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 الإُداء                  

 ىل من هل امفضل ال ول يف حِايت بؼد هللا  اإ

 املعطفى ظىل هللا ػوََ وسمل 

  ىل اذلي أ انر درب حِايت و رحل كبل أ ن ٌسؼد..روح وادلي رمحة اإ

 هللا ػوََ .

 . ا ىل مس خودع احلب واحليان ... أ يم امغامَة أ طال هللا يف معُر  اإ

  خويت ال غزاء ىل اإ  وأ بياهئم .وأ خوايت امؼٍززات اإ

  ىل ىل س يدي يف احلَاة .. زوجيت امغامَة واإ براُمي اإ كرة غَين أ بيايئ اإ

 مرمي .وبالل و 

  ىل ال ظدكاء" أ محَدة ، غامثن ، محمد ، غبد امكرمي ،نامل.....وغريمه اإ

 من ال ظدكاء . 

 .ىل زماليئ يف امؼمل بخوسطة ال مري غبد املادر بأ درار  اإ

   ىل أ غضاء ادلؼَة امعحَة ملرىض املعور املكوي بأ درار ومجَع اإ

 املرىض . 

  ىل روح ال س خاذ ادلنخور صوصان محمد امطاُر رمحة هللا                  ػوََ.اإ

 .ىل لك مؼومي امياس اخلري  اإ

 

 

 محمد بن مكبري



 

 

 ب

 وتقدير  شكر

 قال تعالى بعد بسم اهلل الرحمان الرحيم

َربِّ َأوزِعِني َأن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل  ﴿
 ﴾ ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صالحا  

 من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل و قال صلى اهلل عليو وسلم 

 رب على التوفيق والسداد. لك الشكر يا اللهم لك الحمد و
وامؼطاء غيدما هفكر ابمضكر حزدمح ذاهرثيا ابل سامء اميت كدمت ميا امكثري من احلب 

ال صخاص ، أ ومئم جلِود املبذوةل مخحلِق أ موِم بيابأ كىص هجدان مخكٌرس ا ميؼمل

حنن مسريهتم فؼىس أ ن ىكون جدٍٍرن با  كدراهتم ميمكلو اذلٍن مٌحوان لك وكهتم 

مَيا.أ ولك   اإ

ىل أ ساثذة ػمل الاجامتع أ رفع أ مسى مؼاين امؼرفان  والامذيان وأ ظدقأ ايت امضكر  اإ

  أ خط ابمضكرو 

 ادلنخور مؼىل بومكُش   
ممتيَا أ ن أ هون كد اذلي ثفضل بلبول الإرشاف ػىل ُذا امبحر املخواضع 

ثؼطي مثارا ميت دأ ب دامئا ػىل غرسِا مخيبت و حللت جزءا من ثطوؼاثَ ا

 امؼافِة.و  مزدُرة ممتيَا هل دوا  امعةة وهخاجئ

 

محمد بن مكبري
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 ممخص الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر عمؿ المرأة المتزكجة في بناء السمطة ككذا سمطة اتخاذ 
القرارات داخؿ األسرة الجزائرية، أجريت الدراسة الميدانية باستخداـ منيج المسح االجتماعي 
 كاعتمدت عمى استخداـ أداة اإلستبانة في جمع البيانات في مدينة أدرار كمرت مرحمة اختيار
العينة بعدة محطات انتيت بانشاء قاعدة بيانات خاصة بالنساء العامبلت المتزكجات، باالتصاؿ 
بكؿ مؤسسة أك مديرية بسحب سجؿ المكظفيف كتحديد العناصر المرغكب في دراستيا )النساء 

كالستخراج حجـ العينة في دراستنا اعتمدنا عمى تطبيؽ معادلة الباحثيف العامبلت المتزكجات(، 
،كر  ( عاممة مف مجمكع العامبلت 297كقدرت العينة ب ) جسي كمكرغف الخاصة بمجتمع معمـك

عاممة متزكجة، أظيرت نتائج الدراسة أف عمؿ المرأة  1213المتزكجات بمدينة أدرار المقدر ب 
المتزكجة كدخميا ككذا مستكاىا التعميمي كتقمدىا مناصب كظيفية سامية زاد مف مشاركتيا في 

طة الرجؿ داخؿ األسرة الجزائرية، كبركز المبدأ اتخاذ القرارات األسرية كبالتالي قمؿ مف سم
التشاركي بيف الزكجيف في اتخاذ القرارات األسرية، كأف العبلقات الزكجية أصبح يسكدىا االحتراـ 
المتبادؿ كاالستشارة في جميع القضايا التي تخص الزكجيف، كما كشفت الدراسة عمى كجكد 

 نتشار ظاىرة التطميؽ كالخمع عند العامبلت.عبلقة بيف عمؿ المرأة كاستقبلليا المادم كا

Abstract 

      This study aims to identify the effect of married women working on building 

authority as well as decision-making power within the Algerian family. The field 

study was carried out using the social survey method and relied on the use of the 

questionnaire tool in collecting data in Adrar city. The sample selection stage passed 

through several stations that ended with the creation of a private database For married 

working women, by contacting each institution or directorate by withdrawing the 

employee record and determining the desired elements in its study (married working 

women), and to extract the sample size in our study we relied on applying the 

equation of researchers as Karjisi and Morgen for a known society And the sample 

was estimated by (297) female workers out of the total number of married workers in 

Adrar estimated at 1213 married women. The results of the study showed that the 

work of married women, their income, as well as their educational level and their 

assumption of high job positions increased their participation in family decision-

making and thus reduced the authority of men within the Algerian family And the 

emergence of the participatory principle between the spouses in taking family 

decisions, and that marital relations have become prevalent in mutual respect and 

counseling in all issues that concern the spouses, as the study revealed a relationship 

between the work of the woman and her financial independence and the prevalence of 

divorce and dislocation in the world Mellat. 
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، إف قديرىا إال بإرتباطيا في الجماعةت ، فغايتيا ال يمكفإف كقائع السمطة ال تحصى      
نظاـ اجتماعي  السمطة في جكىرىا العميؽ ىي تجسيد لمطاقة التي تثيرىا في المجمكعة فكرة

لى أىمية تكافر مبتغى ، كتنبع السمطة مف حاجة الحياة االجتماعية الى النظاـ كالسمـ كاألمف كا 
، كايقاؼ التنافس بيف كالكاجبات االجتماعيةكاإلستمرار االجتماعي كتحديد الحقكؽ  اإلستقرار

، كعمى ىذا األساس تككف الحاجة اإلخبلؿ بذلؾ كمو األفراد كالجماعات عند حدكد عدـ
كيضفي عمييا مركر الزمف  االجتماعية أساس ظاىرة السمطة كتككف القكة كاليد العميا ضمانتيا

 .فقة كالثقة مف قبؿ افراد المجتمععامؿ المكا

فاعميـ تربط بينيـ عبلقة الدـ فإف تففي كؿ المجتمعات ىناؾ عائبلت كمجمكعات بشرية        
فاؿ، فيك يطمب أشياء مف زكجتو األطمع بعضيـ يكاد يككف ثابتا، فالزكج يؤثر في الزكجة ك 

، كىنا تتجسد سمطة الزكج عمى زكجتو بالرغـ مف أف سمكؾ الزكجة كأطفالو فيترتب عف ذلؾ عمؿ
ف كاف يستجيب ، فالعبلقات الزكج كرقابتولئلبقاء عمى سمطة  يؤثر قطعا في سمكؾ الزكج كا 

 . مطكية في األسرة ىي عبلقات أدكارالسمطكية تأثير ُمتبادؿ، كفي اإلتجاىيف معا، فالعبلقات الس

األسرة ىي بناء ، ك فالسمطة عامؿ أساسي في البناء اإلجتماعي كىي خاصية غير مرئية        
، أّنيا ترتكز أيضا عمى أسسلكجدنا فمك فكرنا في العبلقة السمطكية داخؿ األسرة اجتماعي 

تند إلى فالطرؼ القكم عادة ما يككف الزكج يدير شؤكف أسرتو باتباع سياسة ما مخطط ليا كيس
كيسمؾ سياسة إقتصادية محددة تتمثؿ في اإلنفاؽ كاإلدخار كتكزيع  ،منظكمة إيديكلكجية معينة

ى في نزعتو أحيانا إلى ، كأما الجانب االنضباطي فيك معنكم كيتجمعمى أفراد األسرةالدخؿ 
، كقد تنتزع الزكجة دكر الييمنة مف الزكج أك ُتكمؼ بإدارة ماؿ القكة ضد أبنائو كزكجتو مثبلاستع

اإلقتصاد األسرم لكف ذلؾ ال يغير شيئا مف طبيعة العبلقة السمطكية داخؿ األسرة إذ تظؿ دكما 
لزكج، ك تارة أخرل في يد ا، فيي تتأرجح تارة في ة عمى طرؼ مييمف كطرؼ مييمف عميوقائم

، ية قائمة عمى مبدأ الديمقراطية كالتشاكر كالحكارفي كثير مف األحياف سمطة تشاركيد الزكجة، ك 
المرأة يبقى عمؿ ، ك لكف األمر الذم ال جداؿ فيو ىك أف السػػمطة تتغير كال تثبت عمى حاؿ

القيـ االجتماعية  مف، محؿ جدؿ كاسع كعريض تحكمو مجمكعة كعبلقتو بالسمطة األسرية
، يصعب الحسـ فييا كلنحيط أكثر بجكانب المكضكع تناكلنا بالبحث كالثقافية كاالقتصادية كالدينية
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كالدراسة أثر عمؿ المرأة في بناء السمطة داخؿ األسرة الجزائرية دراسة ميدانية عمى النساء 
بابيف كؿ باب لدراسة إلى ، حيث قسمنا ىذه امبلت بالقطاع العاـ بمدينة أدرارالمتزكجات العا

 فصكؿ : يضـ مجمكعة مف

تطرقت فيو يضـ الفصؿ األكؿ الذم لمدراسة  نظرمالمجانب األكؿ ل بابخصصت ال         
، نيجية تجريدا كالمتضمف اإلشكالية، كالفركض، كأسباب اختيار المكضكعلمختمؼ الخطكات الم

منيجية الدراسة ككذا الدراسات السابقة الغربية منيا ىيـ ذات الصمة بالمكضكع، ك كاألىداؼ، كالمفا
 كالعربية كالجزائرية. 

ا ككذا الجانب التشريعي  الشطر تطكرا تاريخلمرأة الجزائرية امبرزا لعمؿ  جاءالفصؿ الثاني       
رأة الجزائرية حكؿ عمؿ المرأة ضـ تعريفا لممرأة العاممة ثـ تبله عمؿ الم األكؿ مف ىذا الفصؿ

كفي الثاني تناكؿ المرأة العاممة في التشريع الجزائرم في المكاثيؽ كالدساتير  تاريخيا أما الشطر
 .قانكف العمؿ كالكظيفة العمكمية ككذاقانكف األسرة الجزائرم 

في الحضارات  دكرىالمكانة المرأة ك تعرضت فيو افتتحتو بتمييد، ك  لثلثاالفصؿ اأما          
عند ك ديما، في الصيف قديما، ، في اليند قةالركماني حضارة، الةاليكنانيحضارة ، الالقديمة

في انكمترا  في العصر الجاىمي كاإلسبلمي، كمكانتيا كدكرىا في العصر الحديث،ثـ البابمييف، 
تجاىات النظرية مت الفصؿ باالتختا، ثـ كفرنسا ثـ مكانة المرأة الجزائرية كدكرىا عبر التاريخ

 . ةحكؿ مكانة المرأ

، ركزت فيو عمى ظاىرة ؤلسرةكمدخؿ ل، كخصصتو افتتحتو بتمييدفقد  رابعأما الفصؿ ال        
السمطة ككذا ثـ أنماط األسرة مف حيث الحجـ كاإلقامة ك  ،األسرة، تعريفاتيا، مقكماتيا كخصائصيا

عرجنا األسرة، ك كلياـ جكد ألنماط تفكؾ ، ثـ تصنيؼ سرة كالتطكر الصناعي كالتكنكلكجيبناء األ
ف كذلؾ عمى كظائؼ األسرة، كختمنا ىذا الفصؿ بجزء ميـ مف بحثنا أال كىك األسرة األدرارية بي

(، كالبنية االجتماعية ات كالتغيربكالتغير، أشرنا فيو، لخصائص المجتمع األدرارم ) الث باتالث
 ألدرارية .ألسر امف انمكذج كالتقميدية لمعائمة األدرارية، ثـ األسرة التارقية 

افتتحتو كالعادة ككباقي الفصكؿ بتمييد ثـ تناكلت فيو بالدراسة  خامسأما الفصؿ ال         
، كنمادجيا، ثـ السمطة األسرية، عاـ األسرية، تطرقت فييا لمسمطة كمفيـككالسمطة السمطة 
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المرأة في جزئية حاكلت التطرؽ لسمطة تعريفيا كالعكامؿ المؤسسة لبناء السمطة األسرية، كفي 
مستندا عمى كتابات باخكفف كالتعقيب حكؿ نظريتو في تقسيمو لممجتمعات  المجتمعات القديمة

االنسانية كأساطير األمكمة كسمطة المرأة كختمت ىذا الفصؿ بسمطة المرأة في العصر الحديث، 
، ثـ كما كصمت إليو مف تمكيف سياسي كمعكقات مشاركتيا  في العممية السياسية كصنع القرار

 التمكيف االجتماعي كالثقافي كمعكقاتيما، كالتمكيف االقتصادم لممرأة كمعكقاتيا. 

عة مف فكاف يخص الجانب الميداني مف الدراسة كضـ كذلؾ مجمك أما الباب الثاني        
س الذم تعرضت فيو لمتعريؼ بكالية أدرار ككصؼ عينة الدراسة الفصكؿ، بداية بالفصؿ الساد

 البيانات المتعمقة بخصائص العينة .ككذا تحميؿ 

بيانات الفرضية األكلى  افتحتو بتمييد، كتعرضت فيو لعرض كتحميؿ الفصؿ السابع      
 ، مع استنتاجات كؿ فرضية .كالثانية

جاء لعرض كتحميؿ بيانات الفرضية الثالثة كالرابعة مع استنتاجات كؿ  الفصؿ الثامف      
 فرضية.

الدراسات  عمى ضكء، تياكمناقش نتائج الدراسةر كاألخي تاسعلفصؿ الفي حيف تناكؿ ا     
كأنيينا الفصؿ بخاتمة تضـ مجمكعة مف التكصيات السابقة كعمى ضكء الدراسات السكسيكلكجية، 

 المصادر كالمراجع ثـ المبلحؽ. فقائمة كاالقتراحات 
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 : اجلاهب اميظري ندلراسة امباب ال ول

 امفعل ال ول

 الإطار املهنجي ندلراسة    

       

 : الإصاكمَة . أ ول      

 . ادلراسة : فرضَات اثهَا      

 : أ مهَة املوضوع . اثمثا      

 : أ س باب اخذَار املوضوع . رابؼا      

 : أ ُداف ادلراسة . خامسا      

 :  حتدًد مفاُمي ادلراسة . سادسا      

 : مهنجَة ادلراسة . سابؼا      

 : ادلراسات امسابلة .  اثمٌا      

 : ظؼوبة ادلراسة . اتسؼا      
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 :اإلشكالية أوال : 

السمطة ظاىرة منذ أقدـ العصكر حتى الكقت الحاضر كقد كانت مكضكع عناية كاىتماـ        
تعد ظاىرة اجتماعية اىتـ بيا اإلنساف منذ القدـ مف سقراط كأفبلطكف المفكريف كالفبلسفة، فيي 

إلى عصرنا ىذا، لكف ىذا صكال إلى فككك مركران بيكبز كلكؾ كماكس فيبر ك كابف خمدكف 
السمطة تعرؼ ضمف مفيكـ أك طابع كاحد كىك مفيـك فاالىتماـ يختمؼ مف عصر إلى آخر. 

  التسمط ألشخاص عمى مجمكعة مف األفراد بحكـ أنيـ أقكياء جسديان أك عقميان .

جميع أنكاع أكؿ مف اىتـ بدراسة السمطة في عمـ االجتماع فدرس ماكس فيبر  كاف       
طات منيا البيركقراطية كىي التي كاف يؤيدىا، كالتي تشكؿ أسس اإلدارة الصناعية أك السم

التجارية ألم دكلة، كىذه السمطة  تحؿ محؿ السمطاف المميـ أك التقميدم، سمطة ىي في خدمة 
 ىذا األخيرقسـ ، أفضؿ سمطة لممجتمعات المعاصرة حسب رأم فيبر اعتبرىاالمجتمع ككؿ، ك 
السمطة الكارزمية ثـ ث ىي السمطة العقبلنية  كالتي تستمد شرعيتيا مف القانكف، السمطة إلى ثبل

التي يقكدىا شخص غير عادم ك كىي التي كاف ليا االىتماـ األكبر بعدما طرحيا ماكس فيبر، 
       "خارؽ" يممؾ صفات كارزمية حقيقية أك كىمية .

مرت  قدلتقاليد المتكارثة مف الماضي، ك أما السمطة التقميدية إذ تعتمد عمى اإليماف با      
بمراحؿ في البداية سادت فكرة أف اهلل سبحانو ىك مصدر السمطة، ثـ تحكلت إلى سمطة العائمة 

حدد ماكس فيبر القكة بأنيا طريقة أك فرصة ، الكاحدة الحاكمة، ثـ رئيس القبيمة، الممؾ، كاألمير
رادة تنتصر في قمب العبلقة االجتماعية كيحدد خر كجعؿ ىذه اإلالفرد بأف يفرض إرادتو عمى اآل

ففي كؿ سيطرة سياسية  ،مستعديف لمخضكع كالطاعة االسيطرة بأنيا فرصة مصادفة أشخاص
قد كمحككـ كىناؾ أسباب متعددة تتحكـ في ىذه العبلقة  ىناؾ عبلقة أساسية بيف طرفيف حاكـ

 .ديف كالعرؼال ،االنتصار ،المنفعة ،الخكؼـ، مثؿ : االحترانعتبرىا مصادرا لمسمطة 

فالسمطة ظاىرة نظامية داخؿ الحياة االجتماعية في كافة أشكاليا كممارستيا كآثارىا          
االجتماعية، فيي تعتبر قكة لخدمة فكرة معينة، كقكة مخصصة لقيادة جماعة لتحقيؽ الصالح 

قناع األعضاء التابعيف عمى االلتزاـ بالمكاقؼ ال تي يحددىا المجتمع، لكي يتحقؽ العاـ، كتأثير كا 
 االستقرار كالتكازف داخؿ البناء االجتماعي .
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كمنذ فجر التاريخ كالرجؿ كالمرأة يشكبلف نكاة ىذا البناء االجتماعي بما يقيمانو مف         
عبلقات بينيما مف أجؿ بناء األسرة، كالتي تعتبر ظاىرة عالمية كجدت في جميع المجتمعات 

ر، مع كجكد اختبلفات في دكر كؿ مف الرجؿ كالمرأة داخميا، ككانت المرأة  كفي جميع العصك 
كما زالت مف أىـ أعمدتيا بؿ ىي العمكد الذم ال يمكف أف تقكـ األسرة بدكنو، فالنظرة ليا 
كلدكرىا في المجتمع تأرجحت مف مجتمع آلخر كمف كقت آلخر، كمما ال شؾ فيو أف التغيرات 

 20ك  19لمجتمعات األكركبية في مجاالت عدة خبلؿ القرنيف الكبرل التي طرأت عمى ا
الميبلدييف كاف ليا أثر عميؽ في بنية األسرة األكركبية، فالحياة الصناعية الجديدة أحدثت 
اضطرابا في دائرة النشاط التقميدم لمبيت الذم سرعاف ما فقد جؿ كظائفو االقتصادية 

االجتماعية لممرأة، بعد أف أعفتيا الدكلة مف كثير  كاالجتماعية، كعمى إثر ذلؾ تغيرت الكضعية
 مف األشغاؿ المنزلية .

لى حدكد القرف التاسع عشر لـ يكف النساء في أكركبا يتمتعف بأم حؽ قانكني ثـ تكالت         كا 
الحركات األدبية كالفمسفية، كمع بزكغ الثكرة العممية كالتحكؿ إلى النظاـ الرأسمالي في أكركبا 

مرأة تتنفس الصعداء كتتخمص مف القيكد كالعبكدية، كاستطاع ككالف سميث أف يخرؽ بدأت ال
بعد أف ألؼ  1867الصمت المحيط بالمرأة كيدافع عنيا في البرلماف االنجميزم سنة 

كتاب)استعباد المرأة(. إف حركة تحرير المرأة في أكركبا كانت نتيجة مناخ اجتماعي كسياسي 
ىرة النسكية تكلدت مف جراء عكامؿ كضغكط تخص المجتمعات كديني معيف، إال أف الظا

األكركبية، كمف ىنا فإف افتعاؿ الحركة نفسيا في العالـ العربي يككف مف قبيؿ تبني النتائج أك 
ذا ما أردنا أف نطرؽ ىذا الباب كأف نحاكؿ  الحديث عف المسبب مع غياب أك انعداـ السبب، كا 

الجتماعي كمكانتيا تغيرا بعد كلكجيا سكؽ العمؿ فميس مف أف نعرؼ ما إذا كاف دكر المرأة ا
 المنطقي أف نستنبت أفكار تجربة تعتبر بالنسبة لنا نشازا تمفظو أصالتنا كىكيتنا.

كلقد شيد العالـ العربي منذ كقت طكيؿ تحكالت أصابت مختمؼ مجاالت الحياة         
كمف خبلؿ تو االجتماعية خصكصا، كمظاىرىا، كانعكست نتائجيا عمى بنائو عمكما، كمؤسسا

المرأة تعمؿ  إلى أففييا دراسة أجراىا الدكتكر مصطفى بكتفنكشت حكؿ العائمة الجزائرية تكصؿ 
بيذا  حيث شكمت نسبة العامبلت بيدؼ تحسيف ميزانية األسرة كتحسيف أكضاعيا الشخصية،

مف  المكاتي يساىمف بجزءمف  2888% لدافع أكبر نسبة مف مجمكع عينة البحث كالتي قدرت با
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 تكصؿ إلييا أحمد الخكلي حيث يرل تكزيع األدكار ياكالحقيقة نفس (1)مرتبيف في ميزانية األسرة.
 التحاقياتسـ بطابع ديمقراطي حيث تشارؾ المرأة في بعض األدكار األساسية مف خبلؿ يأصبح 
أصبح الزكجاف يتقاسماف حيث  المادية لؤلسرة، االحتياجاتكمساىمتيا في تكفير بعض  بالعمؿ
تكصؿ في نظريتو عف القكة ) السمطة (   wolfوولف في حيف أف ،  (2)ا أبنائيم اتجاهاألدكار 

عمى مستكل األسرة إلى أف ظيكر األسر الباطريكية ال ترجع إلى التقاليد كالقيـ كالنظـ كالتاريخ 
الثقافي لممجتمع بقدر ما ترجع إلى الحاجات كالمصادر كالمكارد االقتصادية كالمكانة االجتماعية 

ير في تركيز ىذه المكارد كأصبحت في يد الزكجات كالميارة في إدارة المشركعات فإذا حدث تغ
  (3)فإنو يتصكر أف ىناؾ تغيرا مقاببل يحدث في بناء القكة في األسرة .

كمف خبلؿ ىذه النظرة العامة حكؿ التغيرات كالمراحؿ التي عرفتيا السمطة كاألسرة ككذا       
المرأة، تبدأ قضية بناء العبلقات بيف أفراد األسرة تطرح نفسيا كظاىرة جديرة بالدراسة، خاصة 

غة في فيما يتعمؽ ببناء السمطة كاتخاذ القرارات داخؿ األسرة، لما ليذا العامؿ مف أىمية بال
 .واستمرار النسؽ األسرم مف أجؿ تأدية  كظائف

فبل يخفى عمينا أف األسرة في الجزائر كاألسرة األدرارية خاصة كانت األدكار فييا محددة        
بمجمكعة مف المعايير كالسمككات التي تفرض عمى الفرد المنتمي إلييا أدكرا تقميدية معينة نتيجة 

 التنشئة النمطية.

ف التغيرات التي عرفيا المجتمع الجزائرم عامة في شتى مجاالتو السياسية، لك        
االقتصادية، االجتماعية كالثقافية، غيرت مف ىذه المعايير، كبرزت عكامؿ أخرل كتعميـ كعمؿ 
المرأة كىذا مف شأنو أف يغير مف األدكار كبناء السمطة داخؿ األسرة الجزائرية، فياتو التغيرات في 

ة في المجتمع، كأىميا خركجيا لمعمؿ، كاكتسابيا خبرات جديدة مف المجتمع الخارجي، كضع المرأ
مع حصكليا عمى عائد نقدم مستقؿ عف الزكج أدل إلى تأكيد كجكد مكانة ليا داخؿ األسرة كمف 
خبلؿ ىذا التصكر العاـ سأحاكؿ في دراستي ىذه فيـ طبيعة العبلقات بيف الزكجيف فيما يخص 

                                                           
(1)

 - Boutefnouchet , Mostefa , la famille algérienne, Evolutions et caractéristiques récentes, Sned 

,2éme éditions, Alger, 1982, P38. 
،  1991، دار المعرفة الجامعية ، دكف طبعة ، االسكندرية ، مصر ،  دراسات في عمم االجتماع العائميالخكلي أحمد حسف ،  - (2)

 . 97ص 
نثركسكسيكلكجية في مدينة ، دراسة أالعراقية أثره عمى تبادل األدوار في األسرةتغير السمطة األبوية و ، حمد جكادانتصار م - (3)

 . 2005، العراؽ ،  الكرادة الشرقية ( ، أطركحة دكتكراه ، تخصص فمسفة ، جامعة بغدادبغداد)
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لقرارات كبناء السمطة داخؿ األسرة الجزائرية كعمى ضكء ما سبؽ كانطبلقا مف ىذه سمطة اتخاذ ا
المتزوجة في بناء السمطة  ما ىو تأثير عمل المرأةاالعتبارات يمكف أف سؤاال رئيس كعاما مفاده 

 وماىي العوامل التي تتحكم في ىذا التأثير ؟ داخل األسرة الجزائرية ؟

 : التساؤالت الفرعية

 تأثير عمؿ المرأة المتزكجة في بناء السمطة داخؿ األسرة الجزائرية ؟ ما مدل -1
القرارات داخؿ األسرة  ىؿ لممستكل التعميمي لممرأة العاممة المتزكجة تأثير في اتخاذ -2

 ؟الجزائرية
ىؿ تقمد المرأة العاممة المتزكجة لكظائؼ سامية يجعميا تتمتع بقكة تأثير في المكاقؼ  -3

 األسرية؟
 خؿ المرأة في المشاركة في اتخاذ القرارات داخؿ األسرة الجزائرية ؟ما تأثير د -4

 : فرضيات الدراسة ثانيا :

 :  الفرضية الرئيسية -1

 يؤثر عمؿ المرأة المتزكجة  في بناء السمطة داخؿ األسرة الجزائرية .

 :  الفرضيات الفرعية -2

 األسرة الجزائرية.يساىـ عمؿ المرأة المتزكجة في تراجع سمطة الزكج داخؿ  -
المستكل التعميمي لممرأة المتزكجة العاممة يزيد مف قدرتيا عمى المبادرة في اتخاذ القرارات  -

 داخؿ األسرة الجزائرية.
تقمد المرأة العاممة المتزكجة كظائؼ سامية يجعميا تتمتع بقكة التأثير في المكاقؼ  -

 األسرية.
بقكة المشاركة في اتخاذ القرار داخؿ األسرة دخؿ المرأة العاممة المتزكجة يجعميا تتمتع  -

 الجزائرية. 
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 :  أىمية الدراسة ثالثا :

بالرغـ مف كثرة الكتابات التي تناكلت مكضكع المرأة إال أننا نجدىا قد مالت إلى دراسة        
مكضكعات معينة كأثر عمؿ المرأة عمى شخصيتيا، كدكافع خركجيا لمعمؿ، كدراسات تناكلت 
ؿ أثر عمؿ المرأة عمى األبناء كاألسرة ككؿ كاتجاىات المرأة نفسيا نحك العمؿ كأخرل باتجاه الرج

نحك عمؿ المرأة، كالقميؿ مف الدراسات اىتمت بدراسة عمؿ المرأة كأثره عمى السمطة داخؿ األسرة 
كالتي كانت أغمبيا دراسات أجنبية، كمف ىنا تأكدت الحاجة إلى المزيد مف البحكث إلثراء فيمنا 

لمعمؿ، لمكضكع عمؿ المرأة كبناء السمطة كنمطيا كعكامؿ تشكؿ ىذه السمطة كىذا حيف خركجيا 
 ككذا التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف المرأة العاممة كزكجيا عمى بناء السمطة داخؿ األسرة. 

 :  أىداف الدراسة رابعا :

 التعرؼ عمى أثر عمؿ المرأة المتزكجة عمى  بناء السمطة داخؿ األسرة . -1
 . التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف المرأة العاممة كزكجيا عمى بناء السمطة في األسرة -2
 التعرؼ عمى أىـ اآلثار االجتماعية لمعمؿ عمى المرأة العاممة المتزكجة. -3
 التعرؼ عمى تغير دكر المرأة كمكانتيا عبر التاريخ . -4
 اآلثار السمبية لعمؿ المرأة عمى زكجيا . -5
 اآلثار السمبية لعمؿ المرأة عمى أطفاليا . -6
 اآلثار السمبية لعمؿ المرأة عمى نفسيا . -7
 أثناء عمؿ المرأة المتزكجة . تغير بناء األسرة -8
 استغبلؿ المرأة العاممة مف طرؼ زكجيا . -9
 نتائج عمؿ الزكجة عمى مركزىا في األسرة . -10
 التعرؼ عمى مصادر السمطة في األسرة الجزائرية . -11
 رصد مظاىر التغير في بناء السمطة داخؿ األسرة الجزائرية عند عمؿ المرأة . -12
في إحداث التغير في بناء السمطة داخؿ األسرة محاكلة الكشؼ عف العكامؿ المؤثرة  -13

 الجزائرية .
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 : أسباب اختيار الموضوعخامسا : 

 : المبررات المكضكعية -أ 

تزايد كتفاقـ التساؤالت في الرأم العاـ الكطني حكؿ )المرأة كالشغؿ( بشكؿ عاـ في ظؿ  -1
 . عمى المجتمع اكتأثيراتيالحاصمة كاالجتماعية  كالسياسية التحكالت كالتغيرات االقتصادية 

 قمة البحكث السكسيكلكجية الجزائرية في ىذا المجاؿ حكؿ بناء السمطة داخؿ األسرة . -2
عمؿ المرأة كعبلقتو ببناء  بمكضكع المتصمة األكاديمية بالبحكث الجامعية المكتبات إثراء -3

 .بشكؿ عاـالسمطة داخؿ األسرة بعدما تعددت البحكث عف عمؿ المرأة 
كعبلقة ىذا ببناء السمطة في افة في ميداف الدراسات المتعمقة بالمرأة العاممة تقديـ إض -4

ثراء الدراسات الميدانية في ىذا المجاؿ األسرة   . كا 
 !استفحاؿ ظاىر الطبلؽ كالتطميؽ كالخمع كبنسبة كبيرة جدا عند النساء العامبلت. -5
 : المبررات الذاتية -ب

المرأة كأثره كمتابعة المكضكع مف شيادة الميسانس رغبة ذاتية لمعرفة أغكار مكضكع عمؿ  -1
إلى الماجستر كصكال إلى مذكرة الدكتكراه كطرؽ أثر عمؿ المرأة في الجانب السمطكم داخؿ 

 األسرة الجزائرية.
 الدراسة تدخؿ ضمف تخصص الباحث عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ. -2
اجتماعية كخاصة النسبة التخصص الميني لمباحث في التدريس كما أثاره مف ظكاىر  -3

 مف مجمكع العماؿ. %73العالية مف النساء في مجاؿ التربية كالتعميـ مقدرة ب 
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 : تحديد مفاىيم الدراسة سادسا :

 :   عمل المرأة الرسمي -1
ىك ذلؾ الجيد العضمي كالفكرم الذم تبذلو المرأة أثناء عمميا مف أجؿ قضاء مصمحة أك       

 دفع ضررا، مقابؿ أجر مادم .

كىك التحاؽ المرأة بأحد مراكز العمؿ الحككمية منيا أك الخاصة في أكقات محددة باليـك أك      
 (4)باألسبكع نظير مبمغ مالي معيف كمحدد قابؿ لمزيادة .

المرأة التي تؤدم عمبل سكاء يدكيا أك غير يدكم مقابؿ أجر مف  كيقصد بالمرأة العاممة     
 صاحب العمؿ الذم تعمؿ تحت سمطتو أك إشرافو .

لعمؿ المرأة الرسمي في ىذه الدراسة فيك العمؿ الذم تقـك بو المرأة  المفيكـ اإلجرائيأما      
دة كالتدريس كالطب كالتمريض كفي األعماؿ المتزكجة بشكؿ رسمي كمنتظـ  في مجاالت ع

اإلدارية في القطاع العاـ كذلؾ مقابؿ أجر تتقاضاه مف ذلؾ العمؿ الذم تقكـ بو كىذا باإلضافة 
 إلى أدكارىا داخؿ بيتيا المتمثمة في دكر الزكجة .

 :  األسرة -2

ىي الكحدة األساسية التي تعمؿ عمى تشكيؿ الفرد خبلؿ حياتو األكلى كما أنيا الكحدة التي       
تتضمف عبلقات إنسانية مختمفة بيف الرجؿ كالمرأة كاألبناء كىذه العبلقات ال تنشأ عمى نحك 

  (5)عفكم .

َمجمكعة مف ىي أكؿ كسط طبيعي لمفرد، يعيش فيو بشكؿ جماعي، كتعتمد عمى فاألسرة       
 .المصطمحات كالمفاىيـ التي يتّفؽ عمييا العقؿ الجماعي، كقكاعدىا كمبادئيا تختارىا المجتمعات

مجمكعة مف األفراد ) الزكج كالزكجة كاألبناء( يجمعيـ  فيك  لؤلسرة اإلجرائيالتعريؼ  أما      
كاالتجاه نحك سكف كاحد تتميز بتقسيـ األدكار كالكاجبات كالتماسؾ كالتضامف كالعمؿ المشترؾ 

                                                           
،  1984النشر ، دكف طبعة ، بيركت ، لبناف ، دار النيضة العربية لمطباعة ك  سيكولوجية المرأة العاممةكاميميا عبد الفتاح ،  - (4)

 . 110ص 
 .  131، ص  كامميا عبد الفتاح - (5)



 نهذراصت انمنهجي اإلطار                                                          األول انفصم
 

 

 

9 

كقكانيف  أعراؼك غايات كأىداؼ كاحدة كالتكتؿ لدرء أم خطر ييدد كيانيا، كتخضع لعادات 
بما يحيط بيا مف ظركؼ كتغيرات  اف كبينيما األكالد (المجتمع كتتأثر عبلقتيا مع بعضيا )الزكج

 ة.اقتصادية كاجتماعية كسياسي
   : السمطة -3

حيث اختمفت فيو آراء المنظريف كالمفكريف  ،يعتبر مفيكـ السمطة مفيكـ حساس كمتفرع      
بالحكـ كأىـ مف تحدث عف السمطة ىـ عمماء االجتماع الرتباط ىذا المفيكـ ، باختبلؼ مشاربيـ

 ، كاستطاعكا أف يميزكا بيف مفيـك السمطة كالقكة .كالسياسة

فقد عرؼ ماكس فيبر السمطة عمى أنيا القكة القانكنية أك الشرعية التي تمنح لمرؤساء في       
إصدار األكامر إلى المرؤكسيف، كعمييـ االمتثاؿ لمقرارات كاألعماؿ المكمفيف بيا، يمكننا أف 

بفعؿ ما لـ يكف ليفعمو مف تمقاء  عمى إلزاـ )ب( أ(بأنيا قدرة ) ماكس فيبرع نعرؼ ىذه العبلقة م
نفسو، كما يككف مطابقا لمتبميغات أك التكجييات الصادرة عف )أ(، ثمة نقطتاف معبرتاف في 
تعريؼ ماكس فيبر، أكال يتكقؼ تصرؼ )ب( عمى تصرؼ )أ( : إف )ب( يستجيب لمبادرات )أ( 

 (6)لطريقة حياة )أ(.كرغباتو ، كبطريقة أعـ 

حيث عرؼ دينكف متشيؿ السمطة بأنيا " نكع مف أنكاع القكة التي تنظـ كاجبات كحقكؽ        
الخاضعيف   األشخاص عف أشخاص شرعييف حسب اعتقاد عندما تصدر األفراد، تككف فعالة

 (7)".لمشيئتيا
التي  تفيك القكة المطمقة كالتحكـ في اتخاذ القرارا التعريؼ اإلجرائي لمسمطة األسريةأما       

يمارسيا األب أك األـ أكمف يحتؿ مكانيما في حالة غيابيما كالتي تحدد مسيرة األسرة  
 كمستقبميا.

 :  بناء السمطة -4
إف بناء السمطة يحتكم عمى ثبلثة مفاىيـ ىي القكة كالتأثير كالمبادرة، لذلؾ البد أف نفرؽ       

 بيف ىذه المفاىيـ .

                                                           
 ،الجزائر  ، 1ط  ،ديكاف المطبكعات الجامعية  ،ترجمة سميـ حداد  ،المعجم النقدي لعمم االجتماع ،بكريكك  ؼ. ،بكدكف  ر. - (6)

 . 372ص  ، 1986
 . 138دكف تاريخ ، ص ، بيركت ، لبناف ،  3لطميعة ، ط ، دار ا معجم عمم االجتماعدينكف ميتشؿ ،  - (7)
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 :  القوة - أ
ىي فرض إرادة طرؼ عمى طرؼ آخر رغـ مقاكمتو، كىي السمطة الفعمية لبعض       

  (8)األشخاص التي تمكنيـ مف المشاركة في اتخاذ القرار.

السمطة بأنيا المرجع األعمى المسمـ لو بالنفكذ، أك الييمنة االجتماعية القادرة عمى  كتعرؼ       
فرض إرادتيا عمى اإلرادات األخرل بحيث تعترؼ الييئات األخرل ليا بالقيادة كالفصؿ كبقدرتيا 
نزاؿ العقكبات كبكؿ ما يضفي عمييا الشرعية كيكجب االحتراـ العتبارىا  كبحقيا في المحاكمة كا 

 (9)االلتزاـ بقرارتيا.ك 

صدار األكامر        كما تعرؼ بأنيا القكة المقبكلة اجتماعيا، كحؽ لبعض األفراد لممارسة القكة كا 
 (10)كالتعميمات، ككاجب اآلخريف االمتثاؿ كالطاعة.

أك ىي قدرة فرد أك جماعة عمى فرض قراراتيـ دكف أف يككف باستطاعة اآلخريف المجكء       
 (11)إلى البدائؿ.

كتشير التعريفات السابقة في مجمميا إلى القدرة عمى حمؿ اآلخريف عمى تنفيذ األكامر       
استنادا إلى القكة التي تعد ضماف الستمرارية السمطة، كيحتؿ مفيكـ السمطة بمفيكـ القكة مركزا 

بكصفيا  يقدـ القكة فبارسونز، بارسونز وفيبربارزا في نظرية عمـ االجتماع كيكفي ذكر أسماء 
نمطا مبررا يكتسب الشرعية المجتمعية استنادا عمى ماييدؼ إليو مف تحقيؽ األىداؼ الجماعية 
معبرا بذلؾ عف االتجاه البنائي الكظيفي بقكلو أف القكة ىي القدرة المعممة لضماف القياـ بالتزامات 

امات مشركعة ممزمة بكاسطة كحدات في نسؽ ذم تنظيـ جماعي، ك ذلؾ عندما تصبح ىذه االلتز 

                                                           
،  2011، ديكاف المطبكعات الجامعية ، بدكف طبعة ، الجزائر ،  دليل مصطمحات عمم اجتماع التنظيم والعملناصر قاسيمي ،  - (8)

 . 103ص 
، ص  1993، بيركت ،  2، المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر ، ط 3، ج موسوعة السياسةآخركف ، عبد الكىاب الكيالي ك  - (9)

215 . 
، دكف طبعة ، اإلسكندرية ،  ، القكة ك الدكلة ، دار المعرفة الجامعية 2، ج عمم االجتماع السياسيمحمد عمي محمد ،  - (10)

 . 19، ص 1994
 . 103، صمييناصر قاس - (11)
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بارتباطيا باألىداؼ الجماعية، حيث يتكقع في حالة التمرد استخداـ الفرض عف طريؽ جزاءات 
 (12)سمبية، يقتضييا المكقؼ كذلؾ كائنة ما قد تككف الكسيمة الفعمية ليذا الفرض.

فيصؼ القكة باعتبارىا نمطا يفتقد في بعض األحياف الشرعية كيعتمد عمى  فيبرأما        
ض كاإلرغاـ معبرا عف اتجاه الصراع، حيث عرؼ القكة مثمما أشرنا إليو سابقا بأنيا احتماؿ الفر 

أف يككف أحد األفراد قادرا في نطاؽ عبلقة اجتماعية عمى تنفيذ إرادتو الخاصة عمى رغـ 
  (13)المقاكمة، ك ذلؾ بغض النظر عمى األساس الذم يقكـ عميو ىذا االحتماؿ.

في ىذه الدراسة فيمكف القكؿ أف الشخص ذا القكة، ىك ذلؾ  رائي لمقكةالتعريؼ اإلجأما      
الشخص في األسرة الذم يستطيع فرض إرادتو عمى اآلخريف كيمزميـ بقبكؿ أفكاره، كأرائو، 

 كقراراتو. 

 :  التأثير -ب

شكؿ خاص جدا مف السمطة، يكمف مصدرىا الرئيس في اإلقناع، فالتأثير عمى أحد        
نما األشخاص  ال يعني إكراىو عبر تقديـ أك إظيار القكة التي يمكننا تجييشيا ضده ليستسمـ، كا 

 ( 14)يعني دفع المتأثر بمطؼ لكي يرل األشياء بنفس منظار المؤثر.

كما تعرؼ السمطة داخؿ األسرة بأنيا القدرة الكامنة ألحد الشريكيف في التأثير عمى سمكؾ       
، كيرتبط مفيـك (15)اآلخر، كتكضح السمطة في القدرة عمى اتخاذ القرارات المؤثرة في حياة العائمة

اخؿ األسرة السمطة في ىذا المقاـ بمفيكـ الشراكة داخؿ األسرة الذم يشير إلى تكامؿ األدكار د
عبر الشعكر بالمسؤكلية كااللتزاـ المشترؾ كالتفاعؿ اإليجابي، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مشتركة 
ترتبط باستمرار األسرة في الحياة كجماعة اجتماعية أك مؤسسة اجتماعية كأداء كظائفيا في 

 (16)االنجاب كتحقيؽ األمف كالرعاية ألعضائيا كالمساكاة الكاممة.

                                                           
 .126، ص  1989، بيركت ،  1ية ، ط، دار النيضة العرب 4، ج المدخل إلى عمم االجتماع السياسيإسماعيؿ عمي سعد ،  - (12)
 . 122، ص إسماعيؿ عمي سعد - ((13
 . 116، ص بكريكك بكدكف ، ؼ. ر. - (14)

، منشكرات كزارة الثقافة  1: طريقة فيـ تطكرية ، ترجمة : بكنسك جرجرس ، ط التفاعل و التعامل العائميركم ركدجرز ،  - (15)
 . 231، ص  1986السكرية ، دمشؽ ، 

، جامعة القاىرة ، كمية  المجمة العربية لعمـ االجتماع: مع اإلشارة خاصة إلى األسرة العربية ،  الشراكة داخل األسرةأحمد زايد ،  - (16)
 . 9، ص  2008،جكيمية  2اآلداب ، القاىرة ، العدد 
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في ىذه الدراسة يمكف القكؿ أف الشخص ذا التأثير، ىك ذلؾ  ؼ اإلجرائي لمتأثيرالتعريأما       
 الشخص في األسرة الذم تجد أفكاره قبكال ك مكافقة مف جانب شخص آخر ببل إكراه .

 : المبادرة  -ج

فالمسارعة كردت في القرءاف صريحة بألفاظ  اإلسراع إلى فعؿ شيء بيدؼ التغيير،       
 رَّبُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرةٍ  ِإَلى   َوَسارُِعوا" مختمفة مف قبيؿ سارعكا، كيسارعكف، كنسارع في قكلو تعالى 

 اْلَخْيرَاتِ  ِفي َوُيَسارُِعونَ  " ، كقكلو تعالى (17)" ِلْمُمتَِّقينَ  ُأِعدَّتْ  َواأْلَْرُض  السََّماَواتُ  َعْرُضَيا َوَجنَّةٍ 
اِلِحينَ  ِمنَ  َوُأولَ ِئكَ  تِ ٱ ِفى َلُيمْ  ُنَساِرعُ " ، كقكلو تعالى (18)" الصَّ  كما، (19)" َيْشُعُرونَ  الَّ  َبل ،ْلَخْيرَ 
 مِّن َمْغِفَرةٍ  ِإَلى   َساِبُقوا" في اآليات الكريمة قكلو تعالى  فاستبقكا، سابقكف، سابقكا، بمرادفتيا كردت
بُِّكمْ   ِفي ُيَسارُِعونَ  ُأولَ ِئكَ " ك كذا قكلو تعالى  (20)" َواأْلَْرضِ  السََّماءِ  َكَعْرضِ  َعْرُضَيا َوَجنَّةٍ  رَّ

 المَّوُ  ِبُكمُ  َيْأتِ  َتُكوُنوا َما َأْينَ  ،اْلَخْيرَاتِ  اْسَتِبُقوا" فك قكلو تعالى  (21)" َساِبُقونَ  َلَيا َوُىمْ  اْلَخْيرَاتِ 
أك أم  ككف فكرة أك عمبليقد المراد فعمو ىذا الشيء  ،(22)" َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَمى   المَّوَ  ِإنَّ  ،َجِميًعا

ىدفيا التغيير، سكاء كاف ىذا التغيير  كالمسارعة المبادرةم أف أ ،شيء آخر مفيد بيدؼ التغيير
معينة، قد الحظ  مبادرة في أم مجاؿ نافع، فالذم يبادرك صغيرا أك كبيرا، محدكدا أك كاسعا، 

أك أراد تطكير شيء ما أك خطر ببالو عمؿ شيء جديد ليغير مف شيء ما في مجاؿ  نقصا ما
 .مبادرا كاف إذا إال محيطو في مؤثر اجتماعي فاعؿ عف الحديث يمكف بل، فما

في ىذه الدراسة يمكف القكؿ أف الشخص الذم يقكـ بدكر  التعريؼ اإلجرائي لممبادرةأما       
المبادرة في األسرة ىك الشخص الذم يبادر بتقديـ األفكار كالحمكؿ كاآلراء بمعنى المبادرة بالفعؿ 

 لآلخريف في األسرة.

 

 
                                                           

 . 133اآلية القرءاف الكريـ، سكرة آؿ عمراف،  - (17)
 .144اآلية القرءاف الكريـ، سكرة آؿ عمراف،  - ((18

 .55اآلية القرءاف الكريـ ، سكرة المؤمنكف،  - (19)
 .21اآلية القرءاف الكريـ، سكرة الحديد،  - (20)
 .61اآلية سكرة المؤمنكف،  القرءاف الكريـ، - ((21
 .148اآلية القرءاف الكريـ، سكرة البقرة،  - ((22
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 : مدراسةلمنيجية اإلجراءات ال سابعا :

 :منيج الدراسة -1

المنيج الكصفي التحميمي كىك مف  أكثر مناىج  يا،استخدمت الدراسة لتحقيؽ أىداف        
لمكاقع االجتماعي كخصائصو، كىك الخطكة األكلى نحك تحقيؽ الفيـ  مبلءمةالبحث االجتماعي 

الصحيح ليذا الكاقع، إذ مف خبللو نتمكف مف اإلحاطة بكؿ أبعاد ىذا الكاقع محددة عمى خريطة 
يستيدؼ الكصؼ تحقيؽ عدد مف األىداؼ  كما ،تصؼ كتصكر بكؿ دقة كافة ظكاىره كسماتو

 ىي:

 جمع المعمكمات الدقيقة عف جماعة أك مجتمع أك ظاىرة مف الظكاىر.ػػػ  (1
 صياغة عدد مف التعميمات أك النتائج العامة.ػػػ  (2
 (23). كضع مجمكعة مف التكصيات ك القضايا العمميةػػػ  (3

المرأة في بناء السمطة داخؿ  أثر عمؿيصؼ كيحمؿ بعض في دراستنا فالمنيج الكصفي التحميمي 
 األسرة الجزائرية .

 :مجاالت الدراسة -2
 :أجريت الدراسة عمى ثبلث مراحؿ: المجال الزمني -أ

استعماؿ مقاببلت مع مكظفات في  : )المرحمة االستطبلعية في الميداف( المرحمة األكلى      
قطاع التربية مكاف عمؿ الباحث بحكمو أستاذ تعميـ متكسط ك في قطاع الصحة بحكمو كاتب 

 أشير. 9لجمعية مرضى القصكر الكمكم كقد دامت ىذه المرحمة االستكشافية ما يقارب 
كلمعرفة األسئمة استمارة لمتجريب عمى المبحكثات،  20 : قمنا بتكزيع المرحمة الثانية      

 المحرجة كالتي فييا غمكض لدل المبحكثات.
استمارة عمى المتزكجات  297النزكؿ إلى الميداف حيث قمنا بتكزيع  : المرحمة الثالثة      

إلى  2018العامبلت بالقطاع العاـ بمدينة أدرار مف مختمؼ القطاعات في الفترة ما بيف ديسمبر 
 كاستعادتيا في نفس الفترة. 2019مارس 

                                                           
، 2007قطر ، بدكف طبعة ، ، دار الميسرة ،  االلكترونيةدام مصادر المعمومات التقميدية و البحث العممي واستخ، عامر قندلجي -( 23)

 . 182ص 



 نهذراصت انمنهجي اإلطار                                                          األول انفصم
 

 

 

14 

 :  المجال البشري -ب

لتابعة لمكظيؼ العمكمي لكالية ادرار القطاعات امختمؼ  بت المتزكجات مجمكع العامبل        
مؤسسة مع  109حسب معطيات مصمحة الكظيؼ العمكمي بمقر كالية ادرار كالبالغ عددىا 

بحسب االختصاص، كما  ة متزكجةعامم 1213ىك ك  بمدينة أدراراحصاء عدد المكظفيف بيا، 
 في جدكؿ كصؼ عينة الدراسة ككيفية استخراجيا. ىك مكضح

 : جمع البيانات تاو أد -3

 : االستبانة -3-1

:  اعتمدت الدراسة لجمع البيانات كالمعمكمات الرئيسة مف مجتمع الدراسة عمى أداة االستبانو      
كىي عبارة عف أداة لفظية كبسيطة كمباشرة تيدؼ إلى التعرؼ عمى مبلمح المبحكثيف كاتجاىاتيـ 

األسئمة المحددة كالتي تسمـ إلى  نحك مكضكع معيف، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تكزيع عدد مف
عادتيا ثانية إلى الباحث فاألشخاص حتى يجيبكا ع ف . (24)األسئمة الكاردة في الكرقة كا  كا 

أفضؿ طريقة لجمع البيانات نظران لكبر مجتمع الدراسة، كتـ تصميـ استبانو خاصة  االستبياف
 تغطي جميع جكانب الدراسة كافة، كتتفؽ مع أسئمة الدراسة كأىدافيا.

 كبالنسبة الستمارة ىذه الدراسة فقد تضمنت خمسة محاكر : -

 16إلى السؤاؿ  01: يتعمؽ بالبيانات الشخصية مف السؤاؿ  المحكر األكؿ

إلى  01مف السؤاؿ  : يتعمؽ بالبيانات الخاصة بعمؿ المرأة ك العبلقة بيف الزكجيف المحكر الثاني
 .19السؤاؿ 

 01: يتعمؽ بيانات خاصة بتكزيع سمطة اتخاذ القرارات بيف الزكجيف مف السؤاؿ  المحكر الثالث
لممبحكثات منيا المغمقة كالمفتكحة  امكجي سؤاال 61في المجمكع احتكت عمى ،  26إلى السؤاؿ 

 .كالنصؼ مغمقة

                                                           
 . 222، ص1998القاىرة ، دكف طبعة ،  ، مكتبة كىبة ، أصول البحث االجتماعي،   عبد الباسط حسف - (24)
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 كاألسمكبالمغة المستعممة فييا ىي المغة العربية الفصحى دكف الدارجة، فاتسمت بالكضكح  -
 .البسيط لتراعي مستكل المبحكثات

 :مصداقية وثبات االستبيان -3-1-1     

في ىذه الدراسة كفقا  ةالمستخدم قاـ الباحث بالتأكد مف مدل مصداقية كثبات االستبيانة      
 لمخطكات التالية:

( عبارة ثـ عرضيا عمى 67ستبانة ككانت تحتكم عمى )الصمـ الباحث المسكدة األكلى  .1
األستاذ المشرؼ عمى الدراسة كقد قاـ بتعديميا ككضع مبلحظاتو عمييا لمكصكؿ بيا إلى الشكؿ 

المكررة  األسئمة( عبارة بعد إزالة 61كالي )الذم يخدـ مكضكع البحث، كتـ تقميص االستبانة إلى ح
 كاضحة.الكغير 

خبراء في عمـ مف صدؽ عبارات االستبانة تـ عرضيا عمى مجمكعة مف أساتذة  كلمتأكد .2
، كاعتمد الباحث عمى كمقترحاتيـ كفقان ألىداؼ كتساؤالت البحث آرائيـلبلستفادة مف  االجتماع

صدؽ الظاىرم ألداة جمع البيانات ككاف عددىـ ستة أسمكب صدؽ المعمميف ككسيمة لمتأكد مف ال
(06) 
 .........الجامعة االفريقية أحمد دراية أدرار.........لعمى بككميش : المشرؼ ........ أ. د -
 ........الجامعة االفريقية أحمد دراية أدرار.............محمد الطاىر .........أ. د شكشاف  -
 ............ الجامعة االفريقية أحمد دراية أدرار.....................د. رضا نعيجة ....... -
 ............... الجامعة االفريقية أحمد دراية أدرار.........................د. بكزيد عمي . -
 .امعة االفريقية أحمد دراية أدرار...... الج.................د. بكفارس عبد الرحمف ....... -
  .امعة االفريقية أحمد دراية أدرار.................. الج.............باشيخ أسماء .......د.  -

كقد كاف لذلؾ فائدة كبيرة عمى الباحث لما حصؿ عميو مف آراء كمقترحات ساىمت في تعديؿ 
 ستبانة.بسيط لبل

كجات بمدينة بعض النساء العامبلت المتز ( استبانة عمى 14ثـ قاـ الباحث بعد ذلؾ بتكزيع ) .3
لمتحقؽ مف مدل كضكح عبارات االستبانة بالنسبة لممبحكثات كلقد  أدرار مف مختمؼ القطاعات

 أثبتت ىذه الخطكة صدؽ عبارات االستبانو ككضكحيا بالنسبة لممبحكثات.
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في نفس المجاؿ المكاني، مختمؼ القطاعات ( استبياف 297ثـ بعد ذلؾ قاـ الباحث بتكزيع ) .4
 .كتفريغيا كتحميؿ بياناتيا إحصائيا ( استبانة297استرداد )ـ تبمدينة أدرار ك 

 :المالحظة  -3-2

كىي:"عممية مراقبة أك مشاىدة لسمكؾ الظاىرة كمككناتيا المادية كالبيئية كاإلنسانية، كمتابعة      
سيرىا كاتجاىيا كعبلقاتيا كتفاعبلتيا بأسمكب عممي منظـ بقصد تفسير كتحديد العبلقة بيف 

، استعممت المبلحظة (25)المتغيرات كالتنبؤ بسمكؾ الظاىرة كتكجيييا لخدمة اإلنساف كتمبية حاجاتو"
ثراء مكضكع البحث  في ىذه الدراسة كأداة مكممة لبلستمارة في جمع البيانات كالمعمكمات لتزكيد كا 

يمكف  بمادة عممية، ككذلؾ في التأكد مف صحة بعض البيانات الكاردة في االستمارة كالتي
مبلحظتيا، باإلضافة إلى بعض المقاءات الحرة كغير المقننة مع المبحكثات لبلستفسار عف 

كأستاذ حالتيف االجتماعية في األسرة كنظرة المجتمع ليف، كتيسير ذلؾ لمباحث بحكـ عممو 
معية بالتعميـ المتكسط سمح لو بمقابمة الكثير مف المبحكثات مف قطاع التربية كالتعميـ، كككاتب لج

سمح لو بمقابمة كمبلحظة  ،مرضى القصكر الكمكم بالمؤسسة العمكمية االستشفائية ابف سينا أدرار
 . رست المبلحظة بالمعاينةك فقد م العديد مف المبحكثات بالقطاع الصحي،

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -4

برنامج الحزمة االحصائية  ، spss كما قمنا بتفريغ كتحميؿ االستبياف مف خبلؿ برنامج      
حيث (  statistical package for social sciences version 20لمعمكـ االجتماعية )

 : باستخداـ األدكات االحصائية التالية قمنا

 : المئوية التكرارات والنسب  -

 المتغيرات حسب البحث عينة ألفراد األساسية النسب تمثيؿ مدل عمى لمكقكؼ اعتمادىا كتـ     
في مائة"، كفي دراستي  وكىي:" قسمة تكرار الفئة أك العدد عمى مجمكع التكرارات كضرب المدركسة

 . استخدمت النسب المئكية في جميع جداكؿ الدراسة
 
 

                                                           
 . 69ص ،1998،عماف، سنة 1، دار الفكر لمطباعة كالنشر، طمنيجية البحث العممي  ميدم زكيمؼ، تحسيف الطراكنة،   - (25)
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 :  الدراسات السابقة:  ثامنا  

 رصيده تزكيد أجؿ مف الباحث إلييا يرجع التي الميمة المصادر أحد السابقة الدراسات تعد       
ثراء المعرفي  يستطيع الكاسع إطبلعو خبلؿ مف الباحث أف ككف في جمية أىميتيا كتظير بحثو، كا 
 إلى باإلضافة مستيمكة، مكاضيع معالجة في الكقكع كبالتالي الدراسة، في يتجنب التكرار أف بذلؾ
 مختمؼ تجنب ككذا درست أف ليا يسبؽ لـ كالتي بحثو في األساسية المتغيرات تحديد مف وتمكن

 قبؿ.  مف فك فييا الباحث كقع التي العراقيؿ

كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف الدراسات التي ُأجريت في ىذا المجاؿ قميمة خاصة في المجتمع       
عمؿ المرأة كآثاره عمى األسرة أك الزكج أك األطفاؿ أك الجزائرم فقد كانت أغمبية الدراسات تتناكؿ 

 بمكضكع تتعمؽ التي تمؾ ىي عرضيا يتـ سكؼ التي الدراسات أف ، إالذاتياعمى المرأة في حد 
في بناء السمطة لمرأة العاممة ا ثر عمؿ أكالمتمثؿ في " دراسة  لو المشابية الدراسات أك البحث

"  داخؿ األسرة الجزائرية دراسة ميدانية لمنساء المتزكجات العامبلت بالقطاع العاـ بمدينة أدرار
 ذه الدراسات :كمف بيف ى

 : الدراسات الجزائرية -أ

مجمكعة مف الدراسات الميدانية ( بعنوان " المرأة الجزائرية " 1983عبد القادر جغمول ) -1
تناكلت المرأة الجزائرية في مناطؽ مختمفة مف الكطف، كشممت محاكر مختمفة أىميا : عمؿ المرأة 
كمساىمتيا في التنمية كعمميا المنزلي، كالكضعية التعميمية لممرأة الجزائرية، كمشاركاتيا السياسية، 

ة، ككذا مكاضيع شتى تتعمؽ بالمرأة، كقد تكصؿ كتأثير المستكل التعميمي في تغير تقاليد المرأ
 الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى جممة مف النتائج تمثمت فيما يمي : 

عمؿ المرأة يقتصر عمى عدد ضئيؿ مف النساء كيتركز أساسا في المدف الكبرل كيتمحكر حكؿ  -
كألف المرأة ليس ليا حرية  قطاع الخدمات كالصحة كالتعميـ ...، كما يكجد الزكاج المبكر لمفتيات،

 في اختيار ميمتيا فإف العمؿ ليس عنصرا محرر ليا.

إف المرأة  الجزائرية كرغـ ارتفاع مستكاىا التعميمي كخركجيا إلى ميداف العمؿ المأجكر إال أنيا  -
ما زالت تعاني التيميش في ىذه المياديف، بؿ كأف خركجيا إلى ميداف العمؿ كاحتفاظيا بكظيفتيا 

 ساسية في األسرة جعميا تعاني مف اإلرىاؽ في ظؿ ىذا االزدكاج الكظيفي.األ
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مكانية مشاركة النساء حسيا في ضكاحي الببلد يبقى إ - ف التمثيؿ النسائي يبقى ضعيفا لمغاية كا 
محرما عمميا كتبقى المرأة أسيرة محرمات شتى، حيث أف الصمت كالعيناف المخفكضتاف تحدداف 

مرأة ...، كتبقى المرأة منطكية عمى ذاتيا، كيبقى التمييز بيف الجنسيف كضع الخضكع لدل ال
 كسيرة رجاؿ العائمة عمى نسائيا كعالـ الذككر عمى عالـ اإلناث.

إف العبلقات في األسرة تستند إلى السمطة الكحيدة لؤلب أك زعيـ العائمة أكثر مف إستنادىا إلى  -
ة عمى تقرير عدداألطفاؿ كالحصكؿ عمى عمؿ خارج المساكاة في التكامؿ بيف الزكجيف كالقدر 

 العائمة.

إف اإلطار الثقافي الجزائرم ناتج عف المجابية بيف نظاميف ثقافييف : نظاـ حديث كنظاـ تقميدم  -
يتعايشاف داخؿ المجتمع الشامؿ قاسمة إياه إلى مجمكعتيف، المجتمع الحديث كالمجتمع التقميدم 

مح تقميدية امتزجت بمبلمح حديثة بأشكاؿ شتى كفؽ كضع أك داخؿ كحدات أصغر، ثمة مبل
األفراد في النظاـ االجتماعي االقتصادم بغية تككيف مجمكعة معقدة كمحكمة البناء مف بعض 

 (26)األنماط التقميدية.

 العائمة الجزائرية التطور والخصائص الحديثة " "  بعنوان ( 1984مصطفى بوتفنوشت )  -2

بالدراسة عمى ثبلث مدف كبرل كىي الجزائر، كىراف، عنابة تناكلت ىذه قاـ مصطقى بكتفنكشت 
الدراسة الحياة العائمية في الريؼ كالمدينة مف المنظكر السكسيكلكجي، االقتصادم، الكضعية 
االجتماعية لممرأة داخؿ العائمة الجزائرية، كالتغيرات األسرية كالعبلقات االجتماعية  كالثقافية  

 ة.كالسمطة األبكي

اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستعاف باالستمارة كأداة أساسية باإلضافة إلى المبلحظة 
أسرة مكجكدة في المدف الكبرل السابقة  121كالمقابمة الشخصية كطبقت عمى عينة تتككف مف 

 الذكر.

 تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :

 جية.تغير النمط األسرم مف أسرة زكا -

                                                           
 . 1983، بيركت ، لبناف ،  1، ترجمة سميـ قسطكف ، دار الحداثة ، ط المرأة الجزائرية، عبد القادر جغمكؿ - (26)
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 البنية العائمية النككية ليست بالضركرة ىي التي تقطع عبلقتيا بحدة مع البنية العائمية.  -

 زكاؿ الركح التعاكنية السابقة لمعائمة . -

 تحرير المرأة يتـ بالتعميـ كالعمؿ . -

 تبقى السمطة االقتصادية لمرجؿ ىي المسيطرة في البيت حتى مع امتبلؾ المرأة لؤلجرة . -

 كر مبدأ جديد في الزكاج فيك يتـ عمى أساس االتفاؽ بيف الزكجيف كالتكافؽ .ظي -

 عدـ القضاء كميا عمى الحاجز القائـ بيف الجنسيف . -

التخفيؼ مف سمطة األب المطمقة التي كانت سائدة في العائمة التقميدية كاستبداليا بالديمقراطية  -
    (27)كالمناقشة في القرارات في األسرة النككية.

دراسة ميدانية  "مظاىر سمطة األب داخـل األسـرة الجزائريـة" ( بعنوان2000بركة فاطمة )  -3
 تمحػكرت إشػكالية الدراسػة حػكؿ عمى عينة مف األسر بمدينة عيف البنياف بكالية الجزائر (

 :التساؤالت التالية
 عكامؿ عدة عػف كالنػاجـ االسػتقبلؿ منػذ الجزائػرم األسرم النظاـ أصاب الذم التغير ىؿ     

 التقميدية؟ األسرة داخػؿ األب كسػمطة األبكيػة الذىنيػة تغػير عمػى أثر كثقافية ديمكغرافية اقتصادية
 خاصة األب، سمطة مظػاىر كتطػكر حركيػة في دكر الجديػد األسػرل الػنمط لطبيعة أف ىؿ أم
 لؤلسرة القرابية الكحدة مػف مػستمدة كانػت الممتػدة التقميديػة األسػرة في األخير ىذا سمطة كأف

 الكسط داخؿ جماعية سمطة القرابيػة الكحػدة ىػذه تمػارس كانػت مػا كغالبا مشترؾ سكف ضمف
 االمتيازات ىؿ كزكجتو؟ عيالػو عمػى األب سػمطة تقكيػة في كبير بقسط تساىـ حيث األسرم
 تحد خفية أخرل اجتماعية عكامػؿ ىنػاؾ أـ األب، سػمطة عمػى تػؤثر أف شأنيا مف لؤلفراد الجديدة

؟ الجزائرية األسرة داخؿ سمطتو مظاىر مف  اليـك

 :فرضيات ثبلث عمى الدراسة اعتمدت التساؤالت ىذه عمى كلئلجابة

                                                           
ديكاف المطيكعات الجامعية ، ترجمة أحمد دمرم ، ،  الخصائص الحديثةالعائمة الجزائرية التطور و ، مصطفى بكتفنكشت - (27)

 . 1984الجزائر ، 
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 أكثر كبالتالي ديمقراطية أكثر األبناء نحك السمطة اتجاه كاف مقمصا األسرم النمط كاف كمما -
 .تسامحا

 كبالتالي ديمقراطية أكثر األبف نحك األب سمطة اتجاه كاف لئلبف التعميمي المستكل تطكر كمما -
 .تسامحا أكثر

 الزكج سمطة كانت كبالتالي تفيمية أكثر الزكجية العبلقة كانت خاص دخؿ لمزكجة كاف كمما -
 .تسامحا أكثر زكجتو نحك

 البنياف عيف مدينة أسر مف عينة عمى 1999 إلى 1998 مف الممتدة الفترة في الدراسة أجريت
 كقد الرجاؿ، مف أسر كأرباب عينة كحدة 150 حكالي البحث عينة شممت حيث الجزائر، بكالية

 الزكجات بعض مع المقابمة ككذا االستمارة، تقنية كعمى التحميمي، الكصفي المنيج عمى اعتمدت
 : يمي فيما نكجزىا النتائج مف جممة إلى الدراسة كتكصمت األميات،

 الزكج سمطة كانت كبالتالي تفيمية أكثر الزكجية العبلقة كانت خاص دخؿ لمزكجة كاف كمما -
 .تسامحا أكثر زكجتو نحك

 ىناؾ بؿ األب، الزكج، سمطة لعممية الجكىرم ك الكحيد المحدد ىك ليس الزكجة عمؿ إف -
 . كالسمككات بالذىنيات ترتبط أخرل عكامؿ

 . لمعمؿ المرأة خركج رغـ(  األسرة ميزانية)  لؤلسرة االقتصادية بالمسؤكليات يتمتع الزكج بقاء -

 عمى كليس كالحكار كالتفاىـ المناقشة طريؽ عف الزكجيف بيف باإلشتراؾ يككف األسرم القرار -
 .الرأم فرض

 بعض في المساعدة في الزكج مساىمة كاقتصار الزكجة، أداء مف المنزلية األعماؿ أغمب بقاء -
 . األكالد كضبط كمراقبة كالظرفية الخفيفة األعماؿ

 تككف ما كغالبا الجزائرم، المجتمع في الصدارة تأخذ تزاؿ ما األسرة في األب سمطة ظاىرة إف -
األسرية،  المسؤكلية عمى كاألجدر األقدر تعتبره حيث المرأة، طرؼ مف مدعكمة السمطة ىػذه
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 األساسية المقكمات مف تعتبره الذم الديف كخاصة كالتقاليد العادات إلى ذلؾ المرأة كترجع
         (28).لؤلسرة

( دراسة بعنوان " مظير السمطة األبوية في األسرة 2009دراسة دليمة بريك شاوش ) -4
 دراسة ميدانية أجريت بمدينة البميدة تكصمت إلى النتائج التالية :الجزائرية " 

العينة ذات الطابع الحديث، كبدا ىذا النمط بالظيكر حتى في معظـ سكنات عائبلت شباب  -
المناطؽ الريفية، كما أف النمط التقميدم اليزاؿ مستعمؿ مف طرؼ بعض العائبلت فمـ يختفي 

 نيائيا.

تتميز عائبلت شباب العينة بحجـ صغير في عدد أفرادىا كفي عدد غرؼ المساكف التي  -
 يشغمكنيا.

ت شباب العينة يتمتع بمكانتو كرب أسرة، بحيث تعكد إليو مسؤكلية إدارة ال يزاؿ األب في عائبل -
 األسرة مف حيث ميزانية كالنفقة كتكفير كؿ ما تحتاجو ىذه األخيرة .

رغـ احتفاظ األب لرئاستو، إال أف األميات يظيرف مشاركتيف في اتخاذ كؿ القرارات التي  -
 تخص عائبلتيف إلى جانب أزكاجيف .

ألبناء لمعارضة األباء كعدـ تفيميـ ليـ أكثر مقارنة مع األميات المكاتي أبديف تفيما يتعرض ا -
 أكثر ألبنائيف.

اليمارس اآلباء أم ضغط عمى األبناء عند اختيارىـ لمتخصصات التي يرغبكف الدراسة فييا  -
مى كالميف التي يريدكف العمؿ فييا أيضا، إذ يفضمكف إعطاء مجاؿ الحرية ليـ كاعتماد ع

 مؤىبلتيـ في تحديد لمصيرىـ الدراسي كالميني .

معظـ األبناء الذم يشتغمكف كظيفة يمنحكف أبائيـ نصيبا مف األجرة التي يتقاضكنيا، كيفعمكف  -
 ذلؾ بمحض إرادتيـ كرغبتيـ .

                                                           
منشكرة ، قسـ العمـك االجتماعية ،  ماجستير في عمـ االجتماع ، مذكرة مظاىر سمطة األب داخل األسرة الجزائرية،  بركة فاطمة - (28)

 2000.جامعة الجزائر،  ،كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية 
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تظير النتائج تخمي معظـ اآلباء عف األسمكب العقابي ميما كاف نكعو، ك أسمكب التمييز بيف  -
 أبنائيـ إذ أغمبية شباب العينة أشاركا إلى عدـ شعكرىـ بكجكد تمييز في معاممة اآلباء ليـ.

ئدة رغـ تغيير اآلباء في أسمكب معاممتيـ ألبنائيـ إال أنو التزاؿ بعض العادات التي كانت سا -
في العائمة التقميدية مثؿ فرض األبناء الذككر لسمطتيـ في األسرة كدعـ أباء ليـ ليذه السمطة إال 

 أنو في عينة البحث أحيانا ما يدعـ اآلباء ليذه السمطة.

ال تشكؿ النتائج التي تكصؿ الييا الباحث مف خبلؿ النقاط السابقة اختبلفا حسب المناطؽ  -
 السكنية.

كيظير أبناء األميات العامبلت أف معظـ أماتيـ يساىمف في ميزانية البيت مف خبلؿ ما  -
يتقاضكنو مف أجرة عمميف، إال أنو ليس ىناؾ اختبلؼ في ما يخص بتكزيع الميزانية كعممية شراء 
لمستمزمات البيت مف فئة األميات المكاتي تشغؿ منصب عمؿ خارج البيت كالمكاتي ال يعممف أم 

ات في البيت، كال تشكؿ اختبلفا كذلؾ فيما يخص اتخاذ القرار في األسرة حسب الفئتيف إذ ماكث
 معظميف يشاركف أزكاجيف في ذلؾ.

تشكؿ األميات العامبلت طرؼ معارض كمنتقد البنائيف، مقارنة بالمكاتي ال يمارسف ألم  -
ييـ لتتبع تخصصات مينة، أبدت األميات العامبلت تدخميف في متابعة دراسة أبنائيف كتكج

معينة، كلميف معينة حسب رغبتيف كليس رغبة أبنائيف، بينما ال نبلحظ ذلؾ عند نظيرتيف المكاتي 
 ال يمارسف ألية مينة، مما يدؿ ذلؾ عمى كجكد سمطة تمارسيا األميات العامبلت عمى أبنائيف.

يـ، كما أظير أظير نصؼ شباب العينة المقبميف عمى الزكاج تدخؿ أبائيـ في أمر زكاج -
 معظميـ التدخؿ في أمر المكافقة عمى شريؾ الزكاج .

 (29)كما أظيرت النتائج أف معظـ العائبلت ال تتبع أم عرؼ. -

                                                           
عمـ االجتماع العائمة ة ، تخصص ، مذكرة ماجستير منشكر مظير السمطة األبوية في األسرة الجزائرية، دليمة بريؾ شاكش - ((29
 . 219-218، ص  2009السكاف ، جامعة الجزائر بكزريعة ، الجزائر ، ك 
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دراسة ) "الجــزائــــــــرية ومظاىر تغّير النظام األبوي في األسرة المـرأة( "2009الحاج بمقاسم ) -5
أجريت ىذه ( في الكسط الحضرم لمعاصمػػة ميدانية كصفية ألىـ مظاىر التغّير االجتماعي

 . لمدكلة الجزائرية الدراسة بإقميـ كالية الجزائر التي تمثػؿ العاصػمة الػسياسية كاالقتػصادية

األـ الذم ستسحب منو عينة الدراسة كالمتمثؿ في عدد النساء  المجتمعاعتماد  تـ       
، سحبت منو عينة الحقيقي لممجتمع األـ ىك اكبر بكثير مف العدد الذم( 424118)المتزكجات 

كفؽ شركط صمـ مف خبلليا مف النساء المتزكجات كالبلتي ليف عمى األقؿ كلد في سف الدراسة، 
كحدة لكؿ  100عينية بمعدؿ كحدة  200)ب  الباحث طريقة السحب، تـ سحب العينة المقدرة

راسة مناىج متعددة منيا المنيج ، كما اعتمد في ىذه الدتتكزع عبر مختمؼ مناطؽ الكالية (جيؿ
الدراسة عمى مجمكعة مف التقنيات كفقا لطبيعة  اعتمدتالتاريخي كالمنيج الكصفي المقارف، 

في  جمع، عرض كتحميؿ البيانات كقد تمثمت ىذه التقنيات جؿأكذلؾ مف  ةالمستعممالمناىج 
 المبلحظة المباشرة، المقابمة  كاالستمارة . 

 الدراسة عمى النحك التالي :ك جاءت أىـ نتائج 

 تعمؽ األمر سػكاء تقمص ظػاىرة التمييػز بػيف الجنػسيف خاصػة في المراحػؿ األكلى لمػيبلد الطفػؿ -
أك بطريقة العقاب  بطريقة االحتفاؿ بػالمكلكد الجديػد الػتي أصػبحت غػير مختمفػة بػيف الجنػسيف

التأنيب كالتكجيو بدؿ الزجر  ة كتعتمػد عمػىأكثػر مركنػ أصبحتالمنتيجػة مػع األطفػاؿ الػتي 
 . كالتيديد

إجبارىا عمػى  تقمػػص سػػمطة األب المتمثمػػة في تدخمػػو في الػػسمككات الشخػػصية لمبنػػت كفي -
عمى زكجتو في شػقيا  الػزكاج مػف شػخص ال تعرفػو أك ال تقبمػو، بالمقابػؿ بقيػت سػمطتو كمػا ىػي

كالماكيػاج ك تحديػد أكقػات الػدخكؿ  الشخػصية كػشكؿ المبػاس نياك بعػض شػؤ المتعمػؽ بالتػدخؿ في 
 ذاتيا .المرأة في حد  رضػىي، كىػذا ...البيػت كالخػركج منػو إلى
 .تقمػػص سػػمطة الرجػػؿ االنفراديػػة كالمطمقػػة في اتخػػاذ القػػرارات  -
كيناقػػشيا  زكجتػػو  العبلقات األسػرية كالسػيما منػيا الزكجيػة حيػث أصػبح الػزكج ييػتـ بػآراء غيرت -

الزكجيػػة تعتمػػد أكثػػر عمػػى أسػػمكب  في مختمػػؼ القػػضايا، كمػػا أصػػبحت طريقػػة معالجػػة الخبلفػػات
 . الحػػكار كالمراضػػاة 
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زكجتو  لي حيػث أصػبح يػساعدنز االىتمػاـ بالعمػؿ المػ بركز اتجػاه جديػد لمػزكج يتمثػؿ في  -
بعض األعماؿ دكف  ىػذه المػساعدة تبقػى مقتػصرة عمػى إفليػة، غػير نز كيشاركيا في األعمػاؿ الم

 .وأخرل بؿ تكاد تقتصر عمى األعماؿ الخفيفة كالمحببة إلي
بمراقبة  سػكاء تعمػؽ األمػرإف مختمػؼ الكظػائؼ األسػرية أصػبحت مػشتركة بػيف الػزكجيف  -

األسرية  في القيػاـ باقتنػاء الحاجػات أكليػة كالمدرسػية نز كمتابعػة نػشاطات األطفػاؿ الم
 .الخ...اليكمية

كالتي تـ  تمػع الجزائػرملمجا بيا ير الػتي مػريإف المستكل التعميمي لممػرأة سػاىـ في عمميػة التغ -
  . األبكيػة عمى إثرىا التخمػي عػف بعػض القػيـ

عمػى حريػة المػرأة في اختيػار زكجيػا كعمػى  إيجاباأثػر كخركجيا لمعمؿ إف المستكل التعميمي  -
 .العبلقات بيف الزكجيف ك خاصػة فيمػا يتعمػؽ باتخػاذ مختمػؼ القػرارات األسػرية  طبيعػة

تعارؼ  منػيا طريقػةإف عمؿ المرأة يعتبر عامبل مػؤثرا عمػى طريقػة الػزكاج عمكمػا كالسػيما  -
المرأة إلى ميداف العمػؿ  الػزكجيف بػؿ يعتػبر عػامبل محفػزا لبلختيػار الحػر لكػبل الػزكجيف، فخػركج

مف حريتػيا في االختيػار لمػزكاج، ك  كحػصكليا عمػى أجػر كمػساىمتيا بػو في ميزانيػة األسػرة زاد
لذم يجبر المرأة عمى الزكاج بالشخص الذم ترتضيو ا بالتػالي سػاىـ في تبلشػي قػيـ النظػاـ األبػكم

 .األسرة
قيامو  ليػة كفينز إف عمؿ المػرأة يعتػبر عػامبل محفػزا لمرجػؿ عمػى المػشاركة في األعمػاؿ الم -

التكزيع التقميدم  بمختمؼ األدكار التربكية إلى جانػب زكجتػو كىػك مػا مػف شػأنو أف يػؤثر عمػى
 . لؤلدكار األسرية

المػػرأة بمثػػؿ  يرفػع مػف مػدل اىتمػاـ أفإف ارتفاع المستكل التعميمػي لمجيػؿ الجديػد مػف شػأنو  -
األساسػي لممػرأة المعاصػرة ىػك  ىػػذه الحقػػكؽ كبمجػػاؿ التػػشريع في األسػػرة، لػػذلؾ نجػػد أف اليػػدؼ

  .لتحررىا التعمػيـ الػذم أصػبح يػشكؿ الكسػيمة األساسػية
بإيعاز مف المرأة  الرجؿ الجزائرم يبقى يػشكؿ مركػزا لمػسمطة داخػؿ األسػرة كرمػزا ليػا، كىػذاإف  -

 (30).ذاتيافي حد 

                                                           
تماعي ) دراسة ميدانية كصفية ألىـ مظاىر التغير االج المرأة و مظاىر تغير النظام األبوي في األسرة الجزائرية، الحاج بمقاسـ - (30)

االجتماعية ، جتماع ، كمية العمـك اإلنسانية ك ، قسـ عمـ االمنشكرة ، مذكرة ماجستير عمـ االجتماع في الكسط الحضرم لمعاصمة (
 . 2009، يكسؼ بف خدة ، الجزائر جامعة الجزائر بف
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عوامل تشكيل بناء السمطة في ( بعنوان " 2013سميحة عميوات ، بن حسان زينة ) -6
 دراسة ميدانية بمنطقة بحي سي سالـ ببمدية البكني بعنابة . "األسرة المعاصر

لػ  االعتماد عمى المنيج الكصفي كبالتحديد مجاؿ المسح بالعينة في اختيار عينة عشكائيةتـ 
ببمدية البكني، كتـ تكزيع استمارتيف كاحدة لؤلزكاج  سالـسي بحي  منطقة 13ب أسرة  52

بالمبلحظة  االستعانةتمت كتشمؿ خمس محاكر كما  سؤاال 30كأخرل لمزكجات تحكم مف أكثر 
كالمنيج التاريخي مف خبلؿ الرجكع إلى  (جداكؿ إحصائية)بتقنيات اإلحصاء  أيضاالبسيطة، ك 

 ، كجاءت نتائج الدراسة عمى النحك التالي :األسرية عبر العصكر مفيـك السمطة

أغمب المبحكثيف يعتمدكف كيطبقكف المشكرة عند اتخاذىـ لمقرارات كىك ما بيف عدـ تعسؼ  -
 األزكاج في استخداميـ لمسمطة .

مف قيـ  كأكدت الدراسة أف األزكاج يتبنكف مكقفيـ مف السمطة ك يطبقكنو انطبلقا مما نشأكا عميو -
كذلؾ لذكل فئة األمييف منيـ كذكم المستكل المتكسط فيما ترتفع نسبة  مجتمعيـفي  اتعارؼ عمييم

 .المتعمميف مف يعتمدكف عمى تعاليـ الديف ذلؾ لذكل فئة

اج المكظفيف يشارككف في اتخاذ جميع القرارات أك أغمبيا كعمى كقد بينت الدراسة أف األزك  -
 . في بعض القراراتإال يشارؾ الزكج العاطؿ ال عكس  ذلؾ 

 .العامبلت في جميع القرارات أك أغمبياتكثر نسبة مشاركة  -

 عمؿ المرأة قد يعكد إيجابا عمييا كأسرتيا رفع المستكل المادم، إال أنو ساىـ في ظيكر النزاع -
 .حكؿ تممؾ السمطة

العقد الثالث مف الزكاج تبرز سمطة الزكج أكثر في حيف تتساكل في أكدت الدراسة الميدانية أنو  -
 (31).الزكجات كاألزكاج كؿ مفذلؾ  في  اتفؽ عبلقة التسمط بعبلقة التكامؿ ك

                                                           
جكدة ، الممتقى الكطني حكؿ االتصاؿ ك  عوامل تشكيل بناء السمطة في األسرة المعاصرةسميحة عميكات ، بف حساف زينة ،  - (31)
 9/10االجتماعية ، قسـ العمـك االجتماعية ، جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة ، الجزائر ، أياـ ألسرة ، كمية العمـك االنسانية ك حياة في اال

 .  2013أبريؿ 



 نهذراصت انمنهجي اإلطار                                                          األول انفصم
 

 

 

26 

 ( بعنوان " الصراع حول القيم االجتماعية في2013بويعمى وسيمة، فرج اهلل صورية ) -7
بثانكية محمدالعربي بف مييدم  المراىقيف دراسة استطبلعية عمى عينة مف) "  الجزائرية األسرة
 ( .بسكرة

 لمعاـ، تمميذا  1375أجريت الدراسة الميدانية بثاكية محمد العربي بف مييدم، كالتي تضـ        
 . تمميذا 60كعينة لمدراسة أم  10%منيـ ذككرا كأخذنا نسبة  600(، 2012/2013) الدراسي

الدراسات، أما بالنسبة  اعتمدت الدراسة  أساسا عمى المنيج الكصفي كالذم يعد مبلئما لنكع ىذه
 .الميدانية مف المراىقيف ألداة جمع البيانات فقد تـ استخداـ االستمارة كأداة تجمع المعمكمات

 : كما ٌلًكشفت الدراسة على مجموعة من النتائج نوجزها      

رغـ  تظير مشاكؿ االتصاؿ داخؿ األسرة كعدـ االكتراث ألىميتو عف طريؽ غياب الحكار، -1
اختارىـ  االىتماـ الممحكظ لآلباء ببعض تفاصيؿ أبنائيـ خصكصا عبلقاتيـ فيتدخمكف في

التي يترددكف  لؤلصدقاء كيستخدمكف في ذلؾ أسمكب الشدة كالتحكـ، ككذلؾ يحددكف ليـ األماكف
بالثقافة كالقيـ  التمسؾإلى مييا كأكقات الدخكؿ كالخركج مف المنزؿ، كىذا يترجـ ميؿ اآلباء ع

حكؿ السمككات اليكمية  األصمية في حيف يميؿ األبناء إلى التجديد كاالنطبلؽ كتتصارع الفئتاف
 . التي يتطمبيا النمط المعيشي لكؿ منيما

 ماضييـ كحاضر أبنائيـ كما لك أنيـ يريدكفيصر اآلباء عادة عمى إجراء مقارنة بيف  -2
بالفرؽ  تصحيح أخطائيـ في أبنائيـ أك نسخ نسخة منيـ، كال يحب األبناء ذلؾ كيرفضكنو مؤمنيف

كيعممكف عمى  دائما بأفكاره فبيف الجيميف، كىـ كحتى أف احترمكا الجيؿ السابؽ فإنيـ ال يؤمنك 
كرؤيتو بؿ يعمد إلى  ألفكار الجيؿ السابؽ كقيموتحديد مكانة خاصة ال يككف فييا إعادة إنتاج 

 تجديدىا كاإلضافة إلييا كالحذؼ منيا .

 يتعارض اآلباء مع األبناء في أغمب األمكر دراسة عمؿ، سمككات نمط تفكير كأغمب اآلباء -3
كسمككاتيـ كال  يكاجيكف ىذه المعارضة بالنقد الخشف فيستاء األبناء مف تدخبلت اآلباء في أمكرىـ

 .يمثمكف االنتقادات المكجية ليـ
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 كجكد نكع مف كحدة الجيؿ بيف األبناء كالمراىقيف تجعميـ يميمكف إلى عقد صداقات مع أفراد -4
رؤل  يا اىتمامات مشتركة كاتفاؽ حكؿ السمككات كاالعتقادات كتجمع بينيـممف نفس السف تدع

 باالرتياح داخميا أكثر منو داخؿمتكافئة كىذا ما يحبب الفرد في الجماعة كيجعمو يحس 
 (32).األسرة

( بعنوان " التغيرات االجتماعية واالقتصادية وانعكاساتيا 2014دراسة حمودة سميمة ) -8
) دراسة ميدانية عمى عينة مف ،عمى السمطة الوالدية كما يدركو األبناء في األسرة الجزائرية" 

 طمبة جامعة محمد خيضر بسكرة (.
التعرؼ عمى التغيرات االجتماعية ك االقتصادية التي شيدتيا األسرة الجزائرية ىدفت الدراسة إلى 

كالبحث عف انعكاسات ىذه التغيرات عمى السمطة الكالدية كما يدركيا األبناء، مف خبلؿ محاكلة 
اإلجابة عمى السؤاؿ التالي: ماىي انعكاسات التغيرات االجتماعية كاالقتصادية عمى السمطة 

 يدركيا األبناء في األسرة الجزائرية؟ الكالدية كما

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي بيدؼ جمع المعمكمات مف خبلؿ كصؼ السمطة الكالدية 
كما يدركيا األبناء ، كتحميؿ العبلقة بيف السمطة الكالدية كالتغيرات االجتماعية كاالقتصادية التي 

 تشيدىا األسرة الجزائرية .

طالبا ك طالبة لممستكل أكلى جامعي مف جامعة محمد خيضر بسكرة،  410شممت عينة الدراسة 
سنة، ك بعد أف تـ جمع البيانات ك تفريغيا، باالعتماد عمى  32ك  18تراكح سف الطمبة بيف 

استمارة التغيرات االجتماعية كاالقتصادية، مقياس أبعاد السمطة الكالدية، أنماط السمطة الكالدية، 
لقد ، ك  spss v16ائية باستخداـ البرنامج اإلحصائي لمعمـك االجتماعية تمت المعالجة االحص

 أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية :

 شيدت األسرة الجزائرية تغيرات تمثمت في : -1

                                                           
 المراىقيف دراسة استطبلعية عمى عينة مف) الصراع حول القيم االجتماعية في األسرة الجزائرية، بكيعمى كسيمة ، فرج اهلل صكرية - (32)

( ، الممتقى الكطني الثاني حكؿ االتصاؿ كجكدة الحياة في األسرة ، قسـ العمكـ االجتماعية ، كمية بثانكية محمدالعربي بف مييدم بسكرة
 . 2013أبريؿ  9/10العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة ، الجزائر ، أياـ 
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تغير في البنية التركيبية لؤلسرة، تغير في السكف كاإلقامة، انتقاؿ األسرة مف النمط التقميدم  -
صرم النككم، ارتفاع المستكل التعميمي لمكالديف، خركج المرأة لمعمؿ، ارتفاع الممتد إلى النمط الع

الدخؿ األسرم، تغير في الكضعية المينية لمكالديف، امتبلؾ األسرة ألدكات منزلية ككسائؿ 
 تكنكلكجية حديثة، ظيكر مشكبلت اقتصادية كصحية .

 كما يدركيا األبناء كفقا لمترتيب التالي : ىناؾ أبعاد لمسمطة الكالدية سائدة في األسرة الجزائرية -2

التضحية،  -تكزيع األدكار، ق -األماف األسرم، د -إشباع الحاجات، ج -الحياة الركحية، ب -أ
 الضبط . -ك

 النمط التربكم ىك النمط السائد في األسرة الجزائرية كما يدركو األبناء. -3

األسرم، ك الضبط كما يدركيا األبناء ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية في بعدم األماف  -4
 تعزل إلى المستكل التعميمي لؤلـ .

ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية في األبعاد)األماف األسرم، الضبط، التضحية( كما يدركيا  -5
 األبناء تعزل إلى المستكل التعميمي لؤلب.

األسرم، الضبط، التضحية، ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية في أبعاد السمطة الكالدية)األماف  -6
 تكزيع األدكار، اشباع الحاجات، الحياة الركحية( تعزل إلى الدخؿ األسرم .

التكجد فركؽ ذات داللة احصائية في أبعاد السمطة الكالدية تعزل إلى منطقة اإلقامة)مدينة،  -7
 قرية(، نكع األسرة )نككية، ممتدة(، خركج المرأة لمعمؿ، مينة األـ، مينة األب.

التكجد فركؽ ذات داللة احصائية في أنماط السمطة الكالدية كما يدركيا األبناء تعزل إلى  -8
التغيرات االجتماعية كاالقتصادية )اإلقامة، نكع األسرة، المستكل التعميمي لؤلـ، المستكل التعميمي 

 لؤلب، خركج المرأة لمعمؿ، مينة األـ، مينة األب، الدخؿ األسرم(.
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كؽ ذات داللة احصائية بيف الذككر كالغناث في إدراؾ كؿ مف أبعاد كأنماط ال تكجد فر  -9
  (33)السمطة الكالدية.

( بعنوان " الممارسة المينية لممرأة وعالقتيا بإنتاج مكانتيا 2015دراسة آسية حفصي ) -9
 ) دراسة ميدانية لعينة مف العامبلت بكالية كرقمة (االجتماعية ".

الكشؼ عف الممارسة المينية لممرأة كعبلقة ذلؾ بإنتاج مكانتيا تستيدؼ الدراسة       
 .لدل فئة النساء العامبلت المينيات عمى الممارسة المينية  االجتماعية، لمتعرؼ

زيد مف يمحاكلة الكصكؿ إلى برىنة أف اتساع مجاالت التفاعؿ لدل المرأة إلى كما تيدؼ الدراسة 
 . عبلقاتيا التفاعمية القائمة في كؿ مجاؿ اجتماعي االجتماعية ك تختمؼ باختبلؼ مكانتيا

 معرفة مدل ارتباط مكانة المرأة باستقبلليا المادم كباالعتبار الكظيفي لممينة .  -

نتاج المكانة االجتماعية ك محاكلة تفسيرىا في ضكء البيانات  - تبايف طبيعة العبلقة بيف المينة كا 
 الميدانية التي يمكف الحصكؿ عمييا.

 إبراز دكر التدرج الميني الذم تكتسبو المرأة في إنتاج المكانة االجتماعي. -

بناء تصكر ذىني حكؿ المكانة االجتماعية لممرأة مف خبلؿ فيـ كتحميؿ أدكارىا االجتماعية ك  -
 المينية المنكطة بيا.

 كجيت التي الفركض مف مجمكعة الباحثة كضعت الدراسة ىذه مف اليدؼ كلتحقيؽ       
 الكصفي المنيج دراستيا أثناء استخدمت كقد كالتطبيقية، النظرية جكانبيا في الدراسة
 الممارسة كمساىمة تأثير مدل عمى لمتعرؼ مةءمبل أكثر  اعتبرتو كالذم( كالكيفي الكمي)التحميمي
 المرأة لممينة المحددة االجتماعية المتغيرات عمى كالتعرؼ االجتماعية المكانة إنتاج في المينية
 لجمع كأداة االستمارة عمى االعتماد تـ كـ عامة، نتائج إلى الكصكؿ بيدؼ بالمكانة ذلؾ كعبلقة
 باختبلؼ المينيات العامبلت النساء مف الدراسة مجتمع كيتككف، المدركسة العينة مف البيانات

                                                           
،  الجزائرية انعكاساتيا عمى السمطة الوالدية كما يدركيا األبناء في األسرةاالجتماعية واالقتصادية و  غيراتالتحمكدة سميمة ،  - (33)

، عمـ النفس االجتماعي ، قسـ العمـك منشكرة دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعة محمد خيضر بسكرة ، أطركحة دكتكراه 
 . 2015، االجتماعية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر 
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 كالمينية االجتماعية الخصائص لجميع ممثمة عينة سحب تـ كقد كالمينية، التعميمية مستكياتيـ
 عاممة امرأة (112)مف العينة تككنت حيث البحث مجتمع مف 10% بػػػػػػ تقدر بنسبة لمعامبلت،

 الدراسة نتائج أظيرت كقد، النتائج لتحميؿ المئكية النسب استخدمت البيانات كلمعالجة. مينية
 : التالي

الذم تنتمي إليو  الميني كاالجتماعي أف مكانة المرأة مرتبطة بالمينة التي تمارسيا في السياؽ -
التفاعمية  كتتفاعؿ معو، فيي تمعب دكرا كبيرا كحاسما في إبراز مكانتيا االجتماعية كبناء عبلقاتيا

التي تشكؿ ليا مجاال مف المجاالت التفاعمية بالنسبة ليا التي تؤثر كتتأثر ك التي تربطيا باآلخريف، 
المؤسسة االجتماعية األكلى في بناء مكانة اجتماعية مف خبلؿ دكرىا السكسيكميني الذم  بيا بعد

األخير مف إحراز مكانة كظيفية داخؿ النظاـ االجتماعي انعكست عمى  مكنيا ىذاكقد تقـك بو، 
 (34).المجاؿ االجتماعي الميني  تحقيؽ ذاتيا كتفعيؿ مكانتيا في

 سة بعنوان " عمل المرأة و أثره عمى العالقة الزوجية " ( درا2017دراسة رؤوف بمعقاب ) -10

دراسة في عمـ النفس العيادم تبنى الباحث فييا المنيج الكصفي، كتـ اختيار العينة بطريقة 
زكج )نساء  14زكجا )نساء غير عامبلت(،  14زكجا،  28قصدية في المجتمع، تككنت مف 

 عامبلت(، ككانت خصائص أفراد العينة كالتالي : 

مزمنة، كؿ األزكاج لدييـ أبناء ، كؿ ال يعاني أم أفراد العينة مف أمراض نفسية أك عضكية  -
سنكات، فارؽ السف بيف الزكجيف ال  10إلى  5األزكاج ليـ مسكف خاص، عدد سنكات الزكاج مف 

 أبناء. 4ك  2سنكات، عدد األبناء بيف  6يتعدل 

ىذا البحث كقاـ بتحميؿ النتائج بطريقتيف : طريقة كمية  كاستعممت عدة أدكات إلجراء         
ا ثبلثة مقاييس)مقياس االتصاؿ في العبلقة الزكجية، مقياس الرضا الزكاجي، مقياس طبؽ فيي

 السعادة الزكجية( كطريقة كمية طبؽ الباحث تقنية البؤرة الجماعية كتقنية تحميؿ المحتكل .

