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 واقع التهميش الوظيفي للمرأة العراقية العاملة
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 وزارة التربية / الجهاز التنفيذي لمحو األمية 
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 ملخص البحث باللغة العربية
لقد أولت الكثير من المنظمات الدولية اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة واستحقاقاتها المشروعة في 
مجاالت الحياة المختلفة والسيما في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي ، وعلى الرغم من 
ة التقدم الكبير الذي أحرزته الكثير من المجتمعات في هذا المجال ، إال أن واقع المرأة العامل

في اغلب البلدان النامية ومنها العراق  مازال دون مستوى الطموح ، بل ممكن القول ان واقع 
المرأة العاملة في العراق قد يؤشر حقيقة التمييز القائم ضدها والسيما في العمل الوظيفي في 

في  المؤسسات الرسمية ، ويبدو ان تأثير الثقافة المجتمعية السائدة مازال يؤدي دوره المؤثر
ن هذه المشكلة وما يرتبط بها من  تكريس قاعدة التهميش الوظيفي للمرأة في حقل العمل ، وا 
متغيرات ستكون محور بحثنا هذا والموسوم )واقع التهميش الوظيفي للمرأة العراقية العاملة 

أنموذجا( ، وألجل  -وزارة التربية -بحث ميداني في المؤسسات الرسمية لمدينة بغداد  
                                           :ذلك فقد قسمت محاور البحث كما يأتي تحقيق 

 المقدمة : 
 الفصل األول:  اإلطار العام للبحث والمفاهيم األساسية .

 الفصل الثاني : األطر النظرية للبحث
 الفصل الثالث : الدراسة الميدانية  

 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها 
 الفصل الخامس : االستنتاجات والتوصيات والمقترحات 

 المصادر :

mailto:Mathal.mathal@yahoo.com0
mailto:Mathal.mathal@yahoo.com0
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 مشكلة البحث : - 1
من المعلوم أننا نحتاج االعتماد على الطاقات البشرية من الرجال والنساء من دون تمييز أو 
جعل التنمية المستدامة لهذه الطاقات هدفا من أهدافها حتى تصبح بدورها وسيلة فعالة 

رارها . بشكل ينعكس ايجابيًا على االعتراف بدور المرأة في التنمية وعلى إلحداثها واستم
سلوكها وسلوك أسرتها والمحيط االجتماعي مما يمكن من غرس قيم وأنماط السلوك المنتجة 
على مستوى المجتمع ، ويمكن أن تعتمد المرأة عبر استقاللها االقتصادي والذي يتأكد 

أساسي لها على عملها وعلمها ومركزها كدور حاسم وليس بانعدام  تبعيتها للرجل كعائل 
مجرد االعتماد على دورها كأم  ، إن المرأة تمثل كيانا اجتماعيا ال يمكن تجاهله ، كونها 
تمثل نصف المجتمع وعاماًل أساسيا وركنًا ال يمكن أن نستغني عنه في تكوين  األسرة .. 

الظلم على مر العصور سواء من القوانين  لكن مع ذلك فإن المرأة العراقية قد انتابها
الوضعية أو من الرجل . لهذا البد في هذه المرحلة والعراق يمر بتحول سياسي بما في ذلك 
انتشار يتم فيها نشر مبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة االجتماعية تحدث إلى حد كبير 

البناء والتحول السياسي وانضمامها إلى في فتح المجال كاماًل أمام المرأة للمشاركة في عملية 
العملية السياسية . وفي ضوء ذلك ومن خالل عمل الباحثة في ديوان الوزارة شعرت هناك 
تذمر من أغلب الموظفات في الديوان بسبب عدم قدرتهن على التدرج في الوظيفة وقد يكون 

موظفة في ان تسعى السبب كما ترى الباحثة هو عدم االهتمام والنظر بطموح المرأة ال
 االدارية .                                                                           ظرة جاءت من ضعف في بعض القياداتان هذه الن الستالم منصب قيادي

 أهمية البحث : -2
تنطلق أهمية البحث في محورين أساسيين، أولهما المعرفة النظرية التي يسعى البحث      

عن طريقها إلى تقديم مادة نظرية وصفية عن ظاهرة التهميش الوظيفي للمرأة العراقية ومدى 
فعالية الحماية القانونية والمجتمعية لمكانة المرأة في المؤسسات الرسمية العراقية وهي أهمية  

عى الى تحقيق الخدمة االجتماعية لزيادة المعرفة النظرية عن وضع المرأة في المؤسسات تس
اآلخر فهو المعرفة  حورمالرسمية وغير الرسمية في المجتمع العراقي المعاصر . وأما ال

التطبيقية ، ويتركز البحث عند اختيار األطر النظرية وتساؤالت البحث في المجال التطبيقي 
ل إلى معرفة تطبيقية عن واقع المرأة العراقية العاملة في المؤسسات الرسمية من اجل التوص
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العراقية فضاًل عن ذلك فان أهمية البحث تأتي نظرًا لندرة البحوث والدراسات التى تتناول 
       موضوع التهميش الوظيفي للمرأة العاملة في المجتمع العراقي في المرحلة الحالية .                        

 أهداف البحث : - 3
 التعرف على  التهميش الوظيفي للمرأة العراقية العاملة . -أ

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين اجابات الموظفات وفق متغير التحصيل  -ب
 العلمي .

 اواًل : االستنتاجات
في ضوء النتائج التي كشف عنها البحث الحالي فإنه يمكن التوصل الى االستنتاجات  

 اآلتية :
ظهر أن أغلب الموظفات في المديريات الستة في ديوان الوزارة يشعرن بالتهميش  -0

 الوظيفي .
التوجد فروق ذات داللة احصائية بين اجابات المواظفات وحسب متغير التحصيل  -3

 العلمي .
 توصيات ثانيًا: ال

 في ضوء ما اسفرت عنه نتائج البحث فإن الباحثة توصي بما يأتي :
 التعرف على اسباب التهميش الوظيفي للموظفات في ديوان الوزارة . -0
 توخي الدقة في اختيار الكوادر القيادية في ديوان الوزارة . -3
 االفادة من نتائج هذه الدراسة في تحفيز موظفات  وزارة التربية . -2

 المقترحات  ثالثًا :
 اجراء دراسة عن واقع التهميش للمرأة العراقية في الوزارات االخرى . -0
 اجراء دراسة مقارنة في تقويم اداء الموظفين والموظفات بين مديريات متناظرة . -3

 اجراء دراسة عن واقع التهميش للمرأة العراقية وعالقته باالداء المهني . -4
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Abstract 
Introduction: 
I have paid a lot of international organizations much attention to women's rights 
and entitlements legitimate in various fields of life, especially in the labor market 
formal and informal, and despite the significant progress made a lot of 
communities in this area, not that the reality of working women in most 
developing countries, including Iraq still without the level of ambition, but possible 
to say that the reality of women working in Iraq might signal the fact of 
discrimination against particular career in acting in official institutions, and it 
seems that the impact of societal culture prevailing still leads influential role in 
perpetuating base marginalization career for women in the field of work, that this 
problem and associated variables will be the focus of our research is marked 
(and functional reality of marginalization of Iraqi women working field research in 
the official institutions of the city of Baghdad - and the Ministry of Education - a 
model), but in order to achieve that themes were divided as follows: 
Introduction: 
Chapter I: General framework of research and basic concepts. 
Chapter II: theoretical frameworks to search 
 Chapter III: The field study 
Chapter IV: Results and interpretation 
 Chapter V: Conclusions and recommendations and proposals 
Sources: 
1 - Research problem: 
Given the importance of relying on human resources of men and women without 
discrimination or make the sustainable development of these energies target 
objectives in turn until an effective way to posting, and continuity. Is reflected 
positively on the recognition of the role of women in development and their 
behavior and the behavior of her family and the social environment, which can 
instill values and behavior patterns produced at the community level, and can be 
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based women through economic independence, which confirmed a lack of 
dependence on the man Kaaaúl fundamental her for her work and her 
knowledge and status as the role of critical and not just relying on their role as 
mothers, women represent a social entity that can not be ignored, as they 
represent half of the society and a key factor and a cornerstone can not do 
without him in the composition of the family .. But nevertheless, the Iraqi women 
may Antabha injustice throughout the ages, whether of man-made laws or of 
men. This has to be at this stage, Iraq undergoing a political transition, including 
the spread is the dissemination of the principles of democracy, equality and 
social justice occur largely in the open field full for women to participate in the 
construction process and the political transition and accession to the political 
process. In light of this and through the work of a researcher in the Office of the 
ministry felt there grumbling from most employees in the bureau because of their 
inability to gradient in the job may be the reason you see the researcher is the 
lack of attention and consideration ambition women employed in the endeavor to 
receive a leadership position that this view came from weakness in some of the 
administrative leaders. 
2 - the importance of research: 
     Off the importance of research in two main first theoretical knowledge which 
seeks Find way to provide material theory and descriptive about the 
phenomenon of marginalization career for Iraqi women and the effectiveness of 
legal protection and societal status of women in official institutions, the Iraqi 
importance of achieving what seeking social service to increase the theoretical 
knowledge about the status of women in formal institutions and informal in 
contemporary Iraqi society. The second applied knowledge, and concentrated 
search when choosing theoretical frameworks and questions research in the field 
of Applied order to reach knowledge applied from the reality of Iraqi women 
working in the formal institutions Iraqi Moreover, the importance of research 
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comes because of the scarcity of research and studies on the subject of 
marginalization career for working women in society Iraq at the present stage. 
3 - Research objectives: 
A - Identify the functional marginalization of Iraqi women working. 
B - Are there significant differences between the answers employees according 
to educational attainment variable. 
First: Conclusions 
 In light of the findings revealed by the current research it is possible to reach 
the following conclusions: 
1 - appeared that most of the employees in the six districts in the office of the 
ministry feel marginalized career. 
2 - There are no significant differences between the answers Moazvat by 
variable educational attainment. 
Second : Recommendations 
In light of the outcome of the results of research. Researcher recommends the 
following: 
1 - Get career reasons marginalization of female employees in the office of the 
ministry. 
2 - careful selection of leading cadres in the office of the ministry. 
3 - to benefit from the results of this study in motivating employees of the 
Ministry of Education. 
Third : Proposals 
1 - dare I study about the reality of marginalization of Iraqi women in other 
ministries. 
2 - a comparative study in the evaluation of the performance of male and female 
employees between directorates symmetrical. 
 3 - to conduct a study on the reality Althmabash Iraqi women and its 
relationship with professional performance 
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 المقدمة :
في لقد أولت الكثير من المنظمات الدولية اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة واستحقاقاتها المشروعة 

مجاالت الحياة المختلفة السيما في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي ، وعلى الرغم من 
التقدم الكبير الذي أحرزته الكثير من المجتمعات في هذا المجال ، أال أن واقع المرأة العاملة 
في اغلب البلدان النامية ومنها العراق  مازال دون مستوى الطموح ، بل ممكن القول ان واقع 

لمرأة العاملة في العراق قد يؤشر حقيقة التمييز القائم ضدها السيما في العمل الوظيفي في ا
المؤسسات الرسمية ، ويبدو ان تأثير الثقافة المجتمعية السائدة مازال يؤدي دوره المؤثر في 
تكريس قاعدة التهميش الوظيفي للمرأة في حقل العمل ، أن هذه المشكلة وما يرتبط بها من 

يرات ستكون محور بحثنا هذا الموسوم )واقع التهميش الوظيفي للمرأة العراقية العاملة متغ
أنموذجا( ، وألجل  -وزارة التربية -بحث ميداني في المؤسسات الرسمية لمدينة بغداد  

 تحقيق ذلك فقد قسمت محاور البحث كما يأتي :             
 المقدمة : 

 للبحث والمفاهيم األساسية .الفصل األول:  اإلطار العام 
 الفصل الثاني : األطر النظرية للبحث

 الفصل الثالث : الدراسة الميدانية  
 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها 

 الفصل الخامس : االستنتاجات والتوصيات والمقترحات 
 المصادر :

عمومًا على استمرارية الحياة فيها .  ةالمرأ" في المجتمعات التي مزقتها الحروب ، تحافظ 
تتحمل أوزار تأمين الخدمات  انها بحق المحافظ االساس للنسيج  االجتماعي . اذ غالبًا ما

وبالنتيجة ، تكون  ،عن معالجة المرضى والجرحى فيها  االجتماعية المحطمة ، فضلً 
 المرأة بحق المدافع عن السلم " 

 كوفي عنان : االمين العام لألمم                           
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 الفصل األول : اإلطار العام للبحث والمفاهيم األساسية
 أوال : اإلطار العام للبحث

 مشكلة البحث : - 1
نظرًا ألهمية االعتماد على الطاقات البشرية من الرجال والنساء من دون تمييز أو جعل      

التنمية المستدامة لهذه الطاقات هدفا من أهدافها حتى تصبح بدورها وسيلة فعالة إلحداثها 
واستمرارها . بشكل ينعكس ايجابيًا على االعتراف بدور المرأة في التنمية وعلى سلوكها 

أسرتها والمحيط االجتماعي مما يمكن من غرس قيم وأنماط السلوك المنتجة على وسلوك 
مستوى المجتمع ، ويمكن إن تعتمد المرأة عبر استقاللها االقتصادي والذي يتأكد بانعدام  
تبعيتها للرجل كعائل أساسي لها على عملها وعلمها ومركزها كدور حاسم وليس مجرد 

ن المرأة تمثل كيان اجتماعي ال يمكن تجاهلها ، كونها تمثل االعتماد على دورها كأم  ، أ
نصف المجتمع وعاماًل أساسيا وركنًا ال يمكن إن نستغني عنه في تكوين  األسرة .. لكن مع 
ذلك فأن المرأة العراقية قد انتابها الظلم على مر العصور سواء من القوانين الوضعية أو من 

ة والعراق يمر بتحول سياسي بما في ذلك انتشار يتم فيها الرجل . لهذا البد في هذه المرحل
نشر مبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة االجتماعية تحدث إلى حد كبير في فتح المجال 
كاماًل أمام المرأة للمشاركة في عملية البناء والتحول السياسي وانضمامها إلى العملية 

