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Abstract 

 Since the end of the Second World War, the issue of women and development has taken an 

important place. Despite the fact that nearly half a century has passed since the concept of 

development has been put forward, there is still a great deal of ambiguity and ambiguities 

surrounding the concept of women and development....  

 In order to understand this ambiguity, the research was based on the field aspect, which was 

clarified by selecting a research society from the employees of the University of Babylon and 

distributing questionnaire forms (125), using the social survey method in addition to data collection 

tools and tools. The research found a number of results, including that the empowerment of women 

and their ability to participate in development requires a great effort for development because of the 

change in society's view of the mirror despite the development of the community movement and the 

development of cognitive science and social mentality. Iraqi society has a clear influence in 

determining the type of contribution it makes to social development  

 الملخص 
وعلــى الــرغم مــرور مــا يقــارب مــن نصــف قــرن ، احتلــت قضــية المــرأة والتنميــة مكانــه هامــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 

 ىإلـفانه ال يزال هناك قدر كبيـر مـن الغمـوض وااللتبـاس يكتنـف مفهـوم المـرأة والتنميـة يرجـع فـي األسـاس ، على طرح مفهوم التنمية
 .عدم وضوح مفاهيم المرأة والتنمية االقتصادية واالجتماعية

ومــن اجــل فهــم ذلــك الغمــوض فقــد اعتمــد البحــث علــى الجانــب الميــداني فــي توضــحه مــن خــالل اختيــار مجتمــع بحــث مــن  
ي باإلضــافة اســتخدم مــن خاللهــا مـنهج المســح االجتمــاع، ( مبحوثـة125)موظفـات جامعــة بابــل وتوزيـع اســتمارات اســتبيانية وعــددها 

تمكـين المـرأة ورفـع قـدرتها علـى المشـاركة فـي  أن، وقد توصل البحث إلى جملة مـن النتـائج ومنهـا .إلى وسائل وأدوات جمع البيانات
تغيـر نظـرة المجتمـع للمـرآة علـى الـرغم مـن تطـور الحركـة المجتمعيـة  وذلك بسـبب عـدمالتنمية يتطلب جهدا كبيرا من اجل التنمية 

كما أن للظروف االجتماعية التـي مـر بهـا المجتمـع العراقـي تـاثير واضـح فـي تحديـد ، لمعرفية والعقلية االجتماعيةوتطور العلوم ا
 .نوع المساهمة التي تؤديها في مجال التنمية االجتماعية

 المقدمة
نهــا فــأن مفهــوم التنميــة والســيما المتخلفــة م، اإلنســانيةوالســعي الحثيــث لتحقيقهــا فــي واقــع المجتمعــات ، نظــرًا ألهميــة التنميــة 

كمـا أصـبح هـذا المصـطلح مـثقاًل بـالكثير مـن المعـاني ، على مختلف األصعدة واألعمالأصبح عنوانًا للكثير من السياسات والخطط 
الــذي  اإلنتــاجحــٍد بعيــد بالعمــل علــى زيــادة  إلــىويــرتبط ، وأن كــان يقتصــر فــي غالــب األحيــان علــى الجانــب االقتصــادي، والتعميمــات

معها حضارات األمم تقاس بمستوى دخل الفرد بعيدًا عـن تنميـة خصائصـه ومزايـاه  أصبحتزيادة االستهالك لدرجة  إلىدوره يؤدي ب
سهاماته عداده، اإلنسانية وا  ناهيـك عـن أن هـذه النظـرة  .وتحقيـق األهـداف التـي خلـق مـن أجلهـا، ألداء الـدور المنـوط بـه فـي الحيـاة وا 

ت وسـيطر ، نتيجـة الهيمنـة الغربيـة، علـى تفكيـرهم توسـيطر ، فـي عقـول معظـم شـعوب العـالم النـامي قرتالمادية لعملية التنمية قد اسـت
ومــن هنــا فــان تنــاول ظــاهرة التنميــة ال يــتم بمعــزل عــن مشــاركة المــرأة فيهــا باعتبارهــا العنصــر المكمــل لهــا إال أن المــرأة فــي  .ثقافتهــا

حاولت ومازالت أن تقيـد حركـة المـرأة داخـل المجتمـع العراقـي وان تبقيهـا بمعـزل الوقت ذاته محكومة بعدد من القيود والتحديات التي 
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عن تطوير ذاتها ومجتمعها وهنا فان كفاح المرأة يجب أن ينصب بالدرجـة األول فـي خلـق مجـال لهـا داخـل المجتمـع أواًل مـن خـالل 
 .االعتراف بها وبقدراتها ومهاراتها

صور باهتمام ورعاية خاصة بما يضمن لها تعزيز دورها التنموي في عملية البناء لقد حظيت المرأة العراقية وعلى مر الع
فمنذ صدور أول تشريع عرفته اإلنسانية في بالد الرافدين  .االجتماعي واالقتصادي للبالد وبما يصون كرامتها ويحافظ على حقوقها

ي اهتمت بالمرأة ووفرت لها الحصانة القانونية من خالل وفي عصر حمورابي شهدت معلقته المشهورة أولى القوانين والتشريعات الت
نفسها التي  اإلنسانيةالمبادئ والقيم  أكدتالتي  اإلسالميةالشخصية القانونية للمرأة العراقية تلتها الشريعة  أعدتالنصوص التي 

والواجبات ووفرت لها حق المشاركة مساواتها مع الرجل في جميع الحقوق  وأقرتفي الحياة العامة  متميزاً  أكسبت المرأة دوراً 
الحق في التعليم  وأعطتها البيعة من النساء استقالالً  يأخذ إناهلل عز وجل رسوله الكريم محمد )ص(  أمرالسياسية المستقلة عندما 

 معانيه.  بأوسعوحق التملك 
التحديات التي  أعظمالمرأة العراقية  وبالنظر للظروف االستثنائية التي يمر بها العراق فقد واجهت، في الوقت الحاضر أما