                                                           
لعينة مف العامبلت بكالية  ، دراسة ميدانية الممارسة المينية لممرأة و عالقتيا بإنتاج مكانتيا االجتماعيةآسية حفصي ،  - (34)

الديمكغرافيا ، كمية ظيـ ك الديناميكيات االجتماعية كالمجتمع ، قسـ عمـ االجتماع ك ، عمـ االجتماع التنمنشكرة ، مذكرة ماجستير كرقمة
 . 2015كاالجتماعية ، جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة ، الجزائر ،  اإلنسانيةالعمـك 
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: ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في العبلقة الزكجية بيف األزكاج )نساء عامبلت(  نتائج الدراسة
)نساء غير عامبلت( في العبلقة الزكجية بشكؿ عاـ إال في بعض الجكانب مثؿ  كاألزكاج

 (35)االستقبللية )مسؤكلية شؤكف البيت كتربية األطفاؿ(.

 : الدراسات العربية - ب
 ( دراسة بعنوان " عالقات السمطة داخل األسرة "1985دراسة مجد الدين عمر خيري ) -1
الباحث تحميؿ السمطة في األسرة  دراسة ميدانية أجراىا الباحث في عماف األردف، حاكؿ      

كمشاركة الزكجة كاألبناء في عمميات اتخاذ القرارات التي تتعمؽ بشؤكف األسرة، تكصمت الدراسة 
 إلى النتائج التالية :

ـ عمى أساس المشاركة مف النساء المبحكثات  ذكرت أف عبلقة الزكجات باألزكاج تقك  96% -
 في اتخاذ القرار.

 مف النساء البحكثات أف أزكاجيف يمارسكف اتجاىات تسمطية . 4% -

مشاركة النساء في اتخاذ القرارات كاضحة في مجاالت محددة مثؿ زكاج األبناء كاختيار  -
 السكف.

 بناء .جميع النساء المدركسات في عماف تقريبا يشتركف في القرار الخاص بزكاج األ -

 مف الزكجات مف بيركت يشاركف في القرار بالزكاج. 86% -

في مجاؿ القرارات الخاصة باختيار مكاف السكف فإف نسبة مرتفعة مف الزكجات يشاركف  -
مف بيركت حتى في الريؼ العربي  %56مف عماف، ك  %58مف دمشؽ، ك  %53القرارات ىي 

 ت في مياديف محددة يبقى شديد الكضكح .يقكؿ الباحث بأف دكر الزكجة في اتخاذ القرارا

مف خبلؿ ىذه الدراسة نبلحظ بأف مشاركة الزكجة في اتخاذ القرار أصبحت مشاركة        
كاسعة، كتتعمؽ بعدد مف المياديف كليس في ميداف كاحد بينما كانت في النصؼ األكؿ مف القرف 

                                                           
نشكرة ، كمية العمكـ ، أطركحة دكتكراه في عمـ النفس العيادم ، م أثره عمى العالقة الزوجيةعمل المرأة و ، رؤكؼ بمعقاب - (35)

 . 2017( ، سطيؼ ، الجزائر ، 2دباغيف)سطيؼاالجتماعية ، جامعة محمد لميف اإلنسانية ك 
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مشاركة في اتخاذ القرار أك مناقشة العشريف محصكرة بالزكج الذم ال يتيح المجاؿ لمزكجة في ال
 األمكر األسرية .

كيرل الباحث بأف ىناؾ أسباب عديد لتكسيع مجاؿ المشاركة  في اتخاذ القرارات بحيث        
 أصبحت المشاركة ال تقتصر عمى الزكج كاألبناء الكبار، إف ىناؾ عدة عكامؿ منيا :

لؤلسرة كتغير النظرة السمبية التي يحمميا ثقافة المرأة كخركجيا لمعمؿ ككسب مكارد العيش  -
الرجؿ ازاء إمكانات المرأة في المشاركة في اتخاذ القرارات، إذ أف التعميـ مع العمؿ الذم تمارسو 
النساء قد كسع مف مشاركتيف في اتخاذ القرارات كفي السمطة األسرية بعد أف كانت ىذه 

انة المرأة بحيث تككف مؤىمة عمى المشاركة المشاركة محصكرة بيد األب، مما ساعد عمى رفع مك
في اتخاذالقرار، إنيا أخذت تشغؿ دكريف اجتماعييف متكامميف ىما دكر ربة البيت كدكر العاممة 

 أك المكظفة خارج البيت .

لـ تكف السمطة بيد الرجؿ فقط بؿ أصبحت المرأة تشترؾ في ىذه السمطة كذلؾ بعد تغير بناء  -
ناء ممتد إلى بناء نككم كبعد تحكؿ األسرة األردنية مف أسرة دكتاتكرية األسرة األردنية مف ب

سمطكية إلى أسرة ديمقراطية متفتحة، كبالرغـ مف التحسف الذم طرأ عمى حرية المرأة بالمشاركة 
في السمطة األسرية فإنيا اليمكف أف تككف مساكية لحرية الرجؿ في اتخاذ القرار الذم مف شأنو 

سرة األردنية كيسيطر عمييا إلى درجة تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا القربية أف يدير شؤكف األ
 (36)كالبعيدة .

  "خروج المرأة إلى العمل وأثره عمى رعاية األبناء"( دراسة بعنوان 1989دراسة الطماوي ) -2

كتككنت عينة الدراسة مف ، ىدفت إلى معرفة خركج المرأة لمعمؿ كأثره في رعاية األطفاؿ       
 امرأة عاممة تـ اختيارىف بطريقة عشكائية مف المجتمع األصمي. 60

 كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

أجمعت السيدات العامبلت المبحكثات عمى ضركرة تفرغ األـ لرعاية الطفؿ في المرحمة المبكرة  -
 ،في الحضانة حتى ثبلث سنكات إذ إف طفؿ المرأة العاممة أكثر تعرضا لئلصابة باألمراض لتركو

                                                           
(36)
، دراسات فً المجتمع العربً ، األمانة العامة التحاد الجامعات العربٌة،  عالقات السلطة داخل األسرةمجد الدٌن عمر خٌري ،  - 

 . 203-202، ص  1985عمان ، األردن ، 
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كيتميز سمككو بالعصبية كالتكتر كالعدكانية لعدـ شعكره باألماف لبعده عف األـ لفترات طكيمة مف 
كما أف  ،كىذا يؤكد ارتباطا سمبيا بيف خركج المرأة لمعمؿ كالرعاية الصحية النفسية لؤلطفاؿ ،اليكـ

ىناؾ عبلقة سمبية بيف خركج المرأة لمعمؿ كالرعاية االجتماعية لؤلطفاؿ، فأطفاؿ األـ العاممة أكثر 
 ،كذلؾ لعدـ كجكد إشراؼ مباشر عمى الطفؿ ،مشاحنة مع اآلخريف مف أطفاؿ األـ المتفرغة

 (37)كأطفاؿ المتفرغات أكثر ارتفاعا في التحصيؿ الدراسي مف أطفاؿ العامبلت. 
 "عمل المرأة وأثره عمى االستقرار األسريبعنوان "( 1997دراسة ىادي رضا مختار ) -3
ىي دراسة ميدانية أجريت بالككيت حكؿ تأثير عمؿ المرأة عمى عدـ االستقرار األسرم باعتبار  -

ـ بأدكار متعددة داخؿ المنزؿ كخارجة كتعدد األدكار قد يؤدم إلى صراع في ك أف الزكجة العاممة تق
 الدكر كبالتالي قدرتيا عمى تحمؿ الدكر المناط بيا بالشكؿ المبلئـ.

في البداية قاـ الباحث بعرض الدراسات السابقة التي أجريت في بيئات اجتماعية مختمفة )عربية  -
كغربية( كالتي أكدت في الغالب عمى كجكد عبلقة قكية بيف عمؿ المرأة كعدـ االستقرار األسرم 

 يؽ بيف دكرىا كأـ ربة بيت كدكرىا كعاممة.كذلؾ لصعكبة التكف

كقد حددت فرضيات الدراسة عمى النحك التالي: فرضية رئيسة يطرح فييا الباحث مجمكعة مف  -
متغيرات مستقمة كمتغير تابع عمى النحك التالي : إف عمؿ المرأة المتزكجة خارج المنزؿ مرتبط 

ية االقتصادية كاالجتماعية قد تمعب دكرا في بعكامؿ ديمكغرافية كعكامؿ أخرل ليا عبلقة بالخمف
حالة مف الصراع كالغمكض كعدـ استمرارية دكرىا )المرأة المتزكجة( مما يؤدم إلى استقرارىا أك 

 عدـ استقرارىا األسرم . 

انطبلقا مف ىذه الفرضية الرئيسية خرج الباحث بتسع فرضيات جزئية لمبحث في عبلقة العكامؿ  -
 لعبلقة كانت أك إيجابية )باالستقرار األسرم أك عدمو(.المختمفة سمبية ا

 48اختار الباحث عينة شممت  5إلى  1كلقياس العبلقة اعتمد الباحث عمى مقياس ليكرت مف  -
عاممة ككيتية اخترف اختيارا عشكائيا مف مختمؼ كزارات الدكلة كالمؤسسات الحككمية باإلضافة إلى 

اإلحصائية متغيرات  وكالبنكؾ كاستخدـ الباحث في اختبارات القطاع الخاص المتمثؿ في الشركات
مستقمة خاصة بعمؿ المرأة مثؿ )المحافظة التي تقيـ فييا العائمة، عمر العاممة، عمر العاممة عند 

                                                           
نكم الثاني لمطفؿ المصرم المؤتمر الس ،المجمد الثاني  ، الطفل خروج المرأة لمعمل وآثاره عمى رعاية ،الطماكم ممؾ محمد  - (37)

 . 25ص  ، 1989 ،مصر  ،القاىرة  ،رعاية تنشئة ك 
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الزكاج، عدد سنكات الزكاج، عدد األبناء،  الخمفية االقتصادية االجتماعية لمعاممة، فارؽ السف بيف 
كمتغير تابع كىك عدـ  ارؽ الدخؿ بيف العاممة كزكجيا، كجكد خادمة في المنزؿ(العاممة كزكجيا، ف

 االستقرار األسرم أما تحميؿ البيانات فقد استعمؿ التحميؿ الكصفي.

 نتائج الدراسة كما يمي: -

بينت النتائج أف المستكل التعميمي لمزكجة العاممة كالمستكل التعميمي لمزكج كعدد األبناء ىي  -
فارتفاع المستكل التعميمي لمزكجة  ،العكامؿ المؤثرة في عدـ االستقرار األسرم عند المرأة العاممة
 العاممة أدل ذلؾ إلى احتماالت أقؿ لعدـ االستقرار األسرم.

أما متغير الكعي لدكر المرأة المضاعؼ)عمميا داخؿ المنزؿ كخارجو( مما يؤدم إلى كضكح  -
 دكار مف قبؿ زكج العاممة.كتحديد كتعريؼ أحسف ليذه األ

فكمما ارتفع عدد  ،أما المتغير الثالث في التأثير عمى عدـ االستقرار األسرم كىك عدد األبناء -
ألنو في رأم الباحث زيادة عدد األبناء يعني  ،األبناء كمما زادت احتماالت عدـ االستقرار األسرم

كمكاجيتيا لعدد أكبر مف األدكار كخمؽ حالة مف عدـ  ،مسؤكليات أكبر عمى عاتؽ المرأة العاممة
 االستقرار األسرم.

عمر الزكج عند  ،عمر الزكجة عند الزكاج ،عمرىا ،أما بالنسبة لممتغيرات األخرل كدخؿ الزكجة -
فقد تكصمت ىذه الدراسة إلى أف ىذه المتغيرات ليس  ،كجكد خادمة ،عدد سنكات الزكاج ،الزكاج

 (38)ر في عدـ االستقرار األسرم.ليا أم تأثير يذك

( دراسة بعنوان " األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية "  1999عبد القادر القصير )  -4
 )دراسة ميدانية في عمـ االجتماع الحضرم كاألسرم(.

دراسة استطبلعية تطمح  إلى الكشؼ عف التغيرات التي طرأت عمى أكضاع األسرة في        
 مجتمع المدينة العربية كبذلؾ اتخذت طابعا مقارنا كمف أىداؼ ىذه الدراسة :

                                                           
، العدد  25، المجمد  مجمة العمـك االجتماعية، دراسة ميدانية ،  عمل المرأة و أثره عمى االستقرار األسريىادم رضا مختار ،  - (38)
 . 1997 ، الككيت ، 2
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تقديـ إطار نظرم، كتحميؿ التغيرات التي طرأت عمى األسرة العربية الحضرية فيما يتعمؽ  -9
ة، ظركؼ السكف، العبلقات الجكارية، شبكة العبلقات بظركؼ الزكاج، حجـ األسر 

القرابية، أسمكب تربية األطفاؿ، العبلقات االجتماعية األسرية، كقضاء أفراد األسرة أكقات 
 فراغيـ.

تكعية المجتمع العربي كسكاه مف المجتمعات العالمية عف التغيرات التي طرأت عمى  -10
 أكضاع األسر العربية الحضرية.

ت الدراسة في أحياء شعبية في مدينة طرابمس، لبناف، كىذا باإلضافة إلى االستفادة أجري       
الجزئية مف نتائج الدراسات الميدانية التي أجريت في بعض المدف العربية منيا : بيركت، عماف، 
دمشؽ، القاىرة، كمدينة القنيطرة المغربية، كلقد تمت االستعانة في نطاؽ ىذه الدراسة بنتائج 

كث الميدانية بالعينة التي أجراىا بعض طبلب الدراسات العميا التي يشرؼ عمييا الباحث البح
 الدكتكر عبد القادر القصير :

( بعنوان " األسرة والتغير االجتماعي 1993مصطفى عمي الشيخ )بحث الطالب  -11
أسرة تقطف بحي  300أجريت الدراسة عمى عينة مف في حي القبة ، طرابمس ، لبنان " 

 ة الشعبي .القب
( بعنوان " واقع األسرة في أحياء مدينة 1994فداء أحمد عيسى )بحث الطالبة  -12

أسرة تقطف أحياء طرابمس  300أجريت الدراسة عمى عينة مف طرابمس الحديثة الراقية " 
 الحديثة الراقية.

( بعنوان " االختيار لمزواج ، مع دراسة 1990مميم عبد الغني )بحث الطالب  -13
أسرة  150أجرم البحث عمى عينة مف االختيار لمزواج في حي الزاىرية " ميدانية عن 

 مف حي الزاىرية الشعبي بمدينة طرابمس .
كفي نطاؽ ىذه الدراسة استخدمت جممة مناىج تبلءـ مكضكعيا كىي : المنيج        

تقنيات التي المكنكغرافي، كالمسح االجتماعي، كالمنيج التاريخي، كالمنيج المقارف، كتعتبر أىـ ال
ف اإلطار الذم اعتمد  تـ استخداميا في جمع البيانات ىي المقابمة كاالستمارة كاختيار العينة، كا 
عميو الطبلب الثبلثة عبارة عف قكائـ أسر، أحياء، شكارع، كأرقاـ لمكحدات السكنية التي يشغمكنيا 

 كنيا في كؿ حي .في كؿ حي، كركعي في االختيار تكزيع األسر حسب عناكيف أم أرقاـ مسا
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كلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة االستطبلعية عرضت عمى مستكييف، المستكل النظرم        
لممعالجة يتبعو المستكل الثاني الميداني التطبيقي كنذكر أىـ النتائج ليذه لمدراسة كالتي قد تخدـ 

 بحثنا :

مدينة العربية إال أف ضعؼ نظاـ الزكاج الداخمي عما كاف عميو في السابؽ في مجتمع ال -1
 الفئات العمالية التزاؿ تطبقو نظرا لمحافظتيا عمى العادات كالتقاليد .

تأخر سف الزكاج عند الجنسييف عما كاف عميو نتيجة التطكرات االقتصادية، كاالجتماعية،  -2
 كالثقافية، كظيكر قيـ اجتماعية جديدة .

كانع الحمؿ، كاالرتباط العكسي بيف الكضع تقمص حجـ األسرة بسبب اإلقباؿ عمى استخداـ م -3
 االقتصادم كالطبقي كالثقافي كحجـ األسرة .

كمما ارتفع  الكضع االقتصادم ك الثقافي لؤلسرة، كانت أكثر استعدادا لتكسيع شبكة عبلقاتيا  -4
 االجتماعية .

 .عي العمؿاإلشراؼ المباشر لمزكجة عمى تربية أكالدىا، بسبب تغيب الرجؿ عف المنزؿ بدا -5

 األزكاج يحممكف الزكجات مسؤكلية إدارة المنزؿ في أثناء غيابيـ . -6

 ال تخمك األسرة خبلؿ دكرة حياتيا مف الصراع كالخبلؼ بيف الزكجيف، ألسباب كثيرة . -7

ناثا، إال أنيـ يستثنكف اإلبف البكر  -8 اآلباء يميمكف إلى معاممة أبنائيـ عمى قد المساكاة ذككرا كا 
 كيعاممكنو معاممة خاصة كيمنحكنو حقكقا كامتيازات أكثر مف غيره مف األبناء.

إعطاء األبناء الذككر كاإلناث الحرية المطمقة في اختيار شريؾ الحياة كخاصة الذيف يقطنكف  -9
 (39)في أحياء المدف الراقية.

                                                           
) دراسة ميدانية في عمـ االجتماع الحضرم ك األسرم ( ، دار  األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربيةعبد القادر القصير ،  - (39)

 . 1999، بيركت ، لبناف ،  1النشر ، ط العربية لمطباعة ك النيضة 



 نهذراصت انمنهجي اإلطار                                                          األول انفصم
 

 

 

37 

الرسمي "عدد ساعات العمل بعنوان  (2001) دراسة أريج عبد الرحمن ناصر الشماسي -5
"  )دراسة ميدانية عمى بعض األجيزة الحككمية في مدينة  لممرأة العاممة وأثرىا عمى إنتاجيتيا

 جدة(.

تكمف أىمية ىذه الدراسة في ككنيا تناقش إحدل مشكبلت عمؿ المرأة كىي طكؿ ساعات         
أة في المشاركة في الدكاـ كتأثيرىا عمى إنتاجيتيا كتركز أيضا عمى ضركرة زيادة فعالية دكر المر 
طريؽ إيجاد بيئة  تنفيذ الخطط التنمكية الطمكحة لممممكة كالخركج بنتائج كتكصيات مبلئمة عف

العمؿ المناسبة لممرأة مف أجؿ ضماف مستكل عاؿ مف العطاء كبالتالي رفع إنتاجية المرأة العاممة 
ارة استقصاء لجمع المعمكمات كلقد تـ استخداـ استم، كالتي ىي جزء مف اإلنتاجية الكمية لممجتمع

مفردة تـ اختيارىا بطريقة عشكائية مف مجتمع البحث  238مف عينة الدراسة كالبالغ عددىا 
 المككف مف خمس جيات في مدينة جدة كىي:

 جامعة الممؾ عبد العزيز )قسـ الطالبات( -
 الفركع النسائية لئلدارات التابعة لكزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية -
 النسائي لممديرية العامة لمبريدالفرع  -
 إداريات كزارة الصحة -
 الفرع النسائي لكزارة الخدمة المدنية -

 كلقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:             

إف غالبية أفراد العينة تكافؽ عمى أف نظاـ الدكاـ المطبؽ حاليا" عمى المرأة العاممة غيرمبلئـ  -
 كمسئكلياتيا كيعتبر نظاـ عمؿ طكيؿ يبعدىا فترة طكيمة عف المنزؿ. لطبيعتيا كظركفيا

نتاجية المرأة العاممة. -  بينت الدراسة أف طكؿ كقت الدكاـ الحالي يؤدم إلى انخفاض أداء كا 
 تكصمت الدراسة إلى أف أنسب فترات الدكاـ لممرأة العاممة ىي مف الساعة التاسعة صباحا -

ا" كأف أنسب عدد ساعات عمؿ لممرأة ىي مف أربع إلى خمس ساعات "كحتى الساعة الكاحدة ظير 
 يكميا مع عدـ تخفيض الراتب.
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 (40)إف تخفيض ساعات الدكاـ يساىـ في رفع أداء المرأة العاممة كزيادة إنتاجيتيا. -
باتخاذ القرارات داخل  عمل المرأة وتعميميا وعالقتيما( بعنوان "2002)  دراسة إيمان عبود -6

( "اآلثار األسرية الناجمة عن خروج 2011جياد ذياب الناقوال )دراسة كردت في دراسة "  األسرة
)دراسة ميدانية لكاقع مشكبلت النساء المتزكجات العامبلت في مدينة المرأة السورية لمعمل" 

 كالتي سترد الحقا . دمشؽ( 
العامبلت كغير العامبلت في ىذه الدراسة ميدانية ىدفت إلى معرفة الفركؽ القائمة بيف النساء  -

المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية كعبلقة ذلؾ بدخميا كتعميميا كمكاف اإلقامة، كالتعرؼ عمى 
المجاالت التي تشارؾ بيا المرأة ك الرجؿ في اتخاذ القرارات األسرية، كالمجاالت التي يستقؿ فييا 

ؿ، الذم تعمؿ فيو المرأة مف أجؿ اقتراح كؿ منيما في اتخاذ القرارات كارتباط ذلؾ بمجاؿ العم
 حمكؿ بناءة مف شأنيا أف تطكر طاقات المرأة ك تمكنيا مف اتخاذ القرارات بفاعمية أكبر.

في مدينة دمشؽ كريفيا، كشمؿ مجتمع البحث العامبلت كغير العامبلت مف جرت الدراسة        
امرأة غير عاممة  200امرأة عاممة ك 200المتعممات كغير المتعممات، أما العينة فتـ اتيارىا مف 

 مف المتعممات كغير المتعممات في كبل العينتيف بطريقة العينة العشكائية .
اعتمد البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي لمعرفة عمؿ المرأة كتعميميا بمشاركتيا في اتخاذ  -

، كعمى استمارة المقابمة لجمع القرارات المختمفة، كما اعتمد عمى طريقة المسح االجتماعي بالعينة
البيانات مف النساء العامبلت كغير العامبلت، ك كاف مف بيف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة 

 مايمي : 
أظيرت الدراسة أف العامبلت أكثر مشاركة في اتخاذ القرارات، كأكثر اعتمادا عمى أنفسيف  -1

 مف غير العامبلت .
 التعميمي يغير مف ممارسة السمطة ضمف محيط األسرة . إف عمؿ المرأة ك مستكاىا -2
بينت الدراسة أف أكبر دافع لخركج المرأة إلى العمؿ ىك رغبتيا في استثمار المؤىؿ الدراسي،  -3

 كتحقيؽ المنفعة االجتماعية .
تكصمت الدراسة أف زىاء نصؼ العامبلت يعممف بيدؼ االستتاع بالعمؿ، ك الرغبة في تأكيد  -4

الذات، كيبلحظ مف ىذه الدراسة أنيا تطرقت لجانب إيجابي ميـ مف آثار عمؿ المرأة ىكمكانتيا 

                                                           
مذكرة ماجستير، كمية ،  وأثرىا عمى إنتاجيتياعدد ساعات العمل الرسمي لممرأة العممة أريج عبد الرحمف ناصر الشماسي ،  - (40)

 .2001االقتصاد كاإلدارة ، جامعة الممؾ عبد العزيز ، 
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 األسرية كاتخاذ القرارات التي ترتبط بكاقع كمستقبؿ أسرتيا لكف ثمة جكانب عديدة لـ تتحدث عنيا
الدراسة تتعمؽ بآثار عمميا عمى نفسيا مف حيث صحتيا كتطكيرىا ذاتيا كعبلقاتيا االجتماعية 

  (41)كتكاصميا مع المحيط، إضافة آلثار عمميا عمى أطفاليا كعمى حياتيا األسرية.

( دراسة بعنوان " تغير السمطة األبوية و أثره عمى تبادل 2005دراسة انتصار محمد جواد ) -7
 دراسة أنتركسكسيكلكجية في مدينة بغداد .األسرة العراقية "  األدوار في
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى التغيرات التي طرأت عمى السمطة األبكية كأثرىا عمى          

تبادؿ األدكار في األسرة العراقية كما تسبب عف ذلؾ ظيكر عدد مف المشكبلت االجتماعية 
رت تأثيرا سمبيا في استقرار األسرة كقدرتيا عمى أداء مياميا كالحضارية ، كىذه المشكبلت قد أث

ككاجباتيا تجاه الجيؿ الجديد كالمجتمع، اعتمدت الباحثة عمى منيج المسح الميداني الذم أممى 
عمى الباحثة اختيار عينة عشكائية طبقية، مقسمة إلى كحدات تنتمي إلى فئات اجتماعية مختمفة، 

( أسرة 200الكسطى كالفئة العمالية أك الفبلحية، كالعينة تتككف مف )ىي الفئة المرفية كالفئة 
مكزعة عمى مجتمع البحث في منطقة الكرادة الشرقية لمدينة بغداد، تكصمت الدراسة إلى نتائج 

 أىميا : 
تعميـ المرأة شارؾ في تغيير مكاقؼ الرجؿ إزاءىا مما ساعد ذلؾ في ىبكط سمطة األب كارتفاع  -

 المرأة .مكانة 
عمؿ المرأة شارؾ في تغيير مكاقؼ الرجؿ إزاءىا مما ساعد ذلؾ في ىبكط سمطة األب كارتفاع  -

 مكانة المرأة.
 اتخاذ القرار مف قبؿ المرأة داخؿ األسرة يرفع مف مكانتيا . -
 قدرة المرأة عمى اتخاذ القرار يؤثر سمبا في حجـ سمطة األب . -
 تي تدعـ حقكؽ المرأة تسببت في ىبكط سمطة األب .إصدار القرارات التشريعية ال -
 األسرة المتكازنة تتسـ بارتفاع المستكل الثقافي كالتعميمي لمرجؿ كالمرأة معا . -
 الزكاج الداخمي يدعـ السمطة األبكية . -
 األسرة المعاصرة تككف فييا السمطة مشتركة في اتخاذ القرار. -

                                                           

(41)
دراسة ميدانية لكاقع مشكبلت النساء ،  اآلثار األسرية الناجمة عن خروج المرأة السورية لمعمل،  جياد ذياب الناقكال - 

، ص  2011، دمشؽ ، سكريا ،  1منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب ، كزارة الثقافة ، ط  المتزكجات العامبلت في مدينة دمشؽ ،
21-22 .  
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 رأة .سمطة األب المطمقة تخفض مكانة الم -
 تنخفض السمطة األبكية عندما تسكد ركح الديمقراطية في األسرة . -
تعـ ظاىرة االستقرار األسرم في األسرة التقميدية كتتفاقـ ظاىرة عدـ االستقرار األسرم في  -

 (42)األسرة المعاصرة كالصناعية .
"عمل المرأة في المجال الصحي بين  ( بعنوان2007)مراد سييل مطر يزيددراسة  -8

 . (دراسة فقيية مقارنة)الضرورة والضرر"،
 المكضكع ليذا لما الصحي المجاؿ في المرأة عمؿ مكضكع عمى الضكء الرسالة ىذه تمقي        

 النساء بعض ممارسة مف الكاقعة األخطاء كلعظـ اإلسبلمي، المجتمع في العظمى األىمية مف
 :فصكؿ ثبلثة إلى الرسالة قسمت، لمعمؿ المرأة خركج كلضبط الصحي لمعمؿ

 .إليو المجتمع كحاجة الصحي المجاؿ في المرأة عمؿ حقيقة  :عف يتحدث األكؿ كالفصؿ -
 المرأة خركج كحكـ كأىميتو، الصحي، بالعمؿ التعريؼ :منيا عديدة أمكرنا يعالج الفصؿ كىذا -

 أك قابمة، أك ممرضة، أك طبيبة، تككف كأف الصحي المجاؿ في المرأة عمؿ كمجاالت لمعمؿ
 عمميا، أشكاؿ مف ذلؾ غير أك الصحية لممؤسسة كطاىية نظافة عاممة أك إدارية، أك محاسبة،
 . المجاؿ ىذا في المرأة لعمؿ المجتمع حاجة كمدل منيا، عمؿ كؿ كحكـ
 .كضكابطو المرأة لعمؿ كاألخبلقية الشرعية الضركرة  :عف يتحدث الثاني كالفصؿ -
 الشرعية كالضركرة الضابط، كتعريؼ بالضركرة التعريؼ منيا : عديدة أمكرنا يعالج الفصؿ كىذا -

 أف ينبغي التي األخبلقية كالضركرة الصحي، المجاؿ في العاممة لممرأة فييا الترخيص يجكز التي
 .كضكابطيا الحميدة اإلسبلمية األخبلؽ بكؿ الصحي المجاؿ في العاممة المرأة بيا تتحمى

 المرأة لعمؿ كالقضائية كاإلنسانية االجتماعية الضركرة :عف يتحدث الثالث الفصؿ أما -
 .كضكابطو

 عبلقة حسف ضركرة في متمثمة االجتماعية الضركرة : منيا عديدة أمكرنا يعالج الفصؿ كىذا -
 كمع المرضى، كمع كالعامميف، العامبلت، مف غيرىا مع الصحي المجاؿ في العاممة المرأة

 الحاالت مع العاممة المرأة تعامؿ بحسف متمثمة اإلنسانية المجتمع، كالضركرة كمع الزائريف،

                                                           
نثركسكسيكلكجية في مدينة بغداد ، دراسة أ العراقية أثره عمى تبادل األدوار في األسرةتغير السمطة األبوية و انتصار محمد جكاد ،  - (42)
 . 2005، تخصص فمسفة ، جامعة بغداد ، العراؽ ، غير منشكرة ه الكرادة الشرقية ( ، أطركحة دكتكرا)
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 عمى السير مف ةيالميم بالخدمة العاممة المرأة قياـ كضركرة المزمنة األمراض كأصحاب الطارئة
 الرجاؿ عميو يطمع ال ما عمى النساء شيادة حكـ في تتمثؿ القضائية كالضركرة المرضى راحة

 عمى الطبيبة كضماف مسؤكلية مف الشريعة كمكقؼ كالرضاع كاالستيبلؿ الخاصة كالعيكب
 ال كجو عمى بيا لمقياـ كالقضائية كاإلنسانية االجتماعية الضركرة مف كؿ كضكابط جنايتيا،
 (43) .اإلسبلمية كالشريعة يتعارض

عن خروج المرأة السورية  ( "اآلثار األسرية الناجمة2011جياد ذياب الناقوال ) -9
  )دراسة ميدانية لكاقع مشكبلت النساء المتزكجات العامبلت في مدينة دمشؽ( لمعمل"

العمرية  كحدة التحميؿ المعتمدة في ىذه الدراسة ىي المرأة العاممة مف مختمؼ الفئات       
تصادم في القطاعيف االق المتزكجة أك التي سبؽ ليا الزكاج، التي تعمؿ في مختمؼ أنكاع النشاط

 .العاـ كالخاص في مدينة دمشؽ

التحميمي ككنو يحقؽ الغرض العممي بتكصيفو لحيثيات ىذه  االعتماد عمى المنيج الكصفي -
كبالنسبة لمطريقة فقد تـ االعتماد في ىذا البحث عمى  ،الخكض فييا بعمؽ الظاىرة، كيساعد عمى

، باستخداـ أداة االستمارة كالتي قدر عددىا ب العشكائيةالمسح االجتماعي بالعينة الطبقية  طريقة
بمغ استمارة مكزعة حسب النشاط االقتصادم لمنساء العامبلت كنكع القطاع الذم تعمؿ فيو،  350

في القطاع  82الحككمي ك منيف في القطاع 261امرأة عاممة متزكجة،  350إجمالي حجـ العينة 
ك قد تـ  في القطاع المشترؾ، ككاحدة  ير المنظـ،في القطاع الخاص غ 7الخاص المنظـ، ك

 لتفريغ البيانات كقد أسفرت نتائج التحميؿ عمى مايمي : spssاالعتماد عمى برنامج 

أف أىداؼ الدراسة  مف خبلؿ العينة المطبقة عمى مجتمع مدينة دمشؽ كفركض الدراسة تبيف -
زكجيا  المنزؿ عمى ذاتيا كعمى خارجالتي سعت إلى رصد اآلثار األسرية المترتبة عف عمميا 

اإلنتاجية كالخدمية  تعاعمميا في مختمؼ القطا كأطفاليا، إضافةن لمعرفة المشكبلت الناتجة عف
الفركض كتبياف العبلقات االرتباطية بيف المتغيرات كتأثير العمؿ في  قد تحققت بعد اختبار صحة

 ي مكاف عمميا كتأثير عمميا عمىعبلقاتيا االجتماعية كتعرضيا لمضايقات ف صحتيا كفي

                                                           
، مذكرة ماجستير ، كمية الشريعة كالقانكف ،  عمل المرأة في المجال الصحي بين الضرورة والضررمراد سييؿ مطر يزيد ،  - (43)

 . 2007الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف ، 
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كرعاية األسرة كالحفاظ  أسمكب تعامميا مع زكجيا كعمى كجكد مشكبلت زكجية كعمى تنشئة أبنائيا
 (44).عمييا

 ( بعنوان " السمطة األبوية في األسرة العراقية المتغيرة " 2012م.م عمي حسين حطيم ) -10

 المرحمػةىذه معرفة كاقع السمطة األبكية فػي األسػرة العراقيػة فػي  تىذه الدراسة تضمن إف       
كتناكلت بالتحميؿ مكضكعات عديدة عف األسرة العربية تتعمؽ بالجكانب المتغيرة كالثابتة في األسرة 

كما حصؿ مف تغير في مكانو الزكجة العربية، اعتمد في ذلؾ عمى نظرية التبادؿ االجتماعي، 
تشػػارؾ الػػزكج فػػي إدارة  كأخذت الميػػف المختمفػػة كحصػػكليا عمػػى مكسػػب مػػادم  نتيجة عمميا في

مكانيةالزكجػػة ال تقػػؿ قػػدرة  كأصبحت شػػؤكف األسػػرة اقتصػػاديا عػػف الػػزكج فػػي تحمػؿ بعػػض  كا 
 .الكاجبػػات كالمسػػؤكليات

دراسػة السػمطة األبكيػة فػي  مػف ونػيمكمي لتاعتمد الباحث عمى المنيج التاريخي كالمنيج التحمي -
تكف عمى سياؽ  ف السػمطة األبكيػة لػـاألسػرة العراقيػة المتغيػرة خػبلؿ مراحػؿ تطػكر المجتمػع أل

مرت  ثابت بؿ تغيرت مف جيؿ إلى آخر كمػف كقػت إلػى آخػر بسػبب الظػركؼ المختمفػة التػي
ىػذه الدراسػة تػربط بػيف  إف، ػؿ إلػى قػرف مػف الػزمفبالمجتمع العراقي عبر عدة عقكد بؿ تص

حػد فػي اتخػاذ أكال يشػاركو  األبمحصػكرة بيػد  السػمطة األبكيػة سػابقا كانػت، الماضػي كالحاضػر
لػػيس ليػػا  األـاألسػػرة بمػػا فػػي ذلػػؾ حتػػى  القػرارات المختمفػة مػف قبػؿ أفػراد األسػرة الخاصػة بشػؤكف

االقتصادية كاالجتماعية التي شيدىا ، ، كلكػػف بعػػد منتصػػؼ القػػرف العشػػريف كنتيجػػة التغيػػراتأمر 
األبكيػة كبػرزت مكانػو المػرأة  المجتمع كدخكؿ المرأة في مجاالت العمؿ المختمفة تغيػرت السػمطة

 أدلالتغير التاريخي  ػذامثػؿ ى إف حيػث قامػت الزكجػة بمشػاركة زكجيػا فػي بعػض المسػؤكليات،
 .الرجؿ ة سابقا كحصكؿ انخفاضا نسبيا لمنزلةشكانت ميم إفإلى ارتفاع مكانة المرأة بعد 

كما تناكلت الدراسة التغيرات البنيكية لؤلسرة العرقية التي كانت تخضع لمتقاليد أكثر مما        
الػدكر الفعػاؿ كالمباشػر فػي تغيػر مكاقػؼ كالتصػنيع  لعبػػت عكامػػؿ التحضػػرتخضع لمقكانيف، كقد 

 أسرةممتدة إلى  أسرةتبديؿ األسرة العراقية مف  كقػيـ كتقاليػد األسػرة بخصػكص اختيػار الشػريؾ كفػي

                                                           

(44)
لمتزكجات دراسة ميدانية لكاقع مشكبلت النساء ا، الناجمة عن خروج المرأة السورية لمعمل اآلثار األسرية، جياد ذياب الناقكال - 

 . 2011، دمشؽ، سكريا،  1منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب، كزارة الثقافة ، ط  ،العامبلت في مدينة دمشؽ
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العامميف  إفالعراقية، فضبل عف ىذا  إلػى حػدكث التغيػرات البنيكيػة فػي األسػرة أدلنككية، ممػا 
مف نظػاـ السػكف فػي البيػت  حكلػو إذفػي طبيعػة كنكعيػة سػكف األسػرة  إلػى تغيػر أدياالمذككريف 
، كما تناكلت الدراسة أيضا العكامؿ التي ساعدت لمػزكج إلػى نظػاـ السػكف فػي بيػت جديػد األصمي

عمى ثبات األسرة العراقية ككذا األسرة العربية كاستقرارىا منيا طرؽ التنشئة االجتماعية التي 
األسرة في تربية البناء كتقكيـ سمككيـ كالقيـ كالمبادئ كاألخبلؽ التي تتبناه األسر في  تعتمدىا

حياتيا العامة كالخاصة، كالعادات كالتقاليد كغيرىا مف العكامؿ كما أشار الباحث إلى العكامؿ التي 
صراع بيف كسائؿ االتصاؿ الحديثة، ككذا الاألب منيا العكامؿ االقتصادية، ك أدت إلى تغير سمطة 

 األجياؿ .

 الدراسػة بخصػػكص السػمطة األبكيػة فػي األسػػرة إليياالنتػائج النيائيػة التػػي تكصػمت  أىـمػف  إف
 :كاألتيالعراقية المتغيرة 

 عمػؿ المػرأة خػارج المنػزؿ كمسػاىمتيا فػي الحيػاة العامػة كقياميػا أفاتضػح مػف خػبلؿ البحػث  -1
 تشػارؾ األخرلالزكجة ىػي  كأصبحت األببجمب بعض المستمزمات الضركرية قمؿ مف سمطة 

 .بأسرتياالزكج في اتخاذ القرار الخاص 

 اتضح أف عمؿ المرأة أدل إلى ارتفاع مكانتيا االجتماعية في المجتمع كبيف أسرتيا . -2

سرة اآلخركف بميف مختمفة تبيف أف انتشار الثقافة كالتعميـ بيف النساء كعمؿ أفراد األ -3
كحصكليـ عمى مردكدات مالية مكنتيـ مف االنفاؽ عمى ما تحتاجو أسرىـ مما جعميـ قادريف عمى 

 بالتالي قمؿ مف سمطة األب عمييـ .دـ االعتماد عمى األب اقتصاديا ك االتكاؿ عمى أنفسيـ  كع

 في تغيير السمطة األبكية .اتضح مف خبلؿ الدراسة أف ىناؾ تأثيرا مباشرا لكسائؿ اإلعبلـ  -4

اتضح أف التغير االقتصادم مف استقبلؿ الدخؿ كالسكف كاالنشغاؿ بإشباع الحاجات األساية  -5
 (45)أثر في تفكؾ السمطة األبكية في األسرة العراقية المعاصرة .

 : الدراسات األجنبية -ج

 الدراستاف التاليتاف كما يمي : (2014)سميمة حمودة كردت في دراسة       
                                                           

 . 2012، بغداد ، العراؽ ،   203، مجمة األستاذ ، العدد  السمطة األبوية في األسرة العراقية المتغيرةـ.ـ عمي حسيف حطيـ ، - (45)
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سرة األمريكية الثورة دراسة التفاضل البنيوي في األ( بعنوان "1982جودث بالك ) -1
 .الصامتة"

 ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى تكزيع األدكار في األسرة األمريكية ، ككاف مف أىـ نتائجيا:

العامؿ أك المكظؼ أك الميني كانت األـ تمارس دكر ربة البيت ككاف األب يمارس دكر  -1
 خارج البيت .

المرأة في المجتمع األمريكي أخذت تمارس دكر ربة البيت في األسرة كدكر العاممة أك  -2
 المكظفة خارج البيت.

الرجؿ في العائمة األمريكية أخذ يمارس دكر المسؤكؿ عف االىتماـ بالبيت كالعناية بو كدكر  -3
 . المسؤكؿ عف العمؿ خارج البيت

المساكاة بيف الدكر االجتماعي الذم يحتمو األب كالدكر االجتماعي الذم تحتمو األـ ألف كؿ   -4
 منيما أخذا يشغؿ أعماال منزلية كأعماال إنتاجية كخدماتية  خارج البيت .

مكانة المرأة في المجتمع األمريكي أصبحت مساكية لمكانة الرجؿ، ألف كؿ مف الزكج  -5
 رؾ سكية في األعماؿ المنزلية كالمينية في آف كاحد .كالزكجة أخذا يشا

ارتفاع المكانة االجتماعية لممرأة، كانخفاض المكانة االجتماعية لمرجؿ عف المكانة التي كاف  -6
 يحتميا سابقا عندما كاف يدعي بأف أىميتو في األسرة تفكؽ أىمية المرأة .

لذم يضمف معيشة األسرة، فيناؾ الزكجة التي لـ يعد الرجؿ قادرا عمى اإلدعاء بأنو الكحيد ا -7
تكسب معو مكارد العيش مما قممت مف ممارساتو الديكتاتكرية كالتعسفية، ك أصبح أقؿ حدة كشدة 

 في التعامؿ مع زكجتو كمع بقية أفراد األسرة .

تقمص الفكارؽ االجتماعية كالنفسية بيف الطرفيف كحقؽ درجة مف الديمقراطية كالمساكاة  -8
 لعدالة داخؿ األسرة األمريكية .كا

  ( بعنوان " الطبيعة المتغيرة لمعائمة البريطانية " 1985جيرارد أودونل )  -2

 تكصمت ىذه الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج نذكر أىميا :        
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ة األسرة النككية ىي األسرة التي تعتمد عمى مبادئ المساكاة كالديمقراطية حيث حدثت المساكا -1
 .يف مكانة المرأة كمكانة الرجؿب

تتسـ األسرة النككية بالمكازنة أك المكافأة في العبلقات اإلنسانية، فالرجؿ يتصؿ بالمرأة، كالمرأة  -2
تتصؿ بالرجؿ عمى صعيد كاحد، فضبل عف التكازف في العمؿ الذم يزاكلو الزكج كالزكجة خارج 

 البيت.

 ينفقانو عمى متطمبات األسرة .كمية الكسب المادم الذم يكسب الزكجاف  -3

الزكج في األسرة النككية ىك الذم يؤدم بعض المياـ المنزلية داخؿ البيت ليساعد زكجتو في  -4
 األعماؿ المنزلية .

  ( 46)إف المرأة في األسرة النككية أخذت تشارؾ الرجؿ في جميع حاالت اتخاذ القرارات . -5

 الزوجات " ( بعنوان  "األزواج و  1960)   blood and wolfبمود وولف  -3

أجريت ىذه الدراسة في مناطؽ ريفية  ( 2005انتصار محمد جواد ) كردت في دراسة       
مبحكثة مف المناطؽ الحضرية  731عمى عينة قدرت  1959إلى سنة  1950كحضرية بيف سنة 

 مبحكثة مف المناطؽ الريفية . 178ك

ىذه الدراسة التي تيدؼ لمحاكلة معرفة مكقؼ كؿ مف الزكج كالزكجة مف القرارات األسرية        
كدراسة كاقعية بناء القكة )السمطة( داخؿ األسر مف خبلؿ معرفة المسيطر عمى اتخاذ القرارات في 

العضك الذم المجاالت المتعددة، التعميمية، الغذائية، تكزيع الدخؿ أك داخؿ األسرة كالكقكؼ عمى 
 يتخذ القرارات .

يا كقد تبيف مف اإلجابات التي تحصؿ عمييا الباحثاف أف ىذا المعيار ليس كامبل أك مكضكع      
الصغرل كىذا ما يعني أنو عند دراسة بناء القكة )السمطة( داخؿ األسرة فيناؾ القرارات الكبرل ك 

كتفاء بالكـ كحده كلعؿ أىـ الصعكبات يجب االلتفات إلى كـ كنكع القرارات في آف كاحد كعدـ اال
إمكاف الحصكؿ عمى استجابات صادقة يعتمد عمييا كثابتة، خاصة حكؿ األسئمة التي تدكر حكؿ 
بناء القكة، معظـ أعضاء األسر غير قادريف عمى كصؼ كيفية تكصميـ إلى قرارات كيميؿ أغمب 

                                                           
 . 37ص ، حمكدة سميمة  -( 46)
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ف حيث التأثير كاتخاذ القرارات أعضاء عينة البحث إلى المبالغة في التساكم بيف الزكجيف م
 كالتنفيذ مع أف ىذا قد ال يككف مطابقا لمكاقع في الكثير مف الحاالت.

كقد تكصؿ الباحثاف إلى أف القرارات التي تتخذىا الزكجة كانت خاصة بعمميا، ثـ اختيار        
متصؿ بالزكجة في الطبيب كالماؿ الذم ينفؽ عمى الطعاـ أما الزكج فيك أكثر تدخبل في القرار ال

اختيار العمؿ المناسب لمزكج، كيقـك التفسير النظرم باتخاذ األزكاج قرارات في الكقت الذم تتخذ 
فيو قرارات أخرل اعتمادا عمى اإلمكانيات أك الكسائؿ الخاصة المتاحة لكؿ منيما كالتي تتعمؽ 

اؿ أك االستجابة العاطفية بمصدر السمطة كالقكة عند كؿ مف الزكجيف، كقد تككف ىذه الكسائؿ الم
في نظريتو عف القكة )السمطة( عمى مستكل األسرة أف   wolfوولف أك الميارات، كقد تكصؿ 

ظيكر األسر الباطريكية ال ترجع إلى التقاليد كالقيـ ك النظـ كالتاريخ الثقافي لممجتمع بقدر ما 
تماعية كالميارة في إدارة ترجع إلى الحاجات كالمصادر كالمكارد االقتصادية كالمكانة االج

المشركعات فإذا حدث تغير في تركيز ىذه المكارد كأصبحت في يد الزكجات فإنو يتصكر أف 
 (47)ىناؾ تغيرا مقاببل يحدث في بناء القكة في األسرة.

( بعنوان " حول إدراك ومعتقدات األطفال لمسمطة 1991) (ronald etalرونالد إيثال ) -4
 الوالدية "

طفبل ك طفمة تتراكح أعمارىـ  349دراسة ميدانية أجريت عمى عينة مف األطفاؿ قدرت ب        
إلى كافة  األطفاؿ ينتمكف، saint kitsسنة بجزر اليند الغربية بمدينة سانت كتس  16ك  9بيف 

بيدؼ الكشؼ عف تأثير إدراؾ السمطة الكالدية عمى التكافؽ ، الشرائح االجتماعية كاالقتصادية
 أكضحت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو :ك ، لمطفؿ النفسي

يميؿ كؿ األطفاؿ المشاركيف في الدراسة في جميع األعمار كمف مختمؼ األكضاع  -1
االجتماعية  كاالقتصادية إلى المعتقد الثقافي المتمثؿ في أف السمطة الكالدية ضركرية لمتربية 

 الجيدة .

                                                           
، دراسة أنثركسكسيكلكجية في مدينة  العراقية تغير السمطة األبوية و أثره عمى تبادل األدوار في األسرةانتصار محمد جكاد ،  - (47)

 . 2005تخصص فمسفة ، جامعة بغداد ، العراؽ ، ، منشكرةبغداد ) الكرادة الشرقية ( ، أطركحة دكتكراه 
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 ( 48)لمسمطة الكالدية ال يؤثر عمى تكافقيـ النفسي.يتفؽ األطفاؿ بأف العقاب البدني كأسمكب  -2

( بعنوان " حول Irving.d.Haris And k.i.Howard ( )1991ىاريس و ىوارد )  -5
 إدراك السمطة الوالدية معقولة أم غير معقولة ؟ " 

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى شعكر المراىقيف نحك السمطة الكالدية كاتجاىيـ المؤيد أك        
مراىؽ ألربع مدارس المرحمة الثانكية، تكصؿ  844المعرض ليا، كشممت الدراسة عمى عينة مف 

 فييا الباحثاف إلى النتائج التالية :

تميزت سمطة األـ حسب إدراكيـ تقبؿ المراىقيف لسمطة األـ كاألب عمى شكؿ سكاء حيث  -1
 أكثر مكضكعية.

إدراؾ المراىقيف بأف سمطة األب أقؿ صرامة مف سمطة األـ في التكجيو كمتابعة حياتيـ  -2
 اليكمية المدرسية .

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل إدراؾ المراىقيف لعقبلنية السمطة، يرجع ذلؾ إلى  -3
 (49)بيف الكالديف .  تماسؾ األسرة كطبيعة العبلقة

 :  صعوبات الدراسة : تاسعا

ال يخمك تقريبا أم عمؿ ميداني مف الصعكبات التي قد تعترض مسار الباحث خاصة إذا       
نيا أك ضعيفا حيث يصعب التكاصؿ كاف المستكل التعميمي كالثقافي لممجتمع المدركس متد

بالتالي تقؿ نسبة الصدؽ كيتضاعؼ ىامش الخطأ، الذم قد يككف مقصكدا )كالكذب، كاالمتناع ك 
عف االجابة،....( أكغير مقصكد )كالكفاة، كتغيير مكاف االقامة، عدـ فيـ المطمكب،......(، 

 كسنكجز بعض الصعكبات التي كاجيتنا كباقي البحكث كما يمي : 

تتمثؿ في النساء العامبلت المتزكجات كبالتالي كاف لزاما عدـ تكفر قاعدة المعطيات كالتي  -
 عمينا خمؽ ىذه القاعدة المعمكماتية إلتماـ الدراسة .

                                                           
،  مجمة الطفكلة العربية،  تأثير أنماط المعاممة الوالدية في الصحة النفسية لطالب و طالبات الثانوياتعشكم ك آخركف ،  - (48)

 . 2006، الككيت ،  27، العدد  7المجمد 
(49) - Irving.d.Haris and kenneth.I.Howard .Perceived Parental Authority: Reasonable And 

Unreasonable. Journal of youth and adolescent . Institute for juvenile research. Northwestern 

University. vol 10 . n 4 .Chicago .Usa . June 1981 . 
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حساسية األسئمة المتعمقة بالبحكث االجتماعية كتمؾ الخاصة بالزكاج كالطبلؽ كالخمع كأعراؼ  -
قدر مف المعمكمات التعامؿ بيف الزكجيف، زادت مف تحدم الباحث مف أجؿ الحصكؿ عمى أكبر 

 الصحيحة كالمضبكطة .

 شح الدراسات الخاصة بالسمطة داخؿ الؤلسرة الخاصة بالمجتمعات العربية كالمحمية خصكصا. -

عدـ تكفر إحصاءات دقيقة لدل الجيات الرسمية حكؿ عدد النساء كفقا لمتغيرات الدراسة  -
يمتنا في تحديد المجتمع األـ كفي كالحالة العائمية كعدد األكالد ...الخ، األمر الذم صعب م

 سحب العينة .

بأفراد العينة مع رفض البض منيف اجراء مقاببلت بحجة حساسية المكضكع صعكبة االتصاؿ  -
كاإلحراج كبككف أنيف متزكجات كأف أزكاجيف ال يسمحكف بمثؿ ىذه المقاببلت باستثناء بعض 

المثقفات المكاتي قدمف لنا يد المساعدة في تمرير االستمارات .
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 :  عمل المرأة الجزائريةأوال : 

 : تعريف المرأة العاممة -1

العاممة بأنيا تمؾ المرأة التي تمتحؽ بأحد مراكز العمؿ الحككمية منيا أك الخاصة،  المرأة تعرؼ
 (50)ماؿ معيف، كمحدد كقابؿ لمزيادة.في أكقات محددة باليـك أك األسبكع نظير مبمغ 

كما أشار فاركؽ بف عطية بأف المقصكد بالمرأة العاممة ليست المرأة الماكثة بالبيت التي تدير    
نما يعني المرأة التي تعمؿ خارج  األعماؿ المنزلية ككؿ ما يتعمؽ بالمنزؿ كتربية األطفاؿ، كا 

 (51)البيت.

كما تعرؼ كامميا عبد الفتاح المرأة المشتغمة " ىي المرأة التي تعمؿ خارج المنزؿ كتحصؿ     
عمى أجر مادم مقابؿ عمميا، كىي التي تقكـ بدكريف أساسييف في الحياة دكر ربة بيت كدكر 

 (52)مكظفة".

خطة البناء كتعرؼ سعاد نايؼ البرنكطي المرأة العاممة بأنيا " ىي المرأة التي تشارؾ في     
االقتصادم كاالجتماعي كعمميا ىك أحد المقكمات األساسية لتحريرىا كتككيف كثبيت 

 (53)شخصيتيا.

كما تعرؼ المرأة العاممة بأنيا " المرأة التي تعمؿ خارج البيت كتمارس نماذج مختمفة مف    
  (54)العمؿ كيككف بعضيا إدارياككتابيا كالبعض اآلخر عمميا أكمينيا أك خدميا .

 :  عمل المرأة بالجزائر مرحمة ما قبل االحتالل الفرنسي -2

 تمؾ الحقبة جعمت دكرىا ي المرأة الجزائرية ف ياعاشتىي مرحمة شاقة كظركؼ صعبة     
السمطة  في مرحمة كانت السيطرة فييا لمرجؿ أمفي نطاؽ األسرة كالمنزؿ،  ةر ك حصكمياميا م

                                                           
 .110كامميا عبد الفتاح، ص  - (50)
، مذكرة دكتكراه، عمـ النفس، كمية العمكـ واالجتماعية المترتبة عن عمل المرأة خارج البيتاآلثار األسرية عاجب بكمديف،  - (51)

 .22، ص 2017، كىراف، 2االجتماعية، جامعة كىراف
 .110كامميا عبد الفتاح، ص  - (52)
 .22عاجب بكمديف، ص  - (53)
حيدر خضر سميماف، دكافع العمؿ لدل المرأة العاممة دراسة ميدانية في جامعة المكصؿ، مجمة جامعة تكريت لمعمـك االنسانية،  - (54)

 .53، ص 2007، تكريت، العراؽ، 4، العدد 14مجمد 
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كانت بؿ  يازكاجفي مسألة  أنيا ال تستشار األخ...الخ. حتىاألبكية المتمثمة في األب، الزكج، 
غيرت ىاتو ت أبناء العمكمة كلكف مع التطكر التاريخي ما يككف مفغالبا ك تزؼ لرجؿ تجيمو تماما 

 .النظرة لممرأة كتذلمت بعض الصعاب التي كانت تكاجييا

تو الدكؿ كاكب بعيدة عف ما ككغيرىا مف الدكؿ العربية كدكؿ العالـ الثالث كانت الجزائرف     
فقد اعتمد اقتصادىا عمى النشاط الزراعي  ،باك التي شيدتيا أكر ك صناعية ثكرة  الغربية مف

خيميا عمى جباية الضرائب كغنائـ األسطكؿ البحرم خاصة في العيد كالتجارم كاقتصرت مدا
الحياة كامتينت مختمؼ العثماني، فمـ تكف المرأة الجزائرية إال مساندة لمرجؿ في تحمؿ أعباء 

الحرؼ متأثرة باألكضاع المجتمعية كالتغيرات التي تحدث داخؿ المجتمع، كمف ذلؾ اعتماد 
 ة كالحرؼ اليدكية خاصة في مدينتياالقتصاد الجزائرم عمى الزراعة كبعض الميف التقميدي

 .كغيرىا مف المدف الجزائرية الجزائرك  تممساف، ك قسنطينة

ف إرض ىي محكر العمؿ لسيطرة القطاع الفبلحي في ىاتو المرحمة كلذا فاألخدمة كانت ك       
، كاالىتماـ بشؤكف المنزؿ ، كأشغاؿ  عمؿ المرأة كاف مرتبطا بالزراعة باإلضافة إلى تربية األبناء

 .  النسيج كرعاية المكاشي كغيرىا مف المياـ األخرل

التكازف داخؿ المجتمع الجزائرم كبيذا إف تقسيـ العمؿ بيف الرجاؿ كالنساء خمؽ نكع مف       
تمتعت المرأة فيو بمكانة الئقة فحظيت باالحتراـ كالعناية كالرعاية محتمة مركز أساسي في 
األسرة، تصمح بصبلحيا كتفسد بفسادىا، فكانت تشارؾ الرجؿ في مكافحة الحياة الريفية كذلؾ 

     (55)اد.......الخ.بمساىمتيا في كؿ األعماؿ الشاقة كالحرث كالزراعة كالحص

 : يةثورة التحرير ال عمل المرأة الجزائرية إبان -3

مـ تكف لعميا أىـ مرحمة عرفت تغييرا كبيرا عمى األسرة الجزائرية كالمجتمع بصفة عامة ف      
الذم غادر البيت لممشاركة في الثكرة التحريرية الكبرل، كألقيت حكرا عمى الرجؿ   معاناةال

شؤكف األسرة عمى المرأة بكؿ ما تحممو ىذه الكممة مف معاني مف تربية لؤلبناء مسؤكلية تسيير 
، كتحممت مسؤكليات صعبة إلى تحمؿ عبأ العمؿ خارج البيت في الزراعة كتربية المكاشي

                                                           
، مذكرة "أدرارب ى ابن سيناستشفبمدراسة ميدانية " أثار العمل الميمي عمى المرأة العاممة بالقطاع الصحيمحمد بف لكبير ،  – (55)

اع التنظيـ كالعمؿ، فسـ العمـك االجتماعية ، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية كالعمـك الشرعية، الجامغعة االفريفية ماجستير، عمـ االجت
 .  76، ص 2015ػأحمد دراية ، أدرار، الجزائر، 
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إذ كجدت عدد  1974كمتنكعة كىذا ما يظير جميا اإلحصاء الذم أقامتو كزارة المجاىديف سنة 
% في ظؿ جممة مف العراقيؿ 3865امرأة أم بنسبة  10949منيـ  336748المناضميف حكالي 

 (56)كالصعكبات المتعددة ككنيا تعيش حياة تقميدية عف إطار البيت.

مت إف كقد أشار المؤرخ الجزائرم أبك القاسـ سعد اهلل في كتابو التاريخ الثقافي لمجزائر         
سبة لممرأة الريفية أكثر مف المرأة بالحضر ككتف كاف يميز المرأة حينيا أنيا كانت أكثر ظيكرا بالن

لممرأة الريفية دكرا اجتماعيا كاقتصاديا في حدكد التقاليد كالديف ككاف لفضاء الزراعة كالحرؼ 
، غير أف المرأة في الحضر اقتحمت مجاالت أخرل زيادة عمى أدكارىا (57)النصيب األكبر

 286عدد المتطكعات في جمع األدكية كالذخائرامرأة كبمغ  677التقميدية كمجاؿ االتصاؿ ب 
مساىمة المرأة في الثكرة التحريرية أدت إلى تغيير ف  (58)ممرضة. 157امرأة كعدد الممرضات 

نظرة األب كالعائمة إلى الفتاة الجزائرية، مف فتاة قابعة بالبيت إلى فتاة مشاركة في جميع أنشطة 
كالرقي  ة المرأةكؿ غير مباشر في الرفع مف مكانبش الحياة كمف ثـ يمكف القكؿ أف الثكرة عممت

يقؿ  بدكرىا إلى مرتبة أكثر فعالية كلك بصكرة بطيئة إلى حيف االعتراؼ بيا كعنصر أساسي ال
مبرىنة بقدراتيا كالمسؤكليات التي تحممتيا عمى أحقيتيا  ،أىمية عف الرجؿ في المجاؿ التحررم

فكاف المستعمر أحد األسباب  ،مسمح مف اجؿ الحريةرار الكفاح الفي مبلزمة الرجؿ في استم
 الرئيسية النسجاميا كعنصر ال يمكف االستغناء عنو.     

كلي جبية التحرير الكطني إباف الثكرة تعديؿ كضعية المرأة في ؤ ككاف لزاما عمى مس       
في حرب النصكص كالقكانيف كلك نظريا عمى ضركرة تغيير مكانتيا كلك نسبيا بعد مشاركتيا 

 (59)التحرير.

                                                           
 .76محمد بف لكبير، ص  – (56)
 .338، ص 1998، دار الغرب االسبلمي، بيركت، لبناف، 1، ط1، جالتاريخ القافي لمجزائرأبك القاسـ سعد اهلل،  - (57)
، الواقع السوسيو ميني لممرأة العاممة بحرفة " أنسجة فاتيس" ودورىا في التنميو المحمية دراسة ميدانية بأدرارباية شياخ،  - (58)

ر مذكرة دكتكراه، عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ، قسـ عمـ االجتماع كالديمغرافيا، كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية، جامعة الحاج لخض
 . 59، ص 2018، الجزائر، 01باتنة 

ماع، جامعة منتكرم، قسنطينة، مذكرة ماجستيرمنشكرة، معيد عمـ االجتوضعية المرأة المطمقة في المجتمع الجزائري، نكرة قنيمة،  - (59)
 .16، ص1999 -1998
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ثبتو كضعيتيا االجتماعية بعد أما  ككى استمرت،المرأة  النظرة التقميدية لدكر إال أف       
االستقبلؿ مباشرة، لتتحكؿ ىذه الكضعية لؤلحسف نتيجة التحكالت المجتمعية الحاصمة في شتى 

 المجاالت.

 : ثورة التحريريةما بعد ال عمل المرأة الجزائرية -4

اىتمت الجزائر المستقمة في إطار التنمية الشاممة بالتعميـ المختمط بيف الجنسيف كمجانيتو       
كديمقراطيتو بدءا مف رياض األطفاؿ فدكر الحضانة كصكال إلى الجامعة، كما لبثت ىذه 

لدل جميع الفئات إال ما كاف  1982اإلستراتجية في التطبيؽ حتى انخفضت نسبة األمية سنة 
كمنحت فرصة  (60)،ف التعميـ في الفترة االستعماريةسنة فما فكؽ نتيجة حرمانيـ م 60لدل فئة 

التعميـ لمفتيات مما أدل إلى اقتحاميف ميداف الشغؿ كعدـ االكتفاء بعمميا التقميدم كزكجة كأـ، 
لماليا مف دكر ميـ في المساىمة في البناء كالتشييد كالنيكض بالجزائر بعد اآلثار التي خمفتيا 

رب التحريرية ، فالنساء كف يمثمف نصؼ السكاف القادريف عمى العمؿ، حيث نجد في الح
، أف مشاركة المرأة في الجيد التنمكم الشامؿ محدكدة، حيث 1977احصائيات لممكاطنيف سنة 

    (61).247622ارتفعت إلى  1983امرأة في عاـ  138234قدرت 

كفي خضـ التحكالت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية زادت حظكظ المرأة        
الجزائرية في جميع جكانب الحياة العممية لبناء مجتمع متطكر كمنشكد. فبرغـ ىذه االنطبلقة 

إذ   (62)االيجابية فإننا ال نستطيع أف نقكؿ إف المرأة الجزائرية قد تحررت مف القيكد االجتماعية.
ثبتت معظـ البحكث كالدارسات أف اآلباء يختاركف مينة بناتيـ عمى أساس القيـ كالعادات أ

  (63)التقميدية كالثقافية كالكسط االجتماعي كالثقافي.

% في 14832% في الزراعة ك 3837بمغت نسبة اليد العاممة النسكية  1982كفي سنة       
% كيرجع انخفاض اليد العاممة النسكية 73814الصناعة كبمغت أكجيا في قطاع الخدمات بنسبة 

في الزراعة إلى اليجرة نحك المدف كالصعكبات التي يعاني منيا قطاع الزراعة. كتشكؿ األعباء 
                                                           

 .77محمد بف لكبير ، ص  - (60)
، عمـ االجتماع، منشكرة، رسالة ماجستير األوضاع االجتماعية وانعكاساتيا عمى وعي المرأة العاممة الجزائريةمصطفى عكفي،  - (61)

 .97-96، ص 1993جامعة قسنطينة ، 
 .58، ص عمي لكنيس - (62)
 .153، ص  1999، 1ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ، طكيف يتحرك المجتمع، عبد العزيز رأس الماؿ،  - (63)
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العائمية كعدـ االختصاص حكاجز أعاقت انخراط المرأة في عالـ الشغؿ بشكؿ جمي كمع ظيكر 
 ت األخرل.الصناعة التي أعطت فرص متزايدة لمعمؿ عمى حساب المجاال

إف كتيرة عمؿ المرأة الجزائرية في تزايد مستمر إذ نجد أف نسبة المعممات كالمكظفات       
-1984-1983-1982% مف المجمكع الكمي لمنساء العامبلت سنكات )50تجاكزت نسبة 

إلى سنة  1984% كمف سنة 9840( عكس النساء العامبلت لنفس السنكات المقدرة ب: 1985
، فإحصاء  1989ك 1988دد النساء المشتغبلت مف سنة ألخرل باستثناء سنتي تزايد ع 1989
إلى أف  1989% ليتضاءؿ سنة 65850عاممة بنسبة  365000أكد عمى أف ىناؾ  1987سنة 

% كيمكف إرجاع ذلؾ لمظركؼ االقتصادية المتمثمة 51860عاممة بنسبة  338000يصؿ إلى 
ب:  1989ث قدر عدد المكاتي يبحثف عف عمؿ سنة في انتشار البطالة كقمة مناصب الشغؿ حي

  (64)% .12897أم بنسبة  85000

انخفضت نسبة العامبلت في قطاعي اإلدارة كالخدمات بعدما كانت  1990أما في سنة       
كيرجع ذلؾ إلى كعي المرأة العاممة كاتجاىيا لنشاطات أخرل  1989ك  1988مرتفعة سنتي 

كتطمعاتيا المستقبمية كمع ذلؾ فاف إدماج المرأة في قطاع الشغؿ ال  تتماشى مع مؤىبلتيا العممية
يزاؿ يتطمب منيا المساىمة في مختمؼ القطاعات لتمعب دكر المحرؾ لعممية التغيير جنبا إلى 

 (65)جنب مع أخييا الرجؿ لتشييد كبناء معالـ المجتمع الجزائرم.

 : عمل المرأة األدرارية -5

" عف األعماؿ التي كانت تقـك بيا المرأة  Daumas"  دوماس الجنراؿجاء في شيادة        
في الصحراء " ...األشغاؿ تترؾ لممرأة، فبعد العناية بالماشية كشؤكف المعيشة تقكـ بالنسج، حيث 

 (66)تنسج األفرشة كالمحافظ) المزاكد(، الخيـ، الحايؿ،...الخيكط كالحباؿ..." 

                                                           
مذكرة ماجستير منشكرة ، معيد عمـ التنشئة االجتماعية وأثرىا في السموك والممارسات االجتماعية لمفتيات ،نصيرة عقاب،  -( 64)

 . 65، ص  1995 -1994االجتماع، جامعة الجزائر، 
، الجزائر 1ديكاف المطبكعات الجامعية ، ط،  1985إلى  1830 -ماضيو وحاضره –االقتصاد الجزائري عبد العزيز كطباف ،  - (65)
 .15. 13،ص ص  1991، 

 .57باية شياخ، ص  - ((66
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ففي القصكر ككاحات النخيؿ المتاخمة ليا ، كانت الصناعة القاعدية بيا ىي حرفة        
السبلؿ نظرا لتكفر المادة األكلية مف سعؼ النخيؿ إضافة إلى صناعات غذائية مف منتجات 

 في كاإلجتيػاد الكػد صػكرة تتجمى ،اليكمية أعماليا كفي المرأة ىذه كتصرفات طباع كفيالبساتيف، 
 كالنسكة النخيؿ، سعؼ مف األطباؽ كصناعة لمحطب، الفتيات جمب مثؿ كالعػيش الكسػب
 أحزمة رؤكسيف عمى يحممف ) البستاف( الجناف مف العائدات النساء" ... الحشيش كحمميف
 (67)".الطينية فبيكتي في زرائب في بتربيتيا يقمف لبيائـ عمفا لتقديميا الحشائش

 تممؾ إذ النساء، فييا تتخصص بالزراعة، ممحقة تكات في تعتبر كالتي المكاشي تربيةف       
 مع تربيتيا عقد إقامة أك إىدائيا أك بيعيا في الحرية كؿ كليا الخاصة مكاشييا تكات في المرأة
 جياز مككناتإحدل  "الزكايؿ"أك"الشياه"تعتبر بؿ" ببطف بطف" أك مناصفة شكؿ عمى آخر

 مناصفة تككف" الماجف طميؽ" تسمى بمغة أىؿ المنطقةالرم ما  عممية، ضؼ إلى ذلؾ  العركس
 (68)كجميع أنكاع األعماؿ الزراعية كجني المحاصيؿ كالحصاد كغيرىا. كالمرأة، الرجؿ بيف

كبعض الحرؼ الفنية التي تبرع فييا المرأة األدرارية كصناعة القبلئد كاألساكر ما يسمى "        
العقيؽ" كلكاحؽ الزينة مف عطكر كبخكر، أما الحرؼ المتعمقة بالنسيج فنجدىا عند نساء منطقة 
ة قرارة كىي المنطقة الشمالية مف كالية أدرار المحادية لكالية البيض ما يظير تأثر أىؿ منطق

قكرارة بمنطقة البيض المشيكرة بالنسيج نظرا لتكفر المادة األكلية أال كىي صكؼ األغناـ، حيث 
 كانت تتـ مقايضة الصكؼ كالسمف بالتمر بيف أىالي المنطقتيف.

 بجمع الناشطيف الرجاؿ لمعماؿ تقميدا النسكية الفئة إلىجمع الحصى  نشاط انتقاؿ كاف لقد       
  (69).الفقر دائرة مف كالخركج النفس، عمى لبلعتماد الحصى بجمع العمؿ فقررف الحصى،

 

 

 

                                                           
 .54، ص 2018، دار ميـ لمنشر، الجزائر 1، ط وادي الحناءجميمة طمباكم،  - 67))

 .71باية شياخ، ص  - ((68
 .51باية شياخ، ص  - (69)
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 : المرأة العاممة في التشريع الجزائري : ثانيا

نتيى ما يستيدفو أم تشريع مفي الحقكؽ ىك كالمرأة ؿ الرجبيف أضحى التماثؿ لقد         
 كطني يتعمؽ بالنساء عمكما كبتشغيميف خصكصا.

عية لممرأة بمعزؿ عف حقيقي أماـ كفالة الحقكؽ االقتصادية كاالجتماكىكذا طرح إشكاؿ        
، ثـ ترجـ ىذا اإلشكاؿ أيضا عمى مستكل التنظيـ القانكني لعمؿ المرأة، فعكلج مف ككنيا امرأة

منطمؽ ضماف الفرص المتكافئة لمجنسيف كمراعاة صفة األنكثة في أحكاـ تشغيؿ المرأة، حيث لـ 
يبل، كحفظ حقيا في األمكمة كأداء كظيفة اإلنجاب ثـ تحديد األثقاؿ التي تخرج عف منع تشغيميا ل

يسمح ليا بحمميا، كقد كاف مف نتيجة ذلؾ أف ألبست التشريعات الكطنية جميعيا بما في ذلؾ 
ؿ كسنحاكؿ أف نشير إلى ذلؾ مف خبلؿ التعرض إلى تشغيمعايير العمؿ الدكلية ىذه الخصائص 

 ككذا سمات التنظيـ القانكني لعمؿ المرأة . الكطنيةالمرأة في معايير العمؿ 

     : الجزائريةمواثيق الالمرأة العاممة في  -1

بعػد االسػتقبلؿ مباشػرة نعني بػالمكاثيؽ الكطنيػة مجمكعػة النصػكص التػي أصػدرتيا الدكلػة         
 مػاتمف اىتمابيدؼ كضع القكاعد األساسية لبرنامج العمؿ كالنشاط في الجزائر المستقمة كطبعا ك 

 دكر المرأة في مرحمة البناء،  ىاتو المكاثيؽ كالنصكص

 : 1962ميثاق 

 جػػػكاف 04 إلػػػى مػػػام 27 بػػػيف الممتػػػدة الفتػػػرة فػػػي بميبيػػػا طػػػرابمس بمدينػػػة المػػػؤتمر ىػػػذا انعقػػػد       
 بػػف رأسػػيـ كعمػػى المؤقتػػة الحككمػػة كأعضػػاء كالعسػػكرية السياسػػية الثػػكرة قيػػادات حضػػرتو 1962
كالػػذيف كػػانكا  بكمػػديف ىػػكارم العقيػػد رأسػػيـ كعمػػى الحػػرب ألركػػاف العامػػة كالقيػػادة خػػدة بػػف يكسػػؼ

باإلجمػاع عمػى الميثػاؽ الػكطني بمدينػة  الكطني لمثكرة الجزائرية، كتمت المصادقةيمثمكف المجمس 
طرابمس، كتضمف مػا يمػي " لقػد خمقػت مشػاركة المػرأة فػي كفػاح التحريػر الظػركؼ المبلئمػة لكسػر 

يـ الذم يحػيط بيػا كيقيػدىا كإلشػراكيا إشػراكا كػامبل فػي تسػيير الشػؤكف العامػة كتنميػة الكابكس القد
الببلد، ينبغي لمحزب أف يقضي عمى كؿ عكائػؽ تطػكر المػرأة يػدعـ عمػؿ المنظمػات النسػكية، كال 
سكؼ يككف عمؿ الحزب ناجحا في ىذا الميداف كال ننسى أف مجتمعنا اليزاؿ إلى يكمنػا ىػذا لديػة 
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بية بشػأف المػرأة، فكػؿ شػيء يسػاعد كبأنمػاط مختمفػة فػي نشػرة فكػرة نقػص المػرأة كعجزىػا عقمية سم
 (70).كببل مبالغة نجد ىذه الفكرة متفشية في أكساط النساء أنفسيف"

 : 1964ميثاق 

لػػػػى الشػػػػعبتانطمقػػػػت اشػػػػغالو ك  1964انعقػػػػد مػػػػؤتمر            حػػػػت شػػػػعار الثػػػػكرة مػػػػف الشػػػػعب كا 
مجمكعػػة مػػف  كالػػذم تمخضػػت منػػو ،بػػالجزائر العاصػػمة 1964ابريػػؿ  21 إلػػى 16المنعقػػد مػػف ك 

دؽ عمييا مف طرؼ المؤتمر األكؿ لحزب جبية التحرير الكطني بخصػكص المػرأة ك النصكص ص
جػاء فيػو مػا يمػي: " المسػاكاة بػيف الرجػؿ كالمػرأة يجػب أف ك  1964تضمنيا ميثػاؽ الجزائػر العاممة 

ي النشاط السياسي كاالجتماعي كفي بناء االشػتراكية بالنضػاؿ تككف قادرة عمى المشاركة الفعمية ف
في حقكؽ الحزب كالمنظمات القكمية كالنيكض بمسؤكليات فييا، كذلؾ يجب أف تككف قادرة عمػى 
كضػػع طاقتيػػا فػػي خدمػػة الػػببلد بالمشػػاركة فػػي النشػػاط االقتصػػادم بحيػػث تضػػمف ترقيتيػػا بكاسػػطة 

 (71)العمؿ".

 : 1976ميثاق 

 الػػػػرئيس إقترحيػػػػا النصػػػػكص مػػػػف مجمكعػػػػة ىػػػػك 1976لسػػػػنة  الجزائػػػػرم الػػػػكطني الميثػػػػاؽ       
 لممػػػػػكاطنيف كالسياسػػػػػية اليكميػػػػػة الحيػػػػػاة مػػػػػف مبلمػػػػػح عػػػػػدة لمعالجػػػػػة  بكمػػػػػديف، ىػػػػػكارم الجزائػػػػػرم
 .الجزائرم المجتمع لركائز تاريخية نظرة كتطكر الجزائرييف،

المصػػدر  كاعتبػػر 1976الميثػػاؽ الػػكطني لسػػنة  تأكػػدت حقػػكؽ المػػرأة السياسػػية بعػػد صػػدكر      
، حيػث كرد  1976يكنيػك  26األساسي لسياسة األمة كقكانيف الدكلة المصادؽ عميو بعد اسػتفتاء 

 (72)فيو:" إف المرأة احتاطي قيـ لقكة العمؿ في الببلد"

                                                           
، الصادر 07، العددمجمة العمكـ االجتماعية كاإلنسانية المرأة العاممة في مضمون االتفاقيات الدولية لمعمل،ي، فمصطفى عك   -(70)

 ، مجمة عممية محكمة سياسية ، جامعة باتنة، الجزائر.    2002بتاريخ ديسمبر 
 . 107مصطفى عكفي، ص  -(71)
، 1976جبية التحرير الكطني  الميثاق الوطني،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبية التحرير الكطني الجزائرم،   -(72)

  .144ص
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لػػػذا أكػػػد قػػػر أف مشػػػاركة المػػػرأة ىامشػػػية فػػػي البنػػػاء االشػػػتراكي تسػػػتعمؿ عنػػػد الضػػػركرة فقػػػد أ      
عمػػػى" أف النصػػػكص الشػػػرعية العائػػػدة إلػػػى حقػػػكؽ  1979المػػػؤتمر العػػػاـ لمنسػػػاء الجزائريػػػات سػػػنة 

    (73)المرأة العاممة الزالت ناقصة بفعؿ طابعيا العاـ كعدـ كجكد نصكص تطبيقية".

كبػػذلؾ نالػػت المػػرأة حقيػػا فػػي العمػػؿ نظريػػػا بغػػض النظػػر عػػف محدكديتػػو كغيابػػو عمػػى مسػػػرح    
 التطبيؽ.

 : عمل المرأة في الدستور الجزائري -2

مبػػدأ المسػػاكاة بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة فػػي جميػػع مجػػاالت الحيػػاة،  كػػؿ الدسػػاتير الجزائريػػة قػػرتأ       
 مختمػػؼ األحكػػاـ القانكنيػػة كالتنظيميػػة الصػػادرة فػػي الجزائػػر جػػاءتفانسػجاما مػػع المعػػايير الدكليػػة، 

 .1963مكرسة ليذا المبدأ كمشددة عميو ابتدءا مف دستكر سنة 

  1963دستور  

تنتيج سياسة اجتماعية لفائدة الجماىير  ةفي مقدمتو عمى أف الدكل 1963أشار دستكر         
كي يرتفع مستكل معيشة العماؿ، كالتعجيؿ بترقية المرأة قصد اشتراكيا في تدبيير الشؤكف العامة، 

 (74)كتطكير الببلد، كمحك األمية، كتنمية الثقافة القكمية، ...

شكاؿ، مع ضماف منو إلى "... مقاكمة استغبلؿ االنساف في جميع اال 10المادة كما أشار في 
حؽ العمؿ كمجانية التعميـ..."، كفي نفس المادة تـ االشارة إلى مقاكمة كؿ نكع مف التمييز 

 كخاصة التمييز العنصرم كالديني.

" مف الجنسيف نفس الحقكؽ كالكاجباتنصت عمى مايمي " لكؿ المكاطنيف  12المادة أما       
 كالنساء كمنيا حؽ العمؿ.كمف ىنا برزت المساكاة في الحقكؽ بيف الرجاؿ 

 

 

                                                           
المقررات االجتماعية لممؤتمر العام لمنساء الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبية التحرير الكطني الجزائرم،  -(73)

 .  50، ص1979الجزائر، جبية التحرير الكطني الجزائريات، 
(74)

 .1963، 64، الجرٌدة الرسمٌة رقم 10/06/1963، المؤرخ فً  1963دستور  - 
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 1976دستور 

 شخص كؿ عامبل يعتبر"...  منو عرؼ العامؿ كما يمي 08المادة في  1976دستكر إف       
 أثناء العماؿ مف غيره الخاصة لمصمحتو يستخدـ ال ك الػػفكرم أك الػيدكم عممو حاصؿ مف يعيش

 كىنا اشارة لعدـ استغبلؿ المستخدـ لمعماؿ مف الجنسييف. (75)"الميني نشاطو ممارسة

 نػػبذا التطػػفؿ ينبذ ك العمؿ، عمى المجتمع يرتكز ":التي نصت عمى مايمي 24 المادةأما       
 العمؿ". عممو حسب كلكؿ مقدرتو حسب كؿ مف"  القائؿ االشتراكي المبدأ يحكمو ك جػػذريػػا،
 تكظيؼ يتـ ،عيشو كسائؿ المكاطف بو يضمف الذم المصدر كىك الببلد، لتنمية أساسي شرط
 .كمؤىبلتو قدراتو عمى كبناء العامؿ، الختيار كطبقا كالمجتمع، اإلقتصاد  متطمبات حسب العمؿ

 كؿ ،كالمكاطنيف اإلنساف كحقكؽ األساسية الحريات تضمف:  39 المادةفي حيف جاء في      
 تتعمؽ مسبقة أحكاـ عمى قائـ تمييز كؿ يمغى. كالكاجبات الحقكؽ في متساككف المكاطنيف
 .الحرفة أك العرؽ أك بالجنس

 كاإلقتػصادية السياسية الحقكؽ كؿ الدستكر يضمف نصت عمى ما يمي " 42 المادة    
كىي المادة التي أظيرت صراحة ضماف حقكؽ المرأة  .الجزائرية لممرأة كالثقافية كاإلجتماعية

 كعمى رأسيا حقيا في العمؿ. " السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

 حؽ جاءت مبرزة لضماف حؽ العمؿ لكؿ مكاطف جزائرم كجاء نصو كما يمي " 59 المادة    
 كاجبا باعتبارىا اإلنتاجية كظيفتو العامؿ يمارس.الدستكر مف 24 لممادة طبقا مضمكف العمؿ
 .العمؿ بإلزامية مرىكف القكمي الدخؿ مف حصة أخذ في الحؽ.كشرفا

 كتحدد ،"األجر في التساكم يستمـز العمؿ في التساكم: "  القائؿ لممبدأ األجكر تخضعكما       
 .كلحجمو فعبل المنجز العمؿ لنكعية طبقا

 عمى ": 81 المادة التشييد االشتراكي جاء فيالكطنية ك ركة المرأة في التنمية أما مبدأ مشا     
 ."الكطنية التنمية ك اإلشتراكي التشييػػد في المشػػاركة كامػػػػؿ تشارؾ أف المرأة

                                                           
(75)

 ، 1976نكفمبر سنة  22المكافؽ  1396ذم القعدة عاـ  30المؤرخ في  79-76الصادر باألمر رقـ ، 1976، دستور 8المادة  – 
 .1976، 28، الجريدة الرسمية عدد 1979يكليك سنة  7المكافؽ  1399شعباف عاـ  12المؤرخ في  06-79كالمعدؿ بالقانكف رقـ 
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  1989دستور 

 بأم يتذرع أف يػمكف كال.  القانكف أماـ سكاسية الػمكاطنيف كؿ جاء ما يمي " 28 الـمادةفي      
 آخر، ظػػػػرؼ أك شػػرط أم أك الرأم، أك الػجنس، أك ، العرؽ أك الػمكلد، إلى سببو يعكد تػمييز

  (76).العنصرية كالتمييز ميما كاف نكعوفقد نبذة ىاتو المادة  "اجتػماعي أك شخصي

 الػمػػكاطنيف كؿ مساكاة ضمػػاف الػمؤسسػػػات تستيػػدؼ "30 الـمادة أما مبدأ المساكاة جاء في     
 كتػحكؿ اإلنساف، شخصية تفتػػح تعػػػكؽ التي العقبػػػات بإزالػػة كالكاجبػػات الػحقػػكؽ فػػػػي كالػمكاطنػػات

 ." كالثقافية كاالجتػماعية، كاالقتصػػاديػػػة، السياسيػػة، الػحياة في الفعمية الػجميع مشاركة دكف

نساء حيث عف حؽ المكاطنيف في العمؿ سكاء كانكا رجاال أك  1989كلـ يغفؿ دستكر      
 أثناء في القانكف يضمف "، العمؿ في الػحؽ الػمكاطنيف لكؿعمى ما يمي"  52 الـمادة نصت
 كيفيات القانكف كيػحدد مضمكف، الراحة في الػحؽ، كالنظافة كاألمف، الػحماية، في الػحؽ العمؿ

 . مػمارستو

 1996دستور 

ضماف الحؽ في العمؿ لكؿ  سابقوالتي جاءت في  52كتأكيدا لممادة  1996تضمف دستكر     
 أثناء في القانكف يضمف. العمؿ في الحؽّ  المكاطنيف لكؿّ  كما يمي" 55 المادةفجاءت  المكاطنيف 

 كيفيات القانكف كيحّدد مضمكف، الّراحة في الحؽّ . كالنظافة كاألمف، الحماية، في الحؽّ  العمؿ
 (77)."ممارستو

 الحؽ في العمؿ ما نصت عميو المكاد التالية : 2016  الجديد الدستكر تعديؿ تضمفكقد      

                                                           
فبراير  283المكافؽ ؿ  1409رجب  22المؤرخ في  18-89، الصادر بالمرسكـ الرئاسي رقـ 1989دستكر ، 28المادة  – (76)

 .76،1989عدد  ، الجريدة الرسمية1989
 10المؤرخ في  03-02، المعدؿ بالقانكف 76، الجريدة الرسمية رقـ 1996ديسمبر  8، المؤرخ في 1996، دستكر 55المادة  – (77)

مارس  6المؤرخ في  01-16( كالقانكف 63)ج.ر 2008نكفمبر  15المؤرخ في  19-08( كالقانكف 25)ج.ر 2002أبريؿ 
 (. 14)ج.ر 2016



 وانعمم انجزائريت انمرأة:                                                        انثاني انفصم
 

 

 

62 

" كػػؿ المػػكاطنيف سكاسػػية أمػػاـ القػػانكف، كال يمكػػف أف يتػػذرع بػػأم تمييزيعػػكد معدلــة 32المــادة  -1
 (78)سببو إلى...الجنس"

" تسػػتيدؼ المؤسسػػات ضػػػماف المسػػاكاة لكػػؿ المػػكاطنيف كالمكاطنػػات فػػػي معدلــة  34المــادة  -2
بإزالػػػة العقبػػػات التػػػي تعػػػكؽ تفػػػتح شخصػػػية االنسػػػاف ، كتحػػػكؿ دكف مشػػػاركة الحقػػػكؽ كالكاجبػػػات 

 ."الجميع الفعمية في الحياة السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالثقافية

 لكؿ المكاطنيف الحؽ في العمؿ.معدلة "  69المادة  -3

" تعمؿ الدكلة عمى ترقية  كىي مادة جديدة 36المادة نصت عميو مبدأ المناصفة فما أ    
تشجع الدكلة ترقية المرأة في مناصب كما التناصؼ بيف الرجاؿ كالنساء في سكؽ التشغيؿ " 

 المسؤكلية في الييئات كاالدارات العمكمية كعمى مستكل المؤسسات.

" لكؿ تأكيدا لما جاء في الدساتير السابقة كنصت عمى ما يمي  69المادة في حيف جاءت     
 نيف الحؽ في العمؿ" المكاط

 : عمل المرأة في الوظيفة العمومية -3

 سنة يكليك 15 المكافؽ1427 عاـ الثانية جمادل 19 في مؤّرخ 03-06 رقـ مرجاء األ       
.كفي بابو الثاني الخاص العمكمية  لمكظيفة العاـ األساسي القانكف يتضّمفالذم ، 2006

ال يجكز التمييز بيف منو ما يمي "  27المادة بالضمانات كحقكؽ المكظؼ ككاجباتو كفي 
المكظفيف بسبب آرائيـ أك جنسيـ أك أصميـ أك بسبب أم ظرؼ مف ظركفيـ الشخصية أك 

 االجتماعية.

يخضع  " منو ما يمي 74المادة في  تنظيـ المسار المينيالخاص بالرابع  أما في بابو      
 ." التكظيؼ إلى مبدأ المساكاة في االلتحاؽ الكظائؼ العمكمية

كلتكضػػيح مكانػػة المػػرأة فػػي قطػػاع الشػػغؿ نػػكرد بعػػض المعطيػػات اإلحصػػائية المقدمػػة لسػػنة      
 مف طرؼ المصالح المركزية لمكظيفة العمكمية كالتالي: 2014

                                                           
مارس  6المكافؽ ؿ  1437جمادل األكلى  26المؤرخ في  01-16الصادر بمكجب قانكف رقـ ،  2016دستكر  مف 37المادة  – (78)

 .2016، 14، المتضمف التعديؿ الدستكرم، الجريدة الرسمية رقـ 2016
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عػكف  720.330يقدر عدد المستخدميف مف اإلنػاث العػامبلت فػي قطػاع الكظيفػة العمكميػة      
% مػػػػػػف التعػػػػػػداد اإلجمػػػػػػالي لممػػػػػػكظفيف كاألعػػػػػػكاف العمػػػػػػكمييف البػػػػػػالغ عػػػػػػددىـ 35866أم بنسػػػػػػبة 

 كيتكزع عدد النساء كاألتي: 31/12/2014يـك  2.020.172

 عدد األعكاف اإلدارة المستخدمة

 297.394 التربية الكطنية

 138.581 الصحة العمكمية

 95.118 الداخمية كالجماعات المحمية

 62.258 التعميـ العالي

 19.853 التككيف كالتعميـ المينييف

 78.369 باقي القطاعات األخرل

 (https://www.ons.dz/spip.php?rubrique56)المديرية العامة لمكظيفة العمكميةالمصدر: 

  : األسرةفي قانون عمل المرأة  -4

كػاف قػانكف األسػرة محػؿ اجتيػاد لسػعة المسػتجدات عمػى السػاحة العمميػة كمػا تضػمنتو لقد         
مػف تحػكالت اقتصػػادية كاجتماعيػة خاصػة فػػي نظػر بعػػض المطالبػات بحقػكقيف كالمػػكاتي يػريف انػػو 

ف بإعطػاء األكلكيػة لممػرأة ليا األمة الجزائرية، فيف يطالب بعيد عف المقاصد الحضارية التي تتطمع
فيما يتعمؽ بالتكفؿ باالقتصاد المنزلي، كحماية شخصيتيا، كتحديد اإلجػراءات االجتماعيػة لصػالح 
المػػرأة العاممػػة، خاصػػة عطمػػة األمكمػػة، ككػػذا التػػذكير بحػػؽ المػػرأة فػػي العمػػؿ ضػػمف قػػانكف األسػػرة 

اإلنسػاف داخػؿ األسػرة مػع كممارسة ىذا الحؽ، باإلضافة إلى الحػرص عمػى تطػابؽ مبػادئ حقػكؽ 
 النصكص الدستكرية.  

يػا أف لـ يتحدث صػراحة عمػى عمػؿ المػرأة كلكػف كرد ذكػر أف ل انكف األسرة الجزائرمق إف        
نصػت كالتػي  2005المعدلة في قػانكف األسػرة  19المادة في نص  ،تشترط ذلؾ في عقد الزكاج 
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أو في عقد رسمي الحق كـل الشـروط التـي "لمزوجين أن يشترطا في عقد الزواج  عمى ما يمي :
يرونيا ضرورية، والسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، مالم تتنافى ىـذه الشـروط مـع 

يمكف لمزكجة أف تمػارس عمػبل باالتفػاؽ مػع زكجيػا  19المادة  فبمقتضى (79).أحكام ىذا القانون"
أثنػػػاء إبػػػراـ عقػػػد الػػػزكاج كال مػػػانع فػػػي ذلػػػؾ لتحسػػػيف الحالػػػة االقتصػػػادية لؤلسػػػرة كتيسػػػير حياتيمػػػا 

 .(80)الزكجية ما لـ يخالؼ ذلؾ نص قانكني شكبل كمضمكنا

 : الذمة المالية المستقمة - 

بغض النظر عف دكافع المرأة نحك العمؿ فإنو أصبح عامؿ أساسي في تغيير الحياة          
األسرية إذ أصبحت الزكجة في أسرنا المعاصرة بفضؿ عمميا تساىـ في تحقيؽ استقبلليا المادم 
إلى حد ما مما يدفعيا نحك المطالبة بالمشاركة في اتخاذ القرارات، كما يساىـ عمميا في تغيير 

المادة تنص ع األدكار، فمقد كفؿ ليا المشرع حقيا في االستقبلؿ المادم عف الزكج بما نظاـ تكزي
"لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقمة عن ذمة اآلخر،غير مف قانكف األسرة عمى أنو 37

أنو يجوز لمزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو عقد رسمي الحق، حول األموال المشتركة 
انيا خالل الحياة الزوجية، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد بينيما التي يكسب

 (81)منيما".

 كيستخمص مف ىذا النص التشريعي ما يمي:

أف الذمة المالية لمزكجيف مستقمة بحيث يتفرع عف ىذه االستقبللية حرية الزكجة في التصرؼ  -
في ماليا، ك بمعنى أدؽ فإف األمكاؿ التي تكتسبيا الزكجة قبؿ الزكاج أك بعده فميا كأصؿ عاـ 

ؼ أف تتصرؼ فييا كما تشاء كاليجكز لمزكج أف يتدخؿ في أمكرىا، الميـ إال إذاكاف ىذا التصر 
سيقكـ بزعزعة الكياف األسرم، ك كذلؾ يجكز ليا أف تساىـ بأمكاليا في اإلنفاؽ عمى بيت 

مف معدلة  2فقرة  37المادة الزكجية، غير أف الجديد الذم جاء بو المشرع ىك ما نصت عميو 

                                                           
ثباتو، القانكف رقـ ، 19المادة  –(79)  9المكافؽ  1404رمضاف  9المؤرخ في  11-84قانكف األسرة، ، القسـ الثالث في عقد الزكاج كا 

 .2007(، 15،)ج.ر 2005راير فب 27المؤرخ في  02-05المتضمف قانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ، عدلت باألمر  1984يكنيك 
 .17، ص 1990مطبكعات الجامعية، الجزائر، ، ديكاف ال2، طقانون األسرة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -(80)

، 15، الجريدة الرسمية رقـ 2005 فبراير 27المؤرخ في  02-05الجزائرم، ، عدلت باألمر رقـ قانكف األسرة ، 37المادة  -((81
2005. 
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لمزكجيف عند عقد الزكاج أك في عقد رسمي الحؽ مع تحديد النسب  قانكف األسرة ك التي سمحت
  كؿ لكؿ منيما. التي تؤ 

  : المرأة العاممة في قانون العمل -5

المساكاة في كؿ  فييا مبدأ أقر قانكف العمؿ في الكثير مف مكاده حقكؽ المرأة العاممة كرس       
 الحقكؽ سكاء داخؿ مقر العمؿ أك خارجو كحى بعد انتياء عبلقة العمؿ كجاءت كالتالي :

 : مبدأ المساواة داخل مقر العمل -أ

 :المساكاة في التشغيؿ

يستفيد العماؿ مف نفس الحقكؽ ك يخضعكف لػنفس الكاجبػات ميمػا  82/06قانون  8المادة  -1
 (82)كاف جنسيـ...