باحثة في ديوان الوزارة شعرت هناك تذمر من السياسية . وفي ضوء ذلك ومن خالل عمل ال
أغلب الموظفات في الديوان بسبب عدم قدرتهن على التدرج في الوظيفة وقد يكون السبب 
كما ترى الباحثة هو عدم االهتمام والنظر بطموح المرأة الموظفة في ان تسعى الستالم 

رية وهذا ما أشار منصب قيادي ان هذه النظرة جاءت من ضعف في بعض القيادات االدا
اليه  البزاز ،في دراسة حول الواقع التربوي في العراق من تقصير القيادات االدارية في 
احداث التغيرات الجوهرية التي تستلزم تطور التربية والنظام التربوي وكذلك تقصيرها في 

ي هذا (. وف32:  3110مواجهة المستقبل التربوي بكافة مجاالته )حكمت عبداهلل البزاز ، 
 الصدد أكد الراوي ، بأننا تحتاج الى قيادات ادارية متخصصة في فن التعامل مع المستقبل .                               
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( وقد يكون السبب كما ترى الباحثة هو تخوف  03: 3112) حقي اسماعيل الراوي ،     
الباحثة للتعرف على واقع الموظفان من استالم مناصب قيادية في الوزارة االمر الذي دعى 

 التهميش الوظيفي للموظفات في ديوان وزارة التربية  .                                          
 أهمية البحث : -2

تنطلق أهمية البحث في محورين أساسيين أولهما المعرفة النظرية التي يسعى البحث      
هرة التهميش الوظيفي للمرأة العراقية ومدى عن طريقها إلى تقديم مادة نظرية وصفية عن ظا

فعالية الحماية القانونية والمجتمعية لمكانة المرأة في المؤسسات الرسمية العراقية وهي أهمية 
تحقيق إلى ما تسعى الخدمة االجتماعية لزيادة المعرفة النظرية عن وضع المرأة في 

لمعاصر . والثاني المعرفة التطبيقية المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع العراقي ا
، ويتركز البحث عند اختيار األطر النظرية وتساؤالت البحث في المجال التطبيقي من اجل 
التوصل إلى معرفة تطبيقية عن واقع المرأة العراقية العاملة في المؤسسات الرسمية العراقية 

الدراسات التى تتناول موضوع فضاًل عن ذلك فان أهمية البحث تأتي نظرًا لندرة البحوث و 
 التهميش الوظيفي للمرأة العاملة في المجتمع العراقي في المرحلة الحالية .                              

 أهداف البحث : - 3
 التعرف على  التهميش الوظيفي للمرأة العراقية العاملة . -أ

وفق متغير التحصيل  هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين اجابات الموظفات -ب
 العلمي .

 ثانيًا : المفاهيم األساسية 
 الواقع : -1

الواقع في لسان العرب: الساقط والنازل. قال ابن فارس في المقاييس: "الواو والقاف      
والعين أصل واحد يرجع إليه فروعه، يدل على سقوط شيء". وعند الراغب في "المفردات" أن 
"الواقعة ال تقال إال في الشدة والمكروه، وأكثر ما جاء في القرآن من لفظ "وقع" جاء في 

اما في المعجم الوسيط باعتباره يجمع بين الكلمات العربية األصيلة وبين  ."لشدائدالعذاب وا
، وهي في الفلسفة: مذهب يلتزم «واقعية»المفردات المحدثة والدخيلة، فلم  نجد سوى كلمة 

فيه التصوير األمين لمظاهر الطبيعة والحياة كما هي؛ وكذلك عرض اآلراء واألحداث 
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ن نظر مثالي؛ أو مذهب أدبي يعتمد على الوقائع، ويعنى بتصوير والظروف والمالبسات دو 
 هـ(. 0401لسان العرب والمعجم الوسيط ،أحوال المجتمع)

اما مفهوم الواقع في فلسفة افالطون ،طرح سؤال ما داللة  تصور الواقع ؟ ان الجواب األول 
ثابتة ، وبالعودة يتضمن اسناد صفة الواقع للشيء الحسي الذي يوجد محددا عبر خواصه ال

الى الفلسفة االفالطونية نلقي التفكير في الواقع هو تفكير في الوجود ، لكن ليس المقصود 
ة من مقابلها الحّسي اي وجود ، وانما الخواص المدركة عقاًل للوجود تبدو أكثر حقيقي

ويرى الشيخ (  Saida Dhimene2012 ISSN : 1737-6432 40)المتغّير.
مراعاة واقع الكون من حيث هو حقيقة واقعة، »اقعية في اإلسالم تعني القرضاوي أن الو 

ووجود شاهد، ولكنه يدل على حقيقة أكبر منه ووجود أسبق من وجوده، وهو وجود الواجب 
 لذاته، وهو وجود اهلل الذي خلق كل شيء فقدره تقديًرا وهي من خصائص اإلسالم.         

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php القرضاوي( الشيخ ، 
المقصود بالواقع... األفعال اإلنسانية التي يراد »وتكلم الدكتور النجار عن الواقع، فقال: 

(. إال الدكتور عبد المجيد النجار ؛ المصدر نفسه «)تنزيل األحكام عليها وتوجيهها بحسبها
أن هذا التعريف يحصر الواقع في األفعال اإلنسانية.. وقد ذهب إلى الرأي نفسه الدكتور 

 «والواقع ليس إال مجموع الوقائع الفردية والجماعية، الخاصة والعامة»الخادمي، فقال 
الدكتور عبد المجيد النجار من تعريفه في وقد وسع  .)الدكتور الخادمي ؛ المصدر نفسه (

نعني بالواقع ما تجري عليه حياة الناس، في مجاالتها المختلفة، »كتاب الحق، حيث قال: 
من أنماط في المعيشة، وما تستقر عليه من عادات وتقاليد وأعراف، وما يستجد فيها من 

 .الدكتور عبد المجيد النجار ؛ المصدر نفسه( «)نوازل وأحداث
يقصد بواقع الجمع البشري لألمة: الحالة التي عليها الناس الذين يشكلون الجسم "المادي" و 

لألمة، كثرة وقّلة، غنى وفقًرا، علًما وجهاًل، صحة ومرًضا، شعوًبا وقبائل، طبقات 
ويقصد بواقع وحدة األمة و"األمر الجامع" لها: الحالة ...ومستويات، مؤسسات وتنظيمات

رسة اإلسالم والتدين في األمة، والروابط الجامعة المنبثقة عنه من عقيدة التي عليها مما
 أ.د.وعبادة وأخالق وشريعة. ما درجة ذلك قوة وضعًفا، اتساًعا وضيًقا، صواًبا وخطأ؟)

 . الكتروني( موقع فقه واقع األمة.. دراسة في المفهوم، البوشيخي الشاهد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php%20الشيخ
http://www.hiramagazine.com/author/detail/201
http://www.hiramagazine.com/author/detail/201
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في الدراسة نقصد  به الواقع الوظيفي للمرأة العاملة في وزارة التربية في  اما تعريفنا االجرائي
العراق من تدرج وظيفي واستحقاقات ادارية وأهمية وشهادة وكفاءة وخبرة تربوية ، التي تملكها 

 مناصب عليا .الموظفة وتؤهلها الى تسنم 
 التهميش الوظيفي : -2

 التهميش لغًة :
و مصدرها  " Margin-وَرد فى )قاموس المعانى : معجم عربى..عربى( معنى كلمة "هامش

  :وعلى النحو التالىقاموس المعاني  معجم عربي ..عربي، موقع الكتروني (   )َهمََّش( )
  . َحاِشَيِتهِ َعَلى " َهاِمِش الدَّْفَتِر" : َعَلى  -0

 .َيِعيُش َعَلى َهاِمِش اْلُمْجَتَمِع" : َخاِرَج ِسَياِق اْلُمْجَتَمعِ " -2 
يَّةً  : " تْهِميَش "  -3  .َجْعَلُه َعَلى الَهاِمِش ، أْي َعَدَم إْعَطاِئِه أَهمِّ

 التهميش الوظيفي  اصطلحًا:
مدير معهد دراسات التهميش واإلقصاء اإلجتماعى فى  وقد عرَّف الدكتور / أليين تودمان

مدرسة أدلير لعلم النفس المتخصص، مفهوم "التَّهِميش" على النحو التالى : )جملة 
اإلجراءات والخطوات الُمنظَّمة التى على أساسها ُتوضع الموانع أمام األفراد والجماعات، 

مات السكن / الصحة / التوظيف / حتى ال يتحصلوا على الحقوق، والفرص، والموارد، وخد
التعليم / المشاركة السياسية ، وغيرها من الحقوق الُمتاحة للمجموعات األخرى، والتى هى 
أساس )التكامل اإلجتماعى( ، وقد إعتبر أليين إن مفهوم "التَّهِميش الوظيفي" يتم إستخدامه 

 ،)عادل إبراهيم شالوكا)جتماعفى أجزاء واسعة من العالم لُيعبِّر عن )التمييز واإلقصاء اإل
 (.موقع الكتروني

كلمة التهميش ليست جديدة في اللغتين العربية واإلنجليزية بقدر جديتها في الدالالت 
ومصطلح التهميش يوازى في اللغة  والمدلوالت والظالل السياسية واالقتصادية واالجتماعية

والتي تعنى حرفيًا وضع األشخاص أو الجماعات  marginalization :اإلنجليزية مفردتي
والذي يعني العزل أو   social exclusionعلى هامش األحداث واألفعال ومصطلح

اإلقصاء أو االستثناء أو عدم الشمول او عدم اإلدماج في الكيان القومي األكبر بكل 
)بمعنى   social exclusionار. ويقيني أّن مصطلحتدافعاته وما يتبعها من جني الثم

mailto:shaloka@hotmail.com


 واقع التهميش الوظيفي للمرأة العراقية العاملة 
      

  3102العدد الثالث  )أيلول(                       مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية                   

825 

اإلقصاء أو األبعاد( لـه ظالل ودالالت سياسية ، ومفهوميا فإّن التهميش الوظيفي  اجزء من 
حيث عرَّفت  (22:  3100 ،  مي مجيب عبد المنعم العزل االجتماعي وليس صنو لـه.)

من المشاركة الفعَّالة في المجتمع(، إال  الباحثة "التَّهِميش الوظيفي " بأنه : )عملية اإلستبعاد
أنها في الوقت ذاته قد أشارت التهميش الوظيفي كمفهوم يرتبط عند البعض بظاهرة الفقر، 
ويرتبط عند البعض اآلخر بفكرة إنعدام الفاعلية، وغياب الدور والمشاركة الفاعلة في 

ونه يمس مختلف أطياف المجتمع. أما اإلستبعاد كمفهوم، فهو ظاهرة خطيرة، نظرًا لك
المجتمع، ويؤثر في مدى إندماجهم فيه، ولكنه أيضًا "ثقافة" قد ُتمثل عاماًل مساعدًا لظهور 
التفاعالت ذات الطابع العنيف والُمَمّنهج. ولهذا، تبنت دراستها تعريف اإلستبعاد بأنه : 

ية أو )تمييز ضد بعض األفراد أو الجماعات في المجاالت السياسية أو اإلقتصاد
 )اإلجتماعية، مما ُيؤثر في وضع هؤالء األفراد والجماعات داخل هيكل القوة المجتمعية

  ).24)المصدر نفسه : 
وكذلك فاّن مصطلحات االستثناء أو العزل أو التهميش اإلجتماعي كلها تعني اغتراب أو 

 بالطبقة تغريب بعض الناس أو الجماعات داخل المجتمع وعزلهم. وهي حالة ترتبط أحياناً 
(class)  أو بالوضع التعليمي أو مستوى الحياة ومدى تأثير كل ذلك في الحصول على

الفرص الحياتية المختلفة. وينطبق ذات األمر )العزل( على مجموعات األقليات اإلثنية أو 
العنصرية أو األقليمية أو المعاقين وذوى الحاجات الخاصة أو النساء واألطفال والمسنين 

من أهل الحظوة األقل في المجتمع. وبالتالي فإن أي شخص يجد نفسه في وضع وغيرهم 
مختلف )او منحرف نوعيا ال كميا( من الوضع االجتماعي العام للناس في المجتمع فإنه 
يعتبر في حالة أستثناء أو تهميش أو عزل أو إقصاء إجتماعي. والتهميش الوظيفي في 

لى تفعيل كل أفراده بالدرجة التي يحققون فيها ذواتهم بعض جوانبه يعني عدم قدرة المجتمع ع
ويفعلون فيها مقدراتهم وقدراتهم ومواهبهم وطاقاتهم. وبالتالي فإن التهميش الوظيفي  ال يعني 
وال ينبغي ان ينحصر في النواحي االقتصادية الضيقة بل ذو دالالت ثقافية واجتماعية 

حيث أن التهميش الوظيفي في هذا المضمار  (symbolic) وسياسية وحضارية ورمزية أيضاً 
   lack of meaningوغياب المعنى  lack of    recognitionيعني غياب اإلعتبار

فقضية التهميش الوظيفي  (23لجماعة ما.)المصدر نفسه :    (valueless)وغياب القيمة 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/4/101/2190/%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9.aspx#desc
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/4/101/2190/%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9.aspx#desc
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لموظف قد تختلف عن التجسيد الوظيفي؛ فالتهميش الوظيفي إجراء تقوم به جهة العمل 
يكون غير كفء أو صدرت منه مخالفة، أو ال يتوافق مع السياسة الجديدة لجهة العمل 
وغيرها من األسباب، أما التجميد الوظيفي يعني تأخير الموظف في الترقي أو تقليد مناصب 

                                                           .  موقع الكتروني(عبد العزيز بن علي الغريب:)د. .وطول فترة بقائه على نفس وظيفته عليا،
أما التعريف النظري للتهميش الوظيفي ؛ هو عدم اعطاء المرأة حقوقها في حصولها على 
دور قيادي أو تسنم أحد المراكز االدارية المهمة والرئيسة في المؤسسة التربوية التي تعمل 
فيها حتى لو كانت أكثر كفاءة وأعلى شهادة من قرينها الرجل .أما التعريف االجرائي الدرجة 

 على فقرات مقياس التهميش الوظيفيلتي يحصل عليها المستجيب من خالل االجابة الكلية ا
 المرأة العاملة : -3
يكتسب عمل المرأة أهمية بالغة  لما للمرأة من دور فعال في حياة المجتمع و نموه و    

