 

International Centre for Political Violence and Terrorism Research, Vol. 9, No. 8 (August 

(2017), 

https://www.jstor.org/stable/26351541?seq=1#metadata_info_tab_contents 

 20/10/2021تاريخ االطالع:   https://bit.ly/2WMcQ9Eالتقرير منشور على االنترنت: -
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 معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة

 الزيتونة

 أ ـ نجاة محمد المهباط

 كلية اآلداب جامعة الزيتونة /محاضر بقسم علم النفس

 الملخص:  

تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:ـ ما معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة 

الزيتونة؟ ويتفرع من هذا التساؤل هل توجد معوقات مادية للبحث العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة 

ي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة الزيتونة؟ هل توجد معوقات الزيتونة؟ هل توجد معوقات إدارية للبحث العلم

لإلجابة على هذه  الدراسة هذه وتهدفذاتية اجتماعية للبحث العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة الزيتونة؟ 

 التساؤالت. 

المناسب لمثل هذا النوع من الدراسات، أما  ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، لكونه المنهج    

( عضوه، 23مجتمع وعينة الدراسة تكون من جميع عضوات هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة الزيتونة والبالغ عددهن )

( استمارة واستردت جميعها بنسبة 23ونظراً لصغر مجتمع الدراسة، فقد تم اعتماد أسلوب المسح الشامل حيث ثم توزيع )

 البيانات تحليل وبعد%( وتكونت استمارة االستبيان من ثالث محاور يحتوي كل محور على مجموعة من الفقرات، 100)

بينت الدراسة إن درجة المعوقات المادية للبحث العلمي في الكلية قيد الدراسة كانت مرتفعة،  التالية: النتائج إلى التوصل تم

الدراسة إن درجة المعوقات اإلدارية للبحث العلمي في الكلية قيد الدراسة  %(، وأظهرت76.09حيث بلغت نسبة الموافقة )

%(، وأوضحت الدراسة أن درجة المعوقات الذاتية واالجتماعية للبحث 89.13كانت مرتفعة، حيث بلغت نسبة الموافقة )

لدراسة أن درجة معوقات %(، وبينت ا56.96العلمي في الكلية قيد الدراسة كانت مرتفعة، حيث بلغت نسبة الموافقة )

 %(.73.75البحث العلمي في الكلية قيد الدراسة كانت مرتفعة، حيث بلغت نسبة الموافقة )

 المعوقات، البحث، معوقات البحث العلمي. المفتاحية: الكلمات

ABSTRACT 

The problem of the study is determined in the following main question:What are the obstacles 

to scientific research according to the opinion of female faculty members at the Faculty of 

Arts, Al-Zaytoonah University?, the following questions arise from this question: are there 

financial obstacles to scientific research according to the opinion of female faculty members 

at the Faculty of Arts, Al-Zaytoonah University?, are there administrative obstacles to 

scientific research according to the opinion of female faculty members at the Faculty of Arts, 

Al-Zaytoonah University?, are there self-social obstacles to scientific research according to 

the opinion of female faculty members at the Faculty of Arts, Al-Zaytoonah University?, This 

study aims to answer these questions. 

In order to reach the objectives of the study, the researcher used the descriptive approach, as it 

is the appropriate approach for this type of studies. as for the population and sample of the 

study, they are all female faculty members at the Faculty of Arts, Al-Zaytoonah University, 

whose number is (23) faculty members.In view of the small population of the study, the 

comprehensive survey method was adopted, where (23) forms were distributed and all of 

them were recovered at a rate of (100%). the questionnaire consisted of three variables, and 

each variable contained a set of paragraphs, and the following results were reached. 

The study showed that the degree of material obstacles to scientific research in the college 

was high, as the percentage of agreement reached (76.09%) ,the study showed that the degree 

of administrative obstacles to scientific research in the college was high, reaching a 

percentage of agreement (89.13%), and the study indicated that the degree of subjective and 

social obstacles to scientific research in the college was high, reaching (56.96%),the study 

showed that the degree of obstacles to scientific research in the college was high, as the 

percentage of agreement reached (73.75%). 

Keywords: obstacles, research, obstacles to scientific research. 
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 مقدمة:

تمثل التطورات العلمية العامل الرئيسي وراء التقدم في مختلف مجاالت المعرفة ويشكل البحث بصيغه المختلفة منطلق      

الثورات العلمية والمعرفية التي تشهدها البشرية في عصرنا الراهن، ومعياراً لتقدم األمم والشعوب ومؤشراً على رأس 

من األمم بأن وجودها وكيانها وتطورها وقوتها جمعيها مرهونة بما تنجزه في مجال المال البشري الفاعل وقد أدركت كثيراً 

البحث العلمي، فأخذت ترسم لذلك الخطط وتقيم المراكز والمؤسسات وترصد االعتمادات المالية الكبيرة إدراكا منها بأن 

ت التعليم العالي باإلضافة إلى مهمتها في االستثمار في البحث العلمي  هو من أكثر أنواع االستثمار أهمية، متشكل مؤسسا

تزويد األطر بالمهارات والمعارف أهم المراكز العلمية التي تناط بها مهمة البحث العلمي، وقد مارست الجامعات هذا الدور 

 (95، ص2003في جميع الدول التي حققت النهضة والتقدم في البحث العلمي. )صالح، 

ا المؤسسة التي يقع على كاهلها مهمة مواكبة التقدم العلمي في العالم والعمل على تطويره وبالنظر إلى الجامعة بأنه     

واستيعاب تطبيقاته وإجراء األبحاث والدراسات في مختلف ميادين المعرفة، ومن خالله تحظى بالتقدير والمكانة بين 

من أوجه القصور في ربي يالحظ بأنها تعاني مؤسسات المجتمع األخرى، إال أن المتتبع ألوضاع الجامعات في العالم الع

 ( 60، ص2008)الفتلي،  البحث العلمي.

ومن هذا المنطلق عمدت الدراسة الحالية إلى الوقوف على المعوقات التي تواجه البحث العلمي لدى أستاذات كلية      

 اآلداب جامعة الزيتونة. 

 مشكلة الدراسة:

العربية من مشكالت عديدة ومتواصلة زادتها تعقيداً الحلول المرتجلة التي لم تنبثق عن يعاني البحث العلمي في البلدان      

دراسات علمية منهجية تشخص المشكلة وتضع الحل الناجح بأسلوب علمي مما أعاق دور البحث العلمي في عملية البناء 

مثل هذه الدراسات والبحوث إليجاد الحلول والتطوير ومؤسسات التعليم العالي هي المكان المناسب الذي ينتظر منه إجراء 

 العلمية المناسبة للمشكالت.

إال أننا نالحظ قصوراً في نشاط البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، حيث يواجه أعضاء هيئة التدريس في هذه      

التالي:ـ ما معوقات البحث  المؤسسات معوقات عديدة للبحث العلمي، وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي

 العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة الزيتونة؟

 تساؤالت الدراسة:

 ـ ما معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة الزيتونة؟

 ـ هل توجد معوقات مادية للبحث العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة الزيتونة؟

 هل توجد معوقات إدارية للبحث العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة الزيتونة؟  ـ

 ـ هل توجد معوقات ذاتية اجتماعية للبحث العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة الزيتونة؟ 

     أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:ـ 

أنها تتناول موضوعاً حديتاً على الساحة التربوية وهو معوقات البحث العلمي التي تواجه  ـ تكمن أهمية هذه الدراسة في

 األستاذات أثناء إعدادهن للبحث العلمي.

ـ يمكن أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة األستاذات في جامعة الزيتونة وذلك باالستفادة من النتائج والتوصيات التي تقدمها 

 لهن هذه الدراسة.

مكن أن تثير هذه الدراسة الرغبة لدى الباحثات في إجراء البحوث المتعلقة بموضوع معوقات البحث العلمي وكيف يمكن ـ ي

 التغلب عليها. 

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:ـ     

 ـ التعرف على معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة الزيتونة.

 التعرف على المعوقات المادية للبحث العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة الزيتونة.ـ 

 ـ التعرف على المعوقات اإلدارية للبحث العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة الزيتونة.

 ـ والتعرف على المعوقات الذاتية واالجتماعية للبحث العلمي من وجهة نظر أستاذات كلية اآلداب جامعة الزيتونة. 

 حدود الدراسة:

 أجريت الدراسة على األستاذات بكلية اآلداب جامعة الزيتونة.حدود بشرية: 

 أجريت الدراسة داخل كلية اآلداب سوق الجمعة ترهونة.حدود مكانية: 

 .2021تم إجراء الدراسة خالل العام الجامعي زمنية: حدود 

 مصطلحات الدراسة:

 (23، ص2012)العساف،  بين اإلنسان وبين أدائه لعمله. هي عقبات تحول المعوقات:

هو استقصاء منهجي منظم يهدف إلى اكتشاف المشكلة التي تساعد في الوصول إلى الحقائق، والتحقق من البحث العلمي: 

 (87، ص2001عايير موضوعية معدة لذلك. )كنعان، صحتها وفق م
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هي مجموع المعيقات أو العقبات التي تقف إمام الباحث سواء منها المادية أو المعنوية تحول دون معوقات البحث العلمي:

ي.                                             انجاز أعضاء الهيئة التدريسية ألبحاث علمية أو انخراطهم في مجال البحث العلمي أو تشكل عقبة في نشاطهم العلم

 (12، ص2016)رابحي، 

 الدراسات السابقة:

 (2003دراسة )صالح( )

 "معيقات البحث العلمي ودوافعه لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية".بعنوان 

 وهدفت هذه الدراسة إلى:ـ

دى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، إضافة إلى الفروق في التعرف على معيقات البحث العلمي ودوافعه ل

 المعيقات تبعاً لمتغيرات الجامعة، والمؤهل العلمي، والدرجة العلمية، وعدد األبحاث المنشورة، والتخصص، والخبرة. 

 ( عضو هيئة تدريس.284وتكونت عينة الدراسة من )

 اسة:ـومن النتائج التي توصلت إليها الدر

ـ تحصلت مجاالت معيقات البحث العلمي المتعلقة بظروف العمل واإلدارة واألجهزة والتسهيالت المادية والمعنوية والنمو 

 المهني والنشر والتوزيع والدرجة الكلية للمعيقات على درجة معيقات كبيرة. 

 سطة.ـ تحصل مجال المعيقات المتعلقة باألجهزة والتسهيالت على درجة معيقات متو

 ـ تحصلت أهداف البحث العلمي على درجة معيقات كبيرة جداً.

ـ وجود فروق دالة إحصائياً في الدرجة الكلية لمعيقات البحث العلمي ومجاالته تبعاً لمتغير الجامعة، حيث كانت الفروق في 

 غالبيتها لصالح جامعة الخليل.

العمل واإلدارة واألجهزة والتسهيالت المادية والمعنوية والنمو ـ وجود فروق دالة إحصائياً في المعيقات المتعلقة بظروف 

 المهني والنشر والتوزيع والدرجة الكلية للمعيقات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة شهادة الدكتوراه.

 (2008دراسة )الفتلي( )

 "معوقات البحث العلمي التي تواجه الباحث في الجامعات العراقية".بعنوان 

 دفت هذه الدراسة إلى:ـوه

 تحديد نوع معوقات البحث العلمي التي تواجه الباحث العلمي الجامعي واقتراح الحلول الناجحة لحلها.

 ( عضو هيئة تدريس في جامعة القادسية.200وتكونت عينة الدراسة من )

 ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة:ـ

أكثر المعوقات التي تواجه الباحث العلمي الجامعي، كذلك لم تظهر الدراسة أي  أن العوامل المتصلة بالدعم المالي تعد من

 فروق ذات داللة إحصائية يعزى لمتغيري الجنس واللقب العلمي.

 ( 2011دراسة )محسن( )

 "الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة بغداد من وجهة نظر التدريسيين". بعنوان 

 وهدفت هذه الدراسة إلى:ـ

التعرف على الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة بغداد من وجهة نظر التدريسيين، وكذلك التعرف على الفروق 

 في نظرتهم بواقع الصعوبات التي تواجه البحث العلمي وفقاً للتخصصات التي يعملون بها. 

 ( عضو هيئة تدريس.225وتكونت عينة الدراسة من )

 ت إليها الدراسة:ـومن النتائج التي توصل

أن هناك صعوبات ومعوقات تؤثر بشكل كبير على حركة البحث العلمي لدى التدريسيين، وأن أفراد العينة في الكليات 

 اإلنسانية والعلمية ينظرون نظرة واحدة ومتساوية إلى الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة بغداد.

 :التعقيب على الدراسات السابقة

أنها تتفق مع الدراسة الحالية في جوانب وتختلف معها في جوانب ، ح من خالل أهداف الدراسات السابقة ونتائجهاـ يتض

أخرى، حيث تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول المفاهيم المرتبطة بمعوقات البحث العلمي، وتختلف معها 

 في حجم العينة.

الدراسات السابقة من حيث مكان إجرائها، فقد أجريت الدراسة الحالية بليبيا بكلية اآلداب جامعة ـ تختلف الدراسة الحالية مع 

 الزيتونة.

 ـ تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في نوعية العينة من أعضاء هيئة التدريس.

للدراسة، اختيار العينة واألدوات، وتحليل ـ استفادت الباحثة من هذه الدراسات في عدة أمور منها: صياغة التساؤل الرئيسي 

 النتائج وتفسيرها.

 إجراءات الدراسة الميدانية

 منهج الدراسة:

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، لكونه المنهج المناسب لمثل هذا النوع من الدراسات.
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 مجتمع الدراسة:

( عضو هيئة 23اآلداب بجامعة الزيتونة والبالغ عددهن )تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس )اإلناث( في كلية 

( استمارة واُستُِردَت 23تدريس، ونظراً لصغر مجتمع الدراسة، فقد تم اعتماد أسلوب المسح الشامل، حيث تم توزيع )

 (.1%(، وكما مبين في الجدول )100جميعها وبنسبة )

 ح االستمارات الموزعة على أفراد مجتمع الدراسة( يوض1الجدول رقم )                                  

عدد 

االستمارات 

 الموزعة

عدد 

االستمارات 

 المفقودة

نسبة 

االستمارات 

 المفقودة

عدد 

االستمارات 

 الغير صالحة

نسبة 

االستمارات 

 الغير صالحة

عدد 

االستمارات 

 الصالحة

نسبة 

االستمارات 

 الصالحة

23 0 0%  0 0%  23 100%  

 أداة جمع البيانات الالزمة للدراسة:  

( محاور 3استخدمت الباحثة االستبيان لغرض تحقيق أهداف الدراسة فقامت بتصميم استمارة استبيان واشتملت على)

 أساسية وهي كاآلتي:

  :( عبارات. 6، وتكون المحور من )المالية المعوقاتالمحور األول 

  ،( عبارات.10وتكون المحور من )المحور الثاني: المعوقات اإلدارية 

 ( عبارات.10المحور الثالث: معوقات ذاتية واجتماعية، وتكون المحور من ) 

 ( عبارة.26وتكون إجمالي االستبيان من )

 صدق فقرات االستبيان:

 :ـوتم ذلك من خالل    

 أوالً: صدق المحكمين

االختبارات والمقاييس والصدق يدل على حيث إن صدق المحكمين يعد من الشروط الضرورية والالزمة لبناء 

مدى قياس الفقرات للظاهرة المراد قياسها، وإن أفضل طريقة لقياس الصدق هو الصدق الظاهري والذي هو عرض فقرات 

المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم على صالحيتها، وقد تحقق صدق المقياس ظاهرياً من خالل عرض الفقرات على 

 .كمين المتخصصين، وقد تم األخذ في نظر االعتبار جميع المالحظات التي قدمت من قبل المحكمينمجموعة من المح

 ً  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة :ثانيا

 ( معامل االرتباط بين محاور الدراسة وإجمالي االستبيان2جدول )                                   

 المحور ت
عدد 

 الفقرات

معامل 

 االرتباط

قيمة الداللة 

 اإلحصائية

 **0.004 0.674 6 المعوقات المادية 1

 **0.000 0.727 10 المعوقات اإلدارية 2

 **0.000 0.806 10 معوقات ذاتية واجتماعية 3

 0.01** القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 

بين إجمالي االستبيان ومحاور الدراسة تراوحت ما بين ( أن قيم معامل االرتباط 2لقد بينت النتائج في الجدول )

حيث كانت قيم الداللة  0.05(، وكانت قيم الداللة اإلحصائية دالة إحصائياً عند مستوى المعنوية 0.806( إلى )0.674)

 (، وهذا يشير إلى صدق االتساق البنائي لالستبيان. 0.05اإلحصائية جميعها أقل من ) 

 : الثبات

 كرونباخ معامل الفا .1

وهو االتساق في نتائج المقياس إذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على اإلفراد نفسهم، وتم 

حساب الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ، حيث إن هذا المعامل يزودنا بتقدير جيد في أغلب المواقف وتعتمد هذه الطريقة 

( فأكثر، وإذا 0.7إلى أخرى، وأن قيمة معامل ألفا للثبات تعد مقبولة، ويفضل أن تكون ) على اتساق أداء الفرد من فقرة

( 23( وأقل من ذلك تكون منخفضة، والستخراج الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام استمارات البالغ عددها)0.6كانت )

(، وإلجمالي االستبيان 0.828( و)0.661استمارة، وقد كانت قيم معامل ألفا لثبات محاور الدراسة يتراوح ما بين )

 .(، وبالتالي يمكن القول أنها معامالت ذات داللة جيدة ألغراض البحث ويمكن االعتماد عليها في تعميم النتائج0.823)

 ( يوضح معامل الفاكرونباخ للثبات3الجدول رقم )                                            

 معامل الفا عدد الفقرات العـبــــــــــارات ت

 0.661 6 المعوقات المادية 1
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 0.828 10 المعوقات اإلدارية 2

 0.736 10 معوقات ذاتية واجتماعية 3

 0.823 26 إجمالي االستبيان

 . التجزئة النصفية2

وفق هذه تقوم فكرة التجزئة النصفية على أساس قسمة فقرات المقياس إلى نصفين متجانسين ولغرض حساب الثبات 

( استمارة، وتم تقسيم فقرات كل محور إلى نصفين يضم األول 23الطريقة، تم استخدام االستمارات والبالغ عددها )

استخراج معامل ارتباط بيرسون بين درجات النصفين لجميع  العبارات الزوجية ويضم الثاني العبارات الفردية ، وتم

 .0.05دالة إحصائياً حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية جميعها أقل من المحاور فكانت قيم معامل االرتباط جميعها 

 وهي:في حساب الثبات   كما تم استخدام  معادلة سبيرمان براون التصحيحية 

r

r
R




1

2
 

(، وبالتالي يمكن القول أنها معامالت ذات داللة 0.6وقد كانت قيم معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية جميعها أكبر من )

 جيدة ألغراض البحث، ويمكن االعتماد عليها في اعتماد تصميم استمارة االستبيان. 

 قةويحسب من العالمعامل ارتباط بيرسون  rمعامل سبيرمان براون ،  Rحيث إن 
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x , y  تمثل قيم الظاهرتين 

 ( الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكل محور وإلجمالي االستبانة4جدول )                               

 
عدد 

 الفقرات

معامل االرتباط بين الفقرات 

 الفردية والزوجية

 معامل الثبات

 )سبيرمان براون التصحيحية(

 0.627 0.457 6 المادية المعوقات

 0.871 0.772 10 المعوقات اإلدارية

 0.754 0.606 10 معوقات ذاتية واجتماعية

 0.651 0.482 26 إجمالي االستبيان

لثبات محاور الدراسة يتراوح ما ( إن قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية 4بينت النتائج في الجدول رقم )

( وهي معامالت ذات داللة جيدة ألغراض البحث ويمكن 0.651إلجمالي االستبيان بهذه الطريقة )(0.871( و)0.627بين )

 االعتماد عليها في تعميم النتائج.

 التحليل اإلحصائي ومعالجة البيانات:

تم  وقد استخدمت الباحثة الترميز الرقمي في ترميز إجابات أفراد المجتمع لإلجابات المتعلقة بالمقياس الثالثي حيث

 إعطاء درجة واحدة لإلجابة )غير موافق( ودرجتان لإلجابة )موافق(.

 أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات:

نحتاج في بعض األحيان إلى حساب بعض المؤشرات التي يمكن االعتماد عليها في وصف الظاهرة من حيث  

دى تجانس القيم التي يأخذها المتغير، وأيضا ما إذا القيمة التي تتوسط القيم أو تنزع إليها القيم، ومن حيث التعرف على م

كان هناك قيم شاذة أم ال، واالعتماد على العرض البياني وحدة ال يكفى، لذا فإننا بحاجة لعرض بعض المقاييس اإلحصائية 

ن أهم هذه التي يمكن من خاللها التعرف على خصائص الظاهرة محل البحث، وكذلك إمكانية مقارنة ظاهرتين أو أكثر، وم

 المقاييس مقاييس النزعة المركزية والتشتت، وقد تم استخدام األتي:

 لتحديد عدد التكرارات، والنسبة المئوية للتكرار التي تتحصل عليه كل إجابة، منسوبا إلى إجمالي  :التوزيعات التكرارية

بة أفراد مجتمع الدراسة على العبارات التكرارات، وذلك لتحديد األهمية النسبية لكل إجابة ويعطي صورة أولية عن إجا

 المختلفة.

 لتحديد العالقة بين كل محور من محاور االستبيان وإجمالي االستبيان. معامل االرتباط : 
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 لتحديد الثبات في أداة الدراسة )االستبيان(.معامل الفا كرونباخ : 

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:

 فقرات االستبيان وكل محور من محاوره تم ذلك عن طريق نسبة الموافقة وفقاً لآلتي:ـلتحديد درجة المعوقات لكل فقرة من 

%(، وتكون درجة المعوقات متوسطة إذا 55إذا كانت نسبة الموافقة )أكبر من تكون درجة المعوقات مرتفعة 

 %(.45وافقة أقل من )%(، وتكون درجة المعوقات منخفضة إذا كانت نسبة الم55% إلى 45تراوحت نسبة الموافقة من )

 ما درجة المعوقات المادية للبحث العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية اآلداب بجامعة الزيتونة؟ .1

 ( التوزيعات التكرارية لعبارات المعوقات المادية5جدول )                                       

 الفقرة ت
التكرار 

 والنسبة

غير 

 موافق
 موافق

درجة 

 المعوقات
 الترتيب

1 
عدم توافر ميزانية للبحث العلمي في الكلية 

 أو عدم استغاللها منطقياً 

 21 2 ك
 األول مرتفعة

% 8.7 91.3 

2 
ال تمول الكلية مشاركتي في الندوات 

 والمؤتمرات

 19 4 ك
 الثاني مرتفعة

% 17.4 82.6 

3 
أشعر بأن من العبث أن أنجز بحثاً دون أية 

 مكاسب مادية 

 10 13 ك
 الخامس منخفضة

% 56.5 43.6 

4 
عدم إسهام األبحاث التي أنجزها في تحسين 

 وضعي المادي

 16 7 ك
 الرابع مرتفعة

% 30.4 69.6 

 غياب الحوافز المادية 5
 21 2 ك

 األول مرتفعة
% 8.7 91.3 

6 
الشهري ال يشجع على البحث العلمي الراتب 

 مع غالء المعيشة

 18 5 ك
 الثالث مرتفعة

% 21.7 78.3 

 إجمالي المعوقات المادية
 105 33 ك

 مرتفع
% 23.91 76.09 

( عبارات من عبارات محور المعوقات المادية كانت مرتفعة، ونرتب هذه المعوقات 5( تبين إن )5من الجدول )

 يلي:تنازلياً كما 

 عدم توافر ميزانية للبحث العلمي في كليتي أو عدم استغاللها منطقياً. .1

 غياب الحوافز المادية. .2

 ال تمول الكلية مشاركتي في الندوات والمؤتمرات. .3

 الراتب الشهري ال يشجع على البحث العلمي مع غالء المعيشة.  .4

 عدم إسهام األبحاث التي أنجزها في تحسين وضعي المادي. .5

 واحدة كانت درجة الموافقة عليها منخفضة وهي:وعبارة 

 أشعر بأن من العبث أن أنجز بحثاً دون أية مكاسب مادية. .1

( أن نسبة الموافقة على إجمالي عبارات المحور 5ولتحديد درجة المعوقات المادية، فقد أوضحت البيانات في الجدول )

 المادية للبحث العلمي في الكلية قيد الدراسة كانت مرتفعة.%(، لذا فإن درجة المعوقات 76.09المعوقات المادية كانت )

ما درجة المعوقات اإلدارية للبحث العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية اآلداب بجامعة  .2

 الزيتونة؟

 ة( التوزيعات التكرارية لعبارات المعوقات اإلداري6جدول )                                        

 الفقرة ت
التكرار 

 والنسبة

غير 

 موافق
 موافق

درجة 

 المعوقات
 الترتيب
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1 
غياب دور اللجنة العلمية بالكلية في تقديم 

 الدعم للباحثين

 21 2 ك
 الثالث مرتفعة

% 8.7 91.3 

2 
غياب تشجيع الكلية التي أعمل بها على 

 البحث العلمي

 19 4 ك
 الخامس مرتفعة

% 17.4 82.6 

3 
غياب الدوريات والمجالت العلمية 

 المتخصصة بالكلية

 23 0 ك
 األول منخفضة

% 0 100 

4 
غياب الخطة السنوية للبحث العلمي في 

 الكلية التي أعمل بها

 20 3 ك
 الرابع مرتفعة

% 13 87 

 عدم توفر الكتب الحديثة بالكلية 5
 23 0 ك

 األول مرتفعة
% 0 100 

6 
نتائج أبحاثي باالهتمام والتطبيق ال تحظى 

 في كليتي

 17 6 ك
 السادس مرتفعة

% 26.1 73.9 

7 
تنظر إدارة الكلية  لي على أنني أستاذة فقط 

 وليست باحثة

 19 4 ك
 الخامس مرتفعة

% 17.4 82.6 

 عدم وجود هيئة معنية بالبحث العلمي بالكلية 8
 22 1 ك

 الثاني مرتفعة
% 4.3 95.7 

9 
ال تؤمن الكلية بالزيارات للتفاعل مع 

 الجامعات والمراكز البحثية

 21 2 ك
 الثالث مرتفعة

% 8.7 91.3 

10 
غياب التعاون بين الكلية والكليات األخرى 

 يقف عائق في وجه البحث العلمي

 20 3 ك
 الرابع مرتفعة

% 13 87 

 إجمالي المعوقات اإلدارية
 205 25 ك

 مرتفع
% 10.87 89.13 

 ( تبين إن جميع عبارات محور المعوقات اإلدارية كانت مرتفعة، ونرتب هذه المعوقات تنازلياً كما يلي:6من الجدول )

 .غياب الدوريات والمجالت العلمية المتخصصة بالكلية .1

 .عدم توفر الكتب الحديثة بالكلية .2

 .عدم وجود هيئة معنية بالبحث العلمي بالكلية .3

 اللجنة العلمية بالكلية في تقديم الدعم للباحثين.غياب دور  .4

 .ال تؤمن الكلية بالزيارات للتفاعل مع الجامعات والمراكز البحثية .5

 غياب الخطة السنوية للبحث العلمي في الكلية التي أعمل بها. .6

 .غياب التعاون بين الكلية والكليات األخرى يقف عائق في وجه البحث العلمي .7

 التي أعمل بها على البحث العلمي.غياب تشجيع الكلية  .8

 .تنظر إدارة الكلية  لي على أنني أستاذة فقط وليست باحثة .9

 ال تحظى نتائج أبحاثي باالهتمام والتطبيق في كليتي. .10

( أن نسبة الموافقة على إجمالي عبارات المحور 6ولتحديد درجة المعوقات اإلدارية، فقد أوضحت البيانات في الجدول )

 %(، لذا فإن درجة المعوقات اإلدارية للبحث العلمي في الكلية قيد الدراسة كانت مرتفعة.89.13اإلدارية كانت )المعوقات 

 ما درجة المعوقات الذاتية واالجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية اآلداب بجامعة الزيتونة؟ .3
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 ( التوزيعات التكرارية لعبارات المعوقات الذاتية واالجتماعية7جدول )                                

 الفقرة ت
التكرار 

 والنسبة

غير 

 موافق
 موافق

درجة 

 المعوقات
 الترتيب

1 
كثرة األعباء األسرية تشغلني على البحث 

 العلمي

 10 13 ك
 السادس منخفضة

% 56.5 43.5 

 التعاون بين الزمالءغياب  2
 17 6 ك

 الثاني مرتفعة
% 26.1 73.9 

3 
ليس لدي الوقت في المنزل إلنجاز أبحاث 

 علمية

 11 12 ك
 الخامس متوسطة

% 52.2 47.8 

4 
عدم توافر مكتبة منزلية يشكل عائقاً إلنجاز 

 أبحاث علمية

 10 13 ك
 السادس منخفضة

% 56.5 43.5 

5 
باالستقرار الوظيفي يمنعني عدم شعوري 

 من أنجاز أي بحث علمي

 11 12 ك
 الخامس متوسطة

% 52.2 47.8 

 غياب الحوافز المعنوية للباحث 6
 20 3 ك

 األول مرتفعة
% 13 87 

7 
أشعر بأن من العبث أن أنجز بحثاً دون أية 

 مكاسب علمية

 12 11 ك
 الرابع متوسطة

% 47.8 52.2 

8 
إجراءات نشر البحوث يجعلني تأخر 

 أصرف النظر عن القيام بها

 15 8 ك
 الثالث مرتفعة

% 34.8 65.2 

9 
عدم إسهام األبحاث التي أنجزها في تحسين 

 مستواي العلمي

 10 13 ك
 السادس منخفضة

% 56.5 43.5 

 قلة المراجع الحديثة في مجال تخصصي 10
 15 8 ك

 الثالث مرتفعة
% 34.8 65.2 

 إجمالي المعوقات الذاتية واالجتماعية
 131 99 ك

 مرتفع
% 43.04 56.96 

( عبارات من عبارات محور المعوقات الذاتية واالجتماعية كانت مرتفعة، ونرتب هذه 4( تبين إن )7من الجدول )

 المعوقات تنازلياً كما يلي:

 .غياب الحوافز المعنوية للباحث .1

 .الزمالءغياب التعاون بين  .2

 تأخر إجراءات نشر البحوث يجعلني أصرف النظر عن القيام بها. .3

 قلة المراجع الحديثة في مجال تخصصي. .4

 ( عبارات من عبارات محور المعوقات الذاتية واالجتماعية كانت متوسطة، ونرتبها تنازلياً كما يلي:3كما تبين إن )

 علمية.أشعر بأن من العبث أن أنجز بحثاً دون أية مكاسب  .1

 ليس لدي الوقت في المنزل إلنجاز أبحاث علمية. .2

 عدم شعوري باالستقرار الوظيفي يمنعني من أنجاز أي بحث علمي. .3

( عبارات من عبارات محور المعوقات الذاتية واالجتماعية كانت منخفضة، ونرتبها تنازلياً 3( تبين إن )7ومن الجدول )

 كما يلي:

 ى البحث العلمي.كثرة األعباء األسرية تشغلني عل .1

 عدم توافر مكتبة منزلية يشكل عائقاً إلنجاز أبحاث علمية. .2
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 عدم إسهام األبحاث التي أنجزها في تحسين مستواي العلمي. .3

( أن نسبة الموافقة على إجمالي عبارات 7ولتحديد درجة المعوقات الذاتية واالجتماعية، فقد أوضحت البيانات في الجدول )

 %(، لذا فإن درجة المعوقات الذاتية واالجتماعية كانت مرتفعة.56.96تماعية كانت )المحور الذاتية واالج

 إجمالي معوقات البحث العلمي من وجهة أعضاء هيئة التدريس )اإلناث(.

 ( التوزيعات التكرارية إلجمالي معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )اإلناث(8جدول )            

 قاتالمعو 
النسبة 

 والتكرار
 موافق غير موافق

درجة 

 المعوقات
 الترتيب

 المعوقات المادية 1
 105 33 ك

 الثاني مرتفعة
% 23.91 76.09 

 المعوقات اإلدارية 2
 205 25 ك

 األول مرتفعة
% 10.87 89.13 

 المعوقات الذاتية واالجتماعية 3
 131 99 ك

 الثالث مرتفعة
% 43.04 56.96 

 إجمالي معوقات البحث العلمي
 441 157 ك

  مرتفعة
% 26.25 73.75 

( إن أكثر معوقات البحث العلمي في كلية اآلداب بجامعة الزيتونة وحسب وجهة نظر أعضاء 8بينت النتائج في الجدول )

المادية بنسبة موافقة بلغت  %(، يلي ذلك المعوقات89.13هيئة التدريس اإلناث هي المعوقات اإلدارية بنسبة موافقة بلغت )

%(، كما تبين إن نسبة الموافقة إلجمالي 56.96%(، وأخيراً المعوقات الذاتية واالجتماعية بنسبة موافقة بلغت )76.09)

 %( وهذا يشير إلى إن درجة معوقات البحث العلمي كانت مرتفعة.73.75معوقات البحث العلمي بالكلية قيد الدراسة )

 النتائج 

 تحليل البيانات التي تم جمعها، فإن الدراسة توصلت إلى ما يلي:بعد 

بينت الدراسة إن درجة المعوقات المادية للبحث العلمي في الكلية قيد الدراسة كانت مرتفعة، حيث بلغت نسبة الموافقة  .1

(76.09.)% 

نت مرتفعة، حيث بلغت نسبة أظهرت الدراسة إن درجة المعوقات اإلدارية للبحث العلمي في الكلية قيد الدراسة كا .2

 %(.89.13الموافقة )

أوضحت الدراسة إن درجة المعوقات الذاتية واالجتماعية للبحث العلمي في الكلية قيد الدراسة كانت مرتفعة، حيث  .3

 %(.56.96بلغت نسبة الموافقة )

بلغت نسبة الموافقة بينت الدراسة إن درجة معوقات البحث العلمي في الكلية قيد الدراسة كانت مرتفعة، حيث  .4

(73.75.)% 

 التوصيات

 بعد تحليل البيانات والوصول إلى نتائجها، فإن الدراسة توصي باآلتي:

 تخصيص ميزانية للبحث العلمي من أجل دعم الباحثين وتوفير احتياجات البحث العلمي بالكلية. .1

 الداخلية والخارجية.تقديم المساندة والدعم للباحثين المشاركين في المؤتمرات العلمية  .2

تفعيل الحوافز المادية والمعنوية لتكريم الباحثين المتميزين وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في  .3

 المؤتمرات والندوات العلمية.

توفير الكتب العلمية الحديثة التي يحتاج إليها أعضاء هيئة التدريس من خالل متابعة كل ما هو جديد في معارض  .4

 داخل وخارج ليبيا.الكتب 

ضرورة التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية واللجنة العلمية في اختيار المواضيع البحثية التي تحتاج إليها  .5

 الكلية لتطبيقها واالستفادة منها.

ن الحرص على التعاون البناء والمثمر بين الكلبية والكليات األخرى وبين المراكز البحثية من أجل االستفادة م .6

 تجارب المؤسسات األخرى في حل المشكالت التي واجهتهم مسبقاً فيما يخص البحث العلمي.

توجيه أعضاء هيئة التدريس إلى ضرورة التعاون فيما بينهم والمشاركة الجماعية في إنجاز األبحاث العلمية  .7

 واالستفادة من التنوع في التخصصات.

 المراجع

 .23، دار الزهراء، الرياض ص2دخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ط ـ (، الم2012ـ العساف، صالح بن حمد، )

(، معوقات البحث العلمي التي تواجه الباحث في الجامعات العراقية، مجلة القادسية في 2008ـ الفتلي، حسين هاشم، )

 .75ـ  60والرابع صاآلداب والعلوم التربوية، كلية التربية، جامعة القادسية، الجلد السابع، العددان الثالث 

(، معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المسيلة، 2016ـ رابحي، بهجة، )

 .12رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد بو ضياف المسيلة ص
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(، معيقات البحث العلمي ودوافعه لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات 2003ـ صالح، أيمن جميل عبد الرحمن، )

 .145ـ  95الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين ص

غداد من وجهة نظر التدريسيين، (، الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في جامعة ب2011ـ محسن، منتهى عبد الزهرة، )

 .125مجلة البحوث التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة المستنصرية، العدد الثاني والثالثون ص

(، البحث العلمي، مجلة دمشق للعلوم التربوية، جامعة دمشق، المجلد السابع عشر، العدد الرابع 2001ـ كنعان، أحمد، )

 .87ص
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 التوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد

Professional compatibility among faculty members at Bani Waleed University 

 نجية محمد بشير الشيباني

Najya Mohamed Albashir Alshibni 

 عضو هيئة تدريس بقسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة بني وليد، ليبيا

Department of psychology, Faculty of arts / Bani Waleed University, LIBYA 

 الملخص:

التوافق المهني هو قدرة الفرد على التكيف بشكل سوي مع بيئته وظروف عمله ويكون سلوكه متفق ومتجه نحو تحقيق 

وطموحاته المستقبلية ولكي يتحقق هذا البد أن يكون اختيار الفرد لمهنته مناسبا إلمكانياته ورغباته وأنماط شخصيته  أهدافه

 بهذا يكون الفرد متوافق نفسيا ومبدع في مهنته.

الفروق  هدفت الدراسة الحالية للتعرف على التوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد والتعرف أيضا على

بين الجنسين، والحالة االجتماعية ،والمؤهل العلمي ،والدرجة العلمية ،والعمر  في التوافق المهني لدى أفراد عينة الدراسة ، 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي ، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع أعضاء هيئة التدريس) القاّرين ( بكافة 

( عضو هيئة تدريس جامعي ، ومن ثم تم سحب العينة بالطريقة 530، والبالغ عددهم ) 2021يد للعام  كليات جامعة بني ول

%( من مجتمع الدراسة ،واستخدمت 18.  8( عضو من الجنسين ، مثلت ما نسبته)100العشوائية البسيطة بلغ عددها )

تم استخراج الصدق الظاهري وصدق االتساق ( و2014الدراسة مقياس التوافق المهني من إعداد سعيده بن غربال سنة )

خدام المعالجات اإلحصائية ( ، تم تحليل البيانات باست0.82الداخلي للمقياس ، كانت معامالت الثبات مرتفعة اذ بلغت )

، اختبار : االختبار التائي الستخراج الفروق لعينتين مستقلتين ، االختبار الفائي الستخراج الفروق لعدة عينات مستقلة اآلتية

تمهان إلجراء المقارنات البعدية المتعددة  لتحديد مصدر االختالف. وأسفرت النتائج عن أنه توجد فروق ذات داللة 

 ،لمتغير الجنس والحالة االجتماعيةإحصائية في التوافق المهني لدى أفراد العينة ، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

ترجع لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الدكتوراه ،وتوجد فروق ترجع لمتغير الدرجة  بينما توجد فروق دالة إحصائيا

العلمية والعمر لصالح التقدم في الدرجة العلمية والتقدم في العمر ،وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات : 

جامعي مع مهنته فهو عنصر فعال ومهم في تطور ضرورة القيام بدورات تدريبية تساعد على الحفاظ على توافق األستاذ ال

المجتمع ، ضرورة التعرف على المعيقات التي قد تحول دون تحقيق توافق جيد وتكيف االستاذ الجامعي مع متطلبات 

 مهنته، االهتمام بالحوافز المادية والمعنوية والترقيات وتسوية أوضاعهم المادية بما يتناسب مع مؤهالتهم العلمية .

 التوافق المهني، أعضاء هيئة التدريس، جامعة بني وليد. لمات المفتاحية:الك

Abstract: 

Occupational compatibility is the individual’s ability to adapt properly to his environment and 

work conditions, and his behavior is consistent and directed towards achieving his future 

goals and ambitions. 

The current study aimed to identify the professional compatibility of the faculty members at 

the University of Bani Waleed, the members of the study sample, and to identify the 

differences between the sexes, marital status, educational qualification, academic degree, and 

age in professional compatibility among the members of the study sample. The study 

population was represented in all faculty members (the continents) in all faculties of Bani 

Waleed University for the year 2021, and their number was (530) university faculty 

member.18 %) of the study population, and the study used the professional compatibility scale 

prepared by Saaeda bin Gharbal in the year (2014) and the apparent validity and the internal 

consistency of the scale were extracted. Differences for two independent samples, quantitative 

test to extract differences for several independent samples, the test for multiple dimensional 

comparisons to determine the source of the difference. The results revealed that there are 

statistically significant differences in the professional compatibility of the sample members. 

There are no statistically significant differences due to the variable of gender and marital 

status, while there are statistically significant differences due to the educational qualification 

variable in favor of the PhD holders, and there are differences due to the variable degree and 

age in favor of advancement. In the scientific degree and progress in age, and in light of the 

results, the study recommended a number of recommendations: The need to conduct training 

courses that help maintain the compatibility of the university professor with his profession, as 

it is an effective and important element in the development of society, the need to identify the 

obstacles that may prevent achieving good agreement and adaptation of the professor 
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university with the requirements of his profession, paying attention to material and moral 

incentives, promotions, and settling their financial conditions in line with their academic 

qualifications. 

Keywords: Professional Compatibility, Faculty Members, Bani Waleed University. 

 المقدمة:

مفهوم التوافق هو من أحد المفاهيم األساسية شائعة االستخدام في مجال الصحة النفسية، حيث أن كل ما يقوم به اإلنسان في  

محاوالت منه للوصول إلى تحقيق التوافق ودلك لكي يتسنى له تحقيق األمان  حياته بشكل شعوري أو غير شعوري هي

النفسي والصحة النفسية، فالصحة النفسية لم تكن ابد خلو من األمراض إنما هي مقدار ما يحققه الفرد من توافق مع ذاته 

 ومع البيئة التي يعيش فيها والذي يعد التوافق المهني جزء منه.

                                                                                                                                                 و حالة من االنسجام بين العامل وعمله بحيث يجعله راضيا عن عمله ومرضيا عنه.فالتوافق المهني ه

 (.1999:63)عوض: 

الفرد على التكيف بشكل سوي مع بيئته وظروف عمله ويكون سلوكه متفق ومتجه نحو تحقيق التوافق المهني هو قدرة 

أهدافه وطموحاته المستقبلية ولكي يتحقق هذا البد أن يكون اختيار الفرد لمهنته مناسبا إلمكانياته ورغباته وأنماط شخصيته 

 بهذا يكون الفرد متوافق نفسيا ومبدع في مهنته.

المهني غالبا ما تكون غير شعورية، أي أن األفراد ال يعون األسباب الحقيقية لكثير من سلوكياتهم، ان عملية التوافق 

 فالشخص المتوافق هو من يستطيع إشباع الحاجات الضرورية للهو بوسائل مقبولة اجتماعياً.

Weiner&potepan,1970;61) 

القادرة على تحقيق االنسجام بين مكونات الشخصية وبين الواقع فالفرد قد يحسن التوافق في حياته عندما يتمتع باألنا القوية 

الخارجي فتكون قادرة على تخفيف حدة الدوافع وتفكر تفكيرا موضوعيا معتدال متماشيا مع األوضاع االجتماعية المتعارف 

 ( Freud,1961;120عليها.) 

سسات التعليم العالي والتي تعد رأس الهرم في إن مهنة التدريس الجامعي هي مهنة مناط بها األستاذ الجامعي داخل مؤ

العملية التعليمية ،والتي يعول عليها المجتمع في إعداد الكوادر البشرية في مختلف التخصصات ،والن األستاذ الجامعي هو 

عداد القائم على إعداد هذه الكوادر فإن توافقه ورضاه وحبه لمهنته ينعكس بشكل مباشر على تطور المجتمع من خالل إ

وتنمية الثروة البشرية التي يقوم عليها المجتمع ،أما إذا كان األستاذ يعاني من سوء توافق في مهنته فإن هذا ينعكس بشكل 

 سلبي على أداءه لمهامه وبالتالي فشل العملية التعليمية في تحقيق أهدافها .

 مشكلة الدراسة:

م وسائل نجاح هذه المؤسسات في أداء مهامها وتحقيق أهدافها ،فهم إن أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي هم أه

الشريحة التي يقع على عاتقها تأسيس المجتمع من خالل إعداد األجيال إعداد سليما سويا وتنمية أهم ثروة يمتلكها المجتمع 

ؤسسات أكاديميا وإداريا ومن هنا وهم الثروة البشرية ،وأيضا من خالل إنتاجهم العلمي الذي يسهم في ارتقاء وتطور هذه الم

كان لزاما علينا إلقاء الضوء على مدى توافق هذه الفئة مهنيا ومدى تكيفهم مع معطيات المهنة داخل هذه المؤسسات ألنه 

كلما كان األستاذ متوافقا مهنيا كان أكثر قدرة على العطاء واستطاع أداء مهامه وتحقيق أهداف المؤسسات التعليمية وأهداف 

لمجتمع بأكمله وبهذا يكون التوافق المهني من المؤشرات الهامة لنجاح االستاذ الجامعي في أداء مهامه وواجباته ، وإال فإن ا

سوء التوافق أو عدم التوافق قد يؤدي الى االضطراب في شخصيته ويشعره بعدم الرضا عن الوظيفة مما يعيق أداءه 

سسات التعليم العالي وتأخر في تحقيق األهداف التعليمية المناطة بها ،ومن هنا لواجباته وهذ يترتب عليه خلل في وظيفة مؤ

التساؤل التالي : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق المهني لدى أعضاء هيئة تحددت مشكلة الدراسة في 

 التدريس بجامعة بني وليد ؟

 أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها:

 .تنميته وتطوره وازدهاره تتناول فئة أعضاء هيئة التدريس وهي فئة من أهم الفئات والموارد البشرية في المجتمع- 1 

تكتسب أهميتها من أهمية موضوع التوافق وخاصة المهني فهو مؤشر على قدرة عضو هيئة التدريس على العطاء -2

 علمية والمجتمع على حد سواء.واإلنتاج العلمي الذي يستفيد منه الطالب والمؤسسة ال

 في حدود علم الباحثة بالبيئة المحلية. -ندرة الدراسات التي تلقي الضوء على هذا الموضوع  -3

قد تسهم نتائج هذه الدراسة في تعريف إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في كيفية التعرف على التوافق المهني -4

 يساعدهم في الرفع من كفاءتهم العلمية. والعمل على الوصول إليه وزيادته مما

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف والتعرف على :

 التوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة الدراسة . -1

 داللة الفروق في التوافق المهني حسب متغير الجنس لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة الدراسة .  –2

 داللة الفروق في التوافق المهني حسب متغير الحالة االجتماعية لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة الدراسة .  –  3

 داللة الفروق في التوافق المهني حسب متغير المؤهل العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة الدراسة .  – 4
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 الدرجة العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة الدراسة . داللة الفروق في التوافق المهني حسب متغير –5

 داللة الفروق في التوافق المهني حسب متغير العمر لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة الدراسة. -6

 :فرضيات الدراسة

 ( في التوافق المهني لدى أفراد عينة الدراسة. 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - 1

( في التوافق المهني لدى أفراد عينة الدراسة ترجع لمتغير 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2

 الجنس. 

( في التوافق المهني لدى أفراد عينة الدراسة ترجع لمتغير 0.05لة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال -3

 متزوج ( –الحالة االجتماعية )أعزب 

( في التوافق المهني  لدى أفراد عينة الدراسة ترجع لمتغير 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

 دكتورا (. –المؤهل العلمي  )ماجستير 

( في التوافق المهني  لدى أفراد عينة الدراسة ترجع الدرجة 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروق  - 5

 أستاذ مشارك ( . –أستاذ مساعد  -محاضر –العلمية )مساعد محاضر 

لمتغير  ( في التوافق المهني  لدى أفراد عينة الدراسة ترجع0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - 6

 فما فوق ( 60،من  59إلى  50،من  49إلى  40،من 39إلى  30العمر )من 

 حدود الدراسة :
تقتصر الدراسة الحالية على التعرف على التوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد للعام الجامعي  

 م . 2020-2021

 متغيرات الدراسة :

يتوافق ،توافقا مع متطلبات الحياة الجديدة ،تكيف معها ،وتوافقت وجهات النظر :تآلفت /: توافق يعرف التوافق لغتا بأنه 

                                                                                                            ،وانسجمت ،وتوافقت أقوال الشهود :اتفقت ،وتشابهت ،وتوافقوا في االمر :اجتمعوا فيه ولم يتخالفوا.

 (2008،2473)احمد مختار عمر ،

تفاق والتظاهر ،واتفقا وعليه فإن التوافق لغة يجمع معاني التكيف ،واالنسجام ،والتآلف ،والتكيف ،واالجتماع ،والتوافق اال

 (2005،299)الفيروز آبادي ،مجد الدين أبو طاهر ،  .:تقاربا

 ويعرف التوافق اصطالحا بأنه :

يعرفه زهران بأنه عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغيير والتعديل بحيث  التوافق :_  

                                                                                                               يحدث توازن بين الفرد وبيئته ،وهذا التوازن يتضمن إشباع حاجات الفرد،و تحقيق متطلبات البيئة  .                                  

 (28: 2005)زهران :

بن غربال بأنه تلك العملية المتفاعلة المستمرة التي يمارسها الفرد اإلنساني شعوريا أوال شعوريا  _ التوافق المهني: عرفته

 (95: 2014ليصبح أكثر توافقا مع بيئته ومع متطلبات دوافعه. )بن غربال ،سعيدة ،والتي تهدف إلى تغيير السلوك 

وعرفه عبد الخالق بأنه :تكيف الفرد مع عمله الذي يستطيع أن يؤديه بنجاح ألنه يتناسب مع ذكائه ،وقدراته ،والذي يرضى 

 ( 67:  1983. )عبد الخالق ،احمد،عنه ،ويميل إلى ممارسته ألنه يتفق مع ميوله ومستوى طموحه وفكرته عن نفسه 

وعرفه زهران بأنه االختيار المناسب واالستعداد علميا وتدريبيا للمهنة، والدخول فيها ،واالنجاز والكفاءة واإلنتاج والشعور 

 ( 2005،13بالرضا والنجاح  .  )زهران ،

حيت يتضمن الفهم الكلي للذات والنضج  .كما عرفه الشمري بأنه )عملية دينامكية مستمرة في تفاعل الشخص مع اآلخرين

 (2000،24المهني بما يؤدي لالنسجام مع الرؤساء ،والزمالء ،وظروف العمل لتحقيق الرضا والكفاية والنجاح. )الشمري ،

 التعريف اإلجرائي للتوافق المهني:

فقرات مقياس التوافق المهني هو مجموع الدرجات التي يتحصل عليها أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة الدراسة على 

 المستخدم في الدراسة الحالية .

: هو كل فرد يمتلك المؤهل العلمي ) ماجستير أو دكتوراه ( ويمارس مهنة  عضو هيئة التدريس الجامعي -

 التدريس بأحد الكليات العلمية التابعة لمؤسسة الجامعة.

هي أحد المؤسسات التعليمية العليا التابعة لوزارة التعليم العالي بالدولة ، تقدم برامج علمية تؤدي إلى  الجامعة : -

 الحصول على درجة الليسانس والبكالوريوس.

م وتضم تسع  2015( لسنة 193:  جامعة حكومية تم إنشاءها بموجب قرار السيد رئيس الوزراء رقم )جامعة بني وليد 

علوم الشرعية ، اآلداب ، التربية ، القانون ، الزراعة ، والعلوم ، االقتصاد والعلوم السياسية ، التقنية الطبية كليات وهي : ال

 (      https://bwu.edu.ly)  .والهندسة

 الدراسات السابقة :-

 (2006دراسة عبد هللا عبد العزيز ألسماري )  -1

صف الضباط بضغوط العمل في األجهزة األمنية دراسة مسحية على  هدفت الدراسة للتعرف على التوافق المهني وعالقته

 العاملين في القوات الخاصة ،
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(عامل في القوات الخاصة ،وتوصلت النتائج أن التوافق المهني لدى أفراد العينة أقل من 400تكونت عينة الدراسة من )

ارتباطيه عكسية بين أبعاد التوافق المهني ومصادر المتوسط ،وأن ضغوط العمل في حدود المتوسط ،واتضح وجود عالقة 

ضغوط العمل ،وان التوافق المهني يتأثر بالعمر والرتبة ،وال يتأثر بالمؤهل العلمي أي أنه توجد فروق في التوافق المهني 

 بحسب الحالة االجتماعية ومكان العمل .

 ( 2010دراسة مطاطلة موسى ) -2

(من رجال الحماية  80ل لدى رجال الحماية المدنية، تكونت عينة الدراسة من ) هدفت الدراسة للتعرف على ضغوط العم

المدنية واستخدمت الدراسة استمارة لضغوطات العمل ومقياس التوافق المهني إعداد الباحث وتوصلت النتائج إلى  أنه توجد 

ال وجود لتأثير السن والحالة االجتماعية  عالقة بين ضغوطات العمل لدى رجال الحماية المدنية وتوافقهم المهني ، كما أنه

 على التوافق المهني .

 (2014دراسة بن غربال ) -3

هدفت الدراسة للكشف عن العالقة بين الذكاء العاطفي والتوافق المهني لدى أساتذة جامعة خضير بسكرة ،تكونت  

النتائج الى :يتمتع االستاذ  أستاذ ،استخدمت الدراسة ادوات من اعداد الباحثة وتوصلت 150عينة الدراسة من 

الجامعي بمستوى عالي من التوافق المهني ،توجد عالقة ارتباطية بين الدكاء العاطفي والتوافق المهني لدى افراد عينة 

 الدراسة .

 ( 2014دراسة ضالل حليوي)  - 4

لين في جامعة حلب  ،تكونت عينة تهدف الدراسة للتعرف على المشكالت النفسية ،واالجتماعية ،والتوافق المهني لدى العام

(عامال في جامعة حلب ،واستخدمت مقياس المشكالت النفسية واالجتماعية ،والتوافق المهني من إعداد 385الدراسة من )

الباحثة ،وتوصلت النتائج إلى تتمتع عينة الدراسة بمستوى متوسط من التوافق المهني ،المشكالت النفسية األبرز القلق 

 ور بالذنب ،الوحدة ،االكتئاب .الغضب ،الشع

 ( 2016دراسة سارة الشيخ)  - 5

 محمد بجامعة النفس علم أساتذة قسم لدى المهني والتوافق النفسي التوافق بين العالقة إلى المعرفة الدراسة هذه هدفت

 النتائج إلى أنبوضياف توصلت  محمد بجامعة النفس علم قسم من وأستاذة أستاذ 36بوضياف تكونت عينة الدراسة من 

 كان المهني التوافق كان مستوى مستوي المقابل في مرتفع كان النفس علم قسم ألساتذة النفسي التوافق مستوى

 المهني كان ضعيف وسلبي.  والتوافق النفسي التوافق بين ضعيفة طردية العالقة إلى الدراسة متوسط،توصلت

 الخبرة. سنوات العلمي، الجنس، المؤهل لمتغير تعزى النفسي التوافق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجد عدم

 الخبرة. سنوات العلمي، لمتغير الجنس، المؤهل تعزى المهني التوافق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجد عدم

 ( 2016دراسة بدرية محمد) - 6

الدراسة إلى التعرف على التوافق المهني وعالقته بالفاعلية الذاتية المدركة لدى عينة من الموظفين في المديرية العامة  

(موظفا وموظفة ،استخدمت مقياس التوافق النفسي 260للتربية والتعليم بالمحافظة الداخلية ،تكونت عينة الدراسة من )

لت النتائج إلى بلغ مستوى التوافق المهني درجة مرتفعة جدا ،ومستوى الفاعلية الذاتية والفاعلية الذاتية إعداد الباحثة ،توص

مستوى عالي جدا ،ووجود عالقة ارتباطيه موجبة بينهما ،ال توجد فروق في التوافق ترجع لمتغير المؤهل العلمي ،بينما 

 سنة . 15ع لسنوات الخبرة لصالح أكثر من توجد فروق تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور توجد فروق دالة إحصائيا ترج

 ( 2019دراسة سعده أبو القاسم أبوسبيحة ) - 7

هدفت الدراسة إلى التعرف على التوافق المهني وعالقته باإلنهاك النفسي لدى معلمات مرحلة التعليم األساسي بمدينة سبها 

ي ،ومقياس اإلنهاك النفسي ،توصلت النتائج إلى أن (معلمة ،واستخدمت مقياس التوافق المهن99،تكونت عينة الدراسة من )

 المعلمات لديهن قدرا مناسب جدا من التوافق المهني ،ال توجد فروق ترجع لمتغير سنوات الخبرة .

 تعقيب على الدراسات السابقة:

يتبين من خالل استعراض بعض الدراسات السابقة أن  هذه الدراسات هدفت للتعرف على مفهوم التوافق المهني وعالقته 

 -( 2006مثل دراسة عبد هللا عبد العزيز ألسماري ) بضغوط العمل في األجهزة األمنيةببعض المتغيرات األخرى منها 

(، وعالقته 2014نفسية واالجتماعية مثل دراسة ضالل حليوي (،وعالقته بالمشكالت ال 2010دراسة مطاطلة موسى )

(،وعالقته  2016(وعالقته بالتوافق النفسي مثل دراسة سارة الشيخ) 2014بالذكاء العاطفي مثل دراسة بن غربال )

(،أما  2019(وعالقته باإلنهاك النفسي مثل دراسة سعده أبو القاسم  )2016بالفاعلية الذاتية مثل دراسة بدرية محمد )

الدراسة الحالية فقد هدفت إلى التعرف على التوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،وطبقت الدراسات على 

(ودراسة مطاطلة 2006عينات مختلفة منها العاملين في األجهزة األمنية  والحماية المدنية مثل دراسة عبد هللا السماري )

 2016(ودراسة سارة الشيخ )2014ة بالجامعات مثل دراسة ضالل حليوي )(وبعضها على األساتذ 2010موسى )

(،أما الدراسة الحالية فقد طبقت على عينة من 2019(وبعضها على معلمات التعليم األساسي مثل دراسة سعده ابو القاسم )

اعدد الباحثين ،أما الدراسة  أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد ، واستخدمت الدراسات أدوات لقياس التوافق المهني من

( ،وأسفرت النتائج في بعض الدراسات  عن أن 2014الحالية فقد استخدمت مقياس التوافق المهني إعداد سعيدة بن غربال )

التوافق المهني لدى أفراد العينة أقل من المتوسط ،وأن ضغوط العمل في حدود المتوسط ، ،وان التوافق المهني يتأثر بالعمر 

ة ،وال يتأثر بالمؤهل العلمي كما أنه توجد فروق في التوافق المهني بحسب الحالة االجتماعية ومكان العمل كما في والرتب
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( ،بينما اسفرت أخرى عن عدم وجود لتأثير السن والحالة االجتماعية على التوافق المهني ،كما في 2006دراسة عبد هللا )

(،و 2014تع  بمستوى متوسط من التوافق المهني ، كما في دراسة حليوي )(  وأن العينة تتم2010دراسة مطاطلة موسى )

 مستوى في إحصائيا (التي اسفرت أيضا عن وجود فروق دالة2019(ودراسة سعده أبو القاسم )2016دراسة سارة الشيخ )

مستوى التوافق المهني الخبرة ،بينما اسفرت نتائج أخرى أن  سنوات العلمي، الجنس،المؤهل لمتغير تعزى المهني التوافق

كان مرتفعا جدا ،وتوجد فروق في التوافق المهني ترجع لمتغير المؤهل العلمي ،وفروق تعزى لمتغير الجنس لصالح 

(،أما نتائج الدراسة الحالية 2016الذكور و فروق دالة إحصائيا ترجع لسنوات الخبرة  كما في دراسة بدرية محمد )

 ستعرض الحقا .

 جراءاتها: منهج الدراسة وإ

لتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي، وهو أحد أكثر أساليب البحث التربوي واالجتماعي استعماال، فبواسطته  

ن  نجمع معلومات موضوعية واقعية ودقيقة بغية الكشف عن الظاهرة كما توجد في الواقع ، وتزود الباحث بمعلومات تمّكِّ

 ضع خطط ذكية إلحداث تغيرات جزئية أو أساسية من أجل التحسين والتطوير.من التعليل والتفسير واتخاذ القرارات لو

  )عاقل،فاخر.1979،61(

 مجتمع الدراسة:

ف ، والبالغ  2021يتمثل مجتمع الدراسة في جميع أعضاء هيئة التدريس ) القاريين ( بكافة كليات جامعة بني وليد للعام  

 ( عضو هيئة تدريس جامعي.530عددهم )

 راسة :عينة الد

تم سحب العينة بالطريقة العشوائية البسيطة ، حيث قامت الباحثة بتوزيع المقياس بنسختيه الورقية وااللكترونية على  

 18.8(  فردا من الجنسين ، ومثلت العينة ما نسبته ) 100أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة بني وليد  ، وقد بلغ عددها )

 ( يوضح البيانات األولية ألفراد العينة:1ل )% ( من مجتمع الدراسة. والجدو

 

النسبة  العدد بيانات العينة االولية

 المئوية

 الجنس

 

الحالة 

 االجتماعية

 

 المؤهل العلمي  

 % 43.4 43 ذكر

 أنثى

 أعزب

57 

29 

57.57 

% 

29.2 % 

 متزوج

 

 ماجستير

 دكتوراه

71  

 

55 

45                                

71.71  

 % 

 

55 % 

45  % 

 الدرجة العلمية

 

 % 41.4 41 محاضر مساعد

 % 45 45 محاضر

 % 7.2 7 أستاذ مساعد

 % 7.9 7 أستاذ مشارك

 العمر

 

 % 44.4 44 سنة  30من 

 46.46 46 سنة 40من 

% 

 سنة 50من  

سنة فما 60من

 فوق

6 

4 

6.6 % 

4.4% 
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 (2014المهني إعداد بن غربال ، سعيدة )األداة المستخدمة :مقياس التوافق 

 :  وصف المقياس

 من ست محاور هي : بندا، ( 38 ) من المقياس يتكون

 (فقرات.9محور طبيعة وظروف العمل بتكون من )

 ( فقرات .6محور األجر )

 (فقرات .6محور العالقة بالزمالء يتكون من )

 (فقرات. 5محور العالقة بالطلبة يتكون من )

 (فقرات .6راف ويتكون من )محور االش

 (فقرات .6محور الترقية ويتكون من )

 البنود من بند لكل يعطى حيث البدائل، ثالثي قياس لسلم تبعا العينة عليه أفراد استجابة بتقدير تصحيحه طريقة تتم وحيث

 البنود كانت إذا أما الموجبة البنود حالة في (2-1-0معارض   ) – متأكد غير – موافق ) مقياس للبدائل وفق متدرج وزن

 ( .0-1-2الدرجات ) تعطى فالعكس سالبة

 ( 38- 36- 34- 31 -30 -29 -26- 25- 21- 18 -15- 13 -11 8-7_5_3أما أرقام الفقرات السالبة فهي )

 :  الخصائص السيكومترية للمقياس

 من لتأكد االستطالعية العينة تطبيقه على خالل من لمقياس، السيكومترية الخصائص بحساب بن غربال ،سعيدة قامت لقد

حيث   الدراسة عينة مع تالؤمه ومدى المقياس وثبات صدق إعادة حساب تم ذلك رغم ولكن المقياس وصالحية مالئمة مدى

 التجزئة ودلك باستخدام ( 0.( 815الثبات والذي بلغ  الربيعي لمعامل الجذر يساوي والذي :استخرجت الصدق الذاتي 

 .تطبيقه ومعامل تباته مرتفع ويمكن  صادق المقياس أن يعني ما وهذا النصفية

 اعتمدت الدراسة الطرق االتية : صدق وتبات الدراسة الحالية :

 : الصدق الظاهري 

( محكمين مختصين في التربية وعلم النفس ،  9للتحقق من ذلك عرضت الباحثة أداة الدراسة على مجموعة مكونة من ) 

دى تمثيل ومناسبة ووضوح فقرات المقياس ومن حيث قدرتها على قياس أهداف الدراسة ، وسالمة وذلك لمعرفة م

صياغتها ووضوحها ، وإبداء رأيهم من تعديل أو إضافة أو حذف ، حيث رأى المحكمون أن أغلب الفقرات واضحة وممثلة 

 األداة تتمتع بالصدق الظاهري.وتقيس األبعاد ، وبناًء عليه فقد تم إبقاء األبعاد كما هي وبهذا أصبحت 

 صدق االتساق الداخلي:

( عضوا من 30للتحقق من صدق التكوين بمؤشر االتساق الداخلي للمقياس ، تم تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من )  

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل فقرة من الفقرات والدرجة 

 :( يوضح دلك 2الكلية للمقياس ، والجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معامل االرتباط رقم الفقرة
رقم 

 الفقرة
 عامل االرتباط

1 **323. 20 **416. 

2 .161* 21 **429. 

3 .017 22 .060* 

4 .*065 . 23 .052 

5 **311. 24 .112* 

6 **388. 25 **551. 

7 **297. 26 **437. 

8 **344. 27 *253. 

9 -.116 28 .194 

10 *217. 29 .028 

11 **342. 30 **371. 

12 **423. 31 .074 

13 .196 32 **371. 

14 **303. 33 -.040 

15 .096 34 **646. 

16 .002 35 .187 

17 **342. 36 **492. 

18 **383. 37 -.147 

19 **411. 38 .139 

211



 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

 (0.01(     ** دالة عند مستوى دالله )0.05*   دالة عند مستوى دالله ) 

الكلية للمقياس كانت معظمها موجبة ودالة احصائيا عند  يتضح من الجدول اعاله ان معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة

 . من أجله( أي أنها تقيس الهدف الذي وضعت  0.01( و) 0.05مستوى دالله ) 

 تبات المقياس 

قامت الباحثة بحساب ثبات أداة الدراسة بطريقة التجزئة النصفية  ، وتعتمد هذه الطريقة على تجزئة االختبار المطلوب 

( عضو هيئة 30تعيين معامل ثباته إلى نصفين )متكافئين( وذلك بعد تطبيقه على مجموعة واحدة من األفراد بلغ عددهم )

 (.0.821) وتم استخراج ثبات التجزئة النصفية باستخدام ،معامل ألفا كرونباخ ، وقد بلغ معامل الثبات تدريس بالجامعة ،

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة :

 ( تم تحليل البيانات باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية: spssباالستعانة بالبرنامج اإلحصائي)

 االتساق الداخلي.  معامل االرتباط بيرسون الستخراج معامل صدق-

 معامل ألفا كرونباخ الستخراج الثبات.-

 (الستخراج الفروق لعينتين مستقلتين.T.testاالختبار التائي)-

 (الستخراج الفروق لعدة عينات مستقلة. F.testاالختبار الفائي)-

لتحديد (  ComparisonsPost Hoc(إلجراء المقارنات البعديه المتعددة )Tamhane.Test)االختبار البعدي تمهان-

 مصدر االختالف.

 عرض النتائج ومناقشتها :

سيتم عرض النتائج التي تم التوصل إليها عن طريق المعالجات اإلحصائية المستخدمة حسب ترتيب فرضيات البحث ، ثم 

 يتبعها تفسيراً علمياً لهذه النتائج في ضوء األدبيات والدراسات السابقة.

 عرض النتائج وتفسيرها : 

لعينة واحدة ،  ( T- testبعد االنتهاء من البحث تم تحليل البيانات التي تم التوصل إليها باستخدام االختبار التائي ) 

 لعينتين مستقلتين ، ومعامل االرتباط بيرسون ، وكانت النتائج كاآلتي : ( T- test) واالختبار التائي 

 الختبار الفرضية األولى ، والتي تنص على: -1

( في التوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  )

 (الدراسة 

رصدت الدرجات التي تحصل عليها أفراد عينة البحث على مقياس التوافق المهني، ثم حللت البيانات إحصائياً باستخدام )  

T- test فرق بين المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة ككل ، والمتوسط النظري لمقياس التوافق ( لعينه واحده لمعرفة ال

( وبلغ المتوسط 11.133( واالنحراف المعياري )108.47المهني  ، إذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة )

التائي لعينه واحده وعند مستوى دالله  ( وعند حساب الفرق بين هذين المتوسطين باستخدام االختبار38النظري للمقياس )

( ،  62.662( ، اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية ، حيث كانت القيمة التائية المحسوبة)99( ودرجه حرية )0.05)

 ( يوضح ذلك .      3أكبر من القيمة التائية الجدولية  ، والجدول رقم )

( يوضح عدد العينة والمتوسط النظري والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الحرية والقيمة 3جدول رقم )

 ألفراد عينة الدراسة ككل  مقياس التوافق المهنيالتائية المحسوبة ومستوى الداللة على 

 العينة

 ككل

 المتوسط

 النظري

 المتوسط

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 الحرية

 T قيمة 
 الداللة

عند 

 مستوى

 (0.05) 
    

  المحسوبة

 دالة0.000 62.662 99 11.133 108.47 38 100

وهذا يعني قبول الفرضية البديلة رفض الفرضية الصفرية والتي تشير إلى أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بقدر من التوافق 

العمل وتربطهم عالقة وثيقة مع زمالئهم وعالقة جيدة مع طالبهم المهني ،وقد يعزى دلك  إلى أن األساتذة متكيفين مع بيئة 

،وأنهم يتمتعون بشخصيات متوازنة ومتوافقة نفسيا وهو ما يمكنهم من التوافق والتكيف مع المهنة رغم الضغوطات التي قد 

ودراسة بدرية (،2016(،ودراسة سارة الشيخ )2006تواجههم، و اتفقت هذه النتيجة مع دراسة عبد هللا السماري )

 (.2019(،ودراسة سعدة ابو القاسم )2010(،ودراسة مطاطلة )2016محمد)

 الختبار الفرضية الثانية ، والتي تنص على: -2

( في التوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  )

 الدراسة تعزى لمتغير الجنس(

، ثم حللت البيانات التوافق المهنيرصدت الدرجات التي تحصل عليها أفراد عينة اإلناث وعينة الذكور على مقياس 

( ومتوسط 104.30( لعينتين مستقلتين ، إذ بلغ متوسط درجات عينة اإلناث )T- test) إحصائيا باستخدام االختبار التائي
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( اتضح 98( ودرجة حرية )0.05ن المتوسطين عند مستوى داللة )( وعند حساب الفرق بين هذي115.08عينة الذكور )

( ، أصغر من القيمة 5.267عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العينتين ، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )

 (يوضح ذلك:4التائية الجدولية،  والجدول )

وداللة الفرق بين عينة اإلناث ن ودرجة الحرية والقيمة التائية والمتوسط الحسابي والتباي يوضح العينة(  4جدول رقم )

 التوافق المهنيوعينة الذكور في استجاباتهم على مقياس

 عددها العينة
المتوسط 

 الحسابي
 التباين

درجة 

 الحرية

 الداللة T  قيمة 

عند مستوى 

 المحسوبة (0.05)

 6.871 104.30 57 إناث
98 -5.267 

0.05 

 غير دالة
 13.051 115.08 43 ذكور

وهذا يشير إلى رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية التي تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

التوافق المهني بين الجنسين ،وقد يعزى دلك إلى أن هناك تقاربا بينهم في درجة توافقهم المهني وأنهم يعيشون ظروف 

ونفس فرص العمل واالمتيازات المادية ولمعنوية الممنوحة لكليهما ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة سارة مهنية متشابهة 

 (والتي أظهرت وجود فروق بين الجنسين لصالح الذكور .2016(،واختلفت مع دراسة بدرية محمد )2016الشيخ )

 :الختبار الفرضية الثالثة، والتي تنص على أنه-3

( في التوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )

 الدراسة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية (

رصدت الدرجات التي تحصل عليها أفراد عينة الدراسة على مقياس التوافق المهني ثم حللت البيانات باستخدام االختبار  

( والمتوسط الحسابي للمجموعة 105.24( لعينتين مس الفرق بين المتوسط الحسابي للمجموعة األولى )T - testائي )الت

اتضح عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية ، إذ كانت ( ، 98( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )109.89الثانية )

 : ( يوضح ذلك5والجدول رقم )( ، أصغر من القيمة التائية  -19.510القيمة التائية المحسوبة )

( يوضح عدد العينة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الحرية والقيمة التائية المحسوبة 5جدول رقم )

 التوافق المهنيومستوى الداللة على مقياس 

 عددها العينة
المتوسط 

 الحسابي
 التباين

درجة 

 الحرية

 الداللة T  قيمة 

عند مستوى 

(0.05) 
 المحسوبة

 4.456 105.24 29 أعزب
98 -19.510 

0.09 

 12.496 109.89 71 متزوج غير دالة

وهذا يشير إلى  رفض الفرضية البديلة وقبول الصفرية التي تشير أنه ال توجد فروق في التوافق المهني لدى أعضاء هيئة 

لمتغير الحالة االجتماعية )أعزب / متزوج (وهذا بشير إلى أن الحالة االجتماعية لألستاذ  التدريس أفراد عينة الدراسة تعزى

(،واختلفت هذه 2006ال تؤثر على مقدار ما يحققه من توافق في مهنته واتفقت هذه النتيجة مع دراسة عبد هللا السماري )

نه التوجد فروق في التوافق المهني ترجع لمتغير ( والتي توصلت إالى أ2010النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة مطاطلة )

 الحالة االجتماعية .

 الختبار الفرضية الرابعة ، والتي تنص على: -4

( في التوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )

 (دكتوراه – الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي )ماجستير

رصدت الدرجات التي تحصل عليها أفراد العينة من حملة الماجستير والدكتوراه على مقياس التوافق المهني ، ثم حللت 

لعينتين مستقلتين ، إذ بلغ متوسط درجات العينة من حملة الماجستير  (t.testالبيانات إحصائيا باستخدام االختبار التائي  )

( وعند حساب الفرق بين هذين المتوسطين عند مستوى 116.59العينة من حملة الدكتوراه )(  ومتوسط درجات 101.98)
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( اتضح وجود فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعتين  ، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة 98( ودرجة حرية )0.05داللة )

 ك: ( يوضح ذل6( ،  أصغر من القيمة التائية الجدولية ، والجدول رقم)3.974)

وداللة الفرق بين عينة اإلناث والمتوسط الحسابي والتباين ودرجة الحرية والقيمة التائية  يوضح العينة( 6جدول رقم )  

 وعينة الذكور في استجاباتهم على مقياس التوافق المهني 

 عددها العينة
المتوسط 

 الحسابي
 التباين

درجة 

 الحرية

 الداللة Tقيمة 

 عند مستوى

 المحسوبة 0.05

 6.338 101.98 55 ماجستير
 0.000دالة  3.974 98

 10.422 116.59 45 دكتورا

وهذا يشير إلى قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية الصفرية التي تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق 

يدل على أن كلما تقدم االستاذ في درجته العلمية حقق المهني تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الدكتوراه وهذا قد 

قدر أعلى من التوافق المهني وقد يعزى دلك الى اكتساب المزيد من الخبرة أو أنه قد تأقلم مع البيئة المهنية واختلفت هذه 

الة ترجع فروق د(حيت توصلت إلى انه ال توجد 2016(،ودراسة  سارة الشيخ )2006النتيجة مع دراسة عبد هللا السماري )

 لمتغير المؤهل العلمي .

 الختبار الفرضية الخامسة والتي تنص على: -5

( في التوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 أستاذ مشارك (-مساعدأستاذ –محاضر –الدراسة تعزى لمتغير الدرجة العلمية )محاضر مساعد 

 حيث رصدت الدرجات التي تحصل عليها أفراد العينة على مقياس التوافق المهني بحسب متغير

،ثم ُحللت البيانات إحصائيا باستخدام االختبار  )محاضر مساعد ، محاضر ، أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ( الدرجة العلمية

( كانت القيمة 0.05الفروق بين المجموعات المختلفة ، وعند مستوى داللة )( لعدة عينات مستقلة لحساب  f. testالفائي ) 

(يوضح 7الفائية المحسوبة دالة ، حيث اتضح انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات المختلفة ، والجدول )

 ذلك:

 المحسوبة ومستوى الداللة f (يوضح مصدر التباين ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة  7الجدول رقم ) 

 

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

 

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 f قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

داخل 

 المجموعات
 دالة 31.939 2007.819 3 6023.456

بين 

 المجموعات
5783.534 96 62.864  0.000 

المجموعات في التوافق المهني حيث أن مستوى الداللة كان أقل من من خالل الجدول السابق والذي يبين وجود فروق بين 

لمهني والجدول (، لهذا تم استخدام اختبار ليفين لمعرفة مصدر الفروق وأي المجموعات توجد بها فروق في التوافق ا0.05)

 التالي يوضح دلك :

 باستخدام  اختبار التجانس ليفين  (يوضح مدى تجانس التباين 8الجدول رقم )                               

 مستوى الداللة F اختبار ليفين

 متجانس
4.702 

0.04 

 غير متجانس دالة

(لهذا وجب استخدام  اختبار تمهان 0.05يتضح من الجدول السابق عدم وجود تجانس حيث أن مستوى الداللة كان اقل من )

 لمعرفة مصدر الفروق في حالة عدم التجانس .
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( تم حساب الفروق في الدرجة العلمية )محاضر مساعد، محاضر، أستاذ Test Tamhane ’باستخدام اختبار تمهان )  

( داخل Post Hoc Comparisonsمساعد، أستاذ مشارك( لدى أفراد العينة ، وتم إجراء المقارنات البعديه المتعددة )

 ( اآلتي : 9جدول) كما هو موضح في( ، كانت النتائج 0.05المجموعات ، وعند مستوى داللة )

 (يوضح مصدر االختالف بين المجوعات 9الجدول رقم )                                                

 

الدرجة 

 العلمية
 محاضر

استاذ 

 مساعد
 استاذ مشارك

مساعد 

 محاضر
5.168- 11.39*- * 31.390- 

  محاضر
6.222*- 

 
**26.222- 

استاذ 

 مساعد

 

  20.00* 

 ( 0.05*دالة عند مستوى دالله ) 

من خالل الجدول السابق يتضح أنه توجد فروق ذات داللة احصائية في التوافق المهني تعزى لمتغير الدرجة العلمية وهذا 

العلمية يعني قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية الصفرية ،والفروق كانت ذات داللة إحصائية لصالح التقدم في الدرجة 

،أي أنه كلما تقدم االستاذ درجة علمية ازدادت درجة توافقه المهني وقد يعزى هذا إلى أن التقدم العلمي الذي يحققه االستاذ 

يحدث تغيرات على جميع جواب شخصيته ويمكنه من تعديل سلوكه بما يتالءم مع متطلبات عمله والبيئة ويمكنه من تحسين 

التي يكتسبها أثناء مسيرته العلمية والعملية ،لم تتناول أي من الدراسات السابقة متغير الدرجة أدائه باإلضافة إلى الخبرة 

 لمية ودلك في حدود علم الباحثة .الع

 الختبار الفرضية السادسة والتي تنص على: -6

التدريس أفراد عينة ( في التوافق المهني لدى أعضاء هيئة 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 سنة فما فوق( 60،من 59سنة إلى  50،من 49سنة إلى 40،من 39سنة إلى  30الدراسة تعزى لمتغير العمر )من 

 حيث رصدت الدرجات التي تحصل عليها أفراد العينة على مقياس التوافق المهني بحسب متغير

 سنة فما فوق( 60،من 59ى سنة إل 50،من 49سنة إلى 40،من 39سنة إلى  30لمتغير العمر )من 

( لعدة عينات مستقلة لحساب الفروق بين المجموعات المختلفة  f. testثم ُحللت البيانات إحصائيا باستخدام االختبار الفائي ) 

( كانت القيمة الفائية المحسوبة دالة ، حيث اتضح انه توجد فروق ذات داللة احصائية بين 0.05، وعند مستوى داللة )

 (يوضح ذلك:10لفة ، والجدول رقم )ت المختالمجموعا

 المحسوبة ومستوى الداللة f (يوضح مصدر التباين ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة  10الجدول رقم ) 

 

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 f قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

داخل 

 المجموعات
 دالة 168.316 3329.108 3 998.325

بين 

 المجموعات
1819.665 96 19.779  0.000 

من خالل الجدول السابق والذي يبين وجود فروق بين المجموعات في التوافق المهني حيث أن مستوى الداللة كان أقل من 

لمهني والجدول في التوافق ا(، لهذا تم استخدام اختبار ليفين لمعرفة مصدر الفروق وأي المجموعات توجد بها فروق 0.05)

 التالي يوضح دلك :

 ( يوضح مدى تجانس التباين باستخدام اختبار ليفين  11جدول رقم ) 

 

  

 

 

 

 

 مستوى الداللة F اختبار ليفين

 متجانس
2.931 

0.038 

 غير متجانس دالة
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(لهذا وجب استخدام  اختبار تمهان 0.05) يتضح من الجدول السابق  عدم وجود تجانس حيث أن مستوى الداللة كان اقل من

 لمعرفة مصدر الفروق في حالة عدم التجانس.

 50،من 49سنة إلى 40،من 39سنة إلى  30(تم حساب الفروق في العمر )من Test Tamhane ’باستخدام اختبار تمهان )

 سنة فما فوق( 60،من 59سنة إلى 

( داخل المجموعات ، وعند Post Hoc Comparisonsه المتعددة )لدى أفراد العينة ، وتم إجراء المقارنات البعدي 

 ( اآلتي :12جدول) ( ، كانت النتائج كما في0.05مستوى داللة )

 (يوضح مصدر االختالف بين المجوعات 12الجدول رقم ) 

الدرجة 

 العلمية

سنة  40من 

 49إلى 

سنة  50من 

 59إلى 

سنة  60من 

 فما فوق

 30من 

 
14.307*- 37.568* *39.568- 

 40من 

 
 

23.261*- 

 
25.261*- 

 50من 

 
  20.00* 

 ( 0.05*دالة عند مستوى دالله ) 

من خالل الجدول السابق يتضح أنه توجد فروق ذات داللة احصائية في التوافق المهني تعزى لمتغير العمر مما يدفعنا الى 

أن غالبية الفروق الثنائية دالة إحصائيا قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية الصفرية حيث نالحظ  في معظم المجوعات 

سنة فما فوق( كانت غير دالة  60،ومن 59سنة إلى  50)من  الفروق بين مجموعةلصالح االزدياد بمتغير العمر ، ما عدا 

،أي أنه كلما أزداد االستاذ عمرا ازدادت درجة توافقه مع مهنته وقد يعزى ذلك إلى أنه كلما تقدم االستاذ في العمر ازدادت 

كثر قدرة على التعامل مع مختلف الظروف خبرته وتطور أداءه،وزاد تأقلمه مع البيئة المهنية التي يعمل فيها، ويصبح أ

(،واختلفت مع دراسة مطاطلة 2006والمشكالت التي قد تواجهه في حياته،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة عبدهلل ألسماري )

 والتي أسفرت نتائجها عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا ترجع لمتغير العمر. (2010موسى )

 التوصيات :

 المعيقات التي قد تحول دون تحقيق توافق وتكيف األستاذ الجامعي مع متطلبات مهنته.ضرورة التعرف على  -1

 ضرورة توفير متطلبات بيئة عمل مناسبة تساعد أعضاء هيئة التدريس على القيام بمهامهم وواجباتهم . -2

صر فعال ومهم ضرورة القيام بدورات تدريبية تساعد على الحفاظ على توافق األستاذ الجامعي مع مهنته فهو عن -3

 في تطور المجتمع.

 االهتمام بالحوافز المادية والمعنوية والترقيات،وتسوية أوضاعهم المادية بما يتناسب مع مؤهالتهم العلمية . -4

تنمية وتقوية العالقات بين الرؤساء والمرؤسين وزمالء العمل ودلك من أجل رفع روح العمل كفريق وخلق أجواء  -5

 مما يزيد من التوافق المهني .يسودها التعاون والتفاهم 

 االهتمام بالعوامل التي من شأنها أن تسهم في رفع درجة التوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس . -6

 المقترحات :

 إجراء دراسة للتوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعات أخرى . -1

 قطاعات أخرى .إجراء دراسة للتوافق المهني على عينة مختلفة من العاملين في  -2

 إجراء دراسة للتوافق المهني وعالقته بسمات الشخصية لدى أعضاء هيئة التدريس . -3

 إجراء دراسة للتوافق المهني وعالقته بأساليب الحياة الضاغطة لدى أعضاء هيئة التدريس -4

 إجراء دراسة للتوافق المهني وعالقته باالحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس . -5

 دراسة تقيس أثر برنامج إرشادي على التوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس .إجراء  -6

 المراجع :
التوافق المهني وعالقته باإلنهاك النفسي لدى معلمات مرحلة التعليم األساسي  2019أبوسبيحة ،سعدة أبو القاسم  - 1

 ،قسم علم النفس كلية اآلداب ،جامعة سبها ،ليبيا  بمدينة سبها

،دراسة ميدانية على عينة من أساتذة جامعة  اإلنهاك العاطفي وعالقته بالتوافق المهني(  2014غربال ،سعيدة ) بن  - 2

 رسالة ماجستير في العلوم االجتماعية ،الجزائر. –خضير ،سكرة 

ة ،بحث مقدم لنيل درج دور المشكالت النفسية واالجتماعية في التوافق المهني 2014حليوي ،ضالل محمود  - 3

 الدكتوراه في إدارة األعمال كلية االقتصاد ،جامعة حلب ،الجمهورية العربية السورية .

التوافق المهني وعالقته بالفاعلية الذاتية المدركة لدى عينة من الموظفين في  2016الرواحية ،بدرية محمد يوسف ، - 4

في علم النفس ،كلية العلوم واآلداب جامعة نزوى  بمحافظة الداخلية ،رسالة ماجستير المديرية العامة للتربية والتعليم

 ،سلطنة عمان .

 ،عالم الكتب للنشر والتوزيع،القاهرة . 4ط الصحة النفسية والعالج النفسي(2005زهران ،حامد عبد السالم ) - 5
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جامعة  نفسالتوافق النفسي وعالقته بالتوافق المهني لدى أعضاء هيئة التدريس بقسم علم ال 2016سارة الشيخ  - 6 

محمد ابو ضياف  دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في علم النفس العيادي ، كلية العلوم اإلنسانية جامعة محمد بو ضياف 

 .المنسيلة الجزائر

،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد  وعي الذات وعالقته بالتوافق المهني(2000الشمري ،كريم عبد ساجر ) - 7

 ،العراق .

 . دار العلم للماليين ،بيروت .أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية.1979عاقل،فاخر. - 8

 ،بيروت. علم النفس المهني(:1983عبد الخالق ،أحمد محمد) - 9

مسحية  التوافق المهني وعالقته بضغوط العمل في االجهزة االمنية دراسة(،2006عبد هللا عبد العزيز السماري ) - 10

الضباط العاملين في القوات الخاصة دراسة مقدمة للحصول على الماجستير في العلوم االجتماعية كلية صف على 

 الدراسات العليا جامعة نايف للعلوم االجتماعية الرياض المملكة العربية السعودية .

 ،عالم الكتب ،القاهرة . معجم اللغة العربية المعاصرة(2008عمر،أحمد مختار ،) - 11

 ،دار المعرفة الجامعية ،القاهرة . علم النفس الصناعي والمهني(1999ض ،عباس محمود )عو - 12

،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 8،ط القاموس المحيط(2005الفيروز آبادى ،مجد الدين أبو طاهر محمد ) - 13

 ،بيروت ،لبنان .

دراسة ميدانية على رجال الحماية المدنية دراسة  المهني ضغوط العمل وعالقتها بالتوافق( 2010مطاطلة، موسى)  - 14 

مقدمة لنيل درجة الماجستير في علم النفس عمل وتنظيم ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ، 

 الجزائر

 نشر بموقع : )30/5/2021تاريخ االسترجاع ) نبذة عن جامعة بني وليد ،  - 15

https://bwu.edu.ly/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/ab

us-out/ 

16 Freud,S(1961):Civilization and its discontents,New 

York,Notton.pp.120.                                                                  

17 - Weiner,B.&potepan,PA.,(1970):personality characteristics and Affective Reactions 

Toward Exams of   superior and falling college student journal of Educational psychology 

pp.61. 
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 تمكين المرأة ودورها في تنمية المجتمع

 د. مؤيد جمعة أبوحميدة

 عضو هيئة تدريس، جامعة طرابلس، طرابلس/ ليبيا

 د. منال الصيد عظمة

 طرابلس، طرابلس/ ليبياعضو هيئة تدريس، جامعة 

 الملخص:

تناول هذا البحث موضوعا غاية في األهمية، أال وهو تمكين المرأة ودورها في تنمية المجتمع من حيث واقعها واستشراف 

مستقبلها، ولذلك تمثلت المشكلة الرئيسة لهذا البحث في التساؤل حول واقع ومستقبل تمكين المرأة ودورها في  تنمية 

فرع من هذا  التساؤل جملة من األهداف الرئيسة نسعى لتحقيقها من خالل االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، المجتمع، وت

فتم تقسيم هدا البحث إلي مباحث رئيسة خصصنا في البداية مشكلة البحث وأهدافه وتسؤألته والمفاهيم والمصطلحات 

ن المرأة في المجتمع، وانقسم إلي ماهية التمكين وعوامله وأهدافه المرتبطة بالموضوع، أما المبحث األول تناولنا فيه تمكي

وخصائصه ومبادئه ومعوقات التمكين، أما المبحث الثاني تناولنا فيه دور المرأة في المجتمع وانقسم إلي واقع دور المرأة 

حق المرأة في العمل والمساوة.  في تنمية المجتمع، والتوجهات الدولية نحو تمكين المرأة، وسياسات الدولة الليبية لضمان

وأخيرا خاتمة البحث والتي احتوت على أهم النتائج والتوصيات اآلتية. عميلة تمكين المرأة هي احد أهم السياسات  في 

المجتمع، لما للمرأة من دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة، وأن دور المرأة في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية 

لسياسية، ال يتوفر أال  بالتعليم المناسب الذي يؤهلها للمشاركة في األعمال التي تتناسب مع طبيعتها. ضرورة تمكين وا

المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا ألجل المشاركة في عملية التنمية المستدامة بصورة فعالة في المجتمع.  وضع 

 التي تؤمن بضرورة العدالة والمساوة بين الرجل والمرأة فيما يخص قضايا المجتمعالخطط والبرامج لغرس القيم والمفاهيم 

 تنمية المجتمع. -الدور -المرأة  -التمكين الكلمات المفتاحية : 

 ABSTRACT :                                                                                                                               

An overview of the two topics of the research in my subject through the professor with the 

descriptive analytical approach, so thinking was made at the beginning of the research 

problem, its objectives, questions, concepts, terminology and the subject  Its objectives, 

characteristics, principles and obstacles to empowerment. As for the second topic, we dealt 

with the role of women in society and divided into the reality of the role of women in the 

development of society, international trends towards empowering women, and the Libyan 

state’s policies to ensure women’s right to work and equality, and finally the conclusion of the 

research, which contained the most important results and the following recommendations The 

process of empowering women is one of the most important policies in society because of the 

women’s effective role in achieving sustainable development, and that the role of women in 

the areas of economic, social and political development is only available with the appropriate 

education that qualifies them to participate in work that is commensurate with their nature. 

The necessity of empowering women socially, politically, economically and culturally in 

order to effectively participate in the sustainable development process in society, and to 

develop plans and programs to inculcate values and concepts that believe in the necessity of 

justice and equality between men and women with regard to the issues of the Assembly. 

Key words: empowerment - women - role - community development 

 المقدمة :  

أن المرأة تمثل نصف المجتمع فان دورها في تحقيق عمليات التنمية ال يقل أهمية عن دور الرجل، غيرر أن مشراركة المررأة  

لمجتمع بقدراتها وما يمكن أن تقوم به من ادوار ، فان لدور المرأة أهمية كبيرة فري يريا المجراالت في التنمية تتطلب وعي ا

 الحياتية ولديها كل الطاقات والقدرات مثلها مثل الرجل.

وبالتررالي حرمرران المجتمررع مررن هررذي الطاقررات يعتبررر أهرردار وتبررذير  لهرردي القرردرات، مررن ناحيررة أخررر  تبررذير لفررر  التنميررة  

 عية الشاملة .المجتم

والكل يعلم أن قضية المرأة وتمكينها في بناا وتنمية المجتمع أصبحت من المواضريع المهمرة والحيويرة التري تحارى باهتمرام  

 ( 67،  2006واقع الحياة المعاصرة، وال يستطع احد اليوم إن يجادل في أهمية دور المرأة في المجتمع :)ميسون: 

رها وتلتزم بواجباتها وتحر  على ممارسة حقوقها، أنهرا ترؤثر بشركل كبيرر فري حركرة الحيراة فالمرأة التي تدر ك حقيقة دو 

 في مجتمعها ثاتيراً بالغا يدفع إلى مزيد من التقدم والرقي ومالحقة الركب الحضاري على مستو  المجتمعات .

ن والمشراركة للمررأة، وضررورة إدماجهرا فري عليه فال بد من االبتعاد عن ثقافة العزل والتهميش والتميز وإرساا ثقافة التمكري

 مختلف مجاالت الحياة تحقيقا لمبدأ المساواة وعملية التنمية،  
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حيت أن مفهوم التمكين يشير إلى كل ما من يأنه إن يطور مشاركة المرأة وينمي قدراتها ووعيها ومعرفتهرا ومرن ترم تحقيرق 

واالجتماعية والسياسية، ويتيح لها كافة القدرات واإلمكانيرات التري تجعلهرا ذاتها على مختلف األصعدة السيكولوجية والمادية 

 (.88،  2006قادرة على السيطرة على ظروفها ووضعها واإلسهام الحر الواعي في بناا وتنمية المجتمع :)الشتاوي: 

 مشكلة البحث : 

اا المتقدمة أو النامية، فالمجتمعات الناميرة هري أصبحث عملية التنمية الهدف الذي تتطلع إليه كافه الشعوب والمجتمعات سو 

ايد المجتمعات حاجة لعملية التنمية، لوضع الحلول لكثيرر مرن المشركالت التري تعراني منهرا سرواا االجتماعيرة أو السياسرة أو 

مجتمرع أفضرل، االقتصادية، ولتحقيق هدا التقدم والنمو، فالبد من استثمار ما لديها من طاقات وإمكانيات مرن اجرل الوصرول ل

وذلك ال يتم إال من خالل تنمية مواردها البشرية، وباعتبار أن المرأة هي إحد  هدي الموارد وما لدورها من أهمية في تنميرة 

  .المجتمع، عليه فان تمكين المرأة والمشاركة قي القيام بدورها التنموي في المجتمع، يعتبر غاية في األهمية

رأة في المجتمعرات بشركل عرام والمجتمرع الليبري بشركل خرا  تعراني مرن عردم التمكرين بالشركل وبالرغم من دلك ال تزال الم 

 ( 123،  2004الكافي، وكذلك التهميش والقصور في امتالكها لحقوقها والمشاركة الفعالة في المجتمع: )الفريج: 

وبررين الواقررع الررذي تكمررن فيرره هرردي فقررد تبررين وجررود فجرروة بررين التشررريعات الخاصررة بمشرراركة وتمكررين المرررأة فرري المجتمررع،  

المشرراركة متررأثرا بالمعوقررات الثقافيررة واالجتماعيررة،  ودور التنشررئة والتصررورات الخاطئررة عررن دور المرررأة فرري المجتمررع: 

 ( 8،  2006)الجمعية األفريقية للعلوم:

 في تنمية المجتمع.  وهنا تكمن مشكلة البحث في األجاية على التساؤل األتي، ما مد  واقع تمكين المرأة ودورها

 أهمية البحث :  

 تكمن أهمية البحث في األتي :   

 كون تمكين المرأة جزا جوهري وأساسي في تنمية المجتمع والعمل على تعزيز مشاركة المرأة . – 1

حاجاتهرا  ضرورة توجيه االهتمام برالموارد البشررية والماديرة لرفرع مرن قردرات المررأة ومكانتهرا، بمرا يمكنهرا مرن إيرباع – 2

 وحل مشكالتها .

 ندرة البحوث التي تناولت فضية تمكين المرأة ودورها في تنمية المجتمع .  - 3

يركز البحث الراهن علرى موضروع مهرم، وهرو تمكرين المررأة اجتماعيرا واقتصراديا وسياسريا مرن خرالل أحرداث تغيررات  – 4

 همية دورها في تنمية المجتمع .  نوعية في التفافة السائدة القائمة على التمييز ضد المرأة وأ

اإليمرران برران  بنرراا المجتمررع المعرفرري الررذي تسررعى إليرره التنميررة ال يتحقررق، إال برروعي المرررأة برردورها وإعطائهررا حقوقهررا  – 5

 وإيراكها في مختلف القطاعات، وتمكينها لغرض مساهمتها في عملية التنمية.

 أهداف البحث : 

التوصل إلى جملة من األهداف، وذلك من أجل اإلجابة على التساوألت المنبثقة من مشكلة  حيث أن البحث العلمي البد له من

 البحث.

 عليه فان الباحثان حدد أهداف بحثهم في األتي : 

 التعرف على واقع التمكين االجتماعي واالقتصادي السياسي للمرأة . – 1

 إبراز وتقدير العمل غير المرئي للمرأة . – 2

 ر  للمرأة لتمكينها من دعم األنشطة التنموية المختلفة وتعزيز مشاركتها الفاعلة  في المجتمع  إتاحة الف – 3

 الوقوف على التحديات التي تعوق تمكين المرأة من القيام بدورها في تنمية المجتمع.  – 4

 منهج البحث :  

يخي، وألن هذا البحرث يسرعى إلرى توصريف واقرع اتبع  لبحث المنهج الوصفي التحليلي، الن مشكلة البحث تتطلب تتبعه التار

 تمكين المرأة ودورها في عملية التنمية والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها . 

فالمنهج هو األسلوب الذي يسلكه البحث لكي يجيب على األسئلة التي تثيرهرا مشركلة البحرث وموضروعه، ولرذا فران االعتمراد 

كونه يحقق هذا الغرض من خالل وصف الواقع وتحليله والوقروف علرى التحرديات واسرتنباط  على المنهج  الوصفي التحليلي

 (273،  2001الحلول المناسبة لها :) خاطر: 

 مصطلحات ومفاهيم البحث :  

إن تحديد المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة بموضروع البحرث أو متغيراتره تشركل أهميرة للبحرث مرن حيرث توضريح وجهرات 

لفة حول المصطلح ليتسنى على الباحث عرضها وتحليلها بما يخدم أهداف وتساؤالت البحرث وإزالرة أي لربس أو النار المخت

 غموض الذي يعلق بدهن القارئ، وعليه فان المصطلحات تتحدد  وفقا لما تتضمنه مشكلة البحث وهي: 

 التمكين:     – 1

بمسؤوليات أكير من خالل التدريب والثقة والدعم العاطفي، ولذا نر  هو العملية التي يتم فيها تمكين يخص ما ليتولي القيام 

أن التمكين هو  إن يصبح الفرد قادرا على أحدات تغيرات وتعزيز  ثقته بنفسه وتطوير قدراتره وإمكانياتره لكري يصربح قرادرأ 

أيركال التميرز وأال مسراواة برين  على إيباع حاجاته وحل مشكالته، وعليه فالتمكين عملية ديناميكية هدفها القضاا على جميع

 (7،  2012البشر :)بية: 
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 المرأة:  -2

المرررأة هرري كيرران أنسرراني مسررتقل تتمتررع بالقيمررة اإلنسررانية كاملررة مسرراوية للرجررل، ولهررا حقرروق وواجبررات متسرراوية فرري جميررع 

 ( 10،  1999مجاالت الحياة: )الجوهري: 

لذا فان تمكين المرأة يتضمن قدر ا من األهميرة ال يمكرن اإلغفرال عليره، باعتبراري عنصررا حيويرا ال يمكرن تجاهلره فري عمليرة 

التنمية، فتمكين المرأة هو القدرة على اتخاذ القرارات بحيث تصبح أكثر وعيرا وتقره  برالنفس التري تكسربها القروة وتمكنهرا مرن 

 (  59،  2012للمرأة:  مواجهة التحديات :)المجلس القومي

وعليه يعرفه نبوية  أنه العملية التري مرن خاللهرا يرتم مسراعدة اإلفرراد فري الرتحكم فري ظروفهرا وانجراز أهردافها، وحترى تكرون 

 (  33  2013قادرة على العمل لتنمية نفسها وتطويرها وزيادة مستو  معيشتها من خالل التركيز على نقاط القوة :)نبوية: 

احثران أن تمكرين المررأة هررو إزالرة جميرع العقبرات والعوائرق التري تعترررض طريقهرا ألجرل الحصرول علرى كامررل ولرذا يرر  الب

 حقوقها األساسية، وإتاحة الفر  لمشاركتها الفعالة في جميع جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

والتأثر  في محيطها، بما يناسب ظروفها الخاصة وظرروف فتمكين المرأة  هو حقها في االختيار واتخاذ القرارات في حياتها 

 (172،  2005مجتمعها المحلي، حيث يهدف منهج التمكين إلي تعزيز اعتماد النساا على أنفسهن: )عبد السالم: 

ا ويتضح مما سبق إن  تمكين المرأة ينطوي على تحسرين مكانتهرا والنهروض بالتنميرة المجتمعيرة وبنراا قردراتها وزيرادة وعيهر

 بدورها، لتصبح كائنا فعاال في المجتمع قادرا على إيباع حاجاته وحل مشكالته. 

 الدور:  – 3

يعرف بأنه جملة من األفعال والواجبات التي يتوقعها المجتمع من هيئاته وإفرادي من يشغلون أوضراعا اجتماعيرة فري مواقرف 

 (149،  1984معينة :)خاطر: 

وم بره يراغل مركرز اجتمراعي معرين، يحردد األنمراط السرلوكية التري يجرب أن ينتهجهرا  فالدور مصطلح للداللرة علرى سرلوك يقر

 (90،  2014اآلخرين للتفاعل معهم، واضعا في حسابه الحقوق وااللتزامات التي يفرضها عليه . :)غلبون: 

 التنمية االجتماعية :    – 4

وتقدم اجتماعي واقتصادي وثقافي  وسياسري للنراس  هي العمليات التي تبذل بقصد ووفق سياسة عامة ألحداث تطور موجب 

 (10،  1999وبيئاتهم،  وذلك باالعتماد على الجهود الحكومية واألهلية المنسقة: )الجوهري: 

فالتنميرة تحقررق زيررادة سررعة تراكميررة ودائمررة عبررر فتررة مررن الررزمن، فهري تشررتمل علررى النمررو وعلرى التغيررر، والتغيررر برردوري 

 (  89،  1998و اقتصادي: )حسن: اجتماعي وثقافي كما ه

إذا التنمية ال تعنى بجانب واحد فقط، وإنها تحيط بكل جوانرب الحيراة علرى اخرتالف صرورها وأيركالها. ولرذا نرر  إن التنميرة 

االجتماعية مفهوم دو مدلول ثقافي اجتماعي واقتصادي وسياسي وأداري، وهو ال يرتبط بقطاع في المجتمرع دون أخرر، كمرا 

 ( 8،  2010إلى عملية مجتمعية متكاملة ومتفاعلة: )رياد:  انه يشير

وعليه فان تنمية المجتمع، هي التحريك العلمي المخطط لمجموعة من العمليات االجتماعية واالقتصادية، من خالل أيدلوجية 

إليهرا: )الجروهري:  معينة لتحقيق التغير المستهدف من اجل االنتقال من حالة غير مرغوب فيها إلي حالرة مرغروب الوصرول 

1999  ،284) 

 الدراسات السابقة : 

 (  بعنوان مساهمة المرأة الليبية في النشاط االقتصادي 1999دراسة خديجة عبد الكريم ) – 1

هدفت هدي الدراسة إلى إسهام المرأة الليبية العاملة في النشاط االقتصادي في مدينة بنغازي ومعرفة أسباب انخفاض مشاركة 

امرررأة،  300لليبيررة العاملررة والرردوافع األساسررية الترري تشررجع المرررأة ودخولهررا ميررادين العمررل، وبلغررت حجررم العينررة المرررأة ا

واستخدمت المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها ارتفاع نسبة إسهام المرأة فري ميردان العمرل، وخاصرة 

 . في األنشطة االقتصادية وعالقتها بالمستو  التعليمي 

 ( بعنوان المحددات الثقافية واالجتماعية للمشاركة في مواقع العمل .2001دراسة نادية حليم ) – 2

هدفت الدراسة إلي الكشف عن المحددات والعوامل التفافية واالجتماعية المؤثرة فري مشراركة المررأة فري مواقرع العمرل، وقرد 

اركتها فري المجتمرع، وتوصرلت الدراسرة  إلرى خفرض مشراركة  استعرضت الدراسة موقف الدستور والقوانين من المرأة ومش

المرأة في مجاالت العمل المختلفة، وكذلك إلي وجود معوقات تحد من مشاركة المرأة في المجتمع، وتمثلت في انتشار األمية 

 والجهل بالحقوق التشريعية للمرأة وسيطرة التمييز القائم على النوع .

 .بعنوان المرأة المصرية والوضع الراهن والمامؤل (  2001دراسة على ماهر ) – 3

هدفت الدراسة إلى التعرف عن واقع مشاركة المرأة فري األنشرطة التنمويرة فري مختلرف المجراالت واهتمرت بردور المررأة فري 

 التنمية، وحددت األدوار االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمرة .

لعوامرل التري تعيرق المررأة فري المشراركة فري األنشرطة  التنمويرة، منهرا معوقرات وتوصلت الدراسرة النترائج اآلتيرة، وهري أن ا

 يخصية ومعوقات أسرية ومعوقات اجتماعية مثل الفهم الخاطئ لموفق الدين من عمل المرأة . 

  (  بعنوان تمكين المرأة ودورها في عملية التنمية2004دراسة نشو  توفيق )– 4

هدفت هردي الدراسرة إلرى التعررف علرى أبعراد التمكرين الكيفري والمهنري واالقتصرادي واالجتمراعي للمررأة العاملرة فري القطراع 

الرسمي، والتعرف على العالقة بين المتغيرات كالدخل وسنوات الخبرة، وتوصلت هدي الدراسة إلرى نترائج مفادهرا إن المررأة 
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اض واالرتفاع داخل كل مؤير على  مستو  اتخاذ القررارات والمشراركة فري صرنع العاملة حققت نسبا تتراوح ما بين االنخف

 القرارات، أما المستو  االقتصادي لم يتحقق للمرأة العاملة.   

 ( بعنوان تمكين المرأة من اجل التنمية االجتماعية 2012دراسة رحمان سلطان ) – 5

فري تمكرين المررأة وهري منامرة دوليرة ، وترم قيراس  تمكرين   Shlvl mahliهدفت الدراسة إلي معرفة مد  مسراهمة جمعيرة 

 المرأة على ثالثة عوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية . 

وتوصلت الدراسة إلى إنها أسهمت ايجابيا في العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصرادية فري تمكرين المررأة مرن خرالل تروفير 

 ويبة األميات.من األميات  350فر  عمل ألكتر من 

 المبحث األول : تمكين المرآة في المجتمع

 أوال : ماهية تمكين المرآة  

أصبح تمكين المرأة من المفاهيم الشائعة وخاصة في مجال التنمية، إذ أخذا مفهوماً جوهرياً في مناقشة السياسات والمشراركة 

ياً ال يمكن تجاهله في عملية التنمية، وعليه فالتمكين يعني المجتمعية وفي المؤتمرات الدولية والمحلية، باعتباري عنصراً حيو

العمل االجتماعي مع الجماعات المقهورة المضرطهدة لتخطري ومواجهرة التغلرب علرى العقبرات وأوجره التمرايز التري تقلرل مرن 

ج المررأة فري ( وأيضرا تتحردد ماهيرة تمكرين المررأة فري عمليرة دمر2005أوضاعها وتسلب حقوقها: )المجلرس القرومي للمررأة: 

العمليات االجتماعيرة واالقتصرادية والسياسرية وغيرهرا لتصربح عضرواً فعراالً فري المجتمرع، ولريس هردفها التمييرز والفصرل: ) 

sahay :1998 ،19) 

وماهية التمكين هي إستراتيجية تزيد من قدرة المرأة علرى التعامرل مرع العوائرق المتعلقرة بالمشركالت وتنمري دورهرا وقردرتها 

اذ القرررارات المتعلقررة بحياتهررا، مررا يضررفى قرروة علررى المرررأة وقرردرة التحليررل والتررأثير مررا يجعالهررا موضررع  لالحترررام علررى اتخرر

 واإلدراك لقيمتها سواا في حياتها الخاصة أو في المجتمع.

يرر متاحرة لهرم ولذا فالتمكين هو زيادة قدرة النساا في صنع خيارات إستراتيجية في حياتهم في مجال كانت فيه هذي القدرة  غ

 (.kabeer:2015سابقا: )

كما أيار في هذا الصدد صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمررأة، بران تمكرين المررتة يرتم مرن خرالل تروفير أكبرر فرر  للمررأة  

للحصول على المروارد والرتحكم فري المجتمرع، أي مشراركتها  فري صرنع القررارات والسياسرات المتعلقرة بحياتهرا تحقيقراً لمبردأ 

 (.290،  2000لمساواة بين الرجل والمرتة :)صندوق األمم المتحدة اإلنمائي: ا

وهذا يؤكد لنا بان تمكين  هو حق المرأة في االختيار وصنع القرار في حياتها والتأثير في محيطها، بما يتناسرب مرع ظروفهرا 

 الصعوبات.وظروف مجتمعها بهدف تعزيز قدرتها ومهاراتها واعتمادها على نفسها في مواجهة 

 ثانياً: أنواع التمكين

بما أن التمكين من أكثر المفاهيم اعترافاً بحق المرأة واحد العناصر المهمة  في تنمية المجتمع، فهو يهردف للقضراا علرى كرل 

 مااهر التميز، ورغم االختالف بين العديد من المجاالت فري إسرتراتيجية تمكرين المررأة، إال أنهرا تسرعى ألجرل تحقيرق القردرة

واالختيار والمشاركة دون تمييز عن األخر، ولذا نالحظ أن تمكرين المررأة يشرمل جميرع نرواحي الحيراة والرذي يمكرن تقسريمها 

 إلي ما يلي: 

 التمكين االقتصادي. -1

التمكين االقتصادي للمرتة هو معالجة الجوانب االقتصرادية  فري حيراة  المررتة مرن أجرل الرتحكم فري تناريم حياتهرا ومسراعدتها 

نيل وظيفة أو فرصرة عمرل تتناسرب مرع مؤهالتهرا وقردرتها المهنيرة وتأهيلهرا لسروق العمرل مرن خرالل التحاقهرا بردورات  على

تدريبية مجانية، ما ينقلها مرن مركرز اقتصرادي أدنري إلري مركرز اقتصرادي  اعلرئ، ممرا يمنحهرا االسرتقاللية وحقهرا فري اتخراذ 

التأثير على المتغيرات االجتماعية، مما خلق وضع اقتصادياً أكثرر عردالً القرارات االقتصادية، وضبط سير حياتها من خالل 

 ( 2010وإنصافا على المستو  المحلى والعالمي :)أيوب: 

 التمكين السياسي  -2

فالتمكين السياسي عملية جعل المرأة مالكه للقوة واإلمكانات والقردرات لتصرل إلري مراكرز صرنع القررار أو وضرع السياسرات 

 (  79، 2009فعاالً في التنمية: )بلول: لتكون عنصراً 

كما أن هناك العديد من المؤتمرات التي حثت على إعطاا المررأة حقوقهرا بردون تميرز مرن الناحيرة السياسرية ودعرم المشراركة 

السياسية للمرأة وزيرادة تفعيرل دورهرا فري المؤسسرات والمنامرات المجتمعيرة، ليرتم مرن خاللهرا تحقيرق حكومرة مسرؤولة ذات 

 (ahmad :201 ،39  3يفافية وتنمية مستدامة في جميع المجاالت: )

ومما تقدم فإن تمكين المرأة سياسياً مرتبطا بتحقيق المرأة لذاتها وتعزيز قدرتها في المشاركة السياسية وصرنع القررار لتكرون 

 قادرة على تغيير واقعها وتنمية مجتمعها.

 التمكين االجتماعي. -3

عوامل وهى زيادة نسبة مشاركة المرتة في القضرايا المجتمعيرة، مرع تأكيرد علرى دورهرا فري تكروين هو الذي يرتكز على عدة 

القيم االيجابية على مستو  األسرة والمجتمع، وإيجاد المزيد مرن العالقرات المتنوعرة برين منامرات المررأة الوطنيرة والعربيرة 

ييز ضد المرأة والعمل على توفير الخدمات التي من يرانها والتنسيق بينها والرفع من مستو  الوعي للقضاا على إيكال التم

 ( 170،  2006: :)فحجان  تساعد على إحداث التوازن في مسؤوليات المرتة ودورها التنموي
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 التمكين القانوني للمرأة . -4

هرا وواجباتهرا ويقصد برالتمكين القرانوني هرو تعرديل التشرريعات والقروانين التري تحرد مرن مشراركة المررتة ومرد  وعيهرا بحقوق

ومسرؤولياتها القانونيررة، وذلرك مررن خرالل المشرراركة فري صررنع القررار والمشرراركة فري السياسررات المختلفرة ممررا يمنحهرا أهميررة 

ومكانة تمكنيها من تعزيز دورهرا الفعرال فري التنميرة واالسرتفادة مرن إمكانياتهرا وخبراتهرا، وهرذا يؤكرد علرى أن القرانون يكفرل 

ال يجروز القربض عليهرا أو حجزهرا إال وفقرا ألحكرام، وال يجروز تعررض المررأة للتعرذيب والمعاملرة للمرأة الحرية الشخصية ف

 (.1971من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة:  26المحاطة بالكرامة: )المادة 

علرى صرورة متكافئرة  ومن هنا يمكننا القول إن تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وقانونيا يتيح لها الفرصة للحصول

 مع الرجل تمكنها من بناا كيانها االجتماعي والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

 ثالثاً: أهداف التمكين 

يهدف التمكين في هذا البحث إلري إكسراب المررأة القردرة علرى اكتشراف ذاتهرا ومهاراتهرا ألجرل الوصرول لحيراة أفضرل تحقيقرا 

( إلري Merbertالخيرارات المتاحرة وتحسرين الفرر ، وتعزيزهرا لرد  المررأة، حيرث أيرار)للتنمية المجتمعية، وأيضرا زيرادة 

 (. التمكين تتمثل في:hemter:1980تحديد أهداف لعملية :)

 العمل من أجل السيطرة  على يئون الحياة. -

 عملية  التمكين تزيد من ثقة اإلفراد. -

 ألحداث التغيير.جعل األفراد يستخدمون قدراتهم المكثفة للعمل مع اآلخرين  -

 خلق سياق تنموي للمشاركة والتفاعل والقدرة على التصرف في األمور الحياتية. -

 عملية التمكين تحقق العدالة وتحارب التمييز. -

 زيادة وعى األخر بأهمية دور المرتة. -

 (.258،  2009اإلحساس بالمسؤولية والقدرة على التأثير:)السروجي:  -

 رابعاً: مبادئ التمكين 

 مبدأ المشاركة.   -1

فتعد المشاركة من أهم المبادئ التي تتناسب مع تمكين المرأة حيث تتمثل في إحساس المرأة ووعيهرا بالمشركالت ومشراركتها 

 وقدراتها ومهاراتها على حلها.

اتخراذ القررارات  بذلك يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تعني قيام المجتمع بتقدير احتياجاته ومواجهه مشكالته من خرالل

 ( 192،  1997النابعة من أفرادي سواا كانوا رجاالً أو نساا دون تمييز  :)عبد اللطيف: 

 وبهذا تصبح المشاركة ليس حكراً على أحد دون األخر، إنما حقاً لجميع إفراد المجتمع.

 مبدأ االعتماد على الذات. -2

ة ودفع السلوك وتحقيق الحاجات النفسية فاالعتماد على الرذات هري إن االعتماد على الذات له دوراً بارزاً في تكامل الشخصي

 قدرة المرتة على تنمية  قدراتها الشخصية، إليباع حاجاتها وحل مشكالتها.

ومن هذا المنطق فإن الناس يدخلون إلي األعمال التي يرون أنها تعبرر عرن مفهرومهم لردواتهم ويخترارون المهنرة التري يررو  

 (88  2006الشتاوي: أنها تحقق ذاتهم :)

 مبدأ العدالة المجتمعية. -3

إن التمكين يسعى إلري إحرداث تغيرر حرول تهمريش المررأة وتحقيرق المسراواة والعدالرة برين األفرراد بمبردأ المسراواة برين الرجرل 

رامكم عنرد   والمرأة دون تحيز لقوله تعالي "يأيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم يرعوبا وقبائرل لتعرارفوا إن إكر

( فاهلل سبحانه وتعالى يناد  بالعدالة والمساواة بين المرأة والرجل كونها 13اتقاكم إن   عليم خبير: )سورة الحجرات اآلية: 

 الزوجة واألم واالبنة فينبغي احترامها.

 مبدأ المسؤولية. -4

الشرعور بالواجرب االجتمراعي والقردرة علرى تحملره  فالمسؤولية تعني "مسؤولية الفرد الذاتية إمام نفسه" وإمام الجماعة وهرى

 (.229،  1984والقيام به: )زهران: 

فالمسؤولية ضرورة اجتماعية وأداة فعالة لتصحيح األداا والمطالبة بالحقوق والواجبات، حيرث  ال واجرب إال باإلضرافة إلري 

 (.823، 1986األتزام والمسؤولية :)الموسوعة الفلسفية العربية:   

 ً  معوقات التمكين -:خامسا

 انخفاض المستو  التعليمي والثقافي .  -1

يعتبر انخفاض المستو  التعليمي للمررتة مرن أخطرر المشراكل التري تواجره عمليره التنميرة، وتمثرل عائقراً أمرام تطورهرا، فكلمرا 

الثقرافي الرذي يرر  ارتفعت نسبة األمية بين النساا، كلما ازدادت خطورة على مسرتقبل األجيرال، وهرذا يرجرع إلري المروروث 

 بعدم ضرورة تعليم المرتة.
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 القيم والعادات االجتماعية. -2

تمثل القيم والعادات والتقاليد دوراً أساسيا في تحسين مركز المرتة وتفضيل الرجل على المرأة، وتبعية الرجل واالعتقراد بران 

ط من قدرها ويقلل مرن قيمتهرا، الن المجتمرع الزال مكان المرتة البيت، وعدم إقرار العادات والتقاليد بتوظيف المرتة، هذا يح

ينار بعين الشك على قدرة مشاركة المرتة، وهذا يرجع للفهم الخاطئ للشريعة، والتي تعطى مكانة للرجل أكبرر مرن المررتة، 

 مما يفقدها ثقتها بنفسها ويجعلها تستسلم للعادات والتقاليد.

 عدم المساواة بين الرجل والمرتة. -3

تفاوتا كبير بين الرجل والمرتة وارتفاع معدالت األمية لد  النساا على الرجرال، وهرذا يرجرع إلري إن القريم االجتماعيرة هناك 

 منافية للحقوق اإلنسانية، مما يقف ضد تحقيق المرتة لدورها في تنمية المجتمع.

 الموروثات التفافية. -4

اي المرتة بأنها غير قادرة على ممارسة القيادة وبأنها أقل مهارة والتي تتمثل في التصورات الذي تنعكس على تفكير الناس تج

 ( 70،  2003وقدرة من الرجل، وإنها يجب أن ال تتعد  أدوارها إال في التربية واألمور المنزلية :)الساعدي: 

 سيادة التميز ضد المرأة. -5

ه ال تزال هنراك تمرايزا كبيررا برين الرجرل والمررتة، على الرغم من اإلعالن على المساواة القانونية بين الرجل والمرتة، إال ان

والذي يأتي من الحكم القبلي الذي ير  بعردم تروافر القردرات الالزمرة لرد  المررتة لكري تحترل منصرباً إداريراً أو سياسرياً معينرا 

 ( .251،  2003:)كاظم: 

 المبحث الثاني: دور المرأة في المجتمع

 تمعأوال: واقع دور المرآة في تنمية المج

بما أن التنمية نتاج أردي يرتقي بالفرد إلي مستو  التحضر الذي تعتمد فيه على قيمة المعرفة والتعليم برين األنرا واألخرر بمرا 

 يؤكد ذات المجتمع وأعرافه ومعتقداته.

ي السابق فالتنمية تنطوي على توظيف جهود الكل  لصالح المجتمع، خاصة تلك القطاعات والفئات االجتماعية التي حرمت ف

 (.65،  2006من فر  النمو والتقدم :)بدو : 

وعليره فررإن التنميرة تمثررل مطلبراً ملحرراً وأساسرياً لكررل المجتمعرات المعاصرررة، وذلرك لمررا تنطروي عليرره مرن مضررامين اجتماعيررة 

ة االجتماعيرة التري واقتصادية وسياسية وثقافية هامة، فالتنمية ال تعني إيباع الحاجات األساسية لألفراد فحسب، وإنما الرعاي

تعمررل علررى اكتمررال يخصررية الفرررد ثقافيرراً وروحيرراً، كمررا تشررمل القرردرة علررى االبتكررار ونوعيررة الحيرراة وحقرروق اإلنسرران :)عبررد 

 (.9،  2010اللطيف: 

وبمررا أن التنميررة نترراج اتصررالي بنررائي ومكررون عالئقرري يجعررل الفرررد يسررتوعب األخررر، فهرري ترتكررز فرري منطلقاتهررا علررى حشررد 

البشرية الموجودة في المجتمع دون تمييز بين النساا والرجال، ما يجعل االهتمام بالمرتة ودورها في تنمية المجتمرع الطاقات 

 جزااً أساسيا في عملية التنمية.

ولذا فإن النساا يشكلن نصف المجتمع، وبالترالي نصرف طاقتره اإلنتاجيرة، فقرد أصربح لزامراً أن يسرهمن فري العمليرة التنمويرة  

المساواة مع الرجال، ما جعل تقدم أي مجتمع مرتبط ارتباطا وثيقاً بمرد  تقردم النسراا وقردرتهن علرى المشراركة فري  على قدم

 (.21،  1997التنمية االقتصادية واالجتماعية، وقضاا هذا المجتمع على كافة إيكال التمييز:)حمود:

د أن ننارر إليره فري إطرار التنميرة بكرل إبعادهرا االجتماعيرة وعليه فحين ننار إلي الدور الذي تقوم بره المررأة فري التنميرة، البر

واالقتصادية  والسياسية والثقافية، وفي إطار التنمية القائمة على التغيير والتجديد الحضاري، ومرن هرذا المنطرق يتحردد واقرع 

 دور التنمية  في اآلتي: 

 واقع مشاركة المرتة في النشاط االقتصادي. -1

عملية تحسين وتنايم واستغالل الموارد اإلنتاجية، سواا المادية أو البشرية بهدف زيادة اإلنتراج الكلرى إن التنمية االقتصادية 

من السلع والخدمات بمعدل أسرع من معدل الزيرادة فري السركان بهردف زيرادة متوسرط الردخل الحقيقري للفررد :)عبرد اللطيرف: 

2010  ،28.) 