تعػػػد باطمػػػة كعديمػػػة األثػػػر كػػػؿ األحكػػػاـ المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي  90/11قـــانون  17المـــادة  -2
االتفاقيات أك االتفاقات الجماعية أك عقد العمػؿ التػي مػف شػأنيا أف تػؤدم إلػى تمييػز بػيف العمػاؿ 

 (83)كيفما كاف نكعو في مجاؿ الشغؿ ك األجرة أك ظركؼ العمؿ عمى أساس السف كالجنس...

 :المساكاة في األجر 

يجب عمى كؿ مستخدـ ضػماف المسػاكاة فػي األجػكر بػيف العمػاؿ  90/11ون قان 84المادة  -1
 لكؿ عمؿ مساكم القيمة بدكف أم تمييز.

 :  المساكاة في الترقية

 ....تبعا ألىمية العامؿ كاستحقاقوالترقية 90/11قانون  61المادة  -2

 

 
                                                           

 المتعمؽ بعبلقات العمؿ الفردية. 1982فبراير  27المكافؽ ؿ  1402جمادل األكلى  3المؤرخ في  82/06، القانكف  8المادة  - (82)
يتعمؽ بعبلقات العمؿ، الجريدة  1990أبريؿ  21المكافؽ ؿ  1410رمضاف  26المؤرخ في  90/11، القانكف 17المادة  - (83)

 .1990، 17الرسمية عدد 
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 : مبدأ المساواة خارج مقر العمل -ب

 : المساكاة في التككيف الميني

 (84)لكؿ عامؿ الحؽ في التككيف كالترقية المينية. 31/75األمر  113المادة  -1

 : المساكاة في التمثيؿ النقابي

يحؽ لكؿ عامؿ أك مستخدـ في تأسيس منظمة نقابية أك االنخػراط  90/14قانون  3المادة  -1
 (85)فييا بكؿ حرية.

 : مبدأ المساواة بعد انتياء عالقة العمل -ج

...غيػر أنػو يمكػف إحالػة المػرأة العاممػة عمػى التقاعػد بطمػب منيػا  16/15قانون  02المادة  -1
( سػنة عمػى 15( سػنة كاممػة، قضػاء مػدة خمسػة عشػر )55ابتداء مف سف الخامسة ك الخمسيف )

 (86)األقؿ في العمؿ.

                                                           
المتعمؽ بالشركط العامة  1975أبريؿ  29المكافؽ ؿ  1395ربيع الثاني عاـ  17المؤرخ في  31/75، األمر  113المادة  - (84)

 .1975، 17، الجريدة الرسمية عدد لمعمؿ في القطاع الخاص
، ات ممارسة الحؽ النقابيالمتعمؽ بكيفي 1990يكنيك  2المكافؽ ؿ  1410ذم القعدة  9، المؤرخ في 90/14، القانكف 3المادة  - (85)

 .1990، 23الجريدة الرسمية عدد 
 12-83المعدؿ كالمتمـ لمقانكف رقـ 2016ديسمبر  31المكافؽ  1438ربيع الثاني  1المؤرخ في  16/15، القانكف 2المادة  - (86)

 .2016، 78ك المتعمؽ بالتقاعد، الجريدة الرسمية رقـ  1983يكليك  2المكافؽ ؿ  1403رمضاف  21المؤرخ في 
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  مرامفعل امثا

 ماكهة املرأ ة ودورُا

 :متَِد

 :ماكهة املرأ ة ودورُا يف احلضارات املدمية : أ ول

 َة.امَوانه  ضارةاملرأ ة ودورُا يف احلماكهة  -1

 .َةامروماه  ضارةودورُا يف احلاملرأ ة ماكهة  -2

  كدميا . ماكهة املرأ ة ودورُا يف امِيد -3

 .ماكهة املرأ ة ودورُا يف امعني كدميا -4

  .ماكهة املرأ ة ودورُا غيد امبابوَني -5

 . ماكهة املرأ ة و دورُا يف امؼرص اجلاُيل و الإساليم : اثهَا

 ماكهة املرأ ة ودورُا يف امؼرص اجلاُيل . -1

 يف الإسال  . ماكهة املرأ ة ودورُا -2

  .ماكهة املرأ ة ودورُا يف امؼرص احلدًر : اثمثا

 .ماكهة املرأ ة ودورُا املرأ ة يف اىلكرتا -1

 .ماكهة املرأ ة ودورُا يف فروسا -2

 ماكهة املرأ ة و دورُا دومَا. -3

ة يف امؼرص احلدًر. -4  ماكهة املرأ ة اجلزائًر

ة حول ماكهة املرأ ة رابؼا  : الاجتاُات اميظًر

ة الاظالحِة . -1        اميظرايت امًسًو

ة امللاومة . -2        اميظرايت امًسًو

ة املمتردة . -5  اميظرايت امًسًو
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 :تمييد

إف مكانة المرأة عبر العصكر كالحضارات المختمفة كانت تعد مكانة متفاكتة بؿ كأحيانا        
متناقضة، فالنظرة إلى المرأة تأرجحت مف اعتبارىا كائنا منحطا أشبو باألشياء منو باألحياء إلى 

لعاممة عدىا شيطاف يكحي بالشركر كالخطيئة، إلى عدىا السيدة كالحاكمة في أقدار المجتمع، كا
التي عمييا أف تكافح كتشقى كتحمؿ كتضع كتربي كتقـك عمى أمكر المنزؿ كراحة الزكج، كالنظر 
إلييا كرمز كصكرة جميمة تستغؿ لئلغكاء كالدعاية مف قبؿ المؤسسات البلأخبلقية، مف خبلؿ 

تاريخ ذلؾ يمكف القكؿ إذا ما تـ النظر إلى دكر المرأة كالرجؿ في سمككييما المتكامميف في ال
القديـ تجعؿ المتتبع ليذه األدكار يستشؼ في ىذا العصر العديد مف المكاقؼ اتجاه المرأة 
كمكانتيا مستقاة مف ذلؾ التاريخ، كالتشابو الكبير فيما بيف ىذه النماذج تجعؿ المتتبع يتصكر 
األمر ككأنو يدكر في حمقة مفرغة، كلعؿ السبب األىـ في تراجع دكر المرأة السياسي 

القتصادم قديما بحسب رأم المؤرخيف كالباحثيف، ىك قياـ الرجؿ باصطياد أعداد كبيرة مف كا
دراؾ قيمة ىذه الماشية مف الناحية االقتصادية كأثر االستقرار كالزراعة في زيادة عدد  الماشية كا 
ة القطيع، مما دفعيـ إلى االعتناء بالزراعة بشكؿ أكب، نتيجة ىذا التطكر أدت إلى قياـ عممي

تصادـ بيف دكر المرأة كدكر الرجؿ في الزراعة، نتج عنو عبلقة تعاكف كىي األسرة كأصبحت 
المرأة كجيدىا كأطفاليا كأعماليا ممكا لمرجؿ رب العائمة، كىكذا تراجع دكر المرأة السياسي 
كاالقتصادم، بعد أف أخذت المجتمعات القديمة تعيش شكبل أكثر استقرارا كعندما أخذت ىذه 

تمعات تبحث عف مصادر المياه كاألرض الزراعية أك الرعكية أدل ذلؾ إلى تصادـ مع المج
الجكار، ألف التكسع في ذلؾ الزماف كاف تكسعا أفقيا كليس شاقكليا، كانت الغاية األساسية مف 
ىذا التكسع البحث عف مكارد جديدة فكانت نتيجتو الحركب، كبرزت تبعا لذلؾ أىمية الرجؿ في 

ما أصبحت المرأة تشكؿ عبئا ثقيبل عمى القبيمة، مما دفع القبيمة إلى التذمر عندما تمد الحرب، بين
نساؤىا إناثا ككثيرا ما كاف الرجؿ يبيع زكجتو مقابؿ شراء العبيد ألعماؿ الفبلحة، كبعدىا 
أصبحت الحركب مصدرا لمعبيد كالنساء كالجكارم، كفي كؿ المجتمعات كاف الزكاج مف المرأة 
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زيادة النسؿ كبالنتيجة اعتبار األبناء مصدر كسب اقتصادم، ككاف الرجاؿ ينتفعكف  سببا في
 (87)ؿ .برأس الماؿ، حيث ينجبف األكالد الذيف يقابمكف الربح في رأس الما  بالزكجات انتفاعيـ

كما أف تطكرت المجتمعات القديمة قميبل كعرفت االستقرار كحاالت التعاكف مع الجكار،         
ف الحرب، حتى عرفت ىذه المجتمعات ما يسمى الزكاج بالشراء، كأصبحت المرأة عكضا ع

عكضا مف أف يبيعيا الرجؿ يقكـ بشرائيا، كنكع مف التقدير كىك يشبو إلى حد ما المير في كقتنا 
 (88)الحالي.

  :مكانة المرأة ودورىا في الحضارات القديمة -أوال

  : ةاليوناني حضارةمكانة المرأة ودورىا في ال -1
عندما نتصفح تاريخ المرأة عند اإلغريؽ نممس بأنيا كانت محتقرة ميينة، مسمكبة الحرية         

كاإلرادة كحتى المكانة االجتماعية، ككانت كالمتاع تباع كتشترل في األسكاؽ، مسمكبة الحقكؽ، 
ف سكء الحاؿ مِ ك محركمة مف حِؽ الميراث كحِؽ التصرؼ في الماؿ، ككانت في غايِة االنحطاط 

 .حيث نظرية األخبلؽ كالحقكؽ القانكنية كالسمكؾ االجتماعي جميعا

فمقد مرت المرأة بمراحؿ مختمفة في العيد اليكناني القديـ، لكنيا كانت في أكثرىا مسمكبة        
الحرية كالمكانة ككانت الشرائع اليكنانية ال تكاد تحمييا مف أم خطر ييدد كرامتيا، بؿ كحتى 

كمف المعمكـ أف إنكار حؽ اإلنساف في تمؾ الفترة قد بمغ كلغاية مف القسكة في  حقيا في الحياة
نظاـ الرؽ الذم تركزت آفاتو عمى المرأة أكثر مف غيرىا، ففي إسبرطة كاف اآلباء يقتمكف سبع 
بنات مف كؿ عشر يكلدف ليـ، فالمرأة التي تفقد حقيا في الحياة كيؼ ليا أف تحصؿ عمى 

اء مف الناحية االقتصادية أك االجتماعية أك السياسية، ككاف الزكاج يتـ عند حقكقيا األخرل، سك 
قدماء اليكناف مف خبلؿ شراء الزكج لزكجتو مقابؿ عددا مف الثيراف أك ما يساكييا يسمميا 

ك كانت حفمة الزفاؼ حفمة اجتماعية تمتمئ دائما بالكثير مف الطعاـ كالشراب  الخاطب ألبييا،
كالذرية مف الذككر كاف ليا مكانتيا كتعطى الفرصة لمتعميـ كالتثقيؼ،  (89)الغناء،كالرقص كالمرح ك 

                                                           
 . 193، ص  2006دمشؽ ، سكريا ،  دكف طبعة ، ، مطابع اتحاد الكتاب العرب ، المرأة عبر التاريخ ،عبد المنعـ جبرم  - (87)
،  1994دمشؽ ، سكريا ،  دكف طبعة ، ، األىالي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الوضع االجتماعي لممرأة العربيةخضر زكرياء ،  - (88)

 . 36ص 
 . 26، ص  2009، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، دكف طبعة ، القاىرة ، مصر ،  المرأة عبر العصورسامية أبك النصر ،  - (89)
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أما اإلناث فقد كف يكضعف في العزلة كالحماية بعد الزكاج كيعشف في ركف مف أركاف بيت 
ذا ما فشمت إحداىف في إنجاب  الزكجية، ككانت كظيفتيف بالدرجة األكلى ىي إنجاب األطفاؿ، كا 

 (90)يا العكدة إلى بيت كالدىا.الذرية فإف نصيب

"نتزكج النساء لنرزؽ بأطفاؿ شرعييف، كلكي  يقكؿ الخطيب) ديمكستيف( في إحدل خطبو        
نكفر راعيا مخمصا لمبيت كنممؾ الخميبلت لخدمتنا كلمعناية بشؤكننا اليكمية كالعشيقات لمتعة 

المرأة إباف عصرىـ الذىبي كيبدكا في ىذه الجممة جمع ديمكستيف رأم اليكناف في .(91) الحب"
مما سبؽ أف الديف اليكناني لـ يكف ذا أثر كبير في األخبلؽ، فقد كاف في أصمو طائفة مف قكاعد 

لقد  (92)،فالسحر ال مف قكاعد األخبلؽ، بقي إلى حٍد كبير عمى ىذا النحك إلى آخر أياـ اليكنا
كاف القانكف يبيح لمناس االتصاؿ بالخميبلت، ككانت الزكجة ال تمكـ زكجيا عمى اتخاذ الخميبلت، 
ككانت الدكلة تعترؼ بالبغاء رسميا، كتفرض عميو ضريبة تؤدل لمدكلة، مما زاد مف ركاج ىذه 

رفيقات ككانت مينة الزنا درجات بعضيا أرقى مف بعض، الطبقة األكلى ىي طبقة ال (93)الرذيمة،
)اليتايرم( كىف مف بنات اليكناف المكاتي فررف مف العزلة التي كانت مفركضة عمييف، ثـ طبقة 
العازفات عمى الجيتارة كىؤالء يفترض عمييف الرقص كالغناء كالعزؼ مع الزنا، ثـ الطبقة األخيرة 

ر أجساميف )البرنام( كليف مساكف خاصة ككانت ىذه الطبقة تسمى العاريات ألنيف لـ تكف تست
 (94)إال ألبسة شفافة.

أما أرسطك فكاف يعمف جيارا أنو يشؾ في قدرة المرأة عمى التمتع بالفضائؿ كالخصاؿ         
الحميدة كالطير، كالعدالة كالشجاعة أك االعتداؿ، تعيش المرأة داخؿ المنزؿ في خدر الحريـ، أم 

انت تحظى بخالص التقدير في دار مكجكدة في طابؽ  مخصص ليا، ك في حضف عائمتيا، ك
فكاف دكرىا كاالحتراـ، كبسبب انحباسيا داخؿ جدراف دارىا لـ تكف تشارؾ في الحياة العامة 

، كلـ يكف مباح الزكاج بيف األخ كاألخت، كما أف األب أك الكصي في حاؿ غيابو، ىك ثانكم

                                                           
 .197عبد المنعـ جبرم ، ص  - ((90
يا، ، دار طبلس لمطباعة كالنشر، الجزء األكؿ، دمشؽ، سكر المرأة واألسرة في حضارات الشعوب وأنظمتياعبد اليادم عباس،  - (91)

 .350،  ص 1987
 .32، ص  مرجع سابقخضر زكرياء ،  - ((92

(93)
 . 27، ص سامية أبك النصر  - 

(94)
 . 28-27، ص  سامية أبك النصر - 
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 (95)المقابؿ أف يطمقيا،الذم يقرر بدؿ المرأة اختيار الزكج  الذم يجب أف تتزكجو كيمكف لمزكج ب
كأما مف الكجية القانكنية فقد حرميا القانكف اليكناني حقيا في اإلرث كسمبيا الحرية فأصبحت ال 
قيمة ليا في المجتمع مف الناحية االجتماعية كالشرعية، كال يجكز ليا أف تحصؿ عمى الطبلؽ بؿ 

 .تظؿ خادمة مطيعة لسيدىا كرب بيتيا

الفيمسكِؼ سقراط قكلو: "إف كجكد المرأة ىك أكبر منشأ كمصدر لؤلزمة كمما يذكر عف        
كاالنييار في العالـ، إف المرأة تشبو شجرة مسمكمة، حيث يككف ظاىرىا جميبل، كلكف عندما 

 (96).تأكؿ منيا العصافير تمكت حاال "

كلذلؾ يجب أف  ،كيقكؿ أرسطك: "إف الطبيعة لـ تزكِد المرأة بأِم استعداد عقمي يعتد بو      
ثبلث  تقتصر تربيتيا عمى شؤكف التدبير المنزلي كاألمكمة كالحضانة كما إلى ذلؾ، ثـ يقكؿ: "

ليس ليف التصرؼ في أنفسيف: العبد ليس لو إرادة، كالِطفؿ لو إرادة ناِقصة، كالمرأة ليا إرادة 
 (97) ". كىي عاِجزة

فاالت الدينية كىي تحمؿ سبلؿ القرابيف ككانت المرأة )حاممة القرابيف( تشارؾ في االحت      
، بينما كاف )المؤتمف عمى الحريـ( يراقب النائحات النادبات المكاتي يردف لآلليةالمكرسة 

  (98)المآتـ.

 اليكنانية المرأة منح بكجكب طالب الذم أفبلطكف المعمـ ىك آخر فيمسكؼ ىناؾ كلكف      
تاحة حريتيا كامؿ  حتى الرجؿ منيا يعب كما كالعمكـ الثقافة مف نيـكت لتغترؼ أماميا الفرصة كا 
 .الرجؿ يؤدييا التي الخدمات نفس لمكطف كتقدـ الكطني، كاجبيا أداء مف تتمكف

 العمـ كدكر المدارس تككف أف أكجب بؿ الحد، ىذا عند أفبلطكف نشاط يقؼ كلـ          
 نحك قميبل كلك كالفتيات الفتياف إحساس كيخبك بينيما، التفاىـ يتـ حتى الجنسيف بيف مشتركة
ذا. الطفكلة منذ البعض بعضيماب احتكاكيما نتيجة الجنسية القضايا  اليكنانية لممرأة أتيحت ما كا 

                                                           
، ترجمة كجيو البعيني ، دار عكيدات لمنشر ك الطباعة ،بدكف طبعة ، حقوق المرأة منذ البداية حتى أيامنانام بنسادكف،  - (95)

 . 58-56، ص  2012بيركت ، لبناف ، 
(96) 

القسم الثانً ، دار طٌبة للنشر  ، ) المرأة بٌن تكرٌم االسالم و إهانة الجاهلٌة ( عودة الحجابمحمد أحمد إسماعٌل المقدم ،  -

 . 47، ص  2006، الرٌاض ، السعودٌة ،  10والتوزٌع ، الطبعة السعودٌة 
، المممكة العربية السعكدية ،  عنيزة-، جامع إبراىيـ القاضي ، القصيـ (1) مكانة المرأة في اإلسالم عبد اهلل بف عمي الطريؼ ، - (97)

09/07/1438 . 
(98 )

 . 58، ص نام بنسادكف -
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 جذكة تمقائية بصكرة انطفأت ك كالتفاىـ التعارؼ طريؽ عف كاالكتراث االىتماـ خؼ الفرصة ىذه
 .الزكجية منزؿ كتأسيس الزكاج أثناء السيما الجنسيف بيف كالشقاؽ الخبلؼ

أما نظرية أفبلطكف حكؿ المرأة فقد قامت عمى مبدأ المساكاة بيف الجنسيف في الحقكؽ ك         
الكاجبات كجميع االلتزامات المدنية، كتقمد الكظائؼ العامة، معتمدا في ذلؾ عمى مقكلة أساسية 

ف كجد فإنو ال يككف جكىريا، أم ال يتناكؿ طبيعتيا  تتمثؿ في أنو ال فرؽ بيف المرأة كالرجؿ، كا 
في ذاتيا مف حيث الممكات كالمقكمات األساسية، لكنو اختبلؼ عرضي يرتبط بأداء الكظيفة 
الجنسية، ك لذلؾ كجب عمى الدكلة أف تسكم بينيما في الحقكؽ كالكاجبات كتقاليد الكظائؼ، 

ذا كاف كيجب أف يتمقى كؿ منيما العمـ كالفمسفة كاآلخر تماما، كيمكف أف يتقمد كؿ منيما الحكـ إ
ذا ما تم  (99)كفؤا لذلؾ. معاف إلى جذكر الحضارة اإلغريقية التي كانت مف أعرؽ فكا  تنا بتركم كا 

  .كأقدـ الحضارات في العالـ، يمكننا أف نتبيف أىمية المرأة كمركزىا في تمؾ الحضارة

  : ةالروماني حضارةمكانة المرأة و دورىا في ال -2
قركف،  10كانت الحضارة الركمانية ميدا آخر لمتشريع الغربي، كقد دامت مزدىرة حكالي       

ـ، كانت العائمة في أساس التنظيـ االجتماعي القائـ آنذاؾ،  476ؽ.ـ كحتى عاـ  500منذ عاـ 
 (100)كما كاف منزؿ األسرة يخضع لسمطة األب في األسرة .

اء التي حصمت عمى بعض حقكقيا في القانكف عيد الركماف ىك عصر المكاسب لحك      
الركماني رغـ خضكعيا لسمطة األب إذا كانت غير متزكجة، ككانت المرأة الرقيؽ خاضعة لسمطة 

رغـ أف الركماف شأنيـ شأف اإلغريؽ كانكا ذككرييف في تكجياتيـ إال أف مكانة المرأة ك  ،سيدىا
لدييـ كانت تختمؼ عف مكانتيا في اليكناف، كربما كاف ليا بعض التأثير عمى العديد مف المكاقؼ، 
كلـ يحدث أف عاشت نساء ركما في العزلة نصؼ الشرقية التي عاشتيا المرأة اليكنانية، لكف مع 

 . أخكىاأك زكجيا، أك ؾ كانت تحت سيطرة الذكر، سكاء كاف كالدىا، ذل

                                                           
، دار طبلس  المرأة و التحوالت االقتصادية واالجتماعية ) دراسة ميدانية لواقع المرأة العاممة في سوريا(ىيفاء الكبرة ،  - (99)

 . 30، ص  1987، دمشؽ ، سكريا ، 1لمدراسات ك الترجمة كالنشر ، ط 
 . 60-59نام بنسادكف، ص  - (100)
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ذا كانت حاجة الرجؿ إلى المرأة كىي أشد مف حاجتيا إليو تكسبيا مف الحقكؽ ما ال        كا 
تستطيع القكانيف أف تقؼ في كجيو، فميس لنا أف نحكـ عمى مكانة المرأة في ركما مف القيكد التي 

ذا  يفرضيا عمييا القانكف، فقد كاف يحـر عمييا أف تظير في دار المحكمة كلك كانت شاىدة، كا 
مات زكجيا لـ يكف ليا أف تطالب بأم حؽ ليا في مالو، ككاف لو إذا شاء أف يحرميا مف أف ترث 
شيئا مف ىذا الماؿ، ككانت في أدكار حياتيا تحت رقابة رجؿ، أبييا أك أخييا أك زكجيا أك ابنيا أك 

ستطيع اف تتزكج أك تتصرؼ في ماليا بغير رضاه، كلـ تكف المرأة كالزكجة في كصي عمييا، الت
ف كانت تجمس  الحياة اليكنانية تحجز في جناح الحريـ بؿ كانت تتناكؿ الطعاـ مع زكجيا، كا 
منتصبة كيجمس ىك متكئا، ككانت التقكـ إال بأقؿ قدر مف الخدمة المنزلية، نظرا لكجكد العبيد 

   (101)لخدمتيا.

كعند قدماء الركماف كاف انتقاؿ ممكية المرأة مف أبييا إلى زكجيا يتـ بطريؽ البيع بالقبض         
الثمف لقاء الحصكؿ عمى الزكجة، مثؿ أم سمعة تباع كتشترل، كبتدفؽ الثركات   كبيا يدفع الزكج

عمى  عمى ركما مف غنائـ اإلمبراطكرية درج المكسركف مف الركماف عمى إظيار عبلمات الثركة
زكجاتيـ، كذلؾ بتزيينيف بأغمى المبلبس كالمجكىرات، فأصبحت المرأة الركمانية تظير شخصيتيا 

، كقد كانت رالمستقمة، حتى أف بعض النساء حاكلف تعزيز مكانتيف كي يخرجف عف طكؽ الذك
ىناؾ إلى حٍد ما عبلقات متبادلة بيف الجنسيف، غير أف ما كاف منظكرا مف نتائج ىك تجاىؿ 

ذككر مف الكتاب لممرأة كىـ يعتقدكف بأف الحالة الكحيدة لمكجكد كالفكر ىي ذككرية كليست أنثكية، ال
إضافة إلى ذلؾ كاف  (102)كمف المفركض أف تككف مشاعر النساء أدنى مف مشاعر أزكاجيف.

كار عمؿ المرأة خارج نطاؽ العائمة محدكدا، ككما في اليكناف فقد استبعدت النساء عف القياـ بأم أد
تمثيمية عمى المسرح، ألنيا كانت حكرا عمى الذككر كحتى حيف كاف أحد األدكار يتطمب كجكد 
امرأة كاف يضطمع بو أحد الرجاؿ مف خبلؿ ارتداء لباس امرأة كيضع شعرا مستعارا كيقكـ بأداء 

كنية، الدكر ألنيـ يعتبركف المرأة التي تقكـ بيذه األدكار ذات سمكؾ سيء كينظركف إلييا نظرة د
كمف كانت تغامر بالقياـ بأم عمؿ عمى المسرح كانت تقكـ بذلؾ عمى حساب سمعتيا، كلقد كاف 
المجد الكحيد الذم تستطيع فيو النساء التعبير عف مشاعرىف ىك مف خبلؿ ككنيف متفرجات في 

                                                           
،  1، الجزء  3، ترجمة محمد بدراف ، المجمد  قصة الحضارة )  قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية (كؿ كابريؿ ديكرانت ،  - (101)

 . 121-120، ص  1988المنظمة العربية لمتربية ك الثقافة ، دار الجيؿ لمطبع كالنشر ك التكزيع ، دكف طبعة ، بيركت ، لبناف ، 
 . 54عبد اليادم عباس ، ص  - (102)
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 مسارح اليكاء الطمؽ، كربما ىنا فقط تمكنت النساء مف تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف المساكاة مع
الذككر، كقد كاف ازدياد الثراء كفساد األخبلؽ في المراحؿ األخيرة مف حياة الركماف مف أكبر 

 (103)العكامؿ التي أدت إلى االنحبلؿ الخمقي كانقطاع رابطة الزكاج.

لـ يكف ثمة امرأة مكسرة إال كطمقت مرة عمى األقؿ، إذ كاف أكبر العكامؿ التي أدت إلى          
انتشار الطبلؽ ىي أف الزكاج عند الطبقات العميا أصبح خاضعا لمماؿ كالسياسة، كانت حالة 
المرأة المادية كما لدييا مف أمبلؾ مف إحدل العكامؿ التي ليا تأثير مباشر عمى األكضاع 
السياسية في ركما، تمت تمؾ المرحمة فترة كانت أشد قسكة عمى النساء في ركما مف أم مرحمة 
أخرل، ففي الكقت الذم كاف القرآف الكريـ ينزؿ بتحريـ ما كانت تفعمو بعض القبائؿ في الجاىمية 

ذا الموءودة سِئمت* ِبأِي ذنبٍ مف كأد البنات ككاف المسممكف يرددكف قكؿ اهلل عز كجؿ   )واِ 
كاف الركماف إباف العصكر الكسطى يمعنكف في التفنف بتعذيب المرأة إلى المكت  (104)(.قِتمت

دكف جريمة اقترفتيا، فمف أشكاؿ التعذيب التي كانت تمارس عمى النساء صب القطراف عمى 
أجسادىف كمف ذلؾ ربط مجمكعات منيف في سارية تتقد تحتيا نار ىادئة لعدة أياـ، ككذلؾ 

ؽ كأشكاؿ عديدة مف أساليب التعذيب، السؤاؿ الغريب المدىش بالنسبة لممجتمع عمميات الحر 
الركماني أف النساء أياـ تطكر الحضارة كبذخيا كف يتصرفف بماليف مف حرية كسمطة كتسابؽ 
الرجاؿ إلى استرضائيف، كمف ثـ في أياـ االنحطاط كتدىكر األكضاع ازداد الحقد عمييف 

اب عف ىذا السؤاؿ الغريب مؤلؼ دائرة معارؼ القرف العشريف قائبل كأصبحف مقيدات الحرية، أج
" لما امتد ممؾ الركماف كنالكا قدر كبير مف العظمة كالتفكؽ عمى األمـ كلـ يبؽ ليـ في األرض 
منازع فتداخميـ حب الترؼ كالرفاىية كىذه األمكر ال تكتمؿ إال باختبلط الجنسيف معا فشرعكا في 

يـ كترقكا في ذلؾ شيئا فشيئا حتى أصبح النساء ىف المسيطرات عمى كشؼ الحجاب عف نسائ
األمكر السياسية كحصؿ في ىذا االختبلط مف الدنايا ك المقاذرة، فماتت ىمميـ كخارت عزائميـ 
كحدثت أثناء ذلؾ أحداث غيرت اتجاىات األفكار بالمرأة، فأخذ الحقد يزداد شيئا فشيئا كالتضييؽ 

ا كانت المرأة المسكينة ألعكبة بيد الرجؿ ليذه الدرجة، يحبسيا ماداـ متدينا، يشتد يكما فيكما، فإذ

                                                           
 . 43 42عبد المطيؼ ياسيف قصاب ، ص  - (103)
  . 8ك  7، اآلية  ة التكويرسور القرآف الكريـ ،  - (104)
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ثـ إذا دخمو حب الميك كالترؼ يخرجيا ليمعب بضعفيا ثـ إذا فتنيا كأتمؼ أدبيا بما يخترعو ليا 
 (105)مف أنكاع البذخ كالزينة يراىا حمبل ثقيبل عميو فيعيدىا إلى حبسيا بأشد مما كاف."

كفي ركما القديمة، كانت عمميات تصنيع المكاد الغذائية كالمبلبس كالغزؿ كالنسيج          
كحياكة السجاد حكرا عمى النساء المكاتي زاكلنيا في كرشات كمصانع خاصة، كذلؾ مارست 

في  ،المرأة التجارة كعممت جنبا إلى جنب مع الرجاؿ في المناجـ كخاصة مناجـ الذىب كالفضة
ك  20س، كانت القكانيف الباطمة تفرض الزكاج عمى المرأة التي يتركاح عمرىا بيف عيد أغسط

أكالد عمى أقؿ تعديؿ، كما  3سنة، كعمى المرأة أف تنجب  60ك 25سنة، كعمى الرجاؿ بيف  50
، فالمرأة عاشت تحت الكصاية حتى بمكغيا سف الزكاج، ألنيا تعتبر  يحظر الزكاج مف المحاـر

الغة، كعندما تبمغ سف الرشد، تبقى تحت كصاية زكجيا أك كالدىا، كلـ تكف أثناء ذلؾ غير ب
المرأة الركمانية قادرة عمى إبراـ عقد الزكاج قبؿ عيد اإلمبراطكرية، ك ال عمى كتابة كصيتيا، كال 

   (106)التعرؼ عمى بممتمكاتيا دكف حضكر الكصي عمييا.

ذا اكتسبت ماال أضيؼ إلى أمكاؿ األسرة، أما األىمية المالية فمـ يكف لمبنت حؽ ال        تممؾ كا 
كال يؤثر عمى ذلؾ بمكغيا كال زكاجيا، كفي العصكر المتأخرة في عصر قسطنطيف تقرر أف 
األمكاؿ التي تحكزىا البنت عف طريؽ ميراث أميا تتميز عف أمكاؿ أبييا، كلكف لو الحؽ في 

األسرة يحتفظ األب بثمث أمكاليا كممؾ  استعماليا كاستغبلليا، كعند تحرير البنت مف سمطة رب
كما كانت قكانيف األلكاح اإلثني عشر تعتبر األسباب الثبلثة اآلتية أسبابا  ،لو كيعطييا الثمثيف

لعدـ ممارسة األىمية كىي: السف، الحالة العقمية، الجنس أم األنكثة، ككاف الفقياء الركماف 
كبكؿ حاؿ، أدت القكانيف  بقكليـ: لطيش عقكليفالقدامى يعممكف فرض الحجر عمى النساء 

المكتكبة إلى إرساء تدابير قضائية أصبحت حقكؽ المرأة بمكجبيا محدكدة جدا، ك إذ يستمر ىذا 
، كفي األخير يمكف أف نشير أف كؿ الكضع بضعة قركف، فإنو يؤدم إلى بركز القانكف الكنسي

كزكجاتيـ، كالعبيد كالمكالي يؤلفكف األسرة الركمانية،  األفراد األب كاألـ كاألجداد كاألحفاد كاألبناء

                                                           
 . 48عبد المنعـ جبرم، ص  - (105)
 . 62-60نام بنسادكف  ، ص  - (106)
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كلـ تكف ىذه الكممة تعني عندىـ األسرة، كالكؿ يخضع ألكبر الذككر سنا، كىك ما يدؿ عمى 
  (107)بطريريكية األسرة في العيد الركماني .

  : قديما مكانة المرأة ودورىا في اليند -3

إف الحضارة اليندية كانت قائمة عمى النظـ األخبلقية )ذراما( كىي نظـ مرتبطة بنظاـ         
الطبقات االجتماعية في المجتمع كعمى كؿ طبقة االلتزاـ بقانكف األخبلؽ الخاص بيا، كاحتراـ 
البراىمة كتقديس البقر كاعتبار اإلجياض جريمة فادحة ال تغتفر، زكاج األطفاؿ إجبارم 

فمقد لـ يكف كضع المرأة في الشرائع اليندية بأفضؿ حاؿ مف الشرائع التي سبقتيا،  (108)ميع،لمج
كانت المرأة في الشريعة اليندية منحطة، فيي عبدة الرجؿ، كال يجكز ليا أف تكممو إال باحتراـ 

ا أنيـ زائد، كال أف تؤاكمو عمى مائدة، بؿ ال يجكز أف تتمفظ باسمو، كبمغ مف اإلفراط في امتياني
صاركا يحتقركف الرجؿ الذم يحادث زكجتو محادثة عائمية، كظمت المرأة اليندية مستسممة لتمؾ 
، العادة، كمطيعة لذلؾ التشريع حتى أنيا كانت تحترؽ بالنار مع زكجيا، الذم يحرؽ بعد مكتو

األصمييف لقد أخضع اآلريكف كادم السند كتقاسمكا األرض فيما بينيـ، فاستبعدكا السكاف 
الدارفيديكف كاستبدكا بيـ كأذلكىـ، لكف في العيد السابؽ لمجيء اآلرييف كانت التعاليـ تقتضي 
بأف يككف الرجؿ جديرا بأمو كأىمو، لما تغذل بو منيا مف رضاعة ككاف في ذلؾ العيد بإمكاف 
النساء التجكؿ بمؿء حريتيف، سكاء كف متزكجات أك عازبات، ككف يستطعف حضكر 

ماعات كالمشاركة في االحتفاالت مع الرجؿ جنبا إلى جنب، ككف يمتمكف األرض كاألمكاؿ، االجت
 (ثـ تغيرت األكضاع بعد قدكـ اآلرييف، كقد منعت الفيدات )كىي كتب المعرفة لدل الينكد

الزكجات مف المشاركة في القرابيف العامة الشائعة في اليند أك القياـ بيا بالتالي فإف حقكؽ 
امتيازاتيف قد انتيى أمرىا، كخصكصا عندما فرض الرجاؿ )رؤساء مختمؼ القبائؿ النساء ك 

كأصحاب السيادة المطمقة( قكانيف الزكاج الشائعة عند القبائؿ الرحؿ مثبل، إلزاـ الرجؿ بأف 
يغتصب زكجة المستقبؿ بالقكة، أك يحصؿ عمييا مقابؿ مبمغ مف الماؿ، فأصبحت المرأة تدخؿ 

كفرضكىا عمى السكاف  لتخضع إلى سيطرة أبكية صارمة جمبيا اآلريكف الغزاة إلى بيت الزكجية 
المحمييف، بعد ىذه المرحمة ظيرت طبقة البراىما كالتي كيفت القكانيف األخبلقية كالدينية بما 

                                                           
 . 121، ص   قصة الحضارة )  قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية ( جزءمرجع سابؽ، كؿ كابريؿ ديكرانت ،  - (107)
(108)

 . 16-15، ص  سامية أبك النصر - 
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يتناسب كمصالح سادتيـ كما يناسب تقاليدىـ، ككاف البراىما يستندكف في فتكاىـ إلى قانكف مانك، 
األسطكرم لئللو براىما، ككانت المرأة في قانكف مانك، ىي الشر بعينو كلـ تمنح إال كىك االبف 

حقا كاحدا كىك حؽ حماية الزكج ليا حماية حذرة ، ككما يقكؿ مانك: " إف الزكجة الكفية ينبغي 
أف تخدـ سيدىا كما لك كاف إليا كأال تأتي شيئا مف شأنو أف يؤلمو، ميما كانت حالتو، حتى كلك 

ت أخبلقو تخمكا مف كؿ الفضائؿ، أما الزكجة التي تعصي زكجيا فمآليا أف تتقمص ركحيا كان
 (109)جسد ابف آكل في خمقيا التالي."

ف فف القراءة عند الينكد كالقدماء ال يميؽ بالمرأة حتى ال يقكم سمطانيا عمى الرجؿ مف        كا 
في اليند لـ تكف تعرؼ   فشريعة مانكخبلؿ القراءة، ثـ أف القراءة تؤدم إلى نقص فتنة المرأة، 

لممرأة أم حؽ مستقؿ عف حؽ أبييا أك زكجيا أك ابنيا كفي حالة كفاة األب كالزكج فإذا انقطع 
ىؤالء جميعا كجب عمييا أف تنتمي إلى رجؿ مف أقارب زكجيا بالنسب كال يجكز أف تستقؿ 

المعيشة نكراف حقيا في الحياة بنفسيا بأم حاؿ مف األحكاؿ، كأشد مف نكراف حقيا في معامبلت 
المستقمة عف زكجيا، بؿ أف تحرؽ معو عمى مكقد كاحد عندما يمكت كقد دامت ىذه العادة 

   (110)القديمة حتى القرف السابع عشر.

إف المرأة يسعدىا أف تككف امرأة فقط كأف تمؼ نفسيا " يقكؿ طاغكر عمى لساف شترا:        
كتنيداتيا كخدماتيا كمبلحظاتيا فماذا يجدم عمييا جميؿ العمـ حكؿ قمكب الرجاؿ بابتسامتيا 

 (111)كجميؿ األعماؿ."

كليـ  ـ)أف البراىمة يحكلكف بيف زكجاتي" يركم المجسطي عف أياـ شاندرا جكيتا: ك         
، كبيف دراسة الفمسفة ألف النساء إف عرفف كيؼ ينظرف إلى المذة كاأللـ كالحياة (زكجات كثيرات

 (112)ظرة فمسفية سيصيبيف مس مف جنكف أك يأبيف بعد ذلؾ الخضكع ألزكاجيف."كالمكت ن

                                                           
، المنظمة العربية  3، الجزء  1، ترجمة زكي نجيب محفكظ ، المجمد  الحضارة ) اليند وجيرانيا (قصة كؿ كايريؿ ديكرانت ،  -(109)

 . 179، ص  1988بيركت ، لبناف ، لمتربية لمثقافة كالعمـك ، دار الجيؿ لمطبع كالنشر ك التكزيع ، دكف طبعة ، 
 1989، بيركت ، لبناف،  2ط  ،ار الحقيقة لمطباعة كالنشر ، ترجمة إلياس مرقص ، د المرأة في العالم العربيجكلييت منس،  - (110)

 . 46، ص 
 . 179ص  ،كؿ كايريؿ ديكرانت  - (111)
 . 179ص  ، قصة الحضارة ) اليند وجيرانيا (كؿ كايريؿ ديكرانت ،   – (112)
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ففي تشريع مانك بالنسؿ كحده يكمؿ الرجؿ أما المرأة فقد كرست أساسا لئلنجاب ككاف         
الزكاج في النظاـ اليندم إجبارم لمجميع، كالرجؿ األعزب طريد الطبقات ال مكانة لو كال تقدير 

قى الفتاة بدكف زكاج، فبلبد أف يتكلى الكالداف أمر زكاج الكليد قبؿ أف تستكلي كمف العار أف تب
عميو حمى الرغبة الجنسية، فتقذؼ بو إلى زكاج مصيره في نظر الينكد إلى خيبة الرجاء كاليأس 

   (113)المرير.

تربية البنات مثؿ رم حقكؿ اآلخريف مثؿ يردده سكاف ىاريانا في شماؿ اليند يعكس          
كاقعا سيئا لممرأة، فمنذ ظيكر أجيزة الكشؼ المبكر عف نكع الجنيف كالينكد يتداكلكف مأثكرات 

زكج شعبية أكثر قسكة مف الكأد نفسو، فيـ يعتبركف اإلناث في النياية سيتزكجف كيمتحقف بخدمة ال
 (114)كأىمو .

لقد أباح نظاـ الحضارة اليندية ثمانية أصناؼ مف الزكاج كميا ال تضمف أم احتراما، أك         
أم مكانة لممرأة كىي : الزكاج باالغتصاب، الزكاج بالحب، الزكاج بالشراء، الزكاج في الطفكلة 

 (115)نفس طبقة الرجؿ،بأمر الكالديف، كالزكاج بأكثر مف كاحدة عمى أف تتسيدىف مف كانت مف 
كأحكـ الزكاج زكاج يدبره الكالداف مراعيف فيو كؿ قكاعد الزكاج مف داخؿ أك خارج، فالشاب 
ينبغي أف يتزكج داخؿ طبقتو االجتماعية، لكنو يختار زكجتو مف خارج مجمكعتو العائمية، عمى 

أف تحب زكجيا أف األفضؿ في رأم مانك أف يقتصر الزكج عمى زكجة كاحدة ككاف عمى الزكجة 
في تفاف بصبر عمى المكاره، أما الزكج فمـ يكف ينتظر منو أف يبدم لزكجتو حبا شعريا، بؿ 

 (116)حماية أبكية.

كـ مف العاصمة اليندية كانت سيدة متقدمة  80في عيادة بركتاؾ الكاقعة عمى مسافة         
ات لمطبيب في السف تحتفؿ بميبلد أكؿ حفيد ذكر ليا بكميات كبيرة مف الحمكي

                                                           
، كتاب باحثات ، العدد الرابع ، بيركت ، لبناف ،  المرأة و الشأن العام في ضوء االستطالعات و األبحاثممحـ شاركؿ ،  - (113)

 . 10، ص  1999
 . 91عبد المطيؼ ياسيف قصاب ، ص  - (114)
((115

 . 17، ص سامية أبك النصر  - 
(116)

 . 177 ص ، قصة الحضارة ) اليند وجيرانيا ( زءج،  ، مرجع سابؽكؿ كايريؿ ديكرانت - 
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فجأة قاؿ أحدىـ ماذا لك كاف المكلكد أنثى فأجابت الجدة قبؿ أف تمضي ….... كالممرضات
  (117)سريعا لـ ال تقكؿ شيئا جيدا.

كانت األسرة اليندية مف الطراز األبكم الصميـ )بطريريكية( فالكالد ىك السيد الكامؿ عمى        
 (118)الزكجة كاألبناء كالعبيد ، ككانت المرأة مخمكقا جميبل يحب، لكنيا أحط منزلة مف الرجؿ.

 :مكانة المرأة ودورىا في الصين قديما -1
قديمة مقارنة بالحضارة البابمية كاألشكرية  تتميز حضارة الصيف عمكما بأنيا حضارة        

كاليكنانية، كأنيا قامت عمى أخبلؽ قكية نسبيا، كنظاـ اجتماعي ضـ أكبر عدد مف البشر، ظؿ 
بالنسبة لكضع المرأة في  (119)مستمرا كمستقرا زمنا طكيبل حتى قياـ الثكرة الصينية الشيكعية،

في الببلد المجاكرة، حيث كانت المرأة األـ الصيف القديمة كاف يختمؼ نكعا ما عف مثيبلتيا 
تحظى بنكع مف التقدير كاالحتراـ مف أبنائيا إال إف ىذا ال ينكر كجكد تشديد صاـر عمى خركج 
المرأة مف المنزؿ باإلضافة إلى الحرص عمى تربية األكالد بشكؿ كبير، لكف ال يخمكا األمر مف 

صكصا األب فكاف الذككر يحصمكف عمى التعميـ التمييز بيف الذككر كاإلناث مف قبؿ األىؿ كخ
كالتثقيؼ كالرعاية دكف أف تناؿ اإلناث مثؿ ذلؾ، كال تتعمـ الفتاة سكل بعض األعماؿ في المنزؿ، 
كالخياطة كالحياكة كغزؿ الصكؼ عمى يدم كالدتيا ككاف ىناؾ تشديد مف قبؿ الزكج عمى خركج 

في صمكاتيـ أف يرزقكا أبناء، ككاف مف أشد أسباب ككاف اآلباء يدعكف  المرأة مف البيت لكحدىا،
المذلة الدائمة لؤلميات أال يككف ليف أبناء ذككر ألف ىؤالء أقدر عمى العمؿ في الحقكؿ كالثبات 
في القتاؿ، ككانت البنات تعد عبئا عمى اآلباء ألنيـ يربكنيف ثـ يزكجيف كيمدف أبناء ألسر غير 

ذا كلد لؤلسرة  بنات أكثر مف حاجتيا كصعب إعالتيف يتركف في الحقكؿ أسرىـ األصمية، كا 
 (120)ليقضي عمييف البرد أك الحيكانات الضارية.

كانت الميمة األساسية لمزكجة إنجاب األطفاؿ كالزكجة التي ال تنجب تبقى في بيت        
لى، كقد الزكجية لكف يتزكج الرجؿ بأخرل لتنجب لو األكالد، مع بقاء المكانة األفضؿ لمزكجة األك 

                                                           
 . 141عبد المنعـ جبرم ، ص  - 117))
(118)

 . 177 ص ، قصة الحضارة ) اليند وجيرانيا (ج كؿ كايريؿ ديكرانت ،  - 
(119)

 . 19، ص  سامية أبك النصر  - 
(120)

، المنظمة العربية  1، الجزء  4، المجمد  محمد بدراف، ترجمة  ( صين الشرق األقصىقصة الحضارة ) الكؿ كايريؿ ديكرانت ،  - 
 . 266 ، ص 1988بيركت ، لبناف ، التكزيع ، دكف طبعة ، كالنشر ك عمـك ، دار الجيؿ لمطبع لمتربية لمثقافة كال
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تسعى بعض النساء العقيمات إلى خطبة الفتيات ألزكاجيف مف أجؿ األكالد، كممكف أف يتزكج 
الرجؿ أكثر مف امرأة كيمكف أف يككف لديو بعض الخميبلت يأكم إلييف متى شاء، كيقاؿ حتى أف 

ا، أما امرأة اإلمبراطكر نفسيا كانت ترسؿ بعض الرسؿ إلى البمداف كالمدف إلحضار النساء لزكجي
عمى يد ككنفكشيكس فقد أصبحت معاممة النساء أكثر قسكة مف  ،بعد انتشار الديانة الككنفكشية

ذم قبؿ كيحكى أف سكاف الريؼ في الصيف كانت لدييـ عادة تمارس كىي مف إحدل التعاليـ 
الككنفكشية حيث يقكـ األىؿ بكضع أحذية حديدية أك معدنية بأرجؿ الفتيات الصغار حتى يكبرف 
كيصبحف بالغات، لكف بأقداـ صغيرة جدا كبالتالي ال تستطيع الفتاة االبتعاد كثيرا عف المنزؿ بؿ 
تبقى كالدجاجة بجكار المنزؿ، ككف الفتاة شريرة بطبعيا حتى ال تسير في الطرؽ الكعرة أم 
المقصكد بذلؾ حتى تبقى محافظة عمى عفتيا كشرفيا ببقائيا بجكار المنزؿ، كقد استمرت ىذه 

 (121).1948 العادة كما يقاؿ حتى قياـ الثكرة الصينية عاـ

فالككنفكشيكسية رأت أف استقرار المجتمع كاستمراره يتـ مف خبلؿ نظاـ أسرم متماسؾ        
تمعب فيو المرأة دكرا ميما كرئيسا مف شأنو أف يساعد عمى قياـ نظاـ سياسي يكفؿ الحرية  

مجتمع، كما أنيا دعت إلى تزكيد أفراد األسرة كمنيـ المرأة، كالمساكاة كيحقؽ العدالة بيف أفراد ال
حددت دكر المرأة بالعمؿ عمى استمرار األسرة كاستقرارىا  كمابالعمكـ كالمعارؼ اإلنسانية 

 (122)فقط.

لقد كاف إعداد النساء إلشباع الشيكات المألكفة عند الرجاؿ كالكاسعة االنتشار مف النظـ       
المقررة في الصيف منذ زمف بعيد، كلـ يكف لمزكاج صمة بالحب، كلما كاف الغرض منو ىك ربط 
بيف زكجيف أصحاء بعضيما ببعض لكي تنشأ مف ارتباطيما أسرة كبيرة، ككانت ثمة قيكد تفرض 

ى الزكاج مف غير األقارب تحد مف ىذا االختيار، منيا مثبل أف الزكج يجب أف يككف مف أسرة عم
معركفة النسب مف زمف بعيد كىذا ينطبؽ كذلؾ عمى الزكجة، ككانت الزكجة تعيش بعد زكاجيا 

   (123)في بيت أبيو أك بالقرب منو حتى تخدـ زكجيا كأمو كالعبيد.

                                                           
(121)

 . 2003 ،جامعة حلب  ، محاضرات فً اقتصادٌات التعلٌم ،شعبان  إسماعٌل - 
(122)

 . 16ص  ،تماضر زهري حسون  - 
(123)

 . 268 ص ،صين الشرق األقصى ( قصة الحضارة ) الجزء ،  ف مرجع سابؽكؿ كايريؿ ديكرانت - 
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رأة في الحضارة الصينية ما لخصتو إحدل بنات الطبقة العميا كأصدؽ ما يمثؿ مكانة الم       
في رسالة ذائعة الصيت في األدب الصيني تقكؿ فييا :"نشغؿ نحف النساء آخر مكاف في الجنس 
البشرم، كنحف أضعؼ قسـ مف بني اإلنساف، كيجب أف يككف مف نصيبنا أحقر األعماؿ، كما 

يف كأصدقو : إذا كاف لممرأة زكج يرتضيو قمبيا كجب أعدؿ ما يقكؿ في حقنا كتاب قكانيف الجنس
ذا كاف لممرأة زكج ال يرتضيو قمبيا كجب أف تبقى معو أيضا طيمة  أف تبقى معو طيمة حياتيا كا 

  (124)حياتيا "

  :مكانة المرأة ودورىا عند البابميين -2
كنقمت عنيا نت الحضارة البابمية كغيرىا مف الحضارات التي تمت الحضارة المصرية اك       

ىتـ القانكف البابمي باألحكاؿ الشخصية، ألف األسرة ىي كثيرا مف التحضر في شتى المجاالت، ا
األصؿ لممجتمع كتنظيـ العبلقات الشخصية يحصؿ بالترابط الرصيف بيف أبناء المجتمع البابمي، 

إف  ر مف جاريةكاحدة، كلو أف يتخذ أكث شرعية فالقانكف البابمي ال يسمح لمزكج بأكثر مف زكجة
أراد، كيسمح لمجارية أف ترقى إلى مرتبة الزكجة الشرعية إذا حرر ليا الزكج عقد زكاج رسمي 

ذا ما أصاب الزكجة األكلى مرض مف حؽ الزكج أف يتخذ زكجة ثانية إذا كاف مرض  كأعمنو، كا 
كقد حرص ، ىجسيما، دكف أف يطمقيا، كعمى المرأة الثانية أف تحتـر مركز الزكجة األكل األكلى

القانكف البابمي بعدـ الحث عمى الزكاج مف امرأة ثانية لصعكبة إقامة العدؿ بينيما، فالزكاج 
الفردم ىك الشائع كتعدد الزكجات استثنائي، كما أف لممرأة حؽ اإلشراؼ كالمتابعة ألمكاليا قبؿ 

الية لمزكجة الرئيسية الزكاج كبعد الزكاج كحتى في أمكاؿ ميرىا، كىناؾ تشريعات تحدد األمكر الم
 (125)كالزكجات األخريات منيف الكاىنات.

يقكؿ ىيركدكت : " ينبغي لكؿ امرأة بابمية أف تجمس في ىيكؿ الزىرة مرة في حياتيا،         
كأف تضاجع رجبل غريبا، كمنيف كثيرات يترفعف عف االختبلط بسائر النساء لكبريائيف الناشئ 

ات مقفمة كيجمسف في الييكؿ كمف حكليف عدد كبير مف الحاشية مف ثرائيف كىؤالء يأتيف في عرب
  (126)كالخدـ."

                                                           
(124)

 . 273ص ، صين الشرق األقصى (قصة الحضارة ) الجزء ،  ، مرجع سابؽكؿ كايريؿ ديكرانت - 
، كمية العمكـ ، جامعة بغداد ،  مجمة التراث العممي العربي ، حقوق المرأة في حضارة وادي الرافدين ،ياسيف محمد حسيف  - (125)

 . 200، ص  2015العراؽ ،  ،، بغداد  02العدد 
(126)

 . 11، ص سامية أبك النصر  - 
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كانت منزلة المرأة عند البابمييف منزلة رفيعة كما كانت في مصر، حيث كاف مف حؽ         
النساء تعاطي األعماؿ التجارية لحسابيف الخاص كغيرىا مف األعماؿ، مستقبلت تماـ االستقبلؿ 
كيقمف في مقاـ الكتبة كلتحقيؽ ذلؾ كاف البد مف االستعداد البلـز في مكاف مخصص لتأىيميف 

ه األعماؿ، كقد انخرطت جماعة منيف في خدمة الدكاكيف كالمصالح األميرية، كما كانت ليذ
تنتظـ المرأة في سمؾ الكياف ككاف مف حقيا التمتع بالممكية الخاصة كحؽ الشيادة الكاممة 
ذا غاب زكجيا كلـ  كالرجؿ كحؽ التصرؼ فيما تممؾ مف أرض أك عقار أك حيكانات أك عبيد، كا 

دارة شؤكف البيت كاألمبلؾ، كليا مقابؿ ذلؾ  يكف لو كلد في سف الرشد تعكد إلييا رئاسة األسرة كا 
كقد منح حمك رابي لممرأة، حؽ الطبلؽ إذا رأت في تصرؼ زكجيا ما  (127).ثمث إيراد زكجيا

يجعميا تشؾ بو أك إذا أىمميا زكجيا، كعمى القاضي أف يتحقؽ مف دعكل المرأة كأف ينصفيا إذا 
ككاف لمزكج أف يرىنيا حتى تتمكف مف سداد دينو، عمى أف ال يتجاكز ىذا الرىف ثبت لو صدقيا 

مف المبلحظ أف كضع المرأة في ببلد  (128).ثبلث سنكات كما يستطيع بيعيا إذا ثبت لو خيانتيا
الرافديف كاف يدعك إلى الرضا كاالرتياح نسبيا كيعتبر متقدـ بشكؿ كبير إذا ما قيس بكضع 

     .رل المجاكرةمثيبلتيا في الصحا

 :مكانة المرأة ودورىا في العصر الجاىمي واإلسالمي -انيثا

 :مكانة المرأة ودورىا في العصر الجاىمي  -1
كانت الجزيرة العربية قبؿ اإلسبلـ مجتمعا لو كؿ مقكمات المجتمع مف نظـ كعادات         

فيو نكاة لو، ثـ تتسع ىذه كأعراؼ كمظاىر حضارية متعددة، ىذا المجتمع الجاىمي كانت األسرة 
النكاة كتسمى العشيرة ثـ القبيمة كىكذا، كاف لممرأة مكانة تناسب ما يسكد المجتمع العربي مف 

مر كضع المرأة في الجاىمية بمراحؿ متفاكتة كمتناقضة، حيث كانت بعض القبائؿ في  (129)قيـ،
الجاىمية تعد المرأة كالسائمة فيي تكرث كما تكرث السكائـ كيتصرؼ بيا الذم يرثيا كيفما يشاء، 
يتزكجيا أك يرغميا عمى البغاء كالفجكر، أما بالنسبة لمير المرأة فكاف ثمنا ليا يقبضو كلي أمرىا 
ككاف المير عددا مف اإلبؿ يسكقيا الخاطب إلى خيمة أىؿ مخطكبتو فيسمى السياؽ، ككاف عدد 

                                                           
 .61عمي عثماف ، ص  - (127)
 . 24فريد النقاش ، ص  - (128)
(129)

 . 41، ص سامية أبك النصر  - 
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ىذه اإلبؿ يقدر عمى مقدار مكانة المرأة في قكميا كحظيا مف الحسف كالجماؿ، كلـ يكف ىناؾ 
حد لتعدد الزكجات عند عرب الجاىمية، كما حدث مف أمكر شاذة في الجاىمية كاختبلط باألنساب 

البنات، ك قد تصدل ليا اإلسبلـ بقكة كعمـ كحكمة فمنع نكاح الزنا كنكاح المحاـر أما نكاح  ككأد
كيمكف مبلحظة ذلؾ مما كرد في  (130)الزنا. البغايا فمنعو اإلسبلـ مف جممة ما منع عادا إياه مف

انت تدفع كأف ىناؾ الكثير مف العكائؿ التي ك (131)( وال تكرِىوا فتياِتكم عمى الِبغاءسكرة النكر)
بجكارييا كبناتيا إلى البغاء طمبا لسعة العيش كسد الرمؽ، ككاف حب الرجؿ العربي لممرأة في 
الجاىمية ترجماف حاجتو الغريزية فقط،، أما بالنسبة لعادة كأد البنات لقد صكر القرآف الكريـ خبر 

ذا ويجعمون ِلمِو البناِت سبحانو ):  كالدة البنت في الجاىمية بقكلو تعالى وليم ما يشتيون* واِ 
بِشر أحدىم ِباألنثى ظل وجيو مسودا وىو كِظيم* يتوارى ِمن القوِم ِمن سوِء ما بِشر ِبِو 

 (132).أيمِسكو عمى ىوٍن أم يدسو ِفي التراِب أال ساء ما يحكمون(

لكف إذا تمت العكدة إلى استعراض عادة الكأد في الجاىمية فإنيا لـ تكف سارية إال في        
ض بطكف قبيمتي تميـ كأسد كليس عند كؿ القبائؿ العربية، كما أف ىذا الكبلـ لـ يكف ليسرم بع

عمى بنات السادة كزعماء القبائؿ كاألغنياء، بؿ كانت نساء ىذه الفئات تتمتع بحرية كبيرة سكاء 
كجيا في ما يتعمؽ بالزكاج كحتى الطبلؽ، فكانت المرأة منيف ال تتزكج إال برغبتيا كمتى سئمت ز 

تركتو مف خبلؿ تغيير اتجاه باب الخيمة التي تسكنيا فيعرؼ الرجؿ أنيا لـ تعد راغبة بو، يذكر 
باإلضافة إلى أف  (133).(التاريخ مثاال عمى ذلؾ ) أـ خارجة التي تزكجت أكثر مف أربعيف رجبل

أميـ  باىمة نسبة إلىالكثير منيف كانت ليف مكانة رفيعة في قكميف، فقد يكنى آبائيف بيف )
ك)خندؽ نسبة إلى أميـ خندؽ كاسميا ليمى بنت حمكاف مف ( باىمة بنت ضب بف سعد العشيرة
كالبعض مف سادة الجاىمية كانكا يكرمكف بمدح بناتيـ، لكف  (134)قضاعة كزكجة إلياس بف مضر(

 . كؿ ىذا ال يعفي مف القكؿ أف المرأة عاشت معانة كبيرة في الجاىمية

                                                           
 . 153، ص  2004، سكريا ،  منشكرات جامعة دمشؽ،  عمم السكان ،عبد الرحيـ بكداقجي ، محمد خالد الحريرم  - (130)
 . 33، اآلية  سورة النورالقرءاف الكريـ ،  - (131)
 . 59-58-57، اآلية  سورة النملالقرءاف الكريـ ،  - (132)
، جامعة دمشؽ ، سكريا ،   محاضرات في دبمكـ الدراسات العميا ) السكاف كالتنمية (مف التراكيب السكانية ،  أشكاؿ أخر - (133)

 7، ص  2006
 . 41، ص سامية أبك النصر  - (134)
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 عمى  أنكاع نذكر منيا :  كاف النكاح في الجاىمية

 نكاح الناس اليـك يخطب الرجؿ إلى الرجؿ كليتو أك ابنتو فيقصدىا ثـ ينكحيا زكاج اإلسبلـ. -

نكاح االستبضاع كىي أف يأذف الرجؿ لزكجو أف تمِكف مف نفسيا رجبل معينا مف الرؤساء  -
 .ليككف ليا منو كلد مثمو ،كالكبراء الممتازيف بالشجاعة كالكـر

عطاؤىا الحؽ في الكلد أف تمحقو بمف  - اشتراؾ الرىط مف الرجاؿ في الدخكؿ عمى امرأة كاحدة كا 
 .شاءت منيـ

 .السفاح بالِبغاء العمني، ككاف عند العرب خاصا باإلماء دكف الحرائر -

أم الصكاحب العشيقات، ككاف عرب الجاىمية يستتركف بو كيعدكف ما ظير ، اتخاذ األخداف -
 .سةمنو لؤما كخِ 

 نكاح البدؿ كالمبادلة، كىك أف ينزؿ رجبلف كؿ منيما عف امرأتو لآلخر.  -

نكاح الِشغار كىك أف يزِكج كؿ مف الرجميف اآلخر بنتو أك أختو أك غيرىف ممف تحت كاليتيما  -
 .بدكف صداؽ

أربعة منيا، فركل البخارم في  -رضي اهلل عنيا  -ذكرت السيدة عائشة أـ المؤمنيف        
( مف طريؽ يكنس بف يزيد عف ابف شياب 5127كتاب النكاح مف "صحيحو" حديث رقـ )

أف »الزىرم قاؿ: أخبرني عركة بف الزبير أف عائشة زكج النبي صمى اهلل عميو كسمـ أخبرتو 
 :كاف عمى أربعة أنحاء ةالنكاح في الجاىمي

 .ابنتو، فيصدقيا ثـ ينكحيايخطب الرجؿ ِإلى الرجؿ كليتو أك  ، فنكاح منيا نكاح الناس اليـك
كاف الرجؿ يقكؿ المرأتو ِإذا طيرت ِمف طمِثيا: أرسمي ِإلى فبلٍف فاستبضعي ِمنو،  ،كنكاح آخر

كيعتزليا زكجيا كال يمسيا أبدا، حتى يتبيف حمميا مف ذلؾ الرجؿ الذم تستبضع منو، فِإذا تبيف 
نما يفعؿ ذلؾ رغبة في ن ، فكاف ىذا النكاح نكاح دجابة الكلحمميا أصابيا زكجيا ِإذا أحب، كاِ 

يجتمع الرىط ما دكف العشرة، فيدخمكف عمى المرأة، كميـ يِصيبيا، فِإذا  كنكاح آخر ،االستبضاع
حممت ككضعت، كمر عمييا لياؿ بعد أف تضع حمميا، أرسمت ِإلييـ، فمـ يستطع رجؿ منيـ أف 
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ِمف أمِركـ كقد كلدت، فيك ابنؾ يا  يمتنع، حتى يجتمعكا ِعندىا، تقكؿ ليـ: قد عرفتـ الذم كاف
 .بو الرجؿ عفبلف، تسمي مف أحبت باسمو فيمحؽ بو كلدىا، ال يستطيع أف يمتن

يجتِمع الناس الكثير، فيدخمكف عمى المرأة، ال تمتِنع ممف جاءىا، كىف  نكاح الراِبعالك          
عمييف، فِإذا حممت  البغايا، كف ينصبف عمى أبكابيف رايات تككف عمما، فمف أرادىف دخؿ

ِإحداىف ككضعت حمميا جمعكا ليا، كدعكا ليـ القافة، ثـ ألحقكا كلدىا بالذم يركف، فالتاط بو، 
 ةكدعي ابنو، ال يمتِنع مف ذلؾ. فمما بعث محمد صمى اهلل عميو كسمـ بالحؽ، ىدـ نكاح الجاىمي

 (135)." كمو ِإال نكاح الناس اليكـ
  :اإلسالممكانة المرأة ودورىا في   -2

 ألعمارالتصكر اإلسبلمي لممرأة يرتبط ارتباطا مباشرا بتصكره لئلنساف، حامؿ األمانة         
األرض، كال يتأتى ذلؾ إال بالعمؿ، فالخطاب كاف مكجيا لئلنساف دكف تفريؽ بيف الرجاؿ 

التجارة كال كالنساء، كلـ يفرؽ اإلسبلـ بيف الرجؿ ك المرأة ال في األجر عمى العمؿ كال في ربح 
أتى الرسكؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو كسمـ لتصحيح األكضاع الخاطئة في  ،في إنتاج الزراعة

براز الكجو اإلنساني الصحيح ليذه العبلقات  الجاىمية كلتقكيـ السمككيات غير الصحيحة كا 
إنما مف المقمكبة كالمفاىيـ الخاطئة كلـ يكف نيجو معتمدا عمى الكصايا كالتعميمات فحسب، 

خبلؿ القدكة الحسنة سكاء فيما يتعمؽ بكيفية معاممة الزكجة بشكؿ خاص كالنساء بشكؿ عاـ، 
كلقد جاء اإلسبلـ ليجعؿ مكانة المرأة ال تقؿ عف مكانة الرجؿ، فيـ متساككف في الحقكؽ 
كالكاجبات، فالقرآف الكريـ يخاطب المؤمنيف كالمؤمنات في عشرات اآليات، كيؤكد أف الرجؿ 

)يا أييا الناس اتقوا ربكم الِذي خمقكم ِمن نفٍس واِحدٍة وخمق ِمنيا المرأة مف أصؿ كاحد ك 
زوجيا وبث ِمنيما ِرجاال كِثيرا وِنساء واتقوا اهلل الِذي تساءلون ِبِو واألرحام ِإن اهلل كان عميكم 

وىو مؤِمن  )ومن يعمل ِمن الصاِلحات ِمن ذكٍر أو أنثى، كيقكؿ تبارؾ كتعالى  (136) رِقيبا.(
)وأنو خمق الزوجيِن الذكر كقاؿ تعالى:  (137) فأولـِئك يدخمون الجنة وال يظممون نِقيرا.(

)وِمن آياِتِو أن خمق لكم ِمن أنفِسكم أزواجا ِلتسكنوا ِإلييا وجعل كقاؿ تعالى (138) ،واألنثى(

                                                           
(135)

بٌروت ،  -، دار ابن كثٌر، دمشق 1، ط صحٌح البخاري )كتاب النكاح(اإلمام أبً عبد هللا محمد بن اسماعٌل البخاري،  – 

 .1307، ص 2002
 . 01، اآلية  سورة النساءالقرءاف الكريـ ،  - (136)
 . 124، اآلية  سورة النساءالقرءاف الكريـ ،  - (137)
 . 45آلية ، ا سورة النجمالقرءاف الكريـ ،  - (138)
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رحمة كليست ، فيي صمة مكدة ك (139)ِلقوٍم يتفكرون.(  بينكم مودة ورحمة ِإن ِفي ذِلك آلياتٍ 
نسانية رائعة بنيت عمى أسس متينة مف المكدة كالرحمة كالسكف كالتقارب  نما أدبية كا  صمة مادية كا 

شدد اإلسبلـ عمى تكريـ  ( 140) )وِمن كِل شيٍء خمقنا زوجيِن لعمكم تذكرون.(كااللتزاـ كقاؿ تعالى
عمى السكاء كذكر أيضا  المرأة عمى أساس مف اإلنسانية المجردة الشاممة لكؿ مف الرجؿ كالمرأة

)ِإن كاحدة كما أف الثكاب كاحد يشمميما معيا: -عند الذكر كاألنثى –أف قيمة اإليماف كالعمؿ 
المسِمِمين والمسِمماِت والمؤِمِنين والمؤِمناِت والقاِنِتين والقاِنتاِت والصاِدِقين والصاِدقاِت 

تصِدِقين والمتصِدقاِت والصاِئِمين والصاِئماِت والصاِبِرين والصاِبراِت والخاِشِعين والخاِشعاِت والم
والحاِفظاِت والذاِكِرين اهلل كِثيرا والذاِكراِت أعد اهلل ليم مغِفرة وأجرا   والحاِفِظين فروجيم

 (141)عِظيما.(

ليس في القرآف خط فكرم يفضؿ الرجؿ عمى المرأة في المسؤكلية كفي نتائجيا، بؿ أف        
)يا أييا الناس ِإنا خمقناكم مسألة التفضيؿ تعكد إلى قاعدة شاممة ليما تتمخص في قكلو تعالى 

عِميم  اهلل ِمن ذكٍر وأنثى وجعمناكم شعوبا وقباِئل ِلتعارفوا ِإن أكرمكم ِعند اهلِل أتقاكم ِإن
فالمقياس في التفاضؿ تقكل اهلل كىك مقياس عاـ شامؿ لمنكع اإلنساني يشمؿ المرأة  ،(142)خِبير.(

كالرجؿ عمى حٍد سكاء كاختبلؼ الرجؿ عف المرأة ليس اختبلفا في القيمة اإلنسانية بؿ في 
ا، قاؿ تعالى اإليماف كالعمؿ، بالتالي فإف المرأة قد تفكؽ الرجؿ إذا ما أخمصت هلل تعالى في عممي

)فاستجاب ليم ربيم أِني ال أِضيع عمل عاِمٍل ِمنكم ِمن ذكٍر أو أنثى بعضكم ِمن بعٍض فالِذين 
ىاجروا أخِرجوا ِمن ِديارِِىم وأوذوا ِفي سِبيِمي وقاتموا وقِتموا ألكِفرن عنيم سِيئاِتِيم وألدِخمنيم 

كقاؿ تعالى ، (143)هلل ِعنده حسن الثواِب .(جناٍت تجِري ِمن تحِتيا األنيار ثوابا ِمن ِعنِد اهلِل وا
)من عِمل صاِلحا ِمن ذكٍر أو أنثى وىو مؤِمن فمنحِيينو حياة طِيبة ولنجِزينيم أجرىم ِبأحسِن ما 

) ِلمِو ممك السماواِت واألرِض يخمق ما يشاء ك يقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى:  (144)يعممون.(  كانوا

                                                           
 . 21، اآلية  سورة الرومالقرءاف الكريـ ،  - (139)
 . 49، اآلية  سورة الذارياتالقرءاف الكريـ ،  - (140)
 . 35، اآلية  سورة األحزابالقرءاف الكريـ ،  - (141)
 . 13، اآلية  سورة الحجراتالقرءاف الكريـ ،  - (142)
 . 195، اآلية  سورة آل عمرانالقرءاف الكريـ ،  - (143)
 . 97، اآلية  سورة النحلالقرءاف الكريـ ،  - (144)
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ناثا ويجعل من يشاء ييب ِلمن يشاء ِإناثا وييب ِلمن يشاء  الذكور* أو يزِوجيم ذكرانا واِ 
 (145)عِقيما ِإنو عِميم قِدير.(

يمكف المبلحظة أف في ىاتيف اآليتيف معاني كمعمكمات ىامة، حيث تشير اآلية األكلى         
إف مف يمف المرأة تبكيرىا باألنثى  " إلى تقديـ اإلناث عمى الذككر كفي ذلؾ قاؿ كائمة بف األسقع

 (146)."قبؿ الذكر

في الحقيقة لـ يخمؽ اهلل الزكجيف إال لمتكاتؼ كالتعاضد كاأللفة كالتعاكف في أداء المياـ         
)والميِل اإلنسانية الجميمة، التي ال يقؿ دكر المرأة فييا عف دكر الرجؿ كفي ىذا يقكؿ اهلل تعالى: 

ِإذا تجمى* وما خمق الذكر واألنثى*ِإن سعيكم لشتى* فأما من أعطى  والنيارِ   ِإذا يغشى*
واتقى*وصدق ِبالحسنى*فسنيِسره ِلميسرى* وأما من بِخل واستغنى* وكذب ِبالحسنى*فسنيِسره 

 (147)ِلمعسرى*وما يغِني عنو مالو ِإذا تردى.(

ليؤدم كؿ منيما ميمة  إف اهلل تعالى كما خمؽ الميؿ كالنيار مختمفيف في النكر كالظممة        
يتكقؼ عمييا بقاء الككف كصبلحو، فإف األمكر ال تستقر مع نيار دائـ، كال مع ليؿ مستمر ففي 
النيار الدائـ لف يركف الناس لمراحة، كفي الميؿ الدائـ لف يستقيـ ميزاف العمؿ كاإلنتاج كلف يستقر 

سككف، ليذا كاف اختبلؼ الميؿ ميزاف الصحة، كقد يتكقؼ الدـ في العركؽ مف جراء النكـ كال
كالنيار لمتكامؿ كالتعاضد كليس لمتنافر كالتضاد، ككاف خمؽ الذكر كاألنثى عمى ىذا المنكاؿ، 
لذلؾ ذكرت بعده بعد أف تقدمو الحديث عف الميؿ كالنيار ليكضح حقيقتو كيبيف غايتو كأف 

ذا كاف األفضمية ليست لمذكر ألنو ذكر كال لؤلنثى ألنيا أنثى كلكف لمتق كل كالعمؿ الصالح، كا 
نيا أقؿ مف الرجؿ في أصؿ الخمقة، فإف القرآف الكريـ  البعض قد كجدكا في المرأة جنسا دكنيا كا 
قد سفو ىذا الفكر كبيف عكجو كضحالتو كانحرافو عف الطريؽ السكم . كما يكصي رسكؿ اهلل 

)إنما قكؿ صمى اهلل عميو كسمـمذكرا الرجؿ بحقكؽ الزكجة كأىمية رعايتيا ي صمى اهلل عميو كسمـ

                                                           
 . 50-49، اآلية  سورة الشورىالقرءاف الكريـ ،  - (145)
 . 97عبد المطيؼ ياسيف قصاب ، ص - (146)
 . 11إلى  01، اآلية  سورة الميلالقرءاف الكريـ ،  - (147)
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قاؿ الرسكؿ صمى اهلل ، (148)النساء شقائق الرجال ما أكرمين إال كريم وما أىانين إال لئيم(
 (149) )أكمل المؤمنين إيمانا وأقربيم مني مجالس، ألطفيم بأىمو(.عميو كسمـ : 

مف يخطبيا بالقبكؿ  فيأعطى اإلسبلـ المرأة، ثيبا أك بكرا، الحرية الكاممة في إبداء رأييا        
أك الرفض كليس لكلييا أك أبييا الحؽ في إجبارىا عمى زكاج مف ال تريده، كذلؾ كفؽ قكؿ 

 (150).)ال تنكح األيم حتى تستأمر، وال تنكح البكر حتى تستأذن(الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

المساىمة في الحركب بالعكدة إلى التاريخ يمكف المبلحظة أف المرأة العربية لـ تتكاف عف       
كالخدمات االجتماعية أياـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كالخمفاء الراشديف كمف بعدىـ، كمف أىـ 
سعاؼ الجرحى كالمصابيف في الحركب،  الخدمات االجتماعية التي برزت فييا المرأة، التمريض كا 

اء كما يحتاج إليو حيث كف يسرف إلى المعارؾ جنبا إلى جنب مع الرجاؿ، حامبلت أكاني الم
ركفيدة األسممية، أمينة بنت ):الجرحى مف المفائؼ كالجبائر كغير ذلؾ كمنيف عمى سبيؿ الذكرل

قيس الغفارية، أـ سميـ، أـ سناف األسممية، أـ عطية األنصارية( ككانت بعضيف يغشينا الحرب 
حمؿ البطكلة، كانت إلفاضة الرحمة كبذؿ المعكنة فإف كجدف حاجة إلى القتاؿ يحاذينا الرجاؿ 

يشاركف بشكؿ عاـ في الحياة االجتماعية، كعندما  النساء في زمف النبي صمى اهلل عميو كسمـ
دخؿ مكة المكرمة فاتحا تمقى بيعة النساء كربما كانت ىذه البيعة آخر مشاركة سياسية رسمية 

ا ركل غيرىف لمنساء، كبعد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  ركت نساؤه عنو بعض األحاديث كم
امرأة، كما كانت  1700أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  كبمغ عدد المكاتي ركيف الحديث 

الصحابية سمراء بنت سييؿ تتكلى أمكر السكؽ ككانت تتجكؿ في أسكاؽ المدينة ، كفي يدىا 
ف الخطاب سكط لتأديب المخالفيف كمثميا الشفاء بنت عبد اهلل التي كانت مقربة إلى سيدنا عمر ب

رضي اهلل عنو كمف جممة مستشاريو ككاف يكمفيا اإلشراؼ عمى األسكاؽ أك يعيد إلييا ببعض 
 (151)شؤكنيا .

                                                           
 سنف أبي داككد . - (148)
 ركاه الترميذم ك الحاكـ عمى شرط الشيخيف . - (149)
 صحيح البخارم . - (150)
 مطبكعات الجياز العربي لمحك األمية ك تعميـ الكبار، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ػ  المرأة والتنميةفكزية العطية ،  - (151)

 . 22، ص  1988، بغداد ، العراؽ ، 
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تمؾ نماذج قميمة مف الصفكة النسائية األخبلقية اإليمانية البلتي شاركف في الحرب كفي        
بعدىـ، ككف مثاال  بناء المجتمع أياـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كالخمفاء الراشديف كمف

لمتضحية كالعطاء كالفداء كالعمؿ السكم، سكاء في رعاية أزكاجيف أك في تربية أطفاليف أك 
مساىمتيف في الحركب كالخدمات االجتماعية المتنكعة، إذا ىناؾ تكامؿ ال تماثؿ، كال تفاكت بيف 

ية كفي المسؤكلية، الجنسيف، لقد ساكل القرآف الكريـ بيف الرجؿ كالمرأة في القيمة اإلنسان
)والمؤِمنون والمؤِمنات بعضيم أوِلياء يتحدث القرآف عف المسؤكلية عند الرجؿ كالمرأة : حيث 

الزكاة ويِطيعون اهلل  بعٍض يأمرون ِبالمعروِف وينيون عِن المنكِر ويِقيمون الصالة ويؤتون
 (152)ورسولو أولـِئك سيرحميم اهلل ِإن اهلل عِزيز حِكيم .(

اآلية السابقة عمى أف المؤمنيف كالمؤمنات يتعاكنكف في كؿ القضايا كحتى في األمكر تدؿ       
التي ميز فييا الرجؿ عف المرأة لـ يكف تميز القيمة بؿ تمييز الدكر مف خبلؿ تنكيع األدكار، كاف 

 أف ىذا مكقؼ الرسالة اإلسبلمية اإلليية كىداياىا النيرة في مكانة المرأة كمساكاتيا بالرجؿ، إال
التطكرات القبمية  كتـ تجاىؿ تعاليـ اليدم السماكم كطغت  تمؾ المكانة قد تشكىت بالتدريج

الذككرية كالعصبية تدريجيا حتى كصمت إلى مرحمة مف التمييز كالتشكيو أضرت بالمجتمع العربي 
 (153)بالكامؿ نتيجة ىذا التمييز.

قاؿ تعالى : إنساف يعيش إنسانيتو إلى جانب الرجؿ ليتكامبل مع بعضيما البعض  فالمرأة      
)يا أييا الناس اتقوا ربكم الِذي خمقكم ِمن نفٍس واِحدٍة وخمق ِمنيا زوجيا وبث ِمنيما ِرجاال 

 (154)كِثيرا وِنساء واتقوا اهلل الِذي تساءلون ِبِو واألرحام ِإن اهلل كان عميكم رِقيبا.(

المشكمة ليست في اإلسبلـ كلكف بالتراكمات التاريخية التي أفقدت المرأة ثقتيا بنفسيا، ف       
فعندما كانكا يقكلكف إف المرأة ضعيفة العقؿ كانت تشعر بأنيا كذلؾ كتسكف إلى ذلؾ، فاإلسبلـ لـ 
يرجح الرجاؿ عمى النساء كما كـر المرأة ككنيا نصؼ المجتمع كحقؽ ليا التكامؿ مع الرجؿ، 

 (155)كفؿ ليا حؽ اإلرث ففي أكثر مف ثبلثيف حالة تتساكل الحظكظ أك يزيد نصيب المرأة .ك 

                                                           
 . 71، اآلية  سورة التوبةالقرءاف الكريـ ،  - (152)
 . 14، ص  1997، مكتبة الجيؿ الجديد ، صنعاء ،  1، ج  أحكام األسرة في الشريعة اإلسالميةعمي أحمد القميصي ،  - (153)
 . 01، اآلية  سورة النساءالقرءاف الكريـ ،  - (154)
 . 15عمي أحمد القميصي ، ص  - (155)
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ِلمِرجاِل نصِيب ِمما )معمنا رسكخ حؽ المرأة في الميراث كالرجؿ تماما، يقكؿ اهلل عز كجؿ        
أو كثر نِصيبا ترك الواِلداِن واألقربون وِلمِنساء نِصيب ِمما ترك الواِلداِن واألقربون ِمما قل ِمنو 

كما كفؿ ليا حؽ التممؾ كالتصرؼ في أمكاليا، الشراء، اليبة، الكصية، الشيادة،  (156)مفروضا.(
الككالة، كأجاز ليا دخكؿ معترؾ الحياة، كىناؾ تكازف بيف الحقكؽ كالكاجبات، فعمى المرأة 

ف الحقكؽ التي أعطاىا ليا اإلسبلـ لـ تبمغو م ثيبلتيا في الدكؿ كاجبات مثؿ ما ليا مف حقكؽ، كا 
أما فيما يخص المشاركة السياسية أك العمؿ العاـ فبل  ،المتطكرة التي تدعي الحضارة كالمدنية

يكجد نص شرعي يحكؿ دكف تمؾ المشاركة أك يقيدىا كلـ تغبف الشريعة اإلسبلمية حؽ المرأة في 
نضبط سمككيا بالمبادئ العمؿ أك امتيانيا لمينة تبدع فييا سكاء كانت بنتا أـ متزكجة شرط أف ي

األخبلقية، كىناؾ بعض النصكص كاألحاديث التي ال تعني أحكاما عامة يتذرع بيا البعض 
لمصادرة مشاركة المرأة مع الرجؿ أك التقميؿ مف شأنيا كتقميص مجاالتيا، كالتي جعمت أعداء 

المرأة كترسيخ  اإلسبلـ كالحاقديف عميو يتخذكف ذلؾ الكىـ ذريعة في تشكيو صكرة اإلسبلـ لدل
مبدأ عدـ التكامؿ بيف الرجؿ كالمرأة في اإلسبلـ، في الحقيقة أعطى اإلسبلـ المرأة حقكقيا منذ ما 

عاـ أكثر مما تممؾ النساء اآلف في أرقى البمداف األكركبية التي تدعي 1400ينكؼ عف 
في العصر الحالي،  الغربكيمكف تأكيد بالعكدة إلى مكانة المرأة في  (157)الديمقراطية كالمدنية.

كثير مف "  :حيث يقكؿ الدكتكر شارؿ ؿ. فيدز مدير المعيد األمريكي لمدراسات اإلسبلمي
الرجاؿ في أكركبا كافقكا عمى قدرة المرأة عمى القياـ بكظيفة الرجؿ إال أنيـ رفضكا قبكؿ افتراض 

المساكاة في  تقاضييـ نفس األجر ك لنفس العمؿ ىذا االعتقاد بالمساكاة في القدرة كعدـ
 (158)."التعكيض

تمؾ ىي نظرة اإلسبلـ لقضية عمؿ المرأة ك مكانتيا، كالشرع اإلسبلمي جاء ليرسي قاعدة        
 . الخاصةك صمبة لكرامة المرأة ، كلحقيا في المشاركة العريضة في شؤكف الحياة العامة  

 

 
                                                           

 . 07، اآلية  سورة النساءالقرءاف الكريـ ،  - (156)
 . 85، ص عبد المنعـ جبرم  - (157)
 . 112عبد المطيؼ ياسيف قصاب ، ص  - (158)
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 :   المرأة ودورىا في العصر الحديث مكانة ثالثا:

قطعت المرأة في النصؼ الثاني مف القرف العشريف خطكات كاسعة نحك تحقيؽ كلقد       
المساكاة االجتماعية كالسياسية مع الرجؿ، كحققت الكثير مف المكاسب في مجاالت العمؿ 

كلـ تدع  ،كشغمت العديد مف النساء مناصب دبمكماسية مرمكقة ،كالنشاط السياسي كاالقتصادم
الرجؿ إال كدخمت فيو كشاركتو معو، حتى أنيا زاحمتو إلى غزك المرأة مجاال كاحدا يدخمو 

 . الفضاء

 :في إنكمتراودورىا المرأة  مكانة  -1
 المرأة كظمت المكاطنيف، مف معدكدات غير ـ1850 السنة حتى النساء بقيت إنجمترا في        

 أكسفكرد جامعة تسكِ  كلـ. بالتممؾ ليا حؽ فبل شخصية، حقكؽ ليا كليس ـ 1882 ةػػسن حتى
 جكيمية 26 في صدر بقرار إال(  الطمبة كاتحاد األندية في)  الحقكؽ في كالطبلب الطالبات بيف

 .ـ 1964
سنكات القرف التاسع عشر في إنكمترا بأنيا مرحمة كبت كتزمت، حيث كانت أمكر  تأثبتك        

كثيرة غير مستحبة، فعمى سبيؿ المثاؿ كاف ارتياد المسرح كالرقص مدعاة لبلنحراؼ، ككاف مف 
باب التحدث عف الحمؿ كالكالدة كما شابو ذلؾ يتـ بالمغة الفرنسية، بينما يعد التعبير عف ذلؾ 

نكعا مف الخشكنة كعدـ المباقة، ككاف مف المتكقع مف النساء أف يكف ناعمات يخجمف باإلنكميزية 
 (159). مف أقؿ إثارة

كقد عبر) جيرمي تيمكر( عف مكقؼ المرأة غير المتزكجة تعبيرا دقيقا حينما كتب يقكؿ        
بكجكب تفانييا في البحث عف االحتشاـ، مع كؿ ىذا فإف القمة التي رفعت إلييا المرأة لـ تكف 
ليا عبلقة بحقيقة كاقعيا، إذ تكمف الحقيقة البشعة خمؼ كؿ الكممات المعسكلة فالنساء أماـ 
القانكف كف في الحقيقة جزء مف ممتمكات الزكج أم عبارة عف أمكاؿ منقكلة تتمتع بشيء مف 
الحقكؽ، كانت الفتاة قبؿ زكاجيا تحت سيطرة كالدىا أك كلي أمرىا كبعد زكاجيا تصبح تحت 
سمطة الزكج، كلـ تكف تتمتع بأم سمطة أك بشخصية شرعية، فمـ يكف ليا الحؽ في أف ترفع 

محاكـ ككاف الرجؿ ىك المسؤكؿ شرعا عف ديكنيا، بالمقابؿ كانت تؤكؿ إليو أم قضية أماـ ال

                                                           
 . 70عبد المطيؼ ياسيف قصاب ، ص  - (159)
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ذا ما كسبت شيئا مف الماؿ بعد زكاجيا فإف مف حقو المطالبة بو كليس  ممكية تستحقيا الزكجة كا 
ف أية  ىناؾ لمزكجة ميرب مف ذلؾ، كلـ يكف ليا الحؽ في كتابة كصيتيا دكف إذف زكجيا كا 

رضة لئللغاء مف قبؿ زكجيا بعد كفاتيا، كلـ يكف مف مسكغ قانكني يجبر كصية تكتبيا كانت ع
الزكج عمى أف يخص زكجتو في كصيتو، ففي حاؿ كفاتو ال تستطيع إدعاء حضانة أطفاليا 
فاألطفاؿ لو أثناء حياتو كبعد كفاتو فإنيـ ينسبكف إلى أقرب ذكر مف عائمة الزكج، كلـ يكف 

يؽ عف زكجيا في حاؿ ثبكت عدـ كفائو أما الزكج فيك عمى باستطاعة الزكجة أف تطمب التفر 
جبارىا عمى القياـ بكؿ كاجباتيا   كلـ (160)النقيض مف ذلؾ. يفقد الزكج حقو في سجف زكجتو كا 

  (161).1981الزكجية إال بحمكؿ عاـ 

 : مكانة المرأة ودورىا في فرنسا -2

ـ ليبحث شأف المرأة، كما إذا كانت تعد إنسانا أك ال  1586عقد في فرنسا اجتماع سنة       
كفي عاـ ، كبعد النقاش قرر المجتمعكف أف المرأة إنساف كلكنيا مخمكقة لخدمة الرج ،تعد إنسانا

 حصػكلياأصدرت الجريدة الرسمية الفرنسية قرارا يمنع المرأة مف تكقيع عقد مالي، كمػف  1938
لنا( إف الطبيعة ىي التي جعمت مف نسػائنا إمػاء ): نابميونكىكذا ترجمت مقكلة  ،عمى اإلرث

إلى أف جاء قرار المنظمة  (،بمزاؾ، ك بردكف)استكحيت آراء فبلسفة فرنسا العظماء أمثاؿ:  كمنيػا
ىك ما منحيا بحؽ المرأة، ك  يدعك إلى القضاء عمى كؿ تمييز 1967 الدكلية لؤلمـ المتحدة عاـ
 (162).قرنا إياه اإلسبلـ قبؿ اثني عشر

لـ تكف أكضاع المرأة في فرنسا أفضؿ مف كضع مثيبلتيا في انكمترا، األمر في حقيقة          
ففي الكقت الذم كاف اإلسبلـ كتعاليمو السمحة تقرر بداىة اشتراؾ المرأة كالرجؿ في صفة 
اإلنسانية، كانت فرنسا منيمكة في رعاية مؤتمر عقد في القرف السادس الميبلدم، لمكصكؿ إلى 

 (163)ف صنؼ اإلنساف أـ مف صنؼ آخر؟ معرفة حقيقة المرأة، ىؿ ىي م

                                                           
 . 48جكلييت منس ، ص  - (160)
 . 174عبد المنعـ جبرم ، ص  - (161)
كرقمة  جامعة قاصدم مرباح ، ، 31، العدد  مجمة العمكـ اإلنسانية ك االجتماعية،  مكانة المرأة في الحضاراتنكاؿ بكرحمة ،  - (162)

 . 100، ص  2013، الجزائر ، ديسمبر 
 . 77ص  ،عبد المطيؼ ياسيف قصاب  - (163)
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تشارؾ المرأة العقبلنية مشاركة فعالة في الحياة االجتماعية كاألدبية، كذلؾ  17كفي القرف        
شكمت جمعية ) أكتيؿ دكرامبكيية ( حمقة أدبية كانت  1630كفقا لتقاليد راسخة آنذاؾ، كفي عاـ 

أما النساء المشاركات فييا فكف يطمقف عمى  ترتادىا شخصيات ىامة، إضافة إلى نساء متميزات،
أنفسيف ) المتحذلقات ( كانت غايتيف تنقية المغة، بيد أنيف سقطف سريعا في المبالغة كالتصنع ، 

، عندئذ أخذت المرأة تيتـ بالحياة السائدة في ذلؾ 1659فتصدل ليف مكليير بعنؼ سنة 
  (164).1789حداث الثكرية التي قامت عاـ العصر، كالشؾ في أف دكر المرأة كاف فعاال أثناء األ

كاستمر الحاؿ ىكذا حتى القرف التاسع عشر، حيث أخذت قضية المرأة تنحك منحى          
جديدا كغدا دكرىا كمكانتيا كخركجيا لمعمؿ محكرا لمعديد مف الدراسات كاألبحاث، فقد استعرض 

ا مباشرا، كربط تبدؿ كتغير كاقع المرأة انجمز العكامؿ األساسية التي أثرت في كضع المرأة تأثير 
يتطكر كيتغير أطر العائمة كتطكرىا عبر التاريخ نتيجة لمتغيرات كالتحكالت االقتصادية 

" إف الشعكب التي تؤدم نساؤىا أعماال  انجمزىنا يقكؿ  ،كاالجتماعية كحتى السياسية لممجتمعات
ف الحالة االجتماعية أشؽ مما نتصكر، تكف لممرأة احتراما أعمؽ مما يكنو ا ألكركبيكف لنسائيـ، كا 

لممرأة في عيد المدينة، كىي المرأة المحاطة باالحتراـ الزائؼ، كالمبعدة عف كؿ عمؿ حقيقي 
ألحط كثيرا عف حالة المرأة التي كانت تؤدم أشؽ األعماؿ في عصرم الكحشية كالبربرية، كالتي 

  ( 165)كضعيا . بحكـ طبيعة كاف قكميا ينظركف إلييا عمى أنيا سيدة حقيقية 

كعمى إثر إعبلف حقكؽ اإلنساف، ردت ) مارم أكبرم ( التي طالبت بتحرير المرأة، بإعبلف       
 بارتقاءحقكؽ المرأة فتصرح بأنو " إذا كاف لممرأة الحؽ باعتبلء منصة اإلعداـ ، فميا الحؽ أيضا 

خشبة المنبر "، كالجدير بالذكر أف المرأة نشطت في االىتماـ بالحركات اإليديكلكجية التي 
سمح لمنساء باالنخراط في الجيكش التي تخكض معاركيا  1793أطمقتيا كالنكادم، ك في سنة 

عمى الجبية، ككما حدث لمعديد مف المنطمقات كاألفكار التي أفرزتيا الثكرة، سرعاف ما تبلشى 
" إنو ال يمكف قبكؿ البنات في  ) تاليران (االندفاعات التي راحت تنادم بالمساكاة، يقكؿ عنؼ 

                                                           
 . 76نام بنسادكف  ، ص  - 164))
 . 23تماضر زىرم حسكف ، ص  - (165)
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المدارس االبتدائية إال إذا بمغف سف الثامنة" كىكذا يعكد المجتمع النابميكني إلى الكضع السابؽ 
    (166)الذم كرسو القانكف المدني.

 وأخرجالذم سبلـ كفي الحضارة الغربية يقكؿ محمد جميؿ بييـ في كتابو المرأة في اإل       
إف التمدف الحديث احتفظ طكيبل بنسبة تسمط الرجؿ عمى أمكاؿ الزكجة ككسبيا، " ـ1921عاـ 

كيمنعيا مف التصرؼ بو إال بإذنو فالمشرع في فرنسا قضى بأف الرجؿ ليس لو أف يتكلى عمى 
ارات المرأة الخاصة، كليس أمبلؾ الزكجيف المشتركة فحسب بؿ لو أيضا حؽ الكالية عمى عق

لمزكجة حتى في أثناء غياب زكجيا أف تبيع شيئا مف األمبلؾ المشتركة بؿ كال أف تتصرؼ في 
أمبلكيا الخاصة مف غير رضاه، كزيادة عمى ذلؾ فميس لمزكجة أف تقبؿ ىدية أيضا بغير إذنو، 

بل عف أمكاليا المنقكلة في حيف أف لو الحؽ أف ييب ما يشاء مف الرياش المشتركة في بيتيا، فض
طكرت فرنسا بعد ذلؾ ىذا القانكف كنالت المرأة الفرنسية حقيا في التممؾ  ،(167)"الخاصة

ككانت المرأة في القرف السادس عشر ممنكعة مف  ـ1938كالتصرفات المدنية ألكؿ مرة عاـ 
ء مف تكلي ( قرارا يقضي بمنع النسا28/6/1593الحقكؽ المدنية كقد أصدر برلماف باريس في )

 (168)أية كظيفة في الدكلة.