على تقدمها وعلى شخصيتها تمثلت تلك التحديات في ثالث حروب فرضها النظام السابق وما رافقها من حصار اقتصادي  أثرت
ل تراجع دورها التنموي بشكو من مصاعب الحياة  األكبرالعراقية عامة والمرأة خاصة حيث تحملت بسببه العبء  األسرةقوى  أنهك
، كافة عبر تاريخها الطويل األصعدةانحسار مساهمتها في الحياة العامة وتقويض ما حققته من انجازات وتقديم على  إلى أدىكبير 
وتفرغها للعمل المنزلي من اجل النهوض الى حد ما تخيلها عن الحياة العملية  لىع الظروف السلبية التي واجهتها أجبرتهاكما 
  .التي تزايد ثقلها يوما بعد يومالحياة اليومية  بأعباء

شهد العـراق انفتاحـا لـم يشـهده مـن قبـل فـدخلت ، للعراق األمريكيةودخول القوات  9/4/2003وبعد التغيير الذي حصل في  
 هـموأولالمصـطلحات التـي حملتهـا تلـك القـوات للعـراقيين  أولـىوكانت الديمقراطية  أنواعهااالتصال بمختلف  وأجهزةالقنوات الفضائية 

يجـاد المـرأةحقـوق  تاحـةالسـبل الكفيلـة باالرتقــاء بـدورها فـي المجتمـع العراقـي  وا  البرلمــان  وأولهـاالفرصــة لهـا لـدخول المجـاالت كافـة  وا 
ذلك االنفتـاح لـم يقلـل  أن إال .ساعدها في ذلك كما قلنا االنفتاح الكبير أبوابها أوسعوبالتالي دخولها لمجاالت التنمية من ، والحكومة
في مجـاالت  المرأة إسهامفي المجتمع العراقي والتي قد تقلل من  األفرادالعادات والتقاليد والقيم االجتماعية التي تحكم  تأثيردة من ش
  .التي يرتضيها المجتمع إالالتنمية 

  أهمية البحث
قارير التنمية البشرية المحلية تأتي أهمية هذه الدراسة من أمرين كليهما أهم من األخر في بناء المجتمع وقد ركزت عليهما ت 

فبناء المجتمع المعرفي واقتصادياته التي تسعى خطط التنمية له لن يتحقق إال بوعي المـرأة ، وهما المرأة والمعرفة، واإلقليمية والدولية
هــذا مــن الجانــب  .وطنيــةالعراقيــة بــدورها فــي التنميــة ومعرفتهــا للتحيــات التــي تواجههــا فــي ذلــك بوصــفها بــؤرة اهتمــام بــرامج التنميــة ال

ا األهمية الملموسة للدراسة فتأتي من الجانب التطبيقـي منهـا والـذي اسـتطلع بـه رأي المـرأة الفعلـي فـي دورهـا التنمـوي مـن أم، النظري
  خالل مجموعة من الموظفات بوصفهن جزءًا من القوى العاملة الفاعلة.

 أهداف البحث
 يق مجموعة من األهداف نذكر منها:دراستنا الحالية تسعى لتحق فانومن هنا  
 التعرف على دور المرأة في التنمية. -1
 التعرف إلى مدى قناعة المرأة العراقية بأهمية دورها التنموي. -2
 التعرف إلى الصعوبات والمعوقات التي يراها مجتمع الدراسة إنها تحد من مشاركتهن في التنمية. -3
 أصحاب القرار في تذليل العقبات أمام مساهمة المرأة في التنمية. تقديم بعض المقترحات والتوصيات التي قد تساعد -4
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 مصطلحات البحث
 أوال: المرأة

تعرف المرأة لغويا بأنها العشق الثاني من اإلنسان المعمر لهذه األرض ولفظه للمرأة في اللغة العربية مشتقة من فعل 
 .1والمرأة هي مؤنث اإلنسان )مرا( وتعني كمال اإلنسانية ومن هنا كان المرء هو اإلنسان

ولها حقوق وواجبات متساوية ، ويمكن تعريف المرأة: هي كيان إنساني مستقل تتمتع بالقيمة اإلنسانية كاملة أسوة بالرجل
 .2للرجل في جميع مجاالت الحياة

األخر وهي هي عماد المجتمع وهي نصف الحاضر وكل المستقبل فهي نصفه والمسؤولة عن النصف كما تعرف المرأة: 
 .3التي تبني الجيل القادم

 ثالثا: التنمية
مخططة وموجهه ألحداث التغيير فـي اتجـاه بنـاء الدولـة او تطـوير هـذا البنـاء هـذا التغيـر الـذي ال ينتظـر  عمليةهي  :التنمية

ون المسـتقرة فـي عمليـات أن يتم دون وجود خطة تضـعها وترهـا السـلطة العامـة فـي بلـد مـا مسـتعينة فـي ذلـك بالمبـادئ الرئيسـية والفنـ
 .4التنمية

وتعرف التنمية على أنها الجهود المنظمـة التـي تبـذل وفـق تخطـيط مرسـوم للتنسـيق بـين اإلمكانيـات البشـرية والماديـة المتاحـة 
 .5في وسط اجتماعي معين

ل وبمـا يتفـق مـع تغير اجتماعي مخطط يقوم بها اإلنسـان لالنتقـال بـالمجتمع مـن وضـع إلـى وضـع أفضـ عمليةهي  :فالتنمية
مكانياته االقتصادية واالجتماعية والفكرية  .6احتياجات وا 

 اإلطار النظري 
 أواًل: دور المرأة في عملية التنمية

تعّد النظرة إلى التنمية متكاملة في الوعي ومنعكسة علـى الممارسـة فـي ظـل معرفـة عناصـر هـذه التنميـة التـي تشـكل محـور  
وفـي التنميــة مجـاالت تختلـف مــن حيـث المفــاهيم أو ، األمـل االجتمــاعي مـن حيـث الوصــول للهـدفالـدفع والنهـوض بالتنميــة ومحـور 

 التسميات لكنها في النهاية تصب في تحقيق هدف واحد هو إسعاد اإلنسان وهي على النحو اآلتي:
الماديـة المتاحـة للمجتمـع محـاواًل  ثـم يسـعى إلـى حصـر المـوارد، يهتم بتحديد األهـداف الماديـة للتنميـة، المجال االقتصادي للتنمية -أ

ــًا كــان مــداها الزمنــي أن يضــع قائمــة باألولويــات محــددًا ذلــك ببــدائل مختلفــة  فــي النهايــة فــي ضــوء خطــة واضــحة المالمــح أي
 للوصول إلى الهدف نفسه.