وهى حجر الزاوية في التنمية، وبدونها تصبح برامج التنميرة ال جردو  منهرا، ألن وعليه فالتنمية االقتصادية هي نتاج للتقدم، 

عملية تنمية المجتمع تعتمد أساسا على تحسين الكفايرة اإلنتاجيرة، والتري بردونها السرتطيع تقرديم الخردمات التعليميرة والصرحية 

 واالجتماعية الالزمة للرفع من مستو  المعيشي لألفراد.

المرتة االقتصادية من خالل اإلعمال واألنشطة التي تؤديها، سواا في المنزل أو خارجة إلي جانرب كثيرر  ولذا تتمثل مشاركة

 من األعمال التي تعتبر مساندة للرجل ولاروف عمله.

قرد وعليه يختلف إقبال المرأة على العمل أو الرغبة فيه وفقا لبعض االعتبارات االجتماعية والثقافية، فالمرتة غيرر المتزوجرة 

تقبل أعماالً ألتقبلها المرتة المتزوجة أو ال يسمح لها اجتماعياً أن  تمارسها إلي جانب الوضرع الطبقري قرد يلعرب دوراً أساسريا 

، 1998في قبول العمل أو رفضه، وعلى الرغم من ذلك، فقد أكدت الدراسرات إخرال  المررتة فري مجراالت العمرل :)هرالل: 

.)  
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 شاط االجتماعي:واقع  مشاركة المرتة في الن -2

بما أن النشاط االجتماعي هو  أسلوب حرديث للعمرل االجتمراعي يقروم علرى إحرداث تغييرر حضراري فري التفكيرر والعمرل عرن 

طريق إثارة الوعى بالبيئة المحيطة التي يعيش فيها الفرد، فالمرتة تلعرب دوراً رئيسرا فري تنميرة المروارد البشررية. فرالاروف 

الجو العرائلي ومسرتو   األسررة االقتصرادي واالجتمراعي والثقرافي يلعرب دوراً أساسريا فري الرفرع مرن العائلية ومد  استقرار 

 (.2، 1996مشاركة المرتة في تحقيق التنمية :)الغريب:  

والتغيرات االجتماعية والسلوكية التي تزيد من قردرة المجتمرع علرى االسرتفادة مرن طاقاتهرا البشررية وتنميتهرا، ممرا يمكرن مرن 

 ة طاقات أبنائه وتنمية الوعي الفكري والثقافي لديهم وتوعيتهم دينياً وسياسياً وترسيخ فيهم القيم والعادات.تنمي

ولذا فإن دور المرتة ال ينحصر في ذلك فقط، وإنما لها أدوار أخر  تتمثل فري الخردمات االجتماعيرة، كالوحردات االجتماعيرة 

الصحية، ومنشأة الخدمات الثقافية المتمثلة في وسرائل اإلعرالم والمكتبرات  ودور الحضانة ومكاتب التوجيه ومراكز الخدمات

 واألندية.   

 واقع مشاركة المرتة في النشاط السياسي:  -3

يشرتمل واقرع مشراركة المرررتة سياسريا علرى عالقرات تكمررن فيهرا عناصرر القرروة الداعمرة لرقدارة التري تعنرري قردرة المررتة علررى 

عليه مسؤولية مبنية على وعى وإدراك ما يجعل المرتة كائناً موضوعياً فري سرلوكه وفعلره،  التصميم ألداا عمل معين يترتب

فالوعي االجتماعي يكون نتيجة لعالقة منطقية بين األنا واألخر وما يحدث بينهما من تفاهم ونضج حول االيتراك في مركرز 

قة برين الرذات والموضروع هرو مرن خصرائص اإلنسران الحدث، فاتخاذ القرار يتطلب وعى للنتائج المرتبة عليه، فالوعي كعال

 (.846،  1986وحدي :)الموسوعة الفلسفية العربية: 

انطالقا من أن المصالح االجتماعية مشتركة  بين األفراد ألنه ال يمكن تصور فرد بردون األخرر، وهرذا ال يكرون إال برالوعي، 

المرتة والرجل( بدل مجتمع األنا. وعليه فالتنمية السياسية تكون ونعنى بذلك أن التنمية السياسية هي التي تخلق مجتمع نحن )

 نتيجة لفعل المشاركة، ما يعطى للمرأة أهمية وقيمة .

لذا فإن المشاركة عنصررا ضررورياً ومهمراً فري اتخراذ القررار بحيرث تتريح للمررتة الحريرة فري المشراركة فري أي أمرر يخصرها 

مع فال ينوب عنها احد في تقرير مصيرها وفري ممارسرة حريتهرا وفقرا لقردراتها وتجعلها تدرك أهميتها كعضو فعال في المجت

ومؤهالتهررا، فمشرراركة المرررتة فرري النشرراط السياسرري يعتبررر أحررد أهررم مؤيرررات الرردول الحديثررة، لررذلك نررر  الكررم الهائررل مررن 

لتري تردعو لرذلك، الواليرات األمريكيرة التوصيات من الهيئات الدولية، ومنها في المقام األول األمم المتحدة كأحد أهم الهيئات ا

 sundstovm, Paxto% فري كرل المناصرب المنتخبرة:)30وغيرها، فهي تسعى لتحقيق الحد األدنى من تمثيل النسراا وهرو 

Wang staffan, :2015.) 

فرة األنشرطة، فضرال وبالتالي فإن التنمية السياسية ترتبط بتحقيق المرتة لذاتها وتعزيز قدراتها على المشراركة السياسرية فري كا

 عن إيصالها لمواقع اتخاذ القرارات في البرلمان، ما يجعلها قادرة على إحداث التغيير في واقعها والمجتمع بأكمله.

 ثانيا: التوجهات الدولية  نحو تمكين المرآة 

والمنامات الدولية، كمرا ترم ذكرهرا فري قد يصبح تمكين المرتة والمساواة بينها وبين الرجل محوراً أساسياً للعديد من الهيئات 

العديررد مررن المواثيررق والعهررود والمحافررل الدوليررة، فبالتررالي برررزت االتجاهررات الدوليررة الترري تحررت علررى تمكررين المرررتة فرري 

 المجتمعات، من خالل تلك المؤتمرات والعهود والمواثيق الدولية التي كان أبرزها.

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. -1

م( أن إحد  غايات األمرم المتحردة تكمرن فري تعزيرز احتررام حقروق اإلنسران وحرياتره 1945ثاق األمم المتحدة عام )إعالن مي

األساسية للمجتمع دون تمييز، فمن خالل العمل الذي قام به بهاليانور  ورينية، عملت الدول على تحديد وثيقرة واحردة، تشرمل 

ع، فهي تؤكرد مبردأ المسراواة برين النراس سرواا كرانوا رجراال أم نسرااا :)يلرول على الحقوق والحريات األساسية المكفولة للجمي

:2009.) 

 المؤتمر العالمي للمرأة -2

كرران المررؤتمر العررالمي للمرررتة أهررم المررؤتمرات الترري تناولررت جميررع قضررايا المرررتة وأهمهررا التمكررين، فكرران هنرراك العديررد مررن 

م(. حيث أوجدت بعض المفاهيم والمصرطلحات التري 1995في عام)المؤتمرات في سنوات مختلفة، وكان أهمها مؤتمر بكين 

 (. 2006تحمل مفاهيم تنموية هامة بالنسبة للمرتة وأبرزها منهج التمكين :)ميسون: 

 المؤتمر الدولي للسكان والتنمية -3

لها وتحسرين م( حيرث تنراول فري محرور الكرامرة قضرية تمكرين المررتة واسرتقال1994وتم هذا المؤتمر في مدينرة القراهرة عرام)

وضعها في يتى المجاالت، منها السياسي واالجتماعي والصحي واالقتصادي التي تشكل غايرة مهمرة فري الرذات، فنارر هرذا 

 المؤتمر إلي المساواة بين الرجل والمرتة كمطلب للتنمية المستدامة ووسيلة  للقضاا على التميز الفقر.

 رأة.اتفاقية القضاا على جميع إيكال التمييز ضد الم -4

م( مرن قبرل الجمعيرة العامرة 1979تعتبر اتفاقية القضاا على جميع أيكال التمييز ضد المرأة معاهدة دولية اعتمردت فري عرام)

لألمم المتحدة، وتم التصديق عليها، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساا، وجاات هذي االتفاقية من خرالل رؤيرة المجتمرع 

ا  بما تستطيع من خالله ضمان كامل حقوقها،فعملت لجنرة حقروق اإلنسران التابعرة لألمرم الدولي، بان المرتة تحتاج صك خ

المتحدة بإضافة اتفاقية كاملة تضم عردداً كبيرراً مرن حقروق المررأة، وضررورة اتخراذ التردابير الالزمرة لتحقيرق مشراركة فاعلرة 

 للمرأة في يتى مراكز صنع القرار. 
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 ان حق المرآة في العمل والمساواة ثالثا : سياسات الدولة الليبية لضم

تعتبر سياسات الدولة الليبية إلي حرد كبيرر تشرجيع للمررأة علرى التمكرين والعمرل وإبرراز دورهرا التنمروي فري المجتمرع. ووفقراً 

م، اتخذت الدولة التدابير 2011م، واإلعالن الدستوري عام 1969م، واإلعالن الدستوري لسنة 1952للدستور الصادر سنة 

والتشريعات التنفيذية للقضاا على التمييز ضد المرتة في كل الميادين، وكفلت لها فر  الحصول على حقوقها. ونرذكر منهرا 

 اآلتي.

جاات في المواد الدستورية سالفة الذكر أن المواطنرون جميعراً سرواا أمرام القرانون وأن العمرل حرق وواجرب ويررف لكرل   -1

 مواطن.

الحق في التمتع بنفس فر  التوظيف بتوفير مسوغات التعيين التري يرنص عليهرا قرانون العمرل، وفري هرذا ال يوجرد فررق   -2

 بين الرجل والمرتة.

 تعزيز الوضع القانوني للمرتة بوضع التشريعات القانونية التي تكفل الحق والمساواة في العمل.  -3

دوليرة التري تقررر المبرادي  والسياسرات المختلفرة لمشراركة المررأة وضرمان انضمام ليبيا إلي جميع المواثيق والمعاهدات ال  -4

 حقوقها.

ال يوجد تمييز بين المرتة والرجل في األجر، بما في ذلك االسرتحقاقات والحرق فري المسراواة فيمرا يتعلرق بالعمرل المتعرادل   -5

 (54،  2016القيمة :)كازوز: 

 خاتمة : 

جتمعررات، وكيفيررة إدراك دورهررا فرري  تنميررة المجتمررع، والمشرراركة فرري مجاالتهررا بمررا إن قضررية تمكررين المرررأة يررغلت كررل الم

المختلفررة، ومررن هرردا المنطلررق اتضررحا لنررا إن هنرراك عالقررة قويررة بررين تمكررين المرررأة ومشرراركتها االجتماعيررة واالقتصررادية 

رة  التهميش والتميز  وإرساا والسياسية، وما تحتوي عليه من متغيرات مؤثرة تّسهم في إزالة اللبس والغموض واستبدال نا

 ثقافة المشاركة ومبدأ  المساوة.  وعليه توصل البحث لجملة من النتائج والتوصيات اآلتية.

 أوال: النتائج    

عملية تمكين المرأة هي احد أهم السياسات التي يجب أن تتبع، لما للمرأة من دور فعال في تحقيق التنميرة المسرتدامة فري  – 1

 المجتمع . 

 وجود فرق كبير بين حجم مشاركة المرأة مقارنة بالرجل، خاصة في المجال السياسي. – 2

أكد البحث بان دور المرأة في مجراالت التنميرة االقتصرادية واالجتماعيرة والسياسرية ال يتروفر إال برالتعليم المناسرب الرذي  – 3

 يؤهلها للمشاركة في األعمال التي تتناسب مع طبيعتها .

البحث تبين لنا بران بعضرا مرن العرادات والتقاليرد واألعرراف االجتماعيرة تعيرق المررأة فري تمكينهرا ومشراركتها  من خالل – 4

 للقيام بدورها في تنمية المجتمع  .

 الدين اإلسالمي يعكس واقع المرأة بعدم تهميشها ويناد  بمساواتها بالرجل في الحقوق والمسؤوليات .  – 5

 ثانيا: التوصيات  

رة تمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا ألجرل المشراركة فري عمليرة التنميرة المسرتدامة بصرورة فعالرة ضرو – 1

 في المجتمع .

وضع الخطط والبرامج لغرس القيم والمفاهيم التري ترؤمن بضررورة العدالرة والمسراواة برين الرجرل والمررأة فيمرا يخرص  – 2

 قضايا المجمع .

 ت ومواهب المرأة وإتاحة الفر  لها للتعبير عن ذاتها وكيانها.االهتمام بقدرا - 3

 إعطاا المرأة حقها كامال كما جاا في القران الكريم .  - 4

 تفعيل دور وسائل اإلعالم لما لها من أهمية في دعم مكانه المرتة ودورها الفعال في المجتمع. – 5

 المراجع:

 اوأل: المراجع العربية  

االجتمراعي فري محريط الخدمرة االجتماعيرة،  اإلسركندرية، المكتبرة  الجامعيرة،  البحرث (،2001أحمد مصرطفي خراطر،)  -1

 23. 

 .7(، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتمكين المرأة االقتصادي، جامعة  درباج، الجزائر،  2012إيمان بيه، ) -2

(، االجتماعية للمشاريع المتناهية الصغر  وتأثيرها على  النسراا فري الريرف السروري، رسرالة 2010أيوب، الجدو ،) -3

 دكتوارة، جامعة الدول العربية، القاهرة.  

  846-823(، بيروت، معهد اإلنماا العربي، المجلد األول،   1986الموسوعة الفلسفية العربية،) -4

امج الحد من الفقر، دليل مرجعي لبرنامج التنمية، مركز البحوث الزراعيرة، القراهرة ، (، سياسات وبر2006الشتاو ،) -5

 88. 

(، مشررروع ازدهررار النسرراا التنمرروي وعالقترره بتمكررين المرررتة   األردنيررة، دراسررة تقويميررة، مجلررة 2005الخرراروف ،) -6

 ،  38دراسات العلوم اإلنسانية الجامعية األردنية، األردن، المجلد 

 .123(، المرتة  الكويتية وحقها في المشاركة السياسية للمرتة العربية،  2004الفريج، ) -7

 .59(، المرتة  في مصر، القاهرة،  2012المجلس القومي للمرتة، ) -8
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(، المجتمع المرئري وإيركالية التحرول الرديمقراطي، مركرز الوثرائق والدراسرات اإلنسرانية، قطرر، 2014برهان غلبون،) -10

 90. 

 .79،  2(، التمكين السياسي للمرتة  العربية، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد2009بلول، ) -11

 .229،    5، علم الكتب، ط(، علم النفس االجتماعي، القاهرة1984حامد عبد السالم زهران، ) -12

(، مسرراهمة المرررتة الليبيررة فرري النشرراط االقتصررادي، رسررالة دكترروراة، جامعررة قنرراة السررويس، 1994خديجررة عبررد الكررريم،) -13

 مصر.

 .2(، التقويم والقياس النفسي والتربوي، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية ،  1996رمزية الغريب،) -14
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 .172(، المنامات األهلية الصغيرة العاملة في مجال المرتة، دار العين، القاهرة،  2005سهام عبد السالم، ) -16
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 تصور مهني للممارسة العامة  في الخدمة االجتماعية للتعامل مع العنف ضد المرأة

 د. خديجة مسعود أبوحمارى

 أستاذ مساعد_ كلية اآلداب جامعة الزيتونة ) قسم الخدمة االجتماعية (

 الملخص :

الدراسية  الحالية  : إلى تصور   مهني ) مقترح(  للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية  للتعامل مع العنف ضد تهدف 

المرأة المتمثل في  التعرف على النظريات  التي لها عالقة  بالموضوع واألنساق والمبادي وأدوار الممارس  العام في الخدمة 

 والمهارات المختلفة للتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأة . االجتماعية  واإلستراتيجيات المستخدمة

 المرأة المعنفة . –الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية -تصور) مقترح(الكلمات المفتاحية : 

Abstract 

The current  study aims to visualize a professional proposal  for general  practice   in social 

work to deal with violence against women represented in identifying the theories related  to the 

subject, coordination, principles, roles of  the  general practitioner in social work, strategies 

used and various skills to alleviate the  phenomenon of  violence against women . 

Keywords: professional perception - general  practice   in social work- against women. 

 مقدمة :

يلعب المجتمع دورا كبيراً في انتشار العنف ضد المرأة وبالتحديد عندما ينتشر في المجتمع الفقر والبطالة والجهل باإلضافة 

للعادات والتقاليد الخاطئة وانتشار الثقافة الذكورية داخل المجتمع .ولما كان العنف قد انتشر بحيث لم تسلم  منه منطقة أو ثقافة 

ده نحو المرأة تحديداً يحظى بمزيد من الرعاية واالهتمام والدراسة ، واقتراح الخطط العالجية لمواجهته  ، أو فئة إال أن امتدا

وذلك ألن المرأة هي العمود الفقري لألسرة التي تمثل نواة المجتمع ، فالمرأة هي األم والزوجة واألخت واألبنة ، وهي التي 

 ر شؤون المنزل والمشاركة في عملية التنمية في المجتمع .     تقع في عاتقها مسؤولية تنشئة األجيال وتدبي

فتعرض المرأة للعنف يعرضها للعديد من المشكالت تتمثل في خوفها من المستقبل وال تشعر باألمن وتتعرض للكثير من 

كضغط الدم  االعراض والتي تظهر في اضطرابات نفسية أو عقلية وانحرافات سلوكية ، باإلضافة إلى إصابتها بأمراض

 وقرحة المعدة واضطراب النوم والقلق واالكتئاب وغيرها .

% من الرجال  22% من النساء كن ضحايا للمضايقات والمطاردات في مقابل نسبة 78من جهة أخرى أفادت تقارير بأن 

العديد من العوامل التي تدخل والمرأة العربية ال تقل سوءاً عن ما تالقيه المرأة الغربية من أنواع العنف واألذى عليها بسبب 

فيها العادات والتقاليد المتوارثة من جيل آلخر والمفاضلة وإعطاء الحرية للولد أكثر من البنت.) شيماء مصطفة المليجي ، 

2004 :63 .) 

الخدمة  ولذلك أهتمت العديد من الدراسات في مختلف العلوم والتخصصات وال سيما العلوم االجتماعية واإلنسانية بما فيها

االجتماعية باعتبارها أحد المهن الهامة التي يجب تعاملها مع الظاهرة سواء بدراسة أسبابها ووصفها أو بإقتراح أليات التعامل 

 معها أو التدخل المهني المباشر معها .

 أهمية الدراسة :

كيان المرأة هو تهديد لكيان األسرة والمجتمع تكمن أهمية الدراسة بأن المرأة هي النواة األساسية لبناء المجتمع وأن أي تهديد ل

 من هنا وجب حمايتها من كل أشكال العنف والعمل على مواجهة أسبابه وأثاره .

 .قهنإن االهتمام بقضايا المرأة يعتبر خطوة أساسية في عملية التنمية للمجتمع ، وذلك من خالل تحسين أوضاعهن وحماية حقو

واألبحاث على ازدياد نسبة العنف ضد المرأة وأن العنف يحدث أضرار بالغة وجسيمة على شخصية تؤكد العديد من الدراسات 

 المرأة فيحدث خلل كبير وعميق في المجتمع .

 خاصة في قضية العنف ضد المرأة . إثراء الجانب النظري والعملي للخدمة االجتماعية بدراسات علمية

 األهداف :

 لمفسرة لظاهرة العنف ضد المرأة .التعرف على النظريات العلمية ا .1

 التعرف على األنساق المهنية للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأة . .2

 تحديد المبادئ المهنية للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأة . .3

 م في الخدمة االجتماعية لتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأة .تحديد األدوار المهنية للمارس العا .4

 تحديد االستراتيجيات المهنية للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأة . .5

 . تحديد األدوات والمهارات المهنية للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأة .6

 تحديد خطوات التدخل المهني للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأة . .7

 المفاهيم والمصطلحات :
:بأنه الخرق باألمر وقلة الرفق ، وأعنف الشيء بشدة ، والتعنيف هو التفريع واللوم ) بن منظور ،  تم تعرفيه لغويا  

257:1956.) 

 (.112،ص 1982رفق ، ومرادف للشدة والقسوة )صليبة : والعنف :مضاد لل
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والعنف: إساءة فعلية الستخدام القوة ، وعادة ما يقع من قبل الرجال ضد نسائهم في حال كانت هناك عالقة تجمعهم ببعضهم 

في األخر  البعض أو في حال انفصالهم عن بعض ، ويحدث العنف في حال يجنح أحد الشريكين إلى ناحية السيطرة والتحكم

 (.114،ص 1982سوء كانت تلك السيطرة مادية أو نفسية والقسوة )صليبة ، 

 2001بأنه القسوة وممارسة القهر والقوة وما ينتج عن ذلك إصابة أو تدمير .)  السمري :  العنف بصفة عامةتعريف العنف :

 (.18،ص 

لى الزوجة من قبل الزوج أو أي شخص آخر خارج أي أذى أو أضرر بدني أو جنسي أو نفسى يقع ع هوالعنف ضد الزوجة: 

 ( .17،ص 2017نطاق األسرة . المفتي: 

،  االجتماعية في مجاالتها المختلفةبأنه ذلك الشخص المهني الذي يمارس مهنة الخدمة الممارس العام للخدمة االجتماعية :

بادئها وأساليبها العلمية ويساهم مع غيره من المهنيين واألداة التي من خاللها يتم تحقيق أهدافها من خالل االلتزام بطرقها وم

 (.2000،ص29) السنهوري :ق التنمية المرغوبة في المجتمع .في تحقي

بأنها القدرة على استخدام المعرفة بفاعلية وسهولة في التنفيذ أو االنجاز كما أنها مكون للممارسة الذى يدمج المعرفة المهارة :

محل كاستجابة الهتمام أو الحاجة ، وفي إطار مهنة الخدمة االجتماعية نجد أن المهارة هي اختيار والقيم معا ويحولها الى 

واع للمعرفة وثيقة الصلة بالمسؤولية المهنية المطلوبة من االختصاصي االجتماعي ثم إدماج تلك المعرفة مع قيم الخدمة 

 (.1997،ص27بيب :االجتماعية والتعبير عن ذلك التركيب بنشاط مهني مناسب . )ح

فهي المسؤوليات واألعمال التي يؤديها الممارس العام في مؤسسات الرعاية  أدوار الممارس العام في الخدمة االجتماعية :

ً  األساليب العلمية التي تنطوي عليها عمليات الممارسة العامة في  االجتماعية التي يعمل بها على أي مستوى ، مستخدما

ً بمبادئها لمساعدة العمالء على إشباع احتياحاتهم  ومواجهة  مشكالتهم ، بالتعاون مع المهن  الخدمة االجتماعية ، وملتزما

 األخرى بما يحقق الرعاية االجتماعية المتكاملة لهم .

المنهج الذي يتبعه االختصاصي االجتماعي لتحقيق أهدافه والتي تتضمن مجموعة من المسلمات األساسية  اإلستراتيجية :

 (. 1998،ص18نوح : تمثلها وكذلك تفاصيل العمل بها . )ي توضح وجهة النظر العامة التي الت

مجموعة من األنشطة المهنية المخططة التي يقوم بها االختصاصي  االجتماعي والموجهة إلى نسق التعامل  التدخل المهني :

يرات مقصودة ومرغوبة في إطار إستراتيجية ) فرد ، زوجان ، أسرة ، منظمة ، مجتمع ( بهدف مساعدته على إحداث تغي

محددة بأهداف وطرق لتحقيقها وتحكمها أخالقيات وقيم ومعارف معترف  بها في إطار مهنة الخدمة االجتماعية )  أبو 

 (.13،ص 2003المعاطي : 

 األهداف:

 أوال : التعرف على النظريات العلمية المفسرة لظاهرة العنف ضد المرأة 

 االجتماعي :نظرية التعلم  

هي إحدى نظريات السلوك اإلنساني وتؤكد هذه النظرية أن السلوك يتم تعلمه بالتقليد والتعلم االجتماعي من خالل ما نشاهده  

 (.39،ص 2012من الفعل ورد الفعل )  حجازي : 

الفرد لما يتمتع به صاحبه من تؤكد النظرية على أثر البيئة االجتماعية وباألخص الجماعة وما توفره من نموذج للتعلم يقلده 

سلوكه مثالً للعنف ولكنها لم تفسر لنا جوانب مهمة كثيرة كالعوامل األخرى التي لها دورها في تشكيل الشخصية مثل العوامل 

 (. 1989،ص54الوراثية والشخصية مثالً )أبو جادور:

  نظرية التحليل النفسي :

ن غريزة وقوة مولودة من الفرد ، وأن جميع الكائنات البشرية لديها دافع تفترض نظرية التحليل النفسي لفرويد أن العدوا

العدوان ودافع الشهوة الجنسية ، وقد يظهر هذان الدافعان في سلوك الفرد بشكل متداخل ومتشابك كما يرى أصحاب نظرية 

حد سواء في تشكيل شخصياتهم ،  التحليل النفسي عل أهمية الخبرات والتجارب السابقة التي يمر بها الرجال والنساء على

فخبرات الطفولة تنمي لدى المرأة المعتدي عليها معتقدات وسلوكيات خاطئة تصبح مع مرور الزمن جزء من شخصيتها حتى 

 في مرحلة البلوغ والرشد وهؤالء النساء يعتقدون أنهن يستحق العقاب ويخيش من الدفاع عن أنفسهن أمام من هم أقل منهن 

 (.1989،ص22) طه :

 نظرية اإلحباط 

تعتمد النظرية على فكرة أساسية ، مفادها أن السلوك هو دائماً نتيجة لإلحباط ، وأن مصادر اإلحباط يمكن لتحديدها ضمن 

 ثالث فئات هي العوائق والنقائض والصراعات .

ومن هنا اإلحباط هو الدافع األولي وراء العدوان وخصوصاً العدوان األسري فالزوج الذي يتعرض للصراعات في مجال  

عمله ويشعر بالضعف في التحكم في عمله ، فإنه عندما يعود إلى  منزله يمارس القوة على زوجه أو أبناءه ، إذ أنه يحول 

 (.30،ص 2011 تحويل اإلحباط إلى قوة داخل أسرته )محمود :

: والتي تبنى على أساس أن اإلحباط الذى يتعرض إليه الزوج أو الزوجة من خالل عالقات وظروف نظرية العنف األسري

العمل ينعكس على إساءة التعامل بينهما من جانب وزيادة مظاهر العنف في المنزل وكذلك على تعاملهم مع أبنائهم من جانب 

 آخر .
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تري هذه النظرية أن استجابات الفرد غير العقالنية تأتي بسبب إدراك الفرد لألحداث التي لم يخبرها سابقاً   النظرية المعرفية

على أنها جديدة وغريبة عن مخططه اإلدراكي ، وبالتالي فهي تقع خارج نطاق خبراته اإلنسانية المألوفة لديه . ويكون بذلك 

فنراه يضطرب سلوكه والمالحظ أن هذه النظرية تؤكد على العوامل المعرفية مفتقر إلى أساليب المواجهة لذلك الخبرات ، 

 (.2011،ص27ودورها في إحداث سلوك العنف )ا آل سعود : 

ففسرت العنف من خالل الوظيفي لألسرة واضطراب العالقات داخل النسق األسري ، وأن العنف هو دليل  النظرية الوظيفية

 يفي لألسرة .واضح على وجود خلل في بناء الوظ

يؤخذ على االتجاه البنائي الوظيفي أنه أحادي النظرة ، بمعنى أنه ال يرى ويبحث في النسق االجتماعي إال إبعاد التوازن 

 والوظائف وتحقيق األهداف ، فال يهتم بتحليل  أبعاد أخرى مثل أبعاد التغير واالضطراب واألمراض والمشكالت .

مرأة في إطار مفاهيم ومصطلحات السيطرة والضبط فالرجال  أكثر قوة من النساء ، ومن تفسر العنف ضد النظرية الصراع 

، يمكنهم فرض سيطرتهم على األطفال هنا فهم يفرضون سيطرتهم على النساء كما أن المراهقين أكثر قوة من األطفال وبالتالي

إلى ماتعاني منه األقليات من عدم الحصول على  كما أن العنف الذي يحدث في المجتمع هو ميراث للظلم التاريخي باإلضافة

 نصيب عادل من الثورة والقوة .

 ثانيا : المبادئ المهنية للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية للتخفيف من ظاهرة العنف .

وتجنب النقد واإلدانة التركيز على بناء عالقة مهنية تعاطفية عالجية تعاونية غير مشروطة أساسها االحترام المتبادل والثقة -1

 وإظهار التقدير مما يتيح الفرص للتواصل والتفاعل السليم من خالل استخدام أساليب اتصال لفظية وغير لفظية .

النظرة اإليجابية غير المشروطة من خالل إشعار الزوجة المعنفة  بالتقبل واالهتمام  مما يساعدها على استعادة ثقتها بنفسها -2

 عامل مع األخرين .والقدرة على الت

الفهم التعاطفي من خالل فهم االختصاصي لمشاعر الزوجة المعنفة ، ومحاولة توصيل هذا الفهم للزوجة المعنفة مما  -3

 يساعدها على تكوين صورة واقعية لمشاعرها ، واكتشاف ذاتها والتعبير عنها بصدق .

كل واضح وتلقائي والتعبير بصدق عما بداخلها تجاه العملية واقعية االختصاصي مع الزوجة المعنفة من خالل التصرف بش -4

 ، وهذا يشجع الزوجة المعنفة على التعبير الحر والصادق والتلقائي عن مشاعرها 

 (. 2017،ص34)رزق : 

 السرية والحفاظ على المعلومات وأسرار المعنفة . -5

 حق تقرير المصير . -6

 في الخدمة االجتماعية  للتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأة . ثالثا :األنساق المهنية للممارسة العامة

 النسق المسؤول عن التغيير : وهو االختصاصي االجتماعي كممارس عام والمؤسسة أو المنظمة التي يعمل بها .-

حيطين باألسرة نسق العميل : هو النسق الذي يعانى من المشكلة ويحتاج إلى المساعدة فقد يكون فرداً ، أسرة ، جماعة الم -

 المجتمع المحلي النتشار مشكلة العنف األسري .

ثقافة  –النسق المستهدف هو الشخص أو األشخاص المتحاجون إلى  تغيير فقد يكون أحد أفراد األسرة أو األسرة ككل -

 واتجاهات المجتمع .

 تغيير في العميل . نسق العمل أو الفعل : هم األشخاص الذين يتعامل معهم االختصاصي من أجل إحداث -

 (.35،ص 2012نسق المشكلة : وهي مشكلة العنف األسري )حجازي :  -

 رابعا : األدوار المهنية  للممارس العام في الخدمة االجتماعية للتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأة .

ا في قدرتها على التغيير دوره كموضح وذلك من خالل قيام االختصاصي االجتماعي بتوضيح تأثير العنف الواقع عليه -1

 عن مشاعرها ، وتفاعالتها االجتماعية ، وعدم القدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها . 

دوره كمسهل وذلك من خالل مساعدة الزوجة المعنفة على حشد قدراتها وطاقاتها  واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق -2

 ها الخاصة .بتفاعالتها االجتماعية والمطالبة بحقوق

دوره كمعالج ويتمثل في األنشطة التي يقوم بها  االختصاصي االجتماعي لمساعدة الزوجة المعنفة على تفهم مشاعرها -3

-46،ص2017رزق :لها ، والمطالبة بحقوقها الخاصة. )  وتعديل سلوكياته ، وتعليمها كيفية التعامل مع الضغوط التي تتعرض

48.) 

بهذا الدور بين أفراد األسرة التي تعاني من مشكلة العنف أ وبين األفراد الذين يعانون من العنف  دور الوسيط حيث يقوم -4

 (.36،ص2012والمؤسسات مقدمة الخدمات األسرية أو اإليوائية )حجازي : 

 األسري .دور المرشد لتوجيه النصيحة ألفراد األسرة وتقديم االستشارة المهنية للمسترشدين مما يعانون من العنف  -5

دور جامع ومحلل ومنظم ومفسر المعلومات عن مشكلة العنف األسري سواء على نطاق األسرة أو على نطاق انتشار  -6

 الظاهرة في المجتمع . 

دور الخبير حيث يقوم االختصاصي االجتماعي بتقديم المعلومات كافية ووافية عن المؤسسات والخدمات التي يمكن أن  -7

رة ككل أم يستفيد منها الشخص الذي وقع عليه العنف ) المعنف (أو الشخص القائم  بالعنف) المعنف ( إذا تستفيد منها األس

 كانت لديه الرغبة في التغيير .

 دور  المنسق بين البرامج والمؤسسات المعنية بمواجهة المشكلة . -8
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 دور المخطط للبرامج العالجية والبرامج التوعوية واإلرشادية لتوعية المجتمع باآلثار المترتبة على انتشار المشكلة .  -9

دوره كمساعد من خالل معاونة الزوجة المعنفة علال مساعدة نفسها ، حيث يكون سلوك االختصاصي االجتماعي مسهالً  -10

 رغوب ليساعدها على تنمية مهارات توكيد الذات لديها .لسلوك الزوجة المعنفة في االتجاه الم

 (.32،ص 2004)المهدي : 

 خامسا :اإلستراتيجيات المهنية للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأة .

 إستراتيجية تغيير السلوك وتتمثل في : -1

 سرة إيجاد نوع من السلوك االيجابي للتفاعل داخل األ 

  : (.60،ص 2015تغيير االتجاهات والنظرة السلبية للمرأة . )  الشرقاوي 

 إستراتيجية ضبط األنفعال  -2

 هذه اإلستراتيجية مع مشاعر الخوف والقلق والتوتر للمرأة المعنفة عند تعرضها للعنف .     

 إستراتيجية التفاعل االجتماعي -3

نساء المعنفات من خالل تدعيم مشاركتهن في األنشطة الجماعية مما يترتب عليه تساهم في إيجاد تعاون بين جماعة ال    

 تدعيم عالقاته ببعض وبالتالي توسيع دائرة عالقتهن من غيرهن .

 إستراتيجية التفاعل االجتماعي  -4

ة مما يترتب عليه تساهم في إيجاد تعاون بين جماعة النساء المعنفات من خالل تدعيم مشاركتهن في األنشطة الجماعي    

 تدعيم عالقاته ببعض . 

 إستراتيجية البناء المعرفي -5

لتنمية معارف المرأة المعنفة بالمشكالت التي تواجهها وبكيفية التعامل مع العنف الموجه إليها ومعرفة حقوقها .) حجازي     

 (.29،ص 2010:

 إستراتيجية العالج التعليمي -6

 ى تماسك األسرة واستقرار المجتمعطر انتشار ظاهرة العنف األسري وتأثيرها علتنمية إدراك ووعي المجتمع بمخا. 

 . تقوية وتمكين الضحية التي وقع عليها العنف لحل مشكالتها 

  تعليم الوالدان طرق التنشئة االجتماعية السليمة وأساليب المعاملة الوالدية المعتدلة ومهارات حل المشكلة دون اللجوء

 إلى العنف.

 إستراتيجية اإلقناع -7

 . تسهيل عملية االتصال بين أفراد المجتمع 

 . تنمية ثقافة الحوار بين أفراد األسرة 

  (. تعديل اتجاهات المجتمع نحو المرأة وعدم تهميشها في جميع مناشط الحياة وذلك في ضوء تعاليم الدين اإلسالمي

 (.39،ص 2012حجازي :

 إستراتيجية القوة -8

تركز هذه اإلستراتيجية على دعم ثقة المرأة في نفسها وفي قدرتها على التعاون بشكل فعال مع المشكالت التى تواجهها وذلك  

 من خالل زيادة قدراتها على العمل بإيجابية مع المشكالت التي تواجهها داخل األسرة .

 (.50، ص 2013)يهنسي : 

 التكتيكات المستخدمة :

هو من التكنيكيات التى يمكن أن تساعد الزوجة المعنفة على التعبير عن مشاعرها وانفعاالتها أسلوب االستماع : و .1

 وبالتالي تتخلص من كثير من المشاعر السلبية التى تؤثر على توكيدها لذاتها .

ا أسلوب التأكيد: وهو يساعد االشخاص على أن يعبر عن اهتمامه بالعميل ) الزوجة المعنفة ( وإدراكه لموقفه .2

ومشاعرها التى تمكنه من فهم الزوجة المعنفة ، وتدعيم ذاتها حتى تقلل من مشاعر الضيق والغضب والقلق والتوتر 

 حتى تتحسن قدرتها على التفاعل االجتماعي ومقاومة الضغوط التي تتعرض لها .

التعبير عن الثقة في قدرتها أسلوب التدعيم : ويتضمن األهتمام بالعميل ) الزوجة المعنفة ( والرغبة في مساعدتها و .3

وكفاءتها على مقاومة الضغط التي تتعرض لها ، وكذلك الدفاع عن حقوقها ، وتلك األساليب لها أهميتها مع الزوجة 

المعنفة خاصة في الحاالت تبدي فيها تؤترها وقلقها وانخفاض صورة الذات لديها واستخدام الدفاعات التي تقلل ثقتها 

 .تساعدها على زيادة ثقيتها بنفسهانسجام بين الذات والخبرة ، كذلك استخدام الوسائل اللفظية التي بنفسها ، وبقوة اال

أسلوب إعادة صياغة األفكار : حيث يتم مساعدة الزوجة المعنفة على التعبير عن مشاعرها وأفكارها ، وإعادة  .4

بواقعها بشكل يساعد على االنسجام بين  صياغتها بشكل جديد يساعدها على إدراك وفهم موقفها الحالي واالرتباط

 ذاته وخبراته والتوافق مع العالم الخارجي .

230



 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

أسلوب التغيير : ويستخدم هذا األسلوب لتنمية إدراك الزوجة المعنفة للعالقة بين العنف الواقع عليها وبين المشاعر  .5

أثير ذلك على الصورة التي تكونها عن ذاتها السلبية التي لديها ، والضغوط الواقعة عليها ، وتفاعالتها االجتماعية وت

 وعن االخرين ،والتي بدورها لها تأثير على سلوكها حتى تنمو بصيرتها وتكون لديها قوة دافعة لتوكيد ذاتها .

بناء االتصاالت : من خالل تشجيعها على فتح قنوات اتصال بينها وبين المحيطين بها إلقامة عالقات جديدة مع  .6

التفاعل اإليجابي بينهم قائم على االحترام والتقدير ، ومن ثم الشعور بأهميتها والقبول االجتماعي  اآلخرين أساسها

 لها من قبل المحيطين بها .

 وما يترتب على ذلك من آثر إيجابي يرتبط بتوكيدها لذاتها .        

والصعبة التي مرت بها ، وإبداء التعاطف : من خالل تقدير االختصاصي لموقف الزوجة المعنفة والظروف المؤلمة  .7

 االختصاصي لثقته الكاملة في قدرة الزوجة المعنفة على تخطى كل ذلك .

اإلفراغ الوجداني : وذلك إلخراج المشاعر السلبية المصاحبة لمشكلة العنف الواقع عليها وما يصاحبه من تؤكيد  .8

 ذات منخفض .

تصاالت تختلف عن النماذج التي تستخدمها األسرة وتسبب لها النمذجة : أن يقدم االختصاصي االجتماعي نماذج لال .9

 العديد من المشكالت .

لعب األدوار : ايجاد تمثيل للمواقف التي يتم فيه النقاش بين طرفي النزاع والتدريب على أساليب مناقشة مختلفة .) 

 (.2017،ص44رزق :

االنفعالية واإلثارة الفسيولوجية المرتبطة بالغضب إدارة الغضب : ويقصد بأسلوب إدارة الغضب كل من المشاعر  .10

 عن طريق االستراتيجيات التالية .

االسترخاء : تساعد بعض فنيات االسترخاء البسيطة مثل التنفس بعمق والتخيل في تهدئة مشاعر الغضب ، وتكرير -

 ب .بعض العبارات مثل ) اهدأ ، ال تغضب ، كل شئ على ما يرام ( في تخفيف مشاعر الغض

 (.2011،ص55استخدام تقنيات أسلوب إعادة بناء الجوانب اإلدراكية والمعرفية .) آل سعود :-          

 حل المشكلة التي تواجه العميل وذلك بوضع خطة للعمل واختيار مدى التقدم في اتجاه الحل .-          

 . جتماعية لتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأةسادسا  : األدوات والمهارات المهنية للممارسة العامة في الخدمة اال

المحاضرات والندوات : كأحد األدوات التي تساهم في تزويد المرأة بنواحي معرفية مرتبطة ببعض القضايا  .1

 والموضوعات التي تتعلق بهم والمشكالت التي يواجهونها وطرق التعامل معها .

لفة للمناقشة مثل :الطريقة العامة للمناقشة للتعرف على الحاجات المناقشة الجماعية : من خالل استخدام الطرق المخت .2

النفسية واالجتماعية للمرأة التي تتعرض للعنف ، وكذا التعرف على احتياجاتهم ومشكالتهم وعالقاتهم األسرية . 

 باإلضافة إلى مساعدتهم على أرائهم بحرية لتنمية قدراتهم على التعبير الذاتي .

المجموعات الصغيرة وباستخدام الصور والمناقشة عن طريق الفيديو لتدريب المرأة على طرق المناقشة عن طريق  .3

التحدث الجيد ، واألنصاف الفعال إلضافة لتنمية القيم والسلوكيات اإليجابية وكيفية التعامل مع المشكالت التي 

 تتعرض لها .

التي تتعرض للعنف بتنفيذ بعض األنشطة بأنفسهم التعليم الذاتي : حيث يمكن من خالل هذه الوسيلة قيام المرأة  .4

 (.29،ص2013للتعرف على نقاط القوة والقوة والضعف لديهم .) يهنسي : 

 المقابلة بأنواعها والمؤتمرات باإلضافة إلى استخدام الكتيبات والنشرات التوعوية عن العنف األسري . .5

 المهارات التي يعتمد عليها الشعور:

  المهارة  -المهارة في المشاركة   –المهارة في المناقشة الجماعية  –مهارة في االتصال ال –مهارة المالحظة

 في االستثمار األمثل إلمكانيات وموارد المؤسسة والمجتمع 

 سابعا : تحديد خطوات التدخل المهني للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتخفيف من ظاهرة العنف ضد المرأة .

 الدراسة وتقدير الموقفأوال :في مرحلة 

 عقد مقابلة أولي للحالة المعنفة . .1

 دراسة طبيعة العالقات األسرية . .2

 التعرف على تاريخ المشكلة . .3

 معرفة المستوى التعليمي . .4

 تحديد أعراض المشكلة . .5

 تحديد المعتقدات واألفكار الشخصية للحالة . .6

 ة .تحديد االضطرابات النفسية التي تعاني منها الحالة المعنف .7

 تحديد االضطرابات النفسية التي تعاني منها الحالة المعنفة . .8

 مقابلة جميع أفراد االسرة لفهم المشكلة . .9

 االتصال بالمؤسسات المجتمعية لتنسيق الخدمات المقدمة لألسرة  . .10

 كتابة لدراسة حالة شاملة وتقديمها للقاضي . .11
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 العنف ضد المرأة المتزوجة واستراتيجيات الحد منه

Violence against married women and strategies to reduce it 
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 الملخص:

 المرأة المتزوجة من قبل الزوج؟ تتمثل إشكالية الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي: ما أشكال ومظاهر العنف ضد

وهدفت هذه الدراسة للتعرف على مظاهر العنف ضد المرأة المتزوجة، والكشف عن األسباب والعوامل المؤدية للعنف ضد 

المرأة المتزوجة، والتعرف علي استراتيجيات وطرق الحد من العنف ضد المرأة، واعتمدت الباحثتان على المنهج الوصفي 

ي من خالله يتم تحليل وتفسير نتائج البحث من الدراسات السابقة واألدب النظري للدراسة، وقد توصلت هذه التحليلي والذ

الدراسة إلي النتائج التالية: أظهرت الدراسة بأن أكثر األشخاص ممارسة للعنف ضد المرأة المتزوجة هو الزوج، كما بينت 

جه ضد المرأة المتزوجة وثم العنف الجسدي واالقتصادي والجنسي، الدراسة أن العنف النفسي هو أكثر أشكال العنف المو

كما بينت الدراسة بأن من أهم األسباب المؤدية للعنف ضد المرأة المتزوجة من قبل الزوج هي األوضاع المالية الصعبة 

أظهرت الدراسة بعض لألسرة، وقلة فرص العمل، وتعاطي الزوج للمواد المخدرة، وكذلك العادات والتقاليد والفقر، كما 

االستراتيجيات التي تساعد في الحد من العنف ضد المرأة ومنها الحوار والتسامح وتوعية المرأة لحقوقها، وإصدار تشريعات 

 وإجراءات مناهضة للعنف ضد المرأة ، ووضع قوانين صارمة لعقوبة الزوج .

 العنف، المرأة، الزواج، استراتيجيات. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The study's objective is to address the following central question: What are the forms and 

manifestations of a husband's violence against a married woman? 

The purpose of this study was to characterize the manifestations of violence against married 

women, to elucidate the causes and circumstances that contribute to violence against married 

women, and to provide strategies and methods for reducing violence against women. For the 

study, and for this study, the following conclusions were reached: According to the report, the 

most common perpetrator of violence against married women is the husband. Additionally, the 

survey found that psychological abuse against married women is the most prevalent type of 

violence, followed by physical, economic, and sexual violence. Additionally, the survey found 

that one of the most significant factors contributing to husband-wife violence is the family's 

tough financial situation, a lack of work possibilities, the husband's drug misuse, as well as 

customs, traditions, and poverty. Additionally, measures to counteract violence against women 

are being developed, as is the establishment of stringent regulations punishing the husband. 

Key words: Violence, women, marriage, strategies. 

 مقدمة:

حديثة أسطرا من نور في جميع المجاالت، حيث كانت ملكة وقاضية وشاعرة وفنانة سطرت المرأة في العصور القديمة وال

وأديبة ومحاربة وراوية لألحاديث النبوية الشريفة وإلي اآلن ما زالت المرأة تكد وتكدح وتساهم بكل طاقتها في رعاية بيتها 

تقوم به المرأة في بناء المجتمع دورا ال يمكن  وأفراد أسرتها، فهي الزوجة واألم واألخت واالبنة ، وهذا يجعل الدور الذي

 (21:ص2010إغفاله أو التقليل منه .) محمد الدراوي ، 

وبالرغم من حصول المرأة علي درجات عالية في الميدان العلمي والعملي إال أنها تظل في نظر بعض المجتمعات مجرد 

هي خلقت فقط للزواج وإنجاب األطفال وخدمة األسرة ال غير قاصرة ، عديمة األهلية غير قادرة علي تقرير مصير حياتها ، ف

( فالمرأة تواجه كثير من التحديات والمشاكل ويأتي علي قمة هذه التحديات قضية العنف ضد المرأة 2011) فواز الدرويش ، 

منها مجتمع من  المتزوجة من قبل الزوج ، وهي قضية معقدة ومتشابكة وشائكة ، وتعتبر ظاهرة أخطبوطية ال يكاد يخلو

المجتمعات ، فالعنف ضد المرأة المتزوجة قضية عالمية واسعة االنتشار تتخطي الحدود الثقافية والجغرافية ، وتتعرض النساء 
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للعنف بصورة مستمرة وبأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة تختلف من مجتمع آلخر ، وهذا العنف يصاحب المرأة منذ طفولتها 

 ( 75:ص2014وقد يظل مستمر بصورة مختلفة حتى في شيخوختها .) صبري خيري ،  ويزداد حدة في شبابها

وفي شتي أنحاء العالم تتصدي مؤسسات حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية وغيرها من المؤسسات لظاهرة العنف الذي تعاني 

أة بصفتها إنسانا علي قدم المساواة مع منه المرأة المتزوجة من قبل الزوج في حياتها، وبينما تقيد هذه االنتهاكات حق المر

 غيرها، في ممارسة حقوقها في التعليم والعمل والترفيه والتنظيم الجماعي والمشاركة في مجاالت الحياة .

فالعنف ضد المرأة المتزوجة من قبل الزوج يمثل سلوكا مرفوضا لما له من انعكاسات سلبية علي كيان األسرة وأمنها 

العنف تمتد جذورها في كل األمم والحضارات والثقافات، فهي قديمة كقدم المجتمع البشري، وليست وسالمتها، وظاهرة 

قاصرة علي مجتمع دون آخر ، وال بطبيعة المجتمع من حيث التحضر أو التخلف ، بل هي ظاهرة ترتبط بوجود اإلنسان ، 

 ( 52:ص 2005يب ، وبالعالقات التي تربط بين الرجل والمرأة داخل األسرة .) سلوى الخط

هذا ويخلف العنف األسري عموما والعنف ضد األسرة خصوصا آثارا اجتماعية واقتصادية ونفسية سيئة علي أفراد األسرة 

السيما األطفال والنساء، بالرغم من أن العادات والتقاليد قد تفرض أحيانا إبقاء أفعال العنف أسرارا خاصة باألسرة التي تتحمل 

الذي يجعل تنظيم أوضاعها وتقنين أحكامها وتعزيز مكوناتها من األولويات التي تقوم سائر المجتمعات  نتائجها، األمر

( وهذا ما دفع الباحثتان لدراسة ظاهرة العنف ضد المرأة 54:ص2019) فيصل المناور ،  المتحضرة علي العناية بها.

 المتزوجة من قبل الزوج واستراتجيات الحد منه  .

 مشكلة الدراسة: 

مما ال شك فيه أن المرأة في كل مكان وزمان تقوم بدور مهم في المجتمع، فهي تشارك في عمليات التنمية جنبا إلي جنب مع 

الرجل، كما تقع علي عاتقها مسؤولية تربية األجيال القادمة وإعداد جيل المستقبل لتحمل المسؤولية، فهي الزوجة التي تدير 

 واألخت واالبنة، وبالرغم من أهمية الدور التي تقوم به إال أنها تتعرض للعنف من الرجل. المنزل وهي األم

وقد حظيت قضية العنف ضد المرأة المتزوجة من قبل الزوج في اآلونة األخيرة اهتمام العديد من األوساط اإلعالمية 

 السياسية في العديد من المجتمعات العربية.واألكاديمية والمجتمعية وعلي كافة مستوياتها االجتماعية واالقتصادية و

فقديما كانت المرأة تخشي أن تتحدث وتصرح ألي شكل من أشكال العنف فقد كان يعتبرونه في إطار العادات والتقاليد )عيب( 

ع الليبي ، ولكن مع تفاقم هذه الظاهرة وازديادها في العديد من المجتمعات ومن بينها المجتمعات العربية وباألخص بالمجتم

ومع تطور قوانين حماية المرأة باإلضافة إلي الوزارات التي تخدمها وكذلك صندوق التضامن الذي يكفل لها حق الحياة مثلها 

مثل أي امرأة لها نفس الحقوق في المجتمع ، فقد أصبحت المرأة المعنفة أكثر قوة وظهرت للعالم الخارجي وبدأت في إظهار 

مجتمع األهمية األولي لألخذ بحقها من ظلم وتعسف وعنف تتعرض له من قبل زوج الغير مبالي ما تتعرض له ،  وجعلت لل

 لها وألسرتها .

( والتي كانت نتائجها صادمة سواء 2013ففي إحدى الدراسات التي قامت بها رويترز لألنباء في المجتمع المصري عام )

دولة عربية وهذا  22سوء الدول التي تتعامل فيها المرأة ما بين على مستوي األفراد أو المنظمات، فقد أظهرت أن مصر من أ

 ما تتعرض له النساء من عنف من أزواجهن.

والعنف ضد المرأة ظاهرة عامة في جميع المجتمعات المتقدمة والنامية، المتحضرة والبدائية علي حد سواء، والكشف عن 

لة البحث حيث أدركت الباحثتان خطورة هذه المشكلة وما تمثله هذه أسبابها ودوافعها وأبعادها الخطيرة، ومن هنا نشأت مشك

الظاهرة من ممارسات ووقائع سلوكية في الحياة اليومية تهدد الحياة األسرية والقيم اإلنسانية في كل المجتمعات ، وتتمثل 

 المتزوجة من قبل الزوج ؟ إشكالية الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي : ما هي أشكال العنف ضد المرأة

 ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية: 

 ما األسباب المؤدية للعنف ضد المرأة المتزوجة؟ -

 ما هي أهم االستراتجيات المتبعة للحد من العنف ضد المرأة المتزوجة؟ -

 هدف الدراسة:

من حيث األشكال واألسباب واستراتيجيات الحد من ذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العنف ضد المرأة المتزوجة 

 العنف.

 أهمية الدراسة: 

تعد الدراسة الحالية من الدراسات النادرة من حيث طبيعتها، حيث تناولت العديد من الدراسات السابقة العنف ضد المرأة  -1

 لظاهرة .بشكل مفصل، وتأتي دراستنا الحالية لتوضح االستراتجيات المطلوبة للحد من هذه ا

 إمكانية االستفادة من نتائج هذه الدراسة في إعداد دراسات وبحوث ذات أهمية في العنف الموجه ضد المرأة المتزوجة. -2

مساعدة المرشدين النفسيين في إعداد البرامج والخطط التي يمكنهم االستفادة بها مستقبال في عالج مثل هذه الظاهرة  -3

 ة.ومساعدتهم في التوصل للحلول الممكن

تساعد هذه الدراسة في إلقاء الضوء علي معرفة أهم األسباب المؤدية للعنف الموجه ضد المرأة المتزوجة ، إضافتا إلي  -4

التعرف علي بعض االستراتجيات التي تساعد في الحد من هذه الظاهرة أو التخفيف منها ، خصوصا في العصر المتشابك 

 الذي نعيشه .

 

235



 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

 عينة الدراسة: 
مستهدفة من الدراسة هي المرأة المتزوجة.العينة   

 مفاهيم الدراسة:

يعرف العنف في علم النفس بأنه" السلوك المشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه، وهو عادة سلوك بعيد العنف:  -

لألفراد،  عن التحضر والتمدن، تستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثمارا صريحاً بدائياً، كالضرب والتقتيل

  (146: ص2014والتكسير والتدمير للممتلكات، واستخدام القوة إلكراه الخصم وقهره". )عبد هللا موسي، 

بأنه سلوك عنيف يتسم باالنتقام والعدوانية، والقسوة والشدة والكراهية، يمارس وتعرف الباحثتان العنف إجرائيا:  -

 يه آثارا كبيرة. بوسائل مختلفة، وبأشكال متنوعة ومتعددة، تترتب عل

هي أنثي اإلنسان البالغة كما الرجل هو ذكر اإلنسان البالغ ، ويعرف فرويد المرأة بأنها كائن بشري معقد المرأة:  -

 (56:ص 2009يكبت العدوان والحسد في نفسه وال يفهمه أحد . ) جنان التميمي ، 

أذي أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية  هو أي فعل عنيف قائم علي أساس الجنس، ينجم عنهالعنف ضد المرأة:  -

الفعل ، أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء وقع  للمرأة، بما في ذلك التهديد القائم باقتران عمل هذا

 ( Watts,2002، 2007ذلك في الحياة العامة أو الخاصة . ) كلثم الغانم ، 

هو أي سلوك عدائي موجه ضد المرأة بقصد إلحاق األذى والضرر  :وتعرف الباحثتان العنف ضد المرأة إجرائيا  -

 الجسدي أو النفسي أو المادي أو االجتماعي أو الصحي أو االقتصادي أو الجنسي .  

هي مجموعة من اإلجراءات المتبعة في الحد من ظاهرة العنف ضد االستراتجيات وتعرفها الباحثتان إجرائيا :  -

 تساعد في الوصول إلي الحلول المناسبة حتى يحدث نوع من التوافق بينها وبين الزوج .المرأة المتزوجة ، والتي 

 منهج الدراسة: 
استخدمت الباحثتان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي فهو األنسب للدراسة والذي من خالله يتم تحليل وتفسير نتائج 

وذلك لمالئمته لطبيعتها، ويعتمد المنهج الوصفي علي وصف ما هو كائن البحث من الدراسات السابقة واألدب النظري للبحث 

وتفسيره، وتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع، وتحديد الممارسات الشائعة أو السائدة، والتعرف على المعتقدات 

 واالتجاهات عند كل من األفراد والجماعات وطرائقها في النمو والتطور.

 

ظري:اإلطار الن  

يعتبر العنف ضد المرأة انتهاك واضح وصريح لحقوق اإلنسان، إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة ال 

تقتصر على المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله، لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، بحيث يطال 

فهو يؤثر على صحة المرأة ويعيق قدراتها على المشاركة بشكل كامل في  العنف ضد المرأة في كافة نواحي حياتهن،

)محسن المجتمع،كما يحول دون تمتعها بصحتها وحقوقها، فضالً عن كونه مصدر معاناة جسدية ونفسية كبيرة للنساء. 

 (109:ص 2020مسمار، 

 مفهوم العنف ضد المرأة: 

الدراسات تعتمد على تعريف إعالن القضاء على العنف ضد المرأة الذي  اختلفت الدراسات في تعريفها للعنف، ومع أن معظم

والذي ينص على أنه " أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو من  1993أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

يد باقتراف مثل هذا الفعل، أو اإلكراه المحتمل أن ينجم أي أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهد

 (2007)الجهاز المركزي لإلحصاء، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ". 

 أسباب العنف ضد المرأة المتزوجة:

اجتماعية تتعلق بالشخص مرتكب  غالباً ما تلجأ الدراسات حول هذه الظاهرة إلى تصنيف العوامل المرتبطة بالعنف إلى عوامل

العنف وعوامل تتعلق بالضحية وعوامل أخرى تتعلق بالمجتمع، وقد أشارت نتائج أطروحة الدكتوراه حول العنف ضد المرأة 

% من المبحوثات يعتقدن بأن المشكالت االقتصادية التي يعاني منها الزوج سبب 71.2إلى أن  –ظاهرة ضرب الزوجات  –

% استخدام الزوج العنف 55.7% إلى تعاطي الزوج للكحول والمواد المخدرة سبب للعنف، وأكدت 62.3رت للعنف، كما أشا

% من المبحوثات أن تعاملهن غير الجيد 52كحق من حقوقه التي نص عليها الدّين. أما العوامل الخاصة بالزوجة فقد أيدت 

% من المبحوثات أن أزواجهن تعرضوا للعنف 54كشفت  مع أزواجهن كان سبب للعنف، أما العوامل الخاصة باألسرة فقد

)صندوق األمم المتحدة، % منهن قد خبرن آباءهن وهم يمارسون العنف ضد أمهاتهم. 57في أسرهم عندما كانوا صغاراً وأن 

22) 

ة أعباء ( أن ضعف الحالة االقتصادية وزياد2012وذكرت أيضاً دراسة صادرة من المؤسسة المصرية للتنمية والتدريب )

المعيشة من أهم أسباب العنف ضد النساء، كما ذكرت أن تدني مستوى التعليم بين الرجال والنساء وكذلك تدخل األهل بين 

 الزوجين في المشاكل سبب من أسباب العنف.

 أشكال العنف ضد المرأة المتزوجة:

 من أكثر مظاهر العنف األكثر انتشاراً ضد المرأة المتزوجة هي: 
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(، 2013وهو أكثر أنواع العنف شيوعاً في العالم، كما ذكر التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية ) الزوجي:العنف  -

% من النساء في أنحاء العالم تعاني من العنف الصادر من الشريك الحميم، وأن المعنف األساسي داخل األسرة هو 35أن 

(147:ص2015الزوج. )رندا سلطان وآخرون،   

نف ضد المرأة المتزوجة:مظاهر الع  

: ويعرف بأنه أي فعل مؤٍذ للمرأة ولعواطفها نفسياً دون أن يكون هناك آثار جسدية، فقد يكون بعدم العنف النفسي. 1

االحترام والتقدير، باإلضافة إلى اإلهمال وعدم تقدير ذات المرأة والتحقير واإلهانة والمعاملة كخادمة، أو  المراهبة والشك 

 ( 109: ص2020لوم واالتهام بالسوء وإساءة الظن. )معن مسمار، وتوجيه ال

(، 2012ويشمل أي إساءة موجهة لجسد المرأة، حيث ذكرت دراسات كل من المجلس القومي للمرأة ) العنف الجسدي:. 2

حادة، أو ( أي من أشكال العنف الجسدي الصفع، الركل، رمي األجسام الصلبة، استخدام بعض اآلالت ال2005الطنطاوي )

التلويح بها للتهديد باستخدامها أو ضربها وقتلها، الضرب، الشد أو السحب، جر الشعر، الخنق، الحرق، ضرب الرأس 

 باألرض أو الحائط، إلقاء مياه حارقة.

: وهو أي فعل أو قول يمس كرامة المرأة ويخدش خصوصية جسدها، من تعليقات جنسية سواء في العنف الجنسي. 3

عبر الهاتف أو من خالل محاولة لمس أي عضو من أعضاء جسدها دون رغبة منها بذلك، أو إجبار المرأة على الشارع أو 

 القيام بأعمال جنسية وانتقاد أسلوبها في العالقة الجنسية، وإجبارها على ممارسة الجنس.  

(Wolday,2013;435) 

مثل منعها من العمل أو إجبارها على العمل، وأيضاً : وهو ممارسة ضغوط اقتصادية على المرأة العنف االقتصادي. 4

السيطرة على أمالكها وحّقها في اإلرث، امتالك نقود، أخذ راتبها الشهري وعدم إشراكها في مشاريع األسرة وأعمالها، أو 

ب البيت، حرمانها من المال لقضاء احتياجاتها، عدم السماح للزوجة بالحصول على النقود، رفض انفاق المال على مطال

 (.2010إذاللها عند طلب المال، وأكد على ذلك دراسة كل من المركز اإلقليمي لصحة وتنمية المرأة باإلسكندرية )

 النظريات المفسرة للعنف: 

نظراً ألهمية معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة وتفسيرها على ضوء المحاور تتناولها الدراسة، فإنه البد من تناول  

النظريات التي حاولت تفسير هذه الظاهرة، وذلك على النحو التالي:عدد من   

. النظرية الوظيفية:1  

يرى أصحاب هذه النظرية بأن العنف في المجتمع ليس سوى استجابة لضغوط بنائية في المجتمع، وإحباطات ذاتية نتجت عن 

فهو مؤذي ألنه يؤذي اإليذاء الجسدي للزوجة، فإذا الحرمان. فاإلحباط ينجم عن الحرمان بأشكاله المختلفة، وبخاصة المادي 

كان الزوج غير قادر على تحمل مسؤولياته تجاه أسرته، فإن الضغوط واإلحباط تدفعه إلى استخدام العنف داخل البيت. 

 (32:ص2014)عصام منصور، 

. النظرية النفسية االجتماعية:2  

ها دور بارز  في ارتكاب العنف، وأن عدم توفر فرص الحياة يؤكد أصحاب هذه النظرية على أن الضغوط االجتماعية ل

 (87:ص2013)يوسف الرميح، والبطالة والفقر لها دور في تشكيل الضغوط على الفرد مما يقوي احتمالية استخدامه العنف. 

. النظرية االقتصادية:3  

، وقلة فرص العمل، والبطالة والفقر، هي العامل يرى علماء النظرية االقتصادية أن العوامل المادية المتمثلة في نقص الموارد

األساسي في العنف األسري، وذلك أن زيادة المتطلبات المادية من جهة، وعدم قدرة الرجل على القيام بمسؤولياته بصفة رباً 

ى المجتمع، لألسرة من جهة أخرى، تضع الكثير من الضغوط على الرجل التي تدفعه إلى العنف، للتعبير عن غضبه ونقمته عل

وتشكل األزمات االقتصادية من وقت إلى آخر صعوبات أمام األفراد مثل الكساد التجاري، وارتفاع أسعار السلع الضرورية 

 للعيش، حيث إن هذه المشكالت تصيب وبشكل مباشر شبكة العالقات االجتماعية، وتسبب تصدعاً بين أفراد العائلة.

. النظرية البيولوجية:4  

ة البيولوجية إلى أن العنف له عوامل بيولوجية تكمن في تكوين الشخص نفسه، في الوقت الذي يرى فيه أصحاب تشير النظري

هذه النظرية أن وجود اختالفات في التكوين الجسماني للمجرمين عنه لدى عامة األفراد. حيث يؤكدون وجود بعض الهرمونات 

لك أن هذا الهرمون هو السبب المباشر لوقوع العنف بدرجات كبيرة التي ترتبط بزيادة هرمون الذكورة )األندروجين(، كذ

عند الرجال، إذاً فالنظرية البيولوجية تعيد اكتساب العنف على أنها وراثية بيولوجية، وأن اإلنسان يكتسبها بطريقة غير 

 (76:ص2011)خليل عمر ،مباشرة. 

. نظرية التنشئة االجتماعية:5  

اعية أن العنف يتعلم ويكتسب خالل عملية التنشئة االجتماعية، كما يتشرب المرء مشاعر التمييز تفترض مدرسة التنشئة االجتم

العنصري أو الديني، ويؤكد ذلك أن مظاهر العنف توجد بشكل واضح في بعض الثقافات، بينما تقل في ثقافات أخرى، فبعض 

كما نجد أنه في المجتمعات الذكورية التي تعطي السلطة  الثقافات التي تمجد العنف تحتل نسبة الجريمة فيها معدالت عالية،

للرجل كثيراً ما نجد أن الرجال يمارسون العنف بشكل واضح، هذا باإلضافة إلى ما يسود المجتمع من توجهات فكرية مؤيدة 

عب دوراً في وجود أو معارضة للعنف متمثلة في األمثال والعرف والثقافة السائدة. ونرى أن التنشئة االجتماعية هي من تل

 (43: ص2011)خليل عمر، العنف من عدمه. 
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 استراتيجيات وطرق الحد من العنف ضد المرأة:

هناك بعض االستراتيجيات المتبعة للحد من العنف ضد المرأة المتزوجة، إلمكانية التوصل للحلول في الكثير من المشكالت 

(، ودراسة أويوكو و ميزيوبيوإيزيجي 2015رندا سليمان وآخرون )الزوجية، والتي توصلت إليه بعض الدراسات منها دراسة 

 (، ومن بين تلك االستراتيجيات ما يلي:2020(، ودراسة خلفان بن سالم البوسعيدي )2013)

 . الحوار والتسامح والتنازل وتقبل اآلخر.1

 . توعية المرأة بحقوقها وتزويدها باالستراتيجيات التي تكفل تسوية الخالفات.2

 إصدار تشريعات وإجراءات مناهضة للعنف ضد المرأة. .3

 . توعية الرجل بدوره في األسرة وواجباته.4

. وضع قوانين صارمة لعقوبة للزوج الصادر منه العنف.5  

 . عمل جمعيات لتعليم الرجل كيفية التعامل الصحيح مع زوجته.6

 الدراسات السابقة:

( بعنوان: أشكال العنف الممارس ضد المرأة واستراتيجيات الحد منه لدى 2020. دراسة خلفان بن سالم البوسعيدي )1

استهدفت هذه الدراسة التعرف على أهم األسباب المؤدية للعنف ضد المرأة، عينة من النساء المتزوجات بوالية بركاء : 

ة، والكشف عن بعض االستراتيجيات وطرق الحد من العنف ضد المرأة، والوقوف على أشكال العنف التي تتعرض لها المرأ

امرأة متزوجة من والية بركاء، وقد تم اختيار  170تم اتباع المنهج الوصفي في هذه الدراسة، واشتملت عينة الدراسة على 

العنف الممارس ضد المرأة  العينة بالطريقة العشوائية، اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البيانات عن أشكال

واستراتيجيات الحد منه لدى عينة من النساء، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم األسباب والعوامل المؤدية للعنف ضد المرأة من 

وجهة نظر النساء المتزوجات هي قلة الوازع الديني للزوج، الزوج يقضي أغلب وقته في البيت دون أي عمل يشغله، 

األسرة، والزوج يعاني من اإلدمان، وكما كشفت هذه الدراسة على صور وأشكال العنف ضد النساء  وانخفاض مستوى دخل

المتزوجات، فالعنف النفسي أكثر انتشار، حيث يتولد لدى الزوجة جراء تعرضها لجميع أنواع العنف، فهي تتأثر نفسياً جراء 

وعليه فالتأثيرات النفسية حارة وبقوة وهي من أكثر  تعرضها للعنف االجتماعي واالقتصادي والجنسي والصحي والجسدي،

أشكال العنف ممارسةً ضد النساء، كما كشفت هذه الدراسة أن أهم االستراتيجيات المتبعة للحد من العنف ضد المرأة من 

رجة كبيرة، وتوعية منظور النساء هي إدراك أفراد العينة، أن امكانية الحل بالحوار والتسامح والتنازل وتقبل اآلخر ممكنة وبد

المرأة بحقوقها، وتزويدها باالستراتيجيات التي تكفل تسوية الخالفات بطرق سوية بعيدة عن العنف، إصدار تشريعات 

 وإجراءات مناهضة للعنف ضد المرأة.

ر : ( بعنوان: العنف ضد المرأة في مجتمع اإلمارات األشكال واألسباب واآلثا2013. دراسة إحسان مصبح السويدي )2

هدفت الدراسة للتعرف على أشكال العنف الموجه ضد المرأة المعنفة في مجتمع اإلمارات، استخدمت الدراسة منهج المسح 

( امرأة من النساء بأسلوب العينة القصدية، وتوصلت الدراسة إلى أن العنف النفسي 700االجتماعي وتكونت عينة الدراسة )

% ثم العنف 29.5% يليه العنف اللفظي بنسبة 30.6د المرأة في اإلمارات بنسبة يأتي في مقدمة أنماط العنف الممارس ض

%، وكشفت الدراسة أن أكثر األشخاص ممارسة للعنف 17% وفي المرتبة األخيرة العنف الجنسي بنسبة 22.3الجسدي بنسبة 

نسجام بين أفراد األسرة، ثم %، وكان السبب الرئيسي للعنف من وجهة نظرهن هو عدم اال55ضد المرأة هو الزوج بنسبة 

األوضاع المالية الصعبة لألسرة، أما رد فعل المرأة على العنف الموجه ضدها فقد كان يتمثل بالصراخ والبكاء، االستسالم 

 وتناول المهدئات، وفي المرتبة األخيرة جاءت نقطة ابالغ الشرطة أو الجهات المسؤولة عن العنف الواقع ضدها.

هدفت ( بعنوان: طرق الوقاية من العنف العائلي الموجه نحو المرأة : 2013ايزيجي، وميزيوبيبيكيول ). دراسة أويوكو3

الدراسة إلى تطوير طرق من أجل الوقاية من العنف العائلي الموجه نحو المرأة في منطقة نوسكا التعليمية في الواليات المتحدة 

ء اللواتي يقطن في األرياف في منطقة نوسكا التعليمية تضمن اللجوء ( من النسا150األمريكية، تكونت عينة الدراسة من )

 إلى الشرطة أو الحوار  واستخدام وسائل اإلعالم، والحماية من القيادات التقليدية، والمحاضرات وورش العمل .

هدفت هذه ( بعنوان: العنف ضد المرأة الريفية في محافظة أسيوط : 2015. دراسة رندا سلطان، محمد راشد وآخرون )4

الدراسة للتعرف على أشكال العنف الموجه ضد المرأة، ومعرفة األسباب المؤدية للعنف الموجه ضد المرأة، والكشف عن 

ضد المرأة، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الوسائل واألساليب التي تساعد في الحد من العنف 

وللوصول إلى نتائج الدراسة استخدم الباحثون أداة الدراسة عبارة عن مقياس للعنف ضد المرأة ويشمل األشكال واألسباب 

دراسة إلى النتائج التالية: المؤدية للعنف، والوسائل التي تساعد في الحد من العنف ضد المرأة المتزوجة، وقد توصلت هذه ال

أظهرت نتائج الدراسة بأن العنف النفسي يأتي في الترتيب الثاني ثم االقتصادي ثم الجنسي، كما بينت الدراسة بعض األسباب 

التي تدفع الزوج لممارسة العنف ضدها العادات والتقاليد، والبخل الشديد، ضغط العمل، قلة فرص العمل، والفقر، وتعاطي 

المواد المخدرة، كما أظهرت الدراسة من بين الوسائل واألساليب التي تساعد في الحد من العنف ضد المرأة هي توعية الزوج 

 المرأة بحقوقها، وجود قوانين صارمة العقوبة الزوج الصادر منه العنف، توعية الرجل بدوره في األسرة وواجباته.

 نتائج الدراسة: 

 اص ممارسةً للعنف ضد المرأة المتزوجة هو الزوج.. أظهرت الدراسة أن أكثر األشخ1
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. بينت الدراسة أن العنف النفسي هو أكثر أشكال العنف الموجه ضد المرأة المتزوجة ثم العنف الجسدي واالقتصادي 2

 والجنسي.

ة لألسرة، قلة . كما بينت الدراسة بأن من أهم األسباب المؤدية للعنف ضد المرأة المتزوجة هي األوضاع المالية الصعب3

 الوازع الديني للزوج، قلة فرص العمل، الفقر، العادات والتقاليد، وتعاطي الزوج المواد المخدرة.

. كما أظهرت الدراسة من بين الوسائل واألساليب التي تساعد في الحد من العنف ضد المرأة الحوار والتسامح، وتوعية 4

ضة للعنف ضد المرأة، توعية الرجل بدوره في األسرة وواجباته، وضع المرأة بحقوقها، إصدار تشريعات وإجراءات مناه

 القوانين الصارمة لعقوبة الزوج الصادر منه العنف.

 التوصيات:

 من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، يمكن الوصول إلى مجموعة من التوصيات، وهي على النحو التالي :

 بحقوقها.. عمل برامج لتوعية المرأة 1

 . إقامة مكاتب تستقبل المقبلين على الزواج لتوضيح حقوق وواجبات كل من الرجل والمرأة.2

 . تنفيذ القوانين الصارمة على مرتكبي العنف ضد المرأة المتزوجة.3

عرفية . إعداد وتصميم برامج إرشادية وعالجية للزوج العنيف والعمل على مساعدته على ضبط االضطرابات النفسية والم4

 والعصبية التي تؤدي الرتكاب سلوك العنف ضد المرأة.

. إنشاء لجان مشتركة من كوادر مؤهلة نفسياً وقانونياً مع الجهات المختصة ومكاتب االستشارات النفسية واألسرية لعمل 5

  بحوث وإحصاءات ودراسات حول العنف ضد المرأة وأشكاله وعالجه.

 المراجع: 

 Website، العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين، مركز البحرين للدراسات والبحوث  2005أمال الطنطاوي،   -1

./ upload www.genderclearinghouse.orghttp : // :  

إلمارات، األشكال واألسباب واآلثار. رسالة ماجستير غير ، المرأة المعنفة في مجتمع ا2013إحسان مصبح السويدي،  -2

 منشورة، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.

، تكنولوجيا المعلومات ومنظمة الصحة العالمية، تقرير مسح صحة األسرة في العراق 2007الجهاز المركزي لإلحصاء،  -3

2006  /2007. 

 ف ضد المرأة، الطبعة األولى ، العن2012المجلس القومي للمرأة، -4

Website: http: // www.aun.edu.eg / faculty – agriculturel / Arabic. 

 ، دراسة عن العنف األسري2012المؤسسة المصرية لتنمية والتدريب ، -5

Website : http : // www.ncwegypt.com 

 ،العنف ضد المرأة في محافظة اإلسكندرية 2010المركز اإلقليمي لصحة وتنمية المرأة باإلسكندرية ،-6

                                                                   244436 www.albawabhnews.com/Websit,http;// 

 ، مفهوم المرأة بين نص التنزيل وتأويل المفسرين . شبكة للغويات العربية .2009جنان التميمي ،-7

 فظة أسيوط.، العنف ضد المرأة الريفية في محا2015رندا يوسف سلطان، محمد راشد، شامية هالل، مصطفى أحمد، -8

 153-lture/Arabic.155agricu-facultywww.aun.edu.eg/Webiste;http;// 

 ، علم المشكالت االجتماعية. األردن، عمان.2001خليل عمر، -9

نه لدى عينة من النساء ، أشكال العنف الممارس ضد المرأة واستراتيجيات الحد م2020خلفان بن سالم البوسعيدي، -10

 المتزوجات. المجلة االلكترونية الشاملة متعددة التخصصات، العدد السابع والعشرون.

، العنف األسري في مدينة عمان، دراسة ميدانية على النساء المعنفات من وجهة نظر 2011عصام محمد منصور، -11

 .7، العدد 2المجلد تربوية. جامعة القدس المفتوحة لألبحاث التربوية والنفسية، 

 ، دراسة العنف ضد المرأة في صنعاء. بحث مقدم للجنة الوطنية للمرأة في صنعاء2003عادل الشريجي، -12

Website : http : // www.almotamar.net / news / 2156.. 

، العنف األسري ضد المرأة في مدينة الرياض . دراسة لبعض حاالت المترددات علي 2005سلوي عبد الحميد الخطيب ،-13

مستشفي رياض المركزي والمركز الخيري لإلرشاد االجتماعي واالستشارات األسرية ، مركز بحوث الدراسات الجامعية 

 للبنات ، الرياض : السعودية . 

، مفهوم العنف : تعريفه ، وتفسيره بين العلوم والفلسفة 2014خيري ،صبري محمد خليل -14  

Website,http;//  drsabrikhalil. Wordpress.com /2014/1   

صندوق األمم المتحدة ، العنف ضد المرأة في العراق اإلشكاليات والخيارات ، اللجنة الوطنية للسياسات -15

.22السكانية في العراق ، ص  

، 34، قراءة نفسية اجتماعية لظاهرة العنف . مجلة نبأ ، العدد2014عبد هللا موسي ،-16   

Webstie, http;/annabaa.org/nba34/alounf.htm           

 ،  العنف األسري : أنواعه ودوافعه 2011فواز الدرويش ،-17
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 المعهد العربي للتخطيط .

 نف ضد المرأة . المجلس األعلى لشؤون األسرة ، قطر .، الع2007كلثم علي الغانم ،-19
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 العنف ضد المرأة والتصدي له من خالل القانون والتشريعات

Violence against women and addressing it through law and legislation   

 المسالتيد. سلوى على محمد 

 قسم التربية وعلم النفس، جامعة سبها/ ليبيا

Salwa Ali Mohamed 

Department of Education and Psychology, Sebha University/ Libya 

 الملخص

العنف ضد المرأة والتصدي له من خالل القانون والتشريعات في ليبيا عنوان هذه الدراسة ومنه أنبثق السؤال الرئيس عن 

هذا العنف وآثاره وفي ضوء االطار النظري والدراسات السابقة ثم بلورت أهداف الدراسة والتي جاءت متماشية مع طبيعة 

ما أوصت به نتائج بعض الدراسات العلمية بخصوص ضرورة اجراء المزيد من الدراسات للتعرف على األثار السلبية 

مناسبة للتصدي له من خالل القانون والتشريعات ، واقتراح الحلول المترتبة على استخدام العنف ضد المرأة ، ووضع اآللية ال

الهادفة للحد منه ، وتحقيقا لهذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفّي ، حيث تم استقراء ما توصلت إليه الدراسات 

ن خالل القانون والتشريعات ، وقد السابقة من نتائج ناقشت أهم اآلثار السلبية المترتبة على العنف ضد المرأة والتصدي له م

وجدت الدراسة الحالية ان العديد من الدراسات النفسية واالجتماعية والصحية أكدت األضرار والمتمثلة في الضرب والشتم 

والترهيب والتخويف والهجر واالهمال والسيطرة على أمالكها واجبارها على ممارسة الجنس بالقوة وغيرها  ، وحذرت 

الدراسات من خطر العنف ضد المرأة حيث ذكر أن العنف يؤدى الى فقدان الثقة بالنفس واصابتها باألمراض مما العديد من 

ً العنف يجعل المرأة اكثر عرضة لالكتئاب واألفكـار االنتحارية واإلحـساس بالوحدة  يعيق ادائهـا داخـل اسرتها ، وأيضا

ص . وأوصت الدراسة الحالية بضرورة توفير برامج تعليمية وتربوية واالغتراب وكذلك اضطرابات في النوم  ومشاعر النق

 توجه للنشء توضح لهم العنف ضد المرأة وآثاره، وتنفيذ القوانين الصارمة على مرتكبي العنف ضد المرأة.

 العنف ضد المرأة، آثار العنف، القانون والتشريعات. الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Violence against women and addressing it through law and legislation in Libya The title of this 

study and from it emerged the main question about the nature of this violence and in the light 

of the theoretical framework and previous studies, then crystallized the objectives of the study, 

which came in line with what was recommended by the results of some scientific studies 

regarding the need to conduct more studies to identify the negative effects of the use of violence 

against women, and put The appropriate mechanism to address it through the law and 

legislation, And to suggest solutions aimed at reducing it, and to achieve this goal, the study 

relied on the descriptive approach Where the results of previous studies were extrapolated, 

which discussed the most important negative effects of violence against women and addressing 

it through law and legislation. The current study found that many psychological, social and 

health studies confirmed the damages represented in beating, cursing, intimidation, 

intimidation, abandonment, neglect and control of their property. And forcing her to have sex 

by force, and many studies have warned of the danger of violence against women, as it was 

mentioned that violence leads to a loss of self-confidence and disease, which hinders her 

performance within her family. Violence also makes women more susceptible to depression, 

suicidal thoughts, feelings of loneliness and alienation, as well as sleep disturbances and 

feelings of inadequacy. The current study recommended the need to provide educational and 

educational programs  

directed to young people to explain to them that violence against women, and the 

implementation of strict laws on perpetrators of violence against women . 

Keywords: violence against women, the effects of violence, law and legislation. 

 المقدمة:
سّطرت المرأة في العصور القديمة والحديثة أسطراً من نور في جميع المجاالت ، حيـث كانت ملكة وقاضية وشاعرة وفنانة 

وأديبة وفقيهة ومحاربة وراوية لألحاديث النبويـة الـشريفة، وإلى اآلن ما زالت المرأة تكد وتكدح وتساهم بكل طاقاتها في 

أسرتها، فهي الزوجة واألم واألخت واألبنة ، وهذا يجعل الدور الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمـع دوراً رعاية بيتها وأفراد 

 (2010ال يمكن إغفاله أو التقليل من خطورته.   )الدراوى،
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عديمة  فبالرغم من حصولها على درجات عالية في الميدان العلمي والعملي إال أنها تظـل فـي نظر المجتمع مجرد قاصرة،

 الدرويش، (األهلية، غير قادرة على تقرير مصير حياتها، فهـي خلقـت فقط للزواج وإنجاب األطفال وخدمة األسرة ال غير

(2011 

فالمرأة تواجه كثير من التحديات والمشاكل ويأتي على قمة هذه التحديات قضية العنف ضد المرأة وهى قـضية معقـدة ومتشابكة 

ضد المرأة قضية عالمية واسعة االنتشار  أخطبوطية ال يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعـات، فـالعنف وشائكة، وتعتبر ظاهرة

للعنف بصورة مستمرة وبأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة تختلف من  تتخطى الحدود الثقافية والجغرافية ، وتتعرض النـساء

 د حدة في شبابها وقد تظل مستمرة بصور مختلفـة حتـى فـييصاحب المرأة منذ طفولتها ويزدا مجتمع ألخر، وهذا العنـف

 (2014شيخوختها  . )خيرى، 

ً في دول العـالم الثالـث ومنها ليبيا، ففي ليبيا تتنوع اشكال  ومشكلة العنف ضد المرأة لم تحظ باالهتمام المطلوب خصوصا

اصة من خالل التشريعات والدساتير التي أقرت العنف التي تتعرض لها المرأة فعلى الرغم من مظـاهر اإلنصاف للمرأة خ

المساواة بين الرجل والمـرأة وحقوق المرأة االجتماعية والسياسية والثقافية كما ينادى بها الحقوقيين إال إن المرأة مازالت 

 (2009تتعرض للعنف الن هناك العديد من صور التمييز بسب الفجوة بـين القـانون والتطبيق. )الزهراني، 

تقول زاهية فرج علي، رئيسة قسم شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بليبيا، في بيان، إن المرأة الليبية 

عانت وال تزال تعاني من االنتهاكات الجسيمة التي سلبتها تدريجيًا حقها الطبيعي في الشعور باألمن النفسي والجسدي في ظل 

الضمير اإلنساني وأوضحت الحقوقية الليبية، أن المرأة في ليبيا "تتعرض في جهات العمل غياب القانون وغياب المبادئ و

 لإلهانة والشتم، وفي بيتها لالنتهاك النفسي والجسد.

وأشارت إلى أن الفتيات الليبيات يتعرضن للتحرش المستمر، واإلخفاء القسري، والقبض المخالف للقانون، مؤكدة أنه يتم 

ون السرية، ليتعرضن إلى كافة أساليب التعذيب من اإليذاء الجسيم والشتم حتى وصل الحال ببعضهن الزج بهن في السج

  .للوفاة

فالعنف ضد المرأة آفة اجتماعية تهـز كيان المجتمع وتضعه على حافة االنهيار لما له من العديد من االثار السلبية ليس فقـط 

 (2009،الزهرانى (المرأة بل على المجتمع كله.  علـى

وقد أصبح معروفا اآلن أن العنف هو فعل متعدد األبعاد وله محيطه االقتصادي والقانوني واالجتماعي والثقافي، وإن بعض 

المرتبطة بالعنف تتعلق بالخصائص الشخصية للمرأة المعنفة والبعض اآلخر يتعلق بالخصائص الشخصية للفاعل.  العوامل

مع هي المسؤولة عن تشكيل هذه الشخصيات وتحديد استجابتها على وفق منظومة من ثقافة المجت وفي كلتا الحالتين فإن

 .المعايير والقيم والمعتقدات التي تقرها الثقافة وتحددها

 2017الرأي العام في ليبيا لعام “ورغم أن البيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة في ليبيا ال تحظى بتوثيق دقيق، إال أن تقرير 

تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة، والمتمثلة في مزيد ” المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية“استطالع رأي أجرته يؤكد من خالل 

من قبول العنف المنزلي والتسامح مع مبرراته، إال أن االستطالع لم يقدم إحصائيات دقيقة حول نسبة العنف المنزلي ضد 

نتائج ” الذي تتعرض له المرأة الليبية في الحياة العامة. ولذلك يبقى تقريرالمرأة الليبية وأشكاله، كما لم يتطرق إلى العنف 

الذي أجرته مصلحة اإلحصاء والتعداد بوزارة التخطيط، أحدث دراسة ″ 2014المسح الوطني الليبي لصحة األسرة لعام 

بشكل شامل . وكان قد خلص  علمية رسمية في ليبيا حول العنف األسري، ولكنه لم يتطرق لباقي أشكال العنف ضد المرأة

 % منه عنف لفظي. 79% من النساء في ليبيا تعرضن للعنف األسري، 8.2إلى أن 

وتحاول الدراسة الحالية كما ترى الباحثة تحليل العوامل المختلفة المرتبطة بوعي المرأة للعنف والتعرض له واستجابة النساء، 

 تمال تعرضها للعنف من أكثر األسئلة المطروحة في األدبيات الحديثة.حيث أصبحت العالقة بين وضع التمكين للمرأة واح

 مشكلة الدراسة: 

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسات والبحوث السابقة وكذلك استطالع الباحثة وجد أن هناك ندرة في األبحاث والدراسات 

وع مما نتج عنه عدم توفر المعلومات الدقيقة عن المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة وندرة في أبحاث السياسات حول الموض

 الظاهرة. 

 وللتصدي لهذه المشكلة تحاول الدراسة الحالية اإلجابة على السؤال الرئيسي اآلتي:

 ما نوع العنف الذي تتعرض له المرأة؟ وما اآلثار الناتجة عن العنف؟ وكيف يتم التصدي له؟-

الستقصاء أثر العنف الموجه ضد المرأة الليبية وكيفية التصدي له من خالل القانون وبناءاً على ما سبق تأتي هذه الدراسة 

 .والتشريعات.

 أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة الى دراسة العنف ضد المرأة والتصدي له من خالل القانون والتشريعات في ليبيا  وذلـك مـن خالل     

 : تحقيق االهداف الفرعية اآلتية

 .فهوم أشكال العنف الموجه ضد المرأةمعرفة م -1

 معرفة المسئول عن العنف الموجه ضد المرأة. 2-

 .معرفة أسباب العنف الموجه ضد المرأة3- 

 معرفة آثار ذلك العنف على المرأة. 4 -
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 تحديد ومعرفة دور القانون والتشريعات في الحد من العنف ضد المرأة بليبيا.5 -

 أهمية الدراسة: 

ة من قضايا المجتمع العربّي أال وهي العنف ضد المرأة، حيث أنه ( يكتسب 1) البحث أهّميّة عندما يتناول الباحث قضيّة ُمِهمَّ

حظي موضوع العنف الواقع على النساء باهتمام متزايد في المنطقة العربية منذ مطلع األلفية الثالثة وأصبحت هذه الظاهرة 

 األكاديمي.تشغل حيزاً واسعاً على الصعيد الفكري و

تنبع أهمية البحث في التعرف على نسبة انتشار العنف وأنواعه ومصادره والكشف عن خصائص المؤسسات العاملة  (2) 

 مع العنف وطبيعة الخدمات المقدمة.

 كما يكتسب البحث أهميته من خالل دور القانون والتشريعات في التصدي للعنف. (3)

  منهج البحث:
اقتضت طبيعة البحث استخدام المنهج الوصفّي، كون الباحثة توّصف في دراستها العلميّة العنف وآثاره على المرأة ، وبعد 

جمع المعلومات، والحقائق الدقيقة بهدف الوصول إلى تفسيرات منطقيّة تساعد الباحثة في وضع أطر محدّدة للمشكلة، ، 

 .لّقة بالعنف الموجه ضد المرأة وتسليط الضوء على الجوانب الخفيّة المتع

 مصطلحات الدراسة: 

تعريف العنف ضد النساء بأنه: "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو 

يل أو اإلكراه أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسدية، أو الجنسية، أو النفسية؛ بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القب

 .الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة

 الدراسات السابقة:

 العنف من حيث انتشاره وتكراره وأنواعه والعوامل المرتبطة به:1 -

د في هذا الجدي «دراسة العنف ضد المرأة في مصر»أجري المجلس القومي للمرأة في مصر دراسة مسحية ضمن مشروع 

المسح انه لم يركز على النساء فقط لمعرفة العنف الممارس ضدهن وإنما تناول الرجال أيضا للكشف عن مستوى العنف الذي 

من النساء يتعرضن للعنف الجسدي على أيدي أزواجهن 28%يمارسونه ضد النساء بأشكاله كافة. وقد أظهرت النتائج أن 

 .رجال بأنهم وجهوا شكال من أشكال العنف النفسي لزوجاتهم5اقر ما يقرب من كل ً  يتعرضن للعنف النفسي، كما 62.6%وان 

أما عن أسباب العنف فقد أشارت نسبة كبيرة من الرجال والنساء إلى عوامل خارجية أدت إلى العنف منها ارتفاع تكاليف 

ع الرجل بوصفها سببا للعنف في حين المعيشة والمشكالت في العمل بوصفها أسباب رئيسة. وأشارت ثلث النساء إلى طبا

وفي األردن اعد المجلس الوطني لشؤون المرأة في  .أشار نصف الرجال الذين مارسوا العنف ضد زوجاتهم إلى عدم الطاعة

إلى نسبة انتشار العنف وأنواعه ومصادره والكشف  دراسة عن واقع العنف ضد المرأة في األردن، حاولت التعرف2008عام 

المؤسسات العاملة مع العنف وطبيعة الخدمات المقدمة. اعتمدت الدراسة على األدبيات والبحوث األردنية في عن خصائص 

تحديدها لمشكلة العنف وحجمه كما طورت استمارة تقويم الخدمات واستمارة لألكاديمية ومراكز البحوث وقد أشارت نتائج 

وتتفاوت حسب أنواعه وأشكاله وان العنف النفسي واللفظي هو 78%إلى 7.7%الدراسة الى إن نسبة العنف تتراوح ما بين 

ً وان المعتقدات الثقافية السائدة عن العنف هي السبب الرئيس وراء الظاهرة أما أراء المختصين فقد  أكثر األنواع شيوعا

 المرأة اقتصادياً. أجمعت على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية نحو تغيير الثقافة المجتمعية حول مفاهيم الحقوق وتدعيم

 العنف من حيث الخصائص النفسية لكل من المعتدي والضحية:2-

هناك طائفة من الدراسات التي تناولت موضوع العنف ضد المرأة من زاوية الخصائص النفسية لشخصية المعنفة والخصائص 

ية تتعلق باضطراب في شخصية النفسية للزوج المعتدي خلصت معظمها إلى إن أسباب العنف الموجه ضد النساء هي نفس

في التعامل مع اآلخرين وفشل الزوجة في تجنب األسباب التي تثير عنف الزوج. من هذه الدراسات دراسة هبة  الزوج وفشله

علي حسن التي تناولت قضية العنف ضد المرأة من خالل دراسة شخصية الزوج المسيء لزوجته وشخصية الزوجة المساء 

وجود فروق بين السيدات المتزوجات العامالت وغير العامالت في التعرض لإلساءة من الزوج،  دمإليها. وتوصلت إلى ع

مما يشير إلى أن اإلساءة ال ترتبط بعمل الزوجة فقط وإنما ترتبط بمتغيرات أخرى كخصائص شخصية الزوج ومعتقداته 

ط العمل،( وكذلك ترتبط اإلساءة بشخصية ضغو –البطالة  –حول العنف ومدى قدرته على تحمل اإلحباطات )قلة الدخل 

الزوجة واعتمادها على الزواج واستفزازها لزوجها وطبيعة العالقة الزوجية والعالقة الجنسية بينهما. وقد خلصت الباحثة 

نية إلى أن اإلساءة بكل أشكالها تؤدى إلى اضطراب شخصية الزوجة المساء إليها وشعورها بالقلق واالكتئاب واإلحساس بالدو

 والعجز.

 العنف في وثائق الشرطة وملفات المحاكم ووسائل اإلعالم:- 3

اعتمدت بعض الدراسات على تحليل ما يمكن جمعه من حاالت وردت إلى المحاكم والمستشفيات أو مراكز الشرطة والتي   

لعنف ضد المرأة خالل المدة تظهر عدد الحاالت التي يتم فيها تجريم العنف، من هذه الدراسات دراسة قضايا االعتداء وا

    2009.   إلى2000   من 

( ً قضية سنويا واحتلت قضايا هتك 367وقد بلغ متوسط عدد القضايا المنظورة أمام الهيئات القضائية خالل العشر سنوات ) 

عة األنثى باإلكراه قضية ومواق82) قضية يليها قضايا الضرب) (106) العرض باإلكراه أو التهديد أو الحيلة المرتبة األولى
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قضية ثم قضايا الحجز والتعذيب بينما جاء بالمرتبة األخيرة قضايا الضرب المفضي إلى الموت وتهم الخطف بقصد  66))

 .االبتزاز

الجدير بالمالحظة إن هذه الدراسة لم تشر إلى عالقة الضحية بالجاني مما يعني أن قضايا العنف التي وصلت إلى المحاكم تقع 

اق العنف األسري وبالتالي فإن األشكال التي كشفت عنها قد تكون وقعت على النساء غير الكويتيات اللواتي يعملن خارج نط

فقد اعتمدت في دراستها 6 الخليج وهذا ما يفسر ارتفاع عدد القضايا التي وصلت إلى الشرطة أما ليلى عبد الوهاب  ببلدان

معلوماتها من قضايا المحاكم والصحافة، فحللت مضمونها، فضال عن دراسة على جمع (1994)للعنف األسرى في مصر عام 

عينة من النساء ممن تعرضن للممارسات واألعمال العنيفة، وقد توصلت الدراسة إلى أن المرأة المصرية تتعرض ألشكال 

لمبرح الذي يحدث عاهة مختلفة من العنف تتمثل بالحرق والقتل بالرصاص والطعن بالسكين والذبح ودس السم، والضرب ا

أو تشوها بالوجه، والدهس بجرار زراعي، والخطف والتعذيب، وأشارت الدراسة إلى أن السبب األهم وراء تعرض النساء 

 35.4%.وأن األسباب االجتماعية بلغت نسبتها45.6%للعنف هو سبب اقتصادي إذ يشكل ما نسبته ،

 دراسات ربطت بين العنف وقضايا أخرى:4.-

لقياس أوضاع النساء 2007) كز البحوث االجتماعية في الجامعة األمريكية في القاهرة مسحا ً استطالعيا في عام )أجرى مر

 العيش المحيطة وقد قام المسح بتجميع مجموعة متنوعة من المؤشرات حول تمكين المرأة من خالل عينة ضمت ) وظروف

باحثة سحر الشنيطي وملكي الشرماني بيانات هذا المسح لدراسة امرأة في ثالثة محافظات في مصر. وقد استخدمت ال2400)

العالقة بين تمكين المرأة وتعرضها للعنف المنزلي وقد انطوى مسح التمكين على تطوير إطار مفاهيمي حول تمكين النساء 

د عالقة هذه األبعاد بالعنف في البيئة المصرية يستند إلى المؤشرات المباشرة وغير المباشرة للتمكين مما سمح للباحثات بتحدي

في رسالة  .ضد النساء إلى جانب العوامل األخرى االجتماعية واالقتصادية التي يمكن ربطها بمستوى تعرض المرأة للعنف

للماجستير حملت عنوان :)العنف الموجه ضد المرأة ومساندة المجتمع لها دراسة ميدانية على عينة من النساء في مدينة مكة 

ان الهدف منها هو الكشف عن طبيعة العالقة بين العنف الموجه ضد المرأة بأنواعه والمساندة االجتماعية شملت المكرمة ك

امرأة. توصلت الدراسة إلى إن هناك فروقاً في 300) ( عينة من النساء السعوديات بلغت ) (2008الدراسة التي أجريت عام 

فضات على مقياس العنف الموجه للمرأة وانه ال توجد فروق بين درجة درجة المساندة االجتماعية بين المرتفعات والمنخ

 المساندة االجتماعية من قبل الصديقات واألسرة ودرجة الشعور بالرضا.

 التعليق حول الدراسات السابقة:

اتفقت غالبية الدراسات في رصدها للعنف على التأكيد بأنه ظاهرة عالمية ال تنفرد بها المرأة العربية بدليل اإلحصاءات 

الرسمية وغير الرسمية التي تؤكد هذه الحقيقة. وقد عكست المفاهيم المستخدمة في تعريف العنف تطوراً واضحاً في مفهوم 

ي لم يكن ينظر إليها على إنها انتهاك لحق المرأة وعنف ضدها مثل حرمانها من التعليم العنف ليشمل الكثير من الممارسات الت

 أو إجبارها على الزواج أو حتى التحكم بنمط اإلنجاب وإجبارها على اإلنجاب المتكرر حتى تنجب ذرية من الذكور.   

ذات الطابع غير المادي التي تعكس عنفاً  ومن المالحظ أن بعض الدراسات إلى مفهوم العنف الرمزي ليشير إلى السلوكيات

والذي يقصد به « بيار بورديو»ضد المرأة ، كما وأشارت دراسات نظرية إلى هذا النوع من العنف على النحو الذي قدمه 

استخدام الرموز والدالالت والمعاني للسيطرة على اآلخرين، ويعرفه بأنه أي نفوذ يفلح في فرض دالالت وتصورات معينة 

رضها بوصفها دالالت شرعية حاجبا ومخفيا عالقات القوة التي تؤصل قوته وتعززها ،إال انه لم تتناول أي من هذه وف

الدراسات هذا المفهوم على مستوى التطبيق، مما يشير إلى وجود نقص في معالجة إبعاد العنف خصوصا وان كثيرا من 

متقبل للعنف بين النساء وبعضها وجده ضروريا من وجهة  فهم المعطيات التي كشفت عنها هذه الدراسات تشير إلى وجود

 نظرها وهذا جوهر مفهوم العنف الرمزي.

 الجانب النظري:

 أوالٌ: مفهوم العنف ضد المرأة

تتعرض المرأة لكثير من المشاكل والقضايا والتحديات التي تتحملها، ويأتي على قمة هذه القضايا قضية العنف ضد المرأة 

لمية واسعة االنتشار تتخطـى الحـدود الثقافيـة والجغرافية والطبقة االجتماعية والدين وال يخلو منها مجتمع من وهى قضية عا

ومعناها االستخدام غير المـشروع  Violareمشتقة من الكلمة الالتينية  Violenceالمجتمعات متقـدم أو متخلـف، فكلمة العنف 

 العقاب  ألذى باألشخاص واإلضرار بالممتلكات. ويتضمن ذلك معانيللقوة المادية بأساليب متعددة إللحاق ا

ً ) 2008واالغتصاب والتدخـل في حـريات اآلخرين )الحربى،  بأنه خرق باألمر وقلة الرفق به وضد  ويعرف العنف لغويـا

 (.2: 2008الرفق والتعنيف هو التقريع واللـوم. )مجاهـد، 

سلوك او فعل يتسم بالعدوانية يصدر من طـرف قـد يكون فرد او جماعة او طبقة اجتماعية وأخيراً يمكن أن يعرف العنف بأنه: 

او دولة بهدف اسـتغالل واخـضاع طـرف اخـر في اطار عالقة قوة غير متكافئة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مما يتسبب في 

 (Wikipedia, 2014)      .ـة او دولـة اخـرىمعنوية او نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعي احداث اضرار مادية أو

هي االعالن  (2009)وتوجد العديد من االتفاقيات واإلعالنات التي أهتمت بقضية العنف ضد المرأة منهـا كمـا ذكرها فايد 

الزواج والسن اتفاقية الرضا في  1952االتفاقية الخاصـة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1948 العالمي لحقوق اإلنـسان عـام ، 

االعالن الخاص بالقـضاء على ١٩٥٧االتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة عام ، 1962  األدنى وتسجيل الـزواج عام ،

وكذلك يوجد عدد  (CEDAW)1979  اتفاقية القضاء على جميع اشـكال التمييـز ضـد المـرأة 1967 التمييز ضد المرأة عام 

244



 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

 مؤتمر كوبنهاجن عام 1975 المـؤتمر العالمي االول للمرأة في المكسيك  (Wikipedia,2014) من المؤتمرات كما ذكرهـا

المؤتمر الدولي للسكان والتنميـة 1993 مؤتمر فينيا  1992مؤتمر البيئة والتنمية عام  1985مؤتمر نيروبي عـام ، 1980

تطور  2009):. فايد ، محمود )1995أقيم في بكين عام  المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي1994عقد بالقاهرة  الـذي

 تناول المجتمع لحقوق المرأة ، هيئة بالن منطقـة بـرامج الصعيد .

 ثانياً: أشكال وأسباب وآثار العنف ضد المرأة

 أشكال العنف ضد المرأة: -1

 :يتخذ العنف ضد المرأة أشكال كثيرة و متكررة وقد يحدث العنف داخـل األسـرة او في المجتمع كاآلتي 

 :العنف داخل األسرة 

تمتد أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة داخل األسرة عبر دورة حياتها من عنف قبـل الوالدة إلى عنف ضدها وهى امرأة 

، وقد ذكرت دراسة قام بها د األب أو األخ أو الزوج أو األماألسرة قد يكون على يوالعنف داخل (Khan, 2000: 3). عجوز

ن العنف االسرى حيث بلغـت ان نسبة كبيرة من النساء في بعض المحافظات تعانى م(2012) المجلـس القومي للمـرأة 

ان من الميراث وتمييز الولد عن ( أن الضرب واالهانة والحرم2010كما ذكرت دراسة قامت بها هيئة كير ) 60 %، نسبتهن

 البنت ، والحرمان من التعليم ، والزواج اإلجباري والطالق الغيـر موثق من اكثر مظاهر العنف االسرى المنتشرة بين النساء.

  :العنف الزوجي 

ء يتعرضن إن أكثر من نصف النسا Mavrikiou(2014وهو أكثر أنواع العنف شيوعاً فى العالم حيث أشارت نتائج دراسة )

من النساء فى 35 % ان 2013) للعنف على يد الشريك الحميم ، كما ذكر التقرير الـصادر من منظمة الصحة العالمية  )

، krantz (2013) Wolday(2013الصادر من الشريك الحميم وأكد على هذا دراسة كل مـن ) انحاء العالم تعانى مـن العنـف

() Sarkar(2013 ( والمجلس القومي 2012)  وأكدت على ذلك ايضا دراسة كل من المؤسسة المصرية للتنمية والتـدريب

( حيث ذكر كل مـنهم ان عنـف الشريك الحميم منتشر بدرجة كبيرة بين النساء ، وذكر المركز 2007محمد  ) 2009)للمرأة )

أن 2010) قام بها بالتعاون مع مؤسسة فـورد االمريكيـة ( )اإلقليمي لـصحة تنميـة المـرأة باإلسكندرية في الدراسة التي 

( 2002أن المعنـف ) %من السيدات يتعرضن لشكل واحد على االقل من اشكال العنف من الشريك الحميم ، وذكر كـل75

األساسي داخل االسرة هو الزوج ويشمل العنف  من KarSk (2005)  ، SBkader(2009)( ، الطنطاوي (2002أحمد

 :ادر من الشريك الحميم عدة أنواع منهاالص

 ويشمل أي إساءة موجهة لجسد المـرأة حيـث:  العنف الجسدي:1-

، عبــد  Tamang (2011)( 2012( المجلس القومى للمـرأة )2013يحيى  ) Ribeiro (2014ذكرت دراسات كل من )

(  إن من اشكال العنف الجسدي 2002، أحمد )Lutalo (2003 (، )  2005الطنطــاوى )2008) ( الهــر ) 2010العزيــز )

 ،د باسـتخدامها أو ضـربها وقتلهـاالصفع ، الركل ، رمي األجسام الصلبة ، استخدام بعض اآلالت الحادة أو التلويح بها للتهدي

 .ياه حارقةالضرب، الشد أو السحب ، جر الشعر ، الخنق ، الحرق ، لي الذراع ، ضرب الرأس باألرض أو الحائط ، القاء م

 Krantz (2013) وهو يشمل أي إساءة تترك أثر سيء في نفس المرأة حيث ذكرت دراسات كل من   العنف النفسي:2-

إن العنف النفسي له أشكال مثل السب والـشتم والتهمـيش ، والهجـر ، واإلهمـال ، 2013) يحيى ) Wolday (2013)  من

بالخوف وكذلك النظـرات المخيفـة ، الـصوت المرتفع ، النقد المستمر ، الغيرة  والترهيب والتخويف ، مما يسبب شعور المرأة

التجاهل ، الخصام ، اهمال مشاعرها ، عدم اخذ رأيها ،  الزائدة ، الشك ،عدم الكالم ، اإلهانة ، اإلحراج أمام اآلخرين ،

 .منعها من زيارة والديها االهانة امام االخرين ، تـرك المنـزل لفترات طويلة، احساسها انها سيئة ،

وهو أي فعل أو قول يمـس كرامـة المـرأة ويخدش خصوصية جسدها ، من تعليقات جنسية سواء في  العنف الجنسي :3-

الشارع أو عبر الهاتف أو من خـالل محاولة لمس أي عضو من أعضاء جسدها دون رغبة منها بذلك، أو إجبار المرأة علـى 

العنف الجنسي واكد  أحد أشكال نتقاد أسلوبها في العالقة الجنسية وإجبارها على ممارسة الجنس تعدالقيـام بأعمال جنسية وا

 . Cheong(2013)  ،Wolday(2013).Dartnal (2013)علـى ذلـك دراسـة كـل مـن

وأيضاً  ,ل وهو ممارسة ضغوط اقتـصادية علـى المرأة مثل منعها من العمل أو إجبارها على العم العنف االقتصادي :4-

السيطرة على أمالكها وحقهـا فـي اإلرث ، امتالك نقودً، أخذ راتبها الشهري وعدم إشراكها في مـشاريع األسـرة وأعمالهـا 

، فض انفـاق المال على مطالب البيتأو حرمانها من المال لقضاء احتياجاتها، عدم السماح للزوجة بالحصول على النقود ، ر

، الرديعان2010) وأكد على ذلك دراسة كل من )المركز اإلقليمي لصحة وتنمية المرأة باإلسكندرية ( ، ) إذاللها عند طلب المال

 (.2010هيئة كير ) 2010))

  :العنف الصادر من األب واألخ واألم  

ويشمل عدة صور قد يكون جسدي او نفسي أو مادي أو جنسي وقد يأخذ أشـكال أخـرى منها الزواج المبكر ويعرف بأنه أية 

سنة أى قبل أن تستعد الفتاة نفسيا و فسيولوجيا و فيزيقيا لتحمل مسئوليات الزواج واإلنجاب. ( خيـر، 18زيجة تنشا قبل سن 

ارتفاع حاالت الطالق، وضع الفتاة فى موقف المسئولية االجتماعيـة قبـل بلـوغ  ولـه العديـد مـن األضرار مثل 2012))

مرحلة النضج، متاعب صحية لألم نتيجة الحمل والوالدة المتكررة، االثار السلبية على الـصحة اإلنجابية، تدهور الصحة 

 (.2009النفسية للمرأة، زيادة نسبة األرامل صغيرات السن. )علـى ،
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 ف ضد المرأة :أسباب العن

إذا حاولنا تفسير األسباب التي تدفع بالرجل إلى ممارسة العنف ضد زوجتـه أو أختـه أو أمه أو امرأة تسير في الشارع، سنجد 

أن هناك إجماعا على أن هذه األسباب تبدو متعددة وشائكة ترتبط أحيانا بالظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية 

 Bannerman (2013)  ،Cheong (2013) ،Wolday(2013)  ،Ribeiro (2014)ك دراسة كل مـن حيـثوأكد على ذل

فى دراسة 2003) ذكر كل منهم إن التنشئة االجتماعية والضغوط االقتصادية سبب من أسباب العنف ، كمـا ذكـر الشربجى )

ة صادرة من المؤسسة المصرية للتنمية والتدريب له أن البطالة والفقر أهم أسباب العنف ضد المرأة ، وذكرت ايضاً دراس

إن ضعف الحالة االقتـصادية وزيادة أعباء المعيشة من أهم أسباب العنف ضد النساء كما ذكرت إن تدنى مستوى  2012))

 التعليم بـين الرجال والنساء وكذلك تدخل األهل بين الزوجين فى المشاكل تعتبر سبباً من أسباب العنف.

 ضد المرأة : أثار العنف

إن للعنـف آثـار نفسية وبدنية للمرأة والفتاة حيث 2013) وأكد على ذلك التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية عام )

 (يتراوح آثاره ما بين االصابة بكسور أو معاناة ومشاكل نفـسية وضعف االداء االجتماعي ، وأكد على هذا دراسة) 

Mavrikiou (2014 مخاطر على المرأة واالبناء  والمجتمع ، ونجد دراسات اخرى منها دراسـة  العنف لهحيث ذكر أن) ،

Kumar(2013(  ذكرت أن العنف ضد المرأة له أثر على أداء أدوارها االسـرية حيث ذكر 2009) ومرح )2009) حمدى

اسرتها ، وأيضاً العنف يجعل المرأة اكثر  أن العنف يؤدى الى فقدان الثقة بالنفس واصابتها باألمراض مما يعيق ادائهـا داخـل

 عرضة لالكتئاب واألفكـار االنتحارية واإلحـساس بالوحدة واالغتراب وكذلك اضطرابات فى النوم ومشاعر النقص .

 دور بعض من المنظمات القانونية والتشريعية فى الحد من العنف ضد المرأة بليبيا:

لقد أطلقت عدد من المنّظمات العالمية مبادرات عديدة لوقف العنف ضدّ المرأة، فقد خّصصت الجمعية العامة لألمم المتّحدة 

من شهر نوفمبر من كّل عام يوماً دولياً للقضاء على هذا العنف، وسعت من خالل ذلك إلى رفع مستوى الوعي العالمي  25يوم 

حكومات، والمنّظمات الدولية، والمنّظمات غير الحكومية إلى تنظيم فعاليات خاّصة بهذا حول هذه القضية، كما دعت جميع ال

اليوم لتعزيز مفهوم القضاء على العنف ضدّ المرأة في جميع أنحاء العالم وتتّخذ منّظمة الصحة العالمية عدّة خطوات في 

ّظمات الدولية إلجراء بحوث شاملة لمعرفة حجم طريق وقف العنف ضدّ المرأة ، ومن أبرزها التعاون مع الوكاالت والمن

المشكلة، وطبيعة العنف الممارس ضدّ المرأة في الدول المختلفة ، وتقدير معداّلته، وتحديد التدّخالت الاّلزمة لمعالجته، 

المية للقضاء ووضع اإلرشادات للوقاية منه، باإلضافة إلى تعزيز استجابة القطاع الصحي له، وتطبيق األدوات والمبادئ الع

فيدعم  (I-VAWA) عليه، والتأكيد على ضرورة حصول المرأة على كافّة حقوقها،  أّما قانون العنف الدولي ضد المرأة

إجراءات منع العنف، ومحاسبة مرتكبيه، وحماية الضحايا، إذ إنّه يشتمل على أحكام تختّص بمنع ممارسة العنف ضدّ المرأة 

  لقانون من خالل التعاون بين عدّة جهات مختّصة فيما بعد.في جميع الظروف، وقد ُطّور ا

ومن األعمال التي تعطي بارقة أمل هو إنشاء وحدة حماية األسرة والطفل بمديرية أمن الزاوية بالشراكة مع مؤسسة اليونيسيف 

 ومن المفترض تتبعها أنشاء وحدات أخرى في خمس مدن أخرى.

امن السلطات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها بحماية النساء من التعرض لكل مظاهر العنف وبمناسبة هذا اليوم تدعو منظمة التض

وذلك بإصدار التشريعات الالزمة وتخصيص الموارد لتنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع؛ تطوير المؤسسات المعنية 

ا العنف من اإلبالغ عن حاالتهن وتقديم المساعدة بحماية النساء وتأهيل العاملين فيها؛ إعادة خدمة الخط الساخن لمساعدة ضحاي

لهن؛ تعزيز جمع البيانات وبشكل دوري عن ظاهرة انتشار العنف ضد المرأة والفتيات؛ زيادة الوعي العام والتعبئة االجتماعية 

وقاف والصحة من خالل برامج إعالمية ودورات تثقيفية وتعليمية تشارك فيها وزارات الثقافة والشؤون االجتماعية واأل

واإلعالم؛ وتأهيل العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون، وزيادة نسبة النساء العامالت فيه، للتعامل بشكل صحي مع قضايا 

 العنف ضد المرأة وخاصة العنف األسري.

 ومن المنظمات الليبية المهتمة بقضايا العنف ضد المرأة:

 شبكة مدافعات عن المرأة، بنغازي. •

 قيون بال قيــــود، بنغازي.منظمة حقو •

 منظمة أربن للتوجــــــه المدني، الكفرة. •

 المجموعة الحقوقية للهجرة، طرابلس. •

 منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس. •

 المركز الليبي لحقوق االنسان، طرابلس. •

 منظمة شباب من اجل تاورغاء، تاورغاء. •

 الزاوية.المركز الليبي للحقوق والحريات،  •

 مؤسسة بــالدي لحقوق االنسان، صبراتة. •

 منظمة النصير لحقوق االنسان، طرابلس. •

 منظمة التضامن لحقوق االنسان، طرابلس. •

 المنظمة المستقلة لحقوق االنسان، مصراته. •

 المركـــز االستشاري لحقوق االنسان، طرابلس. •
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 ري.منظمة التواصـــل الثقافية االجتماعية، اوبا •

 مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، تونس. •

 منظمة األمان لمناهضة التمييز العنصري، مرزق. •

 منظمة بداية للتوعية وحقوق االنسان، طرابلس. •

 المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس. •

 منظمة أمل الجنوب للسالم والتنمية المستدامة، مرزق. •

 رة غير القانونية وشؤون النازحين، الكفرة.منظمة مهاجر للهج •

 مركز النسمة العليلة للدراسات المجتمعية واالرشاد االسري، طرابلس. •

 الخاتمة:

يجب تعزيز جانب التصدّي للعنف المماَرس ضد المرأة ، إذ تبدأ الوقاية منه عبر المناهج الدراسية التي يجب أن تضّم برامج 

له، باإلضافة إلى اتّباع عدّة وسائل، منها؛ الخطط االقتصادية التي تُمّكن المرأة من تعزيز دورها للتعريف بالعنف واالستجابة 

في المجتمع، واالستراتيجيات التي تعّزز المساواة بين الرجل والمرأة ومهارات التواصل فيما بينهم، باإلضافة إلى البرامج 

لمجتمعات على مبادئ االحترام، كما يجب أيضاً التصدّي للعنف ضد التي توّضح ضرورة قيام العالقة بين األزواج وداخل ا

المرأة من خالل تصويب القواعد الثقافية الخاّصة بنوع الجنس، وتنمية استجابة القطاع الصحي لحاالت العنف، ونشر الوعي 

 حول هذا الموضوع .

 التوصيات:

  :يمكن من خالل تلك الدراسة التوصل إلى التوصيات اآلتية

 توفير برامج تعليمية وتربوية توجه للنشء توضح لهم ان العنف ضد المرأة.1- 

 تنفيذ القوانين الصارمة على مرتكبي العنف ضد المرأة.2-

 تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة اإلفالت من العقاب.3-

 توفير برامج توعية لمحو األمية القانونية للمرأة.4-

  .اعمل برامج لتوعية المرأة بحقوقه6-

 اقامة مكاتب تستقبل المقبلين على الزواج لتوضيح حقوق وواجبات كل من الرجل والمرأة.7-

االعتراف بأهمية دور الجمعيات النسائية وغيرها من المؤسسات االجتماعية المدنية في مواجهة هذا العنف ضد المرأة 8-

 والعمل على دعمها والسعي النتشارها.

الم بكافة أشكاله وإبراز قضايا العنف التي تعاني منهـا المـرأة والوصول بها إلى أوسع تغيير صورة المرأة في اإلع9-

 القطاعات.

 الحقوق لو كن من ضحايا النهوض بعدد البرامج التي تدرب النساء على حقوقهن، والقيام بتمكينهن من ممارسة هذه10-

 النهوض بالتمكين االجتماعي واالقتصادي.العنف. وينبغي أن تتضمن الجهود الوقائية برامج تسعى إلى 

 المراجع العربية:

  دراسة عن العنف األسرى في السودان ، أنماطه وأسبابه2002):  )أحمد ، عوض محمد -1

Website,htpp: //www.sudanile.com2008-05-19.../457-2009 

 .العنف األسري أنواعه ودوافعه2011) الدرويش ، فواز :) -2

Websit, http://www.husseinalsader.com/inp/view.asp 

 .  المرأة على مر العصور2010) الدراوى ، محمد فكرى ) 3-

Website,http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php 

  .حقوق المرأة(2009الزهرانى ، يحيى موسى ( .) 4-

Websit, http://www.marnarsay.com, 

 العنف األسري ضد المرأة دراسة وصفية على عينـة من النساء في مدينة الرياض ،2010): )الرديعان ، خالد بن عمر -5

 .رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ـ جامعة الملك سعود

Websit, http://www.dmshsa.com/articles.php?action=show&id 

 العنف الموجه ضد المرأة ومساندة المجتمـع: 2008 )الحربى ، سلمى بنت محمد بن سليم ) -6

 ,Website .لها دراسة ميدانية على عينة من النساء فى مكة المكرمة، رسـالة ماجـستير ، كليـة التربية، جامعة أم القرى

http:// www.gulfkids.com/pdf/Onf_salmy.pdf 

 .دراسة عن العنف ضد النساء فى مصر 2009):المجلس القومي للمرأة  ) -7

website , http:// ioethicsnetwork.files.wordpress.com/.../a-egypt 

 2009.،اسة العنف ضد المرأة في مصردر: 2009)المجلس القومي للمرأة )-8

  واقع العنف ضد المرأة في االردن.: 2008)المجلس الوطني لشؤون المرأة )9-

 .دراسة عن العنف ضد النساء في مصر 2010) :المجلس القومي للمرأة )10-
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website , http:// ioethicsnetwork.files.wordpress.com/.../a-egypt 

 /websit, http://www.ncwegypt.com .،الطبعة األولى العنف ضد المرأة:(2012)رأة المجلس القومي للم -11

 .، مركز البحـرين للدراسات والبحوث العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين:  (2005)الطنطاوى ، أمال -12

websit, http:// www.genderclearinghouse.org/upload/. . 

العنف ضد الزوجة وعالقته بالـصحة النفـسية لـدى الزوجات العربيات المعنّفات في : 2008)الهر، قدرة عبد االمير )13-

 ، رسالة ماجـستير ، كليـة اآلداب ،األكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك .مدينة مالمو بالسويد 

، رسالة ماجستير ، كلية  ممارسة العنف ضد المرأة وأثـرة علـى أداء أدوارهـا األسرية( : 2009السعيد ) حمدي ، محمد--14

 .االقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان

 إلى2000من  دراسة قضايا االعتداء والعنف ضد المرأة خالل الفترةحنان محمد تاج الدين ، وسارة محمد العسعوسي، -15

2010 - 2009 . 

 .خطورة الزواج المبكر على الفتيات(2012): ، منى  خير-16

Website, http://www.alarabimag.com/bait/WriterArticle.asp 

 مفهوم العنف: تعريفه وتفسيره بين العلم والفلسفة2014)خيرى ، صبرى محمد خليل ( .) -17

website, http://drsabrikhalil.wordpress.com/2014/01/ 

 المركز القومي للمرأة، القاهرة . محاربة العنف ضد المرأة والطفل، (2008 )سحر الشنيطي وملكي الشرماني18-

دراسة ميدانية على عينة من النساء في  ضد المرأة ومساندة المجتمع لها:العنف الموجه سلمى بنت محمد سليم الحربي، 19-

 2008.مدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام القرى، 

 ، رسالة دكتـوراه ، جامعة االمام بالرياض.السعودي  العنف األسري في المجتمع: 2010) (عبد العزيز ، عبدهللاا  20-

 68.: قراءة في الوظيفة البيداغوجية للعنف الرمزي، ص  من الرمز والعنف إلى ممارسة العنف الرمزيعلي وطفة، -21

Website, http:// www .uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins 

 ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ، القاهرة . معاناة المرأة: (  2009على ، عبدالحميد محمد ) 22-

 .، دار المدى للثقافة والنشر، بيروتالعنف األسرى الجريمة والعنف ضد المرأة: 1994)الوهاب)ليلى عبد -23-26

، رسالة ماجستير  العنف ضد المرآة في المجتمع الليبي وعالقته بـالتخلف االجتماعي2009): )مرح ، ليلى محمد على  -24

 .، قسم الخدمة االجتماعية ،كلية اآلداب ، جامعة الفاتح

Website, http:// wwwlibyablog.org/2012/11 

، رسالة دكتوراه ، كلية العنف األسري ضد الزوجة ، دراسة ميدانية فـي مدينـة بغداد:  2007)محمد ، افراح جاسم )-25

 .اآلداب ، جامعة بغداد

Website, http://www anthro.ahlamontada.net/t484-topic 

 .ظاهرة العنف وأثره على المجتمع تحليل( : 2008مجاهد ، على اسماعيل ) -26

Website, http://www.policemc.gov.bh/reports/2013/Oc 

 ( : العنف األسرى المظاهر واألسباب  2010هيئة كير )-27

 2003.لقاهرة، ، مكتبة األنجلو، ااإلساءة للمرأة(:  2003هبة محمد علي حسن)-28

العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني عرض وتحليـل لنتائج مسح العنف في المجتمع 2013) ;  يحيى ، محمد الحاج ) -29

 الفلسطينى .