فمقد حصر دكر المرأة ك مسؤكليتيا في ىاتو الفترة، في تدبير شؤكف المنزؿ كرعاية الزكج         
كاألطفاؿ كيممس ذلؾ لدل أكجست ككنت الذم صنؼ في اليكتكبيا، الخطة الكضعية لئلصبلح 

ة كالتخصص الكظيفي، مستثنيا مف الزراعي، الفئات االجتماعية كفؽ مقياس تدريجي مف األىمي
 (169)ذلؾ النساء المكاتي تقع عمييف مسؤكليات التبعات المنزلية فقط .

أما ىربرت سبنسر فقد أعمف بأف المرأة إذا فيمت كؿ ما يحتكيو العالـ المنزلي لقصرت       
 (170)حياتيا عميو ك لما رضيت عنو بديبل .

                                                           
(166)

 . 79-76ص  نام بنسادكف ، ص - 

،  1921،  بيركت ، لبناف ،  1، دار الفكر لمطباعة كالنشر ، ط المرأة في اإلسالم و الحضارات الغربيةمحمد جميؿ بييـ ،  - (167)
 . 53ص 

 55محمد جميؿ بييـ ، ص  - (168)
، دار النشر بالمركز العربي لمدراسات  تأثير عمل المرأة عمى تماسك األسرة في المجتمع العربيتماضر زىرم حسكف ،  - (169)

 .21ق ، ص 1414األمنية ك التدريب ، الرياض ، السعكدية ، 
 . 22تماضر زىرم حسكف ، ص  - (170)
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كما ربط دكر كايـ بيف األسرة مف حيث طبيعتيا  كأشكاليا كتغير كظائفيا، كبيف تغير       
مكانة المرأة كتطكرىا، كىك يرل بأف األسرة ىي مممكة المرأة كلكي تستمر البد أف تككف مركز 
التربية األخبلقية كاألماف العاطفي، كىذا دكر المرأة، كأما الرجؿ فبلبد أف ينغمس في عممو مف 

 (171)ؿ تككيف جماعات كظيفية أك مينية بدال مف االىتماـ الكاجبات المنزلية.خبل

كعمى العمكـ فقد اختمؼ كضع المرأة ك دكرىا مف مجتمع آلخر، كقد أدل بكؿ تأكيد          
خركجيا لميداف العمؿ إلى تحقيؽ بعض المكاسب في مختمؼ بمداف العالـ، خاصة في 

 .يتسنى لمرجاؿ االنضماـ إلى الجيشت بقكة العمؿ النسائية كي المجتمعات الغربية التي استعان

 : مكانة المرأة ودورىا دوليا -3

عمى كجو الخصكص تيتـ بقضايا المرأة، فأعمنت  1972بدأت المحافؿ الدكلية منذ عاـ        
-1976سنة دكلية لممرأة، كما أعمنت الفترة مف ) 1975الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ 

( عقدا دكليا لممرأة، ثـ اعتمدت االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد 1985
االستراتيجيات المرتقبة لمنيكض  1985كاعتمد مؤتمر نيركبي الدكلي عاـ  1979ة في عاـ المرأ

 1989اليكنسكك في مؤتمرىا العاـ سنة   ( كأكدت منظمة2000-1986بالمرأة خبلؿ الفترة )
( عمى ضركرة تحسيف أكضاع المرأة كتخفيض 1995 -1990كفي خطتيا المتكسطة لؤلعكاـ )

 (172)النساء. نسبة األمية خاصة بيف

مجددا  ـ 1993أكد المؤتمر العالمي المعني بحقكؽ اإلنساف الذم عقد في فيتناـ عاـ        
عمى ضركرة تحقيؽ المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في كافة الحقكؽ كضركرة مكافحة التمييز القائـ 

االجتماعية ، كما أكد مؤتمر القمة العالمي لمتنمية في كافة المجاالت عمى أساس نكع الجنس
أف تمكف المرأة مف تحقيؽ كامؿ إمكاناتيا يعتبر عنصرا  1995المنعقد في ككبنياجف حتى عاـ 

ىذا كقد  (173).حاسما في إستراتيجية تسعى إلى حؿ المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية
لتقييـ مدل التقدـ الذم أحرزتو  1995كاف المؤتمر الدكلي الرابع الذم عقد في بكيف أيمكؿ عاـ 

                                                           
 . 22تماضر زىرم حسكف ، ص  - (171)
 . 06ف ص  1996برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،  - (172)
 . 25ص  ،فكزية العطية  - (173)
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كلتعبئة كافة الجيكد في سبيؿ النيكض بيا كتعزيز  1985المرأة في البمداف المختمفة منذ عاـ 
مثمكف ( مشارؾ ي17.000دكرىا حيث كاف ىذا المؤتمر مف أكبر المؤتمرات الدكلية، حضره )

( دكلة كمنظمات دكلية كىيئات غير حككمية كأجيزة إعبلـ مختمفة، إلى جانب مشاركة 189)
شخص في المنتدل العالمي لمييئات األىمية لممرأة الذم انعقد في المكاف   (30.000)أكثر مف 

 ذاتو كفي الفترة ذاتيا، كقد أشار اإلعبلف العالمي الصادر عنو إلى مختمؼ أشكاؿ التمييز ضد
الفتيات كالنساء كحدد أىدافا أساسية عمى المجتمع الدكلي أف يبمغيا في ىذا الصدد لضماف رفع 
مستكل المرأة كتعزيز المكاسب التي حققتيا، فأكد مجددا عمى ضركرة حماية حقكؽ المرأة 
زالة كافة أشكاؿ التميز ضدىا كالعمؿ عمى مكافحة  باعتبارىا جزء ال يتجزأ مف حقكؽ اإلنساف، كا 
زالة كافة العقبات التي تحكؿ دكف مشاركتيا الكاممة في الحياة العامة كفي مكاقع اتخاذ  فقرىا كا 
القرار عمى كافة المستكيات، كمكافحة كؿ أشكاؿ العنؼ الممارس ضدىا، كرفع مستكل الخدمات 
ى  التعميمية كالصحية المقدمة ليا كتمكينيا مف الحصكؿ عمى االستقبلؿ االقتصادم كالكصكؿ إل

 (174)المصادر االقتصادية كالمساىمة في عمميات اإلنتاج.

زالة العقبات          بذلت كؿ الجيكد الدكلية لمفت النظر إلى ضركرة تحسيف أكضاع النساء، كا 
التي تعترضيف كتمنع تقدميف، كلمتأكيد عمى ضركرة منحيف فرصا متكافئة مع الرجاؿ في 

ك االجتماعية كالسياسية كالثقافية، كضماف إدماجيف  مختمؼ المجاالت التعميمية ك االقتصادية
فساح المجاؿ أماميف لممشاركة في عممية رسـ  التاـ في كافة الجيكد التنمكية لببلدىف كا 
السياسات كاتخاذ القرارات، كقد أسيمت المؤتمرات الدكلية بشأف المرأة كالتنمية إسياما كبيرا في 

تفاكت بيف الجنسيف، كحدث قدر كبير مف االستثمار في زيادة كعي المجتمع العالمي بقضايا ال
تعميـ المرأة في العقديف األخيريف، كضاؽ التفاكت بيف الجنسيف في مجاؿ معرفة القراءة كالكتابة 
بيف البالغيف كزاد معدؿ معرفة القراءة كالكتابة بيف النساء بشكؿ ممحكظ،، كما نجحت عدة بمداف 

البشرية األساسية لكؿ مف المرأة كالرجؿ بدكف تفاكت كبير بيف  كمناطؽ نامية في بناء القدرات
الجنسيف مثؿ ىكنغ ككنغ كجزر البياما كسنغافكرة كأكرغكام كتايبلند كتمكنت عدة دكؿ فقيرة مف 

% مثؿ زمبابكم كسيريبلنكا كذلؾ  70أف ترفع معدالت القراءة كالكتابة بيف اإلناث إلى أكثر مف 

                                                           
القاىرة ،  بدكف طبعة ، ، دار األميف لمطباعة ك النشر ، المرأة مشكالت الحاضر و تحديات المستقبلرفيقة سميـ محمكد ،  - (174)

 . 14ص  – 1887مصر ، 
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زاـ سياسي قكم، ىذا االلتزاـ جعؿ البمداف التي تطبؽ النماذج االشتراكية بمكارد محدكدة كلكف الت
السياسية لتحقيؽ تقدما سريعا ك متعادال في التعميـ ك الصحة لمرجؿ ك تستخدـ التعبئة االجتماعية 

كالمرأة كلتكسيع الفرص المتاحة أماـ النساء، كالجدير بالذكر أف تحقيؽ نكع مف التحسيف في حياة 
ال يرتبط بالضركرة بارتفاع النمك االقتصادم كال يتكقؼ عمى ارتفاع الدخؿ كالمقارنة بيف المرأة 

الدكؿ تبيف أف إزالة التفاكت بيف الجنسيف ال تتكقؼ عمى كجكد دخؿ مرتفع، بؿ عمى كجكد التزاـ 
 (175)سياسي راسخ .

كرغـ كؿ الجيكد التي كانت تبذؿ لتحقيؽ تساكم الفرص بيف المرأة كالرجؿ، ما تزاؿ        
الفجكات بيف الجنسيف كبيرة في مختمؼ المجاالت، كال يزاؿ يتعيف عمى المرأة في كثير مف الدكؿ 

% مف فقراء العالـ  70العربية أف تقطع شكطا طكيبل لمحصكؿ عمى حقكقيا، فالنساء يشكمف 
النساء األميات في العالـ يفكؽ عدد الرجاؿ بنسبة اثنيف إلى كاحد، كتشكؿ البنات ما نسبة  كعدد
% مف األطفاؿ الذم يفتقركف إلى الحصكؿ عمى التعميـ األساسي ككثيرا ما تعمؿ ساعات 60

أطكؿ مف ساعات عمؿ الرجؿ دكف تقدير لعمميا أك اعتراؼ بو، كيخيـ خطر العنؼ بمختمؼ 
 (176)اتيا في العديد مف المجتمعات .أشكالو عمى حي

 : ودورىا في العصر الحديثالمرأة الجزائرية مكانة  -4

كانت المرأة الجزائرية في المكعد عبر التاريخ، فشاركت أخاىا الرجؿ في تحمؿ أعباء       
الحياة، بنت كشيدت، كتصارعت مع ىمكـ الدىر، كامتينت مختمؼ الحرؼ، كربت األجياؿ 

ي الحقؿ السياسي ، لقد كاف ىناؾ تكازف بيف الرجؿ كالمرأة في الجزائر، كما كشاركت حتى ف
ـ حيث بدأ العالـ 16ك مطمع القرف  15غيرىا عبر التاريخ اإلسبلمي المزدىر، إلى نياية القرف 

ال االعربي كمنو الجزائر، يدخؿ في عيد التخمؼ كالضعؼ فساءت أكضاع الشعكب العربية رج
ة أكثر تضررا كأشد تخمفا بسبب حرمانيا مف التعميـ ك كضعيا عمى ىامش كنساء، ككانت المرأ

الحياة العامة، كبسبب عنترة الرجؿ، كانحراؼ فيمو لقكاعد اإلسبلـ كقيمو الحقيقة التي حددت 
بكضكح كظيفة كؿ مف الرجؿ كالمرأة معا، إف أكثر آفة أصابت المرأة العربية عمكما كالجزائرية 

                                                           
بيركت ،  بدكف طبعة ،، مركز الدراسات الكحدة العربية ، المرأة العربية بين ثقل الواقع و تطمعات التحررمريـ سميـ كآخركف ،  - (175)

 . 32، ص  1999لبناف ، 
 . 4 - 2، ص  1995برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،  - (176)
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ألمية المذيف حصرا كظيفة المرأة في متعة الفراش، كاإلنجاب كالتربية خصكصا، ىك الجيؿ كا
لى تدىكر األسرة  كالطيي كأدل ذلؾ إلى شؿ كظيفتيا التربكية، كتخمفيا الفكرم كالذىني، كا 

  (177)كالمجتمع ككؿ، بالتبعية إلى ذلؾ ألنيا أساس األسرة كخميتيا.

متدىكرة إلى أبعد حد، فعاشت ظركفا  19لقد كانت أكضاع المرأة الجزائرية في القرف         
شاقة كمزرية، كسدت أماميا كؿ السبؿ ، كفرضت عمييا عادات كتقاليد كأعراؼ بعيدة كؿ البعد 
ـك عف الديف، كالرقي كالحضارة، كجعؿ المنزؿ بمثابة سجف ليا ال تغادره إال مرتيف يـك زفافيا كي

كعند ظيكر الحركة الكطنية السياسية في مطمع القرف العشريف كاكبتيا المرأة  ،تحمؿ عمى نعشيا
كما كاكبت قبميا المقاكمة المسمحة، ألف الحركة الكطنية أكلت العناية بيا كشجعتيا عمى التعمـ، 

ا القيكد كامتياف الحرؼ المختمفة، كعمى تطكير حياتيا االجتماعية كاالقتصادية، كحاربت معي
التي كانت تعيقيا عف النيضة كالتطكر، فتجاكبت مع حركات اإلصبلح النسكية العربية مشرؽ ك 
مغربا، كبدأت تضع خطاىا عمى الكسائؿ ك السبؿ التي تساعدىا عمى تطكير حياتيا الفكرية 

        (178)المينية بؿ كحتى السياسية.ك كاالقتصادية  

ة أشكاطا طكيمة كي تثبت ذاتيا، كتفرض كجكدىا في مختمؼ لقد قطعت المرأة الجزائري        
المجاالت، فبعد أزيد مف خمسة عقكد مف تاريخ استرجاع الجزائر لسيادتيا، تمكنت مف تبكأ مكانة 

كألف المرأة لعبت دكرا ، محترمة عمى جميع األصعدة االقتصادية، االجتماعية، السياسية كالثقافية
إباف الثكرة التحريرية كما تبلىا في مرحمة البناء كالتشييد، فقد بطكليا جنبا إلى جنب الرجؿ 

استحقت الترقية لتككف شريكة في التنمية المحمية لبمد مر بعدة مراحؿ انتقالية طبعتيا تغيرات 
يجابا، األمر الذم دفعيا لتحمؿ المسؤكلية  مجتمعية، كتحديات داخمية كخارجية أثرت فيو سمبا كا 

قدما نحك مستقبؿ أفضؿ يسكده التماسؾ األسرم كاالستقرار االجتماعي،  تجاه الكطف، كالمضي
كبعد سنكات مف النضاؿ كالمطالبة بالحقكؽ كالرغبة في المساكاة كالتحرر، استطاعت المرأة أف 

 تفتؾ جممة مف المكاسب كتتبكأ أعمى المراتب كتحكز عمى كامؿ الدعـ مف أجؿ تحقيؽ ذاتيا .

 
                                                           

، دار اليدل لمطباعة ك النشر ، بدكف طبعة ، عيف مميمة ،  المرأة الجزائرية و حركة اإلصالح النسوية العربيةيحي بكعزيز ،  - (177)
 . 23-22، ص  2000الجزائر ، 

(178)
 . 26-23، ص  يحي بكعزيز - 
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 : دورىاالمرأة و  حول مكانة نظريةال تجاىاتاال  رابعا :

 Gender Reform Feminism :  النظرٌات النسوٌة اإلصالحٌة -1

كػػؿ النظريػػات الخاصػػة بعمػػـ االجتمػػاع فإنيػػا تنشػػأ فػػي البدايػػة مكجيػػة لئلصػػبلح كباحثػػة ك        
كاقعيػة عف التغيير الذم يصب لصالح فئات اجتماعية معينة، فالنظرية تنطمؽ غالبػا مػف سػياقات 

مممكسػػة تحػػاكؿ مػػف خبلليػػا فيػػـ الكاقػػع كالعمػػؿ عمػػى تغييػػره، كتغمػػب النزعػػة البراجماتيػػة عمػػى ىػػذا 
النكع مف النظريات أكثر مف أم شيء آخر حتى لك تـ التضحية بعمؽ التحميؿ ككضػكح المفػاىيـ 
، فنظريػػػات اإلصػػػػبلح تنطمػػػػؽ باألسػػػػاس مػػػػف الكاقػػػػع المحػػػيط، شػػػػأنيا فػػػػي ذلػػػػؾ شػػػػأف غيرىػػػػا مػػػػف 

 ،ريػػات، لكنيػػا تخبػػك تحػػت كطػػأة محدداتػػو التػػي تضػػعؼ مػػف عمميػػة التنظيػػر بدرجػػة أك بػػأخرلالنظ
كسكؼ نتناكؿ اتجػاىيف نظػرييف ينتميػاف ليػذا النػكع مػف النظريػات ىمػا النسػكية الميبراليػة كالنسػكية 

 .الماركسية كاالشتراكية

 Liberal/Individual Feminism:  االتجاه النسوي الميبرالي )الفردية( -أ

االتجاه في النظرية النسكية عمى فرضية بسيطة بأف جميع الناس قد خمقكا  ايقكـ ىذ         
يرتكز  يف، كال ينبغي حرمانيـ مف المساكاة بسبب نكع الجنس، كاالتجاه النسائى الميبراليمتساك 

يماف بأف المرأة التنكير كالتي تنادل باإليماف بالعقبلنية كاإل عمى المعتقدات التي جاء بيا عصر
كالرجؿ يتمتعاف بنفس الممكات العقمية الرشيدة، كاإليماف بأف التعميـ ككسيمة لتغيير كتحكيؿ 

ف مف يكبناء عمى ىذا، فما داـ الرجاؿ كالنساء متماثم ،المجتمع، كاإليماف بمبدأ الحقكؽ الطبيعية
 (179)أيضا.حيث طبيعة الكجكد، فإف حقكؽ الرجاؿ ينبغي أف تمتد لتشمؿ النساء 

كتعد النسكية الميبرالية مصطمحا غير طيع ألنو يشمؿ مجمكعة كبيرة مف اآلراء ليست        
الميبراليات يسعيف لتحقيؽ مجتمع يقـك  اءجميعيا متكافقة، لكف بصفة عامة يمكف القكؿ إف النس

عمى المساكاة كيحتـر حؽ كؿ فرد في تكظيؼ إمكاناتو كطاقاتو، كتدلنا القراءة المتأنية لبلتجاه 

                                                           
)الحركات الراديكالية النسائية كسكؽ العمؿ( ، دار الكتب كالكثائؽ القكمية ،  في عمم االجتماع النسويالسيد حنفي عكض،  -( 179)

 . 109، ص  2013بدكف طبعة ، القاىرة ، مصر ، 
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النسكم الفردم أك الميبرالي إلى أنو أقدـ االتجاىات النسكية تاريخيا، كقد تضمف مساحة كبيرة 
 (180)رة أك في تحررىا مف األسرة تماما.لمناقشة جدية المرأة سكاء في ارتباطيا باألس

كقد تمثؿ االتجاه النسكم الفردم في المطالبة بالحقكؽ المدنية كالسياسية في إطار مجتمع        
كحقؽ ىذا االتجاه تقدما مممكسا ، ينيض بناؤه عمى منح الذككر مزيدا مف الحرية كالديمقراطية

ي المسائؿ المتعمقة بحؽ التعميـ كقكانيف خبلؿ القرف التاسع عشر في ىذا النطاؽ، كخاصة ف
 .الطبلؽ كحؽ رعاية األطفاؿ في العديد مف مجتمعات أكركبا كأميركا

كفي ضكء عبلقة الحرية كالمساكاة نجد أف المذىب النسائي الميبيرالي يرتكز عمى أفكار        
يتمتعكف بنفس الممكات  المناديف بالمساكاة ككذا بحرية المساكاة بيف النساء كالرجاؿ طالما أنيـ

العقمية الرشيدة، كاإليماف بأف التعميـ ككسيمة لمتغير كتحكيؿ لممجتمع كاإليماف بمبدأ الحقكؽ 
نجاز فرص متساكية لكؿ مف  الطبيعية، يركز ىذا المدخؿ النظرم باألساس عمى أىمية تحقيؽ كا 

فإف "النسكية الميبرالية  Lorber لوربيرالرجاؿ كالنساء بدكف أم تمييز بينيما. ككما بينت 
نجحت في القضاء عمى العديد مف العقبات التي تقؼ في كجو النساء في الدخكؿ إلى مجاالت 
العمؿ التي كانت حكرا عمى الرجاؿ، كما أنيا ساعدت في المساكاة في األجكر فيما بيف 

 (181)."كفي القبكؿ التشريعي لئلجياض  الجنسيف،

ميبرالية إلى الثكرة الفرنسية في القرف الثامف عشر كالتي عرفت كتمتد جذكر المبادئ ال        
، لذلؾ أصبحت ستيوارت ميل وىربرت تايموربحركة التنكير، فقد ظيرت مف خبلؿ تعاكف 

، كمف أنصار ىذه النظرية  المبادئ الميبرالية سبلحا ىاما في المطالبة بحؽ اإلناث في االنتخاب
، فمقد كانت دعكة ركسك إلى المساكاة بيف الناس قاطبة الرجاؿ كالنساء في  جان جاك روسو

يعتر أكؿ المناديف بتحرر المرأة مف ناحية الحقكؽ  ستيوارت ميلالحقكؽ كالكاجبات ، كأما 
اليدؼ األساسي ف (182)المدنية كالسياسية، كاعتبر أف تحرير المرأة قضية أساسية لتقكـ اإلنسانية،

سكم الميبرالي ىك المناداة بالحقكؽ المدنية كالسياسية لممرأة في إطار مجتمعات في االتجاه الن
 .تقكـ عمى منح الذككر جميع الحقكؽ كحرماف اإلناث مف كثير مف تمؾ الحقكؽ

                                                           

مترجمة، المجمس ، دراسات كمعجـ لغكم، ترجمة أحمد الشامي، المشركع القكمي لالنسوية وما بعد النسويةسارة جامبؿ،  - (180)
 .453، ص 2002، القاىرة ، مصر ،  01األعمى لمثقافة ، ط 

(181)
 - Judith Lorber, Gender in Equality: Feminist Theories and Politics, Roxbury, LA, 1998, p 28. 

 . 110السيد حنفي عكض ، ص  - (182)
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عاتقػػو نقػػد كتفنيػػد األسػػس كاالفتراضػػات التػػي أقػػاـ عمييػػا التيػػار  ىلقػػد أخػػذ ىػػذا التيػػار عمػػ       
مخػػػػيص أىػػػػـ ىػػػػذه االنتقػػػػادات  النسػػػػكم الميبرالػػػػي تفسػػػػيره لقضػػػػية التمييػػػػز بػػػػيف الجنسػػػػيف، كيمكػػػػف ت

 : كاآلتي

 ذمأف تأكيد التيار النسكم الميبرالي عمى أف النظاـ األبكم ىك المسؤكؿ األكؿ عف القيػر الػ أوال :
أة قػػد اسػػتبعد مػػف تحميػػؿ المجتمعػػات قبػػؿ األبكيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ المجتمػػع األمػػكمي تعرضػػت لػػو المػػر 

أصػحاب  لالذم تمتعت فيو المرأة بسمطة كمكانة عالية كىذا في حد ذاتو يفيد االعتقاد الراسػخ لػد
 االتجاه النسكم بأف األسرة األبكية ىي بمثابة معطى إليي ككني .

ــا : مرحمػػة تاريخيػػة الحقػػة دكف الرجػػكع إلػػى مػػا سػػبقيا مػػف نػػو لخطػػأ منيجػػي االعتمػػاد عمػػى إ ثاني
مراحػػؿ تاريخيػػة، فقػػد اعتمػػد التيػػار النسػػكم عمػػى المرحمػػة األبكيػػة باعتبارىػػا نقطػػة البػػدء األساسػػية 
 متغافبل عف أف ىذه المرحمة في حد ذاتيا كانت مبلزمة لنشأة الممكية الخاصة كظيكر الطبقات.

تو عمػػى حجػػج بيكلكجيػػة عنػػدما اعتبػػر أف عبلقػػة التناسػػؿ بػػيف أقػػاـ التيػػار النسػػكم افتراضػػا ثالثــا :
المرأة كالرجؿ ىي العامؿ األساسي في تفسير انحطاط مكانة المرأة كسيادة مكانة الرجػؿ، لقػد كقػع 
التيػػار النسػػكم بيػػذا فػػي نفػػس الخطػػأ الػػذم كقػػع فيػػو أصػػحاب النظريػػات المحافظػػة عنػػدما أقػػامكا 

يف كتقسػيـ العمػؿ بينيمػا عمػى أسػاس المعطيػات البيكلكجيػة. إف تحميميـ لمسالة التمييز بيف الجنسػ
تػػػػاريخ تطػػػػكر العمػػػػـ االجتمػػػػاعي قػػػػد أثبػػػػت أف المحػػػػاكالت المختمفػػػػة التػػػػي حاكلػػػػت تفسػػػػير السػػػػمكؾ 
االجتماعي بالرجكع إلى المحددات البيكلكجية ىي محاكالت ثبت فيما بعد كذبيا، كذلؾ ألف الدكر 

لمحػػاكالت سيصػػؿ إلػػى مػػا يسػػمى بالتفاعػػؿ الحتمػػي، طالمػػا أف السياسػػي كاأليػػديكلكجي لمثػػؿ ىػػذه ا
 التنظيمات االجتماعية ارتبطت بمعطى طبيعي، فيصبح مف الصعب إحداث أم تغيير.

يػدعي التيػار النسػكم أف تحريػر المػرأة لػـ يػأت إال عػف طريػؽ تكػكيف حركػة نسػكية تناضػؿ  رابعا :
ذا ا فترضنا جدال أف مثؿ ىذه الحركة تسػتطيع أف مف أجؿ الكصكؿ إلى الحقكؽ الفردية لمنساء، كا 

تنجح كتحؿ التناقض القائـ عمى الجنس، فكيؼ يمكف أف تتحقؽ المساكاة في مجتمع الزاؿ نظامو 
االجتمػػػاعي االقتصػػػادم يقػػػـك عمػػػى تنػػػاقض رئيسػػػي أال كىػػػك التنػػػاقض الطبقػػػي. إف المسػػػاكاة إذا 

النساء كىي شرائح الطبقة البكرجكازيػة  تحققت بيذا اإلطار فسكؼ تتمتع بيا شريحة اجتماعية مف
 بينما يظؿ بقية النساء كالرجاؿ مف الطبقة العاممة الكادحة  تحت كطأة االستغبلؿ كالقير. 
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ككانػػت ىػػػذه أىػػـ االنتقػػػادات التػػػي كجيػػت إلػػػى التيػػار النسػػػكم الميبرالػػػي زيػػادة عمػػػى ذىػػػاب        
عمػػػى ىػػذا النطػػػاؽ الكاسػػػع فػػػي أكركبػػػا  بعػػض المتشػػػدديف الػػػذيف يػػػركف أف انتشػػار الحركػػػة النسػػػكية

الغربية كالكاليات المتحدة األمريكية يعد مسؤكال إلى حػد مػا عػف ارتفػاع معػدالت الطػبلؽ، كانتشػار 
 ظاىرة الجنسية المثمية كانتشار جريمة االغتصاب كغيرىا مف الممارسات العنيفة ضد المرأة . 

 Socialist Feminism:  االتجاه النسوي الماركسي -ب

الكاقع في ىذه النظرية تحمؿ في طياتيا اتجاىا إيديكلكجيا تشخص الكاقع الدكلي لمنساء        
الذم يرتبط بالنسؽ الرأسمالي الطبقي كبناء األسرة في ىذا النسؽ، كما تؤكده ىذه النظرية إف ما 

الزكج ىك يقسـ الجنسيف ىك عنصر كظيفي لمرأسمالية، كذلؾ فإف األسرة القكية التي يككف فييا 
العائؿ الكحيد لمزكجة كاألطفاؿ تحقؽ أيضا االستقرار لممجتمع الرأسمالي، كالزكجة تككف في 
البداية معتمدة اقتصاديا عمى زكجيا، غير أف األمر سرعاف ما يتحكؿ إلى اعتقاد عاطفي 
ة كسمبية، ك ألف الزكجة تخشى فقداف الجانب االقتصادم كمف ثـ الزكج يحتفظ بالسمطة الكامم

لـ ترفض النسكية االشتراكية قضايا االتجاه الفردم الميبرالي الخاصة بالحرية  (183)عمييا،
كالمساكاة، كلكنيا اعترضت عمى تطبيؽ مفاىيـ القيمة كالمكانة عمى أفراد منفصميف اجتماعيا عف 
حياتيـ ككائنات اجتماعية كيدرككف فقط بكصفيـ أفرادا مستقميف أكثر مف إدراكيـ في إطار 

 لحياة الجمعية كاألفعاؿ االجتماعية .ا

كتتمثؿ الفكرة األساسية في النسكية االشتراكية في االفتراض بأف الزكاج البرجكازم يعاد        
إنتاجو في شكؿ صراعات كتناقضات المجتمع البرجكازم األكبر، فالزكجات يمثمف الطبقة 

ىذه الطبقة دكر أصحاب األعماؿ أك المضطيدة أك حتى العبيد بينما تمثؿ السمطة األبكية في 
المبلؾ. كيشير ىذا التحميؿ إلى الرجاؿ كأعداء لممرأة كأف صراعيـ يعد انعكاسا لصراع أكبر 
حيث تشتغؿ النساء في سياؽ الرأسمالية، فالمساكاة بالرجاؿ التي يطالب بيا الميبراليكف ليس ليا 

ماعة مضطيدة بالفعؿ في إطار نظاـ معنى بالنسبة لبلشتراكية حيث أنيا تعني مساكاة مع ج
 اجتماعي فاسد.

سمـ ىذا االتجاه أيضا بأف حؿ التناقضات الطبقية كنجاح الثكرات االشتراكية ىك أمر        
ز بالمجتمع، كىذا بالدعكة إلى تبني فكرة )تنمية الكعي(. يحتمي في إلغاء كافة أشكاؿ التمي

ة تسير مع الدعكة إلى الثكرة االشتراكية، كتساعد كيقصد بيذه الفكرة ضركرة كجكد نظرية لممرأ

                                                           
(183)

 . 112السٌد حنفً عوض ، ص  - 



 ودورها انمرأة مكانت                                                              انثانث انفصم
 

 

 

104 

النساء عمى فيـ خصكصية االضطياد. كانعكس ذلؾ في صكرة قيـ كمفاىيـ كأفكار طبعت 
العبلقة بيف المرأة ك الرجؿ بطابع تقميدم يصعب تغييره، إال بكجكد كعي نسكم يحرر طرفي 

  (184)ة.العبلقة مف كثير مف القيـ كالمفاىيـ كالتقاليد المكركث

كتظير تيارات كثيرة في قمب ىذا الجدؿ الدائر حكؿ أكضاع المرأة في ظؿ النظاـ        
( أف تمزج بيف الفركع 1971في كتابيا )سمطة المرأة  جوليت ميتشيلالبرجكازم، حيث تحاكؿ 

كتقكؿ إف قمع  .(Gender) األساسية لممذىب النسكم تحت مظمة مفيكـ كاحد جامع كىذا النكع
المرأة ينحدر في صيانتيا في ظؿ المجتمع الطبقي كلذلؾ يجب تغيير كضع المرأة ككظيفتيا في 
المجاالت العامة كالخاصة كي تتحقؽ ليا الحرية الكاممة، حيث تذىب إلى أف النكع ال يتكقؼ 
عمى الجكانب البيكلكجية، فالجنس ينبع مف الخصائص التشريعية. أما النكع فمكتسب مف خبلؿ 

  (185)ت التأثير كالتأثير الثقافي فالنكع منتج مف منتجات الثقافة.عمميا

 Gender Resistance Feminism   :  النظريات النسوية المقاومة  -2

تؤكد النسكية المقاكمة عمى تأثير البنية األبكية عمى العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة، ككما قالت       
فإف " ىذه البنية األبكية يمكف العثكر عمييا في أم مكاف يحدث فيو تكاصؿ   Lorber لوربر

كتشمؿ مجمكعة مف النظريات (  186)"بيف الرجؿ كالمرأة، سكاء في الحياة العامة أك في األسرة 
 نذكر أىميا.

 Radical Feminism:  االتجاه النسوي الراديكالي -أ

تكصؼ ىذه النظرية بالراديكالية ألنيا ترل قير المرأة بكصفو كاحدا مف أىـ أشكاؿ القير        
االجتماعي التي ال تقؼ فقط عند المرأة لكنيا تتقاطع مع الحدكد العرقية كالثقافية كالطبقات 

يف أدركت االقتصادية، ظيرت ىذه النظرية خبلؿ الفترة مف نياية الستينيات كبداية السبعينيات، ح
لرجاؿ. كمف ىنا االحركة النسائية مدل القير الذم تتعرض لو النساء بسبب المعاممة السيئة مف 

                                                           
، 9، السنة األكلى، العدد  مجمة الكحدة) كاقع المرأة الكفية( ،  عمم االجتماع من قضايا المرأة موقف ليمى عبد الكىاب ، - (184)

 . 60-59، ص 1985المجمس القكمي لمثقافة العربية، شركة تيب لمطبع كالنشر كالترجمة كاإلعبلف، يكليك 
(185)

الشامي، المشركع القكمي لمترجمة، المجمس األعمى  ، دراسة كمعجـ لغكم، ترجمة أحمدالنسوية وما بعد النسويةسارة جامبؿ،  - 
 . 482 ، ص2002، القاىرة ، مصر ،  01لمثقافة، ط 

(186)
 - Judith Lorber, Gender in Equality: Feminist Theories and Politics, Roxbury, LA, 1998, p 62 . 
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يمكف القكؿ إف االتجاه النسكل الراديكالى جاء كرد فعؿ تاريخي تجاه نظريات التنظيـ كاالتجاه 
 (187).نحك حركة اليسار الجديد

ط بمكانة متساكية مع الرجؿ، بؿ ينظر لممرأة يطالب االتجاه الراديكالي لممرأة ليس فق       
ي المطالبة بإذعاف الرجؿ لممرأة، بؿ باستبعاد لباعتبارىا تمثؿ إحدل األكلكيات السامية، كبالتا

ككاف مف نتائج ىذا ظيكر الحركة النسائية األمريكية مف  (188)الرجاؿ جميعا مف عالـ النساء.
جديد كحركة مضادة لمناىضة السمطة األبكية لمرجاؿ كعزليف عف سكؽ العمؿ، كما قاـ 
أصحاب االتجاىات الراديكالية المعاصرة بالنظر إلى التمييز الجنسي باعتباره أمرا مكجكدا فى 

 (189)المجتمع األبكم .

ز بيف خطيف فكرييف في إطار النسكية الراديكالية. الخط األكؿ يرل أف دكر كيمكف التميي        
المرأة التابع كالضعيؼ ينتج مف السمطة األبكية كمف خبلؿ التقسيـ األكؿ لمعمؿ الذم يخص 
المرأة باألعماؿ المنزلية كرعاية األطفاؿ، كأف المرأة سكؼ تستمر في القياـ بيذا الدكر ما دامت 

اب األطفاؿ. كمف ثـ يؤكد النسكيكف الراديكاليكف أف المرأة يمكف أف تتمتع مستمرة في إنج
بالمساكاة مع الرجؿ، إما مف خبلؿ الثكرة التكنكلكجية التي تفصؿ كالدة األطفاؿ عف جسـ النساء 

 .مف خبلؿ األرحاـ الصناعية أك مف خبلؿ تجنب االتصاؿ الجنسي بالرجاؿ

ىذا االتجاه، كحظي بقبكؿ كاسع النطاؽ عند كؿ مف  أما الخط الفكرم الثاني ضمو      
نما بقدر  االشتراكييف كالميبرالييف فيك يعتبر أف التككيف البيكلكجي لممرأة ليس عيبا في حد ذاتو، كا 

  .ما تضيفو التقاليد كالثقافة كالمجتمع عميو

د يكالذم يؤ  كتكشؼ النسكية الراديكالية عف االستغبلؿ الجنسي الذم تتعرض لو المرأة     
فإف ىذا المدخؿ يكسع مفيكـ األبكية  Lorber لموربرالييمنة األبكية لمرجاؿ عمى النساء. ككفقا 

مف خبلؿ تعريفو بكصفو نظاما عالميا يستند إلى خضكع المرأة لمرجؿ مف خبلؿ العنؼ 
 (190)كاالستغبلؿ الجنسي .

                                                           
 . 113، ص السيد حنفي عكض  - (187)
(188 )

فصؿ بعنكاف عرض تحميمي لبلتجاىات الحديثة في دراسة المرأة صكرة ) المرأة وقضايا المجتمع،  ك آخركف فاتف أحمد عمي -
، كمية اآلداب ، جامعة  مطبكعات مركز البحكث كالدراسات االجتماعية، ( المرأة المصرية بيف الدراسات النسكية كالكاقع االجتماعي

 .   40، ص  2002القاىرة ، 
 . 114، ص السيد حنفي عكض  - (189)

 ( 190 )
 - Judith Lorber, Gender in Equality: Feminist Theories and Politics, Roxbury, LA, 1998, p 66 . 
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اىتـ دعاة االتجاه النسكم الراديكالي كالثكرم بنظريات كقضايا النكع كالطبقة كفي إطار        
نظر ىؤالء إلى النسكة بالمفيكـ االقتصادم كالسياسي باعتبارىف يشكمف  ،مناقشة العمؿ المنزلي

ميؿ مف كقد التمس عدد ق ،طبقة أك نكعا محككما بالعنؼ الكاقع عمييف بالفعؿ أك ميددات بالعنؼ
الراديكالييف مكضع قير المرأة في عدـ التكافؤ البيكلكجي كاالشتراكييف، بينما يراه معظميـ في 

كمف ىذا المنطمؽ انتقد الراديكاليكف دعاة االتجاه  ،البنية االجتماعية سابقا عمى كجكد الرأسمالية
الي، كأكدكا أف ىذا النسكم الماركسي بقكليـ إف سمطة الرجؿ كىيمنتو ترجع إلى النظاـ الرأسم

الشكؿ مف عبلقات الييمنة سابقة عمى الرأسمالية، كربما يككف مصدر جميع اتساؽ الييمنة 
  (191)كالطبقة كالعرؼ .

   Gender Rebellion Feminisms : النظريات النسوية المتمردة -3

 العمـك في تأثيرا النظرية التيارات أكثر أصبحت المتمردة النسكية النظريات إف        
 يعرؼ أصبح فيما الذركة بمغت حيث الماضي، القرف ثمانينيات أكاخر منذ كالسياسية االجتماعية

 الحداثي بعد ما المنظكر مف جزءا الحركة ىذه كانت كلقد  النسكية، مف" الثالثة المكجة" باسـ
 ىك ذلؾ كلعؿ ، اإلجتماعية كالعمكـ لممجتمع عمييا كالمتعارؼ الراسخة المقدمات في شكؾ الذم
 الجماعات أشكاؿ كافة قاربت التي كالمرنة الكاسعة رؤيتو في كبيرا زخما المدخؿ ىذا أكسب ما

 عمى ساعد قد االتجاه ىذا أف كما ، المجتمعية كأكضاعيا خمفياتيا عف النظر بغض النسكية
 رأسيف كعمى ، السابقة النظرية االتجاىات تتناكليف لـ البلتي النساء مف جديدة ألنكاع النظر
 . الثالث لمعالـ المنتميف الفقراء

 األعراؽ، المتعددة النسكية مثؿ االتجاىات مف العديد عمى المتمردة النسكية كتشتمؿ          
 ما كؿ دراسة عمى تستند التي كالنظرية ، الحداثة بعد ما كنسكية بالرجاؿ، تتعمؽ التي كالنسكية

 االجتماعية العمـك عمى كىيمنتيا أىميتيا مف كبسبب. Queer Theory لؤلطكار غريب ىك
 األعراؽ، متعددة النسكية ىما منيا نظرييف اتجاىيف نناقش سكؼ فإننا النسكية كالتكجيات
 .الحداثية بعد كما الغرائبية كالنسكية

 

                                                           
(191)

) المرأة كالسياسات االجتماعية كالدكلة في مصر( ، المجمس األعمى لمثقافة، بدكف  بطالت وضحاياإيماف ضياء الديف بيبرس،  - 
 . 24-23، ص 2002طبعة ، القاىرة، مصر ، 
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 Multiracial feminism:  االتجاه النسوي متعدد األعراق -أ

متعددة األثنيات أكمتعددة الثقافات، كىي يطمؽ عمى النسكية متعدد األعراؽ أيضا إسـ النسكية 
تؤكد عمى أىمية الجمع بيف النكع كغيره مف العناصر األخرل مثؿ األعراؽ كالجماعات اإلثنية 

ك يؤكد ىذا المدخؿ عمى  (192)كالطبقات االجتماعية مف أجؿ فيـ التفاكتات المرتبطة بالنكع،
ىمية التقاطع بيف النكع كالعرؽ كالجماعة اإلثنية كالطبقة االجتماعية، بما يساعد عمى الفيـ أ

الشامؿ كالكمي لكضعية المرأة في المجتمعات اإلنسانية المختمفة، كىذا التحميؿ التقاطعي يؤكد 
عمى أنو في غير مقدكر أم شخص أف يركز بشكؿ رئيسي عمى عنصر كاحد مف ىذه العناصر 

ىؿ العناصر األخرل في الكقت نفسو، كىذا اليعني أف المرء يمكنو أف يضيؼ ىذه كيتجا
العناصر متآزرة معا،  فإف تقاطعت ىذه "lorberلوربر "العناصر كاحدا تمك اآلخر، أك كما قالت 

فجميعيا تشيد معا مكقعا اجتماعيا، كبعض ىذه المكاقع يتسـ بدرجة أكبر مف االستبداد عف 
 (193) األخرل بسبب ككنيا نتاجا ألنظمة متعددة مف الييمنة.

ما يطمقاف عميو إسـ "مصفكفة  Anderson and Collins أندرسون وكولينزكيتبنى       
التي تعني أف الييمنة في المجتمع ال تنبع مف عنصر   Matrix of Domination "الييمنة

كحيد بقدر ما تنبع مف عناصر متعددة مثؿ العرؽ كالطبقة كعبلقات النكع ، كمف خبلؿ التركيز 
 عمى مصفكفة الييمنة فإنيما يفصبلف مدخميما عما يطمقاف عمييا النمكذج اإلضافي

(Additive Model) راسة التفاكتات االجتماعية كالذم يفتقد االرتباطات البنيكية الخاص بد
االجتماعية بيف النكع كالعرؽ كالطبقة، كىذه االرتباطات ىي ما يساعد عمى الفيـ العميؽ لبنية 

 (194)القير كالييمنة التي تتعرض ليا المرأة في ضكء التركيبة االجتماعية التي تكجد فييا.
يسعى إلى تكضيح الفكرة القائمة بأف حالة القير كالتفاكتات كفي ضكء ذلؾ فإف ىذا المدخؿ 

بقدر ما أنيا كليدة شبكة مترابطة  السائدة في المجتمعات اإلنسانية ليست كليدة عنصر كاحد فقط 
فعمى سبيؿ المثاؿ فإف العناصر التي تشمؿ النكع كالعرؽ كالجماعات  مف العناصر المختمفة،

اليات المتحدة بنية تراتبية اجتماعية معقدة تساعد البيض مف الرجاؿ اإلثنية كالطبقية تشكؿ في الك 

                                                           
(192)

 - Judith Lorber, Gender in Equality: Feminist Theories and Politics, Roxbury, LA, 1998, p 13.   
(193)

 - Judith Lorber, Gender in Equality: Feminist Theories and Politics, Roxbury, LA, 1998, p 134. 
(194)

 - Maxine Baca Zinn and Bonnie Thornton Dill, (eds.), Women of Color in U.S. Society, Temple 
University Press, Philadelphia, 1994, p 06 . 
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ثنيا  كالنساء المنتميف إلى الطبقة العميا عمى قير كاستغبلؿ الرجاؿ كالنساء المحركميف عرقيا كا 
كدينيا مف المنتميف لمطبقة الدنيا، كبالطبع ففي مجتمعات أخرل يمكف أف تكجد عناصر حاكمة 

لحاؿ في المجتمع األميركي، فالكضع بيف نساء العالـ العربي عمى سبيؿ أخرل غير ما عميو ا
المثاؿ يختمؼ بدرجة كبيرة حيث تحكمو التصكرات الدينية الخاطئة كالبنية الثقافية الذككرية 
الحاكمة، إضافة إلى طبيعة التفاكتات المادية القائمة عمى استغبلؿ السكاد األعظـ مف الشعكب 

فإف األفكار األساسية التي تنطكم  (195) لباكازين وديلككفقا  ، ةية محدكدلصالح شرائح اجتماع
 :عمييا النسكية المتعددة األعراؽ تشمؿ ما يمي

 . المترابطة التفاكتات مف متسع نطاؽ خبلؿ مف النكع يتشكؿ -1

 .االجتماعييف كالتفاعؿ البناء مككنات كالجنسانية كالنكع كالعرؽ الطبقة تمثؿ  -2

 . النساء بيف االختبلفات في زاكية حجر السمطة تمثؿ  -3

 .المرأة عمييا تحكز التي كالقكة االجتماعي البناء بيف جدلي تفاعؿ يكجد  -4

 . الجديدة كالمنيجية النظرية المداخؿ مف جدا كاسع نطاؽ عمى النكع يعتمد  -5

 المتنكعة بالجماعات الخاصة الحياة خبرات خبلؿ مف تتشكؿ النكع بنية فإف كأخيرا، -6
 .النساء مف مستمر بشكؿ كالمتغيرة
فكاقع النسكية متعددة األعراؽ كالثقافات يؤكد عمى ضركرة عدـ إىماؿ أية جماعات نسكية        

بغض النظر عف االختبلفات فيما بينيا، كبشكؿ خاص تمؾ اإلختبلفات التي تحددىا السمطة 
 .ية معينة عف غيرىا مف الشرائح األخرلكالمكانة االجتماعية كتتمايز مف خبلليا شرائح نسك 

 Postmodern Feminism and :نسوي ما بعد الحداثة والنظرية الغرائبية االتجاه ال -ب
Queer Theory 

”. العرؽ كالطبقة“ىذا االتجاه يجمع ما بيف النكع كغيره مف العناصر االجتماعية مثؿ:         
كينتقد كؿ المنتجات االجتماعية كالثقافية، ليس فقط في الحاضر لكف أيضا في الماضي، مؤكدا 

                                                           
(195)

 - Maxine Baca Zinn and Bonnie Thornton Dill, (eds.), Women of Color in U.S. Society, Temple 
University Press, Philadelphia, 1994, pp 138-139.  
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مـ تكف عمى أف النكع كالجنسانية كانا دائما في حالة صيركرة كلـ يصبل أبدا لحالة مف التبمكر، ف
ىناؾ أية ىكيات دائمة، كىك أمر جعؿ مف سياسات اليكية محؿ تساؤؿ دائـ، كيعني ذلؾ أف مف 
حقنا كجماعات كأفراد أف نرفض اليكيات المحددة لنا سمفا، كأف نركج ليكياتنا التي نراىا كنعيد 

 .صياغتيا كفقا ألىكائنا كتطمعاتنا كرؤانا

، الذم فرضتو ضكابط ”الجنس كالنكع“بما في ذلؾ فكؿ شيء قابؿ لبلختبلؼ كالتحكؿ        
ة ػػػػػػػػػػػار المجتمع الراسخػػػػػػػػاجتماعية معينة. مف ىذا المنطمؽ، فإف ىذا المدخؿ يضرب أفك

ة بالتحديد البيكلكجي الصاـر )رجؿ/امرأة( عرض الحائط، ػػػبخصكص المحددات المسبقة المرتبط
اء ػػالمثمييف، كذكم الجنس المتعدد، كالنس“مثؿ: كيرل بسبب كجكد فئات جنسية جديدة 

ات كاسعة في ضكء ػػػػراجعػػػة مجتمعيا تحتاج إلى مػػػ، أف ىذه التصنيفات المفركض”بلتػػػالمسترج
ارؼ عمييا ػػػػكيعني ذلؾ أف تمؾ المكضكعات المتع (196) ،ةػات الجنسية الجديدة المتشكمػػػتالييئ

كيعني  ،ف صنع جماعات بعينيا فرضتيا عبر فترات زمنية طكيمةاجتماعيا كالمقبكلة ثقافيا ىي م
ات المحددة لنا سمفا، كأف نركج ليكياتنا ػػات كأفراد أف نرفض اليكيػػػا أف مف حقنا كجماعػػذلؾ أيض

 .اغتيا كفقا ألىكائنا كتطمعاتنا كرؤاناػػػػالتي نراىا كنعيد صي
كتعكر النظرية الغرائبية صفك ما اعتقدنا أنو عادم كطبيعي ، ففي ىذه النظرية تبطؿ         

 ة الغيريةػػػما تـ التعارؼ عميو مف تقسيـ جنسي بيف الجنسي   Bisexuality الثنائية الجنسية
Heterosexual  ة المثميةػػكالجنسي  Homosexual فالجسد يمكف أف يككف أنثكيا كذككريا ،

 الكقت نفسو. في

كارتباطا مع التراث ما بعد الحداثي، فإف ىذا المدخؿ النسكم ال يقؼ كثيرا عند مسألة         
البناء االجتماعي التي تؤبد الكاقع المعيش مف خبلؿ جماعات اجتماعية بعينيا، لكنو يرل 
باستحالة كجكد ىيئات معينة يمكف أف نقؼ عندىا كنحددىا، فكؿ شيئ قابؿ لبلختبلؼ كالتحكؿ 

ذا كاف ىذا المدخؿ ال يعطي  بما في ذلؾ الجنس كالنكع الذم فرضتو ضكابط اجتماعية معينة. كا 
البناء االجتماعي تمؾ األىمية التي منحتيا لو العديد مف المداخؿ النسكية األخرل فإنو يعطي 

ماعية الفاعميف األفراد دكرا كبيرا جدا يتفؽ كالتكجيات ما بعد الحداثية الرافضة ألية تشكيبلت اجت
فاألفراد كفقا ليذا المدخؿ ىـ مف يحددكف ىكياتيـ  ،تضيع معيا اليكيات الفردية كشبو الفردية

                                                           
(196)

 - Judith Lorber, Gender in Equality: Feminist Theories and Politics, Roxbury, LA, 1998, p 188. 
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كيشكمكنيا كفقا لما يتراءل مع تكجياتيـ كأفكارىـ، ككفقا لطبيعة الخبرات التي يمركف بيا، 
ىـ مف كمستكل الكعي الذم يصمكف إليو عبر ممارسات الحياة اليكمية، كعبر تفاعبلتيـ مع غير 

 .الجماعات األخرل التي قد تتشابو معيـ أك تختمؼ

كبصفة عامة فإنو عمى الرغـ مف تبايف االتجاىات النسكية فيما يتعمؽ بتحميؿ كضع          
كمكانة المرأة في المجتمع، كدرجة التركيز عمى عبلقات كقضايا النكع، إال أف تمؾ االتجاىات 
ا تشترؾ جميعيا في االىتماـ بقضايا عدـ المساكاة في القكة فيما يتعمؽ بعبلقات النكع، كأف ىذ
التميز يرجع إلى البناء االجتماعي كالمؤسسي كالثقافي األكبر الذم يمنح الرجاؿ السمطة كالقكة 

 .كالمكانة، في حيف تحـر المرأة كثير مف الحقكؽ في المجتمع
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 : التعريف باألسرةأوال : 

  : تمييد -1

تخؿ  تعتبر األسرة ظاىرة اجتماعية عالمية المكاف كالزماف، فمـ يخؿ منيا مجتمع، كلـ        
البشر آدـ عميو السبلـ كأميـ حكاء النكاة األكلى لؤلسرة  ككيعتبر أب ،منيا فترة مف فترات التاريخ
كلقد امتف اهلل سبحانو كتعالى عمى البشر أف خمؽ ليـ مف أنفسيـ  ،كالعائمة كالعبلقات القرابية

الذي خمقكم من نفٍس  ىو"أزكاجان ليجدكا في قربيا السكينة كاالستقرار كالطمأنينة فقاؿ سبحانو 
كجعؿ خمؽ الزكج، كىي كممة تطمؽ عمى الذكر  (197)".واحدٍة وجعل منيا زوجيا ليسكن إلييا

ومن آياِتو أْن خمَق لكم من أنفِسكم "كاألنثى، مف اآليات الدالة عمى عظمتو كقدرتو سبحانو 
كلؤلسرة  (198) "ٍم يتفكرونأزواجًا لتسكنوا إلييا وجَعَل بينكم مودًة ورحمًة إنَّ في ذلك آلياٍت لقو 

 .تعريفات كثيرة

يرل دارسك عمـ االجتماع أف األسرة أحد مقكمات الكجكد االجتماعي في المجتمع       
اإلنساني، كىي لذلؾ تعتبر نظاما عالميا، كأما ما ىك غير عالمي فييا شكميا المكجكد في 

بيف الذكر كاألنثى مما يعطي  مجتمع أك آخر، كمف مظاىر عالميتيا أف كؿ مجتمع يجيز التزاكج
الشرعية لميبلد الطفؿ، كيتـ ىذا بطريقة معينة ) تختمؼ مف مجتمع آلخر ( يحصؿ مف خبلليا 
الطفؿ عمى مركز معيف كحقكؽ معينة، كما تقع مسؤكلية رعايتو عمى كاىؿ أشخاص معينيف 

  (199)عمييـ أف ينتيضكا بيا.

 : التعريف المغوي لألسرة -1
إّف لفظ األسرة مأخكذ مف كممة األسر، بمعنى القّكة كالشدة، كاألسرة ىي الدرع الحصينة،        

فأعضاء األسرة الكاحدة يشّد بعضيـ بعضان، كُيعتبر كؿ فرد منيـ بمثابة الدرع لآلخر، كيأتي 

                                                           
 . 189اآلية  ، سورة األعراف ،القرءاف الكريـ  - (197)
 . 21اآلية  ، سورة الروم ،القرءاف الكريـ  - (198)
 . 43ص  ، 2009 ،لبناف  ،بيركت  ، 1ط  ،دار النيضة العربية  ، الحياة العائميةاألسرة و  ،سناء الخكلي  - (199)
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فأسرة  ،المفظ أيضان بمعنى القيد كاألسر، كُيمكف تعريؼ األسرة مف الناحية المغكية أيضان بالعشيرة
 (200).الرجؿ بمعنى رىطو كعشيرتو ألّنو يقكل ِبيـ

األسرة مف الناحية المغكية كما كرد في لساف العرب بمعنى: أسرة الرجؿ بمعنى عشيرتو       
 (201)كاألسرة بمعنى عشيرة الرجؿ كأىؿ بيتو. ،كرىطو األدنكف ألنو يتقكل بيـ

" كنظرا ألف المغة العربية أغنى مف المغات األخرل في مصطمحات القرابة فإنيا تستخدـ كممة 
لتشير بيا إلى الجماعة المككنة مف الزكج ك الزكجة ك أكالدىما غير المتزكجيف المقيميف  أسرة "

 معا في سكف كاحد.
ممتدة المككنة مف الزكج كنفس الكقت الذم تطمؽ فيو مصطمح العائمة ليشير إلى األسرة ال       

كالزكجة كأكالدىما الذككر كاإلناث غير المتزكجيف كاألكالد كزكجاتيـ كأبناءىـ كغيرىـ مف األقارب 
كالعـ كالعمة كاالبنة األرممة .....الخ، المقيميف في نفس المسكف تحت رئاسة األب األكبر أك 

   (202)رئيس العائمة.
كقد تأثرت األسرة بالتغيرات التاريخية كاالقتصادية كاالجتماعية كالعمرانية التي مر بيا       

المجتمع، رغـ كؿ ذلؾ مازاؿ الفرد يمر خبلؿ حياتو بنمطيف مختمفيف مف األسرة النكاة، فيك يكلد 
فرد كيترؾ في أسرة مككنة منو كمف إخكتو كمف كالديو كتسمى" أسرة التكجيو " ك عندما يتزكج ال

 (203)أسرتو يخمؽ لنفسو أسرة نكاة أخرل تتككف منو كمف زكجتو كأطفالو تسمى " أسرة اإلنجاب ".
" بمعنى كؿ الناس الذيف يعيشكف في  familyكفي معاجـ المغة االنجميزية، األسرة "        

كـ األسرة في نفس المنزؿ، حيث يكجد األبكاف كاألبناء، كيككف بينيـ رابطة الدـ كالقرابة، كمفي
 (204)" كالمعايشة مف شأنيا ارتباط المصمحة. livingالعالـ الغربي يعني المعايشة " 

" أف األسرة ىي عبارة  dictionnaire de sociologieكما جاء في معجـ عمـ االجتماع " 
عف جماعة مف األفراد يرتبطكف معا بركابط الزكاج ك الدـ ك التبني، كيتفاعمكف معا، كقد يتـ ىذا 

                                                           
  . 20 -19ص  ، 1993  ،لبناف  ،بيركت  ، 4جزء  ، 3ط ، دار صادر  ، لسان العرب ،بف منظكر  - (200)

 ،مصر ،القاىرة ،1ط  ،دار الفكر العربي ،21األسرة عمى مشارف القرن  ،زكريا أحمد الشربيني  ،عبد المجيد منصكر - (201)
 . 15ص  ،2000

 . 41ص  ،سناء الخكلي  - (202)
 . 41ص  ،سناء الخكلي  - (203)

 .16-15عبد المجيد منصكر، زكريا أحمد شربيني ، ص  - (204)
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التفاعؿ بيف الزكج ك الزكجة، كبيف األـ كاألب كاألبناء، كيتككف منيـ جميعا كحدة اجتماعية 
 (205)تتميز بخصائص معينة.

 : التعريف االصطالحي لألسرة -2 
عندما نتأمؿ جيدا في األسرة يتبيف لنا أنيا الخمية األساسية في المجتمع، تتككف مف أفراد         

تربط بينيـ صمة القرابة كالرحـ مف أب كأـ كأكالد، كتساىـ بشكؿ كبير في النشاط االجتماعي في 
كحدة األساسية التي فاألسرة ىي ال، كؿ جكانبو المادية كالعقائدية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية

تعمؿ عمى تشكيؿ الفرد خبلؿ حياتو األكلى كما أنيا الكحدة التي تتضمف عبلقات إنسانية مختمفة 
 (206)بيف الرجؿ كالمرأة كاألبناء كىذه العبلقات ال تنشأ كال تتـ عمى نحك عضكم. 

يجة الشتغاؿ إف لكؿ مف الرجؿ ك المرأة دكره التقميدم الذم تفرضو الحضارة ك أنو نت        
المرأة ك تعدد األدكار التي تقكـ بيا، فالمرأة المنشغمة تقكـ بدكريف أساسييف في الحياة، فكاف 
نشاطيا قد تعدل دائرة المنزؿ، كأصبحت ليا عبلقات بزمبلئيا الرجاؿ ، كما أنو نتيجة النشغاليا 

  (207)قد حدث أيضا تعديؿ في األدكار التي يقـك بيا الرجؿ .

 العمماء في تعريؼ مفيكميا :كقد اختمؼ 

ففي عمـ االجتماع ييتمكف باألسرة ألف المجتمع يتككف مف مجمكعة أسر كأفراد ىذه        
 األسرة يقكمكف بأدكار اجتماعية تجعؿ ىذا المجتمع حيا ممتدا.

كاعتبرىا عمماء التربية الكحدة الصغيرة كالمدرسة األكلى في ترسيخ العادات في نفكس        
األطفاؿ كتمقينيـ المغة كالتعامؿ كأسمكب التخاطب كغرس العقائد الدينية في نفكسيـ ك تييئتيـ 

 لبلنتقاؿ إلى جك المدرسة .

                                                           
 (205) - Josef Sumpf Et Michel Hugues, Dictionnaire De Sociologie, Librairie Larousse, Paris, 1973, 
P 131. 

 .131ص  ، 1984 ،لبناف  ،بيركت  ،دار النيضة العربية  ، سيكولوجية المرأة العاممة ،كاميميا ابراىيـ عبد الفتاح  - (206)
 .131ص  ،كاميميا ابراىيـ عبد الفتاح  - (207)
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تاجية، فدكر األبكييف أشبو بأف كعرفيا عمماء االقتصاد بأنيا أصغر كحدة اقتصادية إن       
    (208)يككف رؤساء كرش عمؿ ك إنتاج خاصة في الريؼ.

لقد تأثرت األسرة بالتغيرات الحاصمة في المجتمع مما أدل إلى تعدد التعاريؼ الخاصة بيا       
 كسنذكر بعضا منيا :

ىي عبارة عف جماعة اجتماعية تتميز بمكاف إقامة مشترؾ كتعاكف  ميرداكػػػ األسرة كفقا لتعريؼ 
اقتصادم ككظيفة تكاثرية كيكجد بيف اثنيف مف أعضائيا عمى األقؿ عبلقة جنسية يعترؼ بيا 

ة كطفؿ سكاء مف نسميا أك المجتمع، تتككف األسرة عمى األقؿ مف ذكر بالغ كأنثى بالغ
 (209).بالتبني

ألسرة عمى أنيا الكحدة البنائية المككنة منف رجؿ كامرأة يرتبطاف فيعرفاف ا فوجلك بلػػ أما 
 (210)بأطفاليما بطريقة منظمة اجتماعيا سكاء كاف ىؤالء األطفاؿ مف صمبيما أك بالتبني .

أف الزكاج ببل أطفاؿ يككف ىك األخر أسرة، كفي ىذا المجاؿ يعرفاف  نيمكونك أوجبرنػػػ يقرر 
تتككف مف زكج ك زكجة كأطفاليما كما يشيرا إلى أف األسرة قد تككف  األسرة بأنيا رابطة اجتماعية

أكبر شمكال مف ذلؾ فتشمؿ أفراد آخريف كاألجداد ك األحفاد ك بعض األقارب عمى أف يككنكا 
 (211)مشتركيف في معيشة كاحدة مع الزكج كالزكجة كاألطفاؿ .

 مصطفى بوتفنوشتػػػ كاألسرة الجزائرية كغيرىا مف المجتمعات عاشت ىذا التغير، حيث عرؼ 
العائمة الجزائرية بأنيا المؤسسة األساسية التي تشمؿ رجبل أك عددا مف الرجاؿ يعيشكف زكاجيا 

 (212)مع امرأة أك عدد مف النساء كمعيـ الخمؼ األحياء، كأقارب آخريف ككذلؾ الخدـ.

                                                           
 . 16-15ص  ، 2009 ،لبناف  ،بيركت  ، 1ط  ،دار النيضة العربية  ، األسرة و الحياة العائمية ،سناء الخكلي  - (208)
 2003 ،مصر  ،االسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية  ، عمم االجتماع العائمي ،عفاؼ عبد العميـ ناصر  ،محمد أحمد بيكمي  - (209)
 . 21ص  ،
 ، 1999 ،لبناف  ،بيركت  ، 1ط  ،دار النيضة العربية  ، األسرة المتغيرة في مجتمع المدنية العربية ،عبد القادر القصير  - (210)

 . 35ص 
 ،الجزائر  ،جامعة قسنطينة  ، 19العدد  ، مجمة العمكـ االنسانية ،ترجمة أحمد دمرم  ، األسرة الجزائرية ،السعيد عكاشرية  - (211)

 . 113ص  ، 2003
 . 14ص  ، 1984 ،الجزائر  ،ديكاف المطبكعات الجامعية  ،ترجمة أحمد درم  ، العائمة الجزائرية ،مصطفى بكتفنكشت  - (212)
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عرفيا أيضا أنيا المجتمع المنزلي المسمى عائمة مككنة مف أقرب األقارب المشكميف  كما       
 (213)لمكياف االجتماعي كاالقتصادم المؤسس عمى عبلقة التزاـ متبادلة كمساعدة.

 :  ياألسر التكامل مقومات  -3

القياـ بكظائفيا لكي يتسنى لؤلسرة الحياة األسرية ليا مجمكعة مف المقكمات كالكظائؼ، ك         
كتأدية دكرىا كمؤسسة اجتماعية، ال بد كأف تتكافر ليا مجمكعة مف المقكمات األساسية التي ال 

كيعتمد نجاح األسرة أك فشميا في تحقيؽ التكافؽ االجتماعي اعتمادان كميان عمى  ،غنى ليا عنيا
 تة إلى االعتباراكترجع أىـ مقكمات األسرة بصفة عام ،مدل تكامؿ ىذه المقكمات كترابطيا

 اآلتية: 

 : المقومات الدينية –أ 

كلقد كانت األسرة فػي العصػكر القديمػة  ،إف الديف أمر بالغ األىمية في أم مجتمع إنساني       
كحػػدة دينيػػة تعتمػػد عمػػى الػػديف اعتمػػادان كميػػان فػػي تنظػػيـ حياتيػػا، كعػػف طريػػؽ الػػديف اكتسػػبت ىػػذه 
األسػػر كحػػدتيا كاسػػتقرارىا. كبتطػػكر البشػػرية اكتسػػب الػػديف صػػفة األخبلقيػػة كأصػػبحت أخبلقيػػات 

 .األسرة جزءان ال يتجزأ مف األخبلقيات الدينية

بيف حقكؽ األفراد ككاجباتيـ، كيربط ىذه االلتزامات بالقكة العميا يؤلؼ ديف في أم مجتمع الف     
المسيطرة عمى البشر كالتي تستطيع أف تكقع العقاب عمى كؿ مف يتجاكز حدكده كيتعدل عمى 
حقكؽ اآلخريف، كما تستطيع أف تثيب المحسف الذم يكبح جماح شيكاتو كنزكاتو كيحتـر حقكؽ 

كما أّف الديف يحكـ تصّرفات الفرد،  ،فرد ال يتمكف مف العيش في معزؿ عف المجتمعغيره، فال
كيضبطيا، كيحافظ عمييا مف االنحطاط كالضعؼ، كاالنحبلؿ، كالتفكؾ، كذلؾ يعتبر الديف قانكف 
كنظاـ حياة متكامؿ مف خبللو يكقع العقاب عمى كؿ مف يتجاكز حدكده، كيتعّدل عمى حقكؽ 

ي استقرار األسرة تبر التزاـ األسرة بالديف كقكانينو مف أىـ المقّكمات التي تساعد فاآلخريف، لذا يع
ك نمكىا بشكؿ سميـ، ك لكي يحقؽ الديف سعادة الفرد كالجماعة، جعؿ األسرة أساس المجتمع، ك 
عمؿ عمى أف تككف لبنة قكية متماسكة، تسيـ في بناء الكياف العاـ، كجعؿ عماد األسرة الزكاج 

ينشأ عف عقد تباركو يد اهلل تعالى، كتربط بو بيف الزكج كالزكجة، ك تزكيو بركابط المحبة الذم 
                                                           

 . 14ص  ،مصطفى بكيفنكشت  - (213)
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َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق يقكؿ اهلل تعالى في كتابو العزيز "  (214)كالمكدة كالتعاكف كالمعاشرة الحسنة.
ِلَك آَلَياٍت لَِّقْوٍم  ،َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمةً َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل  ِإنَّ ِفي ذَ 

 (215)" َيَتَفكَُّرونَ 

كمف أىـ الكسائؿ التي تؤدم إلى زيادة التكامؿ كالكحدة بيف أعضاء األسرة ممارسة        
نحراؼ، الشعائر بطريقة جماعية، مثؿ ىذه الممارسات الدينية ترفع األسرة فكريا كمعنكيا كتمنع اال

كينبغي أف تتجو المناقشات األسرية كالتصرفات نحك تأكيد الفضائؿ كالتمسؾ بالقيـ الركحية 
بالكممة كالمثاؿ حتى ينشأ الطفؿ بصكرة طبيعية كيشب عمى الطاعة كاحتراـ السمطة األبكية، 

ف اإليماف كقكاعد السمكؾ الصالحة التي تتككف في فترة الطفكلة كالمثاؿ الذم يتمسؾ بو األبكاف م
 (216)باهلل كطاعة أكامره في الخطكة األكلى نحك التكامؿ .

 : المقومات االجتماعية –ب 

األسرة أكؿ خميػة يتكػكف منيػا البنيػاف االجتمػاعي كىػى أكثػر الظػكاىر االجتماعيػة عمكميػة        
الحيػػاة كانتشػػار فػػبل تػػرل مجتمعػػا يخمػػك بطبيعتػػو مػػف النظػػاـ األسػػرل ألنيػػا أسػػاس االسػػتقرار فػػي 

ف الحيػػػاة األسػػػػرية تقػػػكـ عمػػػى التكيػػػػؼ المتبػػػادؿ بػػػيف األدكار الزكجيػػػػة مػػػف ناحيػػػػة ، ك االجتماعيػػػة ا 
اإلشػػػباعات الجنسػػػية كالعكاطػػػؼ الكديػػػة كالصػػػداقة كالديمقراطيػػػة أك المشػػػاركة فػػػي السػػػمطة كتقسػػػيـ 

طبيعيػة فاألسرة ىي الكسط الذم اصطمح عميو المجتمع لتحقيػؽ غرائػز اإلنسػاف كدكافعػو ال، العمؿ
كاالجتماعيػػة كذلػػؾ مثػػؿ حػػب الحيػػاة كبقػػاء النػػكع كتحقيػػؽ الغايػػة مػػف الكجػػكد االجتمػػاعي كتحقيػػؽ 
الدكافع الغريزية كالجنسية كالعكاطؼ كاالنفعاالت االجتماعية مثػؿ عاطفػة األبػكة كاألمكمػة كاألخػكة 

 كالغيرية كما إلييا.

جتماعيػة التػي تحػددىا ثقافػة المجتمػع كتقكـ األسرة عمى عدد مػف العناصػر كالمقكمػات اال        
كالتػػػػي تػػػػرتبط بأسػػػػمكب تكػػػػكيف األسػػػػرة، كمػػػػا تقػػػػرره ثقافػػػػة المجتمػػػػع متمثمػػػػة فػػػػي العػػػػادات كالتقاليػػػػد 
كاألعراؼ كالقيـ كالقانكف، كيػرتبط المقػكـ االجتمػاعي فػي بعػده االيجػابي بعػدة متطمبػات اجتماعيػة 

 مف أىميا:
                                                           

 . 16، ص 1966بع الشعب، القاىرة ، مصر، ، دار مطاالدين و تنظيم األسرة، أحمد الشرباصي - (214)
 . 21، اآلية سورة النور، القرءاف الكريـ - (215)
 . 65، ص عماف، األردف، 1، دار الفكر، ط المشكالت األسريةالعالقات و ، نادية حسف أبك سكينة، مناؿ عبد الرحماف خضر - (216)
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 االلتزاـ األخبلقي لمزكجيف. -

 ؿ العائمية بالحكمة كالصبر كالتركم.عبلج المشاك -

 كجكد تقارب بيف الزكجيف في السف كالثقافة. -

 (217)عدـ المجكء إلى الطبلؽ إال في الحاالت القصكل . -

 كتقع عمى األسرة مسؤكلية تككيف شخصية الفرد تدريجيا في المحيط االجتماعي الذم ينشأ فيو.

 :  المقومات االقتصادية –ج 

األسرة تعتبر كحدة إف األمكر االقتصادية كالمالية مف األىمية بمكاف في الحياة األسرية، ف      
اقتصادية كتبدك ىذه الطبيعة كاضحة إذا رجعنا إلى تاريخ األسرة فقد كانت قائمة في العصكر 

 القديمة بكؿ مستمزمات الحياة كاحتياجاتيا ككانت تقـك بكؿ مظاىر النشاط االقتصادم. 

يؤكد بعض الباحثيف عمى أف معظـ المشكبلت االجتماعية ترتبط بعجز األسرة عف إمكانية      
تكفير احتياجات أفرادىا األساسية، كلذا يتطمب مف األسرة أف تحرص عمى تحقيؽ التكازف بيف 

نفاقيا في سبيؿ تحقيؽ أمريف:  دخميا كا 

 تصادم.تكفير حياة كريمة ألفرادىا يتحقؽ مف خبلليا األمف االق -

  (218)غرس بعض القيـ االقتصادية داخؿ أفراد األسرة مثؿ االدخار. -

كما يقكـ التكامؿ االقتصادم عمى أساس تكفير اإلشباع المناسب لمحاجات المادية التي        
يحتاجيا الفرد في حياتو الزكجية كاألسرية، كيقكـ  اإلشباع  عمى ضركرة تكافر المكارد 

عة االقتصادية كالمالية التي تسمح بتكفير ىذه الحاجات بأشكاليا المختمفة، كالحاجات المادية متنك 
كمتغيرة كمتجددة كىي نسبية لكؿ إنساف تبعا لكضعو في المجتمع كمستكاه المعيشي الذم يرتبط 
بو، كىذه مرتبطة أيضا بدخمو كمكارده التي يحصؿ عمييا، كذلؾ فإف مفيكـ المقـك االقتصادم 
في التكامؿ األسرم ال يعني تحقيؽ مستكل معينا لمختمؼ األسر كلكنو يعني كجكد مكارد 

  (219)دية لؤلسرة تكفي لمكاجية االحتياجات المادية ألفرادىا .اقتصا

                                                           
،  2005، القاىرة ، مصر ،  1، عالـ الكتب ، ط  المدرسةتربية الطفل في األسرة و  مجاالتمحمد رمضاف ، محمد جابر ،  - (217)

 .  18-17ص ص 
 . 24محمد رمضاف ، محمد جابر ، ص  - (218)
 . 67نادية حسف أبك سكينة ، مناؿ عبد الرحماف خضر ، ص  - (219)
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   :المقومات الصحية -د 

األسرة تعتبر األداة الطبيعية التي تحقؽ إنجاب النسؿ كاستمرار حياة المجتمع، كىي         
الكسيمة التي تنتقؿ مف خبلليا الخصائص الكراثية مف جيؿ آلخر كال جداؿ في أف سبلمة األبكيف 

 .صحية تؤدم إلى نسؿ سميـال

 

فالتكامؿ الصحي يقـك عمى أساس رعاية أفراد األسرة جسميا، كعقميا، كاجتماعيا، كنفسيا،       
 استنادا إلى الحقيقة التي مفادىا بأف اإلنساف كؿ متكامؿ يتككف مف ىذه الجكانب كميا .

كيتـ تقسيـ مسؤكليات تربية األطفاؿ بشكؿ أك بآخر عمى أساس بيكلكجي، ترعى األـ       
األطفاؿ في مرحمة الطفكلة رعاية كاممة، كيشارؾ األب في ىذا باعتباره مسؤكال عف تكفير الماؿ 
البلـز الحتياجات الطعاـ كالكساء كالتعميـ لؤلبناء كاألسرة يقكؿ اهلل تعالى في كتابو الكريـ" 

َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ  ،ِلَمْن َأرَاَد َأن ُيِتمَّ الرََّضاَعَة  ،ْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُىنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَمْينِ َوا
 ،ْوُلوٌد لَُّو ِبَوَلِدهِ اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َواَل مَ  ،اَل ُتَكمَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَيا ،َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعُروفِ 
ِلكَ  ْن َأَردتُّْم  ،َوَعَمى اْلَواِرِث ِمْثُل ذَ  ْنُيَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَمْيِيَما َواِ  َفِإْن َأرَاَدا ِفَصااًل َعن َترَاٍض مِّ

َواتَُّقوا المََّو َواْعَمُموا َأنَّ  ،اْلَمْعُروفِ َأن َتْسَتْرِضُعوا َأْواَلَدُكْم َفاَل ُجَناَح َعَمْيُكْم ِإَذا َسمَّْمُتم مَّا آَتْيُتم بِ 
 (220)" المََّو ِبَما َتْعَمُموَن َبِصيرٌ 

كعندما يكبر الطفؿ تتغير المسؤكلية، كمطالب الرعاية تصبح أقؿ عبئا عمى األـ كتظير       
فإف حالتو تؤثر في كافة أعضاء  ،فعندما يتعرض أحد أفراد األسرة لممرضمسؤكليات جديدة، 

األسرة دكف تمييز أك استثناء، كبالتالي يضطرب نظاـ الحياة اليكمية لؤلسرة، كما يفرض المرض 
كلكي يتكفر لؤلسرة ىذا الجانب عمييا ، كمسؤكليات إضافية أعباءعمى عاتؽ األعضاء األصحاء 

 أف تقـك باآلتي :

 صينات ضد األمراض المختمفة.عمى األسرة أف تيتـ كثيرا بمكضكع التح -

 (221)المبادرة بالعبلج إذا ما ظيرت أية أعراض مرضية عمى أحد أفراد األسرة . -

                                                           
 . 233، اآلية  سورة البقرةالقرءاف الكريـ ،  - (220)
 .73-72ص ص  ، 1990، دبي ، اإلمارات العربية ،  1، دار القمـ ، ط  عمم االجتماع األسرياجبلؿ إسماعيؿ ،  حممي - (221)
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كقد ال يستطيع رب األسرة تحمؿ ضغكط المرض بسبب المسؤكليات التي يشعر بيا كتدفعو نحك 
أحيانا اليأس كاالستسبلـ كقد يصبح شديد الحساسية لكؿ شكؿ مف أشكاؿ السمطة، مما يضطره 

لمتخمي عف مسؤكلياتو، كما يجمب المرض الكثير مف المشكبلت كاضطراب الحياة األسرية، 
فاألب ينتابو القمؽ كالجزع حكؿ حاليا تنتيي بو إلى التكتر كالعجز عف تدبير أمكر األسرة، 
كتشعر األـ بالبؤس كاليأس ألف حالة األسرة تعكس عجزىا عف تدبير شؤكف األسرة كمباشرة 

 فيا عمى أمكرىا.إشرا
المرض ككحدة منعزلة بالنسبة لمضمكنو االجتماعي فمف  ىكمف المتعذر أف ننظر إل      

الضركرم أف ننظر إلى معناه الشامؿ ال بالنسبة لممريض فقط، بؿ تأثيره في أعضاء األسرة 
  (222)الذيف يشترككف معو في حياتو الشخصية.

 :خصائص األسرة – 4

يتكػػػكف منيػػا البنيػػػاف االجتمػػاعي كىػػػي أكثػػر الظػػػكاىر االجتماعيػػة عمكميػػػة األسػػرة أكؿ خميػػة  -أ 
كانتشػػارا فػػبل تػػرل مجتمعػػا يخمػػك بطبيعتػػو مػػف النظػػاـ األسػػرل ألنيػػا أسػػاس االسػػتقرار فػػي الحيػػاة 

 االجتماعية.

تقػػـك األسػػرة عمػػى أكضػػاع كمصػػطمحات يقرىػػا الػػديف كالمجتمػػع فيػػي ليسػػت عمػػبل فرديػػا أك  -ب 
عمػػؿ المجتمػػع كثمػػرة مػػف ثمػػرات الحيػػاة االجتماعيػػة كىػػى فػػي نشػػأتيا كتطكرىػػا  إراديػػا كلكنيػػا مػػف

كأكضػػاعيا قائمػػة عمػػى مصػػطمحات المجتمػػع فمػػثبل الػػزكاج كمحػػكر القرابػػة فػػي األسػػرة كالعبلقػػات 
الزكجيػػػة كالكاجبػػػات المتبادلػػػة بػػػيف عناصػػػر األسػػػرة كػػػؿ ىػػػذه األمػػػكر كمػػػا إلييػػػا يحػػػددىا المجتمػػػع 

 (223)حدكدىا.كيفرض عمييـ االلتزاـ ب

تعتبػر األسػرة اإلطػار الػذم يحػدد تصػػرفات أفرادىػا فيػي التػي تشػكؿ حيػاتيـ كتضػفى عمػػييـ  -جػػ 
خصائصيا كطبيعتيا، كاألسرة ىي بػؤرة الػكعي االجتمػاعي كالتػراث القػكمي كالحضػارم فيػي التػي 

لسػمككية تنقؿ ىذا التراث مف جيؿ إلى جيؿ آخر كىى مصدر العػادات كالتقاليػد كالعػرؼ كالقكاعػد ا
كاآلداب العامة، كىى دعامة الديف كالكصية عمى طقكسو ككصاياه كيرجع إلييا الفضػؿ فػي القيػاـ 
بأىـ كظيفة اجتماعية كىى عممية التنشئة االجتماعية، كاألسرة ىي المعمـ األكؿ الذم يقكـ بعممية 

                                                           
 . 71-69، ص نادية حسف أبك سكينة ، مناؿ عبد الرحماف خضر  - (222)
 . 3، ص  1990، مطبعة الطبرية ، دكف طبعة ، دمشؽ ، سكريا ،  لعائمةعمم االجتماع امحمد صفكح األخرص ،  - (223)
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افػػػػة العامػػػػة التػػػػركيض االجتمػػػػاعي، ىػػػػذا كلكػػػػؿ أسػػػػرة سػػػػماتيا الثقافيػػػػة المسػػػػتمدة أساسػػػػا مػػػػف الثق
 (224)لممجتمع.

األسػرة بكصػػفيا نظػػاـ اجتمػػاعي تػػؤثر فيمػػا عػػداىا مػػف الػػنظـ االجتماعيػػة كتتػػأثر بيػػا فػػإذا كػػاف  -د
نتاجػػو  النظػػاـ األسػػرل فػػي مجتمػػع مػػا فاسػػدا فػػإف ىػػذا الفسػػاد يتػػردد صػػداه فػػي كضػػعو السياسػػي كا 

السياسػػي فاسػػدا فػػإف ىػػذا االقتصػػادم كمعػػاييره األخبلقيػػة كبالمثػػؿ إذا كػػاف النظػػاـ االقتصػػادم أك 
 الفساد يؤثر في مستكل معيشة األسرة كفى كضعيا القكمي كفى تماسكيا.

تعتبػػر األسػػرة كحػػدة اقتصػػادية كتبػػدك ىػػذه الطبيعػػة كاضػػحة إذا رجعنػػا إلػػى تػػاريخ األسػػرة فقػػد  -ىػػػ
كانػػت قائمػػة فػػي العصػػكر القديمػػة بكػػؿ مسػػتمزمات الحيػػاة كاحتياجاتيػػا ككانػػت تقػػـك بكػػؿ مظػػاىر 

 (225)النشاط االقتصادم كىك " االقتصاد المغمؽ " ) اإلنتاج ليدؼ االستيبلؾ (.

أكضاعيا أصبح معظػـ اإلنتػاج العػائمي مػف خصػائص المػرأة  تكعندما اتسع نطاؽ األسرة كاستقر 
 بينما ساىـ الرجؿ بنصيب كبير في األعماؿ اإلنتاجية خارج نطاؽ األسرة.

تتخػػذ أساسػػا إلجػػراء اإلحصػػاءات المتعمقػػة بعػػدد السػػكاف األسػػرة كحػػدة إحصػػائية أم يمكػػف أف  -ك
كمستكل المعيشة كظكاىر الحياة كالمكت كما إلييا مف اإلحصاءات التػي تخػدـ األغػراض العمميػة 
كمطالػػػب اإلصػػػبلح االجتمػػػاعي، كيمكػػػف أف تتخػػػذ كػػػذلؾ عينػػػة لمدراسػػػة كالبحػػػث كعمػػػؿ التجػػػارب 

 لمشاكؿ األسرية لمقضاء عمييا.كالمتكسطات اإلحصائية كذلؾ لمكقكؼ عمى طبيعة ا

األسػػرة ىػػي الكسػػػط الػػذم اصػػػطمح عميػػو المجتمػػع لتحقيػػػؽ غرائػػز اإلنسػػػاف كدكافعػػو الطبيعيػػػة  -ز
كاالجتماعيػػة كذلػػؾ مثػػؿ حػػب الحيػػاة كبقػػاء النػػكع كتحقيػػؽ الغايػػة مػػف الكجػػكد االجتمػػاعي كتحقيػػؽ 

عاطفػة األبػكة كاألمكمػة كاألخػكة الدكافع الغريزية كالجنسية كالعكاطؼ كاالنفعاالت االجتماعية مثػؿ 
 (226)كالغيرية كما إلييا .

يمكػػػف أف تسػػػتخدـ األسػػػرة كػػػأداة لتحديػػػد كضػػػع الفػػػرد فػػػي نظػػػاـ طبقػػػي معػػػيف، فكضػػػع الفػػػرد  -ىػػػػ 
االجتماعي يتحدد مف خبلؿ انتمائو األسرل، كمػا أف شخصػيتو الثقافيػة االجتماعيػة تتكػكف كتأخػذ 

                                                           
 .1، ص  1981عة ، بيركت ، لبناف ، ، دار النيضة العربية لمطباعة ك النشر ، دكف طب األسرة و مشكالتيامحمكد حسف ،  - (224)
 .3، ص  2004، عنابة ، الجزائر ،  1، دار العمكـ لمنشر ك التكزيع ، ط  عمم االجتماع التربويصبلح الديف شركخ ،  - (225)
 . 3محمد صفكح األخرص ، ص  - (226)
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ا كأىميػػا األسػػرة، كفػػى ىػػذا الصػػدد يجػػدر اإلشػػارة إلػػى مبلمحيػػا كسػػط الجماعػػات التػػي ينتمػػي إلييػػ
ــونتقسػػيـ األنثركبكلػػكجي األمريكػػي  ــف لنت لممكانػػة المكركثػػة كالمكانػػة المكتسػػبة كخبلصػػة ىػػذا  رال

التقسيـ أف ىناؾ مجتمعات يتحدد فييا كضع الفرد مف خبلؿ كضػع أسػرتو فػي المجتمػع " المكانػة 
خػػبلؿ إنجازاتػػو الفرديػػة التػػي تجعمػػو بالمثػػؿ محػػؿ تقػػدير المكركثػػة " أك أف تتحػػدد مكانػػة الفػػرد مػػف 

 (227)المجتمع " المكانة المكتسبة ".

  :أنماط األسرةثانيا: 

كضع عمماء االجتماع عدة تصنيفات ألنماط األسرة كذلؾ نظرا الختبلؼ ىذه األنماط مف        
مجتمع إلى آخر، بؿ حتى في المجتمع الكاحد، نظرا لكجكد عكامؿ تتحكـ في ىذا االختبلؼ 
كذلؾ حسب المناطؽ الجغرافية كالظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالتاريخية لممجتمع كنذكر أىـ 

 كاؿ كالتصنيفات المعتمدة في ىذا الصدد:األش

 :تصنيف األسرة من حيث الحجم -1
 : األسرة النووية أو النواة -أ 

 (228)كىي الجماعة االجتماعية التي تتككف مف رجؿ كامرأة متزكجيف مع أطفاليما.      
كىي أسرة مككنة مف الزكج كالزكجة كاألكالد المباشريف، كقد تحتكم عمى بعض ذكم القربى      

 (229)كيعيشكف في بيت كاحد، كتتميز بصغر حجميا. 

كقد تككف األسرة مستقمة، أك جزءا مف أسرة أكبر، كيعتبر الزكج الذم تككف لو زكجتاف،      
ـ سمكؾ أفراد األسرة النككية بالفردية كالتحرر عضكا في أسرتيف نككيتيف أك أسرة مركبة، يتس

الكاضح مف الضبط األسرم، األمر الذم تعمك فيو مصمحة الفرد عمى مصالح األسرة ككؿ، 
  (230)كأحيانا يستخدـ مصطمح األسرة الزكاجية أك الزكجية، بدال مف مصطمح األسرة النكاة.

                                                           
 . 10-9 ، ص اجبلؿ إسماعيؿ  –حممي  - (227)
امعة الممؾ عبد العزيز، ، ج، مذكرة ماجستير، قسـ عمـ االجتماععمؿ المرأة كنمط السمطة، سميرة سعد الديف المغربي – (228)

 .111، ص 1987السعكدية، 
، القاىرة  5تعميؽ محمد الجكىرم ك آخركف دائرة المعارؼ ، دائرة المعارؼ ، ط ، ترجمة ك  تمييد في عمم االجتماعبكتمكر ،  - (229)

 .   243-242، ص  1981، مصر ، 
 . 181، ص  1979، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، مصر ،  قاموس عمم االجتماعمحمد عاطؼ غيث ،  - (230)
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م أف ىذا النمكذج مف األسرة ىك الذم كيرل الكثير مف الباحثيف في عمـ االجتماع الحضر       
 يتزايد انتشاره في المجتمعات الحضرية.

 : األسرة الممتدة –ب 

ىي األسرة التي تقكـ عمى عدة كحدات أسرية يجمعيا اإلقامة المشتركة كالقرابة الدمكية،      
انييار أىميتيا في بسبب  كىي النمط الشائع قديما في المجتمع كلكنيا تنتشر في المجتمع الريفي،

المجتمع نتيجة تحكلو مف الزراعة إلى الصناعة، كىي تعتبر كحدة اجتماعية مستمرة لما ال نياية 
أجياؿ كأكثر، كتتسـ بمراقبة أنماط سمكؾ أفراد األسرة كالتزاميـ بالقيـ الثقافية  3حيث تتككف مف 

يكتسب أفرادىا الشعكر باألمف بالمجتمع، كتعد كحدة اقتصادية متعاكنة يرأسيا مؤسس األسرة، ك 
تضـ األجداد ، ك تتنكع إلى أسرة ممتدة بسيطة بسبب زيادة العبلقات االجتماعية بيف أفراد األسرة

األبناء  ك تضـ األجداد كالزكجيف كاألبناء ، ك أسرة ممتدة مركبة،كالزكجيف كاألبناء كزكجاتو
القرابية )ك التي تنظـ في عبلقة الدـ( ، ك تؤلؼ األسرة كزكجاتيـ كاألحفاد كاألصيار كاألعماـ

ى العبلقة الزكاجية ( أسرا عادة أسرا ممتدة ، بينما ال تؤلؼ األسر الزكاجية ) القائمة عم
 (231).ممتدة

  األسرة المركبة: -ج 

أك  كيتميز ىذا النكع مف األسر بأنَّو يتككف مف أسرتيف مختمفتيف يقيماف في منزؿ كاحد       
العائمتيف بدكر الزكج لجميع أزكاجو، كدكر األب لجميع أبنائو، كتتمتع العبلقات ، كيقكـ رب أكثر

الزكجية بينيـ بالتماسؾ القائـ عمى ركابط الدـ، كتمثؿ األسرة المركبة كحدة كظيفية متكاممة في 
قياميا بجميع كظائفيا، كتبرز أكثر الكظائؼ التي تميز األسرة المركبة في كظيفتيا االقتصادية، 

ي تنتج ما تستيمكو كتعتمد اعتمادنا كميان عمى دكر معينيا في تكزيع األدكار عمى أفراد العائمة، في
 .كيقكـ ىك بدكر اإلشراؼ عمييـ

                                                           
،  1كزيع ،  ط ، دراسات في عمـ االجتماع العائمي ، دار عالـ الكتب لمنشر ك الت األسرة والمجتمعابراىيـ الجكير بف مبارؾ ،  - (231)

 . 21، ص 2009،  الرياض ، السعكدية
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يرتبط ىذا النكع مف األسر بنظاـ تعدد الزكجات الذم شرعو الديف اإلسبلمي، فيذا النكع       
مف األسر يكجد في المجتمعات اإلسبلمية بصفة عامة كالمجتمعات الشرقية بصفة خاصة، كمف 
 ىنا فإف الزكج في األسرة المركبة ينتمي إلى أسرتيف مختمفتيف أك أكثر، كلكنو يؤدم الدكر نفسو

كفي  (232)حيث يقكـ بكظيفة الزكج ألكثر مف كجو ككظيفة األب لكؿ أبنائو مف ىؤالء الزكجات.
 ىذا النظاـ يكجد نكعيف مف األخكة األشقاء مف أب كأـ كاألشقاء مف أب كاحد كأميات مختمفات .

 :األسرة المشتركة –د 

األب أك األـ أك األخ أك سر نككية ترتبط مف خبلؿ خط أىي األسرة التي تقكـ عمى عدة       
كىذه ىي األسس التي  األخت كتجمعيـ اإلقامة المشتركة كااللتزامات االجتماعية كاالقتصادية

ىذا النكع مف األسر كاف شائعا قديمان في المجتمع كانتشر بكثرة في ، تميز ىذه الكحدة القرابية
سر قد إنيار نتيجة التطكر المجتمع الريفي، كلكف المبلحظ بشكؿ كاضح إف ىذا النكع مف األ

الكبير الذم شيده العالـ، كتضـ ىذه األسرة األجداد كالزكجيف كاألبناء  يكالتكنكلكجالعممي 
 كأحياناتمتد لتضـ األجداد كالزكجيف كاألبناء، كاألبناء كزكجاتيـ كاألحفاد  كأحيانا ..،كزكجاتيـ

 (233).مثؿ األصيار كاألعماـ  أيضايضاؼ إلى ذلؾ بعض األقارب  أخرل

 :تصنيف األسرة من حيث السمطة – 2

 : األسرة االستبدادية والديمقراطية -أ 

حسب صفاتيا االجتماعية، فمثبل ىناؾ األسرة الديمقراطية  ممكف أف تسمى  بعض األسر       
المتكاجدة بكثرة في المجتمعات الصناعية كالمتقدمة حيث أنيا تقـك عمى أساس التفاىـ كاالحتراـ 

كتسمى باألسرة كالمساكاة بيف الزكجيف، فبل يممؾ أحد الزكجيف أية سمطة خاصة عمى اآلخر 
أما األسرة االستبدادية فتقـك ، المساكاة بيف جميع األعضاء المساكاة كتمثؿ نمكذجا قائما عمى

                                                           
،  11، العدد  ماعيةمجمة الدراسات ك البحكث االجت،  عمل المرأة و أثره عمى االستقرار األسريمكاؾ ليمى ، إبراىيـ الذىبي ،  - (232)

 . 179، ص  2015جامعة الشييد حمة لخضر ، الكادم ، الجزائر ، 
 . 179مكاؾ ليمى ، إبراىيـ الذىبي ، ص  - (233)
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كال تمتمؾ الزكجة  عمى سيطرة األب عمى األسرة كاعتباره مركز السمطة المطمقة داخؿ األسرة،
 (234).شخصيتيا االجتماعية أك القانكنية

 : األسرة األبوية –ب 

تككف فييا السمطة المطمقة لؤلب عمى أبنائو كحتى عمى زكجاتيـ كأكالدىـ، كىي صكرة         
لمتنظيـ األسرم ،يعتبر األب فييا رئيسا كمركز القكة كسمطتو ذات طبيعة مطمقة كنيائية، كتعتبر 

سرة عمى أنيا األسرة األبكية البنية التقميدية، كاألسرة في ركما القديمة، كعادة ما ينظر إلى ىذه األ
أسرة قرابية ممتدة )تنظيـ في حدكد القرابة الدمكية( يككف األب فييا أكبر أعضائيا، أما األسرة 

 (235)األبكية التسمية فيي التي يككف فييا لؤلبناء منذ كالدتيـ اسـ آبائيـ.

النظاـ القبمي الذم يقكـ عمى صمة الدـ  إلىتمتد جذكر النظاـ األبكم في العالـ العربي       
كالقربى كالعصبية القبمية، كتككف مف شركط تاريخية كجغرافية كثقافية كذلؾ عف طريؽ سيطرة 

 المشيخة()الثقافة البدكية عمى الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية عف طريؽ نظاـ القبيمة 
دارتياالذم كاف بديبل لمدكلة   .عي يقـك عمى القيـ كالعصبيات كالعبلقات العشائريةكتنظيـ اجتما كا 

 : األسرة األمومية –ج 

تككف السمطة في ىذا النمط مف األسرة لؤلـ ، كىي صكرة مف التنظيـ األسرم، تعتبر فييا        
األـ القكة المسيطرة بينما يميؿ دكر األب إلى أف يككف سطحيا أك ثانكيا، كاألسرة األمكمية مف 

كىناؾ خبلؼ  الناحية النظرية أسرة قرابية ) تنظيـ في حدكد قرابة الدـ ( أمكمية النسب كاإلقامة،
بيف األنتركبكلكجييف حكؿ ما إذا كانت ىناؾ في الكاقع مجتمعات يقكـ تنظيميا العائمي عمى 
النسؽ األسرم األمكمي، كليس ىناؾ شؾ في أف كجكد مثؿ ىذه الصكرة األسرية تدريجيا نادر 

 (236)جدا.