ويتمثـل ذلـك ، سـية والحضـاريةيسـعى إلـى االهتمـام بالعنصـر البشـري بمكوناتـه المتعـددة القيميـة والنف، المجال االجتماعي للتنميـة -ب
كســابه الخبــرة، االهتمــام فضــاًل عــن تحديــد المســتهدف مــن القــيم ، بإعــداد الفــرد بوصــفه كائنــًا بشــريًا مــن حيــث تعليمــه وتدريبــه وا 

ال ، حتــى يكــون عنصــرًا معّضــدًا ومشــجعًا لبــرامج التنميــة، المجتمعيــة الجديــدة ســعيًا وراء تلقينهــا لــذلك الفــرد المفتــرض إعــداده
 عارضًا ومثبطًا لها.م

، يهــتم بتحديــد دور الجهــاز السياســي فــي عمليــة تنبــع أصــاًل مــن فهــم واقعــي إلمكانــات المجتمــع االقتصــادية، المجــال السياســي -جـــ
األمـر ، فضاًل عما يتوقع أن يـنجم عـن تلـك القـرارات مـن رد فعـل سياسـي لـدى أبنـاء المجتمـع، وتحليل عميق لبنائه االجتماعي

 .(7)ى استقراره أو عدم استقرارهالذي يؤدي إل
                                                           

اد، كلية د. زينب محمد صالح العزاوي، العوامل االجتماعية والثقافية وأثرها في تكوين شخصية المرأة العراقية، رسالة ماجستير منشورة جامعة بغد - 1
 .60، ص2007اآلداب، 

 .72، ص2006، األردن، ، دار المشرق الثقافي1عدنان أبو مصلح، معجم علم االجتماع، ط - 2
 .263، ص2007، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1د. سعد طه عالم، التنمية والمجتمع، طـ - 3
 .9، ص1981د. ناصف عبد الخالق، دور المرأة الكويتية في إدارة التنمية، مجلة العلوم االجتماعية، العدد الرابع، السنة التاسعة،  - 4
 .22، ص1978، معهد اإلنماء العربي، لبنان، 1لتنمية االجتماعية وتحديات تطبيقها على الريف اللبناني، طد. مهى سهيل المقدم، مقومات ا - 5
 .14، ص2001د. مولود زايد الطيب، التنشئة السياسية دورها في تنمية المجتمع، المؤسسة العربية للنشر عمان،  - 6
 .5 -4، ص1979هرة، ( محمود الكردي. اجتماعيات التنمية، دار المعارف، القا7)
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ومــن هنــا فقــد كتــب الكثيــر عــن دور المــرأة فــي التنميــة فــي بلــدان العــالم الثالــث وعــن ضــرورة إدمــاج المــرأة بشــكل أفضــل فــي 
عمليــة اإلنتــاج االقتصــادي ففــي الوقــت الــذي ال ينــاقق فيــه علــى اإلطــالق مبــدأ دور الرجــل كطاقــة بشــرية يجــب تنميتهــا وتطويرهــا 

امها بكفــاءة فــي عمليــة اإلنتــاج فــان مســاهمة المــرأة فــي اإلنتــاج تبــدو معقــدة لكونهــا هــي التــي تنجــب كمــا هــي التــي تتحمــل واســتخد
 المسؤولية الكبرى في عملية الرعاية والعناية باألطفال.

فكونهـا قـادرة ، هتمام بهاوقد تزايدت الدعوات إلى االهتمام بالمرأة كونها ركنا أساسيًا من أركان التنمية من خالل تنميتها واال 
دارتهـا بالشـكل الـذي يضـعها فـي الموقـع الفاعـل فـي تنميـة المجتمـع يجعلهـا قـادرة علـى أن تكـون نفسـها ، على الحفـاظ علـى أسـرتها وا 

 .1ركنًا أساسيًا في هذه التنمية 
ت المـــرأة دفعـــًا إلـــى عشـــوائيًا بـــل خضـــعت إلـــى عوامـــل عديـــدة ومتداخلـــة بـــل دفعـــ تظهـــرإن ظـــاهرة خـــروج المـــرأة للعمـــل لـــم  

المســاهمة فــي تنميــة مجتمعهــا. وقــد بينــت الدراســات إن نجــاح بــرامج التنميــة واســتدامتها مرهــون بمشــاركة العنصــر البشــري وحســن 
إعــداده وطبيعــة تأهيلــه. وللمــرأة فــي حركــة التنميــة وفــي مواجهــة مــا يحــيط بهــا مــن مشــكالت دور ال يقــل عــن دور الرجــل باعتبارهــا 

 وباعتبارها أيضًا موضوعًا للتغيير ومحدثًا له.، ومهمًا وقوة من قوى اإلنتاج عنصرًا فعاالً 
 ثانيًا: التحديات التي تواجه المرأة

إن التحديات التي تواجه المرأة مختلفة ومتنوعة ومعقدة وهي تختلف من مرحلة إلـى أخـرى ومـن زمـان ومكـان إلـى أخـر فـي  
 بعض منها والتي نرى بأنها جديرة باهتمام الباحثين في مجال التنمية: المجتمع العراقي. لذا سنحاول أن نستعرض ال

 األمية وانخفاض المستوى التعليمي والثقافي -1
ُيعــّد التعلــيم مـــن مؤشــرات درجـــة تطــور البلـــد وتقدمــه ومــدى قدرتـــه علــى اســـتيعاب التكنولوجيــا العصـــرية وحجــم اإلمكانيـــات  