 هيتقدمه في كافة مجاالت الحياة االجتماعية و االقتصادية و السياسية،  فالمرأة العاملة 
تلك المرأة التي تخرج كل صباح من بيتها، وتذهب الى مكتب )سواء ادارية او معلمة( كما 
هي تلك المرأة التي تعمل عدة ساعات في اليوم من اجل األمة عامة، ومن اجل وطنها 

هذه هي المرأة التي تستحق لقب يوسف بن عبداهلل الفيز،  (وزوجها وابنائها واسرتها.
التي تمارس عماًل حكوميًا  وتحصل  المرأة، كما عرفت بأنها   (روني"العاملة"، موقع الكت

، موقع  الضغوط النفسية و تأثيرها على المرأة العاملة)مقالة  على أجر مادي مقابل عملها.
 ( .الكتروني

خارج منزلها وأسرتها ضرورة اقتصادية أم  المرأة السؤال الذي يطرح نفسه : هل عمل
  اجتماعية أم  إنسانية  أم مجتمعة ؟ أم أنه ال ضرورة له أصال ؟

قل خارج المنزل الذي غالبا ما يعتبر أ المرأة الجواب يتمحور حول نظرة المجتمع إلى عمل
أهمية من عملها داخل األسرة ، الن تقسيم العمل في المجتمعات األقل تطورا يتم حسب 

لألعمال المنزلية و تربية األوالد وتلبية متطلبات الزوج فقط ، والرجل لتأمين  المرأةالجنس ، فا
إال أن هذه النظرة لم تعد مقبولة في القرن  .الضرورية لمعيشة األسرة المستلزمات المادية

قضية مزاجية أو  المرأة الواحد و العشرين ، فكما يقول د. شعبان:" لم يعد موضوع عمل
)د . اسماعيل شعبان ،  ." عاطفية أو اختيارية و إنما أصبح حاجة ال مجال لتردد في قبوله 

http://www.kobani.net/vb/kobani57011/
http://www.kobani.net/vb/kobani57011/
http://www.kobani.net/vb/kobani57011/
http://www.kobani.net/vb/kobani57011/
http://www.kobani.net/vb/kobani57011/
http://www.kobani.net/vb/kobani57011/
http://www.kobani.net/vb/kobani57011/
http://www.kobani.net/vb/kobani57011/
http://www.kobani.net/vb/kobani57011/
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(  أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن تقدم . المصدر نفسه ، الموقع الكتروني75 -53ص 
المرأة في مجال عملها يعتبر من أهم العوامل التي تؤدي الى تحسين حاالتها الصحية 

لعاملة هي امرأة على درجة معينة من الوعي تساهم في تنظيم األسرة والنفسية. والمرأة ا
 وزيادة دخلها وبالتالي تأمين ظروف حياة أفضل له.                    

واألسرة التي ترعاها امرأة منتجة هي أفضل حااًل من أسرة تعّول على دخل الرجل فقط.  
المرأة العاملة، إال أنها تسعى دائمًا وراء  وبالرغم من المسؤوليات الكثيرة التي تقع على عاتق

ما يسعد زوجها ويجعله يفتخر بأنها عاملة وتؤدي كل أمورها الزوجية والمنزلية على أكمل 
وجه. أكدت الدراسة أن المرأة التي تمتلك زمام حياتها ومصيرها تكون أكثر قدرة على إسعاد 

، دراسة: المرأة العاملة تتمتع بدرجة وعي تمكنها من تنظيم أسرتها واسعاد زوجها زوجها.)
                             موقع الكتروني( .                                                                       

الشيخ عبداهلل الكمالي، رئيس قسم مراكز مكتوم بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري في 
دبي، يقول: للمرأة المسلمة دور كبير في الحياة سواء كانت عاملة من خالل مساهمتها في 

عداد األبطال، من بناء اأُلّمة جنبًا إلى جنب مع الرجل، أم ربة بيت حيث صناعة الر  جال وا 
واقع غرس األفكار الصالحة في نفوس الزوج واألبناء، فال يجب أن تظن المرأة أن دورها في 
الحياة مهمش وبعيد عن التأثير، بل التأثير كل التأثير على البيوت واألسرة من قبل المرأة 

ا وبيتها وتطبق القاعدة الصالحة الفاضلة، وكذلك المرأة العاملة البّد لها أن توازن بين عمله
النبوية: "اعط كل ذي حق حقه" و"إن ألهلك عليك حقًا، فالزوج واألبناء في أمس الحاجة 
إلى جهودك في التربية والتوجيه، وقد يكون األمر في بعض األحيان صعبًا على المرأة 

 (  .، الموقع الكتروني 3102، العامل. )ضعي بصمتك في الحياة أيًا كان وضعك( 
المنتجة تتحلى بمزايا عديدة منها التنظيم للوقت و الجهد و االستثمار  العاملة المرأة أن

و العامة ،إضافة للمعرفة بفضل العمل  األفضل لكل ظروفها و مكونات حياتها الشخصية
و تتعمق عالقتها مع اآلخرين و يتم اكتشافها لنفسها و لغيرها كما تتميز  المرأة تزداد خبرة

عليها قدرة  بالمرونة نتيجة تزايد معارفها و تعدد تجاربها و تنوع أهدافها مما ينعكس
التحمل و العقالنية في معالجة ما يعترضها من صعوبات و أيضا ينعكس في  على أكبر

 المحاكمة. على قدرتها
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تطوير ذاتها و صقل  على المرأة العامالن األساسيان اللذان ساعدا إن التعليم و العمل هما
االجتماعية و  شخصيتها و نضجها ، وللعمل: قيمة كبير في حياة اإلنسان السيكولوجية و

إلى ميدان العمل و اإلنتاج  المرأة إن التغيرات اإليديولوجية و التكنولوجية قد أدت إلى دخول
المختلفة عن خصائص  النفسية فخلقت منها إنسانًا جديدًا له ميزاته و خصائصه

الضغوط النفسية و تأثيرها  ).القديمة التي محيطها األسرة و المنزل و األهل و األقرباء المرأة
 (.، مصدر سابق  على المرأة العاملة

في الدراسة المرأة العاملة اقصد بها كل موظفة تعمل في وزارة التربية  اإلجرائياما تعريفنا 
 شهادة اولية هادة عليا أوولديها  ش

  الحماية القانونية : -4 
يقال: َحَمى الشيء َيحِميه ِحمايًة بالكسر: أي َمَنَعُه، وحمى  :الحماية لغًة  واصطالحًا       

: المريض الممنوع  المريض ما يضره: مَنَعه إياه، واحتمى هو من ذلك وتحمَّى:امتنع، والَحِميُّ
(، ويقال: َحَميُت القوم 0352هـ: 0401العرب: ابن منظور، من الطعام والشراب)لسان 

هـ(، ويقال: َحميُت المكان: َمَنعُته 0412حمايًة أي: نصرتهم)كتاب األفعال: ابن القطاع : 
 .(.12أن ُيقرب، واحتمى الرجل من كذا: أي اتقاه)أساس البالغة: الزمخشري ، ب، ت: 

وَحَميُته حمايًة: إذا دفعت عنه، ومنعت منه  ويقال هذا شيء َحِميٌّ أي: محظور ال يقرب.
من يقَرَبُه، والحِميُم: القريُب المشفُق وسمي بذلك؛ ألنَّه يحتُد حمايًة لذويه فهو يدافع عنهم كما 

(. وفي الجملة نجد أنَّ الحماية تأتي على 01قال تعالى: }وال َيْسَأُل َحِميٌم َحِميمًا{ )المعارج:
لنصرُة( وهي داخلة تحت معنى المنع؛ ألن النصرة منع الغير من معاٍن هي: )المنُع( و)ا

  .(333هـ : 0407اإلضرار بالمنصور ) الراغب األصفهاني،
وكذلك تأتي بمعنى )االتقاء( وهو أيضًا قريب من)المنع( حيث إنَّ من احتمى من شيء اتقاه 

ل تحت المنع، إذ إنَّ واتقاؤه امتناعه منه. وأيضا تأتي على معنى )الدفاع( وهو أيضًا يدخ
  .المدافع عن الشيء يمنع عنه ما يضره

والخالصة: أنَّ الحماية للشيء هي بمعنى )المنع( من أّن يقربه كذا... ويختلف نوعها 
 بحسب ما تضاف إليه. 

 :الحماية اصطلحاً 
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من خالل البحث لم يتبين لي فرق بين معنى الحماية لغًة واصطالحًا، فالمعنى اللغوي     
نما يختلف نوُع  هو نفسه المعنى االصطالحي، وأصل معنى الحماية ال يختلُف في نفسه، وا 

 .الحمايِة بحسِب ما يضاف إليه
شراب أو غيره، فمعنى ِحماية المريض على سبيل المثال: الَمنُع مما يضره من طعام أو 

 .ومعنى ِحماية المدني مثاًل: الَمنُع مما يضره من االعتداء عليه، والدفاع عنه وغيره
 .وهذا المعنى مستعمل في الفقه اإلسالمي، وفي القانون الدولي على حد سواء

هـ، : 0401مثال ذلك في الفقه اإلسالمي، قولهم: "إذا عقد الهدنة )المغني: ابن قدامة ،  
 )031/  02المصدر نفسه : )فعليه  حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة "  ( 02/034

 ومثال ذلك أيضًا قولهم: " وجبت الدية على العاقلة؛ ألنهم أهل نصرته، فلما كانوا متناصرين
في القتال والحماية أمروا بالتناصر والتعاون على تحمل الدية ليتساووا في حملها كما تساووا 

(. 2/013هـ،، 0413في حماية بعضهم بعضًا عند القتال") أحكام القرآن: الجصاص، 
ومثال ذلك في القانون الدولي: نحو ما نحن بصدده، فيقول رجال القانون : حماية ضحايا 

، 053، 025: 2/003سرى الحرب، وحماية المدنيين)عيسى رباح : الحرب، وحماية أ
تعني انه ال يجوز إخضاع أي شخص إلى عقوبات أو ظرف غير موات بطريق ( 055

ممارسة سلطة الدولة ضد ذلك الفرد إال بالتمسك الدقيق باإلجراءات الدستورية والقانونية 
ن مختلف التشريعات تهتم في ا( 33:  3111أسامة عبد الوهاب الرحماني ،  األخرى.)

مجال الوظيفة العمومية بتوفير الضمانات الضرورية لحماية حقوق الموظف سواء منها 
الحقوق المادية أو المعنوية ، وذلك تأمينًا الستقرار أوضاعه ،واكتساب ثقته في االدارة 

ائمة على وطمأنته على مستقبله ، وتحفيزه لألداء األفضل. وحتى تكون الضمانات اياها ق
أساس ،فأن المشرع يصوغها على شكل قواعد ونصوص قانونية واضحة ، يشكل البعض 

( الريب أن : موقع الكتروني االستاذ احمد السكتاويمنها امتيازات وظيفية دون غيرهم . )
أهم الحقوق التي أقرها القانون للموظف هي الحقوق المالية باعتبار وظيفتها االجتماعية 

ي من ناحية تجعل الموظف يطمئن على مستقبله المعيشي ، ومن ناحية ثانية والمهنية ،فه
تحفزه على االداء الجيد وتطوير مهاراته ، لذلك فان المساس بها دون مراعاة الضمانات التي 
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يقررها القانون لفائدة الموظف ، يعد انتقاص من وضعه القانوني ومركزه المالي ، وبالتالي 
 ارة ازاء الموظف.) المصدر نفسه( .اخالل بالتزامات األد

 الحماية المجتمعية : -5
من قبل خبراء منظمة العمل الدولية   social protectionيستعمل مصطلح الحماية المجتمعية    

للداللة علي أي نظام يهتم بحماية أفراد المجتمع في دولة بعينها بغض النظر عن نوعه عند قيامهم 
  سابق( .) أسامة عبد الوهاب الرحماني ، مصدربتقديم المساعدات الفنية لتلك الدولة

بوصفها إطارًا يشمل مجموعة أوسع  ومن المفاهيم األكثر تداواًل حول الحماية االجتماعية هو
من البرامج واألطراف المعنيين واألدوات المرتبطة بخيارات أخرى كـ"السياسات االجتماعية" 
أو "الضمان االجتماعي" أو "التأمين االجتماعي" أو "شبكات األمان". وُيستخدم مصطلح 

ام والخاص، يكون من شأنها "الحماية االجتماعية" للداللة على أّي مبادرة يطلقها القطاع الع
توفير تحويالت االستهالك ومصادر الدخل للفقراء وحماية الفئات الضعيفة من مخاطر 
البطالة فضاًل عن تحسين وضع الفئات المهمشة اجتماعيًا، وذلك بغية تحقيق الهدف العام 

قتصادي المتمثل بتقليص حدة ضعف الفقراء وسواهم من الفئات المهّمشة على المستويين اال
 (. ويستعمل لفظ التكافل ليشمل جميع أنواع الحماية3111.) األمم المتحدة ، واالجتماعي

: التكافل بأنه ذلك النظام الذي تكفل فيه الجماعة آحادها ويعرف االجتماعية بمعناها السابق
ومن هذا يتبين أن مصطلح الحماية االجتماعية يمكن أن يطلق علي أي نمط من األنماط 

هـ(.                                      0423 الشيخ أبو زهرة ، نة لنظام التكافل الذي أشرنا إليه. )المكو 
كما عرفت الحماية االجتماعية بانها  مجموعة اآلليات واألنشطة المترابطة الهادفة الى 
تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي ، بتحرير اإلنسان من ضغط الحاجة والعوز 
والحرمان ، والحد من خسائره وحمايته مما يهدده من إخطار داخلية وخارجية كاألزمات 
االقتصادية المالية و الحروب و حالة الحصار االقتصادي والكوارث الطبيعية كالمجاعات 

( ونالحظ 3117،  3377العدد: )فالح خلف الربيعي ،  والفيضانات واألمراض الوبائية .
ي تؤهل اإلنسان أن مفهوم الحماية االجتماعية يشمل على مجموعة من التدابير الحمائية الت