 المراجع االجنبية:
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المرأة الليبية والمصرية  علىوتأثيرهما   )أي الزواج من أجنبي/أجنبية( المشاكل االجتماعية والقانونية للزواج المختلط  

 دراسة تحليلية مقارنة لإلطر القانونية والتشريعية للمجتمع الليبي والمصري 

Social and legal problems of mixed marriage and their impact on Libyan and Egyptian 

women 

 A comparative analytical study of the legal and legislative frameworks of the Libyan 

and Egyptian society. 

 

    د. مرفت مسعود جاب هللا علي قطوش

Gaballah Aly  KatoushDr.mervat Massoud  

 مصر -جامعة عين شمس  –قسم علم االجتماع  األدابدكتوراه في 

 باحث وكاتب حر، المؤسسي الرئيسي للمنصة البحث العلمي

 

 الملخص

 االجتماعية والقانونية للزواج المختلط"؟ والذي يعد من لما المشاكتتضح إشكالية البحث الراهن في التساؤل التالي "  

 أهم مواضيع اهتمام القانون الدولي والخاص وتناوله يعتبر أمر مهم للغاية. ومن مواضيع الساعة لكونه ظاهرة تفشت  

 في المجتمعات العربية واألجنبية والدولية في العصر الراهن. ما زالت هذه الظاهرة تحدث نتيجة النفتاح المجتمعات،

 راهن.وحدثت في الماضي وتستمر حدوثها في الوقت ال 

ظاهرة  المترتبة علىالمشكالت االجتماعية والقانونية البالغة  علىلقد انطلق البحث من خالل هدف أساسي وهو التعرف 

المشاكل الناتجة عن الزواج المختلط. كما تسعي الباحثة لتقديم  علىالباحثة الضوء  المنطلق القتالزواج المختلط. ومن هذا 

المجتمع الليبي  علىالقانونية والتشريعية المتعلقة بالزواج المختلط ومعرفة مدي تأثيرهما رؤية تحليلية سوسيولوجية إلطر 

الطارئة عن الزواج المختلط. ويهتم الهدف الثالث  التغيرات علىوالمصري. ويتمثل الهدف الثاني للبحث في تسليط الضوء 

تلط. واستخدمت الباحثة عدة مناهج بحثية وفقا للمبدأ القواعد القانونية والتشريعات المتعلقة بالزواج المح علىبالتعرف 

 البحث علي طريقة تحليل المضمون. والتاريخي، وأعتمدالمرونة المنهجية المنهج المقارن 

 : الزواج المختلط، المشكالت االجتماعية والقانونية، األسرة،الزواج.الكلمات المفتاحية

Abstract: 
 The current Research problem is clear in the following question: "What are the social and 

legal problems of mixed marriage?" Which is one of the most important topics of concern and 

dealing with international and private law is very important. Among the topics of the hour is 

that it is a phenomenon that has spread in Arab, foreign and international societies in the 

current era, and this phenomenon still occurs as a result of the openness of societies, has 

occurred in the past and continues to occur at the present time. 

The Research was launched through a basic goal, which is to identify the serious social and 

legal problems that Ensue Ali the phenomenon of mixed marriages. From this point of view, 

the researcher sheds light on the problems resulting from mixed marriages. The researcher 

also seeks to provide a sociological analytical vision for the legal and legislative frameworks 

related to mixed marriage And knowing the extent of their impact on the Libyan and Egyptian 

society. The second objective of the research is to shed light on the changes Urgent mixed 

marriage.  

The third objective is concerned with identifying the legal rules and legislation related to it by 

mixed marriage. The researcher used several research methods according to the principle of 

methodological flexibility, the comparative and historical approach. The research relied on the 

method of content analysis.  

Keywords:   mixed marriage, social and legal problems, family-, marriag 
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 المقدمة

اختالف األحوال الشخصية من نظام قانوني  كبيًرا وطفرة نوعية فيلقد شهدت السنوات األخيرة من القرن العشرين اهتماًما 

الّخر، لعدم الضبط الدقيق لهذا المصطلح الذي يعتمد علي تصور الدساتير المختلفة وما تقتضيه األحوال الشخصية عند 

معات العربية والغربية قضايا الزواج المختلط وأوضاعه وأهم المشكالت الناتجة عنه. ونتيجة ألختالف قوانين المجتتناول 

لنظرة السلبية، باإلضافة إلي أعتبار نتج عنها مشكلة الطالق أو ما يسمي باالنحالل الزواجي الذي ينظر إليه المجتمع با

الزواج المختلط )أي الزواج من أجنبي/أجنبية( مرجعها من منظور عربي )اجتماعي/ ثقافي( يعود إلى الذهنية القبلية ما قبل 

هذه الذهنية االجتماعية القبلية استمرت رغم .تي تنبذ الزواج من خارجها، وتحديدًا زواج المرأة من خارج قبيلتهااإلسالم ال

 قيم اإلسالم المنافية لها حتى اآلن. 

في السبعينات، مع تحول ليبيا إلى دولة نفطية ثرية  كثيًرا من المجتمعات العربية ذات البنية القبلية مثل المجتمع الليبي

وتَشّكِل المدن الكبيرة وانتشار تعليم المرأة على نطاق واسع، تراجعت ذهنية الزواج القبلي المنغلقة، لكن برزت في صيغة 

 .استهجان اجتماعي لزواج الليبي من غير ليبية، وغضب على زواج الليبية من غير الليبي

أو تونسية كما هو الحال في غربها على أنه زواج كما هو الحال في شرق ليبيا  وينظر )اجتماعيًا( لمن يتزوج من مصرية

وتكاليف الزواج المرهقة، أما  درجة ثانية، وهي حاالت زواج مثلت ظاهرة اجتماعية واسعة نتيجة ظروف غالء المهور

هذا على أرض .فكانت وال تزال حاالٍت محدودة جداً  –وإن أسلمت  –حاالت الزواج من أجنبية من ديانة غيرة إسالمية 

 .  (2017واقع االجتماعي ) العشة، ال

مما نتج عن انحالل الزواج المختلط تنازع المسائل القانونية العربية والغربية فيما يخص الوصية والميراث المتعلقة بالمال 

ذات الصبغة الشخصية التي تصنف في القانون الجزائري والقوانين العربية ضمن األحوال الشخصية فنصت 

لي أنه :" يسري علي الميراث والوصية وسائل التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية المالك أو مدني ع16/1المادة

مدني مصري، وفي  1ف16الموصي أو من صدر منه التصرفات وقت الموت. وفي المجتمع المصري يقابل هذا النص :" 

 (359زروتي: ...إلخ )  1ف17المجتمع الليبي  

المشاكل االجتماعية والقانونية للزواج المختلط وتاثيرهما التالية ما  إشكالية البحث عليومن ثم تحاول الباحثة اإلجابة 

السوسيولوجية التحليلية المقارنة، فالبحث ينتمي إلي الدراسة  من خالل اتباع االجراءات المنهجية التاليةعلي المجتمع؟ 

المنهج المقارن والتاريخي، ، والمنهج التحليليمت الباحثة عدة مناهج بحثية استخدالوصفي. ووعلي أسلوب البحث 

كما تسلط الباحثة الضوء علي المشاكل الناتجة  أعتمد البحث علي أداة تحليل المضمون، كطريقة لجمع البيانات وتحليليها.و

 ، المصري(، عن الزواج المختلط في مجتمعات البحث العربية مثل المجتمع:          ) الليبي

وباإلضافة إلي تحليل ورصد المشاكل االجتماعية والقانونية للزواج المختلط، ومنها ظاهرة الطالق أو التصدع األسري 

، 317: 1999.) الشاقب، ومدي تأثيرها علي الزوجين سواء كانت مشاعر تجاه المطلق والتي تسوده المشاعر المختلفة

وأيضا رصد المشاكل االجتماعية كالعادات والتقاليد والعرف..إلخ، والقانونية أيضا من خالل تقديم الباحثة رؤية (.318

تحليلية سوسيولوجية مقارنة لإلطر القانونية والتشريعية واالجتماعية المتعلقة بالزواج المختلط ومعرفة مدي تأثيرهما علي 

 أربعة محاور أساسية في البحث لمعالجة القضية الراهنة كالتالي وفيما يلي سوف تتناول الباحثة المجتمع. 

 المحور األول: الموجه النظري والمنهجي المفسرة للبحث

 للزواج المختلط للمرأة الليبية والمصرية  ؤية السوسيولوجيةبعنوان : الر  المحور الثاني

 المحور الثالث استنتاجات الدراسة التحليلية وتفسيرها

 حور األول: الموجه النظري والمنهجي المفسرة للبحثيتناول الم

 أواًل: مشكلة البحث وموضوعه

من أهم المواضيع التي اهتم بها القانون الدولي والخاص وتناوله من جانب الباحثة يعتبر أمر يعد موضوع الزواج المختلط 

والغربية في العصر الراهن. وهذه الظاهرة ما مهم للغاية ومن مواضيع الساعة لكونه ظاهرة تفشت في المجتمعات العربية 

زالت تحدث نتيجة النفتاح المجتمعات وتعدد الثقافات. ويتضح من هذا السياق أن هذا الموضوع يحتاج إلي معرفة بعض 

التشريعات الضابطة ألحول األسرة وكيفية المحافظة عليها في ظل الدعوة إلي التغيرات الطارئة علي مؤسسة األسرة في 

حاضر والمستقبل. كما تحتاج لدراسة القوانين الدولية والمحلية من أجل التعرف علي المراسيم والدساتير الملكية والقانونية ال

التي تسمح لألفراد الزواج بالتجانس أي الزواج المختلط. هذه الظاهرة التي حدثت في الماضي وتستمر حدوثها في الوقت 

 الراهن.

عليها في الوقت الراهن ومن أجل كيفية معالجة المشكالت الناتجة عن الزواج المختلط لضمان وما زال هناك تزايد الطلب 

المحافظة علي النظام االجتماعي من منظور إسالمي من المنطلقات المنطقية لنظم تقسيم األدوار والوظائف والمسؤليات 

للتزايد المستمر لظاهرة الزواج المختلط، وما ولدته من داخل نظام األسرة استنادًا علي الفوارق الطبيعية بين الجنسين نتيجة 

مشاكل علي العالقات األسرية في المجتمعات التي تكثر فيها المنازعات المرفوعة أمام القضاء المتعلقة بزواج االجانب ما 

 "بالزواج المختلط".يعرف 

لي الثقافات غير أن الثقافة بطبيعة الحالة وفي العصر الراهن تغيرت األمور والنظرة للزواج المختلط بسبب االنفتاح ع

دينامية تتأثر قيمها ومعاييرها بتغير الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع الذي أفقد األسرة مواكبة التغير 
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ج من الطارئ علي االنفتاح والتطور والتحكم في االجيال الناشئة.وظل هناك فجوة بين األجيال. وبدأت ممارسة الزوا

 ."بالزواج المختلط"الجنسيات المختلفة  زواج األجانب أو فيما يسمي في العصر الحديث 

ومن ثم تطورت طرق إبرامه بتطور العادات والتقاليد والعرف والثقافات واالنفتاح المعلوماتي والتكنولوجي والثقافي وبدأت 

 عن أنتشار مبادئ الديمقراطية والمساواة وتكافو الفرص في زيادة نتيجة لتقبل الثقافات األخري وانفتاح الحضارات، فضاًل 

وتوسيع وسائل اإلعالم واالتصال وحدوث الحراك االجتماعي كلها عوامل أدت إلي حدوث ما هو عليه اليوم. وبهذا أصبح 

الزواج مسالة شخصية محصنة تخص الزوجين فقط، بمحض إرادتهما وقناعتهم الشخصية وبدون ضغط من االباء 

قارب كما كان في الماضي، وبمشاورة الوالدين واالقارب وأفراد العائلة وبهذا يكون رأي االباء واالقارب وأفراد العائلة واال

إستشاريا. ويعد هذا التطور الذي مر به اإلنسان عبر العصور المختلفة وفي الوقت الراهن إنما يدل علي انفتاح تلك 

حقوق الجوار والحضارات والثقافات المختلفة نظًرا الختالف الثقافات بمراحله المجتمعات والدول المجاورة علي أحترام 

 المتطوره. 

فقد سعت الباحثة لتناول القضية البحثية، ومن هذا المنطلق تسلط الباحثة الضوء  تأسيًسا علي هذه المشكلة التي يتبناها البحث

 أهداف البحث وتساؤالته.

 ثانيًا: أهمية البحث

 األهمية النظرية -(1) 

 موضوًعا في غاية األهمية في الوقت الراهن حيث اتضحت اهميته في األونة األخيرة، "الزواج المختلط"يعد موضوع

 وعرف هذا النمط من الزواج تغيًرا ملحوًظا خاصة بعد الثورة التكنولوجية، والمعلوماتية، وانفتاح الحضارات. 

 يط وبالطريقة التقليدية وهو القبول بين الزوج والزوجة، فالزواج هو الرابط المقدس حيث بدأ الزواج قديما بشكله البس

والشرعي بين الزوجين، وقد نادت جميع األديان وحثت عليه، لكنه اختالف باختالف الثقافات من دولة إلي أخري ومن 

زواج التقليدي" الزواج بين مجتمع إلي مجتمع أخر، فالثقافة التقليدية قديما كانت غير مشجعه له حيث كان ال

 االقارب"هو السائد في ذلك الحين.

 األهمية التطبيقية العملية للبحث -(2)

  لذا تتساءل الباحثة ما القوانين الخاصة بالزواج المختلط؟ وهل هناك اختالف في طرق ابرام عقود الزواج من دولة إلي

 والليبي(؟  -دولة أخري في االمجتمعات العربية،مثل المجتمع )المصري

  سوف يساعد البحث الراهن في معرفة أواجه االختالف بين المجتمعات العربية والغربية في القوانين الخاصة بالزواج

المختلط؟ فكل دولة لها قانونيها الخاصة بها. وما أواجه اختالف طرق إبرام الزواج قديما وحديثا في المجتمع الليبي 

الطارئة علي المجتمعات وللتساؤالت السابقة تعاني عديد من هذه المجتمعات من المخاطر والمصري؟ وتبعًا للتغييرات 

 واالثار االجتماعية والثقافية والسياسية البالغة المترتبة علي ظاهرة الزواج المختلط، ولم تنجح  بعد في حلها نهائيا.

 ين هما ) األبعاد االجتماعية والقانونية ويكتسب البحث أهميته من خالل معالجة وتحليل موضوع حيوي يتعلق بقضيت

وتأثيرهما، وقضية الزواج المختلط( لكونهما يمسان حياة األفراد داخل النسق األسري، ولكون الزواج ضرورة حيوية 

 الستكمال نصف الدين، وركنا أساسيا كما حث عليه االسالم.

  أهداف البحث وتساؤالته ثالثًا:

وينبثق من هذا الهدف عدة االبعاد االجتماعية للزواج المختلط وتاثيرها علي المجتمع يهدف البحث إلي دراسة وتحليل 

 تساؤالته

 الليبي والمصري؟ المشاكل االجتماعية للزواج المختلط وتاثيرها علي المجتمع ما 

 ما المشكالت االجتماعية الناتجة عن الزواج المختلط واثارها علي الزوجين ؟ 

يط الضوء علي التغيرات الطارئة عن الزواج المختلط. وينبثق من هذا الهدف عدة تساؤالت ويهدف الهدف الثاني لتسل

 سوف تحاول الباحثة االجابة عليها 

 ما تأثير التغيرات الناتجة عن الزواج المختلط علي المجتمع؟ 

 ما المنازعات المرفوعة أمام القضاء والمتعلقة بالزواج المختلط؟ 

  الزواج المختلط، وكيفية مواجهتها؟ما التحديات الناتجة عن 

ويهتم الهدف الثالث بالتعرف علي القواعد القانونية والتشريعات المتعلقة بالزواج المحتلط وتاثيرهما المرأة الليبية 

 والمصرية. وينبثق من هذا الهدف عدة تساؤالت، سوف تحاول الباحثة االجابة عليها

 تشريعية للزواج المختلط؟ماذا تقصد الباحثة باألطر القانونية وال 

 ما القوانين الواجبة التطبيق ألنعقاد الزواج المختلط وأثارها علي المرأة  الليبية والمصرية؟ 

  التعرف علي التشريعات الدولية الخاصة باألسرة والزواج المختلط؟وموقفها وكيفية تعامله مع المشاكل الناتجة عن

 ؟الزواج المختلط بالمجتمع  الليبي والمصري

 الكشف عن بعض الوثائق والقوانين الخاصة بالزواج المختلط تاثيره علي المرأة  الليبية والمصرية؟ 
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 رابعًا المفاهيم وقضايا البحث

لكي تتناول الباحثة بعض الدساتير والقوانين الخاصة بالزواج المختلط تناولت الباحثة أوال المفاهيم وثيقة الصلة 

، ثم الزواج ) الزواج، الزواج المختلط، األبعاد، واالبعاد االجتماعية والقانونية(كالتالي والمصطلحات األساسية للبحث

 رؤية سوسيولوجية. الزواج العربي األجنبي والزواج المختلط بصفة عامة ثم سوسيولوجيا

  :بيده قبول عما يريد  عملية تؤثر علي العامل االجتماعي سلبا أو ايجابيا. فبالرغم من أن كال من المرأة والرجلالزواج

ورفض من ال يريد كقاعدة طبيعية للحرية، إال أن الزواج داخل الجماعة الواحدة متروك لوحدتها بطبيعة الحالة، 

يعرفه بعض الفقهاء بأنه:" عقد يفيد حل استمتاع كل من ، ووانخفض نموا جماعيا منسجما مع العامل االجتماعي

)أبو ويعرفه صاحب الكنز بأنه:" عقد يرد علي ملك المتعة قصدا". العاقدين باالخر علي الوجه المشروع"،

"الزواج المختلط": ويمكن ومن ثم سوف تتناول  الباحثة المفاهيم الوثقية الصلة بالزواج (.17، 1950زهرة،محمد.:

: 2014عمار،تعريفه علي أنه يجمع بين شريكين في عالقة زوجية رجل وأنثي ينتميان إلي مجتمعين مختلفين.) 

45) 

  :كل ما يخص األسرة من جميع األحكام والمبادئ العامة الخاصة بالزواج المختلط التعريف اإلجرائي للزواج المختلط

التي تنظم الضوابط الشرعية لألسرة من الحقوق والواجبات لضبط المجتمع وتوضيح عالقته بالتغيرات الطارئة علي 

 المجتمع.

  :المراحل التاريخية التي مر بها مفهوم المشكالت االجتماعية وتمثل رؤية علماء االجتماع االبعاد المشاكل االجتماعية

بمفهوم يجمع في إطاره مفهوم المشكالت االجتماعية، والتي أطلق عليه مصطلح العلة االجتماعية ثم تبعه مفهوم  .لها

 (2هـ :1436) المغذوي،  التفكك االجتماعي"، ثم السلوك المنحرف.”الوهن التنظيمي 

  التعريف اإلجرائي للمشاكل االجتماعية والقانونية: يمكن للباحثة توضيحها بااليعاد االجتماعية والقانونية بأنها

والظواهر االجتماعية ) الزواج المختلط(، ومعرفة األبعاد  المراحل التاريخية التي تمر بها المشكالت االجتماعية

 اصة بالزواج المختلط علي المستوي  الدولي والوطني والمحلي للزوجين.االجتماعية والقوانين والدساتير الخ

 خامًسا: التوجه النظري للبحث

  نظرية التفاعلية الرمزية  -1
تركز علي دراسة األسرة من خالل عمليات التفاغل التي تتكون من أداء الدور، وعالقات المكانة ومشكالت االتصال 

ة وتقليد الدور والجماعة المرجعية باإلضافة إلي العالقات الثنائية وبناء القوة داخل ومتخذي القرارات، وعمليات التنشئ

األسرة. وألن هذا االتجاه يركز علي العمليات الداخلية لألسرة فوحدة الدراسة في العالقات الدينامية بين الزوج والزوجة 

ك فإن وحدة الدراسة هي العالقات الثنائية )أي التفاعل واألبناء وفقا لمصطلحات الحاجة وأنماط السلوك وعمليات التكيف لذل

تعريف الذات عند" تشارلز  ( ومما سبق يمكن28،29: 1999بين شخصين( أو) التفاعل بين ثالثة أشخاص(.)حلمي، 

التي تنمو داخل سياق العالقات الذاتية ويرتبط الوعي االجتماعي بالوعي المجتمعي كما أنهما ال  Ch. coydeyكولي"

ينفصل عن الوعي بالذات؟ ألننا نفكر في الجماعة كنسق اجتماعي، وأننا ال نفكر في الجماعة من خالل ذواتنا فالذات 

والمجتمع يولدان معا. ويتمثل هدف" كولي" علي دراسة العالقة بين الفرد والمجتمع، فالفرد عضو في البناء االجتماعي، 

ويمكن القول إن المجتمع واألفراد يمثالن مظاهر مشتركة ويستند التفاعل بين أي أن الفرد ليس منفصال عن الكل اإلنساني، 

 (23: 2016الفرد والمجتمع إلي حقيقة مهمة، مؤداها أنا يأخذ المرء ذاته في االعتبار ويستوعب أدوار االخرين. )عبده،

 النظرية البنائية الوظيفية -(2) 

تنظر لألسرة كنسق اجتماعي مكون من أجزاء يرتبط بعضها ببعض عن طريق التفاعل والتساند الوظيفي، ويعتبر كل جزء 

، هذا اإلطار المرجعي في Vogel، وفوجل Bellمؤديا لوظيفة في النسق الكلي الزواجي أو معوق للنسق، وقد استخدم بيل 

ة في األسرة والعالقات التي تربط بين نسق األسرة واألنساق دراستمها لألسرة موضحين أهمية العمليات الداخلي

أن المجتمع يشكل كال متماسكا يتميز بالتكامل بين عناصره المكونة من ناحية، وبالتوازن، وأن و( 96االجتماعية.) حلمي،

األجزاء وبعضها البعض.  التساند بين أجزاء النسق االجتماعي، هو التساند الذي يحقق من خالل العالقات المتبادلة بين هذه

ويري "هاري جونسون" أن التغير أيا كان مصدره قد يكون تغيًرا بنائيا أو تغيريا توزيعيا الذي يؤثر علي أحد وحدات البناء 

  (246، 9: 2006)ليلة، أو ينطلق منها

إلى المجتمع بإعتباره نسقا اجتماعيا مترابطا ترابطا داخليا ينجز كل  "تالكوت بارسونز"وينظر أصحاب االتجاه البنائى 

جزء من أجزائه أو مكون من مكوناته وظيفة محددة، بحيث أن كل خلل أو تغير فى وظيفة إحدى مكوناته ينتج عنه تغير فى 

عل عن االتجاه باقى أجزاء النسق. وتشير  الباحثة فى هذا السياق إلى أن البنائية الوظيفية جاءت كرد ف

االمبريقى)التجريبى(، ولقد ميز روبرت ميرتون بين نوعين من الوظائف: الوظيفية الكامنة والتى تعنى المصاحبات التى ال 

تكون مقصودة، وغير معروفة من قبل المشاركين فى النسق. والوظيفية التي ترتبط بالدور الذى يقوم به الشخص فى البناء 

ويعتبر الدور  لدور يخضع فى جانب من جوانبه إلى الواقع الذى يعيشه الفاعل االجتماعى.االجتماعى الكلى. هذا ا

االجتماعي للزوجين عنصر من عناصر التفاعل اإلجتماعى، وهو هنا يشير إلى نمط متكرر من األفعال المكتسبة التى 

 يؤديها شخص معين فى موقف تفاعل.
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الجتماعية المتباينة التى تتكامل وتنسق من خالل االدوار االجتماعية، فثمة مجموعة العالقات ايقصد البناء االجتماعى: و

مجموعة أجزاء مرتبة ومنسقة تدخل فى تشكيل الكل االجتماعى، وتتحدد باالشخاص والزمن والجماعات، وما ينتج عنها 

يتصوره رواد هذا االتجاه كبناء ي من عالقات وفقا ألدوارها االجتماعية التى يرسمها لها الكل، وهو البناء االجتماعى الذ

وكمنظومة من القيم والقواعد أوال: المجتمع )كنسق اجتماعى، وكنظام اجتماعى،  يمكن رؤيته من خالل ثالث زوايا:

 والضوابط )الثقافة(
علي المجتمع ومن هذا المنطلق فقد أدركت الباحثة أهمية رصد األبعاد الجتماعية والقانونية للزواج المختلط ومدي تاثيرهما 

من قيمة وأهمية بناء األسرة السليمة وضرورة العمل علي استقرار المجتمعات والتي تستمد بدورها الكثير من العوامل التي 

ساعدت علي استقرارها وفعالية أدائها لوظائفها األسرية وخاصة وظائف التنشئة االجتماعية واألسرية والرعاية االجتماعية 

معايير اجتماعية تقليدية التي تنظر للزواج . فهناك يال المستقبل وبناء مجتمعات تنموية مستديمةمن أجل الحفاظ علي أج

بإعتباره ظاهرة مقدسة أو نظام إلهي خلقه هللا، وأكدته الشرائع السماوية، والكتب المقدسة كأساس للحياة اإلنسانية. أما 

زواج واألسرة يتركز حول اإللتزامات االجتماعية واإلمتثال المعيار األخر فهو أوسع نطاقا ألنه يؤكد علي أن معني ال

( وتكوين مؤسسة أسرية ناجحة. وتعتبر األسرة 58لرغبات األقارب والمجتمع المحلي بصورة ألئقة في المجتمع)حلمي، 

ة وأطفالهما ) نواة الحياة االجتماعية وأكثر األسر انتشاًرا هي التي تقوم علي أساس من الزواج الواحد والزوجة الواحد

 .(141،131رشوان:

 القضايا النظرية التي يستند إليه البحث -2

  نظرية التفاعلية الرمزية علي أن الفرد يكتشف الموقف من الزواج المحتلط الذي يعيش فيه كزوجين في البيئة

باالعراف السائدة في والمجتمع االقليمي كما يراه، ويعيش لحظاته، ويدركه أبعاده وواقائعه، وبذلك تتأثر األفراد 

 مجتمعهم من خالل الواقع المعيشي للموقف أي) المشاكل االجتماعية والقانونية الناتجة عن الزواج المختلط(.

 المسلمات النظرية التي يستند إليه البحث -3

  تعاني المجتمعات من المخاطر واالثار االجتماعية والقانونية والتشريعية البالغة المترتبة علي ظاهرة الزواج

 المختلط، ولم تنجح بعد في حلها حال نهائيا 

  ما زال هناك بعض الدول التي تحتاج إلي المساهمة في حلها قانونيا ومجتمعيا بما يتوافق مع النزاعات الداخلية

 وانين وحقوق اإلنسان مثل ليبيا.بموجب الق

  مجتمعيا عبر  قواننيهاتفعيل دور المنظمات الدولية وال سيما األمم المتحدة للعمل مع الحكومات في تعديل بعض

وتعتمد البنائية الوظيفية علي عدة القيام بتوضيح الموقف الدولي الحترام حقوق اإلنسان كما في قانون ليبيا". 

 لة هيمسلمات مترابطة متداخ

  كل جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفيا أي يسهم في تحقيق توازن النسق، ومن المتوقع أن يشهد النسق بعض

االنحرافات والتوترات والمعوقات الوظيفية والتي تحول دون أداء وظائفه علي النحو المرغوب فيه. وبالنسبة 

(، وتركز علي الدور االيجابي 69: 2016لألسرة تقوم بإشباع حاجات كل من الفرد والمجتمع. ) حلمي،

واالجتماعي لألسرة، يري النموذج الوظيفي أن األسرة تعد المجتمع باألفراد الذين يعملون علي استقراره وتكامله 

 وأن األسرة تنقل التراث الثقافي والقيم التي يشترك فيها المجتمع.

ية المحافظة مثل) التفاعلية الرمزية، والبنائية الوظيفي( من يتضح مما سبق وجود سمة مشتركة بين االتجاهات السوسيولوج

حيث التركيز علي األسرة كنسق ووحدة  التحليل الصغري في المجتمع، كما يهتم كل منهما بدراسة العالقات الوظيفية داخل 

ي مستوي المجتمعات األسرة، والتفاعالت واألدوار الوظيفية، باإلضافة إلي العالقات الخارجية خارج نطاق األسرة عل

وفي ضوء ما  وتغير المكانة االجتماعية واألدوار الرسمية لألسرة من خالل التغير االجتماعي لألدوار النمطقية للزوجين.

سبق ذكره، تبرز مشكلة البحث في التعرف علي االتجاهات النظرية الخاصة بالزواج المختلط فال يمكن االعتماد علي وجهة 

دمجت الباحثة بين النظريتين لمراعاة وجهات النظر واالراء المختلفة الختالف الظاهرة من دولة إلي  نظر واحدة لذلك فقد

التفاعلية الرمزية، دولة أخري وأختالف حدوثها داخل الدولة نفسها فقد رأت الباحثة ضرورة الدمج بين االتجاهات النظرية 

 الزواج المختلط.للخروج برؤية لتفسير وتحليل ظاهرة  والبنائية الوظيفي

 سادًسا: نماذج من الدراسات السابقة) مسح التراث النظري(

عند استقراء الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين الزواج المختلط، وتأثيره علي تكوين العالقات الزوجية داخل األسرة 

 الناتجة والتحديات المتعلقة بالفرد والمجتمعأمكن تصنيفها إلي دراسات أجريت علي قضيتي الزواج المختلط، واالثار 

وسوف يتم تناول الدراسات السابقة الخاصة بقوانين الزواج المختلط من خالل ثالثة قضايا أساسية وعلي المستوي 

 العالمي واالقليمي والمحلي. 

 القضية األولي تناولت الدراسات السابقة الخاصة بالزواج المختلط علي مستوي العالمي 

باألزواج األفارقة اإلسبان  ( Rodriguez, Garcia, Dan,2006كاتالونيا، وإسبانيا اهتمت دراسة) ففي -1

واوضحت نتائج الهجرة الدولية والتسوية الدائمة للمهاجرين في دول جنوب االتحاد األوروبي تزايد عدد الزيجات بين 

اج األقارب والزواج )أي الزواج داخل/خارج باستخدام هذه البيانات الكمية والنوعية، تدرس أنماط زو .البلدان

واألسبان وفي تربية  -مجموعة أو فئة معينة( بين المهاجرين مع التركيز على األزواج السنغاليين ثنائيي الجنسية 

   .أطفال النقابات المختلطة
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 ظاهرة الزواج المختلط ما بين العرب واإلسبان منذ قيام الدولة ب (2017،وفي األندلس أهتمت دراسة: ) الغبيرى

تناولت واألموية حتي دخول المرابطين األندلس، حيث تناولت أهمية الموضوع ومبررات اختياره والدراسات السابقة، 

ى المجتمع ظاهرة الزواج المختلط وأثرها على مكانة المرأة، ثم االختالط بين األجناس ودوافع الزواج المختلط ف

 .األندلسى

 القضية الثانية: الدراسات السابقة الخاصة بالزواج المختلط علي مستوي االقليمي) دول الخليج العربي(

 :بعقد الزواج مجاال خصبا لتنازع القوانين، متى ما كان أحد طرفي  (2019بينما أهتمت دراسة) يعقوب وحزاب

العالقة أجنبيا، حيث يترتب مجموعة من اآلثار والخطيرة، وأمام هذا الوضع تثير هذه اآلثار إشكاالت عدة، وأهمها 

لقانوني في اثار عقد محاولة اإلجابة علي إشكالية البحث التالية: ما مظاهر التنازع امعرفة القانون الواجب التطبيق. 

 وتوصلت للنتائج التالية الزواج المختلط؟

( من قانون األسرة الجزائري للنظام المالي التعاقدي في شكل عقدي سواء في عقد الزواج أو في عقد  37كرست المادة)  

 (2019الحق عن عقد الزواج ) يعقوبي،

  :نازع القوانين الخاصة بالحضانة في ظل غياب نص إليجاد حل إلشكاليات ت (2019هدفت دراسة ) أمحمدي بوزنيه

قانوني واضح عند تنازع القوانين علي المستوي الدولي، فقد اعتمدت الدراسة علي المنهج التحليلي الذي أنصب علي 

استقراء وتحليل النصوص القانونية واالجتهادات القانونية ذات الصلة، وكذلك المنهج المقارن للمقارنة بموقف 

الكويت..( وكذا التشريعات التي لم تخضها بقاعدة إسناد حكم  -ات التي خصت الحضانة بقاعدة إسناد) تونسالتشريع

جاء القانون الفرنسي خاليا من أحكام الحضانة، إذ كيف القضاء وتوصلت للنتائج التالية: فرنسا(.  -مصر -)الجزائر

ا القانون مشكالت الحضانة بين األجانب المقيمين بفرنسا الفرنسي الحضانة علي أنها أثار انحالل الزواج، فيسري عليه

 والتدابير التحفظية فأخضعها للقانون القاضي.

من أجل تحقيق النوع من التوائم بين التشريعات العربية نقترح العمل علي توحيد العربية علي غرار اتفاقية الرياض 

 .1982لتعاون القضائي لعام 

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في التوافق بين ( علي األسئلة التالية: 2014، وفي الجزائر ركزت دراسة:)عمار

واستخدم الباحث  عربي  للرجال الجزارئين وهذا بأختالف جنسية زواجاتهم؟ –الزوجين في الزوج المختلط جزائري 

 2013 -2012عام  زوجا وزوجة، خالل 240المنهج الوصفي التحليلي وتمت الدراسة علي عينة قصدية مكونة من 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في  وأسفرت الدراسة علي النتائج التالية:ما لقطر الجزائر، وجمعت المعطيات 

عربي النساء الجزائريات بالتونسيين، النساء الجزائريات باليبيين  -التوافق الزوجين في الزواج المختلط جزائري

 ح زواج النساء الجزائريات بالليبيين.والنساء الجزائريات المصريين( وهي لصال

 ،حول الزواج المختلط واإلشكاليات المتعلقة به، إلى أن ( 2013في دولة األمارات العربية خلصت دراسة ) عبد العزيز

هذا النوع من الزواج يحمل في طياته صعوبات جمة، ويطرح العديد من القضايا ذات البعد االجتماعي واإلنساني 

ة اإلشكاليات المتصلة بشروط انعقاد الزواج المختلط، وإشكالية الحضانة، مشيرة إلى أن زواج وتناولت الدراس

 ً  .المواطن اإلماراتي بامرأة كتابية من جنسية أخرى أو إماراتية مسلمة من مسلم غير إماراتي يعتبر زواجاً مختلطا

ختلط علي المستوي المحلي في مصر تناولت القضية الثالثة تناولت الدراسات السابقة الخاصة بقوانين الزواج الم

بعنوان الزواج المختلط والنسق القيمي دراسة سوسيولوجية لزواج المصريات من أجانب، ( 2006محروس، : (دراسة

لطرح مجموعة تساؤالت متعلقة بالتغيرات التي ترتيب زواج المصريات من غير المصريين من نتائجها بروز العامل 

 (.9االقتصادي ) عمار، 

  التعقيب علي الدراسات السابقة ومناقشتها 

من خالل العرض السابق للدراسات السابقة وما أوردته في ضوء المتغيرات االساسية للزواج المختلط الثالثة والتي تناولت 

والجنسية ومشاكل االثار القانونية والشخصية والمشاكل الناتجة عن الزواج المختلط والحضانة والميراث والوصية والزيارة 

 -ليبيا –النفقة والطالق فإن البحث الراهن ركز علي االبعاد االجتماعية والقانونية للزواج المختلط في كل من ) مصر 

فرنسا( نظًرا لسرعة تزايد وانتشار هذه الظاهرة بفعل التغييرات الطارئة علي هذه البالد المختلفة وبحكم كثرة  -الجزائر

د علي الثقافات المختلفة والعمل، وبحكم العوامل المشتركة التي تجمع الدول العربية اإلسالمية مثل الديانة السفر وانفتاح البال

 واللغة المشتركة بين مصر ليبيا والجزائر، وايضا بحكم الجوار الموقع الجغرافي.

القدم حينما تزوج الرسول )ص( واختالف حدوثها بالدول الغربية)فرنسا( ولكون الزواج المختلط ظاهرة عالمية تحدث منذ 

من مارية القبطية. وأكدت الدراسات السابقة توضح اثار لحالة االنفصال الناتجة عن إثر عقد زواج للزوجين) الجزائري 

والفرنسي( فهذه المسألة ال تزال تطرح عدة إشكاالت، خاصة متى تعلق األمر بجانبها التطبيقي الذي يتجلى من خالل 

ائية.من خالل العرض السابق للدراسات السابقة التي تناولت االبعاد االجتماعية والقانونية لظاهرة الزواج االجتهادات القض

. لذا تثير الدراسات المختلط ومدي التاثير علي المجتمع، ومدي تاثيرهما علي الفرد أو الزوجين بشكل عام داخل موطنه

 السابقة بعض القضايا النظرية التالية ومنها

 القانونية والشخصية الناتجة عن الزواج المختلط االثار  -1

 االبعاد والمشكالت االجتماعية والقانونية لظاهرة الزواج المختلط. -2

 العوامل المشتركة التي تجمع الدول العربية اإلسالمية معًا مثل الديانة واللغة. -3
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 لذا ستحاول الباحثة االستفادة مما سبق في توجيه البحث  فيما يلي.

 بالمجتمع الليبي والمصري للزواج المختلط  ؤية السوسيولوجيةالر لثاني:المحور ا

 كرؤية سوسيولوجية -الزواج المختلط -األجنبي  –أواًل : سوف تتناول الباحثة الزواج العربي 

طرفاه من  إذا كانتسعي الباحثة لتقديم رؤية تحليلية سوسيولوجية لإلطر القانونية والتشريعية المتعلقة بالزواج المختلط 

جنسيتين مختلفين عند انعقاده ويشكل ظاهرة قانونية معقدة طرحت نقاشا كثيرا في المجال القانوني والفقهي علي الجنسية أو 

مسألة تأثيره المزدوج علي جنسية طرفيه، فيصبح بذلك إما وسيلة إلكتساب أحد الزوجين جنسية الزوج األخر إما سببا لفقد 

واقف التشريعات الداخلية في الدول المختلفة فيما يخص أثر زواج طرفي وطني بأجنبي علي جنسيته الجنسية، وقد تيابينت م

فيما إذا كان هذا الزوج يدخل في جنسيته زوجة تلقائيا أم هناك شروطا معينة يجب أن تتوفر فيه أو ليظل محتفظا بجنسيه 

 (8: 2011)عطية، السابقة تبعا.

باعتباره وخاصة"الزواج المختلط"واج المختلط، سوف تركز الباحثة علي ظاهرة الزواج ووفقا للرؤية السوسيولوجية للز

نسق من االنساق االجتماعية في جميع أنحاء العالم والذي يتضمن شخصين علي األقل يعشان معًا، ورغم هذا فكل منهما له 

 .احتياجاته وقيمه الخاصة، ونتيجة لهذا اإلختالف تكون إمكانية الصراع قائمة

ومن ثم تحدث الرغبة في الرحيل اإلرادي ويعتبر الزواج في كثير من المجتمعات عقدا مدينا يمكن فسخة تحت ظروف 

 القوانين والظروف التي تجعل انحالل الزواجين أمًرا مشروًعا"Robert Winch "روبرت وينشمعينة. وقد صنف 

 1) قد تتغير المعايير االجتماعية. وتحدث تغييرات كبيرةوهكذا، مع تغير التكنولوجيا، (  258، 257:  1979الخولي،)

Greenwood And Guner,2008: وخاصة الزواج المختلط من أكثر قضايا األحوال الشخصية التي تشير إلي النزاع )

عتقدات والخالف بين الزوجين نظًرا ألختالف قوانين الدول في تنظيم أحكام الزواج ونظًرا ألختالف الثقافات والعرف والم

 ((Odasso,2017الثقافية والمفاهيم االجتماعية الخاصة بالزواج في العصور المختلف. ونتيجة الختالط األجناس البشرية

" بالمجتمع كنسق من األجزاء المترابطة التي تعمل بسالسة علي توليد التضامن االجتماعي في  جورج ميردوكويهتم "

حالة التوازن واالستقرار. وتفسير تقسيم العمل بين الجنسين الذي يتم علي االساس البيولوجي ألنه موجود في كل الثقافات 

  (78، 20044دون استثناء ) جيدنز،

 لطرح من النقاش في العلوم االجتماعية حيث اهتم علماء علم االجتماع بمناقشة هذه الظاهرةومن هذا المنطلق امتد هذا ا

وتقديم رؤية سوسيولوجية للزواج المختلط في ضوء معرفة التغيرات والتأثيرات الناتجة عن الزواج المختلط كالتصدع 

ثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية أو السياسية والتي األسري وانحالل إبرام الزواج ومناقشة أسبابه سواء كانت القانونية، وال

تؤثر علي مدي نوعية الحياة والعالقات األسرية نتيجة لعوامل كثيرة منها قلة الدخل وزيادة المصروفات، والتطلعات 

اد األسرة، اإلستهالكية، والتقليد األعمي، سوء توافق أحد الزوحين مع ثقافة البلد األخري أو المرض المفاجئ ألحد أفر

والمشاكل الناتجة عن فشل أحد الزوجين في االستمرار الحياة االسرية بالقيام بدوره الذي تحدده الوظيفة المناط بها في 

األسرة، والقيام بالمسؤلياته التي تنعكس علي األدوار االجتماعية لألب ولألم أو لألبناء ويحدث عندئز اإلنهيار أي الطالق 

( مثل إنهاء الحياة الزواجية 79، 74: 1998يترتب عليه من مشكالت زواجية.) عبد الحميد،  والتفكك األسري، وما

والتحرر من القيود التي كانت بينهما وإمكان المرأة أن تتزوج مرة أخري ممن تشاء في أي مكان تريد دون أن يمنعها 

  (92زوجها األول.) حندوسة،

 ج المختلط بالمجتمع الليبي والمصريللزوا التشريعية -اإلطر القانونية ثانيًا: 

يعتبر القران الكريم المصدر األول التشريع في الفقه اإلسالمي ومصدر أساسي لحق اإلنسان، ولقد كرم هللا سبحانه وتعالي  

ن اإلنسان  باإلعتراف له بكافة ما يحقق هذا التكريم ويناسبة من وجوب احترام ماله وعقله وعرضه. تكريمه بأن نفخ فيه م

الحلو، سليم، خفاجي، ) وأمر المالئكة بالسجود له. وبتحسين صورته وهيئته وبنعمة العقل والفهم -سبحانه –روحه 

 (. وفيما يلي سوف تتناول الباحثة اإلطر القانونية والتشريعية للزواج المختلط.127:  125، 2005واخرون: 

 المصريات ( –ليبيات الشريعة والزواج المختلط بالمجتمع الليبي والمصري: ) ال -1

الشريعة ليست أداة الحكم وأنما تقصد بها الباحثة هنا في هذا البحث بأنها الشريعة الطبيعية ألي مجتمع )العرف أو الدين( 

أي محاولة أخري اليجاد شريعة ألي مجتمع فارقة عن هذين المصدريين هي محاولة باطلة غير منطقية. فشريعة المجتمع 

ليف. تمكن أهمية الشريعة في كونها الفيصل لمعرفة الحق والباطل، والخطأ والصواب، وحقوق ليست كل صياغة وتأ

األفراد وحياتهم وواجباتهم إذ أن الحرية محدودة ما لم يكن للمجتمع شريعة مقدسة وذات أحكام ثابته غير قابلة للتغيير أو 

لزمة باتباع شريعة المجتمع ولكن الشعوب اال في جميع التبديل بواسطة أي أداة من أدوات الحكم، بل أداة الحكم هي الم

أنحاء العالم تحكم بواسطة شرائع وضعية قابلة للتغيير واإللغاء حسب صراع أدوات الحكم علي السلطة.  كما أن استفتاء 

) القزافي: اء.الشعوب علي الدساتير أحيانا ليس إال لكلمة واحدة وهي )نعم( أو )ال( فقط.وأن الشعوب مرغمة علي االستفت

وفقًا للمادة الثانية والسبعون من قانون ليبيا والتي تنص علي" فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه  (58: 1975،57

فيحكم بمقتضي المذاهب الفقهية المتغيرة األكثر مالءمة لنصوص هذا القانون".)اللجنة التشريعية والدستورية للمؤتمر 

 ( 3: 2015، 25الوطني العام رقم

ومن هذا المنطلق فقد سعت الباحثة إلي توضيح وتحليل التشريعات والقوانين الخاصة بالزواج المختلط في الدول العربية 

اإلسالمية )المصريين/ يات، الليبيين/ يات( بالتركيز علي النقاط المشتركة فيما يخص مسائل الزواج المختلط التي تشوبها 

ل، باإلضافة إلي تنازع التشريعات والقوانين الخاصة بالدول الغربية والمقارنة بين التنازع القضائي والتشريعي لهذه الدو
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التشريعات الخاصة بالزواج المختلط العربي األجنبي الذي نشئ نتيجة الزواج المبني علي أسس إسالمية عربية وقانونية 

تلطة وترتب عليه العديد من المشاكل صحيحة، ولكن بعد االنحالل أي حدوث الطالق أدي ذلك إلي تنازع االزواج المح

االجتماعية والقانونية حينما تزوج الرجل أو المرأة من الدول العربية بزوج/ة من دولة أخري أو من جنسية أخري غير 

عربية أجنبية )فرنسا( من دولة أخري أجنبي غير عربي وفقا للشرع والقانون مثل الحضانة، والجنسية، والميراث 

 للمجتمعات العربية التاليةقانـون األحـوال الشـخصية  خراج المستندات.والوصاية، واست

      

 قانون

األحوال 

 الشخصية

االستثناء/  السن

 العقوبة   

 العقوبات والمخالفات الخاصة  بقانون األحوال الشخصية

دون السن  20 ليبيا

بترخيص من 

 المحكمة

االتفاقيــات الدوليــة بتحديــده ســـن الــزواج بــ يتميزالقانــون الليبــي فقط بالتفــوق علــى 

 ســنة وأعطــى الحـــق للمحكمــة وحدهــا أن تســـمح بتزويــج 20

وإذ يعاقــب تأديبيــا ً وجنائيــا ً كــل مــن وثــق زواجــا إذا كــانت ســن الزوجيــن أقــل  توثيق العقد 18 مصر

وشـدد القانـون منـع الـزواج لمـن لـم يتجـاوز سـن ، 18يبلغ ســنة أو كــل مـن لم  18مــن 

( وقت 18ويمنع قبول الدعوي دون السن أقل    )  ،الثامنـة عشـر دون جـواز أيـة إسـتثناءا

 رفع الدعوي

 (الجدول من تصميم وإعداد الباحثة)المصدر 

 بين القبول والرفضاالتفاقيات والمواثيق الدولية وموقفها من قضية الزواج المختلط  -2

إضافة إلي الحلول التشريعية والقضائية توجد بعض االتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية والثنائية التي أبرمت في هذا 

المجال، وتقدم حلول من شأنها تزليل الصعوبات العملية التي يشيرها موضوع حضانة األوالد الناجمين عن الزواج 

أبرمت الجزائر اتفاقية ثنائية مع فرنسا خاصة باأوالد الزواج المختلطين والمنفصلين، وقد  المختلط، وفي هذا الصدد فقد

تضمنت هذه االتفاقيات بعض االجراءات لألطفال الناجمين عن الزواج المختلط، حيث نصت المادة الثانية من االتفاقية علي 

المعلومات المتعلقة بحالة الطفل أو المتعلقة بإجراء  تقديم -البحث عن مكان وجود الطفل المعني باألمر. ب(-ما يلي: أ(

قضائي يحصال وال سيما إرسال نسخة من األحكام القضائية الصادرة في سكنه، وضمان تسليم الطفل للطالب عندما يمنح 

 (1966لسنة 5حق تنفيذ الحكم. )قانون رقم

 سوسيولوجيا ممارسة الزواج المختلط بالمجتمع الليبي والمصري -3

بصورته المتكاملة لهذه القضية ليس باألمر الهين  للزواج المختلط في مجتمعات البحث محاولة تقديم تحليل سوسيولوجي أن

علي الباحثة رغم وجود دراسات متفرقة تعالج جوانب منه، اإل أن محاولة تحقيق الهدف المنشود. من خالل محاولة الباحثة 

لإلشكالية األبعاد االجتماعية والقانونية للزواج المختلط مثل زواج بعض الزوجات  اإلجابة عليه عن إتباع المنهجية المحددة

المسلمات في الخارج من غير المسلمين فطبقا لقانون الدول ذات الطابع اإلسالمي والتي تعتبر هذا الزواج باطل ولكن ترتب 

لزواج الوطني المحلي من أحد الزوجين أو هما عليه اثار تنازعية واقعية بين االزواج خاص بتغيير الجنسية بعد إبرام ا

الزوجين أو هما معا؟ وتحويله إلي زواج مختلط؟ وما موقف القانون الدولي والوطني المحلي بشأن مسائل الزواج المختلط ) 

 الوصية والميراث الشرعي..إلخ(. -استخراج االوراق الرسمية الثبوتية -الجنسية -الحضانة

 نية المترتبة علي ظاهرة الزواج المختلطثالثًا: االثار القانو

االنفصال والطالق(.  -حضانة األطفال -الميراث والوصية  -استخراج المستندات  -التعليم والصحة والتملك –) الجنسية  

الليبيات زواج وباالطالع على القوانين الخاصة بالزواج المختلط يمكن للباحثة توضيح بعض اآلثار القانونية المترتبة على "

ولذلك نظرا ألسهام الموقع الجغرافي ليبيا في التكوين السكاني والتاريخي والحضاري لها، حيث كانت قبل  من أجانب"،

م" بفعل موقعها الجغرافي ملتقي لعدة حضارات، كما تأثر الشعب الليبي بتلك الحضارات، 644 –ه 31الفتح اإلسالمي 

كما كانت  بالمجتمع المصري  وخاصة من مدرسة اإلسكندريةلعملية والعلمية والفلسفية واستفادة ليبيا من النهضة الثقافية وا

المدن الليبية الساحلية تمثل المواني التجارية، وقد تعرضت ليبيا ألكثر من حكم أجنبي مما أثر علي طبيعة البنية االقتصادية 

 (63 : 2009واالجتماعية مما ساهم كل ذلك علي الزواج المختلط. )أميمة،

من أهم اآلثار  تتزوج من أجنبي قد تفقد جنسيتها، وهي ال تمنحها لزوجها، وربما ألوالدها التيـ  "المرأة الليبية" 1

فإذا تزوجت الليبية من أجنبي واكتسبت  القانونية المترتبة على الزواج المختلط في ليبيا ما يتعلق بمسألة فقد وكسب الجنسية.

من قانون الجنسية الليبي  (5 جها هذا يفقدها جنسيتها الليبية، حيث نصت المادة)الجنسية األجنبية، فإن زوا

“. يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية، ما لم تأذن له بذلك وزارة الداخلية“ على أنه2010 لسنة 24 رقم

من أجنبي، فإذا هي رغبت في اكتساب جنسية زوجها وقد ترك القانون المذكور الباب مفتوحا أمام المرأة الليبية التي تتزج 

باختيارها، أو أعطاها قانون دولة زوجها جنسيته، فإنها تفقد الجنسية الليبية، إعماال لنص المادة السابقة. سوف تناقش الباحثة 

ع             ) المصري، بعض االثار القانونية للزواج المختلط الناتجة عن القوانين المعدلة بوقت إنعقاد الزواج عند المشر

 الليبي، الفرنسي(
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  :االثار الشخصية للزواج المختلط بالنسبة للمشرع الليبي 

في ظل االنفتاح االقتصادي، ونتيجة ثورة المعلومات واالتصاالت، تنظيم أحكام الجنسية والجدير بالذكر  يتضح 

اهرة الزواج المختلط. و أمام هذه الظاهرة عملت واستقدام األيدي العاملة األجنبية إلى المجتمع الليبي، اتسعت ظ

السلطات االليبية، لتكييف القانون، من خالل تعديل قانون الجنسية، ومما سبق ذكره فالباحثة تري بموجب هذا التعديل 

وبموجب هذا التعديل الجديد، فتح المجال للزوج األجنبي المتزوج من المرأة الليبية فعملت يصبح أكثر مرونة. 

سلطات حمايتها بموجب اصدار التشريعات وتعديلها فيما يخص  قضايا الزواج المختلط للمرأة الليبية، من فرض ال

 بعض القيود عليها دون الرجل. 

 :كل من ولد في ليبيا ألب ليبي، أو من ولد بالخارج ألب "  يتم منح الجنسية لثالث فئات فقط، وهي أما القانون الليبي

وفقا لما سبق ". ليبيا ألم ليبية وأب مجهول الجنسية، أو ال جنسية له، أو كان مجهول األبوينليبي، أو من ولد في 

فقد حرم هذا القانون زوج الليبية المتزوجة من أجنبي " زواج مختلط"، وأبناءها من الجنسية الليبية، وهم  ذكره،

ازت لمصلحة الجوازات والجنسية بوزراة من القانون أج 11 يعتبرون من حيث األصل أجانب. وبالرغم من أن المادة

 الداخلية منح المتزوجة من أجنبي الجنسية.

                                                  :غير أن هذه المادة غير فعالة في الواقع العملي لسببين 
اء الليبية المتزوجة من أجنبي، وإنما تركت ال تلزم وال تجبر السلطات في ليبيا بمنح الجنسية ألبن أولهًما: هذه المادة       

يجوز “ للسلطات ذات االختصاص مطلق الحرية واعتبرت المسألة جوازية من حيث المنح أو الرفض، من خالل قولها

، وعلى خالف ذلك، فإن أبناء الليبي المتزوج من أجنبية، يعتبرون ليبيين ويتمتعون بالجنسية الليبية بقوة القانون، …” منح

 يعتبر تمييزا واضحاً. ما

قيدت منح الجنسية ألبناء الليبية بما تنص عليه الالئحة التنفيذية للقانون، ووفق  (:11 ) المادة ثانيهًما: المادة نفسها

نصوص المادتين السادسة والسابعة من هذه الالئحة، هناك العديد من الضوابط المتعلقة باكتساب الجنسية في هذه 

يجوز منح الجنسية ألبناء الليبية إال بعد أن يبلغوا سن الرشد، إال في حالة كان الوالد متوفياً أو مفقوداً بحكم حيث ال  الحالة.

القانون. وإذا بلغ إبن الليبية المتزوجة من أجنبي الرشد، فيجوز أن تمنح له الجنسية الليبية بعد طلبها، وبعد موافقة الوالدين، 

االجتماعية على الزواج الذي كان قد تم بين أبويه، كما جاء في الالئحة أنه يحظر منح  والجهة المختصة بوزارة الشؤون

 الجنسية الليبية ألبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من فلسطيني الجنسية.

 بالنسبة لحق التعليم والصحة والتملك 
ً غير ليبيين، ال يحق ألبناء الليبية المتزوجة من أجنبي التمتع بمجانية التعليم والرع اية الصحية، بسبب اعتبارهم أشخاصا

كما أن التشريعات الليبية ال تعطي  واليعترف لهم بأية حقوق مدنية أو سياسية. حيث يصادر حقهم كامالً في المواطنة.

أو رأي مال لألجنبي المتزوج من ليبية الحق بتملك العقارات والمباني إال لغاية استثمارية، وبشرط شراكته مع أسهم ليبية 

 ليبي.               

أما تملك المنقوالت فجائزة وممكنة. وفضاًل عن أنه ال يمكن للرجل األجنبي المتزوج من ليبية أن يتملك عقاراً في ليبيا في 

، في ظل حياتها، فإنه إذا توفيت زوجته، تثير مسألة انتقال الميراث إليه إشكالية، من حيث إمكانية انتقال ملكية العقار إليه

فيما يمكن انتقال ملكية العقار لألوالد الناجمين عن هكذا زواج بمجرد  عدم جواز تملّكه في ليبيا، طالما أنه ال يملك جنسيتها.

مكفوالن بموجب المواثيق الدولية وال يجوز التمييز فيها، إال أن وزارة  وبالرغم من أن الحق في التعليم والصحةوفاة األم.

لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أصدرت قرارا حددت بموجبه وفرضت رسوما مالية على كل شخص أجنبي  التعليم التابعة

 يرغب في االلتحاق بالمدارس الحكومية، ولم تستثن من ذلك أبناء الليبية، فيما أن أبناء الليبي يمكن لهم الدراسة مجانا.

بية المتزوجة زواج مختلط، تعاني وضعًا تمييزيًا صعبا، وذلك في وتري الباحثة في هذا السياق السابق ذكره، أن المرأة الي

حالة وجود أبناء وحصولهم علي أعلي الدرجات العلمية في الثانوية العامة، عدم التحاق هؤالء األبناء بكلية الطب البشري 

 في ليبيا، كون هذا التخصص مقصور على الليبيين فقط.

 والوثائق الثبوتية بالنسبة لالستخراج المستندات 
ومن اإلشكاليات األخرى التي تواجه الليبيات المتزوجات من أجانب صعوبة الحصول على األوراق والمستندات، خصوًصا 

إذا لم تأذن الجهة المختصة بهذا الزواج، أو ما أطلت فيه، أو في حالة تم الزواج خارج ليبيا، وكان هناك اجتياج إلجراءات 

مرأة الليبية المتزوجة من أجنبي مع أوالدها لزيارة بلدها التي ال تعترف لها بهذا الزواج. ) داخل ليبيا كعودة ال

 (2011رحاوي،

وفي مصر يمكن توضيح القوانين الخاصة بالزواج هذا باإلضافة إلي توضيح بعض اآلثار القانونية المترتبة على زواج 

 المصريين من أجانب) الزواج المختلط(

 لجنسية المصريبالنسبة لقانون ا 
من القانون المصري التي نصت علي:" يسري  1 /13بالنص الفرنسي مطابقه لنص المادة  12/1وجدير بالذكر أن المادة 

قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي االثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك ومن اثر بالنسبة 

-304:  2018يعقوبي، حزاب، ( باللغة الفرنسية قبل التعديل )11: وهي مطابقة للمادة)لفرنسيبينما القانون اللمال".

3012 ) 
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  على ما يأتي:المرأة االجنبية التي تتزوج  1929لسنة  19المصري رقم   ( من قانون الجنسية1ف14نصت المادة )فقد

على ما يأتي ) المرأة االجنبية التي  1950( من القانون الصادر عام 9من مصري تصير مصرية. ونصت المادة )

تتزوج من مصري ال تدخل في الجنسية المصرية إال اذا اثبتت رغبتها في كسب هذه الجنسية في وثيقة زوجها واعلنت 

وزارة الداخلية بذلك أو اعلنت الرغبة في طلب الحق للزواج ويشترط في الحالتين أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين 

( يترتب علي اكتساب األجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته أياها، إال إذا أعنلت 6وفقا لمادة) .العالنمن تاريخ ا

وزارة الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتيه من تاريخ اإلعالن لغير وفاة الزوج، ويجوز 

لزوجة من أكتساب العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان ا

أبيهم األصلية طبقا لقانونها،فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خالل السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقروا 

 اختيار جنسيتهم األصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها.

  ال تكتسب األجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته الزواج إال إذا أعلن وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم  (:7)مادة

تنته الزوجية قبل القضاء سنتين من تاريخ اإلعالن لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات 

 ة.مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصري

 (إذا اكتسبت األجنبية المصرية طبقا ألحكام المادتين السابقتين فال تفقدها عند الزوجية إال استردت جنسيتها 8مادة :)

 األجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.

 (9مادة:) ( حق سنوات 7، 6، 4، 3ال يكون لألجنبي الجنسية المصرية طبقا للمواد )  من تاريخ أكتساب لهذه الجنسية

(: ال يجوز المصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إال بعد الحصول علي إذن بذلك بصدر بقرار من 10وتنص المادة )

وزير الداخلية واألصل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع األحوال، ما لم يقر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية 

 ( من القانون.16عنه طبقا لحكم المادة )

ومما سبق ذكره يترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية، حتي أذن له في ذلك أمال الجنسية المصرية ومع ذلك 

يجوز أن يتضمن اإلذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته خالل مدة ال تزيد عن سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية 

     األجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية. 

(: ال يترتب علي زوال الجنسية المصرية لتجنسه بجنسية أجنبية بعد األذن، زوالها عند زوجته اإل إذا 11المادة)أما 

قررت رغبتها في دخول جنسيته زوجها واكتسابها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها االحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا 

قصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون للفقرة األخيرة من المادة السابقة.أما األوالد ال

في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، علي أنه يسوع لهم خالل السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرورا أختيار الجنسية 

المصرية إال إذا رغبت في اكتساب (: المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها 12المصرية. وفقا للمادة)

جنسيته زوجها، وأثبتت رغبتها عند الزواج إذا اثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسيته زوجها بدخلها في هذا الجنسية، ومع 

ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خالل سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها.) القانون 

 (3، 2: 1975 26رقم 

  :بالنسبة العتماد قوانين تسمح لألمهات الليبيات بمنح الجنسية الليبية ألوالدهن، فوفقا لما قررته ووفي القانون الليبي

المحكمة العليا الليبية، فإن قانون الجنسية لم يميّز بين المرأة والرجل في اكتساب جنسيتها بأي حال من األحوال، 

مة مستقلة عن زوجها، ومن ثم فهي تحتفظ بعد الزواج بجنسيتها، وذمتها المالية المستقلة واسم تأسيًسا على أن للمرأة ذ

بشأن أحكام قانون الجنسية، والذي أجاز بموجبه منح الجنسية العربية  1980( لسنة 18وقد صدر القانون رقم ).عائلتها

الجنسية العربية هي ” نصت المادة األولى على أن  وفيه)الليبية( بالشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية. 

تحتفظ المرأة العربية الجنسية التي تتزوج أجنبيا ” منه على أن:  ، كما نصت المادة السادسة“جنسية مواطني ليبيا 

ن بجنسيتها العربية إال إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وكان القانون الخاص بزوجها يدخلها في جنسيته على أ

لها أن تسترد الجنسية العربية في حال انتهاء الزوجية وذلك بإخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بذلك وبشرط أن 

بالتصديق على  1989( لسنة 7أما فيما يتعلق ببقاء المرأة بدون جنسية فقد صدر القانون رقم ).“ تفقد جنسيتها األجنبية

 .ض حاالت انعدام الجنسيةاتفاقية بشأن خف :االتفاقيات اآلتية

 اتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية.  

 إن أطفال المرأة الليبية المتزوجة من و .وبذلك فإن ليبيا ملتزمة بهذه االتفاقيات .اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة

والدين والنسب، واألبناء ينسبون لألب غير الليبي ال يتمتعون بجنسية األم الليبية الرتباط الجنسية وفقا لمفهوم العرف 

 وثيقة حقوق وواجبات المرأة في المجتمع العربي الليبي الصادر عن المؤتمر الثانيلهذا نصت .ويحملون جنسيته

أن أبناء المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها ( ”  20( في البند )  1997 /16/03)

المرأة في دولة ليبيا تؤكد على حق أبناء المرأة العربية الليبية المتزوجة بعربي التمتع ( ” 21وفي البند )“ الليبيون 

 ، “بحقوق الليبيين وتحميلهم بذات الواجبات المفروضة عليهم 

 .تمييز، وقد سوى بين المرأة والرجل في جميع ما يتعلق بشئون الجنسية دون مشروع قانون ينظم الجنسيةوقد أعد  

، كفل حق أوالد العربية الجنسية أحكام قانون الجنسية والئحته التنفيذيةبشأن  1980( لسنة 18وأن القانون رقم )

المتزوجة من غير مواطني دولة ليبيا في الحصول على الجنسية، وذلك وفق الشروط والضوابط التي قررتها المادة 

259



 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

ذي بلغ سن الرشد، أما من هو دون ذلك فال يتقرر له هذا الحق؛ ( من الالئحة، والتي قررت هذا الحق لالبن ال3)

 .الرتباط الجنسية وفقاً لمفهوم الدين والنسب، حيث أن األبناء ينسبون لألب ويحملون جنسيته

 ( من الالئحة التنفيذية للقانون فإنه يتأتى لزوج1والمادة رقم ) 1980( لسنة 18( من القانون رقم )2وعمال بالمادة رقم )

الليبية إذا كان من غير مواطني ليبيا الحصول على الجنسية العربية، وذلك وفق الشروط والضوابط المقررة، في حال 

إذا كان عربي األصل، أو يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبمفهوم المخالفة فإنه بموجب أحكام هذا القانون ال يتقرر 

الجماهيرية العربية الليبية بصدد تعديل قانون الزواج من غير الليبيين  أنو .هذا الحق لزوج الليبية غير عربي األصل

، وبما يكفل حق المرأة الليبية في حصول أطفالها من زوج غير ليبي على الجنسية 1984( لسنة 15والليبيات رقم )

 )المركز الوطني للتخطيط والتعليم(.

السابقة التي أجازت لزوج الليبية األجنبي أو زوجة الليبي ومن خالل ما سبق يمكن للباحثة توضيح بعض النقاط 

 . األجنبية الحصول على الجنسية الليبية، واعتبار أبناء زواج الليبية من أجنبي ليبيين بحكم جنسية أمهم

 .القانون الواجب التطبيق علي الزيارة في حال الزواج المختلط 

ال تتوقف اإلشكاليات الناشئة عنها عند القانون الداخلي فحسب، بل نجدها الزيارة كونها أهم االثار الشخصية لعقد الزواج 

كذلك تطرح نزاعات علي المستوي الدولي متي كان أحد أطراف العالقة فيها أجنبيا فقد أدي الزواج بين الجزائر وفرنسا 

مختلط بين طرفين جزائري  إلي المصادقة علي اتفاقية مشتركة في محاولة لينظم حق زيارة األطفال المولودين لزواج

وفرنسي. يتبني المشرع الجزائري رأي ما ذهب إليه الفقه باعتبار الحضانة من اثار انحالل عقد الزواج، ويتجلي ذلك من 

 (494 -493: 2018خالل إدراجة المواد التي نظمها ضمن اثار الطالق في قانون األسرة ) بولشي، 

  حماية األسرة  -10وفقا للمادة 

إطار ما يعرف باألسرة النووية غير أن المفهوم التقليدي المتعارف عليه في المجتمع الليبي يقصد باألسرة األب واألم في 

وحددت سن الرشد  .وأوالدهما ويتسع ليشمل األجداد والجدات واألقارب، وبهذا يعترف المجتمع باألسرة الموسعة أو الممتدة

ال عند بلوغها مسؤولين قانونا عما يبدر عنهم من تصرفات وفقاً لنص المادة األولى بثمانية عشر عاما السن التي يعد األطف

 .من قانون تنظيم شؤون القاصرين والنصوص المتعلقة بتنظيم المسؤولية الجنائية الواردة في قانون العقوبات الليبي

  وبعد  .ث على الزواج ويبغض الطالقتعتبر حماية األسرة من ثوابت المجتمع الليبي في إطار دينه اإلسالمي الذي يح

الرجوع إلى ما ورد في التقرير األول للجماهيرية العربية الليبية بالخصوص والتقرير الخاص باتفاقية الطفل واتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يشير إلى أن 

لليبي قد تكفل القانون بحماية األسرة من خالل إقراره لسياسة تحقق األمن ألعضائها، وفي ذلك خصص الباب المشرع ا

"الجرائم ضد األسرة" لتجريم طائفة من األفعال تعد انتهاكاً  الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المعنون: ب

النفقة أو في المساعدة العائلية من خالل تأثيم التقصير في القيام  لحقوق األسرة سواء ما يقع منها اعتداء على الحق في

( )الهيئة الوطنية للمعلومات 397( وسواء استعمال وسائل اإلصالح أو التربية )المادة 396بالواجبات العائلية ) المادة 

 .(1999 ،تقرير التنمية البشرية والتوثيق،

  األحكام الخاصة بالزواج والطالق، اشترط تراضي الطرفين واعتبر الذي نظم  1984لسنة  10وبموجب القانون رقم

 الرضا ركناً أساسياً النعقاد عقد الزواج )المادة الثانية( 

 الدساتير والقوانين المرتبة بالزواج المختلط -3

 بالزواج المختلط:  والقوانين الخاصةوفيما يلي عرض لبعض الدساتير  

علي الدستور ال يعني أنه شريعة المجتمع ولكن يعني أنه دستور فحسب فالدستور  واالستفتاءالوضعية لدستور علم القوانين ا

ليست شريعة للمجتمع، فالدستور عبارة عن قانون واضعي أساسي إن ذلك القانون الوضعي األساسي يحتاج إلي مصدر 

لإلنسان كواحد، ثم باتت الدساتير كقوانين يستند عليه حتي يجد مبرره، ولهذا فقد جاء القانون الطبيعي ناموًسا منطقيًا 

علي أدوات احكم والفرد أو المجالس أو الطبقة  النظرة المبنيةوضعية تنظر لإلنسان غير واحد، ليس لها ما يبررها في تلك 

أدوات هكذا نري الدساتير تغيير عادة بتغيير أداة الحكم، وهذا يدل علي أن الدستور مزاج  أو الحرب للتحكم في الشعوب.

 الحكم وقائم لمصلحتها وليس بقانون وضعي. 

تحتلف التشريعات في إسناد الشروط الموضوعية لصحة الزواج لتوحيد القانون ومن ثم مناقشة ثالثة إتجاهات للقانون 

لماني المختص بحكمها. أولهما يسند هذه الشروط لقانون كل من الزوجين، ومن هذا اإلتجاه: القوانين العربية والقانون األ

الخاصة بتنازع القوانين مادة الزواج  1902جوان  12والقانون البولوني والتشيكو بسلوفاكس، اتفاقية ألهاي المؤرخة ب 

في مادتها األولي واالتجاه الثاني يخضع هذه الشروط لقاعدة موطن الزوجية، ومع ذلك القانون اإلنجليزي والدول 

 اإلسكندنافية.

" بأن الموطن يتحدد طبقا لقانون القاضي المعروض عليه النزاع، ألن تحديد المواطن  "ARMINJONويري االستاذ

يتعلق بالتكيف، وإن مسألة التكيف تخضع لقانون القاضي، إذا أن الموطن فكرة تمس سيادة الدولة. أما االتجاه الثالث 

ن األمريكي وبعض دول أمريكا الالتنية. فيسندها إلي قانون إبرام الزواج دون تمييز بين شكل وموضوع الزواج كالقانو

وبالتالي يستند إلي قانون لحل إبرام الزواج دون تمييز يشكل وموضوع الزواج القانون األمريكي وبعض دول أمريكا 

(، وبالرغم من طبيعة االختالف في تحديد االبعاد االجتماعية والقانونية للزواج المختلط وفقا 110، 109الالتنية.) رحاوي، 
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لنظام القانوني للدول المختلفة فقد تغير القضية من شكل والتقاليد والعرف والمعاهدات الدولية ووفقا للقانون الدولة بينما ل

 تعتبره بمثابة خاصة من الموضوع وفقا للدولة أخري.

  :وفقًا لإلعالن الدستوري الليبي المؤقت الصادر في سبتمبر النظام والوضع القانوني بالزواج المختلط وحقوق األسرة

بشأن االحكام الخاصة بالزواج والطالق واثارهم  1984( لسنة 10والقانون اللييبي رقم) 2014والمعدل في عام 2011

به  (:" الزواج ميثاق شرعي يقوم علي أسر من المودة والرحمة والسكينة تحل2وكل تعديالته كما تنص المادة رقم )

(:"يثبت الزواج بحجة رسمية أو بحكم من 3العالقة بين الرجل والمرأة ليس أحدهما محرما علي االخر بينما المادة )

 (                       . 2015،3(: 25اللجنة التشريعية والدستورية للمؤتمر الوطني العام رقم )المحكمة".) 

 ة وحماية حقوق الزواج المختلط، وال سيما األمم المتحدة للعمل مع تعلب المنظمات الدولية دور مهم في  حقوق األسر

الحكومات في تعديل بعض قوانيها مجتمعيا عبر القيام بتوضيح الموقف الدولي واحترام حقوق اإلنسان كما في قانون 

هم إال وفق تعقيدات ما لم ليبيا" إذا تزوج الليبي بغير ليبية ال يحق ألبناء الليبية المتزوجة من أجنبي التمتع بجنسية أم

أطفاال عديمي الجنسية، وال يتمتعون بمجانية التعليم والرعاية الصحية التي يتمتع بها  –يحصلوا علي جنسية والدهم 

األطفال الذين ولدوا الب ليبيي ويصادر حقهم كامال في المواطنة. وال يعترف لهم بالحقوق السياسية وما يخالف 

ليبيا بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علي كافة أشكال التميز ضد المرأة. والعهد  االلتزامات الدولية علي

الدولي لحقوق الدول المدنية والسياسية. كما اشترط الحصول المرأة الليبية علي عقد الزواج من غير الليبي. كذلك 

تابعة لوزارة الشئون االجتماعية في حالة كان الشرط بالنسبة لليبي الذي يرغب بالزواج من غير ليبية موافقة لجنة 

الرصد األورومتوسطي لحقوق  الزوج عربيا وموافقة جهاز األمن الخارجي في حال كان الزوج غير عربي)

 (.4،اإلنسان

مستفيدا من القوانين والتشريعات المعمول بها في البالد العربية  ظهر أول مشروع لليبي لتقنين األحوال الشخصية

، والقانون التونسي لألحوال الشخصية، وقانون العائلة التركي، وكذلك 1956واإلسالمية مثل القانون المصري لعام 

ليبي الذي لم قوانين كل من المغرب وسوريا وكذلك محلة األحكام العدلية، وقد استفاد أيضا من مشروع القانون ال

مادة وشملت الزواج والطالق والنسب وموضوعات أخري كاألهلية والوالية  555م، تضمنت هذا حوالي 1967يصدر 

 (.263: 2013علي المال والنفس والوصاية والحجر والمساعدة القضائية وأحكام الوصايا والمواريث. ) الصور،

 لمختلط بالمجتمع الليبي والمصريرابعًا: المشاكل االجتماعية وتاثيرها علي الزواج ا

تقصد الباحثة بالمشاكل االجتماعية أي األبعاد االجتماعية أي األبعاد التاريخية لحدوث ظاهرة الزواج المختلط التي تمهد 

لظهور المشكالت االجتماعية الناتجة عن الزواج المختلط. من البديهي أن يهتم علماء العلوم االجتماعية بدراسة مشاكل 

جتمع الطارئة وخاصة علم االجتماع الذي يهتم بدراسة قضايا المجتمع ويهتم أيضا بدراسة األبعاد االجتماعية وبالمراحل الم

التاريخية التي تمهد لظهور المشكالت االجتماعية )الزواج المختلط(.حيث بدأ علم االجتماع  األمريكي في دراسة المشكالت 

 Social"العلة االجتماعية"  ير في المجتمع األمريكي وأطلق عليه مصطلحاالجتماعية مع بداية التصنيع والتحض

Pathology  ثم التفك االجتماعي للزواج المختلط، ثم االبعاد االجتماعية، وفقا للتعريف الذي ينطلق منه هذا البحث، فإن

في العوامل واألبعاد الثقافية والسياسية المشكلة االجتماعية التي ترتبط باألبعاد االجتماعية الخاصة بالزواج المختلط تتمثل 

 واالقتصادية والقانونية.

كما اهتم علم االجتماع باألبعاد االجتماعية للمشكالت االجتماعية الناتجة عن الزواج المختلط من منظور سوسيولوجي  كبعد 

 االجتماع " ميلز"ا اهتم  عالم اجتماعي عندما تخرج عما هو مألوف في الوضع السوي السائد في التنظيم االجتماعي مثل م

علي المشكالت االجتماعية بأنها " الوهن التنظيمي" Merton " بدراسة أصوال قيم العلل االجتماعية، كما أطلق ميرتون " 

وهو عادة ما يحدث بسبب التغير االجتماعي المفاجئ فيحدث عدم توازن في النظام االجتماعي العام في المجتمع. نتيجة 

ط(.) فشل األفراد في أدوارهم، ويحدث الفشل من خالل ثالثة طرق: )الفشل الثقافي، الفشل المعياري، الشعور باالحبا

 ( 3،6:  1436المغزوي، 

ويمكن توضيح العوامل االجتماعية التي تؤدي إلي ربط االف الرجال والنساء من مختلف أنحاء العالم رغم االختالف 

الحضاري والثقافي والريفي التي غالبا ما يؤدي إلي لظهور مشاكل اجتماعية مثل:الطالق، كالهجرة للعمل، للدراسة، أو 

هل التعارف في هذه المواقف، واحيانا نتوج هذه المعرفة بالزواج المختلط إلي جانب هذه األسباب العامة السياحة..إلخ إذ س

هناك أسباب خاصة تختلف من بلد إلي اخر، ومن حبس األخر، وعلي العموم تنحصر هذه األسباب لدي المغرب العربية 

 (36: 2011فيما يلي: )أمينة، 

 تأثير العادات والتقاليد والعرف علي الزواج المختلط في المجتمع  -1

أن األسرة شأنها بقية النظم االجتماعية تتأثر بالتغير والتحول االجتماعي واالقتصادي والثقافي الذي يجري علي االراء 

لي كيانه االجتماعي، والتغير والقواعد الخلقية والقيم واألدوار والعادات والتقاليد االجتماعية لألفراد والمجتمع، وع

االجتماعي في العادات والتقاليد يؤثر علي بنية األسرة ووظائفها مع انتشار ووسائل اإلعالم واالتصال استطاعت العادات 

( . ويتضح ذلك بشكل 12: 2018الفردية واالجتماعية وأن تنتقل بين المجتمعات اإلنسانية بشكل أسرع مما سبق.) محمد، 

 ظهر عامل مشترك آخر يكمن في عواقب التزاوج المختلطأو بأخر وي
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يقلل التزاوج من أهمية الفروق الثقافية في األجيال القادمة ألن أطفال الزيجات المختلطة أقل احتمالية لتعريف أنفسهم  أوالً،

واحدة، إال أن هؤالء على الرغم من أن األزواج المختلطين قد يتعاملون مع أطفالهم في ثقافة مجموعة  .بمجموعة واحدة

 األطفال أقل احتمااًل لالنتماء إلى تلك المجموعة عندما يكون التزاوج في المجتمع شائعًا.

ووفقا للنظرية البنائية الوظيفية أن ينشي . من خالل التزاوج، قد يفقد األفراد المواقف السلبية تجاه مجموعات أخرى ثانيًا، 

ل الشخصي بين المجموعات يعزز أحيانًا النزاعات من خالل جعل االختالفات بين االشخاص على الرغم من أن التفاع

االقتصادية والثقافية أكثر وضوًحا، إذا كانت العالقة حميمة، فإن التفاعل يمنح الناس فرصة لتحقيق التنوع الفردي بين 

 خاصة بهم.قد يضعف في نهاية المطاف التحيزات والقوالب النمطية ال أعضاء مجموعة أخرى، وبذلك

نظًرا ألن التزاوج غالبًا ما يربط الشبكات االجتماعية بين الزوجين، فإن هذا ينطبق على مجموعة من أعضاء المجموعة  

في حين أن أنماط  . أيضا إمكانات التغيير الثقافي واالجتماعي واالقتصادي الخارجية وليس فقط مع الشركاء المباشرين

إذا لم يتزوج أعضاء مجموعتين من  -1  رات االجتماعية، فإنها ال تخبرنا بكل شيءالزواج بهذا المعنى توضح المؤش

يستغرق الزواج اثنين، وإذا تم إغالق مجموعة واحدة بينما  بعضهما البعض، فهذا ال يعني بالضرورة إغالق المجموعتين

( وبطبيعة الحال فإن Matthijs, Kalmijn,1998.()كانت المجموعة األخرى مفتوحة، فقد ال يزال زواج األقارب سائدا

للعرف والتقاليد دورا في الحياة االجتماعية وتأسيس األسرة، حيث بأنه ينظمها بشكل يجعل من المتوقع أن يتزوج كل 

الناس، وأن لم يتزوجوا فإن المجتمع يميل حينئذ للتساؤل لماذا لم يتزوج هؤالء األفراد، ثم يبدأ هؤالء في الشعور أنهم 

لفون.أما القانون فإنه ال يجبر األفراد علي الزواج بشكل مباشرة، إذا ما رغبوا في التمتع بحقوق وامتيازات في مخت

 (254: 2013المجتمع.)محمد،

فقد ترجع الباحثة ذلك لطبيعة دراسة المشكلة االجتماعية المتضمنة في النظرة االجتماعية لممارسة الزواج المختلط.  -2

إلي ما أثير في االونة األخيرة. فقد صدرت في االونة االخيرة بعض االراء أعادت  لزواج المختلطاالبعاد االجتماعية ل

  هذه المسألة إلي تباين محور النقاش حول الزواج المختلط  ما بين القبول والرفض.  

أن يجعل التنظيم  ومما سبق، فقد ترجع الباحثة ذلك إلي النظرة االجتماعية السلبية نتيجة إخفاق النسق األسري في

االجتماعي ملتحًما ومتماسًكا مع األدوار المتوقعة، أي عدم قدرة النسق علي القيام بمتطلباته وفقًا لرؤية علماء االجتماع 

لطبيعة التغير االجتماعي المتمثل في اإلختالفات التي تحدث عبر الزمن والمتمثلة أيضا في نظرة المجتمع للزواج 

جئ علي المجتمع، والذي يشمل علي العادات والقيم وبالنظام االجتماعي الموجودة في المجتمع المختلط بالتغيرالمفا

 (13ه: 1436وفي أنماط العالقات االجتماعية. ) المغزوي، 

االنفصال  -حضانة األطفال -المعوقات االجتماعية الناتجة عن فعالية ممارسة الزواج المختلط ) الميراث والوصية  -3

  والطالق(

 يمكن توضيح العوامل القانونية التي تواجه األسرة في إجراءات الحضانة واالنفصال كما هو مبين  لطالق واالنفصال:ا

، فإن مسألة حضانة األطفال هي واحدة من القضايا قانون األسرة بنسلفانيا في النص الرئيسي حول هذا الموضوع التي

ومن ثم بالمثل فإن هذه المشكلة في Winicov, Arnold H ). )الطالقالرئيسية التي تواجه األسرة بعد االنفصال أو 

قد يصعب حلها خاصة إذا  المختلط عـدة إشكاالت قانونية للزواج (2018وقد تناولت دراسة ) غالي،.الدول العربية

ب التشريعات إلى تعلق األمر بالنظام العام، ويزداد األمر تعقيدا في حالة طالق الزوجين بعد إنجابهما؟ لذلك سعت أغل

إبرام االتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة األطراف من أجل وضع الحلول المناسبة التي تعتري انفصال الزوجين 

 وأوردت أحكاما خاصة لحماية األطفال بعد انفصال أبويهم. المختلط الزواج في

  فهي تشير إشكاليات عملية، ويثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق علي حضانة األوالد أو عالقة حضانة األطفال

الزوجين باألوالد بعد انقضاء الزواج، إذا كان الزوجان مختلفا الجنسية أي األوالد الناتجين عن الزواج المختلط، نجد 

رة ونقل الطفل إلي بلد الحاضن.)جمال أن النزاعات تطرح غالبا من له الحق في الحضانة، حق الزيا

   (  275، 2018:2774الدين،

 خامًسا: االجراءات) المعالجة( المنهجية للبحث

السوسيولوجية التحليلية النظرية المقارنة )دراسة تحليلية مقارنة( لبعض األطر القانونية ينتمي البحث للدراسات  -1

الوصفي والمصري(الدراسة والبحث كما يعتمد علي أسلوب البحث  للمجتمعات  العربية ) المجتمع الليبي والتشريعية

 التحليلي. 

 المرونة المنهجية" كالتالي: استخدمت الباحثة عدة مناهج بحثية وفقًا للمبدأ " : ومنهجه -2

لعنصر من خالل تحليل المواد القانونية المتعلقة بالتصرفات القانونية النافزة بعد الموت والمتضمنة ل المنهج التحليلي -أ

األجنبي" الزواج المختلط" سواء تعلق األمر بمسألة تنازع القوانين أو إختصاص القضاء الدولي أو تنفيذ األحكام 

 األجنبية.

للتعرف علي الوثائق القانونية كلما دعت الحاجة إلي إظهار المقارنة ببين القوانين أما المنهج المقارن والتاريخي   -3

 المتعلقة بالزواج المختلط بين مجتمعات البحث 

 أسباب اختيار الباحثة لمجتمع البحث وترجعفي المجتمعات العربية) الليبي، والمصري(.يتحدد مجتمع البحث  -4
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   من القانون حيث تقع مصر شرق لبييا ومن الغرب الجزائر،  4السابقة وفقًا للمادة أخترت الباحثة المجتمعات العربية

رصد القوانين الخاصة بالمجتمعات العربية اإلسالمية )مصر، ليبيا( لمعرفة اثار القوانين ومدي تاثيرها علي الفرد و

د انحالله مثل الحضانة والميراث واالسرة والمجتمع. وسوف تركز الباحثة علي االثار القانونية للزواج المختلط بع

 والوصية بوصفهما اثر  االنحالل الزواج. 

، المالحظة Content analysis methodأعتمد البحث علي أداة تحليل المضمون الطريقة واألداة المستخدمة:  -5

 كطريقة لجمع البيانات وتحليليها.

 مصادر جمع البيانات والمعلومات  -6

الدراسات السابقة لتحليل الظاهرة محل البحث الراهن وأعتمد علي المصادر الثانوية لبعض استعان البحث بكل من نتائج 

الوثائق والدساتير والقوانين لخاصة باألحوال الشخصية) الزواج المختلط ( وتحليل المستقاه بعض الدراسات السابقة 

تفادة والتقارير الحكومية المعينة بالقضية. واالحصاءات للزواج المختلط من نتائج وما قدمته من تحليالت ومحاولة االس

والتركيز علي الكتب والدوريات التي تناولت الموضوع وذات العالقة بقانون األحوال الشخصية وقانون الزواج المختلط، 

ضيح مع التركيز علي الجهات الرسمية وتعد هذه البيانات من المصادر الرئيسية لألحوال الشخصية التي يعتمد عليها في تو

 الهدف المنشود للبحث.

 تحليل البيانات -7

يعتمد البحث علي دراسة عملية علي أسلوب أو منهج علمي تتبعه في تحليل بياناتها وتفسير نتائجه الميدانية من خالل تفسير 

ليلي ما توصلت إليه من معلومات من خالل الجانبي النظري والميداني، وفي هذا البحث اعتمدت الباحثة علي المنهج التح

 عن طريق تحليل البيانات الجاهزة الواردة عن التعدادات واإلحصاءات الحيوية ذات العالقة بقضية البحث وهدفه.

 المحور الثالث:  االستنتاجات العامة للدراسة التحليلية ومناقشتها وتفسيرها

في ضوء اإلطار النظري للبحث وفقا  يمكن تفسيرهاأواًل: االستنتاجات التحليلية العامة للبحث الخاصة بالجانب النظري: 

 للنظريات الوظيفية، وفي ضوء أهداف  البحث وتساؤالته، والدراسات السابقة وفيما يلي

 من خالل   البعاد االجتماعية والقانونية للزواج المختلط وظهر تاثيرهما علي المجتمعأوضحت تأثير المشكالت وا

الزواج المختلط مثل عدم التوافق الزواجي، واختالف الثقافات،  وجود بعض المشكالت االجتماعية التي تؤثر علي

والعادات، والتقاليد، واختالف المستوي االقتصادي والفقر، واختالف الدول أدي ذلك لوجود االثار والمشكالت 

 االجتماعية ذات التأثير السلبي علي الزوجين واألبناء والمجتمع.

 الزواج المختلط مثل:") الحضانة والجنسية والميراث والوصية والزيارة(.أكدت وجود المشاكل القانونية الخاصة ب 

  واتضح من خالل الرؤية التحليلية للدراسات السابقة فيما يخص االثار القانونية والتشريعية للزواج المختلط أكدت علي

علي ذلك حينما يتزوجين بعض ضرورة تغيير الجنسية بعد إبرام الزواج الوطني يؤدي ذلك لحدوث اثار مستقبلية مثال 

المصريات والليبيات في الخارج من أجانب يحدث تنازع وانحالل نتيجة اختالف الثقافات والقوانين المبرومة للزوج 

 المختلط.

  ووجود بعض االثار القانونية الواقعية مثلما جاء بالقانون الفرنسي خاليا من أحكام الحضانة إذ كيف القضاء الفرنسي

وأكدت  (194)يامنة حواسي: لي أنها أثار انحالل الزواج فاخضع مشكالت الحضانة للقانون القاضي.الحضانة ع

 واألسرة واالقتصاد  البعاد االجتماعية والقانونية للزواج المختلط وتاثيرهما علي المجتمعالنتائج الخاصة با

وبالهدف الثالث إلي تسليط الضوء علي ط.عن الزواج المختلة الناتج لمشكالتبينما أتضح التحليالت الخاصة با

 التغيرات الطارئة علي الزواج المختلط.

 والتقاليد. بعض التغيرات الطارئة علي الزواج من النظرة السلبية، والعادات 

  وأكدت اختالف القواعد القانونية والتشريعات الدولية والخاصة المتعلقة بالزواج المختلط من دولة لدولة أخري، واثبتت

التحليل السوسيولوجي للبحث الراهن من خالل اإلطالع القوانين الدولية فيما ذهبت إليه استنتاجات تحليل الدراسات 

السابقة العمل تفعيل اقتراح بشأن ضرورة العمل علي توحيد القانون الواجب التطبيق الخاص بالحضانة مثل اتفاقية 

 .1982الرياض لتعاون القضائي لعام 

 ية المفسرة للموضوع والقضية الراهنة القضايا النظر

ومسح االستنتاجات الخاصة بالرؤية التحليلة الخاصة باإلطار النظري للبحث وفًقا للنظريات التي تم استخدامها بالبحث 

تغيير في المانيا والتي جاءت بعنوان التراث النظري تزايد ظاهرة الزواج المختلط وعلي المستوي الدولي اهتمت دراسة 

دود وتغيير الحدود: النقابات المتعدية وتاريخ الزواج في ألمانيا الحديثة المبكرة بعد الكلمة ال يقتصر الزواج بطبيعته الح

واالعتراف العام والموافقة  أيضا على العالقة بين شخصين فحسب، بل يشمل أيًضا عالقة ذلك االتحاد بالمجتمع األكبر

لموافقة العامة بدوره على المعايير الجماعية الجماعية، والتي من الواضح أنها ويعتمد األساس القانوني لهذه ا الخاصة

 .(Mixed, 2014) ليس فقط عبر الثقافات التاريخية ولكن أيًضا داخل الثقافات نفسها. -تختلف اختالفًا كبيًرا 
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 تقييم الدراسات السابقة في إطار البحث الراهن 

التقارب والتباعد مع البحث الراهن في ضوء التوافق واإلختالف واإلستفادة منها.  تقييم للدراسات السابقة من حيث 

يمكن االستفادة من مناقشة الدراسات السابقة مع ضرورة التركيز علي الروابط متعددة الثقافات األزواج المختلطين 

 .(Rodriguez, Garcia, Dan ,2006)وضرورة تجنب التصادام بين ثقافتين  ومعاملة ذريتهم،

 ثانيًا: المناقشات والتحليل في ضوء الدالالت التطبيقية  )التوصيات والمقترحات(

من  من خالل الرؤية المستقبلية لظاهرة الزواج المختلط ما بين القبول والرفضيتضح مما سبق ذكره وعرضه بالبحث 

التطبيقية التي تناولت الرؤية السوسيولوجية التحليلية للقوانين والتشريعات الخاصة بالزواج المختلط  تقديم الدالالتخالل 

ضرورة تبني بعض التوصيات الخاصة بالظاهرة بالزواج المختلط بصفة عامة والتي خرجت بها الباحثة عقب االنتهاء من 

الذكر واعتماًدا علي التحليل الذي خرج به البحث، ممكن البحث ومن قراءتها لمسح التراث النظري والقوانين السابقة 

الباحثة استنتاج االقتراحات التي تري أنها مفيدة في تفادي الكثير من المعوقات والمشاكل االجتماعية والقانونية التي 

 :تعترض الزواج المختلط فيما يلي

 بالنسبة لمنظمات الدولية والمجتمع المدني .1

  تفعيل دور المنظمات الدولية وال سيما األمم المتحدة للعمل مع الحكومات في تعديل بعض قوانيها مجتمعيا عبر القيام

 .بتوضيح الموقف الدولي الحترام حقوق اإلنسان في قانون ليبيا" 

 باع القوانين أهمية تضافر جهود المنظمات الدولية والمجتمع المدني في تبني قضايا الزواج المختلط من أجل ات

 والدساتير الصحيحة التي تتناسب مع قيم واتجاهات الزوجين

 بالنسبة للمشرع: بالنسبةالمشرع الليبي: .2

 :يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا فيما يتعلق باعتماد قوانين تسمح  في القانون الليبي

لألمهات الليبيات بمنح الجنسية الليبية ألوالدهن دون السن. كما يرجى أيضا بيان ما إذا كان التشريع الحالي يسمح 

 للمرأة الليبية بمنح الجنسية الليبية ألزواجهن األجانب

 المشرع الجزائريبالنسبة -3

  من قانون الحالة المدنية وتضمنيها لحكم زواج الجزائرية من أجنبي حفاظا علي  97أكدت علي ضرورة تعديل المادة

 مبدأ المساواة بين الجنسين.

 بالنسبة للزوجين) الزواج المختلط( -4

  لتحقيق الغرض من الزواج المختلط ينبغي علي الزوجين التوافق فيما بينهم في المستوي التعليمي والثقافي واالقتصادي

ولتقليل فرص حدوث الطالق عقب العقد الزواجي ولتقليل  حدوث االنحالل واالثار السلبية علي الزوجين واألبناء. 

ينبغي التأكيد علي فرص حرية األختيار الزوجين الشريك الزواجي دون فروض أي قيود من الوالدين أو أحدهما مبني 

 .علي المصالح الشخصية

  ضرورة تحكيم العقل والتفكير الناقد، واحترام مبادئ الشريعية اإلسالمية في حالة حدوث إنحالل إلبرام العقد الزوجي

من أجل مصلحة الزوجين المختطلين واألبناء دون التقيد بالتداخالت األسرية والمجتمعية. يتفق البحث الراهن مع نتائج 

التالية وتأيدها إن تطبيق قانون الجنسية الزواج دون الزوجة قد يشكل ضررا الدراسات السسابقة في استخالص النتيجة 

 علي الزوجة والتي من مصلحتها أن تطبق قانونيا.

 بالنسبة للمستوي الرسمي للدولة  5

  التوعية المستمرة من اإلعالم بالقوانين الدولية واالقليمية والمحلية المختصة بالزواج المختلط والمشاكل الخاصة

 باالنحالل.

  وضرورة اهتمام اإلعالم بمناقشة ومتابعة استحداث القوانين وتعديل المواد الدستورية لما له من دورا واضحا في

 تحديد مدي قبول أفراد المجتمع لهذه القوانين من الواقع المعيشي.

  واهمية احترام ضرورة تضاف الجهود الرسمية، وغير الرسمية في فرض القوانين الخاصة بالزواج المختلط

 حقوق اإلنسان والمواطن.

 الخاتمة

قد يحدث تنازع في القوانين العربية والغربية وذلك نظًرا الختالف الدول الغربية التي ال تعرف نظم الفقه للمجتمعات  

علي مستوي العربية اإلسالمية وتختلف العرف والعادات والتقاليد والثقافات في المجتمعات العربية والغربية وكما تختلف 

المجتمع الواحد من مجتمعات تطبيق الدراسة) المصري، الليبي( واالشارة السريعة للمجتمع الغربي الفرنسي.مما نتج عن 

هذا االختالف االثار االجتماعية والقانونية، وال سيما ظهر التنازع الخاص بحدوث األنفصال بين األزواج المختلطة 

التنازع علي حضانة األوالد والميراث والوصاية رغم تنظيم المشرع الخاص بتلك  وظهرت المشاكل الخاصة باألزواج من

المجتمعات الغربية والعربية ذات الطابع اإلسالمي، إال أن هذا المشرع في بعض االحيان ينقصه أحيانا بعض الغموض 

تلط وداخل نسق األسرة مما أدي  ذلك نتيجة الختالف الثقافات بين األزواج مما أثر علي العالقات داخل النسق الزوجي المخ

في بعض االحيان استبعاد القانون الغربي، كما ركزت الباحثة علي االثار االجتماعية والقانونية للزواج المختلط بعد انحالله 
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ليم والمشاكل والقانونية الناتجة عن هذا االنحالل مثل القوانين الخاصة بالجنسية وبالحضانة والميراث والوصاية والتع

 والتدريب. بوصفهما ذات طابع قانوني. 

المحور األول: الموجه النظري وتناولت الباحثة ثالثة محاور أساسية في البحث لمعالجة القضية الراهنة كالتالي  

المحور الثاني: بعنوان: الزواج العربي األجنبي والزواج المختلط رؤية ، وتناول والمنهجي المفسرة للبحث

الرؤية المستقبلية لظاهرة الزواج وتبنيالمحور الثالث: المناقشة والمالحظات التحليلية ما رصد ، بينسوسيولوجية

كما تناولت الباحثة االثار االجتماعية للزوج المختلط المتمثلة في المختلط ما بين القبول والرفض ومناقشتها وتفسيرها، 

بب التغير االجتماعي الطارئ علي هذه المجتمعات والمصاحبة العادات والتقاليد والعرف واختالف الثقافة بين االزواج بس

 للزواج المختلط في العصر الحديث ومدي تأثيرهما علي الزوجين وعلي المجتمع.

حيث أوضحت بعض  ط من خالل الرؤية التحليلية.عن الزواج المختلة الناتج لمشكالتوتوصل البحث الراهن إلي ا

أكدت علي اختالف القواعد القانونية والتشريعات و والتقاليد. النظرة السلبية، والعاداتالتغيرات الطارئة علي الزواج من 

الدولية والخاصة المتعلقة بالزواج المحتلط من دولة لدولة أخر. كما أكدت النتائج علي وجود المشاكل القانونية الخاصة 

وفي نهاية البحث فقد أوضحت الباحثة بعض رة(. بالزواج المختلط مثل:") الحضانة والجنسية والميراث والوصية والزيا

بظاهرة الزواج المختلط بصفة عامة والتي خرجت بها االستنتاجات المهمة للرؤية التحليلية للدالالت التطبيقية  الخاصة 

نظمات بالنسبة لمالباحثة عقب االنتهاء من البحث اعتماًدا علي  مالحظات التحليل والتفسير الذي خرج به البحث، أوال 

 -للمستوي الرسمي للدولة. أي المجتمع ) المصريالدولية والمجتمع المدني، وللمشرع الزوجين)الزواج المختلط(، و

 الليبي(من منظور مقارن.
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 واقع مشاركة المرأة في التنمية والمعايير المجتمعية

 فاطمة محمد عثمان

 عضو هيئة تدريس / جامعة طرابلس / كلية التربية ــــ طرابلس

 ملخص:

تتجه جهود الحكومات والمنظمات الدولية إلى تفعيل مشاركة المرأة  في التنمية المجتمعة بوصفها شريكا فعاال؛ ألن قضية   

المساواة بين الجنسين مازالت من التحديات التي تقف ضد هذه الجهود، ومن أكثر التحديات تلك المتعلقة بالثقافة السائدة  

ً كامالً وفاعالً والمواقف والمعايير االجتماعية  المتحيزة ضد المرأة ، فال يزال هناك الكثير من الجهود لجعل المرأة شريكا

، بشرية المستدامة كمنتجة ومستفيدةأساسياً في التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية ، وأن تعدّ عامالً أساسياً في التنمية ال

نوعة ومتعددة تمس مختلف نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية وتحسين وضعها في المجتمع الذى يعانى من أزمات مت

والسياسية ، والزالت مشاركة المرأة في التنمية تخضع لعملية التنميط االجتماعي لدور المرأة مما يقلل من فرص مشاركتها 

أن النساء نتيجة للمعايير  الفعالة في حركة المجتمع ففي الدراسات التي تمت لمعرفة دافع النجاح لدي المرأة توصلت إلى

الثقافية ال ينمو لديهن دافع الرغبة في النجاح ،إذ مازالت النساء في المجتمعات العربية بشكل عام، تتنازل عن رغبتها في 

التفوق والمشاركة في حركة المجتمع ، وذلك استجابة  للتنميط االجتماعي والثقافي السائد حول دور المرأة، وإن كان  هناك 

المحظوظات الالتي نلن هذا الحق ، كما قد تعاني المرأة من عزوف عن المشاركة خوفا من فقدانها حق الزواج واألمومة  بعض

الذي يشرع له اجتماعيا بعدد من السمات المقبولة اجتماعيا ، والتي تتضح في تلك " السمات الشخصية التي تطورت نتيجة 

تشغل تلك الوظائف التي تنال قبوال اجتماعيا كالتعليم والتمريض وبعض الوظائف ذات توقعات األدوار التقليدية ، فنجد المرأة 

الصلة المباشرة بالمرأة  ، والمرأة نفسها قد تكون أحد أسباب حدوث ذلك، فهي غير مقتنعة بدورها الفعال في حركة المجتمع، 

وتعليمي متطور؛ يتم تصميمه لمواجهة الثقافة مما نتج عنه عزوف عن المشاركة ، وهذا يؤكد ضرورة تطوير محتوى ثقافي 

المجتمعية التمييزية ، وكذلك خلق ظروف عمل مواتية تعزز المشاركة الفعالة للمرأة في تنمية المجتمع وتتحقق فيه المساواة 

 لكل أفراد المجتمع وضمان حقها في العمل الذي يحقق لها الرفاهية والعيش الكريم .

 ع مشاركة المرأة ــــــــ التنمية ــــــــ المعايير المجتمعية.واقالكلمات المفتاحية:  

Abstract 

The efforts of governments and international organizations are directed to activating the 

participation of women in community development as an effective partner since the issue of 

gender equality is still one of the challenges that stand against these efforts. And the most 

challenging among all is the one regarding the prevailing culture and prejudiced social attitudes 

and standards against women. There are still many efforts to make women a full and active 

partner in economic, political and social development, and to be considered an essential factor 

in sustainable human development as a producer and beneficiary, and improving their position 

in a society that suffers from various and multiple crises affecting various aspects of social, 

economic and political life. 

Women’s participation in development is still subject to social profiling of the role of women, 

which reduces the chances of their effective participation in the movement of society. In the 

studies that were carried out to find out the motivation for success among women, it was 

concluded that women, as a result of cultural standards, cannot have the motive for any kind of 

success, as women in Arab societies would, in general, would give up their desire to achieve 

success and participation in the movement of society in response to the prevailing social and 

cultural stereotypes about the role of women, although there are some fortunate women who 

have gained this right. 

Women, as well, may have some reluctance to participate out of fear of losing their right for 

marriage and motherhood, which is socially legitimized by a number of socially acceptable 

traits, is evident in those “personal traits that have developed as a result of the expectations of 

traditional roles. As an example we find that women work in those jobs that are socially 

acceptable, such as education, nursing and some jobs directly related to women. The women 

themselves might be one of the reasons for all of this to happen since they have never been 

convinced of their effective role in the movement of society, which resulted in a reluctance to 

participate. This clearly confirms the need to develop an advanced cultural and educational 

content to confront the discriminatory societal culture, as well as to create favorable working 

conditions that enhance the active participation of women in the development of society, in 
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which equality is achieved for all members of society, and guarantee their right to work that 

brings them well-being and a decent living.  

Keywords: The reality of women's participation __ development __ societal standards. 

 المقدمة:

لقد وضعت قضية النهوض بالمرأة وتمكينها من العمل بوصفها إحدى  األولويات على جدول أعمال دول العالم فى نهاية 

القرن العشرين، استعداداً الستقبال القرن الحادي والعشرين ، وواجهت الحكومات والمؤسسات غير الحكومية تحديات كثيرة 

ً في التنمية االقتصادية والسياسية مشتركة ، فال يزال هناك الكثير من الجهود ل ً كامالً وفاعالً أساسيا جعل المرأة شريكا

واالجتماعية ولجعلها عامالً أساسياً فى التنمية البشرية المستدامة منتجةً ومستفيدةً ، وتحسين وضعها فى المجتمع الذى يعانى 

 (  380، 2021ادية والسياسية  ) عبدهللا ، من أزمات متنوعة ومتعددة تمس مختلف نواحي الحياة االجتماعية واالقتص

في كل التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية البد أن تتم اإلشارة إلى قضية تمكين المرأة من العمل وإلى المساواة 

إحدى الركائز  وتكافؤ الفرص بين الجنسين إذ يعد " التمكين االقتصادي للمرأة هو بين الجنسين في التعليم وممارسة العمل

يعد توسيع الفرص االقتصادية أمام المرأة أمرا هاما؛ ألنه عامل حاسم في تمكين   األساسية لهيئة األمم المتحدة للمرأة، و

يجري تنفيذ جهود هيئة األمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين االقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة  .المرأة

ية المستدامة الشاملة التي تشمل األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئة بما يتماشى مع خطة التنمية االجتماعية، والتنم

( ، إذ نصت العديد من التوصيات  والتقارير الدولية  2ـ/ 3،  2021") تقرير هيئة األمم المتحدة ، 2030.المستدامة لعام 

" ،  2030الى  2015خطة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف بدأت  والعربية على تفعيل مشاركة المرأة شريكا فعاال ضمن

هناك جهد عام وإيجابي في الدول العربية نحو تعزيز المساواة بين الجنسين؛ وإن بقي دون الطموح؛ فعلى سبيل المثال فيما و

مشاركة المرأة مشاركة  يتعلق بالغاية الخامسة في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة )والتي تنص على: "كفالة

كاملة وفعالة، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات صنع القرار في الحياة 

إال أن هناك فجوة ، ( 3، 2030ـــ 2015السياسية واالقتصادية والعامة، ونسبة توليها للمناصب اإلدارية") المنظمة العربية ، 

ن القوانين واألحكام القائمة وتطبيق هذه القوانين ، مازال هناك العديد من التحديات في مجال المشاركة الحقيقية، واضحة بي

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا لم تتحقق األهداف المرجوة من كل الجهود الرامية لتمكين المرأة من العمل؟ ، " 

مستويات تعليم المرأة، وازدياد معدالت التحاق اإلناث بالمدارس االبتدائية ورغم ما ترصده الدراسة من تحسن كمي في 

والثانوية؛ إال أن هذه اإلنجازات لم تنجح في تعديل المواقف والمعايير االجتماعية المتحيزة ضد المرأة؛ مما يؤكد ضرورة 

تمييزية ال شك أن هذه الثقافة التمييزية التي تطوير محتوى ثقافي وتعليمي متطور؛ يتم تصميمه لمواجهة الثقافة المجتمعية ال

وجعلهم ضمن الفئة األكثر فقراً ، هي  ( 10،  2030ــــ  2015") منظمة المرأة العربية ، تميل إلى تجريد النساء من الموارد

إذ أشارت  بعض الدراسات إلى التحديات المتعلقة بالثقافة واقع يسهم في تقليل فرص المشاركة الفعالة في حركة المجتمع 

 السائدة القائمة على العادات والتقاليد ، التي يتم صياغة شخصية المرأة من خاللها .

إذ مازالت النساء في المجتمعات العربية بشكل عام ، تتنازل عن رغبتنها في التفوق والمشاركة في حركة المجتمع ذلك  

يط االجتماعي والثقافي السائد حول دور المرأة ، وإن كانت هناك  بعض من حالفهن الحظ  ونلن هذا الحق،  استجابة  للتنم

كما قد تعاني المرأة من عزوف عن المشاركة خوفاً من فقدانها حق الزواج واألمومة الذي يشرع له اجتماعيا بعدد من السمات 

الشخصية التي تطورت نتيجة توقعات األدوار التقليدية من المرأة ، ولقد  المقبولة اجتماعيا ، والتي تتضح في تلك " السمات

تعلمت المرأة بأن تكون مع الرجال جذابة وراعية وحامية وداعمة ومشاركة، وإلى حين دخولها عالم العمل، وعلى عكس 

فن كيف يصل المرء الى زمالئها الرجال قد ال تكون شجعت على اإلطالق على وضع أهداف لالرتقاء المهني وهن ال يعر

  ( 109ــ  107،  2009مركز القرار وكيف يتعامل معها ، إنهن  لم يتعلمن تتويج إنجازهن بالنجاح الكبير ) رضوان ، 

( أن األنثى لديها دافع لتجنب (Hornerافترضت هورنرقدمت هورنر هذه الطرح في نظريتها عن دافع اإلنجاز لدي المرأة 

إلى النجاح والرغبة في تحقيق التفوق، وبرهنت هورنر على فرضيتها باستخدام اختبار تفهم الموضوع  النجاح أقوى من الدافع

(TAT لموراي ()Murray والذي يستعمل لقياس هذا الدافع ، إذ وجدت أن  اإلناث يعانين الخوف من النجاح في المواقف )

أن الذكور يسودهم دافع التفرد واالستقالل واإلنجاز بينما اإلناث التنافسية مع الذكور. وجاءت نتائج العديد من الدراسات لتؤكد 

يسودهن دافع الخوف من النجاح ولقد كشفت دراسة هوفمان أن اإلناث أظهرن الخوف من النجاح في تلك المواقف التي تتطلب 

ً بقيمة النجاح  في تلك المواقف التي تتطلب النجاح أكثر من الذكور، ففي الوقت الذي أظهر فيه الذكور شعوراً أو أحساسا

 ( 16،  2006النجاح أظهرت اإلناث الصمت وتجنب عزو النجاح إلى قدراتهن خوفاً من نتائج ذلك.) عثمان ، 

مما يجعل الكثيرات ينسحبن من مواقف المشاركة خوفا من النعت بالذكورة وينخرطن بالمقابل في تلك االعمال المقبولة  

ً لسلطة األب أو األخوة أو في اجتماعيا كالتعليم  والتمري ض وقد تترك بعض النساء المشاركة بالكلية استجابة أو رضوحا

ال شك أن المرأة لديها حاجة لإلنجاز في المهارات االجتماعية و التي تعد قطاعات الكثير من األحيان  لسلطة الزوج ، " 

بل االجتماعي إال أنه يمكن القول بأن توافر الرغبة للنجاح مالئمة لدورها الجنسي ، و أنها ليست أكثر حساسية  بالضرورة للتق

واإلنجاز لدى المرأة قد يفقد فاعليته من خالل التنميطات الثقافية و االجتماعية لدور المرأة و طموحها بشكل يجعلها تتجه إلى 

،  2016االجتماعي) صباح ، إحراز النجاح في مجاالت بعيدة عن العمل المهني و أقرب إلى إشباع الميل إلى االستحسان 
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 األهمية النظرية للدراسة:

تحاول الدراسة إلقاء الضوء على أهمية مشاركة المرأة في التنمية، ونوعية المعايير التي تقف ضد مشاركة المرأة في   

العمل مازال منحصرا  التنمية،   ـوتتفق جميع الدراسات رغم اختالف الدول التي تمت فيها على أن مشاركة المرأة في سوق

في تلك األعمال التي تحظى بالقبول االجتماعي كالتعليم والخدمة االجتماعية، وتلك األعمال التي تنحصر اهتمامها بالمرأة ، 

وتري الباحثة أن مشاركة المرأة لما تعد مجرد اختيار ، بل هي ضرورة  وواجب  يسهم في الرفع من معاناة بعض النساء، 

 ويات العطاء لدى أخريات  .والرفع من مست

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدراسة إلى وضع حلول مقترحة من خالل التوصيات التي تقدمها، ومن المتوقع أن توفر الدراسة  

المعلومات التي تسهم في إثراء الطرح النظري، إذ يتم طرح العديد من النقاط ومناقشتها وفقا ألسس ومعايير موضوعية. 

حاور:  األول واقع مشاركة المرأة، والمحور الثاني الجهود الدولية من خالل المنظمات الدولية والحكومية ضمن ثالثة م

لتفعيل دور المرأة  في التنمية ، والمحور الثالث نظرة في سيكولوجية الدافع للنجاح لدي المرأة والمعايير المجتمعية وكيفية 

 تشكيل هذا الدافع لدي المرأة.

  المرأة في العمل:واقع مشاركة 

الدراسات العربية التي تناولت واقع المشاركة الفعلية للمرأة في خوض مجاالت العمل ففي ليبيا أشارت دراسة هناك العديد من 

" ألسباب ثقافية واجتماعية لم تكن هناك مشاركة فعالة للمرأة في السياسة منذ إعالن استقالل ليبيا ورغم  بوقعيقيص، تنتوش

تغير األنظمة والمناخ السياسي على مدى العقود الماضية تم تعيين عدد قليل من النساء في مناصب وزارية و كانت جميعها 

شهدت الحركة النسائية . واحدة منصب مدير جهاز الرقابة اإلدارية في وزارات ذات طابع غير سيادي ولم تشغل سوى امرأة

، إذ شاركت النساء في كل المراحل االنتقالية رغم كل التحديات التي واجهت وال زالت تواجه النساء  2011نهضة بعد فبراير 

منظمات المدنية، وساهمت في في مجتمع رجالي، والوضع األمني المتدهور في البالد. وقادت النساء منظمات اإلغاثة، وال

تأسيس األحزاب السياسية وعضويتها، و شاركت في عملية صنع القرار على مختلف الجهات، وساهمت في الحوارات 

الوطنية، ولجان المصالحة بنسب ال تحقق طموحات النساء الناشطات لكنها في الوقت نفسه  نسب متوقعة في ظل الظروف 

لم تحصر نفسها في قضايا المرأة فقط، بل تعدتها إلى المطالبة  2011ت في األمر أن المرأة بعد التي ذكرناها سابقا ، والالف

 ( 12،  2017بكل حقوق اإلنسان و المصالحة الوطنية و بناء الدولة) بوقعيقيص، تنتوش، 

التدريب المهني في المملكة وتُظهر البيانات زيادةً مّطردة في عدد النساء المسجالت أو المتخرجات من الجامعات الحكومية و

العربية السعودية. ويوضح الجدول أن عدد النساء الملتحقات بالبرامج الجامعية وعدد النساء الالتي تخرجن منها أكبُر من 

عدد الرجال. وعلى الرغم من هذه النتائج  المشجعة، نجد المرأة ال تزال أقل تمثيالً في العديد من المجاالت المهمة، وال سيما 

في القطاعات الفنية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المرأة ال تزال خاضعة للتقاليد، وتفضل التدريب في مجاالت مثل التعليم، حيث 

 (20، 2019يمكن توظيفها بيسر أكبَر. في هذا السياق )الشريف، 

في مملكة البحرين التي " هدفت  بعنوان واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية2011 دراسة منظمة المرأة العربية وفي  

الجندري،  إلى رصد واقع القوى العاملة من الجنسين وتحليله، وقياس مؤشري المساواة والفجوة الجندرية بمنهجية التدقيق

كذلك تأثير أكثر من عامل من العوامل المؤثرة في أوضاع القوى العاملة من منظور العدالة االجتماعية، وبينت نتائج تحليل 

م أن نسبة إجمالي النساء العامالت في القطاع 2011وى العاملة في جميع المؤسسات الحكومية وفق إحصاءات عام الق

المرأة تسهم بشكل متساو تقريبا في دفع عجلة  للرجال، وهي نسبة عالية تشير إلى أن52.2%مقابل 47.8 %الحكومي تبلغ 

الدراسة، فقد أظهرت نتائج التدقيق الجندري فيما يتعلق بالقوى العاملة العمل في المؤسسات الحكومية، أما بالنسبة إلى عينة 

كما لوحظ أن الفجوة الجندرية العامة  15 – 61 %أن نسبة وجود المرأة فيها تتراوح بين ،2012في هذه المؤسسات في عام 

هذا بشكل عام، 100المساواة تحت نقطة  34لصالح الرجل، وهي كبيرة نسبيا مع انخفاض في مؤشر المساواة بلغ  49تبلغ 

كما هو الحال في  61إال أنه من المالحظ أن هذه النتائج ليست سمة عامة حيث ترتفع نسبة النساء في بعضها لتصل إلى %

فقط في وازرتي شئون البلديات والزراعة) العكر ، حسيب 15وزارة التنمية االجتماعية، بينما تتدني هذه النسبة لتصل إلى % 

 (، دـــ ت 

كما إن واقع المشاركة قد يقع في نطاق الضغوط االجتماعية واألسرية التي قد تقع تحتها المرأة، وتحد من فرص مشاركتها    

في العمل إذ يشير رضوان وريفيرز  في تقرير ممول من المفوضية األوروبية الى  أن مستوى المشاركة يكون في أعلى 

المراحل العمرية الالحقة مما يجعلنا نستنتج وجود ضغوط اجتماعية أو لعدم وجود  مستوياته في مرحلة الشباب ثم بتراجع في

بنية تحتية مساعدة ) تمنع إمكانية الموائمة بين الواجبات األسرية والحياة المهنية( ويضاف أيضا إلى ذلك وجود تمييز لصالح 

  ( 4،  2006الرجل بالنسبة لطبيعة الوظائف المتاحة") رضوان ، ريقيرز، 

إلى وجود هدر " ال يتعلق فقط بالقوى البشرية وإنما أيضا باإلمكانيات المادية  2017بوقعيقيص، تنتوش، وتشير دراسة   

للدولة الليبية حيث إن ارتفاع مستوى التعليم لدى اإلناث ثم عدم دخولهن سوق العمل يعني أن سياسة الدولة تجاه القوى العاملة 

جم الصرف على قطاع التعليم ال ينتج قوى عاملة مساهمة اقتصاديا بقدر ما ينتج ربات بيوت تعاني من خلل كبير حيث إن ح

، وبالتأكيد ال نقصد هنا أنه لم يكن ينبغي إدخال اإلناث إلى العملية التعليمية، بل كان ينبغي تشجيعهن على الدخول في سوق 

القتصاد وعدم توفر فرص العمل التي تناسب خصوصيات المرأة وبيئة العمل، ألن العادات والتقاليد االجتماعية وعدم تنوع ا
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هي من تؤثر على مشاركة المرأة في سوق العمل وال يتعلق األمر برغبة المرأة بالمساهمة في سوق العمل والتي عادة ما 

 ( 17، 2017تكون متشجعة لها طالما أنها تحصلت على مستوى تعليمي جيد .  )بوقعيقيص، تنتوش، 

اسات مؤشرا على مدي مشاركة المرأة في حركة التنمية ، و القيود المعايير المجتمعية مازالت تتحدد نوعية تلك تعد الدر

المشاركة، إذ الزالت مشاركة المرأة منحصرة في تلك األعمال التي تهم المرأة كالعمل في المجال االجتماعي والتعليم الذي 

العديد من المجاالت األخرى ، وترى الباحثة أن منطلق الدراسات البد أن يتحول يحظى بقبول اجتماعي، ويكاد يكون منعدما في 

من عرض اإلحصائيات واألعداد إلى عرض حلول ناجحة تسهم بالفعل في إشراك المرأة مشاركة فعلية  " تؤدي إلـى إحسـاس 

ت، وحقهـا فـي الوصـول إلـى المـوارد، وضبـط سـير المـرأة بقيمتهـا، وبحقهـا فـي  تحديـد خياراتهـا بعـد أن تُمنـح لهـا الخيـارا

حياتهـا داخـل المنـزل وخارجـه، وقدرتهـا علـى التأثيـر فـي التغيـرات االقتصاديـة واالجتماعيـة لخلـق وضـع اقتصـادي 

القتصــادي للمــرأة إلــى واجتماعـي أكثـر إنصافـا علـى المسـتوى الوطنـي والمسـتوى العالمـي، ومــن ثــم يــؤدي التمكيــن ا

تعزيــز حصولهــا علــى حقوقهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ ومــن ثــم توفيــر التأمينــات االجتماعيــة مثــل: التقاعــد، 

ر، والرعايــة والتأميــن ضــد المــرض، والفقــر والشــيخوخة، والبطالــة، والعجــز عــن العمــل، واإلجــازة مدفوعــة األجــ

الصحيـة، وتهيئـة العمـل الالئـق؛ فتنتقـل المـرأة مـن حالـة التهميـش واالسـتضعاف إلـى تحقيـق المســاواة، وتكافـؤ الفـرص 

 ( 170، 2020) الدلجاوي ،  بيـن الجنسـين

 الجهود الدولية لتفعيل مشاركة المرأة في التنمية و المعايير المجتمعية 
الهيكلية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين والتمييـز علـى أسـاس نـوع الجنس قائمين في كل بلـد، في  ما زالت الحواجز

المجالين الخـاص والعـام كليهمـا. وتتجلـى تلـك الحـواجز وذلـك التمييز في عالم العمل في شكل فجوات بين الجنسـين في 

مهـني وعـدم تسـاوي ظـروف العمـل وتحمـل المـرأة عـبء األعمـال المشـاركة في القـوى العاملـة واألجـور والفصـل ال

وهـذه .المنزليـة وأعمـال الرعاية غير المدفوعة األجر، وهو أمر يطبع االقتصادات الرسمية وغير الرسمية على حـد سـواء

والمـرأة في األسـرة، وفي االقتصـاد الفجـوات بـين الجنسـين متجـذرة في عالقـات القـوة المعهـود عـدم تكافئهـا بـين الرجـل 

وعلـى نطـاق أوسـع؛ وفي وضـع سياسـات االقتصـاد الكلي الماليـة والنقديـة والتجاريـة وتأثيرهـا المتحيزين للرجـل؛ 

لمسـؤوليات والقـوانين والقواعـد االجتماعيـة التمييزيـة؛ وزيـادة القيـود المفروضـة علـى المـرأة في الموازنـة بـين العمـل وا

اقتصادا، ما ال يقـل عـن قيـد قـانوني واحـد منطلـق مـن ) تقرير األمم المتحدة ، ١٧٣من أصل ١٥٥ويوجد في  .األسـرية

 ( المنطلقات االجتماعية التي تتضمن المعايير االجتماعية التميزية .6ـ  28،  2017

اء، فقـد أحـدثت أيضـا أوجه عدم مساواة بين الجنسين من ورغم توفر فرص العمـل المـدفوع األجـر للماليـين مـن النسـ 

خـالل تركيـز العـامالت في قـاع سلسـلة القيمـة العالميـة في أقل الوظائف أجرا والعمل بالقطعة والعمل المتعاقد عليه من 

الكريم والحماية االجتماعية  الباطن واألشكال غـير المأمونـة من األعمال الحرة، التي توفر إمكانية ضئيلة أو منعدمة للعمل

( إذ تتعرض النساء العامالت إلى التهميش والعنف والتحرش الجنسي ، وذلك تضيق 4ـ  28، 2017)تقرير االمم المتحدة، 

 فرص الترقي الوظيفي في المناصب القيادية حتي في المؤسسات التي تشكل اإلناث أغلبية فيها.