                                                           
 . 22عبد المجيد سيد منصكر ، زكريا أحمد الشربيني ، ص  - (234)
 . 24عبد المجيد سيد منصكر ، زكريا أحمد الشربيني ، ص  - (235)
 . 24عبد المجيد سيد منصكر ، زكريا أحمد الشربيني ، ص  - (236)
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 (237): كىي األسرة التي يسيطر فييا أحد األكالد . األسرة البنيوية –د 

 :تصنيف األسرة من حيث اإلقامة – 3

 األسرة التي يقيـ فييا الزكجاف مع أسرة كالد الزكج. –أ 

 األسرة التي يقيـ فييا الزكجاف مع أسرة أىؿ الزكجة. –ب 

 (238)األسرة التي يقيـ فييا الزكجاف في مسكف جديد مستقؿ . –ج 

 :بناء األسرة والتطور الصناعي والتكنولوجي -4

في كتابو الثكرة العالمية كأنماط األسرة أف دكؿ العالـ   william goode جودوليام أكد       
الصناعي المتحضر تتحكؿ أنساقيا األسرية في اتجاه نسؽ األسرة الزكجية، فيك يرل أف السبب 
في ذلؾ ىك مبلءمة شكؿ األسرة الزكجية لممجتمع الصناعي الحديث، ك يقكؿ " بينما يتغمغؿ 

يمتد مف خبلؿ التصنيع، كتتحمؿ أنماطو البيئية، كتتجو نحك بعض أشكاؿ النسؽ االقتصادم ك 
 النسؽ الزكجي الذم يبدأ في الظيكر، كىذه األسرة النكاة التي تصبح كحدة قرابية مستقمة .

يرل في تحميبلتو أف متطمبات التصنيع التي تعتبر العامؿ المشترؾ في أنماط  فوليام جود      
ف في معظـ أنحاء العالـ، ال تحدث بدكف االرتقاء في المستكل التكنكلكجي التغير التي تحدث اآل

لممجتمع، كما أف النسؽ الصناعي الحديث ال يمكف أف ينشأ كيستمر دكف أف تصاحبو الحضرية 
  (239).ةكالبيركقراطي

في األنظمة الصناعية الحديثة تسيطر الطبقتاف الكسطى كالعميا عمى الصناعة كتكجياف       
مستقبميا، إال أف العبلقات القرابية عندما تككف أقؿ اتفاقا مع النمط المثالي لؤلسرة الزكجية 

ككف في بالمقارنة بسمكؾ األسرة في الطبقات الدنيا، فالطبقة العميا تعترؼ بالقرابة الكاسعة، كي

                                                           
 . 179الذىبي ، ص  إبراىيـمكاؾ ليمى ،  - (237)
 . 179 – 178مكاؾ ليمى ، إبراىيـ الذىبي ، ص ص  - 238))
 . 66سناء الخكلي ، ص  - (239)
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الزكاجي بالنسبة لمشباب كمف المحتمؿ  رمقدرتيا السيطرة عمى العكاطؼ قبؿ الزكاج، كفي االختيا
 أيضا أف يتبادؿ مف ينتمكف إلييا المساعدات مادية.  

أنيـ أقؿ ارتباطا مع أقاربيـ حينما  وليام جودأما مف ينتمكف إلى الطبقات الدنيا فيرل        
مى، كما أنيـ يتمقكف مساعدات أقؿ مف أقاربيـ، كباختصار فإف أسرة يستطيعكف التحرؾ إلى أع

الطبقات الدنيا ىي القادرة عمى أف تككف أسرة زكجية، كأف تحتـر كؿ متطمبات النظاـ الصناعي، 
كىذا يعني أنو عندما يبدأ التصنيع في الظيكر في مجتمع ما فإف أسرة الطبقة الدنيا ىي التي لف 

ج في ىذا النظاـ، كما أف أنماط أسرة ىذه الطبقة ىي أكؿ مف يتغير في تخسر شيئا باالندما
  (240)المجتمع .

كيحدد النسؽ الزكجي أيضا متطمبات المركز عند الفرد بصكرة أقؿ إحكاما بالمقارنة بنسؽ        
 األسرة الممتدة، الذم يككف فيو االلتزاـ، كالقيادة، كاإلنتاج محدد بكضع األسرة في مكانتيا.

 في دراسة عف المبلءمة بيف األسرة الزكجية كالتصنيع عمى ثبلث نقاط: وليام جوديؤكد ك 

إف أسرة الطبقة الدنيا ىي أكثر الطبقات االجتماعية تبلؤما مع النسؽ الصناعي، كأنيا أكؿ  -1
ما يميؿ إلى التغير في المجتمع، أما في المجتمع الجزائرم، فإننا نجد أف أكثر طبقات المجتمع 
تبلؤما مع نمط األسرة الزكجية ىي الطبقة المتكسطة ألف كؿ مف الطبقة العميا كالدنيا تتمسؾ 

 بأنماطيا األسرية التقميدية.

إف األسرة الزكجية ىي أكثر األشكاؿ مبلءمة لمنسؽ الصناعي الحديث ألنيا تتيح حرية  -2
العاطفي كاألماف لمفرد، غير أف التنقؿ المكاني كاالجتماعي بسيكلة، إلى جانب منح االرتقاء 

شكؿ كمضمكف األسرة الزكجية تغير عما كاف عميو في الماضي، رغـ أنيا لـ تنفصؿ تماما عف 
 شبكة العبلقات القرابية.

إف األسرة الزكجية تتميز بالمساكاة بيف الجنسيف، كتحديد التزامات الدكر بالنسبة لمفرد ال  -3
 يككف قاطعا.

                                                           
 . 67سناء الخكلي ، ص  - (240)
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أف نسؽ األسرة األمريكية نسؽ مفتكح يقكـ فقط عمى العبلقة الزكجية،  نزبارسو كما يرل       
كاألسرة النكاة منعزلة عف الجماعات القرابية الكاسعة، كما أف أعضاء األسرة ال يرتبطكف معا 

نما يغمب عمييـ طابع العبلقات الثنائية .   (241)بعبلقات متعدد كا 

 :تصنيف وليام جود ألنماط تفكك األسرة -5

 األشكاؿ الرئيسة لتفكؾ األسرة كما يمي : w.goode   (242) وليام جودصنؼ       

انحبلؿ األسرة تحت تأثير الرحيؿ اإلرادم ألحد الزكجيف بسبب االنفصاؿ أك الطبلؽ أك  -01
 اليجر أك حجة االنشغاؿ الكثير بالعمؿ.

الثقافية، كىذا يؤثر في  التغيرات في تعريؼ الدكر الناتجة عف التأثير المختمؼ لمتغيرات -02
مدل كنكعية العبلقات بيف الزكج كالزكجة، كقد يككف صراعا كاضحا لآلباء مع أبنائيـ الذيف 

 يككنكف في سف الشباب.

أسرة القكقعة الفارغة كفييا يعيش أفراد األسرة الكاحدة تحت سقؼ كاحد كلكف تككف  -03
 عبلقاتيـ في الحد األدنى.

كالغياب االضطرارم المؤقت أك الدائـ ألحد الزكجيف بسبب المكت أك األحداث الخارجية  -04
 دخكؿ السجف أك أية ككارث أخرل مثؿ الحرب .... كغيرىا.

الككارث الداخمية التي تسبب عف فشؿ الإرادم في أداء الدكر نتيجة األمراض النفسية أك  -05
 يا. العقمية ألحد أفراد األسرة، أك أمراض جسدية مزمنة يصعب عبلج

 

 

 

                                                           
 . 69ص  ،سناء الخكلي  - (241)

(242) - William Goode, Family Disorganization, in robert k, morton and robert nisbet contemporary 
social problems , NY, harcourt press , jovanovich inc ,1971 ,p 468 . 
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 :وظائف األسرةثالثا: 

األكلى،  ةأف تحقيؽ ضركرات الحياة المادية كاف أكؿ أىداؼ الترابطات كالمعاشر  ؾال ش       
ككانت كظائفيا ال تتعدل جمع األقكات الضركرية كالقياـ بمستمزمات الحياة كصنع األدكات كجمع 

 الثمار التي يتحمكف بيا في المناسبات.
المجتمعات التكتمية، فنبلحظ أف األسرة كانت كحدة اقتصادية تنتج ما تحتاج إليو أما في       

دارية كتشريعية، فيي التي تأمر كتدير شؤكف  العشيرة مف مطالب الحياة، ككانت ىيئة سياسية كا 
العشيرة بكاسطة مجمس آباء األسر أك رؤساء العشائر كالبطكف، كىي التي تشرؼ عمى الطقكس 

كبذلؾ كانت ، حؽ القبكؿ في الجمعية الدينية كتشرؼ عمى تربية النشء كتعميميـ كتمنح األكالد
 األسرة التكتمية عبارة عف دكيمة صغيرة تقكـ بمختمؼ الكظائؼ التي يتطمبيا النشاط العمراني.

دارية كما كانت ىيئة دينية         كانت األسرة التكتمية إذف كحدة اقتصادية كىيئة سياسية كا 
كقد ظمت األسرة اإلنسانية محتفظة بيذه االختصاصات الكاسعة في العصكر التاريخية ، كتربكية

 القديمة في مصر القديمة كاليكناف كالركماف.

كعندما اتسع نطاؽ الحياة االجتماعية كتفاعمت األسر مع بعضيا البعض كنشأت القرل        
ائؼ التي كانت تقـك بيا كأخذت ثـ المدف المستقمة، قامت الدكؿ كأخذت تسمب مف األسرة الكظ

تنشئ لكؿ كظيفة ىيئة مستقمة تأخذ عمى عاتقيا تحقيقيا عمى الكجو األكمؿ لصالح األفراد 
بكصفيـ عناصر في المجتمع بصرؼ النظر عف التنظيمات األسرية، فانتزعت الدكلة السمطة 

ظيفة االقتصادية كأصبحت السياسية كأنشأت ليا الييئات الحككمية كالمجالس النيابية كانتزعت الك 
 .مف اختصاص رجاؿ األعماؿ كالصناع كالتجار

كمع ذلؾ ىناؾ عدة كظائؼ مازالت تحتفظ بيا األسرة اختمؼ المفكركف االجتماعيكف في       
إلى ست كظائؼ لؤلسرة كاختمؼ العمماء في تصنيؼ  ويميام أوجبرنتصنيفيا حيث صنفيا 

 الكظائؼ كسنذكر أىميا: 
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  : الوظيفة االجتماعية - 1

ذا فسدت فسد  إذافي بناء المجتمع  األكلىاألسرة ىي الخمية        صمحت صمح المجتمع، كا 
عمى المبادئ االجتماعية كالقيـ  النشءكىنا تكمف مياميا االجتماعية في تربية  ،المجتمع

 تقيـ كالسمككيافيي عممية يتمكف مف خبلليا األفراد مف تعميـ الالحضارية، كمكاـر األخبلؽ 
المناسبة لكؿ فرد مف أفراد المجتمع، فاألسرة ليا الدكر األساسي كالكبير في ىذه العممية، كىي 

كساب ىكيتو،  كبذلؾ فيي تساعد الفرد عمى االندماج في األرضية المناسبة لتعميـ لغة الطفؿ، كا 
يبقى الفرد  أفىكذا تعمؿ األسرة مف اجؿ ، المجتمع حسب ما تمميو العادات كالتقاليد كالقكانيف

أف   ىيجلكقد اعتبر الفيمسكؼ األلماني  ،كفيا لممجتمع الذم ينتمي إليو، كينمك داخمو نمك سكيا
 . نياية األسرة ىك االنحبلؿ ليتحكؿ أعضاؤىا أفرادا في المجتمػػػػع

كيشير عمماء االجتماع كتعد التنشئة االجتماعية لمطفؿ مف الكظائؼ األساسية لؤلسرة،        
إلييا باعتبارىا الكظيفة الكحيدة كاليامة التي تمس النظاـ األسرم، حيث يقع العبء األكبر في 
بعض المجتمعات مف عممية التنشئة االجتماعية عمى عاتؽ النظاـ األسرم كترتبط بالمكانة التي 

 يحتميا كؿ مف األب كاألـ كداخؿ األسرة كمراكز السمطة بيا.

كمما الشؾ فيو أف طرؽ التنشئة االجتماعية تتغير مف فئة إلى أخرل حيث تعكس خبرة        
الكالديف كمستكاىما االقتصادم كالثقافي كاالجتماعي كالميني كيرتبط ذلؾ بأسمكب معاممة األبناء، 
بداء الرأم، كحرية المناقشة، كتكامؿ الشخصية، كتمؾ المسائؿ التي  كالنظرة إلى السف كالجنس كا 

  (243)تبيف تفاكت مكاقؼ أسر الطبقات المختمفة بشأنيا.

" مف أىـ الكظائؼ التي تقـك بيا العائمة تييئة األرضية البلزمة لمجكانب بارسونزيقكؿ       
العاطفية كاليكية ما يساعد في دمج الطفؿ في مجمكعة النظـ االجتماعية التي سينضـ إلييا في 
المستقبؿ، باعتباره فردا بالغا، كلعؿ العائمة ىي العامؿ األكؿ في تكسيع استعدادات الطفؿ 

اـ مع اآلخريف، ككذلؾ مف أجؿ تشريع ك جكد الثقة أك عدـ كجكدىا كالسيطرة لبلنضماـ كاالنسج

                                                           
 . 52-51ص   ،مناؿ عبد الرحمف خضر  ،نادية حسف أبك سكينة  - (243)
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كبعض أصحاب المدرسة العممية عمى أىمية كمكقع األسرة في  بارسونز، شدد (244)كقبكليا"
المجتمعات الصناعية حتى تبقى محافظة عمى أىميتيا كدكرىا األساسي في التنشئة االجتماعية 

 عند األطفاؿ.

عتقد أصحاب النظرية النسكية أف مكضكع التنشئة االجتماعية الذم يعتبر نشاط كؿ كما ي       
كاحد مف الجنسيف في العائمة ىك السبب األصمي في عدـ مساكاة بيف الجنسيف عمى مستكل 

  (245)العائمة كالمجتمع لذلؾ يعارضكنو .

يمة كأماكف التربية كمع ظيكر الكسائؿ االلكتركنية التصكيرية، كاتساع المؤسسات البد      
كالحضانة كالمدارس، شيدت المجتمعات الغربية كحتى العربية كبسبب ركاج النزعات الفردية 
كالتحررية حالة تراجع لدكر األسرة في الرقابة المباشرة، كىك سبب ظيكر اختبلالت عمى مستكل 

ة األحادية، األميات األسرة كالمجتمع كانتشار العبلقات الجنسية الحرة، الطبلؽ، الخمع، كاألسر 
العازبات.. كغيرىا كثير، كرغـ كؿ ىذا يعتبر عمماء االجتماع أف العائمة ىي العامؿ األكؿ 

  (246)األسرة. ؼلمرقابة االجتماعية، كالكثير منيـ لـ يذكر ىذه الكظيفة بشكؿ صريح ضمف كظائ

التي يجب أف تشجع  كمف أجؿ أف تحقؽ األسرة كظيفتيا االجتماعية البد مف ذكر األعماؿ      
 األسرة أبناءىا عمييا ىي: 

 المساىمة في خدمة المجتمع )حمبلت التطكع كالنظافة ...(. -1

 المساىمة في مساعدة األسر المحتاجة كالفقيرة )تبرعات كغيرىا(. -2

 دعـ الجمعيات الخيرية أك االشتراؾ في أعماؿ خيرية. -3

 البد مف تكفر شركط ىي: عة المجتمكحتى يتـ تحقيؽ ىذه الكظيفة اليامة في حيا

 أىمية النمكذج الجيد مف قبؿ الكالديف لمطفؿ. -1
                                                           

) دراسة مقارنة في عمـ االجتماع األسرم( ، تعريب : عمي الحاج حسف ، مركز  اإلسالم و األسرةحسيف بستاف النجفي ،  - (244)
 . 106، ص  2008، بيركت ، لبناف ،  1الحضارة لتنمية الفكر اإلسبلمي ، ط 

 . 108، ص حسيف بستاف النجفي   - (245)

 .123حسيف بستاف النجفي ، ص   - (246)
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 تشجيع األىؿ ألعماؿ الخير التي يقكـ بيا الطفؿ. -2

إشراؾ األبناء في المناسبات االجتماعية مع األسرة مف خبلؿ آبائيـ لمعرفة السمكؾ المناسب  -3
 لكؿ مكقؼ اجتماعي.

 االىتماـ باألخبلؽ الكريمة كحسف التصرؼ مع األبناء كالصدؽ كاألمانة كالشرؼ كالصحبة.  -4

 (247)احتراـ القكانيف كالمكائح كالتعميمات . -4

 : الوظيفة االقتصادية -2

تعتبر األسرة كعمى مدل التاريخ، مؤسسة اقتصادية يتعاكف فييا األفراد مف أجؿ تأميف        
لمشتركة  لقد قضى التطكر الصناعي كزيادة االنتاج في المصانع عمى حاجاتيـ االقتصادية ا

كظيفة األسرة االقتصادية حيث كانت األسرة في الماضي كحدة اقتصادية مكتفية  ذاتيا ألنيا تقـك 
باستيبلؾ ما تنتجو، كبالتالي لـ تكف ىناؾ حاجة لمبنكؾ أك المصانع أك المتاجر، فالمجتمعات 

قدت كظيفتيا االقتصادية، كأضحى أفرادىا ال يشعركف بضركرة التعاكف مع الصناعية المتطكرة ف
األفراد اآلخريف ألجؿ تأميف الحاجات االقتصادية، بؿ يشعر بعضيـ بأف ال ضركرة لمحياة في 

 (248)األسرة مف األساس.

ما ، فالطعاـ يحضر في األسرة ككذلؾ المباس ككؿ اتيابذ تياكانت األسرة تكفي ذا كلقػد       
ـ جميع األفراد بالعمؿ اكىذا بقي كتنتج ما تستيمؾ،تيا ككانت كذلؾ تؤدم حاجا  تحتاجو األسرة
فرابطة القرابة كانت قكية، كالعيش مشترؾ كالتعاكف في اإلنتاج كالعمؿ كاف مقسـ،  في الحقؿ،

المسؤكؿ  كيعتبر فيك اآلمر الناىي، المطمقة لؤلب، كالسيادة ككؿ كاحد يقـك بكظيفة يكمؿ اآلخر،
فاالختبلؼ الفيزيكلكجي بيف جسمي الرجؿ  الذم يكفر كؿ مستمزمات أسػرتو ميمػا كػاف عػددىا،

فالرجؿ بقكتو الجسمية  الكفاءة، كالمرأة، قد جعؿ مف األسرة كحدة متكاممة عمى درجة كبيرة مف
ة، ككذلؾ القك  بعضتتطمب التي تفكؽ قكة المرأة يستطيع أف يقكـ بصكرة أفضؿ باألعماؿ التي 

                                                           
،  1990، عماف ، األردف ،  2، دار الفكر لمنشر ك التكزيع ، ط  المجتمعالطفل و األسرة و عصاـ نمر ، عزيز سمارة ،  - (247)

 . 16-15ص 
(248)

 . 134، ص  حسيف بستاف النجفي - 
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 المرأة تقكـ بالكظائؼ االقتصادية التي تتناسب مع طبيعتيا الفيزيكلكجية، كالتعاكف االقتصػادم
 . يؤدم إلى تقكية العبلقات االجتماعية بيف أفراد األسرة

 كلتحقيؽ ىذه الكظيفة ينبغي مراعاة ما يمي:      

 التخطيط لئلنفاؽ داخؿ األسرة بما ينفع األسرة. -1

 كؿ مف األب كاألـ في تكفير الدعـ المادم كاإلنفاؽ. اشتراؾ -2

 (249)تأميف مستقبؿ األسرة بتكفير جزء مف الدخؿ . -3

 : الوظيفة البيولوجية -3

تعتبر كظيفة اإلنجاب كاحدة مف الكظائؼ الحياتية األساسية اليامة لؤلسرة حيث يحفظ        
االنتياء، اضافة إلى تنظيـ اشباع الدافع بيا كجكد الجيؿ المستقبمي أم حفظ النكع البشرم مف 

الجنسي، إال أف ىذه الكظيفة شيدت أفكال ممحكظا بسبب التحكالت الجذرية العممية كالصناعية 
في الغرب كالتي حممت فكرة تحديد النسؿ فمك الحظنا مثبل المجتمع البريطاني لكجدنا أف األزكاج 

أكالد بشكؿ متكسط ، بينما انخفض  6رىـ مف كانت تتألؼ أس 1860الذيف تزكجكا حكالي العاـ 
  (250)بعد جيميف . 2ىذا الرقـ إلى 

كمما ال شؾ فيو أف التحكؿ الصناعي الذم غير الكظائؼ االقتصادية لؤلسر القديمة          
ساىـ في انخفاض حاد في مستكل اإلنجاب، باإلضافة إلى عكامؿ أخرل كالتكاليؼ الباىظة 

االجتماعية المزرية لمزكجيف، ارتفاع سف الزكاج كالتأخر في الحمؿ ألسباب لمزكاج كالحالة 
صحية أك اجتماعية أك اقتصادية، شيكع كسائؿ منع الحمؿ، كعدـ استقرار العائبلت، كما يمعب 

 عمؿ المرأة دكرا أساسيا في انخفاض معدؿ المكاليد.

 ير إلى بعضيا:تبيف النظرية النسكية في ىذه الكظيفة آراء مختمفة نش     

بناء عمى نظريتيا أف عدـ  (shulamith firestone) شوالميت فايرستونأكضحت  -
المساكاة الجنسية تعكد إلى االختبلفات البيكلكجية بيف الرجؿ كالمرأة، كباألخص قضية الكالدة 

                                                           
(249)

 . 16، ص  عصاـ نمر ، عزيز سمارة  - 
(250)

 . 89، ص  حسيف بستاف النجفي - 



   األصرة ماهيت                                                                      انرابع انفصم
 

 

 

135 

عند النساء، حيث أكصت النساء باإلقباؿ عمى التكنكلكجيا الحديثة في اإلنجاب اعتمادا عمى 
رؽ جديدة في منع الحمؿ، كالحمؿ خارج الرحـ، كتربية األكالد خارج إطار العائمة، بحيث ط

أصبحت متحررة مف قيكدىا البيكلكجية، كقد خالؼ النسكيكف المتأخركف ىذه النظرية، 
 (251)كحذركا النساء مف المجكء إلى ىذه التكنكلكجيا الحديثة .

ككسيمة مف كسائؿ األمف النكعي، كىناؾ مكضكع ثاف بخصكص اإلجياض، حيث يعتمد  -
كقد شاع في المجتمع الغربي إلى حد أف أصبح كسيمة مف كسائؿ تنظيـ الكالدات، كقد سعى 
النسكيكف في العقكد األخيرة إلى تشريع حرية إسقاط الجنيف، كاعتبركا أف منع اإلجياض 

النساء مف االمتناع  يتنافى مع حرية النساء في االىتماـ بأبدانيف خبلفا لمعقيدة التي تمكف
   (252) عف العبلقة الجنسية غير الشرعية كاالبتعاد عف الحمؿ غير المقبكؿ.

 كلكي تقـك األسرة بكظيفتيا البيكلكجية عمى أتـ كجو يجب أف تراعي الشركط التالية:

 الفحص الطبي قبؿ الزكاج. -1

 السبلمة مف اإلعاقات المختمفة التي يمكف تكريثيا لؤلكالد. -2

 تنظيـ عدد أفراد األسرة )تنظيـ النسؿ(. -3

 (253)سنكات. 10يرل بعض الباحثيف أىمية التقارب الزمني بيف الزكجيف بحيث ال يزيد عف  -4

 :وظيفة الرقابة والرعاية األسرية -4

إف مكضكع الرعاية كالرقابة لمطفؿ كحتى العجزة مف الضركريات األساسية إذا ما أخذنا       
بعيف االعتبار عجز الطفؿ أك كبار العجزة عف االىتماـ بأنفسيـ كالدفاع عنيا، في مراحؿ معينة 

 ةنكنيمف العمر سكاء المراحؿ األكلى أك المراحؿ العمرية األخيرة، فالمسؤكلية األخبلقية كالقا
كاألخبلقية ممقاة عمى عاتؽ األسرة لمقياـ بيذه الكظيفة، كرغـ ذلؾ ال يمكف الغفمة عمى التغيرات 
الحاصمة عف مستكل ىذه الكظيفة كركاج أماكف تربية األطفاؿ كدكر الحضانة، كبيكت العجزة 

 كالمعاقيف.

                                                           
 . 90-89، ص حسيف بستاف النجفي  -( 251)
 . 91، ص  حسيف بستاف النجفي  - (252)
 .14، ص  عصاـ نمر ، عزيز سمارة - (253)
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ىذه التبدالت، كتشير كتعتبر قضية عمؿ المرأة إحدل العكامؿ اليامة المؤثرة في حصكؿ        
 4ك 3مف األطفاؿ الذيف تبمغ أعمارىـ بيف  %35أف حكالي  1990اإلحصاءات في العاـ 

في األكقات التي يذىب ( baby-sitterسنكات يعيشكف في بيكتيـ مع األقارب أك غيرىـ )
مف األطفاؿ إلى مراكز الرقابة اليكمية، إف انفصاؿ  %43الكالداف إلى العمؿ، كيعيد بحكالي 

الكلد بشكؿ مؤقت عف األـ في األكقات التي تذىب فييا لعمميا يترؾ آثارا سمبية عمى الطفؿ، ال 
كيعتقد النسكيكف أف  يمكف تعكيضيا بأم شكؿ مف األشكاؿ كالحاجة العاطفية كالجكانب الثقافية.

أساسي إلى عدـ المساكاة الجنسية، كيظير أف الرجاؿ في كظيفة الرقابة األسرية تعكد بشكؿ 
 (254)العصر الحديث بدأكا يتكلكف مياـ رعاية األطفاؿ كالعجزة أكثر مما سبؽ.

 كيضيؼ بعض العمماء كظيفة أخرل كتتمثؿ في الكظيفة النفسية:       

 : الوظيفة النفسية -5

كتتمثؿ ىذه الكظيفة في تكفير الدعـ النفسي لؤلبناء كحتى كبار السف كالعجزة أك        
إلى أف أىـ كظيفة تقدميا األسرة ألفرادىا ىي تزكيدىـ باإلحساس  وولالمعاقيف، كىنا يشير 

 باألمف كالقبكؿ في األسرة، كلتحقيؽ ىذه الكظيفة ينبغي أف تراعي األسرة ما يمي:

أفراد األسرة حكؿ الصعكبات كالمشكبلت التي تكاجو األسرة بيف فترة مناقشة األب لجميع  -1
 كأخرل.

 تنمية معايير االستقبلؿ كاالعتماد عمى الذات عند األبناء. -2

 (255)إعطاء كؿ فرد في األسرة شعكرا بالقيمة كبأىميتو كدكره في األسرة . -3

 :تصنيف وليام أجبرن لوظائف األسرة

أف مأساة األسرة الحديثة تكمف في فقدانيا  william ogburn  (256)أكد كلياـ أجبرف      
 ألغمب الكظائؼ التي كانت تقكـ بيا كىي : 

                                                           
 . 95، ص حسيف بستاف النجفي  - 254))

 . 15-14، ص عصاـ نمر ، عزيز سمارة  - 255))
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: حيث كانت األسرة في الماضي كحدة اقتصادية مكتفية ذاتيا ألنيا تقـك الكظيفة االقتصادية -1
 المتاجر.باستيبلؾ ما تنتجو كبالتالي لـ تكف ىناؾ حاجة لمبنكؾ كالمصانع أك 

كاف أعضاء األسرة الكاحدة يستمدكف مكانتيـ االجتماعية مف مكانة  كظيفة منح المكانة: -2
 أسرىـ في الكقت الذم كاف اسـ األسرة يحظى بأىمية كقيمة كبرل.

نما الكظيفة التعميمية -3 : كانت األسرة تقـك بتعميـ أفرادىا كال يعني ذلؾ تعميـ القراءة كالكتابة، كا 
 ـ الحرفة أك الصنعة، أك الزراعة، كالتربية البدنية كالشؤكف المنزلية ...الخ.يعني تعم

: كانت األسرة أيضا مسؤكلة عف حماية أعضائيا، فاألب ال يمنح ألسرتو الحماية ةكظيف -4
نما يمنحيـ أيضا الحماية االقتصادية كالنفسية ككذلؾ يفعؿ األبناء  الحماية الجسمانية فقط، كا 

 يتقدـ بيـ السف. آلبائيـ عندما

: تبلكة صبلة الشكر عند تناكؿ الطعاـ، كصمكات األسرة الجماعية، كقراءة الكظيفة الدينية -5
 الكتب المقدسة كممارسة الطقكس الدينية.

: كانت الكظيفة الترفييية محصكرة أيضا في األسرة أك بيف عدة أسر الكظائؼ الترفييية -6
 أك المجتمع المحمي، أك كسائؿ الترفيو المختمفة. كليس في مراكز خارجية مثؿ المدرسة،

أنو نتيجة لفقداف األسرة ليذه الكظائؼ أصبحت مفككة كالدليؿ عمى ذلؾ  أوجبرنكيرل         
ىك زيادة عدد األسر المنيارة بالطبلؽ، كقد تعرضت آراء أكجبرف لكثير مف النقد حيث يرل 
بعض عمماء االجتماع أنو مف الخطأ التأكيد عمى المحتكل التقميدم كالشكؿ المعيف لمكظائؼ 

ارىا كظائؼ تقمص أداؤىا بالنسبة لؤلسرة، كليس ىناؾ شؾ في أف بدال مف النظر إلييا باعتب
األسرة فقدت بالفعؿ بعض كظائفيا التقميدية، إال أف ىذا الفقداف ينطكم عمى تغير في الشكؿ 

 كليس المضمكف.

، لـ تفسر التغيرات الحديثة في أنماط بارسونز حتى أف النظرية البنائية الكظيفية التي قدميا      
كاف كاضحا عندما  بارسونزعمى أنيا انييار أك تفكؾ، بؿ بالعكس مف ذلؾ تماما نجد أف  األسرة

                                                                                                                                                                      
 2011، عماف ، األردف ،  1، دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة ، ط  األسرة و الحياة العائميةسناء حسنيف الخكلي ،  - (256)

 . 67، ص 
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أكد أف عممية التمايز تؤدم إلى تزايد المؤسسات كالييئات كالكحدات التي تقكـ بكظائؼ محددة، 
كمعنى ىذا أف الكظائؼ التي كانت تقكـ بيا كحدة كاحدة كاألسرة أصبحت تضطمع بيا كحدات 

خصصة، كيؤكد بارسكنز أف األسرة أصبحت أكثر تخصصا عما كانت عميو مف قبؿ، عديدة مت
كلكف ىذا ال يعني أنيا أصبحت أقؿ أىمية ألف المجتمع أصبح يعتمد عمييا أكثر في أداء عديد 

 (257)مف كظائفو المختمفة .

 :األسرة األدرارية بين الثبات والتغيررابعا: 

 :خصائص المجتمع األدراري بين الثبات والتغير -1

ثكابت المجتمع تعني تمؾ المرتكزات التي انبثؽ المجتمع في ضكئيا كساعدت الحقا عمى        
تكازنو كاستقراره، تمؾ الثكابت التي تتمثؿ في الديف اإلسبلمي عقديا كسمككيا الذم انعكس 

ائر األبنية االجتماعية الكبرل الشرعية كالسمطة بالضركرة عمى كحدة الثقافة كتجانسيا، كأكسب س
 كاالقتصاد كالعمؿ كالتعميـ كنحك ذلؾ لتؤدم كظائفيا بما يضمف تكازف المجتمع بكاممو.

أما المتغيرات فتعني ما يستخدمو اإلنساف مف كسائؿ كما يتخذه مف أساليب لتمبية حاجاتو       
االقتصادية كاالجتماعية كالتنظيمية كالتشريعية، فيذه كرغباتو الحياتية كذلؾ مف األنشطة الفكرية ك 

األنشطة كما شاكميا خاضعة لمتغير كالتبدؿ كالتطكر نتيجة لمتكاصؿ كالتفاعؿ المستمر بيف أبناء 
البشر في البيئة التي تمكنيـ مف االىتداء إلى كسائؿ كأساليب أكثر فعالية في تحقيؽ كتمبية 

الرغـ مف ذلؾ تعكس بناء المجتمع كثكابتو، مما يحقؽ التكحد حاجاتيـ اإلنسانية، كلكنيا عمى 
كالتماسؾ كالتكافؽ بيف ثكابت المجتمع كغاياتو الكبرل كبيف الطرؽ كاآلليات كالكسائؿ المرتبطة 
بالشؤكف الحياتية لكحداتو االجتماعية، فالثكابت ىي القكانيف كاألسس التي يقكـ عمييا المجتمع، 

 شركعيتيا مف مدل تمثميا أك تصكيرىا أك أخذىا كتقيدىا بالثكابت.كأف المتغيرات تكتسب م

كعمى ضكء تعريفنا لمثكابت كالمتغيرات ، فالثقافة االجتماعية كالنظاـ األسرم الجزائرم        
األبكم أثر كال يزاؿ يؤثر عمى مشاركة المرأة في سكؽ العمؿ، فظاىرة عمؿ المرأة خارج المنزؿ 

في المجتمع الجزائرم، فمقد كاف عمميا يقتصر عمى المنزؿ أك الزراعة  مف الظكاىر المستجدة

                                                           
 . 69-68، ص سناء حسنيف الخكلي  - (257)



   األصرة ماهيت                                                                      انرابع انفصم
 

 

 

139 

كالرعي، أك الصناعات اليدكية كالنسيج ك الخياطة في المجتمع الجزائرم التقميدم، حيث قدرت 
 كىك رقـ مخيؼ جدا . (258) % 94بمغت  1957نسبة األمية بيف النساء عاـ 

فمف المميزات العامة لتطكر المجتمع الجزائرم منذ االستقبلؿ حدكث تغيرات في كافة       
جكانب الحياة منيا التغيرات التي مست األسرة خاصة تمؾ المتعمقة بخركج المرأة الجزائرية إلى 
ـ سكؽ العمؿ، كالذم نتج عنو تغيرات في الحياة االجتماعية كالخاصة بالنسبة لؤلـ العاممة كأى

التغيرات ىك ازدكاجية مسؤكلياتيا المينية كالتربكية كبيذا أصبحت األـ العاممة تقـك بكظيفة 
مزدكجة، أما البنات فقد ثبت أف ثقافة المجتمع الجزائرم في الفترة التقميدية  تعيب عمى األسر 

مرأة عدـ التي تخرج بناتيا خارج المنزؿ لمدراسة أك العمؿ، فثقافة المجتمع كانت تفرض عمى ال
مغادرتيا منزليا مطمقا، فمقد كانت المرأة أسيرة عادات كتقاليد جعمتيا ال تغادر المنزؿ إال 

 لمضركرة كبرفقة .

غير أف المجتمع األدرارم أك ما يدعى بالمجتمع التكاتي كاألسرة األدرارية كجزء مف ىذا      
مر في شتى المجاالت حتى بداية المجتمع الشاسع، تأخر فيو خركج المرأة مف ىذا التيميش كاست

فترة التسعينيات مف القرف الماضي، بسبب مجمكعة مف العكامؿ كلعؿ أبرزىا الثقافة االجتماعية 
التقميدية لممجتمع كالتي ال تزاؿ باقية إلى يكمنا ىذا، زد عمى ذلؾ عدـ تكفر المدارس ك 

لمككنة ليا حيث أف عددىا المتكسطات ك الثانكيات نظرا لشساعة المنطقة ك تشتت القصكر ا
كالمؤسسات التعميمية تتمركز فقط في البمديات أك الدكائر كبالتالي فيي غير  قصرا 294يفكؽ 

متاحة لمجميع كخاصة البنات نظرا لبعد المسافة كقمة كسائؿ النقؿ المخصصة لذلؾ ككؿ ىذه 
اطؽ الكطف، أما إذا الظركؼ جعمت المرأة تتأخر قميبل عف نظيراتيا في الشماؿ كغيرىا مف من

تحدثنا عف الجامعة فاألمر كاف ضربا مف الخياؿ، إلى غاية نشأت أكؿ نكاة جامعية بأدرار سنة 
التي استقطبت بعض الطمبة مف المناطؽ الشمالية كنسبة كبيرة مف الذككر، لتتكسع بعد  1986

المعدؿ ك  2001سبتمبر 18المؤرخ في 269-01ذلؾ إلى جامعة بمكجب مرسكـ تنفيذم رقـ 
، ثـ تبله انشاء عدد كبير مف 2004أكت  29المؤرخ في  259-04بمرسكـ تنفيذم رقـ 

الثانكيات بمعدؿ ثانكية أك أكثر عمى مستكل كؿ بمدية، رغـ كؿ ىذا تبقى الكثير مف البنات ليس 

                                                           
 (258 (  - Gordon David , The Passing Of French Algeria, Oxford University Press , london , 1966 , 
p50. 
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ليف القدرة عمى مكاصمة الدراسة خاصة المكاتي يقطف القصكر البعيدة عف مقر البمدية مع عدـ 
فر كسائؿ النقؿ كحتى انعداـ الطرؽ أحيانا كما ىك الحاؿ في بعض قصكر طمميف كبرج باجي تك 

 مختار . 

 : البنية االجتماعية التقميدية لمعائمة األدرارية -2

التركيبة البشرية بأدرار خميط بشرم تشكؿ عبر األزمنة مف بربر  كعرب كزنكج، تشكؿ        
  (259)عمى شكؿ طبقات ىرمية كالتالي : 

 الشرفاء: كينتسبكف لبيت النبكة. -1

 المرابطيف: ال يمثمكف عنصرا اثنيا، ميزتيـ العمـ كالصبلح. -2

 األحرار: كىي طبقة كسطى منيـ المبلؾ كالتجار كأرباب الماؿ كليـ أصكؿ عربية كبربرية. -3

كىـ  الحراثيف: طبقة تشكمت مف الزنكج كيعتقد أف اسميـ مف عمؿ الحراثة أك الزراعة -4
 العنصر البشرم النشط.

 العبيد: آخر الطبقات في المجتمع، مارست كؿ األعماؿ الصعبة قديما.   -5

( تيمياكيف مختار، باجي برج) الكالية جنكب أقصى مدف سكاف األصؿ في كىـالطكارؽ:  -6
 ليـ التي أدرار مثؿ خصكصان  منيا الكبيرة كبالمدف الكالية ربكع أغمب في ينتشركف اآلف كلكنيـ
 (.كسكت بني) الغربي الحي يسمى خاص حي فييا

كالمجتمع األدرارم كغيره مف المجتمعات القرابية تقكـ بنيتيا التقميدية عمى كحدات اجتماعية       
أساسيا القرابة التي تتمثؿ بالعائمة، فالفخذ فالعشيرة، فالقبيمة فاتحاد القبائؿ الذم يشكؿ المجتمع 

 (260)في أكسع صكره .

                                                           
، مذكرة ماجستير ،  الواقع الميني لممرأة العاممة في نشاط جمع الحصى ) دراسة ميدانية لبعض قصور أدرار (شياخ باية ،  - (259)

، ص  2013قسـ العمـك االجتماعية ، كمية العمكـ اإلنسانية ك االجتماعية كاإلسبلمية ، الجامعة اإلفريقية أحمد دراية أدرار ، الجزائر ، 
43-44 . 

 . 315، ص  2003، بيركت ، لبناف ،  1، دار الساقي ، ط  النظام األبوي و إشكالية الجنس عند العربابراىيـ الحيدرم ،  - (260)
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تتككف األسرة األدرارية عادة مف عدة عكائؿ، كىي أسرة ممتدة كبيرة الحجـ، مف خصائصيا     
أنيا تضـ كؿ المنحدريف مف جد ذكر كاحد كينصيركف في كاحدة، كيحمؿ جميع أفرادىا اسـ 
الجد األكؿ لؤلسرة، كالتزاؿ الكثير مف األسر تعيش عمى ىذا النمط شأنيا شأف العائبلت العربية 

 قميدية القديمة.الت

ظؿ المجتمع التكاتي لفترة طكيمة عمى ىاتو الحاؿ مجتمعا تقميديا، بقي فيو الرجؿ المنفؽ         
عمى زكجتو، ىذا مف الناحية االقتصادية كاالجتماعية كبقي ىك المسيطر كالقائـ عمى األسرة، 

لرجؿ يفرض سيطرتو كما نجد في المجتمعات التقميدية في جنكب شرؽ آسيا كالشرؽ األكسط، ا
 (261)عمى المرأة كيتحكـ في سمككيا كتخضع لو خضكعا تاما.

كبسبب التحكالت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كنمك المدف كتطكر التجارة        
كالصناعة كالتعميـ ، كاتساع دائرة العمؿ كالكظائؼ، أدل إلى تفكؾ بنية العائمة ك تحكليا إلى 

تألؼ مف الزكج كالزكجة كاألبناء كتسكف في بيت كاحد مستقمة عف األقارب، عكائؿ كأسر صغيرة ت
فالمجتمع التكاتي الحديث تغيرت نظرتو لممرأة مما غير دكرىا كمكانتيا االجتماعية شأنيا شأف 
المجتمعات الحديثة كأصبحت نسبة النساء العامبلت في تزايد مستمر كسريع حيث قدرت نسبة 

امرأة عاممة  6230ر حسب آخر إحصاء لمديرية الضماف االجتماعي ب العامبلت بكالية أدرا
، كأصبح معظـ الزكجات العامبلت لدييف الحرية في (262)امرأة عاممة متزكجة  1213منيا 

التصرؼ الكامؿ في دخميف، كبعضيف يمنحف الزكج نسبة ثابتة مف مدخكليف، كلـ يتبيف مف ىذه 
ة في ىذه الفترة يتصرؼ في دخؿ زكجتو بالكامؿ كيعتبره حقا الدراسة أف الزكج في األسرة األدراري

لو، كقؿ تدخؿ الزكج في أمكر المرأة العاممة االقتصادية، مما يبرىف ارتفاع مركز المرأة 
كاستقبلليا االجتماعي، كقد تبيف في الكقت الراىف أف األسر األدرارية يسكدىا بشكؿ عاـ مكقؼ 

طبيعتيا كظركفيا في ظؿ القكاعد اإلسبلمية كالتقاليد  مؤيد لعمؿ المرأة، بما يتناسب مع
 االجتماعية، مما يدؿ عمى االتجاه الذككرم االيجابي نحك عمؿ المرأة . 

 

                                                           
، دكتكراه في عمـ النفس العيادم ، كمية العمـك اإلنسانية ك  عمل المرأة و أثره عمى العالقة الزوجيةرؤكؼ بمعقاب ،  - (261)

 . 15، ص  2017، سطيؼ ، الجزائر ،  2سطيؼ جامعة محمد لميف دباغيف  االجتماعية ،
  . 2018المكظفيف ، مديرية الضماف االجتماعي ، مصمحة  - (262)
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 :)نموذج من األسر األدرارية( األسرة التارقية -3

ـ عف القرامنت، نسبة إلى .ؽ 450  ىيرودوتلقد تحدث الركماف كاإلغريؽ السيما        
تحدث  بينما، التكارؽ بأسماء كصفات تشبو ما نجده عند التكارؽ اليـك باعتبارىـ أجدادالجرمة، 

حكقؿ كابف ابف بف خمدكف اأىؿ المثاـ، ك مسممك كعرب القركف الكسطى عنيـ باسـ الممثميف أك
، حيث ينسب ابف خمدكف التكارؽ إلى فركع ىكارة، فيذىب بالقكؿ إلى أنيـ مف ىكارة أحد بطكطة
قبيمة ىكارة، كىـ الذيف عرفكا عمى أنيـ أصؿ ) أكيؿ اليقار( الحاليكف عف طريؽ جدتيـ فركع 

األكلى ) تيكسي العرجاء (، كيقكؿ عنيـ ) ىـ الممثمكف المكاطنكف بالفقر كراء الرماؿ بالجنكب، 
ا أبعدكا في المجاالت ىناؾ منذ دىكر ما قبؿ الفتح ...، فنزلكا مف ريؼ الحبشة جكارا، كصاركا م

، أما الرحالة أبك حسف بف عبد اهلل بف محمد الكزاف المعركؼ ب ) ليكف (263)بيف ببلد البربر(
اإلفريقي ( قدـ معمكمات أخرل ىامة ىي " ... ال تحمؿ ىذه الصحراء اسما دارجا بيننا بيد أنيا 
تنقسـ إلى خمسة أقساـ أطمؽ عمى كؿ منيا اسـ القكـ الذيف يسكنكف فيو كيجدكف كسائؿ 

شيـ، أكالئؾ النميديكف الذيف ينقسمكف إلى خمس مجمكعات ىي : الزناتة، الكنزيقية، الطارقة، معا
 (264)الممثة، كالبركادة ... " 

 قدكـ المغامريف األكركبييف في ثـ غابت المعمكمات خبلؿ قرنيف مف الزماف إلى غاية       
 الباحثيف األنتربكلكجييف بعد سير الضباط الفرنسييف كبعض بداية القرف الثامف عشر ثـ تبعتيا

 ـ. 1920إخضاع المنطقة 

 :التركيبة االجتماعية لممجتمع التارقي -أ

 حيث كظيفيا، انقساما ،التقميدية البدكية المجتمعات شأف ذلؾ في شأنو ،ارقيتال المجتمع ينقسـ
 االجتماعي اليـر أعمى كفي ،محددة اجتماعية طبقات إلى انتمائو حسب الشخص مكانة تحدد
 (265) :نجد ارقيتال

                                                           
، دار اليازكرم العممية لمنشر ك  صحراء الجزائر الكبرى في الرحالت وظالل الموحات وفي الكتابات الغربيةحفناكم بعمي ،  - (263)

 . 56، ص  2018التكزيع ، دكف طبعة ، عماف ، األردف ، 
 . 57حفناكم بعمي ، ص  - (264)
(265)

، المركز المكريتاني لمدراسات ك البحكث اإلستراتيجية ، مطبعة طكب بريس  الطوارق من اليوية إلى القضيةأكناتو كلد النقره ،  - 
 . 74 ، ص 2014، دكف طبعة ،الرباط ، المغرب ، 
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لييا االمتيازات، بأفضؿ كتحظى االجتماعي السمـ في الطبقات أعمى كىي االيمكىار: -  كا 
 جيياف". كما " أخرل مناطؽ في كتسمى القبيمة زعيـ ينتسب

 )طبقة العمماء كالفقياء(. كالديف كالتعمـ بالتعميـ الميتمة الطبقة كىـ إينسممف: -
 أك طبقة األتباع. الغارمة ةقالطب إيمغاد: -
 )أرباب الحرؼ(. التقميديكف الصناع طبقة إينياضف: -
    " ايياكاراف " طبقة كذلؾ كتدعى ،المحرركف األرقاء بزكس: أك ببلس -
 العبيد طبقة إكبلف: -
  :التارقية األسرة خصائص -ب

تعتبر األسرة التارقية ىي الخمية الصغرل في مجتمع التكارؽ كفي المجتمعات القبمية        
بصفة عامة، كتسمى األسرة عند التكارؽ )إييف( أم الخيمة ككذلؾ العرب يسمكف األسرة البيت 
كىك الخيمة، كتتككف األسرة مف األب كاألـ كاألبناء كعدد مف الخدـ حسب مكانة رب األسرة، 

تي بعد األسرة العائمة أك العشيرة كتسمى عند التكارؽ )كؿ إييف( كتتككف مف عدد مف األسر كتأ
تربطيـ قرابة الدـ كعادة ما ينحدركف مف جد كاحد لمعائمة يككف ذلؾ الجد غير بعيد، كيعيش مع 

     (266)العائمة أك العشيرة مجمكعات مف العبيد كالمكالي التابعيف ليا. 

ة ىي النكاة كالمككف الرئيس لمؤسسة القبيمة التي نيضت بالكثير مف األدكار كألف األسر        
المنكطة بالدكلة الحديثة في الحياة االجتماعية، فقد جعؿ المجتمع مف رعايتيا كالمحافظة عمى 
انسجاميا، كتماسؾ أفرادىا أحد األىداؼ األساسية لمؤسسة القبيمة، كغالبا ما يتكزع أفرادىا 

سب ما يحسف، كخصكصا األبكيف، حيث ينيمؾ الرجاؿ في المجتمع التارقي األدكار كؿ ح
التقميدم في األعماؿ التكسبية ألجؿ إعالة أسرىـ، كنظرا لقسكة ظركؼ العيش في الصحراء قد 
يضطركف لمغياب عف أسرىـ تمؾ لشيكر، بؿ كربما أعكاـ لجمب ميرة القكافؿ التجارية أك خفارتيا 

كاسع الممتد مف شماؿ مالي إلى الجزائر إلى النيجر كليبيا كحتى في الفضاء الصحراكم ال
السكداف، مما ألقى بتبعات أكبر عمى المرأة التارقية التي كانت عمى مستكل المسؤكلية كالتحدم 
حيف حظيت بمكانة مرمكقة في مجتمعيا الذم يعتبر مف المجتمعات األميسية ) األمكمية ( 

ؿ إلى أمو بدؿ أبيو كعف ذلؾ يقكؿ المؤرخ المصرم النكيرم " إف القميمة التي ينتسب فييا الرج

                                                           
(266)

القاهرة ، مصر ، ،  2، مركز دراسات و شؤون أبحاث الصحراء ، ط  التوارق عرب الصحراء الكبرىمحمد سعٌد القشاط ،  - 

 . 63، ص  1989
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جميع الممثميف ينقادكف إلى نسائيـ، كال يسمكف الرجؿ إال بأمو، فيقكلكف ابف فبلنة، كال يقكلكف 
 (267)ابف فبلف "، كقد ىيمنت المرأة التارقية عمى الشؤكف كميا. 

ىناؾ أعراؼ متفؽ عمييا في نظاـ العقد االجتماعي في المجتمع كاألسرة التارقية يمكف        
 (268)تمخيصيا في النقاط التالية : 

االبف يتبع تفرع أمو ميما كانت كضعية أبيو كبالنتيجة يمعب أقارب األـ دكرا أكبر في حياة  -1
 األكالد.

ألكلى مف حياتيـ كيتعممكف منيا الكثير في مختمؼ التربية يبلـز األكالد أميـ في الفترة ا -2
المجاالت ال سيما الثقافة )الفف، المكسيقى، الغناء( كاألدبية )المغة، الكتابة، الشعر، القصص 

 اليادفة كالعبر( ككذلؾ العادات كالتقاليد كالقيـ.

األحكاؿ، في الزكاج يراعى رأم البنت بصفة ممزمة حيث ال يمكف إجبارىا في أم حاؿ مف  -3
كيشترط في حالة الزكاج الخارجي بقاء البنت عند أىميا، كما يمكنيا طمب الطبلؽ، قد يككف ذلؾ 

 شرط تقديـ سبب مقنع ثـ استرجاع المير، أما التعددية فيي نادرة جدا في األسرة التارقية.

جارة القكافؿ أما اقتصاديا فاألسرة التارقية تعتمد عمى االقتصاد التقميدم عمى الرعي كت      
العابرة لمصحراء، كتبقى التجارة مف اختصاص الرجاؿ، كلك أف المرأة التارقية أصبحت تنافس 
الرجؿ في السنكات األخير في مجاؿ التجارة، فبل تكاد األسكاؽ تخمكا منيف، كفي الميراث ينص 

تستبعد الخط العرؼ عمى أف كؿ العقار عبارة عف حبكس لمنساء، فالقاعدة تدكر في محيط األـ ك 
 األبكم، كىي خيرات تكزع قبؿ الكفاة في الغالب.

أما المحمة أك الحي )أغيكف( ك يككنو مجمكعة مف العشائر أك العائبلت، فالقبيمة كتسمى       
عند التكارؽ )تكشيت( تتككف مف مجمكعة مف األحياء التي تنتمي إلييا، كتجمع القبيمة كافة 

ف منيا المجتمع التارقي السالفة الذكر، أما السمطنة )نمغر( كىي الطبقات االجتماعية التي يتكك 
اتحاد مجمكعات مف القبائؿ، تحالفات قبمية تسمى الطبؿ أك ككنفدراليات قبمية مثمما يسمييا 

                                                           
 .  73-72ص  ،أكناتو كلد النقره  - (267)
، ندكة عمى ىامش المعرض الدكلي  مكانة المرأة في المجتمع التارقي و مقاومتو لإلحتالل الكولونياليلحسف مرمكرم ،  - (268)

 .  38-37، ص  2007، إصدارات المجمس األعمى لمغة العربية ، الجزائر ،  سمسمة منشكرات الجيب، م عشر لمكتابالحاد
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عمماء االجتماع، يرأس كؿ منيا حاكـ أسمى سمى أمنككاؿ يساعده أمغارف كىـ رؤساء القبائؿ 
نة كؿ األراضي التي تنتقؿ فييا القبائؿ التابعة ليا حدكد بصفة استشارية، كتعتبر السمط

قد يختمؼ األمر عند العائبلت التارقية القاطنة لمنطقة التكات نظرا لتغير أنماط  (269)أراضييا.
العيش فاقتحمت ىذه األسر المدينة كتركزت في بادئ األمر في الحي الشعبي )ابني كاسكت( ثـ 

العائمة التارقية محافظة عمى نمط حياتيا كعاداتيا كتقاليدىا،  انتشرت في باقي األحياء، كبقيت
مع زكاؿ التنظيـ القبمي الذم كاف سائدا عندما كانت األسرة تقطف البكادم كالصحارم، غير أف 
صفة المجتمع األمكمي ماتزاؿ قائمة، فالمرأة التارقية مازاؿ تحتفظ بمكانتيا داخؿ المجتمع 

 جؿ ك احترامو .التارقي ك تحظى بتقدير الر 

 

                                                           
 . 64محمد سعٌد القشاط ، ص  - (269)
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 : تمييدأوال: 

أم ، السمطة ظاىرة طبيعية في كؿ المجتمعات، كىي ركف أساسي مف أركاف الدكلة        
كال سمطة بدكف نظاـ،  كالمشركعية،دكلة، فبل نظاـ بدكف سمطة، شريطة أف تتكفر عمى الشرعية 

 .شريطة أف يككف نظاما قائما عمى الشرعية

كسمكؾ السمطة يختمؼ مف بمد إلى آخر، كمف نظاـ إلى آخر، كىك ما أدل إلى خمط في         
المستكل السياسي كاالجتماعي، كلكف في  مفاىيميا عمى المستكل الفكرم كالقانكني، كما عمى

غالبية المفاىيـ المادية تبقى السمطة عمى ارتباط شديد بالعنؼ، كتبقى فرض إرادة شخص أك 
 أشخاص أك نظاـ عمى أمة. 

، تعطي التعميمات، تصدر القرارات، كالسمطة في ىذه المفاىيـ، تنظـ كتدير الشأف العاـ        
الشعب يتمقى السمطة، يمتثؿ لتعميماتيا كقراراتيا كأحكاميا كقكانينيا كأحيانا تصدر القكانيف، ك 

كيخضع لؤلمر الكاقع بفعؿ اندراج ىذا المفيكـ عبر آليات تبتكرىا السمطة كتستخدميا لتثبت 
 كجكدىا، عبر القكانيف التي تشرعيا ليذه الغاية.

 :السمطةثانيا: 

  : تعريف السمطة - 1

  :والغربية المغوية العربيةفي قواميس السمطة  -أ 

، أم طكيؿ المساف، فالسمطة كالسميطتحيؿ السمطة دائما إلى السمط فالقكاميس المغكية العربية  -1
السمطة  مكئؿ)السمطاف كما تحيؿ إلى  كقكة اإلقناع.مف فصاحة المساف  تستمد معناىا لغكيا

ضافة إلى قياميا عمى التسمط تقكـ عمييا باإل ككأف السمطة ،( يعني الحجة كالبرىافكمركزىا
 .كاإلكراه

في ك  (autoritas) أما في القكاميس الغربية فتعكد كممة السمطة إلى أصميا البلتيني -2
، كالسمطة في المغة القكة كالقدرة عمى (autority)  كفي االنجميزية  (autorité)الفرنسية
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سمطات كىي األجيزة الشيء، كالسمطاف الذم يككف لئلنساف عمى غيره، كجمع سمطة، 
 (270)االجتماعية التي تمارس السمطة كالسمطات السياسية ك التربكية كالقضائية  كغيرىا.

أما المعجـ الفمسفي السكفياتي فيعرفيا عمى أنيا " إحدل الكظائؼ األساسية لمتنظيـ  -
شطة الناس االجتماعي لممجتمع، إنيا القكة اآلمرة التي في قكتيا اإلمكانية الفعمية لتسيير أن

بتنسيؽ المصالح المتعارضة لؤلفراد أك الجماعات كبإلحاؽ تمؾ المصالح بإدارة كاحدة عف طريؽ 
 (271)االقناع أك القسر"

 كممتيف في  (POWER)السمطةفنجد تفسيرا كافيا لكممة  OXFORD أما في معجـ -
CONTROL. AUTHORITY.   كتعني قدرة مف يكجد في الحكـ عمى إعطاء األكامر

خضاع اآلخريف كاتخاذ   .اإلجراءاتكا 

 :السمطة في المفيوم العام -ب  

السمطة ىي الحؽ القانكني كالرسمي في التأثير في اآلخريف مف خبلؿ اتخاذ القرارات       
صدار األكامر كالتكجييات بما فييا الجزاء كالعقاب، بينما يتـ التعامؿ مع السمطة بناء عمى  كا 

 الطاعة االختيارية.

 ليا رؤساء كمرؤكسيف.أك ىي القكة الشرعية التي تجعؿ المرؤكسيف يعتقدكف بضركرة االمتثاؿ 

 أك ىي القدرة عمى ضبط كتحديد سمكؾ األعضاء ضمف قكانيف التنظيـ كتكجيييا نحك أىدافو. 

تمؾ العممية التي تستيدؼ التأثير في اآلخريف كقيادتيـ مف خبلؿ مجمكعة مف الكسائؿ       
ظيـ ليـ القدرة عمى منيا القدرة كالكفاءة كالشرعية .الكضعية التي تجعؿ بعض األفراد داخؿ التن

                                                           
 . 670ص  ، 1981 ،لبناف  ،بيركت  ، 1ط ، دار الكتاب المبناني  ، المعجم الفمسفي ،جميؿ صميبا  - (270)
 ،لبناف  ،بيركت  ، 1ط  ،كالتكزيع مؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر ال ، ميشال فوكو المعرفة والسمطة ،عبد العزيز العيادم  - (271)

 . 43ص  ، 1994
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صدار األكامر  تنفيذ المياـ كفرض ىذا التنفيذ عمى اآلخريف مف خبلؿ آلية فرض الطاعة كا 
 (272)كتنفيذىا بمختمؼ كسائؿ اإللزاـ أك الرضا.

فمقد تباينت طرؽ، كأساليب تحديد السمطة أك تعريفيا فيي كظيفة، أك حؽ لشخص ما، أك        
رارات بعينيا أك إصدار أكامر لآلخريف بشأف مسألة أك مجمكعة مف األشخاص في اتخاذ ق

مكضكع ما، أك ىي عبلقة شرعية بيف اثنيف، كعمى أساس ىذه الشرعية يحؽ لآلمر أف يصدر 
 األمر كالبد لمتابع مف اإلذعاف كالطاقة كالتنفيذ.

 كتعتبر ممارسة السمطة ظاىرة عامة كدائمة في المجتمع اإلنساني دكف قصرىا عمى الدكلة
  (273)فحسب، حتى كلك كاف ىذا المجتمع مف أكثر المجتمعات بدائية كأسرعيا زكال .

 :اإلسالميالسمطة في المفيوم  -ج 

كعمى المستكل الديني، يختمؼ األمر تماما، إذ ينكر العديد مف الفقياء، كجكد كممة "       
كلكنيـ في الغالب يؤيدكف كجكب نصبيا كجعميا أساسا تنظيميا  ،سمطة " في الفقو اإلسبلمي

  .لمدكلة، كفؽ أحكاـ اإلسبلـ كأخبلقو

إف السمطة عند العديد مف الفقياء، ىي تطبيؽ حقكؽ اهلل في األنفس كاألمكاؿ كفي األخبلؽ      
لذلؾ فالسمطة في ، كالخراج كأحكاـ النفقة كالميراث الزكاةكالتنظيـ االجتماعي، كما في جمع 
 :بمبدأيفالشريعة، تشترط في صاحبيا، العمؿ 

 االعتقادمالتصكر  كتشريعيا إلىأف تككف سمطة دينية في أحكاميا، مستندة في تنظيميا  :األكؿ 
 . اإلسبلميةأف تككف محككمة بقيـ األخبلؽ  :الثانيك اإلسبلمي. 

                                                           
ص  ،2011 ،الجزائر  ، 1ط  ،ديكاف المطبكعات الجامعية  ، دليل مصطمحات عمم اجتماع التنظيم و العمل ،ناصر قاسيمي  - (272)

75 . 
 ،كمية العمكـ االجتماعية  ،مذكرة دكتكراه  ، السياسية في الدولةأشكال و أسس الممارسات الموصمة لمسمطة  ،مكلكد طبيب  - (273)

 . 23-22 ص ، 2016 ،جامعة كىراف  ،قسـ عمـ االجتماع 
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قكة ىذه "السمطة" في حيادىا. ففي كفي نظر العديد مف الفقياء كعمماء الشريعة، تكمف      
نظرىـ يجب أف تبقى ىذه السمطة، في كؿ الظركؼ كاألحكاؿ أداة محايدة، ال ىي بالخير كال ىي 

 .بالشر، كال تكصؼ بذاتيا مف صفات التحسف كلكنيا تستخدـ لقصد السبيميف في الشريعة

الشعب، كأحد العناصر  ونابن خمديطرح أما عند المفكريف االجتماعيف المسمميف ف           
اليامة لمدكلة، كىك ال يكتفي بذلؾ بؿ يؤكد أكلكية ىذا العنصر عمى السمطة بشكؿ خاص، أم 
أنو لكي يككف ىنالؾ سمطة فبلبد إذا مف كجكد شعب، فالشعب يسبؽ بكجكده بكثير عممية تشكؿ 

فالسمطاف مف لو رعية، ، اإلضافيةالدكلة كصيركرتيا، ذلؾ) إف الممؾ كالسمطاف مف األمكر 
 (274)كالصفة التي لو مف حيث إضافتو إلييـ ىي التي تسمى المممكة كىك ككنو يممكيـ (.

  :الغربيةالسمطة في المفاىيم الفكرية  -د 

القانكني، كبالتالي بمختمؼ أجيزة  –لقد ارتبط مفيكـ السمطة منذ القديـ بالتصكر السياسي       
الدكلة كمؤسساتيا، كلكف نتيجة لتظافر مجمكعة مف العكامؿ، كالتي أدت إلى تطكر الفكر الغربي 

) ميشال في مختمؼ المجاالت، أفرز مفيكما جديدا لمسمطة، كيمكف اعتبار الفيمسكؼ الفرنسي 
)بيير ك  ) ماكس فيبر(لى جانب، مف أىـ مؤسسي ىذا الفيـ الجديد لمفيكـ السمطة إ فوكو(

 (275)كذلؾ في مجاؿ الدراسات السكسيكلكجية. بورديو(

السمطة مبلزمة لمكجكد اإلنساني منذ الكالدة كحتى المكت، يمارسيا الفرد متحكما أك       
محككما في مختمؼ مياديف الحياة، مما دفع البعض إلى القكؿ بأف البحث الصحيح عف 

ف الكجكد اإلنساني بأكممو، أم في كاقع العبلقات االجتماعية مصادرىا يقتضي تقصيو ضم
يقكؿ : " الحقيقة ىي نفسيا السمطة "، ك" السمطة  ميشل فوكواإلنسانية ككؿ كىذا ما يؤكده 

   (276)مكجكدة في كؿ مكاف "

                                                           
 . 188ص  ، دكف تاريخ ،لبناف  ،بيركت  ، 4ط  ،دار احياء التراث العربي  ، المقدمة ،عبد الرحماف ابف خمدكف  - (274)
 ،الفمسفة قسـ اآلداب ك  ،األكاديمية لمدراسات االجتماعية ك اإلنسانية  ، الرمزية عند بيير بورديوالسمطة  ،الطاىر لقكس عمي  - (275)

 . 39ص  ، 2016 ،الجزائر  ،الشمؼ  ، 16العدد  ،جامعة حسيبة بف بكعمي 
كمية الدراسات  ،ة مذكرة دكتكراه في الفمسف ، فوكو المنظور الفمسفي لمسمطة عند ميشال ،جكده محمد ابراىيـ أبك خاص  - (276)

 . 01ص  ، 2014 ،جامعة األردف  ،العميا 
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:" إف السمطة ليست شيئا يحصؿ عميو كينتزع أك يقتسـ، شيئا نحتكره أك ندعو يفمت  فوكو يقكؿ
 مف أيدينا، إنيا تمارس انطبلقا مف نقاط ال حصر ليا كفي خضـ عبلقات متحركة ال

 (277)"متكافئة

تعتبر السمطة بتعابير النشاط المتبادؿ، عبلقة في الفكر الغربي، لمسمطة مقاربات متعددة، ف     
 أ(بأنيا قدرة ) ماكس فيبرغير متناسقة بيف فاعميف عمى األقؿ، يمكننا أف نعرؼ ىذه العبلقة مع 

بفعؿ ما لـ يكف ليفعمو مف تمقاء نفسو، كما يككف مطابقا لمتبميغات أك التكجييات  عمى إلزاـ )ب(
ف في تعريؼ ماكس فيبر، أكال يتكقؼ تصرؼ )ب( عمى الصادرة عف )أ(، ثمة نقطتاف معبرتا

 (278)تصرؼ )أ( : إف )ب( يستجيب لمبادرات )أ( ك رغباتو، كبطريقة أعـ لطريقة حياة )أ( .

يمكننا أف نقكؿ اآلف ك بعبارة عامة تماما، أف السمطة ىي سياؽ مقصكد يؤثر بفاعميف       
لمحصمة بكاسطة استراتيجيات مختمفة، بالمستكل عمى األقؿ، كما يؤثر عبر إعادة تكزيع لممكارد ا

النسبي لقدرات كؿ منيما، بطريقة متكافقة مع صيغة الشرعية المعمكؿ بيا أك متناسبة معيا عمى 
 تاألقؿ، إف السمطة ىي عبلقة اجتماعية عامة تماما، كلكف مف البدييي أف المكارد كاالستراتيجيا

  ( 279)ي المطمؽ.يمكف تقديرىا بالنسبة لكضع معيف كليس ف

: " إف السمطة ليست شيئا متمكضعا في مكاف ما إنما ىي عبارة عف نظاـ مف بورديويقكؿ       
العبلقات المتشابكة، كالبد أف كؿ بنية العالـ االجتماعي ينبغي أف تؤخذ بعيف االعتبار مف أجؿ 
فيـ آليات الييمنة كالسيطرة "، كمف ىذا المنطمؽ يتبيف أف السمطة عند بكرديك نظاـ معقد يخترؽ 

ت  كالترابطات التي تشتغؿ داخميا بكاسطة آليات دقيقة كفعالة تتحكـ في البنية العامة كؿ العبلقا
عمى ربطيا بمفاىيـ النسؽ، الحقؿ التي تعد ذات أىمية بالغة  بورديولذلؾ النظاـ، لذلؾ يحرص 

  (280)في مشركعو الفكرم .

اس، أم القدرة عمى يعرؼ السمطة بأنيا ممارسة نشاط ما عمى سمكؾ الن جان مينوأما         
التأثير في ذلؾ كتكجييو نحك األىداؼ التي يحددىا مف لو القدرة عمى فرض إرادتو، كلف تككف 

                                                           
 . 63ص  ،عبد العزيز العيادم  - (277)
 . 372ص  ،بكريكك  ؼ. فبكدكف  ر. - (278)
 . 374ص  ،بكريكك  ؼ. ،بكدكف  ر. - (279)
 . 41ص  ،الطاىر لقكس عمي  - (280)
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كسائؿ السمطػػػػة في تحقيؽ ذلؾ استعماؿ اإلكراه فحسب، فبإمكانيا تأميف الطاعػػػػػة كتحقيؽ 
بكاسطػػػػػػػة السمكؾ الذم يعده  األىداؼ بكاسطػػػػػة الحظكة أك الصيت أك المكقع االجتمػػػػػاعي، كحتى

  (281)المجتمع سمككا فاضبل، فيرفعنا إلى مرتبة النمكذج أك القػػػػػػػػدكة.

فيرل أف األفراد إذ يقيمكف السمطة يختاركف الحاكـ كيجعمكنو طرفا في  جون لوكأما        
بالتزامات معينة، كما التعاقد، كمف ثـ لف يككف الحاكـ أجنبيا عف العقد، بؿ سيمتـز قبؿ األفراد 

أف األفراد لـ يتنازلكا في ىذا العقد عف كؿ حقكقيـ ألف منيا حقكقا يمكف التنازؿ عنيا أصبل 
ىذه  لوكحتى لك أراد األفراد، فيي حقكؽ متأصمة في الفرد كسابقة عمى تككيف المجتمع كيحدد 

نما نزلكا فقط عف  القدر البلـز إلقامة السمطة الحقكؽ بأنيا حؽ الممكية كحؽ الحرية الشخصية، كا 
كالمحافظة عمى حقكؽ الجميع، كأف الناس يتنازلكف فقط إلى المجتمع كليس الحاكـ عف حؽ تنفيذ 
قانكف الطبيعة، كيظؿ القدر الباقي مف الحقكؽ الطبيعية قائما في عيد المجتمع السياسي كقيد 

 يرد عمى حرية السمطاف.

معقبا:" إف األفراد ال يتنازلكف عف ىذا القسط مف  المعطيعمي عبد كيقكؿ الدكتكر          
نما ىـ يتنازلكف عنو لممجتمع بأسره كمف ثـ  حقكقيـ الطبيعية لمممؾ أك السمطاف أك الحاكـ، كا 
يرجع المجتمع ىك المنفذ األكؿ كالمكجو األكحد لمقانكف"، كلعؿ لكؾ كاف يريد بيذا أف يجعؿ 

كاألخيرة، كأف يزيؿ مف األذىاف فكرة السيادة المطمقة التي المجتمع ىك صاحب الكممة األكلى 
لى السعب كحده.   (282) يتمتع بيا الحاكـ فالسيادة ىنا رجعت إلى الشعب، كا 

مفيـك  أغناءكفي نفس االتجاه، سار الكتاب االجتماعيكف كالسياسيكف الغربيكف مع        
 .كمشركعيتيا السمطة، مف حيث كظيفتيا أك مف حيث مككناتيا كشرعيتيا

 

 

                                                           
 . 44ص  ،عبد العزيز العيادم  - (281)
 ، 1ط ،دار الكفاء دنيا لمطباعة كالنشر   ،الفكر السياسي الغربي النشأة والتطور  ، ح اهلل محمد سمطحتف - (282)

 .184-183، ص 2007  ،اإلسكندرية  
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 نماذج السمطة: -2

  :السمطة القانونية )العقالنية( -2-1

قبؿ أف نعرؼ السمطة العقبلنية نعرج عمى تعريؼ العقبلنية عند ماكس فيبر في كتابو         
ركح البركتستانتية كركح الرأسمالية حيث يقكؿ " العقبلنية مفيكـ تاريخي يتضمف عالما كامبل مف 
ة المتناقضات، كعمينا أف نبحث عف الركح التي كلد منيا الشكؿ المممكس مف الفكر كمف الحيا

  (283)العقبلنييف".

فالسمطة العقبلنية تستمد شرعيتيا مف القانكف كالطاعة كالخضكع لمقانكف، كفي الديمقراطية        
الحديثة يمكف القكؿ بأف الذيف يمارسكف السمطة يمارسكنيا كفقا لمدستكر، كالشخص الذم يأتي 

مى إلى السمطة استنادا إلى قكاعد معينة ىك يممؾ الشرعية في الحكـ، كىذه القكاعد تقكـ ع
االعتقاد العقبلني الرشيد، كالعمـ كالتخصص، حيث يرل فيبر أف المجتمع الغربي يتصؼ بيذه 
السمطة، كالحاكـ لو السمطة الشرعية في إعطاء األكامر، ك الشخص الذم يتسمـ السمطة استنادا 
، إلى ىذه القكاعد كالتشريعات كالقكانيف يمارس سمطتو اعتمادا عمييا كالتي تعتبر غير شخصية

كلذلؾ تككف سمطتو محدكدة، ك يرل كذلؾ أف تجريد السمطة مف طابعيا الشخصي ىك الذم نقؿ 
أكركبا مف مرحمة النظاـ اإلقطاعي إلى مراحؿ الدكلػػػػة، األمة بشكميا الديمقراطي بعد أف مرت 

 (284)بالممكية المطمقة. 

مع العقبلني شيء حتمي، إذا يعتبر ماكس فيبر أف انتقاؿ المجتمع التقميدم إلى المجت      
كلكف ىذا االنتقاؿ التاريخي لحركة المجتمع يجب أف يمر بالسمطة المميمة )الكارزمية(، كيؤكد 
فيبر عمى ضركرة الفصؿ بيف الممارسة الرسمية لمسمطات المخصصة لمحاكـ، كبيف حياتو 

 الخاصة.

                                                           
، المجمد األكؿ ، كمية اآلداب قسـ الفمسفة ،  206، العدد  مجمة األستاذ،  السمطة عند ماكس فيبرحناف عمي عكاضة ،  - 283))

 . 271، ص  2013جامعة بغداد ، العراؽ ، 
(284)

 . 272، ص  حناف عمي عكاضة  - 
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قكاميا نسؽ مف القكاعد  كعميو فإف السمطة العقبلنية ىي  التي تستند عمى أسس عقبلنية     
 (285)المكضكعية كالمعايير غير الشخصية كما ىك الحاؿ في المؤسسات اإلدارية.

 : السمطة الكاريزمية -2-2

المقصكد بالكاريزما ىي الخصائص كالصفات غير االعتيادية " الخارقة " التي يممكيا        
كف بالشخصية الخارقة أف شخص معيف سكاء كانت صفات حقيقية أك كىمية، كيعتقد المعجب

القائد الكارزمي ىك مبعكث العناية اإلليية، كيحقؽ الخيرات لشعبو كأتباعو، كيستمد سمطتو مف 
االعتقاد الشعبي، كىك مميـ الشعب، كيحمؿ صفات خارقة لمطبيعة، كعنده قدرات غير اعتيادية، 

 (286)يحقؽ بيا شخصيتو.

رية التي تعتمد عمى عبادة الناس كتقديسيـ فالسمطة الكارزمية ىي السمطة األسطك        
لشخص القائد، كالمجتمع يخضع لسمطتو الخارقة أك بطكلتو، مثبل نابميكف أك ىتمر أك الرئيس 
الراحؿ ىكارم بكمديف كغيرىـ، كالسمطة الكارزمية تقـك عمى االعتماد المطمؽ لفرد معيف، لديو 

خريف، فيي إذف تقكـ عمى شخص فذ يممؾ صفات استثنائية أك غير عادية، تفكؽ األفراد اآل
صفات خارقة يعتقد بيا األفراد المحككميف كالتي ال يتمتع بيا األفراد العاديكف، فاالعتقاد بالقكل 
السحرية التي يتمتع بيا الحاكـ التي يظيرىا بكاسطة انتصاراتو في الحركب أك بعض االنجازات، 

اف يدعميا، فيي سمطة غير مستقرة حسب فيبر كىذه الصفات قد تتبلشى إذا لـ يكف ىناؾ برى
بسبب بعدىا عف العمؿ داخؿ المؤسسات، ألف سمطاف النظاـ السياسي كشرعيتو مرتبطاف 

 (287)بشخص كاحد ىك الزعيـ المميـ.

إنو لما كاف ىذا النكع مف السمطة الذم ال يستند عمى قكاعد متفؽ عمييا، سكاء  فيبركيرل       
نما يستند عمى اإليحاء، أك ما يظير لمناس عف طريؽ عقبلني، أك ع ف طريؽ تقميدم، كا 

المحككميف بأف صفات الحاكـ صفات خارقة، فيذا النكع مف السمطة ال يتسـ بالعقبلنية، كحتى 

                                                           
،  انعكاساتيا عمى السمطة الوالدية كما يدركيا األبناء في األسرة الجزائريةغيرات االجتماعية واالقتصادية و التحمكدة سميمة ،  - (285)

 . 117، ص  2014ة دكتكراه ، قسـ العمـك االجتماعية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، أطركح
(286)

 . 272، ص  حناف عمي عكاضة  - 
(287) 

 . 273، ص  حناف عمي عكاضة  -
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أف الشخص القائد نفسو يعتقد أنو يدعك إلى تأدية رسالة ما، إف أساسيا  إذف انفعالي كليس 
   (288)عقمي.

كعميو يمكف أف نعرؼ السمطة الكارزمية بأنيا السمطة التي تقكـ عمى الكالء المطمؽ        
لشخصية فذة تتسـ بالقداسة كالبطكلة، فبل تعتمد عمى مقاييس مكضكعية مما تصبح ميددة 

 بالزكاؿ.

  :السمطة التقميدية -2-3

ىذه التقاليد مف إيماف أكثر  تعتمد ىذه السمطة عمى اإليماف في التقاليد، كتأتي شرعية       
الناس في المجتمع بقدسية النظاـ كقكتو في السيطرة كما كرثيا مف الماضي، كىي تقكـ عمى 
االعتقاد بقدسية التقاليد القديمة المتكارثة، كشرعية السمطة فييا، كما إنيا تستمد مكانتيا 

ة كالتي سيأتي الحديث عمييا االجتماعية مف األفراد الذيف يتمتعكف بالسمطة، فالسمطة األبكي
الحقا، أم سمطة األب أك رب العائمة عمى أفراد عائمتو، ك سمطة رئيس القبيمة عمى أفراد قبيمتو، 
كسمطة األمير ك الممؾ التقميدم الكراثي ىي كميا سمطة تقميدية، ألف الممؾ مف حيث أنو مفكض 

أف يستمد ىذا القانكف قكتو مف مف اهلل لمحكـ كمف حيث أنو الذم يسف القانكف، فالمفركض 
أََلْم َتَر ِإَلى اْلَمإَلِ ِمن َبِني ِإْسرَاِئيَل ِمن َبْعِد ُموَسى  ِإْذ َقاُلوا ِلَنِبيٍّ " السمطة اإلليية ذاتيا قاؿ تعالى 

 ۖ  ُكُم اْلِقتَاُل َأالَّ ُتَقاِتُموا َقاَل َىْل َعَسْيُتْم ِإن ُكِتَب َعَميْ  ۖ  لَُّيُم اْبَعْث َلَنا َمِمًكا نَُّقاِتْل ِفي َسِبيِل المَِّو 
َفَممَّا ُكِتَب َعَمْيِيُم اْلِقتَاُل  ۖ  َقاُلوا َوَما َلَنا َأالَّ ُنَقاِتَل ِفي َسِبيِل المَِّو َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرَنا َوَأْبَناِئَنا 

ْنُيْم  َوَقاَل َلُيْم َنِبيُُّيْم ِإنَّ المََّو َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت  ۖ   َوالمَُّو َعِميٌم ِبالظَّاِلِمينَ  ۖ  َتَولَّْوا ِإالَّ َقِمياًل مِّ
َقاَل  ۖ  َقاُلوا َأنَّى  َيُكوُن َلُو اْلُمْمُك َعَمْيَنا َوَنْحُن َأَحقُّ ِباْلُمْمِك ِمْنُو َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة مَِّن اْلَماِل  ۖ  َمِمًكا 

َوالمَُّو  ۖ  َوالمَُّو ُيْؤِتي ُمْمَكُو َمن َيَشاُء  ۖ  َبْسَطًة ِفي اْلِعْمِم َواْلِجْسِم  ِإنَّ المََّو اْصَطَفاُه َعَمْيُكْم َوزَاَدهُ 
، فيي سمطة قائمة أساسا عمى االعتقاد كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ المتبعة منذ (289)"َواِسٌع َعِميمٌ 

القدـ التي عمى أساسيا قامت ىذه المجتمعات بمختمؼ مراحؿ نمكىا، لذا نجد السمطة في 

                                                           
(288)

 . 273، ص حناف عمي عكاضة  - 
 . 247-246، اآلية  سورة البقرةالقرءاف الكريـ ،  - (289)
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المجتمعات التقميديػػة  في أيدم عائبلت حاكمػػة، أك المجتمعات التي تعبد األبطاؿ تككف في 
  (290)أيدم رجؿ القدر.

أف التأثير المباشر لمسمطاف التقميدم عمى المجتمع ىك اضعاؼ مكاقؼ  فيبركيرل        
كنشاطات األفراد االقتصادية الكاعية أك العقبلنية، ألنو يحكـ االمتيازات التي يتصرؼ بيا الحكاـ 

طدمكا  كيفما يشاؤكف، كيخشى األفراد القياـ بمبادرات اقتصادية أك مالية أك تجارية لئبل يص
 (291)بمشيئة ىؤالء الحكاـ.

كعميو يمكف تعريؼ السمطة التقميدية بأنيا تمؾ السمطة التي تقكـ عمى اإليماف الراسخ        
بقداسة التقاليد كاألعراؼ فيي تظير عف أصكؿ عرفية مجتمعية خاصة المكانة االجتماعية 

 المرمكقة التي يشغميا أكلئؾ الذيف يمارسكف السمطة بالفعؿ كعمى رأسيا السمطة األبكية.

  :سمطة الوظيفيةال -2-4

كبمقتضى ىذه السمطة يفكض األفراد في اإلدارة االستشارية أك التنفيذية ميمة ممارسة        
عمميات محددة، أك تحديد كفاءة السياسة أك البرامج في مجبلت يشرؼ عمييا مديركف في أقساـ 

 تاإلداراأخرل في المنظمة، ك يستمد المدير سمطتو عف طريؽ الخدمات التي يقدميا إلى 
األخرل كليس بحكـ ككنو رئيسا عمييـ كما في اإلدارات التنفيذية، مثبل مدير شؤكف المكظفيف 
جراء االختبارات كالتقييـ  يفكض مف قبؿ اإلدارة في تعييف الراغبيف في العمؿ كطريقة اختيارىـ، كا 

دير قسـ تدريب الخاص بمنسكبي اإلدارات األخرل في المنظمة، كمثاؿ آخر السمطة التنفيذية لم
 (292)المعمميف أثناء الخدمة كالمستمدة مف الخدمات التي يقدميا ليـ.

كىي سمطة ناتجة عف ظاىرة تقسيـ العمؿ كالتخصص في الكفاءات كيظير ذلؾ جميا        
 داخؿ األسرة عند المرأة )الزكجة( ليا سمطة في األعماؿ المنزلية كالطبخ كتربية األطفاؿ.

 
                                                           

(290)
 . 274ص ، حناف عمي عكاضة  - 

(291)
 . 274، مرجع سابق ، ص  السمطة عند ماكس فيبرحناف عمي عكاضة ،  - 

، ص  2011، عماف ، األردف ،  ، دار أسامة لمنشر ك التكزيع ، بدكف طبعة معجم اإلدارةالخالدم ابراىيـ بدر شياب ،  - (292)
262. 
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 :األسريةالسمطة ا: ثالث

 : مفيوم السمطة األسرية -1 

ذا         تختمؼ الرئاسة في األسرة باختبلؼ الطبقة التي تنتمي إلييا ك الثقافة المحيطة بيا، كا 
ما رجعنا في الزمف الماضي لكجدنا أف ما يميز السمطة األسرية في األرياؼ كانت فيو السيطرة 

يس لؤلب عمى زماـ أمكر األسرة حيث كاف ىك المسؤكؿ عف اإلنتاج الزراعي كتقسيـ العمؿ كل
عمى أفراد األسرة إال الطاعة التامة كااللتزاـ بأكامره كتعاليمو حرفيا دكف اعتراض، ككما أف األبناء 
، فكاف االبف يعيش في كنفو أبيو مع زكجتو كأبنائو في  يعممكف في نطاؽ أسرىـ دكف أجر معمـك

راـ السف، أسر ممتدة تحكميا سمطة بطريكية، كما أف السمطة تقكـ في األسرة عمى أساس احت
فالكثير مف األعماؿ ليا خطكط حمراء ال يمكف تجاكزىا كالتدخيف كرفع الصكت كمع الجمكس 

 مع اآلباء .

أما المرأة فنطاؽ سمطتيا محدكد يقتصر عمى المسائؿ الخاصة بإدارة شؤكف البيت كتربية      
تصبح منتجا األكالد، كفي بعض األرياؼ قد تتعدم السمطة إلى الحقؿ في مجاؿ الزراعة ل

 كيصبح الرجؿ مسكقا.

كما كانت ليا السمطة التامة في تدريب البنات حتى زكاجيف إال أف مبلمح السمطة األسرية      
داخؿ األسرة الريفية قد أخذت في التغيير نتيجة لمتغييرات الداخمية كالخارجية التي طرأت عمى 

 الطابع االجتماعي لمجتمع القرية )القصر(.

 :األموميةطة السم  -1-1 

يػػدؿ النظػػاـ األمػػػكمي عمػػى شػػػكؿ مفتػػرض مػػػف أشػػكاؿ المجتمػػػع تتمتػػع فيػػػو المػػرأة بالسػػػمطة       
العائمية كالسياسية فينسب األكالد إلى األـ، ك تنحصر السمطة في األـ، كما ينحصر حؽ الميػراث 
فػػي فػػرع األـ فػػي سمسػػمة النسػػب، كػػذلؾ يسػػكف الػػزكج مػػع عائمػػة الزكجػػة، كينتشػػر ىػػذا النظػػاـ فػػي 
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ة البدائيػػة حيػػث يسػػكد الػػزكاج الجمػػاعي كال يعػػرؼ مػػف ىػػك كالػػد الطفػػؿ بينمػػا يمكػػف معرفػػة أـ الحيػػا
 (293)الطفؿ كحدىا.

 حيػث فييػا، سػاد الجمػاعي الػزكاج نمػط يكػكف قػد التػي البدائّية بالمراحؿ النظاـ ىذا كيرتبط       
ف. بسػػػػيكلة متاحػػػػة األـّ  معرفػػػػة كانػػػػت حػػػػيف فػػػػي األب عمػػػػى التعػػػػّرؼ العسػػػػير مػػػػف كػػػػاف  كانػػػػت كا 

ف النظػػاـ، ىػػذا مثػػؿ بكجػػكد تجػػـز لػػـ النسػػب بػػركابط اعتنػػت التػػي الحديثػػة اإلتنكلكجّيػػة الدراسػػات  كا 
 ميّمػة  كامتيػازات بسػمطات التقميدّية المجتمعات مف عدد في النساء تمّتع احتماؿ تأكيد إلى ذىبت
 فػػػي ميّمػػػة أدكاران  يمعػػػبف كػػػفّ  شػػػيرككي كنسػػػاء الحػػػرب، إيقػػػاؼ سػػػمطة ليػػػفّ  كانػػػت اإليرككػػػكا فنسػػػاء

 اعتمد ذلؾ كمع. افتراضيان  أمران  النظاـ ىذا مثؿ مف يجعؿ ما كىك كخططيا، المعارؾ استراتيجيات
 كاآلليػػة النسػػكّية اآلليػػة) الدينّيػػة الظػػاىرة مثػػؿ اإلنسػػانّية الظػػكاىر مػػف مجمكعػػة لتفسػػير النظػػاـ ىػػذا

 تػػػاريخ قػػػرف الػػػذم أنجمػػػس فريػػػدريؾ أمثػػػاؿ المفّكػػػريف، مػػػف عػػػدد فػػػي تػػػأثير لػػػو ككػػػاف ،...(الذككرّيػػػة
    (294).الخاّصة الممكّية بكجكد الذككرّية السيطرة

تميػػػػزت المرحمػػػػة األكلػػػػي لمنظػػػػاـ العشػػػػائرم بػػػػأف المػػػػرأة فييػػػػا كانػػػػت تحتػػػػؿ منزلػػػػو مرتفعػػػػة         
"المجتمػػع األمػػكم" نبعػػت مػػف الظػػركؼ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة السػػائدة كذلػػؾ عنػػدما كانػػت مينػػة 

ؾ الكقت ىي الصيد باألدكات البدائية البسيطة ككاف نتاج الصيد نتاجان جماعيػان كمػف الرجؿ فى ذل
ككػاف األشػكاؿ  ،ثـ لـ يكف كافيان كميان إال مف خبلؿ تكزيعو تكزيعان جماعيان عمي كػؿ أفػراد الجماعػة

قت إذ الكليدة لفبلحة األرض كتربية الماشية بعد استئناسيا ذات أىمية اقتصادية كبيرة فى ذلؾ الك 
كانت مصدران أكثػر ضػمانان كانتظامػان لممعيشػة مػف الصػيد ككانػت الفبلحػة كتربيػة الماشػية البػدائييف 
مػػف نصػػيب النسػػاء لػػذلؾ لعبػػت المػػرأة خػػبلؿ عصػػر طكيػػؿ الػػدكر الػػرئيس فػػى المجتمػػع العشػػائرم 

قػات أف ىذه المرحمة سػميت بالمرحمػة "األمكميػة" ككانػت النسػاء البػدائيات فػى ظػؿ ىػذه العبل ىحت
التعػػرؼ عمػػي أطفػػاليف كمػػا كػػاف مػػف الطبيعػػي نتيجػػة لقيػػاـ النسػػاء عمػػي  ىىػػف القػػادرات فقػػط عمػػ

التنظيـ المعيشي لمعشيرة أف تمتؼ األطفاؿ حكؿ أمياتيـ كمف ثـ ظير االنتساب إلي األـ كىك ما 

                                                           
، ص 1982، دكف طبعة ، مكتبة لبناف، بيركت،  عربيمعجم المصطمحات االجتماعية انجميزي فرنسي أحمد زكي بدكم،  - (293)
261 . 
، كممة كمجد المؤسسة الجامعية لمطباعة كالنشر  2، ط ، ترجمة جكرج كتكرة معجم العموم االنسانية،  جاف فرنسكا دكرتيو - (294)

 . 1057-1056، ص  2011لبناف ، -، بيركت االمارات العربية المتحدة-كالتكزيع ، أبكظبي
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كمػػػا زالػػػت  ،كضػػػح فػػػى كػػػؿ المجتمعػػػات البشػػػرية القديمػػػة كمػػػف بينيػػػا العشػػػائر المصػػػرية القديمػػػة
 كبة األرض في المجتمعات الزراعية إلى يكمنا ىذا مقترنة بخصكبة النساء.خص

 :األبويةالسمطة  -1-2

فيك خمؽ تاريخي قاـ بو الرجاؿ ك النساء في  ،نشأ النظاـ األبكم بعد النظاـ األمكمي      
سنة لكي تكتمؿ، كقد ظير النظاـ األبكم في شكمو األقدـ في شكؿ  2500سيركرة استغرقت 

الدكلة القديمة، ككانت الكحدة األساسية لتنظيمو ىي األسرة األبكية، التي كلدت باستمرار قكاعدىا 
النكعية المميزة لو سيطرة الرجؿ في االقتصاد كفي كؿ طريقة الحياة  ككانت السمة (295)كقيميا،

لمعمؿ عمى  اجتماعي مجتمع العشيرة. كنشأ النظاـ األبكم في الفترة التي أدل فييا أكؿ تقسيـ في
كالتبادؿ  اإلنتاجيةالسريع نسبيا لمقكل  إلى التطكر، أم فصؿ الرعي عف الزراعة ،نطاؽ كاسع

كمع تطكر الرعي كالزراعة بدأ الناس تدريجيا في ممارسة  ،كالعبكدية المنظـ كالممكية الخاصة
األبكم حؿ الزكاج  كفي ظؿ النظاـ ،الماشية كالعبيد، الذيف كانكا يتسممكنيـ مقابؿ الماشية ممكية

الزكج يعترؼ بو كأب لؤلطفاؿ، كالزكجة  الثنائي محؿ الزكاج الجماعي )أك زكاج الزمرة( كصار
التي يصؿ عددىا إلى مائة شخص أك ، الممكية. كانت العائمة األبكية كاألطفاؿ ينتمكف إليو بحؽ

كالممكية  اجيةاإلنتكقد أدل المزيد مف تطكر القكل  ، فكؽ كؿ شيء اقتصاديةكحدة ، أكثر
 أكتقكـ عمى الزكاج الكاحدم  الخاصة كالتبادؿ إلى انقساـ العائمة األبكية إلى عائبلت صغيرة

، فعميو كانت العائمة األبكية مرنة كمتنكعة عمى نحك مذىؿ في أزمنة كأمكنة مختمفة، األحادم
النظاـ األبكم في  فالنظاـ األبكم الشرقي، شمؿ تعدد الزكجات كحجز المرأة في الحريـ، كاستند

األزمنة القديمة، كفي تطكره األكركبي، إلى الزكاج األحادم، كلكف في جميع أشكالو كاف ىناؾ 
معيار جنسي مزدكج يضر بالنساء شكؿ جزءا مف النظاـ، كفي الدكؿ الصناعية الحديثة، كما في 

أكثر تساكيا مف  الكاليات المتحدة األمريكية تطكرت عبلقات الممكية داخؿ األسرة عمى خطكط
تمؾ التي يستحكذ فييا األب عمى السمطة المطمقة، كبقيت العبلقات االقتصادية أبكية في كؿ 

 (296)األمكنة.

                                                           
، ترجمة أسامة أسير، دكف طبعة، المنظمة العربية لمترجمة، تكزيع مركز دراسات الكحدة نشأة النظام األبويغيردا ليرنر،  - (295)

 .413، ص 1985العربية، بيركت، لناف، 
 .419غيردا ليرنر ، ص  - (296)
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الرجؿ نظاما مرتكزا عمى السمطة  أنشأ الخاصة،النظاـ المشاعي كظيكر الممكية  بانتياء      
في ظؿ نشأة االجتماعية كاالقتصادية السياسية  األنظمةسيادة الرجؿ عمى  األبكية، التي تعني

في ظؿ  سيطر الرجؿ عمى النظاـ االقتصادم كاالجتماعيتقسيـ العمؿ كالممكية الخاصة. ك 
، النظاـ األبكم مقترنا بتراكـ رأس الماؿ كالسمطةعبلقات جديدة اتسمت بالعبكدية، فكاف ظيكر 

لرجاؿ، حيث كاف األب يرأس األسرة التقميدية، مف ا استعبد الرجؿ المرأة كاألطفاؿ كالمستضعفيفف
كيسيطر عمى أمكرىا سيطرة كاممة فيك غالبا ما كاف ينفرد في اتخاذ القرارات المتعمقة بشؤكف 
المنزؿ، كبخاصة تمؾ المتعمقة في مكازنة األسرة كمستقبؿ األكالد، ككاف األب يعد أساسا لسمطتو 

ية اإلنتاجية، كدكره في العمؿ خارج المنزؿ، ككانت داخؿ األسرة، مستندا إلى مركزه في العمم
عبلقتو بزكجتو عبلقة طاعة كخضكع ك تبعية مطمقة استنادا إلى أسباب دينية تتعمؽ بقكامة 

" الرجال قوامون عمى النساء بما فضل اهلل بعضيم عمى بعض الرجاؿ عمى النساء لقكلو تعالى 
اجتماعية تتعمؽ باحتبلؿ المرأة مكقعا دكنيا في بيئة ، أك ألسباب (297)و بما أنفقوا من أمواليم "

األسرة العربية التقميدية، كباالعتقاد أف النساء ال يصمحف لمقياـ بالميمات الخطيرة التي تقرر 
مستقبؿ األسرة أك ألسباب اقتصادية تتعمؽ بتقسيـ األدكار، لذا اقتصرت ميمة الزكجة عمى 

  ( 298)المنزلية.المككث في المنزؿ لمقياـ بالكاجبات 

 ،الممكية كالييمنة السياسية االجتماعية،المكانة  الذككرة،كجد الرجؿ عبلقة قكية بيف أ        
 سمطة مف يممؾ عمى مف ال يممؾ. لؤلقكل كامتدتسادت فكرة البقاء ك 

 :المرأة والنظام األبوي )البطريركية( -1-3

صكرت الثقافة التقميدية المرأة عمى أنيا دائما قاصرة كمستعبدة، مف ىنا كاف العداء         
العميؽ كالمستمر في المجتمع لممرأة، كحتى عند رفع شعار تحرير المرأة، ال يعرؼ المجتمع إال 

الذىنية بصيغتو الذككرية كصفتيا، ال كظيفة فيو لؤلنثى إال لتأكيد تفكؽ الذكر كتثبيت ىيمنتو، ف
 (299)األبكية تتمثؿ أكؿ ما تتمثؿ في نزعتيا السمطكية الشاممة.

