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 :ملخص البحث 

ىدؼ البحث ادلوسـو )مساعلة ادلرأة يف الدخل وعبلقتو بادلشاركة بازباذ القرار األسري( إىل 
التعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف قدرة ادلرأة ومشاركتها يف ازباذ القرار وقد جرى تشخيصها خبمسة 

الدخل واخللفية احلضارية، وبتفاعل وظلط األسرة مستوى متغَتات رئيسة ىي ادلستوى التعليمي 
من  متخذاىذه ادلتغَتات داخل األسرة  تتشكل مكانة ادلرأة ضمن واقع األسرة باجملتمع اللييب 

مدينة مصراتة ظلوذجا. ومشاركتها يف ازباذ القرار. ولتحقيق ذلك فقد اعتمد البحث ادلنهج 
لذي جرى فيو اختبار الفرضية الرئيسة للبحث اليت نصت ا بالعينة  ادليداين ادلسح االجتماعي

،   ةاألسري اتازباذ القرار ادلشاركة يف  على أف مساعلة ادلرة يف الدخل ربدد مدى قدرهتا على 
، إذ جرى اعتماد عينة ( مفردة 75وحجمها قوامها ) كما جرى من ربديد رلتمع وعينة الدراسة

حلة التعليم ادلتوسط على بعض ادلؤسسات التعليمية  بنات غَت نسبية دبر عشوائية طبقية احتمالية 
. أُعدت استبانة زلكمةللحصوؿ على البيانات البلزمة و  .دينة مصراتة داخل احلدود اإلدارية دل

 . مناسبة لتفسَت الظاىرة ادلدروسة طرؽ إحصائية تعاتبُ و 
ة وادلردود االقتصادي النتائج خلصائص العينة كادلستوى التعليمي واخللفية احلضاري توتوصل

غلعل و ، ةاألسري اتازباذ القرار  بادلشاركة يف ة ادلرأةيف زيادة قدر  والرقي يف السلم الوظيفي يؤثر
تتأثر أيضا بشبكة العبلقات االجتماعية اليت يتضمنها بنائي  أهناقراراهتا منفذة ومطاعة بل 

 األسرة والعمل.
بصورٍة إغلابية وإغلابية نوعًا ما من حيث قدرة ادلرأة فضبًل عن أف التغيَتات االقتصادية قد أثرت 

على ازباذ القرار. كما استطاعت ادلرأة أف تتخذ قرارات اقتصادية ناجحة يف رلاؿ أسرهتا. واف 
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عبلقة قوية وطرديو بُت عن وجود نتائج الطبيعة ادلساعلة ذات اثر فعاؿ داخل األسرة .أوضحت 
  القرارات األسرية. مساعلة ادلرأة الدخل وادلشاركة يف

النتائج وتوصل إىل عدد من التوصيات منها ضرورة تغيَت ادلناخ الفكري والثقايف  وبعد مناقشة
 .ادلتعلق بتقسيم األدوار بُت الرجل وادلرأة لتغيَت مواقف واذباىات أفراد اجملتمع ضلو ادلرأة 

Abstract 

 Research Summary 

The purpose of this research is to identify (The factors of women's 

influencing in family income and its ability to participate in decision-

making). Five main variables have been identified: the educational level, 

the family life style, the level of income and the cultural background, and 

the interaction of these variables within the family, within the reality of 

the family with the Libyan community taking the city of Misurata as a 

model. and their participation in decision-making. In order to achieve this, 

the research adopted the method of the field social survey in which the 

main hypothesis of the research was tested, which stated that the 

contribution of the women in income determines the extent of its ability to 

participate in family decision making. A randomized, non-relational 

random probability sample was adopted in the intermediate education 

stage on some educational institutions within the administrative 

boundaries of Misurata . To obtain the necessary data, anapproved 

questionnaire was prepared. Statistical methods were used to explain the 

phenomenon. 

The results have reached the characteristics of the sample, such as the 

educational level, the cultural background, the economic return, and the 

progress in the career ladder, which affects the ability of women to 

participate in family decision making, and this is not affected only by the 

variable and education and obtaining a scientific certificate and their exit 

to work and obtaining a profession. But they are also affected by the 

network of social relations involved in the construction of family and 

work. 

Moreover, economic changes have had a positive and somewhat positive 

impact on women's decision-making capacity. Women have also been 

able to make successful economic decisions in their family. The results 

confirmed the respondents' affirmation of the positive role of the 

participation of women in the democratic practice among their family 
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members and the nature of the contribution of women in family life as a 

contribution that has an effective effect within the family. 

The results showed a strong and traditional relationship between women's 

contribution to income and participation in family decisions. The null 

hypothesis was also rejected that there is no relationship between women's 

contribution to income and participation in family decision-making. 

Accepting the alternative hypothesis: A relationship exists between 

women's contribution to family income and participation in family 

decisions. 

The study discussed the results and reached a number of 

recommendations, including the need to change the intellectual and 

cultural climate related to the division of roles between men and women 

to change the attitudes of the members of society towards women. This is 

done through the interest of civil society organizations, the Ministry of 

Labor and the Ministry of Culture to intensify awareness campaigns, in 

the family and society. With the need to fully employ the capabilities of 

women and to enhance their confidence in themselves and their abilities 

and to start from childhood through the promotion of curricula and 

awareness programs. 
 

 املقدمة:
تعد قضية ادلرأة أحد أىم القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ادلعاصرة،   

وسبكينها وزلاولة إبراز دورىا يف تنمية اجملتمع، فقضية النهوض بأوضاع ادلرأة هبدؼ سبكينها من 
مع فقد أداء دورىا الفاعل بوصفها شريكا كامبل يف تنمية اجملتمع وتقدمو من أىم أولويات اجملت

لضوء على ضرورة ربسُت ا بلىتماـ بقضايا ادلرأة وتسليطلبذلت معظم اجملتمعات جهودا 
 أوضاعها وإزالة العقبات اليت تعيق تقدمها ومشاركتها يف اجملتمع.

يف عملية التنمية، من خبلؿ كغَتة من اجملتمعات دمج ادلرأة  اجملتمع اللييب وقد حاوؿ       
اآلونة تصبح على مستوى عاؿ من العلم وادلعرفة، وقد شهد اجملتمع يف سبكينها وبناء قدراهتا ل

ربوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية وتربوية مهمة، أدت إىل استجابتو ضلو مشاركة األخَتة 
على  احلياة العامة داخل األسرة ومشاركتها يبدورىا حيث زادت مساعلة ادلرأة  وإبرازادلرأة 

دبفهومو الواسع يؤثر يف صبيع جوانب وىو أحد مؤشرات التحديث عليم تويعد ال.مستوى اجملتمع



                                           مسامهة املرأة العاملة بالدخل األسري وعالقتو باملشاركة يف اختاذ القرارات       عشراحلادي  العدد-جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

 

371 

 

لزوجها مع اآلخرين وخاصة يؤثر على معاملتها فتعليم ادلرأة وارتقاؤىا يف السلم التعليمي احلياة،
دور ادلرأة ومكانتها يف اجملتمع،  ىوأبنائها،ومسؤولياهتا دلختلف األعماؿ، وللتعليم آثار متعددة عل

على نظرهتا لذاهتا وتطلعاهتا، كما أف تعليمها غلعلها أكثر مرونة لتقبل أظلاط جديدة وىو يؤثر 
 .العامة حد سواء أكثر تقببًل لفكرة مشاركتها يف احلياة ىمن السلوؾ وغلعلها ىي والرجل عل

تبعا للمجتمعات ادلختلفة، ،احلضارية والثقافية وبالنظم االقتصادية رتبط وضع ادلرأة بالظروؼا
ادلرأة ومتطلبات احلياة االجتماعية والقيم السائدة يف اجملتمع ىي اليت تؤىل ادلرأة  للعمل  ليم فتع

تبا راوسبهد ذلا الطريق للخروج من ادلنزؿ وادلشاركة يف احلياة العامة ، وتشغل مهنة تتقاضى منها 
 .دبا ينعكس على مكانتها االجتماعيةاألسري  االقتصادي وضعاليف ربسُت  بو سهمت

 البحث: مشكلة
طلقاهتا على حشد نيف إطار االىتماـ بقضية التنمية الشاملة، وانطبلقا من أف التنمية ترتكز يف م

االىتماـ بادلرأة ودورىا يف  يعد، وادلرأة لالطاقات البشرية ادلوجودة يف اجملتمع دوف سبييز بُت الرج
 ذيتعمل التنمية مع التحديث ال حيثتنمية اجملتمع جزءًا أساسيا يف عملية التنمية ذاهتا ،

سلتلف  ىرفع نسبة سبثيل ادلرأة و مشاركتها يف عملية التغيَت عل ىدث داخل اجملتمع علػل
ادلستويات يف مؤسسات اجملتمع حبيث تشارؾ يف عملية صنع السياسات العامة بل أصبح من 

دلرأة على ادلشاركة يف التنمية مرتبطًا ارتباطاً وثيقًا دبدى قدرة ايكوف تقدـ أي رلتمع  أف الضروري
 االقتصادية  واالجتماعية .

فمشاركة ادلرأة يف التنمية يرتبط ارتباطًا مباشرًا هبدؼ التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، 
ودراسة دور ادلرأة  يف التنمية ال يفصل عن فهم اجلانبُت االقتصادي واالجتماعي لعملية التنمية  

توى اجملتمع بالكامل وأف مؤشرات التنمية عامة ذلا تأثَت على ادلرأة فدخوذلا ودراستها على مس
القوانُت  والتشريعات اخلاصة حبقوقها  العمل، وترسيخوحصوذلا على فرص  التعليمرلاالت  ىلإ

عوامل تغَت الوضع  االجتماعي واالقتصادي للمرأة كما تكشف عن نظرة اجملتمع ضلو من تعترب 
لتعليم والعمل من ادلسائل ذات العبلقة بالقبوؿ االجتماعي لدور ادلرأة ومكانتها حق ادلرأة يف ا
 داخل األسرة.
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وتبقى قدرة ادلرأة على القياـ هبذا الدور اجلديد تتوقف على نوعية نظرة اجملتمع إليها واالعًتاؼ 
ن تأىيل وتدريب بقيمتها ومكانتها يف اجملتمع انطبلقًا من حقوقها يف األسرة، وخاصة دبا نالتو م

وعلم ومعرفة لتنمية شخصيتها ؽلكنها من القياـ دبسؤولياهتا ذباه أسرهتا بادلشاركة يف شؤوهنا.وقد 
ف أأدركت ادلرأة أعلية نزوذلا إىل ميداف معًتؾ احلياة خارج ادلنزؿ يف احلصوؿ على حقوقها بعد 

فعاؿ يف اجملتمع وال تعيقها يداف العلمي وذلك لكي تثبت وجودىا ومشاركتها كعنصر ادلبرزت يف 
بعد أف   قوقها.حأي صعوبات تقـو بدورىا كزوجة وأـ  وامرأة عاملة بكامل حريتها وجبميع 

إىل جانب تدبَت  شؤوف ادلنزؿ دبساعدة زوجها على فبلحة  هارتبط عملكانت يف السابق ي
ها من التعليم، األرض، تغَت دورىا وفقا للتغَتات اليت حدثت يف اجملتمع بعد أف نالت نصيب

تناسب مع ادلستوى يقيمة اجتماعية واقتصادية ووسيلة للعيش الذي دبقابل  العمل وأصبح
 لسكن ادلدينة.ادلعيشي 

وإذا كاف التعليم والعمل يعداف من احلقوؽ األساسية للمرأة يف أي رلتمع، فإف االعًتاؼ 
ؼلتص حبياهتا يف ربقيق رغباهتا ازباذ القرار سواء كاف ذلك فيما ب بادلشاركة وحقها بقدراهتا 

حقا مشروعا يدعم إنسانيتها كعنصر فعاؿ  وميوذلا واذباىاهتا،أو فيما ؼلص شؤوف تدبَت أسرهتا
أسباب دعوات األمم ادلتحدة إيل خروج ادلرأة إيل العمل تغَت  وتعد))داخل األسرة واجملتمع.