مل هيئة األمم المتحدة للمرأة على الوصول إلى النساء األكثر احتياجا، في كثير من في جميع برامج التمكين االقتصادي، تع 

وفي هذا السياق، تشمل الفئات المهمشة النساء  .األحيان من خالل المشاركة مع المنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني

من خالل اعتماد نهج شامل للبرامج،  .المتدنيّة الريفيات، وعامالت المنازل، وبعض النساء من المهاجرات وذوات المهارات

تهدف هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى المساومة في تأمين مستويات أعلى من الدخل، وتحسين الوصول إلى الموارد والتحكم 

  (3/ 3، 2021فيها، وزيادة األمن لجميع النساء، بما في ذلك الحماية من العنف )تقرير هيئة األمم المتحدة، 

وفي ليبيا تعد التشريعات الليبية  منصفة بشكل كبير للمرأة العاملة،  إذ جاء في اإلعالن الدستوري للمملكة الليبية أن المواطنون 

جميعا سواء أمام القانون ، وأن العمل حق  وواجب  وشرف لكل مواطن ، الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف منوط بتوفير 

ليها قانون العمل وقانون الخدمة المدنية واللوائح التنظيمية  لالستخدام ومنها الحد األدنى للسن مسوغات  التعيين التي ينص ع

(    وعلى الرغم  91، 2016واللياقة الصحية وحسن السيرة والسلوك وفي هذا ال يوجد فرق بين الرجل والمرأة ) كازوز، 

فرص، وتمنح للمرأة ميزات جوهرية و حوافز هامة، وعلى الرغم من أن"كافة القوانين تلزم بعدم التمييز و الحق في تكافؤ ال

من هذا ، مازالت نسبة البطالة عند النساء مرتفعة، ويكاد يكون وجود النساء في المناصب القيادية في اإلدارات و المؤسسات 

درة على تولي عملية صنع القرار ) العامة و الخاصة شبه معدوم. والزالت النظرة العامة والثقافة السائدة للمرأة، بأنها غير قا

 (  17،  2017بوقعيقيص، تنتوش، 

وفي بعض األحيان تكون هناك العديد من المشكالت والصعوبات التي تقف دون تعزيز دور المرأة في المشاركة الفعالة في 

للتعرف علـى طبيعـة المشكالت التي حركة التنمية المجتمعية  ، إذ أشارت نتائج الدراسة االستطالعية التي قام بها حسانين  

جمعيـات لتنمية المجتمع بمركز أبو حماد في الفترة من ١٠امرأة معيلة، في  180تواجه المرأة المعيلة ، والتي طبقت على 

 إلى أن أهـم المشكالت التي تواجه المرأة المعيلة هي: المشكالت االقتصادية والتي تتمثـل فـي 2019أبريـل ،1مارس إلـى 1

وعدم وجود فرصة عمل وانخفاض الدخل لعدم وجود خبرة أو تـدريب علـى حرفة وارتفاع األسعار، وبعض  –تـراكم الديون 

 –المشكالت االجتماعية المتمثلة فـي ضـعف العالقـات االجتماعية، ونظرة المجتمع السلبية لها، وتعدد األدوار التي تقوم بها 

والشعور  تماعية، باإلضافة إلى بعض المشكالت النفسية مثل الشعور بالوحدة والعزلةوعدم المـشاركة في المناسبات االج

وهروب األبناء من المدرسة،  –بالدونية والقلق من المستقبل، والمشكالت التعليميـة المتمثلـة فـي التـأخر الدراسي لألبناء 
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عرفتها بالحقوق القانونية وعدم وجـود أوراق وارتفاع تكاليف الدروس والكتب، وبعض المشكالت القانونية مثل عدم م

ومـستندات للحصول على معاش أو مساعدة وطول إجراءات التقاضي أمام المحاكم، لـذلك تتعـدد وتتنوع المشكالت التي 

إلى الحياة  تواجه المرأة المعيلة، مما يؤكد أنها بحاجة إلى تنمية الوعي بالذات سواء باألفكار أو االنفعاالت، ومساعدتها للنظر

نظرة إيجابية عقالنية، والتكيـف مع ظروف الحياة اليومية، كما إنها بحاجة إلى تنظيم االنفعاالت وإدارتها، من أجل التعامل 

 ( 850ـــ  849،  2020بفاعلية مع مشكالتها المتنوعة ) حسانين ، 

ل.، ويـدخل في ذلك وضع سياسات لتوجيه قوى يتطلب تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة تغييرا هيكليا يفضـي إلى التحـو

العولمة التجاريـة والماليـة بحيـث تطـوع تلـك القـوى، الـتي تحدث حاليا تغييرا جذريا في عالم العمـل، تطويعـا يجعلـها تعـود 

ـب وضـع سياسـات في بالفائـدة علـى المـرأة والفقـراء العاملين في المناطق الريفية والحضرية علـى حـد سـواء. كمـا يتطل

مجـالي االقتصاد الكلي وسـوق العمـل تهيئ فـرص عمـل الئقـة وتحمـي حقـوق العمـال وتـوفر أجـورا تكفي للعيش الكريم. 

ويستلزم تسخير االبتكارات التكنولوجية لتسريع التقـدم في سـبيل زيـادة اسـتفادة المـرأة مـن الخـدمات الماليـة والتكنولوجيـا 

يـة. ويتطلـب تـوافر اإلرادة السياسـية وإقامة شراكات لوضع وتنفيذ سياسات تندمج مع منظورات المسـاواة بـين الجنسـين الرقم

في مؤسسـات العمـل والـبرامج علـى كـل مـن الصـعيد المحلـي والـوطني والعـالمي؛ وتـوفير الحمايـة االجتماعيـة وضمان 

ية والعمل المنزلي بـدون أجـر وتقليصـهما وإعـادة توزيعهما، حتى يتسنى للمرأة أن الدخل للعامالت؛ واالعتراف بالرعا

تستفيد من الفرص والثمار االقتصادية على قـدم المسـاواة مـع الرجل. ويلـزم إحـداث زيـادة كـبيرة في التمويـل مـن جميـع 

والجديـدة لـتمكين المـرأة اقتصـاديا وتـوفير العمـل الكـريم المصـادر مـن أجـل التنفيـذ الكامـل والعاجل لاللتزامات القائمـة 

 ( 3/ 28، 2017والعمالـة الكاملة والمنتجة للمرأة )تقرير هيئة األمم المتحدة، 

كما إن المرأة فاعل وشريك في ادرأه شؤون أسرتها ويبدأ ، "أساهمها في عملية التنمية بدورها في التنشئة ، وفي االقتصاد 

وللمرأة دور كبير في تخفيف الفقر  .ترشيد االستهالك وعدم اإلسراف وفي إيجاد البدائل في وقت الكوارث واألزماتالمنزلي ب

والقضاء عليه ولها القدرة على تلبية االحتياجات الروحية والمادية ألفراد أسرتها، وهي تضع دائما استراتيجية توظيف ميزانية 

ا تهيئة البيئة المناسبة ألفراد األسرة من أبناء وأزواج أو إخوان لالضطالع بدورهم األسرة، وتحدد األولويات، وعلى عاتقه

وألهمية العنصر البشري الذي أساسه المرأة؛ فهي التي تعمل على تعليمه والحفاظ على صحته وتنمية  .بصورة إيجابية وفاعلة

ول تولي المرأة اهتماما متزايدا الضطالعها قدراته وتدريبه اجتماعيا واقتصاديا خاصة في الريف، بدأت كثير من الد

بمسؤولياتها، وأوضحت كثير من الدراسات أن المرأة لها التأثير الكبير في صنع ووضع القرارات ومشاركة في التنفيذ مما 

تها يسهم في الخروج من دورها التقليدي الذي يحد من إنجازاتها التي تسهم في تنمية وترقية المجتمع الذي يبدأ من أسر

 (11 /2، 2021الصغيرة ")البطجاني، 

 الدافع إلى اإلنجاز   ومشاركة المرأة في التنمية والمعايير المجتمعية: 

تعد الرغبة في التفوق  والنجاح واالنجاز أحد أكثر الدوافع سيطرة على السلوك اإلنساني، ومن يحملون مستويات عالية من  

حركة المجتمع، ويشير بعض الباحثين إلى عالقة هذا الدافع بكٍل من  مفهوم الذات  هذا الدافع هم المنجزون واألكثر دورا في

والكفاءة الذاتية والرغبة في التميز واإلنجاز المتفوق ، والدافع لإلنجاز دافع شديد التعقيد يمثل خاصية عقلية وانفعالية ويشير 

ألعمال والمهام التي تتضمن درجة من الصعوبة، وذلك إلى الكفاح والمنافسة من أجل النجاح والتفوق على اآلخرين في ا

 ( 222،  2017بمعدل مرتفع من النشاط وفي أقل وقت ممكن )العمري ، 

يبدو أن الخوف من النجاح عند اإلناث أو عدم إدراك النجاح جزء من دورهن كما تشير إلى ذلك الكثير من اآلراء، وبعض    

يث إّن دافع اإلنجاز عند اإلناث أقل من نظيره لدى الذكور، إذ إنه عبر عملية التنشئة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، ح

االجتماعية يغدو الذكور أكثر طموحاً من الناحية السياسة والمهنية بينما تغدو اإلناث أكثر اهتماماً برعاية أطفالهن، حيت تدعم 

سلوكيات ونشاطات محددة للذكور واإلناث، إذ يوكل للنساء والرجال أساليب التربية أدوار الجنس التي تتضمن أدواراً تقليدية و

 ( 13،  2006مهمات مختلفة ويتمتعون بحقوق مختلفة ويحكم على سلوكهم بمعايير وقواعد مختلفة ) عثمان ، 

تشجع النساء  ويختلف الطرح النظري حول هذا الدافع لدي المرأة والرجل خاصةً في المجتمعات النامية والفقيرة، فمن ناحية

لدخول معترك العمل إال أن هناك شروطا محددة مسبقا لمثل هذه المشاركة أدت إلى منع المرأة من ممارسة بعض األعمال، 

وذلك ألنها تتعلق بالرجال فقط، ويمكن اإلشارة إلى أن الدافع لإلنجاز يكون مرتفعا  لدى المرأة أثناء مراحل التعليم سواء 

بينما يقل هذه الدافع أثناء العمل وخاصةً عند المرأة التي لديها أطفال ، وتعزو بعض الدراسات  ارتفاع الثانوي أو الجامعي، 

الدافع إلى اإلنجاز في التحصيل الدراسي  إلى رغبة المرأة في تحقيق النجاح، ولكنه حسب ما هو مسموح به داخل المجتمع 

البنات ، مما أدى إلى خلق فرص نجاح أفضل مما كان في األجيال السابقة  ، إذ حققت المجتمعات العربية تقدما في اتجاه تعليم 

،  والالفت للنظر أن كل الدراسات التي تمت على الدافع لإلنجاز لدى المرأة  توصلت الى عدم وجود فروق ترجع إلى الجنس، 

شأن هذا الدافع في مرحلة التعليم ، بينما  بينما تكون نسبة الدافعية متوسطة لدي الجنسين،  ومما يدل على أن المجتمع يعلي من

يحد ضغط ممارسة العمل من هذا الدافع ، إذ ال يسمح لها بممارسة عدد كبير من األعمال ، وربما يرجع ذلك إلى عدة أسباب 

اماً كامالً   منها عدم مالئمة العمل لظروف  حياة المرأة المتزوجة والعناية بأطفالها وخاصةً في تلك األعمال التي تتطلب  دو

. 

( إلى ، وجود فروق في دافعية اإلنجاز لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية  2018وتوصلت دراسة يوسف  )

 في حين بلغ المتوسط الحسابي ألداء الذكور  (4.25) تعزى إلى الجنس وهي لصالح اإلناث حيث بلغ المتوسط الحسابي ألدائه
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النتيجة من خالل األخذ في االعتبار طبيعة المجتمع األردني الذي كانت عينة هذه الدراسة جزًءا  ويمكن تفسير هذه (4.07).

منه، فهو مجتمع ذكوري يعلي من شأن الذكور أكثر من اإلناث األمر الذي يجبر اإلناث على بذل جهد أكبر مما يبذل الذكور 

قدراتهن وإنجازاتهن. كما ّوأن بقاء اإلناث في المنازل، لفترات لتحقيق ذواتهن ، ليجبرن المجتمع على تقديرهن، واالعتراف ب

زمنية أطول من الذكور الذين ينشغلون في أنشطة خارج المنزل مع أقرانهم يتيح لهن الفرصة إلنجاز األعمال األكاديمية 

إلى إنجازها. كذلك ّفإن نظرة  الموكلة إليهن بشكل أكثر دقة من الذكور ومن ثّم تحقيق النجاح في كثير من المهام التي يسعين

 ( 370، 2018اإلناث للتعليم على أنه بدرجة بالغة من األهمية لتحقيق النجاح واالرتقاء وتحقيق مكانة اجتماعية ) اليوسف، 

" ألن المرأة تعرف أنها تنتمي لجنس يقلل من قيمته عبر طرق متعددة مما أدى إلى أن يكون  لها رأي منخفض في نفسها فإن 

ا ينعكس على أدائها و سلوكها اإلنجازي عامة ،و أحد أسباب انخفاض ثقة المرأة في أدائها ،و تأكيدها لذاتها فيما يتعلق هذ

بالمهام المستقبلية هو شعورها بأنها في وضع أقل و هي بصدد السعي ،أو محاولة تحقيق أهدافها، أو أنها أقل سيطرة على 

و كانت الطرق المعتادة . ، كانت اإلنجازات العلمية و العقلية تعدّ غير مالئمة بالنسبة للنساءبالنسبة للبنات في الماضي . أقدارها

و يميل اآلباء إلى حماية بناتهم من الخطر ، و  .في معاملة البنات الصغيرات تؤدي إلى إحباط هذا النمط من الدافعية لإلنجاز

لتنمية شخصيات مستقلة لديهن، حتى األمهات الالتي يشغلن وظائف  يكافئون التبعية، كذلك ال يحتمل أن يضغطوا على بناتهم

،  2016ذات مستوى تقتضي ثقافة أو علما يضعن أهدافا لألوالد أعلى من تلك التي يفكرون فيها بالنسبة للبنات  ) صباح ، 

154 )  

هن في إحداث التغيير لتحسين الظروف البد أن تقتنع النساء أنفسهن بدورإذ  ومما يالحظ أن المرأة نفسها تقف ضد نجاحها، 

مستوى صراع الدور لدى الطالبة ، وأشارت دراسة  قاسم إلى ارتفاع المعيشية التي تجعلها شريكا فعاال في الحياة االقتصادية 

عنى المتزوجة ، في دراسته المعنونة بصراع الدور وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدي عينة من طالبات جامعة المجمعة وهذا ي

أن المرأة الشرقية متمثلة في الطالبة المتزوجة حديثة العهد بالتحرر فهي ال تفكر أو تسلك كما تريد ، بل كما يتوقعه منها 

المحيطون بها ، وال تتحرك إال في حدود الحرية الممنوحة من المجتمع الذي تعيش فيه، فهي أكثر التصاقا بمجتمعها وتأثرا 

للصراع النفسي بين األدوار داخل المنزل وخارجه أي بين األدوار المفروضة واألدوار المختارة بقيمه ، ومن ثم استعدادها 

الدراسة(  -المنزل –األبناء  -، ومن المالحظ إحساسها بالتقصير في أداء واجباتها المختلفة والمتعددة تجاه كل من) الزوج 

( ودراسة 2007( ودراسة آمنة قاسم )1990سميرة شند ) فهي عرضة للصراع بدرجة عالية ومرتفعة. وهذا يتفق مع دراسة

 (77، 2016( | )قاسم، 2014( ودراسة سامية موسى )2010عزة صديق )

 الخاتمة : 

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع مشاركة المرأة في العمل وطرح إلشكالية المساواة بين الجنسين ودور الدافع للنجاح 

شاركة الفعلية والكاملة في حركة التنمية الشاملة وانحصر عملها في بعض الوظائف المقبولة اجتماعيا في عزوف المرأة عن الم

وما قد تقدمه من تحسينات في صياغة القوانين الخاصة بعمل ،ودور الجهود الدولية في تحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة ، 

المرأة فرص إدارة المشروعات الصغيرة ، وكذلك  حماية المرأة المرأة من حيث األجور والترقيات والفرص المناسبة  بمنح 

، وتقديم توصيات يمكن االسترشاد بها من العنف الجسدي والتنمر وحقها في موائمة األعمال لما تتطلبه واجباتها األسرية  

اة، إذ البد أن تتضمن المناهج في رفع مستوى المشاركة الفاعلة في حركة المجتمع ، وما تتطلبه تنمية الدافع للنجاح لدي المر

المدرسية بناء شخصية الفتاة والمرأة نحو زيادة طموحها ورفع مستوي تطلعاتها للمشاركة في العمل  وقيادة المجتمع، ليس 

أثرا في تربية األجيال،  من خالل دورها أُّماً عاملةً  لها حقوق وعليها  ألنها نصف المجتمع فقط، بل ألنها النصف األكثر 

 اجبات مكفولة بحكم القانون ، لذلك فان الدراسة توصي : و

 ـــ تامين ظروف جيدة ومالئمة لعمل المرأة تسهم في زيادة المشاركة الفعالة في حركة التنمية المجتمعية . 1

طط ـــــــ ـ تمويل المشاريع الصغرى وإيجاد جهات رسمية تسهم في توفير الدعم المادي ) اإلمكانيات (، واللوجستي ) الخ 2

 دراسة الجدوى ( 

 ــ توفير مؤسسات رعاية ) حضانة ــــــــ رياض أطفال ( تابعة لمؤسسات عمل المرأة 3

ــــــ سن  قوانين  وتشريعات لدعم عمل المرأة وحماية النساء العامالت خارج النطاق الحكومي  ) عامالت المنازل ـــــــ  4

 العامالت في القطاع الخاص (

نطيم ساعات العمل حسب ظروف المرأة )المتزوجة ـــــــــ األم الحامل ـــــــــ األم المرضع (  كالعمل بدوام جزئي ــــ ت 5

 بنصف األجر 

 ـــــــ  سن قوانين اإلجازات مناسبة لظروف المرأة بشكل خاص  . 6

هم في تعزيز دورها الفاعل في التنمية ـــــ توفير محتوي تعليمي وبرامج تدريبية ترفع مستوي الرغبة في اإلنجاز وتس 7

 المجتمعية 

 ــــ دعم برامج التدريب لرفع كفاءة المرأة العاملة في كافة المجاالت ودون استثناء. 8

 ـــــــ  إيجاد برامج تدريب لتأهيل النساء  الالتي لم يكلمن تعليمهن لدخول سوق العمل . 9
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 المراجع:

 الكتب : –أوال 

( المرأة في سوق العمل الليبي واقع وتحديات ، مؤسسة فريدويش  2017هالة ، محمد تنتوش ، ) أبو قعيقيص ،  -

 آبيرت . ليبيا.

( تمكين المرأة البرامج التعليمية واإلصالحات التي بلغت ذروتها في ظل  2019الشريف ،، فهد لؤي ال غالب ، ) -

 ث والدراسات اإلسالمية ، المملكة العربية السعودية.االقتصاد السعودي المتنوع ، دراسات مركز الملك فيصل للبحو

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن.                                                            1( الصحة النفسية، ط 2009رضوان، سامر، ) -

 األبحاث : -ثانيا

جتماعية ، الشبكة اإلقليمية للمسؤولية  االجتماعية     البطحاني ، نادية محمد أحمد  ، دور مرأة في التنمية اال  -

www.regionalcsr.com 2/11 https\\:    ،28  ،9 / 2021  . 

(  استخدام أسلوب العصف الذهني القائم على القبعات الست للتفكير في خدمة  2020حسانين ، خالد محمد السيد ،)   -

الجماعة لتنمية مهارات حل المشكلة لدي المرأة المعيلة ، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 

  https://jsswh.journals.ekb.e، القاهرة ، مصر ،  ٢٠٢٠يوليو ٣المجلد ٥١العدد 

( التمكين االقتصادي للمرأة اإلماراتية الواقع واستشراف المستقبل، جامعة 2020الدلجاوي، أحمد عبد الصبور، ) -

 . 17، العدد األول ، 17الشارقة للعلوم القانونية المجلد 

يسى المحتسب ،)د ـــ ت ( التحديات النفسية واالجتماعية التي تواجه المرأة اإلدارية العكر ُمحمد عاطف ُمحمد ، ع -

الَمرأة والتعليم الَعالي ، مركز دراسِات المرأةِ/ الجامعة اإلسالمية   في جامعة األقصى ،  المؤتمر العلمي  الدولي ــ 

 غزة/ فلسطين 

بالدافع لإلنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدنية الرياض، العمري ،  نادية محمد ، التكيف االكاديمي وعالقته   -

 جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن ، مجلة كلية التربية  

مجلة دراسات في الخدمة  عبد هللا، نمي سلبي، التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع التعليمي،  -

   https://jsswh.journals.ekb.eg ٢٠٢1يناير ١المجلد ٥٣االجتماعية والعلوم اإلنسانية العدد 

( صراع الدور وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى عينة من طالبات جامعة المجمعة ،  الجامعة  2016قاسم ، نعمات )   -

 المجمعة ، كلية التربية ، المجلة  التربوية ، العدد السادس واألربعون ـــــ أكتوبر ، الجزائر،

 لتقارير:ا –ثالثا 

( المرأة والتنمية االقتصادية في البحر المتوسط ،  تقرير صادر عن  2006رضوان ، سمير ، جان لويس ريفيرز )  -

 . 2006المفوضية األوروبية ، أبريل 

 24ـــ  13تقرير هيئة األمم المتحدة / المجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة وضع المرأة، الندوة الحادية والستون  -

، متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة 2017 مارس ـ

المساواة ببن الجنسين والتنمية والسالم في القرن الحادي والعشرين تنفيذ األهداف  2000المعنونة: المرأة عام 

 االستراتيجية.

 التمكين االقتصادي للمرأة. 2021/9/27 12:05لعربية الدول ا –هيئة األمم المتحدة للمرأة  -

    https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/economic-empowerment 

 الرسائل العلمية: -رابعا
( أنماط التنشئة االجتماعية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى طلبة صراع الدور وعالقته  2016ــــــ صباح ، جعفر ، ) 

بالدافعية لإلنجاز لدي عينة من طالبات جامعة المجمعة جامعة محمد خيضر بسكرة ، جامعة محمد خيضر ـــــ بسكرة، كلية 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، قسم العلوم االجتماعية ، أطروحة دكتوراه ، الجزائر.

ز ومفهوم الذات ، رسالة ماجستير غير منشورة، ( الفروق بين الجنسين في دافعية اإلنجا 2006عثمان ، فاطمة محمد ،)  -

 جامعة طرابلس ، كلية اآلداب ، ليبيا .

( معوقات تمكين  المرأة االقتصادي والحلول المقترحة ) بمدنية الجميل ليبيا ( رسالة ماجستير   2016كازوز ، فاطمة ، ) -

 تصاد اإلسالمي .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج  ، قسم االق

274

https://jsswh.journals.ekb.e/


 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

التحديات االجتماعية التي تواجه المرأة الزوجة واألم الليبية المتقلدة لمهام قيادية وأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي:  

 جامعة طرابلس حالة الدراسة

 أحالم محمود الشائبي .أ

 سطرابلبكلية اللغات، جامعة  األداءرئيس مكتب الجودة وتقييم 

 عضو هيئة تدريس بقسم اللغة االنجليزية بالكلية

 ليبيا –طرابلس 

 ثريا البشير الويفاتي .أ

 منسق الجودة بقسم الترجمة، كلية اللغات / جامعة طرابلس

 عضو هيئة تدريس بقسم الترجمة بالكلية

ليبيا –طرابلس   

 الملخص:

رغم اندماج المرأة الليبية الفعال في مجتمعها على كافة االصعدة، من خالل مزاولتها للعديد من المهام الحيوية واألدوار 

الفاعلة في قطاع التعليم العالي وما يندرج تحته من مؤسسات مختلفة، وعلى وجه اخص دورها البارز والمرموق في شغل 

ي  تتقلدها من رئاسة لجان واقسام علمية وما يتبعها من أدوار ومهام ادارية وقيادية مختلف االدوار المنوطة بها والمهام الت

ذات العالقة بهذا القطاع، إال أن المرأة الليبية باتت تواجه، مع كل النجاحات التي أحرزتها على كافة االصعدة، عددا من 

جتمعية الفاعلة وعرقل تواجدها بشكل بارز في التحديات األسرية واالجتماعية التي قوضت بشكل او بآخر مشاركتها الم

محافل المعترك االكاديمي وممارستها لمهامها بشكل سلس ومرن مما وضعها في تحد مستمر لتحقيق التوازن الذي ترجوه 

بين حياتها االسرية ومتطلباتها وانخراطها في المعترك االكاديمي وسعيها الدؤوب لتحقيق ذاتها والوصول إلى االفضل.  

الزوجة األم التي تشغل أدوارا حيوية ومهمة في تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات االجتماعية التي تواجهها 

من خالل إلقاء الضوء على الجوانب اآلتية: معرفة خصائص المرأة العاملة في قطاع التعليم العالي  بجامعة طرابلس 

ن أهم التحديات االجتماعية التي تواجهها في جامعة طرابلس تحديدا. كما مؤسسات التعليم العالي بصورة عامة، والكشف ع

تهدفت الدراسة إلى تقديم بعض المقترحات للتغلب على ذلك النمط من التحديات، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم 

( سيدة قيادية بجامعة 60) االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وقد صممت استبانة وتم تطبيقها على عينة مكونة من عدد

 طرابلس. واستنادا لذلك سيتم التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات المقترحة.

 .مؤسسات التعليم العالي، المرأة العاملة ،التحدياتالمفتاحية: الكلمات 

Abstract: 

Despite the effective integration of Libyan women into society at all levels, through her 

exercise of many crucial tasks and effective roles in the higher education sector and its 

various affiliated institutions. Most specifically, her prominent and eminent presence in 

dealing with the various roles entrusted to her, as holding the chairpersonship of committees, 

heading the faculty’s scientific departments, as well as other subsequent administrative and 

leadership roles and functions relevant to this sector.   However, Libyan women are facing, 

along with all their successes achieved at all levels, real family and social challenges, which 

has seriously undermined, in a way or another, their active community participation and 

prominent presence, and has significantly hampered her smooth and flexible functioning. This 

has put them in constant defiance in order to achieve the balance between career requirements 

and family needs, as well as their constant quest towards self-realization and reaching the 

best. This study aims at investigating the social challenges faced by mothers that come to held 

vital and important roles in the higher education sector, Tripoli University, by highlighting the 

following aspects: Considering the characteristics of women involved in Higher Education 

institutions in general, and to indicate the most significant social challenges faced. A further 

purpose of the study offers recommendations to overcome that pattern of challenges. In order 

to achieve the objectives of the study, the descriptive analytical approach has been adopted. A 

questionnaire was designed and administered to a sample of (60) women leadership in Tripoli 

University. Accordingly, a number of proposed conclusions and recommendations were 

reached. 

Key words: Challenges, Working Women, higher education institutions. 
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 مقدمة:

حيث وردت العديد من االّيات القرانية التي توضح  المجتمع،فلقد كّرمها وجعل لها مكانة في  اإلسالم،للمرأة دور كبير في 

لى: ) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا امكانتها ومنها قوله تع

 (13)سورة الحجرات,  أتقاكم إن هللا عليم خبير(.

فذكرها هللا بجانب الرجل لتكتمل الحياة بهما في قوله تعالى: )وإنه خلق الزوجين الذكر واالنثى(  المجتمع،هي نصف المرأة 

، كما أنها شريكة الرجل في عبادة هللا ولهما نفس األجر والثواب من صالح االعمال. ولقد وّصى عليها (45)سورة النجم, 

بالنساء خيرا( وجعلها سيدة قيادية في قوله: )والمرأة راعية في  )واستوصوافي حديثه محمد صلى هللا عليه وسلم سيدنا 

 بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها(.

وفي ضوء التغيرات التي يشهدها القرن الواحد والعشرين في تطور مؤسسات التعليم العالي والتركيز على الموارد البشرية، 

بي بشكل خاص بحاجة للتركيز على نوعية القيادات التي تقود زمام األمور فإن المجتمع العربي بشكل عام، والمجتمع اللي

بشكل ناجح في مؤسسات التعليم العالي. ال مجال للمفاضلة بين الرجل القيادي والمرأة القيادية فلكّل منهما دوره. خاصة إذا 

في تحدّ أكبر للجوانب الشخصية، األسرية  كانت المرأة الليبية متزوجة وأم تعول بيتها وأبناءها. فاألمر يجعل مسؤولياتها

 واإلجتماعية، العلمية والمهنية. 

 منهجية البحث :االولالمبحث 

 :Study Problemمشكلة البحث   (1

تغيرت مكانة المرأة وأصبحت تشاطر الرجل بتقلّد األدوار القيادية بالسنوات األخيرة بعد ان نالت حقوقا تضمن مكانتها في  

ومع اإلهتمام العالمي بدور المرأة في العمل والتحديات التي تواجهها واهتمام البحوث والدراسات بدور جميع المجاالت 

المرأة في اإلدارة والقيادة بمجال العمل، فإن تقلّد المرأة لألدوار القيادية يرتكز على الثقة بالنفس والشخصية القيادية وقدرتها 

لتواصل والتعامل مع االخرين واكتساب ثقة المحيطين بها لكفاءتها في مجال على التكيّف مع دورها األسري وكذلك فن ا

العمل )أ.رضا أحمد رضوان(. وحيث أن مؤسسة التعليم العالي) جامعة طرابلس( تسعى لتنمية الموارد البشرية وجعلها 

بالجودة بمؤسسات التعليم العالي،  قادرة على القيام بأدوار قيادية لتحقيق نجاح المؤسسة وجعلها في أفضل المراتب المتقدمة

يوضح البحث التحديات التي تواجه المراة الزوجة االم الليبية في تقلّد االدوار القيادية بمؤسسة التعليم العالي )جامعة 

 طرابلس(.

 : Study Importance أهمية الدراسة  (2

الليبية في مؤسسة التعليم العالي )جامعة تفيد هذه الدراسة في إلقاء الضوء على واقع المراة المتزوجة االم  -

 طرابلس(.

تفيد في األخذ بيد فئة الدراسة هذه ومدها بسبل تحقيق التوازن الفاعل بين اعبائها االجتماعية واالسرية  -

 وأدوارها الوظيفية.

 دية.تفيد هذه الدراسة في المساعدة في عملية اختيار المرأة المؤهلة للقيادة وتاهيل المرأة غير القيا -

قد تفيد التوصيات التي سيتم إحالتها إلى الجهات المختصة، في تحسين دور المراة الزوجة االم الليبية بتقلّد  -

 األدوار القيادية بمؤسسات التعليم العالي.

 تهدف الدراسة الى التعرف على  اآلتي:   :Study Objectivesأهداف الدراسة  (3

الزوجة األم  التي تشغل أدوارا حيوية ومهمة في قطاع التعليم العالي  االجتماعية التي تواجهها  رز التحدياتأب -

بجامعة طرابلس، ومن هذه التحديات تلك المجابهة على الصعيد االسري والمتعلقة بمسؤلياتها تجاه بيتها ورعاية 

هل وأقارب المنزلية، وايضا التحديات التي تجابهها عبر محيطها االجتماعي من أ االبناء والزوج والواجبات

وجيران، فضال على تحديات الشخصية المتمثلة في تحقيق الذات وتنمية قدراتها الشخصية. جاء هذا البحث 

 للتعرف على ظروف هذه التحديات ومسبباتها.

بيان تأثير هذه التحديات على الحياة االسرية والكيفية التي تعاملت المرأة بها في تحقيق التوازن بين العمل خارج   -

 ت  وداخله .البي

 دور الزوج واالسرة عموما في مساعدة الزوجة في تخطي التضارب في هذه المعادلة الصعبة. -

 يقوم هذا البحث على فرضية أساسية،  وهي:  :  Study Hypothesisفرضية البحث  (4

التي تواجهه المرأة  الزوجة /األم الليبية المتقلدة لمهام قيادية وأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي تؤثر التحديات ااالجتماعية  

على مستوى فاعليتها المهنية، غير أن هذا التأثير يتباين تبعا لمستوى حدة التحدي. ومن شأن هذا النمط من التحديات أن 

عزيمة على تحقيق النجاح وتحقيق التوزان بين المسؤوليات يحمل التأثير االيجابي بحيث يخلق حافز قوي واصرار و

الحياتية  منها والمهنية  من جهة، أو أن يخلق التأثير السلبي ومشاعر االحباط واالستسالم للظروف التي تكبلها وفقدان 

 الرغبة في تحقيق الذات وتراجع الثقة بالنفس من جهة أخرى. 
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 وبالتالي, تفترض الدراسة اآلتي:

  ق الزوجة واألم بين أدوارها األسرية وأدوارها المهنية يتوقف على مدى حصولها على المساندة العائلية توفي

 والدعم االسري.

 .توفيق الزوجة واألم بين أدوارها األسرية وأدوارها المهنية ينعكس اجابا على رضاها الذاتي وعطائها 

  الدوام الرسمية المعقولة والمتناسبة مع ظروف المرأة أنماط الظروف الوظيفية المتسمة بالمرونة و عدد ساعات

 االجتماعية واالسرية هي المعيار الرئيسي لقياس ارتياح المرأة في عملها وقدرتها على التطوير .

  :مصطلحات الدراسة (5

 (Challenges) :    التحديات -أ

الصعوبات أو العوائق النابعة من هي سلسلة من التطورات أو المتغيرات أو المشكالت أو  :التعريف العلمي

البيئة المحلية أو اإلقليمية أو العالمية، كما تعرف بأنها تغيرات إما ان تكون إيجابية ويجب التماشي معها 

إلحداث التغيير والتطور وإما ان تكون سلبية ويجب الوقوف عليها وتفاديها حتى ال تشكل عائق أمام تحقيق 

 (iالهدف )

يقصد بالتحديات في هذه الدراسة كل الظروف التي تشكل عائقا أو  هذه الدراسة:  لسياقالتعريف وفقا 

تصعّب عليها ، والتي المتقلدة لمهام قيادية وأكاديميةصعوبة أمام المرأة العاملة في قطاع التعليم العالي 

ذلك من تبعات على أدوارها االجتماعية أو أدائها لمهامها الوظيفية على نحو طبيعي وسلس، وما يحمل 

نفسيتها والمزاج العام في بيتها وبالتالي التأثير على دورها في عملية التنمية. وتركز  هذه الدراسة على 

 تسليط الضوء على نطاق التحديات االجتماعية.

: يقصد بها التحديات التي تفرزها األسرة والمجتمع المحيط والظروف  تعريف التحديات االجتماعية

ة التي تحكم المرأة العاملة وتتمثل في على سبيل المثال ال الحصر: )عدم تقبل الزوج لمسألة نجاح االجتماعي

الزوجة وتقدمها الوظيفي واالكاديمي وعرقلة ذلك بشكل أو بآخر، التعارض بين متطلبات العمل والمتطلبات 

حيط االجتماعي للمرأة بشأن األسرية، ضعف العالقات االجتماعية، النظرة السلبية التي يحملها فئات الم

 أدوارها الوظيفية(

 Working Woman ):المرأة العاملة )  -ب

بأحد مراكز العمل الحكومية منها أو الخاصة في أوقات  تلتحق بالعملهي المرأة التي  :التعريف العلمي

 (iiمحددة في اليوم أو األسبوع نظير مبلغ مالي معين ومحدد.)

تتقلد مهام يشير مفهوم المرأة العاملة في إطار هذه الدراسة كل امرأة سة: هذه الدرا وفقا لسياق التعريف

، سواء كانت عضوة هيئة تدريس أو منسقة شؤون أو  قيادية وأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي بالدولة الليبية

وكيلة أو رئيسة قسم علمي، الخ من االدوار الحيوية ذات الطابع القيادي، مقابل أجر محدد تتقاضاه على ما 

 .تقوم به من جهد في مجال عملها، باإلضافة إلى أدوارها األخرى كزوجة وأم

العالي: " الجامعات واألكاديميات والكليات التقنية والمعاهد  يقصد بمؤسسات التعليم: مؤسسات التعليم العالي -ت

 العليا ومراكز األبحاث.

: تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي االستقرائي والتي تصف  Study Methodologyمنهجية الدراسة  (6

جود حقائق  والتي من خاللها تم افتراض و )Qualitative Research (الظاهرة من خالل اتباع النمط الكيفي 

تهتم معينة وظواهر اجتماعية تم بنائها من خالل وجهات نظر األفراد والجماعات المشاركة في البحث، وبالتالي 

هذه الدراسة باآلراء ووجهات النظر والتجارب والخبرات اإلنسانية لعينات الدراسة. كما أن هذه الدراسة من 

 طبيعيا بدون أي محاولة للتأثير.شأنها ان تصف لنا الظاهرة االجتماعية كما تحدث 

وجمع معلومات محددة، اعتمدت الدراسة   من أجل الوصول إلى النتائج الدقيقة التي تتعلق بالبحثأداة الدراسة:  (7

واستنادا  .على استبيان يتم توزيعه على فئات الدراسة من خالل طرح مجموعة من األسئلة التي تم إعدادها

 لإلجابات التي تقدمها عينة الدراسة يتم التوصل إلى اكتشاف إجابات السئلة هذه الدراسة. 

 نوع االستبيان المستخدم هو )المغلق المفتوح( ويتكون من جزءين أساسين: 

ن األسئلة على عينة االستبيان المفتوح والتي تعتمد على طرح عدد مالمعلومات األولية للمبحوثة: ويأخذ نمط  الجزء األول:

والمتعلقة بالبيانات االجتماعية  الدراسة ويترك المجال مفتوحا أمام عينة الدراسة لكي تقدم اإلجابات على هذه األسئلة
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واالقتصادية والديمغرافية ألفراد عينة الدراسة، والتي شملت: العمر، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، الدخل 

 .ظيفي، سنوات العملالشهري، المسمى الو

المرأة الزوجة واألم الليبية المتقلدة لمهام قيادية وأكاديمية بمؤسسة التعليم التي تواجهها  التحديات االجتماعية:: الجزء الثاني

االستبيان المغلق، حيث وضعت مجموعة من األسئلة مرفقة بإجابات محصورة في ويأخد نمط ،  العالي/ جامعة طرابلس

 ( أبعاد وهي كالتالي:4ويتكون هذا الجزء من عدد ) .ثالث فقط، وعلى عينة الدراسة أن تختار أحد اإلجاباتخيارين أو 

 ( فقرات5موقف الزوج من نجاح الزوجة وتقدمها  األكاديمي/ الوظيفي ويتكون من  عدد ) البعد األول: -أ

 ( فقرات5صراع األدوار ويتكون من عدد ) البعد الثاني: -ب

 .( فقرات5العالقات االجتماعية ويتكون من عدد ) البعد الثالث: -ت

( 5ويتكون من عدد )النظرة السلبية التي يحملها بعض فئات المحيط االجتماعي للمرأة العاملة،  البعد الرابع: -ث

 .فقرات

 :  Study Question أسئلة الدراسة (8

 األدوار القيادية بجامعة طرابلس؟ ما التحديات الشخصية التي تواجهها المراة المتزوجة األم الليبية في تقلّد -

ما التحديات األسرية واإلجتماعية التي تواجهها المراة المتزوجة األم الليبية في تقلّد األدوار القيادية بجامعة  -

 طرابلس؟

كيف للمرأة الزوجة واألم أن تجابه كم التحديات التي تواجهها بصورة فعالة وصوال إلى تحقيق الرضا الذاتي  -

 بين أدوارها المختلفة؟والتوازن 

 :  Study Limits حدود الدراسة (9

الفئات الالتي تقلدن مهام وظيفية مهمة في جامعة  الحد الموضوعي:

  سطرابل

تقتصر الدراسة على شريحة  الحد البشري:

 الزوجات األمهات 

 

 -جامعة طرابلس. العاصمة الليبية  متفرقة،: عينات المكاني الحد

 طرابلس

 2021 الحد الزماني:

 

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

تستند معلومات هذا البحث على عرض توليفة من الدراسات العربية والعالمية التي تؤكد وجود وتحديات وعقبات تواجه 

 المرأة تواجه التي التحدياتالمرأة في مجاالت مختلفة منها ذات ارتباط مباشر ببحثنا الحالي. فلقد أشارت دراسة بعنوان )

 واجبات يمثلها من ( إلى أن التحديات االجتماعية وما1العالي مؤسسات التعليم في القيادية المناصب تقلد في الفلسطينية

اجتماعية وعدم وجود تشجيع من االهل )المحيط االجتماعي( هي ثاني التحديات تأثيرا على المرأة  وعالقات األسرة داخل

القيادية. وخلصت  المناصب تولي عن العزوف في كبير أثر و المهنية، وما يحمله ذلك منالقيادية بعد التحديات العلمية 

 من العالي التعليم مؤسسات في القيادية المناصب تقلد في الفلسطينية  المرأة تواجه التي األسرية التحديات الدراسة إلى أن

 (، وهذا يعني أنها  إذا ما أرادت أن تنجح في تقلد % 69.7  (لها النسبي الوزن بلغ حيث كبيرة، بدرجة جاءت وجهة نظرها

 أمامها. و أظهرت كبيرة أسرية تحديات فيجب عليها ان تعمل على تجاوز العالي التعليم مؤسسات القيادية داخل المناصب

 والواجبات األبناء ورعاية الزوج :مثل والواجبات األسرية، مهامها بين والتوافق العمل تحدي طبيعة نتائج هذه الدراسة 

القيادية. وسلطت دراسة  المناصب لتقلد ورغبتها حرصها أمام األسري التحدي صعوبة مما زاد من االجتماعية، والمناسبات

 في السعودية العام بالقطاع القيادية المواقع المرأة إلى وصول معوقات ( عن2015الغامدي )  لالخصائية االجتماعية فوز 

 الثقافية المعوقات أن :أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة توصلت وقد .موظفة (111 ( من مكونة رتاختي باستعمال عينة

 أو آبائهن من الداعم الموقف على العينة غالبية أكدت بل القيادية، المناصب إلى المرأة وصول منع في ذات أهمية ليست

  قيادية. مناصب توليهن حالة أزواجهن في

 

                                                 
مركز دراسات المرأة  –لي  العا مؤسسات التعليم في القيادية المناصب تقلد في الفلسطينية المرأة تواجه التي رضوان، التحديات أحمد رضا .أ 1

 فلسطين  –)الجامعة االسالمية( ، غزة 
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( واحدة من 2 نظرة المجتمع وجمود االنظمة والرجل)أعدتها الباحثة السعودية شروق فواز بعنوان وابرزت دراسة 

التحديات التي تواجه المرأة، هي )حق االسرة( بسبب غيابها الطويل عن افراد االسرة وعدم اشرافها عليهم وخصوصاً ممن 

دائمة ومباشرة من قبل أمه وهذا التحدي وفقا للبحث،  هم في المراحل العمرية المبكرة، حيث أن الطفل يحتاج الى رعاية

حيث يمكن تجاوزه أو التقليل من سلبياته من خالل توفير حضانات وغرف رعاية بأماكن عمل المرأة وباسعار رمزية 

مثلة في تغطي احتياجات تشغيلها. كما أكدت الباحثة على شتى التحديات االجتماعية التي تعرقل عمل المرأة القيادية والمت

 موقف الزوج )بين محبط وداعم( و نظرة المحيط االجتماعي السلبية لها.

أن العوامل االجتماعية والثقافية تعد ثاني أقوى الحواجز أمام المرأة  (Amondi,2011) ومن جهة أخرى،  بينت دراسة   

(  حول أهم التحديات Al-Lamky,2007في الصعود إلى قمة المناصب القيادية بعد العوامل التنظيمية. وخلصت دراسة ) 

 الدافعية من عالية بدرجة قيادية مناصب يشغلن اللواتي التي تواجهها القيادات النسائية العمانية إلى أن النساء العمانيات

 وجود أهمها من عوامل عدة إلى عملهن أماكن في متقدمة والطموح ويرجع نجاحهن بالدرجة األولى إلى الوصول لمناصب

اهتماما كبيرا للتعليم وأيضا إلى الدعم الذي يقدمه المحيط االجتماعي من زوج ووالدان خاصة  تعطي التي االجتماعية البيئة

 األب.  

 Women in Education Management: Present and Future 3)أجريت في جنوب أفريقيا  وكشفت دراسة 

Challengesبرزها صعوبة حصولها على الترقية الوظيفية لمستويات معينة ( عن التحديات التي تواجه المرأة العاملة وا

وهذه ناتجة عن اسباب اجتماعية متمثلة في شيوع االعتقادات الخاطئة من عادات وتقاليد مجتمعية قيدت المرأة.  ونالحظ 

(  4Working WomenStereotypes ofاتفاق نتائج هذه الدراسة األخيرة مع النتائج التي توصل إليها دراسة بعنوان )

، إلى جانب فقدان االيمان بقدرة بصفة عامة  والتي تناول الصورة النمطية المطبوعة في ذهن المجتمع تجاه المرأة العاملة

المرأة وامكاناتها وقدراتها، وأوصت الدراسة بضرورة تبني آليات معينة لبرامج تدريبية لتمكين وترسيخ االيمان بقدراتها 

 بحقوقها والتزاماتها وتمكينها من تجاوز مختلف التحديات التي تواجهها.الذاتية وتوعيتها 

 نظرة المجتمع للمرأة المتقلدة للمناصب القيادية في مجتمعنا بشكل عام: -

عادة ما تقع المرأة أسيرة لنظرة المجتمع لها وتقويمها لموقعها ورضاها عن أدائها، خاصة في  مجتمعاتنا 

ع وقًعا أكبر على المرأة نظرا لحساسية وضعها الذي تحكمه العادات والتقاليد بشكل المحافظة تجد لنظرة المجتم

فإذا لم تجد المرأة جًوا أسريًا ومحيطا اجتماعيا يشجعها على  .كبير قد يتجاوز حدود ديننا الحنيف وأحكامه

االنخراط في هذا المجال من العمل وتمتعت بمؤهالت تؤهلها لتقلد مثل هذه المناصب الهامة، فإنها قد تصطدم بما 

اقع يجبرها على ترك هذا المعترك. فعلى سبيل المثال، قد تعاني التنمر  والسخرية على صفحتها الرسمية بمو

التواصل االجتماعي من قبل متابعين مجهولي الهوية أو التشهير بها من خالل نشر ومشاركة صور شخصية لها 

سرقت بطريقة ما أو نشر الشائعات المغرضة عنها، مما يجبرها في الغالب إلى التنازل عن مهامها بعد الزواج 

ن األشخاص المقربين المحيطين بها أو من قبل لعيش حياة أسرية هادئة بعيدة عن المشاكل سواء من الزوج أو م

 دائرتها االجتماعية األوسع. 

 نظرة الزوج للمرأة القيادية والتي تتمتع بذمة مالية مستقلة:  -

تعتبر النظرة لهذه الفئة من النساء العامالت متباينة إلى حد كبير في المجتمع، وذلك يعتمد بشكل أساسي على الخلفية 

ى الثقافي الذي عاشت فيه المرأة ونشأت، وإن كانت في معظمها تتأرجح ما بين التقليل من قدرات هذه االجتماعية والمستو

المرأة وقدرتها على تقلد مثل هذه المناصب المهمة. وهناك شريحة كبيرة من الرجال ال يحبذون االرتباط بالمرأة المتفوقة 

وفي جميع األحوال يعد الزوج هو  .التي تتمتع باستقالليتها الماليةعليهن اكاديميا او اداريا و ال يفضلون التعايش مع تلك 

العامل األساسي والمحوري المتحكم في ظروف المرأة، فمتى ما كان الزوج متعاونًا ومتفهًما لظروف زوجته وواجباتها في 

ك، إذا كان الزوج غير العمل انحلت اغلب المعضالت وتذللت الصعاب وخفت وطأة المسؤوليات معها. وعلى النقيض من ذل

متقبل لفكرة عمل المرأة ولطبيعة عملها وغيابها عن البيت لساعات معينة، فمن شأن هذا أن يخلق صدامات كثيرة ال حصر 

لها في البيت والتي بالتالي ستنعكس عليها و على عملها وأدائها له. كما أنه في بعض األحيان قد تتفاقم هذه الصدامات 

امل تهديد الستقرار حياتها الزوجية واألسرية وربما يقودها إلى اضطرابات نفسية قد تنتهي بها إلى والصراعات لتصبح ع

الطالق إذا لم تحسم في بدايتها. وهنا تجدر االشارة أن الحلول العقالنية والتفاهم والتحاور افضل من استسهال خيار الطالق، 

ثر في كفاءتها في العمل وتزيد المهام المالية واالجتماعية عليها وما يتبع و الذي قد يقود المرأة إلى مشاكل وتداعيات أكبر تؤ

ذلك من صراع حول حضانة األوالد واإلنفاق عليهم، وغيرها من المشاكل التي تضعف من قدرة المرأة على العطاء، 

 .وتجعلها أكثر عرضة للفشل وفقدان الثقة بالنفس وفريسة لألمراض العضوية والنفسية

 

                                                 
 .39-34(،ص10(، العدد )2004،  نظرة المجتمع وجمود األنظمة والرجل، مجلة المعرفة،)الفوازشروق  2

 
3001)Pillay, Women in Education Management: Present and Future Challenges, University of South Africa.(2.S  
4.E  .Camussi, & C Leccardi, Stereotypes of Working Women: The Power of Expectations, Social Science 
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 ط االجتماعية واالسرية نتيجة لصراع االدوار: الضغو 

تعيش المرأة العاملة عدة أدوار ومهام داخل محيطها، فهي زوجة وما يتبع ذلك من مسؤوليات و أعباء منزلية ، وهي موظفة 

وربما باحثة ودارسة. وهذا الكم من األدوار/ في غياب القدرة على تنظيم الوقت واداراته االدارة الجيدة، قد ال تنسجم فيما 

هيك عن احساس المرأة بوجوب الوفاء بمتطلبات كل دور من أدوارها المختلفة، بينها ويفضي إلى تعارض وصراع، نا

األمر الذي يجعلها تقع تحت وطأة صراعات يمكن ان تحرمها من اإلستقرار االسري واالجتماعي، األمر الذي يلقي بظالله 

، قد يخلق لديها نوعا من التشتت .  من جهة أخرى فإن شتى المهام المنوطة بها المرأة العاملة5على استقرارها المهني 

النفسي من شأنه أن ينقص من كفاءتها المهنية.  وهنا يأتي دور المرأة في صقل قدراتها ومهاراتها في إدارة وقتها وتنظيم 

مهامها، حيث يمكن أن تكون هذه الظروف  بمثابة الصمام الحقيقي لنجاحها وابداعها سواء على صعيد عملها او محيطها 

والعائلي، وهذا كله يعتمد على مدى قدرة المرأة على السيطرة بزمام امورها بحيث تصبح اكثر ثقة وقدرة على االسري 

 العمل والعطاء.

 تأثير األبناء في عمل المرأة:  
إن عدد األبناء وفئتهم العمرية ومدى احتياجهم إلى الرعاية كل هذا من شأنه أن يخلق مشاكل ومعوقات للمرأة العاملة مع 

نفسها نظرا إلحساسها المستمر بالتقصير وانعدام الرضا عن الذات، حيث تتفاقم عقدة الذنب لديها لتغيبها عن أبنائها 

وعدم وجود أماكن آمنة لرعاية األطفال في ألهل ومحيطها االسري، وما يتبع ذلك من مشاكل أخرى مثل ترك األوالد مع ا

باب تغيب المرأة المفاجئ عن العمل أو تأخرها يعود إلى مرض أحد من أثناء غياب األم برسوم معقولة.  إن أولى أس

 االطفال او وجود عراقيل في الوصول الى مدارسهم في الزمن المحدد.

خصائص تتمتع بها المرأة العاملة  في مؤسسات التعليم العالي بصورة عامة و بجامعة طرابلس بصورة مميزات و 

  خاصة:

 .مستوى تعليمي عال 

  بالنفس.الثقة 

   .الوعي االجتماعي واالكاديمي 

 .الرغبة المستمرة في تحسين ذاتها اكاديميا ومهنيا 

   مهارات تنظيم الوقت مكتسبة مع مرور الوقت للتوفيق بين اعبائها المنزلية و واجباتها االسرية ومتطلبات عملها

 االكاديمية الخ(.  ونشاطها االكاديمي )من مشاركة في مؤتمرات و ورش عمل  ومتابعة دراستها

 

 لمبحث الثالث: الجانب الميداني للدراسةا

ـ زوجة وأم تتقلد دور قيادي بجامعة طرابلس( نظرا لعدم توفر  -مبحوثة فقط )عينات البحث:  60عدد االستبيان شارك في  

شروط العينة في كل المتقلدات لمناصب طرف جامعة طرابلس، هذا إلى جانب عزوف  البعض منهن عن المشاركة أو  

 التخوف من اإلجابة بحجة أنها أمور شخصية. 

  :النتائج وعرض البيانات تصنيف

 : المعلومات األولية للمبحوثات الجزء األول من االستبيان:

هذه البيانات تمت   حيث فرد، لكل الخصائص والسمات الرئيسية  تحديد من أمكننا  فئات الدراسة خصائص معرفة إن

على نحو دقيق   الكمية وتفسير البيانات تحليل وبالتالي ، الدراسة، متغيرات تأثير على كمؤشرات ذات االستفادة منها

 على النحو المبين ادناه: السمات والخصائص  هذه تحديد ويمكن ومنطقي،

     العمرية:   تبعا لفئاتهم عينات الدراسة   توزيع 1.1

                                                 
 .1999حمدي ياسين :علم النفس الصناعي والتنظيمي بين النظرية والتطبيق، دار الكتاب الحديثز الطبعة  5

 توزيع  عينات الدراسة  تبعا لفئاتهم العمرية 1الشكل رقم  
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 أعمارهم العينة أفراد  غالبية أن العمرية، للفئات تبعاعينات الدراسة  توزيع -  ( 1 ) رقم الجدول البياني خالل من نالحظ

 التي األمهات  أن حين في سنة، 57 و 52 بين ما تتراوح نسب االئي أعمارهن   تليها سنة، 47 و 35 بين ما تتراوح

 تمثلها نسبة أكبر أن لة وال تكاد تذكر. وبذلك يمكن أن نستنتجيسنة قد سجلت نسب ضئ 31 و 28بين ما أعمارهن تتراوح

أن كلما تقدمت المرأة بالعمر  ازدادت  يشير إلى  سنة، وهذا 50و 35 بين ما فئاتهن العمرية تتراوح الالتي األمهات هي

 مقدرتها على تحقيق التوازن بين مختلف المهام المكلفة بها ومجابهة التحديات.

 توزيع عينات الدراسات تبعا لسنوات العمل واالقدمية:  2.1

تليهن   سنة ، 18 من أكثر من  اللواتي يعملن منذ فئات الدراسة بمجال العمل،  تمثلها نسبة أكبر أن الجدول من نالحظ  

سنة.  ويشير إرتفاع نسبة الفئات  31وأخيرا الالئي يعملن لمدة طويلة تبلغ   سنة، 14 و 12 الالئي يعملن لمدة تتراوح بين

أنهن  إلى عملهن، مناصب سنوات مقارنة بتلك الفئات الالتي يتميزن بحداثة 10الالئي يتمتعن بأقدمية عمل تمتد ألكثر من 

 األسرية إلتزاماتهن عليهن تحقيق التوازن بين  من حياتهن األمر الذي يمكن أن يسهل  مبكرة مرحلة في بدأن العمل قد

مع وضعهن الوظيفي واعبائهن  والتأقلمبمرور الوقت ونجاحهن في التعايش  للخبرة المكتسبة  والمهنية والتوفيق بينهما نظرا

والالئي في الغالب يفشلن في  % ،0سنوات والتي تشكل نسبته  4 تقل عن  عمل خبرة لديهن اللواتي االسرية. وهذا عكس

 حديثات بمجال العمل. كونهن األسري والمهني الدورين بين الموازنة إيجاد 

 

 

 سنوات العمل 2الشكل رقم 

تعتبر طبيعة ظروف الوظيفة ومرونتها ومدى تناسبها مع ظروف  (:6جامعة طرابلس) الدراسة بميدان ثانيا: التعريف

المرأة االجتماعية واالسرية هي المعيار الرئيسي لقياس ارتياح المرأة في عملها وقدرتها على التطوير، وذلك لما تتحمله 

 من المسؤوليات ذات األهمية االولى. المرأة من مسؤوليات تجاه زوجها وأبنائها وكذلك تجاه المجتمع

ويمكن أن يكون عمل المرأة في قطاع التعليم العالي مالئم جدا لظروفها، وذلك نظرا لعدد ساعات الدوام الرسمية التي تعد 

مقبولة مقارنة بساعات العمل في القطاعات األخرى، كما أن مسؤولية العمل في القطاع الحكومي بالنسبة للمرأة تعتبر 

محدودة وقليلة بعد انتهاء ساعات عمل دوامها الرسمي، وفترة الدوام في أغلب اإلدارات والمكاتب والكليات التي تتبع 

األمر الذي ال  جامعة طرابلس فترة نهارية، على خالف بعض القطاعات األخرى التي تطول فيها ساعات المداومة وأيامها،

ومع ذلك قد ال تستفيد المرأة التي تتقلد مهام  .اء اإلجتماعية المحيطة بالمرأةيالقي عادة استحسانًا أو تأييدًا في األجو

ومناصب قيادية داخل الجامعة تماما من هذه الميزة، فقد تستدعي مهامها المنوطة بها سلسلة من االجتماعات والتنقالت 

أسرتها بسبب غيابها الطويل عنهم وعدم وساعات طويلة من العمل مما يزعج المرأة القيادية ويشعرها بتقصير دائم في حق 

 .إشرافها عليهم

االستبيان المغلق، اتبع االستبيان نمط  : التحديات االجتماعية )دور المساندة االسرية(الجزء الثاني من االستبيان : تحديد 

أن تختار أحد  حيث وضعت مجموعة من األسئلة مرفقة بإجابات محصورة في خيارين أو ثالث فقط، وعلى عينة الدراسة 

 ( أبعاد وهي كالتالي:4ويتكون هذا الجزء من عدد ) .اإلجابات

 

                                                 
 1957عة في ليبيا، وتقع في العاصمة الليبية طرابلس.يدرس بها أكبر عدد من الطالب بين الجامعات الليبية. تأسست في عام جامعة طرابلس هي أكبر جام 6

 لتصبح ما يعرف اليوم بجامعة طرابلس 1973كفرع للجامعة الليبية قبل أن يتم فصلها في عام 
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 دور الزوج في مسيرة المبحوثات الوظيفية واألكاديمية )المساندة العائلية(: 1.2

 

 دور الزوج في مسيرة المبحوثات الوظيفية واالكاديمية 3الشكل

أزواجهن ال يشكلوا أي  بأن الالتي أجبن لألمهات % 70 هي العام االتجاه في نسبة أعلى أن ( 3 رقم ) الشكل من لنا يتبين

أزواجهن أحيانا يشكلوا عرقلة في  بأن صرحن منهن %20 وبالمقابل ، عرقلة لهن في مسيرتهن الوظيفية أو األكاديمية

% فقط منهن بأن أزواجهن يشكلوا حجر عقبة في مسيرتهن هذه.  10مسيرتهن الوظيفية واألكاديمية، بينما صرح ما نسبته 

ووعيهم بالموضوع من جهة ثقتهم بزوجاتهم في قدرتهن على التوفيق بين األدوار مما وقد تفسر هذا بتفهم اغلب األزواج 

فردا ذو مستوى عال من الوعي  منها جعل طبيعة عمل المرأة في هذا القطاع الذي  ا مشجعا لهن، فضال عن جعلهم عنصر

 . األفكار وتبادل في مختلف األمور والنقاش الحوار والثقافة طور قدرتها على

 

 

 االنشطة التي يقوم بها الزوج بعد العمل 4الشكل 

% ( من الالتي أفدن بتواجد ازواجهن في البيت بعد الرجوع من 53.3) نسبة عدد المبحوثات تجاوز النصف وشكل نسبة

العمل وهذا من شأنه أن يشير إلى ارتباط الزوج بأسرته وبيته وما فيه من اجواء السكينة واالستقرار والذي يعود الفضل في 

ا باقي أوقاتهم بعد رجوعهم من %( من المبحوثات افدن بأن أزواجهن يقضو30ذلك بالدرجة األولى للزوجة ، كما ان نسبة )

العمل في تفقد دراسة االبناء واحتياجاتهم ويعتبر هذا نوع مهم من انواع المساندة والدعم وبالتالي عامل من عوامل التخفيف 

% منهن صرحن بتمضية أزواجهن بقية أوقاتهم للترويح عن نفسهم بشكل من 16.7عن اعبائهن اليومية. وبالمقابل، فقط 

 األشكال.
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 موقف الزوج من نجاح الزوجة المهني واألكاديمي 5الشكل 

 توجد %  أجبن بأن أزواجهن يقدروا مجهوداتهن، بمعنى أنه ال41.7 نسبة أعلى ( أن5الرسم البياني رقم ) من نالحظ

أجبن بأنهن يتلقين المساندة والدعم منهم، وبالمقابل مانسبته  % 28.3 و للعمل، على خروجهن األزواج طرف من معارضة

% الباقية 11.7% صرحن بأنهن ال يتلقين اي مساعدة من أزواجهن وال مشاركة في االعباء المنزلية، في حين فقط 18.3

تقلد المرأة لمهام  فإن األغلبية إجابة افدن بأن أزواجهن يشعرون بالغيرة من تقدمهن المهني واألكاديمي. واستنادا على 

إيجابيا نظرا لتفهم الزوج وادراكه لحق الزوجة في التقدم األكاديمي و ايجاد الذات  قيادية في التعليم العالي بات نوعا ما شيئا

 المبحوثات، إفادات بعض  وحسب وعدم تشجيع معارضة تلقين الالتي  أما  وثقته بنجاحها في تحقيق التوزان بين األدوار.

 في مكان تعمل كونها بالغيرة الزوج شعورعن  وبأبنائها، ناهيك ببيتها اإلهتمام في تقصيرها إلى ذلك قد يعزو  فإن سبب

وتقلدها لمهام قيادية من العوامل   الزوجة األم  عمل على الزوج والمحيط عموما إن معارضة  .بأشخاص ذكور تختلط فيه 

 األسرية والمهنية. مهامها بين توفيقها مدى على سلبا تؤثر التي

 

 

 الزوجة وذمتها المالية - 6الشكل 

أزواجهن يحترمون ذمتهن المالية وال  بأن أجبن الالتي الزوجات هي تمثلها نسبة (، فإن أعلى6وفقا للرسم البياني رقم )

بأن  صرحن اللواتي المبحوثات % وتمثل21.3 نسبة تليها %،41 النسبة  يحاسبهن على اوجه صرفهن للمرتب، حيث كانت

أزواجهن يتملصون من النفقة أو بعضها على جوانب من احتياجاتهن او احتياجات األبناء من ناحية الملبس والمأكل 

% اشادوا بأن أزواجهن  13.1% منهن افدن بأن أزواجهن ال يطلبوا شيئا من مرتباتهن، أما 16.4والدراسة، في حين أن 

بشيء.  وبقيت نسب ضيئلة ال تكاد تذكر من اصل اجمالي العدد، ذكرن بأن يقومون بكامل التزاماتهم وال يطالبوهن 

تقلد المرأة  فإن األغلبية إجابة واستنادا على  ازواجهن يطلبون جزء من رواتبهن او كله ويحاسبوهن على أوجه الصرف.

 األسرة  تحمل مصاريف  في للزوج لمهام قيادية في التعليم العالي بات نوعا ما ظاهرة ايجابية نظرا لتقديمها العون 

ودراستهم. بالتالي توفير مستوى معيشي كريم لالسرة في ظل ظروف المعيشة من  األطفال احتياجات والمساهمة في تلبية

 حيث الغالء وشح السيولة النقدية. 
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 التغيب والتأخر االضطراري عن العمل - 7الشكل 

%( أفدن بأنه قد يضطررن من حين إلى آخر  إلى التغيب أو التأخر. عن 48.3)عدد أقل من نصف المبحوثات وذلك بنسبة 

العمل، وهذه ظاهرة طبيعية كونها أم و زوجة متعددة المسؤوليات، مما قد تضطرها الظروف المحيطة بها للتغيب عن 

ة واألم العاملة. وقد تعزو اسباب العمل من حين إلى آخر، وقد يفسر هذا بسلسلة األعباء والمهام المختلفة المنوطة بها الزوج

التأخير  إلى تعرضها لوعكة صحية هي أو أحد أفراد أسرتها او بسبب الزحام المروري عند توصيل األبناء للمدرسة 

%(  أكدن على التزامهم بمواعيد عملهن وعدم التغيب، وهذا 51.7والذهاب للعمل الخ. وفي المقابل  غالبية المبحوثات )

تهن الممتازة في التكيف مع الظروف وادارة الوقت بشكل فعال  وإدارة شؤونهن الحياتية على نحو ال مؤشر على مهار

 يتعارض مع التزاماتهن المهنية.

مبحوثة( الالئي أجبن مسبقا بأنهن قد  36(، إلى أن عدد اقل من نصف المبحوثات )8تجدر اإلشارة وفقا للشكل رقم )

التأخر من حين إلى آخر ، و قد بينوا ان اسباب هذا االمر  تتعلق بالتزاماتهم المنزلية يضطررن إلى التغيب عن العمل او 

وابنائهن، فكانت اجابة االغلبية بأن سبب حدوث هذا يعود النشغالهن في تجهيز االبناء للخروج إلى المدرسة او دور 

مهام المنزلية. وهذه اشارة ايجابية لحرص %( أجبن بأن هذا التأخر او التغيب سببه ال28.9الحضانة ... الخ. ونسبة )

المبحوثات على خدمة بيوتهن وابنائهن على النحو االكمل وبذل المجهودات لتفادي اي اوجه قصور او اهمال. اال ان هذا 

 االمر يتطلب اعادة النظر  في كيفية ادارتهن للوقت وتوزيع المهام بشكل فعال اكثر..   

 

(، يظهر تطابق نسب المبحوثات الالتي يعتبرن أن الوقت الذي يخصصنه ألبناءهن 9الرسم البياني التالي، الشكل رقم )

%( لكال المتغيرين،  وهذا يشير نوعا ما إلى الرضا الذاتي عن الوقت المكرس لالبناء من حيث 43.3كافيا، أي بنسبة  )

وهذا وقوف على شؤونهم اليومية ومع ذلك يشعرن انهن في حاجة لتكريس وقت اكبر معهم، متابعة تحصيلهم الدراسي وال

%( فقط من 13.3وبالمقابل ).منزلها،  وبشؤون بهم باإلهتمام تقوم حيث أبنائها اسرتها و داخل تكون األم راحةيفسر أن 

المبحوثات صرحن بأن أوقاتهن المخصص لالبناء غير كافي. مما قد يشكل عبئا نفسيا على األم من حيث الشعور بالذنب 

 والتقصير  فيما قد يؤثر  سلبا على أدائها المهني. 

 تأخر اإلضطراري أسباب التغيب وال 8لشكل ا
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( أن  األدوار القيادية واألكاديمية لم تؤثر سلبا على مدى تواجدهن في البيت، الجل األكبر  كان 10يبين الرسم البياني رقم ) 

%( منهن غير 45ممن يتواجدن بشكل ملحوظ في البيت مع اختالف بسيط بين نسب وصول الزوج قبلها أوبعدها، أي أن )

%( غير متغيبات عن البيت بشكل كبير 38.3ة وصول الزوج قبلها، بينما )متغيبات عن البيت بشكل كبير  مع مالحظ

 العامالت في قطاع التعليم العالي بصفة عامة، حيث فئة وهذه ميزة نجدها عندودائما يصلن إلى البيت قبل أزواجهن، 

 يه.  يقمن عمل محدد توقيت ولديهن أليام محددة  يعملن بوقت أكبر للبيت كونهن يحظين

 

 

 التواجد في البيت - 10كل الش

%( افدن بأنهن يسقبلن أزواجهن اثناء رجوعهم من العمل 49.2( أدناه، أكثر من نصف المبحوثات ) 11وفي الشكل رقم )   

بتقديم  وجبة الغذاء التي تكون جاهزة دون تاخير وهذا يشير إلى وجود متسع من الوقت بين دوام المرأة العاملة ودوام 

%( 45.9امكنها ذلك من تجهيز االكل وهذا يرجع الى دوام عملها المناسب بشكل كبير، بينما ما نسبته )زوجها بحيث 

يكونن منشغالت بإعداد المأكل واتمام مسئوليات البيت، وهذه يمكن ان ينظر لها من منظور ايجابي وهو حرصهن على 

االدوار، بينما نسبة ضيئلة ال تذكر صرحن بأنهن غالبا ما اتمام امور البيت وشئونه وتفانيهن لتحقيق التوزان المطلوب بين 

يكونن نائمات ومنهكات، وربما يعزو ذلك لعدم قدراتهن على التكيف والتعامل مع مختلف األدوار بشكل فعال أو ألعباء 

 اضافية تفوق ما لدى غيرهن من المبحوثات.

 مدى كفاية الوقت املخصص لألبناء - 9الشكل 
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 استقبال الزوج عند رجوعه من العمل -( 11الشكل )

 
 والبحثي وتحقيق التوازن األكاديميالنجاح  -( 12الشكل )

%( صرحن أنهن اكتسبن مهارات تنظيم الوقت وحل 44.3( أن غالبية المبحوثات )12نالحظ من الشكل البياني رقم )

الرغبة %( من اجمالي المبحوثات أنهن قد فقدن 24.6المعضالت المعرقلة ومجابهة التحديات،  بالمقابل يرى ما نسبته )

%( منهن افدن بأن تعدد ادوارهن وما يتحملنه من اعباء اليشكل 21.3والحافز بسبب سوء ادارتهن للوقت،   في حين أن )

%( من اجمالي العينة انها لم 8.2اي عائق لمساهمتهن البحثية وتقدمهن االكاديمي.  في حين أشارت فئة قليلة ال تكاد تذكر )

ان نمط الوظيفة فضال عن مستوى تعليمها العالي،   لهذه االعباء. وتفسر هذه النسب العاليةتهتم بتقدمها االكاديمي نظرا 

 اطالع على دائما يمكن ان يصقل الزوجة ويمدها بمهارات تمكنها من تحقيق التوزان بين بيتها وعملها نظرا  لكونها 

والجهد في  الوقت كسب على تساعدها التي ة الحديثةالتقني بنخب المجتمع االكاديمي وبوسائل واحتكاكها  بالتطورات الحديثة

 . تدبير مسئولياتها اإلجتماعية وفي مجالها العلمي والعملي

 

 

 

 

 

 

 

286



 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

 :العالقات االجتماعية 2.2 

 

 
 الخروج لزيارة األهل واألقارب -( 13الشكل )

االهل واألقارب على %( يعتمد خروجهن وتواصلهن مع 56نالحظ من الشكل اعاله أن غالبية المبحوثات )

%( منهن اعتبرن أن تواصلهن مع األهل واألقارب محدود ومقتصر 21.7الظروف المتاحة  وبالمقابل مانسبته ) 

%( منهن ان نادرا ما يخرجن ويكتفين بالتواصل مع االهل 20على المناسبات والعطالت، في حين صرح ) 

لى تركيزهن على مجال العمل والبيت بالدرجة واألصحاب عبر وسائل التواصل االجتماعي. ويفسر هذا ع

األولى، وتتدرج معدالت الخروج بين المحدود والنادر نظرا النهماكهن في ممارسة االدوار المهنية واألسرية. 

وهناك نسب ضيلة جدا وال تكاد تذكر ممن لديهن فرص التواصل بشكل يومي ومكثف، وربما يعزو ذلك إلى 

 اسباب اخرى تقلل من اعبائهن اليومية. التقارب المكاني للسكن أو

%( أفدن بأنه 46.7( أدناه، أن قرابة نصف المبحوثات )14ومن جهة أخرى، افصحت الدراسة  وفقا للشكل )

%( من المبحوثات افصحن أن هناك بعض  36.7نادرا ما يزورهن أحد من األهل واألقارب في حين أن ) 

القارب. وعلى نفس المنوال، %( ال يزورهن احدا من االهل وا11.7الزيارات من حين إلى آخر )أحيانا(، بينما )

اليزورني احد( ربما يشير إلى ان محيطهن االجتماعي يتفهم ويدرك  –احيانا  –فإن االجابات تندرج بين )نادرا 

مدى انشغالهن و انهماكهن بممارسة االدوار المهنية والمنزلية واعبائهن كونهن امهات وزوجات متقلدات لمهام 

 لى االغلب يتم التنسيق لهذه الزيارات بالتفاهم والمواعيد المسبقة. إدارية مهمة في مجال العمل. وع

 

 
 استقبال الزوار -( 14الشكل )
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 مدى التواصل مع المحيط االجتماعي -( 15الشكل )

 

%( من المبحوثات يعتمدن في التواصل مع محيطهن 40( أعاله يشير إلى أن )15الرسم البياني  رقم ) 

%( منهن أفدن أن جل وقتتهن مكرس بين العمل 33.3تواصل اإللكترونية، في حين أن )االجتماعي على وسائل ال

وأعباء األسرة وما يتطلب ذلك، وبالتالي ليس لديهن متسع من الوقت للزيارات المكثفة لألهل واألقارب، 

ما نسبته  %(  أبدين أنهن يقطن بعيدا عن األهل واألقارب مما يصعب التواصل المباشر والمكثف. فقط13.3)

 %( من المبحوثات يحظين بقوة شبكة عالقاتهن االجتماعية من خالل تبادل الزيارات.11.7)

 

 
 تأثير المهام المتعددة على العالقة مع الزوج والناس عموما-( 16الشكل )

المنزلية، أفاد وبخصوص تأثير نمط الوظيفة والمهام المتقلدة مع باقي األدوار األكاديمية واالسرية واألعباء 

(أعاله، أن كثرة مهامهن لم تؤثر سلبا على عالقتهن 16%( من المبحوثات  وفقا للرسم البياني رقم )71.7)

بأزواجهن والناس عموما، وهذا يعطي داللة على قدرة الغالبية على تحقيق التوازن بين األدوار المختلفة والقدرة 

%( انه هذه الظروف 28.3واألسرة. وبالمقابل، رأى البقية ) على المحافظة على الروابط الوثيقة مع الزوج

 اسهمت في اضعاف العالقة بين أزواجهن وعالقتهن بالناس بطريقة ما.

%( من المبحوثات، أن محيطهن االجتماعي من اقارب 42.6(  الظاهرادناه، فيشير إلى أن )17أما الشكل  رقم )

غير واضح المالمح بالنظر إلى مختلف األدوار المهنية والحياتية الزوج والجيران ... الخ يحملن موقف حيادي و

التي يلعبنها، وهذا يشير إلى عدم تدخل المحيط االجتماعي في انماطهن الحياتية وعدم اظهار اي موقف سواء 
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. في %( منهن يقدرون مكانتهن المهنية ونمط حياتهن المزدحم نوعا ما23بالقبول او الرفض او النقد. وبالمقابل )

%( منهن ذكرن أن المحيطهن بهن يحملون فكرة متطبعة ذهنيا كون المرأة العاملة فاشلة في إدارة 11.5حين أن )

بيتها. أما باقي النسب فموزعة  وفقا لمتغيرات مختلفة بين الرفض والقبول والتشجيع والنقد وعقد المقارنات 

عي، ويعزو هذا ربما للصورة النمطية المطبوعة في المجحفة من قبل اقارب الزوج وغيرهم من المحيط االجتما

أذهان المجتمع حول المرأة العاملة عموما وايضا عدم ادراك المجتمع لكفاءة المراة الكبيرة في ادارة بيتها 

 وممارسة مختلف االدوار. 

 
 نظرة الدائرة االجتماعية المقربة -( 17الشكل )

يبين أن  االستقاللية المادية ونمط الحياة المتسارع لألغلب المبحوثات ( 18الشكل رقم ) –الرسم البياني ادناه 

%( ال يالقي االستحسان والقبول من قبل محيطهن االجتماعي والذي يرونه على االغلب أمرا مستهجنا او 61.7)

دية والتصرف غير مقبول. وربما يفسر هذا لنظرة المجتمع المحيط أنه ال يجدر للزوجة ان تتمتع بأي استقاللية ما

بقدر من الذمة المالية المستقلة، كما ان هناك فئات من المجتمع المقرب للزوجة االم العاملة يرون ان ليس من 

المقبول ان تتمتع المرأة بنمط حياة مستقل ويجب أن تكون مقرونة بنمط حياة اهل الزوج ومرتبطة بمحيطها 

ع الزال يرى أن نمط االسرة الممتدة هى االصح على االجتماعي وليس العكس. وربما يعكس هذا ان المجتم

 .  وهذا يشكل تحد آخر للزوجة واألم العاملة بصورة عامة.7حساب نمط االسرة النووية

 

                                                 
بالقرب نوع األسرة التي تمتد خارج األسرة النواة )األسرة األولية( املكونة من األجداد والعمات واألعمام وأبناء العم الذين يعيشون جميًعا  األسرة املمتدة حدد مصطلح 7

 لوب الحياةيشير املصطلح إلى األسرة املكونة من أبوين وأطفالهما وتتميز باالستقاللية في القرار ونأس  أسرة النواةمن بعض أو في منزٍل واحد. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9 
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 موقف الدائرة االجتماعية المقربة من استقالليتك المادية والحياتية -( 18الشكل )

                                                 

 : Study Resultsنتائج الدراسة 

 النقاط المهمة كنتائج لهذا البحث العلمي وهي:توصلت الباحثتان إلى مجموعة من  

_ المستوى الثقافي والعلمي للمرأة االم المتقلدة لمهام قيادية بمجال عملها يلعب دورا كبيرا في زيادة وعيها بحقها 1

ستوى وبقدراتها وادوارها ومكانتها، من خالل ما تقوم به من أدوار مختلفة على صعيد العمل والمنزل والذي يطور من م

اداءها كزوجة أم واداءها العلمي والعملي كذلك، والذي يعكس بشكل إيجابي على مجال العمل والرفع من مستوى الزوج 

 واألبناء ثقافيا وعلميا.

_  نجاح المرأة الزوجة المكلفة بمهام قيادية بمؤسسات التعليم العالي مرتبط بنجاحها في تحقيق التوازن بين مختلف 2

اعية والمهنية المناطة بها، ومرهونا بطبيعة المرأة وشخصيتها ومهارتها في إدارة الوقت وتنظيم شئون االدوار اإلجتم

 حياتها االسرية والمهنية.

_ مساندة الزوج ومحيط المرأة اإلجتماعي ودعمهم لها، له حافز كبير ودور جوهري في تشجيع المراة وبث روح 3 

 الحماس فيها لتحقيق نجاحها وتقدمها. 

_ تكتسب المرأة بمرور الوقت مهارات إدارة الوقت والتعامل مع االزمات المختلفة التي تعينعا وتعين أسرتها وتساعدها 4

 على تخطي كافة العقبات العلمية والعملية والمادية.

 

:Study Recommandations توصيات الدراسة     
عدة توصيات يمكن أن تساهم في التغلب على التحديات في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تقترح الباحثتان 

 المرأة الزوجة واألم الليبية المتقلدة لمهام قيادية وأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، وهي كاالتي: اإلجتماعية التي تواجه

صب القيادية، _ ضرورة ان تقوم مؤسسات التعليم العالي بتوفير مناخ داعم لتقلد المرأة المتزوجة / األم للمنا1

وذلك بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية مشجعة تمكنها من رفع مستوى أداء العمل وإتقانه ورفع مستوى وعيها 

 الثقافي ليساعدها على تطوير ذاتها في مجال العمل والمنزل .

مام بدعمها _ عقد ندوات تشعر المرأة المتزوجة/ األم بأهميتها ضمن اولويات مؤسسات التعليم العالي واالهت2

وتحفيزها سواء باالشتراك في المؤتمرات العليمة أو البرامج األكاديمية التي تزيد من خبرتها لما له من اثر فعال 

يزيد من تطور اداءها االكاديمي والمهني ويعزز ثقتها بنفسها ، وهذا له أثر إيجابي يعكس على مكانتها بالمنزل 

جتهاد.ويشجعها على بذل المزيد من العطاء واإل  

_ تنمية قدرات المرأة الليبية إجتماعيا وذلك عن طريق ورش العمل التي تعزز دورها ومكانتها كزوجة وأم 3

 عاملة تشغل دور قيادي لتحقيق التوازن بين حياتها اإلجتماعية ودورها القيادي بمجال عملها.

: Research Conclusion خاتمة البحث 

)التحديات اإلجتماعية وفي نهاية هذا البحث، فإننا تمكننا من ان نسلط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بموضوع البحث 

التي تواجه المرأة الزوجة واألم الليبية المتقلدة لمهام قيادية واكاديمية بمؤسسات التعليم العالي: جامعة طرابلس حالة 
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لتحديات اإلجتماعية التي تؤثر على فاعلية المرأة المتزوجة العاملة وتاثير الجانب حيث تم التعرف على أبرز االدراسة(. 

 اإليجابي الذي يخلق اإلصرار والعزيمة في تحقيق التوازن بين الشأن اإلجتماعي والشأن العملي للمرأة ونجاحها. 

  الذي وفقنا إلى ان انتهينا.لقد بذلنا كل الجهد لكي يكون هذا البحث في هذا الشكل، وفي النهاية الحمد هلل 

 قائمة المراجع:
-   i(  ،ورقة مقدمة إلى  ،)التحديات االجتماعية في الوطن العربي في األلفية )العقد الجديد هدى توفيق سليمان

 مؤتمر الحماية االجتماعية 

 .3، ص 2014المملكة العربية السعودية -نوفمبر، الرياض 26-      24والتنمية            

- ii) (.النظرية النسوية ودراسة التفاوت االجتماعي،2014عبد العظيم، صالح سليمان .)دراسات: العلوم  م

 639-652: 41اإلنسانية واالجتماعية، العدد 

 دراسة - العام القطاع في القيادية المناصب إلى االلمرأة السعودية وصول ( . معوقات2015) ( فوز الغامدي،  -

 كلية العزيز، عبد الملك جامعة ماجستير، رسالة ، بجدة العزيز عبد الملك موظفات جامعة من عينة على ميدانية

 والخدمة االجتماع قسم اإلنسانية، والعلوم اآلداب

 .االجتماعية

 39-34(،ص10(، العدد )2004،  نظرة المجتمع وجمود األنظمة والرجل، مجلة المعرفة،)الفوازشروق  -
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 الملخص
( لدى 19هدف البحث للتعرف على المشكالت النفسية األكثر شيوعاً والمترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

طالبات كليتي اآلداب والعلوم بجامعة مصراتة بليبيا، لدى عينة تم اختيارها بطريقة عرضية وذلك لظروف اإلجراءات 

(طالبة من كلية العلوم، 62(طالبة من كلية اآلداب، و)62(طالبة منهن)124االحترازية الصحية المتبعة، حيث بلغ عددها )

(،واعتمدت الباحتتان المنهج الوصفي، 2020وللوصول إلى نتائج البحث تم استخدام مقياس أمال الفقي ومحمد أبوالفتوح 

نت  أبرز المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورونا لدى وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج حيت كا

طالبات كليتي اآلداب والعلوم بجامعة مصراتة/ليبيا  مشكلة الضجر والتي تحصلت على المرتبة األولى وكان مستواها 

رابات النوم متوسط، ثم جاءت مشكلة  اضطرابات األكل في المرتبة الثانية، وجاءت بالمرتبة األخيرة مشكلة اضط

وبمستوى منخفض، كما أظهرت نتائج البحث أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح طالبات كلية العلوم  وفق متغير 

(، كذلك أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية الستجابات 0.05الكلية وهي دالة إحصائياً عند أقل من مستوى)

 (.0.05لصالح طالبات كلية العلوم وهي دالة إحصائياً عند مستوى أقل من )الطالبات وفقاً لمتغير الزواج 

 

 المشكالت النفسية، طالبات الجامعة، فيروس كورونا المستجد. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The aim of this research is to identify the most common psychological problems resulting 

from the emerging coronavirus  Covid- 19  among  a sample of female students of the 

faculties of arts and sciences at the university of Misurata in Libya,  the sample  was chosen 

by accident, due to the conditions of the health precautionary measures followed, where the 

number of them about(124) students (62) A student from the College of Arts, and (62) 

students from the College of Science,  and to reach the results of the research, the scale of 

Amal El-Feki and Muhammad Abul-Fotouh 2020 was used).  The researchers adopted the 

descriptive approach, and reached a set of results where, the most prominent psychological 

problems resulting from the Coronavirus pandemic among female students in the Faculties of 

Arts and Sciences at the university of Misurata/Libya, were the problem of boredom, which 

got the first rank and its level was average, then the problem of eating disorders came in the 

second rank, and the problem of sleep disorders came in the last rank at a low level.  The 

results of the research also showed that there are statistically significant differences in favor 

of the female students of the College of Science according to the variable of the college, 

which is statistically significant at less than the level (0.05) in favor of the female students of 

the College of Science. It is statistically significant at a level less than (0.05). 

Keywords: Psychological problems, Female students, Covid-19. 
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 المقدمة
الجامعي له دور كبير في تنمية البشرية واالهتمام بنواحي عديدة منها االجتماعية والنفسية واالقتصادية وما يوفره من التعليم 

قوة عاملة مؤهلة تسهم في قيادة المجتمع ،وهذا يتطلب من الجامعات االهتمام بإعداد العنصر البشري إعداداً نفسياً 

ً اإلناث بحيث يستطعن أ ن يستجبن لمتطلبات العصر ويتفاعلن معها من خالل االهتمام بالصحة واجتماعياً وخصوصا

النفسية والتوافق النفسي لهن، وحيث أن الصحة النفسية تعبر عن تكامل الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة 

الجامعي عرضة لكثير من األزمات التي تطرأ على اإلنسان على جانب اإلحساس اإليجابي بالسعادة والكفاية، فالطالب 

العوامل التي تؤثر عليه فهناك المشكالت النفسية الناتجة عن الظروف االجتماعية واألسرية والمواقف واألحداث الجامعية 

المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس واإلدارة والبيئة الجامعية، وإضافة إلى األحداث الطارئة والمتمثلة في انتشار فيروس 

 )1(..كورونا

ومن هذا المنطلق فإن الصحة النفسية للطالبة الجامعية تعد إحدى الحاجات المهمة لشخصية الطالبة من حيث كونها أحد 

الشرائح المهمة القائم عليها المجتمع وتمر الطالبات ببعض األزمات والمشكالت الحياتية التي توثر على سلوكياتهن وتكون 

آخر أنهن ليسوا بمنأى عن المواقف الحياتية والصراعات والتحديات مما  واضحة في إطار األسرة والمجتمع، وبمعنى

يوضح أهمية الجانب النفسي ودوره اإليجابي في مواجهة هذه التحديات، ولعل من أهم تلك التحديات والتغيرات 

العالم، ( الذي انتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء COVIED19والصعوبات هو انتشار فيروس كورونا المستجد )

والذي ترك بصماته الواضحة على كافة نواحي الحياة في جميع مجاالتها ومن أبرزها وأهمها المجال النفسي.. الذي اتضح 

فيه أهمية كيفية تعامل طالبات الجامعة مع هذه األزمة وآثارها حيث كان التعطل في عدة مناحي وعلى كافة األصعدة منها 

ليق الدراسة، إضافةً إلى التباعد االجتماعي، كل هذا له تأثيراته وانعكاساته على حياتهن حظر التجول والحجر المنزلي، وتع

وسلوكياتهن سواء على الجانب الشخصي أو المجتمعي، فالطالبات لديهن الكثير من المهام والمسؤوليات داخل األسرة 

اآلثار لدرجة التي تصل إلى عدم القدرة في التعامل  وخارجها، ويمتد هذا التأثير إلى مجال الدراسة الجامعية، وقد تتفاقم هذه

معها بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم بأسره.. فالطالبة تفكر في أسرتها وكيفية أخذ اإلجراءات الوقائية للمحافظة عليها 

 من انتشار المرض وفي ذات الوقت التفكير في دراساتها وكيفية إنجازها في ظل هذه الظروف.

وخاصة إذا كانت طالبة جامعية تعترض حياتها الكثير من المواقف الضاغطة والعوائق التي تحول دون إشباع  فالمرأة

أن الضغط المستمر بسبب مواجهة هذه التحديات قد يضعف قوى المرأة  (2020)نهلة صالح علي،حاجاتها، أشارت 

سمات شخصية المرأة ونقاط ضعفها وعلى المحيط ويدمرها إذا لم تستطيع مواجهة هذه العوائق، وتتوقف المواجهة على 

، فالطالبة الجامعية لديها أعباء في النواحي االجتماعية والنفسية والدراسية، وأصبحت تعيش في تهديد )2(الخارجي بها

 متواصل مع كافة النواحي.

 

قد تمر مرحلة التعليم بسالم دون مشكالت حيث تتميز بالتوازن الفعال الذي يجعل الطالب الجامعي متناسقاً  مشكلة الدراسة:

مع نفسه ومع من حوله بما يحقق التكيف والتوازن مع الذات ومع المجتمع، إال أن الواقع النفسي يشير إلى زيادة معاناة 

ات والحروب واألوبئة والضغوط والكوارث التي ال حصر لها، الطالب الجامعي بسبب التغيرات واألحداث مثل الصدم

 والتي تلقي بالطالب الجامعي إلى خضم مشاكل أخرى وأزمات تترك آثارها السلبية عليه.

(، وماله من 19إغالق الجامعات أدى بالطالبات إلى الكثير من المواقف الضاغطة بسبب انتشار فيروس كورونا )كوفيد

حياة المختلفة ومنها المجال النفسي واالجتماعي والدراسي للطالبات الجامعيات، حيث أنهن يتعرضن تداعيات في مناحي ال

بشكل مستمر إلى الضغط النفسي بسبب تعليق الدراسة وحظر التجول والحجر الصحي والتباعد االجتماعي، وكل هذا نتج 

ن الجامعة والقلق المستمر بشأن إمكانية العودة لمقاعد عنه تشتت ذهني بشأن التفكير في مستقبلهن، مثل التأخر في التخرج م

ً من اإلصابة بفيروس  الدراسة وليس هذا فقط بل عليهن االلتزام بتدابير العزل والحجر الصحي والتباعد االجتماعي خوفا

وأبو الفتوح،  كورونا، ويكن سبباً في نقل العدوى ألفراد أسرهن فهن يواجهن ظروف استثنائية، وعضدت ذلك دراسة الفقي،

( لدى طالب الجامعة من حيث أنهم أكثر 19على أهمية العامل النفسي في التعامل، ومواجهة فيروس كورونا)كوفيد 2020

. وإن طالبات جامعة )3(الفئات االجتماعية تفاعالً وتأثراً بالحراك واألحداث االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية 

ختلفة ومؤثرات داخلية وخارجية تقع على كاهلهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وهذا كله مصراتة يعيشن ظروفاً م

يؤدي إلى شعورهن بالضيق والتوتر والخوف، والكدر والوسواس وعدم القدرة على التوافق النفسي واضطرابات في األكل 

 والنوم.

                                                 
، اجلزء األول، أكتوبر، 170بية/جامعة األزهر، العدد : املشكالت األكادميية اليت تواجه طالب السنة األوىل بكليات حمافظة عفيف وعالقتها مبستوى األداء األكادميي هلم، جملة كلية الت 2016)( الروقي، مطلق مقعد، 1

 .713ص
و، يولي 6، اجمللد الثالثون 108للدراسات النفسية العدد  (، دراسة العالقة بني الضغوط النفسية الناجتة عن فريوس كوروان املستجد واالضطراابت النفسجسمية لدى املرأة العاملة، اجمللة املصرية2020)( علي، هنلة صالح،)2

 .376، ص2020
 
، ص 94التبوية العدد(، املشكالت النفسية املتتبة على جائحة فريوس كوروان املستجد، حبث وصفي استكشايف لدى عينة من طالب وطالبات اجلامعة مبصر، اجمللة 2020)( الفقي، أمال إبراهيم، أبو الفتوح وآخرون )3

26/49. 
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عة في كليتي اآلداب والعلوم بجامعة مصراتة، ومشكالتهن والدراسة الحالية تلقي الضوء على فئة مهمة وهي طالبات الجام

النفسية وشعورهن بعدم قدرتهن على السيطرة والتحكم في الظروف الحالية سواء أكانت داخلية مثل قدرتهن ومشاعرهن 

حظر وإمكاناتهن، أو خارجية التي لها عالقة بالظروف األسرية واالجتماعية وما ينتج بسب تعليق الدراسة، وفرض ال

 والتباعد.

( للتساؤالت الصادرة من الطلبة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد هل 2020وقد أشار كل من )الفقي، وأبو الفتوح 

 سيتم تأجيل الفصل الدراسي؟ أو سيتم إلغائه، وما هو مصير كل منا؟ متى سنتخرج؟!!

بة في المرحلة الجامعية.. هذا كله يترتب عليه تأثر باإلضافة إلى طبيعة المجتمع الليبي وما يفرضه من قيود على الطال

 الصحة النفسية للطالبة الجامعية مما يؤدي إلى إعاقة حياتها االجتماعية واألسرية.

 

 تتمحور مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:

 كليتي اآلداب والعلوم؟ . ماهي أهم المشكالت النفسية األكثر شيوعاً المترتبة على جائحة فيروس كورونا لدى طالبات1

. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في طبيعة المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورونا لدى الطالبات 2

 وفقاً لمتغير الكلية؟

. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في طبيعة المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورونا لدى الطالبات 3

 قاً لمتغير الزواج؟وف

 

  أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة الحالية إلى مجموعة من األهداف تمثلت في:

ً والمترتبة على جائحة كورونا )كوفيد1 ( لدى طالبات كليتي اآلداب 19. التعرف على المشكالت النفسية األكثر شيوعا

 والعلوم.

ً مترتبة على جائحة كورونا لدى الطالبات . التعرف على الفروق اإلحصائية في طبيعة المشكالت 2 النفسية األكثر شيوعا

 وفقاً لمتغير الكلية.

. التعرف على االختالف في طبيعة المشكالت النفسية المترتبة على جائحة كورونا لدى طالبات كليتي اآلداب والعلوم 3

 حسب متغير الزواج.

 

  سةأهمية الدرا
 وهما:تكمن أهمية هذه الدراسة في شقين 

 حيث تكمن أهمية الدراسة النظرية في: أوالً: األهمية النظرية:

. تسهم هذه الدراسة في تزويد المكتبة الليبية بالمزيد من الحقائق المتعلقة بموضوع المشكالت النفسية المترتبة على جائحة 1

 فيروس كورونا لدى طالبات كليتي اآلداب والعلوم بجامعة مصراتة.

ً وانتشاراً بين طالبات كليتي اآلداب والعلوم بجامعة . الوصول إلى ف2 هم أعمق لطبيعة المشكالت النفسية األكثر شيوعا

 مصراتة.

 . التعرف على طبيعة االختالف في المشكالت النفسية لدى طالبات كلية اآلداب والعلوم للمتزوجات وغير المتزوجات.3

 لحالية فيما يلي:تكمن أهمية الدراسة ا ثانياً: األهمية التطبيقية:

 . توجيه سلوك الطالبات التباع إجراءات الوقائية مع أنفسهن ومع ذويهن ومع المحيطين للحد من انتشار الفيروس.1

 (19. دعم الحالة النفسية للطالبات في ظل الظروف التي تعاني منها البالد بسبب انتشار فيروس كورونا )كوفيد2

في مجال التوعية والتوجيه في آلية التعامل مع األحداث التي تطرأ على الحياة بسبب  . االستفادة من نتائج هذه الدراسة3

 ( وما يترتب عليه من إقفال وتباعد وحجر.19انتشار )كوفيد

. التوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تساعد على المساهمة في تقليل من حدة المشكالت النفسية التي 4

 ات في الجامعة.تعاني منها الطالب

 

 مصطلحات الدراسة:
هي مجموعة من المعوقات والصعوبات النفسية التي تواجه طلبة  )4((:2015المشكلة النفسية: وعرفها )الشامي، .1

الجامعة وتسبب لهم صراعات داخلية مع ذاتهم وخارجية مع المجتمع، وتحول دون تكيفهم مع الجامعة والمجتمع 

 وتحقيق أهدافهما.

بأنه زمرة واسعة من الفيروسات  2020(: وتعرفه منظمة الصحة العالمية COVEID-19كورونا المستجد)فيروس  .2

تشمل فيروسات يمكن أن تسبب في مجموعة من االعتالالت في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية والمتالزمة 

                                                 
، اجلزء الثاين، 165، العدد34ألزهر، مج بعض املشكالت النفسية واالجتماعية والتبوية يف ضوء املتغريات الدميغرافية لدى طلبة جامعة امللك فيصل، جملة كلية التبية، جامعة ا، 2015)( الشامي، محدان ممدوح إبراهيم، 4

 .744ص
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نتقل هذا الفيروس إلى األسنان عن طريق التنفسية الحادة والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة حيث ي

 )5(القطيرات الصغيرة التي تتناثر من األنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس. 

الطالبات الجامعيات: هن الطالبات التي حصلن على شهادة الثانوية العامة والتي دخلن الجامعة ويتابعن دراستهن في  .3

 اإلنسانية أو التطبيقية.أحد التخصصات الجامعية سواء 

ً وتمنح شهادة  .4 كلية اآلداب: هي مؤسسة علمية تابعة لجامعة مصراتة، تقدم برامج علمية لعدد ثالثة عشرة قسما

 الليسانس لهذه البرامج.

كلية العلوم: هي مؤسسة علمية تابعة لجامعة مصراتة، وتقدم برامج علمية لعدد تسعة أقسام وتمنح شهادة البكالوريوس  .5

 ريجيها.لخ

جامعة مصراتة: مؤسسة علمية تابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتتمتع بذمة مالية مستقلة كمرحلة تعليمية بعد  .6

المرحلة الثانوية، وتقدم برامج علمية دراسية معتمدة وتمنح شهادات البكالوريوس واللسانس والماجستير والدكتوراه، 

 .كل حسب تخصصه من خالل أقسامها العلمية

 

 اإلطار النظري

 تمهيد:
المشكالت النفسية موجودة من بداية الحياة اإلنسانية وفي العصر الحالي المملوء بالعديد من التفاعالت والتغيرات التي 

تتبعها التعقيدات في الكثير من مجاالت الحياة ويعد القلق أو المخاوف جزءاً أساسياً من حياة الفرد ودليالً على إنسانيته التي 

ؤثر في سلوكياته وفي بناء شخصيته، حيث يعتبر الخوف والقلق أمر طبيعي ألنه بمثابة دافع للفرد التخاذ اإلجراءات ت

 السلوكية المناسبة لمواجهة الموقف، ويصبح خطراً إذا زاد عن حده الطبيعي.

يعانون من االضطرابات النفسية في ( بأن العالم يشهد زيادة مطردة في عدد األفراد الذين 2016ويذكر على عبد الوهاب )

ظل التطورات الهائلة وضغوط الحياة المعاصرة. فالتغيرات واألحداث السريعة تجعل ظروف الحياة أكثر تعقيداً مثل انتشار 

  )6(.المستجد( في العالم بأكمله 19)كوفيد

النفسي، والمرور باألزمات تقود إلى  ( على أن التعرض للضغوط واإلجهاد2013وتُدعم الجمعية األمريكية للطب النفسي )

الكثير من المشكالت النفسية منها المخاوف االجتماعية، الوحدة النفسية، االكتئاب والكدر، الضجر، اضطرابات األكل، 

 اضطرابات النوم، الوسواس القهري

ً طلبة تصنف المخاوف االجتماعية بأنها إحدى المشكالت التي يعاني منها األ المخاوف االجتماعية: فراد وخصوصا

الجامعات، فالمخاوف االجتماعية هي مخاوف غير مقبولة تفرض على الفرد االبتعاد عن المواقف التي عليه أن يتفاعل فيها 

ً لنوع من أنواع التقييم، إذ تتميز المخاوف االجتماعية بأنها مخاوف غير واقعية من التقييم  مع اآلخرين فيكون معرضا

 مل التشوه اإلدراكي للمواقف االجتماعية للفرد.السلبي للموقف، وتش

وتترك المخاوف االجتماعية آثاراً سلبية كبيرة على الفرد وتؤثر على شخصيته، كما أنها من أبرز المشكالت التي ترتبط 

بالصحة النفسية، حيث يعاني أغلب طلبة الجامعات من مشكلة المخاوف االجتماعية وذلك ألن المخاوف هي حصيلة 

كريات وخبرات مؤلمة ارتبطت بمواقف اجتماعية معينة تعرض لها الطالب في حصيلة الذكريات وخبرات مؤلمة الذ

 ارتبطت بمواقف اجتماعية معينة تعرض لها في حياته، مما نجم عنها إصابته بالخوف من مواجهة اآلخرين والتفاعل معهم.

طرابات القلق التي تصيب الفرد وتتمثل في حساسيته ( إن المخاوف االجتماعية إحدى اض2017أشارت إقبال عطار )

الزائدة تجاه االنتقاد، مما يجعله يتجنب لقاء اآلخرين والتواجد في المواقف االجتماعية واقتصار عالقاته االجتماعية على فئة 

 قليلة جداً من األشخاص.

 

 عاد المخاوف االجتماعيةأب
بالمخاوف االجتماعية من مجموعة أعراض جسدية من أبرزها الشعور . األعراض الجسدية: يعاني الفرد المصاب 1

بالتعب وضعف الطاقة والحيوية واإلصابة بالصداع وصعوبة التنفس إضافةً إلى اضطرابات في المعدة واضطرابات النوم 

 وعسر الهضم والغثيان.

النوع من المخاوف من صعوبة في . صعوبة التواصل مع اآلخرين والتعبير عن النفس ويعاني الشخص المصاب بهذا 2

 التواصل وارتباكه أثناء التعبير عما يدور في نفسه من آراء.

. الخوف من المواقف االجتماعية والدخول فيها، فيحاول الفرد المصاب بالمخاوف االجتماعية تجنب مشاركة اآلخرين 3

 ة التي تدور بين األفراد.المناسبات االجتماعية، وعدم االلتفات للمناقشات واألحاديث االجتماعي

. تشتت األفكار يعاني الشخص المصاب بالمخاوف االجتماعية من تشتت أفكاره وعدم القدرة على تجميع تلك األفكار 4

 )7(واآلراء ووضعها في المكان المناسب في المواقف االجتماعية. 

                                                 
 األمنزوا( دليل توعوي صحي شامل، COVEID-19، فريوس كوروان املستجد )2020)( منظمة الصحة العاملية،5
 35( ص132( جملد )33( املشكالت النفسية لدى الشباب اجلامعي يف جامعة عدن، جملة الشؤون االجتماعية، مجعية االجتماعيني يف الشارقة، العدد )2016)( عبدالرمحن عبدالوهاب )6
 333(،ص1(،جملد)4دى طالبات جامعة امللك عبدالعزيز، جملة العلوم التبوية، العدد)(املخاوف االجتماعية وعالقتها ببعض متغريات الشخصية ل2017)( عطار، إقبال أمحد عبدالغفور)7
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نسان فهو شعور مؤلم وناتج من شدة اإلحساس تعد الوحدة النفسية من المشكالت الموجودة في حياة اإل الوحدة النفسية:

بالعجز نتيجة االنعزال االجتماعي، واالنفعالي لشعور الفرد بأنه غير مرغوب فيه من اآلخرين، كما أكدت العديد من 

( أن ارتفاع مستوى 1993(، ودراسة عطا)1991( ودراسة إبراهيم والنافي )1988الدراسات "الشناوي، خضر")

ية يرتبط بزيادة مستوى الشعور بالوحدة النفسية، ووجود عالقة موجبة بين الشعور بالوحدة النفسية االضطرابات النفس

 )8(. والمخاوف واالكتئاب

( بأنها خلل في شبكة العالقات االجتماعية للفرد من حيث األصدقاء أو افتقاد المحبة والتودد من 1998ويعرفها الدسوقي)

 )9(.اآلخرين

الوحدة النفسية خبرة عامة قد يمر بها أي إنسان يتعرض لمواقف حياتية معينة وفي أوقات معينة،  (1993وتعرف النيال )

 وهي حالة تترسب تدريجياً في نفسية الفرد نتيجة تعرضه لظروف ذات خاصية معينة.

ما يدفع إلى بعض ( بأنها العجز في المهارات االجتماعية وفي عالقات الفرد االجتماعية م1986ويعرفها نيوكمب وبنتلر )

االضطرابات النفسية كالقلق واالكتئاب، والكدر والضجر، وكذلك معاناة الفرد من أعراض النفسجسمية كالصداع والتعب 

  )10(واإلجهاد، واضطرابات األكل واضطرابات النوم.

 

 مظاهر الوحدة النفسية:
مظاهر شخصية وتبرز هذه المظاهر بالشعور بعد األمان وعدم األهمية وضعف مفهوم الذات والخجل واالنطواء،  .1

 وضعف في عالقاتهم االجتماعية.

 مظاهر نفسجسمية وتتمثل في الصداع، وفقدان الشهية واضطراب النوم والقيئ. .2

ور بالعجز تجاه المواقف االجتماعية، وعدم امتالكه . مظاهر اجتماعية عد القدرة على االختالط مع اآلخرين والشع3

  )11(.المهارات االجتماعية التي تساعد على التكيف مع اآلخرين

ومن خالل تقصي الباحثين الحظتا المعاناة التي يشعر بها طالب الجامعات وخاصة اإلناث منهن من ضغوط نفسية سواء 

ماعية، تجعلهن يشعرن بالقلق والضجر والملل، لعدم ممارستهن كانت هذه الضغوط أسرية، نفسية، اقتصادية، أو اجت

المستجد(، ويكون له األثر السلبي على شخصية الطالبات وعلى  19حياتهن الطبيعية في زمن تفشي فيروس كورونا )كوفيد

 توافقهن سواء مع أنفسهن أو مع البيئة المحيطة بهن.

عور دائم بالحزن وفقدان االهتمام لمدة أسبوعين على األقل أو أكثر هو اضطراب مزاجي يؤدي إلى ش ــاالكتئاب والكدر:

 وهو ليس مجرد نوبة من الحزن أو عالمة ضعف.

ويواجه طالب الجامعة تحديات وضغوط ومسببات قلق يمكن أن تسبب في شعورهم بعبء نفسي جسيم، ويحاولون التكيف  

مع األوضاع الجديدة في المجتمع بسبب التغيرات واألحداث الجديدة والتأقلم معها، واالكتئاب يؤثر على طريقة شعور 

إلى مشكالت نفسية وجسدية متنوعة، ومن العالمات واألعراض الشخص باألشياء وعلى طرقة تفكيره، وسلوكه مما يؤدي 

 الدالة على أن الطالب لديه حالة اكتئاب أثناء الجامعة ما يلي:

 . مشاعر الحزن أو االنهيار في البكاء أو انعدام القيمة أو اليأس واإلحباط، وحتى ثورات الغضب.1

 التعب، وفقدان الطاقة.. اضطرابات النوم بما يتضمن األرق أو النوم المفرط و2

 . تغيرات في الشهية وتكون بانخفاض في الشهية أحياناً وبزيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام أحياناً أخرى.3

. مشكالت جسدية غير محددة السبب مثل ألم الظهر أو حاالت الصداع، القلق، الهياج أو التململ، الشعور بانعدام القيمة 4

 الذاتية أو الذنب.

  )12(. صعوبة التفكير أو التركيز واتخاذ القرارات.5

ً وانتشاراً لدى طالب الجامعة، ويشير ليونج ) الضجر: ( 2008تعد مشكلة الضجر من المشكالت االنفعالية األكثر شيوعا

إلى أن الضجر يحدث عندما يوجد وقت فراغ طويل لدى الفرد لذلك فإن الضجر يعد نتيجة محتملة للحجر الصحي 

 فروض وقت انتشار فيروس كورنا المستجد.الم

( أن الضجر ينجم عن رتابة العمل الذي يقوم به 1989وتعددت العوامل المؤدية إلى الضجر فيذكر كل من جابر وكفافي )

( بأن 2010الفرد، ووجود عوائق تمنع من تغييره ومن ثم فالضجر هو نتيجة فعل شيء ال يحبذه. الفرد، ويرى دانيلسون )

والملل ينجم عن القيام باستخدام طريقة التكرار في المنزل أثناء الحجر الصحي والتي ال تخدم الطالبة على نمو الضجر 

 )13(.جيد، مما يؤدي إلى إصابتها بالملل والضجر

                                                 
 .518(، ص1، العدد )19، اجمللد( الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالبات كلية الفنون اجلميلة جبامعة األقصى بغزة، جملة اجلامعة اإلسالمية "سلسلة الدراسات اإلنسانية"2011)( القيق، منر صبح )8
 .181،ص4(،العدد13نفس، اجمللد)( الشعور ابلوحدة النفسية وعالقته ببعض املتغريات لدى طلبة جامعة الزرقاء يف األردن، جملة احتاد اجلامعات العربية للتبية وعلم ال2015)( أبو شندي، يوسف)9
تبية للبنات يف ضوء احلجر الصحي "دراسة مقارنة بني املتزوجات وغري املتزوجات، جملة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات العدد ( الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالبات كلية ال2020)( جنم، نغم عادل، جبار، وآخرون )10

 ، العراق.57(، اجمللد57)
 110لعدد األول، ص( االكتئاب النفسي لدى طالب اجلامعة وعالقته ببعض املتغريات، جملة كليات التبية، ا2014)( كنزة جنية حممد عبدالرمحن )11
 (.184-183، ص)8، اجمللد2( الضجر األكادميي وعالقته بعادات العقل لدى طلبة جامعة الكويت، اجمللة الدولية التبوية املتخصصة، العدد2019)( احلميدي، حسن عبدهللا وآخرون )12
 (434-433، ص)3،اجمللد92سة سيكولوجية الضجر"، جملة كلية التبية جامعة بنها،العدد(الضجر وعالقته مبعىن احلياة لدى طالب اجلامعة "درا2021)( عبدالعال، حتية حممد)13
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 ( بأن الضجر ما هو إال حالة نفسية واحدة من الملل والتعب.2012وترى عبدالعال )

 

  بعاد الضجر:أ
 ستة أبعاد للضجر وهي: 2012تحدد عبدالعال 

. البعد النفسي للضجر: يعني فقدان التقدير اإليجابي للطالبة بصورة تجعلها أكثر عجزاً وتخاذالً واضطراباً عن ممارسة 1

 دورها بشكل إيجابي.

. البعد االجتماعي للضجر: ويعني حالة تعيشها الطالبة من العزلة وانعدام التواصل، والبعد عن اإلحساس باألنس 2

 والمؤانسة. بهذا اآلخر التي تسبب في عزلها وانفصالها ووقوعها فريسة الضجر.

 . بعد الشعور بعد الرضا ويعني عدم قدرة الطالبة على أن تعيش الحياة بطريقة أكثر استمتاعاً ورضا.3

كئيبة، خالية من اإلبداع . بعد االعتيادية والرتابة ويعني حالة تعيش فيها الطالبة سكون الحياة ورتابتها يجعلها مملة و4

 والجاذبية.

. بعد فقدان االستثارة والدافعية ويعني حالة من االنغالق والتبعية تعيشها الطالبة غير عابئة بما يحدث حولها لشعورها 5

 )14(بعدم وجود شيء يستحق أن تسعى ألجله. 

ة لدى اإلناث، ويرجع الكثير من الباحثين تعتبر اضطرابات األكل من أكثر المشكالت النفسية الموجود اضطرابات األكل:

انتشار هذه المشكلة النفسية إلى عوامل متعددة منها عوامل بيولوجية سواء كانت استعدادات وراثية أو اضطرابات هرمونية 

خلل في عمل بعض الغدد كالغدة الدرقية، ويعزى بعضها إلى عوامل ثقافية ترتبط بمعايير اجتماعية وأهمية المظهر 

 ارجي للفرد والبعض اآلخر من هذه العوامل يرجع ألسباب نفسية تتعلق بالفرد نفسه والظروف المحيطة به.الخ

وتمثل اضطرابات األكل العالقة بين الحالة النفسية للفرد وبين الرغبة الملحة لتناول الطعام أو العزوف عنه وهي وسيلة 

(، إن اضطرابات األكل هي اختالل في سلوك تناول 2002)وتوضح زينب شقير )15 (تعبير عن توثر الفرد واضطرابه. 

، وترى الباحثات وجود أحداث ضاغطة )16(الطعام وعدم االنتظام في تناول الوجبات بين االمتناع أو التكرار في تناولها. 

نا ومؤلمة مثل التباعد االجتماعي، والحجر الصحي وإغالق الجامعات والخوف الشديد من ال|إصابة بفيروس كورو

 ، يحدث االضطراب في العالقة بين الحالة النفسية والرغبة العملية لتناول الطعام أو العزوف عنه.19المستجد كوفيد 

(، ودراسة لنيفس ورودبغ 2001(، ودراسة اسبرغ وآخرون )2014وتشير البحوث النفسية كدراسة سليم وآخرون )

الت األخرى كالقلق واألرق واالكتئاب والضجر واألفكار ( إلى ارتباط اضطرابات األكل بالعديد من اإلشكا2016)

 )17( الوسواسية والمخاوف ويصاحب تلك المشكالت مشاعر واتجاهات إيجابية أو سلبية عن الصورة الجسمية. 

الفرد يعتبر النوم من الدوافع الفطرية لدى الفرد وظاهرة النوم من الظواهر المهمة بالنسبة إلى عملية نمو  اضطرابات النوم:

 وصحته الجسمية والنفسية وبالنسبة إلى حياته العاملة.

واضطرابات النوم هي حالة عدم االنتظام التي ترافق النوم من حيث مدته ووقته ونوعه أو ما يحدث خالله من سلوك أو 

 نشاط يتعارض مع حالة النوم والتي تدل على عدم تحقيق النوم بشكل مطلوب.

وتعد مشكالت اضطرابات النوم من أكثر المشكالت النفسية انتشاراً بين الناس وهي شائعة ضمن أعراض ألمراض النفسية 

 )18(وجسمية كثيرة مثل القلق، واالكتئاب ... أو تكون مستقلة بذاتها. 

 ترجع اضطرابات النوم ألسباب متعددة منها ما هو وراثي أو جسمي أو نفسي أو اجتماعي:

 

يستدل العلماء على أثر الوراثة في اضطرابات النوم من الدراسات على أسر األفراد الذين يعانون من باب وراثية: . أس1

 هذه االضطرابات.

ترجع أسباب قلة النوم إلى المضايقات الجسمية أو الشبع الزائد أو نتيجة اآلالم الناتجة عن دخول الهواء . أسباب جسمية: 2

 درجات الحرارة أو الجو.مع الطعام أو ارتفاع 

 . أسباب نفسية واجتماعية: 3

 ا( القصص المخيفة وأفالم الرعب.

 ب( التفكير في المستقبل.

 ج( التفكير في أفراد العائلة ومستقبلهم.

 د( خوف الفرد على أفراد أسرته وعلى نفسه من األوبئة واألمراض الخطيرة.

تناول القهوة أو الشاي، عدم القدرة على تنظيم النوم بسبب استخدام كالضوضاء، تغيير مكان النوم، . أسباب بيئية: 4

  .)19(األنترنت والتلفاز أو األمراض المزمنة مثال

                                                 
 (.434 -433، ص)3، مج: 92(، الضجر وعالقته مبعىن احلياة لدى طالب اجلامعة، )دراسة سيكيولوجيا الضرر(، جملة كلية التبية، جامعة بنها، العدد:2012)( عبدالعال، حتية حممد، )14
 .724، ص18(، اضطراابت األكل وعالقته ابملناخ األسري لدى املراهقني، جملة كلية التبية، جامعة بور سعيد، العدد 2015لة عادل، ))( قنديل، هن15
 (، أحد اضطراابت األكل فقدان الشهية العصيب والسمنة املفرطة، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية.2002)( شقري، زينب، )16
 .131، ص23، اجمللد: 1(، اضطراابت األكل وعالقتها بصورة اجلسم، والعادات الغذائية لألم، جملة البلقاء للبحوث والدراسات، العدد0192)( القبسي، ملى ماجد، )17
 .224، 15(، قياس اضطراابت النوم لدى طلبة املرحلة اإلعدادية، جملة كلية التبية اإلسالمية، جامعة اببل، العدد: 2014)( كاظم، علي حممود، )18
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واضطرابات النوم واحدة من أكثر اضطرابات والمشكالت النفسية انتشار الناس إذ قد تكون جزء من الحياة وأن عدم إشباع 

بي ومن ثم على الجسم كله ومن خالل الضغوط الموجودة على األفراد بسبب حاجة الفرد للنوم يؤثر على الجهاز العص

انتشار فيروس كورونا والمخازن الناتجة عنه تؤثر على عملية النوم وعالقة الفرد باآلخرين ودافعيته وتؤذي إلى نقص 

بالتعب، واإلرهاق والصداع  تركيزه وصعوبة إدراكه وارتفاع اكتئابه وقلقه وعدم شعوره باألمان وزيادة حساسيته وشعوره

 )20( .وعدم القدرة على التحكم في األفعال والحركات

ومن السمات السلبية أو المشكالت التي من الممكن أن تصيب الفرد ما يعرف بالوسواس القهري فهو الوساوس القهرية:  -

األفكار رغماً عنه ويقوم الفرد المصاب اضطراب نفسي قائم على ورود أفكار غير مرغوبة في ذهن الفرد حيث تراوده تلك 

بالوسواس القهري بأفعال قهرية ال يمكنه التوقف عنها فهو يرى إن هذه األفعال تخفف من قلقه وبالرغم من أن هذا القلق 

يخف لفترة محدودة ومن تم يعود مرة أخرى ليجعل المريض بالوسواس القهري يكرر أعماله بصورة مبالغ فيها ويسبب 

لبدني لنفسه نظراً لكثرة غسله ألماكن معينة في جسده أو األماكن المحيطة به مستخدماً مطهرات كيميائية الضرر ا

ومطهرات كحولية ستؤثر فيه على كافة النواحي الحياتية للفرد ويحد من توافقه االجتماعي والنفسي ويعد الوسواس بمثابة 

ر وتسبب في ارتفاع مستوى التوتر أو القلق فأن طلبة الجامعات أفكار تطفلية تقحم الفكر من داخله كما تتصف بالتكرا

يعيشون في مناخ نفسي يشوبه التوتر والضغوطات بسبب اإلغالق الكامل للجامعات والحجر الصحي والمخاوف المصاحبة 

 ة علىلفيروس كورونا والتفكير المستمر من الخوف من رفع العدوى إلى األسرة واألصدقاء مما يؤثر بصورة مباشر

 )21(حياتهم العامة والحياة الدراسية الجامعية. 

 

 الدراسات السابقة
قامت الباحثات باالطالع على الدراسات المتعلقة بموضوع البحث ومتغيراته بشكل مباشر أو غير مباشر ومن هذه 

 الدراسات:

واالكتئاب النفسي والقلق لدى طلبة هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الحالة النفسية Liu, Liu (2020 :). دراسة 1

الجامعات أثناء انتشار جائحة كورونا وذلك من أجل فهم الديناميات النفسية للطلبة الذين يعانون من اإلجهاد النفسي وتم 

ً وتم إعداد استبيان وزع على أفراد عينة الدراسة وقد 509استخدام المنهج الوصفي المسحي وتكونت العينة من ) ( طالبا

لت نتائج الدراسة إلى مستويات القلق واالكتئاب لدى طلبة جامعة أعلى من مستويات المعايير الوطنية، إضافة إلى ذلك توص

 )22(  .تبين أن الذعر من الوضع الوبائي شكل عامل خطر القلق

بعنوان: المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد لدى عينة  (:2020. دراسة الفقي، وأبو الفتوح )2

من طالب وطالبات الجامعة بمصر: هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة بعض المشكالت النفسية ) الوحدة النفسية ، 

المخاوف االجتماعية( –النوم االكتئاب والكدر النفسي ، الوساوس القهرية ، الضجر ، اضطرابات األكل ، اضطرابات 

من طالب الجامعات المصرية )الحكومية  746لدى عينة بلغت  Covid-19المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد 

والخاصة(، للوصول إلى نتائج البحث تـم استخدام مقياس للمشكالت النفسية لدى طالب الجامعة، واعتمدت الدراسة على 

ي، وتوصلت النتائج إلى أن الضجر من أكثر المشكالت النفسية التي يعاني منها طالب الجامعة في المنهج الوصفي التحليل

التوقيت الحالي، كما يعاني طالب الجامعة بدرجة متوسطة من المشكالت النفسية األخرى، وتوصلت الدراسة إلى وجود 

ً في المشكالت النفسية يعزى لمتغيري النوع والعمر ً يعزى  فروق داله إحصائيا الزمني، وال يوجد فروق داله إحصائيا

 )23(لمتغير البيئة. 

 (:2021دراسة خريسات، ) .3

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر جائحة كورونا على الصحة النفسية واالجتماعية للطالب من وجهة نظر المرشدين 

ة الدراسة تعزى لمتغير الجنس وسنوات التربويين في محافظة الزرقاء، والتعرف على الفروق الفردية في استجابة عين

( من المرشدين والمرشدات وتم إعداد استبانة 75الخبرة وتم استخدام المنهج الوصفي التحليل وتكونت عينة الدراسة من )

( فقرة ووزعت على أربعة مجاالت وهي مجال الوحدة النفسية ومجال الضجر ومجال المخاوف 19لذلك تكونت من )

ل اضطراب النوم. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثر لجائحة كورونا على الصحة النفسية االجتماعية ومجا

                                                                                                                                                         
 .12 -11امعة بنغازي، ص(، اضطراابت النوم وعالقتها ابلقلق والسمنة لدى طالب جامعة بنغازي، رسالة ماجستري منشورة، كلية اآلداب، قسم التبية وعلم النفس، ج2012)( املسماري، أميمة امبارك فضل هللا، )19
ة الدراسات ابضطراابت النوم واليقظة لدى طلبة جامعة األقصى يف حمافظة غزة من اجلنسني املتزوجني والغري متزوجني، جملة اجلامعة اإلسالمية، سلسل(، املواقف احلياتية الضاغطة وعالقتها 2006)( البنا، أنور محودة، )20

 اإلنسانية. 
 . 130، ص1(، عالقة السمات الشخصية ابلوسواس القهري لدى طالبات جامعة امللك عبدالعزيز، جدة، جملة العلوم التبوية العدد الثالث، مج2017)( عطار، إقبال أمحد عبدالغفور، )21 .1

 
22()  Liu, x & liu j (2020), psychological, state of college students duting covid- 19, epidemic, Available AtSstn: Https:// Sstn.com/ 
Abstract=3552814. 