للحصول على احتياجاته األساسية من المأكل والمسكن والملبس والعالج خاصة في 
الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد األدنى لمستوى 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DD%E1%C7%CD+%CE%E1%DD+%C7%E1%D1%C8%ED%DA%ED
file:///D:/الحوار%20المتمدن-العدد:%202288%20-%202008%20/%205%20/%2021%20-%200:39 
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المعيشة، وهذه التدابير االقتصادية هي التي تصب في النهاية في خلق اآلمان االجتماعي 
ادي للناس،الذي ينطوي على ُبعد نفسي لإلنسان إضافة للبعد المادي الذي يوفره أو االقتص

األمن االقتصادي.وأكثر الفئات االجتماعية حاجة لألمن االقتصادي هم اليتامى واألرامل 
الذين يعانون من وطأة الفقر المدقع،  والعجزة، والمعاقون والشيوخ واألطفال،واألشخاص

خادم فليتخذ له خادم ، أو ب من األسباب الخارجة عن إرادتهم. والعاطلون عن العمل بسب
) اإلمام أحمد بن حنبل  ليس له دابة فليتخذ دابة ، ومن أصاب شىء غير ذلك فهو غال "

                         (. 331: ت  -ب الشيبانى ، 
ليتزوج به إذا لم تكن له ـ الزواج : ولذلك قرر الفقهاء أن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير  5

(، وقال بعض الفقهاء 11:  0/411حاشية الروض المربع ،  زوجة واحتاج إلى  النكاح)
أنه إذا لم تكفه زوجة واحدة زوج اثنين ألنه من تمام الكفاية) مطالب أولى النهى ، 

3/045  .) 
ن أنفسهم فمن توفى ـ قضاء الديون: لقوله)صلى اهلل عليه وسلم ( : " أنا أولى بالمؤمنين م 7

 ( .  0325ت :  –وعليه دين فعلى قضاءه ومن ترك مااًل فلورثته ") اإلمام مسلم ، ب 
ـ أدوات الحرفة : حيث أشار الفقهاء إلى حق الفرد المحتاج الذى يتقن حرفة أو مهنة فى  1

 (.  013،  012 ت : –ب  توفير أدوات الحرفة قلت قيمة ذلك أو كثرت) النووى  ،
مؤنه الخادم لمن يحتاج إليه : نظرًا ألن بعض األفراد يعجزون عن خدمة أنفسهم  ـ 01

وهؤالء إذا تركوا بدون توفير خادم لهم فإنهم يتعرضون للمشقة الشديدة المرفوعة بنص 
 الشارع وقد يتعرض المرضى للهالك لذلك فإن توفير الخادم لهم يعتبر حقًا من حقوقهم . 

 لنظرية للبحثالفصل الثاني : األطر ا
 اواًل : القوانين الراعية لحقوق المرأة : 
 : الحماية القانونية للمرأة في ضوء القانون الدولي:   1

وجدت المرأة اهتمامًا متزايدًا من القوانين الوضعية في القرن العشرين ، حيث        
تحصلت على حقوق عديدة في مجال العمل الوظيفي والعمل العام والمشاركة السياسية ، 
ويتضح ذلك من خالل المواثيق واالعالنات الدولية الخاصة بالمرأة وتأكيداتها على حقوقها 

مع الرجل ... ففي ديباجة ميثاق االمم المتحدة ..أكدت شعوبها " ايمانها وضرورة مساواتها 
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 بحقوق االنسان االساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية ....")
( كما نصت المادة األولى من الميثاق في بيان مقاصد 252:  0152القطب محمد طبليه ، 

يق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة األمم المتحدة هي : " تحق
االقتصادية واالجتماعية والتقافية واالنسانية وعلى تعزيز احترام االنسان والحريات االساسية 
للناس جميعًا والتشجيع على ذلك اطالقًا بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين  وال 

ت المادة الثامنة من الميثاق على أن : " التفرض األمم تفريق بين الرجال والنساء" ، كما نص
المتحدة قيودًا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء لالشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة 

( . اما االعالن العالمي لحقوق 255في فروعها الرئيسية والثانوية ") المصدر نفسه : 
ساواة  بين الجنسين هو " يولد جميع الناس االنسان فقد نص على المبدأ االساسي في الم

أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق " كما جاء في المادة الثانية " لكل انسان حق التمتع 
محمد  بكافة الحقوق والحريات المذكورة في االعالن العالمي دونما تمييز من اي نوع " .)

     ( .                    33:  3112أمين الميداني ،  
لهذا فأن المساواة بين الرجل والمرأة أكدتها جميع المواثيق الدولية ومنها العهدان الدوليان  
الخاصان بحقوق االنسان، وعدم التمايز بين الجنسين من حيث الحماية القانونية أو انقاص 

لها الحقوق ، وليس من المقبول حرمان المرأة في حقها في التعليم أو العمل واتاحة الفرصة 
مساواة مع الذكور ... وعدم ترجيح كفة الذكور في فرص العمل بحجة ان الذكور هم اقدر 
أو اقوى أو اكثر ادراكًا من االناث . فأن تلك الحجج تعد مخالفة لاللتزامات الدولية والقيم 

            االنسانية والتشريعات المسنة االخرى .                                                  
واذا تعقبنا تاريخ القوانين والتشريعات التي اصدرتها الجمعية والمؤتمرات الدولية لوجدناها كثر 
، وجميعها تتحدث وتأكد على جانب حقوق المرأة والمساواة والقضاء على التميز ضد المرأة 

لتميز ضد في القرار الصادر من الجمعية العامة في اعالن القضاء على ا 0125ابتدِا من 
، حيث  0153المرأة ، والقضاء على سياسة التميز بين الجنسين الى المؤتمر الدولي في 

تحت شعار المساواة  0171عدت هذه السنة عامًا دوليًا للمرأة ، ثم مؤتمر كونبهاكن في 
والتنمية والسلم ، حيث أكد المؤتمر على المساواة في العمل والحق في الرعاية الصحية 

، مساواة المرأة مع الرجل في تلك الحقوق .) منذر الفضل ، موقع الكتروني(   والتعليم
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لمتابعة مسيرة وتطور  0173وبرعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة عقد مؤتمر نيروبي عام 
 0151وضع المرأة وحقوقها في العالم . ومن الجدير بالذكر هنا ان نوضح ان في عام 

تفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" توصلت االمم المتحدة الى ا
طرحت مجموعة من االهداف االستراتيجية لتمكين المرأة في الحياة  0113وفي عام 

السياسية واالجتماعية في مؤتمر االمم المتحدة العالمي الرابع المنعقد في بكين  وفي عام 
ى اعالن االهداف االنمائية والتي دولة عضو في األمم المتحدة ال 071توصلت  3111

تشكلت من ثمانية اهداف تصب في صالح المرأة من حيث استئصال الفقر المدقع والجوع 
وتشجيع المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة وتحسين صحة األم ومحاربة امراض 

          (                                          المصدر نفسه نقص المناعة .)
اال ان هناك تمييزا واقعا ضد المرأة وهذا الواقع الذي تعيشيه المرأة في كثير من الدول 
سواء كانت متقدمة أو متخلفة ، مما يدل هذا على وجود هوة واسعة وفجوة اليمكن اغفالها 

بين الجنسين  بين عمل المرأة وعمل الرجل من حيث نوع العمل وظروف العمل ان التتميز
مازال قائما وان كان متفاوتا من مجتمع الى أخر ألختالف مدى التطور العلمي والثقافي 
واأليدلوجيات المتبناة فيه . واصبح من الالزم على المجتمع الدولي بمهامه المختصة ان 
تصل وتزيد من الجهود من اجل الوصول الى تحقيق قدر من المساواة والتكافل مع مراعاة 

 مييزالت
وأكدت اتفاقية "سيداو" على مبدأ المساواة ( . 22: 3111)مكتب العمل الدولي ، 

المطلقة والتماثل التام بين الرجل والمرأة في التشريع وفي المجاالت السياسية واالقتصادية 
 والثقافية وفي التعليم والعمل والميراث واالنشطة الترويحية والرياضية وفي الحريات العامة .)

( كما أكدت المادة اواًل من االتفاقية على التماثل التام بين بشرى العبيدي ، موقع الكتروني
الرجل والمرأة وضرورة القضاء على االدوار النمطية للجنسين ونبذ مفهوم الدونية . وأكدت 
المادة السادسة بوضع تشريعات لمكافحة جميع اشكال االتجار بالمرأة واستغاللها في الدعارة 
. وأكدت على الحق في التمتع بالمساواة الكاملة في الحياة السياسية والعامة الى جانب حق 
النساء وأطفالهن في التمتع بالجنسية حيث اليجوز بقاء المرأة والطفل بدون جنسية ، كما 
أكدت االتفاقية على أهمية تعليم المرأة كمًا ونوعًا وعلى الدول االلتزام بالقضاء على التميز 
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د االناث في التربية وعلى اتاحة التعليم ، كما تناولت االتفاقية حق المساواة امام القانون ض
من حيث الزواج وقانون األسرة وكحقها في التفريق وحقها في اختيار الزوج وبصورة متساوية 
مع الرجل ودون تمييز بين الطرفين . فضاًل على ذلك المعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة 

األمم المتحدة المجلس االقتصادي م العمل الليلي للنساء في الصناعة وغيرها )وتحري
 (.                                             001: 3111واالجتماعي ، 

وهذا يوضح بأن هناك التزامات دولية يجب احترامها من الدول بخصوص حقوق المرأة 
د المرأة في المجتمع . ولكن ولألسف الشديد ومساواتها بالرجل ومنع كل اشكال التمييز ض

ماتزال هناك انتهاكات صارخة ضد حقوق المرأة في العديد من دول العالم ، على الرغم من 
وجود القواعد القانونية واالنسانية الدولية والتي يفترض احترامها وااللتزام بنصوصها طواعية 

                                                       ومحاسبة المخالفين لها .                       
 : المرأة العراقية  في الدستور 2  

على الرغم من أن العراق كان من اوائل الشعوب في العالم القديم صاحب رؤية حقوقية      
انسانية ظهرت على شكل لوائح قانونية وتشريعية تهدف الى ضمان حقوق اآلخر وما له وما 

من حقوق وواجبات .حيث وجدت العديد من النصوص في الشرائع العراقية القديمة مثل عليه 
شريعة حمورابي التي تنظم األسرة وتحفظ مكانة ودور المرأة البابلية في العراق القديم ، فقد 
كان للمرأة حق الطالق من زوجها ولها حق رعاية األوالد وحق ممارسة العمل التجاري ولها 

ة وذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها الحق في الرعاية والنفقة ، كما وضعت أهلية قانوني
عقوبات قاسية على الشخص الذي يسيء معاملة المرأة أو ينتهك حقًا من حقوفها الثابتة في 

(. وقد عدت قضية حقوق االنسان من 03: 0175شعيب احمد الحمداني ،القانون المذكور )
ت العالم كافة ، وكان للمرأة نصيبها الوافر والمهم من هذه القضايا المهمة في مجتمعا

الحقوق  ولكن في العصر الحديث مازالت السمة الغالبة في الحكم والحياة االجتماعية هي 
التعنيف المستمر للمرأة وبمختلف االساليب وفي جوانب الحياة كافة . وينطبق هذا الوصف 

قها المهدورة ، على الرغم من حقها الشرعي على وضع المرأة في المجتمع العراقي وحقو 
والقانوني المتضمن دستوريًا ، لكنه لم يطبق على أرض الواقع ، ولو أخذت المرأة حقوقها 
كاملة وطبقت لكان لها أثر في تقدم البلد اجتماعيًا ، واقتصاديًا ، وثقافيًا لما لها من دور في 
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وعنصر مهم وركيزة اساسية في مشروع  توعية االجيال القادمة كأم وأخت وبنت وكمعلمة
 ، موقع الكتروني( .                                                                                         التنمية البشرية ومساهمتها في بناء المستقبل )ليلى أحمد

اجل تقدم المجتمع  ان قضية مساواة المرأة مع الرجل وتمكينها ، هو عمل وواجب من    
وسموه ، وهذه المساواة منصوص عليها في االلتزامات العالمية والوطنية . ولقد كان للمرأة 
العراقية على مر السنين دورًا كبيرًا في المجتمع العراقي بغض النظر عن االوضاع 

الصعوبات االجتماعية والتقاليد البالية التي تعيشها ، فكانت السند الحقيقي للرجل في مختلف 
والتحديات التي تعرض لها المجتمع العراقي في المراحل التاريخية المختلة . ولهذا ومن اجل 
مكانتها وكرامتها البد من قوانين تحميها تكون لها قاعدة قانونية عريضة وهي الدستور 
 العراقي . الذي يضمن المبادىء الرئيسية لحقوق االنسان وأهمها مبدأ المساواة والمواطنة
المتساوية فضاًل على الحقوق االقتصادية والمدنية والسياسية ، وعلى اساس الدستور يجب 
ان تسن وتعدل القوانين الموجودة على وفق ما ورد في الدستور . وفي نفس الوقت بحاجة 
الى رقابة كبيرة لصيانة حقوق المرأة وحرياتها وافساح المجال لها لتأخذ مكانها الحقيقي في 

عمل السياسي والوظيفي المتقدم ، بالتعاون مع االحزاب السياسية ومؤسسات مجاالت ال
المجتمع المدني .ولتوضيح بعض ماورد في الدساتير العراقية فيما يخص المرأة العراقية ، 

)منذر الفضل ، مصدر سابق(،  0151يمكن ان نشير الى  الدستور العراقي المؤقت لعام 
" أن األسرة نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها  فقد ورد في المادة الحادية عشر

" المواطنون سواسية امام  -وترعى االمومة والطفولة " كما نصت المادة التاسعة عشر على أ
 القانون ، دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ االجتماعي أو الدين ".                         

 الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون ".                           " تكافوء  –ب 
الذي حذفت منه عبارة مؤقت . اال أن تلك  0111كما تأكدت هذه المبادىء في دستور 

النصوص وغيرها من النصوص ذات الصلة من الدستور العراقي ، لم تفعل ولن يعمل بها 
من ذلك جرى مخالفتها وخرقها بصورة خطيرة من  وبقيت حبرًا على ورق ال بل العكس

الناحية التشريعية والواقعية ، او تعرضت المرأة العراقية النواع عدة من العنف واالضطهاد ، 
 وبصورة منتظمة فضال عن الالمساواة في الحقوق والواجبات مع اخيها الرجل.               
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(  فهو يؤسس هيكلية 3113العراق ، دستور جمهورية ) 3113أما دستور العراق لعام 
المساواة في الحماية وتفعيل حقوق االنسان ، اذ نجد في بعض نصوصه ما يشير الى 

( " العراقيون متساوون امام القانون دون 04قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين ، المادة )
أو المذهب أو المعتقد تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو االصل أو اللون أو الدين 

( " تكافؤ الفرص حق 02أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي "وتكمل المادة )
مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك . اما من الناحية 

بة تمثيل ( على ان  " يستهدف قانون االنتخابات تحقيق نس31السياسية فقد نصت المادة )
تمثيل  3113للنساء التقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب "  ، وحدد الدستور 

%( اال انه حددها فقط في مجلس النواب من دون بقية فروع الحكومة وذلك 33نسبي للمرأة )
( منه 31رابعًا ( على الرغم من ان هذا الدستور قد قرر في المادة ) -41ضمن المادة )

ن الرجل والمرأة في الحقوق السياسية للمواطنين العراقيين .وهذا يعني حرمان المساواة بي
للمرأة العراقية وعدم وجود مخصصات ألدنى تمثيل للمرأة في اجزاء اخرى من الحكومة ، 

               ممايؤثر بالتالي على تمثيل المرأة في الهيئات التنفيذية والقضائية .                                        
يمكن القول بأن أكبر تهديد للوصول الى حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين يقع في        

عدم قدرة الحكومة واالدارة السياسية لتطبيق التزامها . فنحن بحاجة لبناء الديمقراطية في 
خر واحترم جوانب الحياة المختلفة وليس الديمقراطية السياسية فقط ، الجل االعتراف باال

حقوق المرأة واالعتراف بالمساواة الجندرية . على الرغم من ان  العراق مازال طرفًا في 
العديد من اتفاقيات حقوق االنسان الدولية ، اال أن العقبات والمعوقات مازالت قائمة امام 

لتشريعية االلتزام الداخلي على ماورد في تلك المعاهدات التي وقع عليها العراق . فاالحكام ا
الحالية في العراق تبين أن االحكام الدستورية وحدها التكفل استيفاء حقوق المرأة ، فالبد من 
آليات تشريعية لحمل العراق على االلتزام الكامل بالمعاهدات الدولية المناهضة للتمييز 

                    ولضمان حقوق متساوية للمرأة العراقية .                                        
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 ثانيًا : الواقع االقتصادي وتأثيره على الواقع التنموي للمرأة 
 :  التعليم  1

يعد التعليم دعامة من الدعائم االساسية للتنمية المجتمعية ، وهو ضرورة لنمو       
عنها في أي  الديمقراطية والحكم الرشيد ، والنهوض بنوعية الموارد البشرية التي الغنى

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،   ازدهار اقتصادي وفي غرس العقالنية .)
( "فالتعليم يعد قاطرة مركزية في موضوع تهيئة للنساء ، كفاعل منتج في 41:  3113

( وعلى وفق ذلك يتضح الدور التي 44:  3111تقرير المعرفة العربي ،  مجتمع المعرفة ")
المرأة كأنسان فاعل ومنتج متى ما توفرت لها الظروف المناسبة للتعلم ورفع  تضطلع به

مستواها الثقافي بحيث تكون قادرة على بناء نفسها اواًل ومن ثم بناء مجتمعها وتربية االجيال 
القادمة . لكن يبدو ان االوضاع االسرية للمرأة العربية انعكست بشكل أو بأخر على مستوى 

الحظ انخفاض معدل التحاق االناث بمراحل التعليم المختلفة في البلدان تعليمها ، اذ ن
العربية مقارنة بمثيله لدى الذكور، اذ ان االمية كانت بين النساء أكثر بشكل عام وازدادت 
نسبتها بين الريفيين مقارنة مع الحضريين مما انعكس سلبًا على التنشئة االجتماعية فضاًل 

ا على طبيعة الوعي االجتماعي والسياسي األثر السلبي لألفراد عن االضرار التي تركته
بشكل عرقل مشاريع التنمية القومية واخل بتوازن المؤسسات البينوية للمجتمع وهذا االمر 

( اذ ان التمييز في 31:  0172احسان محمد الحسن ،  ينطبق على واقع المرأة العراقية .)
عليم الذكور على االناث األثر السلبي في حصول التعليم بين الذكور واالناث وتفضيل ت

المرأة على التعليم الالزم لها الشتراكها في العملية التنموية ، فمازالت فكرة حصول الفتاة 
على تعليم محدود هي السائدة في نسبة كبيرة في األسر العراقية ، واألسباب هي التقاليد التي 

مريم سليم االيمان بأن الفتاة مصيرها الزواج . )التسمح بخروج الفتاة الكمال الدراسة ، و 
( ويمكن القول ان عدم تطبيق ماجاء من حقوق للمرأة تكفلها القوانين ، وعدم 12:   0111،

حصول المرأة على مستوى تعليم عال ، فضاًل عن تخلف نظرة المجتمع التقليدية لعمل المرأة 
 التنمية االجتماعية .                                                                                    كلها أسباب أدت الى محدودية مشاركتها في مشاريع
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 : المستوى االجتماعي للمرأة العراقية2
 ان حالة تراجع دور المرأة العراقية طيلة النصف األول من القرن العشرين كانت ترجع

الى جملة متغيرات موضوعية وذاتية بعضها يتعلق بطبيعة المجتمع الذي عاشت فيه  
وتفاعلت معه وبعضها االخر له عالقة بالمرأة ، وهبوط طموحاتها في التحرر واالعتناق 
فضاًل عن عدم نضج المؤسسات السياسية والقانونية التي تدافع عن حقوق المرأة وفقدان 

يرية التي تتولى مهمة تعميق الوعي االجتماعي عند المرأة ، المنظمات المعنية والجماه
احسان محمد الحسن ، وضيق المجال امامها للمشاركة في عملية البناء والتقدم الحضاري .)

وجدت اعي والسياسي الحالي في العراق ،وفي ظل الوضع االقتصادي واالجتم(.22: 0152
ينظر فيها للمرأة بأنها غير ذات فائدة وغير  المرأة العراقية نفسها تعيش في بيئة اجتماعية

مؤهلة للنهوض في المجتمع ، وكرست تلك االفكار بشتىء الوسائل العاقة تقدم المرأة والحد 
من حريتها وعدم مساواتها بالعمل مع الرجل وتكريس الدور النمطي للمرأة أال وهو المنزل ، 

،لهذا كانت المرأة بشكل عام تعاني من عدم  وان العائلة هو الشكل الوحيد للعالقات االنسانية
المساواة بينها وبين الرجل ، ومن التمييز ضدها في القانون وفي الواقع ، وعلى الرغم من 
الجهود المطردة لتطوير وضع المرأة ، تظل هناك مجاالت عديدة تتعثر فيها هذه الجهود ، 

الرجال أكثر من  على مال البشري س ال فسياسات مثل سوق العمل كثيرًا ما تعتمد تنمية رأ
النساء ، أذ أن معظم هذه السياسات تستثمر تنمية مهارات النساء بمستوى أقل بالمقارنة مع 
الرجال وحتى في ظل حصول المرأة على مستويات تعليم مماثلة ، تكاد تنعدم الفرص 

مسبقة بشأن المتكافئة لها في سوق العمل ،وذلك بسبب وجود بعض المفاهيم واالحكام ال
( كما ان المرأة ليست 72: 3111ريشارد أنكر ،  األدوار ذات العالقة بقدراتها وامكاناتها.)

لديها سوى قدرة محدودة على كسب المال واالنفاق والحصول على عمل بأجر ، فضاًل عن 
أنها تحصل على عدد أقل من المزايا االجتماعية ، وكثيرًا ما يكون للتحيز التقليدي ضد 

مرأة السيما في المجتمعات االبوية اثارًا خطيرة ، اذ يظهر هذا التحيز في القوانين واالنظمة ال
التي تعامل المرأة بوصفها قاصرة معالة معتمدة على غيرها ، وبسبب كل هذه العوامل تكون 

اللجنة االقتصادية  المرأة السيما في األسر ذات الدخل الواطىء اكثر عرضة وتأثرا بالفقر .)
( وبشكل عام يمكن القول ان اشكال التمييز تكاد 70: 3111واالجتماعية لغربي آسيا ،
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تكون هي الصورة السائدة في كثير من المجتمعات السيما النامية منها ، وقد يكون اتخاذ 
بعض تدابير الحماية االجتماعية للمرأة هي بمثابة نقطة البداية القرار حقوق المرأة في 

 مختلفة . ميادين الحياة ال
  الحماية المجتمعية للمرأة ثالثًا :
مع مطلع القرن الحادي والعشرين ومع كل ماحققه االنسان من التقدم الهائل في      

االصعدة ومجاالت الحياة كافة ، وعلى الرغم من ان انسان اليوم يعيش في عصر الحداثة 
جمعاء السالم والرفق والمحبة والعولمة ..لكن لم يستطع هذا التقدم ان يهدي الى البشرية 

واأللفة . اذ مازالت هناك الكثير من مظاهر الهمجية والجاهلية والتخلف عالقة ومترسخة في 
النفس البشرية ، وظاهرة العنف بصورة عامة هي احدى تلك المظاهر التي تهدد المنجزات 

كله عندما يمتد  التقدمية التي حققها االنسان خالل السنوات الماضية ، واالسوء من ذلك
العنف الى المرأة في المجتمع ، وتأسيسًا على ما تقدم كان البد من اتخاذ االجراءات 
الضرورية لتحقيق متطلبات الحماية المجتمعية للمرأة لكي تستطيع المرأة ان تطالب بحقوقها 

 وتدافع عن نفسها ضد اي نوع من العنف :
 :  دور المنظمات النسوية في حماية المرأة 1

ان التمييز غير المقبول اخالقيًا وقانونيًا وانسانيًا بين المرأة والرجل بسبب الذكورة       
واالنوثة ، يجدر أن يؤخذ بمزيد من الجدية في العراق لوجود ادلة واضحة على معاناة المرأة 

عمومًا من اكثر الفئات تعرضًا للتهميش  من التمييز على اساس النوع ، ولكون النساء
تقرير الوطني لحال التنمية  واالعتداء العنفي والجنسي في أوقات الحروب واألزمات .)

(  لهذا عقدت مؤتمرات دولية كثيرة في العالم تتعلق بشؤون 042: 3111، 3117البشرية 
المم المتحدة ، لتسليط المرأة كان منها مؤتمرات اقليمية وبعضها مؤتمرات دولية برعاية ا

الضوء على قضية المرأة ومعاناتها االنسانية الكبيرة ، وان الحديث عن حقوق المرأة في 
العراق والدعوات الصادرة من ناشطات ومنظمات المجتمع المدني تصطدم بواقع مرير يكمن 

فرض في ثقافة المجتمع الذي يرفض مساواة الرجل مع المرأة وعادات وتقاليد عشائرية ت
نفسها الى اآلن حتى في مراكز المدن . ومما الشك فيه ان منظمات المجتمع المدني تؤدي 
دورًا فاعاًل في عملية البناء االجتماعي فيما لو توافرت لتلك المنظمات ظروف العمل 
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االيجابية والمناسبة .. ولها دور ايجابي واستثنائي في المناطق الريفية ذات الخصوصية 
قالت الوزيرة السابقة لشؤون المرأة الدكتورة نوال السامرائي " حاولت بكل الطرق الخاصة ، اذ 

والوسائل أن اقوم بتفعيل دور الوزارة ، واقدم خدمة للنساء العراقيات االرامل والثكالى وضحايا 
الحروب واعمال العنف ، لكنني كنت اواجه عراقيل بيروقراطية تظهر امامي كلما قدمت 

ع وبرنامج عمل يمكن ان يساعد في معالجة جزئية لمعانة المرأة العراقية ") مقترح أو مشرو 
، موقع الكتروني( كما قالت السامرائي " االوضاع التي تعيشها المرأة في 311 1حيدر نجم ،

خصوصًا في المعتقالت والسجون ، ومن حق النساء أن يحصلن  العراق التليق بمكانتها أبداً 
% من المجتمع " .فمنظمات المجتمع المدني لها دور متميز 21على حقوقهن وهن يشكلن 

حصلت تلك المنظمات على حريتها بالعمل  في احداث التغيير المطلوب باتجاه المرأة لو
دون ان تكون تابعة لجهة معينة او الجهة المانحة ، خاصة بعد ان تم الموافقة على قانون 

مع  الواقع المرير الذي يمر  يتالئماتها بما منظمات المجتمع المدني وتنظيم ادوارها وواجب
بالمرأة العراقية في المرحلة الراهنة ، لهذا يمكن القول ان محاربة العنف ضد المرأة  كظاهرة 
اجتماعية هي مسؤولية جماعية يجب ان تتكاتف من خاللها أجهزة الدولة ومؤسسات 

يعية واستحداث أنظمة الحماية المجتمع المدني وان يتضمن ذلك تعدياًل في االنظمة التشر 
القانونية وتغيير الثقافة االجتماعية ، اضافة الى توعية المرأة لحقوقها االنسانية وكيفية الدفاع 
عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق ، وعلى النخب الفكرية 

حسين  لسالم واحترام االخر .)والسياسية والدينية يقع دور اثارة الوعي واشاعة قيم التسامح وا
 ، موقع الكتروني( 3100علي الحمداني ، 

 : توفير فرص العمل للمرأة  2
تعد البطالة آفة اجتماعية خطيرة تعطل القدرات البشرية وتبدد فرص النمو والرفاه       

االقتصادي ، وقد واجه االقتصاد العراقي مشكالت عديدة على مر العقود الماضية ، والجل 
الحد من ازمته االقتصادية البد من اتباع العديد من االجراءات والسياسات الفعالة في العراق 
، ومنها القضاء على البطالة ، الن أول من تطاله البطالة هي  المرأة سبب في ارتفاع 
عمليات االرهاب وانخفاض المستوى المعاشي لألسرة ، خاصة تلك األسر التي تعيلها النساء 