األدوار النمطية للمرأة داخل األسرة وربوؿ العبلقة بينهما وبُت الرجل إيل شراكة داخل البيت 
قائمة على مشاركة الرجل للمرأة يف كل ما يهم األسرة إذا كاف من ناحية األعماؿ ادلنزلية أو 

 (423 ،.2006القاطرجي، ) (.(شاركة يف ربّمل نفقات ادلنزؿاالىتماـ باألوالد أو ادل

ويتمحور موضوع البحث حوؿ:خروج ادلرأة للعمل ومساعلتها يف الدخل األسري وعبلقتو بازّباذ 
، وما صاحب عملها خارج (ادلرأة العاملة دبدينة مصراتو ظلوذجًا ذلا )القرارات األسرية متخذًا من

التغَّت لنظرة اجملتمع على وجو العمـو وأسرهتا على وجو اخلصوص  ادلنزؿ من تطّورات الحقة يف
 ف تقبل خروجها للتعليم والعمل.أبعد 

خر ادلتمثل يف الرجل، الزاؿ ؽلارس فعلو آلفإّف ادلتناوؿ ذلذا البحث يتصّور إف الطرؼ ا من مثو 
ذباه ادلرأة  ،أة خاصةادلر اجملتمع عامة و بالرغم من التحوالت االجتماعية واالقتصادية اليت شهدىا 
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سواء كانت عاملة أو غَت عاملة من حيث ادلشاركة يف ازباذ القرارات األسرية ادلتعلقة بأمور 
ها األمر الذي غلعل تناوؿ موضوع البحث  عما إذا كانت سياسات التحّوؿ ئحياهتا وحياة أبنا

رة ادلشاركة والتعاوف  االجتماعي ساعلت يف إخراج ادلرأة من دائرة التهميش واإلقصاء إىل دائ
 وادلبادرة  بالقرار.

فادلرأة يف الوقت احلاضر أصبحت تشكل أعلية اقتصاديّة كبَتة لؤلسرة لكوهنا عاملة فهي تعترب 
من السلطة وادلكانة واحًتاـ حقوقها  اً مقابل كسبها قدر ، للرجل يف ادلنافع ادلادية  مكمبلً  اً مصدر 

التعاوف والشراكة  إىل ودفع هبا مكانة اجتماعية،ها بكسا دي ادلا ااستقبلذلكما ورغباهتا اخلاصة،
 وتأسيسا عما سبق ؽلكن التوصل إىل التساؤؿ التايل :  ..يف األمور احلياتّية

ومساعلتها بالدخل  خارج ادلنزؿة ملاالع ادلرأة )قرار التساؤؿ الرئيسي:ىل يوجد تباين بُت
ومن التساؤؿ ؟ وإىل أي مدى القرارات األسريّةشاركة يف ازباذ ادل(بالتباين يف األسري

 الرئيسي،نصل إىل التساؤالت الفرعية التالية :
 شاركة يف ازباذ القرارات األسريّة؟ وادل مساعلة ادلرأة بالدخل( )بُت عبلقة وجدتىل 

 ريّة؟ ( بالتباين يف مشاركة ادلرأة يف ازباذ القرارات األسهاحجمظلط األسرة و ىل يرتبط التباين بُت )
 بالتباين يف مشاركة ادلرأة يف ازباذ القرارات األسريّة؟  (اخللفية احلضرية لؤلسرةىل يوجد تباين بُت)

 :أعلّية البحث 
 ااحلياتية وقدراهت اوخرباهتادلرأة تنبع أعلية موضوع ازباذ القرار يف كونِو ؽلثل حصيلة ثقافة 

عن كونِو لؤلسرة  اليومية  احلياةساىم بو يف رلريات تالذاتية وادلعرفية فضبًل عما  اوإمكانياهتِ 
ف  إيف التأثَت يف رلاالت احلياة ادلختلفة. ولذلك ف اعلى ربقيق أو فرض إرادهتِ  هتايعكس قدر 

استقرار األسرة وربسن وضعها ادلعيشي مرتبط بفاعلية القرارات اليت يتخذىا أفرادُىا بادلشاركة  
 يف ادلواقف  ادلختلفة.

  البحث: أىداؼ 
 .ساعلة ادلرأة يف الدخل وبادلشاركة  يف القرارات األسريّة دب اآلثار ادلًتتبةميدانّياً على  لتعّرؼا -
 .ادلشاركة يف القرارات األسريّة والدور الذي تؤديو مقابل على تأثَت عمل ادلرأة  الوقوؼ  -
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 لؤلسرة ؟يف رفع ادلستوى ادلعيشي العاملة لتعرؼ على مدى مساعلة ادلرأة ا  -
 :احلدود ادلنهجّية والنظريّة للبحث 

يف تناوؿ موضوع بالعينة   نهج ادلسح االجتماعي ميعتمد ىذا البحث علي  احلدود ادلنهجّية:
ادلشاركة يف القرارات األسريّة، فاألسلوب الوصفي ال ب الدخل وعبلقتو دلرأة العاملة يفمساعلة ا

بل إيل استنتاجات وتعميمات تساىم يف  ىو،يهدؼ إيل وصف الظواىر أو وصف الواقع كما 
 فهم ىذا الواقع وتطويره.

دراسة مساعلة ادلرأة العاملة يف دخل األسرة وعبلقتو يف ادلشاركة باالزباذ يف  احلدود النظريّة:
 القرارات األسريّة.

 واملصطلحات املفاىيم: 
خبلؿ الّتوّحد وادلشاركة بُت جهود إّف التنمية عملّية تغَّت واع ػلدث يف اجملتمع من ))التنمية :

 (.2007،38)السيد ، ((ادلواطنُت واحلكومة هبدؼ االستفادة من كافة ادلوارد ادلتاحة يف اجملتمع

بقصد توحيد جهود  تستخدـتعريف األمم ادلتحدة للتنمية : رلموعة الوسائل والطرؽ اليت ))
واالجتماعية  االقتصاديةمن النواحي األىايل مع السلطات العامة من أجل ربسُت مستوى احلياة 

والثقافّية يف اجملتمعات القومّية واحمللّية وإخراج ىذه اجملتمعات من عزلتها لتشارؾ إغلابّيًا يف احلياة 
 (1987،33)عبد ادلعطي، واذلواري،. ((القومّية ولتساىم يف تقّدـ الببلد

جة برامج التخطيط و التنمية أدى التعريف اإلجرائي دلفهـو التنمية:ىي ارتقاء اجملتمع  نتي
من الوضع الثابت إيل وضع متحرؾ وذلك عن طريق تعليم ادلرأة والدفع هبا إىل ادلساعلة  لبلنتقاؿ

 . االقتصاديف تنمية 
درجة عالية من االستعداد للدخوؿ يف أعماؿ جديدة والتطّلع إيل ادلستقبل على )):التحديث

التحديث يتضمن  : ))ألربت مور ويعرف(1992،463)التَت،((.يف ادلاضي حساب التفكَت
بالضرورة إدخاؿ ربّوؿ شامل يف بناء ونظم اجملتمع التقليدي الذي مل يصل بعد إىل مستوى 
التحديث ويستهدؼ ىذا التحّوؿ إحبلؿ ظلوذج التكنولوجيا، وظلوذج التنظيم االجتماعي ادلمّيز 

 (40، 1987، عبد املعطي)((ادلتخلفة تسائدة باجملتمعاالللمجتمعات الغربّية بداًل من النماذج 
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ىي عملية انتقاؿ شخصية ادلرأة من النمط التقليدي إىل :التعريف اإلجرائي دلفهـو التحديث
النمط احلديث، عرب عدد من آلّيات التحديث منها التعليم وادلشاركة ادلهنية بالعمل خارج 

 ادلنزؿ، مقابل مردود اقتصادي.
ىي الرغبة يف احلصوؿ على الوسائل البلزمة دلعيشة اإلنساف ويسعى للحصوؿ عليها ))احلاجة : 

 (.17، 2000)ىاشم ، ((ويبذؿ يف سبيل ذلك ادلاؿ واجلهد
التعريف اإلجرائي : خروج ادلرأة للعمل خارج ادلنزؿ وادلساعلة يف الدخل األسري لغرض إشباع 

 لوصوؿ إىل مكانة اجتماعية مرموقة .حاجاهتا ادلادية وادلعنوية داخل البيت وخارجو ل
ىي قوة أي شيء يف إشباع حاجة ما ، بصرؼ النظر عن طبيعة الرغبة ادلشبعة واألشياء ))ادلنفعة:
( ونقصد هبا احلرص على ربقيق منفعة بإشباع حاجات اإلنساف 18، 2000)ىاشم ،(( النافعة

 بصورة مباشرة أو غَت مباشرة .
 (142ـ ص2005عاطف، ، ) .((ي إىل أجر مايلىو نشاط يؤد))مفهـو العمل: 

التعريف اإلجرائي: ىي  ادلرأة اليت تزاوؿ عمبًل ما خارج ادلنػزؿ لقػاء أجػر مػادي مػدفوع ذلػا إضػافة 
 إىل كوهنا تقـو بدور األـ والزوجة وربة البيت. 

تقـو بو من  ة مقابل ماأىي ادلرأة اليت تعمل يف مؤسسة ما تتقاضى أجرًا أو مكاف))ادلرأة العاملة:
 ..(1988،85)زىري،((.عمل مهما كاف نوعو

خارج البيت والتحاقها بإحدى  عملالتعريف اإلجرائي دلفهـو ادلرأة العاملة:يقصد هبا ادلرأة الذي ت
 ادلؤسسات االجتماعية العامة منها أو اخلاصة يف أوقات زلددة مقابل مردود مادي.