                                                           
 .  34، اآلية  سورة النساءالقرءاف الكريـ ،  - (297)
) دراسة ميدانية في عمـ االجتماع الحضرم ك األسرم( ، دار  األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربيةعبد القادر القصير ،  - (298)

 . 205، ص  1999، بيركت ، لبناف ،  1النيضة العربية ، ط
، ص  2016، عماف ، األردف ،  1، دار الحامد لمنشر ك التكزيع ، ط ة في المخيال االجتماعييالزعامة النسو مناد سميرة ،  - (299)

168 . 
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كيفترض ىشاـ شرابي أف النظاـ األبكم يرتكز عمى نظاـ العشيرة  كاألسرة الممتدة كأنو ال        
يزاؿ يييمف بأشكاؿ مختمفة عمى األسرة العربية كعمى النساء خاصة، كىك نظاـ يكحد النساء 

كيف في كاقع التخمؼ كالتبعية لمرجؿ في كؿ شيء، فالحدكد بيف الجنسيف سمبيا مف حيث إشرا
  (300)ذكر كأنثى ىي حدكد اجتماعية بالدرجة األكلى.

كتأتي سيطرة الرجؿ عمى المرأة ليس فقط بالنسبة لؤلب عمى أسرتو بؿ تمتد إلى األخ        
مع ىنا كأنو نمكذج سمطكم كالزكج فالسيطرة ىي خاصة بالرجؿ ميما كانت مكانتو، كيبدك المجت

رجالي يقؼ عمى رأسو األب يميو الرجاؿ فالنساء، فالرجؿ ىك الذم يتحكـ في مصير المرأة 
الدراسي كالزكاجي كحتى دخكليا كخركجيا مف البيت، فضبل عمى أنيا يممؾ السمطة االقتصادية 

 أم إعالتيا المرأة كنفقتيا.  

لمجتمع صكرة مشكىة عف المرأة، كىك ما ال يشجعيا كىذه المعاممة تنقؿ إلى ذىنية ا        
عمى التقدـ العممي كالعممي، فتتأصؿ بذلؾ بداخؿ المرأة قيـ االتكالية كالخضكع، كتنقميا بدكرىا 
إلى ابنتيا لتجعميا خاضعة لمشيئة الذكر، كتعكدىا عمى األعماؿ المنزلية حتى تصبح زكجة 

 (301)مثالية.

 :األسريةبناء السمطة ل المؤسسةعوامل ال -2

بمكضكع تفكيؾ عناصر بناء السمطة العديد مف المفكريف كالباحثيف في مجاؿ  أىتـقد ل         
كبشكؿ عاـ يمكف عرض ثبلث عكامؿ كبرل تكجو أنماط المعاممة بيف الزكجيف ، األسرة كالمجتمع

 كىي:

   :الثقافيةالعوامل   -2-1

أىـ ما يمكف أف  ر ىيصاالعن اتوقاليد، األعراؼ...إلخ، ىالديف، العادات كالت كتشمؿ:        
 يعتمده الفرد في تكجيو سمككو باإلضافة إلى المستكل التعميمي الذم يعكس درجة كعي المجتمع.

                                                           
، ترجمة : محمد شريح ، مركز دراسات الكحدة العربية ،  النظام األبوي و إشكالية تخمف المجتمع العربيشرابي ىشاـ ،  - (300)

 . 16ص  ، 1992بيركت ، لبناف ، 
(301) 

 ، ص 2016، عماف ، األردف ،  1، دار الحامد لمنشر ك التكزيع ، ط في المخيال االجتماعي ويةالزعامة النسمناد سميرة ،  -

169. 
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  ية لمسمطة األسرية:الدينالمرجعية  -أ 

أفراد معظـ الناس عمى دراية كمعرفة تامة بما لمديف مف تأثير فعَّاؿ عمى سمكؾ        
مجتمعاتنا، كتككيف أفكارىـ كأسمكبيـ في الحياة، كتعامبلتيـ في دقائؽ األمكر اليكمية، كأغمب ما 
يصدر عنا مف تصرفات إنما ىك نتاج يتدخؿ في معظمو عامؿ التشبع بالديف، فيك شريعة تمؤل 

األسرة  كعميو فيك ينظـ سمكؾ الزكجيف داخؿ، الحياة في عباداتو كمعامبلتو كأحكالو الشخصية
قامة العبلقات كالركابط داخؿ األسرة،  الكاحدة عمى مستكل التربية، كالتعامؿ، كاكتساب القيـ، كا 

  .كالعبلقات بيف األىؿ كالمقربيف

إذف فالعائمة ليست عّشا جسديا لؤلكالد فقط، بؿ عّشا نفسيا أيضا، يتعممكف فيو مف        
كجب عمى الكالديف تحسيف سمككيما حتى ال يخرج األبكيف، كيتربكف بأخبلقيما كسمككيما، لذا 

فالديف عمى ضكء ذلؾ ىك القاسـ المشترؾ لمسمكؾ إزاء مكاقؼ الحياة المختمفة ، األكالد منحرفيف
قامة الركابط كالعبلقات داخؿ الفرد نفسو، كبينو كبيف شريؾ حياتو، كبينو كبيف  في التربية كا 

 .المجتمعالجار، كباقي أفراد  أكالده، حتى تمتد العبلقات كالركابط نحك

فاألسرة تمتمؾ فعبل قكيا، كأسمكبا خاصا بيا، يحدِّد طبيعة اتصاؿ أفرادىا، ككيفية التعامؿ       
مع بعضيـ البعض، أك مع اآلخريف خارج نطاقيا، كاإلسبلـ ىك الديف الكحيد الذم انفرد عف 

 .كاألدكارباقي األدياف، كذلؾ مف خبلؿ كضعو أسس ىذه التعامبلت كالعبلقات 

درا أساسيا لبناء السمكؾ كفقا لممعتقدات التي تخص كؿ ديف، كىك بذلؾ يعد الديف مص      
فالسمطة في األسرة ىي سمطة قكامة ال سمطة تعسؼ كاستبداد ، المرجعية التي تحتكـ إلييا األسر

تتطمب مف الزكج الشعكر بالمسؤكلية كتحمميا، فيي ميمة تكميؼ قبؿ أف تككف ميمة تشريؼ، 
َل المَُّو َبْعَضُيْم َعَمى  َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوا  كفقا لما لقكلو تعالى:" الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَمى النَِّساِء ِبَما َفضَّ

اتجو ، كما كالقكامة كفؽ المنظكر اإلسبلمي تشمؿ معاني القيادة كالرئاسة ،(302)" ِمْن َأْمَواِلِيمْ 
إلى تحديدىا كحصرىا عمى مستكل االحكاـ  سريةالتشريع اإلسبلمي في مكضكع السمطة األ

بمعنى أّنو يمثؿ رأس ، األكلّية بشخص األب، كذلؾ بأف تككف المرجعّية كالقيمكمة الشرعية لو
اليـر االجتماعي كرئيس العائمة، سكاء أكاف ذلؾ عمى الزكجة، أـ كاف عمى األكالد، كذلؾ مف 
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كمع ككف األب  ، ي اتخاذ القرارات العائميةأجؿ ديمكمة االستقرار العائمي كعدـ كقكع الفكضى ف
ىك الكلّي الشرعي، كىك الذم يأذف في مختمؼ التصرفات أك إنجاز كؿ ما يتعمؽ بأسرتو، إاّل أّف 
غضابيا، بؿ إّف الديف اإلسبلمي قّدـ رضاىا  مقاـ األمكمة محفكظ مف حيث حرمة عقكؽ األـ كا 

صمى اهلل عميو  أحد المسمميف سأؿ الرسكؿ عمى األب بمرتيف حيث جاء في بعض الركايات أفّ 
كتقكـ عمى المبادئ ، (303)"من أبّر يا رسول اهلل؟ قال: أّمك ثم أّمك، ثم أّمك ثم أباك" كسمـ

التشاكر ك المعركؼ ك التسامح ك المكدة كالرحمة لقكلو اإلسبلمية الخالدة لبناء العبلقات األسرية 
 ۖ  ًة َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحمَ " تعالى 

ِلَك آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ  كما عززت بعض القكانيف االسبلمية ، في تنظيميا (304)." ِإنَّ ِفي ذَ 
" لمذكر مثل حظ الجتماعية كاالقتصادية، كمكانة الذككر عندما جعمت لمسائؿ اإلرث كالعبلقات ا

 (305)األنثيين ".

  :السمطة القاىرة العادات والتقاليد -ب

، حيث يككف ليا سمطة قد تفكؽ االجتماعيالتنظيـ  يتمعب العادات كالتقاليد دكرا ف         
تقكـ السمطة عمكما عمى تبني عادات كتقاليد  ،المجتمعات التقميدية فيسمطة القانكف كتحديدا 

المجتمع لكي تجسد ما يتبناه األفراد، فيي أفضؿ آلية لمسيطرة، إذ بعد الخركج مف دائرتيا خركجا 
فعمى مستكل العبلقات الشخصية، فإف األعراؼ كالتقاليد تحكـ الكثير مف جكانب ، عف المجتمع

حؿ النزاعات  فيكالجنسية. كثمة ممارسات تسيـ  الزكاج كالطبلؽ كالحياة الخاصة فيالحياة، 
كلكف بالمقابؿ، ثمة  ،كبدكف المجكء إلى اإلجراءات القانكنية كدماألسرية كالشخصية بشكؿ 

، إف األسرة ىي المسؤكلة عف التقميدمممارسات لتنظيـ الحياة الشخصية كاألسرية كفؽ المفيكـ 
 بناء عمى احتراـ األنظمة االجتماعية كمعايير السمكؾبثِّ ركح المسؤكلية كاحتراـ القيـ، كتعكيد األ

فيي تمعب دكرا أساسيا في المجتمع في تثبيت جذكر الضبط االجتماعي كذلؾ عف طريؽ .
التنشئة االجتماعية، فتكسب الفرد منذ كالدتو عادات كتقاليد يمتـز بيا التزاما شديد، فالتقاليد عبارة 

بطريقة معينة أك طائفة اجتماعية أك بيئية محمية محدكدة عف طائفة مف قكاعد السمكؾ الخاصة 
                                                           

، ص  2007، بيركت ، لبناف ،  1، دار ابف كثير ، ط رياض الصالحين من كالم سيد المرسمينيحى بف شرؼ النككم ،  - ((303
119. 

 . 21األية  ، سورة الروم ،القرءاف الكريـ  - (304)
 .321ابراىيـ الحيدرم ، ص  - ((305
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النطاؽ كىي تنشأ مف الرضا كاالتفاؽ الجمعي عمى إجراءات كأكضاع معينة خاصة بالمجتمع 
 (306)المحدكد كالتي تنشأ فيو.

إف السمطة في األسرة قائمة عمى سيطرة تقميدية مستنبطة مف العادات كالتقاليد، حيث أف       
تقاليد اعتبار ىاـ ممالسمطة يطاع بناء عمى تقاليد أك عادة قد يسير عمييا زمنا طكيبل" فصاحب 

قد يفكؽ اعتبار الفرد، فالحاكـ مثبل في األسرة ىك الذكر األكبر سنا بغض النظر عف مؤىبلتو 
في احتبلؿ المكانة التي تخكؿ لو التحكـ في زماـ األمكر، كالحكـ عمى الفرد يككف بناء عمى 

ل امتثالو لمتقاليد كخضكعو ليا، كالمعركؼ أف التقاليد المتكارثة تجعؿ مف رئاسة الرجؿ أمرا مد
منطقيا كمقبكال" فالتراث االجتماعي كالثقافي كما يتخممو مف قيـ ال زاؿ يمثؿ الخط األساسي 

رد، لمسمكؾ االجتماعي كيحدد نكع األعماؿ الخاصة بالرجاؿ كالنساء، أم يحدد طبيعة أدكار كؿ ف
كبذلؾ تضع العادات كالتقاليد حدكدا ال يمكف تجاكزىا، فمركز كؿ مف الزكجيف دكف مراعاة مدل 
كفاءة أم منيما كأدائو ألدكاره، فميما يككف حجـ المياـ التي تؤدييا الزكجة تبقى حسب التقاليد 

كج كجعميا تابعة لمزكج، كالبد ليا مف طاعتو، حتى أنيا تحاكؿ إقناع الزكجة بتقبؿ أخطاء الز 
 (307). نكعا مف أنكاع الحماية كالغيرة...إلخ

كمف تقاليدنا التي تدعـ مكانة الزكج أيضا الحرص عمى إنجاب الذككر حيث تتمركز        
عينيـ عند الكبر، كما أف العادة تقتضي بأف يفي إيجاد مف  اآلباءالسمطة بأيدييـ نظرا ألمؿ 

ؿ تمؾ القيـ كاألعراؼ تعززت مكانة الذككر في العائمة، ، كمف خبليقاس نفكذ العائمة بعدد الذككر
 (308)كدعمت في الكقت ذاتو مفيكما مكحدا لمعائمة يتميز بككنو أبكم النسب.

 

 

                                                           
 6العدد  ، مجمة أفاؽ فكرية ، األسرة والقيم ) مقاربة سوسيولوجية لمسألة تغير القيم في األسرة الجزائرية ( ،فيصؿ بكطكب  - (306)
 . 22ص  ، 2017 ،جامعة كىراف  –

الممتقى الثاني حكؿ االتصاؿ كجكدة  ، عوامل تشكيل بناء السمطة في األسرة المعاصرة ،بف حساف زينة  ،سميحة عميكات  - (307)
 2013أفريؿ  ،الجزائر  ،كرقمة  ،جامعة قاصدم مرباح  ،قسـ العمـك االجتماعية  ،كمية العمـك اإلنسانية ك االجتماعية  ، الحياة األسرية

 . 05ص  ،
 .321ابراىيـ الحيدرم ، ص  -(308)
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  :المستوى التعميمي -ج

مكالديف تأثيران ىامان عمى األبناء تربكيان كتعميميان، فاألبناء ىـ ل المستكل التعميميؤثر ي       
الكالديف، لذا يعتبر مستكل التحصيؿ العممي لمكالديف أمران مؤثران في ىكيتيـ انعكاس لثقافة 

 لؤلفراد. تزداد درجة كعي المجتمع بارتفاع المستكل التعميمي ك  ،كتفاعميـ مع أفراد المجتمع

الجزائرية المعاصرة تشيد ارتفاعا ممحكظا  ةؤلسر ممحكظ فاف المستكل التعميمي ل ككمما ى       
ك كثيرا ما ، المستكل التعميمي، خاصة مستكل الزكجيف الذم أثر في تغير المعاممة بينيماي ف

يقع بعض المقبميف عمى الزكاج في حيرة مف أمرىـ ىؿ يقبمكف االرتباط بمف ىـ أدنى منيـ في 
عمى  المستكل التعميمي كالثقافي خاصة أف بعض الرجاؿ يطمبكف الزكجة المتعممة كيركنيا األقدر

ؿ المسؤكلية كتربية األبناء كتفضؿ المرأة رجؿ يناسبيا ثقافيا حتى تستطيع مناقشة مختمؼ تحم
القرارات معو، فبازدياد درجة الكعي لدييما صار أقرب لتطبيؽ السمطة الشكرية التي تعتمد 

أف غالبية األزكاج المثقفيف كالقاطنيف بالمدف  سناء الخوليالمناقشة كتبادؿ اآلراء، فمقد أكدت 
ف كانت الزكجة غير عاممة، حيث أف نظرتيـ  يقتسمكف مسؤكلية رئاسة األسرة مع زكجاتيـ كا 
لمحياة تغيرت الرتفاع مستكاىـ الثقافي، خاصة إذا كانت أكسع معرفة كأقدر عمى حؿ مشاكؿ 
األسرة كتسييره، بؿ أف البعض يسعده أف تقاسمو زكجتو تسيير أمكر األسرة، كىك ما أكده السيد 

معطي، حيث أكد أف الزكج الذم بمغ مستكل راقي مف التعميـ كالثقافة يتطمع دائما إلى عبد ال
مشاركة زكجتو لو في االىتماـ ببعض القضايا اليامة ، كيجد متعة في معرفة رأييا بصدد 

إف التكافؽ التعميمي بيف الزكجيف ينتج عنو حدكث تكازف نفسي  (309)، المشكبلت التي تكاجيو
ف اختمفا في الرغبات كفكرم بينيما ي زيد مف نسبة التفاىـ كالقدرة عمى التأقمـ مع بعضيما، كا 

كالطمكحات، حيث أصبح الميؿ إلى مشاركة الزكجة ذات المستكل التعميمي المرتفع أمرا أساسيا 
يميز أسرنا المعاصرة، كلكف المستكل الدراسي ال يككف مؤشرا عمى حقيقة شخصية الفرد كطريقة 

و ليبقى التفاىـ أساس العبلقة إذ يمكف أف يعكض أحد الزكجيف ذلؾ النقص بأشياء تفكيره كثقافت
أخرل قد تككف أىـ في الحياة الزكجية، إال أف الزكجة التي تفكؽ زكجيا مف حيث المستكل 

 كتفرض بعض األمكر. التعميمي تتعامؿ بحذر شديد

                                                           
 . 5ص  ،بف حساف زينة  ،سميحة عميكات  - (309)
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كتحديد حجـ األسرة كالتحكـ في إال أف التعميـ قد يمنح المرأة قكة في مجاالت محددة       
كىك ما تشير إليو تحميؿ نتائج الفرضية الثانية مف الدراسة الميدانية كىي العبلقة بيف  الدخؿ

كلكنو ال يمنحيا  المستكل التعميمي لممرأة العاممة المتزكجة كبناء السمطة داخؿ األسرة الجزائرية،
 لزكجة محدكدة.قكة مطمقة في التحكـ في عمميا كلذلؾ تبقى سمطة ا

  :والسمطة األسرية القانون -د

معديد مف األزكاج كالزكجات قاعدة إلرساء نمط معيف مف السمكؾ، فمف ليشكؿ القانكف       
خبلؿ بنكده المتعمقة باألحكاؿ الشخصية يكجب عمى الزكجة طاعة زكجيا كاالنصياع لو، فحسب 

و كميا كاف نتيجة القانكف الذم يخدـ الزكج سناء الخكلي إف خضكع الزكجة لزكجيا كاعتمادىا عمي
بالدرجة األكلى، فعمييا القبكؿ بمكاف اإلقامة المشترؾ الذم يختاره الزكج كفقا لما تقتضيو ظركؼ 
ذا رفضت لو الحؽ في تطميقيا كىك ما يدفعو بالزكج لمتعسؼ في استخداـ السمطة في  عممو، كا 

 .حدكدىا كغير حدكدىا

تو ماد تفنص 1984يكنيك  9المؤرخ في  11-84رقـ  الجزائرم سرةأما عف قانكف األ     
 02-05كقد ألغيت ىذه المادة باألمر رقـ ة ػػو رئيسا لمعائمػػػتبأف تطيع الزكجة زكجيا بصف  39

 (310).2005فبراير  27المؤرخ في 

  :االقتصاديةالعوامل  -2-2

أىـ ما يمكف اعتماده في ىذا الجانب ىك المينة كما تحققو مف دخؿ يساىـ في تمبية      
، إضافة إلى عمؿ الزكجة ما سماه المشرع الجزائرم الذمة المالية المستقمة اجيات األسرةح

كبعض العكامؿ التي قد ال تككف شأنيا شأف العامميف السابقيف كبطالة الزكج كغيابو أك سفره لذلؾ 
 مى العامميف األساسيف كما يمي:ركزنا ع
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  عمل مصدر السمطة األسرية:ال  - أ

يساىـ العمؿ بتحقيؽ حاجات األسرة حيث يتكلى صاحب العمؿ الميمة اإلنفاؽ عمى          
األسرة، كما اف العمؿ يجعؿ الفرد أعرؼ بأحكاؿ المجتمع كيتككف لو تراكـ معرفي يساعد عمى 

مطة إضافية لصاحبو داخؿ األسرة، ثـ أنو بارتفاع الدخؿ قد تزداد مكاجية الصعكبات مما يمنح س
كمما كاف دخؿ الزكج أعمى تمتع بقكة نسبية  أنو:مكانة، فقد خمصت العديد مف الدراسات إلى 

 .اكتكاجدىأكثر داخؿ األسرة" كعميو تككف الحاجة االقتصادية ىي التي تفرض السمطة 

، ما فشؿ في حؿ األزمات االقتصادية التي تمر بيا األسرة قد يفقد الزكج بعض سمطتو إذا       
كالجدير بالذكر أف أسرنا الجزائرية تكلي ميمة اإلنفاؽ إلى األزكاج كفؽ ما ينص عميو ديننا 

إال أف الرجؿ في أغمب الحاالت ىك الذم يتكلى اإلنفاؽ عمى  ،الحنيؼ كما تعارؼ عميو مجتمعنا
ف كانت المرأة تعمؿ يا غيرهب يحظىأسرتو مما يعطيو سمطة ال   .حتى كا 

بغض النظر عف دكافع المرأة نحك العمؿ فإنو أصبح عامؿ أساسي في تغيير الحياة ك        
المادم  صرة بفضؿ عمميا تساىـ في تحقيؽ استقبللياااألسرية إذ أصبحت الزكجة في أسرنا المع

رارات، كما يساىـ عمميا في تغيير إلى حد ما مما يدفعيا نحك المطالبة بالمشاركة في اتخاذ الق
تحمؿ بعض المياـ اإلضافية كأحياف  إلى نظاـ تكزيع األدكار، إذ بخركجيا لمعمؿ يضطر الزكج

 كالتكافؽ.أيضا األبناء الكبار حتى يتحقؽ التعاكف 

 كبما أف عمؿ المرأة يساىـ في تمبيتيا لحاجات األسرة، فإف المرأة العاممة اليـك بعد ترسيخ       
خبرتيا كتفيميا أكثر ألمكر لـ تعد راضية بتفرد الزكج باتخاذ القرارات، كاحتكار السمطة، أم أف 

، كما أف الزكجة التي تتقاضى راتبا أكبر مف الديمقراطيالعبلقات بينيما بدأت تأخذ المنحى 
راتب زكجيا قد تفرض كيانيا أكثر كالعكس إذ تقؿ سيطرتيا كمما قؿ دخميا، كتزداد نسبة 
مشاركتيا في تنظيـ أمكر األسرة مع بطالة الزكج حيث يفقد الزكج حينيا خصائص كميزات 

كغيرىا، كىك ما تشير إليو الكثير مف الدراسات  الرجكلة مف تحمؿ مسؤكلية كتضحية كحماية
 .أدرجناىا سمفا في الدراسات السابقة 
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" لكل مواطن حفظ القانكف الجزائرم حؽ المرأة في العمؿ ما نص عميو الدستكر الجزائرم        
كالذم  2016مارس  06، كما أضاؼ التعديؿ األخير لمدستكر الجزائرم (311) الحق في العمل "

" تعمل الدولة عمى ترقية التناصف منو كالتي نصت عمى 36المادة تضمف أحكاـ جديدة في 
، (312)الرجال والنساء في سوق التشغيل، تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب مسؤولة "بين 

كلـ يتعرض المشرع الجزائرم بصفة صريحة إلى إذف الزكج باعتباره قيد مف قيكد التي تحد مف 
حرية الزكجة في اختيار مينة معينة، أما قانكف األسرة الجزائرم فإنو لـ يتحدث صراحة عمى 

 19المادة كلكف كرد ذكر أف ليا أف تشترط ذلؾ في عقد الزكاج ككذلؾ في نص  عمؿ المرأة
"لمزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد كالتي تنص  2005المعدلة في قانكف األسرة 

رسمي الحق كل الشروط التي يرونيا ضرورية، والسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، 
 (313).مع أحكام ىذا القانون" مالم تتنافى ىذه الشروط

عمكما تجدر اإلشارة إلى أف عمؿ المرأة قد يعكد إيجابا عمييا كأسرتيا في رفع المستكل       
المادم، إال أنو ساىـ في ظيكر النزاع حكؿ تممؾ السمطة كىك أحد العكامؿ المباشرة في التفكؾ 

بيف الزكجيف تبيف أف حكؿ أسباب الخبلؼ  "زىرم حسكف ؿ " تماضراألسرم ففي دراسة 
 العينة.استيبلء الزكج لراتب الزكجة كالتصرؼ بو ىك أكؿ سبب لمخبلفات حسب أكثر مف ثمث 

 : مصدر لمسمطة األسرية الذمة المالية المستقمة -ب

 بو لتتاجر ماليا في التصرؼ في حرة فيي كالقانكنية، المالية األىمية المرأة اإلسبلـ لقد منح      
ذف تشاء، ما بو تفعؿ أك  في حرة كىي ماليا، بشأف تعاقد أم تكقيع في ضركريا ليس الزكج كا 

جراء االلتزامات تحمؿ  أنكاع كباقي كىبة ككصية كرىف كشراء بيع مف العقكد، مختمؼ كا 
 أذنت إذا إال زكجتو ماؿ مف جزءا يأخذ أف لمزكج يجكز كال زكجيا، تدخؿ دكف المباحة التصرفات

                                                           
المتعمؽ بإصدار ـ  1996ديسمبر  7ق المكافؽ ؿ 1417رجب  26المؤرخ في  43-96مرسوم رئاسي رقم ، 55المادة  - (311)

 ـ. 1996ديسمبر  8ق المكافؽ ؿ  1417رجب 27المنشكر في  76الجريدة الرسمية عدد الصادرة في  ،تعديؿ نص الدستكر
المتعمؽ بإصدار ـ  2016مارس  6ق المكافؽ ؿ  1437جمادل األكلى  26المؤرخ في  01-16القانون  رقم ، 36المادة  - ((312

 ـ . 2016مارس  7ق  المكافؽ ؿ 1417كلى جمادل األ 27المؤرخة في  14في الجريدة الرسمية عدد  الصادرة الدستكرتعديؿ نص 
ثباتو، القانكف رقـ 19المادة قانكف األسرة،  -(313)  9المكافؽ  1404رمضاف  9المؤرخ في  11-84، القسـ الثالث في عقد الزكاج كا 

(، 20ص  15،)ج.ر 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05المتضمف قانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ، عدلت باألمر  1984يكنيك 
 .4، ص 2007
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نتعالى  لقكلو مصداقا  أككمتو، لو  فال قنطارا إحداىن وآتيتم زوج مكان زوج استبدال أردتم " واِ 
ثما بيتانا أتأخذونو شيئا منو تأخذوا  نصيب لمرجاؿ الميراث " في تعالى كقكلو ،(314)مِبينا " وا 
 نصيبا كثر أك منو َقؿ مما كاألقربكف الكالدافِ  ترؾ مما نصيب كلمنساء كاأَلقربكف الكالدافِ  ترؾ مما

 (315)مفركضا."

بغض النظر عف دكافع المرأة نحك العمؿ فإنو أصبح عامؿ أساسي في تغيير الحياة ف           
المادم  صرة بفضؿ عمميا تساىـ في تحقيؽ استقبللياااألسرية إذ أصبحت الزكجة في أسرنا المع

عمميا في تغيير إلى حد ما مما يدفعيا نحك المطالبة بالمشاركة في اتخاذ القرارات، كما يساىـ 
تنص ، فمقد كفؿ ليا المشرع حقيا في االستقبلؿ المادم عف الزكج بما  نظاـ تكزيع األدكار

" لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقمة عن ذمة مف قانكف األسرة عمى أنو  37المادة 
وال اآلخر، غير أنو يجوز لمزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو عقد رسمي الحق ، حول األم

المشتركة بينيما التي يكسبانيا خالل الحياة الزوجية، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد 
  (316)منيما."

 كيستخمص مف ىذا النص التشريعي ما يمي:

أف الذمة المالية لمزكجيف مستقمة بحيث يتفرع عف ىذه االستقبللية حرية الزكجة في التصرؼ  -
في ماليا، كبمعنى أدؽ فإف األمكاؿ التي تكتسبيا الزكجة قبؿ الزكاج أك بعده فميا كأصؿ عاـ أف 

رؼ تتصرؼ فييا كما تشاء كال يجكز لمزكج أف يتدخؿ في أمكرىا، الميـ إال إذا كاف ىذا التص
سيقكـ بزعزعة الكياف األسرم، ككذلؾ يجكز ليا أف تساىـ بأمكاليا في اإلنفاؽ عمى بيت 

مف معدلة  2فقرة  37المادة الزكجية، غير أف الجديد الذم جاء بو المشرع ىك ما نصت عميو 
لمزكجيف عند عقد الزكاج أك في عقد رسمي الحؽ مع تحديد النسب  قانكف األسرة كالتي سمحت

ؿ لكؿ منيما، فيستنتج مف ىذه القاعدة أك الحكـ الشركط التالية مف أجؿ تحديد األمكاؿ التي تؤك 
 المشتركة :

                                                           
 . 20اآلية القرءاف الكريـ ، سكرة النساء ،  - (314)
 . 7اآلية القرءاف الكريـ ، سكرة النساء ،  - (315)
،  15، الجريدة الرسمية رقـ  2005فبراير  27المؤرخ في  02-05، عدلت باألمر رقـ  37المادة قانكف األسرة الجزائرم ،  - ((316
 .21ص 
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 أف يتـ ذلؾ التحديد في عقد الزكاج أك في عقد رسمي الحؽ. -

 أف تكتسب تمؾ األمكاؿ خبلؿ الحياة الزكجية. -

 أف يتـ تحديد النسب التي تؤكؿ لكؿ كاحد منيما. -

 مكاؿ كؿ ما يتعمؽ بالعقارات كالمنقكالت المكتسبة خبلؿ الحياة الزكجية.أف تشمؿ ىذه األ -

 ما تعمـ أفّ  المرأة عمى ينبغي أّنو إال حاجة، ىك المادم االستقبلؿ أفّ  فيو شؾ ال كمما       
 التي الحاالت بعض فيناؾ ليا، كالسمبية اإليجابية اآلثار مدل كما االستقبللية، تمؾ حدكد ىي

ا االستقبلؿ أمر فييا ُيصبح  الحياة في المادم فاالستقبلؿ اآلخريف، كعمى ذاتيا ضد سمبينا سبلحن
 أعمى أك مساكٍ  دخؿ ذا يكف لـ إذا خاصة بالمقارنة، فيبدأ بالدكنية، الزكج يشعر قد الزكجية،
 فتبدأ باالتفاؽ، حّميا كمحاكلة المرأة ِقبؿ مف الفجكة تمؾ مراعاة تتـ كلـ لشريكتو، المادم لمدخؿ

 خطرنا يشكؿ ما كاألبناء، الزكج عمى بالتسمط المرأة تبدأ األحياف بعض كفي األسرية، المشاكؿ
 .األسر ترابط عمى

  :اجتماعيةعوامل  -2-3

 :احترام المراكز االجتماعية في دائرة القرابة - أ

يتأثر بناء السمطة بطبيعة عبلقات القرابة التي تربط األسر مثؿ صمة الرحـ أك النسب،       
فكمما كانت الزيارات متكاصمة كمما كاف ذلؾ أدعى التساع نطاؽ السمطة، كفي مجتمعنا الجزائرم 

استمرار تأثير اآلباء عمى األبناء كفرض  (،خاصة)المعاصر ال تزاؿ تشيد المناطؽ الريفية 
حتى بعد زكاج األبناء، كىك ما أكدنو عمياء شكرم في دراستيا حيث قالت كمما كانت  السمطة

عبلقات القرابة أقؿ تأثيرا كمما ساد نمط المناقشة كاإلقناع بيف الزكجيف دكف تدخؿ طرؼ 
 (317)أخر.

فسمطة األفراد تمتد الذيف يحتمكف مراكز اجتماعية داخؿ أسرىـ إلى مف ىـ في نطاؽ       
القرابية إلى حد الذم يسمح ليـ بتقكيـ سمكؾ األفراد الذيف تربطيـ بيـ صمة قرابة، كيشكؿ  الدائرة

                                                           
 . 6 ص ،بف حساف زينة  ،سميحة عميكات  - (317)
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ىؤالء قكة ضابطة تسيـ في ضبط سمكؾ األفراد حيث يخكليـ مركزىـ االجتماعي تكقيع العقكبات 
عمى األفراد الذيف يخرجكف عف األعراؼ كالتقاليد المتعارؼ عمييا، كعميو يتشكؿ ىـر السمطة 

خؿ األسرة، قاعدتو اإلناث ثـ األطفاؿ الذككر ثـ الشباب فالرجاؿ كيتربع عمى قمة اليـر أكبر دا
 الذككر سنا متمثبل في رب العائمة.

   :وحجم األسرة السكن مجال  - ب

تحدد طبيعة السكف نمط العبلقة بيف الزكجيف في العديد مف األسر، إذ تميؿ نحك        
الديمكقراطية في حالة استقبلليا بسكف خاص، أما في حالة سكنيما مع أىؿ الزكج أك أىؿ 
الزكجة فبناء السمطة يتغير، ففي الحالة األكلى يككف لكالدم الزكج التأثير الياـ في مسار العبلقة 

ة أـ الزكج فبحكـ كجكدىما في المنزؿ معا فإنيا تتدخؿ في شؤكف المنزؿ مثؿ: بينيما خاص
ترفض طريقة عيش ألـ زكجيا  االبفأعماؿ التنظيؼ، الطبخ، رعاية األبناء...إلخ، كزكجة 

كتحاكؿ تغييرىا بما تراه أنسب، كما ترفض تدخميا كفضكليا المفرط ككذلؾ تصرفيا بالميزانية، 
 (318)كما يطمؽ عمييا. التقميدم بيف العجكز كالكنةكلذلؾ يستمر النزاع 

فمقد كاف عامؿ السكف مييأ لتفكيؾ األسرة الممتدة خاصة التي تسكف شققا ضيقة كال        
تستكعب عددا كبيرا مف األفراد، كىذا يعتبر أحد العكامؿ لتقميص مف حجـ األسرة الجزائرية، كما 

ـ األسرة الجزائرية، كذلؾ بانفصاؿ األبناء عف أف لمعامؿ الذاتي أيضا دكرا في تقميص حج
الكالديف كسكنيـ في سكف مستقؿ ألف الميؿ إلى االستقبللية كالفردية يعتبر كذلؾ مف أسباب 

  (319)ظيكر األسر النككية .

كىناؾ عكامؿ أخرل أشارت إلييا سميحة عميكات كبف حساف زينة في كرقة بحثية عمى        
ثاني حكؿ االتصاؿ كجكدة الحياة في األسرة قد تككف عكامؿ ثانكية في ىامش الممتقى الكطني ال

 تشكيؿ األسرة الجزائرية المعاصرة كىي: 

                                                           
 .   7-6ص ،بف حساف زينة  ،سميحة عميكات  - (318)

،  انعكاساتيا عمى السمطة الوالدية كما يدركيا األبناء في األسرة الجزائريةغيرات االجتماعية واالقتصادية و التحمكدة سميمة ،  - ((319
 .96، ص  2014أطركحة دكتكراه ، قسـ العمـك االجتماعية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 
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  األسرة.منطقة إقامة  ،مدة الزكاج ،أساليب التنشئة االجتماعية، اليجرة

 :سمطة المرأة في المجتمعات القديمة ثانيا:

 :نظرية )حق األم( الطبيعي لباخوفن -1

تمؾ الفترة  ا( في مناخ فكرم كحضرم عـ أكركب1887-1815ظير جاككب باخكفف )          
ميبلدم، متأثرا بالمناخ الفكرم في ىذا العصر كبخاصة االتجاه  19مف النصؼ األكؿ مف القرف 

التطكرم، اشتير باخكفف في كتابو )حؽ األـ( الذم صدر في بازؿ )سكيسرا( ألكؿ مرة عاـ 
في نظريتو إلى الكتب التاريخية كاألثنكغرافية الكافية التي كتبيا المؤرخكف  ، كاستند1861

كالسكاح اإلغريؽ كالركماف عف العالـ القديـ، كما استند إلى األساطير القديمة كالنقكش عمى 
 المقابر كاآلثار.

 عاش باخكفف في مجتمع يسكد فيو ) حؽ األب (، ككاف شديد التعمؽ بأمو كلذلؾ كجد       
نفسو مدينا ليا، كقد دفع ثمف ذلؾ الديف كتابو ) حؽ األـ (، اعتقد باخكفف أف لممرأة طبيعة ال 
ينفصؿ فييا الحسي عما فكؽ الحسي، كما ظيرت المرأة عنده في ثبلثة أشكاؿ ممتحمة، كأـ لو، 
و، كاألـ األرض، ثـ األـ المادة األصؿ، إف ركمنطيقية باخكفف كتدينو كصكفيتو كارتباطو بأم

كانت حجر األساس في نظرتو إلى الككف كالحياة االجتماعية كدفعتو إلى دراسة ىذه المرحمة 
التاريخية االجتماعية القديمة كالغامضة كىي مرحمة حؽ األـ الطبيعي كسمطة المرأة في المجتمع، 

 كبإيجاز شديد لمحتكيات كتاب حؽ األـ لباخكفف نصؿ إلى الصكرة التالية:

لمرأة مكانة عالية في العائمة كالمجتمع كفي السمطة بالرغـ مف ضعفيا، استنادا احتمت ا       
عمى قكؿ باخكفف بأف بداية تاريخ المجتمعات اإلنسانية لـ تكف ىناؾ حياة زكجية منظمة، بؿ 
كانت ىناؾ إباحية جنسية سيطرت بمكجبيا المرأة عمى المجتمع، كمف ذلؾ الحيف تأصمت عادة 

لى أميـ ك ليس إلى أبييـ الستحالة تحديد األب، كعمى ىذا األساس تمتعت انتساب األطفاؿ إ
النساء، بكصفيف أميات أكال، ك الكالدات الكحيدات المعركفات بكؿ ثقة كتأكيد لؤلطفاؿ ثانيا، 
بقدر كبير مف االحتراـ ك التقدير كبحسب باخكفف فإف اإلباحية الجنسية ارتبطت أساسا بالممكية 

عة مف جية، كبسكء معاممة الرجاؿ لممرأة مف جية أخرل، األمر الذم أدل إلى المشتركة لمجما
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لى سيطرة المرأة عمى المجتمع  كالسمطة، كانتيت بذلؾ مرحمة  حدكث ثكرة النساء عمى الرجاؿ، كا 
 سكء معاممة المرأة كامتيانيا مف قبؿ الرجؿ .

ى حؽ الدكلة كحؽ المدنية غير أف سمطة المرأة لـ تدـ، حيث خرج حقيا الطبيعي عم      
الطبيعي، كظير شكؿ الزكاج األحادم رجبل كاحدا مع امرأة كاحدة، كبعد انتشار الزراعة كنشكء 
المدف، بدأت المرأة تفقد حقيا الطبيعي بالتدرج حيث فقدت أكال سمطتيا في المجتمع، ثـ في 

، كقد أشار باخكفف إلى أف العائمة، ثـ في الديف كىكذا بدأت مرحمة سمطة األب ) البطريركية (
المرحمة التي سبقت سمطة األب مثمت المرحمة الذىنية لسمطة األـ، كالتي تمثمت بارتفاع مكانة 

 المرأة مف خبلؿ سحر األمكمة .

بحسب رأم باخكفف، فالديف كاف ىك المحفز األكؿ لتبدؿ الحياة االجتماعية كتغيرىا، أما       
صراع الدائـ بيف المادة كالفكر، بيف الذكر كاألنثى في األخير، محتكل التطكر التاريخي فيك ال

قسـ باخكفف التطكر التاريخي لممجتمعات اإلنسانية إلى ثبلث مراحؿ مف الصراع الجنسي جكؿ 
 السمطة كىي: 

 :مراحل التطور التاريخي لممجتمعات اإلنسانية عند باخوفن -2

: تعتبر ىذه المرحمة الفترة المظممة مف تاريخ المجتمعات اإلنسانية التي  مرحمة الفكضى -أ
تمثمت في مرحمة سمطة األـ الطبيعية أك مرحمة اإلباحية الجنسية، كالتي أصبحت فييا المرأة 
مقدسة مثؿ األرض ألنيا رمز الخصكبة كالعطاء، كيستطرد باخكفف في شرحو لسمطة المرأة 

مرأة الكصكؿ إلى السمطة عف طريؽ المكر كالخداع، كبقي الرجؿ قضيبا فيقكؿ " لقد استطاعت ال
فقط، حيث استخدمت المرأة أسمحة نافذة ىي، حناف األـ كالقكة الدينية العالية التي حصمت عمييا 
كاالحتراـ ليا، كيؤكد أف الديف ىك األساس الطبيعي الذم أعطى لممرأة مكانتيا المتميزة في 

 المجتمع .

: كىي مرحمة مادة األرض الخاـ كالتي تمثمت بشيكع عبلقات سمطة األـ الركحيةمرحمة  -ب
جنسية منظمة حيث تـ االنتساب فييا إلى خط األـ، كقد انحسرت سمطة األـ في ىذه المرحمة 

 كاقتصرت عمى العائمة كالزكاج، كبقي انتساب األطفاؿ إلى أمياتيـ.
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الزكاج ارتبط بالديف الذم حدد العبلقات الجنسية بيف فيذا التحكؿ مف اإلباحية الجنسية إلى نظاـ 
 الرجاؿ كالنساء كمثؿ مرحمة )حؽ األـ الركحية( كىك نظاـ االنتساب إلى خط األـ..

: كىي أعمى مرحمة حضارية في سمـ التطكر التاريخي، االنتساب مرحمة سمطة األب الفكرية -ج
التي بدأت بعد انتشار الزراعة، كقد ارتبط إلى خط األب، كفييا ارتفع حؽ األب عمى حؽ األـ، ك 

ف انتصار حؽ  ىذا التبدؿ بتغير النظاـ الديني الذم أدل إلى تحكؿ مف المادة إلى عالـ الفكر، كا 
األب كاف قد تمثؿ في أعمى أشكالو في النظاـ األبكم الذم شاع في الدكلة الركمانية كأعطى 

ت المرأة بذلؾ الحؽ في أف تككف لرجؿ كاحد في لمرجؿ سيطرة كاممة عمى المجتمع كالدكلة، ككسب
 األخير مضحية بذلؾ عف سمطتيا.

إف مخطط باخكفف الذم رسمو لفمسفة التاريخ، لـ يكف سكل صكرة مبسطة لفمسفة التاريخ        
ف كجدت في الكاقع  عند أفبلطكف الذم كاف يرل أف الفكر ىك أبدم، أما المادة فبل كجكد ليا، كا 

 (320)طريؽ الفكر الذم تضمنيا . فقد أيقظت عف

 :  أساطير األمومة وسمطة المرأة -3

استند باخكفف في دراساتو عمى المعمكمات التي جمعيا مف األقكاـ كالشعكب كالحضارات        
القديمة التي ساد فييا مثؿ ىذا الحؽ كمف أمثمة ىذه المجتمعات القديمة كالتي كضعيا بأنيا 

كانك مجتمعات أمكمية، كقبائؿ الميكيف )الميكير( اليكنانية حكمكا مف قبؿ النساء منذ قديـ الزمف 
ينتسبكف إلى أمياتيـ كليس إلى أبائيـ، ككذا األمزكنيات )األمزكف( كىف أكؿ حككمة لمنساء في 
العالـ كالبلكتي اختمؼ العمماء كالمؤرخكف في المكاف الذم قامت فيو دكلتيف، كأخيرا أثينا القديمة 

كدكرىا الياـ في  كأسطكرة )أكرستيف(، اعتمد أغمب األنتربكلكجييف في تحميبلتيـ لمكانة المرأة
المجتمع األثيني القديـ ف كمع أف تكصيؼ باخكفف لثبلثية أركستيف ىك مف أركع المقاطع في 

 كتابو حؽ األـ .

 

 
                                                           

 -25، ص  2003،  ، بيركت ، لبناف 1، دار الساقي ، ط  النظام األبوي و إشكالية الجنس عند العربإبراىيـ حيدرم ،  - (320)
60. 
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 : تعقيب عمى نظرية حق األم لباخوفن -4

رغـ مركر أكثر مف قرف عمى ظيكرىا كما تزاؿ نظرية باخكفف حتى اليـك نظرية معاصرة،  -1
األساطير كالرمكز كالنقكش كاآلثار لتقديـ داللة تاريخية إال أف ما تقدمو لـ  كالتي اعتمد فييا عمى

 يكف كافيا مف الناحية العممية ألف ما قدمو لـ يكف سكل أساطير كليست كقائع تاريخية ثابتة.

حكؿ مكضكع اإلباحية  مورغانفي بعض الجزئيات التي جاء بيا  كارل ماركسشكؾ  -2
حيث جاءت آراء مكرغاف مطابقة لنظرية باخكفف كبرىنتو عمى  ،باخوفنالجنسية في آراء 

صحتيا خاصة فيما يتعمؽ باالنتساب إلى خط األـ، ككذلؾ تقسيـ أنجمز لنظرية باخكفف باعتبارىا 
 تمثؿ بدء تاريخ العائمة.

أما مف الناحية المنيجية فبل يمكف تعميـ فرضيات كحقائؽ ثابتة كأكيدة عمى جميع  -3
يناؾ معمكمات تشير إلى كجكد عدد قميؿ نسبيا مف المجتمعات التي يسكد فييا المجتمعات، ف

حؽ األـ، فالكثير مف األنتركبكلكجييف كاألثنكلكجييف كمؤرخي األدياف رفضكا نظرية باخكفف كلـ 
يؤيدكىا، حيث أف كتاب باخكفف أثار تساؤالت كثيرة كمناقشات عديدة عممية جادة ألنو أكؿ مف 

خ االجتماعي لمعائمة كالذم كضع يده عمى مشكمة الصراع األزلي بيف الرجؿ بحث في التاري
كالمرأة كبالتالي ميد الطريؽ لكضع المبنات األكلى لدراسة كضعية المرأة كمكانتيا في المجتمعات 

 (321)القديمة.

 : سمطة المرأة في العصر الحديث: رابعا

نما كصيركرة تفاعمية بيف عدة إف          النظريات الحديثة تنظر إلى السمطة ليس كمفيكـ كا 
نما صفة  "مؤسسة"كىكذا لـ تعد السمطة  ،كؿ عبلقة، ككظيفتيا اإلنتاج كالتغيير العبيف تميز كا 

كاإلنتاجية بصفة خاصة، فمك تفحصنا العبلقة بيف الجنسيف مثبل  االجتماعيةلكؿ العبلقات 
 مفيكميف:قة سمطكية تستند إلى لكجدناىا عبل

 .أكال: فرؽ بيكلكجي بيف المرأة كالّرجؿ
  مبنّية عمى األدكار كالّنشاط. اجتماعيةثانيا: عبلقة 

                                                           
 . 60-59إبراىيـ حيدرم ، ص  - (321)
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 ،يزداد االعتراؼ عالميان أكثر فأكثر بإمكانيات المرأة كمياراتيا في مجاؿ القيادةفي حيف         
المرأة في الحياة العامة مشاركة كاممة كعادلة تعتبر مشاركة ، عمى مّر العقد األخير مف الزمف

مف ىنا أصبحت المشاركة الفاعمة  ،أمرا ضركريا لبناء أنظمة ديمقراطية قكية كنابضة بالحياة
الكطني، كالمحمي، محّط تركيز في العالمي، لممرأة كاضطبلعيا باألدكار القيادية عمى المستكل 

أف تصبح المرأة  البعض أسئمة مف قبيؿ ما أىمية كمع ذلؾ قد يطرح ،سياسات التنمية العالمية
ما حاجة العالـ لمزيد مف  قائدة سياسية، أك صانعة سياسات، أك ناشطة في المجتمع المدني.

  كاالقتصادية كاالجتماعية؟ النساء ليشاركف في جميع جكانب العممية السياسية

 :تمكين المرأة 

بإيجاد الخبرات كاإلمكانات المادية كالفنية التي ال  ىتمكيف المرأة عممية مركبة، تعن          
تكفرىا التنشئة االجتماعية لممرأة، إلى جانب خمؽ تصكرات ذاتية لممرأة عف نفسيا تنطكم عمى 

 ،كالرأم الصائب، فضبلن عف تغير النظرة التمييزية لممجتمع ضدىا الثقة كشجاعة اتخاذ القرار،
نفسية تكفر لممرأة فرصة اإلسياـ في  بؿ ىك عممية اجتماعية، كالتمكيف بيذا المعنى ليس تدريبان 

كتعزز أدكارىا االيجابية سكاء في البيت أك في العمؿ، أك في عبلقتيا مع  ، حياة المجتمع
كيعرؼ التمكيف بانو استخداـ السياسات العامة كاالجراءات التي تيدؼ إلى دعـ ، اآلخريف

ال الى مشاركتيف في صنع القرارات ك قتصادية اك غيرىا كصمشاركة النساء في الحياة السياسة كاال
 (322). التي ليا تأثير مباشر عمى المجتمع كمؤسساتو المختمفة

 بدأ ظيكر مفيكـ تمكيف المرأة في عقد التسعينات مف القرف الماضي، إال أنو أخذ قكتو      
عاـ  القاىرة لمسكاف كالتنميةكانتشاره في عقد التسعينات مف خبلؿ مناقشات كتكصيات ممتقى 

كافة  ـ كالتي تضمنت المناداة بإزالة1995، كالمؤتمر الرابع لممرأة في بكيف عاـ  ـ1994
دكرىا  العقبات التي تحكؿ دكف تمكيف المرأة في الجانب االقتصادم لتتمكف مف ممارسة

 (323). االقتصادم كتفاعميا مع السياسات االقتصادية

                                                           
مجمة جامعة بابؿ ،  ( معوقات تمكين المرأة في المجتمع العراقي ) دراسة ميدانية في جامعة القادسيةثائر رحيـ كاظـ ،  - (322)

 . 05، ص  2016، العراؽ ،  2، العدد  24، المجمد  لمعمـك االنسانية
ن المرأة السعودية من المشاركة ورقة بحثية دور قطاع التعاونيات في زيادة فرص تمكيمركز البحكث ك الدراسات ،  - (323)

، قطاع البحكث ك المعمكمات ، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، السعكدية ، دكف سنة ،  مركز البحكث ك الدراسات االقتصادية ،
 . 04ص 
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لماىية تمكيف المرأة، يمكف القكؿ أنو عممية شمكلية تبدأ بإدراؾ المرأة ككتعريؼ شامؿ       
 أما عمى المستكل، بالسيطرة عمى حياتيا الخاصة، كقدرتيا عمى اتخاذ القرار ذاتيػا، كشػعكرىا

في عممية التنمية، كخمؽ كعي مجتمعي بالحقكؽ الفردية  الجماعي فيك قدرة النساء عمى المشاركة
كحركات اجتماعية قادرة عمى تمثيؿ  قدرة عمى االنضماـ إلػى مجمكعػات ضػغطكالجماعية، كال

 (324). كاالقتصادم مصالحيف، كتنتيي بتمثيؿ أكثر لمنساء فػي مراكػز صػنع القػرار السياسػي

 : )التمكين السياسي( المرأة والسمطة السياسية -1

فيمما بعنكاف )قببلتي رئيستي( يتناكؿ حكاية امرأة أمريكية  1964أنتجت ىكليكد عاـ         
متزكجة انتخبت رئيسة لمكاليات المتحدة األمريكية، كأصبحت حامبل بعد فترة قصيرة مف تكلييا 
 الرئاسة، فأصابيا اليمع كاضطرت إلى أف تغادر مقر الرئاسة إلى منزليا ك تستقيؿ مف منصبيا
في النياية، إف تفكيض المرأة أعمى منصب في الدكلة لـ يكف أكثر مف دعابة في العالـ العربي 

  (325)المعاصر حتى اآلف .

إف الكبلـ في حقكؽ المرأة حديث جديد في العصر الحديث، فبعد غشاكة القركف         
يبت مف غفكتيا الكسطى، كقبكع المرأة راضية بحاليا المتردم، أدركتيا العصكر الحديثة، ف

تطالب بحقكقيا السياسية، تمؾ الحقكؽ التي ساكت فييا الرجؿ مساكاة تامة، أما بداية جيادىا في 
سبيؿ ذلؾ، فيرجع إلى ما قبيؿ الثكرة الفرنسية في أكاخر القرف الثامف عشر، إذ بدأت تحتؿ 

 مشكمتيا العالمية مكانا في المحافؿ الدكلية.

كىك مف الكتب التي أحدثت في عصره  1835مثيؿ السياسي سنة كتابو الت بايمي نشر       
انقبلبا مف أخطر االنقبلبات الفكرية في السياسة، كقد أيد فيو نظرية حؽ المرأة في التصكيت 
العاـ، كاف مف رأيو أف النظاـ التمثيمي يقكـ عمى مبدأيف أساسييف : األكؿ أف الغاية مف الحككمة 

نساء كرجاال، ألف كمييما لو قابمية التأثر بالمذة كاأللـ، كالثاني أف العمؿ عمى إسعاد الجمعية، 

                                                           
، جامعة  05، عدد  االقتصاديةالمجمة الجزائرية لمتنمية ،  المرأة و إشكالية التمكين االقتصادي في الجزائرمنيرة سبلمي ،  - (324)

 . 185، ص  2016قاصدم مرباح ، كرقمة ، الجزائر ، ديسمبر 
حمد الندكم ، دار الصحكة لمنشر ، ترجمة سيد رئيس أ المرأة بين الشريعة اإلسالمية و الحضارة الغربيةكحيد الديف خاف ،  - (325)
 . 184، ص  1994، القاىرة ، مصر ،  1التكزيع ، ط ك 
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مباشرة الحقكؽ السياسية ينبغي أف تككف لخير جميع الفئات التي ىي تحت كنفيا، ما دامت ىذه 
 (326)الفئات خاضعة لحكميا أك لحكـ أشخاص تتفؽ مصالحيـ كمصالح أكلئؾ األشخاص.

رأم الداعيف إليو، بعدد المقاعد البرلمانية المتاحة لمرجاؿ يقاس التمكيف السياسي بحسب       
ا مشاركة النساء في منظمات المجتمع المدني كاألحزاب، كالنقابات،  ،مقارنة بالنساء، كأيضن

ففي عصرنا الحاضر تأخرت الدكؿ المتقدمة اليكـ في االعتراؼ ، كالمنظمات األىمية كغيرىا
فمـ يعترؼ ليا بيذه الحقكؽ السياسية في أمريكا إال في عاـ  بحقكؽ المرأة السياسية بصكرة عامة،

كفي فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، مع أنو كانت تعتبر  1928كفي بريطانيا عاـ  1920
نصؼ المجتمع، كىك الشؽ الثاني الكحيد المكمؿ لممجتمع اإلنساني، كالتي تحممت مسؤكلية بناء 

نصيب األكبر مف التعب كالنصب، كالتشرد كالفقر كالمجكء، كأماـ الرجاؿ كتربية األطفاؿ، كليا ال
ىذه الكاجبات فإف دكرىا السياسي ال يزاؿ في العالـ أجمع أقؿ بكثير مف أدكارىا األخرل، حيث 

، %04ك  %01تشير اإلحصائيات إلى أف حجـ التمثيؿ لممرأة في البرلمانات العربية يتراكح بيف 
، كفي %18.2تقدـ فإف حجـ تمثيؿ المرأة في مجمس العمكـ البريطاني حتى في العالـ الغربي الم

، أما في الدكؿ %06كىي ما عرؼ عمييا ببمد النكر كالتحرر  الجمعية العمكمية الفرنسية 
 (327).%10، كفي أمريكا البلتينية 19األسيكية كصمت إلى 

كمف المعمكـ أف التصكيت بحد ذاتو ليس الضماف الكحيد لحصكؿ المرأة عمى حقكقيا         
السياسية، حيث ىناؾ بمداف كثيرة تعطي حؽ التصكيت ك لكف المرأة بعيدة بأشكاط كبيرة مف حؽ 
الترشيح ك تقمد المناصب كالكصكؿ إلى مكاقع صنع القرار، فرغـ تزايد مشاركة المرأة في األحزاب 
السياسية كالمنظمات غير الحككمية كالمدنية فإنيف ما زلف يمثمف نسبة ضئيمة في المراتب العميا 
كالقيادية كالتي تساعد في التأثير عمى عممية سف القكانيف كالتشريعات في صالح المرأة كمساكاتيا 

ابع، حرمت فييا في المجتمع، أما الدكؿ العربية كاإلسبلمية نسبة تمثيؿ المرأة فييا تعد عمى األص
المرأة مف ممارسة حقكقيا السياسية في التصكيت كالترشيح كتمارس عمييا ضغكطات كبيرة تحد 

 مف قدرتيا كنحف نعيش في القرف الحادم كالعشريف .

                                                           
 2012، كممات عربية لمترجمة ك النشر ، بدكف طبعة ، القاىرة ، مصر ،  المرأة في عصر الديمقراطيةإسماعيؿ مظير ،  - (326)

 . 21،ص 
،  الفكر السياسي اإلسالمي (الديمقراطية ) دراسة في الفقو و  المرأة و المشاركة السياسية وعمي محي الديف القرىداغي ،  - (327)

 . 07، ص  2006البحكث ، اسطنبكؿ ، تركيا ، جكيمية األكركبي لئلفتاء ك لممجمس  16رة الدك 
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ـ عمى حؽ  1962في حيف أف المرأة الجزائرية شأنيا شأف باؽ النساء حصمت عاـ        
نساء  10لبرلماف في نفس العاـ، حيث انتخبت حينيا الترشيح كالتصكيت، كنجحت في دخكؿ ا

 مف مجمؿ أعضاء المجمس. %05نائبا بما يمثؿ  194مف بيف 

مكرر عمى أف  31 المادة حيث تنص 2008تـ تعديؿ الدستكر الجزائرم في نكفمبر            
لس " تعمل الدولة عمى ترقية الحقوق السياسية لممرأة بتوسيع حظوظ تمثيميا في المجا

 12مؤرخ في  12-03قانون عضوي رقم ، كتطبيقا ألحكاـ ىذه المادة، صدر (328)المنتخبة "
كبيذا القانكف  (329)يحدد كيفيات تكسيع حظكظ تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة. 2012جانفي 

تسجؿ الجزائر مبادرة ميمة في تخصيص النساء بقانكف مستقؿ يضمف تعزيز المشاركة السياسية 
 ليف.

ـ ارتفاع نسبة النساء  2012كما شيدت االنتخابات التشريعية التي أجريت عاـ        
عمى المستكل العالمي  29كتحتؿ بذلؾ المرتبة  %31.38المشاركات في البرلماف الجزائرم إلى 

بخصكص التمثيؿ النسكم بالبرلماف بعد أف فتحت األبكاب عمى مصراعييا لممرأة خبلؿ 
  (330)مقعد. 462مقعد مف ضمف  145مكنيا مف حصد  ، مما2012تشريعيات 

 2016كقد أقرت المراجعة الدستكرية األخيرة التي أجراىا الرئيس عبد العزيز بكتفميقة سنة       
كتتصدر الجزائر بذلؾ المرتبة األكلى  %30ـ إلزامية إدراج المرأة في أم قائمة انتخابية بنسبة 

 36المادة عربيا في ترتيب الدكؿ الخاصة بالتمثيؿ النسكم في البرلماف كالمجالس النيابية، بفعؿ 
مف الدستكر الخاصة بترقية الحقكؽ السياسية لممرأة كتخصيص ككطة مرتفعة ليا في المجالس 

:" تعمل الدولة عمى ترقية التناصف  36 المادةالمنتخبة كالمراكز األخرل، كجاءت كالتالي : 

                                                           
ذم القعدة عاـ  17المؤرخ في  19-08قانون رقم ،  02المادة ،  2008نكفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقـ  - (328)

 .  2008نكفمبر  15المكافؽ ؿ  1429
،  2012جانفي  12مؤرخ في  12-03القانون العضوي رقم ،  2012يناير  14الجريدة الرسمية العدد األكؿ المؤرخة  - (329)

 . 47-46، ص  ( 8-1المادة ) 
 المرأة في القوانين االنتخابية لمدول العربية األعضاء و بمنظمة المرأةفريؽ عمؿ المكتبة االلكتركنية لمنظمة المرأة العربية ،  - (330)

 . 24، القاىرة ، مصر ، ص  2016، فبراير  1، منظمة المرأة العربية ، ط  العربية
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بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في 
 (331)الييئات واإلدارات العمومية وعمى مستوى المؤسسات."

 :المعوقات القانونية والسياسية لمشاركة المرأة في العممية السياسية وصنع القرار

معرفة المرأة بحقكقيا القانكنية المتمثمة بإمكانيات ترشيح نفسيا أك مشاركتيا في العمؿ عدـ  -
 السياسي.

 عدـ كعي المرأة ألىمية مشاركتيا في العمؿ السياسي. -

قمة كجكد منظمات نسكية ناشطة في الدفاع الحقيقي عف المرأة دكف التبعية ألحزاب سياسية  -
الدكؿ العربية اإلسبلمية كدكؿ العالـ الثالث التي تكتفي بإيجاد مناىضة لحقكؽ المرأة كخاصة في 

 لجاف نسكية تيدؼ إلى تمرير سياساتيا كتسكيؽ برامجيا ككسب عناصر كككادر نسائية.

 :التمكين االجتماعي والثقافي لممرأة -2

ك تكاجو الحككمات ك المنظمات غير الحككمية ك ىيئات األمـ المتحدة تحديات كبيرة        
كثيرة مشتركة لجعؿ المرأة شريكا كامبل كفاعبل أساسيا في التنمية بكؿ أبعادىا، كتبمغ ىذه 
التحديات ذركتيا في المنطقة العربية، كلتحقيؽ ذلؾ فإنو مف األىمية بمكاف تحديد إطار كأدكات 

ياجاتيـ محاكر التحميؿ النكعي الرامية إلى تضييؼ الفجكة بيف الرجاؿ كالنساء في ما يتعمؽ باحت
العممية كاالستراتيجية، لمكصكؿ إلى المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في المشاركة باتخاذ القرارات 
الخاصة بالحياة الفردية كاالجتماعية، كعميو فإف إعادة تكزيع األدكار بيف الرجؿ كالمرأة في 

تاحة الفرصة المتكافئة لمرجؿ كالمرأة مف منطمؽ مفيكـ المشاركة يؤ  دم إلى فائدة أكبر المجتمع كا 
لممجتمع، كما أف تفعيؿ دكر المرأة ىك غاية ككسيمة في نفس الكقت، غاية في حد ذاتيا ألنيا 
تعطي المرأة المشاركة، الكرامة كاإلحساس بتحقيؽ الذات، ككسيمة لبلستفادة مف نصؼ قكل 

 (332)المجتمع.

                                                           
، الباب األكؿ ،  2016مارس  06المؤرخ  01-16القانون رقم ،  2016مارس  07المؤرخة  14الجريدة الرسمية رقـ  - (331)

 .  10، ص  36المادة الفصؿ الرابع ، 
، العدد جسر التنميةمجمة المعيد العربي لمتخطيط بالككيت،  المؤشرات و األبعاد التنموية (،تمكين المرأة) رياض بف جميمي،  - (332)
 .3-2، ص 2008، السنة السابعة، الككيت، أبريؿ 72
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صبلحياتيا كقدراتيا في سبيؿ بناء ثقافة أف تمارس المرأة كؿ يعني التمكيف االجتماعي ف         
عِممت  ،كلنشر ىذه الثقافة داخؿ المجتمع ، اجتماعية تحد مما يطمقكف عميو السيطرة الذككرية

الحركات النسكية عمى بناء مؤسسات كأندية كمراكز، كتجمُّعات خاصة بيا، كفي ثنايا تمؾ األندية 
، ما يسمح ليا بترتيب عبلقتيا ج لمفيكـ التمكيفتُقاـ فعاليات كمحاضرات، كندكات كمباحثات ترك 

الحيكم الذم تعيش فيو، كبإعادة صياغة العبلقات كاألدكار االجتماعية مع اآلخريف، مع المحيط 
األب، األخ، الزكج، اإلبف، كىك غالبا ما يفرض تصحيح مسار العبلقة التقميدية بيف ىؤالء كبيف 

 (333)تبارا ليا.المرأة باتجاه عبلقة أكثر احتراما كاع

 :المعوقات االجتماعية والثقافية

 العادات التقاليد التي ال زالت سائدة في المجتمع كعدـ تقبؿ المجتمع لعمؿ المرأة. -

تقسيـ األدكار التقميدية بيف الرجؿ كالمرأة في األمكر االجتماعية كاألسرية، حيث تتحمؿ المرأة  -
 كرعاية األسرة.دكما العبء األكبر في تربية األطفاؿ 

 ثقافة المجتمع ثقافة ذككرية ترل الرجؿ أقدر عمى اتخاذ القرارات السياسية. -

تفشي األمية كانخفاض المستكل التعميمي لمنساء في كثير مف الدكؿ العربية كمناطؽ دكؿ  -
 العالـ الثالث يعرقؿ مساعي االرتقاء بنسب التمثيؿ السياسي لممرأة.

 المسؤكليات العائمية كاألسرية.تقاسـ غير متساك بيف  -

 :التمكين االقتصادي لممرأة -3

يتمثؿ اليدؼ الرئيسي مف كراء إقرار الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية في تحقيؽ العدالة         
االجتماعية، كتكفير التأمينات االجتماعية كالتقاعد كالتأميف ضد المرض كالفقر كالشيخكخة 

، كاإلجازة مدفكعة األجر كالرعاية الصحية كتييئة فرص العمؿ البلئؽ كالبطالة كالعجز عف العمؿ
لؤلفراد، كىك ما دفع الكثير مف البمداف المتقدمة كالنامية عمى السكاء إلى النص عمى ىذه الحقكؽ 
حاطتيا بالرعاية، كتؤدم التبعية االقتصادية لئلنساف إلى عرقمة قدرتو عمى رعاية  في تشريعاتيا كا 

                                                           
(333)

، مركز شؤكف المرأة، برنامج األبحاث ك المعمكمات، واقع التمكين االقتصادي لممرأة في قطاع غزةـ.غساف أبكمنديؿ كآخركف،  - 
 .17 ، ص2014فمسطيف، غزة، 
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و، كتكتسب النساء مف خبلؿ التمكيف االقتصادم كعيا بشأف عبلقات السمطة غير نفسو كأسرت
المتكافئة القائمة عمى أساس نكع الجنس، كيحظيف بصكت أعمى يخكليف مف مكاجية عدـ 
المساكات السائدة في المنزؿ كمكاف العمؿ كالمجتمع المحمي، أم حث النساء عمى التحكـ 

خاصة بيف كاكتساب الميارات كمعالجة المشاكؿ كتطكير  بحياتيف مف خبلؿ كضع برامج عمؿ
قدراتيف عمى االعتماد عمى أنفسيف، كأخيرا يتمثؿ تمكيف المرأة في إحساسيا بقيمتيا كحقيا 
بتحديد خيارتيا بعد أف تمنح ليا الخيارات كحقيا في الكصكؿ إلى الفرص كالمكارد كحقيا في 

كخارجو كقدرتيا عمى التأثير عمى التغيرات الكصكؿ إلى ضبط سير حياتيا داخؿ المنزؿ 
 (334)االجتماعية لخمؽ كضع اجتماعي كاقتصادم أكثر إنصاؼ عمى المستكل الكطني كالعالي.

التكزيع النسبي لكؿ مف الرجؿ كالمرأة في الكظائؼ يعني التمكيف االقتصادم لممرأة ف        
المكتسب بكاسطة السكاف النشطيف اقتصاديِّا  اإلدارية كالتنظيمية كالمينية، كالتكزيع النسبي لمدخؿ

مف الجنسييف، كاألجكر النسبية لئلناث مقارنة بالذككر، كالداعكف ليذا النكع مف التمكيف لممرأة 
يؤكدكف أف ىذا ال يتحقؽ إال إذا كاف لممرأة دخؿ خاص منتظـ، كاستخدمكا في ذلؾ كافة كسائؿ 

عبلـ، كأعماؿ د ، كلكف تكافؤ الفرص بيف رامية كمناىج دراسيةالضغط المعنكم مف صحافة كا 
الجنسيف ال يعني بالضركرة تشابييا، بؿ انتاج آثارا ايجابية لدل المرأة حيث يمكنيا التمكيف 
االقتصادم مف الشعكر باالستقبلؿ الذاتي ك يسمح لممرأة بإعادة صياغة عبلقتيا مع ذاتيا مع 

   (335)زيادة ثقة المرأة في المشاركة في االقتصاد.

التمكيف االقتصادم لممرأة ىك قدرتيا عمى الحصكؿ عمى حقكقيا االقتصادية فكعميو        
الحقكؽ بممارسة دكر فعاؿ في المجتمع لتنميتو، كيتـ التمكيف بطريقتيف األكلى  كتنمية ىذه
 كالثانية،  في النشاط االقتصادم مثؿ التجارة أك االستثمار أك مزاكلة الميف الحرة بالمشاركة

 (336)كمكظفة أك عاممة في القطاع الحككمي أك القطاع الخاص . بالمشاركة في سكؽ العمؿ

 :المعوقات االقتصادية

 سيادة التسمط الذككرم عمى إدارة الدكلة كمؤسساتيا كسكؽ العمؿ كاالقتصاد. -
                                                           

 .15ـ.غساف أبكمنديؿ كآخركف ، ص  - (334)
 .17ـ.غساف أبكمنديؿ كآخركف، ص  - (335)

 . 04، ص مركز البحكث كالدراسات  - (336)
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كاالقتصادم تقمد النساء مناصب في أعماؿ خدماتية تقميدية كبالتالي ضعؼ مكقعيف الكظيفي  -
 كالذم يعتبر مف العكائؽ الكبيرة أماـ تمكيف المرأة لممشاركة في صنع القرار.

تفشي ظاىرة الفقر في كثير مف دكؿ العالـ العالمي كخاصة في القارة اإلفريقية كاآلسيكية، مما  -
 أدل إلى تدني مكانة المرأة إلى درجة االتجار بيا مف الدكؿ الفقيرة نحك الدكؿ الغنية.

 السياسة الرأسمالية في العالـ التي تحتكم عمى قدر كبير مف التمييز عمى أساس الجنس. -

 سياسات العمالة كممارسات التكظيؼ التمييزية. -

 صكت النساء في المراكز القيادية مازاؿ أقمية. -

 معاناة النساء في انحصارىف في أشكاؿ العمؿ زىيد األجر كمتدني المستكل. -

 (337)عمى المكارد اإلنتاجية مف قبيؿ األرض كالممتمكات . نقص اإلشراؼ -

 

                                                           
 14-11،  ، جنكب افريقيا ، االجتماع االفريقي الثاني عشر، جكىانسبكرغ  p/12.AFRM.3الوثيقة ،  منظمة العمؿ الدكلية - (337)

 .2-1، ص  2011أكتكبر 
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 : اجلاهب املَداين ندلراسةامثاينامباب 

 سادسامفعل ام 

ف بولًة أ درار ووظف غَية ادلراسة  امخؼًر

ف بولًة أ درار: أ ول  .امخؼًر

 امدسمَة. -1

 اجلغرافِا. -2

 املياخ. -3

 امخيظمي الإكوميي. -4

 الاكذعاد. -5

 احملروكات. -6

 امللاولت. -7

 امس َاحة. -8

 اميلل. -9
 .وظف غَية ادلراسة: اثهَا

 .أ سس اخذَار امؼَية -1

 جحم امؼَية.حتدًد  -2
 : حتوَل امبَاانت املخؼولة بؼَية ادلراسة. اثمثا
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 :التعريف بوالية أدرارأوال: 
 :التسمية  -1

أطمؽ اسـ أدرار عمى اإلقميـ بعد دخكؿ االستعمار ،  Adrar باإلنجميزية درارأوالية         
الرحالة ب ـ، حيث كانت تعرؼ المنطقة في كتب المؤرخيف ك  20الفرنسي لممنطقة مطمع القرف 

رقـ  ، كتحمؿلمجزائر الغربي الجنكبىي كالية تقع في ، (338))قكرارة، تكات الكسطى، تيديكمت (
 ،درار بمناخيا الصحراكمأتتسـ كالية  الجزائرية( في تصنيؼ الكاليات حسب تنظيـ الدكلة 1)

لدل السكاف األكائؿ  زيغياالقامكس األمة االستعماؿ في تعتبر كممة أدرار مف الكممات كثير 
 لممنطقة ألنيا كحسب كثير مف المراجع تصحيؼ لكممة أدغاغ التي ترادؼ في العربية الحجر أك

كلعؿ أدرار ىي  ،الحجارة ثـ ما لبثت الكممة كبمركر الزمف أف تحكلت إلى المفظ المستعمؿ حاليا
 *صرالمفظ الفرنسي المناسب لنطؽ المفظ األمزيغي األكؿ كمما يؤكد ىذا التحريؼ المفظي كجكد ق

  .القديمة بالكالية صكرأدغا المتاخـ لمدينة أدرار كىي مف الق

 : األقاليم األربعة لوالية أدرار: خريطة  01الشكل رقم 

 

 (339): الموقع االلكتروني لوالية أدرار . المصدر

                                                           
 . 6، ص  2013أدرار ، الجزائر ، ، دكف طبعة ،  قصور األمانأدرار واحات الفن و ، مديرية السياحة لكالية أدرار - (338)
 قصر لفظ يراد بو في عرؼ السكاف بالمنطقة القرية الصغيرة، كالتجمع السكاني الصغير. - *

(339)  – https : //www.wilaya-adrar.dz/?page_id=10. 

https://marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://marefa.org/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://marefa.org/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://marefa.org/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://marefa.org/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
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 : الجغرافيا -2

يحدىا مف الشماؿ الشرقي كاد أمقيدف المحاذم تقع كالية أدرار في جنكب غرب الجزائر،         
كحدكدىا مف لكالية غرداية، كمف الشماؿ الغربي العرؽ الغربي الكبير المحاذم لكالية البيض، 

، ككالية تمنراست، ككاد قاريت، كجباؿ تيمياكيفك  برج باجي المختارالجنكب بمالي بمدينتي 
مكيدرا، كما يحدىا مف الشرؽ العرؽ الشرقي الكبير المحاذم لكاد الماية، ك يحدىا مف الغرب كاد 

مساحتيا  المتفرع عنو، ككالية تندكؼ، كمكريتانيا، حيث تقدرالساكرة كركافده مف كاد مسعكد 
كىي بيذا تعتبر مف أكبر الكاليات مساحة، كتنقسـ إلى أربع مناطؽ ىي : ، 2كـ 427.968

 إحصاءنسمة حسب  441800عدد سكانيا قكرارة، تكات الكسطى، تيديكمت، تنزركفت، يبمغ 
، يتمركز مكاطنك كالية أدرار في تجمعات رارعاصمتيا ىي مدينة أد، 2017الديكاف الكطني سنة 

كبارد  درجة صيفا 45مناخيا حار يصؿ إلى  قصرا،  294سكانية تسمى بالقصكر يفكؽ عددىا 
مؿ سنكيا بسبب كجكد كاحات كثيرة  500درجة كتبمغ نسبة التساقط بيا حكالي  6شتاءا حكالي 
 (340) .حكؿ المدينة

غربا كبيف خطي العرض  3بيف خطي الطكؿ كاحد شرقا كيتميز مكقعيا الفمكي بانحصاره       
كيعرؼ ىذا الحيز الجغرافي باستكاء سطحو كقمة ارتفاعو في ، شماؿ خط االستكاء 30ك 20

معظـ مناطقو التي تتخمميا عركؽ كىي عبارة عف سيكؿ تغطييا الكثباف الرممية المتنقمة بفعؿ 
ؽ شاش عرؽ اليابػس كعرؽ ايقدم كالعرؽ الرياح متعددة االتجاىات كأىـ ىذه العركؽ ىي عر 

كيشتمؿ ىذا المكقع الجغرافي المميز عمى رؽ كاسع األطراؼ يتمثؿ في مناطؽ  ،الغربي الكبير
كبأقاليـ  . مستكية السطح تغطييا الحصى كال تكجد بيا مظاىر لمحياة كرؽ تنزركفت كرؽ أفطكط

: "أزؿ ماتي" جنكب رقاف  ات ىيكالية أدرار سبخات كثيرة كىي مستنقعات كأىـ ىذه السبخ
كسبخة مكرغاف بتدكيمت التي يصب فييا كؿ مف كادم أسػكؼ ككادم الحػاماتت المكسمييف 

كأما اليضاب المتكاجدة بالكالية فمنيا ىضبة تادمايت  ،كسبختا تيميمكف كتمنطيط المشيكرتاف
بحدكد الكالية مع كالية ـ كىضبة األقبلب الكاقعة  600التي يصؿ أقصى ارتفاع فييا إلى حكالي 

تندكؼ كمنيا ينبع كادم شناشف الذم يندثر في عرؽ شاش كيصؿ أقصى ارتفاع فييا إلى حكالي 

                                                           
ية لمفنكف المطبعية ، المؤسسسة الكطن 1962-1954السجل التاريخي لشيداء الثورة التحريرية لوالية أدرار بمبشير عمكرة ،  - (340)

 . 11-10، ص  2014 الجزائر ، دكف طبعة ، كحدة رغاية ،

https://marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86
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كسيكؿ الكالية ىي عبارة عف منخفضات ضيقة تمتد بالجية الشرقية لمقسـ الجنكبي  .ـ 738
كتتحدث بعض  ،بلكادم الساكرة مع القسـ األعمى لكادم المسعكد الذم ىك امتداد لو نحك الجنك 

بأف بعض الفقارات قد عرفت كجكدىا مف خبلؿ البحث عف الماء الغائػر مف ىذا  ،الركايات
  .الكادم

 :: حدود والية أدرار02الشكل رقم 

 

 : من تصميم الباحث.المصدر

 :المناخ -3

المعركؼ بارتفاع درجة الحرارة فيو صيفا القارم، الصحراكم  نكعال مف السائدأدرار مناخ        
كانخفاضيا درجة  40درجة، كالمتكسطة  50حيث تصؿ درجة الحرارة القصكل في شير جكيمية 

باإلضافة إلى قمة األمطار التي تساىـ في ذلؾ ، (341)شتاء كىك ما يؤدم إلى اتساع المد الحرارم
غير أنو كثيرا ما يحدث أضرارا  ،إذ ىي عبارة عف كابؿ فجائي قميؿ الفعالية لسرعة تبخر مياىو

بالغة األىمية في مساكف المكاطنيف المبنية بالطكب المحمي فيتسبب في ىدميا مع العمـ أف كمية 

                                                           
(341)

 . 11ص  بمبشير عمكرة ،  - 

 ادرار

 تمنراست

 غرداٌة

 تندوف

 بشار

 البٌض

 مورٌتانٌا

 مالً
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 ، نشاط الرياح ميـ جدا عمى أراضيممـ في أحسف األحكاؿ 550التساقط السنكية ال تزيد عف 
الكالية، حيث تسكد الرياح الحارة ) السيمكف ( أك) الشييمي ( الخماسيف، كىي رياح رىيبة، كتدعى 
محميا)الشرقي( كالسيرككك أك السيمكف، ىي الرياح الرئيسية التي تغمر اليضاب، العركؽ، تبلؿ 

  ( 342)كمـ/سا. 100الكثباف، كحتى تنزركفت ذاتو، بسرعات متفاكتة تتجاكز 

 : إلقميمي لمواليةالتنظيم ا -4

، كتمتد في القسـ الجنكبي 1974ت كالية أدرار غداة التقسيـ اإلدارم لعاـ أنشأ          
بمدية، ممتدة عمى أربع مناطؽ جغرافية : تكات، قكرارة،  28دائرة ك 11لمجزائر، تتككف مف 

 تيديكمت، تنزركفت، كالجدكؿ التالي يكضح ىذه التقسيمات :  

 : التقسيم اإلداري لدوائر و بمديات أدرار)أ(  01جدول رقم 

 البمديات  الدوائر 
 أكالد سعيد ، تيميمكف . تيميمكف.
 أكالد عيسى، طمميف، شركيف . شركيف.
 دلدكؿ، أكقركت، المطارفة . أكقركت.
 تسابيت، سبع . تسابيت.
 أدرار، تيمي، بكدة . أدرار.

 فنكغيؿ، تامست، تمنطيط . فنكغيؿ .
 رقاف، سالي . رقاف.
 تيط، أكلؼ، تيمقطف، أقبمي . أكلؼ.

 برج باجي مختار، تيمياكيف . برج باجي مختار.
 قصر قدكر، زاكية الدباغ . تينرككؾ.

 زاكية كنتو، إنزجمير . زاكية كنتو.
 : أدرار رائعة الصحراء، منكغرافيا سياحية، مديرية السياحة كالصناعات التقميدية أدرار.المصدر

                                                           
أدرار ، دكف طبعة ، دكف تاريخ ، ،  مكنكغرافيا سياحية،  رائعة الصحراءأدرار الصناعة التقميدية لكالية أدرار ، مديرية السياحة ك  - ((342
 .7ص 
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كبالنظر لخصكصيات الكالية عمى الصعيد الفيزيائي، الجغرافي فإف المسافات بيف مقرات 
كمـ طكال، كمف منظكر تقميص المسافة بيف اإلدارة  100البمديات، تبقى طكيمة جدا كتبمغ متكسط 

كالمكاطف، كمف منطمؽ تفعيؿ الخدمات العمكمية كالتنمية المحمية، اتخذت السمطات المحمية 
ة إلعادة تنظيـ الفضاء اإلقميمي عبر ترقية تيميمكف كبرج باجي المختار إلى كاليتيف المبادر 

 .2019ثـ إعادة ترقيتيما إلى كاليتيف رسميتيف في نكفمبر  2015منتدبتيف سنة 

 :االقتصاد -5

كبر المصادر الزراعية بالجزائر منذ أكتعتبر مف  بالزراعةييتـ معظـ سكاف كالية ادرار          
بتربية المكاشي  ييتمكف أيضاكما  ،ـ 2002كرست الدكلة جيكدىا لمساعدة المزارعيف بعاـ  أف

حيث تمتمؾ  اإلبؿبقرة كالماعز بعدد مميكف رأس ماعز ك  50000منيا األبقار التي بمغ عددىا 
اضي بؿ الكطف العربي كمو كشرعت الدكلة في استصبلح أر إمف مجمكع  ةبالمائ 12ىذه الكالية 

 لئلسمنتالكالية لمزراعة بشراكة مع ألمانيا كأطمقت الجزائر مشاريع ضخمة منيا بناء أكؿ مصنع 
  .2018أك بداية  2017مصانع لمزجاج كستنتيي األشغاؿ سنة  8البتركلي في القارة ك

 :المحروقات -6

شيد أكؿ اكتشاؼ لمزيت بمنطقة السبع بكالية أدرار )حكض تيميمكف، منطقة  1980عاـ        
معركفة بالغاز(. بعد ذلؾ بأكثر مف عشريف سنة تـ اكتشاؼ أكؿ حقؿ لمغاز الطبيعي بالكالية 

كىك ما أعطى دفعة اقتصادية قكية لمكالية ككفر  ³مميار ـ 170بنفس المنطقة بمخزكف يقدر ب 
 ت مف مناصب الشغؿ لمشباب الجامعي كغير الجامعي.المئا

مميكف برميؿ، أنشأت مصفاة البتركؿ بالسبع  600يبمغ مخزكف المنطقة مف البتركؿ       
% لمشركة الصينية، 70% كتعكد 30بشراكة بيف الجزائر كشركة صينية تممؾ سكناطراؾ نسبة 

 مميكف دكالر. 106قدرت قيمة العقد ب 

طف/سنة تضـ ثمانية أنكاع مف الكقكد منيا  600.000ة إنتاج المصفاة تبمغ طاق       
الكيركسيف، يكجو ىذا الكقكد إلى كاليات بشار تندكؼ تمنراست التي كانت فيما سبؽ تحصؿ 

https://marefa.org/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://marefa.org/2002
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84
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منصب  1200منصب شغؿ لمصينييف ك 500عميو مف مصفاة أرزيك. كفرت ىذه المصفاة 
 بالنسبة لمجزائرييف.

، 2000مسكف منذ سنة  2500درار بشبكة محمية مف غاز المدينة تغطي تتمتع مدينة أ        
كذلؾ  2010ك 2008تـ إطبلؽ مشركع عمبلؽ لتزكيد كامؿ الكالية بغاز المدينة بيف عامي 

بربط بئر السبع ببئر عيف صالح بكالية تمنراست بكاسطة قنكات تمر بكامؿ البمديات كالقصكر 
كـ  1.149طمب ذلؾ إنشاء شبكة أنابيب نقؿ يقدر طكليا ب التابعة ألكلؼ، رقاف. كتيميمكف يت

 كـ. 785باإلضافة إلى شبكة لتكزيع الغاز عمى السكنات يقدر طكليا ب 

 :المقاوالت -7

 .تمثؿ المقاكالت أحد أىـ القطاعات االقتصادية بالكالية كذلؾ بتكفيرىا لمناصب شغؿ كثير      

كـ مف الطرؽ  2350كـ مف الطرؽ الكطنية،  5.188 : تتكفر الكالية عمىإنشاء كترميـ الطرؽ
في مشاريع  ءتـ البد ،كـ مف الطرؽ البمدية كالتي تتطمب ترميـ كصيانة دائمة 1729الكالئية ك

( 2018-2014كـ في إطار المشركع الخماسي ) 800إلنشاء شبكة طرؽ جديدة بطكؿ 
لحدكد بيف الكالية ككالية بشار باإلضافة إلى مشركع إعادة بناء جسر فـ الخنؽ الكاقع عمى ا

  .2014ر الطكفانية التي شيدتيا المنطقة في خريؼ عاـ انيار إثر األمطاكالذم 

كحدة سكنية في  21.000ب  2016يرة الكالئية لمسكف في أكتكبر ظ: تدعمت الحبناء المساكف
ىناؾ  (2018-2014)كحدة في طكر اإلنجاز، في المخطط الخماسي  5.590ت يحيف بق

  .يرةظألؼ سكف جديد لمح 23شاريع إلضافة م

 :السياحة -8

تعد كالية أدرار محطة جذب سياحي ىامة بالجزائر كذلؾ لتكفرىا عمى جميع مقكمات           
  :السياحة الصحراكية

القصكر تكجد عدة معالـ أثرية رائعة كقصكر تيميمكف، تمنطيط كزاكية كنتة كأىميـ قصر  -
كغيرىا كما تكجد العديد مف الحصكف كالقصبات التي تبقى شاىدان المتكاجد بتسابيت حماد األثرم 
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عمى حضارة كبيرة كذلؾ مف خبلؿ ىندستيا المعمارية كتاريخيا العريؽ باإلضافة إلى ما تحكيو 
الطبيعة تتجمى في الكاحات الممتدة مف أقصى قكرارة بشماؿ الكالية حتى حدكد إقميـ  ناظرمف م

  .اإلضافة إلى مغارة قصر تماسخت كاألشجار المتحجرة ككيكؼ الشارؼ بمنطقة أكلؼتيديكمت ب
ف بكالية أدرار ىما فندؽ تكات بأدرار كفندؽ قكرارة ار يف شياالفنادؽ كالمخيمات ىناؾ فندق -

بتيميمكف باإلضافة إلى عدة فنادؽ صغيرة أخرل كفندؽ تيمي، نزؿ اقرينج كفندؽ الجامعة 
تكجد عدة مخيمات ىي مخيـ مراقف بأدرار، مخيـ النخيؿ كمخيـ كردة الرماؿ اإلفريقية. كما 

 .بتيميمكف
يبقى االستثمار السياحي ضعيفان نظران لمطاقات التي تتكفر عمييا الكالية فقد تـ في عاـ ك  -

  :مثبلن إطبلؽ مشاريع 2009

   كالتكجيو السياحي اإلعبلـإنجاز مركز. 
   (343).كاحد برقاف كاآلخر بشركيفف لمصناعة التقميدية امركز 

 :النقل -9

  ينقسـ النقؿ البرم بالكالية إلى ثبلث أقساـ: 

  .أك سيارات األجرة امقعد 25يتـ بكاسطة حافبلت مف  :حضرم

 .لمنقؿ بيف البمديات كالقصكر أك بينيا كبيف أدرار مركز الكالية بحافبلت متكاضعة: كىك محمي

المكاصبلت بيف كالية أدرار كباقي كاليات الكطف كذلؾ : كىك الذم يضمف بيف الكاليات -
بخطكط نحك الجزائر، كىراف، تممساف، سطيؼ، بشار، بني عباس، تيندكؼ، عيف صالح، 
تمنراست، كرقمة، غرداية كغيرىا مف المدف الرئيسة األخرل. تنطمؽ معظـ الرحبلت بيف الكاليات 

  .طمؽ مف تيميمكفمف محطة الحافبلت بأدرار إال أف البعض اآلخر ين

   تضمف المكاصبلت الجكية مع باقي أرجاء الكطف تثبلثة مطاراأما النقؿ الجكم فيكجد بالكالية 
 كمنيا:

                                                           
 . 15ص ، مديرية السياحة لكالية أدرار  - (343)
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  كلو رحبلت نحك مطارات جزائرية أخرل  1983لكبير الدكلي: أنشئ عاـ ف مطار سيدم محمد ب
 .باإلضافة إلى رحبلت دكلية خاصة أثناء مكسـ الحج

   قكرارة( الكطني: كىك السند القكم لقطاع السياحة بمدينة تيميمكفمطار تيميمكف(. 
  (344).مطار برج باجي المختار 

 :اختيارىاعينة الدراسة وأسس  -3

مف النادر أف تستطيع دراسة جميع عناصر مجتمع ما، بمعنى أف تسأؿ كؿ شخص،         
، استبياف مجمكعة (345)سيككف األمر طكيبل كمكمفا، بؿ مستحيبل كىك في الحقيقة أمر غير عممي

محددة مف األشخاص بشرط أف يككنكا مختاريف بطريقة صحيحة يمكف أف يعطينا الكثير مف 
 المعمكمات.

 ؿ التعريفات نستنتج أف لمعينة شرطيف أساسيف: مف خبل

أف تككف العينة ممثمة لممجتمع األصمي، أف يتصؼ أفرادىا بالصفات نفسيا المكجكدة  -1
 في مجتمع الدراسية.

أف تككف لكحدات المجتمع األصمي فرص متساكية في االختيار، كىذا يعني أف تتاح  -2
يث يمكف أف يقع عمييا االختيار الفرص المتكافئة لكؿ فرد مف المجتمع األصمي بح

 فيككف ضمف العينة دكف تدخؿ أك تحيز أك تعصب الباحث.

 كعمى ىذا األساس مرت مرحمة اختيار العينة بعدة محطات نكجزىا في النقاط التالية:       

انشاء قاعدة بيانات معمكماتية خاصة بالنساء العامبلت المتزكجات ألنيا غير مكجكدة عف  -أ
كافة المديريات كالقطاعات التابعة لمكظيؼ العمكمي لكالية ادرار حسب معطيات  طريؽ حصر

مؤسسة مع احصاء عدد  109مصمحة الكظيؼ العمكمي بمقر كالية ادرار كالبالغ عددىا 
 المكظفيف بيا.

                                                           
(344)

 . 41-39، ص مديرية السياحة لكالية أدرار  - 
(345)   - Rodolphe Ghiglione, Benjamin Matalon , Les enquetes  Sociologiques Theories Et Pratique 
, Quatrieme Edition , Armand Colin , 1985 , Paris , P 29 . 
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انتقاء المؤسسات التابعة لبمدية أدرار فقط كالكاقعة داخؿ الحيز الجغرافي لمبمدية كالبالغ   - ب
 مؤسسة. 52عددىا 

انشاء قاعدة بيانات خاصة بالنساء العامبلت المتزكجات باالتصاؿ بكؿ مؤسسة أك  - ج
مديرية بسحب سجؿ المكظفيف كتحديد العناصر المرغكب في دراستيا )النساء العامبلت 

 المتزكجات(.
 :قاعدة المعمومات الخاصة بالعامالت المتزوجات ببمدية أدرار)ب(:  01جدول رقم   -

 عدد المؤسسة
 العماؿ

النساء 
 العامبلت

النساء 
العامبلت 
 المتزكجات 

 DAL 710 118 31مديرية االدارة المحمية 
 DTN 93 20 06مديرية التنقبلت الكطنية 

 06 07 37 مديرية البرمجة كتسيير الميزانية 
 04 07 25 مديرية النقؿ

 09 41 191 المكارد المائية 
 14 31 229 مديرية الفبلحة 

 10 13 49 المديرية الكالئية لمبريد كالمكاصبلت كالتكنكلكجيا الرقمية
 9 27 125 مديرية التخطيط كالبناء ك التييئة العمرانية 

 41 75 234 مديرية الضرائب
 14 47 189 مديرية أمبلؾ الدكلة

 10 14 47 مديرية التككيف كالتعميـ المينييف
 04 06 31 مديرية التشغيؿ

 16 18 53 الصحة كالسكافمديرية 
 17 37 495 مديرية األشغاؿ العمكمية

 271 3832 9791 مديرية التربية 
 09 12 38 مديرية الثقافة
 05 07 25 مديرية الطاقة 

 04 09 18 مديرية المجاىديف 
 07 11 39 مديرية النشاط االجتماعي ك التضامف
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 10 55 1423 مديرية الشؤكف الدينية ك األكقاؼ
 03 09 36 مديرية السياحة ك الصناعة التقميدية

 18 67 392 مديرية الشباب ك الرياضة 
 07 14 75 حماية الغابات
 02 03 05 الحرس البمدم

 03 16 60 مديرية الصناعة ك المناجـ
 17 55 202 مديرية التجارة
 03 05 20 مديرية البيئة

 17 34 106 مديرية السكف 
 207 453 883 المؤسسة االستشفائية العمكمية 

 17 22 51 مركز التككيف الميني إناث
 10 16 79 03مركز التككيف الميني رقـ 

 17 26 83 01المعيد الكطني المتخصص في التككيف الميني رقـ 
 11 21 56 مركز األطفاؿ المعاقيف ذىنيا 

 06 13 53 مدرسة الصـ ك البكـ
 15 17 65 دار الثقافة

 12 23 64 المعيد الكطني لمتككيف العالي الشبو طبي
 24 39 167 ديكاف مؤسسات الشباب

 73 268 1011 جامعة أحمد دراية 
 91 162 895 مديرية الخدمات الجامعية

 49 360 677 المؤسسة العمكمية لمصحة الجكارية 
 13 22 68 المركز الكطني لممخطكطات
 07 09 24 التربية )األحداث(المركز المختص في إعادة 

 14 17 77 المركب الرياضي 
 07 19 52 المكتبة الرئيسية لممطالعة

 04 06 17 مشتمة المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة .
 02 08 23 مدرسة األطفاؿ المكفكفيف
 10 14 46  04مركز التككيف الميني رقـ 

 07 14 66 02المعيد الكطني لمتككيف الميني 
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 34 69 577 أدراربمدية 
 19 35 149 مديرية التييئة العمرانية

 07 07 711 الحماية المدنية

 1213 6230 20796 المجمكع

بعد مرحمة اعداد القاعدة المعمكماتية الخاصة بمكظفي قطاع الكظيؼ العمكمي لبمدية أدرار تـ  -
مف أجؿ انتقاء عينة عشكائية صحيحة  SPSSإدخاؿ المعطيات لبرنامج التحميؿ االحصائي 

 مختارة عمى أساس احتمالي متناسبة حسب حجـ كؿ مؤسسة.