عرض معيلها الى القتل بسبب موجات العنف التي انتشرت في المجتمع ، مما أثر بعد ان ت
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على حياة المرأة وتغيير دورها االجتماعي واالقتصادي والقيام بأعمال شاقة ، ذلك كون 
المؤهل العلمي محدد اساس لدخول المرأة سوق العمل . بل ويعد احد مرتكزات التمييز في 

غير المؤهل ، فضاًل عن ارتباط المستوى العلمي بوظائف الدخول المكتسبة من العمل 
الدخل الثابت ، االمر الذي اضطر اعداد كبيرة من النساء للعمل في مهن صعبة وشاقة ، 

( ويبدو ان طبيعة 305: 3111وتحت ظروف عمل قاسية جدًا.) حمدية شاكر االيدامي ،
النظامي ، ومن هنا فأن وضع  االعمال التي تمارسها المرأة متدنية قياسًا الى القطاع

تصورات هرمية نظرية في الهيكل الوظيفي للمرأة في القطاع غير الرسمي تبين أنها قاعدة 
الهرم ، أي االنشطة المتدنية من حيث االجور واوضاع العمل ، في حين يعتلي الرجال قمة 

قطاع النظامي .) آمال الهرم من االعمال ذات األجور العالية ، فيما يقل التباين بينهما في ال
( ولقد أثرت التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي مر بها 2:  3111شالش ، 

المجتمع العراقي خالل العقود المنصرمة على مشاركة المرأة في جوانب الحياة كافة مما أدى 
راق الى الى تراجع واضح في مؤشرات التنمية ، ولقد كان لتراجع نظام المجتمع في الع

الشكل القبلي تأثير كارثي على فاعلية مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومع فقدان األمن 
 الشخصي بسبب غياب فاعلية

الدولة واجهزتها ، فأنه من الطبيعي أن تكون المرأة اول المتضررين وزاد الحجر على   
ن االقتصادي للمرأة على معدالت العنف . فالقصور الحاصل في التمكي النساء وتعرضهن ال

نتيجة لتركز الثروة بيد الرجال ،  يتأتىالعراقية ، وهو بلد ُيعد أحد الدول الغنية بالثروات ، 
حيث تزداد الفجوة عمقًا مثاًل متوسط أجور النساء والرجال ، ويقول الدكتور عدنان ياسين " 

يعبر عن وهن  ما يزال وجود المرأة في سوق العمل ضعيفًا ، وهو في هذا الصدد  انه ما
اجتماعي ، من جانب أخر هناك تمييز عام ضد المرأة في الوظائف العليا ذات المردود 
األضخم وبالتالي كانت المرأة هي المتضرر األكبر من الفقر في العراق ، فضال عن افتقار 

ين المرأة لدخل ثابت يمكنها من التحكم في ادارة حياتها والمطالبة في حقوقها ") عدنان ياس
( ، وعلى وفق هذا  التصور كان  البد من توسيع دور المرأة 471:  3111مصطفى ، 

بوصفها قوة منتجة ضمن أطار القوى العاملة في البلد ولمختلف القطاعات وتوزيع قوى 
العمل بالشكل الذي يؤدي الى االستخدام االمثل للعنصر البشري ، من اجل القضاء على 
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تفع معدله بين المرأة العراقية من خالل سياسات اجتماعية تكفل ظاهرة تأنيث الفقر التي ار 
 مساعدة المرأة والنهوض بها مجتمعيًا.

( 21وقانون التقاعد والضمان االجتماعي رقم ) 0151( لسنة 030أن قانون العمل رقم )
، قد حددا شروط العمل وظروفه المناسبة لقابلية المرأة العاملة االجتماعية  0150لسنة 

جسمانية ، وضمنت اجازات رسمية بأجور لالعياد والمناسبات واجازات اعتيادية ومرضية وال
للحمل والوالدة ، ونصت على وجوب ايجاد دور حضانة ورياض أطفال قريبة من مشاريع 

الكثير من تلك الحقوق على الرغم من  0175لسنة  50العمل ، فيما تجاهل قانون رقم 
لى العمل الالئق وشروطه بوصفه حق مواطن قادر عليه ( ع3،3،2،5اشارته في مواده )

وراغب فيه دون تمييز بسبب الجنس ، لذلك مازال واقع المرأة العاملة متخلفًا عن التشريعات 
العمالية وانظمة العمل ، مما يستدعي العمل لتوفير الحد المعقول لمتطلبات الحياة 

التعاون مع منظمة العمل الدولية الى االقتصادية واالجتماعية ، لذا سعت وزارة العمل ب
االعداد لمشروع قانون عمل  جديد يتالئم مع المرحلة الجديدة للعراق ويغطي نقائص القانون 
السابق وينظم عالقات العمل بين العمال واصحاب العمل ويؤمن بيئة اعمال مناسبة لعمل 

املة من كل جوانب الحياة .) النساء والرجال معًا ، كما سعى القانون الى حماية المرأة الع
وفاء جعفر المهداوي ، موقع الكتروني(.لهذا نجد ان المرأة العراقية اليوم امام مشكالت 
عائلية مريرة بحيث التستطيع ان تؤدي دورها بصورة ايجابية بسبب مصادرة حقوقها في 

 خارجها . التعبير وفي ادارة أبنائها وعائلتها والتدخالت القهرية من داخل العائلة و 
 رابعًا  : المتغيرات االجتماعية والسياسية المؤثرة في مكانة المرأة الوظيفية 

من الواضح ان البنية االجتماعية القبلية العشائرية وموروثها البطريركي في المجتمع       
العراقي ، ساهمت والى حد ما في زيادة معاناة المرأة العراقية ولعقود طويلة من جميع اشكال 
الظلم االجتماعي والتهميش واالضطهاد والتمييز العنصري والطبقي  ، مماجعلها تخضع 

) الذكوري( والقبول والتعايش مع االستبعاد  وتستلم للكثير من اوجه االبتزاز االجتماعـــي
االجتماعي ، مماجعلها غير مهيأة للخروج من تلك القيم االجتماعية ، بل على العكس من 

ا كمسلمات اجتماعية اخالقية عقائدية غير قادرة على كسر قيودها اال ذلك تعاملت معه
بصعوبة وفي حاالت اجتماعية قليلة نسبيًا ، نسبة الى عدد النساء في تركيبة المجتمع 
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العراقي التي تمثل اكثر من نصف المجتمع ، الى جانب ذلك حاالت االضطراب السياسي 
قتصادية حيث وقع العبء االكبر على المرأة وعلى ومارافقها من تخلخل في نمو العملية اال

قضيتها االساسية في انتزاع حريتها وحقوقها المدنية والسياسية التي تقوم على المساواة مع 
 الرجل .

ان مشكلة المرأة في عملية صنع القرار في المجتمع السيما المشاركة السياسية للمرأة ترتبط 
فزًا لها أو عائقًا امامها وعلى طبيعة الحرية التي يمنحها بالبناء االجتماعي الذي قد يكون مح

المجتمع للمرأة كاندماجها  في الجمعيات ، والمنظمات المهنية ،والنقابية ، واالحزاب 
السياسية ، والهيئات التمثيلية اذ تعد المشاركة السياسية للمرأة في العملية السياسية وادارة 

الدالة على تطور المجتمع وديمقراطية نظام الحكم في  شؤون المجتمع المدني من المؤشرات
  ( .22:  3111الدولة.    ) سامي مهدي العزاوي ،

 القيم والعادات االجتماعية المؤثرة على مكانة المرأة في المجتمع  - 1
ليس هناك من جدل ان العوامل التاريخية تؤدي دورًا خطيرًا على مكانة المرأة في       

المجتمع العراقي ، حيث ان الرجل قد لقن المرأة ثقافة المجتمع منذ  البداية وعلى مر الزمن 
على انها تختلف عنه ، فاليصح ان تطالب بالمساواة أو تطالب الرجل بما له من سلطات ، 

المرأة واستعبادها والسيطرة على كيانها متغلغل في النفوس منذ اجيال طويلة حتى فاستغالل 
اصبح استعبادها وتهميشها عادة وتقليد تحظى بالقبول ، فضال على ان اغلب القوانين 
والنظم السياسية على مر التاريخ كانت تسبغ صفة الشرعية والقبول على تلك االوضاع 

 جتمع . المزرية ويباركها الفرد والم
ان االعراف والتقاليد القبلية والعشائرية في الوقت الحاضر من سنن وقوانين تفرض      

على المرأة والمجتمع االخذ بها مثل ، النهوة والفصل والقتل لغسل العار والتاديب والزواج 
ة المبكر للفتيات ، وما تتعرض له االناث في قرى كردستان العراق من عمليات الختان الجائر 

والزواج المتبادل ، يبدو ان المرأة باتت عبارة عن جسد لخدمة الرجل جنسيًا وتنفيذ متطلباته 
من رغبات وخدمات كتربية االطفال وكافة االعمال الصعبة والشاقة مما يولد لها اثارًا نفسية 
 عميقة قد تكون في بعض االحيان اشد من العنف الجسدي نفسه وتأثر على سلوكها

( ومن الواضح ان هذه النظرة ، موقع الكتروني متها . )رفعت نافع الكنانيوصحتها وكرا
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ة المستمدة من  االعراف والتقاليد يراد بها ايصال رسالة يفهم منها على ان المرأة الدونية للمرأ
ناقصة عقل وأهلية وال يمكن ان تكون مساوية للرجل فكرًا وكفاءة . وهذه المفاهيم الجامدة 

مطية حددت دور المرأة االجتماعي وقللت من أهمية عمل المرأة مما انعكس والقوالب الن
مجهول للمرأة العراقية ، فقد عطلت مهاراتها  بمستقبلعلى ادوار المرأة التنموية وباتت تنذر 

غير قادرة على النهوض بواقعها ،فضاًل عن اخفاق في  فأصبحتوقدراتها بسبب ذلك 
ها في االرتقاء بواقع المرأة و مساعدتها على اداء ادوارها السياسات االجتماعية وعدم كفاءت

( هذه االخفاقات كانت جسيمة  3115، 0113) سحر مهدي الياسري  العدد التنموية .
النها تعالج المشكلة بشكل وقتي دون الغوص في اسبابها . بل ان هذه السياسات كرست 

ساء اسس حقوقها وقد اوجدت حرمان المرأة من االستغالل االقتصادي وحالت دون ار 
المبررات لتبعية المرأة للرجل وتحريرها من مستلزمات الدفاع عن حقوقها . وما يؤكد نظرة 
التمايز للمرأة ان الكثير من المجتمعات لحد اآلن تحرم المرأة من اكتساب المعارف والثقافة 

المبصر بحقوقها ومسؤولياتها وهي احد االسلحة المهمة التي تتمكن من خاللها المرأة بلوغ الوعي 
 ) احمد العاني ، موقع الكتروني ( . ويفتح امامها لتتعالى في كافة االعمال التي تناط بها 

وبناء على ما تقدم فأن العادات والتقاليد في المجتمع العراقي قد حدت من دور المرأة العراقية 
الوظيفية المرموقة والخاصة ، وان  في ممارسة االعمال االدارية والمؤسساتية ، وتقلد المراكز

تسنمت درجات وظيفية في دوائر الدولة تبقى محددة ودون مستوى طموح المرأة والتتناسب 
مع كفاءتها وشهادتها ، فضال على الحد من نزولها الى سوق العمل وممارسة االعمال الحرة 

ة ، فقط ممارسة المهن ذات المردود الربحي العالي والتملك لالراضي وممارسة التجارة الحر 
البسيطة وذات المردود المنخفض والشعبية ، من خالل تحديد تعليمها وتثقيفها لكي تبقى 
تابعة للرجل اقتصاديًا ومتقيدة باالدوار النمطية لها . فتبقى المرأة العراقية مهمشة في 

ات والتقاليد وظيفتها على الرغم من شهادتها وتميزها في عملها ، وسبب ذلك يعود الى العاد
فقد اشار الى التي غرست في نفس الرجل وجعلته ينظر الى المرأة بأنها أقل منه مستوى ، 

ذلك الدكتور علي الوردي آنذاك وجود ظاهرة في العائلة العراقية أسماها )التجزؤ(..أي 
معا انقسام في أسلوب الحياة بين الرجل والمرأة والطفل..وأنه قّل أن نجد في هذه الدنيا مجت

تجزأت فيه العائلة مثل هذا التجزؤ البليغ،حيث الطفل يذهب الى الزقاق يتسكع مع اقرانه 
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،والمرأة مجالها البيت ال ينبغي أن تحيد عنه ،والرجل مجاله في اوقات فراغه المقهى. 
ويضيف،أن العراق مشهور بمقاهيه ،وهي على كثرة عددها تغص بالرجال.ويرى أن سبب 

المرأة أوال،وتعالي الرجل عن المكوث معها في البيت ثانيا..ألنه نشأت  هذه الظاهرة حجاب
عندنا قيم تجعل من المرأة جنسا أقّل منزلة من الرجل وأضعف عقال بحيث يشعر الرجل 
ازاءها بالتعالي والكبرياء. فاذا علم الناس برجل يكثر من المكوث في بيته مع امرأته 

 .فهوأوالده..أتهم بالتخنث،على حّد وص
ويعزو الوردي هذه القيم الى البداوة..وأن المجتمع البدوي مجتمع غزو وحرب،والرجل وحده 
هو الذي يقوم بمهمة الحرب والنضال،اما المرأة فتعد مهمتها أدنى درجة من مهمة الرجل 

وبسبب ذلك فقد تعودت المرأة أن تقبع في بيتها  .ولذا ينظراليها بعين االستصغار والمهانة
وأن تعتقد بفضل ذلك وداللته على العّفة والشرف،فهي قد لقّنت منذ الطفولة على أن تكون 

،  2301قاسم حسين صالح ، العدد محجبة ال تخرج من البيت اال عند الضرورة القصوى)
واقعها في العمل لتنال تحررها ( ومع ذلك حاولت المرأة العراقية ان تغتنم تأثيرات م3101

االجتماعي واالقتصادي والثقافي بعد ان انتزعت بنضالها المتواصل والطويل حقوقها في 
العمل المكافىء للرجل ومع ذلك هناك شرائح واسعة من النساء قابعات داخل البيوت 