)ىاشم ة .(( فًتة زمنية زلددة فالدخل نتاج الثرو تيار متدفق من السلع واخلدمات يف )):الدخل
بأنّو اخلدمة أو ادلنفعة  الناذبة عن رأس ادلاؿ أو العمل ولو )) (. كما يعرؼ20، 2000،

مصدراف :ادلصدر األوؿ ىو ما ؽللكو  الشخص من أمواؿ وادلصدر الثاين للدخل ىو ما يبذلو  
 غَت مكتسب بينما الثاين بالدخل الشخص من عمل أو نشاط اقتصادي ويسمي األوؿ دخبل

 .(2017)مركز األحباث العادلي،.((ادلكتسب
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التعريف اإلجرائي دلفهـو الدخل:ويقصد بو ادلاؿ الذي ربصل عليو ادلرأة نتيجة خروجها  إيل 
 لؤلسرة. االقتصاديالعمل قد يساىم  يف ربسُت ادلستوى 

يقصد هبذا ادلصطلح عملّية ازباذ القرار داخل األسرة فيما ؼلص القرارات )):األسرية القرارات
اليومية اليت تتعلق بتدبَت ميزانّية األسرة وتعليم األبناء وعبلج األطفاؿ وشراء ادلستلزمات األسرّية 

القرارات أو ربمل  ازباذوحل ادلشكبلت األسريّة ويشًتؾ عدد من األفراد داخل األسرة يف 
 (.151، 2004) فشيكة ،(( .رار اخلاص هبذه األمورصناعة الق
القرارات داخل األسرة  ازباذىو اشًتاؾ ادلرأة يف :دلفهـو ادلشاركة بازباذ القرار اإلجرائيالتعريف 

 تلك القرارات ادلتعلقة بشؤوف اأّلسرة  ادلًتتّبة على رلريات احلياة اليومية. مثل
 اإلطار النظري

بنظرة اجملتمع ذلا،   وثيقاؼلّية  يرى أّف مكانة ادلرأة كانت ترتبط ارتباطًا إف ادلتتبع لؤلحداث التار 
حياناً اكما أّف اجملتمعات ؼلتلف فيها وضع ادلرأة ودورىا يف احلياة، فأحيانًا يكوف دورًا سلبيًا و 

نظاـ مكانة ادلرأة يف اجملتمعات العربية كانت زبضع خضوعاّ تاماّ للو )) يكوف إغلابياً نشيطاً. ىأخر 
األسرة القبلي الذي كاف سائدا يف العصر اجلاىلي ويبدو أّف ادلرأة العربية يف اجلاىلّية كانت تعاين 
وطأة القيود اليت كانت تفرضها عليها بعض التقاليد والعادات اذلمجّية فعلى سبيل ادلثاؿ إذا 

للعار لعائلتها،  رللبةهّنا أّ   العتقادىمأصَلبت ادلرأة وولدت أنثى فيتشاءموف وال يرحُبوف دبيبلدىا 
 .)بركو،((لد يف أكثر األحياف يذىب بطفلتو وىي حّية فيحفر ذلا حفرة ويدفنها فيهااوكاف الو 
2009،60-65 ). 

الغراء ووضع  ةيبقيت ادلرأة مستضعفة مهضومة احلقوؽ مسلوبة اإلرادة حىت جاء اإلسبلـ بشريعو 
ادليزاف احلق يف إقراره لكرامة ادلرأة وإنسانيتها وأىليتها لؤلداء رسالة سامية يف اجملتمع ، وأعطاىا 

التصور فكاف مكانة عالية لتجد من حوذلا التقدير واالحًتاـ البلئق هبا كأـ مربية لؤلجياؿ.
حلديث عن ادلرأة يف اإلسبلـ ال الواقع أّف ا: )) ،كما أشار إليو بركو يف كتابواإلسبلمي للمرأة 

ؽلكن حصره أو اختصاره يف نقاط أو عبارات أو اإلشارة لو رلرد إشارة ألّف اإلسبلـ أعطى 
للمرأة حريتها كأنثى ومنح ذلا كامل حقوقها فرفع من شأهنا مربزا وظيفتها ودورىا يف احلياة ، 
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حىت تتكامل احلياة وتستمر يف  وساوى بينها وبُت الرجل يف أمور وفّرؽ بينهما يف أمور أخرى
صورىا، ومن مث حّق لنا القوؿ يف ىذا العنصر إذا كانت ادلصيبة قبل اإلسبلـ تعد يف والدة  ىأحل

 . (2009،73)بركو ، (( فقد أصبحت بعد رليئو تنزؿ بفقداهنا األنثى
من نور يف  راّ و وسطرت ادلرأة يف العصور القدؽلة واحلديثة وخاصة يف اجملتمعات اإلسبلمّية سط

صبيع اجملاالت، حيث كانت ملكة وقاضية وشاعرة وفنانة وأدبّية وزلاربة وراوية لؤلحاديث الّنبوية 
وخاصة يف  االجتماعيةبقضايا ادلرأة اذباىًا علمّياًّ يف دوائر البحوث  االىتماـلقد أخد ))ة.يالشرع

 االجتماعلنظري لعلم الًتاث ا ىلاحلديثة، وبالرجوع إ االجتماعيةالكتابات والدراسات 
تناولت موضوع  أهناوالتصورات اليت درست فيها ادلرأة يف النصف األوؿ من ىذا القرف صلد 

التمييز بُت أدوار ادلرأة والرجل  وتقسيم العمل بينها وظاىرة خروج ادلرأة إيل العمل وتأثَتىا على 
 .(59، 2004) فشيكة، ((األسرة .

 املرأة صور من املاضي: -
اجملتمع يف ادلاضي صور زلدودة للمرأة، فهي دائمًا سبثل درجة ومكانة أقل من الرجل وإّف يرسم 

اجملتمع القدًن بٌت حاجزًا اجتماعّيًا بُت حياة الرجل وحياة ادلرأة ، فالرجل ىو ادلسؤوؿ عن تزويد 
دور  ما يلـز أسرتو من مأكل ومشرب ولباس سواء يف الريف أو يف ادلدينة على حد سواء وأّما

تعد األسرة يف ادلاضي وحدة طبيعّية متكاملة وإنتاجا )) ادلرأة فهو إعداد الطعاـ وتربية األطفاؿ.
ثقافّيًا نشأ أساسًا استجابة للحاجات االقتصادية ولكن تعرضها لبعض أظلاط التغيَت االجتماعي 

فيها أدوار  ثبت وجوده يف ادلاضي باعتباره وحدة تتداخلأجعلها تتحلل فاجلانب االجتماعي 
 .(1974،24 .)اخلويل،((الرجل وادلرأة حبيث تشّكل ميزة اقتصادية

ونظرا لوجود ترابط للحياة ادلعيشية لؤلسرة بُت ما ىو اقتصادي واجتماعي، فإف ادلنفعة 
إذ أف ىناؾ دوافع أخرى ))الشخصية ليست وحدىا الدافع الذي يتحكم يف احلياة االقتصادية.

صادية، كاحلاجة للنشاط يف ذاتو ، والعمل على إرضاء الضمَت والرخص تتدخل يف احلياة االقت
(كل ىذه الدوافع 33،34) بدوي، بدوف،.((على الكرامة والشرؼ والرغبة يف التباىي والتفاخر

أخبلقية واجتماعية تؤثر يف إشكاؿ العبلقات االقتصادية عند األفراد واجلماعات وتنعكس على 
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كانت مكانة ادلرأة يف ادلاضي تقيم على أساس ما تفعلو كربّة ))بينهم .العبلقات االجتماعية فيما 
منزؿ وبالّتايل فلم تكن ىناؾ أيّة مشاكل عند احلكم على مكانتها أّما اليـو فإّف بإمكاهنا أف 

)اخلويل  ((زبتار مكانتها كربّة منزؿ ومكانتها كامرأة عاملة ذلا مركزىا يف عامل العمل.
355،1992.) 

 صور من احلاضر:املرأة  -
يشيع بُت العلماء االجتماعُت اإلؽلاف بأّف التغَت التكنولوجي أو الصناعي يعد العامل األكثر 

فمكانة ادلرأة قد تغَّتت ومازالت تتغَّت إاّل أّف درجة ىذا التغَت  ))اؿ األسرياجملأعلية يف التغَت يف 
االجتماعي مستو األساسّية التغيَت فإنّو زبتلف من رلتمع إيل أخر ومن امرأة ألخرى، فطادلا الواقع 

طبيعة التغَت وطبيعة ادلعطيات ؽلثلو من ادلتوقع أف تتغَت مكانة ادلرأة يف اجملتمع احلديث وفق ما 
إف التطور والبناء احلضاري ألي  .( 73 -74، 2014،)بركو((السوسيوالثقافّية للمجتمع.

رلتمع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور ثقافة ووعي ادلرأة ومساعلتها الفعالة هبذا البناء ليكوف رلتمعاً 
وال ؽلكن   مدنيًا وقائمًا على ادلواطنة وحقوؽ اإلنساف والعدالة االجتماعية وادلبادئ اإلنسانية

 و ادلرأة مساعلة فعالة.تساىم في أفيبٍت حضارة دوف  أفألي رلتمع 
في عصر التصنيع والنهضة اليت مشلت سلتلف رلبلت احلياة اليت أصبح فيها اإلنتاج ىو أساس ف

الفكر وادلهارة احلركّية وليس القوة العضلّية األمر الذي يشًتؾ فيو الرجل وادلرأة على قدـ ادلساواة 
من أفَّ عمل ادلرأة يفضي  بعض اآلراءعيو ما تدّ  أفو  وىنا بدأ مركز ادلرأة االجتماعي يف الّتحسن.

حّفظ على عمل ادلرأة خشيًة من وذلك بالتنادراً،  دقيق إال غَتهبا إىل ربقيق ادلساواة مع الّرجل 
 لبلنتقاصادلاّدي للمرأة سبيٌل للتحرر الّشخصّي من سلطة الّرجل، وحجة  االستقبلؿأف يكوف 

االستهبلؾ  ىلاجتماعّية )تارؼلّياً( ربّولت من اإلنتاج إإف وظيفة األسرة كوحدة ))من علو شأنو.
تغَّتات عديدة يف الوظائف الكلّية ألسرة يف اجملتمع وبالّتايل يف مكانة  ىلإ ىاألمر الذي أد

واسعة الثقافة ىي اليت تسعى إىل إحداث مة ادلتعل ادلرأةو  (19،1992.)اخلويل،((أعضائها
ي سلتلف ميادين t تها، وربقيق ادلساواة يف احلقوؽ، بعد تزايد مشارك  هاالتغَتات يف أوضاع

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3636/posts
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احلياة، وعملها خارج ادلنزؿ، باإلضافة إىل ارتفاع مستواىا االجتماعي وبروزىا يشكل أبرز وأىم 
 .القوى العاملة يف إحداث التغيَت

 يبية بني املاضي واحلاضر:املرأة الل -
أصبح من البديهيات اليـو أف العمل ىو الذي يطور البيئة بعد أف يستمد منها مادتو  وىذا 
التطور يؤثر يف الشخصية أو على األقل يوفر الظروؼ الضرورية اليت تتفاعل فيها .ومن ناحية 
أخرى فإف نظاـ العمل ودرجة تقدمو تؤثر يف اذباه الثقافة. وىذه دبجاالهتا الفنية والفلسفية 

 ((العلمية تؤثر يف الشخصية وتطبعها بطابعها.كما تؤثر يف ربديد نوع العبلقات بُت األفراد.و 
ادلرأة العاملة تتمتع من خبلؿ التجربة الواقعية بوعي أفضل دلفهـو الوقت ( ف288)بدوي،بدوف، 