: العينة بصكرة مبسطة ىي تمؾ المجمكعة الصغيرة نسبيا مقارنة مرحمة تحديد حجم العينة -
بالمجتمع الكمي كالممثمة لو بصكرة جيدة، كالستخراج حجـ العينة في دراستنا اعتمدنا عمى تطبيؽ 

.  معادلة الباحثيف كرجسي كمكرغف الخاصة بمجتمع معمـك

 تطبيؽ معادلة كرجسي كمكرغف: -

S .حجـ العينة : 

 . 1.96( كالمقدرة ب % 95) قيمة الدرجة المعيارية عند مستكل ثقة يساكم  X  :Zقيمة 

N 1213: حجـ العينة كالمقدرة ب. 

 : قيمة ثابتة.1

P  50أم  0.5: نسبة المجتمع ممثمة بالعدد العشرم كالتي مف المفركض أف تساكم %  

D  : 5أم ىامش  0.05: ىامش الخطأ ك المقدر ب %. 

 حجـ العينة المطمكبة بالتعكيض في المعادلة التالية: Sكحسب المعطيات لدينا نحسب 

             

                       
 =S :كعميو 

                       

 (               )                     
 =  S 
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 حيث:

  % 95( عند مجاؿ الثقة يساكم 1.96)Z2  =2: تمثؿ قيمة الدرجة المعيارية  3.8416

 : يمثؿ حجـ العينة )النساء العامبلت المتزكجات( . 1213

 ( ممثؿ بالعدد العشرم .%50: يمثؿ ىامش الخطأ ) 0.5

 المجتمع المدركس إلى المجتمع الكمي الكبير .: تمثؿ نسبة  0.05

 . S =297بالتقريب   296.7085كمنو نصؿ إلى النتيجة 

 :المتعمقة بخصائص عينة الدراسةالبيانات الميدانية تحميل  :أوال

 :توزع مفردات العينة حسب العمر -1

 (01جدول رقم )

 يوضح عمر المبحوثات 

  المئكيةالنسبة  التكرار عمر المبحكثات 
 13.8% 41 الفئة العمرية 18-25 
 45.1% 134 الفئة العمرية 26-35 
 31.0% 92 الفئة العمرية 36-45 
 10.1% 30 الفئة العمرية 46-55 
 100.0% 297 المجمكع 

إلى  26يتراكح سنيف مف  45.1%عمر المبحكثات كيظير مف خبللو أف نسبة  جدكؿ يكضح
إلى  18، ك الفئة العمرية مف 31.0%سنة بنسبة  45إلى  36سنة تمييا الفئة العمرية مف  35
، كىي الفئة القريبة مف 55إلى  46مف الفئة العمرية  10.1%،  كنسبة 13.8%بنسبة   25

منيف إال فئة سف التقاعد كىك ما يفسر قمتيف ككذا خركج معظميف بالتقاعد المسبؽ كلـ يبقى 
قميمة، يظير مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أغمب المبحكثات صغيرات في السف إف دؿ عمى شيء إنما 
يدؿ عمى اقتحاـ المرأة لسكؽ العمؿ بقكة كفي سف مبكرة بسبب مستكاىف التعميمي المرتفع كىك ما 

 سكؼ يظير في الجدكؿ البلحؽ.
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 :توزيع مفردات العينة حسب المستوى التعميمي -2

 (02جدول رقم )

 يوضح المستوى التعميمي لممبحوثات 

  النسبة المئكية التكرار المستكل التعميمي لممبحكثات
 %1.30 4 ابتدائي 
 %7.40 22 متكسط 
 %31.3 93 ثانكم 
 %59.9 178 جامعي 
 %100.0 297 المجمكع 

مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف نسبة عالية مف النساء العامبلت المتزكجات ىف ذكات مستكل عاؿ 
كىك ما أثبتتو االحصاءات عمى تطكر المستكل التعميمي خاصة عند  %59.9جامعي كتقدر ب 

االناث المكاتي كف ال يستطعف مكاصمة مسارىف الدراسي بسبب المكركث الثقافي السائد في 
المنطقة بمنع الفتاة مف اكماؿ دراستيا كمع عدـ تكفر المدارس بقصكر المنطقة، لكف ما شيدتو 

لمؤسسات التعميمية، كمع افتتاح الجامعة اإلفريقية أحمد دراية المنطقة مف تغيرات كزيادة في ا
بداية بالمعيد العالي لمشريعة ليتكسع إلى الجامعة الحالية، فالمؤىؿ  1986بأدرار في سنة 

العممي طاقة اجتماعية تكلد مزايا اجتماعية رمزية المتضمنة كالمتمثمة في ىذا الصدد بمكانتيا 
عمى أف التركاث الثقافية يتـ تحكيميا اجتماعيا  بيير بورديوحدث عنو االجتماعية كىنا يبيف ما ت

مف النساء ذات مستكل تعميـ ثانكم، ثـ  %31.3إلى رأس ماؿ رمزم، في حيف جاءت نسبة 
، أما النساء العامبلت المتزكجات ذكات المستكل طمف ذكات مستكل تعميمى متكس %7.40نسبة 

كىذا كمو يدؿ عمى ارتفاع المستكل التعممي لممرأة في  %1.3التعميمي االبتدائي فقد قدرت ب 
السنكات األخيرة بؿ كتفكقيا عمى الرجؿ أحيانا كثيرة، كىك ما لمسناه في جدكؿ المستكل التعميمي 

 لؤلزكاج.
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 :توزيع مفردات العينة حسب عدد أبناء المبحوثات -3

 (03جدول رقم )

 المبحوثات أبناء عدديوضح 
 النسبة المئكية  التكرار المبحكثاتعدد أبناء 

 1 80 %26.9 
 2 103 %34.7 
 3 61 %20.5 
 4 37 %12.5 
 5.4% 16 4 اكثرمف 
 %100.0 297 المجمكع 

 %26.9مف العامبلت المتزكجات ليف كلداف، ك  %34.7يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة 
 %5.4أربعة أكالد، كنسبة قميمة مقدرة ب  %12.5ثبلثة أكالد، ك  %20.5ليف كلد كاحد، ك 

أكالد كىذا يدؿ عمى الثقافة الصحية التي اكتسبتيا المرأة العاممة المتعممة في  4ليف أكثر مف 
ككذا القدرة عمى تنظيـ شؤكف األسرة كالتحكـ فييا تنظيـ النسؿ كاالنجاب حفاظا عمى صحتيا 
ظيفية فكثرة األكالد قد تككف عائقا أماـ المرأة في كالتكفيؽ بيف الكاجبات المنزلية كالكاجبات الك 

زيادة عدد األطفاؿ في المنزؿ تؤدم إلى زيادة األعباء الكاقعة فتأدية كاجباتيا الكظيفية كالمنزلية، 
عمى المرأة، فاألطفاؿ بحاجة لمف يمبي ليـ العديد مف الحاجات األكلية كالثانكية فيزداد الضغط 

كبالتالي تسعى المرأة العاممة ، لة عدـ كجكد األب أك انشغاليا عف األبناءفي حاالعاممة عمى األـُ 
)ىادي رضا ما يكافؽ دراسة  باثنيف أك ثبلثة أطفاؿ لتقؿ المسؤكلية عف عاتقيا االكتفاءإلى 

الذم رأل في نتائج بحثو أنو كمما ارتفع عدد  مختار، عمل المرأة و أثره عمى اإلستقرار األسري(
 .األبناء  زادت احتماالت عدـ االستقرار األسرم كىك ما تخشاه العاممة المتزكجة
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 :توزيع مفردات العينة حسب عدد أبناء المبحوثات في سن التمدرس -4

 (04جدول رقم )

 التمدرس سن في األبناء عدديوضح 
 النسب المئكية التكرارات عدد األبناء في سف التمدرس 

 1 157 %52.9 
 2 78 %26.3 
 3 37 %12.5 
 4 22 %7.4 
 1.0% 3 4 مف كثرأ 
 %100.0 297 المجمكع 

مف المبحكثات لدييف إبف كاحد في سف التمدرس، ك  %52.9مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف نسبة 
ليف أربعة  %7.4ليف ثبلثة أبناء، ك  %12.5لدييف ابناف في سف التمدرس، ثـ  %26.3نسبة 

لدييف أكثر مف أربعة أبناء في سف التمدرس ىذه النتائج تدؿ عمى  %1أبناء في سف التمدرس، 
صغر سف المبحكثات ما دؿ عميو جدكؿ العمر عند المبحكثات، كىك السف المكافؽ لمزكاج كالعدد 

د راجع كما ذكرنا سابقا لمثقافة الصحية كعميو فيسيؿ عمى المرأة العاممة متابعة القميؿ مف األكال
تزداد ىذه المسؤكلية أكثر عندما يصمكف األعماؿ المدرسية كمما كاف عددىـ أقؿ كبعكس ذلؾ 

 .إلى سف التمدرس، كىك ما يظير النسب الكبيرة لمنساء المكاتي ليف طفؿ أك طفبلف
 :توزيع مفردات العينة حسب عدد سنوات الخدمة -5

 (05جدول رقم )

 لدى المبحوثات ) األقدمية في المينة ( الخدمة سنوات يوضع عدد
 النسب المئكية التكرارات األقدمية في المينة

 33.0% 98 سنكات5 مف أقؿ 
 47.8% 142 سنة15 الى6 مف 
 15.2% 45 سنة25 الى 16 مف 
 4.0% 12 سنة 25 مف أكثر 
 %100.0 297 المجمكع 



 انذراصت عينت ووصف أدرار بىاليت انتعريف                              انضادس انفصم
 

 

 

202 

 15إلى  6مف المبحكثات عندىـ أقدمية ما بيف  %47.8يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة 
سنكات، كىي فئات ذات مستكل تعميمي مرتفع ألف  5أقدميتيف أقؿ مف  %33سنة، تمييا نسبة 

الكظيفة في السنكات األخيرة باتت مقركنة بالحصكؿ عمى شيادة جامعية حتى تتمكف المرأة مف 
مف  %15.2كلكج  سكؽ العمؿ كتنافس الرجؿ عمى المناصب الحساسة، في حيف أف نسبة 

سنة  25لمنساء المكاتي خبرتيف أكثر مف  %4ك  سنة، 25إلى  16المبحكثات أقدميتيف مف 
كىي فئة مقبمة عمى التقاعد كعادة ما يككف مستكاىا التعميمي أقؿ مف باقي الفئات كلكف خبرتيا 
أكثر، مما يدؿ أف أفراد ىذه العينة أغمبيف ليس ليف أقدمية كبيرة في العمؿ كأقؿ خبرة كأكثر 

ؿ نسبة كبيرة مناصب اطارات في الدكؿ كىك ما مستكل تعميمي أيضا كمما يدؿ كذلؾ عمى شغ
يستنتج مما سبؽ أف أغمبية المبحكثات حديثات السف  سيظير جدكؿ الرتبة الكظيفية لممبحكثات،

م الفئتيف األكليتيف أ %80.8 بنسبةعمميف الحالي  في ةسن 15نيف ال يتجاكزف أبالتكظيؼ إذ 
ف يمكاجية الصعكبات كالضغكط، بينما بعضفي  خبرتيف، مف الجدكؿ كىذا ما يدؿ عمى قمة

الذم يطرح  األمرسنة في عمميا الحالي.  26سنة في العمؿ كقميؿ منيف مف تفكؽ  16تجاكزف 
الذم يتطمب بدكره نكع مف الصبر كالحنكة  األدكارمشكؿ خبرتيف في التعامؿ مع الصراع بيف 

قكط في المحظكر الذم تـ االتفاؽ المتعمقة باألسرة كالحيطة كالحذر مف الس األمكرفي تدبير 
، ككذا المسؤكليات المترتبة عف األحيافعمية بيف الزكجيف كشرط لعمؿ المرأة العاممة في بعض 

تخمؽ ليف مشاكؿ كثيرة داخؿ مكاف  األسرية كذلؾ فالضغكطالكظيفة ألنيف حديثات التكظيؼ 
 .العمؿ مما قد يصعب في التعامؿ كالتكيؼ معيا

 :العينة حسب األصل الجغرافي لممبحوثات توزيع مفردات -6
 (06جدول رقم )

  الجغرافي لممبحوثات يوضح األصل
 النسب المئكية  التكرارات األصؿ الجغرافي

 21.5% 64 ريفي 
 78.5% 233 حضرم 
 100.0% 297 المجمكع 

مف المبحكثات ذكات أصؿ حضرم، ك  %78.5يظير مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف ما نسبتو 
ذكات أصؿ ريفي، ىذه النتائج تدؿ عمى أف المرأة مف األصؿ الجغرافي الحضرم  21.5%

اقتحمت سكؽ العمؿ بقكة كىذا نظرا الرتفاع مستكاىا التعميمي بكجكد الجامعة ككذا كفرة اماكف 
كمناصب العمؿ في الكسط الحضرم مع تكفر ضركريات الحياة مف مستشفيات كمرافؽ كمدارس 

مستمزمات الحياة الضركرية كألف عمؿ المرأة يتركز في المدف الكبرل  كدكر حضانة كغيرىا مف
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)عبد القادر جغمول ، أساسا كيتمحكر حكؿ قطاع الخدمات كالصحة كالتعميـ ما كرد في دراسة 
 . المرأة الجزائرية(

 
 7- توزيع مفردات العينة حسب نوع األسر التي تعيش فييا المبحوثات:

 (07جدول رقم )
 فييا تعيشين التي األسرة نوعيوضح 

 النسب المئكية التكرارات المبحكثات نكع األسر التي تعيش فييا
 26.6% 79 ممتدة 
 73.4% 218 زكاجية 
 %100.0 297 المجمكع 

مف المبحكثات يعيشف في أسرة زكاجية، كأف ما  %73.4مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف نسبة 
مف المبحكثات يعشف في أسر ممتدة، ىذه النتائج تدؿ عمى ميكؿ المرأة العاممة  %26.6نسبتو 

المتزكجة لمعيش في أسر نككية نظرا الرتفاع المستكل المعيشي لؤلسرة بتعاكف الزكجيف في شراء 
المسكف أك كرائو ككذا كجكد دكر الحضانة كتكفر الخادمات أحيانا يجنب المرأة العاممة مف 

رة الممتدة بعيدا عف االصطدمات مع أـ الزكج كعائمتو بخصكص عمؿ المنزؿ، العيش في األس
فالبنية التركيبية لؤلسرة تغيرت مف األسرة الممتدة إلى األسرة النككية كىك ما أشارت إليو حمكدة 

)حمودة سميمة، التغيرات االجتماعية واإلقتصادية وانعكاساتيا عمى السمطة سميمة في دراستيا 
 . ما يدركو األبناء في األسرة الجزائرية(الوالدية ك

 :توزيع مفردات العينة حسب الرتبة الوظيفية لممبحوثات -8
 (08جدول رقم )

 يوضح الرتبة الوظيفية لممبحوثات

 النسبة المئكية التكرار الرتبة الكظيفية لممبحكثات
 34.7% 103 طارإ 
 43.1% 128 مؤىمة عاممة 
 22.2% 66 بسيطة عاممة 
 100.0% 297 المجمكع 

 % 34.7مف العامبلت مؤىبلت كنسبة  % 43.1يظير مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف نسبة 
إطارات كىذا ما يدؿ عمى ارتفاع المستكل التعميمي لمنساء عكس ما كاف عميو قديما كىك مازاد 
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مف نسبتيـ في تكلي مناصب عميا في حيف أنو في سنكات ماضية لـ تكف المرأة ترقى إلى 
إعتبلء مراكز عميا نظرا لممكركث الثقافي الذم أخر المرأة لسنكات، كخاصة منطقة أدرار 
المحافظة أما في السنكات األخيرة كمع كجكد الجامعة االفريقية، يظير النسبة العالية لئلناث في 

التعميمي العالي كىك ماذكرناه آنفا فمقد عرفت أكضاع المرأة تطكرا ممحكظا كأصبحت  المستكل
تشغؿ مناصب كتطكر حضكرىا في المناصب السامية لمدكلة كالحككمة كالجيات القضائية 
كمختمؼ مؤسسات الدكلة كحتى الميف التي كانت حكرا عمى الرجاؿ فقط كسمؾ األمف كالجمارؾ 

الشعبي كبرتب عالية رغـ قمة حصكليا عمى مناصب عميا مقارنة مع  كالدرؾ كالجيش الكطني
الرجؿ ما يظير في تقارير منظمة العمؿ الدكلية خاصة المرأة العربية كشماؿ افريقيا كالتي بينت 
كذلؾ أف السبب ليس المستكل التعميمي لممرأة العاممة كلعؿ مف أىـ األسباب التي قد تحكؿ بيف 

لعميا، رعاية أطفاليا كاألعماؿ المنزلية كبعض التحديات التي يطمؽ كصكليا إلى المناصب ا
)موفق سيام، ىيشر سميرة، عمييا الحكاجز الخفية أك الحكاجز الزجاجية ما أشارت إليد دراسة 

كىي دراسة لظاىرة السقؼ الزجاجي، كبالعكدة إلى  (346)المرأة العاممة والمناصب القيادية(
مف المبحكثات يشغمف مناصب عمؿ بسيطة  % 22.2ىناؾ نسبة الجدكؿ محؿ الدراسة نجد أف 

لعدـ تكفر مناصب شغؿ تميؽ بمستكىف التعميمي فالمستكل التعميمي المرتفع كالمتطكر باستمرار 
يجعؿ مناصب العمؿ قميمة كالتنافس عمييا شديد مما ال يترؾ فرصة لذكات المستكل التعميمي 

  ثناء الميف البسيطة كعاممة مينية أك عاممة نظافة.المتدني مف شغؿ مناصب عمؿ مؤىمة باست

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مجمة أبحاث اقتصادية ، المناصب القيادية ) دراسة لظاىرة السقف الزجاجي (المرأة العاممة و ، مكفؽ سياـ، ىيشر سميرة - (346)

داريةك   .260-258، ص ص 2015الجزائر، جكاف ، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، ا 
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 :توزيع مفردات العينة حسب مدة الزواج -9

 (09جدول رقم )

 لدى المبحوثات الزواج مدةيوضح 
 النسب المئكية التكرارات مدة الزكاج لدل المبحكثات 

 40.4% 120 سنكات 5 مف أقؿ 
 43.8% 130 سنة15 الى 6 مف 
 14.1% 42 سنة 25 الى 16 مف 
 1.7% 5 سنة26 مف أكثر 
 100.0% 297 المجمكع 

سنة،  15إلى  6مف المبحكثات مدة زكاجيف مف  %43.8مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف ما نسبتو 
 16مف المبحكثات مدة زكاجيف مف  %14.1سنكات، في حيف  5أقؿ مف  %40.4كما نسبتو 

سنة زكاج، نتائج الجدكؿ تدؿ عمى أف أغمب المبحكثات  26أكثر مف  %1.7سنة، ك  25إلى 
سنة كبرجكعنا لجدكؿ عبلقة العمر  15مدة زكاجيف أقؿ مف  %84.2حديثات الزكاج ما نسبتو 

)عبد القادر بمدة الزكاج يظير أف أغمب المبحكثات تزكجف في سف مبكر، ما أشارت إليو دراسة 
لزكاج المبكر لمنساء العامبلت، ربما قد يعكد ىذا إلقباؿ الرجؿ في اجعمول، المرأة الجزائرية( 

عمى الزكاج بالعاممة نظرا لتعقد الظركؼ المعيشية كزيادة تكاليفيا ما يثقؿ كاىؿ الزكج فيفكر في 
الزكاج بالمرأة العاممة حتى تساعده في بناء أسرة كتكفير كؿ متطمبات الحياة مف بناء المسكف 

ؾ بمساىمتيا بجزء مف راتبيا الشيرم كأحيانا بالراتب كمو ما يظير لنا في كشراء السيارة ك ذل
 جدكؿ مشاركة الزكجة العاممة براتبيا في ميزانية األسرة.  

 :توزع مفردات العينة حسب مكان اإلقامة -10

 (10جدول رقم )

 اإلقامة مكانيوضح 
 النسب المئكية  التكرارات مكاف اإلقامة

 22.2% 66 قرية 
 77.8% 231 مدينة 
 100.0% 297 المجمكع 
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مف المبحكثات يقطف في المدينة قريبة مف مقر  %77.8مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف ما نسبتو 
عمميا، ككذا المرافؽ الحيكية المساعدة ليا عمى أداء عمميا في ظركؼ أحسف ككجكد دكر 

يقطف بالقرية قد يعكد ذلؾ لعدـ  %22.2الحضانة كالمستشفى كالمدارس التعميمية، في حيف أف 
تكفر سكف بالمدينة أك أف الزكج يقطف بالقرية أك كجكد سكنات كظيفية عمى مستكل القرل القريبة 
مف المدينة كىذا ما استحدث في السنكات األخيرة عند عماؿ التربية خاصة. كما أشارت دراسة 

فيما أف عمؿ المرأة يتركز في المدف الكبرل أساسا  )عبد القادر جعمول، المرأة الجزائرية(
 كيتمحكر حكؿ قطاع الخدمات كالصحة كالتعميـ كىك ما نممسو في عينتنا محؿ الدراسة.

 
 توزع مفردات العينة حسب ممك السكن: -11

 (11جدول رقم )

 المسكن ممكيوضح 
 النسب المئكية التكرارات ممؾ المسكف 

 85.2% 253 الزكج ممؾ 
 14.8% 44 الزكجة ممؾ 
 %100.0 297 المجمكع 

مف المبحكثات زكجيا لو ممكية المسكف، كنسبة  %85.2يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة 
ىف مف يممكف المسكف كىي نسبة البأس بيا، حيث كاف المسكف حكرا عمى الرجاؿ في  14.8%

ف كانت نككية باعتبارات المكركث الثقافي كقكامة الرجاؿ ككذا  األسر الممتدة أك القديمة حتى كا 
ىيمنة السمطة األبكية في كؿ األمكر حيث كاف يرل أف المرأة ىي جزء مف ممتمكات الرجؿ تباع 

إلى أف جاء االسبلـ كحرر المرأة مف ىذه القيكد كلكف بقيت بعض الشكائب عالقة في ك تشترل 
الكثير مف القبائؿ كالشعكب المتشددة، حيث رأل حسيف حطيـ في دراستو أف التغير االقتصادم 
مف استقبلؿ الدخؿ كالسكف كاإلنشغاؿ بإشباع الحاجات األساسية كاف لو أثر في تفكؾ السمطة 

كالكثير مف  )م.م حسين حطيم، السمطة األبوية في األسرة العراقية(ألسرة العراقية األبكية في ا
المبحكثات أقررف أف أزكاجيف يسكف معيف في مسكف الزكجة سكاء كاف مسكنا كظيفيا أك ممكية 

 بورديو في حيف يقكؿببل حرج ألف الزكج غير قادر عمى تكفير المسكف أك أف راتبو ضعيؼ، 
" الرأسماؿ يؤىؿ اإلنساف التحكـ كالسيطرة عمى مستقبمو كاآلخريف، كبيذا  ةيما يخص الممكيف
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ترتبط ممكيتو بتممؾ مصدر لمقكة كبناءا عميو يحاكؿ كؿ إنساف تعظيـ ما يمكف أف يممؾ مف 
 (347)."رأسماؿ ذات قيمة األمر الذم يرتبػط بفرص حيػاتػو أشكاؿ

 

                                                           
 .170ص ، 2008، ، عماف، األردف، دار الشركؽ 1، ط  النظرية المعاصرة في عمم االجتماعابراىيـ عيسى عثماف ،  - (347)
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 سابعامفعل ام 

  املخؼولة ابمفرضَة ال وىل وامثاهَة وحتوَل امبَاانت املَداهَة غرض

 متَِد. -

 ثأ زري معل املرأ ة يف بياء امسوطة ال رسًة.: امفرضَة ال وىل :أ ول

 حتوَل امبَاانت املخؼولة ابمفرضَة ال ول. -1

 اس خًذاجات امفرضَة ال وىل. -2

 : ثأ زري املس خوى امخؼوميي نومرأ ة امؼامةل يف بياء امسوطة ال رسًة. امفرضَة امثاهَة :اثهَا

 .ةحتوَل امبَاانت املخؼولة ابمفرضَة امثاهَ -1

 اس خًذاجات امفرضَة امثاهَة. -2
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  :تمييد :أوال

يستعرض الفصؿ الحالي اإلجراءات المنيجية كالبيانات الميدانية التي تـ جمعيا مف       
كالتي سيتـ  تأثيراتبيدؼ تحديد العبلقة بيف متغيرات الدراسة كالالمبحكثات عف طريؽ االستبياف 

 الدراسة. فرضياتعرضيا تبعان ل

وبعد جمع المعلومات وتبويبها وجدولتها وإعطاء النسب المئوية لها سنحاول القيام        

 بعرضها وتحليلها ومناقشتها وفق ما تحصلت عليه.

 المرأة في بناء السمطة داخؿ األسرة الجزائرية.: تأثير عمؿ الفرضية األولى: ثانيا

يساىـ عمؿ المرأة المتزكجة في تراجع سمطة : تحميل البيانات المتعمقة بالفرضية األولى  -1
 الزكج داخؿ األسرة الجزائرية.

(12جدول رقم )  
 لمزوجة الشخصية السموكات في الزوج تدخليوضح 

) لباس ، ماكياج  تدخؿ الزكج في السمككات  الشخصية لمزكجة
)....، 

النسب  التكرارات
 المئكية

 

 34.7% 103 المباس شكؿ
 16.2% 48 الماكياج
 15.2% 45 منو كالخركج البيت لىإ الدخكؿ كقاتأ تحديد
 8.4% 25 قارباأل زيارة

 25.6% 76 اطبلقا اليتدخؿ
 %100.0 297 المجمكع

مف المبحكثات يقررف بتدخؿ الزكج في شكؿ لباسيف،  %34.7مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف نسبة 
مف األزكاج يتدخمكف في  %16.2منيف يقررف أف الزكج ال يتدخؿ اطبلقا، كنسبة  %25ك

يتدخمكف في تحديد أكقات الدخكؿ إلى البيت كالخركج منو، في حيف أف  %15.2الماكياج، ك 
ائج يظير أف الزكج كرغـ تساىمو مع مف خبلؿ ىذه النتيتدخمكف في زيارة األقارب،  %8.4نسبة 

زكجتو كتغاضيو عف بعض سمككاتيا كاستعماؿ الماكياج، كزيارة األقارب كتحديد أكقات الدخكؿ 
كالخركج، كأحيانا أخرل ال يتدخؿ اطبلقا، إال أنو ما يزاؿ يحتفظ بسمطتو الرقابية عمى زكجتو، 

مباس بحكـ أف المجتمع محافظ حيث يتدخؿ في مختمؼ شؤكنيا خاصة تمؾ المتعمقة بشكؿ ال
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كيمقت التبرج الفاضح، كالزكجة ال ترل حرجا في ذلؾ بؿ تراه نكعا مف الغيرة االيجابية التي 
تحبيا كؿ زكجة كتفخر بيا، إذف ال يمكف الجـز أف المرأة الجزائرية قد تحررت تماما مف سمطة 

الحاج بمقاسم، )مما يتكافؽ كدراسة الزكج ألف ىذه األخيرة بقيت تمعب دكر الضابط لمقيـ األسرية 
التي كانت مف بيف نتائجيا بقاء ( الجــزائــــــــرية ومظاىر تغّير النظام األبوي في األسرة المـرأة

سمطة الزكج كما ىي في الشؽ المتعمؽ بالتدخؿ في بعض شؤكنيا الشخصية )لباس ماكياج ،...( 
 .كىذا يرضي المرأة في حد ذاتيا

(13جدول رقم )  
 النسل وتنظيم االنجاب قرارات يتخذ منيوضح 

 النسب المئكية التكرارات مف يتخذ قرارات االنجاب ك تنظيـ النسؿ

 

 %11.4 34 الزكج
 %9.4 28 الزكجة
 79.1% 235 بالتشاكر
 %100.0 297 المجمكع

مف المبحكثات يتشاكرف مع أزكاجيف في اتخاذ  79.1%مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يظير أف نسبة
منيف يريف أف الزكج ىك مف بيده ىذه  %11.4قرارات االنجاب ك تنظيـ النسؿ، في حيف أف 

يريف أف الزكجة ىي مف تتخذ ىذه القرارات، ىذه النتائج تدؿ عمى أف ىذه  %9.4القرارات، ك 
كىك ما يؤكد كجكد قيـ الحكار كاالتصاؿ تشاكر بيف الزكجيف الالقرارات ترجع في غالبيتيا إلى 

)مصطفى بوتفنوشت، العائمة الدائـ بيف الزكجيف كالتفاىـ كىذه النتيجة تدعـ ما تكصؿ اليو 
مف أف الرجؿ الجزائرم أصبح أكثر انفتاحا بالنسبة  الجزائرية التطور والخصائص الحديثة(

لزكجتو في العائمة المعاصرة كأصبحت ظاىرة تنظيـ النسؿ كاالنجاب قضية أساسية في حياة 
األسرة يتشاكر فييا الزكجاف بعدما كانت مف الطابكىات في األسر القديمة، كقد ساىـ في انتشار 

المعيشي لؤلسرة الجزائرية في زمف ما بسبب األزمة  الكعي بأىمية ىذه الظاىرة انخفاض المستكل
االقتصادية، ككلكج المرأة إلى سكؽ العمؿ، كحدث تغير عمى مستكل سمطة الرجؿ االنفرادية 

)عبد القادر كالمطمقة في اتخاذ القرارات المتعمقة باالنجاب كتنظيـ النسؿ، حيث رأت دراسة 
أف تقمص حجـ األسرة يعزل سببو إلى العربية( القصير، األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة 

 اإلقباؿ عمى إستخداـ مكانع الحمؿ.
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(14جدول رقم )  
 ،...شراء ،كراء ،تأثيث من بالمنزل  المتعمقة القرارات باتخاذ يقوم منيوضح 

 النسب المئكية التكرارات مف يقكـ باتخاذ القرارات المتعمقة بالمنزؿ مف تأثيث ، كراء ،....

 

 14.5% 43 الزكج
 13.1% 39 الزكجة
 72.4% 215 بالتشاكر
 %100.0 297 المجمكع

مف المبحكثات يريف أنو بالتشاكر تتخذ القرارات  %72يظير مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف ما نسبتو 
يريف أف الزكج ىك مف  %14.5المتعمقة بالمنزؿ مف تأثيث ككراء كشراء ....الخ، في حيف أف 

يريف أنيف ىف مف يتخذف ىذه القرارات كفي كمتى الحالتيف  %13.1يتخذ مثؿ ىذه القرارات، ك 
إف سمطة اتخاذ القرارات المتعمقة بالمنزؿ مف تأثيث فىي نسب متقاربة، مف خبلؿ ىذه النتائج 

ىمة المرأة في اتخاذ ككراء كشراء كغيرىا أصبحت مف صبلحية الزكجيف في األسرة النككية كمسا
مختمؼ القرارات المتعمقة بشؤكف بيتيا بحكـ أنيا شريؾ مادم كمعنكم، كىي األدرل بشؤكف البيت 
أكثر مف الرجؿ فمثؿ ىذه القرارات كانت حكرا عمى الرجاؿ في األسر الممتدة، كتقمصت سمطة 

قاسم، المرأة و مظاىر تغير )الحاج بمالرجؿ االنفرادية المطمقة في اتخاذ القرارات ما كافؽ دراسة 
 .النظام األبوي في األسرة الجزائرية(

(15جدول رقم )  
 والمعارف األقارب وزيارةوالعزائم  الوالئم تحضير في القرار اتخاذ يتم كيفيوضح 

 النسب المئكية التكرارات كيؼ يتـ اتخاذ القرار في تحضير الكالئـ كزيارة األقارب كالمعارؼ

 

 7.7% 23 الزكج
 7.4% 22 الزكجة
 %84.8 252 بالتشاكر
 100.0% 297 المجمكع

مف المبحكثات يتشاكرف مع أزكاجيف في كيفية  %84.8مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف ما نسبتو 
منيف يريف أف الزكج  %7.7اتخاذ قرارات  تحضير الكالئـ كالعزائـ كزيارة األقارب كالمعارؼ، ك

يريف أف الزكجة ىي مف تتخذ مثؿ ىذه القرارات  %7.4ىك مف يقكـ باتخاذ مثؿ ىذه القرارات ك 
كاف الزكج ىك الذم يسيطر عمى مختمؼ كفي كمتى الحالتيف ىي نسب متقاربة، في الكقت الذم 

طة باستشارة زكجتو، القرارات كينفرد بيا دكف استشارة زكجتو أصبح يتنازؿ تدريجيا عف ىذه السم
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األمر الذم أدل إلى اتساع مجاالت مساىمة الزكجة في صنع مثؿ ىذه القرارات التي تتعمؽ 
 بقضاياىا المباشرة كبمحيطيا المنزلي، ربما ساعدىا في ذلؾ استقبلليا السكني كالمادم أحيانا

اع المستكل كىذا يدؿ عمى تراجع سمطة الزكج ككذا عمى مدل النضج الذىني لمزكجيف كارتف
 التعميمي لممرأة.

(16جدول رقم )  
 المينية مشاكمو في ياتواستشار  زوجتو يأبر  الزوج اىتماميوضح مدى 

 النسب المئكية التكرارات اىتماـ الزكج برأم زكجتو كاستشارتيا في مشاكمو المينية

 

 24.2% 72 دائما
 57.9% 172 حياناأ
 17.8% 53 بداأ

 %100.0 297 المجمكع
مف المبحكثات أبديف أف الزكج ييتـ برأم زكجتو  %57.9مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يظير أف نسبة 
أبديف أف الزكج ييتـ دائما برأم زكجتو كيستشيرىا،  %24.2كيستشيرىا في مشاكمو المينية أحيانا، ك 

عميو ال ييتـ أزكاجيف برأييف كال يستشيرىف في مشاكمو المينية، ك  %17.8في حيف أف ما نسبتو 
)الحاج بمقاسم، أصبح الزكج ييتـ برأم زكجتو كيناقشيا في مختمؼ القضايا ما كافؽ دراسة فقد 

، التي أظيرت تغير العبلقات األسرية المرأة ومظاىر تغير النظام األبوي في األسرة الجزائرية(
ربما قد ا، ك كالسيما منيا الزكجية حيث أصبح الزكج ييتـ بآراء زكجتو كيناقشيا في مختمؼ القضاي

يككف ذلؾ بسبب ارتفاع المستكل التعميمي لمزكجات كامتبلكيف رصيدا معرفيا مما يساعدىف عمى 
تحميؿ جكانب المشكمة بشكؿ مكضكعي كمف ثـ اتخاذ القرار المناسب، ككذا كعي الزكج بضركرة 

ف كانت مشاكؿ كاجيتو في عمم و لمتخفيؼ الحكار كالمناقشة مع الزكجة في جميع القضايا حتى كا 
عميو مف ضغط العمؿ أك مساعدتو عمى حميا، فالحكار كالتكاصؿ أضحى مف القيـ السائدة كزالت 
النزعة السمطكية التي ترفض النقد كال تقبؿ الحكار، كساد أسمكب الحكار كالتشاكر كتبادؿ كجيات 

لمينية بنسبة النظر، كفي المقابؿ تظير نفس النتائج مف جدكؿ مشاركة الزكجة زكجيا مشاكميا ا
 كبيرة. 
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(17جدول رقم )  
 مع الزوج الزوجية الخالفات يوضح طريقة معالجة
 النسب المئكية التكرارات طريقة معالجة الخبلفات الزكجية مع الزكج

 

 17.2% 51 ةضاابالمر 
 73.4% 218 الحكار
 5.4% 16 األكامر كتطبيؽ السككت
 1.3% 4 األىؿ بتدخؿ
 2.7% 8 آخر

 %100.0 297 المجمكع
مف المبحكثات أقررنا بكجكد أسمكب الحكار في  %73.4مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يظير أف نسبة 
بالسككت كتطبيؽ األكامر،  %5.4بالمراضاة،  %17.2معالجة الخبلفات الزكجية مع الزكج، ك 

 %1.3بتدخؿ شخص آخر في حؿ مشكؿ الخبلفات الزكجية، في حيف أف ما نسبتو  2.7%
بعدما كانت غالبية الخبلفات الزكجية  تنتيي  بسككت الزكجة كتطبيقيا ألكامر بتدخؿ األىؿ، 

)الحاج زكجيا أصبح أسمكب الحكار كالمراضاة كىك الكسيمة األساسية السائدة ما يكافؽ دراسة 
ؿ ، فالزكج لـ يعد متسمطا ببمقاسم، المرأة ومظاىر تغير النظام األبوي في األسرة الجزائرية(

أصبح أشد كعيا بضركرة انتياج أساليب ديمقراطية في معالجة مختمؼ الخبلفات األسرية بعيدا 
عف أشكاؿ العنؼ التي مف شأنيا أف تؤثر عمى االستقرار األسرم ككؿ ك أصبح الزكجاف بحاجة 
لمتعامؿ بكعي مع الخبلفات الزكجية كما قد ينجر عنيا مف مشكبلت تيدد كياف األسرة، كىذا 

تبلشي أحد أىـ قيـ النظاـ األبكم التي تعتمد عمى العنؼ ككسيمة لفض مختمؼ الخبلفات  مؤشر
" يجب عمى مف قانكف األسرة الجزائرم التي تنص عمى  36المادة كىك ما يكافؽ  األسرية،

الزوجين: المحافظة عمى الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة، المعاشرة بالمعروف 
والمودة والرحمة، التعاون عمى مصمحة األسرة ورعاية األوالد وحسن تربيتيم،  وتبادل االحترام

 (348)التشاور في تسيير شؤون األسرة و تباعد الوالدات .... ".
 
 
 
 
 

                                                           
348))

 .9، ص 2005، الجزائر، 4، مطبوعات الدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة، ط63المادة قانون األسرة،  - 



 وانثانيت األونى بانفرضيت انمتعهقت انميذانيت انبياناث وتحهيم عرض      انضابع انفصم
 

 

 

214 

(18جدول رقم )  
 عند الخالفات الزوجية الزوج طرف منعمى الزوجة المسمط  العقاب يوضح نوع

 النسب المئكية التكرارات نكع العقاب المسمط مف طرؼ الزكج

 

 46.8% 139 تأنيب
 33.3% 99 كعظ
 7.7% 23 اليجر
 5.7% 17 كالشتـ السب

 1.0% 3 الضرب
 5.4% 16 آخر

 100.0% 297 المجمكع

مف المبحكثات يقررف أف نكع العقاب المسمط عمييف مف  %46.8الجدكؿ يظير أف ما نسبتو 
 %5.7اليجر، ثـ  %7.7منيف يقررف بالكعظ،  %33.3طرؼ الزكج ىك التأنيب، في حيف 
تقرر بأف الضرب ىك نكع العقاب المسمط عمييف ،  %1يقررف بالشتـ كالسب، كنسبة ضئيمة 

ا كاليجر كالشتـ كالسب كحتى التكجو إلى أسمكب التأنيب كالكعظ عكس ما كاف عميو قديمف
الضرب الذم كاف منتشرا بقكة في األسر القديمة، كالممفت لبلنتباه أف أسمكب الضرب يكاد ينعدـ، 

)جودث بالك، دراسة التفاضل البنيوي في األسرة األمريكية الثورة الصامتة( فمقد جاء في دراسة 
يضمف معيشة األسرة، فيناؾ الزكجة التي  بأف الرجؿ  لـ يعد قادرا عمى االدعاء بأنو الكحيد الذم

تكسب معو مكارد العيش مما قمؿ مف ممارساتو الديكتاتكرية، كأصبح أقؿ حدة كشدة في التعامؿ 
مع زكجتو كباقي أفراد األسرة، كعميو فإف أساليب العقاب تغيرت كسادت قيـ احتراـ المرأة كتقديرىا 

ف كاف  العقاب كسيمة لبلنضباط كاالستقامة كال يمكف كىك ما يحث عميو ديننا الحنيؼ حتى كا 
االستغناء عميو باعتباره أداة أساسية لحماية القانكف كاستمرار النظاـ الذم يحكـ الحياة 
االجتماعية في المجتمع، فإف ىذا البناء االجتماعي أال كىك األسرة يتميز بخصكصيتو كقيمو 

د يككف سبب ىذا التراجع في مثؿ ىذه األساليب السامية كالقرابة كانتشار الكعي بيف األزكاج، كق
مكرر من  266المادة  تحددحيث  العقابية، تشديد المشرع الجزائرم في مثؿ ىذه التجاكزات 

عقكبة العنؼ الجسدم عمى الزكجة، حيث قرر المشرع عقكبة الحبس مف  19-15القانون رقم 
أما  ،يكما 15كالجرح العمدم ال يتجاكز سنكات إذا كاف العجز الناجـ عف الضرب  03 سنة إلى

ذا أدل الضرب  ،سنكات 05إلى  تيفإذا تجاكز ىذه المدة فتشدد العقكبة لتصبح الحبس مف سن كا 
سنة،  20سنكات إلى  10كالجرح إلى عاىة مستديمة، فترتفع العقكبة لتصبح السجف المؤقت مف 
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العنؼ الجسدم إلى الكفاة دكف  حيث يتغير كصؼ الجريمة مف جنحة إلى جناية. أما إذا أدل
كقد يككف بالرجكع إلى شرع اهلل حيث قسـ  (349)،قصد إحداثيا، فتككف العقكبة السجف المؤبد

سبحانو كتعالى العقاب عمى مراحؿ تدريجية جاعبل الضرب غير المبرح آخر كسيمة لمعقاب بعد 
َجاُل َقوَّاُموَن َعَمى النَِّساِء ِبَما الرِّ عدة طرؽ سممية كالكعظ كاليجر كالتأديب مصداقا لقكلو تعالى "

اِلَحاُت َقاِنتَاٌت َحاِفَظاٌت ِلْمَغْيبِ  َل المَُّو َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِيْم َفالصَّ  ِبَما َفضَّ
اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُىنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َحِفَظ المَُّو َوالالِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ ِفي 

 350))".َفال َتْبُغوا َعَمْيِينَّ َسِبياًل ِإنَّ المََّو َكاَن َعِمّيًا َكِبيراً 

(19جدول رقم )  
 المنزلية باألعمال القيام عند الزوج طرف من المساعدةالزوجة يوضح تمقي 

 النسب المئكية التكرارات المنزؿتمقي المساعدة مف طرؼ الزكج عند القياـ بأعماؿ 
 66.3% 197 نعـ 
 33.7% 100 ال 
 100.0% 297 المجمكع 

مف المبحكثات تمقى المساعدة مف طرؼ زكجيا عند  %66.3مف خبلؿ الجدكؿ يظير ما نسبتو 
ال يتمقيف المساعدة مف طرؼ الزكج، أم ما يظير أف   %33.7القياـ بأعماؿ المنزؿ، كنسبة 

نسبة كبيرة مف الزكجات يتمقيف مساعدة مف طرؼ الزكج عكس ماكاف سابقا حيث كاف ينظر 
لعمؿ الزكج خارج المنزؿ فقط كأف العمؿ المنزلي مف اختصاص الزكجة كفي سؤاؿ طرح عمى 

منزلية أنو تقميؿ مف مكانتو فكاف المبحكثات إف كف يريف في مشاركة الزكج في األعماؿ ال
)الحاج بمقاسم، المرأة ومظاىر تغير النظام األبوي ما كافؽ دراسة  %90.2جكابيف ببل بنسبة 

التي أظيرت نتائجيا أف الزكج اصبح يساعد زكجتو في األعماؿ المنزلية   في األسرة الجزائرية(
)بركة فاطمة، مظاىر سمطة األب كجميع األعماؿ األخرل التي سنشير إلييا الحقا، عكس دراسة 

التي أظيرت نتائجيا بقاء أغمب األعماؿ المنزلية مف أداء الزكجة، إف  داخل األسرة الجزائرية(
كؾ أم مساعدة الزكج لزكجتو عند القياـ بأعماؿ المنزؿ، يمكف ايعازه إلى ظيكر مثؿ ىذا السم

الظركؼ التي تعيشيااألسرة الجزائرية كتعقد الحياة االجتماعية ككلكج المرأة لمعمؿ كزيادة المستكل 
التعميمي لكؿ مف الزكجيف، ككذا االزدكاج الكظيفي كما يسببو لممرأة مف تعب كارىاؽ كاتساع 

                                                           
المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات  9-15، دراسة عمى ضكء القانكف رقـ  حماية الزوجة من عنف الزوجعبد اهلل زىاـ ،  - (349)

 . 185، ص  2018، مارس  28، العدد مجمة جيؿ حقكؽ االنساف الجزائرم ، 
(350)
 . 34، اآلٌة  سورة النساءالقرءان الكرٌم ،  - 
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كج لتشمؿ مختمؼ األعماؿ المنزلية التي ظمت لكقت طكيؿ حكرا عمى المرأة محرمة مشاركة الز 
 عمى الرجؿ )تنظيؼ الثياب كاالىتماـ باألطفاؿ(.

 (20جدول رقم )
 المنزلية األعمال تقسيم في والزوجة الزوج بين يوضح وجود اتفاق

المئكيةالنسب  التكرارات االتفاؽ بيف الزكجيف في تقسيـ األعماؿ المنزلية   

 
 51.2% 152 نعـ
 48.8% 145 ال

 %100.0 297 المجمكع
مف المبحكثات يقررف بكجكد اتفاؽ بيف الزكج ك الزكجة في  %51.2الجدكؿ يظير أف مانسبتو 

فأكثر مف  يقررف بعدـ كجكد اتفاؽ بيف الزكجيف، %48.8تقسيـ األعماؿ المنزلية، كمانسبتو 
نصؼ العينة يقركف بكجكد اتفاؽ كىك ما يؤكد أف الزكج يشارؾ زكجتو بمفيـك المشاركة ال 
بمفيـك المساعدة حيث أصبح يراه كاجبا فيذه النتيجة تدعـ نتيجة الجدكؿ السابؽ كىكتمقي الزكجة 

متغيرة لمعائمة )جيرارد أودونل، الطبيعة المشاركة الزكج في مختمؼ األعماؿ المنزلية، ففي دراسة 
أف الزكج في األسرة النككية ىك الذم يؤدم بعض المياـ المنزلية داخؿ  أظيرتالبريطانية( 

البيت ليساعد زكجتو في األعماؿ المنزلية كىك ما ال يتنافى مع ديننا الحنيؼ كسنة رسكلو 
قالت:  اكعف أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل تعالى عنيالمصطفى صمى اهلل عميو كسمـ في قكلو 
أخرجو  "خيركم خيركم ألىمو وأنا خيركم ألىمي" قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:

 (351).الترمذم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(351)
 . 4177ه ، ص 1414، بٌروت ،  2، مؤسسة الرسالة ، ط حبان بترتٌب ابن بلبان صحٌح ابنمحمد بن حبان البستً ،  - 
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(21جدول رقم )  
 نشاطاتيم ومراقبة األطفال بمتابعة يقوم يوضح من

 النسب المئكية التكرارات مف يقـك بمتابعة األطفاؿ كمراقبة نشاطاتيـ

 

 4.0% 12 الزكج
 37.0% 110 الزكجة
 57.2% 170 معا
 1.7% 5 خرآ

 100.0% 297 المجمكع
مف المبحكثات يقمف بمتابعة أطفاليف كمراقبة  %57.2مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يظير أف نسبة 

تككف  %4تككف المتابعة مف طرؼ الزكجة فقط، ك %37نشاطاتيـ مع أزكاجيف، كنسبة 
المتابعة مف طرؼ األزكاج، في حيف تككف المتابعة مف طرؼ شخص آخر قد يككف الجد أك 

المسؤكلية أصبحت  ، مما يدؿ عمى أف%1.7الجدة أك أحد األقارب أك حتى الخادمة بنسبة 
مشتركة بيف الزكجيف كىك تحكؿ لصالح المرأة مف شأنو أف يخفؼ عمييا عبئ ىذه الكظيفة كما 
أنو يمعب دكرا ىاما في االشباع النفسي كالعاطفي لمطفؿ كيحقؽ لدم الطفؿ تكازنا سيككلكجيا، 

لرجؿ أيضا المرأة المعاصرة أصبحت تتشارؾ مع الرجؿ في الشؤكف المادية فعمى ا تمادامف
مساعدة المرأة كمشاركتيا في تربية األطفاؿ كاألشغاؿ المنزلية ألنو مف كاجب الرجؿ أك الزكج 

فالطفؿ يحتاج أف يقضي الكالداف معو أكقاتا خاصة محددة ، يساىـ في تربية األطفاؿأف أيضا 
صفح تيكىي أكقات يككف فييا الطفؿ ىك محكر كمركز االىتماـ كال شيء آخر، فبل ، يكميا

في ىذه الفترات يتكاصؿ عميو ف، ك كييمؿ أطفالو نشغؿ بالتمفاز أك الكمبيكتر كالمحمكؿيالجرائد كال 
فدراسة  الكالداف مع الطفؿ في عبلقة شخصية عمى مستكل التكاصؿ البصرم كالفكرم كالعاطفي

المرأة أظيرت ارتباطا سمبيا بيف خركج )الطماوي، خروج المرأة وأثره عمى العالقة الزوجية( 
لمعمؿ كالرعاية الصحية كالنفسية لؤلطفاؿ حيث أجمعت المبحكثات في ىذه الدراسة عمى ضركرة 
تفرغ األـ لرعاية األطفاؿ في مرحمة مبكرة حتى ثبلث سنكات ألنيـ عرضت لئلصابة كاألمراض 

الرعاية عند تركيـ بدكر الحضانة، كأظيرت نفس الدراسة العبلقة السمبية بيف خركج المرأة لمعمؿ ك 
 االجتماعية لؤلطفاؿ.
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(22جدول رقم )  
 لألطفال المدرسية متابعةيوضح من يقوم بال

 النسب المئكية التكرارات .متابعة األعماؿ المدرسية لؤلطفاؿ

 

 10.1% 30 الزكج
 41.4% 123 الزكجة
 47.8% 142 معا
 0.7% 2 آخر

 %100.0 297 المجمكع
مف المبحكثات يتابعف مع أزكاجيف األعماؿ  %47.8أف نسبة مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يظير 

يريف أف الزكجة ىي مف تقكـ بيذه األعماؿ بحكـ  %41.4المدرسية لؤلطفاؿ في حيف أف نسبة 
)الطماوي، خروج المرأة وأثره عمى مستكاىا التعميمي المرتفع ككذا حرصيا كىذا تراه دراسة 

ألطفاؿ، حيث أظيرت الدراسة أنا أطفاؿ المتفرغات أف يعكد بالسمب عمى االعالقة الزوجية( 
يريف أف األزكاج  %10.1، كأف نسبة أكثر ارتفاعا في التحصيؿ الدراسي مف أطفاؿ العامبلت

ىـ مف يقكـ بيذه األعماؿ، بعدما كانت ىذه الكظيفة حكرا عمى الرجؿ أصبحت مشتركة بيف 
أعماؿ أبنائيـ المدرسية كالممفت لئلنتباه ىك  الزكجيف كىك ما يعكس درجة اىتماـ الكالديف بمتابعة

مدل حرص المرأة العاممة المعاصرة المثقفة عمى المستقبؿ الدراسي ألبنائيا كىذا يمكف تفسيره 
بارتفاع مستكاىا التعميمي كىك مايؤكد كذلؾ االنتقاؿ مف النظاـ األبكم القائـ عمى الييمنة إلى 

 مى الحكار كالنقاش .النظاـ الديمقراطي التشاكرم القائـ ع
(23جدول رقم )  

 اليومية الحاجيات اقتناءيوضح من يقوم ب
 النسب المئكية  التكرارات  اقتناء الحاجيات اليكمية 

 

 59.9% 178 الزكج
 4.7% 14 الزكجة
 34.3% 102 معا
 1.0% 3 آخر

 100.0% 297 المجمكع
مف المبحكثات يريف أف الزكج ىك مف يقكـ باقتناء  %59.9يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة 

الحاجات اليكمية باعتبار أف الزكج ىك المعيؿ لؤلسرة كالمنفؽ عمييا فيك الذم يقكـ بكظيفة اقتناء 
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مف المبحكثات يتشاركف مع أزكاجيف في اقتناء  %34.3الحاجيات اليكمية، في حيف أف 
لكظيفة، ففي ىذه الحالة قياـ الزكجة أك في حالة ىف مف يقمف بيذه ا %4.7الحاجيات اليكمية، ك

التشارؾ مع زكجيا بيذا العمؿ قد تككف كنكع مف اليركب مف الركتيف المنزلي أك أنيا أكثر دراية 
يقكـ بو شخص آخر قد يككف  %1بالحاجيات األسرية لذلؾ تفضؿ اقتناءىا بنفسيا، أما ما نسبتو 

أك أحد األقارب كاألب أك األـ كأحيانا حتى الخادمة فقد أحد األبناء في حالة كجكد أبناء كبار 
أف عمؿ المرأة خارج المنزؿ )حسين حطيم، السمطة األبوية في األسرة العراقية( رأت دراسة 

كمساىمتيا في الحياة العامة ك قياميا بجمب بعض المستمزمات الضركرية قمؿ مف سمطة األب 
 اتخاذ القرار الخاص بأسرتيا.  كأصبحت الزكجة ىي األخرل تشارؾ الزكج في

 (24جدول رقم )
 حسب رأي المبحوثات الجزائرية األسرة في السمطة يوضح صاحب

 النسب المئكية التكرارات األسرة الجزائرية صاحب السمطة في
 79.5% 236 الرجؿ 
 20.5% 61 المرأة 
 %100.0 297 المجمكع 

مف المبحكثات يريف أف صاحب السمطة في األسرة  %79.5مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف نسبة 
يريف أف المرأة ىي صاحبة السمطة، فالمرأة العربية عامة  %20.5الجزائرية، كما نسبتو 

كالجزائرية خاصة ترل بأف الرجؿ يبقى دائما صاحب السمطة في األسرة كرمزا ليا كىذا بإيعاز 
بمقاسم، المرأة ومظاىر تغير النظام األبوي في األسرة الحاج )مف المرأة بحد ذاتيا ما تراه دراسة 

كىذا نابع مف المكركث الثقافي ككذا التنشئة االجتماعية التي تربت عمييا البنت بأف  ،(الجزائرية
تككف في المرتبة الثانية بعد الذكر، كحتى ماجاء في ديننا القكيـ مف قكامة الرجؿ عمى المرأة 

عميوات، بن حسان زينة، عوامل تشكل بناء السمطة في األسرة )سميحة كىذا ما كافؽ دراسة 
حيث أكدت الدراسة أف األزكاج يتبنكف مكقفيـ مف السمطة كيطبقكنيا انطبلقا مما المعاصرة( 

كنفس الدراسة أظيرت أف عمؿ المرأة ساىـ في ، نشأكا عميو مف قيـ متعارؼ عمييا في مجتمعيـ
تتبع لمنتائج يرل أف مصدر السمطة ظاىريا بيد الرجؿ ظيكر النزاع حكؿ تممؾ السمطة، كالم

كباطنيا فيك لممرأة كأف ىذه السمطة نابعة مف التشاكر كالحكار كاتفاؽ بيف الطرفيف، كىك ما يبرزه 
عف الكظائؼ الظاىرة كالكظائؼ الكامنة التي تعني  تالكوت بارسونز وروبرت ميرتون"

فة مف قبؿ المشاركيف في النسؽ كالكظيفة الظاىرة المصاحبات التي التككف مقصكدة، كغير معرك 
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، (352)التي تشير إلى النتائج أك المصاحبات المقصكدة كالمعركفة مف قبؿ المشاركيف في النسؽ"
فالحقيقة أف الرجؿ يعتبر ظاىريا صاحب أك مصدر السمطة داخؿ األسرة كأف ىذه الكظيفة تقـك 

 بيا المرأة بطريقة غير مباشرة .   
(25م )جدول رق  

 يوضح األسباب التي جعمت من الزوج مركز السمطة األسرية حسب رأي المبحوثات
النسب  التكرارات  مركز السمطة في األسرة الجزائرية حسب رأي المبحوثات

 المئكية

الرجؿ مركز السمطة في األسرة 
 . الجزائرية

 5.1% 15 العميا لممراكز الرجؿ شغؿ
 26.3% 78 لمرجؿ.  المرأة تبعية تصكر التي التقميدية التربية
 7.7% 23 . التصرؼ حرية في ةأالمر  تمتع عدـ

 5.1% 15 .األبناء كتربية باإلنجاب ةأالمر  اشتغاؿ
 1.3% 4 . األسرية القرارات اتخاذ في المشاركة عدـ

 4.4% 13 .الرجؿ عمى المادم اإلعتماد
 27.9% 83 .)الرجؿ قكامة( الدينية األسباب

 1.7% 5 .خرآ
 %79.5 236 . المجمكع

 %20.5 61 . في األسرة الجزائرية السمطة الرجؿ ليس مركز
 %100.0 297 . المجمكع

مف المبحكثات تريف أف الرجؿ ىك مركز السمطة  %79.5مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يظير أف نسبة 
 %26.3ىي أسباب دينية تعكد لقكامة الرجؿ،  %27.9داخؿ األسرة الجزائرية لؤلسباب التالية : 

تعكد لمتربية التقميدية التي صكرت المرأة أنيا تابعة لمرجؿ ) المكركث الثقافي مف عادات كتقاليد 
مف األسباب تعكد لعدـ تمتع المرأة  %7.7كأعراؼ تضع األنثى في المرتبة الثانية بعد الذكر (، 

لمراكز اجتماعية كمينية  عالية أك إلشتغاؿ المرأة  ألسباب شغؿ الرجؿ %5.1بحرية التصرؼ، 
ألسباب االعتماد المادم لممرأة عمى  %4.4باالنجاب ك تربية األطفاؿ كىك أمر طبيعي، ك 

ألسباب أخرل ذكرتيا المبحكثات  %1.7الرجؿ خاصة ذكات الدخؿ الضعيؼ ما ذكرناه آنفا ، ك 
ا إلى عقدة نفسية، أك استعدادىا كتقبميا لسمطة منيا عدـ ثقة المرأة في نفسيا كمنيف مف أرجعتي
مف المبحكثات ال يريف أف الرجؿ ىك  %20.5الرجؿ كبكجكده سندا ليا ....، في حيف أف نسبة 

                                                           
)352)

- Robert Merton , Social theory And Social Structure ,The free press new York , USA , 1957 , pp 

90-91. 
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أىؿ ألف يككف مركزا لمسمطة كقد يككف لذلؾ عدة أسباب نذكر منيا ) الدخؿ المادم لممرأة 
العالية، عدد األكالد كبار السف، عدـ عمؿ  العاممة، عمؿ المرأة في حد ذاتو، الرتبة المينية

 54الرجؿ، ضعؼ شخصية الزكج، أك ألسباب قانكنية كظيكر قانكف األسرة الجديد في مادتو 
كالذم يشجع خمع الزكجة لزكجيا دكف مكافقتو مما زاد مف سمطة الزكجة كقمؿ مف سمطة الزكج(، 

التي ترل أف  األب داخل األسرة الجزائرية(بركة فاطمة، مظاىر سمطة )ىذه النتائج تكافؽ دراسة 
ظاىرة سمطة األب في األسرة ما تزاؿ تأخذ الصدارة في المجتمع الجزائرم غالبا ما تككف سمطة 
مدعكمة مف طرؼ المرأة، حيث تعتبر الرجؿ ىك األقدر كاألجدر عمى المسؤكلية، كترجع المرأة 

 عتبره مف المقكمات األساسية لؤلسرة .ذلؾ إلى العادات كالتقاليد كخاصة الدينية الذم ت
 :االستنتاجات المتعمقة بالفرضية األولى -2
الزكج كرغـ تساىمو مع زكجتو كتغاضيو عف بعض سمككاتيا كاستعماؿ الماكياج، كزيارة  -

األقارب كتحديد أكقات الدخكؿ كالخركج، كأحيانا أخرل ال يتدخؿ اطبلقا، إال أنو ما يزاؿ يحتفظ 
 ابية عمى زكجتو.بسمطتو الرق

 أصبحت ظاىرة تنظيـ النسؿ كاالنجاب قضية أساسية في حياة األسرة يتشاكر فييا الزكجاف. -

سمطة اتخاذ قرارات المتعمقة بالمنزؿ مف تأثيث ككراء كشراء كغيرىا أصبحت مف صبلحية  -
 الزكجيف في األسرة.

تتعمؽ بقضاياىا المباشرة  اتساع مجاالت مساىمة الزكجة في صنع مثؿ ىذه القرارات التي -
 المتعمقة بتحضير الكالئـ كالعزائـ كزيارة األقارب كالمعارؼ.كالقرارات  كبمحيطيا المنزلي

ف كانت مشاكؿ  - كعي الزكج بضركرة الحكار كالمناقشة مع الزكجة في جميع القضايا حتى كا 
 .كاجيتو في عممو لمتخفيؼ عميو مف ضغط العمؿ أك مساعدتو عمى حميا

بعدما كانت غالبية الخبلفات الزكجية تنتيي بسككت الزكجة كتطبيقيا ألكامر زكجيا أصبح  -
 .أسمكب الحكار كالمراضاة

 كنكع مف العقاب يسمطو الزكج عمى زكجتو.  التكجو إلى أسمكب التأنيب كالكعظ -
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ث نسبة كبيرة مف الزكجات العامبلت يتمقيف مساعدة مف طرؼ الزكج عكس ماكاف سابقا حي -
، كأصبح كاف ينظر لعمؿ الزكج خارج المنزؿ فقط كأف العمؿ المنزلي مف اختصاص الزكجة

 .الزكج يشارؾ زكجتو بمفيكـ المشاركة ال بمفيـك المساعدة حيث أصبح يراه كاجبا

أصبحت مشتركة المتابعة المدرسية لؤلطفاؿ مسؤكلية متابعة األطفاؿ كمراقبتيـ نشاطاتيـ ككذا  -
 بيف الزكجيف.

باعتبار أف الزكج ىك المعيؿ لؤلسرة كالمنفؽ عمييا فيك الذم يقكـ بكظيفة اقتناء الحاجات  -
 اليكمية.

كذلؾ  الرجؿ يبقى دائما صاحب السمطة في األسرة كرمزا ليا كىذا بإيعاز مف المرأة بحد ذاتيا -
 ة لمرجؿ.ألسباب دينية )قكامة الرجؿ( أك التربية التقميدية التي صكرت لممرأة أنيا تابع

تأثير المستكل التعميمي لممرأة العاممة في بناء السمطة داخؿ األسرة  الفرضية الثانية: :ثالثا
 الجزائرية.

المستكل التعميمي لممرأة المتزكجة العاممة يزيد : تحميل البيانات المتعمقة بالفرضية الثانية -1
 الجزائرية.مف قدرتيا عمى المبادرة في اتخاذ القرارات داخؿ األسرة 

 (26جدول رقم )
 األسرة قضايا مختمف في ومشاورتو الزوج مناقشة

 النسب المئكية التكرارات مناقشة الزكج ك مشاكرتو في مختمؼ قضايا األسرة
 50.2% 149 دائما 
 47.1% 140 أحيانا 
 %2.7 8 بدان أ 
 100.0% 297 المجمكع 

مف المبحكثات دائما يناقشف أزكاجيف كيشاكرنيـ في  %50.2مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف نسبة 
مف  %2.7يقمف بيذا العمؿ أحيانا، في حيف أف  %47.1مختمؼ قضايا األسرة، كأف 

المبحكثات ال يناقشف أزكاجيف كال يشاكرنيـ في مختمؼ قضايا األسرة أبدا، كىي نسبة قميمة 
ايا األسرة كىذا يدؿ عمى ارتفاع مقارنة مع مف يقمف بمناقشة الزكج كمشاكرتو في مختمؼ قض

المستكل التعميمي كالثقافي لؤلزكاج كخاصة المرأة كأصبحت تشارؾ كتناقش الزكج في مختمؼ 
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القضايا األسرية، فالمستكل التعميمي يؤثر في امكانات المرأة العاممة عمى تحميؿ المكاقؼ 
أك في مكاف العمؿ ما كافؽ كالمشكبلت التي قد تكاجييا في حياتيا اليكمية سكاء في األسرة 

 كىك ما يكافؽ كذلؾ دراسة( 353))حيدر خضر سممان، دوافع العمل لدى المرأة العاممة(،دراسة 
التي أبانت عمى أف  )الحاج بمقاسم، المرأة و مظاىر تغير النظام األبوي في األسرة الجزائرية(

المستكل التعميمي كخركج المرأة إلى العمؿ أثر إيجابيا عمى حريتيا في طبيعة العبلقات مع 
زكجيا، كخاصة فيما يتعمؽ بإتخاذ مختمؼ القرارات األسرية، فالمؤىؿ التعميمي رفع مف مكانة 

محؿ تشاكر بيف  المرأة داخؿ المجتمع كداخؿ األسرة كدعـ فرض سمطتيا ما جعؿ قضايا األسرة
 الزكجيف .

 (27جدول رقم )
 المينية مشاكمو في ياتستشار ا  و زوجتو  يأبر  الزوج ىتمامإ

ستشارتيا في مشاكمو المينية ا  ىتماـ الزكج برأم المرأة ك إ  النسب المئكية التكرارات 

 

 24.2% 72 دائما
حياناأ  172 %57.9 
بداأ  53 %17.8 

 100.0% 297 المجمكع
مف المبحكثات أحيانا ييتـ أزكاجيف برأييف ك  %57.9الجدكؿ يظير أف نسبة مف خبلؿ 

دائما يتـ استشارتيف كاالىتماـ برأييف، في حيف أف  %24.2يستشرنيف في مشاكميـ المينية، ك 
ال يريف أف الزكج ييتـ برأم الزكجة كال يستشيرىا أبد في مشاكمو المينية، تدؿ ىذه  17.8%

النتائج أف ارتفاع المستكل التعميمي لممرأة يعني امتبلكيا رصيدا مف المعرفة مما يساعدىا عمى 
تحميؿ جكانب المشكمة بشكؿ مكضكعي كمنطقي مما قد يستدعي زكجيا لبلىتماـ برأييا 

مشاكمو المينية فتمؾ النزعة التسمطية في إبداء الرأم كعدـ مشاكرة المرأة  كاستشارتيا في
كمشاركتيا قد بدأت تزكؿ كأصبح الرجؿ ييتـ برأم زكجتو في كؿ القضايا حتى الخاصة بمشاكمو 

)الحاج بمقاسم، المرأة ومظاىر تغير النظام األبوي في األسرة المينية فمقد أظيرت دراسة 
تكل التعميمي ساىـ في عممية التغيير التي مر بيا المجتمع الجزائرم كالتي تـ أف المس الجزائرية(

عمى إثرىا التخمي عف بعض القيـ األبكية، كتنازؿ الرجؿ عف بعض مف كبريائو كسمطتو ليستشير 
زكجتو حتى في مشاكمو المينية، كما أف الزكجة ذات المستكل التعميمي تزداد ثقتيا بنفسيا كما 

                                                           
مجمة جامعة تكريت لمعمكـ ) دراسة ميدانية في جامعة المكصؿ ( ،  دوافع العمل لدى المرأة العاممة، حيدر خضر سمماف - (353)

 . 2007، العراؽ ، 4، العدد  14، المجمد  االنسانية
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لعممي يدعـ سمكؾ فرض سمطتيا عمى اآلخريف ألف فرض السمطة ليا انعكاس عمى أف المؤىؿ ا
 .   المكانة، فمف خبلؿ مؤىبلتيف العممية سمحت ليف بالتمتع بدرجة مف السمطة

 (28جدول رقم )

 النسل وتنظيم االنجاب في القرارات  يتخذ منو  لمزوجة التعميمي المستوى يوضح العالقة بين
نجاب كتنظيـ النسؿفي اإل مف يتخذ القرارات  

 
 المستكل التعميمي لمزكجة العاممة 

 نجاباإل في القرارات  يتخذ مف
 النسؿ كتنظيـ

 المجمكع

 بالتشاكر الزكجة الزكج

 المستكل
 التعميمي

 ابتدائي
 4 3 1 0 التكرار

 %100.0 %75.0 %25.0 %0.0 النسبة المئكية

 متكسط
 22 20 1 1 التكرار
 %100.0 %90.9 %4.5 %4.5 المئكيةالنسبة 

 ثانكم
 93 69 9 15 التكرار

 %100.0 %74.2 %9.7 %16.1 النسبة المئكية

 جامعي
 178 143 17 18 التكرار

 %100.0 %80.3 %9.6 %10.1 النسبة المئكية

 المجمكع  
 297 235 28 34 التكرار

 %100.0 %79.1 %9.4 %11.4  النسبة المئكية
 ( لذلؾ تظير نسبيف مرتفعة.4): عدد المبحكثات ذكات المستكل التعميـ االبتدائي قميؿ مبلحظة

مف العامبلت بمستكياتيف المختمفة يريف أف مبدأ   %79.1يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف  نسبة 
التشاكر مف أجؿ اتخاذ قرارات اإلنجاب كتنظيـ النسؿ ىك السارم بيف الزكجيف كجاءت نسبو 

تعميـ ابتدائي ك  %75تعميـ جامعي،  %80.3لمستكل التعميـ المتكسط،  %90.9كالتالي 
مف العامبلت المتزكجات  % 11.4تعميـ ثانكم ككميا نسب متقاربة في حيف أف نسبة  74.2%

لذكات  % 16.1يريف أف الزكج ىكمف يتخذ قرارات اإلنجاب ك تنظيـ النسؿ مقسمة كالتالي 
لذكات التعميـ المتكسط، أما  % 4.5لذكات التعميـ الجامعي ك  % 10.1التعميـ الثانكم، 

مقسمة  % 9.4العامبلت المكاتي يريف أف الزكجة ىي مف تتخذ قرارات االنجاب كتنظيـ النسؿ 
تعميـ جامعي ك  % 9.6مستكل تعميـ متكسط،  % 9.7ذكات مستكل ابتدائي،  % 25كما يمي 

دؿ عمى اف النساء العامبلت يممف الى تنظيـ النسؿ تعميـ متكسط ككؿ ىذه النتائج  ت  % 4.5
ميما كاف مستكاىف التعميمي كعدـ كجكد تفاكت كبير في مثؿ ىذه القرارات التي قد يحكميا 
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كىك ما  4ك  1المستكل المعيشي كاالقتصادم ك يظير كذلؾ مف عدد االكالد كالذم يتراح مابيف 
التعميمي لمزكجة منحيا القكة في مجاالت محددة أظيره الجدكؿ السابؽ لعدد األكالد فالمستكل 

التشاكرم م مثؿ  العبلقات بينيما بدأت تأخذ المنحى الديمكقراطيكتحديد حجـ األسرة كما أف 
)سميحة عميوات، بن حسان ينة، ىذه لقضايا كىك ما أشارت إليو الكثير مف الدراسات كدراسة

جياد ذياب ) كىك ينسجـ كذلؾ مع دراسةعوامل تشكيل بناء السمطة في األسرة المعاصرة(. 
، كالتي أشارت أف ىناؾ الناقوال، اآلثار األسرية الناجمة عن خروج المرأة السورية لمعمل(
 عبلقة بيف مستكل تعميـ المرأة العاممة كاتجاىيا نحك تحديد عدد األبناء.

(29جدول رقم )  
 من بالمنزل  ةالمتعمق القرارات باتخاذ يقوم ومن بحوثاتلمم  التعميمي المستوى يوضح العالقة بين

 ...شراءو  كراءو  تأثيث
اتخاذ القرارات المتعمقة بالمنزؿ مف تأثيث كراء 
 كشراء..

 المستكل التعميمي لمعاممة المتزكجة

 بالمنزؿ  المتعمقة القرارات باتخاذ يقـك مف
 ...شراء ،كراء ،تأثيث مف

 المجمكع

 بالتشاكر الزكجة الزكج

 المستكل
 التعميمي

 ابتدائي
 4 3 0 1 التكرار

 %100.0 %75.0 %0.0 %25.0 النسبة المئكية

 متكسط
 22 18 1 3 التكرار

 %100.0 %81.8 %4.5 %13.6 النسبة المئكية

 ثانكم
 93 62 15 16 التكرار

 %100.0 %66.7 %16.1 %17.2 النسبة المئكية

 جامعي
 178 132 23 23 التكرار
المئكيةالنسبة   12.9% 12.9% 74.2% 100.0% 

 المجمكع  
 297 215 39 43 التكرار

 %100.0 %72.4 %13.1 %14.5 النسبة المئكية
 ( لذلؾ تظير نسبيف مرتفعة.4: عدد المبحكثات ذكات المستكل التعميـ االبتدائي قميؿ )مبلحظة

أف نسبا عالية مف العامبلت ك مف جميع المستكيات التعميمية يتشاكرف  يظير مف خبلؿ الجدكؿ
 % 72.4قدرت ب   مع أزكاجيف في اتخاذ قرارات تتعمؽ بالمنزؿ مف تأثيث، ككراء كشراء

 %74.2تعميـ ابتدائي  ك  %75مف المستكل التعميمي المتكسط ك  % 81.8مكزعة كما يمي 
عميمي الثانك، أما العامبلت المتزكجات المكاتي يريف مف المستكل الت % 66.7تعميـ جامعي ك 
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 % 14.5أف الزكج ىك مف يتخذ قرارات تتعمؽ بالمنزؿ مف تأثيث كراء كشراء جاءت نسبتيـ 
ذكات  %17.2، كنسبة % 25مكزعة كاآلتي، العامبلت ذكات مستكل تعميـ ابتدائي بنسبة 

لذكات المستكل الجامعي،  %12.9سط ذكات مستكل تعميـ متك  %13.6مستكل التعميـ الثانكم ك
أما المبحكثات المكاتي يريف أف الزكجة ىي مف تتخذ قرارات تتعمؽ بالمنزؿ مف تأثيث ككراء 

لذكات المستكل التعميمي الثانكم ثـ تمييا  %16.1مكزعة كالتالي نسبة  %13.1جاءت نسبتيا 
فالنسب كميا متقارب  % 4.5كمستكل التعميـ المتكسط بنسبة  %12.9المستكل الجامعي بنسبة 

باستثناء فئة التعميـ االبتدائي كالمكاتي عددىف قميؿ، مف خبلؿ كؿ ىذه النتائج يظير أف حتى 
اتخاذ قرارات التي تتعمؽ بالمنزؿ مف تأثيث ككراء كشراء كالتي كانت حكرا عمى الرجاؿ ىي 

اد ذياب الناقوال، اآلثار )جياألخرل أخذت المنحى التشاكرم الديمقراطي كىك ما يكافؽ دراسة 
كالتي أظيرت كجكد عبلقة ايجابية بيف األسرية الناجمة عن خروج المرأة السورية لمعمل( 

كما أشارت كذلؾ ، المستكل التعميمي كمشاركتيف في اتخاذ القرارات األسرية فيما يتعمؽ بالمنزؿ
إلى أف اتخاذ قرارات ) ىيفاء فوزي الكبرة، المرأة و التحوالت االقتصادية و االجتماعية (  دراسة

التي تخص العائمة كالشراء كاالنفاؽ أصبحت ىذه المياـ مشتركة بيف الزكجيف كال ينفرد بيا 
 الزكج، فالزكجة التي تممؾ مؤىبلت عممية أصبحت ال تخشى مثؿ ىذه القرارات التي تتعمؽ بالبيع
كالشراء كالكراء كأصبحت عمى دراية كاطبلع بسبب مستكاىا العممي عمى القكانيف التي تضمف 

منو كالتي تنص عمى استقبللية الذمة المالية لكؿ مف الزكجيف،  37المادة حقكقيا كقانكف األسرة 
ع فيما يتعمؽ بالمرأة العاممة، كيحؽ ليا أف تمارس عند الحاجة أعماال خارج البيت تتناسب م

طبيعتيا كاختصاصيا بمقتضى األعراؼ المقبكلة شرعا، ك بشرط االلتزاـ باالحكاـ الدينية كاألداب 
 الشرعية كمراعاة مسؤكلية األسرة.
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(30الجدول رقم )  
 نشاطيم ومراقبة األطفال بمتابعة يقوم ومن لمزوجة التعميمي يوضح العالقة بين المستوى

نشاطيـكمراقبة متابعة األطفاؿ   
 المستكل التعميمي لمزكجة العاممة

 المجمكع نشاطيـ كمراقبة األطفاؿ متابعة
 اخر معا الزكجة الزكج

 المستكل
 التعميمي

 ابتدائي
 4 0 2 2 0 التكرار

 %100.0 %0.0 %50.0 %50.0 %0.0 النسبة المئكية

 متكسط
 22 1 11 10 0 التكرار

 %100.0 %4.5 %50.0 %45.5 %0.0 النسبة المئكية

 ثانكم
 93 2 51 35 5 التكرار

 %100.0 %2.2 %54.8 %37.6 %5.4 النسبة المئكية

 جامعي
 178 2 106 63 7 التكرار

 %100.0 %1.1 %59.6 %35.4 %3.9 النسبة المئكية

 المجمكع  
 297 5 170 110 12 التكرار

 %100.0 %1.7 %57.2 %37.0 %4.0 النسبة المئكية
 ( لذلؾ تظير نسبيف مرتفعة.4): عدد المبحكثات ذكات المستكل التعميـ االبتدائي قميؿ مبلحظة

يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف متابعة األطفاؿ كمراقبة نشاطيـ يتشارؾ فيو الزكجاف معا بنسبة 
مف المستكل  %54.8عند النساء ذكات المستكل الجامعي،  %59.6مكزعة كالتالي  57.2%

تكل التعميـ المتكسط كمثميا مف مستكل التعميـ االبتدائي، في حيف أف مف مس %50الثانكم، 
مف ذكات  %50مكزعة كما يمي  %37متابعة الزكجة ألطفاليا كمراقبة نشاطيـ كانت بنسبة 

 %37.6لممستكل التعميمي المتكسط  كنسبة  %45.5مستكل التعميـ االبتدائي تمييا نسبة 
تكل الجامعي، في كؿ الحاالت فنسبة العامبلت لذكات المس %35.4لممستكل الثانكم ك

 %4المتزكجات المكاتي يتابعف أكالدىف كيراقبف نشاطيـ أكبر مف نسبة األزكاج كالتي كانت 
لذكات المستكل الجامعي، كقد يككف  %3.9لذكات المستكل الثانكم ك  %5.4مكزعة كما يمي 

مف التعميـ  %4.5كزعة كالتالي كىي نسبة ضئيمة م %1.7شخص آخر يقكـ بيذا العمؿ بنسبة 
لمستكل التعميـ الجامعي في حيف  %1.1لمستكل التعميـ الثانكم، كنسبة  2.2المتكسط، نسبة 

أف ذكات التعميـ االبتدائي ال يكجد مف يساعدىف، ربما قد يككف ذلؾ لكجكد الكقت الكافي كنقص 
األعمى، ىذا ما يدؿ عمى تكرر التزامات العمؿ مقارنة مع المستكيات األخرل كالرتب المينية 

)زبيدة ابن المبدأ الديمقراطي التشاكرم في متابعة األطفاؿ كمراقبة نشاطيـ كىك ما أظيرتو دراسة 
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إلى أف  كالتي أشارت (354)(1987عويشة، أثر عمل الزوجة األم في بناء األسرة الجزائرية، 
الديمقراطية أصبحت تسكد الحياة األسرية، كاصبحت الزكجة تشارؾ في القرارات األسرية، كتنشئة 

 األبناء عممية مشتركة بيف األبكيف، كفي غالب األحياف تككف حكرا عمى الزكجة العاممة.  
(31جدول رقم )  

 لمألطفال المدرسية األعمال متابعةب لمزوجة وعالقتو  التعميمي يوضح المستوى
 متابعة األعماؿ المدرسية لؤلطفاؿ

 المستكل التعميمي لمزكجة
 المجمكع لؤلطفاؿ المدرسية األعماؿ متابعة

 آخر معا الزكجة الزكج

 المستكل
 التعميمي

 ابتدائي
 4 0 3 1 0 التكرار

 %100.0 %0.0 %75.0 %25.0 %0.0 النسبة المئكية

 متكسط
 22 1 12 8 1 التكرار

 %100.0 %4.5 %54.5 %36.4 %4.5 النسبة المئكية

 ثانكم
 93 0 40 35 18 التكرار

 %100.0 %0.0 %43.0 %37.6 %19.4 النسبة المئكية

 جامعي
 178 1 87 79 11 التكرار

 %100.0 %0.6 %48.9 %44.4 %6.2 النسبة المئكية

 المجمكع 
 297 2 142 123 30 التكرار

 %100.0 %0.7 %47.8 %41.4 %10.1 النسبة المئكية
 ( لذلؾ تظير نسبيف مرتفعة.4): عدد المبحكثات ذكات المستكل التعميـ االبتدائي قميؿ مبلحظة

يكضح الجدكؿ عبلقة المستكل التعميمي لمزكجة بمتابعة األعماؿ المدرسية ألبنائيا حيث تتشارؾ 
لمزكجات ذكات المستكل  %75مكزعة كالتالي  %47.8الزكج مع زكجيا في ىذه المتابعة بنسبة 

لذكات المستكل الجامعي، ثـ  %48.9لممستكل التعميمي المتكسط،  %54.5التعميمي االبتدائي، 
لممستكل الثانكم، في حيف فاقت الزكجة الزكج في اتخاذ قرارات متابعة ألعماؿ األطفاؿ  43%

لذكات  %37.6لمجامعيات،  %44.4مكزعة كما يمي:  %41.4المدرسية حسب رأييف بنسبة 
لمستكل التعميـ االبتدائي ىذا التدرج  %25لمستكل التعميـ المتكسط ك %36.4المستكل الثانكم، 

يكحي بأف الزكجات ذكات المستكل التعميمي األعمى ىف أكثر اىتماما بمتابعة أعماؿ األطفاؿ 

                                                           
، رسالة ماجستر ، غير منشكرة ، جامعة الجزائر ، معيد  أثر عمل الزوجة األم في بناء األسرة الجزائريةزبيدة ابف عكيشة ،  -  (354)

 . 383-377، ص  1987عمـ االجتماع ، 
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ا فيما يخص مف يساعد الزكجة المدرسية نظرا لقدرتيف عمى ذلؾ الرتفاع مستكاىف التعميمي، أم
لذكات  %4.5منيا  %0.7في متابعة األعماؿ المدرسية لؤلطفاؿ فنسبتيا ضئيمة جدا مقدرة ب 

لذكات مستكل تعميمي جامعي كربما يعكد ذلؾ لعدـ قدرة بعض  %0.6مستكل تعميمي متكسط ك
في الغالب ىك عمؿ العامبلت المتزكجات عمى الكفاء بيذا االلتزاـ فتكمؼ مف ينكب عنيا كلكف 

يشترؾ فيو الزكجاف معا كأحيانا أخرل يككف حكرا عمى الزكجات البلتي أصبحف أكثر حرصا 
عمى أبنائيف كدراستيـ ككذا انسحاب األباء مف ىذا الدكر بسبب زيادة المستكل التعميمي لمزكجة 

ل التعميمي لمزكجة العاممة كالتي تككف أقرب مف األطفاؿ في المنزؿ كقت المراجعة كعميو فالمستك 
العارفي سامية، األم العاممة )ينعكس عمى مدم تكفيقيا في بيتيا كعمميا ما ينسجـ مع دراسة 

كيبقى أف الزكجات ذكات المستكل التعميمي الجامعي  (355)بين األدوار األسرية واألدوار المينية(
تكفير الظركؼ المبلئمة لؤلكالد كالثانكم أكثر متابعة ألبنائيف دراسيا كيبقى دكر الزكجة العاممة 

كاألماكف الخاصة لذلؾ كالجك المناسب كجميع االمكانات كىذا يعكد إلستقبلليتيا المادية  لممراجعة
ككذا مستكاىا التعميمي كمف خبلؿ سؤاؿ طرح لممدرسيف قصد مف معرفة مف يتابع األطفاؿ 

إال في حاالت قميمة جدا، كحتى في بالمدرسة فقد كاف جكابيـ بأنيا األـ كال يكادكف يركف األب 
حضكر حفؿ تكزيع الجكائز كالمنافسات العممية تحضر الزكجات فقط ككأف ىذه القرارات المتعمقة 

 بمتابعة األطفاؿ بالمدرسة أصبحت مرتبطة باألـ .

 

 

 

 

 

 

                                                           
، دراسة ميدانية لؤلميات العامبلت في المؤسسات العمكمية  األدوار المينيةم العاممة بين األدوار األسرية و األالعارفي سامية ،  -( (355

 . 76، ص  2012عية ، جامعة العقيد أكمي محند أكلحاج ، البكيرة ، الجزائر ، ، قسـ العمـك االجتما 2بالبكيرة ، مذكرة ماستر
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 (32جدول رقم )

 لمألطفال الصحي الجانب متابعةو لمزوجة   التعميمي المستوى يوضح عالقة
 متابعة الجانب الصحي لؤلطفاؿ

 المستكل التعميمي لمزكجة العاممة
 المجمكع لؤلطفاؿ الصحي الجانب متابعة

 اخر معا الزكجة الزكج

 المستكل
 التعميمي

 ابتدائي
 4 0 3 1 0 التكرار

 %100.0 %0.0 %75.0 %25.0 %0.0 النسبة المئكية

 متكسط
 22 1 14 6 1 التكرار

 %100.0 %4.5 %63.6 %27.3 %4.5 النسبة المئكية

 ثانكم
 93 1 64 26 2 التكرار

 %100.0 %1.1 %68.8 %28.0 %2.2 النسبة المئكية

 جامعي
 178 0 110 55 13 التكرار

 %100.0 %0.0 %61.8 %30.9 %7.3 النسبة المئكية

 المجمكع  
 297 2 191 88 16 التكرار

 %100.0 %0.7 %64.3 %29.6 %5.4 النسبة المئكية
 ( لذلؾ تظير نسبيف مرتفعة.4): عدد المبحكثات ذكات المستكل التعميـ االبتدائي قميؿ مبلحظة

مف العامبلت المتزكجات يشاركف أزكاجيف في  %64.3مف خبلؿ الجدكؿ تظير أف نسبة 
 %68.8منيف ذكات مستكل تعميـ ابتدائي،  %75المتابعة الصحية لؤلطفاؿ مقسمة كالتالي : 

ذكات مستكل تعميـ  %61.8ذكات مستكل تعميـ متكسط ك  %63.6مستكل تعميـ ثانكم، 
جامعي ففي كؿ الحاالت يعكد المبدأ التشاكرم الديمقراطي في اتخاذ قرارات متابعة الجانب 
الصحي لؤلطفاؿ كما أننا إذا قارنا بيف الزكج كالزكجة مف حيث ىذه المتابعة فنجد أف الزكجات 

 %30.9مكزعة كما يمي :  %29.6أكثر متابعة ألطفاليف صحيا بنسبة العامبلت ىف 
 %25لذكات مستكل تعميـ متكسط، ك %27.3لمستكل التعميـ الثانكم،  %28لمجامعيات، 

في رأم المبحكثات بنسب  %5.4لذكات مستكل تعميـ ابتدائي، أما األزكاج فيشارككف بنسبة 
 %2.2مستكل التعميـ المتكسط، كنسبة  لذكات %4.5لمجامعيات،  %7.3مكزعة كما يمي 

 %0.7لذكات مستكل التعميـ الثانكم، في حيف كجكد شخص آخر يقكـ بالعممية فنسبتو ضئيمة 
، كذكات مستكل التعميـ الثانكم %4.5مكزعة بيف فئتيف اثنيف ذكات التعميـ المتكسط بنسبة 

كج في اتخاذ قرارات متابعة الزكجة العاممة باعتبارىا أما فيي أكثر اىتماما مف الز  1.1%
الجانب الصحي ألبنائيا أما مستكاىا التعميمي العالي يجعميا أكثر ثقافة صحية كاطبلعا عمى كؿ 
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جديد صحي في مجاؿ صحة األطفاؿ، كما أف كؿ طفؿ مزكد بدفتر صحي يحتاج لتصفحو 
 رصيدا عمميا حتى تستطيع متابعة صحة طفميا.  

 

(33جدول رقم )  
 وتوجيييم األطفال تأديب واتخاذ قرارات لمزوجة التعميمي المستوى بين يوضح العالقة

كتكجيييـتأديب األطفاؿ   
مبحكثاتالمستكل التعميمي لم  

 المجمكع كتكجيييـ األطفاؿ تأديب
 اخر معا الزكجة الزكج

 المستكل
 التعميمي

 ابتدائي
 4 0 2 1 1 التكرار

 %100.0 %0.0 %50.0 %25.0 %25.0 النسبة المئكية

 متكسط
 22 1 16 3 2 التكرار

 %100.0 %4.5 %72.7 %13.6 %9.1 النسبة المئكية

 ثانكم
 93 1 67 17 8 التكرار

 %100.0 %1.1 %72.0 %18.3 %8.6 النسبة المئكية

 جامعي
 178 1 134 32 11 التكرار

 %100.0 %0.6 %75.3 %18.0 %6.2 النسبة المئكية

 المجمكع 
 297 3 219 53 22 التكرار

 %100.0 %1.0 %73.7 %17.8 %7.4 النسبة المئكية
 ( لذلؾ تظير نسبيف مرتفعة.4): عدد المبحكثات ذكات المستكل التعميـ االبتدائي قميؿ مبلحظة

مف العامبلت المتزكجات يشاركف أزكاجيف في اتخاذ  %73.7مف خبلؿ الجدكؿ تظير أف نسبة 
منيف ذكات مستكل تعميـ جامعي،  %75.3قرارات تأديب األطفاؿ كتكجيييـ مقسمة كالتالي : 

ذكات مستكل تعميـ  %50ذكات مستكل تعميـ ثانكم ك %72مستكل تعميـ متكسط،  72.7%
في اتخاذ قرارات تأديب األطفاؿ  ابتدائي ففي كؿ الحاالت يعكد المبدأ التشاكرم الديمقراطي

مكزعة  %17.8كتكجيييـ، في حيف أف الزكجة في ذات القرارات تككف أكثر مف الزكج بنسبة 
 %18لمستكل التعميـ الثانكم،  %18.3لذكات المستكل التعميـ االبتدائي،  %25كما يمي : 

أما األزكاج فيشارككف  لذكات مستكل التعميـ المتكسط، %13.6لذكات مستكل التعميـ الجامعي، ك
لذكات مستكل التعميـ االبتدائي،  %25في رأم المبحكثات بنسب مكزعة كما يمي  %7.4بنسبة 
 %6.2لذكات مستكل التعميـ الثانكم، ك  %8.6لذكات مستكل التعميـ المتكسط، كنسبة  9.1%

مكزعة بيف  %1لممستكل الجامعي، أما كجكد شخص آخر يقكـ بالعممية فنسبتو ضئيمة قدرت ب 
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ك  %1.1، كذكات مستكل التعميـ الثانكم %4.5ثبلث فئات، ذكات التعميـ المتكسط بنسبة 
كما أف المستكل التعميمي يساعد عمى تربية األبناء كتكجيييـ، ، %0.6التعميـ الجامعي بنسبة 

أبنائيـ أف الكثير مف اآلباء دكف مستكل تعميمي يجدكف صعكبة في فيـ أفكار  كما نبلحظو اليـك
كعميو فإف لممستكل التعميمي دكر أساسي ينعكس ذلؾ عمى الحياة الزكجية  كتكجياتيـ كرغباتيـ،

العارفي سامية، األم العاممة بين األدوار األسرية )كىك ما ينسجـ مع دراسة  كعمى األطفاؿ
 .(356)(2012واألدوار المينية، 

 (34جدول رقم )
 األسرة ميزانية تسيير عمى اإلشراف واتخاذ قرارات لمزوجة التعميمي يوضح عالقة المستوى

 اإلشراؼ عمى تسيير ميزانية األسرة
  ممبحكثاتالمستكل التعميمي ل

 المجمكع األسرة ميزانية تسيير عمى اإلشراؼ
 آخر معان  الزكجة الزكج

 المستكل
 التعميمي

 ابتدائي
 4 0 2 0 2 التكرار

 %100.0 %0.0 %50.0 %0.0 %50.0 النسبة المئكية

 متكسط
 22 0 15 1 6 التكرار

 %100.0 %0.0 %68.2 %4.5 %27.3 النسبة المئكية

 ثانكم
 93 1 56 9 27 التكرار

 %100.0 %1.1 %60.2 %9.7 %29.0 النسبة المئكية

 جامعي
 178 0 105 13 60 التكرار

 %100.0 %0.0 %59.0 %7.3 %33.7 النسبة المئكية

 المجمكع 
 297 1 178 23 95 التكرار

 %100.0 %0.3 %59.9 %7.7 %32.0 النسبة المئكية
 ( لذلؾ تظير نسبيف مرتفعة.4): عدد المبحكثات ذكات المستكل التعميـ االبتدائي قميؿ مبلحظة

مف العامبلت المتزكجات يشاركف أزكاجيف في اتخاذ  %59.9مف خبلؿ الجدكؿ تظير أف نسبة 
منيف ذكات مستكل تعميـ  %68.2قرارات اإلشراؼ عمى ميزانية األسرة  مقسمة كالتالي : 

ذكات مستكل  %50ذكات مستكل تعميـ جامعي ك  %59مستكل تعميـ ثانكم،  %60.2متكسط، 
راطي في اتخاذ قرارات اإلشراؼ عمى تعميـ متكسط ففي كؿ الحاالت يعكد المبدأ التشاكرم الديمق

بركة فاطمة، مظاىر سمطة األب داخل األسرة الجزائرية، ميزانية األسرة، كىك ما أظيرتو دراسة)
                                                           

 . 88العارفي سامية ، ص  -(356)
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، كمما كاف لمزكجة مستكل تعميمي مرتفع كانت العبلقة الزكجية أكثر تفيما كبالتالي (2000
تنا بيف الزكج كالزكجة مف حيث ىذه كانت سمطة الزكج نحك الزكجة أكثر تسامحا،  كما أف مقارن

المتابعة حسب رأم الزكجات فنجد أف أزكاج العامبلت ىـ أكثر اشرافا عمى ميزانية األسرة كىي 
 %50مكزعة كما يمي :  %32الحالة الكحيدة التي فاقت نسبة األزكاج عف الزكجات بنسبة 

لذكات مستكل تعميـ  %29لمستكل التعميـ الجامعي،  %33.7لذكات مستكل تعميـ ابتدائي، 
لذكات مستكل تعميـ متكسط كىك ما أبانتو نفس الدراسة السابقة عمى أف الزكج  %27.3ثانكم، ك 

يبقى يتمتع بالمسؤكليات االقتصادية لؤلسرة ) ميزانية األسرة ( رغـ خركج المرأة لمعمؿ ك ارتفاع 
مبحكثات بنسب مكزعة كما في رأم ال %7.7مستكاىا التعميمي، أما الزكجات فيشاركف بنسبة 

 %4.5لذكات مستكل التعميـ الجامعي، كنسبة  %7.3لذكات مستكل تعميـ ثانكم،  %9.7يمي 
لذكات مستكل التعميـ المتكسط، في حيف كجكد شخص آخر يقكـ بالعممية فنسبتو ضئيمة جدا 

المؤىؿ  ، فكمما زاد%1.1حيث أف العامبلت ذكات مستكل تعميـ الثانكم جاءت  %0.3مقدرة ب 
العممي زادت الترقية في الدرجة الكظيفية ك بالتالي يزيد معيا الدخؿ الشيرم لمزكجة العاممة مما 
يعطييا قدرة عمى اتخاذ القرارات المتعمقة باالشراؼ عمى تسيير ميزانية األسرة كما أف المستكل 

ة اتخاذ قرارات التعميمي كمما زاد يعطي لمزكجة العاممة قيمة رمزية تمنحيا زيادة في سمط
 االشراؼ عمى ميزانية األسرة. 