، )حبث وصفي استكشايف لدى عينة من طالب اجلامعة مبصر(، اجمللة التبوية، العدد 19(، املشكالت النفسية املتتبة على جائحة فريوس كوروان املستجد كوفيد 2020)( الفقي، آمال إبراهيم، أبو الفتوح، حممد كمال، )23
74. 
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واالجتماعية للطالب من وجهة نظر المرشدين التربويين بدرجة مرتفعة، وجاءت الفروق لصالح اإلناث وعدم وجود فروق 

 )24(ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الخبرة. 

لدى المجتمع السعودي  19هدفت الدراسة للتعرف على مستوى القلق من جائحة كورونا كوفيد (: 2020. دراسة الجهني )4

( وصمم الباحث مقياس لتحديد 795وعالقته ببعض المتغيرات الديموغرافية )النوع والعمر(، وبلغت عينة الدراسة )

ي، البعد النفسي، البعد السلوكي(، وتوصلت وللمقياس ثالثة أبعاد )البعد المعرف 19مستويات القلق من جائحة كورونا كوفيد 

نتائج الدراسة إلى وجود قلق منخفض لدى عينة الدراسة على الدرجة الكلية لألبعاد الثالثة ودرجة متوسطة من القلق على 

ً لمتغير الن البعد النفسي، ودرجة منخفضة على البعد المعرفي السلوكي. وع كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

 )ذكر، أنثى(، لصالح اإلناث ووجود فروق لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية األصغر.

 

 إجراءات البحث

اعتمدت الباحثتان في هذا البحث على المنهج الوصفي كونه مناسباً لموضوع البحث وأهدافه ونوعية البيانات منهج البحث:  .1

 للبحث الحالي.

يتكون المجتمع األصلي للبحث الحالي من جميع الطالبات الدارسات بكلية اآلداب وكلية العلوم جامعة  مجتمع البحث: .2

 مصراتة.

تم اختيار عينة البحث بطريقة عرضية وذلك لظروف اإلجراءات االحترازية الصحية وتم نشر المقياس عن  عينة البحث: .3

( من كلية 62( حيث بلغ عدد أفراد العينة )god le fromي )طريق مواقع التواصل االجتماعي باستخدام مقياس إلكترون

 ( من كلية العلوم.62اآلداب و)

لدى طالبات كليتي  19للتعرف على المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد  أداة البحث: .4

(.ويتكون المقياس من سبعة أبعاد رئيسية 2020اآلداب والعلوم جامعة مصراتة، تم استخدام مقياس )الفقي وأبو الفتوح، 

( فقرات، الوحدة 9يمثل كل بعد منها مشكلة من المشكالت النفسية وهذه األبعاد هي: المخاوف االجتماعية وتتكون من )

( فقرات، واضطراب األكل 8( فقرات، والضجر وتتكون من )10( فقرات، واالكتئاب والكدر )7النفسية وتتكون من )

( فقرات. وتمت 9( فقرات، الوسواس القهري وتتكون من )7( فقرات، اضطراب النوم وتتكون من )8ن )وتتكون م

 االستجابة لها وفقاً لخمسة بدائل وهي:

 ( درجة.1( درجات، غير موافق بشدة )2( درجات، غير موافق )3( درجات، محايد )4( درجات، موافق )5موافق بشدة )

تم تحكيم المقياس من قبل محكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مصراتة صدق أداة الدراسة: )صدق المحكمين(  ●

)كلية اآلداب وكلية التربية( حيث وافق المحكمون على فقرات المقياس بعد إجراء التعديالت الالزمة بخصوص )اللهجة( 

 (.85ار توافق )%اللغة والتي اقترحت من قبلهم باعتمادية معي

حيث قامت الباحثات بحساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية صدق االتساق الداخلي:  ●

للبعد )المجال( الذي تنتمي إليه وكذلك الدرجة الكلية للقيام باستخدام معامل ارتباط بيرسون وكانت جميع فقرات المقياس 

وهذا يدل  0.01مع الدرجة الكلية للمقياس وكذلك المجال الذي تنتمي إليه، ودالة إحصائياً عند مستوى  تتمتع بمعامل ارتباط

 على أن المقياس يتمتع بمعامل صدق عالي.

تم حساب معامل الثبات من خالل معادلة ألفا كرونباخ حيث تم فحص االتساق الداخلي للمقياس بجميع فقراته حساب الثبات:  ●

 (.0.85ة على العينة وكان مقدار معامل الثبات الكلي )والدرجة الكلي

 

 عرض وتفسير نتائج البحث:

عرض نتائج السؤال األول وتفسيرها: نص السؤال األول على "ماهي أهم المشكالت النفسية األكثر شيوعاً المترتبة على /1

السؤال، ولمعرفة أهم المشكالت النفسية جائحة فيروس كورونا لدى طالبات كليتي اآلداب والعلوم؟ ولإلجابة على هذا 

األكثر شيوعا المترتبة على جائحة كورونا لدى طالبات كلية اآلداب. وكلية العلوم، تم استخراج المتوسطات الحسابية 

 (1واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالبات، كما هو مبين بالجدول )

 

 أوالً: المشكالت النفسية: 

                                                 
مية الدراسات التبوية والنفسية، جملد (، أثر جائحة كوروان على الصحة النفسية واالجتماعية للطالب من وجهة نظر املرشدين التبويني يف حمافظة الزرقاء، جملة اجلامعة اإلسال2021)( خريسات، ابتسام عبداجمليد مفلح )24
 .5، العدد 29
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 المشكالت النفسية األكثر شيوعا المترتبة ع جائحة كورونا لدى طالبات كلية اآلداب وكلية العلوم( يبين اهم 1جدول )

 المستوى المرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المشكالت النفسية

 متوسط 1 64398. 3.2238 الضجر

 متوسط 2 62174. 2.8145 اضطرابات األكل

 متوسط 3 65673. 2.7350 الوحدة النفسية

 متوسط 4 67340. 2.5412 المخاوف االجتماعية

 متوسط 4 65004. 2.5412 الوساوس القهرية

 متوسط 5 60131. 2.5145 االكتئاب والكدر

 منخفض 6 84425. 2.3085 اضطرابات النوم

 

لدى  Covid -19يظهر من نتائج الجدول أعاله، أن أبرز المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورنا المستجد 

طالبات كليتي اآلداب والعلوم بجامعة مصراتة هي "الضجر" بالمرتبة األولى وقد حازت على مستوى "متوسط" إذ بلغ 

(، تلتها بالمرتبة الثانية مشكلة "اضطرابات األكل" 0.643( واالنحراف المعياري )3.22المتوسط الحسابي لها )

 (. 0.621وبانحراف معياري ) (2.81وبالمستوى نفسه، وقد حازت على متوسط حسابي )

( 2.30في حين جاءت مشكلة "اضطرابات النوم" في المرتبة األخيرة وبمستوى "منخفض" إذ بلغ المتوسط الحسابي لها )

(. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن ظروف الجائحة وما تبع ذلك من إجراءات الحجر وعدم 0.844وانحراف معياري )

يوت، وتضييق فرص الخروج عليهم، كل هذا يتسبب في روتين يؤدي إلى الشعور بالضجر، الخروج، وبقاء الناس في الب

في أن الضجر  2020، ودراسة ابتسام خريسات2020وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة أمال الفقي، محمد أبوالفتوح

 اآلداب والعلوم.من أبرز المشكالت النفسية شيوعاً المترتبة على جائحة كورونا لدى طالبات كلية 

 وقد تم تحليل هذا البعد حسب كل مشكلة:

 ( يبين أهم مظاهر المخاوف االجتماعية2: الجدول )المخاوف االجتماعية (1)

( يبن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عن استجابات الطالبات إزاء المخاوف االجتماعية نتيجة 2جدول )

 مرتبة تنازليا 19-كوفيد

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقييم المرتبة

1 
أخاف بشدة على صحتي وصحة أسرتي من هذا وباء 

 فيروس كورونا.
 مرتفع 1 75491. 4.1774

2 
ال أصافح أي شخص خوفا من التقاط عدوى فيروس  

 كورونا. 
 متوسط 2 1.01909 3.2581

4 
عالقاتي أشعر بأن فيروس كورونا ساعدني في تصفية 

 االجتماعية
 متوسط 3 1.20798 2.9355

3 
أشعر بالصداع عند تلقى أخبار جديدة عن فيروس 

 كورونا
 متوسط 4 1.13408 2.5806

9 
ً من  عند وفاة أحد أقاربي ال أقدم واجب العزاء خوفا

 التقاط العدوى
 منخفض 5 1.10835 2.3226

5 
امتنع عن الخروج من غرفتي عندما استمع بأن 

 الفيروس يقترب من بلدنا
2.0484 .87285 6 

 منخفض

6 
أشعر بالغثيان عندما يفكر صديق لي بزيارتي في ظل 

 انتشار فيروس كورونا
2.0484 1.04263 7 

 منخفض

7 
أتصنع المرض عندما يطلب مني الذهاب لجلب طلب 

 ضروري لألسرة
1.8548 .76183 8 

 منخفض

8 
من حولي حتى ال أستخدم ألفاظ قاسية عند التواصل مع 

 يفكر أحد في زيارتي
1.6452 .80843 9 

 منخفض

   67340. 2.5412 المتوسط الحسابي الكلي للبعد 

هي بالمرتبة األولى؛  19-يظهر من بيانات الجدول أعاله، أن أبرز مظهر من مظاهر المخاوف االجتماعية نتيجة كوفيد

( 4.17كورونا( وقد حازت على متوسط حسابي بلغ ) )أخاف بشدة على صحتي وصحة أسرتي من هذا وباء فيروس

( وهي ضمن المستوى المرتفع. تالها بالمرتبة الثانية المظهر )ال أصافح أي شخص خوفا من 0.754وانحراف معياري )

 ( وهي ضمن المستوى المتوسط.1.01( وانحراف معياري )3.25التقاط عدوى فيروس كورونا( بمتوسط حسابي )
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 ( يبين مظاهر الوحدة النفسية مرتبة وفقاً لمتوسطها الحسابي3الجدول ) الوحدة النفسية:

 19-( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عن استجابات الطالبات إزاء الوحدة النفسية نتيجة كوفيد3جدول )

 مرتبة تنازلياً 

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقييم المرتبة

 متوسط 1 1.18164 3.2581 أعتقد أن السعادة في االبتعاد عن كل ما يقال عن فيروس 5

 متوسط 2 1.17541 3.1290 ال اشترك في المناقشات حول فيروس كورونا أو أي موضوع آخر 4

 متوسط 3 1.23248 3.0968 ال أهتم  بمعرفة نسب الوفيات أو المتعافين من فيروس كورونا 3

 متوسط 4 1.08829 2.7742 الناس وأجلس في المنزل بعد انتشار فيروس كورونا أصبحت ابتعد عن 1

 متوسط 5 1.07727 2.7581 فيروس كورونا مكافأة لنا حتى نعيش بمعزل عن العالم المريض 7

 منخفض 6 99091. 2.1613 ال أحد يهتم بحياتي أو وفاتي من فيروس كورونا أو غيره 2

6 
في هذا العالم وخاصة  بعد انتشار فيروس لمساعدة CEال أحد يستحق ا

 كورونا.

1.9677 1.06638 
 منخفض 7

 متوسط  65673. 2.7350 المتوسط الحسابي الكلي للبعد 

 

 ( يبين مظاهر االكتئاب والكدر مرتبة وفقاً لمتوسطها الحسابي:4االكتئاب والكدر: الجدول ) (2)

 19-المعيارية عن استجابات الطالبات إزاء االكتئاب والكدر نتيجة كوفيد( يبن المتوسطات الحسابية واالنحرافات 4جدول )

 مرتبة تنازليا

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقييم المرتبة

2 
المعلومات المقدمة عبر وسائل اإلعالم العالمية عن 

 فيروس كورونا كاذبة

3.1290 1.01186 
 متوسط 1

1 
للمذاكرة مرة أخرى في ظل معدالت ليس لدى طاقة 

 انتشار فيروس كورونا

2.8710 1.16149 
 متوسط 2

3 
أتعجب من ممارسة الناس حياتها بشكل طبيعي رغم 

 معدالت الوفيات

2.8226 1.08985 
 متوسط 3

4 
وسائل اإلعالم ال تساهم في نشر الوعي بفيروس 

 كورونا بين المواطنين

2.8065 1.13823 
 متوسط 4

10 
أهتم باألخبار عن انتهاء العالم فلم يكن فيه شيء ال 

 يستحق

2.7581 1.32131 
 متوسط 5

 متوسط 6 97705. 2.3871 أعتقد أن أهدافي في الحياة غير جديرة بالتفعيل. 5

 متوسط 7 1.05513 2.3710 مناعتي النفسية لمواجهة فيروس كورونا ضعيفة. 6

 متوسط 8 1.09836 2.3548 لم يعد هناك شئ يدخل السرور على قلبي 7

9 
ما تعلمته في حياتي ال يفيدني في إنقاذ نفسي من 

 فيروس كورونا

2.1129 .97288 
 منخفض 9

8 
تنتابني فكرة أن أقتل نفسي بدال من قتل بواسطة 

 فيروس كورونا

1.5323 .69183 
 منخفض 10

 متوسط  60131. 2.5145 المتوسط الحسابي الكلي للبعد 

 

 ( يوضح مظاهر الضجر مرتبة وفقاً لمتوسطها الحسابي:5الجدول )الضجر:  (3)

مرتبة  19-( يبن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عن استجابات الطالبات إزاء الضجر نتيجة كوفيد5جدول )

 تنازليا

 

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقييم المرتبة

 مرتفع 1 1.02844 3.8226 تدربنا على كيفية التعامل مع األوبئةثقافة المجتمع ال  3

 متوسط 2 1.11083 3.6613 جميع األمور حولي متشابهة ال جديد في الحياة 8
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 متوسط 3 1.11836 3.4032 يزعجني متابعة أخبار فيروس كورونا في العالم 4

 متوسط 4 98560. 3.0645 ليس لي فلسفة واضحة في الوقت من فيروس كورونا 6

1 
في ظل أزمة كورونا تحول الجميع لحظيرة من 

 اللصوص

3.0323 1.19576 
5 

 متوسط

5 
لألسف، لم يهتم أساتذتنا في كليتنا بتوعيتنا عن كيفية 

 الوقاية من اإلصابة

2.9839 1.18927 
6 

 متوسط

2 
عندما يطلب مني المذاكرة استعداداً لعودة الدراسة 

 يمتلكني الصداع

2.9355 1.29879 
7 

 متوسط

 متوسط 8 1.03758 2.8871 أصبح األشخاص من حولي سيئ الطباع 7

 متوسط  64398. 3.2238 المتوسط الحسابي الكلي للبعد 

 

 

 ( يوضح مظاهر اضطرابات األكل مرتبة وفقاً لمتوسطها الحسابي:6إزاء اضطرابات األكل: الجدول ) (4)

-واالنحرافات المعيارية عن استجابات الطالبات إزاء اضطرابات األكل نتيجة كوفيد( يبن المتوسطات الحسابية 6جدول )

 مرتبة تنازليا 19

 

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقييم المرتبة

5 
أتوقع أن الجميع قد زاد وزنه عما كان عليه من قبل 

 انتشار فيروس كورونا

3.7419 .95314 
 مرتفع 1

2 
استهالكنا للمواد الغذائية ازداد الضعف عما كان قبل 

 انتشار فيروس كورونا

3.2258 1.17452 
 متوسط 2

 متوسط 3 1.22448 3.1129 األكل متعة وعلينا االستمتاع بها قبل نهاية العالم. 8

 متوسط 4 1.01755 2.8065 أشعر براحة نفسية عند تناول األكل بكميات كبيرة 1

 متوسط 5 1.15152 2.6774 الحمية حتى ينتهي الحظرأوجل قرار  4

3 
اشغل نفسي بصنع العديد من األكالت هروباً من سماع 

 أخبار فيروس كورونا

2.5968 1.16116 
 متوسط 6

7 
ليس لدى رغبة في الطعام خاصة بعد سماع أخبار 

 انتشار فيروس كورونا

2.4032 .96204 
 متوسط 7

6 
الطعام خوفاً من عدم  أتناول كميات كبيرة جداً من

 وجود الطعام مرة أخرى

1.9516 .92705 
 منخفض 8

 متوسط  62174. 2.8145 المتوسط الحسابي الكلي للبعد 

 

 

 

 

 

 

 

 :( يوضح مظاهر اضطرابات النوم مرتبة وفقاً لمتوسطها الحسابي7الجدول ) :اضطرابات النوم (5)

 19-المعيارية عن استجابات الطالبات إزاء اضطرابات النوم نتيجة كوفيد( يبن المتوسطات الحسابية واالنحرافات 7جدول )

 مرتبة تنازليا

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقييم المرتبة

 متوسط 1 1.28621 2.9355أخاف أن أغمض عيني حتى ال أسمع أخبار موت من  7
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 أحب

3 
اإلصابة أعاني من األرق بسب خوفي على أسرتي من 

 بفيروس كورونا

2.6290 1.22619 
 متوسط 2

8 
أشعر بإنهاك نتيجة تفكيري طوال اللي بما سمعته عن 

 فيروس كورونا

2.2742 .97396 
 متخفض 3

6 
يسيطر على الرغبة في النوم المستمر هروباً من سماع 

 أخبار كورونا

2.2419 .98254 
 منخفض 4

4 
احتمالية إصابتي نومي متقطع من كثرة تفكيري في 

 بفيروس كورونا

2.1774 1.07483 
 منخفض 5

1 
الهالوس تطاردني ليالً عن مصير من يموت جراء 

 فيروس كورونا

2.0968 1.04702 
 منخفض 6

2 
أجد صعوبة في الدخول بالنوم بعد مشاهدتي ألخبار 

 فيروس كورونا

2.0645 .96897 
 منخفض 7

5 
أكثر من عدد أركز قبل النوم على عدد الوفيات 

 المتعافين من فيروس كورونا

2.0484 .96149 
 منخفض 8

 منخفض  84425. 2.3085 المتوسط الحسابي الكلي للبعد 

 

 ( يوضح أهم مظاهر الوساوس القهرية مرتبة وفقاً لمتوسطها الحسابي:8الجدول ) :الوساوس القهرية (6)

-عن استجابات الطالبات إزاء الوساوس القهرية نتيجة كوفيد( يبن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8جدول )

 مرتبة تنازليا 19

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقييم المرتبة

 متوسط 1 1.06058 3.3065 تنتابني فكرة أن فيروس كورونا لعبة سياسية 3

2 
فكرة استخدام المنصات التعليمية لنقل المحاضرات لن 

 تفيد

3.0968 1.25859 
 متوسط 2

1 
يجب تعقيم المنطقة التي أقيم فيها، أشعر أن الفيروس 

 منتشر في منطقتنا

2.8065 1.03340 
 متوسط 3

5 
عندما يصاب شخص بالفيروس أشعر أنني لم أقم 

 بدوري نحوه إلنقاذه

2.7742 1.02679 
 متوسط 4

7 
اغسل يدي سبعين مرة بالكحول للوقاية من فيروس 

 كورونا

2.4516 .98240 
 متوسط 5

6 
أقوم باالطمئنان على كميات المنظفات في منزلنا 

 عشرات المرات يومياً 

2.2581 .90051 
 منخفض 6

4 
يُسيطر عليا فكرة لماذا نتعلم رغم نسب الوفيات 

 المرتفعة من كورونا

2.2258 .90920 
 منخفض 7

8 
أنزل على السلم مرات وال استطيع استكمال مشواري 

 من العدوىخوفاً 

2.0968 .94928 
 منخفض 8

 منخفض 9 1.00157 1.8548 فيروس كورونا سيقتل الجميع فلماذا نقوم من أماكننا 9

 متوسط  65004. 2.5412 المتوسط الحسابي الكلي للبعد 

 

 

 ثانياً: عرض نتائج السؤال الثاني وتفسيره:
في استجابة الطالبات على طبيعة المشكالت النفسية المترتبة نص السؤال الثاني على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 على جائحة كورونا تعزى لمتغير الكلية؟

لمعرفة الفروق ذات الداللة  Independent T-Testولإلجابة على هذا السؤال استخدمت الباحتتان اختبار العينة المستقلة 

ية المترتبة على جائحة فيروس كورونا حسب متغير الكلية، اإلحصائية في استجابة الطالبات عن طبيعة المشكالت النفس

 ( يبين ذلك:9الجدول )

لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابة     Independent T-Test( يبين اختبار العينة المستقلة 9جدول )

 ر الكليةالطالبات عن طبيعة المشكالت النفسية المترتبة على جائحة كورونا التي تعزى لمتغي
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Independent T-Test   
فرق 

 المتوسطات

درجات 

 الحرية
 قيمة ت قيمة "ف"

الداللة 

 اإلحصائية

الفروق ذات الداللة اإلحصائية في 

استجابة المبحوثات عن طبيعة 

المشكالت النفسية المترتبة على جائحة 

 كورونا التي تعزى لمتغير الكلية

.16782 122 4.111 1.722 0.045 

 العينة الكليةمتغير 
المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 51023. 2.7171 88 آداب

 44561. 2.5493 36 علوم

 

يظهر من نتائج الجدول أعاله أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات الطالبات عن طبيعة المشكالت النفسية 

وقد كانت الداللة تشير إلى أن الفروق اإلحصائية تعزى الستجابات المترتبة على جائحة كورونا التي تعزى لمتغير الكلية، 

( فهي دالة إحصائياً، وكانت قيمة "ف" 0.05( وهي أقل من )0.04طالبات كلية العلوم، إذ بلغت الداللة اإلحصائية )

والتي تحتوي على (لطبيعة التخصصات في العلوم التطبيقية وبرامجها التعليمية 1.72(،وتفسر الباحثات قيمة ف)1.722)

جانب نظري متمثل في كثافة المناهج وصعوبتها، باإلضافة إلى عبئ الجانب التطبيقي لدى طالبات كلية العلوم والذي يحتاج  

 وقت إلنجازه هذه بعض األسباب أدت إلى اختالف استجابات طالبات الكليتين لصالح طالبات كلية العلوم.

 فسيره:ثالثاً: عرض نتائج السؤال الثالث وت

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة الطالبات عن طبيعة المشكالت النفسية المترتبة نص السؤال الثالث على"

 على جائحة كورونا تعزى لمتغير الزواج"؟

فيما إذا كانت  لمعرفة Independent T-Testلإلجابة على هذا السؤال قامت الباحتتان باستخدام اختبار العينة المستقلة 

هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابة الطالبات عن طبيعة المشكالت النفسية المترتبة على جائحة كورونا وفق متغير 

 ( يبين ذلك:10الزواج، والجدول )

 

جابة لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في است Independent T-Test( يبين اختبار العينة المستقلة 10جدول )

 الطالبات عن طبيعة المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورونا والتي تعزى لمتغير الزواج:

Independent T-Test  
فرق 

 المتوسطات

درجات 

 الحرية
 قيمة ت قيمة "ف"

الداللة 

 االحصائية

الفروق ذات الداللة اإلحصائية في 

استجابة المبحوثات عن طبيعة 

المترتبة على جائحة المشكالت النفسية 

 كورونا التي تعزى لمتغير الزواج

-.01508 122 5.621 -0.153 0.019 

 العينة متغير الكلية
المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 40863. 2.6577 36 غير متزوجة

 53032. 2.6728 88 متزوجة

 

 

في استجابات الطالبات عن طبيعة المشكالت النفسية يظهر من نتائج الجدول أعاله أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 

المترتبة على جائحة كورونا التي تعزى لمتغير الزواج وقد كانت الداللة تشير إلى أن الفروق اإلحصائية تعزى الستجابات 

مة "ف" ( فهي دالة إحصائياً، وكانت قي0.05( وهي أقل من )0.01طالبات كلية العلوم، إذ بلغت الداللة اإلحصائية )

بأن هناك فروق ذات داللة  2020(،وباستعراض نتائج هذا التساؤل تبين أنها تتفق مع نتائج دراسة نهلة صالح 5.621)

إحصائية عن طبيعة المشكالت النفسية المترتبة على جائحة كورونا حسب متغير الزواج، ويعزى ذلك في طبيعة تفكير 

والنجاح في مسارها التعليمي الذي يجعلها في صراع نفسي شديد قد يؤثر على الطالبة المتزوجة في المحافظة على أسرتها، 

 سلوك الطالبة الجامعية المتزوجة في التعامل مع الضغوط الحياتية المرتبطة بانتشار  فيروس كورونا المستجد.

 توصيات البحث:
 في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج توصي الباحثتان بما يأتي:

 البرامج التثقيفية واإلرشادية التوعوية في الجانب الصحي تنفذ من خالل التعليم الجامعيإعداد /1

 االهتمام بتقديم الدعم النفسي والمعنوي واالجتماعي للطالب./2

 ضرورة تكوين فريق للدعم النفسي لتقوية المشاعر اإليجابية لدى الطلبة وإن هذه الجائحة سوف يتم التغلب عليها. /3

قيام الجامعات الليبية برفع مستوى الصحة النفسية لدى طالبها وذلك بإنشاء وحدة اإلرشاد والدعم النفسي  ضرورة/4

 بالجامعة.

 ــــــ البحوث والدراسات المقترحة:
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 ــــــ الضغوط النفسية المترتبة على جائحة كورونا لدى طلبة الجامعة.

 ورونا لدى عينة من طلبة الجامعة.ــــــ القلق وعالقته بمستوى الوعي الصحي لفيروس ك

 ـــــــ االضطرابات النفسجسمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد لدى الطالبة الجامعية. 

 

 المراجع:
( الشعور بالوحدة النفسية وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة الزرقاء في 2015أبو شندي، يوسف ) .1

 .4(،العدد13العربية للتربية وعلم النفس، المجلد )األردن، مجلة اتحاد الجامعات 

(، المواقف الحياتية الضاغطة وعالقتها باضطرابات النوم واليقظة لدى طلبة 2006البنا، أنور حمودة، ) .2

جامعة األقصى في محافظة غزة من الجنسين المتزوجين والغير متزوجين، مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة 

 الدراسات اإلنسانية. 

( في المجتمع السعودي، المجلة التربوية، 19(، القلق من جائحة كورونا )كوفيد2020الجهني، علي حسن، ) .3

 .82جامعة سوهاج، كلية التربية، عدد فبراير، المجلد 

( الضجر األكاديمي وعالقته بعادات العقل لدى طلبة جامعة 2019الحميدي، حسن عبد هللا وآخرون ) .4

 .8، المجلد2التربوية المتخصصة، العددالكويت، المجلة الدولية 

(، أثر جائحة كورونا على الصحة النفسية واالجتماعية للطالب 2021خريسات، ابتسام عبد المجيد مفلح ) .5

من وجهة نظر المرشدين التربويين في محافظة الزرقاء، مجلة الجامعة اإلسالمية الدراسات التربوية 

 .5، العدد 29والنفسية، مجلد 

: المشكالت األكاديمية التي تواجه طالب السنة األولى بكليات محافظة عفيف 2016مطلق مقعد، الروقي،  .6

 ، الجزء األول، أكتوبر.170وعالقتها بمستوى األداء األكاديمي لهم، مجلة كلية التربية/جامعة األزهر، العدد 

التربوية في ضوء ، بعض المشكالت النفسية واالجتماعية و2015الشامي، حمدان ممدوح إبراهيم،  .7

، 165، العدد34المتغيرات الديمغرافية لدى طلبة جامعة الملك فيصل، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، مج 

 الجزء الثاني.

(، أحد اضطرابات األكل فقدان الشهية العصبي والسمنة المفرطة، القاهرة، مكتبة 2002شقير، زينب، ) .8

 النهضة المصرية.

( المشكالت النفسية لدى الشباب الجامعي في جامعة عدن، مجلة الشؤون 2016)عبدالرحمن عبدالوهاب  .9

 (.132( مجلد )33االجتماعية، جمعية االجتماعيين في الشارقة، العدد )

(الضجر وعالقته بمعنى الحياة لدى طالب الجامعة "دراسة سيكولوجية 2021عبدالعال، تحية محمد) .10

 .3،المجلد92،العددالضجر"، مجلة كلية التربية جامعة بنها

(المخاوف االجتماعية وعالقتها ببعض متغيرات الشخصية لدى طالبات 2017عطار، إقبال أحمد عبدالغفور) .11

 (.1(،مجلد)4جامعة الملك عبدالعزيز، مجلة العلوم التربوية، العدد)

جامعة  (، عالقة السمات الشخصية بالوسواس القهري لدى طالبات2017عطار، إقبال أحمد عبدالغفور، ) .12

 الملك عبدالعزيز، جدة، مجلة العلوم التربوية العدد الثالث، مج.

(، دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد 2020علي، نهلة صالح، ) .13

، المجلد 108النفسجسمية لدى المرأة العاملة، المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد  واالضطرابات

 .376، ص2020يوليو،  6الثالثون 

(، المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كورونا 2020الفقي، أمال إبراهيم، أبو الفتوح وآخرون ) .14

 .94المستجد، بحث وصفي استكشافي لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة بمصر، المجلة التربوية العدد

(، المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس 2020مال، )الفقي، آمال إبراهيم، أبو الفتوح، محمد ك .15

، )بحث وصفي استكشافي لدى عينة من طالب الجامعة بمصر(، المجلة التربوية، 19كورونا المستجد كوفيد 

 .74العدد 

(، اضطرابات األكل وعالقتها بصورة الجسم، والعادات الغذائية لألم، مجلة 2019القبسي، لمى ماجد، ) .16

 .23، المجلد: 1ء للبحوث والدراسات، العددالبلقا

(، اضطرابات األكل وعالقته بالمناخ األسري لدى المراهقين، مجلة كلية التربية، 2015قنديل، نهلة عادل، ) .17

 .18جامعة بور سعيد، العدد 

بغزة، ( الشعور بالوحدة النفسية لدى طالبات كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى 2011القيق، نمر صبح ) .18

 (.1، العدد )19مجلة الجامعة اإلسالمية "سلسلة الدراسات اإلنسانية"، المجلد

(، قياس اضطرابات النوم لدى طلبة المرحلة اإلعدادية، مجلة كلية التربية 2014كاظم، علي محمود، ) .19

 .224، 15اإلسالمية، جامعة بابل، العدد: 

لدى طالب الجامعة وعالقته ببعض المتغيرات، مجلة ( االكتئاب النفسي 2014كنزة نجية محمد عبدالرحمن ) .20

 كليات التربية، العدد األول.
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(، اضطرابات النوم وعالقتها بالقلق والسمنة لدى طالب جامعة 2012المسماري، أميمة امبارك فضل هللا، ) .21

 بنغازي، رسالة ماجستير منشورة، كلية اآلداب، قسم التربية وعلم النفس، جامعة بنغازي.

( دليل توعوي صحي شامل، COVEID-19، فيروس كورونا المستجد )2020الصحة العالمية،منظمة  .22

 األمنزوا

( الشعور بالوحدة النفسية لدى طالبات كلية التربية للبنات في ضوء 2020نجم، نغم عادل، جبار، وآخرون ) .23

علوم اإلنسانيات الحجر الصحي "دراسة مقارنة بين المتزوجات وغير المتزوجات، مجلة الفنون واألدب و

 ، العراق.57(، المجلد 57العدد )

24.Liu, x & liu j (2020), psychological, state of college students duting covid- 19, epidemic, 

Available AtSstn: Https:// Sstn.com/ Abstract=3552814. 
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 دور المرأة التربوي واالجتماعي في تنشئة األبناء 

 د. فاطمة محمد أبوخشيم        

 جامعة المرقب       ة،اآلداب والعلوم مسالت النفس، كليةقسم التربية وعلم  

 

 مأبو القاسد. سالم مفتاح 

 جامعة المرقب ة،والعلوم مسالت كلية اآلداب، الفلسفة وعلم االجتماعقسم 

 مقدمة

االجتماعية، ويتلقى الدروس األولى في العالقات االجتماعية االنسانية  والمعارف والسلوكياتيولد الطفل خاليا من الخبرات 

من أسرته بشكل عام، ومن والديه بشكل خاص، بما يسهم في تكوين شخصيته المتوازنة، وتشكيل وعيه وإدراكه لذاته 

 عالقات ايجابية متبادلة.ولمحيطه االجتماعي، وربما يكفل له بالتالي التواصل االيجابي مع اآلخرين، والتكيف معهم وفق 

وإذا كانت التربية عملية اجتماعية من حيث طبيعتها وأهدافها ومضمونها، فإن أساليب التربية االجتماعية في 

االسرة تكتسب أهمية كبيرة لتربية االبناء وفق منظومة القيم االجتماعية، بما تتضمنه من معايير وقوانين وأنظمة تحدد 

جتمع، والتي يجب أن تترجمها االسرة أمام األبناء في عالقاتها الداخلية والخارجية، باعتبارها العالقات بين أبناء الم

 المؤسسة االجتماعية األولى التي يولد فيها الطفل، ويعيش فيها مرحلة طويلة ريثما يستطيع االعتماد على نفسه.

المرأة لها حقوق وعليها واجبات، والشك  إن دور المرأة في الحياة يكاد يكون كدور الرجل متناسبا مع طبيعتها،

بأن المرأة تستطيع أن تعمل بجد في الحقول العلمية واالجتماعية والسياسية وتستطيع أن تساهم كالرجل في بناء المجتمع 

نة وتتدخل في الحياة االجتماعية، وتحفظ لنفسها حقوقها المشروعة، هذا  باإلضافة الى وظيفتها االساسية كأم فهي االنسا

التي تقوم بحمل صغيرها بين احشائها قرابة التسعة أشهر، ومن ثم تقوم بتربيته والعناية به، وإنها ال تطمح بجزاء مادي أو 

معنوي لقاء أتعابها، إنها العين الساهرة والمراقبة، تسهر الليالي من أجله، ال من أجل أن يأخذ بيدها في سنوات العجز 

 ة الموت من أجل صغيرها وال تريد له سوى الخير والسعادة والهناء.والمشيب، وتضع حياتها على حاف

المرأة هي أهم منشأ للراحة والمحبة في العائلة وأقوى مصدر لسعاتها، فهي التي تبعث الطمأنينة والسالم والقدرة 

ولية تربية االبناء واالستقالل في نفوس األطفال، ومن خصائص المرأة وتكوينها الجسدي والروحي، استعدادها لتحمل مسؤ

ورعايتهم، ومن الناحية العملية المرأة تعني االم واذا حالت الظروف الطبيعية واالجتماعية دون ذلك، فإنها والشك ستصاب 

باألمراض الجسمية والروحية، إن هدف االمومة من االهداف السامية والتي وضعت على عاتق المرأة، وهي بال منازع 

لصفاء والعناية والمحبة لألبناء، فهي بحنانها وعاطفتها تجعل من بيتها مقر لالستقرار والمحبة مظهر من مظاهر اللطف وا

والتعاون والتكيف ، فهي التي تقوم بتنشئة ابنائها تنشئة صحيحة حسب عادات وقيم ومبادئ مجتمعها، وأنها مسؤولة عن 

والجسمي، خاصة اذا كانت سياستها منسجمة مع  التربية والبناء والتغيير الضروري في هيكل أعضاء االسرة الروحي

 سياسة االب، وإذا ما اعتبرنا التربية أمرا دائما ومستمراً.

يمكننا القول أن الطفل خالل السنوات االولى من عمره يستمد تصرفاته وعاداته من تصرفات وعادات االم، وأن 

شك على شخصيته عندما يكبر، وستبقى في ذهنه وتنمو معه، وفي النهاية أن تأثير  ستؤثر بالهذه التصرفات التي اكتسبها 

 االم سيكون هو الغالب على االطفال وعلى شخصياتهم في المستقبل.

 أوال/ مشكلة الدراسة:

ية تعد االسرة هي الخلية االولى في البناء االجتماعي، حيث يكتسب االنسان معارفه وخبراته وسلوكياته االجتماع 

االولى من الوالدين خصوصا األم، وذلك من خالل ما يتعرض له من مثيرات ايجابية أو سلبية، خالل مراحله النمائية، التي 

تسهم في تكوين مالمح شخصيته الذاتية واالجتماعية، في اطار شخصيته العامة، وهذا يلقي مسؤولية كبيرة على الوالدين 

كأم وصفاتها العامة، وأخالقها، ’ تأثر بمن  يربيه، فمعنى ذلك أن شخصية المرخصوصا االم. فإذا كانت شخصية األم ت

وسلوكياتها وعاداتها، وفهمها لقضايا الحياة، كلها ستترك بصماتها على شخصية الطفل، بل ان مشاكل االم االجتماعية 

 عامله معها. والنفسية وطريقة معالجتها لها أيضا ستؤثر على شخصية الطفل وفهمه للحياة وكيفية ن

على الرغم من هذه االهمية التربوية واالجتماعية للمرأة كأم، فإننا نجد كثيرا من االمهات ال يهتمون إال بتأمين 

متطلبات النمو المادية لألطفال مثل الغذاء واللباس والصحة وااللعاب .... وغيرها أكثر من االهتمام بالجوانب التي يجب أن 

مة المقبلة، فنجد بعض األمهات يسمحون للطفل باللعب مع رفاقه، أو يشاركهم في االعياد، كما تؤهل الطفل للحياة العا

يتيحون له فرص استقبال الزوار والمشاركة في بعض األمور العائلية، وفي المقابل نجد بعض االمهات يمنعون أطفالهم من 

ي شخصيته االجتماعية السوسة القادرة على التفاعل مع المشاركة في هذه النشاطات االجتماعية، فاتاحة لمشاركة للطفل تنم

اآلخرين، بينما يؤدي حرمانه من المشاركة إلى تكوين ذاتية اجتماعية ضيقة زضعيفة، ال تقوى على المواجهة الجماعية، 

حور مشكلة وال تستطيع بالتالي أن تندمج مع المحيط االجتماعي العام، فتفشل في التفاعل والتكيف االيجابي. لذلك تتم

 الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

ما الدور التربوي واالجتماعي للمرأة كأم في التنشئة االجتماعية لألبناء، وماهي أفضل التوجهات واالساليب 

 التربوية التي يمكن أن تستخدمها المرأة كأم لتحقيق ذلك؟

 ثانيا/ أهداف الدراسة:

 واالجتماعي في التنشئة االجتماعية لألبناء. التأكيد على أهمية دور المرأة التربوي .1
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إبراز دور المرأة التربوي واالجتماعي في تنشئة االبناء والتعرف على بعض االساليب التربوية التي  .2

 يمكن أن يساعدها في ذلك الدور

 ثالثا/ أهمية الدراسة:

ناحية يتعلق بمرحلة من مراحل االنسان في تنبع أهمية الدراسة من أهمية المرأة األم في تربية االبناء، فهو من  

حياته الحول له وال قوة، ومن ناحية أخرى يتعلق برعاية االبناء لكي يكون افراد فاعلين وطاقة بناءه في المجتمع، لذلك فإن 

على أساس موضوع تربية االبناء في المجتمع ورعايتهم من أهم الموضوعات التي أوالها علماء التربية واالجتماع اهتماما، 

أن الطفل لبنه في صرح المجتمع الصغير إال وهي االسرة، وهي لينة في المجتمع الكبير وهو االمة. كما ترجع تلك األهمية 

إلى أن هذه المرحلة من أهم المراحل في حياة االنسان وأكثرها خطورة، فهي تتميز عن غيرها بصفات وخصائص 

فعلى الوالدين وخاصة األم بحكم احتكاكها والتصاقها بطفلها أطول فترة ممكنة،  واستعدادات، ألنها أساس للمراحل التالية،

فعليها واجب من اكبر الواجبات التربوية واالجتماعية فعليها تربيته واعداده دينيا وجسميا وعقليا وتدريبه فكريا وعلميا 

 ة الحسنة أم عن طريق التلقين والتعليم.ليكتسب منها العادات الحميدة وتغرس فيه جذور االخالق سواء عن طريق القدو

 رابعا/ المفاهيم والمصطلحات:

مفهوم الدور: مجموعة أنماط وسلوكيات الفرد تمثل المظهر االجتماعي للمكانة، وترتكز على الحقوق والواجبات  .1

الفرد المتعلقة بها، بمعنى آخر يتحدد الدور على أساس متطلبات معينة تنعكس على توقعات االشخاص لسلوك 

 (.1الذي يحتل مكانة ما في أوضاع معينة)

الدور االجتماعي: يشير هذا اللفظ إلى مركب أو مجموعة من أنماط السلوك المتعارف عليها والمصاحبة لمركز  .2

محدد. أي هذا ادنى من نمط سلوكي متوقع ومطلوب من أي انسان يشتغل هذا المركز االجتماعي أو ذاك داخل 

 (.2الجماعة)

ف الدور االجتماعي: بأنه عبارة عن نمط منظم من المعايير فيما يختص بسلوك فرد يقوم بوظيفة معينة في كما يعر

الجماعة، والدور شيء مستقل عن الفرد الذي يقوم بهذا الدور، فالفرد بشر اما الدور فهو يحدد السلوك أو يعبر عن االنفعال 

 (.3ويحدد األقوال)

االنماط السلوكية التي يستخدمها الفرد أو المؤسسة التربوية تجاه موقف ما وفي الدور التربوي: هو مجموعة من  .3

 إطار نسق اجتماعي محدد.

كما يعرف أنه نشاط موجه نحو االخرين لتغيير سلوك اآلخر في اطار من التفاعل الذي يحدث بين طرفي العلمية 

 .4التربوية داخل االسرة

علم وتربية تقوم على التفاعل االجتماعي، وتهدف إلى إكساب الفرد طفال التنشئة االجتماعية: هي عملية تعليم وت .4

ومراهقا وراشدا، فشيخا سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة، تمكن من مسايرة جماعته 

 .5الشخصيةوالتوافق االجتماعي معها، تكسبه الطابع االجتماعي للفرد، وهي عملية ادخال ثقافة المجتمع في بناء 

المرأة: هي الشق الثاني لإلنسان المعمر لهذه األرض، ولفظ )المرأة( في اللغة العربية مشتقة من فعل )مرء(  .5

ومصدرها )المروءة( وتعني )كمال الرجولية( أو اإلنسانية، ومن هنا )المرء( هو اإلنسان والمرأة هي مؤنث 

سن القانونية التي يحددها القانون من سنة الثامنة عشر فما اإلنسان البالغة و)البلوغ( هنا يعني وصول المرأة ال

 (.6فوق سواء كانت متزوجة أو عزباء أو مطلقة أو أرملة)

 

 خامسا/ منهج الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يعمل على وصف الظاهرة من خالل االطالع على الكتب  

 والمراجع واالدبيات العلمية السابقة.

 سادسا/الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات والبحوث التربوية واالجتماعية التي تناولت دور المرأة أو األم التربوي واالجتماعي  

 في تربية وتنشئة أبنائهم وسنعرض بعض الدراسات العربية واالجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة على النحو التالي:

 

 

 

                                                 
 .108، ص:1998سالمي وآخرون: معجم مصطلحات علم النفس، القاهرة، دار الكتاب المصري،عبدالمجيد  )1(
 .283، ص: 2000مدخل اجتماعي وثقافي، بل برنت للطباعة والتصوير، القاهرة،مصر  -( فاروق العادلي وسعد جمعة: االنثروبولوجيا(2

االجتماعي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، مخبر التطبيقات النفسية  جابر نصرالدين ولوكيا الهاشمي: مفاهيم أساسية في علم النفس )3(

 .113،ص:2006والتربوية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

 .300،ض:2006محمود خليل أبودف: دراسات في الفكر االسالمي، غزة،  )4(

 .13لمكتب الجامعي الحديث، ص:اقبال محمد بشير وآخرون: ديناميكية العالقات االسرية، القاهرة، ا )5(

 م. ص:2000( معين خليل عمر، علم االجتماع األسرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان، 6) 
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 ية:أوال/ الدراسات العرب

 7( بعنوان" آثر الرعاية األبوبة للطفل في تكوين شخصيته"1997دراسة عبدهللا ) .1

هدفت الدراسة إلى معرفة دور الوالدين في رعاية الطفل، وأثر هذه الرعاية في قبول الطفل ألسرته أو رفضه لها، طبقت 

واستخدم لجمع المعلومات منهم مقياس خاص ( فرد من االباء واالمهات في مدينة القاهرة، 600الدراسة على عينة قوامها )

 أعده الباحث للرعاية الوالدية للطفل.

واسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة قوية بين الرعاية الوالدية التي تتسم بالدفء والعاطفة، وكفاءة االطفال االجتماعية. 

 لى التفاعل االيجابي مع أفراد أسرته وأقرانه.وكذلك بوجود عالقة موجبة بين المستوى التعليمي للوالدين وقدرة الطفل ع

 8( بعنوان" التنشئة االجتماعية وسمات الشخصية"2002دراسة نعيمة) .2

هدفت الدراسة إلى الكشف عن آثر العالقة بين أساليب التنشئة االجتماعية في االسرة وبعض السمات الشخصية 

( تلميذا وتلميذة في 54االجتماعية، المثابرة، القلق، العدوان( طبقت الدراسة على عينة قوامها) )المشاركةلالبناء 

( سنة. واستخدمت في الدراسة لجمع المعلومات 15-12المرحلة االعدادية باإلسكندرية، تراوحت اعمارهم بين )

مشاركة االجتماعية، العدوان، القلق، والبيانات استبانة لمعرفة أساليب المعاملة الوالدية، ومقياس لكل من )ال

المثابرة( وعالقتها بالمستوى االقتصادي واالجتماعي. واظهرت نتائج الدراسة ودوذ ارتباط ايجابي بين أساليب 

والعدوان( ينما كان االرتباط سلبيا بين هذه االساليب وسمتي)  -التنشئة االجتماعية الوالدية  وسمتي )القلق

والمثابرة( كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق  دالة احصائيا بين ادراك االباء واالمهات  -المشاركة االجتماعية

 والمثابرة(.–اساليب التنشة الوالدية في سمتي ) العدوان 

 9( بعنوان" أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل االجتماعي في رياض االطفال"2003دراسة محرز) .3

( سنوات، 5-4الكشف عن مدى العالقة االرتباطية بين أساليب المعاملة الوادية لالطفال بين)هدفت الدراسة إلى 

وبين درجة نوافقه االجتماعي في رياض االطفال، ومدى تأثير عمر الوالدين ومستواهم االقتصادي والتعليمي، 

 وزعت على عينة قوامها) ( بنداً 70على هذا التوافق، واستخدمت في الدراسة أدتان، االولى "استبانة" تضم )

( بندا، طبقت على عينة من االطفال 50( أبا وأما، وبطاقة مالحظة لسلوك االطفال في الروضة، تضم)265

 ( طفال من الرياض في دمشق.262قوامها)

الي أسفرت النتائج على وجود عالقة ارتباط ايجابية بين أساليب المعاملة الوالدية والمستوى التعليمي المتوسط والع

للوالدين من جهة، ودرجة توافق األطفال االجتماعي والشخصي، في الروضة من جهة أخرى. ووجود فروق بين 

 العالي( حول هذا التوافق. -المتوسط -مستويات دخل االسرة )المتدني

 (10( بعنوان "دور التربية االسرية في بناء منظومة القيم االجتماعية")2006دراسة حسن ) .4

لى رصد واقع التربية االجتماعية في األسرة، ومنظومتها القيمية وأساليب التعامل االجتماعي في هدفت الدراسة إ

( 441االسرة لبناء منظومة هذه القيم. طبقت الدراسة على عينة من األسر السورية في محافظة الالذقية قوامها )

فة من ثالثة أقسام هي)العالقات الزوجية، ( أماً. استخدمت في الدراسة استبانة مؤل233( آباء و)208فردا، منهم )

( بندا، لكل منها أربعة خيارات في 24عالقات الوالدين مع األبناء، عالقات األسرة مع االخرين( وضمت )

االجابة،) ال، نادرا، أحيانا، دائما(. لم تسفر نتائج الدراسة عن وجود فروق بين أفراد العينة بحسب الجنس أو 

االقتصادي لألسرة، فيما يتعلق بأقسام االستبانة الثالثة، باستثناء ظهور فروق بين اآلباء  المستوى التعليمي أو

واالمهات حول ينود) صداقات االبناء، والنظام االسري، وتأمين متطلبات االبناء، وقطع الوعود لهم(، في مقابل 

ي، وترك حرية االختيار لألبناء، االتفاق على األسلوب الديمقراطي، والعدالة بين االبناء، والتعاون االسر

 واالعتماد على الذات.

 (11( بعنوان" اتجاهات تربية الطفل في المملكة العربية السعودية")1980دراسة المطلق) .5

هدفت الدراسة إلى دراسة اتجاهات االمهات السعوديات نحو التنشئة االجتماعية ألطفالهن، وعالقة هذه االتجاهات 

 س الطفل، وتوصلت الدراسة إلى االتي:بكل من تعليم االم، وجن

انتهاج األم ألسلوب التدليل نحو الطفل قد ال يحدده عامل التعليم قد ما تحدده عوامل خاصة بالطفل نفسه  -أ

 ككونه الطقل الوحيد أو األصغر أو األكبر أو جنسه.

سوة أي أن األم عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات األمهات من فئتي المقارنة نحو الق -ب

القاسية في التعامل مع األطفال قد تكون قسوتها راجعة إلى نمط شخصيتها ذات االتجاه نحو القسوة 

                                                 
 .1997عادل محمد عبدهللا: آثر الرعاية االبوية للطفل في تكوين شخصيته، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،  )7(

 .2002طفل ما قبل المدرسة االبتدائية، دار الثقافة العلمية، االسكندرية، محمد محمد نعيمة: النضج االجتماعي ل )8(

جامعة نجاح محرز: أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل االجتماعي في رياض األطفال، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية،  )9(
 دمشق.

دراسة ميدانية في محافظة الالذقية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  –ومة القيم االجتماعية يوسف حسن: دور التربية االسرية في بناء منظ )10(

 .2006التربية، جامعة دمشق، 
 .1980هناء محمد المطلق: اتجاهات تربية الطفل في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، )11(
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بصورة عامة، أو إلى عوامل أخرى كحجم العائلة وكثرة عدد االطفال مما قد يدفع األم إلى االتجاه نحو 

 القسوة.

 )12بية الطفل المسلم وطرق عالجها.)( بعنوان: المؤثرات السلبية في تر1983دراسة الجالل) .6

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المؤسسات التربوية االسالمية في تربية الناشيء وتوجيهه خالل مراحل 

طفولته، وابراز دور المؤسسات السلبية التي تتعرض لها تربية الطفل المسلم خالل تلك المراحل، والتعرف على 

 الطفل وعلى مستقبله عندما يصبح راشدا. خطورة تلك المؤثرات على حاضر

وقد توصلت الدراسة على ضرورة المزاوجة بين الثواب والعقاب واستخدامهما معا في تربية وتوجيه األطفال 

 بالشروط التي حددنها التربية االسالمية.

 ثانيا/الدراسات االجنبية:

األولى، وأثرها في كفاءة الطفل ( بعنوان" عالقة األم في السنوات الست COHN 1990دراسة كوهن) .1

 (13االجتماعية في الروضة.)

هدفت الدراسة إلى كشف العالقة بين كفاءة الطفل االجتماعية تبعا لجنسه، وهل تؤثر عالقة الطفل بأمه في      

 هذه الكفاءة، وهل تؤثر عالقة الوالدين بتكيف الطفل في الروضة والمدرسة.

( من 42( طفال، منهم )89األطفال في مدينة )فرجينيا( االمريكية، وقوامها)حيث أجريت الدراسة على عينة من 

( سنة. كما استخدمت في الدراسة أربع أدوات هي: 44-21( من االناث، وتراوحت أعمارهن بين )47الذكور، و)

لمعلمين مقابالت للوالدين، بطاقة مالحظة للالطفال في الروضة، اختبار قدرات االطفال المعرفية وتقديرات ا

لسلوك األطفال في السنة األولى من المدرسة، وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين جنس الطفل وكفاءته 

االجتماعية في الروضة، كما أظهرت النتائج بوجود عالقة ارتباط قوية بين وجود األم  وارتباطها بالطفل وكفاءته 

ل االجتماعي، حيث ظهر سلوك العدوان والسلبية لدى األسر االجتماعية، وكذلك عالقة بين الوالدين وتوافق الطف

المضطربة في عالقاتها، إضافة إلى أن عالقة األم تختلف بحسب جنسها، وعمرها، وعمل الوالدين، والمستوى 

 االجتماعي واالقتصادي لألسرة.

االجتماعي ألطفال ماقبل التأهيل الوالدي والسلوك  -( بعنوان " االهداف الوالديةChen 1997دراسة شن) .2

 (.14المدرسة")

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين األهداف الوالدية والكفاية االجتماعية الطفال الرياض تبعا الساليب    

( من اآلباء واالمهات في )تايوان(، وممن لهم أطفال في 171المعاملة الوالدية. وشملت الدراسة عينة قوامها )

مت االستبانة في جمع المعلومات ووزعت على االباء واألمهات لمعرفة أهدافهم وأساليب الرياض. واستخد

تعاملهم مع األطفال وبطاقة المالحظة مألها المعلمون عن الكفاية االجتماعية عند األطفال. وأظهرت النتائج أن 

األطفال االجتماعية. وأن هناك  االدارة الوالدية الجيدة التي تتسم بالدفء والضبط، لها تأثير إيجابي في كفاءة

عالقة بين األسلوب السلطوي والسلوك االجتماعي االيجابي عند األطفال، حيث يعتقد المجتمع )التايواني( أن هذا 

 االسلوب يساعد األطفال على التكيف االجتماعي، وينمي لديهم االستقاللية وتحسين االنجاز.

غبات األطفال في عمر ثالث سنوات، من خالل تأثير عالقة األم ( بعنوان:" تآلف رDavid 2003دراسة دافيد) .3

 (15بالطفل")

هدفت الدراسة إلى تحليل واقع األطفال الصغار للتآلف بعد مرحلة األمومة، واستخدمت لهذا الغرض ثالثة      

دراسة أن العالقات اآلمنة، األمومة الحميمة، مواقف األم من الطفل(. وأوضحت نتائج ال :مقاييس نوعية هي

السلوك التشاركي بين األم والطفل في مناسبات معينة، ال يعد مؤشرا على تآلف رغباته تبعا لهذه العالقة بينهما، 

والبد أن يرتبط ذلك باألخالق االجتماعية السائدة، كما أوضحت الدراسة أن ثقافة المجتمع من العوامل االساسية 

 في تحديد طبيعة الوالدين لسلوك الطفل.

 عواملها. -أساليبها -أهدافها -تنشئة االجتماعية: مفهومهاال

تعتبر االسرة المؤسسة االجتماعية االولى في المجتمع، وهي الخلية االولى في البناء االجتماعي، حيث يولد 

 ويعيش فيها الطفل، ويمر من خاللها بعدة مراحل من الوالدة الى الرشد، واستاذا إلى الدور التربوي واالجتماعي

الذي تلعبه االسرة خاصة)االم( تجاه االبناء، فان هذا الدور في تغير مستمر يستحق البحث لمواكبة هذه التطورات 

 والمستجدات التربوية واالجتماعية.

                                                 
 رحمن سعيد جالل: المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم وطرق عالجها، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى.( عائشة عبدال(12

(13) Deborah Cohn, Child Mother Attachment Of Old and Scial Competence at Preschool,, Child Devdop, Vol: 

61 –NO:6,1990. 

(14) Chen, J, Parents goals, Parents Practices and chance Preschoolers. Socially Copetent behaviors in Taiv, 

Doctoral Dissertation- University Of Wisconsin- Madison, 1997. 

(15) David, G, Three Years old cgilres Willingness to Collaborate and the child relationship with mother: 

Measurement, Contexts, Internet,(2003) 
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وتعتبر المرأة التي تمثل نصف المجتمع، هي المرحلة االولى في عالم الطفل الذي يكتسب منها معارفه  

عية االولى داخل االسرة، وذلك من خالل ما يتعرض له من كم كبير من المؤثرات وخبراته وسلوكياته االجتما

 العاطفية والوجدانية واالجتماعية والنفسية التي تسهم بدورها في تكوبن شخصية الطفل االجتماعية والتربوية.

عمل على صوغ  يعد )اميل دوركايم( أول من استخدم مفهوم التنشئة االجتماعية بمعناه التربوي وأول من   

المالمح العلمية لنظرية التنشئة االجتماعية، ويقول في الصدد في تعريف التربية: إن االنسان الذي تريد التربية ان 

تحققه فينا ليس هو االنسان على غرار ما أودعته الطبيعة، بل االنسان على ما يريده المجتمع، فالتربية هي التأثير 

في االجيال التي لم ترشد بعد، وتكمن وظيفتها في ازاحة الجانب البيولوجي في الذي تمارسه االجيال الراشدة 

 (.16نفسية الطفل لصالح نماذج من السلوك االجتماعي المنظم)

وينظر دور كايم على خالف هربرت سبنسر وجون فريدريك هيربارت إلى التربية كشيء اجتماعي،  

رسها أجيال الراشدين. وباختصار فالتربية هي عملية التنشئة ويعرفها بأنها تنشئة اجتماعية للجيل الجديد تما

 (.17االجتماعية للجيل الجديد)

 أهداف التنشئة االجتماعية:      

 :18تهدف عملية التنشئة االجتماعية الى تحقيق مجموعة من االهداف وهي       

 ضبط داخلية للسلوك. تزويد الفرد بالقيم والعادات واالنماط السلوكية واالجتماعية، وغرس عوامل .1

 تمكيت الفرد من القيام بدوره االجتماعي واالندماج في المجتمع والتعاون مع أعضائه. .2

 تزويد الفرد بالمهارات التي تمكنهم من حفظ ونقل التراث الثقافي. .3

 توفير الجو االجتماعي السليم والصالح والالزم لعملية التنشئة االجتماعية. .4

 دى الفرد.غرس االتجاهات والدوافع ل .5

 تعلم االدوار االجتماعية ليحافظ المجتمع على ذاته. .6

 تنمية القدرات العامة للفرد. .7

 أساليب التنشئة االجتماعية:

أكد الكثير من العلماء والباحثين في مجال علم االجتماع والتربية وعلم النفس على أهمية التوافق واالنسجام     

تنشئة االجتماعية السوية، التي تحقق أهداف المجتمع التي تصبوا إليه، فمن حق األسري بين الوالدين في اتمام عملية ال

الطفل أن يعيش في كنف أسرة مستقرة يسودها الوئان واالنسجام والتوافق واأللفة، وأن يعيش مع اخوته ويشتركون في 

بع االستقرار العاطفي والوجداني حياتهم االسرية، فلكل فرد من أفراد االسرة له تأثيره الخاص، وخاصة )األم(، فهي من

 لجميع أفراد االسرة كبيرا وصغيرا، وتأثيرها الكبير في نمو الطفل سواء من الناحية االجتماعية والنفسية والعقلية.

لذا يتم دائما التأكيد على أهمية دور المرأة )كأم( في عملية التنشئة االجتماعية، وأساليب معاملتهم ألبنائهم، ألنها  

حجر الزاوية األهم في بناء شخصيتهم السوية أو المضطربة، التي تؤثر فيهم بالسلب أو االيجاب في سن الرشد.  تعتبر

ويسعى الوالدين من خالل التنشئة االجتماعية إلى تحويل االبناء من كائن عضوي بيولوجي الى كائن اجتماعي، يشارك 

 اعية.في بناء المجتمع ويتكيف معه، وينمو سلوكياتهم االجتم

 مما سبق يتضح أن المعاملة الوالدية يمكن ان نلخصها في اتجاهين:

االتجاه االول: اتجاه سوي يبحث على االستقرار واالطمئنان واالمن والتوازن العاطفي والوجداني والتسامح وتقبل 

 االخر.

واالنانية وحب الذات، وعلى  االتجاه الثاني: اتجاه غير سوي يبحث على الرفض والقسوة والعقاب واالهمال والتبعية

 الرغم من اختالفهما إال أنه تؤكد دور الوادين خاصة األم في تأثيرها على شخصية االبناء.

ومن أفضل التوجهات واألساليب التربوية التي يمكن أن تستخدمها المرأة)كأم(، لتحقيق التوازن النفسي    

المجتمع، وتطبيعهم باألنماط السلوكية المقبولة اجتماعيا واخالقيا واالجتماعي ألفراد االسرة ومن ثم ينعكس على افراد 

 .19وذا قيمة عالية في المجتمع مما يؤدي إلى االندماج والتكيف االجتماعي السوي في المجتمع

أسلوب التقبيل الوالدي: يعنى تقبل األبناء وتوجيههم التوجيه الصحيح من خالل االعتزاز بهم  والرضا  .1

 بأهميتهم ومكانتهم في االسرة، وذلك من خالل الموقف التفاعلي بين األم واالبناء. عليهم واالحساس

كما أن تقبل الطفل كما هو دون تغيير حسب امكانياته وقدراتهم العقلية والجسمية والنفسية، واالستماع إليه 

إلى أن تقبل األم  واالحساس واالستمتاع بالخروج معهم كأصدقاء، وهذا مايؤكده علماء االجتماع والتربية

لطفلها شرط ضروري لتنشئته نشأة اجتماعية سوية وفعالة، والعكس من ذلك ينتج منه طفل عدواني 

 ومضطرب وغير سوي ومضادا للمجتمع.

                                                 
ث ( علي أسعد وطفة: واقع التنشئة االجتماعية واتجاهاتها، دراسات ميدانية عن محافظة القنيطرة السورية، مركز االمارات للدراسات والبحو(16

 . 70، ص: 2001(، 58االستراتيجية، العدد )

 .71المرجع السابق: ص: )17(

التنشئة االجتماعية ودورها في تنمية قيم التربية البيئية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االنسانية أسماء مطوري: مؤسسات  )18(

 .35-34، ص ص: 2015واالجتماعية، قسم الخدمة االجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .47، ص 2015راسة في علم االجتماع التربوي د -حسام الدين فياض: مفهوم التنشئة االجتماعية وأساليب المعاملة الوالدية )19(
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اسلوب المساندة العاطفية والوجدانية: يعتبر اسلوب العاطفة أحد االساليب االسرية القائمة على العالقات  .2

على االندماج والتوافق والنمو، فالطفل المحبوب يشعر باالرتياح والثقة في النفس، العاطفية التي تساعد 

 ويندمج في الحياة وينظر اليها بتفاؤل ويتعامل بواقعية.

أسلوب التعامل الحر: يقصد به البعر عن الرفض والنظام الصارم والقوانين المكبدة بالعقوبات  .3

والتشاؤم المستمر لمستقبلهم، ويجب اتباع اسلوب المناقشة واالستهزاءات التي تطبق على االطفال 

والتشجيع على هواياتهم وميولهم واتباع اسلوب الحوار والمناقشة والسؤال دائما على طموحاتهم 

 واهتماماتهم وما يصبوا اليه ويرغبون في تحقيقه.

يتها حسب قدراته ونموه اتباع اسلوب تنمية مهارات الطفل وتشجيعه: أي البحث عن هوايات الطفل وتنم .4

الجسمي والعقلي بما يتوافق مع بيئته، وتعبئة أوقات فراغه بما يتناسب مع قدراته وعمره، وان يدرك 

 الطفل أنه فريد من نوعه لدى والديه.

 عوامل التنشئة االجتماعية:

خصائص والسمات التي تختلف عوامل تأثير التنشئة االجتماعية من مجتمع إلى آخر، ومن أسرة إلى اخرى، تبعا لل

 :20يتميز بها سواء المجتمع أو االسرة، وتنقسم العوامل الى مجموعتين على النحو التالي

العوامل الداخلية: وتشمل االسرة وطبيعة العالقات األسرية، الوضع االقتصادي واالجتماعي، والمستوى التعليمي  .1

 والثقافي وغيره.

التعليمية، جماعة الرفاق، دور العبادة، ثقافة المجتمع، البيئة المحيطة، العوامل الخارجية: وتشمل المؤسسات  .2

 الوضع االقتصادي واالجتماعي للمجتمع، وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي.

 سابعا/ نتائج الدراسة. 

 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج اهمها ما يلي:

 األبناء إلى التقبل واالحترام والتعلم من اجل نمو شخصيته. توفير الجو النفسي واالجتماعي واشباع حاجات .1

 االهتمام بتقوية العالقة بين االم واالبناء لتنمية الضبط الذاتي والتوجيه الشخصي للسلوك. .2

 االبتعاد عن اساليب التسلط والتهديد وزرع روح االستقرار والطمأنينة في روح األبناء. .3

 اء، وتنمية روح التعاون.بث روح المحبة والتعاون بين االبن .4

االهتمام بشخصية االبناء وخاصة الطفل وتشجيعهم لتكوين شخصيتهم على أسس من االحترام والتعاون  .5

 واالنسجام.

كلما كانت عالقة األبناء مع األم ومبنية على االحترام والثقة والحب والقبول ساعدت على نمو الطفل نمو سويا  .6

 متوازنا.

تدريب الطفل، وهي التي تؤثر في نمو شخصية وخاصة من خالل ما تعود عليه من خالل األم هي المسئولة على  .7

 التكرار والمخالطة.

االم هي مصدر الغذاء والدفء واللعب واالطمئنان واالمتزاج النفسي، وهناك يتكون لدى الطفل ارتباط انفعالي  .8

 قوي وحساس مع أمه.

 ثامنا/ التوصيات:

 الم حول استخدام االساليب التربوية المتوازنة في التعامل مع االبناء.عقد ندوات وورش عمل لتوعية ا .1

 ضرورة التوافق بين الوالدين في رسم خطة النظام االسري واالنسجام في تطبيقها. .2

 تعويذ االبناء على استقبال الضيوف والتحدث معهم واالستماع لهم كلما امكن ذلك. .3

 جع:االمر

االجتماعية ودورها في تنمية قيم التربية البيئية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، أسماء مطوري: مؤسسات التنشئة  .1

 .2015كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، قسم الخدمة االجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 اقبال محمد بشير وآخرون: ديناميكية العالقات االسرية، القاهرة، المكتب الجامعي الحديث. .2

دين ولوكيا الهاشمي: مفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، جابر نصرال .3

 .2006مخبر التطبيقات النفسية والتربوية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

 .2015التربوي دراسة في علم االجتماع  -حسام الدين فياض: مفهوم التنشئة االجتماعية وأساليب المعاملة الوالدية .4

 .1997عادل محمد عبدهللا: آثر الرعاية االبوية للطفل في تكوين شخصيته، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،  .5

 .1998عبدالمجيد سالمي وآخرون: معجم مصطلحات علم النفس، القاهرة، دار الكتاب المصري، .6

 .2002االبتدائية، دار الثقافة العلمية، االسكندرية، محمد محمد نعيمة: النضج االجتماعي لطفل ما قبل المدرسة  .7

 م. 2000معين خليل عمر، علم االجتماع األسرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان،  .8

نجاح محرز: أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل االجتماعي في رياض األطفال، رسالة دكتوراة غير  .9

 معة دمشق.منشورة، كلية التربية، جا

                                                 
 .13-12المرجع السابق: ص: )20(
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هناء محمد المطلق: اتجاهات تربية الطفل في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، دار العلوم للطباعة والنشر،  .10

 .1980الرياض،

دراسة ميدانية في محافظة الالذقية، رسالة  –يوسف حسن: دور التربية االسرية في بناء منظومة القيم االجتماعية  .11

 .2006كلية التربية، جامعة دمشق، ماجستير غير منشورة، 

عائشة عبدالرحمن سعيد جالل: المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم وطرق عالجها، رسالة ماجستير، كلية  .12

 التربية، جامعة أم القرى.
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 التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في قطاع التعليم

Economic empowerment of women working in the education sector 

 أ. نجاة مسعود خميس 

 جامعة صبراتة، صرمان / ليبياقسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 

Najat Masoud Khamis 

Department of Political Science, Faculty of Economics and Political Science, Sabratha 

University, Surman/ Libya 

 الملخص:

المبذولة واالنجازات التي تعتبر قضية تمكين المرأة العاملة من الحصول على حقوقها من اهم القضايا  ،فبالرغم من الجهود 

تحققت للمرأة في عدة مجاالت اقتصادية واجتماعية، وهى الجهود التي تسعى لتمكين المرأة من المشاركة في األنشطة 

االجتماعية  واالقتصادية والسياسية ، إال ان هناك العديد من المعوقات التي تحول دون وصول المرأة إلى درجات عالية من 

الدراسة الراهنة إلى تحديد العالقة بين التخطيط لتمكين المرأة العاملة والحصول على حقوقها االجتماعية  التمكين ، هدفت

( موظفات  مفردة، 5واالقتصادية ،طبقت الدراسة على المرأة العاملة بمكتب تعليم صرمان اجراء حصر شامل لعدد)

االجتماعية جاءت بدرجة متوسطة ، أما التمكين للحصول وتوصلت نتائجها إلى أن تمكين المرأة من الحصول على حقوقها 

 على حقوقها االقتصادية جاءت بدرجة ضعيفة   ،ويعزي ذلك الى القول بأنها ال يمكنها الفهم والدراية باالقتصاد .

 المرأة العاملة، التمكين االقتصادي، قطاع التعليم. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The issue of empowering working women to obtain their rights is one of the most important 

issues. Despite the efforts made and the achievements that have been made for women in 

several economic and social fields, which are efforts that seek to enable women to participate 

in social, economic and political activities, there are many obstacles that prevent women from 

reaching their rights. Women to high degrees of empowerment, the current study aimed to 

determine the relationship between planning to empower working women and obtaining their 

social and economic rights. The study applied to working women in the Surman Education 

Office a comprehensive inventory of (5) single female employees, and its results concluded 

that empowering women to obtain Her social rights came to a medium degree, while the 

empowerment to obtain her economic rights came to a weak degree, and this is attributed to 

the saying that she cannot understand and be familiar with the economy. 

Keywords: Working women, Economic empowerment, Education sector. 

 المقدمة 

تعتبر أهم أسباب تقدم المجتمعات هو مدى استثمار ما لديها من طاقات من أجل الوصول نحو مجتمع أفضل ، والطاقة أنواع 

 أثمنها الطاقة البشرية وهى أكثرها تكامالً ألنها تشمل جوانب العطاء كلها ، المادية والبدنية والعاطفية والذهنية والفكرية هذه

الخماسية ال تتوفر إال في اإلنسان ولعل أهم عملية إنمائية تقوم بها أي دولة هي تنمية مواردها البشرية ولقد شهد هذا العصر 

تزايداً في أعداد المنظمات غير الحكومية بأشكالها المختلفة لتطوير عمليات التنمية ، وقد كان لظهور المنظمات غير 

ظيمات هامة على توقعات الكثير لتطوير وتمكين الفئات والجماعات المهمشة في الحكومية على المسرح العالم بتن

المجتمعات وخصوصاً في دول العالم الثالث .لذلك ترنوا التنمية البشرية بصفة عامة إلى مجتمع يتشكل من مجموعات ذات 

بأبعاده المختلفة أي األمن الجسدي ، طاقات متنوعة يسهم كل منها بقدر استطاعته في االستقرار االجتماعي وشعوره باألمن 

األمن االقتصادي ، األمن االجتماعي  ،و األمن النفسي ،والمقصود بذلك هو تمكين جميع أفراد المجتمع الرجال والنساء معاً 

 (1، وتوسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقصى درجة ، وتوظيف تلك القدرات أفضل توظيف ممكن .)

بالمرأة وتمكينها كأحد األولويات على جدول أعمال الدول العالم في نهاية القرن العشرين لقد وضعت قضية النهوض 

استعداداً الستقبال القرن الحادي والعشرين ، وواجهت الحكومات والمؤسسات غير الحكومية تحديات كثيرة مشتركة ، فال 

ً كامالً وفاعالً أساس ً في التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية يزال هناك الكثير من الجهود لجعل المرأة شريكا يا

ً في التنمية البشرية المستدامة كمنتجة ومستفيدة ،وتحسين وضعها فى المجتمع الذى يعانى من  واعتبارها عامالً أساسيا
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في اآلونة أزمات متنوعة ومتعددة تمس مختلف نواحي الحياة االجتماعية  واالقتصادية والسياسية .و حظيت قضايا المرأة 

األخيرة باهتمام على المستوى العالمي والمحلى، فمن المؤكد أن حقوق المرأة تحتل موقعا بارزا على خارطة الفكر والثقافة 

، وأن هناك جهدا واهتماما وسعيا سياسيا لتمكين المرأة ليس فقط باعتبارها شريكا مساويا ولكن باعتبار أن العبء األكبر 

يقع على عاتقها، فنجاح برامج التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداده من التنمية المجتمعية 

وطبيعة تأهيله ، باإلضافة إلي أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في صورته العامة لتحقيق التمكين الكامل 

بير من التمتع بحالة األمن بأبعاده المختلفة، هذا الحرمان والشامل للمرأة والمشكلة تكمن هنا في أن المرأة محرومة إلى حد ك

تعانيه بصورة مختلفة خالل مراحل حياتها منذ الوالدة وحتى الشيخوخة ، وقد يستخدم التشريع للحد من االختيارات المتاحة 

( ان ما تالقيه  ١٧٨ ، ص ٢٠٠٢للمرأة أو طريقة توزيع الموارد المجتمعية .)حسب ما جاء في تقرير التنمية البشرية ، 

المرأة هو إضعاف وليس مجرد ضعف ناتج عن فعل آليات قصدية أو عمليات مجتمعية مستقرة في مجتمعات تسيطر عليها 

أساساً الرجال ، وفى سياق مجتمعي ، ثقافي ، مؤسسي ، يعيد خلق ضعف النساء وتخلف المجتمع .وطبيعي أنه ال يمكن أن 

ية مضعف، برغم ما يتوفر اآلن من تأكيد البحوث العلمية على أن النساء لهن قدرات خاصة  تقوم تنمية بشرية ونصف البشر

عقلية  عاطفية وجسدية  يتفوقن بها على الرجال في مجاالت الحياة االقتصادية ، االجتماعية بل والسياسية األمر الذى يحرم 

ية المرأة يعتبر عنصراً جوهرياً ، حيث أن دور المرأة ( وعلى ذلك فإن تنم2المجتمعات المضعفة للمرأة من مزايا ضخمة .)

في أي مجتمع يعد أحد المقاييس التي تعبر عن نمو هذا المجتمع وتطوره ، فالمرأة قد تقوم بدور في مجاالت الحياة 

، فضالً عن القيام  االجتماعية و االقتصادية يفوق ما قد يقوم به الرجل هذا باإلضافة إلى ما تقوم به في رعاية وتربية األبناء

 بواجباتها الزوجية ، ويزداد عطاء المرأة بصفة خاصة في حالة غياب زوجها سواء كانت أرملة أو مهجورة أو مطلقة .

وهذه المرأة التي تعول تعاني من أعباء مزدوجة، أوالً إنها امرأة تقوم بدورين معاً دور األم ودور األب ، وثانيا ألنها تعانى  

واة بينها وبين الرجل في التعليم والتدريب واألجور واألمان والكرامة  ويعتبر مدخل تمكين المرأة من من عدم المسا

المداخل المستخدمة من قبل الدول إلدماج المرأة في التنمية وهو مدخل حديث مصاغ من نساء دول العالم الثالث ، يهدف 

لثقافة والتعليم والعمل والتوظيف ، والقضاء على كل أنواع إلى تمكين المرأة من خالل االعتماد على النفس عن طريق ا

تبعية المرأة واستكانتها اجتماعياً ، واقتصادياً ، وسياسياً ، ولذلك يعتبر من أهم المناهج التي يجب اتباعها واألكثر تداوالً في 

 الوقت الحاضر. 

 مشكلة الدراسة

الحصاءات الصادرة عن تقارير التنمية إلى حقيقة تأخر أوضاع تمكين تشير نتائج الدراسات السابقة وكذلك تشير األرقام وا

 المرأة في المجتمع خاصة في جانبية االجتماعي واالقتصادي.

ضعف مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية وضعف الموقف التنافسي في سوق العمل وانخفاض انتاجيتها بشكل عام.،  -

جنسين عند التعيين في وظائفه، خاصة في حالة الوظائف العليا، وبناء على ما سبق ميل القطاع الخاص إلى التمييز بين ال

وفى ظل هذا االخفاق الواضح في مؤشرات تمكين المرأة في المجتمع، أصبح هناك تساؤل يطرح نفسه ما هي الحقوق 

 ة.االقتصادية المرتبطة بالحقوق االجتماعية للمرأة وهو ما تطرحه إشكالية الدراسة الراهن

 أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من انه يعتبر موضوع تمكين المرأة من القضايا االجتماعية المعاصرة نظراً لتعاظم الدور الذي يمكن أن 

تلعبه المرأة في عملية التنمية والذي يستلزم ضرورة توجيه االهتمام والبحث في الموارد نحو رفع وزيادة قوة المرأة 

شاركتها بفاعلية في عملية التنمية. وندرة الدراسات التي تناولت قضية تمكين المرأة بصفة عامة ومكانتها لزيادة م

والدراسات التي تناولت العالقة بين المنظمات االجتماعية ودورها في تمكين المرأة. تركز الدراسة الراهنة على موضوع 

روف ومتغيرات معقدة يمر بها المجتمع، وكون عملية هام وحقيقي وهو تمكين المرأة اجتماعياً، واقتصادياً، في ظل ظ

التمكين جزء جوهري وأساسي فى تنمية المجتمع، وتعمل على تعزيز مشاركة المرأة فى جهود التنمية المستدامة مطلب 

 الجميع.

حوصل على حقوقها : أهداف الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين التخطيط وتمكين المرأة العاملة من الثانيا  

االجتماعية. وحقوقها االقتصادية ومعرفة معوقات التخطيط لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها والوصول إلى 

 مجموعة من المقترحات التي تساعد في حصول المرأة على حقوقها في المجتمع. 

 -ثالثا : فروض الدراسة: تتحدد فروض الدراسة الراهنة فى الفرضين التاليين:

 توجد عالقة دالة احصائيا بين التخطيط وتمكين المرأة من الحصول على حقوقها- 1

 االجتماعية.

 توجد عالقة دالة احصائيا بين التخطيط وتمكين المرأة من الحصول على حقوقها االقتصادية.- 2
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 منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في وصف ودراسة وتحليل ظاهرة تمكين المرأة اقتصاديا و ارتباطه 

 بالتمكين االجتماعي لدى المرأة العاملة. 

 الفصل االول

 اإلطار النظري ومفاهيم الدراسة  

ابير الالزمة لمواجهة هذا المستقبل بخطوات "يقصد بالتخطيط: التنبؤ بالمستقبل وإعداد التدPlanningمفهوم التخطيط :"- 1

منظمة لتحقيق أغراض وأهداف محددة، وهو اإلطار المادي لآلمال والتطلعات في المستقبل، ويقوم علي التنبؤ بالمستقبل 

ن واإلعداد له ،والتخطيط هو: " الوظيفة اإلدارية التي تتضمن اختيار األهداف والسياسيات واإلجراءات والبرامج من بي

بدائل متعددة، والتي تتبلور في صورة اتخاذ قرار يؤثر علي حياة المنظمة في المستقبل . ويعرف كذلك على أنه " مجموعة 

اجراءات علمية منظمة لتحقيق أنماط تقديرية مسبقة للبناء االجتماعي واالقتصادي للمجتمع إلدارة التغيير االجتماعي 

على تكليف بعض األفراد والمنظمات بجمع الحقائق، ثم رسم المناهج البديلة  بطريقة عقالنية، وهذه اإلجراءات تشتمل

دراسة الموقف وجمع - 1أن التخطيط يتضمن العمليات التالية: ”. للعمل، ووضع توصيات لمن يملكون السلطة لتطبيقها 

 المعلومات المتعلقة بالحقائق االجتماعية.

 ادل للخدمات.تحديد األهداف، وفى مقدمتها التوزيع الع- 2

 ترتيب األولويات واختيار البدائل المتاحة.- 3

 وضع الخطة، بحيث تستخدم االمكانات المتاحة بما يحقق األهداف.- 4

 تنفيذ الخطة، من خالل اإلجراءات التي تؤدى إلى وصول الخدمات للمواطنين.- 5

 المتابعة، أي متابعة التنفيذ وفقاً للخطة الموضوعة.- 6

 ليقاس مدى تحقيق األهداف وتصحيح أي انحراف عن المسار.التقويم، - 7

 اإلعالم، بهدف كسب الثقة والتأييد من الدولة ومن المواطنين. - 8

بصفة عامة: يتضمن مفهوم التمكين قدراً من األهمية باعتباره عنصراً  "التمكين Empowermentمفهوم التمكين: "

عملية التمكين تعنى بصورة خاصة العمل االجتماعي فى الجماعات المقهورة، أو حيوياً ال يمكن تجاهله فى عملية التنمية، ف

 المضطهدة لتخطى أو مواجهة والتغلب على العقبات وأوجه التمايز التي تقلل من أوضاعهم أو سلب حقوقهم. 

إلى القدرة على  Powerوقد أشار " تقرير التنمية البشرية " إلى التمكين على أنه " منح القوم " ويشير مصطلح القوة 

التأثير والسيطرة على مستوى التعامل بين األفراد وبعضهم. وهناك من يري أن التمكين هو " عملية مساعدة األفراد 

والجماعات المجتمعية التي ليس لها مقدرة على المشاركة في صناعة القرارات الرسمية أو غير الرسمية، وذلك من خالل 

بالفعل أو التي يمكن ايجادها للحصول على الفرص المتاحة لهم وذلك يتم بعد أن يكونوا على وعي تدعيم القدرات التي لديهم 

واهتمام وإدراك وفهم أنفسهم ن والتمكين كعملية هدفها تحويل الناس الذين تنقصهم القوة لكي يحصلوا على تأثير مباشر 

تمكين المرأة على Oxtail & Badenد عرف بادين وأكسل، على حياتهم وبيئاتهم االجتماعية . أما مفهوم تمكين المرأة: فق

أنه " العملية التي من خاللها تدرك النساء على المستوي الفردي أو الجماعي بآلية وكيفية عمل عالقات القوة التي يتحقق من 

 خاللها لهن الثقة بالنفس والقوة لتحدي المساواة النوعية " 

ين المرأة على أنه " قدرة المرأة أو مجموعة النساء على مقاومة التحكم المفروض تمك Muller) 1998بينما يعرف مولر ) 

على سلوكهن، وانكار حقوقهن، والحصول على المصادر االجتماعية والمادية والتي تشتق منها القوة، إال أن مصادر القوة 

 تعوقها عناصر ثقافية جامدة 

تمكين المرأة على أنه " توفير أكبر فرص للمرأة للحصول على  UNIFEMوعرف صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  

الموارد والتحكم في المجتمع، أي أن التمكين هو مشاركة المرأة مشاركة حقيقية في صنع القرارات والسياسات المتعلقة 

نها من تقوية قدراتها بحياتها بينما عرفته قنديل على أنه " القضاء على كل مظاهر التمييز ضد المرأة من خالل آليات تمك

واالعتماد على الذات"، وهنا يسعى التمكين إلى تمليك النساء لعناصر القوة االقتصادية واالجتماعية والسياسية لتمكينهم من 

 التأثير في العملية التنموية .

ً للدراسة الراهنة على أنه: مساعدة المرأة من الحصول على حقوق ها االجتماعية وتعرف الباحثة تمكين المرأة وفقا

 واالقتصادية وحصول المرأة العاملة على حقوقها عامة.

حددت األمم المتحدة التمكين كمدخل لتحسين أوضاع المرأة في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر نيروبي للمرأة عام  

مدخل التمكين إلى تحقيق العدالة م وقد القى ذلك قبوالً واسعا خاصة بين الحركات النسائية في العالم الثالث. ويسعى  ١٩٨٥
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االجتماعية والمساواة حسب النوع)الرجال والنساء( انطالقا من افتراض اساسي وهو أن النساء في العالم الثالث يرغبن 

 فالمشاركة في التنمية على نحو نساء العالم المتقدم التي ال يملكن تحديد وتأثير في نوعية المجتمع الالئي ترغبن فيه ومناسباً 

لهن وإن مدخل التمكين يسعي إلى تلبية حاجات النوع االستراتيجية مثله مثل مدخل العدالة، لكن وسائل تحقيق تلك الحاجات 

تختلف بشكل جوهري بين المدخلين حيث سعي مدخل العدالة إلى احداث تغييرات في القانون وأنظمة حقوق التملك وغيرها 

عى إلى تحقيق ذلك من خالل المواجهة غير المباشرة عن طريق تلبية حاجات بشكل مباشر في حين أن مدخل التمكين يس

النوع العملية كأسس يتم عليه بناء أساس دعم آمن وكوسائل يمكن من خاللها أن تصل إلى الحاجات االستراتيجية للنوع 

 البشري .

 الفصل الثاني 

 تمكين المرأة األهداف والمبادئ واالبعاد 

 ( مجموعة من األهداف الخاصة بتمكين المرأة أهمها:1994مية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية )حددت الوثيقة الختا 

 تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وإتاحة الفرصة للمرأة لتحقيق إمكاناتها.- 1

التعليمية واألنشطة تعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية من خالل اندماجها الكامل في األنشطة السكانية، الصحية، - 2

المدرة للدخل سواء كشريك نشيط وكمستفيد. وايجاد سياق تنموي مواتياً للمشاركة والتفاعل باالستناد إلى تطوير المهارات 

و القدرات والثقة بالنفس وفرص التطور المعرفي تغيير العالقات النوعية االجتماعية في اتجاه مزيد من التوازن واالستقرار 

قات المهنية في اتجاه االنحياز للخبرة والكفاءة وليس النوع وتغيير العالقات النوعية بمصادر الثورة االقتصادية وتغيير العال

 كمصادر للتمكين في مجاالت أخرى.

وجعل التنمية أكثر تفاعلية ومشاركة بين الرجال والنساء أي تنمية اجتماعية تهدف إلى تمكين النساء والفقراء من امتالك 

القوة االقتصادية واالجتماعية وتمكنهم من االعتماد على الذات في تحسين أوضاعهم المعيشية والمادية على نحو عناصر 

 متواصل والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس مختلف جوانب حياتهم.

  مبادئ تمكين للمرأة:

 يعتمد مدخل تمكين المرأة على عدة مبادئ اساسية هي:

مبدأ المشاركة من أهم مبادئ التمكين حيث أنه يبنى أساس عملية المشاركة من جهة المرأة  المشاركة: حيث يعد- 1

 واإلحساس بمشكالتها والمشاركة في حلها بناء على قدراتها واستثمار مواردها.

 االعتماد على الذات: يسعى مدخل التمكين إلى العمل على تنمية قدرات المرأة الشخصية لكي تتمكن من مواجهة- 2

 مشكالتها بنفسها وبأقل اإلمكانيات المتاحة لها.

العدالة المجتمعية: حيث يسعى مدخل التمكين إلى إحداث و تحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، والعمل على - 3

مع من الدفاع عن األفراد المحرومين والضعفاء ويتم ذلك بأسلوب موضوعي بعيداً عن الحيز الشخصي. والبدء مع المجت

 حيث هو: حيث يتعامل التمكين مع المرأة من حيث هي .

ثم محاولة مساعدتها على تنمية قدراتها والتعامل معها حسب مواردها المتاحة فقط ثم محاولة تنميتها وإيجاد مصادر أخرى 

عتبر النساء مشاركات بصورة لتدعيمها، ومن أبعاد تمكين للمرأة يعتبر التمكين عملية متعددة األبعاد وبدون تلك األبعاد ال ت

 عادلة في عملية التنمية وتتمثل تلك األبعاد وفقاً للدراسة الى عديد االبعاد . 

 ويتضمن هذا البعد فهم طبيعة العوامل والظروف المسببة لتبعية النساء سواء البعد المعرفي:

نية البعد السياسي: ينطلق هذا البعد من فى الحياة ويركز هذا البعد على إمكا Microأو المستوي  Macroعلى المستوى 

فكرة إمكانات النساء في التحليل والتنظيم والحراك نحو التغيير االجتماعي، ويفترض هذا البعد أن مشاركة النساء في الفعل 

ي االجتماعي سوف يزيد من الوعي الثقافي بين الرجال وبقية النساء األمر الذى يؤدى إلى إحداث تغييرات على المستو

االجتماعي .والبعد االقتصادي: ذلك البعد يتضمن إمكانية مشاركة النساء في األنشطة المولدة للدخل تلك التي من خاللها 

يستطعن أن يحصلن على دخول مستقلة، ويري هذا البعد أن السبب الحقيقي لتبعية النساء إنما يرجع إلى االعتماد المادي، 

على المصادر اإلنتاجية والتحكم فيها. والبعد الصحي: يتضمن هذا البعد مساعد لذلك يدعوا إلى ضرورة حصول النساء 

المرأة في الحصول على الخدمات الصحية التي تتفق مع ظروفها كامرأة وظروفها األسرية كربة منزلة وفى نفس الوقت 

يق خدمات التأمين كعاملة وذلك من خالل حصولها على التأمين الصحي، وتمكينها من رعاية صحة أسرتها عن طر

الصحي، كذلك الحصول على الوقت كافي لرعاية أطفالها والبعد االجتماعي: يتضمن هذا البعد امتالك المرأة للمعرفة 

والمهارات والقدرات والتي تساهم في تعليمها بشكل كبير ومن ثم تحقيق مشاركتها بشكل إيجابي في المجتمع مع األخذ في 

م والعادات والتقاليد والنظرة االجتماعية الخاطئة للمرأة والقضاء على مظاهر التمييز ضد المرأة االعتبار أهمية تغيير القي

وعدم المساواة مع الرجل والبعد الوظيفي: يتضمن هذا البعد أن النساء يستطعن الفعل على المستوى الوظيفي وتحسين 
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عمل وايجاد فرص المساواة مع الرجل في الحصول على واقعهن الوظيفي ومن ثم يهتم هذا البعد بتحسين وضع المرأة في ال

 الوظائف وتقلد المناصب في اإلدارة العليا.

 النتائج العامة للدراسة 

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من واقع التطبيق العملي ومن وجهة نظر المرأة العاملة ويمكن توضيح هذه  

 حو التالي:النتائج في ضوء أهداف الدراسة وذلك على الن

بالنسبة للهدف األول المتعلق بتحديد العالقة بين التخطيط وتمكين المرأة من الحصول على حقوقها االجتماعية: جاءت  -

العالقة قوية في مؤشرين أثنين هما: أتمكن من التوفيق بين العمل وحاجات األسرة ، اكتسبت مكانة اجتماعية بسبب عملي ، 

متوسطة أو ضعيفة في باقي المؤشرات األمر الذى يدل على أن تمكين المرأة العاملة من  بينما جاءت العالقة ما بين

 الحصول على  حقوقها االجتماعية يأتي بدرجة متوسطة .

بالنسبة للهدف الثاني المتعلق بتحديد العالقة بين التخطيط وتمكين المرأة من الحصول على حقوقها االقتصادية: جاءت  -

في مؤشرين فقط لهذا البعد وهما :بينما جاءت باقي المؤشرات بدرجة ضعيفة مما يدل على ضعف تمكين العالقة متوسطة 

 المرأة العاملة من الحصول على حقوقها االقتصادية.

بالنسبة للهدف الثالث المتعلق بتحديد المعوقات التي تواجه تمكين المرأة من الحصول على حقوقها تمثلت أهم تلك  -

أن األماكن المتاحة أمام المرأة العاملة في الجامعات محدودة، الشعور بالعنصرية من معاملة الزمالء الرجال المعوقات في 

في العمل، العادات والتقاليد مقيدة لحرية المرأة الشخصية، األعباء المالية تمنع المرأة من مباشرة حقوقها في المجتمع، 

 حقوقها.المجتمع يساعد في منع المرأة من الحصول على 

بالنسبة للهدف الرابع المتعلق بالوصول إلى مقترحات تساعد في تمكين المرأة من حقوقها: تمثلت أهم تلك المقترحات في :  -

اتاحة الفرصة كاملة لتمكين المرأة سياسيا ، نشر الوعي األسري بأهمية دور المرأة ، االهتمام بالوعي بالمؤسسة بأهمية 

ة الجامعات لتصل إلى المرأة في المناطق التي يمنعها العادات زيادة الفرص التعليمية للمرأة دور المرأة التنموي وزياد

العاملة بحيث تصبح قادرة على استكمال مسيرتها التعليمية ، والحرص على التنشئة االجتماعية الصحيحة التي تمكن المرأة 

رأة من حقوقها أهم معوقات التخطيط لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها في المجتمع .معوقات التخطيط لتمكين الم

األماكن المتاحة في  -العاملة التعليم من الحصول على حقوقها كانت بالتتريب من وجهة نظر السيدات العامالت كما يلى :

ر الجامعات محدودة ، المجتمعي منعني من الحصول على حقوقي ، العادات والتقاليد مقيدة لحريتي الشخصية ، اشع

بعنصرية من معاملة الزمالء الرجال في العمل ، مما يوضح ضرورة االهتمام بتمكين المرأة العاملة من الحصول على 

 حقوقها لمختلفة . 

 التوصيات 

تتمثل التوصيات في نشر الوعي األسري بأهمية دور المرأة االهتمام بالوعي بالمؤسسة بأهمية دور المرأة التنموي الحرص 

 تمكن المرأة من الحصول على حقوقها واتاحة الفرصة لتمكين المرأة على التنشئة 

 وتمكن المرأة العاملة من الحصول على حقوقها كانت بالترتيب من وجهة نظر المرأة العاملة :

 اتاحة الفرصة كاملة لتمكين المرأة سياسيا.- 1

 نشر الوعي األسري بأهمية دور المرأة.- 2

 ة بأهمية دور المرأة التنموي.االهتمام بالوعي بالمؤسس- 3

 دخول الجامعات باختيار قدرات.--4

 الحرص على التنشئة تمكن المرأة من الحصول على حقوقها.- 5

 زيادة الفرص التعليمية للمرأة.- 6

 التوسع في الهيئات التي تمكن المرأة من الحصول على حقوقها.- 7

 زيادة مخصصات مالية للمرأة تشبع احتياجاتها.- 8

 تغيير النظرة الدونية للمرأة في األسرة.--9

 قائمة المراجع 

(بعض الصعوبات التي تحول دون تمكين المرأة من المساهمة الفعالة في عملية التنمية في  2015رانيا معمر العباني، )  /1

تماعية واإلنسانية دراسة من وجهة نظر أساتذة العلوم االج –المجتمع الليبي ودور الخدمة االجتماعية في الحد منها 

 بالجامعات الليبية " جامعة طرابلس نموذجاً " ، رسالة دكتوراه ، جامعة طرابلس ،ليبيا .
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(اسهامات الجمعيات األهلية العاملة فى مجال رعاية المرأة لتمكينها من القيام بدورها 2002نيفين عبدالمنعم إبراهيم، ) /2

جمعيات رعاية المرأة بالمنطقة الشمالية. بمحافظة القاهرة ، رسالة ماجستير  دراسة مطبقة على –فى تنمية المجتمع المحلي 

 123، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان ،ص

دراسة حالة لعينة من المستفيدات  –(إعادة الهيكلة الرأسمالية : تمكين أم تهميش للمرأة المصرية 1999حلمي اجالل  ) /3

، العولمة وقضايا المرأة والعمل ، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية ، كلية  من الصندوق االجتماعي للتنمية

 125اآلداب ، جامعة القاهرة ،ص

(، التعليم وتمكين المرأة المعيلة ، دراسة حالة على مشروع األسر المنتجة ، رسالة دكتوراه 2003، جاسم على حسين ،)/4

 .14العليا للتربية ، جامعة القاهرة  صالفلسفة في التربية ، كلية الدراسات 

مع إشارة للمجتمع المدني العربي ، بيروت ،مركز دراسات  –(، المجتمع المدني دراسة نقدية  2017عزمي بشارة ،)/5

 28الوحدة العربية . ص

 2004تقرير التنمية البشرية معهد التخطيط القومي ، القاهرة . /6

رسالة 32دراسة اجتماعية بمدينة القاهرة  .ص –المرأة ودورها في عملية التنمية ( تمكين 2004نشوي توفيق أحمد ،) /7

 ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس ، القاهرة .

حليم ، نادية )المرأة المصرية والتحديات المجتمعية ، القاهرة ، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ، صندوق  /8

 .UNFاألمم المتحدة 
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 الملخص:

القيادات النسائية في الجامعات الليبية تواجه العديد من التحديات سواء أكانت مجتمعية أو تنافسية أو تعليمية والتي 

تعرقل عملهن، ومن هنا يهدف البحث إلى التعرف على اإلجراءات التي يمكن اقتراحها لتطوير القدرة التنافسية لدى 

 د البحث على المنهج الوصفي، وتم التوصل إلى عدد من النتائج منها:      القيادات النسائية بالجامعات الليبية، واعتم

يتوافر لدى القيادات النسائية في العموم الثقة في النفس، والقدرة على بناء العالقات المهنية االيجابية مع كافة شرائح  .1

 المجتمع المختلفة.

في إطار التعاون مع كافة أطراف المجتمع المحلي، ولكن  .تحرص القيادات النسائية على تحديد قواعد للعمل المهني2

 العادات والتقاليد قد تعرقل بنسبة بسيطة تحقيق الميزة التنافسية للقيادات النسائية.

.تمتلك القيادات النسائية مهارات إدارة المعلومات وسريتها وأمنها، وذلك بسبب وعي القيادات النسائية لمدة خطورة 3

 نتج عن تسريبها واألضرار الناتجة عن ذلك سواء لها أو للمجتمع الذي تعيش فيه.  المعلومات وما ي

 الجامعات الليبية.  –القيادات النسائية  –القدرة التنافسية  –التطوير  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
Women leaders in Libyan universities face many challenges, whether they are societal, 

competitive or educational, that hinder their work. Hence, the research aims to identify the 

measures that can be proposed to development the competitiveness of women leaders in 

Libyan universities. The research relied on the descriptive approach, and a number of The 

results are: 

1. Women leaders in general have self-confidence and the ability to build positive 

professional relationships with all the different segments of society. 

2. Women leaders are keen to define rules for professional work within the framework of 

cooperation with all parties of the local community, but customs and traditions may hinder, in 

a small proportion, the achievement of the competitive advantage of women leaders. 

3. Women leaders possess the skills of information management, confidentiality and security, 

due to the awareness of women leaders about the duration of the danger of information and 

the consequences of its leakage and the resulting damages, both to them and to the society 

in which they live. 

Keywords: Development  - Competitiveness - Women Leaders - Libyan Universities. 

 مقدمة:

أن التحوالت والتغيرات العالمية المعاصرة التي يشهدها العالم وما نتج عنها من تغيرات اقتصادية وسياسية والتطورات     

أصبح عليها مواجهتها، وأصبحت التكنولوجية، فرضت على القيادات النسائية على كافة األصعدة الكثير من التحديات والتي 

تستوجب وبإلحاح شديد ضرورة تعميق الوعي واالهتمام بقضايا المرأة، وتأكيد دورها الهام في النهوض بالمجتمع ورقيه، 
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كما نتج عن هذه التحوالت تطور كبير في الموارد البشرية والفكرية، وما ينتج عنه من تطورات بالمقابل في القيادة 

 ئل التواصل مع اآلخرين، ونقل المعلومات واستثمارها في إدارة المؤسسات التعليمية.ونماذجها، ووسا

وتسعى معظم دول العالم إلى االرتقاء بمستواها التنافسي باستراتيجيات متعددة ومتنوعة، وأهمها تطوير مستوى القدرة      

وبما يؤدي إلى تطوير القدرة التنافسية للمؤسسة التي  لألشخاص، وإعادة النظر في االستثمار الفعال للموارد البشرية المتاحة

(، وبخاصة القيادات النسائية والتي هي عنصر فاعل وشريك كامل في التنمية وتقدم 213، 2017حسب النبي، يعمل بها)

دث تغييراً المجتمع، فما تمتلكه من قدرات ومهارات يمنحها فرص قوية للنجاح، فعند تولى القيادات النسائية للمسئولية تح

 جذرياً في اتجاهات الجميع لألفضل. 

وتعزيز فرص القيادة النسائية ليس الهدف منه مجرد ضمان تمثيل كمي فقط، بل الهدف هو نقلة نوعية واضحة في دمج      

القيادات  قضايا النساء في الجهود التنموية والسياسات العامة كافة تحقيقاً ألهداف التنمية المستدامة، وبدون تفعيل دور

النسائية يفقد المجتمع نصف إمكانياته، وأن تفعيل دور المرأة غاية فهو يعطيها المشاركة بكرامة، واإلحساس بتحقيق الذات 

(. أن تطوير القدرة التنافسية للقيادات النسائية في مؤسسات 12، 2013باندي و تويالوفا، مما سيؤدي لفائدة للمجتمع ككل)

مة وحيث إن دور القيادات النسائية بالمؤسسات التعليمية قد تطور بسرعة كبيرة كنتيجة لتزايد التعليم أصبح ضرورة مه

 (، 101، 2010شهاب، المسئوليات اإلدارية التي تقوم بها)

وفي ضوء ما سبق، وفي ظل بناء الدولة الليبية اجتماعيا واقتصاديا من جهة، ومواجهة الدولة بمؤسساتها لكافة      

ً كمعول للبناء، وبالتالي فأن التحديات ا لمعاصرة، فأن دور المؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات أصبح أساسيا

 االهتمام بالقيادات النسائية وتطوير القدرة التنافسية لديهن في الجامعات الليبية أصبح ضرورة ولزاماً االهتمام به وتحقيقه.

    أوالً: مشكلة البحث:
على الرغم من الجهود المبذولة في الدولة الليبية، وخاصة بعد تولي حكومة الوحدة الوطنية تسيير أمور البالد،     

ومساعيها إلحداث تغيير جذري في دور المرأة وتوليها للمناصب القيادية في الدولة، إال أن المرأة الليبية ال زالت تعاني من 

ث توليها لمناصب قيادية عليا سواًء كعميد للكلية أو مدير بإدارات الجامعات أو لرئاسة التهميش في الجامعات الليبية من حي

 الجامعات، وبالتالي تلخصت مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي:

 ما هي اإلجراءات المقترحة لتطوير القدرة التنافسية لدى لقيادات النسائية بالجامعات الليبية؟

 ذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية وهي:ويتفرع من ه     

 ما اإلطار النظري للقدرة التنافسية وأهم مظاهرها لدى القيادات النسائية بالجامعات؟ .1

 ما اإلطار النظري للمتطلبات من القيادات النسائية واألدوار المرجوة منها لتحقيق القدرة التنافسية في الجامعات؟ .2

 النسائية لتحقيق القدرة التنافسية بالجامعات الليبية؟ ما التحديات التي تواجه القيادات .3

ما هي أبرز اإلجراءات والمقترحات والتوصيات التي يمكن اتخاذها لتطوير القدرة التنافسية للقيادات النسائية  .4

 بالجامعات الليبية؟

الجامعات الليبية وأهم اإلجراءات يستهدف هذا البحث تطوير القدرة التنافسية للقيادات النسائية ب   أهداف البحث: –ثانيًا

 الواجب اتخاذها لتحقيق ذلك، من خالل:

التعرف على اإلطار الفكري واألدبيات السابقة حول القدرة التنافسية وأهم مظاهرها لدى القيادات النسائية  -1

 نافسية.وعرض ألهم األدوار التي يجب على القيادات النسائية القيام بها بالجامعات حتى تحقق القدرة الت

التوصل إلى نموذج توضيحي يتضمن أهم الخطوات واإلجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق القدرة التنافسية لدى  -2

 القيادات النسائية بالجامعات الليبية.

التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات والمقترحات التي تساعد في تطوير القدرة التنافسية لدى القيادات النسائية  -3

 بالجامعات الليبية.

 والتي يمكن توضيحها من خالل ما يلي: ثالثًا: أهمية البحث :

تبرز أهمية البحث الحالي في تناولها ألحد أهم االتجاهات المعاصرة في القيادة وهو القدرة التنافسية للقادة، والتي  -1

واإلنسانية لممارسة من ممارسة  بها تتمكن القيادات النسائية، من خالل قدرتهن الذاتية والمهنية واإلبداعية

 أدوارهن بفعالية.

التأكيد على أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع وتفعيل دورها، وكذلك تأكيد ضرورة توليها للمناصب القيادية في   -2

 المؤسسات التعليمية وتشجيعها خاصة بعد ما حققته من نجاحات وما ستحقق مستقبالً.

هناك ندرة في البحوث المتعلقة بالقيادات النسائية الليبية وتوليها للمناصب القيادية على حسب علم الباحثة فأن  -3

وخصوصاً في المستويات العليا بالجامعات من عمادة الكليات وإدارة اإلدارات ورئاسة الجامعة ، لذا سيكون هذا 

 مية الليبية في هذا المجال.البحث لسد ولو جزء من هذا القصور، وكذلك تبرز أهميتها في إثراء المكتبة العل

 : والتي يمكن تحديدها فيما يلي:حدود البحث -رابعًا

ً للقدرة التنافسية وأهم مظاهرها في القدرة المهنية والذاتية حدود موضوعية -1 ً تحليليا : والتي اشتملت وصفا

 افسية لديها.واإلبداعية واإلنسانية، وكذلك أهم األدوار للقيادات النسائية والتي تحقق القدرة التن

 : اقتصر البحث الحالي على الجامعات الليبية.حدود مكانية -2

 .2021 /2020: الفترة الزمنية للبحث هي خالل  العام الجامعي الحدود الزمنية -3
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 : ويتضمن البحث الحالي المصطلحات التالية، وهي:خامًسا: مصطلحات البحث

تغيير في بيئة أو وظيفة أو : ويعرف بأنه هو "عملية أو (Developmentالتطوير ) .1

(، بأنه هو " الجهود المبذولة لمساعدة العاملين 335، 1994بدوي، (، كما يعرفه )Carter,1973,176تنظيم")

ً للمعدل المفروض أدواءه من العامل  على االستعداد للمستقبل للقيام بأعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات وفقا

البرعي هو " اإلنجاز الفعلي الناتج عن بذل جهد بهدف إتمام مهام معينة") الكفء المدرب"، ويعرف كذلك بأنه

 (.255، 1993والتويجلي، 

وتعرف بأنها هي " عملية ديناميكية تعتمد على مجموعة من  (:Competitive Abilityالقدرة التنافسية ) .2

قق القدرة على المواجهة والبقاء المهارات والمعارف والقيم الثقافية والقدرات التي تتفاعل مع بعضها بشكل يح

، 2017سليمان، (،  ويعرفها )20، 2017بغدادي و شوقي، والتطور المستمر أمام المنافسين في المجال نفسه") 

(، بأن القدرة التنافسية هي تعبير عن قوة المؤسسة وتمكنها من التصدي لمنافسيها ومواجهتهم ممن يعملون 25

على مركز تنافسي دائم سواء أكان على مستوى محلي أو على المستوى  معها في المجال نفسه، والحصول

العالمي بقدرة مواردها البشرية على التطوير والتحسين واالبتكار"،   وتعرف في المؤسسات التعليمية بأنها هي " 

لب عليها، وتحسين قوة وتمكن المؤسسة التعليمية من تحقيق الجودة التعليمية، وزيادة كفاءتها الداخلية، وزيادة الط

حسن، أدائها ومخرجاتها، وبما يحقق أهدافها المحلية والعالمية والخدمات التي تقدمها بما يكسب موارد متزايدة") 

2018 ،581،) 

 ً بأنها امتالك القيادات النسائية بالجامعات الليبية القدرة وقت األداء، وبما يجعلهن  وتعرف القدرة التنافسية إجرائيا

المنافسين بالمؤهالت األعلى، والتحسين المستمر ألدائهن، واكتساب مهارات وخبرات جديدة، وتنفيذ  يتميزن على

ممارسات قيادية إيجابية في القدرة الذاتية، والمهنية، واإلبداعية، واستخدامهن لالستراتيجيات الفعالة في قيادة الجامعة 

 وتحقيق التميز للمؤسسة التي تقودها. ومؤسساتها التعليمية، والحصول على ثقة أعضاء المؤسسة،

  سادًسا: الدراسات السابقة:
لقد أجريت العديد من الدراسات السابقة في مجال القدرة التنافسية للقيادات النسائية دولياً، ولكن على حد العلم وبعد البحث لم 

هذه الدراسات والتي سيتم عرضها من يتم التوصل لدراسات سابقة في مجال البحث الحالي، وبالتالي سيتم عرض لعدد من 

األقدم إلى األحدث للتعرف على التطور العلمي لكل بحث وما توصل إليه واالستفادة منه في البحث الحالي ودعمه للتوصل 

 لتحقيق أهدافه، وذلك كما يلي :

وهدفت  طبيق(،(، بعنوان )الدور القيادي للمرأة في التعليم المصري بين النظرية والت 1997دراسة )ناصف،  .1

الدراسة إلى التعرف على وضع المرأة في قيادة التعليم المصري، ورصد المعوقات التنظيمية التي تحد من تحركات 

المرأة للوظائف القيادية في التعليم ، واستخدم المنهج الوصفي، وتم التوصل إلى أنه مطلوب من المرأة القائدة توفر 

حليل العلمي للمشكالت، والقدرة على التصور المستقبلي وتحديد األهداف مهارات الرؤية الناقدة لألمور والت

واستكشاف الفرص، وأن قيادة المرأة تواجه معوقات اجتماعية، تتمثل في نظرة المجتمع المصري للمرأة على أنها 

ن قوة، يسمح تابعة للرجل، وأوصى البحث بالعمل على تعزيز ونمو مهارات المرأة في التشخيص التي تمثل لها موط

 لقدرتها على المالحظة والتفسير للبيانات من البيئة.

(، بعنوان ) دور القيادات النسائية في تطوير المؤسسات التعليمية في ضوء 2014الشافعي و يوسف، دراسة ) .2

معايير (، وهدفت الدراسة للتعرف على دور القيادات النسائية في تطوير المؤسسات التعليمية في ضوء معايير الجودة

الجودة، واستخدم البحث المنهج الوصفي، وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها دورها  في تحفيز المعلمين على استكمال 

دراستهم العليا واالبتكار في استخدام طرق تدريس جديدة، واالستعانة بمصادر المعرفة المختلفة للتدريس، لها دور في 

والموظفين، وأوصى البحث الباحثين بتناول الدراسات لموضوع التحديات التي  مجال تنمية المهارات المهنية للمعلمين

 تواجه القيادات النسائية.

(، بعنوان)تصور مقترح لتنمية القدرة التنافسية لمديري مدارس الثانوية الفنية التجارية بمصر 2018حسن، دراسة) .3

مفهوم القدرة التنافسية في التعليم الثانوي الفني (، هدفت الدراسة للتعرف على في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة

اليابان(، في تحسين القدرة التنافسية  -في مصر، ومعرفة كيفية االستفادة من خبرات الدول المتقدمة منها )أمريكا

 للمدارس الفنية، واستخدم البحث المنهج الوصفي، وتوصل البحث لعدة نتائج منها ضعف التغذية الراجعة من التعليم

لخدمة الواقع العلمي في البيئة المحلية، وصعوبة قياس أثر التعليم على وحدة إنتاجية العمل، ومن أهم توصياته االهتمام 

بتنمية العالقات مع المجتمع المحلي، وتنمية االتجاهات اإليجابية للمعلمين واستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وأفكارهم 

 الجديدة.

 )التميز القيادي النسائي وواقعه في المجال األكاديمي في الجامعات السعودية(، (، بعنوان2020غنيم، دراسة ) .4

وهدفت إلى إطار نظري حول القيادة النسائية، والتعرف على واقعها في المجال األكاديمي، وأهم التحديات التي تواجه 

وجه المملكة السعودية لتحقيق رؤية المرأة في أعمال المجال القيادي األكاديمي، والتوصل إلى التوصيات التي تدعم ت

، عبر المنبر األكاديمي النسائي، وتوصلت الدراسة بعد تحليل الدراسات السابقة ذات العالقة إلى أن القيادة 2030
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النسائية في الجامعات ال تُفرق في فاعلياتها عن قيادة الرجال، حيث أن تأثير ثقافة البيئة في األداء القيادي أعلى من 

 نوع القائد، ومن أهم التحديات تركزت في ضعف الثقافة التنظيمية والثقافة االجتماعية في بيئة العمل. تأثير 

 : التعقيب على الدراسات السابقة

لقد تم استعراض عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بالبحث الحالي، وبالتالي هذه الدراسات سوف يتم االستفادة منها   

اإلطار النظري وكذلك االستفادة منها من حيث المنهجية والتعرف على أهم المقترحات واإلجراءات التي في البحث إلثراء 

تم تنفيذها في بعض الجامعات لالستعانة بها لتطوير القدرة التنافسية للقيادات النسائية بالجامعات الليبية، ومن خالل 

 لية:استعراض الدراسات السابقة يمكن التعقيب في النقاط التا

.اختلفت الدراسات فيما بينها من حيث هدف البحث، حيث هدف البحث الحالي للتعرف على أهم اإلجراءات المقترحة 1

( من حيث 2018للعمل على تطوير القدرة التنافسية للقيادات النسائية بالجامعات الليبية، وتشابه في ذلك مع دراسة )حسن، 

 الهدف.

 ت السابقة من حيث المنهج المستخدم بالبحث وهو المنهج الوصفي..اتفق البحث الحالي مع الدراسا2

.اختلف البحث الحالي من حيث بيئة التطبيق، بحيث لم تتوافر أي دراسة وذلك على حد علم الباحثين في دولة ليبيا وخاصة 3

 في التعليم العالي.

سات التعليمية وخاصة دراسة )(، والتي اهتمت .جميع الدراسات السابقة تشابهت مع البحث الحالي في تطبيقها على المؤس4

 بالقيادات النسائية في الجامعات في دول السعودية .

ً لطبيعة مشكلة البحث الحالي وتحقيقاً ألهدافه، سيتم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وهو " فهم منهج البحث : وفقا

: 1991فان دالين، ستنباط العالقات الهامة وتفسيرها". )الظاهرة والحصول على حقائق دقيقة عن الظروف القائمة وا

141). 

 القسم الثاني: اإلطار النظري للقدرة التنافسية والقيادة النسائية في الجامعات:

بعد ما تم عرضه في اإلطار العام للبحث من مشكلة البحث وأهدافه وعرض للدراسات السابقة، يتم في هذا القسم عرض 

 كالتالي: لإلطار النظري وذلك

وتعرف بأنها هي " عملية ديناميكية تعتمد على مجموعة من  (:Competitive Abilityأوالً: القدرة التنافسية )

المهارات والمعارف والقيم الثقافية والقدرات التي تتفاعل مع بعضها بشكل يحقق القدرة على المواجهة والبقاء والتطور 

(، كما تعرف القدرة التنافسية هي " تعبير عن قوة 20، 2017بغدادي و شوقي،  ه")المستمر أمام المنافسين في المجال نفس

المؤسسة وتمكنها من التصدي لمنافسيها ومواجهتهم ممن يعملون معها في المجال نفسه، والحصول على مركز تنافسي دائم 

لتطوير والتحسين سواء أكان على مستوى محلي أو على المستوى العالمي بقدرة مواردها البشرية على ا

(، فالقدرة التنافسية تعمل على توفير البيئة التنافسية المالئمة لتحقيق كفاءة استثمار الموارد 25، 2017واالبتكار")سليمان، 

خيال، وزيادتها، وتشجيع اإلبداع واالبتكار بما يؤدي إلى تحسين وتعزيز اإلنتاجية ورفع مستوى األداء في المؤسسات)

2016 ،27،) 
يجب أن تقدم الدول كل الدعم لتطوير القدرة التنافسية في جميع المستويات ودعم سياسة االبتكار وتحسين نظام التعليم،  ولذا

وضمان الوصول إلى رأس المال البشري، بحيث يجب بذلك أن تطور القدرات التنافسية للقيادات النسائية في المؤسسات 

ا: إدارة العمليات اإلدارية، إدارة الموارد المادية والبشرية، بناء عالقات فعالة بين التعليمية، وذلك في العديد من القدرات منه

األشخاص، احترام التنوع الفكري، االهتمامات بتلبية االحتياجات المجتمعية، استثمار موارد المجتمع والتعاون مع أفراده، 

 النزاهة في العمل.

 امتالك المهارات المتعلقة بالقدرات التنافسية ومنها :ولتطوير قدرات القيادات النسائية، يجب عليهن 

: وهي مهارة القائدة في تحديد رسالتها وهدفها في الحياة، وإكسابها سلوكيات إيجابية، وهي القدرة التنافسية الذاتية .1

تجاهات الذهنية تشمل: القدرة الجسدية والعقلية واالتزان االنفعالي والقدرة على التحمل، وتعرف بأنها هي " مجموع اال

والسلوكية أثناء العمل، وأن هذه القدرة تتباين بين حين وآخر ومن قيادة إلى أخرى، فبعض القيادات النسائية ترتفع لديها 

درجة التفكير المنطقي والعقالني،ومنها تمتلك القدرة على التمييز السريع بين مجموعة من البدائل، ومنها من تمتاز 

 (.518، 2009الناصري، بصيرة)بعمق التفكير ونفاذ ال

ومن أهم المبادئ األساسية للقدرة الذاتية التنافسية للقيادات النسائية؛ اإليجابية واألخذ بزمام المبادرة، البدء بأهداف 

واضحة، والتفكير في المنفعة المشتركة للجميع، محاولة فهم اآلخرين قبل التحدث إليهم، والعمل مع الفريق، والتعاون مع 

 (. 8، 2013) أحمد، اآلخرين 

 اك عدد من العناصر األساسية التي توضح هذه القدرة لدى القيادات النسائية، تم تحديد أهمها فيما يلي:وهن

وهي أن تكون القائدة قادرة على العمل بنجاح وإحداث التأثير، والقدرة على تيسير األمور المطلوبة، ولديها  الفاعلية: .أ

العتقاد المنخفض للقائدة  بفاعلية الذات باالكتئاب والقلق وتبني القدرة على التعامل مع المواقف المستقبلية، ويرتبط ا

أفكار متشائمة حول إنجازاتها الذاتية والمؤسسية، أما االعتقاد المرتفع بفاعلية الذات؛ يعتبر عنصراً أساسيا في زيادة 

سك بتحقيقها والوصول االستعداد للعمل، واختيار المهام األكثر تحديا وصعوبة، ووضع أهداف عالية ومحددة والتم

 (.33، 2017)عبدالخالق، إليها 
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: وهي تعني التوجه نحو تقبل الصورة الذاتية وغيرها، وزيادة الثقة في النفس واالعتقاد بأنه باإلمكان أن تكون التقبل .ب

الذاتي يعني  القائدة فعالة في أي موقف، والتقبل هو شكل العالقة بين القيادات وذاتها وبينها وبين اآلخرين، فالتقبل

معرفة القيادات بنقاط ضعفها وقوتها وحدود قدرتها واستعداداتها، وتقبل اآلخر يتميز بعدم انتهاك حقوق اآلخرين 

واحترام معتقداتهم، والسعي لمساعدتهم وتحمل المسئولية تجاههم، ومراعاة نوع القرارات التي تؤثر عليهم، ويجب أن 

وجهات النظر ومشاعر اآلخرين وأخذ زمام التعاطف والتسامح مع اآلخرين تكون القيادات لديها قدرة على فهم 

 (.9، 2016النمر، )

(، أن تحقيق الذات هو استقالل ذاتي نحو اتجاه االعتماد على النفس 462، 2011شهاب، : ذكرت )تحقيق الذات .ج

ة المشكالت وتنفيذ الخطط في حلها، والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسئولية، وتحسين الفاعلية الذاتية تجاه مواجه

وتحقيق الذات يعبر عن صورة تسعى القيادات للوصول لها من خالل توظيف إمكاناتها وقدراتها المختلفة لتلبية 

حاجاتها والقيام بأدوارها ومسئولياتها تجاه اآلخرين والمجتمع، وتحقيق الذات يتطلب االهتمام بمكانة القيادات لما لها 

ير في نفوسهم، وزرع الثقة، والعمل على تقليل الضغوط النفسية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي؛ من أجل من تأثير كب

 القيام بالدور القيادي بشكل أفضل.

: وهي االستعدادات العقلية التي يلزم توافرها لألشخاص، حتی يقوموا بأنواع من السلوك اإلبداعي"، القدرة اإلبداعية .2

نيات الشخصية على استخدام األشياء بطريقة غير مألوفة، وطرح األفكار المبكرة للمشكالت، فهي القدرات واإلمكا

ولديها مجموعة من المهارات والقدرات واألفكار غير المسبوقة والتي يمكن من خاللها المساهمة في تطوير األداء ، 

 ( .8، 2016ساعد، هم المعنوية)وتستطيع التأثير على فريق العمل بشكل يزيد من إنتاجياتهم، ويرفع من روح

ومن أهم المتطلبات التي يجب أن تتحلى بها القيادات النسائية اإلبداعية: تدعم عملية التنمية المهنية لدى اآلخرين، تعمل     

على توفير بيئة عمل صالحة؛ تحث على اإلبداع واالبتكار، وتسهل عملية االتصال بين فريق العمل، والعمل على إكساب 

نية والذاتية، وتساهم في رسم رؤية مشتركة تعتمد على فلسفة متطورة، كما أنها قدوة اآلخرين المهارات العملية واإلنسا

 (.33، 2014الزهراني، لفريق العمل باستخدام أسلوب الشورى والتفاهم، وأخذ آرائهم في اتخاذ القرارات)

 ومن أهم المعايير للقدرة اإلبداعية لدى القيادات النسائية هي :

وة بين األداء المخطط له واألداء الفعلي في الحياة المهنية، فهو توقع سلوك األفراد في : وهو تقليل الفجالتوقع .أ

المستقبل، والعوامل التي تؤثر في هذا السلوك، وتأثيره على فعالية المؤسسة، وكما أن التوقع هو التباين بين األداء 

مهام واالختصاصات المحددة بالقوانين المهني للقيادات من حيث الجودة ومعايير األداء عما هو متوقع، أو ال

صالح، والقرارات وبين األداء الفعلي، وهو يعني الفرق بين ما تقوم به في الواقع وما يمكن أن تقدر على القيام به)

2002 ،118.) 