 .ودلعٌت اجلهد الذي يبذؿ إلصلاز العمل، وبالتايل تعي قيمة الدخل الذي تتقاضاه
متعددة، منها ما يتعلق بأعماؿ البيت كالتدبَت  مثقلة بأدوارأصبحت ادلرأة الليبية ن أف بالرغم م

ادلنزيل وشؤوف األبناء واألسرة، ومنها أعماؿ فرضتها ظروؼ التنمية وخروجها إىل معًتؾ احلياة 
 ىا ولنؤ خارج البيت يف مؤسسات اجملتمع، فدورىا يف احلقيقة مل يتغَت ولكنو تطور وزادت أعبا

من السهل إعادة صورة ادلرأة  ليس)) ىا إال إذا ساعدىا اجملتمع يف أدائها لوظائفها.ؤ زبف أعبا
الليبّية يف التاريخ االجتماعي اللييب القدًن فهي صورة قائمة اجتماعيًا وفيها الكثَت من ادلذلّة 

 و يعود للعادات االجتماعية وانتقاص الكرامة اإلنسانّية وىذا ال يعود للًتاث يف حد ذاتو ولكنّ 
ماض أبعد من التاريخ اللييب  ىلالتقاليد والصور االجتماعية للمرأة فقد تعود مكانتها إو 

 .(30،2006)احلوات ،((.نفسو
منتجة ىي أفضل حااًل من أسرة تعّوؿ على دخل الرجل عاملة  ألسرة اليت ترعاىا امرأة وا

وقد اختفت سباماً، فادلرأة الليبّية اليـو  ورة ادلرأة يف ادلاضي مل تعد موجودةكما أف ص  )) .فقط
تعمل وتتّصرؼ وتفكر بإرادة حرة ودبسؤولّية مشًتكة مع الرجل سويًّا للبناء والنهضة فاجملتمع 
والتنمية والعمل واحلياة مشروع مشًتؾ للجميع رجااًل ونساء دوف تفرقة يف احلقوؽ والواجبات. 

من الناحية اإلنسانية داخل اجملتمع كما كانت  فلم تعد ادلرأة مهمشو  (36، 2006)احلوات،
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يف ادلاضي بل أصبحت أساس احلياة دبشاركتها مع الرجل، فتشكل ذلا حياة جديدة كلها أمل 
 وعمل وحركة ونشاط يف كل اجملاالت احلياة يف اجملتمع اللييب.

زوايا من أعلها وىذه الصورة اجلديدة للمرأة الليبّية ؽلكن النظر إليها أو ربليلها من عّدة  
التعليم ، فوضعها التعليمي يتغَّت ويتحّوؿ من خبلؿ ادلناخ االجتماعي والثقايف الذي تكوف بفعل 

واقع سلططات  ىلالّتطور والّتغَت وىذا ادلناخ عززتو وترصبو إ ىلاإلرادة والذي شّجع ودفع ادلرأة إ
سات اجملتمع اللييب، بل أّف ادلرأة التنمية والتحديث اليت شهدهتا ليبيا وأثرت يف صبيع فئات ومؤس

 اليـو يف مقدمة اجملتمع تشارؾ الرجل يف العمل وبناء اجملتمع اللييب اجلديد احلديث.
ادلرأة الليبّية من وضع اجتماعي تقليدي إيل وضع اجتماعي حديث  لقد انتقلت 
والثقافّية ادلختلفة وىذا االنتقاؿ والتحّوؿ كونتو السياسات االجتماعية واالقتصاديّة  ))ومعاصر

برز مبلمح العامل التقليدي للمرأة ىو دورىا الثانوي يف اجملتمع، ولكن ىذه ألليبيا، ولعل من 
ة الليبّية وىي الرجاؿ والنساء أالصورة اختفت وبدأت تتكوف صورة اجتماعّية جديدة للمر 

 (41،2006وات )احل ((مواطنُت متساويُت يسهموف ويشاركوف يف بناء رلتمعهم وصنع احلياة.
لقد تغَّت واقع ادلرأة يف اجملتمع اللييب تغَّتًا كبَتًا دبا يف ذلك مسألة عملها ومشاركتها يف  

احلياة العامة، والواقع مل يعد اجملتمع اللييب ينظر إيل عمل ادلرأة ومشاركتها يف النشاط االقتصادي 
ادلرأة الليبّية تأخذ مكاهنا يف كل  نظرة سلبّية كما كانت األمور يف ادلاضي بل تدرغلّيًا بدأت

الوظائف الكبَتة والقياديّة يف  ىلمستويات ونشاطات القوى العاملة من الوظائف الصغَتة إ
أتيح ذلا نظريًّا وعملّيًا أف تتعلم وأف تعمل وأف تستقل  اليتادلرأة فإ )) االقتصاد والسياسة واإلدارة.

يف مسؤولّية رعاية األسرة داخلّيا وخارجّيًا وقد كاف اقتصاديًّا  وأف تتمسك بعملها وأف تشارؾ 
ذلك كلو نتيجة للتغَتات االجتماعية العامة يف اجملتمع،وما أتاحتو األدوات التكنولوجّية من 
إمكانيات استطاعت ادلرأة عن طريقها أف ذبد من الوقت ما تستغلو إّما يف نشاط إنتاجي داخل 

 .(188،1974)اخلويل، ((. جهااألسرة أو عمل لو طابع اقتصادي خار 
وربرص ادلرأة الليبّية كغَتىا من أفراد اجملتمع أف تنمو وتتطّور وتواكب اجملتمع بكل  

حركتو، بل بفضل ظلّوىا وتعليمها وتأىيلها أصبحت ادلرأة الليبّية تسهم وتأخذ دورًا ومكانة يف  
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فقد أسهمت  ))الدويل. كل رلاالت احلياة، بل ىي اآلف تعمل وتسهم يف مؤسسات اجملتمع 
ادلرأة يف التنمية ونالت من فوائدىا وشبارىا دوف أية تفرقة بينها وبُت الرجل، وقد ظهرت نتائج 
خطط التحوؿ االجتماعي واالقتصادي وحىت الوقت احلاضر مؤشرات اجتماعية عالّية يف تطور 

يم أو يف رلاؿ العمل حيث األفضل واألحسن سواء يف رلاؿ التعل ىلوتغَّت واقع ادلرأة الليبية إ
ويف ىذا  (1974،79)اخلويل ،((ارتفع معدؿ مساعلة ادلرأة الليبّية يف الّنشاطات االقتصادية.

ادلرأة، وتتحد ىذه   الوعي الثقايف لدى تنمية اجملاؿ أيضًا ىناؾ رلموعة من العوامل تساعد يف
العوامل مع ادلتغَتات االقتصادية واالجتماعية اليت تتمثل يف ارتفاع مستويات الدخل، وتنوع 

وسائل االتصاؿ واإلعبلـ ومدى  تؤديكما   .ادلهن واألنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ثقافات جديدة ويف سرعة تدفق ادلعلومات   على  ادلرأة  نفتاحا اقتنائها، دورًا ىامًا يف زيادة 

تعترب قضية ادلرأة قّضية اجتماعّية وثقافّية وتارؼلّية ينبغي التعامل معها من خبلؿ و)) .وادلعارؼ
عّية والتطوير طويل ربليل بنائي ألنساؽ القيم والتعليم، فضبًل عن سياسة لئلصبلحات التشري

فطموح ادلرأة واىتماماهتا .(1992،246.)اخلويل ،((اآلجل ألساليب التنشئة االجتماعية
أصبحت مساويّة سبامًا لطموحات الرجل برغم ادلشاكل والصعوبات اليت تقابلها عند ربقيق ىذه 

 الطموحات ألهّنا ال تتحصل على التأييد الذي ػلصل عليو الرجل.
  التحضر احلياتّية اليت سامهت يف تطوير املرأة :بعض مظاىر 

 تعليم املرأة: -
ػلقق للمرأة نتائج إغلابّية كحصوذلا على فرص العمل عنصرا أساسا فهو التعليم يعُد  

وزيادة درجة الوعي والتخلص من بعض ادلوروثات التقليدية، وقد تؤثر ىذه النتائج إغلابّياً يف 
اجملتمع بات يقاس بدرجة التطور الثقايف واالجتماعي للمرأة  فتطور ورقي .نظرهتا إيل األسرة

ومساعلتها الفعالة يف البناء احلضاري للمجتمع. فاجملتمع الذي يصل إىل احًتاـ ادلرأة والتعامل 
نساف متكامل لو كامل احلقوؽ اإلنسانية وآمن بدورىا ادلؤثر يف بناء وتطور اجملتمع يكوف إمعها ك

أسس الًتبية اإلنسانية الصحيحة اليت تتحمل   رلتمعًا قد بلغ مرحلة من الوعي اإلنساين وفهم
التعليم إّف ))ربقق كرامة ادلرأة وتضعها يف  مكانتها االجتماعية البلئقة هبا.و ادلرأة دورىا األكرب 
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يوّسع أفق ادلرأة فضبًل عن أنّو يطّور مستويات تطلعها وآماذلا ويف بعض األحياف يعمل على 
 واالستقبلؿتعديل ىذه التطلعات خاصة وأّف ادلرأة بعد أف تأخذ تعليمًا عاليًا تتطلع إيل العمل 
اج من أجل ادلادي، وعلى الرغم من أّف ادلرأة ادلتعّلمة ليست مستعدة ألف تتنازؿ عن الزو 

ادلستقبل ادلهٍت، إاّل أّف زلاولتها للجمع بُت األدوار األسريّة التقليديّة وبُت انشغاذلا خارج ادلنزؿ 
، فأصبح تعليم ادلرأة يف احلقبة الزمنّية األخَتة ينظر إليو أكثر األبناءتدفعها إيل اإلقبلؿ من عدد 

 .(241، 1998،د العاطي وآخروف)عب((.االجتماعيةمن أي وقت مضى على أنّو رمز للمكانة 
التعليم من  أيضاوال يقصد بالتعليم رلرد احلصوؿ على مؤىل دراسة ولكن يقصد بو  

أجل احلياة ذلك الذي يتيح ذلا الفرص العديدة لفهم احلياة وادلشاركة اإلغلابّية فيها وأف تدرؾ أّف 
إذا شاركت  احلضارة ادلعاصرة ومعارؾ التنمية ال ؽلكن أف تصل إيل مرحلة النضج الكامل إال ّّ

ة الرتباطو بالعوامل من عوامل التنمي أساسيوالتعليم عامل )) .إمكانياهتافيها ادلرأة بكل 
ادلؤثرة يف التنمية فهناؾ عبلقة وثيقة بُت التعليم  واالجتماعية االقتصاديةوالعوامل  والدؽلوغرافية

واحلراؾ االجتماعي، وأعلية التعليم بالنسبة للمرأة يف أنّو مسألة تتعلق بالتنمية وبادلساواة على حد 
بُت تعليم ادلرأة وادلتغَتات ادلرتبطة بالتنمية   سواء، فعبلقتو بالتنمية تتحدد يف أف ىناؾ عبلقة