ومـن ثـم نمـو المسـتوى التعليمـي ، لنهـوض بأعبـاء التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة الشـاملةل األسـاسالتـي تعـد ، الذهنية الموجـودة فيـه
. فالتنميـة االجتماعيـة تهـدف إلـى (2)وهو ظاهرة حضارية يمكن ان تُفرز آثارًا اقتصـادية واجتماعيـة إيجابيـة، المترافق مع نمو السكان

 .(3)على إعداد المواطن الصالح القادر على دفع عجلة اإلنتاجوتعمل ، إحداث تغييرات في الناس وتغيير داخل عقول البشر
 العادات والقيم والمعتقدات االجتماعية -2

ُعـــرف المجتمـــع العراقـــي بنظامـــه االجتمـــاعي القرابـــي وهـــذا النظـــام كـــان يمثـــل ركيـــزة أســـاس فـــي الحيـــاة االجتماعيـــة وســـيرها 
 .وتقدمها

مارس دورًا سلبيًا على تنمية المجتمع بوساطة توارث مجموعـة مـن السـلوكيات هيجن أن العادات والتقاليد االجتماعية ت ويؤكد
  :(4)من خالل

 انتقال السلوك من جيل إلى آخر بشكل جامد إجمااًل. -1
 تحكم العادة والتقيد بالسلوك ال القانون. -2
 وجود نظام اجتماعي تحكمه مرتبية جامدة. -3
 ًا أكثر مما تتحدد من خالل الكفاءة.تحديد المكانة االجتماعية للفرد والدي -4
تنشـأ ، مع بنى اجتماعيـة ذات نمـٍط تسـلطي، إن هناك مقاومة للتغير ورضوخ لسيطرة البيئة، إنتاجية منخفضة جدًا وأهم من ذلك -5

غيــر مــن يعرقــل عمليــة الت، ممــا يكــّون نظامــًا مــن العالقــات يتصــف بالســيطرة والرضــوخ واالمتثــال، معهــا شخصــية ذات بنيــة ســلطوية
وهــذا الوضــع يعــارض الهــدف مــن عمليــة التحــديث والتنميــة للنهــوض بحيــاة المجتمــع ، خــالل ســد الســبيل أمــام ظهــور قــوى الــرفض

إلى حالٍة أكثر ديناميكية ومرونة تسـتطيع التفاعـل واالسـتيعاب لكـل مـا هـو جديـد ، واالنتقال بها من حالتها الجامدة بتقاليدها وعاداتها
 عي.ونافع للكل االجتما

                                                           
 .55، ص2010لزراعة، جامعة حلب، حلب، سجا طه الزعبي. دور المرأة في االقتصاد المنزلي في محافظة درعا، رسالة ماجستير غير منشورة كلية ا (1)
 . 189، ص2000، 1، العدد16( عبد الكريم حسين. المنعكسات االجتماعية للتنمية في القطر السوري، مجلة جامعة دمشق، المجلد 2)
 . 15، ص1981( مسعد الفاروق حمودة. التنمية االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 3)
 . 134، ص1988، منشورات الجامعة األردنية، 1دراسة تطبيقية في الريف األردني، ط –( احمد الربايعة. مقومات التنمية ومعوقاتها 4)
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ومــا يجعــل القــيم االجتماعيــة التقليديــة معيقــًة للتنميــة االجتماعيــة وغيرهــا هــو تكــريس الممارســات والســلوكيات االجتماعيــة بمرجعيــة  
 تقليدية جامدة كما يشير إلى ذلك اندرو وبستر في تحديده لخصائص المجتمع التقليدي وعلى النحو اآلتي:

 ناس يتجهون إلى الماضي ويفتقرون إلى القدرة الثقافية على التوافق مع الظروف الجديدة.سيادة قيمة التقليدية نفسها أي أن ال -أ
نسق القرابة هو اإلطار المرجعي الحاسم لكل الممارسات االجتماعية لكونه الوسيلة األولى التي من خاللها تنظم كـل العالقـات  -ب

أي انــه انعكــاس لمكانــة ، ومــن ثــم فــي المجتمــع يــورث ويكتســب، قرابــةفموقــع اإلنســان فــي نســق ال، االقتصــادية والسياســية والقانونيــة
فالمكانــة إذن ال تكتســب ولكنهــا ، ويتغيــر موقــع اإلنســان فقــط حينمــا يصــعد فــي ســلم التــدرج األســري، األســرة او القبيلــة التــي يولــد فيهــا

 تتحقق أو تأتي عن طريق النسب او عالقات القرابة.
وما سيحدث ال محالة وان كل شيء هو من ، ل عاطفي وخرافي وقدري في النظر لما حولهمألعضاء المجتمع التقليدي مدخ -ج

 .(1)عزم األمور
 التمييز النوعي بين الرجل والمرأة -3

علــى الــرغم مــن إعــالن الدســاتير العراقيــة علــى اخــتالف مراحــل تطــور الحيــاة االجتماعيــة والسياســية فــي العــراق المســاواة بــين 
انه مازال هناك تمايزًا بين الرجل والمرأة ويأتي هذا التمايز من الحكم القبلي النابع من عدم القناعـة بتـوفر القـدرات  إال، الرجل والمرأة

 والمهارات الالزمة الحتالل المناصب اإلدارية أو السياسية.
أن تفضيل  إذ، موس منذ مجيئهاة في التنمية ا يعود إلى وضع المرأة التقليدي فالتمييز ضد المرأة ملأالمر  إسهامإن محدودية  

ولقـد  (2)ريفـي(.، إنجاب الذكور على اإلناث احد المسائل التي مازالت قائمة في المجتمع العربـي بغـض النظـر عـن نوعيتـه )حضـري
لقطـاع ة فـي اأة في العراق كما في سائر البلدان النامية نوعًا من التمييز الجنسي على مدى قرون مما جعل اشتراك المر أواجهت المر 