جديدة، : وهي ممارسات يقوم بها فرد أو فريق بدافع ذاتي، ويسبق فيها غيره، ويتوصل فيها إلى أفكار وحلول المبادرة .ب

وقد تكون مبتكرة لم يسبقه إليها أحد، وكثيرا ما يكون هدف المبادرة إيجاد البدائل والحلول لمشكالت واحتياجات 

محددة من خالل توظيف الموارد المتوفرة، وتهدف المبادرات إلى توفير بيئة عمل، تشجع روح اإلبداع والمبادرة، 

بعيداً عن الروتين، وتحسين األداء والخدمة المقدمة لآلخرين، وتعزيز وتحفز الموظفين على التفكير والعمل اإلبداعي 

القدرة التنافسية واالرتقاء بنتائجها المتعلقة باإلبداع، وتساهم المبادرة في تطوير القدرة التنافسية للقيادات النسائية 

تحسن العالقات، وتنتج بيئة وتطوير سلوكها االجتماعي داخل المؤسسة التعليمية وخارجها، وتدعم الثقة بالنفس و

، 2015أحمد، تعليمية محفزة لالبتكار واإلبداع لمواكبة التطور على جميع األصعدة االقتصادية واالجتماعية والبيئية)

16-17.) 

وهي القدرة على تخطي العوائق والصعوبات والمشكالت والوصول إلى هدف محدد، وتختلف  حل المشكالت: .ج

سة إلى أخرى باختالف الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بها؛ ولذا فإن القيادات المشكالت والعوائق من مؤس

النسائية تجد نفسها أمام مسئولية مواجهة تلك المشكالت والصعوبات، والتعرف على أسبابها، واستشراف مثيلها 

ريقة إبداعية؛ للتعامل مع تلك والوقاية من وقوعها في المستقبل قبل حدوثها، وكل هذا يتطلب من القيادات التفكير بط

 (.6، 2017النصار، المشكالت، وإيقافها، والوقاية منها أو التخفيف من حدتها)

وتعرف بأنها هي " القدرة على فهم سلوك العاملين وعالقاتهم ودوافعهم والعوامل المؤثرة على  القدرة اإلنسانية: .3

يا في اآلخرين، وتطوير الثقة والتواصل وبناء عالقات إيجابية سلوكهم"، وتعرف بأنها هي: " القدرة على التأثير إيجاب

 (،6، 2010العالق، معهم")

فال تتحقق العملية التربوية إال بالتفاعل االجتماعي بين القيادات والعاملين في المؤسسة التعليمية وأفراد المجتمع، وعليه 

يب تعامل إيجابية مع الجميع في المجتمع المحلي، يما يٌمكن هذه فالقيادات النسائية في المؤسسات التعليمية معنية بتنفيذ أسال

 القيادات من كسب ثقتهم، ومن أهم مظاهر القدرة اإلنسانية ما يلي:

: يجب على القيادات النسائية في المؤسسات التعليمية أن تعمل على تفعيل أنشطة وممارسات متنوعة؛ لبناء  التعاونأ. 

لمحلي، وإيجاد قنوات اتصال مع أفراده والجماعات المكون لهذا المجتمع والربط بينها؛ لتحقيق أواصر للتعاون مع المجتمع ا

 التعاون في تنشئة جيل واعي ويتم تنشئته اجتماعيا ونفسيا بما يحقق أهداف وغايات هذا المجتمع.

لمشكالت، وغيرها، كما أن حيث يشمل التعاون مجاالت العمل في فريق، واحترام اآلراء والتقييم المؤسسي وحل ا    

التعاون تطور كمفهوم ومضمون وأهداف في ظل التنافسية العالمية ليشمل مسئولية اإلعداد النوعي لألجيال القادمة، 
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وبالتالي بات يتعين على  المؤسسات التعليمية أن تتعاون مع المجتمع المحيط وأن تعزز الجهود المشتركة لتحقيق األهداف 

 (.16، 2016الهنائي، نجاحها يعتمد على مدى تعاونها بمجتمعها وخدمته)المنشودة، بل إن 

: يعني أن القيادات ال تستخدم قدرتها إلرغام اآلخرين على تنفيذ أوامرها، بل تحاول التأثير على اآلخرين التأثيرب. 

رغام، وهذا العنصر يميز فاعلية وإقناعهم بصحة مسار معين للعمل بدال من إجبارهم على قبوله باستخدام أساليب القهر واإل

القيادات في بناء التوافق في اآلراء داخل الفرق فالقيادات تؤثر بشكل مباشر وقوي على األداء التنظيمي في المؤسسات، 

كونها تشجع العاملين على العمل، وتكسب رضاهم من خالل االهتمام باحتياجاتهم ومشاعرهم ووجود الثقة واالحترام بين 

، 2018عزيز وآخرون، وبينهم؛ بما يؤدي إلى رفع مستوى أداء العاملين، ويؤدي إلى زيادة إنتاجية المؤسسة )القيادات 

17). 

: حيث يتطلب من القيادات النسائية وضع إنجازات ومواهب اآلخرين في مكانها الصحيح، وامتالك الجرأة على ج. التواضع

اآلخرين، وأخذ االعتبار بمالحظاتهم، وتقبل النقد البناء من قبلهم،  االعتراف أنها تستطيع االستفادة من خبرات وتجارب

فالتواضع يظهر مدى تقديم المصلحة العامة بشكل تطبيقي بعيدا عن الشعارات، ويسهل أداء جميع الموارد البشرية، ويوفر 

ط التواضع إيجابيا بجودة العالقة، كما الدعم المستمر لهم، ويدعوهم للمحبة والعدالة بينهم، ويمحو الكراهية فيما بينهم، وارتب

أن التواضع مرغوب اجتماعيا، فالتواضع يعني القدرة على إرجاء المصلحة الذاتية بكل تواضع لآلخرين، وأما الغطرسة أو 

 (. 18، 2018التركيز على الذات يؤثر سلبا على العالقات اإلنسانية مع اآلخرين)عزيز وآخرون، 

ً لاللتزامات القانونية والمجتمعية، : وهي القدرة المهنية  .4 تعنى القيام بالمسئوليات واالختصاصات الخاصة بالعمل وفقا

وتحويل العمل من البيئة التقليدية القائمة على تنفيذ القرارات، إلى بيئة عمل تعليمية إنتاجية. وبالتالي يجب على القدرات 

ات التعليمية لتوفير بيئة عمل داعمة لآلخرين، وكسب رضا النسائية تطوير مهاراتهن في القدرة المهنية في المؤسس

أعضاء المؤسسة التعليمية، وتشجيعهم على تجريب ممارسات جديدة، ومنها بناء مجتمعات التعلم المهنية داخلها، 

 وتحسين كفاءة األداء وزيادة فاعليته.

 ما يلي: وبذلك فأن أهم المظاهر لتوافر القدرة المهنية لدى القيادات النسائية 

: يساعد بناء الرؤية في المؤسسات التعليمية على تحديد االتجاهات واألهداف ونوع المعلومات األساسية بناء الرؤية .أ

التي تستند عليها، وكذلك يُمكنها من التنبؤ باألداء المستقبلي ألفرادها، ومدی التزام القيادة بها وتقبلها، وتنظيم 

تكفل تحقيق األهداف بنجاح، ووصف آلية التنفيذ لكل القرارات لتحقيق األهداف المصادر وتصميم الوسائل التي 

ً في ضوء رؤية المؤسسة التعليمية. ولكي تستطيع القيادات النسائية أداء دورها عليها أن تعمل مع  المحددة مسبقا

 (.391، 2018حسن، زمالئها لبناء رؤية للمؤسسة من خالل فريق عمل من داخلها وخارجها)

: يعتبر العنصر البشري أحد أهم العوامل المحددة الدرجة نجاح المؤسسات، ومؤشرا على قدرتها على لتنمية المهنيةا .ب

التطوير، وتعتمد المؤسسات على كفاية الموارد البشرية ومدى مستوى الكفاءات لديها؛ ولذلك فإنها تعتمد على الموارد 

هذا ال بد من تدريبها وتطويرها وتنميتها مهنيا؛ من أجل رفع مستوى البشرية في تحقيق أهدافها وزيادة فاعليتها؛ ول

أدائها وتحقيق الرضا بين أفرادها ، فقد ثبت أن "الكفاءة المهنية تدل على مستوى اإلعداد والتدريب والخبرة، وأنها 

 .(2016،78الطوخي، تدل أيضا على مقدار الرضا وزيادة العمل، وإحساس العاملين بإحراز التقدم فيه) 

، فأن القيادات النسائية يجب أن تتفوق في العمل وأن تتمكن من امتالك القدرة التنافسية التي تمكنها من وفي ضوء ما سبق

تحقيق ذاتها وخدمة مجتمعها، وذلك في البداية من امتالك القدرات الذاتية وتفعيلها، والثقة في النفس وفي اآلخرين، و 

ناعة الذاتية بأنها تستطيع أن تعمل وتتميز وتميز مدرستها عن غيرها، وبعد ذلك تأتي القدرة وتحفيز الدافعية، وزيادة الق

اإلبداعية والتي تمنحها فرص الحصول على مسيرات ذاتية بتحقيق: الرضا الذاتي والثقة في التنفس والسالم الداخلي 

إيجابية مع اآلخرين من داخل المدرسة وخارجها، وغيرها، ومن تم القدرة المهنية والتي تعتمد على تكوين عالقات مهنية 

والتكيف مع الظروف المجتمعية وبيئة العمل ومميزات مهنية من خالل التمكين الوظيفي، والترقي، واكتساب مهارات 

ومعارف جديدة وغيرها، ومميزات للمؤسسة التعليمية من حيث: تحسين جودتها، وحصولها على االعتماد ، وخدمتها 

 للمجتمع.

 القيادات النسائية في الجامعات : -ثانياً 

نتيجة للثقافة االجتماعية السائدة في كل مجتمع جعل القيادات النسائية في المؤسسات التعليمية محاطة بمجموعة من      

رادت أن األدوار التي تختلف عن أدوار الرجال، وألقى عليها المزيد من األعباء والصراعات التي عليها أن تواجهها؛ فإذا أ

تواصل العمل فإن ذلك يتطلب منها أن تحدث تغيرات في حياتها وتقوم بالتخطيط الشخصي إلستراتيجية المهنة بحيث تنظم 

 (.82، 1997ناصف، بين العمل وبين حياتها وعالقاتها واستغاللها للوقت)

ماط القيادية المتبعة لدى كل من الرجال ولطبيعة البنية االجتماعية والثقافية المتغيرة أوجد اختالف في تطبيق األن     

والنساء، بحيث توصف أنماط القيادة لدى الرجال بأنها تركز على إنجاز المهام وتحقيق األهداف وجمع البيانات وتأكيد 

النتائج، بينما ينصف النمط القيادي لدى النساء بالتسهيل والتمكين والمشاركة والعالقات واإلجراءات؛ فاالعتماد على 

لقيادات النسائية في المؤسسات التعليمية هو داعُما لقيادة الرجل، وكما أن هذا التنوع في القدرة على تطبيق األنماط بين ا

النساء والرجال يكون مردوده مضاعفًا على تحسين األداء المؤسسي بما قد يحقق لها القدرة التنافسية مع المؤسسات 

 حلي أو الدولي.التعليمية األخرى سواء على المستوى الم
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، وتغيير الدور والمسئولية المجتمعية المشتركة بين الرجل والمرأة، فأن القيادات النسائية يجب أن وفي ضوء هذه المتطلبات

 ، ومنها:بأدوار قيادية متجددة ومتطورةتعمل على تطوير قدرتها التنافسية من خالل القيام 

قدرتها في تنمية بيئة العمل، وتحقيق التقارب في العالقات بين المؤسسة : يعتمد على الدور التنموي للقيادات النسائية .1

ومجتمعها، ويعتمد ذلك على كيفية قبول القيادات النسائية لتطوير قدرتها للحفاظ على المؤسسة والتقدم بها إلى األمام، 

رية أو المالية أو استخدامها كما أن القيادات النسائية مسئولة مع اآلخرين في المجتمع على عدم هدر الموارد البش

بشكل غير مالئم، وتعمل القيادة على بناء عالقات قوية بين كافة المؤسسات المجتمعية التي ترتبط بعملها، وتعزز 

 (.13، 2018عزيز وآخرون، ربط األفكار الجيدة بالممارسات الناجحة في مجتمعات التعلم المشترك والتنمية)

، 2018الزهراني، ويتم تطوير القدرة التنافسية للقيادات النسائية في المؤسسات التعليمية من خالل المراحل التالية)   

198:) 

: يعني التحقق من النقاط اإليجابية للمؤسسة وموظفيها واألداء التكافلي، والخطوات التنموية التي مرحلة التقدير  .أ

 يجب السير فيها على المدى الطويل.

: هي عملية تصور الرؤية المستقبلية المرغوبة للتنمية بالمؤسسة من خالل مشاركة جميع مرحلة تصور النتائج .ب

 أصحاب المصلحة.

: هي تحديد آليات تحقيق الرؤية المنشودة، وتنمية مهارات القيادات وخصوصا القدرة مرحلة المشاركة في البناء .ج

 على بناء العالقات والعمل الجماعي.

 : إنشاء وسائل منهجية تمكن القيادات واآلخرين من التعلم مدى الحياة.تدامة العملمرحلة اس .د

وتعمل القيادات النسائية في المؤسسات التعليمية للقيام بالدور التنموي بالعمل على القدوة المثلى من خالل تميزها بتبني القيم 

فعية بحيث تعمل على االرتقاء بالتعاون واإلبداع لدى وممارستها، وتحمل المسئولية، واالهتمام باآلخرين، وتحفيز الدا

 (. 140، 2015فتحي وآخرون، اآلخرين في العمل) 

: يركز الدور الريادي للقيادات النسائية على تنظيم مجموعة من األفراد لتحقيق هدف الدور الريادي للقيادات النسائية .2

مخاطر واالبتكار؛ لالستفادة من الفرص المتاحة، مشترك، باستخدام السلوك الريادي، وذلك من خالل تحسين ال

وتحمل المسئولية الشخصية، وإدارة التغيير داخل البيئة الديناميكية لصالح المؤسسة ، وهي االستخدام األمثل للقدرة 

القيادية واإلدارية والشخصية، مثل: الرؤية والقدرة على تحليل المستقبل، والقدرة على اإلبداع، والحصول على 

ألشياء الجديدة التي يمكن من خاللها أن يميزها عن اآلخرين، ومسؤولية تحمل المخاطر للبرامج والسياسات ا

واإلجراءات التي من الممكن أن تواجه القيادات الريادية، ومن خاللها تستطيع تطوير قدرتها التنافسية، وتبدأ أعمالها 

 ( .60، 2012محمد، قبل البدء بها من اآلخرين )

فأن الدوافع التي تقف وراء القيادات النسائية ألداء دورها الريادي متعددة، مثل: الحاجة المرتفعة للتوجه نحو اإلنجاز ولذا 

والنجاح والتميز، الثقة الذاتية القوية في مواجهة التحديات والتغلب عليها، االستمرارية والمثابرة على العمل، التقدم 

 (. 164، 2015رون، فتحي وآخالتكنولوجي وتغير البيئة)

: يعني القدرة على توقع احتياجات المستقبل ومتطلباته، والمحافظة على المرونة  الدور اإلستراتيجي للقيادات النسائية .3

في أعمالها، والتفكير االستراتيجي، فهو القدرة على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، وتوجيه جهود األفراد 

ة إستراتيجية واضحة ومحددة، والعمل على إحداث تغيير إستراتيجي يمكن من خالله تحقيق وفرق العمل نحو رؤي

 ميزة تنافسية مستدامة .

وتشكل القيادات النسائية اإلستراتيجية في المدارس أهمية كبيرة للتطوير؛ إذ يجب عليها تشجيع االبتكارات واإلبداعات،      

ال احتواء كل جوانب التغيير التنظيمي، وأيضا زيادة الدور المتوازن بين حاجات وكلما زادت قدرة هذه القيادات زاد احتم

األطراف المختلفة سواء داخل أم خارج المؤسسة، فهي تسعى إلى إرضاء جميع األطراف ولو كانت رغباتهم متعارضة، 

 وتعمل على تحقيق التوازن اإلستراتيجي للتطلعات والحاجات المتقاطعة .

قيادات النسائية في المؤسسات التعليمية بأن أسلوب النساء يتميز بالحكمة واالستقرار وذلك لشمولية التفكير وتتميز ال     

القيادي لتكامل العقل مع العاطفة عند النساء مقارنة بالرجال ، وكذلك الفروق بين النساء والرجال فيما يختص باألسلوب 

نظيما فيما يختص بتحقيق األهداف، والنساء أكثر قدرة من الرجال على القيادي إيجابية ولمصلحة النساء؛ ألنها أكثر ت

 (. 99، 2015العوامي، التعامل مع التغير؛ وذلك ألسلوبها المرن في القيادة) 

، تتطلب القيادات النسائية في المؤسسات التعليمية قيادات تتميز بالوالء والثقة والمرونة؛ و امتالكهن وفي ضوء ما سبق

قدرات والمهارات لتحقيق القدرة التنافسية بالجامعات، وأهمها القدرة على االبتكار والتكيف مع التغيرات، القدرة عدد من ال

على التخطيط االستراتيجي، تحقيق االستقرار التنظيمي، تحديد األولويات في العمل، التنبؤ باألزمات، القدرة على التفكير 

ين، وكل ذلك لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، والتكيف مع المتغيرات المناخية االبتكاري، امتالك فن التعامل مع اآلخر

 والبيئية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية من جهة ثانية.

 أهم التحديات التي تواجه تطوير القدرة التنافسية للقيادات النسائية بالجامعات الليبية: -ثالثًا

دات النسائية في اآلونة األخير، والنشاط المميز لهذه القيادات في المجتمع الليبي وعلى فعلى الرغم من الدعم والتشجيع للقيا

كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمعرفية وغيرها، إال أنه ال تزال هناك العديد من التحديات المختلفة 

القيادات النسائية لقدرتهن التنافسية، ومن خالل ما تم سواء أكانت مجتمعية أو تعليمية أو تنافسية والتي تحد من تطوير 
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عرضه من االدبيات السابقة حول القدرة التنافسية والقيادات النسائية بمؤسسات التعليم العالي تم التوصل إلى عدد من هذه 

 التحديات التي تعرقل وتحد من تطوير القدرة التنافسية وهي:

المجتمع وحصرها في األعمال المنزلية وتربية األبناء، والتي تسبب في  المعتقدات الفكرية حول دور النساء في .1

الغياب عن العمل واالنقطاع في كثير من األحيان، مما ينشأ عن ذلك من دعوات بعدم المخاطرة لإلنفاق عليهن 

 وتدريبهن وتمكينهن من العمل في المراكز القيادية.

ن والنجاح العظيم الذي تحققه المرأة داخل المؤسسات التعليمية بالرغم من الجهود المبذولة من النساء في عمله .2

وكافة مؤسسات الدولة، إال أن العادات والتقاليد وبالرغم من التطور الحاصل في ثقافة المجتمع المحلي، إال أنه ال 

لمناصب القيادية تزال تعتبر هذه العادات والتقاليد من أعظم القيود التي تحد من ممارسة المرأة لعملها وتوليها ل

 حتى عند وصولها إليها، تظل نظرة المجتمع بعاداته وتقاليده تنظر بدونية للمرأة وعملها.

تركيز وسائل اإلعالم المختلفة على دور النساء كأمهات وربات بيوت ومربيات لألبناء، وإهمال إبراز دور النساء  .3

ذلك تأكيد نظرة المجتمع للنساء المربيات وربات  القيادي في المجتمع وخاصة في المؤسسات التعليمية، نتج عن

 البيوت.

القصور لدى القيادات النسائية في تطوير مهاراتهن واإللمام بكل ما يتعلق بالقيادة واالتجاهات اإلدارية المعاصرة  .4

لى العمل ، لتحقيق التخطيط الجيد، والعمل على التحول من اإلدارة التقليدية لإلدارة االلكترونية، واعتمادهن ع

 الفردي وإهمال تكوين فرق العمل لتسهيل عملهن.

ضعف التشجيع والدعم للقيادات النسائية وخاصة من األسرة والتي هي النواة التي تحقق بها النساء النجاح والتقدم  .5

المؤسسات وتحقيق الميزة التنافسية في عملها، وبالتالي نجد العديد من النساء تبتعد عن تولي المناصب القيادية في 

 التعليمية للظروف األسرية الغير مشجعة.

: وتوصل البحث الحالي لعدد من النتائج في ضوء األدبيات السابقة التي تم عرضها واالستفادة من نتائج البحث الحالي-رابعًا

 نتائج الدراسات السابقة، والنتائج هي:

والقدرة على بناء العالقات المهنية االيجابية مع كافة يتوافر لدى القيادات النسائية في العموم الثقة في النفس،  .1

 شرائح المجتمع المختلفة.

تحرص القيادات النسائية على تحديد قواعد للعمل المهني في إطار التعاون مع كافة أطراف المجتمع المحلي،  .2

ية، إال إذا تم وضع ضوابط ولكن العادات والتقاليد قد تعرقل بنسبة بسيطة تحقيق الميزة التنافسية للقيادات النسائ

 وميثاق أخالقي للتعامل بين النساء والرجال في العمل، يحافظ على قيمة النساء بالمشاركة مع أخيها الرجل.

تمتلك القيادات النسائية مهارات إدارة المعلومات وسريتها وأمنها، وذلك بسبب وعي القيادات النسائية لمدة  .3

 بها واألضرار الناتجة عن ذلك سواء لها أو للمجتمع الذي تعيس فيه.  خطورة المعلومات وما ينتج عن تسري

يتوافر لدى القيادات النسائية مهارة التحفيز لتعزيز الدوافع االيجابية نحو العمل، وذلك لقدرة المرأة وما تمتلكه من  .4

المؤسسة والمجتمع المحلي، مشاعر ميزها بها الخالق سبحانه وتعالي، لتقديم الدعم المعنوي والتشجيع لكافة أفراد 

حيث يعمل التحفيز على تحسين مستوى القدرة التنافسية وذلك من خالل وجود بيئة عمل تدعم اإلنتاجية وتعزز 

 العالقات المهنية وتحسن األداء.

قدرة القيادات النسائية في المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات على إنشاء وتكوين المجتمع المعرفي، ونشر  .5

 عرفة بين أفراد المؤسسة، وذلك بغرض تطوير ونشر األساليب واالتجاهات اإلدارية النموذجية والمعاصرة.الم

 خامًسا : اإلجراءات والتوصيات المقترحة لتطوير القدرة التنافسية للقيادات النسائية بالجامعات الليبية :

القدرة التنافسية لدى القيادات النسائية بالجامعات  تم االعتماد في صياغة اإلطار المنهجي لإلجراءات المقترحة لتطوير

الليبية من خالل االستفادة من اإلطار النظري وما تناوله من مهارات وقدرات يجب على القيادات النسائية االهتمام باكتسابها 

السابقة وأهم نقاط القوة لتطوير أدائها، وتحقيق الميزة التنافسية في عملها أما نظرائها، كما تم االستفادة من الدراسات 

والضعف التي تم التوصل إليها في نتائج هذه الدراسات، وكذلك االستفادة من التحديات التي تواجه تطوير القيادات النسائية 

لتحقيق واكتساب القدرة التنافسية في عملهن في المؤسسات التعليمية والنتائج التي تم التوصل إليها، وبالتالي فأن أهم هذه 

 جراءات هي: اإل

تطوير القدرة التنافسية للقيادات التنافسية بالجامعات الليبية يجب أن يتم بما يتالءم ومجاالت الجودة المحددة  .1

من قبل المؤسسات المحلية والدولية للجودة، واعتبار هذا من أبرز النقاط لتقييم القيادات النسائية في عملهن، 

ط تحقيق هذه المعايير المتفق عليها محليا وعالميا لجودة وإعداد دليل استرشادي لخطة عملهن، بشر

 العمل،لضمان تطبيقهن للخطط التطويرية التي تحقق التميز والتقدم للجامعات الليبية.

اعتماد المهارات األساسية للقدرة المهنية واإلبداعية واإلنسانية والذاتية من أهم المعايير لتقييم عمل القيادات  .2

 لتحقيقهن القدرة التنافسية في الجامعات الليبية.النسائية ومقياس 

تطوير القدرة اإلبداعية للقيادات النسائية وتطبيقهن ألساليب التفكير اإلبداعي، ووضع خطط الستيعاب  .3

المتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية الحاصلة في العالم، وتصميم خطط لمواجهة التأثر من 

 اعية داعمة لكافة العاملين بالجامعات وجعلها أكثر تنظيماً ونشاطاً وتميزاً.أخطارها، وإيجاد بيئة إبد
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تطوير القدرة التنافسية للقيادات التنافسية بالجامعات الليبية من خالل تزويدها بالمعارف الفكرية والتطبيقية  .4

وفهمها ألهم وأبرز  الحديثة في مجال القيادة الجامعية والتربوية، وما تتضمنه من نماذج وآليات للتطوير،

الممارسات القيادية واإلدارية بمؤسسات التعليم العالي، كما يجب إكسابها آليات المشاركة والتأثير اإليجابي 

في حل المشكالت، وتحقيق الميزة التنافسية للجامعات الليبية حتى تكون قادرة على منافسة نظيراتها على 

تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية والتثقيفية للقيادات النسائية المستوى اإلقليمي والدولي، وذلك من خالل 

 بالجامعات الليبية وبشكل ديناميكي مستمر.

تصميم برنامج تطويري شامل لتخطيط الموارد البشرية في الجامعات، يتضمن تحليل األعمال ووضع  .5

مية واالستفادة منها، بحيث يتم معايير محددة لتولي المناصب القيادية يتم اشتقاقها من تجارب دولية عال

االختيار وفقاً لمهارات القدرة التنافسية والتمكن من تحقيق الميزة التنافسية للجامعات وليس على حسب 

النوع، بما يضمن االستثمار األفضل للموارد البشرية في هذه المؤسسات التعليمية وبدون أي تحيز ألي 

 ألسباب مجتمعية أو ثقافية.طرف أو تولي المناصب للذكور عن اإلناث 

اعتماد وتنفيذ برامج تدريبية للتدريب على مهارات القدرة التنافسية سواء أكانت الذاتية من الثقة والفعالية، أو  .6

القدرة اإلنسانية  كالتواضع في العمل والتعاون والتأثير في دوافع اآلخرين، أو القدرة اإلبداعية كالمبادرة 

أفراد مجتمع الجامعة ، أو المهنية كبناء الرؤية والتواصل واالنضباط في العمل،  والمرونة في التعامل مع

وذلك من خالل خبراء ومختصين في هذا المجال لتطوير القدرة التنافسية بكافة أنواعها  لدى القيادات 

 النسائية بالجامعات الليبية.

بدون أي تحيز أو وساطة، وتضمن حق  سن تشريعات وقوانين تعزز العدالة بين كافة العاملين بالجامعات .7

تولي المناصب القيادية بالجامعات للجميع، وعدم اعتمادها على جنس النوع كما هو معمول حالًيا، وبالتالي 

 تضمن القيادات النسائية حمايتها من أي شكل من أشكال التمييز المجتمعي.

على تولي المناصب القيادية بالجامعات، وبما تقديم حوافز مادية ومعنوية تميز القيادات النسائية وتشجعها  .8

 يضمن لها الحياة الكريمة في المجتمع بدون أن تشعر بأي نقص أو عجز لديها.

عقد شراكة مجتمعية بين القيادات النسائية في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك رجال األعمال  .9

لندوات التي تشجع النساء على العمل وتولي في المجتمع إلقامة النشاطات المجتمعية والمؤتمرات وا

 المناصب بدون أي خوف أو تردد، والسعي لتنمية روح التفاعل االجتماعي،

تنفيذ برامج تدريبية لرفع الروح المعنوية للنساء وشعورها باألمان الوظيفي وإتاحة فرص الترقي في  .10

 وبناء التواصل والثقة مع الجميع.المستقبل وتولي المناصب بدون تردد، وتحقيق االنتماء للمجتمع 

 يقترح البحث الحالي ضرورة إجراء عدد من البحوث العلمية حول: ثانياً المقترحات :

 القدرة الذاتية للقيادات النسائية في مؤسسات التعليم العالي وعالقتها بتطوير القدرة التنافسية لديهن. .1

 لمديرات مدارس التعليم الثانوي .تأثير الحوكمة المؤسسية على القدرة التنافسية  .2

 برنامج تدريبي مقترح لتطوير القدرة التنافسية للقيادات النسائية بالجامعات الليبية. .3

 المراجع : 

(، التعليم والتنافسية في تايالند وإمكانية اإلفادة منها في تطوير نظام التعليم قبل 2017حسب النبي، أحمد محمد) .1

(، مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة 35(، ع )36، م)ت في التعليم الجامعيمجلة دراساالجامعي في مصر، 

 .  274-208عين شمس، القاهرة، ص ص 

، صندوق النقد مجلة التمويل والتنمية(، نساء في وضع المسئولية، 2013باندي، روهيني و تويالوفا، بيتيا) .2

 .15-3الدولي، الواليات المتحدة االمريكية، ص ص 

مجلة دراسات (، القيادة اإلدارية ودورها في تأصير روابط العالقات العامة، 2010شهاب، شهرزاد محمد) .3

 .132-88(، مركز البحوث والدراسات التربوية، وزارة التربية، العراق، ص ص 11(، ع)3، م)تربوية

 هرة .، دار الكتاب المصري، القامعجم مصطلحات العلوم اإلدارية(، 1994بدوي، أحمد زكي) .4

، مكتبة العبيكان، معجم المصطلحات اإلدارية(، 1993البرعي، محمد بن عبدهللا و التويجلي، محمد بن إبراهيم) .5

 الرياض. 

(: تحسين القدرة التنافسية للتعليم قبل الجامعي في مصر في ضوء أفضل 2017بغدادي، منار و شوقي، إيمان) .6

 ، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، مصر.نميةالمركز القومي للبحوث التربوية والتالممارسات، 

(: متطلبات تعزيز القدرة التنافسية إلدارة المدارس المنتسبة لليونسكو بمصر في 2017سليمان، إيناس السيد ) .7

(، كلية البنات اآلداب والعلوم 11(، ج)18، ع)مجلة البحث العلمي في التربيةضوء خبرات بعض الدول، 

 شمس، القاهرة، مصر. والتربية، جامعة عين 

(، تصور مقترح لتنمية القدرة التنافسية لمدير مدارس الثانوية الفنة التجارية بمصر في 2018حسن، إيمان أحمد) .8

(، كلية البنات لآلداب والعلوم 9(، ع)19، م)مجلة البحث العلمي في التربيةضوء خبرات بعض الدول المتقدمة، 

 مصر. والتربية، جامعة عين شمس ، القاهرة،
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مجلة العلوم (، الدور القيادي للمرأة في التعليم المصري بين النظرية والتطبيق، 1997ناصف، ميرفت صالح) .9

 .96 -15(، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة، مصر ، ص ص 4(، ع)2، م)التربوية

لمؤسسات التعليمية في ضوء (، دور القيادات النسائية في تطوير ا2014الشافعي، خديجة و يوسف، مشيرة) .10

 .192 -163(، جامعة األزهر ، القاهرة، ص ص 2(، ج)160، ع)مجلة التربيةمعايير الجودة، 

(، تصور مقترح لتنمية القدرة التنافسية لمديري مدارس الثانوية الفنية التجارية 2018حسن، أيمان أحمد خلف) .11

(، جامعة عين 9(، ع)19، م)العلمي في التربيةمجلة البحث بمصر في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة، 

 .612-568شمس، 

المجلة (، التميز القيادي النسائي وواقعه في المجال األكاديمي في الجامعات السعودية، 2020غنيم، فايزة عادل) .12

 . 226 -215(، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، ص ص 1(، ع)40، مج) العربية لإلدارة
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 الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

National efforts to combat violence against women 

  د. سعاد مولود أحمد المريمي

 ليبيا -عضو هيئة التدريس بجامعة الزيتونة/ترهونة

soad60alm@gmail.comEmail :  

 
 الملخص:

تعتبر ظاهرة العنف ضد النساء السيما العنف األسري ظاهرة تعاني منها كل المجتمعات، ولما كان العنف يمثل ألية من 

الرجل فإن تاريخ العنف ضد النساء اآلليات االجتماعية الخطيرة التي ترغم المرأة أن تشغل مرتبة أدنى بالمقارنة مع 

واإلساءة إليهن من قبل ألفراد األسرة يقع دائماً على الحلقة األضعف وهن النساء واألطفال، وفي كثير من الحاالت يحدث 

العنف ضد النساء من األسرة داخل المنزل، حيث يتم التغاضي عنه بوصفه من خصوصياتها، ولكون المجتمع محافظ، وهذا 

 .إلى تفاقم المشكلة وازدياد حدتـها ومن هنا يصبح العنف النتيجة الحتمية للتمييز ضد المرأةما يؤدي 

وفي السنوات األخيرة تزايد وتيرة العنف ضد المرأة في المجتمع العربي في ضوء سياقات عدم األستقرار األمني 

كورونا المستجد لتعزز من ممارسات العنف والنزاعات المسلحة في العديد من الدول وليبيا من بينها، ثم جاءت حائجة 

ً محلياً وعربياً  األسري الذي تتعرض له النساء في ظل ظروف الحجر المنزلي، ولذلك تستقطب هده الظاهرة  اهتماما

ً وذلك من خالل الجهود الوطنية والدولية لمناهضة العنف ضد المرأة ولقد تمثلت هذه الجهود في عقد العديد من  وعالميا

ات والمؤتمرات واألبحاث والدراسات التي طرقت هذه المجال، وخاصة بعد تزايد ظهور العديد من أشكال العنف الندو

الممارس ضد المرأة في جميع مراحل حياتها، وفي المجالين العام والخاص مما حدا باألكاديميين وعلماء النفس وعلماء 

دابير وتشريعات تناهض العنف بشكل عام والعنف ضد المرأة االجتماع واألخصائيين االجتماعيين إلى السعي إليجاد ت

بشكل خاص، ولعل االهتمام بقضايا المرأة من قبل هده الكوادر يرجع إلى تفاقم وتزايد األزمات بشكل عام فإن المرأة غالباً 

إمتالكاً لمصادر القوة ماتعاني بدرجة أكبر من الرجل لكونها األكثر هشاشة، بمعنى أنها األضعف على سلم الحقوق واألقل 

االجتماعية ،سواء الرمزية أو المادية ولهذه األسباب ولغيرها تسعى العديد من المنظمات لتوجيه االهتمام بقضية مناهضة 

 العنف ضد المرأة .

ً  كبيراً في التصدي لهذه الظاهر عبراً تكاتف الجهود المحلية والعربية و العالمية عن طريق بث      وتشهد ليبيا إهتماما

 صادية على حاضر ومستقبل المجتمع الوعي في القضية المرأة وأبعادها المختلفة ، وأثارهاً االجتماعية واألخالقية  واألقت

 الكلمات المفتاحية:

 .المنظمات،حقوق المرأة ،مناهضة العنف ، العنف  ،المرأة

 
 مقدمة:

يشكل العنف ضد المرأة ظاهرة مزمنة، ويمثل أخطر مظاهر حقوق اإلنسان، وهو ظاهرة منتشرة في كل المجتمعات ال 

سواء  تتقيد بالحدود األنثروبولوجيا واإلقليمية والدينية، ونظراً لفداحة األخطار والتي يمكن أن يتركها العنف وممارساته

الجسدية منها أو النفسية األمر الذي وضع كثير من الباحثين والمهتمين بشؤون المرأة إلى محاولة التعرف على طرق 

معالجته وكيفية التعامل معه، خاصة وإن مخاطر العنف متعددة، و تأخذ أوجه مختلفة كتدني تقدير الذات، واألمراض 

 .لجسمية ....الخالنفسية واالجتماعية المختلفة، واإلصابات ا

ولذلك فهي تستقطب اهتماماً محلياً وعربياً وعالمياً من خالل الجهود المبذولة والمتمثلة في القوانين والتشريعات والمعاهدات 

والمؤتمرات والتقارير، وذلك لضمان حماية المرأة من العنف من خالل جهود المنظمات المعنية بمنهاضة العنف ضد المرأة 

مية أو غير حكومية والتي تعمل على الدفع بالمرأة إلى مشاركتها في جميع مناح الحياة ووجوب تمتعها سواء كانت حكو

بحقوقها كاملة من خالل الفرص المتاحة. ومن ناحية أخرى التكفل بمناهج وقائية وتدابير قانونية وإدارية وسياسية تعزز 

 .حماية المرأة من كافة أشكال العنف الممارس ضدها

ن خالل حماية حقوقها وتبصيرها بها، تلك الحقوق المجسدة في الكثير من المواثيق المحلية والعربية والعالمية وذلك م

كالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة العنف واتفاقية القضاء على جميع 

 .ل فإنها ستسهم في القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائيأشكال التمييز ضد المرأة التي لو نفذت بشكل فعا

 :وعلى أساس ما تقدم فإن أهمية هذا البحث تكمن في

نتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وذلك من خالل التشريعات االتعرف على الجهود المحلية والعربية والدولية في الحد من 

 د المرأةوالقوانين ومدى تطبيقها وفاعليتها في مناهضة العنف ض

 :كما يهدف البحث إلى معالجة ومناقشة عدة محاور منها

 .حترام حقوق المرأة، وضمان استمراريتها وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار في ليبيااأوالً: 
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 .ثانياً: دور المجتمع المدني ووسائل األعالم في مكافحة العنف ضد المرأة

 مكافحة العنف ضد المرأةثالثاً: التشريعات الليبية ودورها في 

 .رابعاً: إسهامات منظمة المرأة العربية في مناهضة العنف ضد النساء

 :اإلشكالية

تزايدت وتيرة العنف ضد المرأة في المجتمع الليبي في السنوات األخيرة في ضوء سياسات عدم االستقرار األمني 

العنف الذي تتعرض له النساء في ظل ظروف الحجر والنزاعات، ثم جاءت جائحة كورونا المستجد لتعزز من ممارسات 

المنزلي، مما حدا باألكاديميين وعلماء النفس وعماء االجتماع واألخصائيين االجتماعيين إلى السعي إليجاد تدابير تناهض 

ً ما تعاني المرأة من العنف بدر جة العنف بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص، ألنه وفي ضل هذه الظروف غالبا

ً لمصادر القوة االجتماعية  أكبر من الرجل لكونها األكثر هشاشة، بمعنى أنها األضعف على سلم الحقوق،ـ واألقل امتالكا

سواء الرمزية أو المادية. ولهذه األسباب ولغيرها تسعى العديد من المنظمات المحلية والعربية والدولية لتوجيه المزيد من 

د النساء وذلك من خالل بذل الجهود وتكريسها إليجاد الخطط والسياسات والتشريعات االهتمام لقضية مناهضة العنف ض

والقوانين التي تعمل على بث الوعي بالقضية، وأبعادها المختلفة وآثارها االجتماعية واألخالقية واالقتصادية على حاضر 

ف ضد المرأة ومنعه، ومن هنا تشهد العديد من ومستقبل المجتمع وذلك عبر تحديد اآلليات التي يمكن استخدامها، لردع العن

الدول العربية وليبيا من بينها اهتماما كبيراً بإصدار التشريعات وتعديل القوانين مثل قانون األحوال الشخصية وقانون 

عنف ضد العقوبات الخاص بمناهضة العنف ضد النساء،أخرها اجتماع الخبراء الليبيون الذين تبنوا مشروع قانون لمكافحة ال

المرأة وتمثل ذلك في اجتماع محاميين وقضاء ونشطاء ومدافعين عن حقوق اإلنسان برعاية البعثة األممية في 

 .(1)المرأةوذلك لدراسة مشروع قانون مكافحة العنف ضد  19/07/2021

 .أوالً: احترام حقوق المرأة وضمان استمراريتها وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار في ليبيا

حتراماً لحقوق اإلنسان وتستند إلى سيادة القانونـ ايمر المجتمع الليبي بفترة من التغيرات الكبرى، المتمثلة في بناء دولة أكثر 

وهي تحديات كبيرة ال يستهان بها، وفي هذا السياق يجب اال ننسى األدوار المهمة التي لعبتها المرأة الليبية في جميع مناح 

 مانها بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من أجل ضمان احترام حقوقها.الحياة انطالقا من إي

ولما كان القانون الليبي ينبذ ويحرم العنف والتمييز بناء على النوع االجتماعي، وفي هذا الصدد صدرت العديد من التقارير 

فالة حقوق المرأة، ألن اإلخفاق في التي يتعين على المهتمين بقضايا المرأة االنتباه إليها ومعالجتها من أجل المساعدة في ك

التعامل مع هذه القضايا على النحو المالئم سيؤدي إلى إنتكاسة للتقدم الذي أحرزته المرأة والذي من شأنه أن يعيق احترام 

ع حقوقها في المستقبل، وحتى تتمكن النساء من المشاركة الفعالة في كافة المناشط والتي من بينها تعزيز حضورها في مواق

صنع القرار ، ذلك ألن المرأة الليبية مازالت تعيش في مجتمع يسيطر فيه الرجل على صناعة قرار المرأة، بشكل متجدر 

 وعميق مع اعالء دور المرأة كأم وزوجة على أي دور أخر .

 -:ويمثل كل حرف من حروف كلمة )احترام( واحدة من االستراتيجيات التالية

العالقات، حماية النساء وتمكينهن وتقديم الخدمات للمساعدة في الحد من الفقر، وضمان بيئة مالئمة إرساء مهارات تعزز 

 . ومساعدة )المدراس، أماكن العمل( إرساء حماية األطفال والمراهقين من اإلساءة إليهم، دعم المفاهيم والمعتقدات اإليجابية

من التدخالت، تعطي األولوية لسالمة المرأة وضمان حقوقها، تنطوي ويبرز أطار احترام حقوق المرأة ايضاً مجموعة      

عناصرها األساسية على تقيد عالقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين وتتسم بطابع التشارك، وتعالج عدة عوامل بواسطة 

.قوانين ووضع سياسات  برامج مشتركة في مرحلة مبكرة من الحياة ومن الضروري لتحقيق تغيير دائم سن تشريعات وإنفاذ

 .(.2)تعزز المساواة بين الجنسين، وتخصيص الموارد الالزمة لألنشطة الوقاية، واالستثمار في منظمات حقوق المرأة

ففي ملخص النقاشات والتوصيات التي طرحت في اجتماع وطني المستوى في العاصمة الليبية نظمت حركة )معاً      

 نبنيها( وبعض المنظمات األخرى حيث تم عقد مؤتمراً إقليمياً عن العنف ضد المرأة وفضالً عن العنف ضد المرأة 

وع االجتماعي في الصراع وشملت نقاشات معمقة عن مجاالت تناولت ورشة العمل التي تواصلت إلى ثالثة أيام دور الن

األولوية األربعة التي حددتها المجموعة المشاركة، تحسين األمن البشري، وفي المقام األول تأثيره على المرأة وتعزيز 

البيانات بشأن  حضور المرأة في مواقع صنع القرار، السيما القرار األمني وتحسين أوضاع النازحين وزيادة جودة وتوفير

 . (3)العنف ضد المرأة في ليبيا

كما تم وضع العنف ضد المرأة في اإلطار القانوني الليبي من قوانين وطنية واعتبارات دستورية و أطر دولية، حيث تم 

التأكيد على وجود احكام قانونية هامة بيد أن الشاغل األكبر هو التطبيق المنسق للقانون وانتشار الوعي بأحكامه، كما تم 

                                                           
،  9/2021 /1شوهد في  5/2013 /26ثوره للجميع ، حقوق المرأة في ليبيا الجديدة،  - 1

https://www.hrw.org/ar/report 8،ص . 
 . 4المرجع نفسه ، ص - 2
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نه من الضروري للدستور الجديد أن يتصدى على نحو مباشر لظاهرة العنف ضد التطرق إلى الدستور وتم التأكيد على أ

 .المرأة، وأن يتضمن أحكاماً عن حقوق المرأة

أما بخصوص تعزيزي حضور المرأة في مواقع صنع القرار فإن قدرة النساء على صوغ نقاشات القضايا األمنية، وضمان 

ً بتأثرهن العام ضمن النظام السياسي، وعليه ارتأى هذا الفريق التعامل الجدي مع النعف ضد المرأة ترتبط ارتب ً وثيقا اطا

ضرورة اعتماد حصة تمكين المرأة من المشاركة الدستورية ولجان الحوار الوطني وحث األحزاب السياسية كافة على 

أة ينسق أعمال وضع حصص داخلية تكفل مشاركة المرأة وخلص الفريق إلى ضرورة إنشاء الحكومة لمجلس أعلى للمر

الحكومة ويكون نقطة اتصال مركزية، على أن تتضمن مهامه إعداد السياسات وتنقيح المناهج الدراسية والتصدي للعنف 

 ضد المرأة،  وانتهاكات حقوق اإلنسان ذا الصلة.

 .ثانياً: دور المجتمع المدني ووسائل األعالم في التصدي للعنف ضد المرأة

الحكومية من الوسائل المهمة للضغط على الحكومة العتماد ضمانات دستورية وعملية لمكافحة تعتبر المؤسسات غير 

العنف ضد المرأة وتعزيز حماية وتمكين المرأة في الميدان العملي، ويعد هذا الشغل الشاغل للمرأة والمجتمع بشكل عام 

دة أمور رئيسية منها: إجراء بحوث نوعية لفهم حيث يرتبط ذلك بقضايا اجتماعية وباألمن الوطني، فالحكومة مطالبة بع

انتشار هذا العنف وأسبابه وعواقبه في المنزل والمجتمع، وتأسيس مجلس وطني للمرأة يتولى التنسيق المركزي بين أقسام 

ات الحكومة بخصوص القضايا الهامة للمرأة، ومن ذلك تشديد القوانين أزاء العنف ضد المرأة، وتقديم رعاية افضل لضحي

العنف بوسائل متنوعة تشمل إنشاء هيئة توفر كلنا للناجيات وأطفالهن الخدمات القانونية والمعيشة كالخطوط الساخنة 

والسكن والدعم النفسي كما يمكن من خالل دعم حمالت المنظمات المدنية على التوعية بالعنف ضد المرأة من خالل 

  .)1 (الجنسينالمناهج الدراسية ومكافحة الصورة النمطية بين 

ومن أجل المناصرة الفاعلة واقناع الحكومة باتخاذ إجراءات فمن الضروري لجماعات المجتمع المدني جمع ادلة كافية عن 

انشار العنف ضد المرأة، فبدون أدلة أفضل فستدعي الحكومة عدم وجود عنف ضد المرأة في ليبيا وهذا ما تقوم به 

لى االستعانة بمراكز تعليم النساء اللغات أو الحاسوب مثالً في توفير وجمع البيانات مؤسسات المجتمع المدني حيث تعمل ع

وتعتبرها من وسائل تحصيل المعلومات عن العنف ضد المرأة وذلك بتوفير مساحات آمنة لمناقشة هذا العنف وتمكين النساء 

بب لهن االحراج وقد تكون االستبيانات من التحدث مع المستشارات أو األخصائيات االجتماعيات بطريقة سرية ال تس

مصدراً لكثير من المعلومات الدالة بشرط أن تسمح للنساء بالتحدث دون حضور أحد من العائلة وكذلك اعتماد االستبيانات 

عبر الهاتف وإمكانية التبليغ عن الحوادث إلى قاعدة بيانات شبكية بواسطة الرسائل النصية القصيرة أو االستثمارات 

لكترونية كما باإلمكان لمنظمات المجتمع المدني أن تخصص لضحيات العنف خطوط ساخنة لتسجيل حاالت العنف، اال

وتوفير الدعم النفسي والمشورة القانونية، فضالً عن توليد معلومات إضافية ، فقد تواجه منظمات المجتمع المدني مشكلة 

ً ومن الضروري ايضاً زيادة التواصل الحصول إلى معلومات ونقلها فتمه حاجة إلى قاعدة بيا ً مركزيا نات لتكون مستودعا

مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بشأن العنف ضد المرأة ويمكن تيسير ذلك من خالل إنشاء منصة أو 

 (.2شبكة للمجتمع المدني تخصص لهذه القضية)

ات التي تجمعها للمنظمات الدولية وينبغي لها التواصل مع األعالم كما يتوجب على المنظمات المدنية إتاحة كافة المعلوم

لنشر البيانات المجمعة وإقناع المجتمع بمزايا الحصول على بيانات موثوقة وبالتالي عليها إذكاء الوعي بالعنف ضد المرأة 

 .من خالل المحاضرات وورش العمل ووسائل األعالم والملصقات وغيرها

عالم في التصدي للعنف ضد المرأة فإنه يتوجب إيجاد وسائل إعالم مستقلة جديدة تسهم في توعية أما عن دور وسائل األ

  .المرأة وتعمل على تغيير الصورة النمطية لها والمتمثلة في كونها ربة بيت وأم وزوجة فقط

من خالل ما تبثه من مسلسالت كما أن وسائل األعالم الليبية والعربية قد أسهمت في تصاعد وتيرة العنف ضد المرأة وذلك 

ً بأنها كائن  ضعيف، وتصور الرجل في مصادر القوة وإبراز دور القنوات الفضائية الدينية  وأفالم تصور المرأة دائما

باعتبارها المصدر الموثوق، وهذا يمكن التشديد على دور وسائل األعالم في صياغة الرأي العام، من خالل التعاون مع 

المدني وذلك عن طريق التواصل مع الشخصيات العامة لنشر صورة أكثر إيجابية عن المرأة وينبغي منظمات المجتمع 

للمجتمع المدني اإلسهام في بناء قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار، ومن وسائل ذلك إنتشار مراكز ألبحاث المرأة 

ني زيادة الوعي بدور المرأة في التنمية وحت النساء والرجال وإجراء سلسلة من الدورات التدريبية، كما ينبغي للمجتمع المد

على التفكير في التصويت لمرشحات من النساء كما تعمل منظمات المجتمع المدني على الضغط لتضمين االتفاقيات الدولية 

لحقوق وأن تكون النساء التي تدعم مشاركة المرأة الليبية في الدستور الجديد، بما فيها االحكام التي تكفل المساواة في ا

 . مشاركات فاعالت في الحياة العامة

وهذه من ضمن األهداف التي عملت عليها معظم منظمات المجتمع المدني وعلى سبيل المثال شبكة صوتنا قوتنا التي آمنت 

من اختصاصات الرجال بإن األمن والعدالة من القضايا التي يصعب على المجتمع المدني المشاركة فيها، إذا يعتبرون غالباً 

ورغم ذلك فقد أنشئت هذه الشبكة على اعتقاد مفاده أن إسهام المرأة من هاتين القضيتين أمر حيوي إذ تظم الشبكة منظمات 

                                                           

 . 1المرجع نفسه ،ص - 1

 . 2مؤسسة سيفروولد ،مرجع سبَق ذكره ،ص - 2

333



 

 

 ، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات 

Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

نسائية تتعامل مع القضيتين وتشجعها على تكوين تحالفات مع منظمات مماثلة وطنية وإقليمية وذلك لتقاسم الخبرات 

   .)1( أخرى واإلخفاقات في سياقات انتقالية ولالستفادة من النجاحات
 ثالثاً: التشريعات الليبية ودورها في مكافحة العنف ضد المرأة.

تعتبر المؤسسات التشريعية صمام األمان ألي مجتمع، حيث تضمن له وضع األطر السليمة الكفيلة بتنظيم حياة الفرد 

بالتوعية أوال والردع، ثانياً حين وقوع أي انتهاكات لحقوق المرأة، ويأتي واألسرة ورسم عالئقها وتفاعالتها. وبالتالي تمنع 

على انتهاك حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله. وبذلك شهدت المنظومة التشريعية في ليبيا تطورا كبيرا ساعد على 

دية واالجتماعية والثقافية مستمدة ذلك إعطاء المرأة دورا هاما في عمليات التنمية، وكافة ميادين الحياة السياسية واالقتصا

من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف. الذي حددت عقيدته بوضوح نوع العالقات اإلنسانية في جميع ميادين الحياة والتي تهدف 

إلى تحقيق مجتمع تنعدم فيه الفوارق الطبقية، وتكفل فيه الحقوق العامة والخاصة، كما نادى اإلسالم بإصالح األسرة 

ً للحياة االجتماعية المستقرة. ومن هذا المنطلق جاءت معظم التشريعات الليبية متوجهة بخطابها للمواطن  باعتبارها أساسا

الليبي بصرف النظر عن جنسه وبذلك صدرت العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لشؤون المرأة حيث حرص المشرع 

عن الرجل، ولذلك أصدر المشرع الليبي العديد من القوانين والقرارات التي على ان تكون المرأة في مركز قانونی ال يقل 

( جملة من الحقوق من بينها حق العمل، وتكوين 1951من شأنها أن ترفع للمرة ما فقدته من حقوق، لذلك تضمن دستور )

ً الجمعيات لكافة المواطنين، وقرر المساواة إمام القانون ، وجعل مراحل التعليم األولى م  .( 2)جانا والزاميا

( بشان التنظيمات النسائية، 1975( لسنة )106وتوالت القوانين ذات العالقة بالمرأة في الصدور، فصدر القانون رقم )

( بشان نظام تشغيل المرأة، 1988( لسنة )164بشأن تولي المرأة القضاء، كما صدر القرار رقم ) 1989( لسنة 8والقانون)

 .( بشأن تدريب وتأهيل المرأة1989لسنة )( 258والقرار رقم )

( اهتماما كبيرا بالمرأة وعلى األخص الجانب المعنوي. فقد نصت 1976( لسنة )55كما أولى قانون الخدمة المدنية رقم )

 :( من قانون العمل على أنه96المادة )

لوضع الحق في فترتين إضافتين يومية لهذا )للمرأة العاملة التي ترضع طفلها في خالل الثمانية عشر شهرة التالية لتاريخ ا

الغرض، ال تقل كل منهما عن نصف ساعة( ويلزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر 

 ).3 (دار حضانة ألطفالهن. وحرم تشغيل النساء في اإلعمال الخطرة أو الشاقة، ومنع تشغيلهن ليالً 

( على ما يلي: تعامل 23( بشان السجون في مادته )1975( لسنة )47لمعنوي نص القانون رقم )وتقديرا لشعور المرأة ا

المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة طيبة خاصة فيما يختص بالغذاء والتشغيل والنوم حتی تضع 

ية الصحية الالزمة مع الغذاء والملبس حملها وتمضي مدة أربعين يوما على الوضع، ويجب أن تبذل لألم وطفلها العنا

المناسب والراحة، وال يجوز حرمان المسجونة الحامل أو األم من الغذاء المقرر لها ألي سبب كان. وقد صدر العديد من 

 -:التشريعات والقوانين التي تنظم األحوال الشخصية للمرأة الليبية وهي

عترى التشريعات السابقة من قصور وسلبيات خاصة في مسائل لمعالجة ما ا 1973( لسنة 176صدرت القانون رقم )

 إلدخال بعض 1984( لسنة 10الزواج والطالق وصدر بعده القانون )

 :التعديالت التي اقتضتها ظروف المجتمع الليبي وأهم ما عالجه هذان القانونان المسائل اآلتية

يقع باطال زواج الفتاة الصغيرة  قبل البلوغ، ومع ذلك ال يجوز  يشترط القانون في أهلية الزواج والوالية فيه البلوغ كما .1

عقد الزواج وال المصادقة عليه مالم تكن الفتاة الصغيرة قد بلغت سن العشرين، وبذلك رفع الحد األدنى لسن الزواج للفتاة 

  .من ستة عشر إلى سن العشرين

من رضى المولي عليها حتى يصبح العقد كما يجب، وعلى ال يجوز للولي أن يجبر المولى عليه على الزواج والبد   .2

 .األولياء استشارة الفتاة في أمر زواجها فإن وافقت صح العقد وإال فال يكون هذا العقد إال باطال

إذا منع األب أبنته من الزواج ممن ترضاه لنفسها زوجة كان لها أن ترفع األمر إلى المحكمة لتأذن بالزواج إذا تبين لها  .3

 .مناسبة ذلك

يقع الطالق باتفاق الطرفين على أن يوثق لدى المحكمة المختصة وإذا لم يتفق الطرفان على الطالق، يحق للزوجة كما  .4

   .)4(يحق للزوج أن يتقدم إلى المحكمة المختصة طالبة التطليق 

                                                           

 . 3المرجع السابق ،ص - 1

( الحماية القانونية لألسرة من العنف في القانون الليبي ، ورقة عمل مقدمة بمناسبة  اليوم 2006نعيمة خليفة الرياني ، ) - 2

 .3العالمي لمناهظة العنف ضد المرأة د ،ص

شورات (، المرأة والتنمية والعمل في ليبيا" بناء مجتمع جديد "، الطبعة األولى، من2006على الهادي الحوات ، ) - 3

 . 96الجامعة المغاربية ،ص
 

 .96علي الحوات ، مرجع سبق ذكره ، ص - 4
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، الذي أكد 1994( لسنة 10بالقانون رقم )بشأن الزواج والطالق وآثرهما والمعدل  1984( لسنة 10كما صدر القانون رقم )

على حق المرأة الطبيعي في إبداء رأيها في اختيار شريك حياتها، في اللجوء إلى القضاء في حالة تعنت وليها في تزويجها 

  -:يليأو األذن لها بالزواج بمن تختاره زوجة لها. ومن أهم الجوانب التي نظمها هذا التشريع في مجال الزواج والطالق ما 

 .التأكيد على المركز القانون المتساوي للمرأة والرجل في التشريع وفي التقاضي أمام المحكمة -1

الزواج مشاركة متكافئة بين طرفين متساويين وال يجوز ألي منهما أن يتزوج االخر رغم إرادته أو ينفصل عنه دون  -2

 .اتفاق بينهما أو وفق حكم من محكمة عادلة

أة أن يكون عقد الزواج برضاها وموافقتها ولها الحق في اللجوء الى القضاء إذا تعنت وليها في تزويجها من حق المر -3

 .ممن تختاره زوجة لها

 . .أعطى القانون للمرأة حق التصرف في أموالها الخاصة، وعدم تصرف الزوج بتلك األموال -4

 . .الزوج بعدم إلحاق ضرر بزوجته ماديا ومعنويةأكد القانون على أن المهر حق خالص للزوجة كما ألزام  -5

يشترط لثبوت الطالق صدور حكم من المحكمة المختصة، وحضور الزوجة أو وليها، ولها الحق في طلب التعويض إذا  -6

 .ما طلقت دون رغبتها

حقوق والواجبات وال يجوز على أن المواطنين الليبيين ذكورا وإناثا متساويين في ال 1991( لسنة 20كما ينص القانون رقم )

 -:المساس بحقوقهم. ومن أهم الحقوق التي نالتها المرأة وفقا لهذا القانون ما يلي

( من هذا القانون على: ) لكل مواطن ومواطنة الحق في تكوين أسرة أساسها عقد النكاح القائم على 25تنص المادة ) -1

 رضا الطرفين(.

فيه أو خلع يوقعه القاضي، وإذا ما انتهى الزواج بالطالق فإن حضانة األطفال تؤول ال ينحل عقد النكاح إال برضاء طر -2

 .إلى األم فال يجوز حرمان األم من أطفالها أو حرمان األطفال من أمهم

أعطى القانون في حالة الطالق لألبناء عند بلوغهم السادسة عشرة من العمر حرية اختيار من يستكمل رعايتهم من  -3

 .الوالدين

 .ال يجوز تكليف المرأة بعمل ال يتناسب مع تكوينها الطبيعي أو يطمس معالم جمالها أو يهدم أنوثتها -4

  -:( من قانون العمل الليبي على ما يلي91كما نصت المادة )

سبوع ساعة في األ 48نصت المادة على عدم جواز تشغيل النساء في األعمال الشاقة أو الخطيرة، عدم تشغيلها أكثر من  -

 .بما في ذلك العمل اإلضافي

بشأن المرتبات تخاطب  1981لسنة  15بشان الوظيفة العامة وكذلك القانون رقم  1976( لسنة 55نص القانون رقم )  -

الموظف العام بصرف النظر عن كونه ذكر أو أنثى، ولم تتضمن أي نصوص خاصة بالمرأة، حيث ساوت بينها وبين 

 .والواجبات مساواة تامةالرجل في الحقوق 

ً األحكام التمهيدية والتنظيم  1976( لسنة 55و قانون ) - أيضأ بإصدار قانون الخدمة المدنية جاء هذا القانون منظما

اإلداري والوظيفية والتأديب واإلجازات، حيث قرر القانون أنه من حق الزوج أو الزوجة في إجازة بدون مرتب في حالة 

 . )1 (سفر أي منهما  

بشأن إدارة المحاماة الشعبية في المادة األولى منه حرص على حق المواطنين  1981( لسنة 4تناول القانون رقم ) -

الليبيين باالستعانة بمحامي في القضايا التي ترفع منهم أو عليهم وهو بذلك أعطى هذا الحق للرجل والمرأة على السواء دون 

بشأن نظام تشغيل المرأة الليبية وهو من  1988( / 164فقد صدر قرار رقم ) تمييز أو تفضيل ألي منهما على األخر.

القرارات المهمة، حيث أنه لم يعطى حق العمل للمرأة فقط، ولكنه أكد على أن العمل واجب عليها تجاه المجتمع، وهذه نقلة 

بشأن تدريب وتأهيل المرأة الليبية  1989( لسنة 258تحسب للمرأة الليبية حيث لم يكتفي القرار بذلك بل أردف بقرار رقم )

 للعمل في مجاالت مختلفة بحيث تكون لها األولوية . 

في شغل المهن والوظائف المحددة، وإلزام تشغيل المرأة وإقحامها في مجاالت العمل المختلفة. وأكد القرار على تأكيد إنشاء  

امج سنويا لتدريب المرأة على المهن والحرف التي تتالءم مكاتب لتشغيل المرأة وتوفير فرص العمل لها، وذلك بوضع برن

  .)2 ( وتكوينها النفسي

وتوجد العديد من التشريعات النافدة في ليبيا التي تحرم االعتداء على األشخاص والممتلكات وهي تمثل إطار للحماية من 

ريعات قانون العقوبات الذي ينص على العنف ضد المرأة كمواطنة وكعضو في األسرة نواة المجتمع. ومن بين هذه التش

مواد صريحة تجرم العنف وتكفل الحماية القانونية لألسرة من العنف من خالل إفراده لباب كامل اسماه الجرائم ضد 

 .األسرة، يتكون من ثالث فصول

 . يتعلق الفصل األول بالمساعدة المالية.  

                                                           

 . 97المرجع السابق ، ص - 1

االسالمية، العدد  (، الحماية القانونية لحقوق المرأة ، مجلة الجامعة االسمرية للعلوم 2006مصطفي مصباح شليبك،) - 2

 . 357،صالرابع
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 يتعلق الفصل الثاني بالجرائم ضد أخالق األسرة. 

 الفصل الثالث بالجرائم ضد كيان األسرة يتعلق.  

( بشأن التقصير في القيام بالواجبات العائلية حيث ال تتجاوز العقوبة فيها السنة أو 398، 398، 396حيث تعرضت المواد )

السنة ( بشأن سواء استعمال وسائل اإلصالح أو التربية. حيث ال تتجاوز العقوبة 397غرامة ال تزيد على خمسين والمادة )

( مع خفضها إلى النصف وإذا نتج الموت 381، 380، 379فإذا نتج عن الفعل أذي شخصي طبقت العقوبة في الموارد )

 ( بشأن إساءة معاملة أفراد األسرة372كانت العقوبة السجن مدة ال تتجاوز ثماني سنوات. والمادة )

 ) النساء واألطفال ( . 

( في ما يتعلق بتجريم القتل العمد على أن ) من قتل نفسا عمدا من غير سبق 382) تكوين العقوبة الحبس. كما نصت المادة

إصرار وال ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن، وإذا وقعت الجريمة ضد األصول أو الفروع أو الزوج أو األخ أو 

د داخل العائلة، هو أقسى أنواع العنف، األخت تكون العقوبة السجن المؤبد ( ويالحظ هنا تشديد العقوبة في حاالت القتل العم

 .في حالة ارتكاب هذا الجرم من قبل أحد أفراد األسرة ضد بقية أعضائها

( على معاقبة من يقتل زوجته أو أمه أو بنته أو أخته في 375وفيما يتعلق بالقتل واإليذاء حفظة للعرض، نصت المادة ) -

: ) من فوجئ بمشاهدة زوجته أو أبنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنا، حالة الزنا هي وشريكها وذلك على النحو التالي

أو في حالة جماع غير شرعي فقتلها في الحال، هي وشريكها أو هما معا ردا لالعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته يعاقب 

عقوبة الحبس عن مدة ال تزيد عن بالحبس، وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتكون ال

 .(1)السنتين

وفي فصل جرائم االجهاض حدد المشروع عقوبات اإلجهاض للحامل في العديد من الظروف أو في هذا اإلطار نص  -

 .( على معاقبة كل من في إسقاط )إجهاض( الحامل بدون رضاها يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن السنتين390المادة )

( بشان إساءة معاملة أفراد األسرة واألطفال، على المعاقبة بالحبس لكل من أساء معاملة أحد أفراد 398)ونصت المادة  -

األسرة أو صغير دون سن الرابعة عشر أو أي شخص خاضع لسلطته، أو معهود إليه بها لتربيته، أو لتثقيفه ورعايته أو 

 .لتدريبه على مهنة أو فن

ة بالسجن مدة ال تزيد عن عشر سنوات بكل من لقح امرأة تلقيح صناعية بالقوة أو ( على المعاقب403نصت المادة ) -

 .بالخداع، وتزيد العقوبة بمقدار النصف إن وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قابلة أو أحد معاونيهم

التهديد أو بالخداع ( خطف اإلنسان أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من الحرية الشخصية بالقوة أو ب428جرمت المادة ) -

وحددت لها عقوبة بالسجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات أما إذا ارتكب ضد أصول أو فروع الزوج فتكون العقوبة سبع 

  .)2(سنوات كحد أقصي

وهكذا تعاملت مختلف التشريعات والقوانين مع المرأة كإنسان يجب أن تعيش بكرامة من خالل وضع القوانين التي تحميها 

وتحافظ عليها من وقع أي الشعور بالظلم والقهر والتهميش الذي ينتج من اإلحساس بعدم المساواة خالل سنوات  وترعاها

ً تحمي المرأة وتكرم إنسانيتها وتمنع امتهان  طويلة من الظلم والهيمنة ولذلك تضمنت هذه التشريعات والقوانين نصوصا

 .كرامتها وترد لها اعتبارها

 .المرأة العربية في مناهضة العنف ضد المرأة رابعاً: إسهامات منظمة

تستهدف منظمة المرأة العربية تمكين النساء بما يؤدي إلى تقليص الهشاشة التي تكتنف وضعها االجتماعي، كما تعمل على 

ة تضمين خطة مناهضة العنف ضد المرأة وجعلها جزءاً أساسياً من التشريعات والخطط والسياسات الوطنية، مع نشر ثقاف

 .صديقة للمرأة ومحاربة الجدور الثقافية لكل الممارسات المميزة والعنيفة ضدها

كما تسعى منظمة المرأة العربية لحت الدول العربية لتوجيه مزيد االهتمام لقضية مناهضة العنف ضد المرأة وتكوين كوادر 

موضوع في دولها وتشكل جزء من عربية وطنية في مجال محاربة العنف ضد المرأة قادرة على نشر الوعي حول ال

 .منظومة الردع للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية

ً من إيمان المنظمة بأن مفهوم العنف ال يقتصر على اإليذاء البدني أو الجسد وإنما يتسع لشمل سائر مظاهر  وذلك انطالقا

 .ممارسة التمييز ضد المرأة وحرمانها من إي حقوقها اإلنسانية

ل العربية ومن بينها ليبيا اهتماماً كبير بإصدار قوانين أو تعديالت تشريعية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وتشهد الدو

 .ويتراوح هذا بين إصدار قانون منفصل متكامل، وبين إدخال تعديالت أساسية على قانون العقوبات

 2021- 07 –( 18-16تونس خالل الفترة من)وعلى سبيل المثال: تم إنشاء مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في 

حيث تبنت مجموعة من الخبراء الليبيون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، فتمثل في اجتماع محاميين وقضاء 

   .)1(ونشطاء ومدافعين عن حقوق اإلنسان

                                                           

بشأن الزواج  1984(  لسنة 10من القانون رقم )  39( ،قراءة في المادة 2004كريمة حسن المدني ، نعيمة الرياني ،) - 1

 .  3والطالق واثارهما ، مجلة الجامعة االسمرية للعلوم االسالمية، العداد الرابع ،ص

ي القانون الليبي ، ورقة عمل مقدمة بمناسبة  اليوم ( الحماية القانونية لألسرة من العنف ف2006نعيمة خليفة الرياني ، ) - 2

 . 701العالمي لمناهظة العنف ضد المرأة د .ت ،ص
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وأوضحت البعثة األممية أن هذه المجموعة تضم نساء ورجاالً حيث قامت بإجراء سلسلة من االجتماعات بدعم إدارة حقوق 

اإلنسان، وسيادة القانون والعدالة االنتقالية في بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، 

( جميع أشكال العنف 2021أة وصندوق األمم المتحدة للسكان حيث يجرم مشروع قانون )فضالً عن هيئة األمم المتحدة للمر

ضد المرأة بما في ذلك العنف االلكتروني، وخطاب الكراهية عبر االنترنت، ويحدد اليات الحماية والوقاية، كما يحدد 

 المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات وفق بيان البعثة الذي شدد على أنه 

 .يوجب ذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة( )

 :وصندوق إئتماني مخصص لدعم ضحايا العنف وتتعاون المنظمة مع الشركاء للقيام بما يلي

إنشاء قاعدة بيانات عن حجم العنف ضد المرأة وطبيعته في أماكن مختلفة، ودعم الجهود التي تبدلها البلدان من أجل توثيق 

نف وتقدير معدالته وعواقبه بوسائل منها تحسين أساليب تقدير العنف ضد المرأة في سياق رصد بلوغ اهداف ممارسات الع

التنمية المستدامة وهذا األمر ضروري لفهم المشكلة من حيث حجمها وطبيعتها على كافة األصعدة والشروع في اتخاذ 

 .إجراءات بشأنها على المستويين القطري والعالمي

لقت منظمة العفو الدولية حملتها العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان: )فلنضع حداً للعنف ضد المرأة( هذا وقد اط

متضمناً ثالثة وعشرون طلباً اساسياً منها ضرورة المجاهرة بمعارضة العنف ضد المرأة واإلنصات إلى النساء وتصديقهن 

واالجتماعية التي تحد من إنسانية المرأة والنهوض بفرص المرأة في  والتصدي لجميع المواقف والتصورات النمطية الدينية

الوصول إلى السلطة السياسية وعملية صنع القرار والموارد على قدم المساواة ودعم النساء في تنظيم أنفسهن لوضع حد 

 .(2)للعنف
 
 خاتمة:ال

 ً لحقوق اإلنسان التي تتمتع بها المرأة، فإن الجهود تبدو لما كان العنف ضد المرأة، يمثل مشكلة مستديمة وكبيرة، وإنتهاكا

واضحة على كافة المستويات المحلية واإلقليمية، من خالل تقديرها لمستوى العنف واتخاذ كافة التدابير من أجل القضاء 

مؤتمرات على العنف ضد المرأة وذلك من خالل بذل الجهود على كافة االصعدة، ويتثمل ذلك الجهد في التقارير وال

والندوات التي تقام للعمل على إنهاء العنف ضد المرأة باعتباره أحد اشكال التمييز ضدها وحيث تطالب كل المنظمات 

المحلية والعربية والعالمية لحقوق اإلنسان وتعمل على انفاذ كافة المعاهدات والقوانين واالعالنات والهيئات المنوطة 

الحكومات النتباه الالزم لمكافحة العنف ضد المرأة ومنعه، مع ضرورة المالحقة القضائية  بمراقبة تنفيذ المواثيق، بأن تولي

والعقاب على ممارسي العنف) الجندري( كما تطالب هذه المنظمات بتبني الدول جميع التدابير الضرورية لمنع ومعاقبته 

نونية مثل ))العقوبات القانونية وأحكام الحق المدني والقضاء، على جميع أشكال العنف ضد المرأة باإلضافة إلى التدابير القا

 وتفعيل مواد القانون التي تنص على التعويضات(( لمناهضة العنف ضد المرأة.

أن معظم هذه الجهود وضعت دورها على خطوات أساسية ضرورية للتصدي للعنف ضد المرأة، تمثل ذلك في إيجاد 

لتوعية كالتثقيف، من أجل تغيير السلوكيات ازاء أدوار وأوضاع الرجال إجراءات وقائية كتوفير المعلومات وبرامج ا

والنساء، وإجراءات حماية كتوفير وتقديم المشورة النفسية وإعادة التأهيل واالندماج في المجتمع، وخدمات الدعم والعمل 

 على إدخال اصالحات وتعديالت تتعلق بالقوانين مثل قانون األحوال الشخصية وغيرها.

طالقاً من هذه الجهود التي تقوم بها كافة المنظمات سواء اكانت الحكومية أو غير الحكومية فإنها جميعها تصب في خانة وان

 واحدة وهي مناهضة كافة اشكال العنف ضد المرأة.

 قائمة المراجع:

األولىىىى،  (، المىىىرأة والتنميىىىة والعمىىىل فىىىي ليبيىىىا" بنىىىاء مجتمىىىع جديىىىد "، الطبعىىىة2006علىىىى الهىىىادي الحىىىوات ، ) -1

 منشورات الجامعة المغاربية .

(،اتفاقيىىىة  القضىىىاء علىىىي جميىىىع اشىىىكال التمييىىىز  ضىىىد المىىىرأة ، النىىىدوة االقليميىىىة حىىىول 1999لمىىىيس ناصىىىر ، ) -2

 حقوق  المرأة والطفل، بيروت.

(  لسىىىىنة 10مىىىىن القىىىىانون رقىىىىم )  39( ،قىىىىراءة فىىىىي المىىىىادة 2004كريمىىىىة حسىىىىن المىىىىدني ، نعيمىىىىة الريىىىىاني ،) -3

 لزواج والطالق واثارهما ، مجلة الجامعة االسمرية للعلوم االسالمية، العداد الرابع . بشأن ا 1984

 (، العنف االسري ،الطبعة االولي، عالم الكتاب ، عمان .2009منير كرادشة ، ) -4

(، الحمايىىىىة القانونيىىىىة لحقىىىىوق المىىىىرأة ، مجلىىىىة الجامعىىىىة االسىىىىمرية للعلىىىىوم  2006مصىىىىطفي مصىىىىباح شىىىىليبك،) -5

  عدد الرابع  االسالمية، ال

                                                                                                                                                                                     

( ، " العنف ضد المرأة "بين سطوة الواقع وتكريس القيم اإلنسانية ،منشورات صوت المرأة 2009مجموعة باحثين ،) - 1

 .264العربية ،تونس ، ص 

 .18ثوره للجميع، مرجع سبق ذكره ،ص - 2
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 نموذج( المشاريــع الصغيــرة والمتناهية الصغـــر كأداة لتمكيــن االقتصادي للمرأة )ليبيا

 مريم رمضان عبد الرحيم المخزوم

 ليبيا/كلية االقتصاد والعلوم السياسية /بني وليد

 الملخص:

الدراسة أهم المواضيع االقتصادية المطروحة اليوم على الساحة االقتصادية والمتداولة بين الباحثين والمفكرين ناقشت 

االقتصاديين ، ومقرري السياسة التنموية في ليبيا وهو المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر كأداة لتمكين المرأة االقتصادي ، 

ليات الفعالة في تنويع قاعدة المنتجات والصناعات المحلية ، وتساهم في استخدام حيث تأتى أهمية الدراسة كونها من أهم اال

المدخرات ورؤوس االموال المحلية ، ومصدر رئيسي لتوفير فرص عمل للمرأة . وهدفت الدراسة لتعرف على مميزات 

لتمكين المرأة االقتصادي ،  وخصائص مشاريع متناهية الصغر وأيضاً التعرف على األثر االقتصادي واالجتماعي المباشر

 وتسليط الضوء على منظمات المجتمع المدني ودورها في تشجيع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر .

 الكلمات المفتاحية:

 . منظمات المجتمع المدني  –تمكين المرأة االقتصادي  –مشاريع متناهية الصغر 

 مقدمةال

للمرأة من خالل تمكينها في شتى المجاالت ليس وليد الصدفة بل هو ِنتاج إن االهتمام المتزايد بالدور االقتصادي 

 الجهود المتفانية لمختلف األطراف ) المصالح العمومية ، الحكومات ،األالف النشيطين في مجال حقوق المرأة (.

ً هو تلك العملية التي تستطيع المرأة من خاللها االنتقال من موقع قو  ة اقتصادي أدنى في تمكين المرأة اقتصاديا

المجتمع إلى موقع قوة اقتصادي أعلى ، من خالل ازدياد من خالل إستثمارالموارد االقتصادية والمالية االساسية ، وهى 

 األجور، ورأس المال والملكيات الفنية ، وهو ما يمنحها بالدرجة االولى استقاللية مادية مباشرة.

الحصول على الثروات االقتصادية المادية والعينية ، ومدى قدرتها على ويرتبط تمكين المرأة بمدى إمكانيتها في 

 التحكم في تلك الثروات ألطول فترة زمنية ممكنة .

كما يرى البعض أن تمكين المرأة يتمثل في إحساسها بقيمتها وحقها بتحديد خيارتها بعد أن تمنح  لها الخيارات 

وحقها في الوصول إلى ضبط سير حياتها داخل المنزل وخارجه وقدرتها على ،وحقها في الوصول إلى الفُرص والموارد ، 

 التأثير على التغيرات االجتماعية لخلق وضع اجتماعي واقتصادي أكثر إنصاف .

وبالتالي إن أهمية توفير البيئة والفرص المالئمة للنساء في العمل ليست رفاهية او نظريات غير عملية بل إنها 

خاء االقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة . وعند الحديث عن أوضاع المرأة العاملة  البد من توضيح ضرورة لتحقيق الر

أهمية مشاركة النساء في المجتمعات واقتصاداتها وماله من آثار إيجابية مباشرة على عملية النمو االقتصادي والحد من 

 نسبة الفقر وتحسين مستوى المعيشة بصفة عامة .

م من االهتمام والتشجيع لعمل المرأة والذي قدمته الدولة الليبية منذ استقاللها في خمسينيات القرن فعلى الرغ

الماضي من خالل التشريعات والسياسيات المناصرة للمرأة . إال أن كل هذه الجهود لم تساهم في تحسين وضعها الفعلي في 

مرأة في اإلنجازات التعلمية إلى تحسن مماثل في مكانتها في العمل . القوة العاملة .ولم يترجم التقدم الكبير الذي احرزته ال

وفي أغلب األحيان تصبح المرأة عاطلة عن العمل ،أو تضطر لقبول الوظائف األقل جودة والتي ال تتالءم مع مهارتها 

 وتحصيلها العلمي من خالل شغلها للوظائف اإلدارية أو خدمية بسيطة .

وقد اثرت  2011ث تقالية اثرت على وضع المرأة العاملة في السنوات التي تلحيت شهدت ليبيا مرحلة ان

االنقسامات السياسية واألزمة االقتصادية وغياب األمن على سوق العمل بالمجمل وعلى ارتفاع نسبة البطالة مع شح 

الرقابة والمتابعة على الموارد وغياب االستثمار سبب عوامل كثيرة منها الفساد والمحسوبية وصعوبة التنقل وغياب 

 الشركات والوظائف مما أدى إلى عزوف المرأة عن العمل .

وبالتالي تعتبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأداة للتمكين االقتصادي للمرأة والتي تمثل عصب 

 ً  بعد عام ولكونها الصناعة ومصدر الصناعة والمصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل والدخل ، ويزداد عدد العاملين عاما
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تغدي الصناعات الكبيرة باحتياجاتها ولديها القدرة على التكيف السريع مع السوق ومتطلباته ألنها تتميز بديناميكية وتعمل 

بصورة كبيرة ،إال أن القضاء على الفقر والبطالة يتطلب وجود السياسات واألليات التي تخلق فرص العمل والفرص 

نتجة واالستثمار بالقطاع الخاص ومع هذا فإن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اليزال االقتصادية للعمالة الم

 يواجه العديد من العقبات القانونية واإلدارية والفنية المختلفة التي تمنعه من استغالل كافة الموارد .

 مشكلة البحث :

 تمثل مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

 يع الصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة الليبية  وتوفير فرص عمل لها ؟ما مدى قدرة المشار 

 :أهمية البحث

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتعرض ألحد أهم المواضيع االقتصادية المطروحة اليوم على الساحة 

ري السياسة التنموية في مختلف الدول المتقدمة و النامية ، االقتصادية ومتداولة بين الباحثين والمفكرين االقتصاديين، ومقر

خاصة في الوقت الراهن الذي يتسم بتحوالت اقتصادية عميقة كان لها أثر واضح على أهمية ومكانة هذه المؤسسات في 

 الحياة االقتصادية واالجتماعية.

ً تلقى الدارسة الضوء على دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغ ر ومدى مساهمتها في تمكين وايضا

 االقتصادي للمرأة في ليبيا ،حيث أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر :

من أهم اآلليات الفعالة في تنويع قاعدة المنتجات والصناعات ، وكذلك الخدمات التي تكون بدورها الهيكل  .1

ي الهياكل االقتصادية بما تتميز به من االقتصادي لمعظم دول العالم المتقدم ، حيث تمثل إحدى حلقات التوازن ف

 مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات األسواق المحلية والعالمية .

تساهم في استخدام واستثمار المدخرات ورؤوس األموال المحلية وتلبي بذلك الطلب على تنشيط االستثمار  .2

ألكبر عدد من المستثمرين اإلقدام اإلنتاجي والتصنيعي ، حيث تتسم عادة بصغر حجم االستثمارات ، مما يتيح 

على إقامتها ،إضافة على انخفاض حجم الخسائر المالية وتوجيه االستثمارات بشكل مباشر إلى عمليات اإلنتاج 

 فقط .

تساهم في التخفيف من حدة الفقر ورفع مستوى المعيشي للفئات األكثر فقراً عن طريق فرص العمل التي توفرها  .3

 والفقيرة وتوليد دخل إضافي لهذه الفئه من المجتمع. للعمالة غير الماهرة 

إن العمل الحرفي والذي يعدُّ نواة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو انعكاس لالزدهار الثقافي في  .4

 المجتمع .

 أهداف البحث :

 -تهدف الدراسة للوصول ما يلي :

رأة في المجتمع من خالل المشاريع الصغرى التعرف على االثر االقتصادي واالجتماعي المباشر لتمكين الم -1

 ومتناهية الصغر .

 توضيح الوضع االقتصادي للمرأة الليبية ودورها في سوق العمل  -2

 فرضيه الدراسة 

 تكمن فرضية الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الوارد في المشكلة البحثية.

 :منهجية الدراسة

والتدقيق وتسليط الضوء على مكوناته، وبالتالي نتمكن من  حتى نعطي الموضوع محل الدراسة حقه من التحليل

 . بلورة رؤية تساعد على تجاوز اإلشكالية باقتراح حلول موضوعية وواقعية، اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي

 أسس ومفاهيم  -التمكين االقتصادي للمرأة   -المبحث األول :
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لقدرة الروحية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية لألفراد حسب "الموسوعة الحرة " هو زيادة ايعرف التمكين 

والمجتمعات ، وهو عملية زيادة قدرة األفراد أو المجتمعات على اتخاد خيارات وتحويل تلك الخيارات إلى إجراءات 

 ( .wikpedia.arg/wikiوالنتائج المطلوبة  ) 

 -مفهوم التمكين : -أوال:

كر االقتصادي واإلداري التي حظيت باهتمام بالغ من قبل الباحثين في نهاية يُعد التمكين من بين مفاهيم الف

الثمانينات ،والقى انتشاراً في التسعينات نتيجة الرتباطه بعده مفاهيم أخرى ذات بعد سياسي واقتصادي ،واجتماعي ، 

رز الكم الهائل من الكتابات وثقافي مما نعكس على التعريفات المتعلقة به ، فإذا بحثنا في أصل مصطلح التمكين فيب

 ( .  66ص  2010والدارسات الغربية والعربية حول هدا الموضوع . )تقرير التنمية البشرية 

ص  -2013)السالمى منيرة ،  -مفهوم التمكين في المرجعيات الدولية والذي يرتبط مصطلح التمكين في االتي :

51   ) 

  ومستوى معيشي الئق وتعليم مناسب وفرص عمل منتجه وتوسيع ضمانات حقوق اإلنسان في حياة مديدة وصحية

 كافة الخيارات االيجابية لإلنسان ؛

 عدم التميز على أساس النوع االجتماعي ومنع كافة أشكال العنف والتميز ضد المرأة ؛ 

 س األموال ؛االستفادة من العولمة التي جاءت نتيجة تمكن الناس من العلم والمعرفة وتقدم االتصاالت وتدفق رؤو 

  التمكين في بعده االيجابي اإلنساني يعني جعل اإلنسان قادراً على المشاركة الفاعلة في صنع التنمية البشرية

 واالستفادة من نتائجها وهو محور التنمية وجوهرها وليس فقط أداتها .

االقتصاد وعلم النفس ودراسات فالتمكين تعبير يستخدم في نواحي وحاالت عديدة منها التنمية المجتمعية والتعليم و

 المرأة ، إال أن مفهوم التمكين يختلف بمعناه بين هذه المجاالت .

والتمكين هو عملية اجتماعية متعددة الجوانب تساعد األفراد في التحكم بحياتهم وضبطها وهى عملية تعزز القوة 

تهم والمجتمع عامة ، وفي هذا اإلطار من المفيد النظر )أي القدرة على التنفيذ( لدى األفراد الستخدامها في حياتهم ومجتمعا

 (  87، ص  2010إلى أن لتعريف التمكين مكونات رئيسية هي : )أيوب رائدة ، 

 .هو عملية اجتماعية حيث أنه يتحدد بالعالقة مع اآلخر 

 وهو يحدث في مستويات مختلفة كم ً ً ونفسيا ً واقتصاديا ستوى الفرد هو متعدد الجوانب فهو ممكن اجتماعيا

 والمجموعة والمجتمع .

  )هو عملية مشابهة لرحلة أو معبر نتطور بقدر ما نعمل من خاللها . )أيوب رائدة ، مرجع سبق ذكره 

ويعد مفهوم التمكين من المفاهيم التي اكتسبت أهمية متزايدة منذ مطلع التسعينات ، والتمكين لغوياً ،يعني التقوية أو التعزيز 

 اً(.ووضفياً)إجرائي

ً لطبيعة المجال أو نطاق التطبيق ،فهو يشير إلى عملية منح السلطة القانونية ،أو تحويل  تتعدد تعريفات )التمكين (وفقا

 السلطة إلى شخص ما أو إتاحة الفرصة للقيام بعمل ما . )مصرف لبنان ، موقع على شبكة المعلومات( .

 .(6ص  -2008-3-26) أسد أيهم  -وهو يؤثر عاملين أساسيين هما:إال أن مفهوم األكثر عمقاً يرتبط بمفهوم القوة ، 

إمكانية تغيير هيكل القوة فإذا كان هيكل القوة غير قابل للتغيير ومتجذراً في األشخاص والمراكز ،ال يمكن الحديث  -1

 من البداية عن التمكين ؛

 ، أي أال تكون عملية صفرية .إمكانية توسيع النطاق ، بحيث ال تأتي زيادة قوة طرف على حساب طرف آخر  -2

من خالل ما سبق يمكننا الوصول إلى أن التمكين عبارة عن استراتيجية أو سياسه تتبع خالل فترة زمنية ما ، تمر 

بمراحل ويلزمها متطلبات محركها األساسي العنصر البشري ، كما أنه عملية ديناميكية تسعى للقضاء على كافة أشكال 

ين البشر حيث أن نجاح هدف عملية التمكين يستوجب بالضرورة إزالة جميع العقبات القانونية التميز والالمساواة ب
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واالجتماعية والسياسية واالقتصادية أو غيرها من السلوكيات النمطية التي تضع الفئات المهمشة في آخر اهتمامات الدول 

اء على كل مظاهر التمييز وتتولى عملية التمكيين وفي المقابل السعي إلى تبني تشريعات وإنشاء مؤسسات تساهم في القض

 وإدماج تلك الفئات المنسية في المجتمع .) السالمى منيرة ، مرجع سابق دكره( .

حيث ان مفهوم التمكين يرتكز على عنصر القوة الذي يُشكل جوهر عملية التمكين ، فالقوة تقرن في أغلب األحيان 

ن تلك القدرة الشعور بالمسؤولية والرغبة في اتخاد القرار والتصرف بكل حرية لكن بالقدرة على فعل شيء ما حيث يتولد ع

يظل دور العامل الذاتي شرط ضروري لنجاح التمكين ، فالتمكين بصفة عامة يقوم على منح الذي يجب أن يقابله التجاوب 

 ي التغيير.واإليمان من طرف المستهدف ، فالبد أن يكون المستهدف لديه وعي ورغبة حقيقية ف

للتمكين عدّة مجاالت منها :التمكين االقتصادي ،والتمكين السياسي ،والتمكين االجتماعي ، والتمكين القانوني ، 

 والتمكين النفسي ، والتمكين الثقافي . ففي هذه الدراسة سوف نركز على التمكين االقتصادي للمرأة .

 ثانياً: التمكين االقتصادي للمرأة 

و ايجاد حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي تساعد المرأة على إيجاد مصدر خاص بها ، ببساطة وإيجازه

وبناًء على ذلك أصبحت عملية تمكين المرأة تشكل سلسلة من الحلقات المتداخلة التي تبدأ من تحفيز المرأة وتوعيتها ومن تم 

والتي غالباً ما تكون عن طريق مشروع صغير مدر للدخل تدربيها التدريب االزم للبحث عن إيجاد مصدر دخل خاص بها 

خاص بها ، ومن ثم مساعدتها للحصول على التمويل الالزم لهذا المشروع ، لتأتي المرحلة األهم لتحقيق الهدف بالتمكين 

ي التي وهى بدؤها بتنفيذ مشروع اقتصادي وإيجاد مصدر دخل أضافي لهذه المرأة وأسرتها ، ومن ثم الظالل االجتماع

 -. ويقصد بتمكيــن المرأة اقتصادياً :(  12، مرجع سابق ذكره ، ص  يتركها هذا العائد على وضع المرأة ) رائدة أيوب 

  مساعدة المرأة للحصول على استقاللها االقتصادي عن الرجل حتى تصبح قراراتها المادية بيدها وتتمكن من

 االقتصادية الخاصة .الوصول إلى رؤوس األموال وتأسيس مشاريعها 

  بيان حقوقها في التشريع الدولي ومقارنة ذلك مع البيئة السياسية، ً ويقتضي الحديث عن تمكين المرأة اقتصاديا

واالقتصادية واالجتماعية ومحاولة إبراز الظواهر المؤثرة في وضع المرأة ومشاركتها في عملية التنمية 

 ، مرجع سابق ذكره ( .)مصرف لبنان 

مكن تعريف تمكين االقتصادي للمرأة بأنه العملية التي تُشير إلى امتالك المرأة للموارد وقدرتها على االستفادة منها وكما يُ 

 وإدارتها .

فالتعريف يتبين أهمية توافر ثالثة عناصر مترابطة لكي تستطيع المرأة اختيارها؛ وهى : الموارد واإلدارة ، 

توقعات والمخصصات المادية ، واالجتماعية ، والبشرية ،أّما اإلدارة فتُشير إلى قدرة واإلنجازات ، فالموارد تُشير إلى ال

المرأة أو على األقل إحساسها بالقدرة الوصول إليها في حياتها والتصرف بناًء على تلك األهداف واتخاد القرارات بناًء على 

 -يوليو -22عيش كريم وتحسينه . )مروان محمد ، نتائج تلك األهداف ، أّما اإلنجازات فهي تُشير إلى مجموع مستوى 

2020  . ) 

وبالتالي مصطلح التمكين االقتصادي يستعمل ليشمل مجاالً واسعاً من المفاهيم وليصف االنتعاش الذي يطرأ على 

 الدخل ، وهو يستعمل ليدعم ويؤيد نوعاً محدداً من السياسات والتدخل في االستراتيجيات أكثر من أن يحللها. 

ويعرف بأنه الفرص االقتصادية المتاحة للمرأة وتطوير االتجاهات االجتماعية بما يتضمن تهيئة بيئة عمل مرنة 

تساعد على المواءمة بين مسؤوليات العمل واألسرة والرجل وقبول انخراط المرأة في مجاالت عديدة ، وايجاد بيئة تشريعية 

 .  (15ص  -2019 عريب  )عبد الرحمندي مالئمة لمشاركة أكبر للمرأة في النشاط االقتصا
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 (احصائيات تقديرية للتعداد السكاني1جدول رقم )

 المجموع أنثى ذكر البيان

 6.001.8 2.914.0 3.087.8 ( عدد سكان الليبيين )بالمليون

 3.914 1.905 2.009 السكان في سن العمل )االلف(

 %52.2 %39.2 %64.5 معدل النشاط )%(

 2.043 747 1.297 القوى العاملة )باأللف(

 1.688 579 1.109 عدد المشتغلين )باأللف(

نسبة المشتغلين لمجموع السكان في سن 

 العمل)%(
55.2% 30.4% 43.1% 

 355.3 167.4 187.9 العاطلون )بااللف(

 %17.4 %22.4 %14.5 معدل البطالة )%(

 2013تقرير –المصدر: مصلحة اإلحصاء والتعداد السكاني 

 

تدريب وقدرات اإلناث بما في ذلك  -
 النساء المهمشات .

نشر ريادة األعمال بين اإلناث -  

 فتح مجاالت عمل جديدة للمرأة -
 تشجيع مشروعات جديدة تملكها وتديرها المرآة -
 جديدة كثافة العمالة النسائيةتشجيع مشروعات   -

 

ورفع إنتاجية المرأة       مساندة -
   المساندة الخدمات تقديم في التوسع
  آمنة عمل بيئة وضمان  العاملة للمرأة
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 المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر )مفهومها وأهميتها(  -المبحث الثاني :

ً بحلول عقد  ً ملحوظا شهد دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم النمو وتحقيق التنمية االقتصادية تناميا

الثمانيات من القرن الماضي في الدول المتقدمة والنامية ، نتيجة عدد من التحوالت العالمية البارزة التي من شأنها إحداث 

تجاه المزيد من االعتماد على مدخالت اإلنتاج التي توفرها هذه المشروعات . )هبه تغير في هيكل إنتاج السلع والخدمات با

 (.      7ص  -2019عبد المنعم وأخرون ، 

في هذا اإلطار ، تُعول العديد من الدول على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كقاطرة للتنمية 

فرص العمل وخفض معدالت البطالة خاصة اوساط الشباب التي ترتفع في  االقتصادية نظراً لدوره المحوري في توفير

الدول العربية عامة وليبيا خاصة .وكذلك من شأن النهوض بهذا القطاع زيادة القيمة المضافة ، ودعم الصناعات الكبيرة ، 

ة حيت تساهم متوسط وزيادة مستويات تكامل سالسل إنتاج السلع والخدمات ، وتحسين تنافسية القتصاديات الوطني

% مقابل حوالي 49و9.9المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في التشغيل في القطاع الرسمي في الدول العربية بين 

 . 2017%للمتوسط الُمسجل في الدول النامية  صندوق النقد العربي، 60

 

 مفهوم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر -أوال:

 عام خاصة بالمفهوم االكاديمي حول تعريف المشروع الصغير . في الحقيقة ليس هناك إجماع

وتثير مفهوم المشاريع الصغيرة جدال كبيراً بين االقتصاديين .إذ ال يوجد اتفاق بشأن تعريف واحد للمشروع الصغير يمكن 

صغيراً أو  أن يسري على جميع المشاريع وفي كل المناطق وتحت كل الظروف .وذلك الن الحكم على المشروع بكونه

ً أو كبيراً تحكمه ضوابط ومعايير .إذا يتعين أن تؤخذ في االعتبار الظروف التي تعمل فيها المشروع والبيئة  متوسطا

 (.1ص  -2016 –ديسمبر ،   المحيطة به ، ومرحلة تطور المجتمع وأعرافه وتقاليده . )عبد هللا إمحمد شامية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة على استخدام عدداً من المعايير لتحديد ورغم من هذا يجمع معظم المهتمين بدراسة 

 المفهوم ، ولقد انتهج في تلك منهجين هما:

:حيث ركز المنهج على معايير كمية مثل: عدد العمال والموظفين ، حجم رأس المال المستثمر ، الحصة  المنهج الكمي

 لة من بين ما هو صغير وبين ما هو كبير .السوقية ، كمية وقيمة ونوعية المنتج .كمعايير فاص

 ، علي ابوبكرمثل طريقة اإلدارة والتنظيم ، حجم  االستقاللية  ، ومستوى الخدمات المقدمة من الدولة . ) المنهج الوضعي :

 (. 7ص  -2017مارس 

 

ً لتمييز المشروعات يليه في ا ألهمية معيار حجم راس المال والواقع إن معيار عدد العاملين هو المعيار األكثر استخداما

 المستثمر .ويختلف المعيار من دولة لألخرى .

 

 تعريف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الدول العربية (2جدول رقم )

 

 الدولة

 فئة المشروع

 المعيار
 صغيرة متناهية الصغر

 األردن
 عدد العمال 

 )المبيعات)دينار 

 عمال 5أقل من 

ألف دينار 100أقل من 

 أردني

 عامل 5-20

ماليين دينار 3من مليون إلى 

 أردني

 اإلمارات

 عدد العمال 

  المبيعات )مليون

 درهم (

 عمال5أقل من 

 ماليين درهم3أقل من 

 عامل 5-50

 مليون درهم 50أقل من 

 البحرين
 عدد العمال 

 ) راس المال )دينار 

 عمال 5أقل من 

ألف دينار 50إلى 1من 

 بحريني

 عامل50 -6

مليون دينار –دينار ألف  50

 بحريني

 تونس
 عدد العمال 

 حجم االستثمار 

 عمال6أقل من 

مليون دينار أخد 15أقل من  

 باالعتبار استثمارات التوسعة

 

 السعودية

 عدد العمال 

  المبيعات )مليون

 لاير سعودي(

 عمال1-5

 مليون لاير0-3

 عامل6-49

 مليون لاير3-40

 عمال9-3 عامل2-1 عدد العمال  العراق
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 فلسطين

 عدد العمال 

  راس المال

 )ألفدوالر أمريكي(

 عاملين 1-4

 ألف دوالر5حتى 

 عمال5-9

 ألف دوالر أمريكي 50 -ألف5

 لبنان
 عدد العمال 

 ) المبيعات )ليرة 

 عمال 1-9

ألف ليرة 500ال تتجاوز 

 لبنانيه(

 عامل 10-50

 مليون ليرة لبنانية5–ألف500

 مصر

 عدد  العمال 

  راس المال )ألف

 جنيه

 مصري(

 عمال1-10

 ألف جنيه 50أقل من 

مليون جنيه مصري 5 –ألف50

 )منشآت صناعية (

مليون جنيه 3أقل من 

 مصري)منشآت غير صناعية

 ليبيا
 عدد العمال 

 راس المال 

1-10 

 الف 50

11-50 

 مليون دينار

 والمتوسطة في الدول العربيةنتائج استبيان بيئة المشروعات الصغيرة  - 2017-صندوق النقد العربي  -1–المصدر 

 نتائج استبيان بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية - 2019 -صندوق النقد العربي  -2             

 

 ثانياً: إبراز المشروعات الصغرى والمتناهية بالدول العربية:

امج اإلصالح االقتصادي والمؤسسي بالنسبة أصبح قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة يحتل أولوية في بر

للدول العربية يأتي هذا االهتمام فيظل تنامي عدد هذه المشروعات في غالبية الدول العربية وارتفاع مساهمتها في الناتج 

دول المحلي اإلجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل بلغ إجمالي عدد المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة العاملة في ال

 18في المائة، والسعودية  44مليون منشأة، تركز العدد األكبر منها في مصر بنسبة  5.5العربية التي شملها المسح حوالي 

في المائة في اإلمارات، وتوزعت باقي المشروعات  6في المائة في المغرب، و 9في المائة، ونحو  11في المائة، وتونس 

 في الدول العربية األخرى.

 

 
 ( المشروعات الصغرى والمتناهية بالدول العربية1رقم )الشكل 

 

 التصنيفـــات الدولية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: -ثالثاً :

 : (   6ص   -2007يمكن تصنيف وحدات المنشآت الصغيرة إلى ثالث فئات )عبد المطلب حسن ، 

 أنشطة كسب القوت أو العمل لحساب النفس : -1

بها أكثر الناس فقراً ليحصوا على أقواتهم في غياب الحماية بمظلة الضمان االجتماعي، ومعظم هؤالء وهى أنشطة يقوم 

الناس يفتقرون إلى المهارات األساسية والخبرة والموارد المالية وإمكانية الوصول إلى األسواق وال يكادون يجدون فرصة 

. وهذه األنشطة غير رسمية )أي غير مسجلة (وغير لعمل مشروع يمثل مساهمة أكبر من مجرد الحصول على القوت 

 مرخص بها قانونا كعمل تجارى .
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 -: المشروعات الحرفية أو الحرفيين -2

عرف بعضهم الحرفة اليدوية بأنها تلك التي ال تشمل إال على الحرفي أو المالك نفسه أو مجموعة عاملين يقومون عادة 

الصناعات المنزلية التي تدر دخال دون أن يكون لها مقر معين ، ومعظم أصحابها من بأنشطة حرفية ، وتشمل هذه الفئه 

 النساء وال يمتلك الحرفيون أصوال تدكر النهم يعملون بأدوات بسيطة .

 -المنشآت الصغيرة : -3

ة االقتصادية وزيادة يمكن القول بأن المشروعات الصغيرة هي تلك األنشطة الخاصة الفردية أو العائلية التي تستهدف الربحي

الدخل وتوفير فرص عمل ، من خالل إنتاج تشكيلة من السلع والخدمات ، وتعتمد بدرجة أكبر على العمالة الماهرة وغير 

 الماهرة المحلية والتكنولوجيا والخامات المحلية ، وتركز على القوة الدافعة للقطاع الخاص واألسر واألفراد .

 مشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر :مميزات وخصائص ال -ثالثاً :

إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تنشط في معظم القطاعات االقتصادية على الرغم من االختالفات في كثافة هذه 

 المشروعات بين قطاع وآخر .

لنامية بشكل خاص وتتمثل المشاريع الصغيرة أحد روافد التنمية االقتصادية في اقتصاديات الدول بشكل عام وفي الدول ا

ً لزيادة الطاقة االنتاجية ، ورفع مستويات االدخار واالستثمار، واستغالل المواد االولية  ً أساسيا وذلك باعتبارها منطلقا

 (.  328المحلية .              )عدوس ساهر محمد ، ص 

 119ص  -2006) حرب يبان ،            -: إن ما يجعل المشروعات الصغيرة في كل الدول ذات خصوصية مميزة كونها

: ) 

 ال تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة إلنشائها ويمكن أن يتم إنشاؤها بمبالغ بسيطة جداً. -1

 األكثر كفاءة في توظيف رأس المال . -2

 ال تنافس المشروعات الكبيرة من حيث األسواق ، مكثفة للعمالة . -3

ب ،العتمادها أساساً على أسلوب التدريب أثناء التدريب فضالً عن استخدامها في الغالب انخفاض التكاليف الالزمة للتدري-4

 للتقنيات البسيطة غير المعقدة  .

تستطيع التكيف مع الظروف السياسية واالقتصادية السائدة بدرجة أكبر من المشروعات الكبيرة ذات األسواق الخارجية  -5

. 

منخفضة وذلك الفن اإلنتاجي المستخدم كثيف العمل خفيف رأس المال ،فضالً عن  توفير فرص عمل بكلفة استثمارية -6

تواضع مؤهالت العمالة المطلوبة مما يعزز دورها في امتصاص البطالة خاصة عند النساء التي تمر بظروف اجتماعية 

 (  . 10ص  -2011-16-15صعبة . )مقري زكية وآخرون ، 

لجهاز اإلنتاجي لها نوعية إلى نوعية إنتاج أخر دون تكلفة كبيرة ، وكذلك تصبح تميز الصناعات الصغرى بمرونة ا -7

 مرغوبة لذى النساء لسهولة التأسيس ، وصغر الحجم االستثمار فضال عن مرونة األعمال .

عنصر  اعتماد الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر على أصحابها في إدارتها يساعد على خلق الكوادر اإلدارية وإيجاد -8

 (  273ص    2015-5-7منظم . ) الحمادي محمد عامر،

من مميزات المهمة هو إنتاج سلعة ذات جودة ومواصفات حسب رغبة الزبائن لو كان المشروع صغير جداً مثل صناعة  -9

 الحلويات وصناعة الخبز في مناطق ليبيا حيت تكون سلعة ذات مواصفات جيده يكون الطلب عليها أكثر .

ر فترة استرداد رأس المال المستثمر خاصة المشاريع متناهية الصغر مثل بيع المواد الغذائية التقليدية الليبية مثل ) قص  -10

 صناعة الُرب ، وصناعة الهريسة العربية وصناعة السمن والزبدة الحيوانية (وغيرها من المشاريع متناهية الصغر .
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ن المتعلمين والفنيين إلظهار قدراتهم ، كما تلبي طموحاتهم في مجال تعطي الفرصة للراغبين في العمل الذاتي م -11

االستثمار خاصة فئه الشبابية من النساء مثل طباعه البحوث في المنزل ، وكذلك فتح دورات التدريبة وتستفيد في خبراتها 

 في مجال عملها .

ا حرفة مثل الحياكة والتطريز والصناعات التقليدية . تُشكل بيئة مناسبة لالبتكار واالبداع خاصة عند النساء التي لديه -12

 ( .163-162ص  -2016)إدريس هنادي محمد ، 

وما يميز الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي محاربة أنماط السلوك االجتماعي غير السوّى من خالل تأمين  -13

 .فرص عمل للعاطلين دون تكلفة عالية ،مما ينعكس عليهن بالنفع الكبير 

 تستطيع المرأة  كأم وربة بيت ممارسة الحرفة في األوقات التي تناسبها وفي األماكن التي تختارها أو حتى في منزلها . -14

 دور منظمات المجتمع المدني في التمكين االقتصادي بليبيا . -المبحث الثالث :

فمنهم من يرجعه إلى المفكرين اليونانيين وتحديد لقد اختلفت آراء المفكرين والمنظرين حول نشأة وتطور المجتمع المدني ، 

  ( 5ص  -2010إلى فكر ارسطو . ) محمد العجاتي ، 

ولكن األغلبية منهم أجمعو على البوادر لظهور مفهوم المجتمع المدني كمصطلح ذو داللة ومعاني تعود إلى بديات القرن 

ة والتي كانت االطار الفعلي لظهور فكرة المجتمع المدني الثامن العشر ؛ هذه المرحلة التي عرفت بعصر النهضة األوربي

ألول مرة .حيث كان أحد مفرزات الصراع الذي شهدته اوروبا حينها بين الطبقة البرجوازية المتنامية حديثا، وبين السلطة 

 ( . 41ص  -2008الكنسية القائمة أناذاك ) قنديل أماني ،

 مفهوم المجتمع المدني وخصائصه  -اوال:

 هوم  المجتمع المدني مف -1

تشير مصطلح المجتمع المدني إلى كل أنواع األنشطة التطوعية التي نتضمها الجماعة حول مصالح وقيم أهداف مشتركة . 

وتشمل هذه األنشطة المتنوعة الغاية التي تنخرط فيها المجتمع المدني تقديم الخدمات ، أو دعم التعليم المستقل أو التأثير على 

 ( .wikpedia.arg/wiki) لعامة  .السياسات ا

يتشكل المجتمع المدني من مجموع من التنظيمات التطوعية التي ينشئها األفراد بهدف تحقيق أهداف مشتركة لديهم وفق 

 اطر تنظيمية معينة، ومنه فإن المجتمع المدني يتشكل من :

والحركات الكشفية وغيرها من التشكيالت  –التنظيمات الدينية  –االتحادات الثقافية  –النقابات المهنية  –الجمعيات األهلية 

 (  45ص -2017-2016باعلي سعيدة ، )االخرى .

 خصائص المجتمع المدني  -2

على الرغم من اختالف العلماء في تحديد مفهوم المجتمع المدني إال أنه هناك شبه إجماع حول تحديد أهم مقوماته التي 

والتي ال يمكن الحديث عن مجتمع مدني بشكل الفعلي مالم تتوفر هذه المقومات والتي يمكن  يرتكز عليها المجتمع المدني ن

 تميزها إلى شقين أساسين هما :

تقوم تكوينات المجتمع المدني على مجموعة من المقومات المادية التي ترتكز في مجملها في :المقومات المادية  -أ

 إلى عنصرين أساسين وهما :الجوانب الهيكلية والتنظيمية ويكمن تصنيفها 

  إن تنظيمات المجتمع المدني تعد تنظيمات يشكلها األفراد بشكل هادف ومنظم كإطار لتوحيد جهودهم المؤسسة :

وفقاً لهيكل تنظيمي معين  يتم بموجب تحديد األهداف واآلليات والموارد التي يتم استخدامها لتحقيق الغاية من هذا 

 (  . 34ص  -2015)عمر مرزوقى ، التنظيم . 

 

  إن أي تنظيم يتم إنشاءه كيف ما كانت طبيعته يجب أن يتوفر على مصدر ثابت ، يمكنها من تجسيد الموارد:

أهدافه واإلنفاق على خططه واستراتيجياته وفيما بمنظمات المجتمع المدني ألنشائها يتوجب عليها ان تتمتع 

 وبنفسها . بمصدر مالي خاص بها تستطيع من خالله تمويل نفسها
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  -الخصائص المعنوية : -ب

إلى جانب المقومات المادية التي يتميز بها المجتمع المدني ، والتي تحقق له خصوصيته المادية والمؤسساتية ، فهو كذلك له 

بالمبادئ مقوم آخر ال يقل أهمية عن المقوم األول وهو يتمثل في المقوم المعنوي أو العضوين ويظهر في الجوانب المتعلقة 

 والقيم التي تحكم أدواره وتوجهاته ، بما يضمن تحقيق أهدافه وغاياته .وتتجلى هذه المقومات المعنوية في ما يلي :

 : وتعد من بين الركائز األساسية التي يقوم عليها المجتمع المدني ونعني بها عدم خضوع مؤسسات االستقاللية

الهيمنة ، سواء كانت داخلية أو خارجية ، وعلى رأسها هيمنة الدولة المجتمع المدني ألي شكل من أشكال التبعية و

 (.  47)سعيدة  باعلي ، مرجع سابق ذكره ، ص.           

  : ويعد هذا المبدأ من أكثر الخصائص التي يتميز بها المجتمع المدني وتميزه عن غيره من القطاعات الطواعية

د تسمياته .وهي تقوم على مبدأ المشاركة اإلرادية والحرة لألفراد األخرى الحكومية أو الخاصة ، حتى أصبحت أح

 ضمن تنظيمات المجتمع المدني 

 : يعتمد بناء مجتمع المدني بما للكلمة من معنى على تكريس مبدأ الطواعية والتوافق العام  اإلدارة السليمة

دئ من خالل االلتزام بقواعدها ونظمها .ولتحقيق ذلك يتوجب على التنظيمات المدنية العمل على تكريس هذه المبا

 )عمر التأسيسية ، والتي من بين تقره ضرورة انتهاج الطرق واألساليب السليمة في التعبير عن آرائها وموافقها .

 .(  36ص –مرزوقي ، مرجع سابق ذكره 

 ( . 51-50مرجع سبق ذكره ، ص ، )سعيدة باعلي   -أهمية المجتمع المدني : -3

 المجتمع المدني أهمية بالغة تظهر في عديد من األوجه ونذكر منها:اكتسبت مؤسسات 

  تعد منظمات المجتمع المدني أحد أبرز اآلليات الكفيلة بتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وحقوق اإلنسان

رستها في ، وذلك من خالل العمل على ترسيخها ، كما تعد مناخ مالئما لتجسيدها في أرض الواقع من خالل مما

 إدارة هذه التنظيمات المجتمع المدني 

  تتيح مؤسسات المجتمع فرصة صقل المواهب الشابة واكسابهم مهارات العمل االجتماعي المنظم وأساليب التعامل

 مع مختلف القضايا من حولهم ، كما يساهم في خلق وعي لديهم وتوسيع مدركاتهم .

 خلق رأس مال اجتماعي يتشكل من الطاقات الشبابية الواعية بذاتها  يسعى المجتمع المدني من خالل مؤسساته إلى

وتوجهاتها ، قائمة على الثقة المتبادلة بينه وبين الحكومة والتي ستفضي من خالل التنسيق الدائم بينهما إلى إنشاء 

 .( 36)عمر مرزوقي ، مرجع سابق ذكره ، ص تعاون اجتماعي . 

 -الجمعيات الخيرية : -تانياً:

تعد الجمعيات الخيرية من المظاهر الحضارية في أي مجتمع ألنها تدل على مدى الرقى الذي وصل إليه هذا المجتمع منذ 

إنشاء هذه الجمعيات الخيرية للقيام بنشاطاتها المختلفة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية والهدف الرئيسي من 

 من خدمات المجتمع والحجر األساس لتحقيق المنفعة العامة .وراء الجمعيات هو تقديم عدد كبير ممكن 

وتعد أيضاً أحد اللبنات األساسية التي يقوم عليها المجتمع المدني ، والتي أصبحت تستحوذ على أهمية بالغة في المجتمعات 

 المعاصرة ، وذلك لما تبديه من مساهمات وأدوار تمس عديد الجوانب الحياتية ألفراد المجتمع .

 فهوم الجمعيات الخيرية :م -1

ً يحكم طريقة وينظم تحقيق  عرفت الجمعيات الخيرية بأنها كل مجموعة من األعضاء طبيعيين أو معنويين يدخلون نظاما

 الهدف الذي أنشئت من اجله .

ً تعتبر جمعيات اختيارية ينظمها األفراد على أسس ديمقراطية على حاجاتهم عن طريق العمل المتبادل حيث يكون  وأيضا

 (. 262ص  2018 با محمد رحمة ،الدافع األول لهذا التنظيم في كونه أداة لعمل مفيد يعود بالنجاح وبأفضل الجزاء . )

نالحظ بأن الجمعيات الخيرية هي مجموعة من األفراد الذين ينشطون فيما بينهم على القيام بتقديم خدمات مختلفة ، بهدف 

تقدمه دون االلتفات الى العائد المادي أو الربح من وراء تقديم هذه المساعدة أو الخدمة مساعدة المجتمع والعمل على رقيه و

. 
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فالجمعيات الخيرية متعددة األسماء فيطلق عليها الهيئات األهلية ، الجمعيات الخيرية ، الهيئات غير الحكومية ، مؤسسات 

و الجمعيات التطوعية ، القطاع الثالث ، القطاع المستقل ، العمل األهلي ، منظمات المجتمع المدني ، جمعيات النفع العام أ

 القطاع غير الربحي ، القطاع غير الحكومي.

 تصنيف الجمعيات األهلية والخيرية : -2

ً في مختلف مجاالت الفعل االجتماعي ، مما جعل المهتمين  لقد عرفت الجمعيات الخيرية واألهلية منها انتشاراً واسعا

ً لمعايير لها وفقا لمعايير بموضوع الجمعيات يحاو لون وضع تصنيف يميزها وذلك من خالل وضع تصنيفات لها وفقا

 مختلفة ومن بين هذه التصنيفات نجد:

 جمعيات مفتوحة -أ

وتأسس هذا النوع من الجمعيات من قبل أفراد المجتمع بهدف تقديم خدمات يهدف من خاللها تحقيق النفع العام ألفراد 

مساعداتها لشرائح واسعة من أفراد المجتمع قد يكون هذه الجمعيات تنشط على المستوى المحلي أو المجتمع وتهتم بتقديم 

 (.     62ص  –مرجع سابق ذكره ، سعيدة باعلي اإلقليمي أو الوطني أو حتى الدولي . )

 جمعيات مغلقة    

معينة سواًء كانت عرقية أو إقليمية أو  وتبرز في الجمعيات التي يتم تأسيسها من قبل مجموعة من األفراد تجمعهم روابط

جنسية ، وتعمل هذه الجمعية على تقديم مساعداتها إلى كل من تشملهم هذه الروابط كتقديم المساعدات إلى أصحاب قرية أو 

ر قبيلة معينة دون غيرهم ، ومما يجعل هذه الجمعية تقتصر في االستفادة من نشاطها على أفراد معينين دون غيرهم ، ويظه

هذا الشكل من الجمعيات المغلقة التي ينشئها أفراد المهنة الواحدة وكذلك في جمعيات المسجدية لقرية ما يستفاد منها أفرادها 

 (.     63ص  –مرجع سابق ذكره ، سعيدة باعلي . )

مرجع ، سعيدة باعلي وهناك من يصنفها وفقا لألهداف التي أنشات من اجلها هذه الجمعيات وبحسب هذا التصنيف نجد : )

 (.     64ص  –سابق ذكره 

 : وتستهدف من خالل نشاطاتها المساهمة في تقديم خدمات ذات طابع الرعاية جمعيات أهلية رعائية أو خدماتية

االجتماعية كتقديم المساعدات المادية واالستشفائية للفئات االجتماعية كالمعوزين واأليتام والمعاقين في شكل 

 ومساعدات اجتماعية مادية وقد تتعدى هذه المساعدات إلى المجال الصحي والتعليم والثقافة . إعانات خيرية

 : وهي الجمعيات التي تهدف من خالل نشاطاتها إلى دعم جوانب التنمية في جمعيات أهلية ذات طبيعة تنموية

 شاريع التنموية .المجتمع سواًء االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية ، ذلك من خالل رعاية الم

 : وهي الجمعيات التي يستهدف من إنشائها الدفاع عن حقوق الجماعات  جمعيات أهلية حقوقية أو مدافعية

والفئات المسلوبة الحقوق والمظلومة أو الدفاع عن الحقوق األساسية لإلنسان عامة ومن أبرز الموضوعات التي 

 قوق المرأة وحقوق اإلنسان والبيئة وحماية المستهلك .تستهدفها مثل هذه الجمعيات هي الفقر والبطالة وح

 (. 90ص  -2015مدحت محمد،  )أبو النصروهناك من يصنف الجمعيات وفقاً لمجاالت نشاطها فمنها : 

 وهي الجمعيات التي تعني بالجوانب الثقافية كالتعليم و المحافظة على التراث والفن  الجمعيات الثقافية :

 واألدب والمسرح ، فنجد هذه  الجمعيات تعمل على تدعيم المشاريع والمبادرات الثقافية وترعاها .

 ام باالنتخابات :وهي الجمعيات التي تتخذ من القضايا السياسية محور اهتمامها ، كاالهتم الجمعيات السياسية

 وشؤون الحكم وغيرها .

  وهي الجمعيات ينشأ األفراد بهدف الدفاع على البيئة والمحافظة عليها والعمل على نشر :الجمعيات البيئية

 الوعي البيئي لدى جماهير المجتمع وكذلك رعاية المشاريع ذات الطابع البيئي .

 .    (90ص   -2015،)أبو النصر مدحت محمد خصائص الجمعيات الخيرية:  -3

 تتميز الجمعيات الخيرية بعدة خصائص وهي كمعايير أساسية لها             
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الجمعيات الخيرية في األصل مؤسسة أو تنظيم هيكلي بمعنى أنها تشكل بناء مؤسساتياً وجهاز  المؤسساتية : (أ

 ائها بشكل منظم .إدارياً وبشرياً قائم على أسس وقواعد تتنوع أعمالها ومهامها بين مختلف أعض

الجمعيات الخيرية ال تهدف في عملها تحقيق الربح فهي تقوم على مبدأ األريحية وهي الفلسفة التي  التطوعية : (ب

تقوم عليها هذه الجمعيات وقد سماها البعض بالحركات االجتماعية ألنها قامت في أول مرة على دعائم العمل 

 والمساعدة  الجماعي الناشئ أصال من الرغبة في التعاون

يحدث ذلك في حالة عدم تبعية أي منظمة ألي جهة أو حزب أو فرد أو جماعة هذا يوفر جو  االستقاللية : (ت

لممارسة دورها الخيري وكذلك يسمح لها بتحقيق أهدافها وعد خضوعها لغيرها ويدخل ضمن هذا االستقالل 

 السياسي واالقتصادي والمالي .

جود نزعات داخل المنظمة حيث أنها تؤثر على مستوى أدائها ، فكلما  كانت هذه يقصد هنا بذلك عدم و التجانس : (ث

 النزاعات سليمة كلما أدى ذلك للوفاق داخل المنظمة ومنه إحداث التجانس واالستقرار داخل الجمعية .

 المشاريع الصغيــرىالمتاحة للمراة الليبية -المبحث الرابـــع :

ي مجال معين يمكنها استغاللها لبدء مشروع صغير يدر عليها ربحاً وفيراً، فالمرأة الذكية لكل سيدة لديها مهارة أو خبرة ف

والفطنة هي التي تواكب تطور العصر واحتياجات السوق ومن تم تمرر هذه المهارة لفئات معينه مقابل بعض المال فمثال 

الدراسي تقديم دورات وشرح الدروس العلمية إن كانت المرأة متعلمة وصاحبة شهادة علمية ،يمكنها استثمار مستواها 

لصف معين من صفوف الدراسة . وهناك عدة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بدون رأس مال كبير الن كل مرأة تحلم 

بكسب بعض المال وتحسين مستوى عيشتها ولكن ظروفها العائلية ال تسمح لها بالخروج إلى العمل فقد تكون هده السيدة 

ولديها أطفاال صغارا أو تكون بصدد االعتناء بشخص مسن فتجد نفسها مضطرة على البقاء بالمنزل. وبالتالي  ربّة أسرة 

يعد قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ركيزة أسياسية للمرأة في إيجاد فرص عمل حقيقية تمكَّنها من مواجهة 

 األوضاع االقتصادية الصعبة واالجتماعية الشاملة .