. ((كالزيادة السكانية مثبل فالتعليم يؤثر للدراسات التارؼلّية يف اذباىات النساء ضلو تنظيم األسرة
وىكذا فإّف التعليم يزيد من وعي ادلرأة ومن مث يدعم قدرهتا على . (122،  2004) فشيكو، ،

 ئمة لتحقيق ىذا اذلدؼ.ظيم األسرة واختيار أكثر الوسائل مبلُ استخداـ ظلاذج معينة وناجحة لتن
 عمل املرأة: -

العمل  اختيارلقد فتحت أبواب العمل ادلختلفة أماـ ادلرأة وبذلك أصبح يف إمكاهنا  
الذي يبلئمها ويتناسب مع قدراهتا وأصبح ذلا حرية ملحوظة يف من ومىت تتزوج ، لشعورىا 

فعمل ادلرأة واستقبلذلا ادلادي عن ))الغَت .على  االعتماد ىلا إوعدـ حاجته االقتصاديباألمن 
الرجل فلم يضعف العبلقات بينهما، فادلسألة مل تعد مسألة سلطة أو ربكم ولكّنها أصبحت 
مسألة تعاوف ومشاركة وتفاىم، كما أّف ادلرتب الذي ربصل عليو ادلرأة نظَت عملها تنفقو يف شراء 

د بالتايل يف زبفيف ادلشقة والتعب متطلبات أسرهتا سواء كانت متزوجة أو غَت متزوجة، فتساع
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عن الرجل سواء كاف زوجها أو والدىا، ومل يعد الرجل يف الوقت احلاضر يعارض يف عمل 
تزاؿ يف الريف وىي تعمل  من ادلبلحظ أّف ادلرأة كانت تعمل وال (1992،27)اخلويل، ((ادلرأة

ألسرهتا أواًل وللمجتمع  صادياالقتاآلف يف اجملتمعات احلضريّة والصناعّية لتسهم يف اإلنعاش 
ف إذالواضح يف طبيعة العمل، وأسلوب أدائو يف الريف واحلضر ، فادلرأة  االختبلؼثانّيًا مع 

إذا مل تكن تعمل خارج منزذلا يف وظيفة  تعمل دائماً، وال توجد امرأة عاطلة على اإلطبلؽ ألهّنا
الظروؼ الثقافّية  باختبلؼدلرأة ؼلتلف أو مهنة معّينة فهي تعمل يف منزذلا ومع ذلك فإّف عمل ا

 احمليطة هبا. واالقتصادية واالجتماعية
لقد منح اجملتمع للمرأة حقها يف احلصوؿ على العمل الذي يتناسب مع مؤىبلهتا وقدراهتا، ))

وخاصة بعد أف فتح أمامها رلاالت التعليم بكافة مستوياتو، كما أّكدت القوانُت األعلّية البالغة 
، 1992)اخلويل، ((رأة يف اجملتمع ومدى ضرورة مساعلتها يف كافة أوجو اإلنتاجلدور ادل

جدًا بالنسبة للمرأة، وكل إنساف ليشعر بأنّو يؤدي أو  اً العمل مهم دوهبذا يع (224،225
يقدـ شيئًا ما سواء على الصعيد الشخصي أو األسري أو اجملتمعي ليشعره بأعلّية ذاتو ووجوده 

 اإلنساين .
 مشاركة املرأة يف احلياة اليومية : -

لقد اعتادت ادلرأة أف تكوف تابعة، فهي أوال تابعة ألسرهتا مث تابعة لزوجها ولكن بعد تسلحها 
بالعلم وحصوذلا على أعلى درجات التعليم، والتحاقها بالعمل وشغلها عدة وظائف وترقيها 

ىا االجتماعي تغَت ادلوقف بالضرورة وأصبح ألعلى ادلناصب القياديّة واإلداريّة تبعًا ألعليتو مركز 
ومن الطبيعي أف  .عليها أف تتخذ القرارات ادلتصلة بالعمل والقرارات الشخصية ادلتصلة هبا سباماً 

تؤدي  )).القرار بازدياد ادلستوى الثقايف واالقتصادي واالجتماعيذ اة يف ازبأيزداد اشًتاؾ ادلر 
ار أعضاء األسرة ، فالزوج نتيجة لظروؼ العمل اجلديد ة بادلقارنة التغَّتات البنائّية إىل تغَت يف أدو 

بظروؼ العمل اليت كانت سائدة يف اجملتمعات التقليدية جعلتو يفقد كثَتًا من سلطتو يف ازباذ 
القرارات أو دوره يف تنظيم العبلقات ومثل ىذا ؽلكن أف يقاؿ عن الزوجة واألطفاؿ وخاصة بعد 

) (( ونوع ادلشاركات األسرية واذباه األسرة وخاصة يف احلضر إىل االستقبلؿ.أف تغَت نظاـ التعليم 
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كما أّف مشاركة الزوجة يف زبطيط ميزانية األسرة ويف ازباذ  (18، ص1974سناء اخلويل، 
ومساعلتها يف  القرارات ادلتعّلقة بتنشئة األطفاؿ يتناسب طرديّا مع عمل الزوجة أو َدْخلها اخلاص

 .القتصادي لؤلسرة ربسُت الوضع ا
  وعبلقتو بالظروؼ احلياتّية العاملةمساعلة ادلرأة بعض مظاىر 

 : ظلط األسرة -
 فقدعلى وجو العمـو ،  اإلنساينللعمل ظاىرة اجتماعية عرفها اجملتمع  ادلرأةلقد شكل خروج 

  حيث .للنساء كربات بيوتنسبة خارج ادلنزؿ بالالنساء العامبلت عدد شهد تزايد ملحوظ 
تعمل يف صبيع اجملاالت، جعلتها  أفومكانتها، واليت استطاعت  ادلرأةقفزة نوعية يف حياة  تكان

على  اآلثارعاملة خارج البيت شلا عاد عليها جبملة من  امرأة إىلتغَت من دورىا كربة بيت 
وتتميز األسرة احلديثة )).ومن بينها ربديد حجم األسرة وصغر حجمها  واألبناءمستوى األسرة 

غر احلجم النسيب وذلك نتيجة الستخداـ وسائل ضبط وربديد النسل ومسؤولّية األسرة يف بص
لتحقيق الرعاية الصحّية والتعليمّية وفرص معيشّية أفضل ألعضائها وادلبلحظ أنّو كلّما ارتفع 
دخل األسرة قلت رغبتها يف اإلصلاب وكلّما اطلفض دخلها أدركت ادلسؤولّية الّناصبة عن كثرة 

 (.1987،177، ،وآخروفعبدالعاطي )((.صلاباإل
يصاحب تغَّت حجم األسرة تغَّتاً يف القيم ادلتعّلقة باإلصلاب  شلا أدى إىل ظهور األسرة   

النووية بداًل من األسرة ادلمتدة ، فصغر حجم األسرة ال يعٍت تفككها بل أنّو يزيدىا سباسكاً 
لدين فرصة أكرب لرعاية األطفاؿ والعناية هبم ويؤكد الروابط الوثيقة بُت أفردىا، ويتيح للوا

العامل مل يعد حباجة إ )).واإلشراؼ عليهم بصورة مباشرة تشجيع  ىللقد أصبح واضحًا اآلف أف ّ
تنظيم األسرة  ألجلضببلت التوعية ادلستمرة من خبلؿ النسل وخاصة يف اجملتمعات الّنامية، 

والدعوة إيل االكتفاء بطفل أو طفلُت يف األسر، وقد كاف ادلربر األساسي لوجود الزوجة يف ادلنزؿ 
ىو العناية باألطفاؿ وما يرتبط بذلك من أعماؿ منزلّية أخرى وىكذا فإّف تناقص عدد األطفاؿ 

لعمل فإّف مسؤولّياهتا سيخفف عن األـ بالضرورة عن رعايتهم، فعندما زبرج ادلرأة إيل ميداف ا
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ادلختلفة ذباه العمل ادلنزيل ورعاية األبناء يؤثر بدوف شك يف مستوى التزامها ضلو 
 .( 48 ،1974اخلويل، )((وظيفتها

 التعاوف األسري وتقسيم العمل: -
د مبدأ التعاوف دبفهومو ادلتجدد؛ حيث  بُت أعضاء األسرة  العمل بروح الفريقال شك أف  غُلسِّ

صار يُقاس مدى استقرار أي أسرة واستمرارىا أو إخفاقها دبقدار التعاُوف القائم بُت أفرادىا، 
حبيث تكوف  ،هبذه الروح يتحلوا أفوالعمل بروح الفريق الواحد؛ ولذلك ػلرص أفراد األسرة 

وع من تقسيم العمل واألدوار بُت اجلنسُت يف كل حيث ساد ن)).تقديرًا صباعيًّا للفريق بأكملو
تؤّديها النساء، وأدوار النساء  اً يؤّديها الرجاؿ وأدوار  اً األسر القدؽلة و احلديثة إذ أفّ ىناؾ أدوار 

القدؽلة تتمثل يف العناية باألطفاؿ، وأعماؿ البيت من طبخ وتنظيف واخلياطة والنسيج وتوفَت 
ع وااللتقاط، أّما أدوار الرجاؿ فهي القياـ بالصيد وصنع األدوات اخلضر والفاكهة عن طريق اجلم

أو عّدة الصيد، والزراعة والعناية باحليوانات، الرعي، االشًتاؾ يف احلروب والغارات وصنع 
السبلح.إّف ىذه األدوار ليست ثابتة أو جامدة وموحدة بُت أفراد وأسر كل اجملتمعات فقد 

يف اجملتمعات احلديثة  اً يزاؿ تقسيم العمل بُت اجلنسُت واضحخر وال آ ىلزبتلف من رلتمع إ
 (.818 -8991،811بيري،).(( ادلعاصرة

قدر منها فهو مسئوؿ عنها اقتصاديّّا واجتماعّيًا وىي اة الريفّية تقر بأف الرجل أفادلر  
غلب احلكم على تابعة لو يف معظم األحواؿ ، أّما ادلرأة  احلضرية ترى أّف الرجل مساويا ذلا ،وإنّو 

واألعباء الثقيلة ادللقاة  الرجل أو ادلرأة وفقًا دلستوى كل منهما اخلاص وتبعًا لقدراتو وإمكانياتو.
التعاوف  بُت الزوجُت وقد  إىلعلى كاىل ادلرأة وخاصة بعد خروجها للعمل خارج البيت تدفع  

األساليب :سُت وىيمعرفة أساليب تقسيم العمل بُت اجلن ىلإ،ذلك )اخلويل(  إىل أشارت
االجتماعية والثقافّية والبيولوجّية والفسيولوجّية اليت ربدد أعماال للرجاؿ وأخرى للنساء، يعترب 

لئلناث،  ىتقسيم العمل تبعاً للجنس نظامًا عادلياً، فجميع اجملتمعات لديها أعماؿ للذكور وأخر 
زبتلف من رلتمع  يؤذوهنااليت  ومع ذلك فإّف اإلسهاـ الذي يقـو بو الرجاؿ والنساء واألعماؿ

 .( 227 -225 ،1992) اخلويل ، .آلخر
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لقد صاحب التغَتات االقتصادية اليت طرأت على اجملتمع التغَت يف األدوار لؤلسرة،شلا  
أعطى الفرصة للكثَت من النساء للعمل خارج األسرة عدد من التأثَتات يف أدوارىا على مستوى 

م ادلرأة وعملها ينمي شخصيتها وغلعلها تساىم داخل األسرة  يف األسرة، مع التسليم بأف تعلي
فالتغَت )) الرفع من ادلستوى ادلعيشي،وكذلك تسهم إغلابيا يف اإلنتاج على مستوى اجملتمع.