والسبب الرئيسي يعود ، كما بقي استحقاقها للمساواة بموجب القانون موضع اخذ ورد. واألسباب بطبيعة الحال معقدة، العملي محدوداً 
 (3)مع الرجل. ة في مشاريع اإلنماء كشريك متساوٍ أإلى تزايد المطالبة بدعم دور المر 

 المعوقات السياسية واإلدارية -4
صل بمدى قدرة النظام السياسي في تفعيـل سياسـات التنميـة معتمـدًا علـى الفلسـفة التنمويـة واالجتماعيـة وهي المعوقات التي تت

 في المجتمع. وهنا يمكن توضيح البعض من تلك المعوقات:
 .التداخل بين مركزية السلطة السياسية ومركزية اتخاذ القرار وال مركزيتهما - أ
 ي عملية التخطيط للتنمية.ضعف أو غياب المشاركة السياسية )الشعبية( ف - ب
 ه.تعددية األحزاب وسيطرتها على مقدرات الدولة والمجتمع ونظم - ت
 وتين السياسي واإلداري الذي يقيد عملية التنمية.ر وجود البيروقراطية وال - ث
 انتشار الفساد المالي اإلداري على صعيد مؤسسات الدولة المختلفة.  - ج
 مية.ضعف دعم القطاع الخاص في تمويل مشاريع التن - ح

 اإلطار الميداني
 ثالثًا: المنهجية واإلجراءات

 أهداف البحث فقد تم القيام بتحديد الجوانب اآلتية: تحقيقمن اجل  
 منهج البحث وأداتها -1

فــي ضــوء األهــداف المحــددة لهــذا البحــث الــذي يعــد مــن الدراســات الوصــفية التحليليــة ال تــم اعتمــاد مــنهج المســح االجتمــاعي  
مجتمـــع البحـــث واختيـــار عينـــة مناســـبة يمكـــن أن تمثـــل ذلـــك المجتمـــع بدرجـــة مـــا وقـــد اعتمـــد الباحـــث لغـــرض  يـــدتحدالـــذي يســـتدعي 

                                                           
 . 116، ص1989اع التنمية، ترجمة عبد الهادي محمد والي وعبد الحليم الزيات، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ( اندرو وبستر. مدخل إلى علم اجتم1)
 .61، ص1975، مصر، 2تغريد شرارة.مكانة المرأة وعالقتها بالخصوبة وتنظيم األسرة، بحث منشور في المجلة االجتماعية القومية، العدد  (2)
 .43، ص1989، بيروت، 120ر. الحقوق االجتماعية للمرأة العربية، بحث منشور في مجلة المستقبل العربي، العدد د. باقر سلمان النجا (3)
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استحصال البيانـات والمعلومـات مـن مجتمـع البحـث علـى االسـتمارة االسـتبيانية والتـي تضـمنت بعـض األسـئلة ذات العالقـة بموضـوع 
 ة البسيطة كوسائل ألستحصال المعلومات إثناء العمل الميداني.هذا باإلضافة إلى اعتماد آلية المقابلة والمالحظ، البحث

 مجتمع البحث وعينته  -2
ونظـرًا لتجـانس مجتمـع الدراسـة فقـد ، (836ال إذ بلـغ عـددهم )الموظفات العامالت في جامعـة بابـليتشكل مجتمع البحث من  

وكمــا هــو ، ( مبحوثــة125ي بلــغ مجمــوع العينــة )ال وبالتــال%( مــن مجتمــع الدراســة الكلــي15ثــل )تــم ســحب عينــة عشــوائية طبقيــة تم
 (.1موضح في الجدول رقم )

 يوضح البيانات األساسية للمبحوثات/ ( 1جدول رقم )
 % العدد الخصائص % العدد الخصائص % العدد الخصائص

 العمر

21-29 43 34.4 
 

السكن 
 الحالي

م. 
 محافظة

109 87.2 
الحالة 
 االجتماعية

 19.2 24 عزباء

 67.2 84 متزوجة 4.8 6 م. قضاء 28 35 30-38
 8 10 مطلقة 5.6 7 م. ناحية 24 30 39-47
 5.6 7 أرملة 2.4 3 قرية 13.6 17 48-56

العنوان 
 الوظيفي

 28.8 36 باحث

المستوى 
 الدراسي

 1.6 2 متوسطة
عدد أفراد 
 األسرة

1-2 42 33.6 
3-4 51 40.8 

 13.6 17 إعدادية 13.6 17 مدير فني
5- 

 فأكثر
32 25.6 

رئيس 
 مالحظين

 25.6 32 دبلوم 11.2 14

 الدخل

يزيد عن 
 الحاجة

5 4 

يسد  42.4 53 بكلوريوس 16.8 21 مدير
 الحاجة

116 92.8 
 8 10 ماجستير 12.8 16 قانوني
 3.2 4 ال يكفي 8.8 11 دكتوراه 16.8 21 تدريسية

 حدود البحث ومجاالتها -3
التربيـة ، اآلداب، الهندسـة، ( كليـات وهـي: )الطـب5والتي تضمنت )، ل بحث مجاالٍت ثالث. وقد تحدد بحثنا بجامعة بابللك 
 باإلضافة إلى رئاسة جامعة بابل(. ، التربية للعلوم اإلنسانية، األساسية
فقـد ، ما عن المجال الزمانيأ، 2014–2013خالل العام الدراسي ، وقد شمل البحث موظفات جامعة بابل بمختلف الكليات 

 .1/10/2014إلى  1/9/2014استغرقت الدراسة الميدانية فترة امتدت من 
 الوسائل اإلحصائية -4

 والمتوسط الحسابي.، النسب المئوية، استخدم الباحثان عددًا من الوسائل اإلحصائية المالئمة لتحقيق أهداف البحث وهي 
 رابعًا: نتائج البحث

 لمدروسةتوصيف الظاهرة ا -1
 األسباب الدافعة لعمل المرأة -2

 ( يوضح السبب الذي يدفع المرأة إلى العمل2جدول )
 النسبة العدد نوع اإلجابة
 %27 34 رغبة شخصية
 %29 36 حاجة مادية