 شروط الحصول على المشاريع الصغرى للمراة الليبية: -أوال:

    -هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في كل مشروع ناجح من أهمها :

 امتالك رأس مال صغير ، لتوفير ما يكفي من المواد الخام واالدوات التي يحتاجها المشروع . -1

 المتعلقة بالمشروع ، تكلفته ، وربحه. القيام بعمل دارسة جدوى مبدئية للحصول على كافة المعلومات -2

 اختيار غرفة مناسبة في المنزل ،حيث تتناسب مع المشروع المراد القيام به. -3

 التأكد من سهولة الحصول على الخامات التي سوف تستخدم في المشروع  -4

 اختيار مشروع ال يخالف العادات والتقاليد السائدة في المجتمع ويقدم خدمات يحتاجها أفراده. -5

 -ابرار األفكار لعمل المراة الليبية في قطاع المشروعات الصغرى والمتناهية: -تانياً:

أفكار مشاريع منزلية مربحة للنساء ، والتي يمكن ألي امرأة توفرت لديها شروط أن تقوم بتنفيذها والنجاح فيها ، من أمثلة 

  -المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ما يلى :

 م مشروع إعداد الطعا -1

فكرة إعداد الطعام بالمنزل وبيعه لألصحاب أو األقارب أو للعائالت التي يهمها ذلك ليس باألمر الصعب على ربّات البيوت 

مثل صناعة الُرب وصناعة الهريسة العربية وصناعة الحلويات التقليدية األصلية أو طهي بعض المأكوالت للحفالت 

 دة هذه المهارة إلى مشروع مربح تجني من خاللها الكثير من المال .والمناسبات السعيدة . وبذلك قد تحول السي

 -: مشروع تصميم األزياء واألشغال اليدوية -2

من المشاريع الصغيرة التي ال تحتاج إلى رأس مال كبير ويمكن تنفيذها في المنزل بسهولة تامة وبأقل التكاليف ممكنة 

ال أن كانت المرأة تجيد فن الخياطة والتفصيل فيمكنها اقتناء آلة خياطه أو اإلشعال العامة مثل الطي والتطريز والحياكة فمث
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تفتح مشغل للتدريب النساء وتطوير من مهارتهم ،فمثل هذه المشاريع ناجحة وتدر عليها عائد وربح اقتصادي ويّمكن المرأة 

 اقتصادياً.

 -مشروع صناعة وبيع مستحضرات الطبيعية : -3

الطبيعية من المشاريع الصغيرة للمرأة بالمنزل الناجحة جداً مثل تقطير بعض االعشاب  مشروع صناعة وبيع مستحضرات

أو استخراج بعض الزيوت مثل زيت النعناع وتقطير العطر والزهر وغيرها من الزيوت األخرى  وبعيها للمحالت العطارة 

 الموجودة في المنطقة .

 -مشروع كوافير منزلي: -4

غيرة للمرأة والسيدات والتي يكون اإلقبال عليها وهامش ربحها مضمون هي فتح صالون من أكثر المشاريع والمهن الص

للتجميل بأقل التكاليف إذا كانت مهارة في هذا المجال بعد تجهيز غرفة مفتوحة في  المنزل للغرض تحويلها إلى مورد 

 رزق.

      (2020موقع صناع المال ، يوليو ) -مشروع صناعة اإلكسسوارات في المنزل : -5

تعتبر صنع االكسسوارات في المنزل من أسهل أنواع المشاريع الصغيرة ،وذات مردود ربحي كبير وذلك عن طريق      

 تصميم إكسسوارات للفتيات بواسطه الخرز وعرضها على صفحات التواصل االجتماعي أو بيعها للمحالت الزينة.

  -مشروع تغليف المواد الغذائية : -6

فكرة المشروع بسيطة جداً هى تعبئة وتغليف المواد الغذائية ، ومن تم توزيعها على المحالت مثل األرز والسكر والكسكسي 

 والبقوليات مثل الفاصولياء والعدس والحمص .... 

 -مشروع الحضانة المنزلية : -7

 بل دفع مبلغ من المال .مشروع بسيط جداً ومربح للنساء وكذلك بتأمين مكان مناسب لحضانة األطفال ، مقا

 -مشروع طباعة البحوث في المنزل : -8

لكل مرأة ماهرة في مجال الكمبيوتر عليها أن تستغل مهاراتها في هذا المجال واستغاللها لبدء مشروع صغير يدر عليها 

 ربحاً وفيراً.

 -مشروع تصميمات الجرافيك أو التصوير الفوتوغرافي: -9

بعمل تصاميم جرافيك وتصوير الفوتوغرافي   وذلك بإقامة صفحة على منصة  فكرة مشروع نسائي جديد وذلك     

ً وتدر  ً واجتماعيا التواصل االجتماعي .وهناك العديد من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تكمن المرأة اقتصاديا

هذه المشاريع والدور المحور الذي عليها عائد من الربح وكذلك تشجع الصناعات الوطنية .ولهذا علينا أن ننوه على أهمية 

)بدوي شيماء ،موقع رابح  تلعبه في تمكين المرأة االقتصادي والدفع بعجلة التنمية واالقتصاد المحلى والصناعات المحلية .

2021    ). 

 خاتمـــــــة 

ومتناهية الصغر كأداة من خالل المباحث السابقة حاولت الدراسة طرح قضية راهنة ومهمة وهي المشروعات الصغيرى 

 لتمكين المرأة في ليبيا .

تعتبر من سمات المشاريع الصغيرة توفير فرص عمل للباحثين بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة مما تسهم في دفع عجلة 

 الحياة االجتماعية إلى األمام .

مل يشعر أنه عضو فعال في المجتمع إذا أن كل فرد من أفراد المجتمع ليبي بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة حيث عندما يع

 وأنه يساهم في التنمية االجتماعية عن طريق مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر .

وبالتالي يمكننا أن نقدم بعض المقترحات التي تسهم في تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في تمكين المرأة 

 االقتصادي نذكر منها :
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مشاريع وتوفير الحوافز التشجيعية وتسهيل الحصول على مستلزمات االنتاج والنهوض تسهيل إجراءات تلك ال -1

 بالصناعات المحلية .

تقديم الدعم المستدام وبناء قدرات قطاع المجتمع المدني في ليبيا ،حيث اليزال المجتمع المدني في ليبيا حديث  -2

 النشأة نسبياً في ليبيا.

لقيام بدورها من قبل أفراد المجتمع وذلك بتذليل الصعوبات والعراقيل ضرورة مساعدة الجمعيات الخيرية في ا -3

 أمامها .

بما أن المرأة تشكل نصف المجتمع والعصب األساسي في عملية التنمية االجتماعية ،فوجب علينا االهتمام بها  -4

ومؤسسات الدولة والقطاع وتمكينها في الخدمات المالية والخدمات الغير المالية وذلك بالتعاون بين الحكومة 

 الخاص وكذلك مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع الليبي .

وجوب تقديم كافة أشكال الدعم من قبل الحكومات والدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات  -5

 يع .التمويل الخاصة وصناديق اإلقراض والجمعيات التعاونية الناشطة في تمويل وخدمة هذه المشار

توفير الدعم والتدريب إلصحاب المشاريع الصغيرة في مختلف مراحل نشاطهم بما يضمن نجاحهم واستمرارهم   -6

 في العمل .

عم الجهات المختصة بهذه النهوض بالصناعة الوطنية والتقليدية والحفاظ على التراث الليبي من خالل د  -7

 .المشاريع

 المراجع :

  -الكتب : -اوال :

الطبعة  -2007 –المصرية العامة للكتاب  –مستقبل المشروعات الصغيرة في مصر  –ب حسن عبد المطل -1

 األولى.

الطبعة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب للنشر والتوزيع  –الموسوعة العربية للمجتمع المدني  –أماني قنديل  -2

 .2008 –القاهرة  –األولى 

 

المكتب الجامعي الحديث  –رؤية مستقبلية لتطوير  –العربي العمل التطوعي في الوطن  -مدحت محمد أبو النصر -3

 .2015 –القاهرة  –للنشر والتوزيع 

 

 نتائج استبيان بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. - 2017-صندوق النقد العربي  -4

 في الدول العربية.نتائج استبيان بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -  2019 -صندوق النقد العربي  -5

مركز  –الرؤية ومحاور العمل  -2030االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة االقتصادية  -مجموعة خبراء  -6

 2017 –الطبعة األولى  -مصر  – 2017استراتيجية المرأة 

 –النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في الدول العربية  –هبه عبد المنعم وأخرون  -7

 .2019 –صندوق النقد العربي 

  -المجالت والبحوث وتقارير : -تانياً:

مسارات التنمية  –الثروة الحقيقية لألمم  – 2010تقرير التنمية البشرية للعام  –مكتب األمم المتحدة اإلنمائي  - -1

 –المتحدة اإلنمائي  يصدره برنامج األمم –ترجمة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا  –البشرية 

2010 . 

مجلة أداء  –المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة للتمكين االقتصادي للمرأة في الجزائر  –منيرة سالمى  -2

 .2013 -3العدد  –المؤسسات الجزائرية 

 رسالة –الجدوى االجتماعية للمشاريع المتناهية الصغر وتأثيراتها على النساء الريف السوري  –رائدة أيوب  -3

 جامعة دمشق . -2010 –دكتوراه منشورة 

ً  –مصرف لبنان  -4 منشورة على  –ورقة منشورة صادرة من مصرف لبنان  -الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديا

 شبكة المعلومات .

-3-26 –ورقة منشورة على شبكة المعلومات  –التمكين االقتصادي للمرأة كمدخل للتمكين االجتماعي –أسد أيهم  -5

2008. 
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دراسات العلوم  –دور المشاريع الصغيرة في تمكين المرأة الريفية في محافظة مأدبا  –عريب عبد الرحمن  -6

 .2019 -1ملحق -1العدد-46المجلد  –االنسانية واالجتماعية 

-20 –ورقة بحثية منشورة  –مركز جسور للدراسات والتنمية  –طريق المرأة الليبية نحو السالم  –هالة بوقعيقيص -7

1-2017. 

المنظمة الليبية للسياسات  -المشروعات الصغيرة الخيار ألفضل لالقتصاد الليبي –عبد هللا إمحمد شامية  -8

 .2016 –ديسمبر  –واالستراتيجيات 

تجربة ليبيا في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة  ورقة مقدمة إلى  –علي ابوبكر واخرون  -9

جامعة  –الفرص والتحدياتكلية االقتصاد والمحاسبة  –شروعات الصغرى والمتوسطة مؤتمر علمي بعنوان الم

 . 2017مارس  -مدينة مرزق –سبها 

مجلة  -التجربة السورية   –يبان حرب  دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية  -10

  .2006 –العدد الثاني  -22المجلد  –جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة كألية لمكافحة البطالة في الدول العربية بحث مقدم  –زكية مقري وآخرون  -11

 .2011-16-15 –استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة 

بحث  -تنمية وتطوير الصناعات الصغرى في ليبيامفهوم وخصائص والمشاكل التي تواجه  –محمد عامر الحمادي  -12

مجلة العلوم االقتصادية  – 2015-5-7 –مقدم إلى مؤتمر الذي نظمته كلية االقتصاد والعلوم السياسية بنى وليد 

 .بني وليد -كلية االقتصاد والعلوم السياسية –والسياسية 

بحث  -ة وتطوير الصناعات الصغرى في ليبيامفهوم وخصائص والمشاكل التي تواجه تنمي –محمد عامر الحمادي  -13

مجلة العلوم االقتصادية  – 2015-5-7 –مقدم إلى مؤتمر الذي نظمته كلية االقتصاد والعلوم السياسية بنى وليد 

 .بني وليد -كلية االقتصاد والعلوم السياسية –والسياسية 

بحث  -طوير الصناعات الصغرى في ليبيامفهوم وخصائص والمشاكل التي تواجه تنمية وت –محمد عامر الحمادي  -14

مجلة العلوم االقتصادية  – 2015-5-7 –مقدم إلى مؤتمر الذي نظمته كلية االقتصاد والعلوم السياسية بنى وليد 

 .بني وليد -كلية االقتصاد والعلوم السياسية –والسياسية 

المجلد  -مجلة جامعة البعث –بطلة دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عالج مشكلة ال -هنادي محمد إدريس -15

 .2016 -1العدد -38

ورقة مقدمة إلشعال منتدى البدائل العربية  –الحال المصرية  –عن المجتمع المدني والمجال العام  –محمد العجاتي -16

 .2010اكتوبر  –مصر  –الجيزة  –للدراسات 

 -432العدد  –ل منشور بمجلة المستقبل مقا –المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر  –مرزوقى عمر  -17

 .2015 –مركز دراسات الوحدة 

 2014-8-28 –موسوعة زنوبيديا  –مقال منشور  –نشأة وتطور الجمعيات األهلية  -عائشة التاورغي -18

 -7المجلد  –مجلة االجتهاد للدارسات القانونية واالقتصادية  –الجمعيات الخيرية وسبل تطويرها  –رحمة بامحمد -19

 . 2018 -4د العد

 -يونيو -15 -تاريخ النشر   –موقع الرابح  –أفكار صغيرة لمشاريع صغيرة لمنحك الحرية المالية  –شيماء بدوي  -20

2021. 
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 واقع المرأة الليبية ومشاركتها في عملية التنمية 

The reality of Libyan women and their participation in the development   
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 الملخص 

 ومنها األسرة سلوكيات تغيير يمكن المرأة سلوكيات من نغير أو نطور أن استطعنا وإذا المجتمع نواة هي المرأة

. لدينا االستهالكية الثقافة تغيير على تعمل أن ويمكن والرجال األطفال على كبير تأثير لها المرأة. المجتمع

 كبير قتصادي مردود لها ولكن االنبعاثات، لخفض فقط هي البيئة مبادرات عن السائد التفكير إن القول نستطيع

 أخرى مجاالت في ويستخدم يتطور أن ويمكن للمجتمع، وبالتالي لألسرة المالية الموارد توفير في يتمثل والذي

 فإن لهذا.    الدول تلك في االقتصادية العجلة من والتسريع وتطويرها المستدامة المدن وبناء المجتمع في لالرتقاء

 الطاقة إلى إضافة فهو ، بالمجتمع التنمية عجلة دفع في متنوعة أثار له سيكون ، المرأة لتنمية سياسات تطبيقات

 التربية في االجتماعي وعيها على إيجابيا   أثره يعكس مما ، للمرأة والثقافية الفكرية القدرة ينمي ، اإلنتاجية

 المضافة القيمة تعظيم في كفاءتها من ويزيد ، المنزل القتصاديات الرشيدة اإلدارة على والقدرة ، لألجيال السليمة

 له المرأة تنمية قيمة إن القول يمكن لهذا ، المجتمعية بالمسؤولية الشعور وينمي اجتماعية قيم خلق في ويسهم ،

 .وثقافية اقتصادية عوائد

  .،المشاركة التنمية عملية ، المرأة  ، الواقع:  المفتاحية الكلمات

Abstract 

Women are the nucleus of society, and if we can develop or change the ehavior of 

women, we can change the behavior of the family, including society. Women have a 

huge impact on children and men and can change our onsumer culture. We can say 

that the prevailing thinking about environmental initiatives is only to reduce 

emissions, but it has a great economic return, which is to provide financial resources 

to the family and thus to the community, and it can be developed and used in other 

areas to improve society and build and develop sustainable cities and accelerate the 

economic wheel in those countries. Therefore, the applications of policies for the 

development of women will have a variety of effects in advancing the development of 

society. In addition to the productive capacity, it develops the intellectual and cultural 

capacity of women, which reflects its positive impact on her social awareness in the 

sound education of generations, and the ability to rationally manage home economies. 

Its efficiency is in maximizing the added value, contributes to creating social values 

and develops a sense of social responsibility, so it can be said that the value of 

women's development has economic and cultural returns   

 

  مقدمة:

ا محوري ا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت من خالل هذا الدور قدرتها على          لعبت المرأة دور 

التغيير اإليجابي في تلك المجتمعات، فحضورها الالفت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف 

ا أساسي ا في إحداث ع إن التغيير    ملية التغيير في المجتمع.بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصر 

االيجابي الذي تسعى له المجتمعات مرهون بشكل كبير بواقع المرأة ومدى تمكنها من القيام بأدوارها في 

المجتمع، فهي تشغل دور أساسي في بناء أسرتها ورعايتها لهم، من خالل ما يقع على عاتقها كأم من مسؤولية 

كزوجة من أمر إدارة األسرة، ومع تقدم المجتمعات وتطورها نجد أن المرأة لم تلتزم  تربية األجيال، وما تتحمله

ا في شتى المجاالت، وبناء  على  ا اجتماعي ا كبير  فقط بواجبها تجاه أسرتها وتربية األبناء بل أصبح لها دور 

األصعدة، وفي ما يأتي بعض مؤهالتها العلمية والثقافية واالجتماعية تنوعت أدوارها في الُمجتمع على ُمختلف 

 األدوار المهمة التي تشغلها المرأة في المجتمع .
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كون المرأة عضٌو في المجتمع فيجب أن تكون شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه، وكونها تقوم     

ظل حالة باألعمال المنزلية ال يجب أن يلغي دورها االجتماعي؛ ألنّها شريكة الرجل في تحمل المسؤولية، ففي 

النمو والتقدم التي تشهدها المجتمعات نحتاج إلى كّل الجهود والطاقات المجتمعية، فإذا جّمدنا دورها االجتماعي 

فقد خسرنا نصف طاقة المجتمع على اعتبار أن المرأة نصف المجتمع، ومن هنا ينبغي أن نعزز دور المرأة 

لصعوبات التي يمكن أن تواجهها مثل التقاليد واالعراف االجتماعي ومساندتها بشكل مستمر والعمل على تذليل ا

االجتماعية التي تلغي كيان المرأة وتفرض عليها التبعية للرجل، وبعض القوانين واألنظمة المجتمعية التي تعيق 

 تحقيق المرأة لذاتها، باإلضافة صعوبة التوفيق بين الدور العائلي والنشاط االجتماعي.

 فقد هذا،واليزال يشهد تغيرا  سريعا  في مختلف جوانب الحياة منذ الستينيات وحتى يومنا  –وشهد المجتمع الليبي 

لكن  االجتماعي،ولم يكن في ليبيا قبل االستقالل قابلية تذكر للتغير  وتقليديا ،كان المجتمع الليبي مجتمعا  بسيطا  

حدثت 1 التنموية في مختلف المجاالت .( الذي دفع الدولة إلى رسم الخطط 1959بعد اكتشاف النفط في عام ) 

مما ساعد على  الفرد،تغيرات بطيئة في مختلف المجاالت من أجل النهوض بالمجتمع والرفع من مستوى معيشة 

بناء االسرة  حدثت فيومن أهم هذه التغيرات تلك التي  ووظائفها،إحداث تغيرات في االبنية االجتماعية 

 المرأةوالتغير في المهنة والصحة والتعليم ومكانة  النووية،واالنتقال من األسرة الممتدة إلى األسرة  ووظائفها،

ومكانتها في  المرأةالتعليم في السبعينيات على نطاق واسع في تغير دور  انتشارداخل األسرة ، حيث ساهم 

 لسائدة في المجتمع . التغير في بعض القيم والمعايير االجتماعية ا المجتمع ، إلى جانب 

تعد المرأة إحدى أهم األطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والسعي من أجل بيئة نظيفة خالية من 

الكربون، وال يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ ودعم الجهود من أجل مستقبل 

، يقر العالم مرة أخرى بأهمية دور المرأة 2030ستدامة الجديدة لعام مستدام. وباعتماد الدول ألهداف التنمية الم

 في تحقيق االستدامة.

المرأة هي نواة المجتمع وإذا استطعنا أن نطور أو نغير من سلوكيات المرأة يمكن تغيير سلوكيات 

غيير الثقافة األسرة ومنها المجتمع. المرأة لها تأثير كبير على األطفال والرجال ويمكن أن تعمل على ت

االستهالكية لدينا. نستطيع القول إن التفكير السائد عن مبادرات البيئة هي فقط لخفض االنبعاثات، ولكن لها 

مردود اقتصادي كبير والذي يتمثل في توفير الموارد المالية لألسرة وبالتالي للمجتمع، ويمكن أن يتطور 

اء المدن المستدامة وتطويرها والتسريع من العجلة ويستخدم في مجاالت أخرى لالرتقاء في المجتمع وبن

 االقتصادية في تلك الدول.

في المجتمع ، والمحور الثاني  المرأةوعليه سوف يتم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى محورين اساسين وهما : واقع 

 مشاركتها في عملية التنمية . 

 في المجتمع الليبي : المرأةأوالً : واقع 

شكل  يأخذفي المجتمعات العربية عامة والمجتمع الليبي خاصة  المرأةأن االهتمام بتناول قضايا   

البحثية الميدانية ، وتهتم هذه الجهود النظرية أو الميدانية بدراسة ظواهر لها المقال والبحوث النظرية والدراسات 

للمرأة ، وحقوق المرأة االجتماعية وأثر  عالقة بالمرأة كالخروج إلى العمل والوضع القانوني واالجتماعي

التغيرات االجتماعية واالقتصادية في دور المرأة في االسرة والمجتمع ، وتتعدد االتجاهات والتيارات الفكرية في 

طرح هذه القضايا ، وبالتالي تتعدد المواقف بين التأييد والمعارضة لمسائل حقوق المرأة من المساواة ، كحق 

العمل ، والتعليم ... وغيرها من المسائل التي تزخر بها االدبيات حول المرأة العربية في االسهام المساواة في 

 الفكري لكل من العلماء ورجال الدين والسياسة وعلم االجتماع . 

 (2) ويمكن تصنيف هذه االتجاهات حسب التفسيرات والمنطلقات النظرية التي استندت عليها إلى : 

يرى أصحاب هذا االتجاه أن المرأة كائن ضعيف جسميا  وعقليا  ويحصر وظيفة  التقليدي:التجاه ا-1

 المرأة في الزوجة واألم ويستند هذا االتجاه على تبريرات من الدين أو الطبيعة الفسيولوجية للمرأة .

أة ، كاالعتراف وتندرج أراء أصحاب هذا االتجاه بين المناداة بالتحرير النسبي للمر االتجاه المجدد :-2

بالحق في التعليم أو العمل بوظائف منسجمة مع طبيعتها ، واتجاه ينادي بالمساواة في الحقوق والواجبات بين كل 

 من المرأة والرجل . 

(  المرأة: يمثل هذا االتجاه بعض النساء المثقفات الالتي يطرحن قضية )تحرير  االتجاه النسوي-3

من خالل تصورات النساء  المرأةبيات التي تمثل هذا االتجاه طرح قضايا كقضية اجتماعية ويظهر من االد

 . المرأةالمثقفات ودعوتهن إلى تحرير 

                                                           
دراسات في المجتمع الليبي ، الجامعة المغاربية ،  –( ، التنمية البشرية في عالم متغير 2012علي الحوات ، )  -1

 . 197طرابلس ، ص 
( ، المرأة والتنمية في المجتمع العربي الليبي ، دراسة تقويمية لمراكز التنمية 2004عائشة محمد فشيكة ، )  - 2

  .67-66ص ص ، سلسلة الدراسات المعاصرة ،  الليبيينمركز جهاد  الريفية في المشاريع الزراعية ،
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 المرأةعلى  تأثيرهااالقتصادية وتحليل  أبعاد التنميةيركز هذا االتجاه على دراسة  االتجاه التنموي :-4

نعكست على حياة األفراد من الرجال والنساء إال تغيرات ا أحداثذلك أن تجارب التنمية في المجتمعات العربية 

أدت إلى توجيه االهتمام بدراسة قضايا تخص النساء ودورهن ومشاركتهن في عملية  المرأةأن خصوصية وضع 

كمسائل السكان واألسرة والطفولة .... وغيرها ،  بالمرأةالتنمية  التنمية ، ونظرا  الرتباط الكثير من متغيرات

 جزء من قضية المجتمع انطالقا  من أهداف التنمية .  المرأةفي هذا االتجاه هو أن قضية  فاألساس

ويعد االتجاه االخير هو محور اهتمام الباحثة فما يهمنا في هذه الورقة البحثية هو االتجاه التنموي وتوضيح الواقع 

، أما األخير فقد  المرأةملموس عاشته  ءشيهو  فاألولوالواقع الذي نتعايش معه في آن واحد  المرأةالذي تعيشه 

 فالمرأةمعها ،  التأقلمفرض عليها فرضا  ، وذلك في شكل الصعوبات و الضغوطات التي تتعرض لها وتحاول 

عن باقي أفراد المجتمع ليتم دراسة قضيتها بمعزل عن المجتمع ، بل من أفراده له دور في ليست كائن مستقل 

دوران عجلة التنمية في االتجاه الصحيح ولذلك فمحاولة  تأخيرخرها له دور في تقدمه ورقيه ، وقد يكون تأ

الليبية ال يمكن أن يتم إال بمواكبة التغيرات المختلفة التي مر بها المجتمع الليبي  المرأةالتعرف على وضع وواقع 

 قتنا الحاضر . بشكل شمولي ولذلك سنقوم بتغطية هذا الموضوع بشكل مختصر من فترة االستقالل إلى و

 

 :1970-1951المرحلة األولى : 

، أوفدت األمم المتحدة 1951 ديسمبر  24في اوائل الخمسينات وبعد حصول ليبيا على استقاللها في 

مبعوثا  لتقصي حالة البالد االقتصادية واالجتماعية التي كانت سائدة ، وقد أكدت التقارير أن اقتصاد ليبيا كان 

مستوى الكفاف لغالبية السكان وأنعكس ذلك على حياة األفراد ومستوى المعيشة الذي ال يتعدى يتسم بالمحدودية ، 

، وألن حركة المجتمع تبدأ عندما تتوفر الظروف المناسبة إلطالقها ، فقد تمثلت هذه الظروف بالنسبة للمجتمع 

 (1) نشاط فور بروز الدولة الوطنية .الليبي في تولي الدولة وضع وتنفيذ عدد من الخطط التنموية ، إذ بدأ هذا ال

على أن تكون الدولة بدأ في ظروف مادية جدا  متواضعة ومع ذلك فقد بدأ التفكير في وضع  التأكيدلكن البد من 

، وتجدر اإلشارة إلى أن بدايات تنفيذ خطط التنمية كانت تلك التي وضعت خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية 

( ، ثم توالت بعدئذ الخطط التنموية وخصوصا  خالل عقد السبعينات والنصف األول من 1955-1954للسنوات ) 

عائدات عائدات النفط الخام إلى مبالغ مالية مرتفعة ويوضح الجدول التالي تطور عقد الثمانيات بعد أن وصلت 

 النفط والميزانية العامة ومقادير التنمية بالمليون دينار .

 

 (2) (1966-1954( تطور عائدات النفط والميزانية العامة للسنوات من ) 1جدول)

 الميزانية خطط التنمية للسنوات الميزانية العامة عوائد النفط السنة

54-1955 0.005 9 / / 

57-1958 0.007 17 56/ 1961 42 

61- 1962 2 35 / / 

68- 1966 35 79 63/ 1968 336 

 

على أبسط حقوقها في تلك الفترة  المرأةالتي تقف أمام حصول  والسياسيةورغم العوائق االجتماعية واالقتصادية 

الليبية أرادت أن تسهم في بناء مجتمعها ،فظهرت بروح رائدة بين جماعات صغيرة من النساء  المرأة، إال أن 

في  للمرأةأول جمعية  تأسستالليبية دورا  داخل المجتمع الليبي ، حيث  المرأةالمثقفات الالتي أردن إعطاء 

كافة المدن على الرغم من ، وتزايد عدد الجمعيات النسائية بالتدريج وهي  1957وفي طرابلس  1954بنغازي 

أن تلعب دورا  فاعال   في  المرأةأن اغلب الجمعيات لم تكن أكثر من تجمعات شكلية ، حيث كان من الصعب على 

 مجتمع يفرض عليها قيودا  متعددة وخاصة أنهن كن منعزالت عن التعليم طيلة تلك الفترة .

ة تطورا  كبيرا  فبعد أن كانت نسبة من يعملن خارج في القوى العامل المرأةوكنتاج لذلك فقد شهدت مشاركة 

أو الستينات أو السبعينات وفي الغالب يمكن إرجاع ذلك في اغلب المنزل ال تكاد تذكر في عقد الخمسينات 

إلى نسبة األمية المتفشية بشكل كبير آن ذاك ، و كذلك مردها  المرأةاالحيان إلى العادات والتقاليد التي كانت تقيد 

 ل العقود السالف ذكرها وخاصة في الخمسينات و الستينات .خال

في  للمرأةوبشكل عام فإن العقود الثالثة تعد الفترة التي حدثت فيها تغيرات كبيرة على كافة األصعدة بالنسبة 

مجموعة ال بأس بها من  المرأةوقد حققت فيها  القطاعات،صعيد التعليم أو العمل أو الصحة وغيرها من مختلف 

 المكاسب تعد جيدة كمقارنة بإمكانيات الدولة وقدرتها على التحسن آن ذاك .

                                                           
 .68عائشة محمد فشيكة ، المرجع السابق ، ص  - 1
( ، المرأة في الجماهيرية المساواة مع االختالف ، 2006الهيئة العامة للمعلومات ، تقرير التنمية البشرية )  -2

 . 32-31طرابلس ، ص ص 
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 (1) : 1990-1971المرحلة الثانية : 

 واالجتماعي،مع نهاية العقد السادس من القرن الماضي أرسيت أسس ومنطلقات جديدة للتخطيط االقتصادي 

 . 1969ديسمبر  15دستوري الصادر في حيث تم تضمين هذه المبادئ في اإلعالن ال للتنمية،ورسم أهداف جديدة 

شهد المجتمع الليبي  1973( ، ومنذ عام 1973-1972وقد تم  إعداد أول خطوة للتنمية عرفت باسم خطة السنة )

 تنفيذ ثالث خطط للتنمية هي :

 1975-1973الخطة الثالثية للتنمية االقتصادية واالجتماعية -1

 .1980-1976خطة التحول االقتصادي واالجتماعي -2

 .1985-1981خطة التحول االقتصادي واالجتماعي -3

 إال أنه لم يتم تنفيذ الخطة كبرنامج متكامل .  1990-1986إعداد خطة التحول كما تم 

تصادي خدميا  في النشاط االق المرأةوفي اتجاه آخر فإن إيمان السياسة االجتماعية الليبية بأهمية مشاركة 

كان أو إنتاجيا  ، ودعم مساواتها بالرجل في الحقوق العامة من أجل ضمان مستوى أمن اجتماعي عال لها ، فقد 

سعت هذه السياسة جاهدة لتحقيق اإلنصاف وعدالة توزيع الفرص بين الجنسين كان من نتاجها أن تحقق تحسن 

تشير االحصائيات التي تضاعف معدالت معرفة الليبيات  الليبية ، إذ المرأةنوعي وكمي كبير في بناء قدرات 

 % من مجموع النساء .24.4% إلى 9.1( من 1984-1964بالقراءة والكتابة إلى نحو خمس مرات بين عامي )
(2) 

، ثم إنشاء  المرأةوباعتبار أن التعليم أهم مدخل لدعم مختلف التحوالت في المجتمع ولالرتقاء االجتماعي بمكانة 

المدارس في جميع مناطق ليبيا ، ووفرت لها كل ما تحتاجه من وسائل تعليمية حديثة ، وارتفعت نسبة تعليم 

 إلى حد كبير . المرأة

وقد انطلقت االستراتيجية العامة للمجتمع العربي الليبي في مجال التعليم ومجانيته مع إلزاميته حتى إتمام مرحلة 

مدتها تسع سنوات ، ونشر الخدمات التعليمية على أوسع نطاق ممكن داخل البالد لكي تصل  التعليم االساسي التي

إلى جميع التجمعات السكانية في القرى واالرياف والعمل على ضمان التطوير المستمر لتحسين تلك الخدمات بما 

 يتفق واحتياجات االقتصاد . 

يع التي أكدت عليها التشريعات الوطنية ، وتحقيق للمساواة في وانطالقا  من مبدأ ديمقراطية التعليم وأحقيته للجم

الليبية مثلها مثل أخيها الرجل نصيب وافر في  للمرأة، فقد كان  وأناتالتحصيل العلمي بين الجميع ذكور 

 العلمية والتدريبية التي تحققت خالل الثالث عقود الماضية . التطورات

في سوق العمل ، ويعتبر  للمرأةم المؤشرات إلمكانية المساهمة االقتصادية من أه للمرأةويعد توافر فرص التعليم 

مجاالت العمل  المرأةعلى دخول  تأثيرهاالعاملة من العوامل التي انعكس  للمرأةاإلطار القانوني والتشريعي 

العاملة  المرأةونسبة المساهمة فيه ، حيث تنص تشريعات العمل في المجتمع الليبي عن بنود تتعلق بحقوق 

 المرأةكمجاالت االستخدام وساعات العمل واإلجازات ، وتتفق هذه التشريعات الدولية والعربية المنظمة لحقوق 

واالتفاقية العربية  المرأة( من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 11في العمل ، وهي المادة )

 (3) . (1976العربية العاملة لسنة ) المرأةبشأن 

وقد شجعت هذه التشريعات المرأة على العمل وأعطتها الكثير من المزايا والتسهيالت الالزمة كوسائل النقل من 

وإلى مكان العمل وضرورة توفر دور حضانة ومنح إجازات الوضع لمدة ثالث شهور مدفوعة الراتب ، وعدم 

ها األسرية وهذه التشريعات والتدابير قد انعكست تكليف المرأة بالعمل الليلي ، وذلك مراعاة لظروفها وواجبات

 على تطور التحاق المرأة بالعمل . 

% حسب تعداد السكان لسنة 14.5كما وقد زادت نسبة مساهمة اإلناث في القوى العاملة بشكل عام ، حيث بلغت 

، وهذا  2006% خالل تعداد العام 5. 29ووصلت إلى  1995% حسب تعداد السكان 18، وارتفعت إلى  1984

 يدل على االهتمام الكبير الذي وجه لهذا القطاع أيضا  .

في االنشطة االقتصادية واالجتماعية حيث دخلت كافة المجاالت من مهن علمية وإدارية  المرأةوتنوعت مشاركة 

 وقيادية ومهن البيع والشراء والزراعة والصيد ...... وغيرها من المهن .

في ليبيا وأعطى لها الحق في إبداء رأيها في اختيار زوجها وفي  المرأةأما عن قانون االحوال الشخصية فقد توج 

، ثم   1972( لسنة 176اللجوء إلى القضاء في حالة تعنت وليها وتزويجها وذلك في المادة الثامنة من قانون رقم )

                                                           
المنشأة الشعبية للتوزيع واالعالن ، طرابلس ، ص  ،( ، ليبيا بين الماضي والحاضر 1981شاكر إبراهيم ، ) - 1

33.  
( ، االمن االجتماعي وقضايا المجتمع ، مركز 2010اللجنة الشعبية العامة للشؤون االجتماعية سابقا  )  - 2

 . 87الدراسات االجتماعية ، الكتاب األول ، ص 
  .137-136( ، مرجع سابق ، ص ص 2004عائشة محمد فشيكة ،)  - 3

357



 

5 
 

 ، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات 

Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

ة بالزواج والطالق وأثارهما ، والذي يعتبر أكثر من بشأن األحكام الخاص 1984( لسنة 10تلي ذلك القانون )

شموال  ، وأكد على أهلية الزواج تمل ببلوغ سن العشرين وبذلك رفع الحد  1972( لسنة 176القانون الملغي )

 (1). األدنى لسن زواج الفتاة من ستة عشر إلى العشرين ، وعدم جواز اإلجبار واإلكراه 

كل تلك القوانين واإلنجازات سواء على صعيد التعليم أو العمل أو التطورات الخاصة بالمجال الصحي وكذلك ما 

 في المجتمع الليبي تتحسن أوضاعها في أغلب الميادين.  المرأةيتعلق بشروط الطالق وتبعاته جعل 

 

 (6) :2011-1991المرحلة الثالثة : 

قد تضمنت هذه المرحلة تحقيق مهمة على صعيد السياسات االجتماعية خاصة وأن ارتفاع أسعار النفط قد حقق 

للدولة دخوال  كبيرة مكنتها من تخصيص جزء منها لتنفيذ هذه السياسات ، ورغم ما يمكن تسجيله من مالحظات 

الخطط العلمية الفعالة وغياب الحرص على حول اآلليات التي  يتم بموجبها تنفيذ هذه السياسات ، وعدم توفر  

المال العام وتفشي مظاهر الفساد المالي واإلداري ، وغياب المتابعة للمشروعات التي يتم تنفيذها لكن هذه 

 المرحلة شهدت محطات مهمة . 

ليمية باهتمام ضمن برامج وخطط التنمية والتي حرصت من خاللها السياسة االجتماعية والتع المرأةوقد حظيت 

 (2) المبادئ اآلتية : تأكيدواإلعالمية مع 

 . واإلناثإلزامية التعليم حتى مرحلة اإلعدادي للذكور  -1

وتشجيعها على القيام بدورها االيجابي في التنمية االقتصادية  المرأةإتاحة فرص العمل أمام  -2

 واالجتماعية وتشجيع القيادات والتشكيالت النسائية على القيام بدورها . 

 اعتبار أن خدمات األمومة والطفولة والشباب استثمارا  اقتصاديا  . -3

التوسع في إنشاء المعاهد المختلفة التعليمية واالجتماعية والفنية مع التوسع في دور الرعاية  -4

 ية ودور الحضانة ومراكز الثقافة . االجتماع

وكتابته .... الخ ، بل في ما هو معاش فتوعية غير أن االشكالية ال تكمن فما هو مكتوب أو ما يتم تدريسه وتناقله 

المرأة بدورها في بناء المجتمع والمحافظة عليه واعتبار أن خدمات األمومة والطفولة استثمارا  اقتصاديا  كل ذلك 

جيد ، ولكن كيف يمكن للمرأة العاملة األم أن تحققه في ضوء الواقع المعاش ، فدور الحضانة التي تم ذكرها 

حبرا  على ورق والمؤسسات التي يمكن أن تساند األم العاملة تكاد تكون معدومة ولو  وجدت بشكل  ليست إال

 ضئيل فدورها يتسم بالسلبية وعدم الفاعلية .

وقد كان لالهتمام بالتعليم في المجتمع الليبي ومواقفه المختلفة خالل العقود الثالث األخيرة انعكاس إيجابي على 

 المرأة بجميع مراحل التعليم في المجتمع الليبي . تطور معدالت التحاق 

العاملة وكل ذلك من أجل بناء الموارد البشرية المؤهلة ، في  للمرأةإيجابي على الحالة التعليمية   تأثيروكان لهذا 

دمات إطار التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وقد تحقق تطور كبير في التعليم وذلك من أجل االستفادة بكافة الخ

 التعليمية ، األمر الذي أدى إلى ارتفاع في عدد الملتحقين بالتعليم والتدريب .

 المرأةأسوة بالرجل للمساهمة في بناء المجتمع ظهرت مشاركة  المرأةوبالنسبة للسياسات المتبعة للرفع من مكانة 

اإلناث في مرحلة التعليم إلى أن عدد بقوة في مجاالت التعليم المختلفة ، ففي مجال التعليم األساسي تشير األرقام 

( ذكورا   347162( تلميذة من إجمالي عدد التالميذ البالغ )  109754)  70 /69االساسي خالل العام الدراسي 

( تلميذة من إجمالي )  576676إلى ) 1999/  1998%( ليصل في العام الدراسي 31.6وإناثا  بنسبة تصل إلى ) 

( ، ومن هذا تبين أنه تم إنجاز عظيم في البنية التعليمية ، أما مرحلة التعليم  %47.2( بنسبة )  1160315

(  57.9( طالبة بنسبة )  201979إلى )  2006 /2005المتوسط ، فقد وصل عدد الطالبات خالل العام الدراسي 

عدد الطالبات أقل بكثير  ، أما التعليم الجامعي فحتى نهاية السبعينات يعد( طالبة  1071بعد أن كان ال يزيد عن ) 

% 20أن نسبة الطالبات كانت تمثل  1980 /79مقارنة بعدد الطالب الذكور ، حيث نالحظ في العام الجامعي 

فقط من مجموع الطالب ، غير أن هذا الوضع قد تغير منذ بداية الثمانيات ، حيث بدأ عددهن يتزايد في مرحلة 

% ، ثم ازداد إلى أكثر من ضعف هذا الرقم في العام 23إلى  1983 /1982التعليم الجامعي حتى وصل في العام 

   (3)% . 49.2، حيث وصل إلى  1995 /1994الجامعي 

                                                           
( ، حقوق المرأة بين النظرية والتطبيق ، رسالة ماجستير )غير منشورة ( ، 2005سالمة فائز الحسناوي ، )  - 1

 . 66كلية اآلداب ، قسم علم االجتماع ، جامعة طرابلس ، ص
أة وانعكاسه على أدورها االجتماعية والتقليدية ، رسالة ( ، عمل المر2010صالح بلعيد القربازي ، )  - 2

 . 49ماجستير )غير منشورة ( ، كلية اآلداب ، جامعة طرابلس ، ص 
( ، مسيرة العمل االجتماعي ، مركز المهارات 2009اللجنة الشعبية العامة للشؤون االجتماعية سابقا  ، )  - 3

  .108-107للخدمات االعالمية ، طرابلس ، ص 
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أما التشريعات والقوانين وتحديدا  قانون األحوال الشخصية فقد أعطى لها حق في إبداء رأيها في اختيار شريك 

حياتها كما منع الزوج من الزواج بزوجة ثانية إال بعد الحصول على موافقة الزوجة األولى كتابيا  ، وبذلك رفع 

كما جعل القانون للزوجة الحق في حضانة أوالدها عنها عنصر المفاجأة في زواج زوجها دون علمها ورضاها ، 

، وذلك وفق القانون رقم  ألبنائهافي بيت الزوجية ، وجعل لها الحق في أجرة الحضانة مقابل حضانتها ورعايتها 

 (1). 1991( لسنة 20)

نسبة المساهمة التي انعكس على مجال العمل والعاملة من العوامل  للمرأةوعليه يعد اإلطار القانوني والتشريعي 

مجاالت  المرأة دخولعلى  تأثيرهاالعاملة من العوامل التي انعكس  للمرأةفيه ، ويعد اإلطار  القانوني والتشريعي 

 العمل .

الليبية بسوق العمل قد شهد خالل العقود الثالث االخيرة تسارعا   المرأةوعلى الرغم من أن معدالت التحاق 

تجابهه ظروف  ألزل( ، إال أن التحاق الليبيات بالعمل 1999ملحوظا  كما جاء في تقرير التنمية البشرية ) 

 من بينها الوضع العائلي وعدد األبناء ، و طبيعة عمل الزوج ، ودرجة تعليميه ، كل ذلك ينعكس على، أخرى

 في المجال االقتصادي. المرأةمدى مشاركة 

 

 الليبية في عملية التنمية : المرأةثانياً : مشاركة 

تسعى كافة المجتمعات لتحقيق التنمية في جميع المجاالت على المستوى القومي والمحلي مستفيدة من كافة جهود 

جزء من المجتمع ، وركيزة أساسية من  المرأةوبمينا أن  التخصصات في إطار تكاملي في مجاالت التنمية ،

من في أي مجتمع  المرأةامال  في كل األوساط الدولية ، فإن وضع الركائز خصوصا  وأن هناك اعترافا  ك

المجتمعات يمثل أحد المقاييس الهامة ، والمؤشرات الرئيسة التي تعبر  عن تطوره ودرجة تقدمه ومدى انفتاحه 

االهتمام الالزم والتقدير هو مجتمع يبتعد عن  المرأةكل مجتمع ال تنال فيه على العصر الذي تعيش فيه ، و

 الصورة المثلى لحياة األمم والشعوب والمجتمعات .

ا جد ا في أي مجتمع، وال يمكن التغاضي عن الدور المهم التي تقوم به، فالمرأة   ا أساسي ا وهام  تُعد المرأة عضو 

ب وتربي وتنشئ األجيال التي على سواعدها ستُبنى األمم، والمرأة هي قبل كل شيء هي األم وهي التي تُنج

ا أسهم في بناء  ا هام  القادرة على العمل خارج المنزل وداخله، حيث إن التجارب الحياتية أثبتت أن المرأة عنصر 

ى صعيد في المجتمع، ولها قدرة على تحمل المسؤوليات التي تُعطى إليها سواء كان على صعيد العمل أو عل

 المنزل، وسيتحدث هذا المقال بشكل خاص عن دور المرأة في تنمية المجتمع . 

في المجاالت االقتصادية يعتبر مؤشرا  هاما  لتطور المجتمع ، وإعطاء قوة دفع  المرأةوليس من شك أن مساهمة 

اهيم المسيطرة . وقد كان للتنمية االقتصادية واالجتماعية تمثل عنصرا  مؤثرا  في تشكيل القيم السائدة والمف

التعليم وارتفاع فرص العمل والتوسع في مستوى الخدمات االنتفاعية واالنتاجية أثره في تزايد عدد  النتشار

الليبية دورا  رئيسا  في دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية في  المرأةالعامالت عاما  بعد عام . فلقد لعبت 

 ة لتعويق مسرتها وتعطيل تقدمها  .الرئيسي مازال يتعرض لتحديات كثيرة في محاول ليبيا ، إال أن هذا الدور

 في تنمية المجتمع :  المرأةدور  -1

إن الدول والمجتمعات الحكيمة والمتقدمة هي التي تعرف جيد ا مكانة المرأة في المجتمع، وقدرة المرأة على بناء   

المجتمع ودورها الالمحدود في ذلك، حيث إن المجتمعات المتقدمة تستفيد بشكٍل كبير من قدرات المرأة في شتى 

تمع مهم جد ا، ويمكن ذكر دور المرأة في تمنية المجتمع المجاالت، وهذا يدل على أن دور المرأة في تنمية المج

 (2)كما يأتي: 

  النساء هن القائمات على رعاية األطفال والشيوخ والرجال في كل مجتمعٍ، وفي كل بلد في العالم، حيث إن

نساء بعض الدراسات أثبتت أنه عندما يتغير االقتصاد والتنظيم السياسي لمجتمع ما على سبيل المثال تأخذ ال

  زمام األمور في مساعدة أسرتها على التكيف مع الظروف والتحديات الجديدة.

  دور المرأة كمعلمة مهم جد ا في المجتمع، حيث هي األساس بتعلم المجتمع القراءة والكتابة، يكمن مفتاح قدرة

تاجية الزراعية، المجتمع واألمة على التطور بالتعليم بيدها، حيث أظهرت األبحاث أن التعليم يحسن اإلن

ويعزز وضع الفتيات والنساء في المجتمع، ويقلل من معدالت النمو السكاني، ويعزز حماية البيئة ويرفع 

مستوى المعيشة. دور المرأة كعاملة في المجتمع من أهم أسباب تنمية المجتمع، حيث تبلغ حصة اإلناث من 

التي تعمل بها المرأة تتحول من مجتمعات تتمتع %، حيث إن المجتمعات 45.4القوى العاملة العالمية إلى 

 بالحكم الذاتي إلى مجتمعات مشاركة في االقتصاد الوطني.

                                                           
( ، مشكالت المرأة العاملة ، دراسة ميدانية بمدينة طرابلس ، رسالة ماجستير 2006منى مصباح المشاط ، )  - 1

 . 20) غير منشورة ( االكاديمية الليبية للدراسات العليا ، مدرسة العلوم االنسانية ، طرابلس ، ص 
ودورها في التنمية ، سلسلة كتب المستقبل ،  ( ، مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة1999هند عزام ، )  - 2

  .66-65، ص ص 15مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد ، 
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  دور المرأة كمتطوعة مهم في تنمية المجتمع، حيث يُساعد تطوع النساء في التطور األكاديمي، وتقديم الدعم

 األمية وغيره الكثير.النفسي واالجتماعي وتوفير التعليم في مجال التغذية والصحة ومحو 

 في التنمية في المجتمع الليبي : المرأةدور  -1

يمثل نموذجا  للمجتمع االنتقالي على أكثر من صعيد ، تحوال  من مجتمع تقليدي إلى مجتمع المجتمع العربي الليبي 

ت في حقق خطوات واسعة في طريق التحديث وتعرض كغيره من المجتمعات إلى أحداث كثيرة تنتج عنها تغيرا

أنساقه االجتماعية تتضح من خالل التغيرات فيه مؤشرات التحديث ، وتعتبر خطط التنمية من بين العوامل التي 

عدد من  يليوفيما أسهمت في إحداث هذا االنتقال وأدت إلى عدد من التغيرات االقتصادية واالجتماعية . 

خطوات الى األمام  و تمكنها  من المشاركة بفاعلية التوصيات واالجراءات التي من شأنها الدفع بالمرأة الليبية 

 . في البرامج التنموية

 

 اجتماعيا في عملية التنمية : المرأةتمكين 

لدور أكثر فاعلية للمرأة الليبية في الواق االجتماعي و لتوعية الجيل وتربيته التربية الصحيحة، و إفساح المجال 

 . لطاقات المرأة  وابداعاتها  وخوض معترك البناء االجتماعي لدفع عجلة التطوير والتقدم في فكر وثقافة المجتمع 

أنماط مشاركة المرأة الليبية في التنمية وتحليل أبعاد المشاركة لقد اعتمدت الباحثة االتجاه التنموي لمعرفة  و

سيسيولوجيا. وهذا االتجاه يندرج ضمن المداخل النظرية لمكانة المرأة العربية وقد ارتبط ظهوره مع بدايات 

ة نماذج التنمية منذ خمسينيات القرن الماضي حيث جاءت الدعوة إلى ضرورة استفادة المرأة من برامج التنمي

 .كمدخل للقضاء على التخلف االقتصادي واالجتماعي

ودورها في التنمية، ولقد شكل   المرأةويعد صدور تقارير التنمية البشرية منذ التسعينيات إطارا  تحليليا  لموقع 

العربية نظرا  لما قدمه من  المرأةنقلة نوعية في بحث قضايا   2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية الصادر عام 

على وجه الخصوص حيث صنف وضع المرأة كأحد النواقص  المرأةتشخيص ألوضاع اإلنسان العربي عامة 

التي تحول دون تحقيق التنمية اإلنسانية ولقد أسهمت النساء العربيات في إعداد تقرير تقدم المرأة العربية 

شار التقرير إلى أن العالم العربي يواجه تحديات تنموية ويعتبر وقد عكس رؤية نسوية للواقع العربي وقد أ5111

 (1). عدم التوازن في مجال النوع االجتماعي وتمكين النساء أحد أهم هذه التحديات

 في الواردة المقارنة اتضحمن المرأة لوضع االجتماعي البعد فإن2006 لعام ليبيا في البشرية التنمية تقرير وفي 

 النوعي أو الجنسي التمييز من نوعا   واجهت – التقرير في جاء كما – وهي العالم ونساء الليبية المرأة بين التقرير

 قبر بتمييز وانتهاء الفتور من بشيء األنثى واستقبال الذكر، بالمولود االحتفاء من ابتداء عديدة قرون مدى على

 (2). األنثى عن الذكر

 أنماط معرفة في توظيفه يمكن المستدامة التنمية في الليبية المرأة بدور وعالقته االجتماعي البعد تحليل إن

 ولقد المنزل حدود خارج يحدث عما بعيدة وهي طويلة فترات الليبية المرأة عاشت فلقد التنمية في المرأة مشاركة

 فالمرأة ، العام المجتمعي السياق في مكانة من تحتله وما االجتماعية أدوارها على عاشتها التي العزلة انعكست

 اختصاص من هذا ألن العامة الحياة في يجري ما تعرف ال أن واألفضل البيت هو مكانها التقليدي التصور وفق

 ولقد الزوجية لبيت إال تخرج ال المرأة أن طويلة لفترة سادت التي االجتماعية العادات بين من وكان ، الرجال

 الرجل ودور المرأة دور بين انفصال أو تباعد وجود إلى وأدت المرأة على والثقافية التاريخية التراكمات انعكست

 .وخارجها األسرة داخل لألدوار الحاد بالتقسيم وصفه يمكن ما أو

 التي التقليدية البنية مالمح تغيرت فلقد المرأة؛ أدوار على انعكاساتها الليبي المجتمع شهدها التي للتحوالت كان لقد

 من تمكنت كما العام المجال ودخلت التقليدية الحواجز تخطي من وتمكنت المرأة مشاركة دون حائال   كانت

 . التنمية في واالشتراك اإلسهام

 

 في مجال التعليم وعملية التنمية :  المرأةتمكين 

 للمرأة االقتصادية المشاركة نسبة قياس أو البيت خارج العمل إلى بخروجها ارتبط للمرأة االقتصادي الدور إن

 العوامل من بعدد تأثرت ولقد نسبيا   حديثة ظاهرة العمل إلى الليبية المرأة خروج ويعد التنمية قطاعات في

 بالعمل االلتحاق فرص للمرأة التعليم أتاح فقد التعليم على الحصول أهمها والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 المستوى بمواصفات مشروطة الحديث المجتمع في أصبحت منزلال خارج العمل مجاالت وأن خاصة الوظيفي

 ومن الرجال على ا ر حك كانت التي المختلفة العمل مجاالت الليبية المرأة اقتحمت ولقد الوظيفية والكفاءة العلمي

                                                           
( ، اجتماع مجموعة العمل 1990تطوير المؤشرات وتحسين اإلحصاءات الخاصة بوضع المرأة العربية، ) - 1

 العربي، القاهرة، .
 . 24( ليبيا : الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، ص 2003-2002المسح االقتصادي واالجتماعي  ،) - 2
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 الليبية العمل تشريعات أن حيث والتشريعي القانوني اإلطار توفر العمل على الليبية المرأة شجعت التي العوامل

 هذه وتتفق واإلجازات العمل وساعات االستخدام كمجاالت العاملة المرأة حقوق على تنص بنودا   تتضمن

 مقدمتها في ويأتي العربية العمل منظمة معايير في المتمثلة الدولية العربية والمعايير التشريعات مع التشريعات

 (1).  طبيعتها يناسب ال بما العمل إلى يضطرها موضع في توضع وأال يناسبها الذي العمــل في المرأة حق

 .  بالمرأة الخاصة العمل وتشريعات حقوق لتطور مفصال   عرضا  2006 البشرية التنمية تقرير تضمن ولقد

 العمل مجاالت إلى الليبية المرأة دخول نسبة في تغير إحداث إلى الليبي المجتمع شهدها التي التحوالت أدت لقد

 النشاطات نسبة في كبير تطور حدث قد أنه العاملة القوى واحصاءات السكان، تعدادات نتائج من يتضح حيث

 إحصاء وبيانات1964 السكان إحصاء بين فالمقارنة. المنزل خارج االقتصاد في المشاركات بمعنى اقتصاديا

 حتى االرتفاع في النسبة هذه واستمرت%( 11) إلى ارتفعت%( 4)  حوالي كانت النسبة فإن1984 السكان

 إلى النسبة وصلت حيث العمل سن في هن الالتي اإلناث عدد خمس حوالي إلى الثالثة األلفية مطلع في وصلت

 ( 2). األلفية مطلع مع العاملة القوى حجم من%( 32)

 مراكز داخل الفنية والوظائف اإلدارية كالوظائف متعددة مجاالت في العمل ميدان إلى الليبية المرأة دخلت وقد

 في للعاملين الكلي المجموع من%63.8 بنسبة امرأة 240 المجال هذا في النساء نسبة بلغت وقد العلمي البحث

 (3) .2003 عام في العلمي البحث مراكز

الليبية لممارسة النشاط االقتصادي حيث يعتبر اإلطار  المرأةعليه يمكن القول أنه ال توجد عوائق أمام       

مجاالت العمل ، حيث  المرأةعلى دخول  تأثيرهاالعاملة من العوامل التي انعكس  للمرأةالقانوني والتشريعي 

العاملة كمجاالت االستخدام ، وساعات  المرأةتنص تشريعات العمل في المجتمع الليبي على بنود تتعلق بحقوق 

في العمل وهي  المرأةوتتفق هذه التشريعات مع التشريعات الدولية والعربية المنظمة لحقوق واالجازات  العمل ،

 المرأةواالتفاقية العربية بشأن  المرأة( من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 11المادة )

 (4). 1976العربية العاملة لسنة 

 وهي الليبي المجتمع في الجديدة االقتصادية الظواهر من2006 تقرير في جاء كما األعمال سيدات مجال ويعتبر

 مشاغل– الخاصة المدارس أهمها ولعل متعددة اقتصادية أنشطة تمارس اقتصاديا   الناشطات من فئة من تتشكل

 ( 5). وغيرها األفراح صاالت إدارة – والخياطة التفصيل

 في والتمكين النوع منظور من بالمرأة2025-2009 ليبيا في البشرية والتنمية التمكين استراتيجية مشروع واهتم

 البشرية للموارد التنافسية والقدرة العمل سوق متطلبات ورصد الليبية البشرية الموارد استراتيجية بناء إطار

 (6).الصغرى المشروعات وتأسيس

 التقليدية االجتماعية والنظرة القيم تحكمه زالت ال االقتصادي ونشاطها المرأة عمل فإن االجتماعي وبالمنظور

 صفة وأن المرأة لحقوق المنصفة العمل وتشريعات قوانين تضمنه ما تأثيرها في تفوق العوامل هذه وان للمرأة

 .الليبية للمرأة المتاح والثقافي واالجتماعي االقتصادي التمكين أبعاد تحليل تتطلب البشرية للتنمية االستدامة

 

 الليبية في مجال السياسة والمجتمع المدني :  المرأةتمكين 

 التنمية تقرير استخدم وقد النوع وفق الدولي الدليل مقياس على المستخدمة المؤشرات من السياسية المشاركة تعد

 الدولي الدليل أن حيث ليبيا في السياسي النظام مع يتالءم بما القياس أدلة واستخدم المؤشر هذا1999 البشرية

 التنمية منظور من للمرأة السياسية والمشاركة البرلمانية المقاعد بعدد القرار صنع في المرأة مشاركة مدى يقيس

 (7). القرار صنع في ومشاركتها للمرأة السياسي التمكين آليات أحد تكون أن يمكن البشرية

                                                           
( ،  المرأة والتحديث في المجتمع الليبي محاولة لفك االرتباط، ، دار الرواد ، 2014مصطفى عمر التير،) - 1

  .73طرابلس ، ص 
 ة لمشاركة المرأة في الحياة العامة بحث مقدم في: المؤتمر( ،  المعوقات الثقافي2006نادية حليم سليمان،) -2

 . 3، ص لقضايا السكان والتنمية، القاهر 36السنوي   
( ، المكانة االجتماعية للمرأة في المجتمع الليبي: دراسة للحراك االجتماعي للمرأة في 2007عائشة فشيكة، ) - 3

 . 139القاهرة،صمدينة طرابلس، رسالة دكتوراه )غير منشورة( جامعة 
 . 5( ، المعوقات الثقافية لمشاركة المرأة في الحياة العامة ، مرجع سابق ، ص2006نادية حليم سليمان، )  - 4
( ،  في ليبيا المساواة مع االختالف، طرابلس، الهيئة الوطنية  للمعلومات،  2006تقرير التنمية البشرية  ، ) - 5

 . 31طرابلس ، ص 
 . 97( ، مشروع استراتيجية التمكين والتنمية البشرية في ليبيا ، ص 2009مجلس التخطيط الوطني ، )  - 6
 .8( ، الهيئة الوطنية للمعلومات ، طرابلس ، ص 1999ليبيا تقرير التنمية البشرية ) - 7
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 التقسيم تحكم كانت التي التقليدية الثقافية للمعايير وفقا   العام بالشأن لها عالقة ال طويلة لعقود ظلت الليبية والمرأة

 بين المراوحة في المعايير هذه تأثير ظل وقد للمرأة وليست للرجل مهنة السياسة أن حيث لألدوار االجتماعي

 .  هذا يومنا حتى للمرأة السياسية للمشاركة واألحجام األقدام

 والتطوعي األهلي العمل في شاركت المرأة أن يتبين المدني المجتمع في المرأة لمشاركة التاريخية وبالمراجعة

 . 1958 عام طرابلس في النسائية النهضة وجمعية. بنغازي في0921 عام نسائية نهضة جمعية أول تأسست فقد
(1) 

 لمحو األهلي العمل مؤسسات في بالعمل وقامت العربية النسوية بالحركة تأثرت الليبية النسائية الحركة أن كما

     . الفقر من والحد المهن على وتدريبهن النساء أمية

        

 المراجع : 

دراسات في المجتمع الليبي ، الجامعة  –( ، التنمية البشرية في عالم متغير 2012علي الحوات ، )  -1

 المغاربية ، طرابلس .

الليبي ، دراسة تقويمية لمراكز  ( ، المرأة والتنمية في المجتمع العربي2004عائشة محمد فشيكة ، )  -2

 التنمية الريفية في المشاريع الزراعية ، مركز جهاد الليبيين ، سلسلة الدراسات المعاصرة.

( ، المرأة في الجماهيرية المساواة مع 2006الهيئة العامة للمعلومات ، تقرير التنمية البشرية )  - -3

 االختالف ، طرابلس. 

يبيا بين الماضي والحاضر ، المنشأة الشعبية للتوزيع واالعالن ، ( ، ل1981شاكر إبراهيم ، ) - -4

 .  طرابلس

( ، االمن االجتماعي وقضايا المجتمع ، مركز 2010اللجنة الشعبية العامة للشؤون االجتماعية سابقا  )  -5

 الدراسات االجتماعية ، الكتاب األول .

ية والتطبيق ، رسالة ماجستير )غير ( ، حقوق المرأة بين النظر2005سالمة فائز الحسناوي ، )  -6

 منشورة ( ، كلية اآلداب ، قسم علم االجتماع ، جامعة طرابلس . 

( ، عمل المرأة وانعكاسه على أدورها االجتماعية والتقليدية ، رسالة 2010صالح بلعيد القربازي ، )  -7

 ماجستير )غير منشورة ( ، كلية اآلداب ، جامعة طرابلس.

( ، مسيرة العمل االجتماعي ، مركز 2009العامة للشؤون االجتماعية سابقا  ، ) اللجنة الشعبية  - -8

 المهارات للخدمات االعالمية ، طرابلس.

( ، مشكالت المرأة العاملة ، دراسة ميدانية بمدينة طرابلس ، رسالة 2006منى مصباح المشاط ، )  - -9

 يا ، مدرسة العلوم االنسانية ، طرابلس.ماجستير ) غير منشورة ( االكاديمية الليبية للدراسات العل

( ، مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة ودورها في التنمية ، سلسلة كتب 1999هند عزام ، )  -10

 .15المستقبل ، مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد ، 

مجموعة  ( ، اجتماع1990تطوير المؤشرات وتحسين اإلحصاءات الخاصة بوضع المرأة العربية، ) - -11

 العمل العربي، القاهرة. 

 ( ليبيا : الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق .2003-2002المسح االقتصادي واالجتماعي  ،) -12

( ،  المرأة والتحديث في المجتمع الليبي محاولة لفك االرتباط، ، دار الرواد 2014مصطفى عمر التير،) -13

 ، طرابلس. 

ات الثقافية لمشاركة المرأة في الحياة العامة بحث مقدم في: ( ،  المعوق2006نادية حليم سليمان،) -14

 لقضايا السكان والتنمية، القاهر .  36المؤتمر السنوي   

( ، المكانة االجتماعية للمرأة في المجتمع الليبي: دراسة للحراك االجتماعي 2007عائشة فشيكة، ) -15

 ة القاهرة.للمرأة في مدينة طرابلس، رسالة دكتوراه )غير منشورة( جامع

( ،  في ليبيا المساواة مع االختالف، طرابلس، الهيئة الوطنية  2006تقرير التنمية البشرية  ، ) -16

 للمعلومات،  طرابلس.

 ( ، مشروع استراتيجية التمكين والتنمية البشرية في ليبيا. 2009مجلس التخطيط الوطني ، )  -17

 نية للمعلومات ، طرابلس. ( ، الهيئة الوط1999ليبيا تقرير التنمية البشرية ) - -18

                                                           
 . 10( ، المرأة والتنمية في المجتمع العربي الليبي ، مرجع سابق ، ص 2004عائشة محمد فشيكة ، )  - 1
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 :الملخص

 مشاق تحمل على وقدرتها كفاءتها مدى ومعرفة السياسي العمل في  الليبية للمرأة الريادي الدور إبراز الى البحث هذا يهدف

 الدور هذا وتفسير لوصف المتبع الوصفي المنهج البحث هذا في استخدم كما. إليه وصلت مستوى أي والى السياسي العمل

 اإللكترونية االستبانة أسئلة على أجبن الالتي النساء بين المختلفة النسب تحليل في التحليلي المنهج استخدام أيضا عدمه، من

 العينة مجتمع الى الوصول لصعوبة استخدمت والتي ، المختلفة النظر ووجهات اآلراء في والتنوع االختالف اسباب وتبيان

 النسبة كانت حين في  ،%47 بنسبة الجامعية  الشهادة على للمتحصالت اإلجابة في نسبة اعلى كانت حيث البالد كل في

 النسب باقي بينما  متقاربة، نسبة وهي% 42.7 حوالي نسبتهن فكانت الماجستير شهادة حامالت من أجبن ممن تليها التي

 العشوائية العينة حجم اجمالي من%  4.5 بنسبة الدكتوراه يحملن ومن% 2.7 حوالي المتوسطة الشهادات حملة بين تفرقت

 .إلكترونية مفردة 110 عددها البالغ

 

 .السياسية الجغرافية السياسية، المشاركة السياسي، التحليل السياسة، علم: المفتاحية الكلمات

 

Abstract: 

 This research aims to highlight the leading role of Libyan women in political work and to 

know the extent of their competence and ability to withstand the hardships of political work 

and to what level they have reached. The descriptive approach used to describe and explain 

this role or not, was also used in this research, as well as the use of the analytical method in 

analyzing the different percentages among the women who answered the questions of the 

electronic questionnaire and to show the reasons for the difference and diversity in opinions 

and different points of view, which were used for the difficulty of reaching the sample 

community in each The country where the highest rate of response was for those who 

obtained a university degree by 47%, while the next percentage of those who gave birth were 

master’s degree holders, their percentage was about 42.7%, which is a similar percentage, 

while the rest of the percentages were divided between holders of intermediate degrees, about 

2.7% and those who hold a doctorate 4.5% of the total random sample size of 110 electronic 

items. 

 Keywords: political science, political analysis, political participation, geopolitics 

 

 مقدمة:

ال يوجد فرع من فروع الجغرافيا الحديثة يتناوله الجذب والدفع مثل الجغرافيا السياسية، وال يوجد فرع منن فنروع الجغرافينا 

فيا السياسية عبارة عنن الفهم مثل الجغرافيا السياسية، فالدولة بالنسبة للجغرا البشرية يدور حوله الجدل والنقد ويحيط به سوء  

 (م 2012محمد ،)م عنهما عنصر ثالث هو نتاج التفاعل بين األرض والناس. عنصرين أساسيين هما األرض والشعب، ينج  

كانت الدراسات السياسية قد تناولت قضية المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها قضية تخضع لمنهج التحليل السياسني، حيث  

نفإن األدبيات  زت علنى نقند المفناهيم السنائدة فني علنم السياسنة وتقنديم اقتراحنات جديندة لنيس الحديثة فني دراسنات المنرأة رك 

 م(1995)هبة ، . لدراسة واقع المرأة فحسب بل للتحليل السياسي بشكل عام

 

 مشكلة البحث:

 في العملية السياسية ؟ ا  ومؤثر ا  مهم ا  لمرأة الليبية دورلعبت اهل  -1

 فبراير؟ 17السياسي الذي مارسته المرأة الليبية  بعد ثورة ما هو الدور  -2
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 فرضيات البحث:

 .كان وال يزال دور المرأة الليبية في العمل السياسي مهمشا  نوعا  ما  -1

غير والبرلماني والرئاسي لكن بنسب ضعيفة ودعم  االنتخابيهناك عديد األدوار التي لعبتها المرأة الليبية في المجال  -2

 .النصاب مكتمل

إبراز مدى فاعلية وتجاوب المرأة الليبية مع دورها الريادي في العمل السياسي وتوضيح مستوى استيعابها وفهمها أهميته: 

 .على الصعيد الدولي والمحلي

والثقافية في  تسليط الدور على دور المرأة الليبية بمختلف توجهاتهن وقدراتهن األكاديمية والعملية والفنية واإلداريةأهدافه : 

 .المجال السياسي

 -:مجاالته

وهي الفترة التي تم فيها توزيع االستبانة  م، 30/09/2021م الى غاية  05/09/2021 في الفترة الممتدة من المجال الزمني:

 .اإللكترونية على جميع شبكات التواصل االجتماعي 

 دن واألرياف.داخل الدولة الليبية من مختلف المناطق والم المجال المكاني:

داخنل ليبينا باختينار العيننة العشنوائية بواسنطة االسنتبانة  سنة، 60الى سنة  18: تم استهداف النساء من عمر المجال البشري

 الشرائح النسوية في المجتمع الليبي. التواصل االجتماعي من مختلفاإللكترونية موزعه على شبكات 

الليبي المتمثل في عينة الدراسة )المرأة( فقد تم االعتماد على  المجتمع كان من الصعب الوصول الى كل  :عينة الدراسة

من مختلف التوجهات والمستويات األكاديمية والسياسية واالختالفات المكانية  مفردة)مرأة( 110 بواقع العينة العشوائية 

 واالجتماعية واالقتصادية .

استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي المتبع لوصف هذا الدور من عدمه، أيضا استخدام المنهج : المنهجية المتبعة

التي أجبن على أسئلة االستبانة اإللكترونية وتبيان اسباب االختالف والتنوع لالنسب المختلفة بين النساء ا تحليلالتحليلي في 

 .في اآلراء ووجهات النظر المختلفة

 

 -:الدراسات السابقة

[، اقيدة حالدة دراسدةالعر :المدرأة 2017 -2003الددور السياسدي للمدرأة العربيدة ] ( عننفني دراسنة لــنـ)التكريتي -1

،وذلن  منن خنالل دراسنة حالنة  2017-2003للمرأة العربية  لسياسيهذه الدراسة إلى التعرف على الدور ا هدفت ، م2018

التحليلي ومنهج الدور ومنهج النظم في  اإلجابة على إشكالية تتعلنق المرأة العراقية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

بعدة  الدراسةت هذه كما أوص بدور المرأة في المشاركة في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية في  المجتمع العراقي،

واتخناذ منا يلنزم منن  ،تفاقينة سنيداوعلنى اإلغاء كافنة تحفظاتهنا  بضرورةالحكومة العراقية  علىأبرزها التأكيد  كان توصيات

، االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمنرأة بتغير األنماط التي تتعلق االتفاقية(من تل   5) المادةلتنفيذ  والتدابير اإلجراءات

 م.(2018ريم ،  ).والمرأة المساواة بين الرجلبهدف تحقيق 

 المؤثرة على تفعيل مستوى المشاركة السياسية للمرأة العمانيةالعوامل ] ( فقد أشار في دراستهالشامسي أما ) -2

هندفت الدراسنة إلنى قيناس أثنر العوامنل المنؤثرة علنى تفعينل  م ، 2011، [دراسة ميدانية على الجمعيدات النسداةية العمانيدة

مستوى مشاركة المرأة السياسية في سنلطنة عمنان وتحديند منا هني أكثنر العوامنل السياسنية واالجتماعينة والثقافينة والقانونينة 

ي محاولتها تحليل واقع أهمية الدراسة ف تمثلتم ،كما  2010 -م 1995المؤثرة على مشاركتها للمرأة العمانية ، خالل الفترة 

مشاركتها في العمل السياسي، وخصوصا  اتجاهات المرأة العمانية نحو في هنذه المرحلنة التني تزايندت فيهنا نسنب المشناركة 

السياسية للمرأة نتيجة تزايد مستويات التعليم والنمو االقتصادي الذي شهدته السلطنة، وقد توصلت الدراسة الى وجنود عالقنة 

العوامل االجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية، وبين تفعيل نسب المشاركة السياسنية للمنرأة العمانينة، وهني  ارتباطيه بين

عالقننة إيجابيننة قويننة ، وتوصنني الدراسننة بضننرورة االعتمنناد علننى اسننتراتيجية مسننتدامة ومتكاملننة تسنناهم فنني تعزيننز وتفعيننل 

 م.(2011)نايف ،المشاركة السياسية للمرأة العمانية. 

المشاركة السياسية للمرأة في الباديدة ارردنيدة "دراسدة ميدانيدة للباديدة الشدمالية ]كما أشار )محمد( في دراسته  -3

للمرأة في البادية األردنية حيث أجٌرت الدراسنة  تناولت الدراسة موضوع المشاركــة السياسيةم،  2010م[،  2009 -1999

فنني الباديننة الشننمالية مننـن المملكننة األردنيننة الهاشننٌمة، وتننم فنني هننذه الدراسننة بحننث اثننر المتغيننرات األوليننة، واالجتماعيننة، 

بشنكل  ل دور المنرأةالدراسنة بضنرورة تفعين، على مستوى المشاركة السياسية للمرأة في البادية، حينث أوصنت واالقتصادية

اإلدارية وانعكاسناتها و السياسية التنمية ليةتقدم عمص، لما لهذه المشاركة من مساهمة في بشكل خالسياسية عام والمشاركة ا

التركينز علنى قضنايا المنرأة فني وسنائل اإلعنالم ، وإعطناء الصنورة اإليجابينة عنن المنرأة وكفاءتهنا ، كنذل  وعلى المجتمنع 

 م.(2010ناصر ،)اء ذوات الخبرة في المجتمع المحلي. أوصت الدراسة باالستعانة بالنس

 

  :والمفاهيم المصطلحات

: هو علم اجتماعي تجريبي يسعى لفهم الواقع السياسي للجماعة عن طريق االفتراضات والنظريات علم السياسة -1

 م( 2010)نظام ،والمفاهيم التي يستخدمها. 

364



 

 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

البحث في االحتماالت الممكنة لمسارات التفاعالت بين القوى السياسية التحليل السياسي هو عملية : التحليل السياسي -2

 م(2015)حيدر ،.وى السياسية الداخلية والخارجيةفي المجتمع وتفسير علمي واضح لنوع العالقات بين هذه الق

ط المتصل : هي النشاط الطوعي للفرد في الشؤون السياسية بما فيها التصويت والعضوية والنشاالمشاركة السياسية -3

بالمجموعات السياسية مثل مجموعات المصالح والحركات واألحزاب السياسية وتولي المناصب في المؤسسات 

السياسية، وممارسة القيادة السياسية، واألنشطة غير النظامية مثل المشاركة في المناقشات السياسية أو حضور 

 2017)فؤاد ،.ة فيما يتعلق باألهداف السياسيةبطرق معين مناسبات مثل المظاهرات و إقناع السلطات أو الناس بالعمل

 م (

هي العلم الذي يتناول بالدراسة والتحليل التكتالت الكبرى والدول واألقاليم والوحدات السياسية، افية السياسية: الجغر -4

السياسي محليا  وإقليميا   بإبراز أثر العوامل الجغرافية في قيمة وحدة الدراسة واتجاهاتها السياسية وسلوكها في التعامل

 م( 2005)محمد ،. وعالميا  بسواء

 المشاركة السياسية المفهوم واربعاد: : المبحث ارول- 

عد مفهوم المشاركة السياسية أحد المفاهيم المثيرة للجدل والخالف في الرأي بين الباحثين والسياسيين والكتاب والمهتمين ي  

هذا المفهوم على مجرد السلوك السياسي للمواطنين في اختيار النخبة الحاكمة.  -بالشأن العام على حد سواء. فالبعض يقصر

السلوك السياسي للمواطنين في صنع السياسة العامة واتخاذ القرارات على كافة  ويتسع ذا المفهوم لدى البعض ليشمل

هذا المفهوم لدى بعض آخر تل  المشاركة الطوعية من جانب المواطنين المستويات من خالل المجالس المنتخبة، ويتضمن 

ت. كما يربط البعض في إطار تعريفه في صنع السياسة العامة واتخاذ القرارات واختيار النخب الحاكمة على كافة المستويا

للمشاركة السياسية بين السلوك السياسي للمواطنين وعدة متغيرات أخرى مؤثرة تشتمل على الوعي واالهتمام السياسي لدى 

 م(2009)عادل ،.األفراد وكذل  اتجاهاتهم وآرائهم إزاء مفردات البيئة السياسية المحيطة

 واالحتجاجاتلحراك السياسي المرأة الليبية وا: المبحث الثاني:- 

      م ضد األنظمة الحاكمة  2011كانت المرأة العربية حاضرة بقوة في االحتجاجات السياسية الضخمة التي انطلقت عام 

عن بنات جنسها فحسب، بل كعضوة فعالة في عدد من الدول العربية، والتي سميت بثورات الربيع العربي، ليست كممثلة 

في المجتمع وقادرة على تغييره، حيث قامت النساء بدور رئيسي في الحشد للتظاهرات، وشاركن بكثافة في المظاهرات 

وقدن المسيرات، وقمن بتنظيم مؤتمرات واجتماعات عن الديمقراطية، وتحدثن عن مطالب الثورات في وسائل اإلعالم 

ية، كما شاركن الرجال في اعتصامات طويلة األجل وساعدن في توفير األغذية واألدوية، فساهمت المرأة المحلية والعالم

         الليبية منذ انطالق الثورة بتوزيع المنشورات التي تحث الناس على الخروج للشوارع إلسقاط نظام القذافي، وخرجت 

    ت اإلعالم وجمعت التبرعات وعالجت الجرحى، كما هربت السالح في المظاهرات للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين، وخاطب

 م( 2006)ياسمين ،في مالبسها ونقلت الرسائل بين الثوار غير مبالية بالمخاطر التي قد تتعرض لها بإقدامها على ذل . 

 طبيعة مشكلة المشاركة السياسية للمرأة:: المبحث الثالث- 

الحقوق السياسية ليست في جوهرها مشكلة قانونية أو فقهية يتقرر فيها الحكم وفقا  لما تقتضيه النظريات  مشكلة منح المرأة 

القانونية كمبدأ سيادة األمة أو المساواة أو بالنظر الى الطبيعة القانونية لالنتخابات هل هو حق طبيعي أو بمثابة وظيفة عامة 

نتخاب وباقي الحقوق السياسية ليست وليدة نظرة قانونية وإنما هي ثمرة التطور إنما الحقيقة أن هذه المشكلة ومنها حق اال

السياسي واالجتماعي، وإذا  فمسألة منح المرأة الحقوق السياسية ليست مسألة قواعد قانونية وإنما هي مشكلة سياسية 

أن تحظى به المرأة من حيث المشاركة اجتماعية، وقد ترتب على الخلط من هذه الناحية في الفهم أن تعطل الدور الذي يجب 

وعلينا أن ننظر إليها من هذه الزاوية حتى نستطيع الوصول الى معوقاتها في القضايا السياسية وباقي قضايا المجتمع، 

 م ( 2014) مدحت ،.وأسباب عدم كفالة المرأة حقوقها ووضعها السياسي

 

  :(االستبانة اإللكترونية) الدراسة الميدانية باستخدام تحليل البيانات المجمعة منالمبحث الرابع:- 

 ( يوضح الفئات العمرية لعينة النساء في ليبيا1جدول )

 النسبة العدد الفئات العمرية ت

 %12 13 سنة 23- 18من  1

 %24 26 سنة 29-24من  2

 %43 47 سنة 35- 30من  3

 %6 7 سنة 41-36من 4

 %8 9 سنة 47 -42من  5

 %5 6 سنة 53 -48من  6
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 % 1 1 سنة 54-59 7

 % 1 1 فما فوق 60 8

 %100 110 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 م 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات االستبانة اإللكترونية لسنة                                  

 ( نالحظ أن أغلب  الفئات العمرية التي يتكون منها الهرم العمري للنساء الالتي 1باإلشارة الى محتويات الجدول السابق )

 35-30سنة، حيث كانت النسبة األعلى متمثلة في من كانت أعمارهم ما بين  60سنة الى غاية سن  18أجبن تراوحت من 

مفردة إلكترونية، في حين كانت أقل نسبة ممن  110عينة التي بلغت نحو % من إجمالي عدد ال43سنة ما نسبته حوالي 

فقط والسبب لبلوغهم سن التقاعد االختياري وتفرغهم  2سنة حيث كانت متمثلة في عدد  60-54تراوحت أعمارهم من 

 ألسرهم وأبنائهم وأحفادهم وعدم قدرتهن على العمل السياسي.

 ( يوضح النسبة المئوية للفئات العمرية 1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1بيانات الجدول ) على استنادا

 

% بينما تليها 51.8فتاة بنسبة  57تمثلت في اآلنسات حيث بلغ عددهن إجابة ( أن أعلى نسبة 2كما نالحظ في الجدول )

%، بينما باقي النسب كانت صغيرة انقسمت بين 40امرأة بنسبة  44مباشرة النساء المتزوجات حيث بلغ عددهن حوالي 

% من  6.4نساء بنسبة  7%، أما المطلقات ممن أجبن على االستبانة فقد كان عددهن 1.8نساء بنسبة  2األرملة بعدد 

 إجمالي حجم العينة.

 

 ( يوضح الحالة االجتماعية لعينة النساء في ليبيا2جدول )

 النسبة العدد الحالة االجتماعية ت

 %51.8 57 آنسة  1

 %40 44 متزوجة 2

 %1.8 2 أرملة 3

 %6.4 7 مطلقة 4

 %100 110 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 م 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات االستبانة اإللكترونية لسنة                                 

 ( يوضح النسبة المئوية للحالة االجتماعية للنساء الليبيات 2الشكل )
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 (2استنادا على بيانات الجدول )

 

( نالحظ أنه أعلى نسبة أجابت على االستبانة اإللكترونية من حملت الشهادات الجامعية حيث 3ومن خالل محتويات الجدول)

( امرأة بنسبة 47% من إجمالي حجم العينة، تليها حملت الشهادات الماجستير بواقع )50امرأة بنسبة  55بواقع بلغ عددهن 

%، أما من يحملن الشهادات 4.5( نساء بنسبة 5% في حين تمثلت أقل نسبة في حملت الدكتوراه حيث كان عددهن )42.7

 اإللكترونية. % من حجم العينة2.7( نساء بواقع 3المتوسطة فكان عددهن )

 ( يوضح الحالة االجتماعية لعينة النساء في ليبيا3جدول )

 النسبة العدد المستوى التعليمي ت

 %2.7 3 شهادة متوسطة 1

 %50 55 شهادة جامعية 2

 %42.7 47 ماجستير 3

 %4.5 5 دكتوراه 4

 %100 110 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 م 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات االستبانة اإللكترونية لسنة                                      

 

 

 ( يوضح النسبة المئوية للحالة االجتماعية للنساء الليبيات 3الشكل )

 

 
 (3استنادا على بيانات الجدول )

 

( نالحظ أنه الشريحة الغالبة هم من الموظفات بالمؤسسات الحكومية ولهن دخل ثابت يستطعن من خالله 4)الجدول أما

تليها من هن %، 66.4( بنسبة 73حوالي ) عددهناالعتماد عليه في تسيير أمور حياتهن العملية والحياتية حيث بلغ 

عدم قبول سوق العمل لتخصصاتهن أو لعدم  % وهذا ناتج بسبب15.5بنسبة  امرأة( 17) حواليعاطالت عن العمل 

استكمالهن دراستهن الجامعية أو لظروف اجتماعية ونفسية حالة من دخولهن الحياة العملية، أما الموظفات  بالقطاع الخاص 

( امرأة بنسبة 15مثل الشركات الخاصة والمدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة والمصانع بلغ عددهن  حوالي )

 % من إجمالي حجم العينة.4.5( نساء بنسبة 5%،  بينما كانت أقل نسبة متمثلة في األعمال الحرة بواقع )13.6

 لعينة النساء في ليبيا المهنية( يوضح الحالة 4جدول )

 النسبة العدد المهنة ت

 %66.4 73 موظفة حكومية 1

 %13.6 15 موظفة بالقطاع الخاص 2

 %15.5 17 عاطلة عن العمل 3

 %4.5 5 أعمال حرة 4
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 %100 110 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

   م 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات االستبانة اإللكترونية لسنة                                     

 

 للنساء في ليبيا( يوضح النسبة المئوية للتركيبة المهنية 4الشكل )

 

 
 (3الجدول )بيانات على استنادا

 

( امرأة بنسبة 36حوالي ) 500الالتي اجبن أن مدخولهن الشهرية أقل من ( أنه جل الشريحة 5ويشير الجدول التالي )

( امرأة 29دينار شهري حيث بغن عددهن بواقع ) 1500 -1000%، في حين تليها مباشرة من تراوحت رواتبهن من 33

 2000الى أكثر من  1600%، في حين كانت النسب متقاربة جدا  ممن يتحصلن على رواتب تتراوح قيمتها من 29بنسبة 

 % من إجمالي حجم العينة.6.3%، 6.3%، 6دينار شهري حيث كانت نسبتهن بين 

 

 ( يوضح قيمة المرتبات لعينة من النساء في ليبيا5جدول )

 النسبة العدد المرتب ت

 %33 36 دينار 500أقل من  1

 %19 21 دينار 900-600من  2

 %29 32 دينار 1500-1000من  3

 %6 6 دينار 2000-1600من  4

 %6.3 7 دينار 2000أكثر من  5

 %6.3 7 ال يوجد مرتب وال وظيفة 6

 %100 110 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 م 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات االستبانة اإللكترونية لسنة                                            
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 ( يوضح النسبة المئوية للمرتبات 5الشكل )

 

 

 
  

 (5استنادا على بيانات الجدول )  

 

 ( امرأة من العينة العشوائية لم يدخلن أي منظمة سياسية 101% بواقع )92ما نسبته  ن( أوضح أ6أما محتوى الجدول)

( من النساء اشتركن في هذا النوع من المنظمات، وأرجح السبب الرئيسي في عدم انخراطهن في العمل 9بينما كان عدد )

المحافل الدولية والمحلية، أيضا بسبب السياسي هو عملية التمييز بينها وبين الرجل باعتباره العنصر أكثر حضورا في 

 ميول األغلبية من عامة الناس الى التصويت واختيار الرجل باألغلبية الساحقة في المجتمع الليبي.

 ( يوضح عدد العضوات في المنظمات السياسية الليبية6جدول )

 ت
عضوة في أحد المنظمات 

 السياسية
 النسبة العدد

 %8 9 نعم 1

 %92 101 ال 2

 %100 110 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

                                        

 م 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات االستبانة اإللكترونية لسنة 

 

 ( يوضح النسبة المئوية للعضوات6الشكل )

 
 

 (6استنادا على بيانات الجدول )     

 

 امرأة( 17ندوة واحدة بواقع ) ل( عدد الندوات التي حضرنها النساء الليبيات حيث كانت أعلى نسبة 7ويشار الى الجدول )

للمرأة الليبية عرقلت مسيرتها نحو العمل السياسي وميول بعضهن الى  ة%، ويعزى ذل  الى أنه ظروف الحيا50بنسبة 
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لحاق بتوفير المردود االقتصادي الجيد ألسرتهن، أما زوج وأسرة ووظيفة لمراعاة أطفال وإنجاب من  االجتماعية الحياة

 % من إجمالي حجم العينة29.4( نساء بنسبة 10ثاني أعلى نسبة تمثلت في من حضرن أكثر من ندوة بواقع )

 

 ( يوضح عدد الندوات التي شاركن فيها7جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2021اإللكترونية لسنة استنادا الى بيانات االستبانة 

 

 ( يوضح نسبة المشاركات في الندوات 7شكل )

 
 (8بيانات الجدول ) على استنادا   

 

 تي أجبن على االستبانة اإللكترونية مفاده عن ما هي ارسباب التي تدفع المرأة تم طرحه على النساء الال وفي سؤال

 ؟هنللمشاركة السياسية من وجهة نظر

بنسبة  امرأة( 17حوالي ) العددكانت إجابتهن أنهن يردن تحقيق الرضا الشخصي والوظيفي في الدولة الليبية حيث بلغ 

% من إجمالي حجم العينة 20ما نسبته  امرأة( 22، بينما كان سبب تحقيق الذات وتنمية الشخصية بنحو )15.5%

عن  بنومن أج%، 2.7 بنسبة( نساء 3) بلغ العددقيف السياسي العشوائية، أما بخصوص من ارتبط مجال عملهن ببرامج التث

في مزاولة  أشرن الى رغبتهن%، وهناك من 4.5 بنسبة( نساء 5البرلمانية القادمة فبلغن ) باالنتخاباتفي الخوض  رغبتهن

عمل فكان اكتساب مهارات تساعدهن في الأردن من بينما %، 6.4( نساء بنسبة 7) عددهنأنشطة جديدة ومختلفة بلغ 

قيادية بلغت إجابتهن  سياسيةالحصول على وظيفة  أرادوا تياللأما النساء ا%، 3.6ما نسبتهن بنساء  (4) حواليعددهن 

( امرأة ما 11عدد اإلجابات )كان خدمة مناطقهن وحل مشاكلها ب برغبتهن اجبن، بينما من % 7.3( نساء بنسبة 8نحو )

( 3)حيث كان العددأهمية العمل الجماعي والمسؤولية ب اإلحساسبأن العمل السياسي ينمي  اختارت%، وهناك من 10نسبته 

 و%، 2.7بنسبة  نساء (3) كان العددمن أجبن بأنهن اكتسبن معارف جديدة في مشاركتهن السياسية  أما %،2.7نساء بنسبة 

% من إجمالي 24.5بنسبة  امرأة 27حوالي عدد فكان الأجل خدمة المرأة في مجاالت العمل المختلفة  من كانت إجابتهن من

 حجم العينة.

 عن ماهي البرامج التثقيفية التي اشتركن بها ؟ أما  

، االنتقاليةوقوانين المرحلة ودعم البلديات  االنتخاباتالمتعلقة بتنظيم  الندواتذكرت بعض النساء أنهن اشتركن في فقد 

في التمكين االقتصادي وورش أخرى كذل  شاركن في ملتقيات الحوار السياسي الليبي لتمكين المرأة في السياسة، وندوات 

التي البرامج التثقيفية حول الحوار والمصالحة كذل  بعض منهن شاركن في  حقوق اإلنسان ، وعنعمل للدعم المجتمعي 

ماجستير في االستجابة النفسية واالجتماعية للشعوب التي مزقتها الحروب واألزمات حيث أخذن   UNDP( تتبع منظمة

 ت
التي اشتركن بها  عدد الندوات 

 بالمنظمات السياسية
 النسبة العدد

 %50 17 ندوة 1

 %17.6 6 اثنتان 2

 %2.9 1 ثالث ندوات 3

 %29.4 10 أكثر من ذلك 4

 %100 110 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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أيضا  ساهمن في مشاركة  ،وكيف تكون سياسة الدولة االنتخابيةالدورات التثقيفية للمرأة من حيث معرفتها للحياة بعض 

وعديد الورش  الشاطئوات عن تفعيل السجون في وادي ، ومن اشتركت في ند الحوار السياسي الليبي لتمكين المرأة الليبية

 .عن دور المرأة في العمل الجماعي

 فدي العمدل مشداركة المدرأة الليبيدة فدي المتغيدرات االجتماعيدة التدي أثدرت علدى  هنما هي وجهدة نظدر وفي سؤال عن

فقنند بلغننت إجننابتهن فنني أن تغيننر القننيم االجتماعيننة حننول المشنناركة اإليجابيننة للمننرأة فنني األنشننطة السياسننية  السياسددي؟

أن أخريننات أوضننحن أن المسنناواة بننين الحقننوق % مننن إجمننالي حجننم العينننة، فنني حننين 29.1بنسننبةامننرأة (32)بواقننع

وجهننة نظننر  أمننا( امننرأة، 11بواقننع )% 10بلغننت نسننبة اإلجابننة فرص المشنناركة بقننوة والواجبننات قنند أعطننى للمننرأة ف نن

في أن األحداث المجتمعية أعطى للمرأة دافعية إبداء اآلراء والقرارات والمشاركة في صناعة واتخاذ القنرار  األخريات

علنى أن تفاعنل المنرأة منع أحنداث تغينر بعضنهن ، في حنين كنان رأي امرأة( 14%  بواقع )12.7بنسبة كانت  السياسي

% منن إجمنالي حجنم 17.3( امنرأة بنسنبة 19بواقنع ) إجنابتهن كانتفر دافع لمشاركتها السياسية بعتالمجتمع والثورات ي

( 2كانت بحوالي )مساواتها بالرجل أن فكرة الرفاهية االجتماعية كانت دافعا  لمشاركة المرأة في  اعتبرنمن  أماالعينة، 

%، أما من اعتبرن أن زينادة وعني المنرأة لمشنكالت المجتمنع والرغبنة فني التفاعنل منع مجرياتهنا فقند 1.8بنسبة  امرأة

أن تغينر نظنرة المجتمنع  كنان رأيهنن% من إجمالي حجم العينة، وهنناك منن 12.7بنسبة  امرأة( 14بلغت اإلجابة نحو )

ن كاننت إجنابتهن فني ومن%، 10بنسنبة  امنرأة( 11نحنو )دورها على اإلنجاب والتربية فقد بلنغ عنددهن  باقتصارللمرأة 

غنت نسنبتهن لللمرأة كنان دافعنا  لمشناركتها سياسنيا ب االجتماعيةتغير وجهة منظمات المجتمع المدني نحو حماية الحقوق 

كاننت لم يحدث تغيير في دور المرأة الليبينة فني السياسنة و نهأفقط كما أجابت امرأة واحدة ( نساء فقط، 5% بواقع )4.5

 من أشادت بكل النقاط السابقة بأنها تمثلها في الرأي.هناك امرأة واحدة أيضا  نظرتها متشائمة لألسف، و

 

 كاننت إجنابتهن   وفي سؤال عن ما هي المعوقات التي تمنع مشاركة المرأة الليبية في المجال السياسي بصفة عامدة ؟

%، كنذل  رجنح بعضنهن النى ضنعف 13.6نسنبتهن  منا أةامنر( 15بسبب ضعف المرأة فني المشناركة السياسنية بنحنو )

%، كمنا 1.8( امنرأة بنسنبة 2في توجيه الدولة نحو مشاركة المرأة للعمل السياسي حيث كانت اإلجابة )الدور اإلعالمي 

% بواقنع 6.4أشارت بعض األخوات الى ضعف التشريعات التي تنظم مشاركة المرأة فني السياسنة حينث كاننت النسنبة 

في حين أجابت بعنض السنيدات بعندم اهتمنام منظمنات المجتمنع المندني بندعم حقنوق المنرأة السياسنية فكاننت  ( نساء،7)

فنني مفهننوم شننيوع التقينند  متمثلننة( نسنناء مننن إجمننالي حجننم العينننة، بينمننا كانننت أغلبيننة اإلجابننة 10% بواقننع )9.1بنسننبة 

بنسنبة  امنرأة( 39المجتمعي حول ذكورية المناصب القيادية والسياسية في المجتمنع الليبني حينث بلغنت عندد اإلجابنات )

بينما من أجبن عن أن غياب الحافز لمشاركة المرأة وشيوع مفهوم التميينز بينهنا وبنين الرجنل أو بينهنا وبنين  % ،35.5

%، كمنا أشنارت النبعض منن النسناء أن غمنوض النصنوص 8.2( نسناء بنسنبة 9) وجابتهن نحأقرانها من النساء بلغت إ

% بواقنع 4.5القانونية المتعلقة بآليات مشاركة المرأة سياسيا  كاننت السنبب فني عرقلتهنا حينث بلغنت نسنبة اإلجابنة نحنو 

لتثقينف والتوعينة السياسنية ( نساء من إجمالي حجم العينة، كذل  أشرن بعض األخنوات أن ضنعف بنرامج التأهينل وا5)

( نسناء 8للمرأة كان لها أيضا دور سلبي في عرقلنة مواصنلة المنرأة للمجنال السياسني حينث بلنغ عندد اإلجابنات حنوالي)

%، فيما رجحن البعض في أن أحد أسباب هذه المعوقات هو عدم إعطاء المرأة صنوتها للمرشنحات السنيدات 7.3بنسبة 

 االقتصادي االستقالل%، أيضا  عدم 7.3( نساء بنسبة 8لوا بهذه اإلجابة كان عددهن )وذل  لعدم ثقتهن بهن حيث من أد

فني حنين أجنبن بعنض األخنوات أننه ( نسناء، 3% بواقنع )2.7حيث بلغت نسبة اإلجابة  المنافسةللمرأة كي يحفزها على 

ط التنني تعرقننل مسننيرتها عنندم تحمننس األحننزاب والقننوى السياسننية لترشننيح النسنناء علننى قوائمهننا يعتبننر مننن ضننمن النقننا

%، ومنهن من أوضحن أنه المشكل األساسني فني عرقلنة النسناء 1.8( نساء بنسبة 2السياسية حيث كانت اإلجابة بنحو )

% منن إجمنالي 1.8بنسنبة  امنرأة( 2في السياسة هو النظام االنتخابي المتبع في ليبيا حيث بلنغ عندد هنذه اإلجابنة نحنو ))

 حجم العينة اإللكترونية..

 أخيراً وليس آخراً تم طرح سؤال عن  ما هي المتطلبات التي ترينها محفزة للمرأة الليبية لكي تشارك في السياسة؟و 

( امنرأة بنسنبة 19كانت إحدى اإلجابات أن تدعم منظمات المجتمع المدني حقوق المرأة السياسية حيث كانت اإلجابنة بواقنع )

النصوص القانونينة التني تضنمن حنق المنرأة للمشناركة فني العملينة السياسنة  %، بينما أجبن بعض النساء أن يتم تعديل17.3

%، كما أشارت بعض النساء  الى ضنرورة  البعند عنن القهنر السياسني  النذي 10.9( امرأة بنسبة 12حيث كانت اإلجابة ب)

منن إجمنالي حجنم العيننة،  ( نسناء10% بواقع )9.1يمنع مشاركة المرأة في الحياة السياسية حيث يلغت نسبة إجابتهن حوالي 

كذل  ألحت بعضهن بضرورة وجود ضمان يحفز مشاركة المرأة والقضاء على التمييز السياسي حيث كانت اإلجابات بواقنع 

%، أيضا أوصت بعض األخوات على ضرورة اسهام المرأة في رسم السياسة العامة للمجتمع حيث 11.8( امرأة بنسبة 13)

في حين أشنرن النبعض بضنرورة صنياغة التشنريعات بطنرق تننظم مشناركة  %، 9.1بنسبة ( نساء 10كان عددهن حوالي )

% أن شننيوع التقلينند 5.5ة سننب( نسنناء بن6%، كمننا أوضننحن )6.4( نسنناء بنسننبة 7حقيقيننة فنني الحينناة السياسننية فكننان عننددهن )

ى ضرورة تمكين بنرامج التأهينل المجتمعي حول ذكورية المناصب القيادية يجب أن تنهي الى األبد، بينما اقترحن بعضهن ال

( نسناء،  كمنا أوضنحت بعضنهن أن وجنود 8% بواقنع )7.3والتثقيف والتوعينة السياسنية للمنرأة الليبينة حينث بلغنت نسنبتهن 

%، كمنا 6.4( نسناء بنسنبة 7حيث كنان عندد إجنابتهن )الدعم االقتصادي للمرأة يجعلها أكثر منافسة ويحفزها على المشاركة 
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%، فني 1.8( امنرأة بنسنبة 2حزاب والقوى السياسنية بنالتحمس فني ترشنيح النسناء فكنان عنددهن حنوالي )أوصن أن تقوم األ

% أن يكننون هننناك عنندة ضننمانات قانونيننة لمشنناركة المننرأة فنني القننوائم السياسننية، أيضننا 5.5( نسنناء بنسننبة 6حننين اقتننرحن )

عطاء المنرأة صنوتها للمرشنحات السنيدات % على ضرورة تحفيز وحث إ5.5( نساء بنسبة 6اقترحن بعض األخوات بعدد )

( نساء بضرورة تفعيل دور وسائل اإلعالم فني توجينه 4( بواقع )3.6وال يبخلن به، وأخيرا  وليس آخرا استوصت ما نسبته )

 الدولة نحو المشاركة السياسية للمرأة الليبية.

 خاتمة:ال

على الرغم من الصعوبات التي تواجه المرأة الليبية في دخولها المعترك السياسي بمختلف اتجاهاته المحلية والدولية، إال أن 

رغبتها في إبراز ذاتها داخل هذا المجال لم يجعلها تنطوي على نفسها وتبقى حبيسة البيت والوظيفة الروتينية والنظام 

ت على الدخول في عديد من الورش والمنتديات والندوات واللقاءات  اليومي الذي يشبه نفسه كل يوم، بل حاولت وأصر 

التوصيات لحل المشاكل المقترحات ووضع الحلول ولفي محاولة منها  الرجالالسياسية وتتقدم الصفوف األمامية مع 

 خرواأللحين تة والتي تتغير بين اثاب وعشوائية القرارات الغيرالدولة الليبية من تشتت في مؤسساتها  تواجهالسياسية التي 

ريادي داخل العملية السياسية وأن تناقش أصعب الدور ال، هذا كله جعلها تتمس  بحقها في أن يكون لها دون دراسة تذكر

في  والتي تتعرض لها الدولة الليبية من الداخل والخارج، السياسية القضايا وتعطي أفضل الحلول لألزمات واالختناقات 

أن دور المرأة ال يقل عن دور الرجل في الجانب السياسي وأنها مكمل له باعتبارها النص الثاني  نوضح ذا البحثهنهاية 

 من المجتمع الليبي.

 المراجع:قاةمة 
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 الملخص:

المواطنة وتأكيدا لممارستها، باعتبارها محورا  أحد أسس -ريببال -المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار تعد 

وحيث إن المجتمع اإلنساني يقود  فيها.جوهريا في العملية الديمقراطية ألي دولة، ومؤشرا مهما لمعرفة مستوى التقدم 

جذوره، وتهدده  عملية التأسيس والبناء فيه الرجل والمرأة، وإن غياب أحدهما عن المشهد يشكل ثغرة تهدم البناء من

جاء التركيز على تفعيل حق المشاركة في العمل السياسي للمرأة، ودمجها في العملية  األحوال.باالنهيار في أحسن 

السياسية، خاصة في بالدنا التي تتجه في الفترة القادمة نحو مرحلة مفصلية وخطيرة، تحتاج فيها إلى تكاثف كل الجهود من 

ية القادمة، وما يثيره الجانب القانوني لحق المشاركة في العمل السياسي وصنع القرار من أجل إنجاح الدورة االنتخاب

إشكاالت، باعتباره من القضايا األساسية التي ما تزال محاطة بشيء من الغموض والتجاهل، الذي تعود أسبابه إلى جملة من 

لتجاوزها.ها واقتراح الحلول المعوقات االجتماعية والقانونية، األمر الذي يفرض ضرورة البحث في  

 الليبي.التشريع  ،المواثيق الدولية  ،المشاركة السياسية ، الحقوق ،المرأة  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 
Participation in the Political Process and decision – making is Undoubtedly a condition of 

citizenship and confirmation of its exercise as a fundamental focus on the democratic 

operation and an important indication on how progressed this nation.  

Since men and women lead the process of founding and building it,  the absence of one of 

them from the scene will creat a hole that will eventually destroy the foundation of this 

building even in the best case scenario. This has made it imperative to focus on the realization 

of the right to participate in the political work of women and to integrate them into the 

political process, especially in our country, where they are headed to coming period, as it 

moving towards a critical and detailed phase in which all efforts need to be intensified to 

make the next election a success.  In addition, what the legal prospective is effectively 

applying on decision-making and the contribution to political work. Social and legal 

constraints, which make it necessary to look into them and propose solutions to overcome 

them. 

Key words: Women, Political participation, International instruments, Libyan legislation.  

          

 المقدمة

المواطنة وتأكيدا لممارستها، باعتبارها  أحد أسس -بال ريب-لقرار يعد المشاركة في العملية السياسية وصنع ا

محورا جوهريا في العملية الديمقراطية ألي دولة، ومؤشرا مهما لمعرفة مستوى التقدم فيها. وحيث إن المجتمع اإلنساني 

البناء فيه الرجل والمرأة، وإن غياب أحدهما عن المشهد يشكل ثغرة تهدم البناء من جذوره، وتهدده يقود عملية التأسيس و

 باالنهيار في أحسن األحوال.

من هنا جاءت ضرورة التركيز على تفعيل حق المشاركة في العمل السياسي للمرأة، ودمجها في العملية السياسية، خاصة 

قادمة نحو مرحلة مفصلية وخطيرة، تحتاج فيها إلى تكاثف كل الجهود من أجل إنجاح في بالدنا التي تتجه في الفترة ال

 الدورة االنتخابية الوليدة .

أهمية البحث في هذا الموضوع من ناحية تسليط الضوء على الجانب القانوني لحق المشاركة في أهمية الموضوع : ـ تأتي 

األساسية التي ما تزال محاطة بشيء من الغموض والتجاهل، الذي تعود  العمل السياسي وصنع القرار، باعتباره من القضايا

 أسبابه إلى جملة من المعوقات االجتماعية والقانونية، األمر الذي يفرض ضرورة البحث فيها واقتراح الحلول لتجاوزها .
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ة السياسية للمرأة في المواثيق البحث تساؤالت عدة هدفها تحديد اإلطار القانوني لحق المشارك إشكاالت الموضوع : ـ يثير

الدولية والتشريع الليبي، وما مدى توافق تلك القوانين؟ وهل مشكلة ضعف إسهام المرأة السياسي هي في القوانين أم في 

جوانب أخرى يفرضها الواقع االجتماعي والمعتقدات والبيئة التي تعيش فيها؟ ما يحرمها من ممارسة حقها في صنع القرار 

 ا.في دولته

 

: تهدف الدراسة إلى توضيح دور المرأة في ممارسة حقها في المشاركة السياسية، والعقبات التي تواجهها، أهداف البحث

 وبيان مدى النص عليها في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية )التشريعات الليبية أنموذجا( .

قرائي والمنهج التحليلي، وذلك باستعراض وتحليل : اعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج االستمنهج البحث -

 القوانين التي نصت على حق المشاركة السياسية للمرأة على المستويين الدولي والوطني)ليبيا(.

 : اعتمد البحث على الخطة التالية:خطة البحث -

 : ماهية المشاركة السياسية للمرأة.المبحث األول -

 شاركة السياسية.المطلب االول: مفهوم المـــــــ      

 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه ممارسة المرأة الليبية لحقها في المشاركة السياسية.ــــــ      

 األساس القانوني لحق المرأة في المشاركة السياسية. المبحث الثاني: -

 المطلب االول: حق المشاركة السياسية للمرأة في المواثيق الدولية . -

 السياسية.موقف التشريع الليبي من حق المرأة في المشاركة المطلب الثاني:  -

 

 المبحث األول

 ماهية حق المشاركة السياسية

إن موضوع المشاركة السياسية عموما يعد من المواضيع المهمة التي تحظى باهتمام الباحثين، وكذلك المشتغلين 

؛ ذلك أن المشاركة في العمل السياسي وصنع القرار في السياسة والقائمين على التخطيط في المجتمعات اإلنسانية عامة

يعكس مدى الوعي السياسي الذي يتمتع به المواطنون في دولة ما، ويؤكد مدى استيعابهم لحقوق المواطنة والتزاماتها 

في  . ومن هنا جاءت ضرورة استجالء مفهوم وطبيعة المشاركة السياسية عموما، ومدى أهمية وجود المرأة1وممارستهم لها

 وذلك حسب التقسيم التالي: مشاركتهاالمشهد السياسي إلى جانب الرجل، وصور وأساليب 

 السياسية.المطلب األول: مفهوم المشاركة  

 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه ممارسة المرأة الليبية لحقها في المشاركة السياسية.

 المطلب األول

 مفهوم المشاركة السياسية

السياسية من الحقوق والحريات األساسية لإلنسان، أكدته المواثيق الدولية وكذلك الدساتير؛ ذلك أنه حق المشاركة 

مفهوم يرتبط بالحياة الديموقراطية للدولة، وعامل مهم لتحقيقها، تتجلى صوره في ممارسة المواطنة من خالل التصويت 

تلف مراحله، األمر الذي قد يختلف تنظيمه قانونيا وواقعيا وتولي الوظائف العامة والمشاركة في عملية صنع القرار في مخ

 .2من دولة إلى أخرى ومن نظام سياسي إلى آخر

 الفرع األول

 تعريف المشاركة السياسية

المشاركة مبدأ ديموقراطي؛ ألنه يهتم بإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية صنع القرار في الدولة  

ية اإلسهام في قضايا المجتمع، والتعبير عن قيم الحرية والعدالة والمساواة، وهو مؤشر مهم عن الوطنية الحديثة، من ناح

مدى اقتراب مجتمع ما من الديمقراطية أو ابتعاده عنها، حيث يمكن عن طريقه التمييز بين األنظمة الوطنية التي ترسخ 

 .3االستبدادية التي تقوم على احتكار السلطة مفاهيم المواطنة والمساواة في الحقوق وااللتزامات وبين األنظمة

وتعريف المشاركة السياسية كغيره من مواضيع العلوم اإلنسانية ليس له تعريف واحد، فالنظرة إليه اختلفت باختالف القيم 

من يشغل والمبادئ واأليديولوجيات، حيث يراها البعض عبارة عن سلوك يقوم به األفراد طوعا، وهذا السلوك إما: الختيار 

                                                           
ـ سارة خلف العنزي، المشاركة السياسية للمرأة األردنية في العمل السياسي، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، الجامعة  1

 . 18، 2008األردنية، 
مانية "دراسة ميدانية على الجمعيات ـ نايف هالل الشامسي، العوامل المؤثرة على تفعيل مستوى المشاركة للمرأة الع 2

 .20، ص 2011النسائية العمانية "، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، 
، 2009ـ  1999ـ ناصر راشد محمد، المشاركة السياسية للمرأة في البادية األردنية "دراسة ميدانية للبادية الشمالية "  3

 . 22، ص 2010اسية، األردن، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، قسم العلوم السي
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المناصب العامة، أو لتقرير سياسة عامة من خالل التصويت، أو الترشيح للهيئات العامة، أو مناقشة قضايا سياسية مع 

 .4اآلخرين، أو االنضمام إلى منظمات وسطية 

، وشكل وبهذا التعريف فإن المشاركة السياسية قد اتخذت شكلين، هما الشكل الرسمي، مثل: التصويت، أو عضوية األحزاب

 غير رسمي، مثل: المناقشات السياسية، أو حضور الندوات السياسية غير الرسمية .

وعرفتها الموسوعة الدولية للعلوم االجتماعية بأنها: "تلك األنشطة التطوعية التي يشارك فيها الفرد بقية أعضاء مجتمعه في 

 .5اشرة"اختيار الحكام، وصياغة السياسات العامة بصورة مباشرة أو غير مب

ويرى صموئيل هنتنغتون أنها: "األنشطة التي يقوم بها المواطنون، والتي تهدف إلى التأثير على القرارات الحكومية، 

 . 6واختيار كبار موظفي الدولة، أيا كانت هذه األنشطة فردية أم جماعية، قانونية أم غير قانونية، مؤقتة أم مستمرة" 

كة السياسية في مجموعة من القواسم المشتركة بين التعريفات السابقة بأنها عملية سياسية وبالتالي فإنه يمكن تلخيص المشار

واجتماعية اختيارية طوعية، رسمية كانت أم غير رسمية، مباشرة أم غير مباشرة، تعبر عن ممارسة أدوار وظيفية فعالة 

ى الوعي السياسي للمواطنين ورغبتهم في التعبير يكون لها تأثير واضح في العملية السياسية وصنع القرار في الدولة، ومد

 . 7عن مطالبهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية

( بأنها "اشتراك المرأة في النشاطات Rossأما تعريف المشاركة السياسية للمرأة تحديدا، فقد عرفها الباحث روس )

طائه للمرأة من حقوق سياسية تؤهلها لالشتراك في السياسية بمختلف صورها وأشكالها، وذلك حسب ما يسمح القانون بإع

( بأنها: "مدى مشاركة المرأة في السلوك السياسي، ويعتبر السلوك Mclilndالعملية السياسية "، وعرفها مكليالند )

من االنتخابي من أهم أنواع المشاركة، ويشمل التصويت والترشيح والمشاركة في الحمالت االنتخابية للمرشحين، وغيرها 

 .8أشكال المشاركة السياسية التي تشترك فيها المرأة بشكل مباشر"

وبتفحص التعريفات السابقة نجدها تتفق حول مفهوم محدد للمشاركة السياسية، وهو أنها العملية التي تسعى من خاللها 

أكيد دورها في المشهد المرأة إلى التأثير على السلطة من أجل الحصول على بعض المكاسب السياسية، التي من أهمها ت

السياسي لدولتها، األمر الذي ال يقتصر مردوده على المستوى الفردي، إنما يتجاوزه إلى تحقيق حق المجتمع كافة في البناء 

االجتماعي الذي تشكل هي نسبة كبيرة فيه، كما ارتبط بمفهوم التمكين السياسي الذي يهدف إلى إزالة كل األنماط التقليدية 

النساء في مرتبة أقل، عن طريق فرض التشريعات واإلجراءات، وكذلك استبدال المفاهيم السلبية لتوزيع األدوار التي تضع 

 .9بمفاهيم إيجابية مبنية على المساواة وتكافؤ الفرص باإلدماج في اإلدارة العامة

 

 الفرع الثاني

 أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي

سية ال يمكن أن يكون ذا جدوى إال في دولة وطنية حديثة ومجتمع مدني منظم إن الحديث عن المشاركة السيا

وحديث، وداخل إطار القانون؛ فهي تقوم على الحقوق المتساوية لألفراد دون تمييز بين الرجل والمرأة، حيث تفترض 

بالمواطنة . وحيث إن وجود  االعتراف بالمساواة بين الجنسين في الحقوق العامة والحريات األساسية النابعة من الشعور

المرأة في المشهد اإلنساني قد بات ضروريا وحاسما، خاصة أثناء مراحل التحول والبناء التي تمر بها الدول، وعلى صعيد 

طة تحديدا، وما المشاركة السياسية في مختلف أشكالها وصورها التي تكمن غالبا في وجودها في مراكز صنع القرار والسل

في مخرجات العملية السياسية باعتبارها مواطنا أوال، وللدفاع عن قضاياها وحقوقها أيضا، األمر  ومؤثرة فاعلةإذا ما كانت 

الذي تظهر آثاره واضحة في تحرك عجلة التنمية في دولتها والرقي بمجتمعها، والعكس هو الصحيح في هذه الحالة من 

المهم والفاعل بشكل واضح، وتأخر دائم عن اللحاق بركب الدول  ناحية ما يمكن أن يسببه غياب المرأة عن ممارسة دورها

 .10المتقدمة 

ومن األهمية بمكان أن نشير إلى أن غياب المرأة العربية عن المشهد السياسي في فترة الخمسينات والستينات من القرن 

رشح، حيث اقتصر دورها في فترة المنصرم قد كان له بالغ األثر في تأخر حصولها على العديد من الحقوق، كالحق في الت

                                                           
 . 25ـ ناصر راشد محمد، مرجع سابق، ص  4

5 - sills,David ccdl . international ency cl0pedia of the social 5 cienes , voll , 11/1972 . p 252 . 

 . 22مشار إليه في ناصر راشد محمد، ص 
6 _ Huntington .S.&Nelson . J. No Easy Choice . political participation Developing countries . 

Harvard University . press, Cambridge . 1976 . p3.4.   
 . 76، ص 2001ـ وائل أحمد عالم، االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، القاهرة،  7
، رسالة ماجستير في 2006ـ  1952لعمل السياسي ـ سارة غازي خلف العنزي، المشاركة السياسية للمرأة األردنية في ا 8

 . 34، ص 2008العلوم السياسية، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، 
 . 35ـ سارة غازي خلف العنزي، المرجع نفسه، ص  9

مع بيان موقف  ـ ممدوح خليل البحر، العنف ضد النساء واألطفال "دراسة في القانون الجنائي والقانون الدولي اإلنساني 10

 . 60، ص 2011التشريع اإلماراتي "دار النهضة العربية، القاهرة، 
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االستحقاقات االنتخابية على اإلدالء بصوتها لصالح هذا أو ذاك، واقصائها من طرف األحزاب والمنتخبين أيضا، ولم تتمكن 

من الوصول إلى مناصب مهمة في المجالس المنتخبة وال المراكز القيادية إال مؤخرا، األمر الذي عالجته بعض الدول 

 . 11عتماد على نظام الحصص "الكوتا"، الطريقة التي دخلت بها المرأة إلى المعترك السياسيالعربية باال

وبالتالي فإن إيالء المرأة االهتمام الكافي والدفع بها لتلعب دورها وتنظيم حقوقها وتوظيف إمكاناتها الخالقة سيؤثر بال شك 

وأفضل النواب، أضف إلى ذلك أنها تعتبر جزءاً مهماً من  على تغيير ميزان القوى السياسية، وترجيح كفة أفضل األحزاب

 . 12البناء التشريعي في الدولة

 

 الفرع الثالث

 أشكال وأساليب مشاركة المرأة في العمل السياسي 

إن أشكال وصور المشاركة السياسية عموما تختلف باختالف األنظمة السياسية وطبيعة النسق السياسي العام من 

وتلك األشكال والمستويات والصور المختلفة للمشاركة السياسية تتأثر بال ريب بعوامل اقتصادية دولة إلى أخرى، 

واجتماعية وثقافية وسياسية عدة، األمر الذي ينعكس بدوره على مدى تطور النظام السياسي، ومدى ارتفاع مؤشرات 

 الديمقراطية فيه .

 اركة السياسية:ويرى بعض فقهاء السياسة عموما أن هناك صورتين للمش

  الصورة األولى: تتمثل في النشاطات المنظمة أو التقليدية السياسية العادية، مثل: التصويت، والترشح للمناصب

العامة، وتقلد المنصب السيادية، وحضور المؤتمرات والندوات، والمشاركة في الحمالت االنتخابية، واالنخراط 

 ر األشكال األكثر وجودا وفاعلية للمشاركة السياسية وهي:في األحزاب السياسية. وفي هذه الصورة تظه

ـ التصويت: وهو من أكثر أشكال الممارسة السياسية وأدنى درجات سلم وسائل المشاركة، حيث عن طريق التصويت  1

حديث يستطيع المواطنون التأثير على الحكومات وصناع القرار والضغط عليهم لتغيير مسار أو نمط ما، أو المطالبة بت

 مجريات األمور عامة؛ ألن التصويت يعتمد غالبا على جمع أكبر عدد من أصوات المواطنين.

ـ المشاركة في االنتخابات: إن اختيار الحكام وصناع القرار وفقا للنظم السياسية الحديثة يتم عن طريق العمليات  2

المواطن يدفعه لالنخراط والمشاركة في الحمالت االنتخابية، األمر الذي يتطلب بال شك قدراً من الوعي السياسي عند 

 االنتخابية، األمر الذي تتطلبه عملية التصويت .

ـ االنتماء لألحزاب السياسية: يأتي ذلك على اعتبار أن األحزاب السياسية هي وعاء المشاركة المستمرة ودورها في  3

بين الحكام والمحكومين، حيث تتم من خاللها ممارسة  توسيع النشاط السياسي والمشاركة الجماهيرية، وأنها حلقة الوصل

حرية الرأي، وبدونها ال تصل طلبات الجماهير إلى السلطة الحاكمة، فالعمل الفردي يؤدي إلى ضياع الجهود وتشتت 

 القوى.

ها، حيث تقوم ـ العضوية في النقابات: تعد النقابات إحدى وسائل التعبير في المجتمعات، ومن أهم قوى الديمقراطية في 4

بدور جماعات الضغط التي تتولى الدفاع عن المصالح المباشرة ألعضائها، األمر الذي يؤهلها أن يكون لها دور فاعل في 

 الحياة العامة .

ـ الجمعيات األهلية: تلعب الجمعيات األهلية دورا ال يستهان به في تشكيل الخارطة السياسية للدول، خاصة عندما تعكس  5

 . 13الح قوى بذاتها، حيث تقوم بلعب دور أساسي في الحياة العامةفعليا مص

  ،الصورة الثانية: وهي كافة األنشطة المستحدثة وغير التقليدية، التي قد يكون بعضها قانونياً، مثل تقديم الشكاوى

اهر، وبعضها اآلخر غير قانوني، مثل التعبير عن الرفض لسياسة نظام ما، أو التعبير عن المطالب بالتظ

 . 14والتخريب، واالغتيال، والخطف، والحرب األهلية، والثورات

ويرى اتجاه آخر أن المشاركة السياسية تدخل في إطار كافة النشاطات التي يهدف من خاللها المواطنون التأثير على 

الذي يكون ألهداف القرارات الحكومية وفقا للقواعد القانونية أو بمخالفتها، وقد يظهر ذلك في صورة العمل الفردي 

                                                           
 14ـ مصطفى محمد سعيد، المشاركة السياسية للمرأة العربية "دراسة حالة مصر ــ ليبيا "، المركز العربي الديمقراطي،  11

 .deocraticac.dewww على الرابط :  2017أكتوبر 
ــ أشار تقرير التنمية اإلنسانية الصادر عن األمم المتحدة إلى أن قضايا المرأة أصبحت تشكل محورا أو معياراً لتصنيف  12

الدول؛ وذلك من خالل مشاركتها في العمل السياسي، ووضعت لذلك مؤشرات مثل: عدد المقاعد التي تحتلها النساء في 

في المناصب اإلدارية العليا، ونسبة النساء في المهن واإلدارة، وبالطبع فإن الدول العربية جاءت  البرلمان، ونسبة النساء

 وفقا لهذه المؤشرات في مرتبة متدنية .

 . 36ـــ يمكن الرجوع إلى سارة غازي العنزي، مرجع سابق، ص 
 . 30ـ سارة غازي، مرجع سابق، ص  13
 . 25ـ ناصر راشد محمد، مرجع سابق، ص  14
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شخصية أو لمطالب اجتماعية لفئة أو مجموعة، وكذلك النشاط التنظيمي الذي ينضم فيه الفرد إلى مجموعة بهدف التأثير 

 . 15على عملية صنع القرار في الحكومة، أضف إلى ذلك أنشطة الضغط الفردية أو الجماعية من خالل التأييد أو المعارضة 

 ركة المرأة في العمل السياسي قد تظهر في:وبالتالي فإن أشكال مشا 

 *تقلد منصب سياسي أو إداري .

 *العضوية النشطة في المنظمات السياسية .

 *العضوية في المنظمات شبه السياسية .

 *المشاركة في االجتماعات العامة والمظاهرات .

 *مؤازرة منظمة سياسية أو عضوية غير نشطة .

 ية العامة .*المشاركة في النقاشات السياس

 *االهتمام بالسياسة .

 *التصويت .

 . 16*منظمات المجتمع المدني

 المطلب الثاني

 التحديات التي تواجه ممارسة المرأة الليبية لحقها في المشاركة السياسية.

حتى تتحول حقوق المرأة عامة وحقها في ممارسة العمل السياسي خاصة من مجرد مطالب نسائية قد يتم تجاهلها  

ب أو آلخر، يجب أن تتحول إلى قوانين حقيقية وذات فاعلية وليست مجرد نصوص على األوراق، األمر الذي يفرض لسب

تضافر جهود كل مكونات المجتمع ألجل حدوث ذلك، وهذا لن يحدث إال باقتناع الجنسين أن تكاملهما أصبح ضرورة حتمية 

بواقع دولنا العربية، حيث ما زلنا نناقش مدى أحقية المرأة في  في ظل التسارع الحضاري في الدول المتقدمة عند مقارنته

المشاركة السياسية، وذلك بال ريب يعود إلى نمط ثقافة إقصاء المرأة في أغلب مجتمعاتنا العربية، وطبيعة المجتمع الشرقي 

 الذكوري، وأسباب وعوامل متعددة تجعل من وجود المرأة في المشهد السياسي أمرا ثانويا .