األسرة يف  أخذتالزوجُت ومكانتها كما أعماؿ  االجتماعي قد أدى إىل التغَّت يف ادوار
القائمة على قيمة  الدؽلقراطيةنسق األسرة  ىلة األبويّة القدؽلة إاجملتمعات ادلتقدمة تنتقل من األسر 

بعد اضلدار السلطة  ادلساواة  بُت األطراؼ ادلكونُت ذلا، وال يعٍت أّف السلطة يف األسرة احلديثة
أو  االجتماعيهّنا ازبذت ظلاذج متباينة طبقًا لشرائح الواقع أ واحدا إالشكبًل  أخذتاألبوية قد 

(17, 1111الجوالني, )(( جتماعياالالبناء 
. 

 :االجتماعية لالبناءالتنشئة  -
والقيِم احَلسنِة،  السلوكياتالِطفل وتأديبو وإكسابو رعاية ها تقعلى عا األسرة ربملحيث 

جَتمنوَتعليمو العادات والتَّقاليد ال
ُ
ُتصبغ معارؼ الِطفل  رةاألوسع، ويف األس عاظمة لسلوؾ ادل

غلري يف ىذه ادلؤسَّسة ِبقصد أو بغَِت قصٍد َيكَتِسُب الِطّفُل ِقيَمُو  ـتو وانتماؤه، ونظايوشخص
ُقدراتو وطاقاتُو، فيخرج  تغذيمى مواىبُو و ن، وتصَقل مهاراتو وتضبُط انفعاالتو، وتومبادئو

وَتصرُّفاتِو دوظلا تأثَت  سلوكياتوو وضبِط تللمجَتَمِع مؤىَّبًل بالَقدِر الذي مكنو من حفِظ شخصي
جمن ال

ُ
حيطة ليكوَف عنصراً فاعبًل يَرِفُد ادل

ُ
 االجتماعيةالتنشئة  ))مَع وال يذوُب فيوتبيئة اجملتمعية ادل

 االجتماعية، والقيم واالذباىاتىي العملية اليت يتعلم الفرد من خبلذلا النظاـ  واألدوار، وادلعايَت 
أي ثقافة اجملتمع الذي ينتمي إليها، وتظهر أكثر وضوحا أثناء مرحلة الطفولة اليت يتعلم فيها 

اجتماعّياً، وتستمر عمليات التنشئة طواؿ فًتة حياة اإلنساف، إذ أّف  إنساناالطفل كيف يصبح 
 (.484ص  8991بيري ،  )((تقف عند سن معّينة  فيها جوانب تربويّة وتعليمّية ال

رعاية األبناء على طبيعة عمل ادلرأة وقدرهتا على القياـ بدورىا يف التوفيق بُت العمل  وتتوقف
ادلشاكل اليت تتعرض ذلا األـ  اىل بعضإ))ورعاية األبناء، ويف ىذا الصدد أشارت )الشكري(:

 العاملة وأطفاذلا تعتمد أساسًا على نوعية ادلرآة ذاهتا، ونوع العبلقة اليت تقيمها معهم، ونوع
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الرعاية اليت تقدمها ذلم ومدى استمتاعها بعملها ويف ىذا الصدد يقاؿ أف عمل ادلرأة يقّدـ 
على النفس أو تفرض عليهم أعباء ثقيلة ال  واالعتمادلؤلطفاؿ فرصة التعاوف والتعلم يف ادلنزؿ 

جاً ادلرأة العاملة أكثر نض غلعلالواقع  وىذا(.811، 8918 شكري ، )((ف.و يتحملها إال البالغ
ووعياً، شلا غلعلها أكثر حرصاً على أف سبنح أبناءىا الفرصة للتعبَت عن أنفسهم وتشجيعهم على 

بو ادلرأة العاملة،  ظىكذلك فإّف اإلحساس بالثقة واجَلدارة الذي رب)).التدرغلي االستقبلؿ
 (.511. ص8991عبد العاطي وآخرون، )(( ينعكس إغلابّياً على أطفاذلما.

  السابقةالدراسات 
األعلية حيث إهّنا تفيد يف التعرؼ على أبعاد من طبلع على الدراسات السابقة على قدر اليعد ا

زلاور حبثّية جديدة مل تُبحث من قبل، كما تفيد يف التعرؼ على  ادلوضوع ادلدروس، وتفتح أمامو
دراسة للوصوؿ الدراسات، والنتائج اليت توصلت إليها ال بتلك استخدمتادلناىج واألدوات اليت 

 .من أساليب التحليل ادلستخدمة واالستفادةدلا ىو مشًتؾ وضروري للتعميم، 
بعنواف)واقع ادلرأة العاملة يف مدينة  ،عبد هللا إحممد شامية وآخرونحملية دراسة : دراسة -

 ( 80 -61ص ,  8002الجمل, ) (.1995) بنغازي دراسة حالة(، سنة
التعرؼ على اخلصائص العامة للمرأة العاملة يف مدينة بنغازي وربديد  : اهلدف من الدراسة

منها يف ربديد الدوافع وادلشاكل وطرؽ ربسُت  االستفادةؽلكن  اجتماعية اقتصاديةمؤشرات 
دمج ادلرأة الليبّية يف سوؽ العمل،أّما فيما يتعلق دبنهجّية الدراسة فقد كاف منهج الدراسة ادلنهج 

. االستبيانةأداة الدراسة  أّما االستقصائي  
على النساء العامبلت بالقطاع العاـ  اشتماذلاعّينة عشوائّية شلثلة من خبلؿ  الدراسة: عينة

 واخلاص وادلتزوجات وغَت ادلتزوجات ونوع العمل بادلهن ادلختلفة.
:النتائج اليت توصلت إليها   

علن بدخوذلن يف دعم دخل من النساء العامبلت يسا (%43.3أوجو إنفاؽ الدخل:حوايل  -ا
من العينة يعتربوف أّف دخوذلم جزء من دخل األسرة وليس مستقبًل عنها.( %65)األسرة، وأّف   

 ب-ادلشاكل اليت تواجهها ادلرأة العاملة خصوصا ادلرأة العاملة ادلتزوجة ىي كالتايل:
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  %.10.7كرب حجم األسرة بنسبة   -
%9.3 األطفاؿ بنسبةعدـ توفر دور الرعاية وحضانة  -  

%9.0 عدـ اقتناع الزوج بالعمل وصعوبة التوفيق بُت مسؤوليات ادلنزؿ والعمل بنسبة -  
% 26.0عدـ توفر وسائل النقل  -  
% 6.5نظرة اجملتمع للمرأة العاملة   -  
خرجن ( % 51.2 )دوافع عمل ادلرأة: تبُت من الدراسة أّف أكثر من نصف العيّنة حوايل -ج 

أو لتحسُت ادلعيشة. إضايفلحصوؿ على دخل ل تصاديةاقللعمل بدوافع   
% أو أكثر ال يعتربوف أّف العادات والتقاليد تقف عوائق لعمل ادلرأة يف حُت 62تبُت أف   -د  

االجتماعية على عمل ادلرأة . األعراؼ% ترى أّف األثر واضح يف تأثَت 22أّف نسبة   
القرارات  بازباذادلرأة وتعليمها وعبلقتها  )عمل إميان عبود, بعنوان عربية دراسة: دراسة -

، مركز 2014 الناقوال, )(.2002داخل األسرة(، جرت الدراسة يف مدينة دمشق وريفها، سنة )
 األحباث العادلي(

ىدفت إىل معرفة الفروؽ القائمة بُت النساء العامبلت وغَت العامبلت يف  اهلدف من الدراسة:
القرارات األسرية وعبلقة ذلك بدخلها وتعليمها ومكاف اإلقامة، والتعرؼ على  ازباذادلشاركة يف 

القرارات األسرية واجملاالت اليت يستقل فيها كل  ازباذاجملاالت اليت تشارؾ هبا ادلرأة الرجل يف 
القرار وارتباط ذلك دبجاؿ العمل، الذي تعمل فيو ادلرأة من أجل اقًتاح حلوؿ  ازباذمنهما يف 

 القرارات بفاعلية أكرب. ازباذتطور طاقات ادلرأة وسبكنها من  ءة من شأهنا بَػّنا
( امرأة غَت عاملة من ادلتعلمات وغَت 200( امرأة عاملة و)200من ) تاختَت  عينة الدراسة:

 ادلتعلمات يف كبل العينتُت بطريقة العينة العشوائية الطبقية.
عرفة عبلقة عمل ادلرأة وتعليمها دبشاركتها يف على ادلنهج الوصفي التحليلي دل اعتمدت الدراسة

 االستمارةنة، وعلى يبالع االجتماعيعلى طريقة ادلسح  اعتمدتالقرارات ادلختلفة، كما  ازباذ
 ادلقابلة ادلقننة جلمع البيانات من النساء العامبلت وغَت العامبلت .

 النتائج اليت توصلت إليها:
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 القرارات وأكثر اعتماداً على أنفسهن من غَت العامبلت.العامبلت أكثر مشاركة يف ازباذ  -
 أّف عمل ادلرأة ومستوى تعليمها يغَت من شلارسة السلطة ضمن زليط األسرة. -
بّينت الدراسة أّف أكرب دافع خلروج ادلرأة إىل العمل ىو رغبتها يف استثمار ادلؤىل الدراسي  -

 .االجتماعيةوربقيق ادلنفعة 
بالعمل، والرغبة يف تأكيد  االستمتاعتوصلت الدراسة أّف  نصف العامبلت يعملن هبدؼ  -

ثار عمل ادلرأة ىو مكانتها آالذات، يبلحظ من الدراسة أهنا تطرقت جلانب إغلايب مهم من 
 األسرية وازباذ القرارات اليت ترتبط بواقع أو مستقبل أسرهتا.

سنة وان)عمل املرأة وآثره يف بناء اجملتمع(,)كريس وسيجل(,بعنأجنبية دراسة:دراسة  -
 ، مركز األحباث العادلي (.2014)الناقوال، .1993
وكانت ادلفحوصات عّينة  االستباناتعن طريق استخداـ مقاببلت شخصية فضبل عن  أجريت

 عشوائّية من نساء اجلامعة )إيسًتف(يف مدينة شيكاغو.
 النتائج اليت توصلت إليها:

مل يؤثر يف رئاسة الرجل لؤلسرة فلم تتوىل ادلرأة ىذه الرئاسة إاّل يف حالة إّف عمل ادلرأة  -
 غياب الزوج فقط .