 %7 9 الهروب من المنزل
 %37 46 تحقيق الذات
 %100 125 المجموع
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بينمـا جـاء سـبب ، %(37لعمـل تمثـل فـي تحقيـق الـذات وذلـك بنسـبة)( أن أول سـبب يـدفع المـرأة إلـى ا2يوضـح الجـدول رقـم )
%( بينمـا 27فـي حـين جـاءت الرغبـة الشخصـية بالمرتبـة الثالثـة وذلـك بنسـبة )، %(29الحاجة المادية بالمرتبـة الثانيـة وذلـك بنسـبة )

 %( من مجتمع الدراسة.7جاء الهروب من ملل المنزل بالمرتبة الرابعة وذلك بنسبة )
 شاركة المرأة في تنمية المجتمعضرورة م -2

 ( يوضح هل تعتقد المرأة مشاركتها في التنمية ضرورية لتنمية المجتمع3جدول )
 النسبة العدد نوع اإلجابة
 %85 106 اعتقد ذلك
 %15 19 ال اعتقد ذلك
 100 125 المجموع

فـي ، ي التنميـة ضـرورية لتنميـة المجتمـع%( من المبحوثات يعتقدن بان مشـاركة المـرأة فـ85( أن )3يتضح من الجدول رقم )
%( من المبحوثات ال يعتقدن ذلك. وهذا نـابع ثقتهـا بنفسـها وقـدرتها علـى تحـدي الصـعوبات التـي تواجههـا فهـي األم 15حين كانت )

فـي تنميـة والزوجة واألخت والزميلة والصديقة وبالتالي فهـي ال تمثـل نصـف المجتمـع بـل المجتمـع كلـه وهنـا تكمـن ضـرورة مشـاركتها 
 المجتمع.

 صعوبات مشاركة المرأة في التنمية -3
 ( يوضح أكثر الصعوبات التي تواجه المرأة في مشاركتها في التنمية 4جدول )
 النسبة العدد نوع اإلجابة
 %8 10 األجور

 %26 32 التشجيع من قبل اآلخرين
 %16 20 الضمان االجتماعي واالقتصادي

 %30 38 نظرة المجتمع
 %12 15 األدوارتعدد 

 %8 10 الشعور بعدم الثقة
 100 125 المجموع

فـي ، %( من المبحوثات اجبن بان األجور تأتي كأحد الصعوبات التـي تواجـه المـرأة8( بان نسبة )4يتضح من الجدول رقم )
بينمـا ، التنميـة االجتماعيـة%( أجابوا بأن التشجيع مـن قبـل اآلخـرين أكثـر الصـعوبات التـي تواجـه المـرأة فـي مشـاركتها فـي 26حين )
%( مــن المبحــوثين نظــرة المجتمــع أكثــر 30فــي حــين أشــار )، %( مــن المبحــوثين فــي الضــمان االجتمــاعي واالقتصــادي16أشــار )

%( مـن المبحـوثين بـان تعـدد األدوار هـو أكثـر 12فـي حـين أشـار )، الصعوبات التي تواجه المرأة فـي مشـاركتها بالتنميـة االجتماعيـة
%( مــن المبحــوثين أن الشــعور بعــدم الثقــة يعتبــر أكثــر الصــعوبات التــي تواجــه المــرأة فــي مشــاركتها فــي 8بينمــا أشــار) ،الصــعوبات

 التنمية االجتماعية.
 استطاعة المرأة تحمل األعباء: -4

 ( يوضح استطاعة المرأة تحمل أعباء المسؤوليات األخرى إضافة لمسؤوليتها في البيت5جدول )
 النسبة العدد نوع اإلجابة

 %66.4 83 نعم
 %33.6 42 كال

 %100 125 المجموع
، %( من المبحوثات يعتقدن بأنهن يستطعن تحمل أعباء المسؤوليات األخرى66.4( أعاله أن )5يتضح من الجدول رقم )

لمرأة تجعلها %( من المبحوثات يرين عكس ذلك. وكما اشرنا سابقًا أن القدرات والمهارات التي تمتلكها ا33.6في حين أن )
رادتها في إثبات وجودها. ، تستطيع تحمل أعباء المسؤوليات الملقاة على عاتقها  إضافة إلى تصميمها وا 
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 تعدد األدوار يضعف قدرة المرأة في التنمية -5
 ( يوضح تعدد أدوار المرأة يضعف قدراتها في المشاركة في التنمية 6جدول )

 النسبة العدد نوع اإلجابة
 %45 56 نعم
 %55 69 ال

 %100 125 المجموع
%( من المبحوثات ال يعتقدن أن تعدد أدوار المرأة يضعف من قدراتها في 55( أعاله أن )6يتضح من الجدول رقم )
%( منهن عكس ذلك. أن تعدد ادوار المرأة ال يعني الضعف بل يعني القوة 45في حين أشارت )، المشاركة في التنمية االجتماعية

لتي تتمتع بها المرأة في إثبات مدى كفاءتها فكثير من األمهات يمارسن أعمااًل أخرى إضافة إلى عملهن األساسي وهو واإلرادة ا
 تربية األبناء ورعاية زوجها. 

 التفاضل يؤثر في قدرة المرأة في التنمية -6
 مساهمة في التنمية إناث( وتاثيره في مدى قدرة المرأة في ال –( يوضح التفاضل االجتماعي )ذكور 7جدول )

 النسبة العدد نوع اإلجابة
 %60 75 نعم
 %40 50 ال

 %100 125 المجموع
%( من المبحوثات يعتقدن بان التفاضل االجتماعي يؤثر في مدى قدرة المرأة في 60( أن )7يتضح من الجدول رقم ) 

 %( منهن عكس ذلك.40في حين أشارت )، المساهمة في التنمية
 ة بين الرجل والمرأةتقليل الفجو  -7

 ( يوضح مساهمة المرأة في التنمية تتقليل الفجوة بينها وبين الرجل8جدول )
 النسبة العدد نوع اإلجابة