تتشعب التحديات والعوائق التي واجهت وما زالت تواجه المرأة العربية عموما والليبية على وجه التحديد في ممارسة هذا و

الدور المهم والمؤثر والفاعل، التي قد تعود أحيانا إلى البيئة والعادات والتقاليد واألعراف السائدة؛ أي أن الواقع ونمط الحياة 

اء المتعمد. وفي أحيان أخرى يعود األمر إلى معوقات تنظيمية تتعلق بقصور الجانب التشريعي هو من يتحكم في ذلك اإلقص

 أو اإلداري في الدولة، حيث تهّمش المرأة قانونا أو من جانب الجهات التنفيذية .

 الفرع األول

 المعوقات الواقعية

ات وستينات القرن الماضي، األمر الذي إن وجود المرأة في العمل السياسي عربيا لم يظهر إال متأخرا في خمسين

يعود إلى سيادة أنماط السلوك والعقلية التقليدية السائدة والمسيطرة على البنية االجتماعية العربية إجماال وليست الليبية فقط، 

نجانب  التي ترى أن الحديث عن حق المرأة في إدارة شؤون البالد من المواضيع التي يجب عدم الخوض فيها، ولعلنا ال

الصواب عندما نُرجع سبب ذلك إلى التنشئة االجتماعية والسياسية التي اعتبرت المرأة غير قادرة على خوض غمار 

السياسة والمشاركة في صنع القرارات المهمة بسبب أنها أقل عقال من الرجل، أضف إلى ذلك ما يسود ثقافة أغلب األحزاب 

قة في تولي النساء للمراكز القيادية، وإن كان الحال قد تغير نسبيا مؤخرا، حيث السياسية وقناعاتها المؤسسة على عدم الث

 وجدت األحزاب السياسية نفسها مضطرة لتأهيل نساء قياديات لتمثيلها في البرلمان والمجالس النيابية .

يا لواقع المجتمع العربي وبالتالي فإن السبب األكثر تأثيرا في غياب المرأة النسبي عن الحياة السياسية يعود اجتماع 

والليبي تحديدا ونظرته للمرأة، وهذا قد أثر بشكل واضح على ثقة المرأة في نفسها واتجاهها إلى تفضيل الرجل على نفسها 

 . 17في مسألة صنع القرار والوصول إلى المناصب القيادية

ة حتى في ظل تشريعات منصفة، فمثال بعد سنة وبالرجوع إلى التاريخ السياسي الليبي نالحظ بال شك التمثيل الضعيف للمرأ

يعزو البعض ذلك إلى حساسية المرحلة التي تمر بها ليبيا؛ ذلك أن استمرار النزاع السياسي والقبلي واألمني قد أثر  2011

بال شك على وجود المرأة، وجعلها تتعرض لإلقصاء خاصة في مجاالت بناء السالم واالقتصاد والسياسة، رغم تكبدها 

للعديد من الخسائر، حيث استمر تقلص وصولها للمناصب العامة وتزايد القيود على إسهاماتها السياسية واالقتصادية 

؛ ذلك أن الوضع األمني الذي تفاقم بسبب العوامل االجتماعية والسياسية يحد وال شك من حرية 18واالجتماعية في البلد

                                                           
 . 26ـ ناصر راشد محمد، المرجع نفسه ، ص  15
 . 32ـ سارة غازي، مرجع سابق، ص  16
 www.pomed.org على الرابط : ـ  2021ـ إكرام عدنني، المشاركة السياسية للمرأة عوائق وتحديات، يناير  17
 12/2017العمل الليبي واقع وتحديات، مؤسسة فريدرش ايبرت، ـ هالة أبو قعيقيص، محمد تنتوش، المرأة في سوق  18

 www.jusoor.ly على الرابط : 
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، األمر الذي يفرض تصدر 19مشاركة الكاملة في الحياة المدنية والسياسيةالمرأة في التنقل، ويعيق دورها وقدرتها على ال

مقعدا  33رغم أن النساء قد حصلن على   2014ــــ  2012الرجال للمشهد السياسي، فمثال في فترة المؤتمر الوطني العام 

% وحصولها 16.5نسبته مخصصة للمستقلين؛ أي بما  120مقعدا مخصصا لألحزاب، ومقعدا واحدا من واقع  80من واقع 

" الذي نص على شروط وجود النساء في القوائم الحزبية، 4مقعدا، األمر الذي يعود إلى قانون االنتخابات رقم " 32على 

 .20، ما يؤكد المشاركة المعدومة للنساء2494ولكن الصورة ظهرت بفوز سيدة واحدة على النظام الفردي من إجمالي 

يرى البعض تأثيرها على مشاركة المرأة الليبية في العملية السياسية هو عدم وجود موارد مالية ومن العوائق الواقعية التي 

لتمويل الحمالت االنتخابية، وكذلك قلة الخبرة والعلم باستراتيجية الحمالت االنتخابية وحشد األصوات، أضف إلى ذلك عدم 

 للقيم الدينية واالجتماعية، األمر الذي أدى سابقا إلى تقبل مشاركة المرأة في االنتخابات، وأن نشر صورهن أمر مناف  

ممارسة الضغط والتخريب والتشويه لصورها االنتخابية، وامتد في بعض األحوال إلى تشويه سمعة المرشحة عن طريق 

على شبكات التواصل االجتماعي عامة، كما ال نستطيع تجاهل تذبذب الوضع األمني عموما وتأثيره على إقبال النساء 

المشاركة السياسية، وخشية تعرضهن لمخاطر الظهور في المشهد السياسي، أضف إلى ذلك حالة النزوح والتهجير الناجمة 

عن نشوب النزاعات المسلحة، وما نشب عنها من أوضاع مأساوية أثرت على سالمة النسيج االجتماعي للمجتمع الليبي 

لسياسي واإلداري عموما بسبب تردي أوضاع المعيشة، فكيف يمكن أن وعلى تطور عقلية المرأة واندماجها في العمل ا

تطلب من سيدة تعيش نازحة في الخيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة اآلمنة والمستقرة أن تفكر في العمل السياسي وصنع 

 21القرار؟

 الفرع الثاني

 العوائق التنظيمية

لحديثة في الدول العربية ومشروع الدستور الليبي مؤخرا، قد جاء إن حق المواطنة المنصوص عليه في أغلب الدساتير ا

واضحا فيما يتعلق بمساواة الرجل والمرأة في أي حق من الحقوق األساسية، ذلك أن هذا الحق األصيل يتضمن جملة من 

ات التي يتم فيها الحقوق وااللتزامات على الجميع رجاال ونساء، ومع ذلك تظل هناك بعض القوانين والتشريعات والقرار

 . 22إقصاء المرأة وانتهاج مسار يتضمن اعتبار النساء أدنى مرتبة من الرجال 

رغم أن النهج النظري في ليبيا قد سار منذ البدايات على االهتمام والتشجيع لعمل المرأة، منذ إعالن استقالل الدولة الليبية 

يعات والسياسات المناصرة للمرأة، غير أن كل تلك الجهود في خمسينات القرن المنصرم، وجاء ذلك في صورة سن التشر

لم تكن ذات فاعلية في النهوض بوضعها الفعلي في ميدان العمل، فالمسألة تنظيمية بين القواعد النظرية وآليات تنفيذها . 

ة فبراير وبوابة رغم أنه القول التشريعي األول لثور 2011فعلى صعيد المثال نجد أن اإلعالن الدستوري المؤقت لسنة 

اإلعالن عن انتهاء نظام سياسي وبداية نظام سياسي آخر، إال أنه لم يتناول حق المرأة في العمل السياسي صراحة، وإن كان 

قد نص في مادته السادسة على أن "الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية ..... "، 

عد إشارة مباشرة على تأكيد حق المرأة في العمل السياسي،  إنما ضمنية، حيث انحصرت مكتسبات المرأة األمر الذي ال ي

على صعيد المشاركة والتمثيل السياسي، وزيادة عدد المنخرطات في العمل النقابي واالتحادات والروابط المهنية، دون 

ليس في مجال السياسة فقط، حيث بقي تأثير تمثيل المرأة في صدور أي تشريع يهتم بتحسين أحوال المرأة العاملة اجماال، و

الجهات التشريعية وعلى مستوى البلديات ضعيفا، األمر الذي انعكس سلبا على وجود المرأة في المناصب السياسية، حيث 

التمثيل السياسي تركز االهتمام في ظل األزمات الحالية على مواضيع أخرى، مثل: الحوار والمصالحة وبناء السالم، وبقي 

ومشاركة المرأة في صنع القرار خارج نطاق االهتمام الالزم، ما أدى إلى صعوبة خلق ضغط لتمرير القوانين ذات األهمية 

ً أكبر من سن وتعديل التشريعات حتى تتناسب مع مرحلة  التي تمس واقع المرأة، حيث أخذت التجاذبات السياسية اهتماما

 .23لك التمثيل الرمزي للمرأة وتجاهله، وإقصاؤها من القضايا والمواضيع السياسية التغيير، وخير دليل على ذ

ومن العوائق التنظيمية التي يجب اإلشارة إليها هنا وأكدتها الدراسات المحلية، أن مخرجات التعليم الحالية ال تتالءم مع 

ات الكفاءة، أضف إلى ذلك أن أغلب مؤسسات متطلبات سوق العمل وحساسية المرحلة، من حيث إعداد الكوادر القيادية ذ

وجهات اإلدارة العامة تفضل توظيف الرجال بسبب المزايا التي تمنح للمرأة من إجازات الوالدة واألمومة، وقدرة الرجال 

على العمل لساعات طويلة، كل ذلك في ظل نقص تشريعي، وغياب الرقابة من وزارة العمل والنقابات لحماية حقوق المرأة 

 الطابع.في مجتمع شرقي ذكوري 

                                                           
ـ تعميق االستقرار في ليبيا والتغلب على التحديات التي تواجه مشاركة الشابات في بناء السالم، هيئة األمم المتحدة للمرأة  19

 www.libya.unfpa.org، على الرابط : ـ 2020دة للسكان، سبتمبر وصندوق األمم المتح
، ملتقى النساء، 2017ـــ  2011ـ الفصل الثاني، تأثير الوضع األمني والصراع على المشاركة السياسية للنساء في ليبيا،  20

 ar.orgwww.cwp السياسة بالمنطقة العربية، على الرابط : ـ 
ـ الفصل الثاني، تعميق االستقرار في ليبيا والتغلب على التحديات التي تواجه مشاركات الشابات في بناء السالم .مرجع  21

 .2سابق، ص 
 www.togethewebuildit.org ، على الرابط : ـ 17/11/2019ـ إيمان عويدات، نساء الجنوب والمشاركة السياسية،  22
 . 23ـ هالة أبو قعيقيص ومحمد تنتوش، مرجع سابق، ص  23
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 المبحث الثاني

 األساس القانوني لحق المرأة في المشاركة السياسية

حتى تتم ممارسة الحقوق يجب أن تكون في إطار  من الحماية القانونية، وذلك بال شك يتضمن تحديد األساس القانوني 

ية حق المرأة في العمل السياسي وتقلد المناصب لشرعية تلك الحقوق وقواعد حمايتها ومؤسسات الحماية، خاصة في جدل

السيادية في الدولة، وحيث إننا نعيش ضمن منظومة قانونية داخلية ودولية، فإن البحث في األساس القانوني لهذا الحق 

الوطنية، المتعدد األبعاد جوهري التأثير، األمر الذي يتطلب البحث في المواثيق الدولية التي تناولته، وكذلك التشريعات 

حيث الترابط بينهما وثيق من أجل سير األمور في نصابها، وحيث إننا في الدولة الليبية نمر بمرحلة تاريخية وليدة وحاسمة، 

وهي الدورة االنتخابية البرلمانية والرئاسية وتوزيع المناصب السيادية، فإن موضوع مشاركة المرأة الليبية في العمل 

، من أهمها التأصيل القانوني الدولي لهذا الحق، وكذلك موقف التشريع الليبي من حق المرأة في السياسي يثير تساؤالت عدة

 العمل السياسي، وكيف تناولته التشريعات الليبية بمختلف درجاتها؟

 وهو ما سيتم تناوله الحقا حسب التقسيم التالي :  

 ولية .المطلب األول : حق المشاركة السياسية للمرأة في المواثيق الد

 المطلب الثاني : موقف التشريع الليبي من حق المرأة في المشاركة السياسية .

 المطلب األول

 حق المشاركة السياسية للمرأة في المواثيق الدولية

طريق النص عليها  حيث ال تتكامل منظومة تلك الحقوق إال بترسيخها عنألن حقوق اإلنسان هي كل ال يتجزأ ،  

كان والبد من استعراض اإلطار القانوني ، و تفعيلها بوسائل و آليات تضعها موضع االهتمام و التنفيذ ، ية المواثيق الدولفي 

 الدولي في هذا الشأن .

 الفرع األول 

 المواثيق الدولية العامة 

لمادة حق المشاركة السياسية عموما من الحقوق التي أقرتها االتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية، حيث نصت ا 

على أن كل فرد له الحق في المشاركة في إدارة شؤون بالده العامة،  1948" من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 2"

سواء كان ذلك بشكل مباشر "بنفسه"، أو بشكل غير مباشر عن طريق انتخاب أعضاء عنه يمثلونه، وأن لكل شخص 

 ي بلده .بالتساوي مع اآلخرين حق تقلد الوظائف العامة ف

وحيث إن لفظ الفرد الوارد في النص أعاله يطلق على الذكر واألنثى في آن واحد، فإن ُمسلّمة المشاركة السياسية موجودة 

 بصريح النص، وهي ليست امتيازا  لصالح المرأة، بل حق إنساني يجب على الدول العمل من أجل تجسيده واقعيا .

فقد نص في المادة الثالثة منه على أن "تتعهد الدول  1966ية والسياسية لسنة أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن

األطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في 

المذكورة -مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز  ( منه فقد جاء النص على أن "يكون لكل25هذا العهد "، أما في المادة )

 الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :  -(2في المادة )

 *أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون بحرية .

دوريا باالقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري؛  *أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تُجرى

 لتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين .

 *أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده .

فة أوجه المشاركة السياسية المذكورة الحقا، الحظنا وال شك أن صياغة النص بداية كانت بلفظ "دون تمييز" في ممارسة كا

وبالتالي فإن هذا العهد قد نقل حق المرأة في المشاركة السياسية من مجرد التزام أخالقي على عاتق الدول إلى التزام قانوني 

 .24واجب التنفيذ

ة عدة، منها على سبيل وعلى صعيد االتفاقيات الدولية اإلقليمية، فإن هذا الحق قد تناولته أيضا مواثيق إقليمي 

، االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام 1950المثال: االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية لعام 

 . 1982، الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام 1969

 الفرع الثاني 

 المواثيق الدولية الخاصة 

، مؤكدا تساوي المرأة حق المرأة في العمل السياسي  1952الن حقوق المرأة السياسية لسنة إع في االتجاه نفسه تناول

 . 25والرجل في التمتع بكافة الحقوق السياسية المختلفة، سواء تلك الواردة في القانون الدولي العام أم في التشريعات الوطنية

                                                           
، على الرابط : ـ 21/4/2007ـ يحيى الوزكاني، المشاركة السياسية للمرأة في ضوء المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان،  24

 www.m.alhewar.org 
حسونة أحمد الفزاني، الحماية الدولية للمرأة في وقت السلم، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا،  أسماء ـ 25

 . 53، ص  2009طرابلس، 
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لمتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي اتفاقية األمم ا 1979وفي وثيقة دولية أكثر خصوصية سنة 

والتي تعد أهم وأول اتفاقية خاصة بالمرأة، فإنها تلزم قانونيا الدول الموقعة عليها باحترام كافة الحقوق المنصوص عليها 

ناسبة للقضاء على ( منها على ضرورة أن "تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الم7فيها.  وقد جاء النص في المادة )

 التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في :

ــ التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة واألهلية لالنتخابات بجميع الهيئات التي يُنتخب أعضاؤها باالقتراع 

 العام .

شاركة السياسية في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام ـــ الم

 العامة على جميع المستويات الحكومية .

 ــــ المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد .

في هذه االتفاقية نرى أنها قد أعطت للمرأة الحق في مباشرة كافة الحقوق السياسية من خالل تفحص النصوص التي جاءت 

مثلها مثل الرجل، بما في ذلك رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، كما أن الواضح من عبارات النص الشاملة أنها امتدت أيضا 

ئية، ذلك أن هذه السلطات تندرج تحت إطار الحياة إلعطائها مباشرة السلطات الثالث في الدولة: التنفيذية والتشريعية والقضا

 السياسية العامة .

وبالتالي فإن التطبيق الصحيح لنص هذه المادة يعني كفالة حق المرأة في شغل كافة الوظائف العامة والمناصب السيادية 

وى الرسمي أو التنفيذي أو والقيادية على كافة المستويات الحكومية، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، على المست

الشعبي، على مستوى اإلدارة الداخلية المركزية أو الال مركزية، كما أعطتها حق المشاركة في أية منظمات أو جمعيات 

غير حكومية تسهم أو تهتم برسم السياسة العامة للدولة ومن ثَمَّ تنفيذها 
26. 

بشكل عام قد تأخرت كثيرا، وإن ظهرت فهي في أضيق نطاق  وعلى الرغم من ذلك فإن مشاركة المرأة في العمل السياسي

لها، حيث ما زال التمييز يالحقها في مجموعة من المجاالت، األمر الذي يشكل عيبا ومؤشرا على تأخر بعض األنظمة 

اركة المرأة السياسية في األخذ بالسلوك الديموقراطي، ما يستوجب على تلك الدول مواءمة أنظمتها مع االتجاه العالمي لمش

في المشهد السياسي داخليا ودوليا، عن طريق تغيير أنماطها السياسية اإلقصائية تجاه المرأة، وتعديل كل المواثيق التي ال 

تتالءم مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والمرأة تحديدا، وتفعيل التمييز اإليجابي، ورفع كل الحواجز والعوائق التي تقف 

 الكاملة والفاعلة للنساء في صنع القرار.أمام المشاركة 

 المطلب الثاني

 موقف التشريع الليبي من حق المرأة في المشاركة السياسية

تأسست التشريعات الليبية على المساواة بين الرجل والمرأة عموما في التمتع بكافة الحقوق، والحقوق السياسية 

التاي نصت  2011المادة السادسة من اإلعالن الدستوري لسنة  تحديدا، حيث جاء النص على ذلك على سبيل المثال في

 على أن "الليبيين سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ..... ".

 الفرع األول

 التشريعات الليبية الداعمة لمشاركة المرأة السياسية

نية أصبحت محالً لالهتمام والتركيز عليها كمعيار للديمقراطية إن المشاركة السياسية للمرأة في التشريعات الوط    

. وليبيا كإحدى أعضاء 27في الدول، األمر الذي جعلها تقوم بوضع تشريعات الغرض منها الدفع بالمرأة للمشاركة السياسية

 المجتمع الدولي سعت إلى إصدار تشريعات تخص مشاركة المرأة في العمل السياسي.

م في 1963م تحصلت النساء على بعض الحقوق  بموجب تعديالت سنة 1951يبيا على االستقالل سنة فمنذ أن تحصلت ل

( على أن ))االنتخاب حق لليبيين البالغين إحدى وعشرين سنة 102م، حيث نصت المادة )1951أحكام الدستور لسنة 

ً للشروط التي يضعها القانون((، ولكن في ميالدية على الوجه المبين في القانون، ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وف قا

قانون انتخاب مجلس النواب االتحادي الليبي رقم ستة حصر شروط االنتخاب على الذكور فقط، وهذا يعتبر خرقاً لألحكام 

 .28الدستورية

ال الحصر تضمنت أغلب التشريعات حقوق المرأة  في المشاركة السياسية، على سبيل المثال فقد م، 1969أما منذ سنة 

. و خاصة بعد انضمام ليبيا إلى االتفاقيات والمواثيق الدولية واإلقليمية، 29م بشأن تعزيز الحرية1991لسنة 20القانون رقم 

 التي تُقر مبادئ مشاركة المرأة في الحياة السياسية و كضمان لحقوقها.

اجبات، إال فيما يتعلق بطبيعة المرأة، أو ما والمالحظ أن أغلب التشريعات قد ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق والو

تحدده الشريعة اإلسالمية، وعلى الرغم من تشجيع المرأة فقد كانت مشاركتها في األمور السياسية ضعيفة مقارنة بباقي 

 .30النشاطات، إال أنه أصبح لها دور بسيط في التأثير على بعض القرارات المتعلقة بها

                                                           
 . 54ـ أسماء الفزاني، مرجع سابق، ص  26
 .56-24،ص 1،2017هويدا عدلي، المشاركة السياسية للمرأة، مؤسسة فريدرش إيبرت، مكتب مصر، ط 27
 .1951لدستور  1963( من تعديالت 210المادة) 28
 بشأن تعزيز الحرية. 1991لسنة 20القانون رقم  29
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لعديد من القوانين التي أدت إلى مشاركة المرأة سياسياً، سواء باإلشارة لهذا الحق بشكل عام أو م ُوجدت ا 2001أما منذ سنة 

م لم يخصص نصاً معيناً لمشاركة المرأة، إال أنه لم يهمل 2011بشكل خاص  . و إن كان اإلعالن الدستوري المؤقت لسنة 

نه على أن: ))الليبيين سواء أمام القانون ومتساوون في التأكيد على المساواة بين الجنسين، حيث نصت المادة السادسة م

التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفي ما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة((، وأيضا أشارت 

 .31لمدنيالمادة الخامسة عشرة منه إلى كفالة الدولة لحرية تكوين األحزاب السياسية، وتكوين منظمات المجتمع ا

م الخاص بانتخابات المؤتمر الوطني فقد جاء ليعطي المرأة مجاال واسعا في المشاركة 2012( لسنة4أما القانون رقم )

السياسية في عضوية المؤتمر الوطني، وهذا ما أشارت إليه المادة الخامسة عشرة من حيث ضرورة ترتيب المرشحين من 

ي ال تحترم هذا المبدأ، وهذا قد ساعد المرأة بالوجود في أول برلمان بشكل الذكور واإلناث، ورفض قوائم األحزاب الت

 .32%16.5مقبول  بنسبة 

م الخاص بإنشاء المفوضية العليا لالنتخابات للمرأة مقعدين من إجمالي خمسة عشر  2012وأعطى القانون رقم ثالثة لسنة 

م إلى أحد عشر عضواً، منهم 2012( لسنة 44ون رقم )مقعداً مخصصة لمجلس المفوضية، وتم تعديل العدد بموجب القان

 .33%0.09امرأة واحدة؛ أي بنسبة تصل إلى 

الخاص بنظام اإلدارة المحلية، الذي أعطى للمرأة مقعداً واحداً في عضوية المجلس  2012( لسنة 59وكذلك القانون رقم )

%؛ أي ما يعادل ستة 10التأسيسية للمرأة ما نسبته  بشأن انتخابات الهيئة 2013( لسنة 17. وأعطى القانون رقم )34البلدي

بشأن انتخاب مجلس النواب أعطى للمرأة ما نسبته  2014( لسنة 10. والقانون رقم )35مقاعد من ستين، وتعتبر نسبة قليلة

 .36% من مقاعد مجلس النواب 16

ة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة، الذي يعني تخصيص نسب كما ال يفوتنا أن نشير هنا إلى إيجابيات نظام )الكوتا(

نذكر منها مثالً: البرلمان، المجلس البلدي، وقد نجح فعال في إقحام وإدخال المرأة في أماكن التشريع وصنع القرارات؛ وذلك 

السياسية منذ  أن الدول تلجأ الى نظام الكوتا لزيادة مشاركة المرأة، حيث أصبح له دور كبير في مشاركة المرأة في العملية

، وذلك يعنى تحديد المواقع ونسب المشاركة، وهى 37أن تم إقراره، وجعل عدد النساء يزيد في مواضع  صنع القرارات

 .38طريقة لرفع التمييز الذى وقع على المرأة بسبب عوامل عدة

ا دعت إليه اتفاقية القضاء على كافة وال تُعد ليبيا استثناء من نظام )الكوتا( حيث أخذت به أغلب الدول العربية، اتفاقا مع م

 م مع تحفظها على بعض البنود.1989أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" التي وقعت ليبيا عليها سنة 

إن وضع معظم النساء في المشاركة السياسية في العالم العربي عموماً وفي ليبيا خاصة يبين ويوضح أن )الكوتا( قد نجحت 

في المؤسسات االنتخابية بأعداد محددة بقوة القانون، وفي الواقع إن )الكوتا( لم تغير من أسلوب في جعل وجود النساء 

 . 39التفكير الذي ما يزال عالقاً في األذهان باعتقاد أن الرجل أكثر قدرة  من النساء في العمل السياسي

 الفرع الثاني

 الواقع العملي لمشاركة المرأة الليبية في العمل السياسي

تبر ليبيا كغيرها من الدول العربية ال يختلف فيها الوضع المتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة رغم المحاوالت لدمجها في تع

م إلى أن 1999النظام السياسي وحثها على المشاركة في السياسة، ويشير التقرير الوطني للتنمية البشرية في ليبيا سنة 

، وفي حقيقة األمر فإن ليبيا 40ة في صنع القرار بعدد المقاعد في السلطة التشريعيةالدليل الدولي يقيس مدى مشاركة المرأ

كان الوضع فيها مخالفاً، من حيث إنه يصعب القياس به على ذلك،  أو اعتباره معياراً لمشاركة المرأة السياسية  2011قبل 

 من خالل مشاركتها في المؤتمرات.

                                                                                                                                                                                     
آمال سليمان العبيدي، تطور حركة المرأة في المجتمع الليبي بين التمكين والتفعيل، مركز البحوث واالستشارات،  30

 .63، ص2007بنغازي، 
 .2011( من اإلعالن الدستوري المؤقت لسنة15 -6المواد) 31
 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني.2012لسنة  4القانون رقم   32
 2012( لسنة 44و 3القانون رقم )  33
 بشأن نظام اإلدارة المحلية. 2012( لسنة59القانون رقم) 34
 بشأن انتخاب الهيأة التأسيسية. 2013( لسنة 17القانون رقم ) 35
 نواب.بشأن انتخاب مجلس ال 2014لسنة 18( المادة 10القانون رقم) 36
عبد الرحمن عبدهللا خليفة، نظام الكوتا، ندوة حول الكوتا النسائية والتمثيل البرلماني، مجلس النواب  37

 .3،ص2009العراقى،بغداد،
محمد طيب دهيمي، تمثيل المرأة في البرلمان، دراسة قانونية حول نظام الكوتا، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  38

 .36-62،ص2015الحاج خضر، الجزائر، 
39   news/wemen/Aljazera.net م.14/9/2021تم زيارة الموقع بتاريخ 
 م.1999التقرير الوطني للتنمية البشرية في ليبيا لسنة  40
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والئحته التنفيذية، حيث كانت إحدى األمانات هي أمانة الشؤون  2001نة صدر القانون رقم واحد لس 2001ففي سنة 

االجتماعية، التي من خاللها يمكن للمرأة الحصول ولو شكليا على حقوق لها بواقع القانون، ومن هذا يجب السعي إلى تفعيل 

 .41وتحريك المشاركة السياسية للمرأة

كنه لم يكن بالشكل المطلوب، وقد أشار إلى ذلك  تقرير التنمية البشرية في وبالرغم من وجود المرأة في السلطة التشريعية ل

ليبيا، وأكد ذلك جمٌع من المهتمين الذين أسهموا في إعداد هذا التقرير، إال أن العزوف راجع إلى عدم الدافع لدى النساء 

 .42لنساء، وضعف الجانب اإلعالميأنفسهن في المشاركة وإثبات الذات، والبعض اعتبره راجعاً إلى قلة الوعي لدى ا

م إلى أن انخفاض مستوى مشاركة المرأة في  1995وقد أشار تقرير شؤون المرأة المقدم إلى مؤتمر بكين الرابع للمرأة سنة 

المناصب القيادية لم يكن نتيجة تمييز أو فروق؛ ولكنه ناتج عن حداثة اهتمام المرأة الليبية بالعمل في هذه المجاالت، حيث 

يعتبر انخفاض مشاركة المرأة في الوظائف القيادية في المجتمع الليبي ليس لوجود تمييز بين الرجل والمرأة في تولي هذه 

ً قياسا بوجودها في  الوظائف أ ولنقص الكفاءات لدى المرأة، بل يعود إلى أن اهتمام المرأة في هذا المجال يعد حديثا

وبوجود كليات ومعاهد العلوم السياسية  في أنحاء متعددة من ليبيا ودخول المرأة  المجاالت األخرى، ومما ال شك فيه اليوم

 .43لها سينتج عنه دخول المرأة الليبية للمشاركة السياسية في هذا المجال

والمطمئن أكثر اليوم أن نرى المرأة الليبية قد تولت وزارات منها: وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، ووزارة 

شؤون االجتماعية، وترشحها إلى المفوضية العليا لالنتخابات، وكذلك تعميم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة ال

ً نوعا ما في  الوحدة الوطنية بضرورة تولي مكتب الشؤون العلمية بالكليات وإسنادها إلى المرأة، فكل ما ذكر يعتبر تقدما

العمل السياسي، إذا لم تعترض ذلك ممارسات إقصائية وتهميش من المسؤولين تولي المرأة لمناصب سيادية وممارسة 

 وصناع القرار، وجعله حبراً على ورق .

ورغم كل ما ذكر ما زالت المرأة تعاني من نقص حاد في حقوقها، وعدم تمتعها بكافة حقوقها السياسية التي منحها إياها 

واتخاذ إجراءات تساعد في تمكينها من زيادة نسبة مشاركتها في الحياة القانون، وبالتالي يجب تعزيز مشاركة المرأة، 

 السياسية، والعمل على زيادة تمثيلها في الهيئات التشريعية المنتخبة، وتعديل اللوائح إن لزم األمر.

 

 الخاتمة

ناحية كونه  تناول البحث موضوع غاية في األهمية والتأثير على المجتمعات اإلنسانية وتصنيفها سياسيا، من 

مؤشرا يعطي صورة واضحة عن النظام السياسي السائد في دولة ما، ومدى وصفه بالديمقراطي، وهو مدى ممارسة 

 مواطنيه لحقهم في المشاركة السياسية وصنع القرار بغض النظر عن جنسهم .

ً أس ً في المجتمعات اإلنسانية، وقد ناقش البحث بشيء من التركيز حق المشاركة السياسية للمرأة، باعتبارها مكونا اسيا

وغيابها يعني فقدان نصف المجتمع، خاصة في دولة تمر بمرحلة تحول خطير وجوهري، وليبيا في هذا الشأن خير مثال، 

حيث كل التقارير واإلحصائيات تشير إلى أن التمثيل ضعيف للمرأة في العمل السياسي، األمر الذي ما زال يثير جدال واسع 

جل البحث عن أسبابه، خاصة بعد تحليل النصوص القانونية في القانون الدولي والداخلي؛ لمعرفة األساس النطاق من أ

القانوني لهذا الحق، ومدى عمق جذوره، والبحث في القواعد القانونية الدولية والداخلية المؤكدة لهذا الحق، ومدى فاعليتها 

 في ترسيخه .

 التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. ومن خالل ما تم عرضه في هذا البحث تم

 

 أوالً: النتائج:

 حق المشاركة السياسية من الحقوق األساسية للمواطنة أكدته المواثيق والدساتير . -1

 إن هذا الحق يتنافى مع التمييز ألي سبب، وخاصة التمييز بسبب الجنس . -2

 إن ممارسة المرأة لهذا الحق جاءت متأخرة عموما . -3

 المرأة لهذا الحق في ليبيا ضعيفة للغاية مقارنة بالوضع العربي والعالمي . إن ممارسة -4

ضعف الوعي داخل المجتمع الليبي بأن المرأة قادرة على تولي المناصب والمشاركة السياسية بما تحمله من  -5

 مؤهالت وخبرات وقدرات .

 تعدد األسباب والعوامل الكامنة وراء غياب المرأة سياسيا . -6

 المرأة في مراكز صنع القرار والمشاركة السياسية. ضعف تمكين -7
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 ضرورة تفعيل دور المرأة في العمل السياسي محليا وعالميا . .1

 لمناصب القيادية والمشاركة السياسية.زيادة الوعي داخل المجتمع الليبي بأن المرأة قادرة على تولي ا .2
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 والئحته التنفيذية. 2001( لسنة 1القانون رقم)  .10

383



 

 

، طرابلس، ليبيا29/12/2021-28الحديثة، مــؤتمـر المرأة الليبية للدراسات   
Libyan Women Conference for Recent Studies, 28-29/12/2021, Tripoli, Libya 

 2200العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  .11

 ( .21الف )د ــ 

-A.94.XIVرقم ، 1993حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، األمم المتحدة نيويورك  .12

VOL.1,PART1. 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت وُعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب  .13

 . 1979يناير  18المؤرخ في  34/180قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 

 رابعا : المواقع االلكترونية

 www.pomed.org على الرابط : ـ  2021رأة عوائق وتحديات، يناير إكرام عدنني، المشاركة السياسية للم .1

، ملتقى 2017ـــ  2011الفصل الثاني، تأثير الوضع األمني والصراع على المشاركة السياسية للنساء في ليبيا،  .2

 www.cwpar.org النساء، السياسة بالمنطقة العربية، على الرابط : ـ 

، على الرابط : ـ 17/11/2019إيمان عويدات، نساء الجنوب والمشاركة السياسية،  .3

 www.togethewebuildit.org 

شابات في بناء السالم، هيئة األمم المتحدة تعميق االستقرار في ليبيا والتغلب على التحديات التي تواجه مشاركة ال .4

 www.libya.unfpa.org، على الرابط : ـ 2020للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان، سبتمبر 

ربي مصطفى محمد سعيد، المشاركة السياسية للمرأة العربية "دراسة حالة مصر ــ ليبيا "، المركز الع .5

 www.deocraticac.de على الرابط :  2017اكتوبر 14الديمقراطي، 

هالة أبو قعيقيص، محمد تنتوش، المرأة في سوق العمل الليبي، واقع وتحديات، مؤسسة فريدرش ايبرت،  .6

 jusoor.lywww. على الرابط :  12/2017

، على الرابط 21/4/2007يحيى الوزكاني، المشاركة السياسية للمرأة في ضوء المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان،  .7

 www.m.alhewar.org : ـ 

8. Aljazera.net/news/wemen 9 14/9/2021 بتاريخ الموقع زيارة تمAljazera.net/news/wemen      

 14/9/2021 بتاريخ الموقع زيارة تم   -
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 النزوح وأثره علي المرأة

 أحالم البشير الشرع

 جامعة الزيتونة-كلية التربية

 

 الملخص:

 

تعد مشكلة النزوح القسري من المشاكل االجتماعية الحديثة ، وقد تركت آثاراً سلبية على الفرد والمجتمع، والمرأة من أكثر 

التى تعيشها المرأة النازحة بوجه عام معقده العتبارات  الفئات المجتمعية تأثراً باألوضاع الراهنة، األوضاع االجتماعية

كثيرة أهمها انعدام الشعور باالطمئنان، والراحة، واألمن، وخاصة في تجمعات النازحين بمختلف المناطق، والمدن الكبيرة، 

بين أفراد اسرتها، والصغيرة، وتتسم أوضاعهم بعدم االستقرار، والتكيف، حيث ينعدم التكامل، والتعاضد االجتماعي حتى 

وتزداد معدالت التوترات األسرية، والتصدع األسري وعدم التواصل مع األقارب، واألحباب، وفقدانهم، مما أدى إلى تغلغل 

اإلحباط، والملل والتوتر، وأدى إلى عدم القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، واالهتمام باألسرة، والتغير في تركيبة األسر 

ف درجة الضبط االجتماعي بين أعضائها، مما قد يؤدي إلى الكثير من المشاكل االجتماعية عند الكثير من النازحة، وضع

النساء النازحات،  فأغلبهن يعانن الكثير من الظروف الحياتية الصعبة التي تستدعي الدراسة والبحث، وإيجاد الحلول لها 

 اجتماعياً وديموغرافياً واقتصادياً. 

 .االجتماعية-األثر،المرأة ، النزوح حة:الكلمات المفتا

 

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة هذه الدراسة في أثار النزوح على المرأة وخصوصاً المرأة النازحة علماً بأن النزوح مشكلة من المشكالت التي 

ة، وقد تختلف الكثير تؤرق الضمير اإلنساني، وهنالك تأثير واضح على النساء من الجوانب االقتصادية واالجتماعية والنفسي

من األنشطة اإلنسانية والثقافية والحضارية من جراء الصرعات المسلحة ،فيتأثر كل شيء ويبدأ في التلون بلون الحرب، 

فتضر النساء للعمل أثناء الحروب لسد الثغرات التي تركها الرجال ممن ذهبوا للحرب، وبذلك يضاف عبء على كاهل 

، تشكل الصراعات المسلحة خلل في نسبة الرجال للنساء التي تضطر إلى عملية النزوح التي النساء بجانب تربية األبناء

تمتد على مدى فترة طويلة إضافة إلى المعاناة التي تتعرض لها المرأة كنتيجة لفقد الزوج أو االبن وتحملها لعبء األسرة في 

ي النساء اشد معاناة بسبب المخاطر التي تتعرض لها حاالت غياب المعيل وهي تقوم بدور آالم واألب معاً، ولهذا تعان

 المرأة.

 أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في أنه يسلط الضوء على أثر النزوح على المرأة بالمجتمع الليبي ،. نأمل أن تساعد مخرجات هذه البحث 

 في األتي:

التغيرات التي طرأت على الجوانب  اطبد في إعداد برامج تخأن تكون نتائج هذه الدراسة كقاعدة بيانات تساع -1

 االجتماعية واالقتصادية للمرأة النازحة خاصة المسائل المتعلقة بسبل كسب العيش وكيفية إعادة هذهالسبل.

أن تساعد هذه الدراسة زيادة في الوعي واإلدراك بقضايا النوع االجتماعي وسبل كسب العيش في وسط صانعي القرار  -2

 التنمية.والمهتمين بقضايا 

أن تساعد نتائج هذا البحث صانعي القرار والمهتمين بقضايا السالم في أعداد البرامج التي تخاطب اآلثار االجتماعية  -3

 واالقتصادية السلبية للنزوح على المرأة واحتياجات األسر في مناطق النزوح.

بل كسب عيشهم التي دمرت نتيجة للصراع أن تساعد نتائج البحث في تصميم برامج لمساعد األسر على استعادة س -4

 وأيضا على معالجة االحتياجات

 اإلنسانية و االنتعاش. أن يكون هذه الدراسة إضافة حقيقية للمكتبة في مجال الدراسات االجتماعية ودراسات السالم والتنمية.

 أهداف البحث:

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 لمجتمع الليبي. محاولة توصيف الوضع للمرأة النازحة في ا1
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 . التعرف على المشكالت التي تواجه المرأة النازحة والواقع التي تعيشه.2

 . دراسة هذه المشكالت ومعرفة مدى تأثيرها على وضعها.3

 تساءوالت البحث:

 ماهي أوضاع المرأة النازحة بالمجتمع الليبي -1

 نمط حياة المرأة النازحة ما التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي طرأت على-2

 هل معاناة المرأة النازحة في حاالت الحرب والنزوح اكبر من معاناة الرجل. -3

 :البحث منھج

تم اتباع المنهج الوصفي الذي يستهدف تصوير وتحليل خصائص مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التجديد ، 

اهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو مجموعة من أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظ

األوضاع ، وهذا فهو يرتبط بالظواهر اإلنسانية والتي تتسم في العادة بالتبدل والتجول ، ويقوم على أساس تحديد الظاهرة 

بشكل علمي منظم من اجل ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين المتغيرات ، وهو طريقة من طرق التحليل والتفسير 

الوصول إلى أغراض محددة ، ويدخل في إطار البحوث التطبيقية تهدف إلى تطبيق نظريات أو حقائق معروفة في ظروف 

محددة ، والمقصود بها وصف الموقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي من حيث العالقة القائمة والظروف المحيطة بهذا 

ت أو سلوك أو التطورات الحديثة ، وتحليل المالحظة تؤدي إلى جعل المؤسسات الفنية الموقع وما يسوده من اتجاها

 واالجتماعية  أكثر فاعلية في تحقيق أهدافها.

 النظرية المستخدمة في البحث   

أعمال  تعد النظرية الوظيفية من أكثر النظريات توظيفاً فى الدراسات االنثربولوجية االجتماعية، فهي تمتد بجذورها في   

الرواد المؤسسين لالنثروبولوجيا، وعلم االجتماع، حيث إنها ارتبطت بهذا العلم منذ بدء ظهورها، وحتى وقتنا الحاضر، 

ويرتبط هذا المنظور بنظريات العلوم االجتماعية، ونماذجها، التي تفسر السلوك اإلنساني، وعالقات األفراد، في ضوء 

 (. 68: 1978جتماعية والثقافية )تيماشيف، الوظائف التي يؤديها في األنساق اال

وقد حاول المنظور الوظيفي أن يحلل المجتمع في ضوء ظروفه المعاصرة، وفي ضوء العالقات المتبادلة بين مكوناته،  

 حيث يركز في دراسته للظواهر االجتماعية على فكرتي التكامل والثبات، التي تهتم بدراسة العالقة بين العناصر المساندة

للبناء االجتماعي، أي العالقات القائمة داخل أجزاء البناء االجتماعي، ويرى هذا المنظور تحليل أي ظاهرة اجتماعية يعتبر 

جزءاً من دراسة النظام القائم المستمر، وال يتأتى ذلك إال من خالل تحليل المجتمع كنسق تتساند متغيراته وظيفياً )الجوالني، 

" وبخاصة في مواجهة موضوع الحقائق   الوظيفية ذروتها في تفكير "إميل دوركايم(، وبلغت فكرة 143: 1997

االجتماعية التي تمتاز بعموميتها، وقدرتها على االنتقال من جيل إلى آخر، وقدرتها على فرض نفسها على المجتمع، والنظم 

من الثبات، واالستمرار، ويعتمد المنظور الموجودة فيه من اقتصادية وسياسية، وغيرها، التي تؤلف له بناء درجة معينة 

الوظيفي على افتراض أساس يدور حول فكرة تكامل األجزاء في كل نسق، أو نظام، واالعتماد المتبادل بين العناصر 

المختلفة للمجتمع، وأصحاب هذا المنظور يرون أن المجتمع نسق يتألف من عدد من األجزاء المترابطة، ويهتم بدراسة 

ن مختلف هذه األجزاء، وبين المجتمع ككل، كما ينظر إلى المجتمع باعتباره شبكة منظمة من الجماعات المتعاونة العالقة بي

التي تتجه نحو االستقرار، وهناك مبادئ أساسية يرتكز عليها المنظور الوظيفي، فنجد أن كل جزء من أجزاء المجتمع مثل 

وظائف أساسية، ومحددة للمجتمع، وعلى سبيل المثال نجد أن األسرة األسرة والمدرسة، واالقتصاد، والدولة تؤدي عدة 

تؤدي عدة وظائف اجتماعية مثل التنشئة االجتماعية، ورعاية األبناء، وإشباع حاجات أفراد األسرة، وتعتمد األسرة على 

رة، أو الدولة إلمدادها غيرها من أجزاء المجتمع، إذ تعتمد على المدرسة في تعليم أبنائها، وتعتمد المدرسة على األس

بالمعونات المالية، وبالتالي، فإن األسرة النازحة تعمل بدورها على توفير االحتياجات األساسية حيث كل فرد من داخل هذه 

األسرة يعمل علي توفير هذه االحتياجات سواء كانت مادية كالكسب المادي، أو معنوية كالشعور بالتأقلم وغرس الشعور 

تكيف مع األوضاع الجديدة التي يعيشونها، أي أن المجتمع هو شبكة منظمة من الجماعات المتعاونة إذاً فإن باالنسجام وال

المنظمات غير الرسمية تقوم بتقديم المساعدات المالية، وهي بدورها تسهم في انسجام، واندماج األسرة النازحة مع 

( بأن هناك نسقاً اجتماعياً يقوم فيه األفراد بأفعال تجاه بعضهم Parsonsاألوضاع الجديدة، وفق هذا المنظور يقر) بارسونز 

(، فعند 70ــــ  68: 1999البعض، بحيث يكون هناك انتظام في المجتمع يسمى بالتوازن االجتماعي) لطفي، الزيات، 

يؤثر على  تعرض المجتمع إلى النزوح يؤدى إلى فصل العائالت، واألسر عن بعضها للظروف االستثنائية، وبالتالي

الوظائف للوحدات االجتماعية كاألسرة، والعائلة، والقبيلة، ويضعف التواصل االجتماعي، وقد يفقد الترابط األسرى و 

 االستقرار.
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 الدراسات السابقة

وهدف الدراسة إلى  رصد  األوضاع 2019حول األوضاع االجتماعية للنازحين في منطقة ترهونةدراسة احالم الشرع -

ة والحياتية للنازحين ، التعرف على المشاكل التي تواجه  األسر النازحين في مجتمع الدراسة، وتم استخدام المنهج االجتماعي

الوصفي ومنهج دراسة الحالة،وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها أن النازحين يواجهون صعوبة في الحصول 

سية، وأنهم يشعرون العزلة والخوف والغربة، وان معظم أبناء على مرتباتهم مما يترتب عليه ضغوط اجتماعية ونف

 انون من األمراض وتفشي البطالة .النازحين قد تركوا مدارسهم وكلياتهم، و إن كثير من النازحين الذين شملتهم الدراسة يع

بوالية الخرطوم دراسة إنعام دوليب خليل ، بعنوان عالقة الفقر بجرائم المرأة النازحة في معسكرات النازحين -

 وكان هدف الدراسة الوقوف علي عالقة الفقر بجرائم المرأة النازحة :1999،

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

ـ أن المرأة النازحة تعاني من الضغوط االجتماعية واالقتصادية بشكل كبير ، وقد اضطرت أعداد مقدرة للجوء إلى الجريمة 

 رتها .لتوفير لقمة العيش لها وألس

ـ ومن أكثر الجرائم التي تقوم بها المرأة النازحة هي صناعة الخمور والتسول والدعارة ، وتعاني المرأة في المعسكرات من 

 عدم الشعور باألمن فهي عرضة للخطف واالغتصاب .

نفسية للمرأة النازحة ـ وقد لعب عدم التأهيل التعليمي والمهني دور كبير في لجوء المرأة للجريمة كما رصدت أن الصحة ال

 غير متوفرة ، فنتيجة الضغوط المختلفة أصبحت ليس لديها القدرة على مواجهة األزمات النفسية العادية .

 ـ أن النازحين ترتفع بينهم نسبة الوفيات وخصوصا األطفال نتيجة لألمراض وسوء التغدية وعدم القدرة على العالج .

جريمة ، وبسؤالها لعدد من النازحين وجدت أن المرأة النازحة ال ترغب في العودة إلى ـ كلما زادت حدة الفقر زاد معدل ال

 مسقط رأسها لعدم االستقرار والحروب وفقدان الممتلكات ، 

وإن المرأة النازحة تعاني من الحرمان واالنفصال عن بيئتها الطبيعية وأنها مهانة ، ومعظمهن يعملن في أعمال هامشية 

 (.1999وخدم المنازل )إنعام دوليب خليل ، كبائعات الشاي 

هدفت  م:2000سمية عمر عبد الحليم سليمان ، بعنوان المشكالت االجتماعية للمرأة النازحة لوالية الخرطوم ،  دراسة -

الدراسة إلى التعرف والكشف عن بعض المشكالت االجتماعية المختلفة التي تواجه المرأة الجنوبية النازحة بمعسكر جبل 

 ( امرأة .150أولياء ، وكانت عينة الدراسة )

 وكانت أهم النتائج كاآلتي: 

ـ وجود مشكالت اجتماعية متعلقة باألحوال االجتماعية واالقتصادية تمثلت في تفشي ظاهرة الفقر والبطالة ، وانعدام 

مراض سوء التغذية والوبائيات المشاريع اإلنتاجية ولم يكن الحال أفضل في األوضاع الصحية بالمعسكر ، وحيث انتشرت أ

 مع قلة المرافق الصحية والكوادر الطبية وتدهور عام لصحة البيئة .

ـ أما الوضع التعليمي فلم يسلم من التدهور، ويظهر تفشي الجهل وارتفاع نسبة األمية وسط مجتمع البحث وانتشار العادات 

غالل األوضاع المتردية ، كذلك تنعدم بالمعسكر الخدمات الضارة ، مع وجود مكثف للمنظمات الكنسية بالمعسكرات واست

 م( 2000مثل الكهرباء ووحدات اإلرشاد النفسي واالجتماعي ، والتخطيط السكاني السليم )سمية عمر ، 

دراسة عصام ادم عبد هللا بخيث بعنوان )المرأة النازحة من دار فور وتعدد أدوارها في المناطق الحضرية دراسة حالة -   

تهدف الدراسة إلى توضيح األدوار الجديدة للمرأة النازحة : 2013لمرأة النازحة في سوق القربة منطقة الحلة الجديدة ،ا

واألدوات التنسيقية التي  تتبعها المرأة النازحة وتهدف أيضا إلى معرفة وجهة نظرا األسرة ومجتمع الدراسة حول الدور 

اة التي تواجهها المرأة النازحة من دار فور نتيجة لتعدد أدوارها في الحياة الجديد للمرأة النازحة ومعرفة حجم معان

 الحضرية  واعتمدت الدراسة علي عشرة حاالت واستخدمت هذه الدراسة منهج دراسة الحالة .

 وتوصلت إلى نتائج التالية :

 ـ قسمت النتائج بهدف التوضيح إلى جزأين: 

بنتائج مقابالت لخمسة حاالت اثنين منهن متزوجات واثنين غير متزوجات وواحدة أوال : محور المرأة النازحة هي تتعلق 

 مطلقة :
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حاالت من هن سكن خارج منطقة  3ـ إن أغلب المبحوثات لم يسكن ألول مرة بعض النزوح في منطقة الدراسة أي هناك 1

 الدارسة ، أما حالتين فقط سكن ألول مرة في منطقة .

حاالت لم يعملن قط في أي مكان أخر في الخرطوم مما  4حاالت لم يدخلن سوق القربة مباشرة وـ يالحظ أيضا إن أغلب ال2

 يدل على صعوبة وجود فرص عمل داخل هذا السوق وخارجها )والية الخرطوم(.

فة ـ يالحظ إن أغلب المبحوثات واجهن صعوبات عامة متعلقة بالوضع العام في والية الخرطوم )االزدحام السكاني ، تكل3

المعيشة ، عدم توفر فرص عمل ( تتفق الخمسة حاالت في هذه الصعوبات ولكن هناك حالتين يضيفان صعوبات خاصة 

 بهن وهو معاكسة الشباب في السوق وعدم ضبط األلفاظ في السوق.

 ـ يالحظ إن كل المبحوثات يتعرضن لإلرهاق الشديد الناتج من العمل المزدوج )في السوق وفي المنزل (4

يالحظ إن أغلب المبحوثات كن يعملن في مناطقهم األصلية من هن كانت تعمل في العمل الزراعي ، وأما الحالتين كانتا  ـ5

يعملن في العمل التجاري وحالتين ال يعملن قط ، وكذلك يتحملن بمفردهن عبء تكلفة المعيشة وأربعة حاالت من هن ال 

 حمل معها أقاربها تكلفة المعيشة بصورة غير منتظمة من خالل السنة .يواجهن أي مساعدة من أقاربهن وحالة واحدة يت

ثانيا :محور يتعلق بوجه نظر األهالي يتعلق بمقابالت لخمسة مبحوثين أربعة ذكور واحدة أنثى واحد من يسكن خارج 

 منطقة الدراسة أما أربعة منهم يسكنون داخل منطقة الدراسة:

 يرون إن المرأة النازحة تتعامل بطيبة مع الكل داخل السوق. ـ إن أغلب المبحوثين من األهالي1 

ـ كل المبحوثين يرون إن الظروف الطارئة هي التي تدفع المرأة النازحة للعمل بداخل هذا السوق وال يرون ضرورة لعمل 2

 المرأة بإزالة تلك الظروف مما يؤكد النظرة السالبة لعمل المرأة داخل السوق . 

حوثين يرون علي المرأة إن تضع ضوابط لنفسها وتلتزم بالعادات واألعراف وعدم استجابتها للمعاكسات ـ إن أغلب المب3

التي تتعرض لها من قبل الشباب ، وكل المبحوثين يجمعون علي إن السوق ليست فيه ضوابط رسمية تحدد عمل المرأة في 

 زمن معين فيمكن المرأة إن تتأخر حتى منتصف الليل داخل السوق.

 اثار النزوح علي المرأة

أن تناول قضية النزوح من منظور قضايا المرأة يلقي الضو على العديد من الموضوعات المتعلقة بتخطيط المعونات 

اإلنسانية وتنفيذها، فأثار الصراعات المسلحة والكوارث على الرجل تختلف عن آثارها على المرأة، وال يمكن االفتراض 

اتهم واحدة، وان احتياجات كل منهما على حدة تبقى كما هي في كل مكان من العالم، ولذلك فأن بأن احتياجاتهما واهتمام

المنهج القائم على قضايا المرأة يتطلب عند تخطيط المشروعات أن يكون هناك فهم للسياقات المتنوعة التي يتم فيها تنفيذ 

 جهود المساعدة.

على مجرد خسائرها في المنقوالت والممتلكات وتدميرها بل تتجاوز ذلك  فعملية النزوح التي تحدث للمرأة ال تتوقف    

بكثير، اذ أن حياة النازحتين ونسيجهم االجتماعي يتمزق، وكثير ما تؤثر ظروف الحياة الجديدة وهي في أغلب األحوال 

 ظروف غير مالئمة على األدوار والمسؤوليات االجتماعية للرجل والمرأة.

رتفاع مفاجئ في عدد النساء الالتي يعلن أسرهن ويتحملن مزيد من المسؤوليات في تلبية احتياجات فالنزوح يؤدي إلى ا

أطفالهن وكبار السن، فتواجه المرأة مطالب جديدة في سبيل إعالة أنفسهن وإعالة أطفالهن، وتتزايد األعباء الملقاة على 

ب الصرعات التي أدت إلى انهيار القانون والنظام يجعل عاتقهن مع تضاءل فرص االنتفاع بالخدمات، كما أن النزوح بسب

 المرأة عرضة لخطر العنف واالعتداء الجنسي.

من خالل البحث اتضح أن المرأة النازحة عانت من عدة مشكالت غير منفصلة الرتباطها الطبيعي ببعضها البعض ،    

ً لمتغيرات واقع الحياة الجديدة الذي تعيشه وتتعامل معه سل ً ، وعليه يمكن إعطاء صورة عامة لنوعية ووفقا ً أو ايجابيا با

 المشكالت وأسبابها وتوضيحها وتفسيرها في محاولة التوصل إلى تصميم أحكامها.

فالنزوح يعتبر ظاهرة اجتماعية إذا ال ينفرد بها مجتمع دون آخر وال زمان دون آخر، ويأتي نتيجة لعدة أسباب أهمها    

م كبداية للصراعات المسلحة في المجتمع الليبي  2011اك ، وامتدت جذورها لعدة سنوات أي منذ مشكلة الحرب الدائرة هن

، األمر الذي كانت له أبعاده كانهيار التعليم وقلة أو ندرة الكوادر الصحية ، وانعدام األمن والتأثر بصورة انعكست على 

لنزوح من الظواهر االجتماعية التي تجبر الفرد على ترك زيادة إعداد النازحين ، كما أوضحت بيانات الدراسة باعتبار ا

وطنه األصلي إلى مكان آخر أكثر أمناً واستقراراً ن وأصبحت مشكلة فقدان العائل من المشكالت االجتماعية التي عانت 

لة الهجر منها المرأة النازحة بعد اتخاذ القرار بالنزوح، وتمثل حالة الفقر االضطراري أو الغياب االضطراري )حا
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والترمل( أنماط التفكك األسري حيث أصبحت القليل من النازحات فقط بعصمة األزواج ، وقد ارتبطت المرأة النازحة 

بمشكلة السكن العشوائي داخل اماكن النزوح ، ولكنه يمثل نوعاً من الحلول التي لجأت إليها المرأة النازحة لتوفير مقوم 

ة السكن العشوائي هذه تم إنشاء معسكر لإليواء بجهود رسمية وشعبية التي تتالءم بادوار حياتي أساسي لإليواء وحالً لمشكل

المرأة الطبيعية في اإليواء، وترتب على انتقال المرأة النازحة فقدانها ألهم أعمالها في موطنها االصلي، انشغال المرأة 

للنازحين ترك المرأة للتعليم وانشغالها بهموم اإلعالة النازحة بهموم اإلعالة وتدبير شئون األسرة، وصاحبت مشكلة الفقر 

وتدبير شئون األسرة من ناحية، ومن ناحية أخرى تتخلى المرأة النازحة عن بعض أدوارها في التوجيه واإلرشاد وتوفير 

ذين هم في أمس الحاجة إلى رعاية وإعانة التي شكل نمط آخر االحتياجات األساسية بإسناد بعضها إلى أبنائها الصغار وال

بالتفكك األسري. عملية النزوح عندما تحدث فإن آثارها ال تتوقف عند مجرد فقد الممتلكات، بل تتجاوز ذلك بكثير إذ إن 

حوال ظروف غير حياة النازحين، ونسيجهم االجتماعي يتمزق، وكثيراً ما تؤثر ظروف المعيشة الجديدة وهي في أغلب األ

مألوفة على األدوار، والمسؤوليات االجتماعية للرجل، والمرأة، وقد تتذوق بعض األسر مرارة الفقر ألول مرة في حياتها، 

وفي هذه الظروف يصبح الرجال والنساء يعيشونها على حد سواء، ويدخلون عالقات اجتماعية جديدة قد تصطدم مع 

ديمة، وال تجد المرأة في هذه الظروف الفرصة لمواصلة كسب العيش، وإن وجدتها، فإنما الروابط الثقافية، والقرابات الق

تكون فرصة محدودة، وكثيراً ما يكون ذلك لظروف غياب الرجل عن األسرة، فتصبح هي التي تعول أسرتها، ونظراً 

ان، فكثيراً ما يحدث ارتفاع في النعدام فرصة النساء في الحصول على وضع ذويهن تتزايد صدمتهن، وإحساسهن بعدم األم

عدد النساء الالتي يعلن أسرهن ويتحملن لذلك مزيداً من المسؤوليات عن تلبية احتياجات األطفال، وكبار السن من األقارب، 

ألن الرجال في تلك األسر قد تعرض بعضهم إما للموت  أو للفقد بسبب الصراع لهذا تواجه النساء مطالب جديدة في سبيل 

أنفسهن، وإعالة أطفالهن، وتتزايد األعباء الملقاة على عاتقهن مع تضاؤل فرصة االنتفاع بالسلع، والخدمات، أو  إعالة

(، وخصوصاً 8: 2001التحكم فيها، فالنزوح يؤثر على النساء، والفتيات باعتبارهن عرضة للعنف الجنسي)غور وراجا،

واالغتصاب، وإساءة معاملتهن وتنهار األعراف السلوكية في المخيمات حيث تقع النساء، والفتيات عرضة للخطر، 

التقليدية، التي من شأنها أن تحمي النساء في الظروف العادية، واإلحباط الذي يشعر به الرجال بسبب حياة المخيم ، يمكن أن 

محيطهن الجديد، فالتي يزيد من التصرفات، واألفعال الخطيرة ضد النساء وهذا يؤثر على حياتهن، وقدرتهن على التأقلم مع 

 تصبح نازحة تستغرق وقتاً طويالً لكي تندمج في عالقات اجتماعية جديدة في محيطها الجديد.

وأدت مشكلة الفقر إلى تدني مشكلة الوعي الصحي وسط مجتمع البحث أدى لتفشي أمراض سوء التغذية ، واستخدام   

 أسلوب العالج الشعبي ، ومحاولة العالج من األمراض.

)إن دراسات معمقة عن آثار النزوح على الجوانب االقتصادية واالجتماعية والنفسية على المرأة كبيرة جدا وتصبح المهام    

اليومية التي تضطلع بها المرأة كمصدر لتوفير الرزق والرعاية بالغة الصعوبة والخطورة ال سيما على ضوء تقلص 

الحصول عليها. والدور الذي تقوم به المرأة فيما يتعلق بتأمين األمن  الخدمات العامة والسلع المنزلية وانحسار فرص

على  –الغذائي وتوفير المياه والطاقة الالزمين الستعمال األسرة ، والمسؤوليات التي تتحملها في مجال الرعاية الصحية 

ادل اطالق النار أو أعمال الصعيدين الحضري والريف، قد يعّرضها أيضا لمخاطر حياتية وجسدية بسبب األلغام أو تب

 العنف المختلفة التي ترافق النزاعات المسلحة أو تعقبها أو تتعرض لإليذا الجنسي.

ويمكن رؤية اآلثار المتباينة للصراع المسلح ومواطن ضعف المرأة والفتاة على وجه التحديد في جميع مراحل التهجير    

 ساعدة في مخيمات الالجئين والنازحين وإعادة التوطين وإعادة اإلدماجبما في ذلك مرحلة النزوح األولية والحماية والم

 وبناًء على ما ذكر، فإن اآلثار االجتماعية الناتجة عن النزاعات المسلحة يمكن تلخيصها:

 تكون النساء أكثر عرضة للتهميش والفقر والمعاناة-

ها وأطفالها وكبار السن لغياب الرجال في العائلة و يقع على تغيير في األدوار التقليدية للنساء وتضطر المرأة إلعالة أسرت- 

عاتق النساء حل جميع مشاكل األسرة وتتولى مسؤولية كسب العيش وقد تعتني باألرض والماشية وتعمل بالصناعة وبغيرها 

 من األعمال لكسب المال وقد تترك الملرأة أطفالها بمفردهم.

 .والوحيدات العازبات النساء عدد زيادة يأسرة،وبالتال وتشكيل الزواج فرص قلة -

 .للمجتمعات االجتماعية البنية يهدد الذي األمر كبير حد إلى الذكور نسبة تقل -

 كما المحلي، والمجتمع البيت في للنساء واالقتصادية االجتماعية األدوار تغيير إلى أيضا يؤدي مما األرامل أعداد زيادة -

 االرثية حقوقها من وينال والخدمات السلع على بالحصول وقدرتها للمرأة الشخصي األمن ىعل ويؤثر األسرة بنية من يغير

 حال وفي الزوج بشقيق الزواج على تجبر وقد باألطفال باالحتفاظ لها يسمح ال قد الزوج أهل مع صلتها انقطاع حال وفي

 .تنبذهااألسرة رفضها

 وتزويج بالدعارة والعمل والبيع لالتجار وتعرضهم واختفائهم لاألطفا وجنوح األسر وتفكك الطالق معدالت ارتفاع -

 .جدا مبكرة بسن الفتيات
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 الزيجات أو والعالقات االقتصادية، أو الجنسية والعبودية والجنسي الجسدي واألذى والتعذيب لالغتصاب النساء تعرض -

 باإلكراه والحمل واالغتصاب التعذيب ذلك في بما الجنسيين واالستغالل العنف السيما العنف أشكال ولجميع الجبرية

 تلويث من والخوف االجتماعي العار بهن يلحق الذي بهن،األمر واالتجار البغاء ممارسة على واإلكراه الجنسي واالستعباد

 .النزاع انتهاء بعد لبالدهن العودة في الرغبة وعدم والهروب القتل من الخوف وربما العائلة، شرف

 .أكثر مؤلمة النهاية تكون وقد طويلة لمدة ربما النزاع انتهاء بعد وأزواجهن أوالدهن عن الباحثات نساءال معاناة زيادة -

 ونقص األسرة ولتنظيم والوالدة الحمل أثناء خاصة الصحية الرعاية وغياب الجنسية باألمراض لإلصابة النساء تعرض -

 .الجنين وزن ونقص واألنيميا التغذية سوء أمراض و الوالدة مضاعفات حدوث لدى الطبية والرعاية

 في مجتمعها، في المرأة لعيش األساسية المقومات فقدان عن تنتج التي هي المرأة على المسلحة للنزاعات النفسية اآلثار

 الحياة معالم وفقدان القتل، أو التهديد، بسبب وذلك المطلوب، النفسية الصحة ومستوى النفسي، التوافق لها تضمن ظروف

 (موسى عدhttp://musawasyr.org/?p=2612( )هويته وتحديث ذاته، لتجديد اإلنسان بها يتشبث التي جتماعية؛اال

 اثر القانون الدولي في حماية المرأة:

تتمتع المرأة بحماية خاصة في إطار القانون الدولي اإلنساني ، ومع ذلك فإن ما تعانيه النساء من آالم ودورهن الهام أثناء   

ً كبيراً من أعباء الحرب ، فهي كثيراً ما النزا عات المسلحة أمور ما زالت غير معروفة كما يجب أن المرأة تحمل عبئا

تتعرض لالمتهان واالغتصاب ، وقد يحدث أن ينبذها أهلها ، وفي هذه الحالة تتحمل النساء وحدهن مسؤولية إعالة اسر 

 (181،2011ي نتوصل إلى كل ما من شأنه التخفيف من آالمهن. )شاللدة،بأكملها. ال بد  إذا أن ندرك هذه الحقائق كاملة ك

تعد المرأة من الفئات التي تدفع الثمن األكثر فداحة في النزاعات المسلحة سواء بفعل سياسة النزوح القسري التي ينتهجها    

سي يتعرضن له بوحشية ، الذي احد أطراف النزاع، وما يترتب عليه من الم وتشريد، ، أو لما يمارس ضدهن من عنف جن

يستخدم كوسيلة ترمي إلى التعذيب واإليذاء واإلذالل والترهيب وانتزاع المعلومات واإلهابة والمعاقبة على أفعال حقيقة أو 

مزعومة تنسب إليهن والى أفراد عائالتهن، كما يستخدم هذا النوع من العنف كوسيلة من وسائل التطهير العرقي ضد 

 الخصوم.

تحتاج النساء في وقت الحرب إلى العيش بال خوف من القتل غير الشرعي والتعذيب والتشويه والعنف الجنسي، وأي و   

نوع من المعاملة القاسية الالنسانية أو المهينة ، كما تحتاج للحماية من الخطف واالختفاء القسري واالحتجاز التعسفي 

لحماية من األخطاء الناجمة عن سير األعمال العدائية ، خصوصاً واالتجار في الرق واالضطهاد والمضايقات، والى ا

الهجمات التي ال تعرف التمييز ، وأعمال العنف التي تهدف إلى بث الرعب في صفوف المدنيين ، أو التي تهدف إلى تدمير 

كيماوية والجرثومية األشياء الضرورية لبقائهن على قيد الحياة ، إضافة إلى احتياجهن للوقاية من أخطار األسلحة ال

 واألسلحة المحظورة األخرى.

التي تحميهن في النزاعات المسلحة، والغرض من االتفاقيات هو ضمان حماية خاصة للنساء الحوامل واألمهات    

( من  14حيث نصت المادة ) 2المرضعات، ومحاول الحد من ضعف النساء حيال.) العنف الجسمي في فترة النزاعات) 

 أن العدائية األعمال نشوب بعد النزاع وألطراف ، السلم ف الرابعة )يجوز لألطراف السامية المتعاقدة في وقتاتفاقية جني

األراضي المحتلة إذا دعت الحاجة ، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية  أو ، أراضيها في تنشئ

 مسة عشرة من العمر ، والحوامل وأمهات األطفال دون السابعة(.الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين واألطفال دون الخا

م )يكون الجرحى والمرضى .) وكذلك العجزة والحوامل  1949( من االتفاقية الرابعة لعام  16كذلك نصت المادة )   

ف من م نصت )على كل طر 1949( من االتفاقية الرابعة لعام  23موضع حماية واحترام خاصين( )وكذلك المادة ) 

األطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رساالت األدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العيادة المرسلة 

 واألدوية المقوية المخصصة لألطفال دون سن الخامس عشرة من العمر ، والنساء الحوامل أو النفاس.

تقرر حماية خاصة للنساء، وتنص  انه يجب حماية النساء بصفة  1949( من االتفاقية الرابعة من العام  27أما المادة )   

خاصة ضد أي اعتدا على شرفهن وال سيما ضد االغتصاب ،واإلكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن( 

 (. 182،2011)شاللدة،

اء حاالت الطوارئ اإلعالن المتعلق بحماية النساء واألطفال أثن 1974وقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام    

والنزاعات المسلحة، وينص اإلعالن على أن جميع األعمال التي يرتكبها المتقاتلون أثناء العمليات العسكرية أو في اإلقليم 

المحتملة والتي تؤلف أشكال من أشكال القمع والمعاملة القاسية الالنسانية للنساء واألطفال ، بما في ذلك الحبس والتعذيب ، 

رصاص واالعتقال بالجملة ، والعقاب الجماعي ن وتدمير المساكن والطرد قسراً تعتبر أعماالً إجرامية. وجاء وإطالق ال

 ( فيه على ما يلي: 76بتقرير حماية خاصة للنساء عندما قررت المادة )  1977البرتوكول اإلضافي األول لعام 
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ية والسيما ضد االغتصاب واإلكراه على الدعارة ، يجب أن تكون المرألة موضع احترام خاص ، وأن تتمتع بالحما -1

 وضد أي صورة أخرى من صور خدش الحياء.

تعطي األولوية القصوى لنظر قضايا أوالت األحمال وأمهات صغار األطفال اللواتي يعتمد عليهم أطفالهن ، المقبوض  -2

 عليهم أو المحتجزات أو المعتقالت ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح.

ول أطراف النزاع أن تجنب قدر المستطاع ، إصدار حكم باإلعدام على أوالت األحمال أو أمهات صغار األطفال تحا -3

اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح ، وال يجوز أن ينفذ حكم اإلعدام على مثل هذه النسوة. كما 

لتقرير حماية خاصة للنساء )تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهم  1977( من البرتوكول األول لعام  75جاءت المادة ) 

ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل اإلشراف المباشر عليهم إلى نساء ومع ذلك ففي 

 (184،2011لدة،حالة احتجاز أو اعتقال األسر فيجب قدر اإلمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد)شال

بأحكام حماية النساء في مواد متفرقة وحظرت األفعال  1977( من البروتوكول الثاني لعام 2( فقرة ) 4وجاءت المادة ) 

 التالية:

انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه على الدعارة    

 ( األشخاص الذين قيدت حريتهم لتنص على ما يلي:5ش الحياء( وجاءت المادة ) وكل ما من شأنه خد

تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل اإلشراف المباشر عليهن إلى نساء ويستثنى من ذلك رجال ونساء 

 األسرة والواحدة فهم يقيمون معاً.

لمحاكمات الجنائية( على: ال يجوز أن يصدر حكم باإلعدام على )ا 1977( من البروتوكول الثاني لعام 6ونصت المادة ) 

األشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كما ال يجوز تنفيذ عقوبة اإلعدام على أوالت األحمال أو 

 أمهات صغار األطفال.

في تنفيذ مشروع يمتد ألربع سنوات لضمان ن شرعت اللجنة الدولية للصليب األحمر  2000وابتدءاً من كانون الثاني لعام   

التعريف بأحكام القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية المرأة ، وتحريم العنف الجنسي ضدها من جانب المتحاربين ، 

وينص هذا المشروع على ضمان إسهام جميع أنشطة اللجنة الدولية في مساعدتهم وحمايتهن ، وهو المشروع الذي يحتاج 

هدفه إلى دعم كافة فئات المجتمع في كل بلد إضافة إلى معاونة المسئولين وصناع القرار ، من  اجل الوصول إلى  لتحقيق

 (2011،185عالم أكثر إنسانية وأمناً للجميع)شاللدة،

 1977م وبرتوكوليها اإلضافيين لعا 1949على ما تقدم ن فإن األحكام السابقة التي وردت في اتفاقيات جنيف لعام  وبناء  

 جاءت بنصوص قانونية توفر الحماية القانونية للنساء واألطفال.

ال تأتي بجديد فيما يتعلق بحماية النساء بشكل عام ، حيث أنها استمرت على تركيز  1977إن أحكام البرتوكولين لعام   

( من  76ي ، تتضمن المادة ) االهتمام بالنساء الحوامل وأمهات صغار األطفال. وبالنسبة إلى الحماية من العنف الجنس

البرتوكول األول حكماً مهماً ذا داللة عامة يحمي النساء من االغتصاب على وجه التحديد ن رغم أن مثل هذا الفعل لم يعتبر 

انه يمثل مخالفة جسيمة وعالوة على ذلك فإن المشكالت المحددة األخرى التي تجابهها النساء في فترة النزاعات المسلحة لم 

 ترف بها في األعمال التحضيرية وكذلك في األحكام الختامية لهذين الصكين الجديدين.يع

وكذلك فإن المرأة تتعرض إلخطار بالغة في أوضاع النزاع المسلحة ويحتاج حماية خاصة واهتماماً بوضعها، وإن العنف   

يضر على نطاق واسع بحقوق وحريات القائم على الجنس ، مثل االعتداء الجنسي واالغتصاب ، يستخدم كوسيلة حرب و

 النساء والفتيات .

وبالتالي يحظر القانون الدولي اإلنساني ارتكاب أفعال معينة في جميع األوقات وضد جميع األشخاص ، ومن هذه    

هذه األفعال: االغتصاب ، والتعذيب وإساءة المعاملة. لذا تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول مسؤولية منع ارتكاب 

األفعال ضد النساء والفتيات ، كما تتحمل الدول مسؤولية مالحقة ومعاقبة المجرمين الذين يقترفون هذه الجرائم ضد 

 (2011،186اإلنسانية)شاللدة،

 االسنتناج

فهنالك إذا تأتي الرؤية المستقبلية للمرأة النازحة وسط العديد المشكالت لتدعيم القيم االيجابية في إطار الوطن الواحد ،      

عدة مشكالت و بدرجات متفاوتة تعاني منها المرأة النازحة تمثلت المشكالت في فقدان العائل ، مشكلة السكن الصحي ، 

والتفكك األسري ، الفقر ، وترك الدراسة، على المرأة النازحة عن بعض أدوارها ومشكالت تدني الوعي الصحي، وقد 
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التي تعيشها المرأة النازحة وضرورة تحسين أوضاعها في اإلسراع بتنفيذ سياسة عبرت هذه النتيجة عن األوضاع السيئة 

 الدولة الرامية إلى تشجيع العودة الطوعية للوطن األصلي ، 

إن الحماية العامة والخاصة التي يحق للنساء التمتع بها يجب أن تصبح حقيقة واقعية وال بد من بذل جهود متواصلة    

تزامات التي يفرضها القانون الدولي ودعم االمتثال لها بين أوسع جمهور ممكن وباستخدام جميع لتعزيز المعرفة باالل

الوسائل المتاحة ال بد من إشراك الجميع في تحمل مسئولية تحسين الوضع الصعب الذي تعيشه النساء في زمن النزوح وال 

 لتي تتخذ لصالحها.بد أيضاً من إشراك النساء أشراكا أوثق وأوسع في جميع التدابير ا

تقديم برامج تدريبية  تقديم برامج تدريبية لألمهات في كيفية التعامل مع األطفال وأفراد األسرة في الظروف الصعبة،  

تقديم برامج تأهيلية وتشغيلية وإغاثية للنساء وخاصة لالتي يعلين أسرة  لألمهات والزوجات للتعامل مع المعاقين والجرحى،

لإلرشاد والدعم النفسي االجتماعي والقانوني لألسرة وتجهيزها بما يلزم في كل منطقة من المناطق التي إنشاء مراكز   ،

إنشاء دور إيواء متخصصة بالناجين من الحروب  تتواجد فيها النساء بهدف تقديم الدعم النفسي والعالج للنساء واألطفال،

تقديم األنشطة والبرامج المجتمعية المتعلقة  ،أن يصلها هؤالءوالعنف من النساء واألطفال في كافة المدن التي يحتمل 

توفير فرص عمل للنساء الالتي سيعملن على إعالة أسرهن أثناء و  بتطوير القدرات واإلمكانات والمهارات الحياتية للنساء،

 .بعد الحرب
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اليوم لمناهضة العنف ضد المرأة على مدار السنوات  16نظرة على جهود االتحاد النسائي الليبي طرابلس في حملة 

2018/2019/2020  

An overview of the efforts of the Libyan Women’s Union in the 16 Days campaign to 

combat violence against women due to 2018-2020 

 ةأبو عجيلم. أماني 

 رئيسة حملة انطلقي بسالم

 أميمة أحمد البصير

 مشرفة الحملة التربوية في حملة انطلقي بسالم

 الملخص

المرأة هي نصف المجتمع الذي ينجب ويربي النصف األخر، ورفع الظلم عن المرأة هو رفعه عن المجتمع بأكمله من هذا   

المنطلق قمنا في هذا البحث بتتبع جهود االتحاد النسائي الليبي طرابلس كجزء من الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد 

وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي  -ديسمبر   10نوفمبر الي  25من  –ة لمناهضة العنف ضد المرأ 16المرأة خالل حملة 

وقد اشتملت الحملة  2019 -  2018لفاعليات برنامج )حملة انطلقي بسالم( لمناهضة العنف ضد المرأة علي مدار سنتبن 

 لجنة فتيات االتحاد. -4محور قانوني  -3محور اجتماعي  - 2محور تربوي  - 1أربع محاور: 

بنات واقامت محاضرات توعوية لنبذ  –بنات والمعاهد الفنية المتوسطة  -ور التربوية قامت بزيارة للمدارس الثانوية المح

العنف بجميع اشكاله والحملة االجتماعية قامت بالتواصل ودراسة لحاالت تعرضنا للعنف من النوع االجتماعي وأيضا 

 لهجرة الغير شرعية.قامت بزيارة للسجن النساء وزيارة ألماكن ايواء 

م للزواج والطالق وقانون العمل الليبي وقانون 1984( لسنة 10والمحور القانوني أقام بالعديد من الورش حول قانون رقم )

 الجنسية.

واما فتيات االتحاد قامن بمجموعة من الجلسات تناقش العنف بأنواعه واشكاله الذي تعرضنا له هذه الفئة العمرية من 

 والسبيل األمثل لمواجهته.الفتيات 

 -كانت الحملة بعنوان )العنف ضد المرأة 19  –( وبسبب ما تعرض اليه العالم من أزمة كوفيد 2020وفي السنة الثالثة )   

مدار يومين تم فيها عرض أوراق بحثية حول العنف والجائحة في  علىورشة عمل  علىجائحة( فبذلك اقتصرت الحملة 

دعم وتمكين المرأة  ودراسة سبلوتثقيف المجتمع لمناهضة العنف ضد المرأة والمعاملة الحسنة لها المجتمع بنشر الوعي 

ا لوعي التي بدورها ستساعد على نشر الوعي وحماية  البرامج إلىاقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وتوعيتها بحقوقها والدعوة 

 المرأة من بالعنف بأشكاله في المجتمع. 

االتحاد في حملته خالل ثالث سنوات الي أهمية رفع الوعي المجتمعي للنساء بحقوقهن والمطالبة وقد أسفرت جهود 

بضرورة أن يتضمن الدستور حظرا صريحا لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وإلزام السلطة التشريعية بإصدار تشريع 

 خاص يجرم العنف ضد المرأة.

 .ع، جهود المجتمع المدنيالعنف ضد المرأة، المجتم الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Women are the other half of the society who beget the other half. So, lifting the injustice from 

women is lifting it from entire society. From this starting point, we monitored the efforts of 

the Libyan Women Union, in Tripoli, as part of the national efforts to combat violence against 

women, which took place from the 25th to 10th of December 1916.  

The research adopted the descriptive method for the events of (Go Ahead in Peace) campaign 

against violence against women over 2018/-2019. 

The campaign included four themes:  

1. Educational theme  

2. Social theme  

3. Legal theme 

4. The Women’s Union Girls Committee – the educational theme – visited girls’ 

secondary school, and girls’ intermediate technical institutes, holding awareness lecture 
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to prevent all forms of violence. The social campaign indentified and studied cases in 

which the victims were subjected to social violence, and visited the women jail, and 

illegal immigration detention places.  

In the legal theme, many workshops were organized around law No. (10) of 1984, concerning 

marriage and divorce, Libyan Labor Law, and Nationality Law. 

As for the Union’s girls, a number of sessions were held to discuss violence in its all forms, 

sustained by this age group, and the best way to confront violence. 

During the third year (202), due to COVID-19 crisis, the campaign took the name of 

(Violence against Women is a Pandemic). Thus, the campaign was limited to a two-day 

campaign, in which were presented research papers about violence in society and the 

Pandemic, calling for raising awareness and educating society to combat violence against 

women, and treat women in fair manner, and ways and means were studied to support and 

enable women economically, socially and psychologically, to make women aware of their 

rights, and to develop awareness programs that would help to protect women from all forms 

of violence. 

The Women Union efforts in their campaign that extended for three year had highlighted the 

importance of raising women social rights, and called for incorporating in the constitution 

explicit ban against all forms of violence against women, and, for strongly calling the 

legislative Authority to issue special legislation incriminating violence against women. 

Keywords: violence against women, society, civil society efforts. 

 المقدمة

 )أنطلقي بسالم.....(

 العين والنون والفاء أصل صحيح في اللغة .... يدل خالف الرفق ...

 المرأة في الكون منذ أمنا حواء ....

 العنف منذ هابيل وقابيل ...

 القوانين اإلنسانية سبقت حمورابي 

 المرأة ... قضية العنف ضد 

لقيت قضية العنف ضد المرأة، اهتمام مكثف لم يشهده المجتمع الدولي من قبل وذلك بعد أن تزايدت حدته وتعددت أشكاله 

طرابلس ببذل  –وأصبح يهدد أمن المجتمع واستقراره االجتماعي والنفسي، ومن هنا كان اهتمام االتحاد النسائي الليبي 

هضة العنف ضد المرأة أيمان منها بان سالمة واستقرار المرأة أحد اهم الركائز في سبيل لمنا 16الجهود في احياء حملة 

 استقرار المجتمع.

فحاولن القاء الضوء على الفجوة ما بين الواقع والمأمول من خالل رصد ومتابعة حملة العنف ضد المرأة وبيان منحي 

 كورونا.العنف لمدة ثالث سنوات تخللها أحداث وطنية دامية وأزمة 

 -مشكلة البحث: 

  الكشف عن مواطن الضعف في المنظومة التعلمية واالجتماعية وتحديد تأثير المتغيرات المجتمعية والصراعات

 السياسية على المرأة.

  .معرفة المتغيرات الثقافية المؤثرة في حجم انتشار العنف ضد المرأة في المجتمع 

  ديسمبر في العمل علي  10 -نوفمبر  25هضة العنف ضد المرأة لمنا 16االستفادة من مخرجات حملة مناهضة

 تحسين الوضع النفسي واالجتماعي واإلنساني للطالبات وبالتالي ينعكس إيجابيا على المجتمع حاليا ومستقبال.
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 أهمية البحث وأهدافه: 

في األسرة ومكانتها بالنسبة لزوجها تأتي أهمية هذا البحث من خطورة ظاهرة العنف الموجه نحو المرأة فيما يتعلق بوصفها 

وأطفالها، إضافة إلى موقعها في المجتمع وإدائها فيه ونجاحها في حياتها، وصحتها النفسية التي تتدهور نتيجة تكرار 

اإلساءات واإلهانات والمعاملة السيئة، كما إن أهمية هذا البحث تنتج من قلة الدارسات التي تؤطر للجهود الوطنية في 

ة العنف لي استقراء الحاضر والمستقبل، والقاء نظرة على الدور الذي قامت بيه عضوات االتحاد في مواجهة نظرة مواجه

 المجتمع الظالمة تجاه المرأة.

يتناول البحث الدور الذي قامت بيه عضوات االتحاد النسائي الليبي طرابلس باللجان المختلقة من تربوية واجتماعية 

 يات في محاولة لفهم واقع العنف ضد المرأة للوصول ألنجح الطرق لمعالجته.وقانونية ولجنة الفت

  أهداف البحث:
 تكمن أهداف البحث فيما يلي:

 ديسمبر. 10 -نوفمبر 25لمناهضة العنف ضد المرأة  16التعريف بمفهوم العنف ضد المرأة وحملة  .1

ربوية واللجنة القانونية واللجنة االجتماعية وفتيات جهود التي قام بها االتحاد النسائي بلجانه المختلفة اللجنة الت .2

 االتحاد على مدار ثالث سنوات وما اسفرت عليه من توصيات.

 فرضيات البحث:

 توجه فروق ذات داللة إحصائية بين األسر من الناحية المادية والمستوي التعليمي والمناطق من وسط المدينة والريف.

 عينة البحث: 

سر ذات المستوى التعليمي المرتفع، وأفراد ذات مستوى تعليمي متدني، ومستوى اقتصادي عالي مجموعة من أفراد األ

 ومستوي اقتصادي متدني. 

 منهجية البحث: 

 اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي ينطلق من ظاهرة موجودة في المجتمع وهي ظاهرة العنف ضد المرأة. 

 : حدود البحث

 .2020,2019,2018ديسمبر على مدار السنوات  12نوفمبر الي 25حث في بلدية طرابلس الكبرى، من تم إجراء هذا الب

 التعريفات االجرائية: 

 العنف: هو أي سلوك عنيف أو ظالم يمارسه أي شخص تجاه شخص أخر بهدف اخضاعه والسيطرة عليه.  

 امرأة وقد يكون جسديا ًأو نفسيا أو جنسيا أو  العنف ضد المرأة: هو أي ظلم أو اعتداء يقع على المرأة فقط لكونها

اجتماعيا، وحتى قد تمارس المرأة عنف ضد المرأة ويجب العمل على القضاء على هذه الظاهرة لما لها من نتائج 

 وخيمة على استقرار المجتمع.

 الفصل األول

 "لّون العالم برتقاليا"

 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة؟! 16ماهي حملة ال 

يوم من النشاطات الهادفة لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس وهي حملة دولية لمناهضة العنف الواقع على  16ال  حملة

ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق االنسان وجاء هذا التاريخ  10نوفمبر وتنتهي في  25النساء والفتيات والتي تبدأ في 

 او النوع االجتماعي هو انتهاك لحقوق االنسان. للتأكيد على ان العنف القائم على نوع الجنس

يستخدم االفراد والمنظمات في جميع انحاء العالم هذه الحملة كاستراتيجية تنظيمية للدعوة الى منع العنف ضد النساء 

 بلد تقريبا كل عام. 164والفتيات والقضاء عليه حيث تشارك العديد من المنظمات في أكثر من 

 ر من كل عام حملة مناهضة العنف ضد المرأة؟!نوفمب 25لماذا يوم 

لألخوات )ميرابال( الناشطات السياسيات في جمهورية  1960يعود هذا التاريخ إلى عملية االغتيال الوحشية في 

 »حدد النشطاء في منظمة  1981( وفي عام 1961 - 1930الدومنيكان، بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافائيل تروخيلو )
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Encuentros نوفمبر بأنه يوم مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة  25النسائية بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم

 أصبح التاريخ رسميا بقرار األمم المتحدة 1999ديسمبر  17الوعي به، وفي 

والذي اشرف عليها ونظمها ودعمها  1991يوم( من طرف معهد القيادة العالمية للمرأة في عام  16نشأت حملة الــــ)

مما ادى التخاذ اجراءات عالمية لزيادة  "اتحدوا إلنهاء العنف ضد المرأة"المجتمع المدني وقول االمين العام لألمم المتحدة 

ص للمناقشة بشأن التحديات والحلول وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي العام الوعي في جميع أنحاء العالم إليجاد فر

وللدفع بكل الناس في كل مكان إلحداث التغيير كما تدعوا جميع الحكومات وكيانات االمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي 

وا والذي يرمز لمستقبل أكثر إشراقا وعالم خالي واألفراد في العالم لكي نلون العالم برتقاليا كونه اللون الرسمي لحملة اتحد

 من العنف ضد النساء والفتيات.

 تعريف العنف ضد المرأة.

العنف ضد المرأة هو ممارسة أي فعل عنيف عليها سواء كان جسديا او جنسيا او نفسيا باإلضافة للحرمان من الحرية سواء 

هو ظاهرة قديمة تتعرض المرأة خاللها للتهميش والتمييز من قبل المجتمع أو من قبل األشخاص والعنف ضد المرأة 

العنصري الذي يمارس عليها في كافة انحاء العالم حيث يعد انتهاكا لحقوق االنسان وينجم عنه التمييز ضد المرأة قانونيا 

 وعمليا كما ان استمرار نهج التفرقة بين الذكور واإلناث له األثر في العنف ضد المرأة.

 :ف ضد المرأةمظاهر العن

العنف  –العنف المادي  –العنف الجنسي  -العنف النفسي  -العنف الجسدي  -وأبرزها: هناك العديد من مظاهر العنف 

 التنمر... إلخ. –العنف اإللكتروني  –اللفظي 

 : اسباب العنف ضد المرأة

  وقلة الوعي وغياب الرادع القانوني في يرجع تفشي ظاهرة العنف ضد النساء إلى عدم وجود قوانين كافية تحمي المرأة

ظل غياب القانون وغياب المبادئ والضمير حيث تعرضت النساء للضرب والشتم حينما اصطفت في الطوابير 

 لساعات مطولة في انتظار دورها، لتجد دور االنتهاك النفسي والجسدي في انتظارها في الشارع والبيت والعمل.

 

 وء المعاملة واالكتظاظ في أماكن الحجز وافتقار للخدمات األساسية كما يعانين من النساء المهجرات يعانين من س

االستغالل من عدة أطراف تصل إلى االستغالل الجنسي والضرب واالحتجاز الي أجل غير مسمى في ظروف 

 .مروعة

 

 م يكن هناك أي تقدم في حقوق حتى انضمام ليبيا إلى معاهدات حقوق األنسان المتعلقة بالمرأة كان انضما ًما شكلًيا ول

 المرأة ولم تلتزم ليبيا باتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.

 

  هناك العنف القائم على نوع الجنس يدهور الحالة الصحية لضحاياه ويؤثر سلبا عليهم ويقوض كرامتهم وأمنهم

 (2)بثقافة الكتمان".“واستقالليتهم ومع ذلك ال يزال محجوبًا 

 

  تساهم األسلحة بزيادة العنف الموجه ضد الفتيات والنساء خالل النزاعات واليزال في ليبيا انتشار األسلحة يضر بشكل

مجحف بالنساء والفنيات إذ ما زلن يتعرضن إلى االحتجاز التعسفي واالغتصاب والحبس في سجون بدون حراسة 

 نسائية.

 

 لمن الداخلي والدولي، حيث يعتبر االغتصاب خطة استراتيجية االغتصاب في النزاعات المسلحة تشكل تهديدًا أل

 إلخضاع الخصم وتجريده من إنسانيته.

 

  الضغوط النفسية واالجتماعية نتيجة الفقر والبطالة وسوء األحوال االقتصادية سبب في إعاقة التقدم في كافة المجاالت

ها من األمور التي تجعل التوقف عن العنف امرا منها القضاء على الفقر ومكافحة األمراض وإعاقة السالم وغير

 ضروريا وهذا األمر ال يمكن تجنبه حتى نقضي على هذا الوباء.

 

  العنف اإللكتروني ينتج من الفهم الخاطئ للحرية والتعبير عن الراي من قبل مستخدمي مواقع وشبكات األنترنت ومن

م الثقة بالنفس استفحال التسلط واالستبداد وسياسة التفرد اسبابه شعور األشخاص بالنقص واإلحباط، والحرمان، وعد

واإلقصاء والقمع واالنتهاكات والمالحقات والتقييد على الحريات العامة وحرية التعبير من قبل السلطات الحاكمة يزيد 

 من العنف اإللكتروني
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 الفصل الثاني

 مناشط الحملة ...

 -التربوية: اللجنة 

تحت شعار )أنطلقي بسالم ...( تم تشكيل اللجنة التربوية من عضوات االتحاد   تم تكليف مجموعة من مدربات التنمية  

البشرية ومواجهات تربويات بتجهيز محاضرات توعوية تناقش موضوعات العنف أسبابه وماهره وتأثيره علىى المجتمع 

 ات عن الحملة وأهدافها. وقام الفريق اإلعالمي التابع لالتحاد بتجهيز مطوي

    

  معهد جميلة  –مدرسة شموع العلم  –استهدفت الحملة أربع مدارس ثانوية بنات )مدرسة الحسن أبن الهيثم  2018سنة

 مدرسة الكرامة ثانوية( الحملة التربوية. –االزمرلي 

 

  الطير بنات 15معهد  –وية بنات مدرسة شهيدة الواجب ثان –استهدفت أربع مدارس )مدرسة سيالة الثانوية  2019سنة

 معهد النهضة(. –

 

  باآلتي: مدار عامين نستطيع الخروج  علىوعند راسة الحملة- 

  العنف ظاهرة اجتماعي ال يمكن وقفها ولكن يمكن مواجهتها والحد منها في المؤسسات التعليمية خالل العملية التربوية

 بينه وبين المرشد النفسي في المؤسسات التعليمية.عن طريق تفعيل دور االخصائي االجتماعي والتنسيق 

 

  من أهم ما لفت االنتباه هو العنف من الطالب وولي االمر أتجاه المدرس والهيئة التعلمية مما يعطي مؤشر خطير على

 فقدان الثقة في المؤسسة التعلمية.

  

 لجميع يدعمك.لست وحدك ايتها المعتنفة ال تخافي وال تخجلي مما تعرضت له بل تحدثي وا 

 

  .دعم المعنفات لتقليل من االثار السلبية لظاهرة العنف في المؤسسات التعلمية 

 

 .وضع كاميرات في المؤسسات التعليمة للمساعدة في الحد من ظاهرة التنمر في المؤسسات التعليمية 

 

 حل يبدا من المؤسسات التعليمية.للوصول لجيل يتمتع بصحة نفسية ممتازة والتقليل من الظواهر السلبية في المجتمع ال 

 

  رفع درجة الوعي المجتمعي في التعريف بأشكال العنف وأنواعه من خالل إعطاء محاضرات ودورات توعية وإرشاد

 بقطاع التعليم إلنشاء جيل واعي متحضر.

 

 اللجنة االجتماعية:

  -: متنوعكانت جهود االجتماعية 

  مرضي المناعةقامت اللجنة االجتماعية بالتضامن مع HIV  بالمشاركة في الحملة مع المركز الوطني لمكافحة

 االمراض في حوارية تحت عنوان )المجتمعات تصنع الفرق(.

  شاركت اللجنة االجتماعية في اليوم العالمي للتطوع فالعمل التطوعي يخفف من الضغط المجتمعي ومن أثار العنف في

ة وزارة السياحة، كذلك قام أعضاء الحملة االجتماعية بدارسة حاالت المجتمع والذي أيم بمدينة لبدة تحت رعاي

 اجتماعية تعرضت لعنف شديد سبب في أثار.

  قامت اللجنة االجتماعية محاضرة توعية ))زواج القاصرات(( بدار الفقيه سن الثقافية حسب اتفاقية حقوق الطفل

فل منذ الوالدة وحتى عمر الثامنة عشر وبما ان ليبيا من من االتفاقية على ان عمر الط 1وحسب ما تنص عليها المادة 

الدول المصدقة على هذه االتفاقية يجب االخذ بها وضمان حق الفتاة من عدم الزواج في السن المبكر ))زواج 

 القاصرات(( لما فيه من تداعيات وظلم واجحاف للطفولة.

 

 مة ورشة عمل عرضت فيها األوراق التالية: قامت اللجنة االجتماعية بالتعاون مع وزارة األوقاف بإقا 
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  خطوة بخطوة الي االمام تم في هذه األوراق تسليط  –وإذا المؤدة سألت  –المرأة ما بين ثقافة المجتمع وعدالة اإلسالم

 الضوء علي الخلط في المفاهيم ما بين ظلم المجتمع وعدالة اإلسالم.

 ي ديستوفسكي )اذا تذكرت االحالم التي لم تتحقق فأجري( والن علماء المارثون البرتقالي ....  يقول المفكر العالم

النفس صنفوا األنشطة الرياضية كأهم مظاهر الصحة النفسية حيث قامت اللجنة االجتماعية بتنظيم المارثون البرتقالي 

وحثهم في مضمار ميدان الفروسية حيث وزعت الدعوات من خالل وسائل التواصل االجتماعي بدعوة النساء 

 للحضور الي مضمار ميدان الفروسية بعد ان تم وضع الترتيبات الالزمة مع المشرفين على المضمار.

  قامت اللجنة االجتماعية بتوزيع شارات تحمل اللون البرتقالي وهو شعار الحملة                ومطويات لتوعية بمخاطر

 العنف في المجتمع وكيفية مواجهته.

 اعية بالتنسيق مع وسائل االعالم المحلية لتغطية الحدث وكذلك نقله في بث مباشر على صفحة قامت اللجنة االجتم

 االتحاد النسائي.

  قامت اللجنة االجتماعية بدارسة عدة حاالت اجتماعية تعرضت للعنف ...في مسرح معهد الموسيقي قامت اللجنة بتنظيم

يف بأشكال العنف وأنواعه وكيف تكون المرأة بسالم ورشة عمل تم فيها   توظيف االعالم للمشاركة في التعر

 وتحفيزها للمساهمة بالعمل الجماعي ومساهمتها في التنمية المجتمعية.

 

  -كالتالي: ومن خالل هذه المناشط المتنوعة خالل السنتين صاغت اللجنة االجتماعية مخرجاتها 

 لدينية ونشر الثقافة االجتماعية مع محاولة الوصول الى توعية المرأة بكافة حقوقها وواجباتها في المجتمع وحقوقها ا

 النساء في جميع انحاء البالد.

 .توفير مراكز للتأهيل االجتماعي والنفسي لطرفي العنف 

 .)القائم بالتعنيف والواقع عليها التعنيف( 

  أمنة للمرأة المعنفة أثناء انشاء صندوق لرعاية المعنفات من قبل العنف الجنسي مع ضخ االموال فيه مع توفير مراكز

 إجراءات أخذ حقها القانوني.

  على جهات االختصاص تأهيل وصيانة دار الحماية المؤقتة الحالية مع ضمان حق عودة دار الحماية للنساء االتي نفذن

فسية وغيرها فيهن احكام السجن وانتهت مدة الحكم ولم يستطعن العودة لبيوتهن لتوفير الرعاية االجتماعية والرعاية الن

 من االحتياجات.

 ( من خالل دراسة حالة متزوجة من حاملي مرض نقص المناعة المكتسبة االيدز(Hiv  ومتعايشة معه وما تواجهه من

نبذ المجتمع وعدم قبوله لها كإنسانة طبيعية هنا يأتي دور المجتمع المدني للتوعية واالرشاد بالقيام بورش عمل 

المطالبة من الجهات المختصة بإنشاء مراكز دعم نفسي لحاملي المرض والمساهمة  ومحاضرات حول هذا المرض مع

في دمج هذه الشريحة في المجتمع الليبي كموطن ليبي وتوفير العناية الطبية المستمرة التنسيق مع البرامج الدولية 

 لمواكبة التقدم في العالجات الدوائي.

 عة.مكافحة الوصم والتمييز على حاملي مرض المنا 

 .توفير مراكز تأهيل ومعالجة المتعاطين كمصابين يتاجون لدعم مجتمعي وليس كمجرمين 

 

 اللجنة القانونية:

قامت اللجنة القانونية ورشة عمل اللجنة القانونية في مسرح وزارة السياحة دعت فيه مجموعة من القاضيات  -

زواج المبكر حسب قرار رقم عشرة للزواج والطالق والمحاميات كل ما يخص المرأة في القانون الليبي وتعديالته وال

بأن ال يتم زواج القاصر اال بإذن من المحكمة وللضروريات والحتميات عليه نوصي بإيجاد قرار او قانون  1984لسنة 

يحمي المرأة التي تم زواجها المبكر بموافقة المحكمة والشئون االجتماعية مع التشدد في االسباب المقدمة وضرورة 

 وجيه القاصر لدورات توعية وتثقيف أسرى اجتماعي قبل الزواج.ت

أقامت اللجنة القانونية ورشة عمل حول قانون الجنسية الليبي وناقشت وضع المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي وما  -

أخصائية يترتب على هذا الزواج من تبعات وحقوق األبناء، كذلك تم االستعانة باللجنة من محاميات وقاضيات و

 اجتماعية لشرح ومناقشة قانون الجنسية الليبي والمواطنة.  

قامت اللجنة القانونية باالستعانة بأساتذة من كلية القانون جامعة طرابلس لي أقامت ورشة عمل حول قانون العمل  -

 الليبي ووضع المرأة فيه.

 

 -المرأة: من خالل عمل اللجنة القانونية كانت التوصيات التالية للمطالبة بضرورة اصدار تشريع خاص يجرم العنف ضد 

حضر التمييز ضد المرأة وإتاحة الفرص أمامها في المجاالت كافة واتخاذ التدابير الالزمة لعدم المساس بحقوقها  (1

 المكتسبة ودعمها.

المرأة من حيث المبدأ وعلى الجهات المختصة متابعة ورصد االيادي الخفية التي تعبث التشريعات في ليبيا ليست ضد  (2

 بالقانون لتحجيم حق المرأة واغتصاب حقوقها وتهمشيها.
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 م وتعديالته بما يحفظ حق المرأة وكرامتها. 1984لسنة  10مراجعة قانون رقم  (3

 غش على ان يكون التعويض مناسب.وضع نص تشريعي وقانون يحمي المرأة ويعوضها في حالة زواج ال (4

المطالبة بوضع قرار من محكمة االستئناف العليا تحمي حق المرأة لحصولها على منحة ارباب االسر في حالة  (5

 االنفصال او عدم اهلية الزوج.

ضيهم حماية حق المرأة العاملة في قطاع الدولة في حصول ابناؤها بعد مماتها على مرتبها الضماني حتى في حالة تقا (6

 مرتب ضماني من االب وهذا أبسط قواعد العدل لحفظ حقها على الدولة. 

 %.50المطالبة بحق المرأة للوصول الى المراكز القيادية والسياسية ومواقع صنع القرار بنسبة  (7

ا ايجاد حلول قانونية لالم الحاضنة بعد سقوط الحضانة ببلوغ االوالد وزواج البنات بطريق يضمن لها سكن يأويه (8

 ويحميها واعتبار هذا حقها من المجتمع.

إليقاف العنف التشريعي البد من تكوين منظمات تقوم بإعداد مشروع وتقديمه لمجلس النواب وتقديم إحصائية وإيجاد  (9

 حلول وهذا ما نسعى إليه.

 

 فتيات االتحاد:

كيلها لمعرفة العنف الواقع على هذه سنة وتم تش 28سنة الي عمر 16هذه اللجنة تم تكوينها من زهرات االتحاد من عمر 

الفئة العمرية وقد قاموا بنشاطات تتمثل في صالونات ثقافية تناقش العنف في المجتمع وتأثير الصراعات الوطنية على فئة 

الفتيات وتم التركيز على العنف االلكتروني والتنمر، وكذلك حاولت اللجنة خلق حوار تفاعلي لمد جسور التواصل بين 

ال وذلك بدعوة رائدات االتحاد في جلسة تحاورية عن العنف في المجتمع، إلثراء الحوار الرائدات بالحديث مع الفتيات األجي

 وكان حديث شيق وبخالف األجيال. 

 

 

 م2020لمواجهة العنف ضد المرأة لسنة  16حملة 

 جائحة:  –العنف ضد المرأة 

o  وبسبب إجراءات السالمة اقتصرت مناشط  19-شي وباء كوفيدونتيجة لما تعرض له المجتمع من تف 2020خالل سنة

الحملة الي يومين فقط لضمان السالمة وقد تم تكوين لجنة من نساء االتحاد تتضمن قانونيات وطبيبات واخصائيات 

والعنف الواقع على  19-اجتماعيات وفريق لوجستي داعم من كافة المجاالت لتنظيم ورشة عمل حول جائحة كوفيد

 تمع عامة والمرأة خاصة نتيجة هذه الجائحة من الناحية االجتماعية واالقتصادية. المج

o والتعايش مع هذه الجائحة. 19-عمل وتوزيع استبيان الحياة بعد جائحة كوفيد 

o .التواصل مع االعالم إليصال الرسالة المطلوبة للحماية والتعايش مع هذه الجائحة 

o  لحماية النساء للتوعية والحوار  1325االنسان وفيه سيتم طرح القانون الدولي يصادف عمل اللجنة مع يوم حقوق

وسيكون هناك حقوقيات وقانونيات إلدارة الورشة ويتم سرد التوصيات والنتائج خاللهم عرضت ومناقشة أوراق بحثية 

 تناقش القرار.

o ت أهم نافدة للتواصل مع العالم فالكفيف قامت عضوات من جمعية النور للمكفوفين بعرض معاناة فئة كبيرة بيننا فقد

تعرضت هذه الفئة لضغوط كان البد من  19-يتواصل مع العالم عن طريق اللمس ومع إجراءات السالمة في زمن كوفيد

 عرضها ومناقشتها من خالل وورقة عمل بعنوان )معاناة على مستويات متعددة(.

o دية وخيمة علي مستوي واالقتصاد العالمي والن مجال عملنا النساء كورنا واالقتصاد تأثير الجائحة كان له أثار اقتصا

علي المرأة في بالدنا وخاصة ان أغلب  19-في بالدي كان البد من وقفة تفقدية إللقاء نظرة ومناقشة فتأثير كوفيد

 )النساء اول من يدفع الثمن(. –شريحة النساء تعمل علي مشاريع متوسطة وصغري فكانت ورقة بعنوان 

o ( دراسة اجتماعية حول وضع االسر أثناء فترة العزل وما نتج عنه من ضغوط اجتماعية ونفسية لها )المرأة والعزل

وتأثير  29-عواقب في الحياة االسرية قد تؤثر على النسيج االجتماعي لما بعد العزل فعرضت ورقة بعنوان )كوفيد

 العزل على المرأة(.

 

بأسبوع  وفاة زوجهاووافتها المنية بعد  19-ت بعدوي كوفيدابتسام شراطة( فقد أصاب* تأبين عضوة االتحاد الفقيدة )د. 

 .نا اليه راجعونإهلل و إنا

 

 التقرير النهائي لنتائج االستبيان

 عينة ومن خالل هذا االستبيان تبين االتي: 110حالة في حين استهدف االستبيان  37لقد تم حصر حجم العينة المعنفة في 

وقد كشف االستبيان بأن أكثر المراحل  45الي أكبر من  15تحتوي العينة على النساء والفتيات من فئات عمرية مختلفة من 

% أما بالنسبة للحالة االجتماعية لعينة استبيان النساء 71 - 51بنسبة  45الي  35العمرية عرضة للعنف هي الفئة ما بين 

% كما ان غالبية العينة هن من النساء العامالت حيث شكلت الموظفات نسبة 27 المعنفات فاغلبهن من المتزوجات بنسبة

% ومن جهة ا خري فان 34%( كما ان المستوي االقتصادي لعينة االستبيان اغلبهن من ذوات الدخل الجيد بنسبة 36)
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بحسب ما أدلت به عينة االستبيان % كما أ كدت نتائج االستبيان 44اغلب النساء العينة هن من حملة الشهادة الجامعية بنسبة 

النساء المعنفات بان العديد من النساء يتعرضن ألكثر من نوع من أنواع العنف في حياتهن، وان أكثر نوع تتعرض له هو 

%( ثم العنف 16%( ثم العنف الجسدي بنسبة )29%( ثم العنف المجتمعي بنسبة )41العنف النفسي واللفظي بنسبة )

%( والجدير بالذكر ايضا بان ما ادلت به عينة االستبيان بان مرتكب 30%( ثم العنف الجنسي بنسبة )11االقتصادي بنسبة )

%( وبالبحث عن اسباب التعرض للعنف فقد رات عينة النساء 49العنف الذي حاز على نسبة عالية هو اخرى بنسبة )

 (%27المعنفات انهن يتعرضن للعنف عندما يطالبنا بحقوق معينة بنسبة )

العينة  وعند سؤال%( 37)النسبة في الغالب السكوت وتصل  االولي تكونردة فعل المرأة بعد تعرضها للعنف في المرة 

ً فان نسبة ً ) %( بان 62%( كانت اجابتهن احياناً، كما اكدت العينة بنسبة )74على مدى تعرضها للعنف دائما او احيانا

%(من النساء 75على العنف التي تتعرض له، وال بد من االشارة هنا بان نسبة ) العادات والتقاليد تجبر المرأة على السكوت

 ال يقمن بأثبات واقعة االعتداء عليهن.

%( وبان 86من جهة اخرى اكدت العينة على ان استسالم المرأة للعنف هو سبب من اسباب ممارسة العنف ضدها بنسبة )

%( من 75%( كما ان نسبة )49عبة يزيد من العنف ضدها بنسبة )زيادة عدد افراد االسرة في ظل ظروف اقتصادية ص

التي تسمح للمحكمة بان تأذن بالزواج للفتاة قبل بلوغ ال سن  11في القانون رقم  3النساء المعنفات كانوا ضد المادة رقم 

ني تهتم بالتصدي %( بعدم معرفتها بو جود مؤسسات مجتمع مد47القانونية لمصلحة او ضرورة وأعربت العينة بنسبة )

للعنف ضد المرأة، والبد من االشارة ان العينة أ كدت على أن السلطة الذكورية هي السبب الرئيسي لممارسة العنف ضد 

%(من النساء تعرفن حقوقهن وواجباتهن التي ينص 60%( كما اتضح من نتائج االستبيان بأن نسبة )38المرأة بنسبة )

 عليها القانون. 

 

 اإلعالمية تغطية الحملة 

ايمان من االتحاد النسائي الليبي طرابلس بأن االعالم من أهم وسائل نشر الوعي في المجتمع، تم تغطية الحملة على مدار 

يوما من قبل مجموعة من القنوات المسموعة والمرئية ومنه كما واكبت وكالة االنباء طرابلس كل فاعليات الحملة  16ال 

 الختامي.من االفتتاح الى اليوم 

غطت قناة بانوراما المرئية العديد من أيام الحملة وكان لها استضافة في االستوديو لعضوات من الحملة وكانت قناة  

 الجوهرة المسموعة من القنوات الحاضرة في بعض من ايام حملة )انطلقي بسالم(.

 قناة الشبابية كانت حاضرة في اليوم الختامي. 

 ان لها حضور لتغطية هذه الحملة.قناة ليبيا الرسمية ك 

 الصعوبات التي واجهت الحملة: 

 تم مخاطبة العديد من الجهات العامة والخاصة بخصوص الدعم المالي لتغطية الحملة ولكن دون نتيجة. 

 طرابلس. –ضعف االمكانيات المادية واللوجستية لالتحاد النسائي الليبي  

يواجه االتحاد العديد من العراقيل للقيام باألعمال التي تخدم المرأة وتحميها من العنف التي تواجه من االسرة والمجتمع  

من هذه العراقيل عدم توفير مكان االتحاد وهذا يعتبر اجحاف في حق المرأة واالتحاد الذى يعتبر المكان االمن لحقوقها 

 وسماع صوتها.

 

 ــــــــاتالتـوصيـــــــــــ

 فتيات االتحاد: 

 تشجيع الفتيات واالطفال على كسر حاجز الصمت والتنديد بأفعال المعتدي مهما كانت بسيطة. 

اتباع برامج توعية بالمدارس والجامعات وفي المجتمعات المحلية، وبرامج موجهة االسر لمتابعة وإرشاد الفتيات  

االنترنت أو الهواتف الذكية، فمن خالل هذه البرامج التوعوية يمكن ارشاد واالطفال عند استخدامهم أجهزة الحاسوب أو 

الفتاة الى كيفية التصرف في حال تعرضها الى ابتزاز الكتروني، فالمشكلة ما ان يتم التعامل معها بجهل ستتطور المشكلة 

 وستتحول الى عنف مباشر.

فسك واجعلي ايمانك وانفتاحك علي أسرتك هو سر اجعلي خطوط حمراء لمعلوماتك الشخصية وكوني صادقة مع ن 

نجاحك وصارحي اقرب شخص ليك في حالة تعرضك للعنف وللتوصل للحل المناسب كوني قوية وال تعطي فرصة الي 

 شخص يستفزك او يعنفك.

 االبتعاد عن التربية بالضرب وانسب حل الكالم والسمع السمع والنقاش. 

 

 اللجنة التربوية: 

رة اجتماعي ال يمكن وقفها ولكن يمكن مواجهتها والحد منها في المؤسسات التعليمية من خالل العملية العنف ظاه 

 التربوية عن طريق تفعيل دور االخصائي االجتماعي والتنسيق بينه وبين المرشد النفسي.
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م المعنفات لتقليل من لست وحدك ايتها المعنفة ال تخافي وال تخجلي مما تعرضت له بل تحدثي و الجميع يدعمك دع 

 االثار السلبية لظاهرة العنف في المؤسسات التعلمية.

 القضاء على االفكار النمطية القائمة على نوع الجنس والمعاير الثقافية واالبوية الذى تمس المرأة بوجه خاص.  

 المؤسسات التعليمية.وضع كاميرات في المؤسسات التعليمة للمساعدة في الحد من ظاهرة التنمر والتعنيف في  

 للوصول لجيل يتمتع بصحة نفسية سوية والتقليل من الظواهر السلبية في المجتمع الحل يبدا من المؤسسات التعليمية. 

رفع درجة الوعي المجتمعي في التعريف بأشكال العنف وأنواعه من خالل إعطاء محاضرات ودورات توعية وإرشاد  

 ر وليس بشكل موسمي محدود.بقطاع التعليم بشكل دوري مستم

 

 اللجنة االجتماعية: 

من االتفاقية على ان عمر الطفل منذ  1وحسب ما تنص عليها المادة  1990لسنة  260حسب اتفاقية حقوق الطفل رقم 

الوالدة وحتى عمر الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد وبما ان ليبيا من الدول المصدقة على هذه االتفاقية يجب االخذ بها 

 للطفولة. وظلم واجحافزواج القاصرات( لما فيه من تداعيات الفتاة من الزواج في السن المبكر ) وضمان حق

 10رقم وحسب قرار الذي يحدد ّسن الزواج في القانون الليبي الذي خضع إلى تعديالت أكثر من مرة فقد نص القانون: 

( سنة 14)تكتمل أهليّة الزواج ببلوغ سن العشرين( وأضاف آخر هذه التعديالت كانت تعديل )قانون رقم  1984لسنة 

ميالدية لوجود جها ِت معيّنة تعمل لفرض  18الصادر عن المؤتمر الوطني العام، وتم تعديل هذا القانون الي سن  2015

هذا القانون عليه نوصي بإيجاد قرار أو قانون يحمي المرأة التي تم زواجها المبكر بموافقة المحكمة والشئون االجتماعية مع 

 التشدد في االسباب المقدمة.

 توجيه القاصر لدورات توعية وتثقيف اسرة اجتماعية قبل الزواج لمدة ستة اشهر. 

لمناهضة العنف ضد المرأة للمشاركة في التعريف بأشكال العنف وأنواعه وكيف تكون  16توظيف الحملة العالمية حملة  

 ية.المرأة بسالم وتحفيزها للمساهمة بالعمل الجماعي ومساهمتها في التنمية المجتمع

توعية المرأة بكافة حقوقها وواجباتها القانونية وحقوقها الدينية ونشر الثقافة االجتماعية مع محاولة الوصول الى النساء  

 في جميع انحاء ليبيا.

 توفير مراكز للتأهيل االجتماعي والنفسي لطرفي العنف )القائم بالتعنيف والواقع عليها التعنيف(. 

انشاء صندوق لرعاية المعنفات من قبل العنف الجنسي مع ضخ االموال فيه مع توفير مراكز أمنة للمرأة المعنفة أثناء  

 إجراءات أخذ حقها القانوني.

على جهات االختصاص تأهيل وصيانة دار الحماية المؤقتة الحالية مع ضمان حق عودة دار الحماية للنساء التي نفذن  

ن وانتهت مدة الحكم ولم يستطعن العودة لبيوتهن لتوفير الرعاية االجتماعية والرعاية النفسية وغيرها من فيهن احكام السج

 االحتياجات.

( متعايشة معه وما تواجهه من نبذ Hivمن خالل دراسة حالة متزوجة من حاملي مرض نقص المناعة المكتسبة االيدز ) 

تي دور المجتمع المدني للتوعية واالرشاد بالقيام ورش عمل ومحاضرات حول المجتمع بعدم قبولها كإنسانة طبيعية هنا يأ

هذا المرض مع المطالبة من الجهات المختصة بإنشاء مراكز دعم نفسي لحاملي المرض والمساهمة في دمج هذه الشريحة 

ية لمواكبة التقدم في المعالجات في المجتمع الليبي كمواطن ليبي توفير العناية الطبية المستمرة التنسيق مع البرامج الدول

 الدوائي.

 تضمين المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان. 

 مكافحة الوصم و التمييز على حاملي مرض المناعة. 

 توفير مراكز تأهيل ومعالجة االدمان للقضاء علي التعاطي. 

 

 

 اللجنة القانونية:

 المطالبة بضرورة اصدار تشريع خاص يجرم العنف ضد المرأة. 

حضر التمييز ضد المرأة وإتاحة الفرص أمامها في المجاالت كافة واتخاذ التدابير الالزمة لعدم المساس بحقوقها  

 13م توقيعها يوم المكتسبة ودعمها حسب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اقرتها االمم المتحدة وت

 .2015أبريل 

التشريعات في ليبيا ليست ضد المرأة من حيث المبدأ و على الجهات المختصة متابعة ورصد االيادي الخفية التي تعبث  

 بالقانون لتحجيم حق المرأة واغتصاب حقوقها وتهمشيها.

 تها.م وتعديالته بما يحفظ حق المرأة وكرام 1984لسنة  10مراجعة قانون رقم  

 وضع نص تشريعي وقانون يحمي المرأة ويعوضها في حالة زواج الغش على ان يكون التعويض مناسب. 

المطالبة بوضع قرا ر من محكمة االستئناف العليا تحمي حق المرأة لحصولها على منحة ارباب االسر في حالة  

 االنفصال او عدم اهلية الزوج.
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الدولة في حصول ابناؤها بعد مماتها على مرتبها الضماني حتى في حالة تقاضيهم حماية حق المرأة العاملة في قطاع  

 مرتب ضماني من االب وذلك حقها على الدولة.

 %.50المطالبة بحق المرأة للوصول الى المراكز القيادية والسياسية ومواقع صنع القرار بنسبة  

لوغ الوالد وزواج البنات بطريق يضمن لها سكن يأويها و ايجاد حلول قانونية لألم الحاضنة بعد سقوط الحضانة بب 

 يحميها و اعتبار هذا حقها من المجتمع.

إليقاف العنف التشريعي البد من تكوين منظمات تقوم بإعداد مشروع وتقديمه لمجلس النواب و تقديم إحصائية وإيجاد  

 حلول وهذا ما نسعى إليه.

  

 

 توصيات عامة

التأكيد على وجود سيدات يعملن في المجال المهني لمعالجة التحديات والثغرات التي تواجهها المرأة في السجون  

 والمصارف واماكن العمل.

 محاربة التميز المؤسسي الحكومي بين المرأة والرجل في المراكز الوظيفية وإعطاء المرأة فرصة  

 يبية قيادية ومتمكنة.العمل في المواقع القيادية ألن المرأة الل

يجب من تكاثف جهود مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب تمكين المرأة والنساء عامة وخاصة النخبة لتحديد مشاكل  

 العنف ضد المرأة من الناحية التربوية و االجتماعية والقانونية واالقتصادية واالخذ باألسباب ومكافحتها وبالتالي عالجها.

ن الجنسين في مواجهة العنف والى احترام المرأة األم واألخت والزوجة ومعاملتها على أنها انسانة لها التعاون الفعال بي 

حق اختيار التعليم والعمل والزوج ذلك بتنمية الوعى بين الشباب وخلق جيل متميز من خالل غرس وتكريس قيم الوالء 

 واالنتماء االسري لديهم.

 عمل برامج تنموية اقتصادية لتمكين المرأة من اجل تحسين وضعها االقتصادي. 

 التحصن بالعلم واالرادة و عدم استسالم المرأة بالمطالبة بحقوقها. 

اعطى المرأة المتزوجة من أجنبي حقها كامل في تعليم أبنائها في المدارس العامة والرعاية الصحية كمواطنة ولها الحق  

 في ذلك.

 العمل على أن تكون التوعية من خالل العام بصفة مستمرة لمحاربة العنف بكل أنواعـه. 

 السعي بجدية على أن تكون حملة مناهضة العنف ضد المرأة والسعي لحملة مستدامة. 

 واخر ما وصى عليه رسول الكريم صل هللا عليه وسلم استوصوا بالنساء خير

 ورفقا بالقوارير

 الخالصة

 «المرأة يطرح مشكلة واسعة النطاق في ليبيا، سواء العنف العائلي، أو المرتبط بالنزاع العنف ضد»

 لذلك:

 نأمل المطالبة بضرورة أن يتضمن الدستور ...

حظًرا صريًحا لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وضد اإلنسانية جمعاء وإلزام السلطة التشريعية، بإصدار تشريع خاص »

 .يجّرم العنف ضد المرأة

 مراجع األنترنت -أ

 www.google.com من هو المعنف                     -

 www.google.com       أشكال العنف ضد المرأة  -

 www.google.com   أسباب العنف ضد المرأة      -

  www.google.com             المرأة ضد العنف      -

 الصفحة الرسمية لالتحاد النسائي الليبي طرابلس  -

 مراجع أخرى -ب

 .2018سنة اليوم لمواجهة العنف ضد المرأة ل16تقارير اللجة التربوية التابعة لالتحاد النسائي طرابلس عن حملة  -

 .2018اليوم لمواجهة العنف ضد المرأة لسنة 16تقارير اللجنة القانونية التابعة لالتحاد النسائي طرابلس عن حملة  -

 .2018اليوم لمواجهة العنف ضد المرأة لسنة 16تقارير اللجنة االجتماعية التابعة لالتحاد النسائي طرابلس عن حملة  -

 .2018تقارير فتيات االتحاد لسنة  -
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 .2019اليوم لمواجهة العنف ضد المرأة لسنة 16قارير اللجة التربوية التابعة لالتحاد النسائي طرابلس عن حملة ت -

 .2019اليوم لمواجهة العنف ضد المرأة لسنة 16تقارير اللجنة القانونية التابعة لالتحاد النسائي طرابلس عن حملة  -

 .2019اليوم لمواجهة العنف ضد المرأة لسنة 16ي طرابلس عن حملة تقارير اللجنة االجتماعية التابعة لالتحاد النسائ -

 .2019تقارير فتيات االتحاد لسنة  -

لمواجهة العنف ضد المرأة التابعة لالتحاد النسائي الليبي طرابلس لسنة 16تقرير لجنة المشرفة على احتفالية حملة  -

2020. 
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