 . االقتصاديةأصبح دور ادلرأة العاملة أكثر إغلابّية من الناحّية  -
الزوجة   اختياركذلك أدى عمل ادلرأة إىل تغَت معايَت الزوج فمن حيث الصفات ادلطلوبة يف  -

 ؿ ادلنزلية األعلية األوىل .كاف للمهارة يف األعما
من ناحية ازدياد التعاوف بُت  االجتماعيةازدادت كفاءة األسرة يف أدائها لوظيفة التنشئة  -

  الزوجُت يف تربية أبنائها .
 حقق عمل ادلرأة شليزات أخرى أعلها ارتفاع متوسط مستواىا التعليمي ألفراد األسرة. -

 تعقيب عام عن الدراسات السابقة:
قدمت الدراسات السابقة نتائج معرفية غنية عاجلت كل منها ناحية معينة من عمل ادلرأة كما 
ركزت على ادلشاكل أو الصعوبات اليت تواجو ادلرأة العاملة ضلو واجباهتا األسريّة، وكذلك دراسة 
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ت يف اليت ىدفت إىل معرفة الفروؽ القائمة بُت النساء العامبلت وغَت العامبل (إؽلاف العبود)
القرارات األسريّة وعبلقة ذلك بدخلها وتعليمها ومكاف اإلقامة، وقد أظهرت  ازباذادلشاركة يف 

ىذه الدراسة إغلابيات النساء العامبلت عن الغَت العامبلت يف ادلشاركة يف ازباذ القرارات 
 األسريّة .

 ىذا البحث و مقارنتو ويف مقارنة بُت الدراسات احمللّية وبُت ىذا البحث، كادلنهج ادلستخدـ يف
بعنواف واقع ادلرأة العاملة يف  (نيشامية وآخر  ازلمدعبدهللا )بباقي الدراسات احمللّية مثل دراسة 

يف دراسة  استخدمتأّما بالنسبة لنوع العّينة فقد . منهج دراسة احلالة  استخدـمدينة بنغازي 
اة صبع البيانات فقد استخدما يف دراسة ن عينة العشوائية  أّما نوع أديزلمد شامية وآخر اعبدهللا 

، فهو أيضا يوافق ىذا البحث الذي استخدـ االستبانةاستمارة  (نيالشامية وآخر  ازلمدعبدهللا )
 كأداة للجمع البيانات .   ةاالستبان

وبالنتيجة تقدـ ىذه الدراسات أرضّية معرفّية ىامة للبحث، مشلت جوانب متفّرقة، ليأيت البحث 
احلايل ليسد بعض اجلوانب اليت مل يتم التطرؽ إليها، برغم من أهنا قد أسهمت ولو بشكل غَت 

قافّية مباشر يف توضيح عمل ادلرأة،إذ أّف عمل ادلرأة الليبّية ذلا خصوصّية نابعة من الظروؼ الث
 .احمليطة هبا

 النظرية املاديّة املاركسّية: -
ادلاديُت أّف ادلرأة ال غلب أف يكوف مكاهنا البيت، حيث غلب أف تثور  االجتماععلماء يروف 

على ىذا الوضع، وزبرج إىل العمل خارج البيت ولكى تتساوى ادلرأة بالرجل يف احلقوؽ غلب أف 
رأة إىل العمل وتتاح الفرصة أمامها لتعمل عمل الرجاؿ تتساوى معو يف الواجبات أي أف زبرج ادل

ببناء  البعضوبناء على ذلك طالب  .تثبت مقدرهتا وشرعية مطالبتها بادلساواة بالرجل  لكي
دلساعدة ادلرأة يف احلصوؿ على ىذا احلق وذلك بأخذ بعض ادلسؤوليات  االجتماعيةادلؤسسات 

 و ذلك من خدمات .األسريّة منها مثل رعاية األطفاؿ وما شاب
من نظرية للحراؾ االجتماعي  ادلاديُت وراء التفسَت ادلنبثق  االجتماعمن ىنا يرى أف علماء     

التطور االجتماعي  فإ ))التدرج الطبقي الذي يرى أف مركز ادلرأة يف اجملتمع أدىن من مركز الرجل.
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الرجل وادلرأة، فالرجل شارؾ ادلرأة احلديث كاف يف صاحل ادلرأة، حيث أدى إىل تطور العبلقة بُت 
يف القياـ باألعماؿ ادلنزلية، شلا أدى إىل ربررىا من القياـ هبا كلها، كما أدى إىل شعورىا باحلرية 

 (.25-28, 6822زهري, ) ((واخلروج إىل العمل، وادلشاركة يف بناء اجملتمع اليت تعيش فيو.
 

 )اإلجراءات املنهجّية(
اتامل - ّّ  يف الدخل األسري  تغَت ادلستقل ؽلثل:)مساعلة ادلرأة العاملةم: ىلتغَّتات إادل تقسم :تي

 يف ازباذ القرارات األسرية.ادلرأة شاركة ومتغَت التابع  ؽلثل م
كالتعليم وظلط للمرأة  من أّف التحديث االجتماعي فرضية مفادىا انطلق البحث  :ةفرضيّ ال -

إىل النمط األسرة النووية وربديد حجمها وتعرضها األسرة وانتقاذلا من ظلط األسرة ادلمتدة 
للعمل وادلساعلة يف ادلردود االقتصادي للدخل األسري  هالوسائل االتصاؿ ادلختلفة وخروج

وتبادؿ األدوار مع الزوج وتغَت مكانتها داخل األسرة ارتبط بادلشاركة يف ازباذ القرارات األسريّة.  
توجد عبلقة بُت مساعلة ادلرأة بالدخل  ة على ىذا النحو :وهبذا ؽلكن صياغة الفرضّية الرئيسيّ 

 ازباذ القرار يف ضمن البناء األسري. ادلشاركة قدرهتا علىوإتاحة الفرصة ذلا و  وازدياد
يصنف ىذا البحث إىل ظلط الدراسات الوصفّية، حيث يسعى  نوع الدراسة ومنهجها: -

جبمع احلقائق وربليلها وتفسَتىا، ووضع الباحث إيل دراسة الظاىرة والوصوؿ إىل النتائج 
دبا يتميز  تخدـ  ادلسح االجتماعي بطريقة العينةسُ .وقد اتوضيحات ومقًتحات عمومية للظاىرة 

يزود الباحث بقدر كبَت من البيانات األساسّية اليت ترسم الصورة العامة عن  حيثشليزات  بو من
احمليط االجتماعي بالرغم من بمنفصلة  يساعد على وصف الظاىرة بصورةو الظاىرة ادلدروسة 

 .تشابك الظواىر االجتماعية 
كأداة جلمع ادلعلومات وذلك بعد تصميمها   ةاالستبان تخدماستُ   أداة مجع البيانات: -

وإخراجها من حيث ادلضموف والصياغة والتسلسل وفق األسس ادلتبعة يف البحوث االجتماعية 
أغراضو وطبيعة اجملاالت اليت يتعامل معها وكذلك أسلوب متها إلطار البحث وخدمة ءومبل

لئلجابة على فرضية و جلمع ادلعلومات والبيانات  تممالتفريغ اليت ؽلكن االعتماد عليو. وقد صُ 
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( فقرة وتشمل 43وتساؤالت البحث بشكل مناسب حيث بلغ عدد فقرات االستمارة )
ت العامة.وقد مت عرضها ومناقشتها وربكيمها من البيانات األساسية، ادلتغَتات ادلتعلقة باالذباىا

 قبل أساتذة متخصصُت بعلم االجتماع.
حسب احلدود اختصر البحث على ادلرأة العاملة بادلؤسسات التعليمّية وحدة االىتمام:  -

 ـ.2017/2018 الدراسي ، للعاـةدينة مصراتاإلدارية دل
بتوفر  مصرانودبراقبة التعليم  حصاءاإلوتشَت اإلحصاءات ادلأخوذة من مكتب  جمتمع البحث:

عدد ( مكتب للخدمات التعليمية داخل احلدود اإلدارية دلدينة مصراتة ربتوي على 12عدد )
(خاصة 13( مؤسسة خاصة بالبنات )23منها )دبرحلة التعليم ادلتوسط، مؤسسة تعليمية( 40)

البحث ؼلتص بادلرأة ( مؤسسات سلتلطة بنُت وبنات.ونظرا ألف 04بالبنُت يف حُت توجد )
العاملة فقد اقتصر أخذ العينة العشوائية على ادلؤسسات التعليمية بنات حيث اختَتت عينة على 

أـ  ثانوية ( مؤسسات تعليمة اختيار عشوائي، فوقع االختيار على ادلؤسسات التالية:04عدد )
ة بنات مصرات ثانوية،(102النهضة عدد ادلعلمات هبا) ثانوية، (86وعدد ادلعلمات هبا ) الشهيد

( حيث بلغ  اإلطار ادلرجعي 92ثانوية االستقبلؿ عدد ادلعلمات) ،(73عدد ادلعلمات هبا)
 )ادلصدر: مراقبة التعليم ، بلدية مصراتة( ( معلمة353) عددللعينة 

 ، أخذت العّينةادلعلمات بادلؤسسات السالفة الذكر بعد أف مت حصر:عّينة البحث وحجمها
(مفردة عن  20بواقع ) عشوائية احتمالية غَت نسبية لغرض توزيع العينة بُت ادلؤسسات األربعة

 ( مفردة.80عينة )حجم الوبذلك كاف عدد ادلعلمات  من إصبايل كل مؤسسة 
  أساليب ادلعاجلة اإلحصائّية التالية:على  واقتصر الباحث األساليب اإلحصائّية:

ذلك لوصف خصائص العينة، وربديد تقييمهم إزاء احملاور الرئيسية التكرارات والنسب ادلئويّة، و 
.كما استخدـ معامل )بَتسوف( دلعرفة قوة بواسطة النسب ادلئوية البحثاليت تضمنتها أداة 

 العبلقة واذباىها بُت ادلتغَتات.
 نتائج البحث:
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كاف   %( كانت متزوجات وأّف أغلب ادلبحوثات93.8أوضحت نتائج البحث أّف النسبة )
%( يقع 78.8سر ادلبحوثات بنسبة )أ%( تعليم جامعي ، 75.0مستوى تعليمهن بنسبة )

 بأف دخل  األسرة غَت كاؼ  ورأين( وىي النسبة الغالبة 1000إيل 500دخلها يف ادلدى )من 
وعدـ استقرارىا، وكذلك أغلب ادلبحوثات بنسبة  األسعارارتفاع  إىلوقد يكوف مرده 

أغلب  أفنزؿ من دور واحد. أما من ناحية طبيعة ملكية السكن %( يسكنوف يف م81.3)
%( طبيعة ملكية السكن ملك شخصي،  أّما نوع إقامتهم يتضح أّف 86.3ادلبحوثات بنسبة )

سر ادلبحوثات يغلب أ أف%(، وىذا دليل 87.5أغلب أسر ادلبحوثات يقيموف دبفردىم بنسبة)
 عليها طابع األسرة النووية .