 %70 88 نعم
 %30 69 ال

 %100 125 المجموع
الفجوة  %( من المبحوثات يعتقدن بان مشاركة المرأة في التنمية ساهمت بتقليل70( أعاله أن)8يتضح من الجدول رقم ) 

%( ال يعتقدن ذلك. المرأة نصف المجتمع أن لم تكن كله كما سبق وان اشرنا إلى ذلك فخروج 30في حين أن )، بينها وبين الرجل
المرأة إلى العمل إلى جانب الرجل جعل الرجل يشعر بمدى أهمية وجودها ومدى تأثيرها في إحداث تغييرات نوعية في األعمال 

 ا ساعد في تقليل الفجوة بينهما بشكل كبير.التي توكل إليها وهذا م
 قدرة كل من الرجل والمرأة في تنمية المجتمع -8

 ( يوضح قدرة كل من الرجل والمرأة في تنمية المجتمع9جدول )
 النسبة العدد نوع اإلجابة

 %39 49 نعم
 %61 76 ال

 %100 125 المجموع
ثات ال يعتقدن بان الرجل أكثر قدرة من المرأة في المساهمة %( من المبحو 61أعاله أن ) (9يتضح من الجدول رقم )

 %( منهن يعتقدن ذلك.39في حين أن)، بالتنمية داخل المجتمع
إن ثقة المرأة بنفسها ساهم إلى حد كبير في إيمانها بأنها تشكل دعامة من دعامات المجتمع وبالتالي فان هذه الثقة نابعة 

 بها المرأة في إدارة شؤون األعمال التي توكل إليها.من القدرات والمهارات التي تتمتع 
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 أسباب عدم قدرة المرأة بالمشاركة في التنمية  -9
 ( يوضح أسباب عدم قدرة المرأة بالمشاركة في التنمية10جدول )

 النسبة العدد نوع اإلجابة
 %22 11 تفضيل الرجل على المرأة
 %18 9 قدرته على تحمل المسؤولية

 %29 14 للمرأة نظرة المجتمع
 %31 15 الطبيعة الفيزيقية )البنية الجسمانية للرجل(

 %100 49 المجموع
%( من المبحوثات يعتقدن بان الطبيعة الفيزيقية )البنية الجسمانية للرجل( تعد 31( أعاله أن )10يتضح من الجدول رقم )

%( من المبحوثات يعتقدن 22كما وان )، %(29ي وبنسبة )بينما جاءت نظرة المجتمع للمرأة كسبب ثان، إحدى أسباب تفوق الرجل
%( قدرت الرجل على تحمل المسؤولية 18في حين مثلت )، على أن تفضيل الرجل على المرأة من قبل المجتمع يعد احد األسباب

 كأحد األسباب.
 مساهمة العادات في الحد من مشاركة المرأة في التنمية -10

 قاليد االجتماعية ودورها في الحد من مشاركة المرأة في التنمية ( يوضح العادات والت11جدول )
 النسبة العدد نوع اإلجابة

 %81 101 نعم
 %19 24 ال

 %100 125 المجموع
%( من المبحوثات يعتقدن بان العادات والتقاليد االجتماعية تسهم في الحد من مشاركة  81( ان )11يوضح جدول رقم )

وهذا يدل على مدى فاعلية وتأثير العادات والقيم والتقاليد  %( من المبحوثات ال يعتقدن ذلك.19حين أن)في ، المرأة في التنمية
إذ تمثل تلك الموروثات االجتماعية أدوات للحد من دخول المرأة إلى كل المجاالت في ، االجتماعية في حياة األفراد وخاصة المرأة

 الحياة العامة.
 مرأة في المساهمة بالتنميةمدى سماح ظروف البلد لل -11

 ( ظروف البلد الحالية والسماح للمرأة في المساهمة في التنمية 12جدول )
 النسبة العدد نوع اإلجابة

 %57 71 نعم
 %43 54 ال

 %100 125 المجموع
ة في %( من المبحوثات يعتقدن بان ظروف البلد الحالية تسمح للمرأة في المساهم57( بان)12يوضح الجدول رقم )

أن التغيير الذي حصل في العراق واالنفتاح الكبير في المجاالت كافة أتاح  %( منهن ال يعتقدن ذلك.43في حين أن)، التنمية
فرص كثيرة للمرأة للدخول في أعمال كانت حكرًا على الرجل فأصبحت المرأة تتقلد منصب النائب في البرلمان والوزير في الحكومة 

 ي الجامعات وغيرها وهذا بفضل الظروف الحالية التي يعيشها العراق.والمستشارة والعميدة ف
 األوضاع السياسية ومشاركة المرأة بالتنمية  -12

 ( يوضح انعكاس األوضاع السياسية بشكل إيجابي على مدى مشاركة المرأة في التنمية13جدول )
 النسبة العدد نوع اإلجابة

 %54 68 نعم
 %46 57 ال

 %100 125 المجموع
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%( من المبحوثات يعتقدن بان األوضاع السياسية تنعكس بشكل إيجابي على 54) ( بان13يتضح من خالل الجدول رقم )
%( منهن ال يعتقدن ذلك. فكما اشرنا سابقا أن تقلد المرأة لمناصب تعد سيادية هو 46) في حين، مدى مشاركة المرأة في التنمية

فالحرية والديمقراطية ساهمت إلى حد كبير في ، رًا أساسيًا في المجتمع وعلى كافة المستوياتبمثابة انفتاح كبير لها الن تلعب دو 
 إدخال المرأة إلى مجاالت كانت حكرا على الرجل. 