 محرومات من التعليم والعمل .
 في القيم الثقافية المعرقلة لدور المرأة الوظي -2 

تكاد  تتحمل الثقافة االجتماعية العراقية وموارثيها مسؤولية الحيف في تحجيم دور       
المرأة واقصاءها عن الحياة العامة ، وابعادها من االنجاز العملي على الصعد كافة ، 
بالتعاون مع جهاز الدولة بمؤسساته الدستورية والقانونية والتعليمية ، الذي يتحمل ايضًا 

ة تدني ثقافة المرأة وحرمانها من تهيأة الوسائل واالدوات المادية والمعنوية لتحقيق مسؤولي
االستقاللين االقتصادي والذاتي عن هيمنة الرجل والمؤسسة االجتماعية غير الرسمية 

( فالمرأة  3115،  0124)مجموعة القيم واالعراف االجتماعية(.)  سامي البدري ، العدد 
ا المؤسسات الرسمية البرامج التثقيفية في المؤسسات التعليمية ومؤسسات العراقية لم تهيأ له

المجتمع المدني التي تعمق وعيها بحقوقها وتحفزها على التمسك بها ، كحقوق طبيعية يجب 
عدم التفريط بها والدفاع عنها ، النها تمثل الجوهر الحقيقي لذاتها ووجودها . لكن التعليم 
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ى باألولوية في حاالت الحروب والعنف والصراع ، ونتيجة لمظاهر بقدر أهميته ، قد اليحظ
العنف في العراق ، وتحكم عوامل ثقافية معروفة ، تجعل االناث اكثر تضررًا بالمقارنة مع 
الذكر ، فاألسرة في حاالت كثيرة تجد أن بقاء االنثى في البيت هو الحل االسلم لما قد ينجم 

(ان  032، مصدر سابق : 3117لحال التنمية البشرية ، عن خروجها منه )تقرير الوطني 
المسار نحو تحقيق االهداف االنمائية لأللفية الثالثة نحو تحقيق هدف تمكين المرأة من 
خالل المشاركة السياسية ، نجد مؤشرات التعليم ال تزال متدنية وبعيدة عن األهداف . مما 

عن مواجهة مشكالت االمية والتسرب من التعليم  يؤكد ان التعليم كأداة للتمكين اليزال قاصراً 
وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في اكتساب التعليم في جميع مراحله .) تقرير الوطني 

( يضاف الى ذلك مشكلة اخرى يتميز 032، مصدر سابق : 3117لحال التنمية البشرية ، 
القهر  المجتمع نفسه من خالل بها المجتمع العراقي ، هو التمايز الطبقي الموجود داخل

والحرمان والظلم التي تعيشه المرأة وما يوجه لها من ضغوط تتمثل بثقافة العنف التي غالبًا 
ماتكرس مفاهيم العنف ضدها ، مما يفقد المرأة شعورها باالمان واالستقرار والطمأنينة ، 

خوف والكبت والضغوط والذي يؤدي الى ان يتولد ويتراكم في داخلها تراث طويل حافل بال
الكبيرة من المجتمع التي تعيش فيه على حد السواء .) رفعت نافع الكناني ، مصدر سابق( 
لذا  فأن اعمال العنف والممارسات العدوانية تلك التي تتعرض لها المرأة في المجتمع العراقي 

مع اخيها  هي اضطهاد لشخصها وكرامتها ، وتهميش لدورها وكيانها في المساهمة الفاعلة
الرجل في بناء مجتمع حضاري متمدن ، وان معالجة تلك الظاهرة هي مسؤولية الجميع من 

 دون استثناء وعدم ترك المرأة وحيدة تصارع في الميدان لنيل حقوقها .                                                    
اة للمرأة ، لكنها التطبق بصورة وعلى الرغم من ان قوانين العمل في العراق تكفل المساو 

صحيحة ، فالعمل الحكومي في العراق اليسمح بالتمييز في االجور . كما ان هناك تحيزًا 
آلليات السوق لصالح الرجل في مجاالت العمل االخرى ، مما يجعل العديد من الوظائف ، 

ن وظائف ذات التي تشغلها النساء في القطاع الخاص وفي القطاع غير الرسمي ، عبارة ع
التي تملكها المرأة ، مما يؤدي الى   أجور متدنية . ويرجع هذا التمييز الى تدني المهارات 

، المصدر 3117ضعف انتاجيتها مقارنة بالرجل .) تقرير الوطني لحال التنمية البشرية ، 
( لكن على الرغم من كل ذلك يبقى سوق العمل يكرس مفاهيم التمييز وعدم 032نفسه : 
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المساواة على وفق مبدأ االستحقاق ، كما ان بعض الوظائف في الدوائر الرسمية مازالت حكرًا على 
الرجال دون النساء مما يوحي بان الثقافة الذكورية مازالت تؤدي فعلها المؤثر على الرغم من 

 ي .االعتراف النسبي بضرورة اسهام المرأة في عملية التنمية وفي عملية صنع القرار المجتمع
 الفصل الثالث : الدراسة الميدانية

 أوال : منهج البحث واجراءاته 
 اجراءات البحث:

يتضمن هذا الفصل االجراءات التي اتبعتها الباحثة لتحقيق هدف البحث الحالي والمتضمن 
وصفًا لمجتمع البحث واختيار العينة وتحديد الخطوات التي اتبعت في اعداد وتصميم ادوات البحث 

ن الوسائل االحصائية المالئمة في معالجة البيانات والتوصل الى النتائج . وفيما يأتي فضاًل ع
 اتطرق لهذه االجراءات :

 مجتمع البحث : -0
( الى انه اليمكن أن تستخدم اية وسيلة من وسائل مهما أوتيت من دقة ما لم يوصف  Bargيشير بارك )

(.  Barg W.R. 1987النه لكل مجتمع صفاته الخاصة )المجتمع الذي تؤخذ منه العينة وصفًا دقيقًا 
( 330ويتكون مجتمع البحث الحالي من ست مديريات في وزارة التربية ) ديوان الوزارة ( البالغ عددهن )

( موظفة شهادة اولية والمديريات هي 013( موظفة شهادات عليا و )31موزعة في ست مديريات وبواقع )
المديرية العامة لألشراف التربوية ، )المديرية العامة للشؤون المالية ، المديرية العامة للتخطيط التربوي ، 

المديرية العامة للمناهج التربوية  ، المديرية العامة لألعداد المعلمين والتطوير والتدريب التربوي ، مركز 
 (0البحوث والدراسات التربوية ( كما موضح في الجدول )

 (1جدول رقم )

 عدد الموظفات اسم المديرية ت

 53 لماليةالمديرية العامة للشؤون ا 0

 23 المديرية العامة للتخطيط التربوي 3

 33 المديرية العامة لألشراف التربوية 2

 41 المديرية العامة للمناهج التربوية 4

 34 المديرية العامة لألعداد المعلمين والتطوير والتدريب التربوي 3

 33 مركز البحوث والدراسات التربوية 2

 330 2 المجموع
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  البحثعينة حجم  -3
( موظفة التي اختيرت باالسلوب العشوائي 44تكون حجم عينة البحث الحالي من )       
%( من مجتمع البحث الحالي إذ ان بعض المختصين في القياس والتقويم ومنهم 31وبنسبة )

(Nanual,1978( و )Bary and Cull قد وضعوا نسبًا السيما في البحوث الوصفية  )
 وكما يأتي :تبعًا لحجم المجتمع 

 %( من افراد المجتمع الصغير )بضع مئات(31) -
 %( من افراد المجتمع الكبير نسبيًا )بضع اآلف(01) -
 (04: 0117%( من افراد المجتمع الكبير جدًا ) عشرات اآلف (.)احمد  سلمان عودة ، 3) -

 ( 3( موظفة كما موضح في الجدول )44وبذلك بلغ حجم عينة البحث )
 زيع  حجم عينة البحث حسب النسبة المئوية( يوضح تو 2جدول )

عدد  اسم المديرية ت
 الموظفات

النسبة 
 المئوية 

 حجم العينة 

 04 31 53 المديرية العامة للشؤون المالية 0
 5 31 23 المديرية العامة للتخطيط التربوي 3
 3 31 33 المديرية العامة لألشراف التربوية 2
 7 31 41 المديرية العامة للمناهج 4
المديرية العامة لألعداد المعلمين والتطوير والتدريب  3

 التربوي
34 31 3 

 3 31 33 مركز البحوث والدراسات التربوية 2
 44  330 2 المجموع

 
 اداة البحث : -3
لغرض التوصل الى تحقيق اهداف البحث فقد تعين على الباحثة اعداد استبانة    

التهميش الوظيفي للمرأة العراقية . وتعد االستبانة من أكثر االدوات استخدامًا في بحث 
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الظواهر التربوية والنفسية واالجتماعية كأداة لجمع المعلومات .) محمد سعيد ابو طالب 
 (( 0العدد )( ، 5،المجلد ) 0175، 

 قامت الباحثة باعداد االستبانة باتباع الخطوات اآلتية :
تحضير استبيان مفتوح الستطالع أراء الموظفات في المديريات العامة في ديوان  -0

 الوزارة حول الموضوع لجمع البعض من الفقرات .
 االطالع على الهيكلية الوظيفية في المديريات . -3
االطالع على التشريعات القانونية األولية واالجتماعية وبعض الدراسات السابقة   -2

 المتعلقة بموضوع البحث فضاًل عن االستفادة من أراء بعض المختصين .
( فقرة بصيغتها االولية ووضع مقياس ثنائي لالستبانة ) نعم 33وفي ضوء ذلك صيغت )
 (.1، 0، ال( تقابلها االوزان ) 

 : صدق االداة -4
للتأكد من صدق االداة اعتمدت الباحثة الصدق الظاهري وذلك بعرض فقرات     

االستبيان بصيغتها االولية على مجموعة من الخبراء والمحكمين المختصين في التربية 
( خبراء للحكم على صالحية الفقرات وقد عد 7واآلدب وعلم النفس اذ بلغ عددهم )
( فأكثر لداللة الصدق . وبعد 71بانة بدرجة )الباحث موافقة المحكمين على االست

استعادة األداة من الخبراء والمحكمين ودراسة مالحظاتهم وتحليلها تبين بأن فقرات 
( وبهذا االجراء لم تحذف اي فقرة 75،3االستبيان جميعها حصلت على أكثر الموافقة )

 من فقرات األداة .
 ثبات االداة : -5

( فكلما Marshall , J.C. 1972 ي نتائج المقياس .)يعرف الثبات انه اتساق ف     
 (  Kerlinger , F.N 1970 كان المقياس اكثر ثباتًا أصبح أكثر موثوقية .)

وقد تم التأكد من ثبات االستبانة باستخدام االختبار ةاعادة االختبار على عينة الثبات 
والتطبيق الثاني عل العينة ( موظفة وكانت المدة الزمنية بين التطبيق االول 011البالغة )
( الى انه المدة الزمنية بين التطبيق Adams( يومًا وهي مدة جيدة اذ يشير )05نفسها )

 Adumas ,Georgia االول والتطبيق الثاني يجب ان اليتجاوز اسبوعين الى ثالثة .)
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( وبعدها قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون الستخراج معامل ثبات 1964
 ( وهو مؤشر جيد للثبات .1،71االستبانة اذ بلغ )

 الوسائل االحصائية :
 لغرض تحقيق اهداف البحث استخدمت الوسائل االحصائية االتية :

 معامل ارتباط برسون لحساب ثبات االداة . -0
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات افراد عينة البحث . -3
 النسب المئوية لحساب صدق االداة . -2
 االختبار التائي لعينة واحدة . -4
 االختبار التائي لعينتين مستقلتين . -3

 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها
يتضمن هذا الفصل عرض للنتائج التي توصل اليها البحث الحالي على وفق أهدافه 
فضاًل عن تفسير النتائج ولتحقيق الهدف االول الذي يهدف الى ) التعرف على التهميش 
الوظيفي للمرأة العراقية ( ومن خالل المقارنة بين متوسط درجات افراد العينة البالغة 

ي لالداة وذلك بأستخدام االختبار التائي لعينة واحدة كما ( موظفة والمتوسط الفرض44)
 ( .0موضح في الجدول )

 (1جدول )
 يوضح القيمة التائية المحسوبة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

المتوسط  
الحسابي 
 للعينة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة         
 التائية 

 

 الجدولية  المحسوبة    
  االداة 

7 
 

03،71 
 
00 

 
2،23 

 
3 
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( وجود فروق ذات داللة أحصائية بين متوسط درجات افراد العينة البالغ 0ويتضح من الجدول )
( درجة عند 00البالغ ) ( درجة والمتوسط الفرضي لالداة03،71( درجة وبأنحراف معياري )7)

( وهذا يدل على ان الموظفات لديهن تهميش وظيفي في 42( ودرجة حرية )1،13مستوى داللة )
المديريات الستة في ديوان الوزارة وقد يكون السبب كما ترى الباحثة هو النظرة الى المرأة العراقية 

تلك المناصب تحتاج الى حزم  من قبل القيادات العليا بعدم قدرتها في تولي مناصب قيادية الن
وشدة وقيادة قوية أو قد تكون السبب هو المحاصصة السياسية المقيتة والتي بسببها توزع أغلب 
المناصب القيادية على االحزاب بغض النظر عن التأهيل العلمي او التدرج الوظيفي . علمًا ان 

 اغلب موظفات التربية ال ينتمن ألحزاب سياسية .
ولتحقيق الهدف الثاني من أهداف البحث الذي يهدف الى  معرفة الفروق ذات الداللة االحصائية 
بين اجابات موظفات المديرات الست وحسب متغير التحصيل العلمي . استخدم االختبار التائي 

هن  لعينتين مستقلتين حيث بلغ متوسط افراد العينة من الموظفات ذوي الشهادات العليا والبالغ عدد
( والمتوسط الحسابي 3،4( درجة وبأنحراف معياري )5،3( موظفة على االداة بشكل عام )04)

( درجة وبأنحراف معياري 7،3( موظفة )21للموظفات من ذوي الشهادات االولية والبالغ عددهن )
 ( . 3( كما موضح في الجدول )2،7)