العمل ب%( كاف قرارىا بااللتحاؽ 91.3تضح أّف النسبة العالية من أفراد العينة جاءت بنسبة )ا
ف دافعها األساسي أ %(91.3، وأّف النسبة العالية بنسبة )اً خارج ادلنزؿ اختيارا شخصي

لؤلسرة، وأّف أغلب ادلبحوثات ينفقن  لبللتحاؽ بالعمل كاف بسب ربسُت الوضع االقتصادي
أوضحت  كما. القليل إاليدخرف منو  وال %(80.0االحتياج فقط وذلك بنسبة )دخلهن عند 

نو اكسبهن أن أف من ادلكاسب اليت حققها ذلن العمل ينتائج البحث أّف أغلب ادلبحوثات ير 
كسبهن عبلقات اجتماعية أ%(، والتخلص من الوقت الفراغ، و 75.0خربة يف العمل بنسبة )

نصف مفردات العينة من ادلبحوثات بنسبة  تضح أفجديدة، من خبلؿ نتائج البحث ي
 يف بعض األحياف يف الشؤوف ادلنزؿ.  أألزواج ن%( يساعدى50.0)

وتشَت نتائج البحث من خبلؿ إجابتهن إذا طلب منهن أزواجهن ترؾ العمل فإف قرارىن ىو 
 ةيقمن باالستعان%( يروف 37.5%(، و بنسبة )52.5أليب طلبو على الفور وذلك بنسبة )

 %( ضلاوؿ إقناعو بالًتاجع عن قراره .10باألقارب إلقناعو، وبنسبة )
%( الذين يعترب ذلن العمل خارج ادلنزؿ  80تضح أف النسبة العالية من أفراد العينة بنسبة )ا

%( يعترب ذلن كوسيلة لبلعتماد على النفس، 11.25كوسيلة دلساعدة زوجها وأبنائها، وبنسبة )
 للمشاركة وربقيق الذات. %( كوسيلة8.75وبنسبة )
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%(ال يوجد اتفاؽ بُت 89.33وكذلك اتضح أف النسبة العالية من أفراد العينة بنسبة )
%( يوجد اتفاؽ بينهما 10.67ادلبحوثات وأزواجهن خبصوص عملية اإلصلاب، وأقل  بنسبة )

 %(ال يوجد اتفاؽ مع أزواجهن يف87.5بنسبة ) خبصوص اإلصلاب، وكذلك أغلب ادلبحوثات
 بينهما. %( يوجد اتفاؽ12.5عملية ربديد وتنظيم النسل، وأقل بنسبة )

%( تشعر برضا 75.0من خبلؿ نتائج البحث اتضح أف النسبة العالية من أفراد العينة بنسبة )و 
%( كانت إجابتهن )أشعر برضا إىل حد ما(، وبنسبة 18.75عن ذاهتا كوهنا تعمل، وبنسبة )

.وأوضحت نتائج البحث أف أغلب نيعمل نرف بالرضا كوهن%( كانت إجابتهن ال يشع6.25)
خر، وأقل بنسبة آل%( من حُت ل75.0ادلبحوثات يشاركن يف شراء متطلبات األسرة بنسبة )

 %( كانت إجابتهن إطبلقا أي دبعٌت ال يشاركن. 25.6)
أتضح أف النسبة العالية من أفراد العينة إهنن يشاركن يف متابعة  ايضا ومن خبلؿ نتائج البحث

%( يشاركن بشكل 12.5%(،وبنسبة )80.0خر بنسبة )آ األبناء أثناء الدراسة من حُت إىل
طبلقا( ال يشاركن يف متابعة األبناء أثناء إ) ن%( كانت إجابته7.5، وبنسبة )إىل حد ما 

 لعمل خارج ادلنزؿ.انشغاذلن بظروؼ اب بالدراسة وذلك بس
أف النسبة و %(، 100وذلك بنسبة ) (طبلقا)إضح أف كل أفراد العينة ال يستثمروف أمواذلن ات

 .%(86.25العالية من أفراد العينة يشاركن بشكل دائم يف مصاريف األبناء بنسبة )
ما خبصوص درجة ادلشاركة يف برامج أخرى خارج العمل أوضحت نتائج البحث  أف نسبة أ
%( يشاركن من حُت إىل 20.0، وبنسبة )(طبلقا)إ%( ال يشاركن يف صبعيات نسائية 80.0)
كل أفراد العينة ال يشاركن يف رلبلت علمية وثقافية أطبلقا وذلك بنسبة  تضح أفاخر، و آ
وذلك بنسبة  (طبلقا)إ%(،كذلك اتضح أهنن ال يشاركن يف اجتماعات النقابة 100)
%( 27.5%(، وبنسبة )72.5العمل بنسبة )ات اخلاصة بالنزىيضا ال يشاركن يف ا%(100)

.أما خبصوص الربامج الًتفيهية اليت تقاـ خرآالعمل من حُت إىل النزىات اخلاصة بيشاركن يف 
 .%(100وذلك بنسبة ) (طبلقا)إال يشاركن بادلؤسسة فإهنن 
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كن أزواجهن %( يشار 98.75أوضحت نتائج البحث أف النسبة العالية من أفراد العينة بنسبة )
 إىل حد ما( وىي تعدشاركن )%( 1.25يف اختيار التخصص الدراسي ألبنائهم، وبنسبة )

تضح أف معظم ادلبحوثات يشاركن يف اختيار مبلبس األطفاؿ بنسبة اوكذلك  ،نسبة ضئيلة جدا
%(وقد 56.25يشاركن الزوج يف تغيَت أثاث البيت بنسبة ) %(، وأتضح أف ادلبحوثات70.0)

من مفردات  %( 53.75بنسبة ) أفنتائج ال ،كما أوضحتذباوزت نصف مفردات العينة
وىذا يعد أحد مؤشرات مشاركة  أماكن التنزه ويف اختيار تشارؾ الزوج يف اخلروج للتنزهالعينة 

 .ادلرأة يف القرارات األسرية
اليت زبص زواج األبناء من الذكور واإلناث،أشارت النتائج أف  تلقراراأما خبصوص ازباذ ا

 ، وكذلكمن مفردات العينة يشاركن يف اختيار شريك احلياة أو شريكة احلياة%(100بنسبة)
 وزبصصاهتم.يف استكماؿ دراسة األبناء  بالنفس النسبة

 ها من العمل تقـوعند رجوع بالبيت مامهاأويتضح أف أغلب ادلبحوثات إذا وجدت مشكلة 
 تشارؾ إىل حد ما%( 12.5%(، وبنسبة)87.5لمشكلة بنسبة )لحل بادلشاركة بوجود 

 .يف حُت ال توجد السلبية من بُت مفردات العينة  شاركة الزوج يف حل ادلشكلةدب
معارضة من زوجها لو أرادت  تواجو رفض أووأوضحت نتائج البحث أف أغلب ادلبحوثات ال  

.كذلك أف دبوافقة الزوج%(كانت إجابتهم )نعم(86.25بنسبة) شيء ؼلصها استبداؿ أو بيع
كانت إجابتهم )نعم( لديها حرية التصرؼ  %(93.75) النسبة العالية من أفراد العينة بنسبة

%(يشاركن بو يف مصاريف 72.0ن كمردود اقتصادي من مرتباهتن، إال أف نسبة )يف أمواذل
 البيت.

أف أغلب ادلبحوثات حققت طموحاهتا بنسبة ت النتائج أما خبصوص الطموحات أشار  
)أحيانا (، يف حُت إجابتهن  ت%( كان12.5%( كانت إجابتهم )نعم(، وبنسبة )81.25)

وكذلك  %( كانت إجابتهم )ال( أي تشعر بأهنا مل ربقق شيئا من طموحاهتا.6.25أف نسبة )
بأف ادلرأة الليبية بشدة يوافقن %(  42.5يتضح أف النسبة العالية من أفراد العينة بنسبة)

يوافقن إىل حد ما أف ادلرأة الليبية  %(25.0بنسبة )و استطاعت أف ربقق مكانة اجتماعية، 
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أف ادلرأة الليبية قد إطبلقا  فقنا%(ال يو 17.5وبنسبة )استطاعت أف ربقق مكانة اجتماعية ،
 فخارج ادلنزؿ وتدبَت شؤو  .أما خبصوص التوفيق بُت العملاستطاعت أف ربقق مكانة اجتماعية 

%( استطعن التوفيق بذلك يف حُت 66.6ادلنزؿ دبا فيو رعاية األبناء ، أشارت النتائج أف نسب)
%( كانت إجابتهن )ال( 22.4%( كانت إجابتهن إىل حد ما يف حُت نسبة )11.0نسبة)

 حيث توجد صعوبة يف ذلك .
)بَتسوف( اإلحصائي  عاملادل باستخداـبُت ادلتغَتات ات االرتباطية البحث يف العبلق وعند

عبلقة قوية بُت مساعلة ادلرأة الدخل وادلشاركة يف القرارات عن وجود نتائج الأوضحت 
القرارات ارتبط  ازباذادلشاركة يف األسرية.حيث صلد أف معامل االرتباط بُت ادلساعلة يف الدخل و 

وكذلك عند النظر مستوى ادلشاىدة  ًا بُت ادلتغَتات.قوي اً ارتباط وىذا يعد(0.853) بقيمة
(sig=0.00( أصغر من )0.05 ) عبلقة بُت مساعلة :ال توجد  الصفريةنرفض الفرضية هبذا

وجد عبلقة : تة يف ازباذ القرارات األسرية ، ونقبل الفرضية البديلة القائلة كيف الدخل وادلشار  ادلرأة
 . ات األسريةزباذ القرار ايف يف الدخل األسري  وادلشاركة ادلرأة  ساعلة مبُت 

يف ظل النمو ادلتسارع للمجتمعات ازدادت أعلية دور ادلرأة العاملة، يف ادلساعلة خبلصة القوؿ،
من مبدأ ادلرأة نصف  ااألصعدة وادلستويات وانطبلقوعلى سلتلف  التنموية يف كافة رلاالت احلياة

تشكل قوة يف رلتمعها، والبد أف رباط بسياج من احلماية  أصبحت ادلرأة العاملةو اجملتمع،
 و.الكاملة، دلنحها حقوقها واالستفادة من خرباهتا، دلا ذلا من تأثَت، على تنمية اجملتمع وتقدم

 التوصيات  
 اآلتية:  ستنتاجاتالا إىلالتوصل مت  ومناقشة فرضيتوللبحث استعراض النتائج ادليدانية بعد 

ادلناخ الفكري والثقايف ادلتعلق بتقسيم األدوار بُت الرجل وادلرأة لتغيَت مواقف ضرورة تغيَت  -
وأف ذلا القدرة يف ربسُت الوضع االقتصادي األسري وادلشاركة  واذباىات أفراد اجملتمع ضلو ادلرأة

 يف ازباذ القرار.
ىذا التقدـ لصاحل  أففكرة واجملتمع مع نشر  األسرةادلتغَتة للرجل وادلرأة يف  األدوار أعلية إبراز -

 واجملتمعية. األسريةيف احلياة  أدوارعلاادلرأة ال يؤثر يف مركز الرجل ولكنو مهم لضماف تكامل 
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األبناء للمشاركة يف ازباذ القرارات ترابط العبلقات األسرية بُت الزوج والزوجة من جانب وبُت  -
دبا  ذلك اختيار شريك احلياة اليت زبصهم من حيث التخصص الدراسي ومستوى التحصيل وك

 واحلياة العامة.  األسريةيف احلياة  إغلابانعكس ي
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