 ضعف ثقة المجتمع بقدرة المرأة -13
 ( يوضح ضعف ثقة المجتمع بقدرة المرأة في التنمية يحد من حركتها.14جدول )
 سبةالن العدد نوع اإلجابة

 %78 97 يحد
 %22 28 ال يحد
 %100 125 المجموع

في ، %( من المبحوثات يعتقدن أن ضعف ثقة المجتمع بقدرة المرأة قد حد من حركتها78( بان)14يوضح الجدول رقم )
 %( منهن ال يعتقدن ذلك.22حين أن)

 مساهمة المؤسسة وكفاءة المرأة -14
 رفع كفاءة المرأة يعيق إسهامها في التنمية  ( يوضح أن ضعف مساهمة المؤسسة في15جدول )

 النسبة العدد نوع اإلجابة
 %68 85 يعيق
 %18 22 ال يعيق
 %14 18 يعيق بشدة
 %100 125 المجموع

%( من المبحوثات يعتقدن أن ضعف مساهمة المؤسسة التي يعملن بها في رفع كفاءة المرأة 68) ( بان15يوضح الجدول )
%( منهن بان ضعف مساهمة المؤسسة 14) في حين أكدت، %( منهن عكس ذلك18بينما أشارت )، تنميةيعيق إسهامها في ال

 في رفع كفاءة المرأة يعيق بشدة أسهامها في التنمية.
 األسباب التي تعيق التنمية -15

 ( يوضح األسباب التي تعيق التنمية في المجتمع العراقي16جدول ) 
 النسبة العدد نوع اإلجابة

 %49 61 توفر فرصعدم 
 %22 28 تمسك بالعادات والتقاليد القديمة
 %22 28 عدم تعاون الحكومة مع األفراد
 %7 8 عدم المساواة بين الرجل والمرأة

 %100 125 المجموع
، %( من المبحوثات يعتقدن أن عدم توفر الفرص يعد من األسباب التي تعيق التنمية49) ( بان16يتضح من الجدول رقم )

في ، %( منهن على أن التمسك بالعادات والتقاليد القديمة وعدم تعاون الحكومة مع األفراد يعد من تلك األسباب22) ينما أشارتب
 %( أن عدم المساواة بين الرجل والمرأة تعد من األسباب التي تعيق التنمية.7) حين أكدت

 عدم االستقرار ومشاركة المرأة بالتنمية -16
 دم استقرار األوضاع في البلد وانعكاسها سلبيًا على مشاركة المرآة في التنمية ( يوضح ع17جدول )

 النسبة العدد نوع اإلجابة
 %76 95 نعم
 %24 30 ال

 %100 125 المجموع
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%( من المبحوثات يعتقدن بان عدم استقرار األوضاع في البلد 76) ( بان17) اتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم
%( منهن ال يعتقدن ذلك. وهذا طبيعي ذلك أن االرتباك الذي 24في حين أن )، ست سلبا على مدى مشاركتها في التنميةقد انعك

حصل نتيجة سقوط النظام السياسي انعكس بشكل كبير على كل مجاالت الحياة في العراق وهذا األمر يدعو للقلق لدى المرأة من 
 المصير المجهول الذي ينتظرها.

 األمن ومشاركة المرأة بالتنمية مظاهر -17
 ( يوضح مظاهر األمن وانعكاسها سلبيًا في مدى مشاركة المرآة في التنمية 18جدول )
 النسبة العدد نوع اإلجابة
 %50 62 اإلرهاب

 %27 34 عدم االستقرار السياسي
 %23 29 عدم توفر األمان االجتماعي

 %100 125 المجموع
%( من المبحوثات يعتقدن أن اإلرهاب يعد احد مظاهر األمن التي تؤثر بشكل سلبي في 50( بان )18يوضح جدول رقم )
في حين يأتي عدم ، %( منهن على أن عدم االستقرار السياسي يأتي كسبب ثاني27بينما أشارت )، مدى مشاركتهن في التنمية

 %(.23توفر األمان االجتماعي كسبب ثالث وبنسبة )
 االستنتاجات

 مجموعة من النتائج التي تستحق االهتمام نذكر منها: الحاليةاسة أظهرت الدر 
لم تتغيـر نظـرة المجتمـع للمـرآة إال قلـياًل علـى الـرغم مـن ، رغم التغيرات التي مر بها العراق على امتداد تاريخه االجتماعي -1

 فاعليتها االجتماعية وفي مختلف األصعدة.
اقـي تـأثير واضـح فـي تحديـد نـوع المسـاهمة التـي تؤديهـا فـي مجـال التنميـة للظروف االجتماعية التي مـر بهـا المجتمـع العر  -2

 االجتماعية.
 ما تزال القيم والعادات والتقاليد واألعراف االجتماعية تلعب دورًا فاعال في تشكل نظرة األفراد الذكور حيال المرآة.  -3
 اركة المقيدة. شكل العامل السياسي والتغيير الذي أحدثه دورًا في توسيع رقعة تلك المش -4

 التوصيات والمقترحات
 القيام بعمل برنامج وطني متكامل لتعزيز مفهوم المرأة بأهمية دورها في التنمية. -1
العمــل علــى تحقيــق نــوع مــن ، توجيــه وســائل اإلعــالم للتركيــز علــى توعيــة المجتمــع بأهميــة تعلــيم وعمــل المــرأة فــي التنميــة -2

 ث التغيير في الدور التقليدي للمرأة و الرجل في األسرة والمجتمع العراقي.المساواة بين الرجل والمرأة من خالل إحدا
رشـادية للنسـاء وتـوعيتهن بأهميـة دورهـن فـي المجتمـع. باإلضـافة إلـى توعيـة المـرأة بحقوقهـا  -3 عقد دورات تدريبية وتعليميـة وا 

خراجها من أطار الجهل بالقوانين التي تسلب حقوقها التي منحتها إي  اها األديان والقوانين.القانونية وا 
تأسيس مكاتب استشارية توفر للنسـاء استشـارات مجانيـة وتـؤمن لهـن المسـاعدة القانونيـة فـي مختلـف النـواحي التـي تهمهـن  -4

 بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير حكومية.
 تمع العراقي.القيام بالمزيد من الدراسات حول إسهام عمل المرأة في المجال التنموي داخل المج -5
العمــل علــى إجـــراء المزيــد مـــن المســوحات االجتماعيـــة حــول معوقــات عمـــل المــرأة فـــي المجتمــع العراقـــي وخصوصــًا بعـــد  -6

 التغيرات التي شهدها العراق مؤخرُا.
 المصادر والمراجع 
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