 (2جدول رقم )
 المعياري القيمة التائية والمتوسط الحسابي واالنحراف

االنحراف  المتوسط الحسابي  عددها العينة 
 المعياري

القيمة 
 التائية

 

 الجدولية  المحسوبة     
  االداة 

 شهادة عليا
 
04 

 
5،3 

 
3،4 

 
 
 

1،133 

 
 
 
3 

  
 شهادة أولية

 
21 

 
7،3 

 
2،7 
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بين متوسط درجات افراد العينة  ( ال توجد فروق ذات داللة أحصائية3ويتضح من الجدول )
حسب متغير التحصيل العلمي وهذا يدل على ان جميع الموظفات يشعرن بنفس الدرجة من 

 التهميش الوظيفي .
 الفصل الخامس : االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 اواًل : االستنتاجات
االستنتاجات في ضوء النتائج التي كشف عنها البحث الحالي فأنه يمكن التوصل الى  

 اآلتية :
ظهر أن أغلب الموظفات في المديريات الستة في ديوان الوزارة يشعرن بالتهميش  -2

 الوظيفي .
التوجد فروق ذات داللة احصائية بين اجابات الموظفات وحسب متغير التحصيل  -4

 العلمي .
 ثانيًا: التوصيات 

 : في ضوء ما اسفرت عنه نتائج البحث .فأن الباحثة توصي بما يلي
 التعرف على اسباب التهميش الوظيفي للموظفات في ديوان الوزارة . -3
 توخي الدقة في اختيار الكوادر القيادية في ديوان الوزارة . -2
 االفادة من نتائج هذه الدراسة في تحفيز موظفات  وزارة التربية . -5

 ثالثًا : المقترحات 
 الوزارات االخرى .اجرء دراسة عن واقع التهميش للمرأة العراقية في  -0
 اجراء دراسة مقارنة في تقويم اداء الموظفين والموظفات بين مديريات متناظرة . -3
 اجراء دراسة عن واقع التهميبش للمرأة العراقية وعالقته باالداء المهني . -2 

 المصادرالعربية 
، أنكر " سياسات سوق العمل والمجموعة الضعيفة والفقر " في كتاب نهج جديدة لتحليل  أنكر ، ريشارد -0

، المعهد الدولي لدراسة   0الفقر وللسياسة المتعلقة به / تخفيض الفقر عبر سياسات سوق العمل ، ط
 .3111، بيروت ، العمل

هـ، ت، 0407شق، الثانية: . الكريم ط. دار القلم، دم333األصفهاني ، الراغب األصفهاني، ص   -3
 صفوان عدنان داودي.



 واقع التهميش الوظيفي للمرأة العراقية العاملة 
      

  3102العدد الثالث  )أيلول(                       مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية                   

885 

االيدامي ، حمدية شاكر االيدامي ،  االوضاع االقتصادية المرأ ة العراقية ، التقرير الستراتيجي العراقي  -2
 .      3111الثاني ، مركز حمورابي للبحوث والدراسات  ،

( ) بغداد 3م ،  وزارة التربية السلسلة التربوية )البزاز ، حكمت عبداهلل البزاز، احاديث في التربية والتعلي -4
  .( 3110: المكتبة الوطنية ، 

البدري ، رفعت نافع سامي البدري ، حرية المرأة العراقية .. افاق ومعوقات ، الحوار المتمدن ، العدد  -3
  3115/ 3/2، في  0124

: ورقة بعنوان الحماية االجتماعيةاالجتماعي مجلة العلوم  أبو زهرة ،الشيخ أبو زهرة ، التكافل -2
مجلة إلكترونية صادرة بتصريح  االجتماعية في النظام االجتماعي الشريف عبود مستشار الصندوق القومي،

 هـ. 0423 -5 - 07وتاريخ :  0152غ ع  -برقم: -االعالم الداخلي -من وزارة الثقافة واالعالم 
الستبيان في البحوث التربوية والنفسية بناؤه ، حدوده ، ( ا0175ابو طالب ، محمد سعيد ابو طالب ، ) -5

 ( القاهرة . ج . م .ع.0( ، العدد )5كفاءته ، المجلة العربية للبحوث والدراسات المجلد )
هـ، ت. د. عبد اهلل التركي 0401. ط. دار عالم الكتب، الرابعة: 035، 02/034ابن قدامة: المغني:  -7
 د. عبد الفتاح الحلو. –
 . هـ0412. ط. عالم الكتب، بيروت، األولى: 0/321كتاب األفعال:   ابن القطاع ، -1

لسان العرب ، دار صادر، بيروت، ط ،األولى. والقاموس المحيط:   -. 04/017ابن منظور ، -01
 هـ.0401. ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، السادسة: 0352الفيروز آبادي: ص 

هـ، ت. محمد الصادق 0413ط. دار إحياء التراث، بيروت،  .2/013الجصاص ، أحكام القرآن:  -00
 قمحاوي .

الحسن ، احسان محمد الحسن ، التصنيع وتغيير المجتمع ، دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة  -03
 . 0172واالعالم  ، بغداد  ، 

سالم ،  بغداد ، الحسن ، احسان محمد الحسن ،محاضرات في المجتمع العربي،مطبعة دار ال -02
0152 .) 

 .   0175الحمداني ، شعيب احمد الحمداني ، قانون حمورابي ، كتاب جامعة بغداد ، بيت الحكمة ،  -04
. )بدون معلومات نشر(، 055، 053، 025، 2/003رباح ، عيسى رباح، موسوعة القانون الدولي:  -03

 .وهي موسوعة في االتفاقيات والقرارات الدولية
الراوي ، حقي اسماعيل الراوي ، بناء انموذج ادارة الوقت للقيادات االدارية في االزمات ) بغداد :  -02

 . 0( ، عدد )ا( ، ك  3112معهد التريب والتطوير التربوي ،
 



 واقع التهميش الوظيفي للمرأة العراقية العاملة 
      

  3102العدد الثالث  )أيلول(                       مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية                   

885 

شبكات الحماية االجتماعية في حماية الفقراء من مخاطر  دور،  فالح خلف الربيعيالربيعي ، -05
 .30/  3/  3117 - 3377العدد: -الحوار المتمدن الخصخصة

،) الحماية القانونية للمدنيين( رسالة ماجستير غير  3111، أسامة عبد الوهاب الرحماني ،  الرحماني -07
 الندا. في هو  –قسم القانون  -الحرة  الجامعة، منشورة

شالش ، آمال شالش ، نشاط المرأة في القطاع غير النظامي وأثره في الحد من الفقر ، بحث غير  -01
 .3111منشور ، بغداد ، 

 . دار المعارف ، بدون تاريخ،  4يبانى ، اإلمام أحمد بن حنبل الشيبانى : " المستند " ، جـ الش  -31
في  2301صالح ، قاسم حسين صالح ، ) علي الوردي ..اوراق لم تنشر( ، الحوار المتمدن ، العدد  -30
1  /03  /3101  . 

 .0152الفكر العربي ، القاهرة،   ، دار 0طبليه ،القطب محمد طبليه ،االسالم وحقوق االنسان ، ط -33
عودة ، احمد  سلمان عودة ، القياس والتقويم في العملية التدريسية ) عمان : دار االمل للنشر  -32

 (. 0117والتوزيع االردني ، 
عبد المنعم ، مي مجيب ،اطروحة دكتوراه )سياسات التضمين والتهميش في الحالة المصرية)  -34

 .  3100قاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،( جامعة ال3117 -0110
العزاوي ، سامي مهدي العزاوي ، المرأة العراقية بين السياسية واالغتراب السياسي ، الكتاب السنوي  -33

  .  3111لمركز ابحاث الطفولة  واالمومة ، المجلد الرابع  ،
. ـ  " مشكلة الفقر وكيف عالجها  0/411ـ القرضاوى ، يوسف القرضاوى ، حاشية الروض المربع ،  32

 . 2اإلسالم " ، مكتبة وهبه ، ط 
  محمود ،عبد الرحيم محمود ، أساس البالغة: الزمخشري:  ط. دار المعرفة، لبنان..35
 ، بيروت ـ دار إحياء التراث العربى ، بدون تاريخ .  2ـ مسلم،  اإلمام مسلم،" صحيح مسلم " ، جـ  37
ياسين مصطفى ، المرأة والتحوالت المجتمعية في العراق القيود واألفاق ،التقرير  مصطفى ،عدنان -31

  ، مركز حمورابي للبحوث والدراسات . 3111االستراتيجي العراقي الثاني  ، 
المهداوي ، وفاء جعفر المهداوي ، المرأة الشريك الجديد الستدامة التنمية والتحول الى اقتصاد السوق  -21

  3115، مركز واع للدراسات والبحوث ، 2جفي العراق ،
الميداني ، محمد أمين الميداني ، حقوق اإلنسان ، مجموعة وثائق أوربية ، المعهد العربي لحقوق  -20

 . 3112اإلنسان ، 
،التمييز في العمل ضد النساء والحماية القانونية واالجتماعية  الياسري ، سحر مهدي الياسري -23

 . 3115/ 3/  0،  0113المرأة العراقية نموذجًا ، الحوار المتمدن ، العدد  –المطلوبة 
 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DD%E1%C7%CD+%CE%E1%DD+%C7%E1%D1%C8%ED%DA%ED
file:///D:/الحوار%20المتمدن-العدد:%202288%20-%202008%20/%205%20/%2021%20-%200:39 
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 التقارير والمجلت والمعاجم 
عربية اطار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول ال - 0

 . 3113وتحليل مقارن ، االمم المتحدة ، نيويورك ، 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا : األثر االجتماعي العادة الهيكلة مع تركيز خاص على  -2

 . 3111البطالة " االمم المتحدة  ، نيويورك ، 
 .   2، جـ ـ بدون تاريخ مطبعة المنيرية ـ  النووى : " المجموع شرح المهذب للشيرازى " ، 2
، تحسين الحماية االجتماعية وتقليص الضعف 3111التحديد الصادر عن األمم المتحدة: األمم المتحدة،  -4

 Enhancing social protection and reducing vulnerability in a globalizing"في زمن العولمة
world" االجتماعية عن دورتها التاسعة والثالثين، تقرير األمين العام إلى لجنة التنميةE/CN.5/2001/2  ،

 واشنطن العاصمة: المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة.
المساواة بين الجنسين والتنمية  3111االمم المتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي ، المرأة عام  -3

 االعمال. البند الثاني من جدول 3111اذار5-2الثالثةوالسالم في القرن الحادي والعشرين الدورة 
  . 3113دستور جمهورية العراق ،  -2
 .  3/045مطالب أولى النهى ،   -5
، واالمم المتحدة ، اذاعة االمم  22مكتب العمل الدولي ، المصدر السابق الوحدة التدريبية الثانية ص -7

 .                                                                                                               0111تشرين الثاني 31معركة القضاء على الفقر في ، المرأة في 3111المرأة على مشارف عامالمتحدة.
 –تواصل معرفي منتج )برنامج االمم المتحدة االنمائي ( دبي  3111تقرير المعرفة العربي للعام  -1 

  محمد بن راشد المكتوم .مؤسسة 
 العراق  –، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ، بيت الحكمة 3117تقرير الوطني لحال التنمية البشرية  -01.
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 المصادر االلكترونية 
-1 shaloka@hotmail.com       ) قاموس المعاني ) معجم عربي ..عربي  
-2  Http://www.inciraq.com   رفعت نافع الكناني ؛ الحرية لشعب يضطهد المرأة ويسلب

  حقوقها:                 
Http:-3//   www.aljaredah.com  :احمد العاني ؛ تطور حقوق لمرأة على شبكة االنترنيت 
ttp :H -4 //org . –www.niqash 01/2  حيدر نجم ؛ قياديات عراقيات يحكينى عن اوضاع النساء في العراق 

/1 3111     
                                             www.iraqwomensleague . com/Http news.   

حسين علي الحمداني ؛                                                                          5-
    3100/ 21/03بتاريخ  ?المرأة الصوت الغائب أم الُمغيب      

Http :-6 //www.iraqhurr.org  /content  على شبكة يلى أحمد ؛ حقوق االنسان في العراق  ل
  .                                                   رنيت :االنت

Http :-7 //www.brob.org/    bohoth                                               منذر الفضل ؛ انتهاكات حقوق المرأة في العراق 
8- Http : //www  .wafdionline.org       

                                   . بشرى العبيدي ؛ دور المرأة في عملية صنع القرار وتولي المسؤوليات 
Http://www.khayma.com/almoudaress/tachrie/almouratab.htm   -9استاد احمد السكتاوي   

صحيفة الرياض االلكترونية  هذه هي المرأة التي تستحق لقب العاملة" (يوسف بن عبداهلل الفيز، ) -01
 04013العدد   115فبراير 3صادرو من مؤسسة اليمامة  الصحفية  

                              http://www.alriyadh.com/2007/02/02/article221594.html 
 الضغوط النفسية و تأثيرها على المرأة  العاملة-11

http://www.kobani.net/vb/kobani57011/ 00/7/3103في   
 .دراسة: المرأة العاملة تتمتع بدرجة وعي تمكنها من تنظيم أسرتها واسعاد زوجها  -03

http://www.alarab.net/Article/492540 
هـ 0424رجب  31 -ميالدى  3102مايو  21الخميس )ضعي بصمتك في الحياة أيًا كان وضعك(  -02

 .-nda-http://khaledalasadi.com/index.php/articles studie                                 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php  04- القرضاوي              الشيخ 

   الدراسات البحوث لمؤسسة العام األمين فقه واقع األمة.. دراسة في المفهوم، البوشيخي الشاهد أ.د. -03
 "http://www.hiramagazine.com/archives/title/736 المغرب، / )مبدع( العلمية             

mailto:shaloka@hotmail.com
http://www.inciraq.com/
http://www.aljaredah.com/
http://www.brob.org/
10-%20http:/www.khayma.com/almoudaress/tachrie/almouratab.htm%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20الاستاذ%20احمد%20السكتاوي
http://www.alriyadh.com/2007/02/02/article221594.html
http://www.kobani.net/vb/kobani57011/
http://www.kobani.net/vb/kobani57011/
http://www.kobani.net/vb/kobani57011/
http://www.alarab.net/Article/492540
http://www.alarab.net/Article/492540
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