 :اإلستنتاجات المتعمقة بالفرضية الثانية -2
أصبحت الزكجة تشارؾ كتناقش الزكج في مختمؼ القضايا األسرية، فالمستكل التعميمي يؤثر   -

اليكمية في إمكانات المرأة العاممة عمى تحميؿ المكاقؼ كالمشكبلت التي قد تكاجييا في حياتيا 
 سكاء في األسرة أك في العمؿ.

ارتفاع المستكل التعميمي لممرأة يعني امتبلكيا رصيدا مف المعرفة مما يساعدىا عمى تحميؿ  -
جكانب المشكمة بشكؿ مكضكعي كمنطقي مما قد يستدعي زكجيا لبلىتماـ برأييا كاستشارتيا في 

أم كعدـ مشاكرة المرأة كمشاركتيا قد بدأت مشاكمو المينية أما تمؾ النزعة التسمطية في ابداء الر 
 تزكؿ كأصبح الرجؿ ييتـ برأم زكجتو في كؿ القضايا حتى الخاصة بمشاكمو المينية.

 المستكل التعميمي لمزكجة منحيا القكة في مجاالت محددة كتحديد حجـ األسرة. -

را عمى الرجاؿ، اتخاذ قرارات التي تتعمؽ بالمنزؿ مف تأثيث ككراء كشراء كالتي كانت حك -
، ككذا قرارات متابعة األطفاؿ كمراقبة نشاطيـ كميا أخذت قرارات اإلشراؼ عمى ميزانية األسرةك 

 المنحى التشاكرم الديمقراطي كال تأثير لممستكل التعميمي في ىذه القرارات.
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ية الزكجات ذكات المستكل التعميـ األعمى ىف أكثر اىتماما بمتابعة أعماؿ األطفاؿ المدرس -
 نظرا لقدرتيف عمى ذلؾ.

 الزكجات ذكات المستكل التعميمي الجامعي كالثانكم أكثر متابعة ألبنائيف دراسيا.  -

المستكل التعميمي العالي يجعميا أكثر ثقافة صحية كاطبلعا عمى كؿ جديد صحي في مجاؿ  -
 صحة األطفاؿ مما يجعميف أكثر متابعة لمجانب الصحي ألبنائيف.  

أف الكثير  يساعد عمى تربية األبناء كتكجيييـ، كما نبلحظو اليـكالمرتفع المستكل التعميمي  -
كعميو  مف اآلباء دكف مستكل تعميمي يجدكف صعكبة في فيـ أفكار أبنائيـ كتكجياتيـ كرغباتيـ،

 .األطفاؿينعكس ذلؾ عمى الحياة الزكجية كعمى  اأساسي افإف لممستكل التعميمي دكر 

اف لمزكجة مستكل تعميمي مرتفع كانت العبلقة الزكجية أكثر تفيما كبالتالي كانت سمطة كمما ك -
 الزكج نحك الزكجة أكثر تسامحا. 
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 امفعل امثامن

 غرض وحتوَل امبَاانت املخؼولة ابمفرضَة امثامثة وامرابؼة

 

وظَفِة سامِة يف بياء  بةرث امؼامةل املزتوجة  ثلدل املرأ ة ريأ زث :امفرضَة امثامثة :أ ول

ة.  امسوطة داخل ال رسة اجلزائًر

 وثفسري امبَاانت املخؼولة ابمفرضَة امثامثة. حتوَل -1

 الاس خًذاجات املخؼولة ابمفرضَة امثامثة. -2

: ثأ زري دخل املرأ ة امؼامةل املزتوجة يف بياء امسوطة داخل امفرضَة امرابؼة :اثهَا

ة.  ال رسة اجلزائًر

 حتوَل وثفسري امبَاانت املخؼولة ابمفرضَة امرابؼة.  -1

 املخؼولة ابمفرضَة امرابؼة.الاس خًذاجات  -2
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تأثير تقمد المرأة رتبة كظيفية سامية في بناء السمطة داخؿ األسرة  الفرضية الثالثة:: أوال
 الجزائرية.

تقمد المرأة العاممة المتزكجة رتبة كظيفية : المتعمقة بالفرضية الثالثةتحميل وتفسير البيانات 
 سامية يجعميا تتمتع بقكة التأثير في المكاقؼ األسرية.
(35جدول رقم )  

 

 المتبادل االحترام يسودىا الزوجية العالقة بأن الشعور و لمزوجة المينية الرتبة يوضح عالقة
المتبادؿ االحتراـكجية يسكدىا ز الشعكر بأف العبلقة ال  

 
 الرتبة المينية

 الزكجية العبلقة فأ تشعريف ىؿ
 المتبادؿ االحتراـ سكدىاي

 المجمكع

حياناأ دائما بدان أ   

 المينية الرتبة

 طارإ
 103 1 27 75 التكرار

 %100.0 %1.0 %26.2 %72.8 النسبة المئكية

 مؤىمة عاممة
 128 1 39 88 التكرار
 %100.0 %0.8 %30.5 %68.8 المئكية النسبة

 بسيطة عاممة
 66 1 31 34 التكرار

 %100.0 %1.5 %47.0 %51.5 النسبة المئكية

 المجمكع 
 297 3 97 197 التكرار

 %100.0 %1.0 %32.7 %66.3 النسبة المئكية
مف المبحكثات يشعرف دائما أف العبلقة الزكجية  %66.3مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف نسبة 

لذكات الرتبة المينية إطار ، أما العاممة المؤىمة  %72.8يسكدىا االحتراـ المتبادؿ، بنسبة أكبر 
ىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت الرتبة الكظيفية  %51.5، ثـ العاممة البسيطة بنسبة %68.8بنسبة 

ية يسكدىا االحتراـ المتبادؿ بيف الزكجيف، ىذا التناسب زادت نسبة الشعكر بأف العبلقة الزكج
يشعرف أحيانا بأف العبلقة  %32.5ينعكس في حالة اإلجابة بأحيانا أك أبدا، حيث تمثؿ نسبة 

، كنسبة %47الزكجية يسكدىا االحتراـ المتبادؿ بيف الزكجيف، بنسبة أكبر لمعاممة البسيطة 
لمعاممة اإلطار، في حيف مف أجبف أنيف ال يشعرف  %26.2لمعاممة المؤىمة، كنسبة  30.5%

 %1.5مكزعة كما يمي :  %1أبدا بأف العبلقة الزكجية ال يسكدىا االحتراـ المتبادؿ بنسبة 
لمعاممة المؤىمة، مف خبلؿ ىذه النتائج يظير أنو  %0.8لمعاممة اإلطار،  %1لمعاممة البسيطة، 

بأف العبلقة الزكجية يسكدىا االحتراـ المتبادؿ قد  كمما زادت الرتبة الكظيفية عمكا زاد الشعكر
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يككف ذلؾ راجعا لممستكل التعميمي كالثقافي لمزكجة كاكتساب خبرة في كيفية ادارة شؤكنيا كحؿ 
كاكتساب الميارات التحميمية كالقدرة عمى اتخاذ  المشاكؿ مف تحمؿ مسؤكليات قيادية في عمميا،

دارة ف، في كميارات التأثير في اآلخريالقرارات كالذكاء االجتماعي كالعاط كميارات اإلصغاء كا 
الخبلفات كالمياـ المتعددة كالتكازف بيف الحياة كالعمؿ كالميارات التفاكضية كحؿ المشكبلت 

ساعدتيا عمى اكتساب احتراـ كالتحدث أماـ الجميكر كالقدرة عمى اتخاذ المبادرات كميا ميارات 
 أك داخؿ بيتيا مف طرؼ زكجيا ك أبنائيا. اآلخريف سكاء كاف ذلؾ في عمميا

(36جدول رقم )  
 المينية مشاكمو في واستشارتياالزوجة  برأي الزوج واىتمام لمزوجة المينية الرتبة يوضح عالقة 

  المينية مشاكمو في كاستشارتياالزكجة  برأم الزكج اىتماـ
 

 الرتبة المينية

الزكجة  برأم الزكج اىتماـ
 المينية مشاكمو في كاستشارتيا

 المجمكع

حياناأ دائما بداأ   

 المينية الرتبة

 اطار
 103 17 55 31 التكرار

 %100.0 %16.5 %53.4 %30.1 النسبة المئكية

 مؤىمة عاممة
 128 24 73 31 التكرار

 %100.0 %18.8 %57.0 %24.2 النسبة المئكية

 بسيطة عاممة
 66 12 44 10 التكرار
 %100.0 %18.2 %66.7 %15.2 المئكيةالنسبة 

 المجمكع 
 297 53 172 72 التكرار

 %100.0 %17.8 %57.9 %24.2 النسبة المئكية
مف المبحكثات ييتـ األزكاج برأييف ك يستشرنيف في  %57.9مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف نسبة 

لمعاممة المؤىمة، ك  %57لمعاممة البسيطة،  %66.7مشاكميـ المينية أحيانا مكزعة كما يمي : 
لمعاممة اإلطار، في حيف المبحكثات البلتي ييتـ األزكاج برأييف كيستشرنيف في  53.4%

، ك %30.1ك أكثرىف المرأة العاممة اإلطار بنسبة  %24.2مشاكميـ المينية دائما فنسبتيف 
لبلتي ال ييتـ  لممرأة العاممة البسيطة، أما العامبلت ا %15.2لممرأة العاممة المؤىمة، ك 24.2%

مكزعة كالتالي :  %17.8األزكاج برأييف كال يستشرنيف في مشاكميـ المينية أبدا نسبتيف 
لمعاممة اإلطار، المتتبع ليذه  %16.5لمعاممة البسيطة، ك %18.2لمعاممة المؤىمة ،  18.8%

ا في مشاكمو النتائج يرل أف العاممة اإلطار كالمؤىمة ىي أكثر مف ييتـ الزكج برأييا ك يستشيرى
يجاد  المينية قد يعكد ذلؾ لحكـ رتبتيا الكظيفية التي أكسبتيا خبرة في التعامؿ مع المشاكؿ كا 
الحمكؿ ك لعؿ أحسف مثاؿ أـ المؤمنيف خديجة رضي اهلل عنيا تميزت في قيادتيا كزكجة فكانت 
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أكؿ مف لجأ  المعيف الحكيـ كالحنكف لمرسكؿ صؿ اهلل عميو كسمـ في أزماتو كأصعب ظركفو كىي
إلييا عندما نزؿ عميو الكحي، كالممفت لمنظر في ىذه القصة أمراف قد يككناف مف أعمدة األسرة 
المستقرة، األمر األكؿ أف الزكجة تككف سكنا لزكجيا، كراحة لقمبو، كأمانا لكيانو مصداقا لقكلو 

ِإنَّ  ًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمةً َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواتعالى "
كاألمر الثاني ىك أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يخبر ( 357)"ِفي َذِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ 

الزكجة زكجتو بيمكمو كمشكبلتو كميا، فالمبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ المدركس أنو كمما زادت رتبة 
العاممة زاد اىتماـ الزكج برأييا كاستشارتيا في مشاكميا المينية فقد يجد فييا المعيف لحؿ ىذه 

الدكافع الخارجية لخركج المرأة لمعمؿ تتمثؿ في مساعدة األسرة ماديان، كاالعتماد ، فمف المشاكؿ
ما تكتسبو   عمؿعمى الذات في حؿ بعض القضايا كالمشاكؿ األسرية أك االجتماعية مف خبلؿ ال

 فكمما زادت رتبتيا الكظيفية زادت مسؤكليتيا كبالتالي زادت خبرتيا.في عمميا 
(37جدول رقم )  

 

 المينية يامشاكم يازوج بمشاركة لمزوجة المينية الرتبة يوضح عالقة
 لمزكجة المينية المشاكؿ الزكج مشاركة

 
 الرتبة المينية

 المينية المشاكؿ الزكج مشاركة
 لمزكجة

 المجمكع

حياناأ دائما بداأ   

 المينية الرتبة

 اطار
 103 11 59 33 التكرار

 %100.0 %10.7 %57.3 %32.0 النسبة المئكية

 مؤىمة عاممة
 128 8 83 37 التكرار

 %100.0 %6.2 %64.8 %28.9 النسبة المئكية

 بسيطة عاممة
 65 12 40 13 التكرار

 %100.0 %18.5 %61.5 %20.0 النسبة المئكية

 المجمكع 
 296 31 182 83 التكرار

 %100.0 %10.5 %61.5 %28.0 النسبة المئكية
مف المبحكثات يشاركف الزكج في مشاكميف المينية أحيانا   %61.5مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف 

 %61.5،  تمييا العاممة البسيطة بنسبة %64.8ىذه النسبة مرتبة تنازليا، العاممة المؤىمة 
مف المبحكثات يشاركف الزكج في  %28، في حيف أف نسبة %57.3كالعاممة االطار بنسبة 

مشاكميف المينية دائما كىي النتيجة التي تيمنا أكثر يطير فييا أنو بنسبة أكبر العاممة االطار 
                                                           

 . 21، اآلية  سورة الرومالقرءاف الكريـ ،  - ((357



 وانرابعت انثانثت بانفرضيت انمتعهقت انبياناث وتحهيم عرض                 انثامن انفصم
 

 

 

239 

كعميو فكمما زادت الرتبة  %20، كالعاممة البسيطة %28.9، ثـ العاممة المؤىمة %32ب 
ادت مشاركة الزكجة زكجيا مشاكميا المينية كألنيا متعكدة عمى المسؤكلية كمعالجة الكظيفية ز 

مثؿ ىذه المكاقؼ فيي ال تخشى مف ردة فعؿ الزكج بقدر ما تخشاه العاممة البسيطة مف تعرضيا 
المنع مف العمؿ مف طرؼ زكجيا أك تفاقـ المشكمة  ما قد يعرضيا لئليقاؼ مف رب العمؿ ك 

العاممة البسيطة اخفاء ما تتعرض إليو مف مشاكؿ في عمميا ، كحتى نظرة بالتالي تحاكؿ 
المجتمع لممرأة ذات العمؿ البسيط كعاممة نظافة ىي نظرة دكنية فمثؿ ىذه االعماؿ ال تقبؿ عمى 

ال  %10.5العمؿ فييا إال النساء ذكات مستكل تعميمي ضعيؼ، أما بقية النسبة مف المبحكثات 
، كلعؿ النتائج %18.5كميف المينية أبدا كأغمبيف مف فئة العاممة البسيطة يشاركف أزكاجيف مشا

، كالعاممة %10.7، ثـ تأتي فئة العاممة االطار ب  كاألسباب التي ذكرتيا سابقا تفند ذلؾ
، كعميو فالرتبة الكظيفية تزيد مف ثقة المرأة العاممة بنفسيا كالتي تحدت العكائؽ %6.2المؤىمة 

الذم  )السقف الزجاجي(التي كادت تحكؿ بينيا كبيف كصكليا لممناصب القيادية ما يطمؽ عميو 
األفكار المسبقة  االصطناعٌة التً تولدها وصف للحواجزعرفتو المنظمة الدكلية لمعمؿ "

ككؿ ىذا لـ يعد مانعا  ( 358)"سٌة التً تقصً المرأة عن المراكز التنفٌذٌة العلٌاالشخصٌة والمؤس
 بؿ زاد مف تشاركيتيا لزكجيا في مشاكميا المينية دكف حرج أك خكؼ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(358)

- Denina,Angelo & Ricky Griffin , Human ressource management , Houghton Mifflin Company, 

Second Edution, Boston,2005, P 515 
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 (38الجدول رقم )
 العمل من العودة عند الزوج مع وعصبية بتوتر بالتعامل لمزوجة المينية يوضح عالقة الرتبة

 التعامؿ بتكتر كعصبية مع الزكج بعد العكدة مف العمؿ
  

 الرتبة المينية

 مع كعصبية بتكتر تتعامميف ىؿ
 العمؿ مف عكدتؾ عند زكجؾ

 المجمكع

 احيانا ال نعـ

 المينية الرتبة

 طارإ
 103 47 48 8 التكرار

 %100.0 %45.6 %46.6 %7.8 النسبة المئكية

 مؤىمة عاممة
 128 43 78 7 التكرار

 %100.0 %33.6 %60.9 %5.5 النسبة المئكية

 بسيطة عاممة
 66 20 44 2 التكرار

 %100.0 %30.3 %66.7 %3.0 النسبة المئكية

 مجمكعال 
 297 110 170 17 التكرار

 %100.0 %37.0 %57.2 %5.7 النسبة المئكية
مف المبحكثات يقررف أنيف ال يتعاممف بعصبية  %57.2مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف ما نسبتو 

لمعاممة المؤىمة،  %60.9لمعاممة البسيطة،  %66.7مع الزكج عند العكدة مف العمؿ منيف 
لمعاممة اإلطار، يبلحظ أنو ىناؾ تناسبا عكسيا كمما قمت الرتبة الكظيفية زادت قراراتيا  46.6%

لعمؿ، ىذا التناسب يتغير الى تناسبا طرديا في بعدـ التعامؿ مع زكجيا بعصبية عند العكدة مف ا
مف المبحكثات يتعممف بعصبية مع الزكج أحيانا  %37خرتيف حيث نجد أف نسبة الحالتيف األ

، كالعاممة %45.6عند العكدة مف العمؿ مرتبة تنازليا مف األعمى رتبة كظيفية العاممة االطار 
لمعاممة البسيطة، كىذا منطقيا قد يعكد لضغكط العمؿ فكمما زات  %30.3، ثـ %33.6المؤىمة 

الرتبة الكظيفية زادت مسؤكلية العاممة كبالتالي تزيد ضغكط العمؿ كقد تحمميا معيا العاممة إلى 
بيتيا، كىك ما تؤكده نتيجة مف يتعاممف بعصبية مع أزكاجيف عند العكدة مف العمؿ بنسبة 

كلكنيا تبرز أف ذكات الرتبة المينية االطار أكثر تعامبل بعصبية كلك أنيا نسبة قميمة  5.7%
، كعميو فمف %3، كأخيرا العاممة البسيطة بنسبة %5.5، كالعاممة المؤىمة بنسبة %7.8بنسبة 

خبلؿ النتائج يظير أف لمرتبة الكظيفية تأثير عمى المرأة العاممة المتزكجة مف حيث تعامميا مع 
ا كمما كانت ذات رتبة كظيفية عالية كمسؤكلية أكبر فالسبب مثمما زكجيا حيث تزداد عصبيتي

ذكرنا سابقا ضغكط العمؿ أك احساسيا بمكانتيا داخؿ األسرة ما زادتو مكانتيا في عمميا 
 كاكتساب دكر المسؤكؿ أك رب العمؿ. 
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 (39جدول رقم )

 النسل وتنظيم االنجاب في القرارات² يتخذ منو  لمزوجة المينية الرتبةعالقة يوضح 
كتنظيـ النسؿاتخاذ قرارات االنجاب   

 الرتب المينية
 االنجاب في القرارات  يتخذ مف

 النسؿ كتنظيـ
 المجمكع

 بالتشاكر الزكجة الزكج

 الرتبة
 المينية

 طارإ
 103 89 10 4 التكرار

%100.0 %86.4 %9.7 %3.9 النسبة المئكية  

 مؤىمة عاممة
 128 113 10 5 التكرار

 100.0% %88.3 %7.8 %3.9 النسبة المئكية

 بسيطة عاممة
 66 32 8 26 التكرار

 100.0% %48.5 %12.1 %39.4 النسبة المئكية

 المجمكع 
 297 234 28 35 التكرار

 100.0% %78.8 %9.4 %11.8 النسبة المئكية
مف العامبلت المؤىبلت يتشاكرف مع أزكاجيف في  %88.3يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف  نسبة 

مف النساء اإلطارات كىك ما يظير  %86.4اتخاذ قرارات االنجاب كتنظيـ النسؿ تمييا نسبة 
مف النساء اإلطارات ىف مف يتخذف  %9.7مدل الثقافة الصحية لياتو الفئة زد عمى ما نسبتو 

نفس المبلحظة نجدىا عند  %3.9ة قرارات االنجاب كتنظيـ النسؿ اكثر مف الرجاؿ بنسب
لمزكج  في حيف يختمؼ األمر عند  %3.9لمزكجة ك نسبة   %7.8العامبلت المؤىبلت بنسبة  

يتشاكرف مع أزكاجيف في تنظيـ النسؿ كاتخاذ  %78.8العامبلت البسيطة فيظير أف نسبة 
القرارات مقابؿ  يقررف بأف الزكج ىك الذم يتخذ ىذه %39.4قرارات االنجاب في حيف أف نسبة 

مف يتخذف مثؿ ىذه القرارات، ككؿ ىذه النتائج  تدؿ عمى اف النساء العامبلت   %12.1نسبة  
كىك ما سيظيره  4ك  1ح ما بيف ك يممف الى تنظيـ النسؿ كيظير كذلؾ مف عدد االكالد كالذم يترا

مجاالت محددة جدكؿ عدد االكالد حسب الرتب المينية فمنصب الزكجة العاؿ منحيا القكة في 
التشاكرم  مثؿ ىذه  العبلقات بينيما بدأت تأخذ المنحى الديمكقراطيكتحديد حجـ األسرة كما أف 

)سميحة عميوات، بن حسان زينة، عوامل لقضايا كىك ما أشارت إليو الكثر مف الدراسات 
يرة في )عبد القادر القصير، األسرة المتغكدراسة تشكيل بناء السمطة في األسرة المعاصرة( 
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كالتي أظيرت أف ىناؾ ارتباطا عكسيا بيف الكضع االقتصادم كالطبقي مجتمع المدينة العربية( 
مف اتخاذ اختيارات كاعية بشأف  الزكجة العاممةتنظيـ األسرة يمّكف كما أف ، كالثقافي كحجـ األسرة

مستكل ثقافتيا كيمثؿ ىذا التنظيـ فرصة سانحة أماـ المرأة لرفع  ،صحتيـ الجنسية كاإلنجابية
كمشاركتيا في الحياة العامة، كباإلضافة إلى ذلؾ فإف صغر حجـ األسرة يمّكف الكالديف مف زيادة 

 االستثمار في كؿ طفؿ.

(40جدول رقم )  
 

 شراءو  كراء ،تأثيث من بالمنزل  المتعمقة القرارات باتخاذ لمزوجة المينية عالقة الرتبةيوضح 
بالمنزؿاتخاذ القرارات المتعمقة   

 الرتب المينية
 مف بالمنزؿ  المتعمقة القرارات اتخاذ
 كشراء  كراء تأثيث

 المجمكع

 بالتشاكر الزكجة الزكج

 الرتبة
 المينية

 
طارإ  

 103 72 19 12 التكرار 
لنسبة المئكيةا   11.7% 18.4% 69.9% 100.0% 

 مؤىمة مةعام
 128 101 14 13 التكرار 
لمئكيةالنسبة ا   10.2% 10.9% 78.9% 100.0% 

 بسيطة عاممة
 66 42 6 18 التكرار 
 %100.0 %63.6 %9.1 %27.3 النسبة المئكية 

 المجمكع 
 297 215 39 43 التكرار 
لنسبة المئكيةا   14.5% 13.1% 72.4% 100.0% 

أف نسبا عالية مف العامبلت مف مختمؼ الرتب المينية يتشاكرف مع  مف خبلؿ الجدكؿ يظير
 %72.4أزكاجيف في اتخاذ القرارات المتعمقة بالمنزؿ مف تأثيث ككراء كشراء كغيرىا، قدرت ب  

عامبلت  % 63.6إطارات ك  % 69.9مف العامبلت المؤىبلت ك  % 78.9مكزعة كما يمي : 
مف المبحكثات يريف أف الزكج ىك مف يقـك باتخاذ ىذه القرارات  %14.5بسيطات، أما نسبة 
لمعاممة  %10.2لمعاممة االطار،  %11.7لمعاممة البسيطة،  % 27.3مكزعة كما يمي : 

مف المبحكثات ىف مف يتخذف قرارات تتعمؽ بالمنزؿ مف تأثيث  %13.1المؤىمة، أما ما نسبتو 
مف العامبلت اإلطار، تمييف النساء المؤىبلت بنسبة  %18.4اء مكزعة كما يمي : كراء كشر 
، مف خبلؿ كؿ ىذه النتائج يظير أف % 9.1ثـ العامبلت ذكات عمؿ بسيط بنسبة  % 10.9

حتى اتخاذ قرارات تتعمؽ بالمنزؿ مف تأثيث ككراء كشراء كالتي كانت حكرا عمى الرجاؿ ىي 
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كرم الديمقراطي كال دخؿ لمرتب الكظيفية كال المناصب العميا في مثؿ األخرل أخذت المنحى التشا
)د. جياد ذياب الناقوال، اآلثار األسرية الناجمة عن خروج ىذه القرارات كىك ما يكافؽ دراسة 

 المرأة السورية لمعمل( . 
(41جدول رقم )  

 نشاطيم ومراقبة األطفال متابعةاتخاذ قرارات  يقوم منلمزوجة و  المينية يوضح عالقة الرتبة
اتخاذ قرارات متابعة األطفاؿ كمراقبة 
 نشاطيـ

 الرتب المينية

 المجمكع نشاطيـ كمراقبة األطفاؿ بمتابعة يقـك مف
 اخر معا الزكجة الزكج

 الرتبة
 المينية

طارإ  
 103 2 57 39 5 التكرار 
 %100 %1.94 %55.33 %37.86 %4.85 النسبة المئكية 

 عاممة
 مؤىمة

 128 2 74 46 6 التكرار 
 %100 %1.56 %57.81 %35.93 %4.68 النسبة المئكية 

 عاممة
 بسيطة

 66 1 39 25 1 التكرار 
 %100 %1.51 %59.09 %37.87 %1.51 النسبة المئكية 

 المجمكع 
 297 5 170 110 12 التكرار 
 %100 %1.7 %57.2 %37.0 %4.0 النسبة المئكية 

يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف اتخاذ قرارات متابعة األطفاؿ كمراقبة نشاطيـ يتشارؾ فيو الزكجاف 
مف  %57.81لمعاممة البسيطة تمييا نسبة  %59.09مكزعة كما يمي :  %57.2بنسبة 

مف المبحكثات  %37، في حيف أف نسبة %55.33العامبلت المؤىبلت ثـ المرأة االطار بنسبة 
مف  %37.87يريف أف الزكجة ىي مف تقكـ باتخاذ مثؿ ىذه القرارات مقسمة كما يمي : 

الزكجات العامبلت ذكات العمؿ البسيط ىف مف يتابعف أطفاليف تمييا الزكجة اإلطار بنسبة 
، أما األزكاج فنسبيـ متدنية في تحمؿ مسؤكلية %35.93مة المؤىمة بنسبة كالعام 37.86%

ألزكاج  %4.85كاتخاذ قرارات متابعة الطفاؿ كمراقبة نشاطيـ حسب رأم المبحكثات بنسبة 
ألزكاج العامبلت ذكات  %1.51ألزكاج العامبلت المؤىبلت ثـ  %4.68العامبلت االطار ك

ت يريف اف ىناؾ شخص آخر يقكـ باتخاذ قرارات متابعة العمؿ البسيط، في حيف بعض العامبل
 %1.7األطفاؿ كمراقبة نشاطيـ قد يككف الجد أك الجدة أك أحد األقارب أك الخادمة أحيانا بنسبة 

لمعاممة  %1.51لممرأة العاممة المؤىمة ك %1.56لممرأة االطار،  %1.94مكزعة كالتالي 
عاممة المتزكجة ىي مف تتحمؿ مسؤكلية متابعة األطفاؿ البسيطة،  كىذا ما يدؿ عمى أف المرأة ال

كالتي تريد أف ترفع مف مكانة أبناءىا كتظيرىـ بالمظير البلئؽ فيي تجسد كمراقبة نشاطيـ 
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ففي كؿ الحاالت ككيفما كانت رتبتيا  شخصيتيا في أكالدىا أك الشخصية التي كانت تحمـ بيا،
عف  ،في الصحيحيف عف ابف عمررعاية أبنائيا، فالمينية، ىي مسؤكلة مثميا مثؿ الرجؿ عمى 

َوالرَُّجُل رَاٍع ِفي َأْىِمِو، َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، َواْلَمْرَأةُ  : النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ
  (359). الحديث متفؽ عميو ....رَاِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَيا، َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَيا

(42رقم )جدول   
 لألطفال المدرسية األعمال متابعة اتخاذ قراراتو  لمزوجة المينية يوضع عالقة الرتبة

متابعة األعماؿ اتخاذ قرارات 
 المدرسية
 

 الرتب المينية

جمكعمال لؤلطفاؿ المدرسية األعماؿ متابعةاتخاذ قرارات   
 آخر معا الزكجة الزكج

 الرتبة
 المينية

 طارإ
 103 1 47 50 5 التكرار

 %100 %0.97 %45.63 %48.54 %4.85 النسبة المئكية
 عاممة
 مؤىمة

 128 0 66 51 11 التكرار
 %100 %0.0 %51.56 %39.84 %8.59 النسبة المئكية

 عاممة
 بسيطة

 66 1 29 22 14 التكرار
 %100 %1.51 %43.33 %33.33 %21.21 النسبة المئكية

 المجمكع 
 297 2 142 123 30 التكرار

 %100 %0.7 %47.8 %41.4 %10.1 النسبة المئكية
مف المبحكثات يتشاركف مع أزكاجيف في متابعة  %47.8مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف ما نسبتو 

لمعاممة  %45.63لمعاممة المؤىمة،  %51.56األعماؿ المدرسية لؤلطفاؿ مقسمة كالتالي : 
مف المبحكثات يريف أف  %41.4لمعاممة البسيطة، في حيف أف نسبة  %43.33اإلطار، ك 

الزكجة ىي مف يقكـ باتخاذ قرارات متابعة األعماؿ المدرسية لؤلطفاؿ كىي نسبة كبيرة تقترب مف 
 %33.84لمعاممة االطار ،  %48.54نسبة تشارؾ الزكجيف في العممية، مقسمة ما يمي : 

ة البسيطة، أما مشاركة الزكج في اتخاذ قرارات متابعة ىذه لمعامم %33.33لمعاممة المؤىمة ك 
حسب رأم المبحكثات كىي نسبة صغيرة مقارنة  بمشاركة الزكجة في  %10.1األعماؿ فنسبتو 

 %4.85لمعاممة المؤىمة،  %8.59رأم العاممة البسيطة،  %21.21العممية مقسمة كالتالي : 
ر لمقياـ بمتابعة االعماؿ المدرسية لؤلطفاؿ )الجد، لمعاممة االطار ، أحيانا قد يتدخؿ شخصا آخ

                                                           
،  2003،القاىرة ،  1، الجزء العاشر ، مكتبة الصفا ، ط صحيح مسمم بشرح النووياإلماـ محي الديف بف شرؼ النككم ،  -( 359)

 .164ص 
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رأم  %1.51مقسمة كما يمي :  %0.7الجدة، األخكة أك أحد األقارب( كىي نسبة صغيرة جدا 
العاممة االطار، ىذه النتائج تظير مبدأ التشاركي في اتخاذ قرارات  %0.97العاممة البسيطة، ك 

أكثر الزكجة كىك ما يدؿ عمى مدل حرصيا عمى ىذه متابعة األعماؿ المدرسية لؤلطفاؿ كبنسبة 
القرارات كىك حرص نابع مف مؤىبلتيا الكظيفية كالتعميمية كالتي تريد أف تظير عمى أبناءىا ما 
يجعميا أكثر حرصا مف الزكج، فالمرأة العاممة المؤىمة كاالطار كحتى العاممة البسيطة طمكحة إذ 

عميمي عمى الرفع في زيادة تطمعاتيا في رؤية أبنائيا ناجحيف تعمؿ مكانتيا الكظيفية كمستكاىا الت
كمتفكقيف في دراستيـ مف أجؿ شغؿ مناصب ككظائؼ راقية حسب مؤىبلتيـ العممية كفي سؤاؿ 
طرح لييئة التدريس في مؤسسات تعميمية أظيرت إجاباتيـ أف المرأة ىي أكثر زيارة لممعمميف 

 لدراسة كال نكاد نرل اآلباء إال نادرا .كاألساتذة كالسؤاؿ عف حاؿ طفميا في ا

 (43جدول رقم )

 لألطفال الصحي الجانب متابعةاتخاذ قرارات و  لمزوجةة الميني عالقة الرتبة
اتخاذ قرارات متابعة الجانب 
 الصحي لؤلطفاؿ

 الرتب المينية

 المجمكع لؤلطفاؿ الصحي الجانب متابعةاتخاذ قرارات 
 اخر معا الزكجة الزكج

 الرتبة
 المينية

طارإ  
 103 1 59 32 11 التكرار

 %100 %0.97 %57.28 %31.06 %10.67 النسبة المئكية
 عاممة
 مؤىمة

 128 0 88 38 2 التكرار
 %100 %0.0 %68.75 %29.68 %1.56 النسبة المئكية

 عاممة
 بسيطة

 66 1 44 18 3 التكرار
 %100 %1.56 %66.66 %27.27 %4.54 النسبة المئكية

 المجمكع 
 297 2 191 88 16 التكرار

 %100.0 %0.7 %64.3 %29.6 %5.4 النسبة المئكية
مف المبحكثات يتشاركف مع أزكاجيف في اتخاذ  %64.3مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يظير أف نسبة 

لمعاممة المؤىمة،  %68.75قرارات متابعة الجانب الصحي مقسمة حسب الرتب المينية إلى : نسبة 
مف  %29.6لمعاممة اإلطار، في حيف أف ما نسبتو  %57.28لمعاممة البسيطة،  66.66%

المبحكثات يريف أف الزكجة ىي مف تتخذ قرارات متابعة الجانب الصحي لؤلطفاؿ مقسمة كما يمي : 
كىذا  لمعاممة البسيطة، %27.27لمعاممة المؤىمة، كنسبة  %29.68لمعاممة اإلطار،  31.06%

منطقي ما يتناسب مع غريزة المرأة كما تتمتع بو مف عطؼ كحناف اتجاه أكالدىا كىك ما تبرزه 
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الكثير مف األحاديث النبكية الشريفة في ديننا الحنيؼ كمكانة األـ كأحقيتيا بالصحبة كما جاء في 
فقال : يا  جاء رجل إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسممحديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ : 

، (360)رسول اهلل من أحق بحسن الصحبة ؟ قال :"أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك"
كيدؿ كذلؾ عمى الثقافة الصحية لمزكجيف كالكعي الصحي المنتشر في المجتمع كتعميـ المرأة متابعة 

طرؼ كسائؿ  أبناءىا صحيا عف طريؽ الدفتر الصحي أك الحمبلت التكعكية في ىذا المجاؿ مف
مف المبحكثات يريف أف الزكج ىك مف يقكـ باتخاذ  %5.4االعبلـ اك المصالح الصحية، أما نسبة 

 %4.54لمعاممة اإلطار،  %10.67األطفاؿ صحيا مقسمة حسب الرتب المينية :  قرارات متابعة 
ىذه لمعاممة المؤىمة ، في حيف قدرت نسبة تدخؿ شخص آخر في  %1.56لمعاممة البسيطة، ك 

، %0.97كالعاممة اإلطار  %1.56مكزعة بيف العاممة البسيطة  %0.7العممية بنسبة ضئيمة 
النتائج تدؿ عمى مدل حرص الكالديف عمى متابعة أبناءىـ صحيا كىك ما يدؿ عمى انتشار الكعي 
اه بيف األزكاج كالثقافة الصحية كلقد أسيمت البرامج التكعكية الصحية في تغيير رؤية اآلباء اتج

الرعاية الصحية لؤلطفاؿ كالكاضح مف خبلؿ النتائج المرأة العاممة اإلطار كالعاممة المؤىمة ىف أكثر 
 حرصا عمى اتخاذ قرارات متابعة الجانب الصحي ألطفاليف . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(360)
، بٌروت ، لبنان  1، دار ابن كثٌر ، ط  الصالحٌن من كالم سٌد المرسلٌن رياض،  يحي بف شرؼ النككم الدمشقي أبك زكريا  - 

 .119، ص  2007، 
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 (44جدول رقم )

 وتوجيييم األطفال تأديباتخاذ قرارات و  لمزوجة المينية الرتبة يوضع عالقة
 كتكجيييـ األطفاؿ تأديباتخاذ قرارات           

 المينية الرتبة
 المجمكع كتكجيييـ األطفاؿ تأديباتخاذ قرارات 

 اخر معا الزكجة الزكج

 المينية الرتبة

 طارإ
 103 1 80 16 6 التكرار

 %100.0 %1.0 %77.7 %15.5 %5.8 النسبة المئكية

 مؤىمة عاممة
 128 1 98 24 5 التكرار

 %100.0 %0.8 %76.6 %18.8 %3.9 النسبة المئكية

 بسيطة عاممة
 66 1 41 13 11 التكرار

 %100.0 %1.5 %62.1 %19.7 %16.7 النسبة المئكية

 المجمكع 
 297 3 219 53 22 التكرار

 %100.0 %1.0 %73.7 %17.8 %7.4 النسبة المئكية
مف المبحكثات يتشاركف ىف كأزكاجيف في اتخاذ  %73.7مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف نسبة 

لمعاممة  %76.6لمعاممة اإلطار،  %77.7تأديب األطفاؿ كتكجيييـ مرتبة تنازليا،  قرارات
لمعاممة البسيطة، فكمما زادت الرتبة الكظيفية لممرأة زادت مشاركتيا لزكجيا  %62.1المؤىمة، ك

مف المبحكثات يريف أف  %17.8ما نسبتو  في اتخاذ قرارات تأديب األطفاؿ كتكجيييـ، كأنا
لمعاممة  %19.7الزكجة ىي تقكـ باتخاذ قرارات تأديب األطفاؿ كتكجيييـ مكزعة كما يمي 

مف  %7.4لمعاممة اإلطار، في حيف أف ما نسبتو   %15.5لمعاممة المؤىمة،  %18.8البسيطة، 
طفاؿ كتكجيييـ مكزعة كما يمي، المبحكثات ترل أف الزكج ىك مف يقكـ باتخاذ قرارات تأديب األ

لمعاممة المؤىمة، كأحيانا  %3.9لمعاممة االطار، كنسبة  %5.8لمعاممة البسيطة، كنسبة  16.7%
مقسمة  %1قد يككف ىناؾ مف يساعد الزكجة في اتخاذ قرارات تأديب األطفاؿ كتكجيييـ بنسبة 

اممة المؤىمة، ىذه النتائج لمع %0.8لمعاممة اإلطار،  %1لمعاممة البسيطة،  %1.5كما يمي: 
تظير أف الرتبة الكظيفية العالية تزيد مف مشاركة الزكجة في اتخاذ قرارات تأديب األطفاؿ 
كتكجيييـ، فالمبدأ التشاركي التشاكرم يظير في مثؿ ىذه القرارات كبنسبة أكثر عند المكظفات 

 ذكات الرتب الكظيفية العالية. 
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(45جدول رقم )  
 األقارب وزيارة الوالئم تحضير في القرار اتخاذ يتم كيف و لمزوجة المينية الرتبةيوضح عالقة 

 والمعارف
 كالمعارؼ األقارب كزيارة الكالئـ تحضير في القرار اتخاذ  
 
 

 الرتبة المينية

 في القرار اتخاذ يتـ كيؼ
 األقارب كزيارة الكالئـ تحضير

 كالمعارؼ

 المجمكع

 بالتشاكر الزكجة الزكج

 المينية الرتبة

 طارإ
 103 88 8 7 التكرار

 %100.0 %85.4 %7.8 %6.8 النسبة المئكية

 مؤىمة عاممة
 128 113 8 7 التكرار

 %100.0 %88.3 %6.2 %5.5 النسبة المئكية

 بسيطة عاممة
 66 51 6 9 التكرار

 %100.0 %77.3 %9.1 %13.6 النسبة المئكية

 المجمكع 
 297 252 22 23 التكرار

 %100.0 %84.8 %7.4 %7.7 النسبة المئكية
مف المبحكثات يتشاكرف مع أزكاجيف في اتخاذ  %84.8مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف نسبة 

قرارات تحضير الكالئـ كالعزائـ كزيارة األقارب كالمعارؼ  كبنسب أكبر لمنساء ذكات الرتب المينية 
لمعاممة البسيطة،  %77.3لمعاممة االطار، ك %85.4لمعاممة المؤىمة،  %88.3العالية، 

كبالتالي مازاؿ المبدأ التشاكرم الديمقراطي يخيـ عمى معظـ العبلقات األسرية بعدما كاف حكرا 
مف  %7.7عمى الرجاؿ في األسر القديمة، ثـ نجد أف ىذه القرارات متقاربة بيف الزكجيف، 

لمعاممة البسيطة، ك  %13.6سبة كبيرة المبحكثات ترل أنو مف اختصاص الرجاؿ كأقرت بيا ن
لمعاممة المؤىمة، كىذا يظير مدل تأثير الرتبة الكظيفية في  %5.5لمعاممة اإلطار، ك 6.8%

اتخاذ مثؿ ىذه القرارات، في حيف نجد المبحكثات المكاتي أقررف أف الزكجة ىي مف يتخذ ىذه 
لمعاممة اإلطار،  %7.8يطة، لمعاممة البس %9.1مكزعة كما يمي :  %7.4القرارات نسبتيا 

لمعاممة المؤىمة، مف خبلؿ النتائج يظير أف الزكجاف يتشاكراف في اتخاذ قرارات تحضير  6.2%
الكالئـ كالعزائـ كزيارة األقارب كالمعرؼ كبقدر أكبر تشارؾ المرأة العاممة ذات الرتبة المينية 

ة، قد يرجع ىذا ألف المرأة ذات الرتبة العالية كإطار أك عاممة مؤىمة، كبقدر أقؿ لمعاممة البسيط
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الكظيفية العالية قد تككف اكتسبت خبرات اجتماعية مف احتكاكيا بجماعة العمؿ تخكؿ ليا 
المشاركة في مثؿ ىذه القرارات أك حتى تأكيد الذات بحكـ عمميا كدخميا كحتى مستكاىا التعميمي 

 الذم أىميا لتكلي مناصب عالية.

 (46جدول رقم ) 

 األسرة داخل السمطة مركز ياتجعم رتبة وظيفية عالية ةأالمر  تقمد ىل يوضح
 النسبة المئكية  التكرارات األسرة داخؿ السمطة مركزب  ك عبلقتو رتبة كظيفية عالية المرأة تقمد 

 

 12.5% 37 نعـ
 47.1% 140 ال

 40.4% 120 أحيانا
 %100.0 297 المجمكع

مف المبحكثات ال يريف أف تقمد المرأة رتبة  %47.1نسبة مف خبلؿ ىذا الجدكؿ تظير أف 
أنو أحيانا قد تككف المرأة  %40.4كظيفية عالية تجعؿ منيف مركزا لمسمطة داخؿ األسرة، كنسبة 

يريف أف تقمد  %12.5ىي مركز لمسمطة اذا كانت تشغؿ رتبة كظيفية عالية، في حيف أف نسبة 
مركزا لمسمطة داخؿ األسرة مف خبلؿ ىذه النتائج يظير أنو المرأة رتبة كظيفية عالية تجعؿ منيا 

مازاؿ ىناؾ نسبة البأس بيا مف النساء تؤمف بأف الرجؿ ىك مركز السمطة ميما كانت رتبتيف 
الكظيفية، كىذا راجع لؤلسباب التي ذكرناىا آنؼ كالمكركث الثقافي بأف األنثى تأتي دكما في 

طة كظيفة ذككرية، ككذا القكامة التي جاء بيا الديف في اآلية الدرجة الثانية بعد الذكر كأف السم
المشار إلييا آنفا، كلكف الممفت لبلنتباه أف ىناؾ نسبة البأس بيا مف النساء المتزكجات 
العامبلت ترل أنيف أحؽ بمركز السمطة قد يرجع ذلؾ لرتبتيف الكظيفية، أك حتى العمؿ ككذا 

لذلؾ  تالكوت بارسونزمطة ككظيفة كامنة ما أشار إليو دخؿ العاممة، كقد تككف رؤيتيف لمس
أجابت نسبة كبيرة منيف تكاد تككف قريبة مف نصؼ العينة بأنيف أحيانا قد تككف المرأة التي تتقمد 

)حفصي آسية، مراتب كظيفية عالية ىي مركز السمطة داخؿ األسرة الجزائرية، ففي دراسة 
مكانة المرأة مرتبطة بيف أف الممارسة المينية لممرأة وعالقتيا بإنتاج مكانتيا االجتماعية( 

الذم تنتمي إليو كتتفاعؿ معو، فيي تمعب  بالمينة التي تمارسيا في السياؽ الميني كاالجتماعي
التي تربطيا باآلخريف،  التفاعمية دكرا كبيرا كحاسما في إبراز مكانتيا االجتماعية كبناء عبلقاتيا

المؤسسة  التي تشكؿ ليا مجاال مف المجاالت التفاعمية بالنسبة ليا التي تؤثر كتتأثر بيا بعد
 .االجتماعية األكلى في بناء مكانة اجتماعية مف خبلؿ دكرىا السكسيكميني الذم تقـك بو
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(47جدول رقم )  
 األسرة داخل  السمطة صاحب بمن ىو لمزوجة المينية الرتبة يوضح عالقة

 صاحب السمطة داخؿ األسرة
 
 

 الرتبة المينية

 المجمكع األسرة داخؿ  السمطة صاحب
 دائما
 الزكج

 زكجي
 مني اكثر

 أنا
 كزكجي

 اكثر ناأ
 مف

 زكجي

 الرتبة
 المينية

 طارإ
 103 18 35 34 16 التكرار

 %100.0 %17.5 %34.0 %33.0 %15.5 النسبة المئكية

 مؤىمة عاممة
 127 20 40 48 19 التكرار

 %100.0 %15.7 %31.5 %37.8 %15.0 النسبة المئكية

 بسيطة عاممة
 66 8 18 22 18 التكرار

 %100.0 %12.1 %27.3 %33.3 %27.3 النسبة المئكية

 المجمكع 
 296 46 93 104 53 التكرار

 %100.0 %15.5 %31.4 %35.1 %17.9 النسبة المئكية
مف المبحكثات يريف أف الزكج ىك صاحب السمطة  %35.1خبلؿ الجدكؿ أف نسبة  يظير مف

مف  %33.3مف العامبلت المؤىبلت، كنسبة  %37.8أكثر منيا داخؿ األسرة مكزعة كما يمي 
مف فئة العاممة اإلطار كىك كما أشرنا سابقا لؤلسباب الدينية  %33فئة عاممة بسيطة ، كنسبة 

مف المبحكثات ترل أف صاحب السمطة ىي  %31.4كالمكركث الثقافي، في حيف ما نسبتو 
تمييا  %34كزكجيا أم يشتركاف في السمطة كىنا تظير أف العامبلت اإلطار أكثر نسبة ب 

كبالتالي كؿ ما زادت رتبة  %27.3يطة بنسبة ، كالعاممة البس%31.5العاممة المؤىمة  بنسبة 
المرأة الكظيفية زادت تشاركيتيا لمسمطة مع زكجيا، أما جكابيف أف الزكج دائما مركز السمطة 

لمعاممة  %15.5لمعاممة البسيطة ، كنسبة  %27.3مكزعة كما يمي :  %17.9جاءت نسبتو 
ا كانت المرأة تشغؿ كظيفة سامية لمعاممة المؤىمة كىذا يدؿ عؿ أف كمم %15اإلطار، كنسبة 

زادت سمطتيا داخؿ األسرة، ك ىك ما تظيره نسبة أف تككف ىي مركز السمطة أكثر مف زكجيا 
لمعاممة  %15.7لمعاممة اإلطار، ك %17.5مكزعة مف األكبر إلى األصغر  %15.5ب 

يادة رتبتيا لمعاممة البسيطة، ىذه النتائج تدؿ أف سمطة المرأة تزداد بز  %12.1المؤىمة، ك
 الكظيفية كتككف أكثر تشاركية فييا.
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 :االستنتاجات المتعمقة بالفرضية الثالثة -2 
 1النساء العامبلت يممف الى تنظيـ النسؿ كيظير كذلؾ مف عدد األكالد كالذم يتراكح ما بيف  -
، فمنصب الزكجة العالي منحيا القكة في مجاالت محددة كتحديد حجـ األسرة كما أف 4ك
 التشاكرم في مثؿ ىذه القضايا. بدأت تأخذ المنحى الديمكقراطي الزكجيف بلقات بيفالع

اتخاذ قرارات تتعمؽ بالمنزؿ مف تأثيث ككراء كشراء كالتي كانت حكرا عمى الرجاؿ ىي األخرل  -
أخذت المنحى التشاكرم الديمقراطي كال دخؿ لمرتب الكظيفية كال المناصب العميا في مثؿ ىذه 

 القرارات.

لمسؤكلية اتخاذ قرارات متابعة األطفاؿ كمراقبة المرأة العاممة اإلطار كالمؤىمة أكثر تحمبل  -
 نشاطيـ.

المبدأ التشاركي في اتخاذ قرارات متابعة األعماؿ المدرسية لؤلطفاؿ كبنسبة أكثر الزكجة  -
كاإلطار كحتى العاممة كليست حكرا عمى أم مرتبة كظيفية أك منصب، فالمرأة العاممة المؤىمة 

البسيطة طمكحة إذ تعمؿ عمى الرفع في زيادة تطمعاتيا في رؤية أبنائيا ناجحيف كمتفكقيف في 
 دراستيـ مف أجؿ شغؿ مناصب ككظائؼ راقية حسب مؤىبلتيـ العممية.

النساء العامبلت اإلطار كالعامبلت المؤىبلت ىف أكثر حرصا عمى اتخاذ قرارات متابعة  -
 صحي ألطفاليف. الجانب ال

ماتزاؿ ىناؾ نسبة ال بأس بيا مف النساء تؤمف بأف الرجؿ ىك مركز السمطة ميما كانت  -
 رتبتيف الكظيفية.

 سمطة المرأة تزداد بزيادة رتبتيا الكظيفية كتككف أكثر مشاركة فييا. -

كتكجيييـ،  الرتبة الكظيفية العالية تزيد مف مشاركة الزكجة في اتخاذ قرارات تأديب األطفاؿ -
فالمبدأ التشاركي التشاكرم يظير في مثؿ ىذه القرارات كبنسبة أكثر عند المكظفات ذكات الرتب 

 الكظيفية العالية. 
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الزكجاف يتشاكراف في اتخاذ قرارات تحضير الكالئـ كالعزائـ كزيارة األقارب كالمعارؼ كبقدر  -
ة كإطار أك عاممة مؤىمة مقارنة بالزكجة أكبر تشارؾ الزكجة العاممة ذات الرتبة المينية العالي

 ذات العمؿ البسيط.

لمرتبة الكظيفية تأثير عمى المرأة العاممة المتزكجة مف حيث تعامميا مع زكجيا حيث تزداد  -
 عصبيتيا كمما كانت ذات رتبة كظيفية عالية كمسؤكلية أكبر. 

الزكجية يسكدىا االحتراـ المتبادؿ قد كمما زادت الرتبة الكظيفية عمكا زاد الشعكر بأف العبلقة  -
يككف ذلؾ راجعا لممستكل التعميمي كالثقافي لمزكجة كاكتساب خبرة في كيفية ادارة شؤكنيا كحؿ 

  المشاكؿ مف خبلؿ تحمؿ مسؤكليات قيادية في عمميا.
 العاممة اإلطار كالمؤىمة ىي أكثر مف ييتـ الزكج برأييا كيستشيرىا في مشاكمو المينية.   -

 كمما زادت الرتبة الكظيفية زادت مشاركة الزكجة لمشاكميا المينية مع زكجيا. -
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: دخؿ المرأة العاممة المتزكجة كتأثيره في بناء السمطة داخؿ األسرة الفرضية الرابعة: ثانيا
 الجزائرية.

المتزكجة يجعميا دخؿ المرأة العاممة : تحميل وتفسير البيانات المتعمقة بالفرضية الرابعة -2
 تتمتع بقكة المشاركة في اتخاذ القرار داخؿ األسرة الجزائرية.

(48جدول رقم )  
 لمعمل األساسي الدافعيوضح 

 النسب المئكية التكرارات الدافع األساسي لمعمؿ
 55.6% 165 لؤلسرة االقتصادم الكضع تحسيف 
 1.0% 3 معيؿ كجكد عدـ 
 21.9% 65 تعميمؾ اكممت ألنؾ 
 18.2% 54 الذات كتأكيد االقتصادم االستقبلؿ 
 3.4% 10 خرآ 
 %100.0 297 المجمكع 

كاف دافعيف األساسي  %55.6يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة كبيرة مف المبحكثات تقدر ب 
ألنيف أكممف تعميميف، كنسبة  %21.9لمعمؿ ىك تحسيف الكضع االقتصادم لؤلسرة، كنسبة 

كانت لدكافع أخرل،  %3.4مف أجؿ االستقبلؿ االقتصادم كتأكيد الذات، كنسبة  18.2%
كاف الدافع األساسي لعدـ كجكد معيؿ، فمقد أكدت الدراسات األكلى في ىذا المجاؿ  %1كنسبة 

أف أىـ دكافع خركج المرأة لمعمؿ ىك الحاجة االقتصادية كقكتيا الممحة لكسب الماؿ كحاجة 
)مصطفى العوفي، المرأة العاممة في مضمون االتفاقيات ى دخؿ المرأة األسرة لبلعتماد عم

، كما أف فرص العمؿ ترتبط بالمستكل التعميمي مما يدفع المرأة لمبحث عف (361)الدولية لمعمل(
العمؿ يناسب شيادتيا الدراسية كلك كانت ما تزاؿ في اطار التمدرس كما ىك الحاؿ في مثؿ ىذه 

ما قبؿ التشغيؿ كالعمؿ في اطار الشبكة االجتماعية، في حيف مف كف  السنكات مف إدماج كعقكد
يبحثف عف تأكيد الذات كاالستقبلؿ االقتصادم فيي مف الدكافع الذاتية كذلؾ قد تككف لمقضاء 

تتأخذ مف فعؿ المساىمة لتحسيف أكضاع عمى الكضع التقميدم الذم كضعيا فيو المجتمع فيي 

                                                           
 ، 7، العدد مجمة العمـك االنسانية ك االجتماعية،  المرأة العاممة في مضمون االتفاقيات الدولية لمعملمصطفى عكفي ،  - (361)

 . 142، ص  2002جامعة باتنة ، 



 وانرابعت انثانثت بانفرضيت انمتعهقت انبياناث وتحهيم عرض                 انثامن انفصم
 

 

 

254 

نما إلى إنتاج قيمة رمزية مف ىذه األسرة كالرفع مف مستكاىا اال جتماعي كاالقتصادم فقط كا 
كما إف امتبلؾ المرأة دخبل ماليا مستقبل تككف أكثر اعتمادا عمى ، المساىمة كالمتمثمة في مكانتيا

ذاتيا كتقمؿ مف عبئيا عمى أسرتيا، مما ينجـ عنو إحساسيا بمكانتيا ضمف المجاؿ المتكاجدة بو، 
نقؿ ليا صكرتيا عف ذاتيا آلخريف لتحقؽ مكانة كىيبة أماميـ، كىذا ما يدؿ فتمتع بتقدير ذاتي ي

، ما ىي إال تعبير عف ىكيتيا الفردية التي رعمى أف استقبلليتيا مف أجؿ عدـ االتكالية عمى الغي
النشاط االجتماعي الذم  مكانتيا ألفتتمركز حكؿ ذاتيا كاعتمادىا عمى النفس بيدؼ تعزيز 

تفاعؿ مف خبللو مع اآلخريف مف أجؿ تحقيؽ منفعة أك غاية قد تككف مادية أك يمارسو الفرد كي
)تماضر حسون، تأثير عمل ، فيذه النتائج تكافؽ دراسة (362)معنكية عمى حد تعبير جكرج ىكمنز

، كقد يككف عدـ كجكد المعيؿ ىك ما يدفع المرأة عمى تماسك األسرة في المجتمع العربي(
يا في تأميف الدخؿ كالبحث عف عمؿ دائـ أك مؤقت بصرؼ النظر عف الزكجة لبلعتماد عمى ذات

قيمة األجر الذم تتقاضاه، ك أصبحت الزكجة العاممة ترل في العمؿ أنو سند أماف اقتصادم مف 
 جكر الزمف.  

 (49جدول رقم )
 البيت خارج الزوجة عمل عمى الزوج اعتراضيوضح 

 النسب المئكية التكرارات اعتراض الزكج عمى العمؿ خارج البيت

 
 8.1% 24 نعـ
 91.9% 273 ال

 %100.0 297 المجمكع
حسب رأم  %91.9يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة كبيرة جدا مف األزكاج كالمقدرة ب 

يعترضكف عمى عمؿ  %8.1المبحكثات ال يعترضكف عمى عمؿ الزكجة، ك أنا ما نسبتو 
الزكجة، إف خركج المرأة لمعمؿ كالذم كانت دكافعو األساسية مادية بحثة مف الطرفيف سكاء مف 
الزكجة بحثا عف االستقبلؿ المادم مف أجؿ تمبية احتياجاتيا كقد تشارؾ بجزء منو في ميزانية 

ىك ما يجعؿ األسرة، دكف أف ننفي أف دخميا يساعد الزكج كيخفؼ عميو عبء المصاريؼ، ك 
الكثير مف الرجاؿ في كقتنا الحالي يبحثكف عف زكجات عامبلت لبلستفادة مف دخميف الشيرم 
لذلؾ ال نجدىـ يعترضكف عمى عمؿ الزكجة خارج البيت كلربما قد يحفزىا الزكج عمى العمؿ، 

دخؿ فارتفاع تكاليؼ المعيشة كتبدؿ أنماط السمكؾ االستيبلكي، كعدـ كفاية الدخؿ األسرم أك 
                                                           

(362)
 .218، ص  2008، دار الشروق ،  1، ط االجتماعالنظرٌة المعاصرة فً علم ابراهٌم عٌسى عثمان ،  - 
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)تماضر حسون، الزكج، يضطر المرأة لمعمؿ كيجبر الزكج عمى قبكؿ ذلؾ، كىـ ما بينتو دراسة 
مف السيدات  %88حيث أظيرت أف تأثير عمل المرأة عمى تماسك األسرة في المجتمع العربي( 

العامبلت السكريات كاف الدافع لعمميف ىك تحسيف المستكل المعيشي، كزيادة دخؿ األسرة، ككف 
ميف إلى أسر ذات دخؿ منخفض أك متكسط كىك ما سنممسو في عبلقة الدخؿ الشيرم ينت

 بالمشاركة في ميزانية األسرة.
(50جدول رقم )  

 الشخصي الصعيد لممرأة عمى العمل التي حققيا المكاسب
 النسب المئكية التكرارات الشخصي الصعيد لممرأة عمى العمؿ التي حققيا المكاسب

 

 2.0% 6 شيئا يحقؽ لـ
 46.5% 138 العمؿ في خبرة اكتساب
 24.2% 72 جديدة اجتماعية عبلقات اكتساب
 2.0% 6 االستيبلؾ ترشيد في خبرة اكتساب
 9.4% 28 األسرم القرار صنع في مساىمة

 15.8% 47 المادية االستقبللية
 100.0% 297 المجمكع

مف المبحكثات يريف أف العمؿ يحقؽ ليف اكتساب  %46.5يظير مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة 
حقؽ ليف استقبللية مادية،  %15.8يكتسبف فيو عبلقات اجتماعية جديدة،  %24.2خبرة، ك

منيف حقؽ ليف العمؿ مكسب المساىمة في صنع القرار األسرم، في حيف أف ما نسبتو  9.4%
يريف أنو لـ يحقؽ ليف شيئا، مف اكتسبف خبرة في ترشيد االستيبلؿ كبنفس النسبة ىناؾ مف  2%

خبلؿ ىذه النتائج يظير أف نظرة المرأة لمعمؿ لـ تعد نظرة مادية فقط، فمقد تغيرت نظرة النساء 
لمعمؿ بأنو مكسب مادم مف أجؿ تمبية احتياجاتيا المادية، بقدر ما ىك مكسب اجتماعي، تكسب 

ك األسرم كخبرات جديدة عمى مستكل فيو المرأة العاممة عبلقات اجتماعية جديدة بعيدة عف الج
الحياة قد تفيدىا في تسيير شؤكنيا األسرية كىك ما لمسناه في الفرضيتيف األكلى كالثانية، فتحرير 

)مصطفى بوتفنوشت، العائمة المرأة كارتفاع مكانتيا يتـ بالتعمـ كالعمؿ كىك ما أشارت إليو دراسة
أف كمية الكسب المادم لمزكجيف الذم يكسبانو  ، في حيفالجزائرية التطور والخصائص الحديثة(

كعميو فذىاب )جيرارد أودونل، الطبيعة المتغيرة لمعائمة البريطانية(، ينفقانو عمى متطمبات األسرة 
المرأة لمعمؿ بشكؿ يكمي يسيؿ عمييا اكتساب الميارات الحياتية، فتتعمـ تنظيـ كقتيا جيدا، 

اكؿ التكفيؽ بيف أداء كاجباتيا الكظيفية كالمنزلية، كتتعمـ كتحرص عمى أداء كظيفتيا، كما أنيا تح
االنضباط في كقت الحضكر، كمكعد االنصراؼ، ناىيؾ عف اكتساب ميارة التكيؼ مع الظركؼ 
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المختمفة، باحتكاكيا مع جماعة العمؿ مستفيدة مف عبلقات اجتماعية جديدة،  كتصبح قادرة عمى 
 أبسطيا كىنا تظير تغير نظرة المرأة لمعمؿ.مكاجية المشاكؿ كحميا بأنجع الطرؽ ك 
(51)جدول   

 الوقت لربح المساعدة البيت في الموجودة دواتباأل وعالقتو  لمزوجة الشيري الدخل مقدار يوضح 
 لربح المساعدة البيت في الموجودة االدوات 

 .الوقت
 
 
 

 مقدار الدخل الشيري   

 المجموع الوقت لربح المساعدة البيت في الموجودة االدوات
 سيارة
 خاصة

 غسالة
 اتوماتيكية

مجمد 
 وثالجة
 لحفظ
 األغذية

 مايكرويف
 لتسخين
 األغذية

 لةآ
 غسل

 الصحون

 فرن
 كيربائي

 مكنسة
 كيربائية

 وسائل
 اتصال

 الدخل مقدار
 الشيري

 18000 من
 الى

 دج30000

 74 3 1 21 1 5 7 20 16 التكرارات

 %100.0 %4.1 %1.4 %28.4 %1.4 %6.8 %9.5 %27.0 %21.6 النسبة المئوية

 30000 من
 الى

 دج60000

 141 3 3 19 2 4 13 39 58 التكرارات

 %100.0 %2.1 %2.1 %13.5 %1.4 %2.8 %9.2 %27.7 %41.1 النسبة المئوية

 من أكثر
 دج 60000

 82 1 4 7 2 1 4 14 49 التكرارات
 %100.0 %1.2 %4.9 %8.5 %2.4 %1.2 %4.9 %17.1 %59.8 النسبة المئوية

 المجموع   
 297 7 8 47 5 10 24 73 123 التكرارات

 %100.0 %2.4 %2.7 %15.8 %1.7 %3.4 %8.1 %24.6 %41.4 النسبة المئوية

مف المبحكثات يممكف سيارة مكزعة كما يمي :  %41.4مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف نسبة 
إلى  30000مف ذكات الدخؿ مف  %41.1دج، ك  60000ذكات الدخؿ أكثر مف  59.8%

 %15.8يممكف غسالة اتكماتيكية ، في حيف أف ما نسبتو  %24.6دج، كأف ما نسبتو  60000
 %3.4يممكف مجمد كثبلجة لحفظ األغذية، كنسبة  %8.1مف المبحكثات تممؾ فرنا كيربائيا، ك

يممكف كسائؿ  %2.4يممكف مكنسة كيربائية،  %2.7 يممكف ميكركيؼ لتسخيف األغذية، كنسبة
مف المبحكثات آلة غسؿ الصحكف،  %1.7اتصاؿ مف ىاتؼ كأنترنت ككمبيكتر كغيرىا، كأخيرا 

مف خبلؿ ىذه النتائج يظير مدل امتبلؾ النساء العامبلت لكسائؿ كأدكات تساعدىـ عمى أداء 
جبات الكظيفية، الكظائؼ المنزلية لربح الكقت كالقدرة عمى التكفيؽ بيف أداء الكاجبات المنزلية كالكا

كالممفت لبلنتباه أف امتبلؾ كسائؿ باىضو الثمف كالسيارة كآلة غسؿ الصحكف يتناسب طردا مع 
كاف مقدار الدخؿ الشيرم كبير زادت نسبة امتبلؾ سيارة، مكزعة مقدار الدخؿ الشيرم، فكمما 

 30000لذكات الدخؿ مف  %41.1، ك 60000لذكات الدخؿ أكثر مف  %59.8حسب الفئات 
دج فالسيارة ىي أىـ  30000إلى  18000لذكات الدخؿ مف  %21.6دج ، ك 60000إلى 

كسيمة تحتاجيا المرأة العاممة ربحا لمكقت كتجنبا لزحمة المكاصبلت ك التأخيرات كالمضايقات، 
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نفس العبلقة تظير في المكنسة الكيربائية فنسبة امتبلكيا عند العامبلت ذكات الدخؿ الكبير 
لذكات الدخؿ   %1.4عند ذكات الدخؿ المتكسط، كنسبة  %2.1كنسبة  ،%4.9ب كبيرة قدرت 

، كنسبة %2.4الضعيؼ، كحتى غسالة الصحكف فنسبة امتبلكيا عند ذكات الدخؿ الكبير 
لكؿ مف ذكات الدخؿ المتكسط كذكات الدخؿ الضعيؼ كؿ عمى حد، فالمرأة العاممة  1.4%

تحاكؿ أف تخمؽ بيئة فعالة مكاتية لكي تستطيع التكفيؽ بيف الكاجبات الكظيفية كالمنزلية، فتضحي 
براتبيا أك بجزء منو مف أجؿ اقتناء كسائؿ كأدكات تساعدىا في عمميا المنزلي كربح الكقت 

كثر كالجيد الذم قد يككف ضاع منيا مقارنة بالمرأة الماكثة في البيت كعادة ما تجد العاممة أ
تنظيما مف الماكثة بحكـ خبرتيا التنظيمية التي اكتسبتيا مف العمؿ كىك ما أشارت إليو 
المبحكثات في ىذه الدراسة، كخبرتيا في إدارة الكقت كذلؾ بالعمؿ عمى ترتيب األكلكيات كذلؾ 
ا بتحديد األىداؼ كاألكلكيات كتنظيـ قائمة المياـ كبالتالي تحتاج إلى كسائؿ مساعدة تسيؿ لي

 العمؿ. 
 (52جدول رقم )

 اليومية الحاجات باقتناء عالقتو بمن يقوم و لمزوجة الشيري الدخل يوضح مقدار
 اقتناء الحاجات اليكمية

 مقدار الدخؿ الشيرم 
 المجمكع اليكمية الحاجيات اقتناء

 آخر معا الزكجة الزكج

 مقدار
 الدخؿ
 الشيرم

 18000 مف
 دج30000 الى

 74 1 30 5 38 التكرارات
 %100.0 %1.4 %40.5 %6.8 %51.4 النسب المئكية

 30000 مف
 دج60000 الى

 141 1 44 6 90 التكرارات
 %100.0 %0.7 %31.2 %4.3 %63.8 النسب المئكية

 مف أكثر
 دج 60000

 82 1 28 3 50 التكرارات
 %100.0 %1.2 %34.1 %3.7 %61.0 النسب المئكية 

 المجمكع 
 297 3 102 14 178 التكرارات

 %100.0 %1.0 %34.3 %4.7 %59.9 النسب المئكية
مف المبحكثات يقررف أف الزكج ىك مف يقكـ باقتناء الحاجات  %59.9يظير الجدكؿ أف 

مف ذكات  %61دج، ك  60000إلى  30000مف ذكات الدخؿ ما بيف  %63.8اليكمية، منيف 
دج، في  30000إلى  18000مف ذكات الدخؿ مف  %51.4دج، ك  60000الدخؿ أكثر مف 

يقررف أنيف يشتركف مع أزكاجيف في اقتناء الحاجات اليكمية، منيف  %34.3حيف أف ما نسبتو 
ذكات الدخؿ أكثر مف  %34.1دج، ك  30000إلى  18000ذكات الدخؿ مف  40.5%
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 %4.7تو دج، ك أنا ما نسب 60000إلى  30000لذكات الدخؿ مف  %31.2دج، ك  60000
مف البحكثات يريف أف الزكجة ىي مف تقكـ باقتناء الحاجات اليكمية مكزعة عمى الفئات ، 

إلى  30000لذكات الدخؿ مف  %4.3دج، ك 30000إلى  18000لذكات الدخؿ مف  6.8%
مف المبحكثات  %1دج، أما ما نسبتو  60000لذكات الدخؿ أكثر مف  %3.7دج، ك  60000

ر يقكـ بعممية اقتناء الحاجات اليكمية قد يككف الجد أك الجدة أك احد يقررف أف ىناؾ شخص آخ
 %1.4األبناء أك األقارب أك حتى الخادمة إف كجدت، ىذه النسب مكزعة حسب الفئات إلى : 

دج،  60000لذكات الدخؿ أكثر مف  %1.2دج، ك  30000إلى  18000لذكات الدخؿ مف 
دج، مف خبلؿ ىذه النتائج الممفت  60000إلى  30000لذكات الدخؿ مف  %0.7كأخيرا 

لبلنتباه أف الزكج مازاؿ ىك المسيطر عمى القياـ بقرارات اقتناء الحاجات اليكمية سكاء كاف دخؿ 
تكمف في حمؿ ك صعكبة التبضع المرأة كبيرا أك متكسطا أك ضعيفا، قد يككف ذلؾ بسبب 

 ليذا تفضؿ سيما بالنسبة لممرأة،المشتريات التي كمما زادت، أصبحت ثقيمة كيصعب حمميا، ال
 الكثيرات مزج الخبرتيف كاإلمكانيتيف ليا كلزكجيا في آف كاحد، حيث تكمف ميمة المرأة في
اختيار السمعة، كعمى الرجؿ دفع الفاتكرة كحمميا إلى البيت أك السيارة، كعميو غالبا يتجكؿ عدد 

 أة تختار السمعة كالرجؿ يدفع الحسابمف األزكاج في السكؽ أك في المساحات الكبرل، فتجد المر 
فيما يتشاركاف في الميمة أحيانا، كقد تككف حجة المرأة مشاركة الزكج في اقتناء الحاجيات 

أك أقؿ أك  ال يحسف التبضع أك يحضر الحاجيات أكثر مف البلـزاليكمية أك التبضع بمفردىا أنو 
 بيا عيكب أك عدـ شراء األغراض كاممة.
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(53جدول رقم )  
 تأثيث من بالمنزل  المتعمقة القرارات باتخاذ يقوم منبوعالقتو  لمزوجة الشيري الدخل مقدار يوضح 

 .... شراءو  كراء
 اتخاذ القرارات المتعمقة بالمنزؿ مف كراء كشراء كتأثيث..
 

 مقدار الدخؿ الشيرم

 المتعمقة القرارات باتخاذ يقـك مف
 شراء ،كراء ، تأثيث مف بالمنزؿ 

 المجمكع

 بالتشاكر الزكجة الزكج

 الدخؿ مقدار
 الشيرم

 الى 18000 مف
 دج 30000

 74 51 4 19 التكرارات

 %68.9 %5.4 %25.7 النسب المئكية
100.0

% 

 الى 30000 مف
 دج 60000

 141 103 19 19 التكرارات

13.5 %13.5 النسب المئكية 
% 

73.0% 100.0
% 

 مف أكثر
 دج60000

 

 82 61 16 5 التكرارات

 %6.1 النسب المئكية
19.5

% 
74.4% 

100.0
% 

 المجمكع 
 297 215 39 43 التكرارات

 %14.5 النسب المئكية
13.1

% 
72.4% 

100.0
% 

مف المبحكثات يريف أف القرارات المتعمقة بالمنزؿ  %72.4مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف ما نسبتو 
مف كراء كشراء كتأثيث كغيرىا ىي مشتركة بيف الزكجيف تتـ بالتشاكر مقسمة عمى الفئات 

لذكات الدخؿ ما  %73دج، كنسبة  60000لذكات الدخؿ العالي أكثر مف  %74.4كالتالي : 
دج، مما يدؿ  30000إلى  18000لذكات الدخؿ  %68.9دج، ك  60000إلى  30000بيف 

عمى أف ىذه القرارات ىي تشاكرية بنسبة كبيرة نظرا النتشار الكعي بأف الحياة الزكجية مشتركة 
مف البحكثات يريف أف ىذه القرارات  %14.5بيف الزكجيف في شتى األمكر، في حيف أف نسبة 

دج،  30000ى إل 18000لفئة ذكات الدخؿ ما بيف  %25.7في يد الزكج مكزعة كما يمي : 
لفئة  %6.1دج، ك ما نسبتو  60000إلى  30000لفئة ذكات الدخؿ مف  %13.5كنسبة 

دج، أما المبحكثات المكاتي يريف أف مثؿ ىذه القرارات بيد  60000الدخؿ الشيرم أكثر مف 
كانت أغمبيف مف ذكات الدخؿ  %13.1الزكجة جاءت بنسبة مقاربة لصاحبات الرأم السابؽ، 

إلى  30000، تمييا ذكات الدخؿ المتكسط مف %19.5دج بنسة  60000مف  الكبير أكثر
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دج، فالنتائج يظير إنيا  30000إلى  18000دج، ثـ ذكات الدخؿ الضعيؼ مف  60000
منطقية تظير مدل تأثير دخؿ المرأة في مثؿ ىذه القرارات فعميو كمما كاف الدخؿ كبير زادت 

رارات بحكـ أنيا تساىـ بقسط مف دخميا الشيرم، مشاركة الزكجة العاممة في مثؿ ىذه الق
فصاحبات األجر الكبير يساىمف بالقسط األكبر قد يككف كؿ األجر أك جزء منو كحتى ذكات 
الدخؿ المتكسط أك الضعيؼ حسب حاجة األسرة ككذا متطمبات الحياة التي ىي في تزايد مستمر 

المرأة في عمؿ البيت مما يجعؿ  نظرا لمتطكر التكنكلكجي الحاصؿ كظيكر آالت قد تساعد
اقتناءىا ضركريا بعدما كانت مف الكماليات كالسيارة كالمكنسة الكيربائية كالفرف الكيربائي 
كالغسالة ككسائؿ االتصاؿ كغيرىا كثير، كما أف الزكجة العاممة تساىـ في بناء البيت كتأثيثو 

ستقبلليتيا كمكانتيا مما يضطرىا إلى ىركبا مف السكف مع األسرة الممتدة أسرة الزكج بحثا عف ا
التضحية بجزء مف راتبيا الشيرم أك كمو مف أجؿ رفع المستكل المعيشي لؤلسرة، فاألسر الحديثة 
النككية يتشارؾ فييا الزكجاف في مثؿ ىذه القرارات المتعمقة بتأثيث المنزؿ أك الكراء أك الشراء أك 

كانت في السابؽ في األسر الممتدة حيث كاف يعكؿ  حتى البناء، كلـ تعد حكرا عمى الزكج مثمما
األسرة في كؿ الشؤكف كخاصة الخارجية منيا،  أصبح مف حؽ الزكجة مشاركة زكجيا في بناء 
بيت الزكجية كىذا بحكـ أنيا تعمؿ ك تتقاضى راتبا يخكؿ ليا المساىمة في ميزانية األسرة كىك ما 

ى العمؿ فأجبف أنو مف أجؿ تحسيف الكضع أظيره جدكؿ الدافع األساسي ليف لمخركج إل
كمف أجؿ االستقبلؿ االقتصادم كتحقيؽ الذات بنسبة  %55.6االقتصادم لؤلسرة بنسبة 

18.2%   . 
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(54جدول رقم )  
 األسرية الميزانية في المبحوثات بدخمين مشاركة يةفبكي وعالقتو لمزوجة الشيري الدخل مقدار يوضح
مشاركة المبحكثات بدخميف في الميزانية األسريةكيفية           

  
 مقدار الدخؿ الشيرم

 يفبدخم المبحكثات مشاركة كيفية
 األسرية الميزانية في

 المجمكع

 تشاركيف ال منو جزء كمو

 الشيرم الدخؿ مقدار

 الى 18000 مف
 دج 30000

 74 4 51 19 التكرارات
 %100.0 %5.4 %68.9 %25.7 النسب المئكية

 الى 30000 مف
 دج 60000

 141 6 102 33 التكرارات
 %100.0 %4.3 %72.3 %23.4 النسب المئكية

 دج60000 مف أكثر
 82 2 62 18 التكرارات

 %100.0 %2.4 %75.6 %22.0 النسب المئكية

 المجمكع 
 297 12 215 70 التكرارات

 %100.0 %4.0 %72.4 %23.6 النسب المئكية

مف المبحكثات يشاركف بجزء مف مرتبيف الشيرم مف  %72.4الجدكؿ أف نسبة يظير مف خبلؿ 
دج، تمييا ذكات  60000مف ذكات الدخؿ المرتفع أكثر  %75.6كؿ الفئات ك بنسبة أكبر 

لذكات الدخؿ  %68.9، ك نسبة  %72.3دج بنسبة  60000إلى  30000الدخؿ مف 
مف المبحكثات يشاركف  %23.6دج، في حيف أف نسبة  30000إلى  18000المنخفض مف 

إلى  18000ذكات دخؿ شيرم مف  %25.7بالراتب الشيرم كمو مكزعة عمى الفئات كالتالي : 
لذكات  %22دج، ك  60000إلى  30000لذكات دخؿ شيرم مف  %23.4دج،  30000

كىي نسبة صغيرة مف المبحكثات ال يشاركف  %4 وا ما نسبتدج، أم 60000الدخؿ أكثر مف 
لذكات الدخؿ مف  %5.4بأم شيء مف مرتبيف في ميزانية األسرة ىذه النسبة مكزعة كما يمي : 

 %2.4دج ، ك  60000إلى  30000لذكات الدخؿ مف  %4.3دج، ك  30000إلى  18000
ىمة منطقية أف ذكات الدخؿ الكبير دج، تظير النتائج مف أكؿ ك  60000لذكات الدخؿ أكثر مف 

يشاركف بنسبة كبيرة بجزء منو بحكـ أنو راتب كبير كقد يضاىي مرتب العاممة البسيطة أك حتى 
المؤىمة، كمشاركة ذكات الراتب الضعيؼ بمرتبيف كمو ليسد حاجات األسرة إضافة إلى دخؿ 

كقد يككف  ؿ األكؿ عف اإلنفاؽك ؤ الرجؿ ىك المس، أما المكاتي ال يشاركف بمرتبيف فيريف أف الزكج
الزكج أحيانا ىك الذم يرفض أف تنفؽ زكجتو مف راتبيا كىك المسؤكؿ عنيا كيعتبره كاجبو، كيراه 

مشاركة الزكجة في ميزانية األسرة أصبح اليكـ أمرا مّمحا، فالبعض نكعا مف الرجكلة أك الغيرة، 
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، لتساىـ بدكرىا في مكاجية متطمبات  عاممةلذلؾ أصبح الكثيركف يميمكف إلى الزكاج مف المرأة ال
كبمجرد مساىمتيا في نفقات يشعرىا بأنيا تمتمؾ ، يكما بعد يكـ الحياة العصرية التي تزداد تعقيدا

نما لرغبتيا في المساىمة مف أجؿ  مكقعا اجتماعيا، فبل يقتصر دكرىا عند ىذه الحاجة فقط، كا 
ة االجتماعية إلثبات نفسيا كلمف حكليا أنيا تستطيع تنمية مياراتيا كالمساىمة في عممية التنمي

القياـ بذلؾ لتككف عنصرا منتجا كبالتالي تكسب التقدير االجتماعي الذم تنالو مف طرؼ 
ألف مساىمتيا تعد  فالفعؿ المساىمة في النفقات ينعكس عمى مكانتيف االجتماعية،، اآلخريف

 ، كلك أفادر أخرل التي تنتج رأسماؿ نكعيشكؿ مف أشكاؿ الرأسماؿ الذم يتـ تحكيمو إلى مص
مستقمة عف ذمة لكؿ كاحد مف الزكجيف ذمة مالية  أفعمى  تنصمن قانون األسرة  37المادة 
مف  74المادة كجاء في الباب المخصص لمنفقة في ، فيما يتعمؽ بالمرأة العاممة (363)،اآلخر

مطالب باإلنفاؽ عمى األسرة، حتى ، أم أف الزكج (364)تجب نفقة الزكجة عمى الزكج نفس القانكف
ف كانت المرأة عاممة، كليس العكس كعمى الرغـ مف كجكد نصكص قانكنية صريحة، إال أنيا  ،كا 

بسبب راتب  " المصركؼ" لـ تضع حدا لجدؿ كبير تعيشو أكساط أسرية تتخبط في مشاكؿ 
لة، في قضايا خمع الزكجة، يبدأ بمناكشات كعدـ التفاىـ، كيصؿ في أغمب األحياف إلى العدا

ترفعيا المرأة العاممة ضد زكجيا بتيمة االستيبلء عمى راتبيا كمخمفاتيا المالية، أك العكس، 
 ". بخؿ الزكجة العاممة" قضايا طبلؽ يرفعيا الزكج ضد زكجتو بسبب
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 . 10، ص  2005التربكية ، الجزائر ، 
 . 17، مرجع سابؽ ، ص  74المادة قانكف األسرة ،  - (364)
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(55جدول رقم )  
 األسرة ميزانية تسيير عمى باإلشراف وعالقتو لمزوجة الشيري الدخل مقدار يوضح

 اإلشراؼ عمى تسيير ميزانية األسرة
 مقدار الدخؿ الشيرم

 المجمكع األسرة ميزانية تسيير عمى اإلشراؼ
 آخر معان  الزكجة الزكج

 الدخؿ مقدار
 الشيرم

 30000 لىإ 18000 مف
 74 1 33 8 32 التكرارات

 %100.0 %1.4 %44.6 %10.8 %43.2 النسب المئكية

 60000 لىإ 30000 مف
 141 0 87 11 43 التكرارات

 %100.0 %0.0 %61.7 %7.8 %30.5 النسب المئكية

 دج60000 مف أكثر
 82 0 58 4 20 التكرارات

 %100.0 %0.0 %70.7 %4.9 %24.4 النسب المئكية

 المجمكع 
 297 1 178 23 95 التكرارات

 %100.0 %0.3 %59.9 %7.7 %32.0 النسب المئكية
يتشاركف مع أزكاجيف اإلشراؼ عمى تسيير  %59.9الجدكؿ يظير أف نسبة مف خبلؿ ىذا 

مف ذكات  %70.7ميزانية األسرة ميما كاف مقدار دخميف الشيرم مكزعة عمى الفئات كالتالي : 
دج،  60000إلى  30000مف ذكات الدخؿ مف  %61.7، كنسبة  %60000الدخؿ أكثر مف 

مف  %32دج، في حيف أف  30000ى إل 18000مف ذكات الدخؿ مف  %44.6كنسبة 
المبحكثات يريف أف الزكج ىك مف يقكـ باإلشراؼ عمى تسيير ميزانية األسرة مكزعة كما يمي : 

مف ذكات الدخؿ  %30.5دج، كنسبة  30000إلى  18000مف ذكات الدخؿ مف  43.2%
دج، أما ما  60000مف ذكات الدخؿ أكثر مف  %24.4دج، كنسبة  60000إلى  30000

 مف المبحكثات يريف أف الزكجة ىي مف تقكـ باإلشراؼ عمى تسيير ميزانية األسرة %7.7بتو نس
 %7.8دج، كنسبة  30000إلى  18000مف ذكات الدخؿ مف  %10.8مكزعة كما يمي : 
 60000لذكات الدخؿ أكثر مف  %4.9دج، كما نسبتو  60000إلى  30000لذكات الدخؿ مف 

مف المبحكثات يريف أف ىناؾ شخص آخر يقكـ بالعممية قد يككف  %0.3دج، في حيف أف نسبة 
أقرت بيا ذكات الدخؿ مف  %1.4أحد األقارب ) الجد، الجدة، األبناء،......( ، كىي نسبة 

دج، مف خبلؿ ىذه النتائج يظير أف الرجؿ مازاؿ يسيطر عمى قرارات  30000إلى  18000
ف دخؿ المرأة بحكـ أنو المعيؿ كبحكـ المكركث اإلشراؼ عمى تسيير ميزانية األسرة ميما كا

الثقافي ك الديني في قكامة الرجاؿ عمى النساء كىك ما أسمفنا ذكره في اآلية الكريمة، كقد يراىا 
بعض الرجاؿ نكعا مف الرجكلة، كلكف ىناؾ نسبة البأس بيا مف العامبلت يتشاركف مع أزكاجيف 

دافعا كداعما لمشاركة الزكجة العاممة في تسيير ميزانية  في تسيير ميزانية األسرة كقد يككف الدخؿ
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ماداـ تشارؾ بدخميا الشيرم كمو أحيانا كفي أحياف أخرل بجزء منو كلعؿ العامبلت ذكات الدخؿ 
الضعيؼ ىف أكثر مساىمة في تسيير ميزانية كىك شيء منطقي ألف دخميف أقؿ كقد يساكم 

أف  أتر  المبحكثات فبعضالمتكسط كالكبير، نصؼ أك حتى جزء مما تشارؾ بو ذكات الدخؿ 
بقدرة الزكجة عمى القياـ بيذا  قناعة يفيبد كأخرياتالرجؿ ىك المؤىؿ أكثر إلدارة أمكاؿ البيت، 

ألنيا دائما عمى احتكاؾ بزميبلتيا في العمؿ، كىذا في أغمب األحياف يعطييا  المياـ بدقة أكبر
التنزيبلت أك التخفيضات التي يككف بعضيا صحيحا  الفرصة لتبادؿ الخبرات كتناقؿ األخبار عف

كيساىـ في االقتصاد كالتكفير في ميزانية األسرة، عمى عكس الرجؿ الذم ال يمكف أف يناقش 
مثؿ تمؾ األمكر مع زمبلئو أك أصدقائو، لذلؾ كجدت المبحكثات أف المرأة ىي األجدر كاألقدر 

أف إدارة كىي النسبة األكبر،  أخريات أتحيف ر  عمى إدارة ميزانية األسرة أكثر مف الرجؿ، في
معا في إطار مف التشاكر كالتكامؿ كتحديد األكليات   يف الزكجيفميزانية البيت يجب أف تككف ب

 بطريقة تشاركية.
(56جدول رقم )  

 الزواج بعد الخاص المال بحرية التصرف في يوضح الشعور
 النسب المئكية  التكرارات الزكاج بعد الخاص الماؿ بحرية التصرؼ في الشعكر

 
 86.9 258 نعـ
 13.1 39 ال

 100.0 297 المجمكع
مف المبحكثات يقررف بأنيف يشعرف بحرية التصرؼ  %86.9مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف ما نسبتو 
اليريف أنيف يشعرف بحرية التصرؼ في الماؿ الخاص  %13.1في الماؿ الخاص بعد الزكاج، كنسبة 

بعد الزكاج، تدؿ ىذه النتائج عمى الكعي الثقافي لؤلزكاج حيث أف أغمبيـ ال يتدخؿ في حرية تصرفيا 
في ماليا الخاص، أك قد يككف ىناؾ اتفاؽ بيف الزكجيف قبؿ الزكج بأف ال يتدخؿ في ماليا الخاص، 

مف  74 المادة زكج حتى ك إف كانت المرأة عاممة، ما أشرنا إليو فيأك بحكـ أف النفقة تجب عمى ال
قانكف األسرة أكما ينص عميو ديننا الحنيؼ ك ال يحؽ لمزكج أف يأخذ منو شيئا إال بطيب نفس منيا، 

مف قانكف األسرة كالتي أشرنا إلييا سابقا كالتي تنص عمى االستقبللية الذمة المالية  37المادة ككذا 
 لزكجيف.لكؿ مف ا
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(57جدول رقم )  
 المسكن بممكية لمزوجة الشيري الدخل مقدار يوضح عالقة

 ممؾ السكف
 

 مقدار الدخؿ الشيرم

 المجمكع فالمسك ممؾ
 ممؾ
 الزكج

 ممؾ
 الزكجة

 الدخؿ مقدار
 الشيرم

 30000 الى 18000 مف
 74 6 68 التكرارات

 %100.0 %8.1 %91.9 النسب المئكية

 60000 الى 30000 مف
 141 24 117 التكرارات

 %100.0 %17.0 %83.0 النسب المئكية 

 دج60000 مف أكثر
 82 14 68 التكرارات

 %100.0 %17.1 %82.9 النسب المئكية

 المجمكع  
 297 44 253 التكرارات

 %100.0 %14.8 %85.2 النسب المئكية
مف المبحكثات يقررف بأف الزكج ىك يممؾ المسكف  %85.2مف خبلؿ الجدكؿ يظير أف نسبة 

مف ذكات الدخؿ مف  %83دج، ك 30000إلى  18000مف الدخؿ ما بيف  %91.9منيف  
دج، في حيف أف  60000مف ذكات الدخؿ أكثر مف  82.9دج، ك 60000إلى  30000
أكثر مف لذكات الدخؿ  %17.1يقررف بأف البيت ممكيف ىذه النسبة مقسمة كما يمي :  14.8%

 %8.1دج، كأخيرا نسبة  60000إلى  30000لذكات الدخؿ ما بيف  %17دج، ك 60000
دج، مف خبلؿ النتائج يظير أف المرأة ىي أيضا  30000إلى  18000لذكات الدخؿ ما بيف 

أصبحت تمتمؾ البيت كىذا لـ يكف متعارفا عميو في األسر الممتدة حيث كانت ممكية البيت في 
يد الرجاؿ كالمرأة جزء مف ممكية ىذا البيت، كبعد كلكج المرأة سكؽ العمؿ كحصكليا عمى دخؿ 

ما يككف أكبر مف دخؿ الزكج ككذا مستكاىا التعميمي المرتفع، ما خكؿ ليا أف تحصؿ مادم كرب
عمى مسكف يككف ممكا ليا، زد عمى ذلؾ انتشار الكعي كزكاؿ الفكارؽ كالعكائؽ السكسيكثقافية 

نَّ َوَلُينَّ ِمْثُل الَِّذي َعَمْييِ " التي شابت فيما مضى، كىك ما يثبتو ديننا الحنيؼ في قكلو تعالى 
أم كليف حقكؽ عمى الرجاؿ مثؿ حقكقيـ عمييف في  (365)" ِباْلَمْعُروِف َوِلمرَِّجاِل َعَمْيِينَّ َدَرَجةٌ 
  ، فالممكية أصبحت مشتركة بيف الزكجيف .الكجكب كاستحقاؽ المطالبة عمييا

 

                                                           
 . 228، اآلية  سورة البقرةالقرءاف الكريـ ،  - (365)
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(58جدول رقم )  
صرار العملعن  التوقف عدم عمى ةالزوج إصرار حالة يوضح  عن  ياتوقف قرار عمى الزوج وا 

 العمل
صرار العمؿ التكقؼ عدـ عمى إصرارؾ حالة في  عمى الزكج كا 
 التكقؼ عف العمؿ قرار

 النسب المئكية التكرارات

ال أتكقؼ 
عف العمؿ 
 مع ...

 5.1% 15 زكجي اخمع
 14.1% 42 الطبلؽ اطمب
 41.1% 122 آخر

 %60.3 179 المجمكع
 %39.7 118 أتكقؼ عف العمؿ

 100.0% 297 المجمكع

مف المبحكثات ال يتكقفف عف العمؿ إذا  %60.3مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يظير أف ما نسبتو 
سيمجأف إلى محاكلة اإلقناع كالحكار كاستشارة  %41.1طمب منيف ذلؾ كفي حالة إصرار الزكج، 
تمجأ  %5.1تطمب الطبلؽ، في حيف أف نسبة  %14.1األىؿ في مثؿ ىكذا مكضكع، كنسبة 

أكبر المشاكؿ طرحا في قضايا يشكؿ راتب الزكجة عمؿ أك الخبلؼ عمى فإلى خمع زكجيا، 
األحكاؿ الشخصية بالنسبة لممرأة العاممة، فبل تخمك عريضة جكاب ألية زكجة عاممة تكاجو قضية 
 طبلؽ أك خمع في المحاكـ الجزائرية مف التأكيد عمى أف الزكج يستكلي عمى راتبيا الشيرم كىك

كما أشرنا إليو في جدكؿ فالقانكف كاضح ، في الخبلفات األسرية يةجكىر الب اسباألأىـ أحد 
ككف الذمة المالية المستقمة عبلقة الدخؿ الشيرم لمزكجة العاممة بمساىمتيا في ميزانية األسرة، 

أيضا في كنفقة الزكجة عمى الزكج يكفميا القانكف  ،37 مادتو رقملمزكجة يكفميا قانكف األسرة في 
ف كانت عاممة لقكلو تعالى مف نفس القانكف،  74المادة  " َوَعَمى كىك ما يكفمو ليا الشرع حتى كا 

"اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينَّ َوِكْسَوُتُينَّ ِباْلَمْعُروِف ال ُتَكمَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَيا
كما ال يكجد نص يمـز  ،(366)

الزكجة بمنح قسط مف ماليا أك حتى مساعدة الزكج في اإلنفاؽ عمى األسرة، غير أف العرؼ قائـ 
في حالة  أك ، التعاكف كالتكافؿ كىي مسألة حؽ شخصي لمزكجة في التعاكف لبناء أسرة مبداعمى 

ء مف راتبيا الشيرم أك ال الزكجة بجز اشترط الزكجاف شرطا قبؿ الزكاج اتفاقا بينيما بأف تشارؾ 
"أحق ما أوفيتم من تشارؾ فيك شرط يجب الكفاء بو مصداقا لقكلو صمى اهلل عميو ك سمـ 

                                                           
 . 233، اآلية  سورة البقرةالقرءاف الكريـ ،  - (366)
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أما قانكنيا فإنو يجكز ، ركاه البخارم ك مسمـ (367)الشروط أن توفوا بو ما استحممتم من الفروج "
لمزكجيف أف يتفقا في عقد الزكاج أك في عقد رسمي الحؽ، حكؿ األمكاؿ المشتركة بينيما، التي 

المادة يكتسبانيا خبلؿ حياتيما الزكجية كتحديد النسب التي تؤكؿ لكؿ كاحد منيما حسب نفس 
ثات يتكقفف عف مف المبحك  %39.7السابقة الذكر مف قانكف األسرة، في حيف أف نسبة  37

العمؿ في حالة طمب منيف ذلؾ فقد يككف ذلؾ عف قناعة بأف الزكج ىك المعيؿ أك أف ظركفيف 
االقتصادية األسرية جيدة كمستقرة أك أنيف ال يردف تفكيؾ أسرىف بسبب الطبلؽ أك الخمع ىذه 

فقد سمطانو الظاىرة التي استفحمت في السنكات األخيرة كاستطاعت أف تيز سمطة الرجؿ كتجعمو ي
 عمى المرأة.

 :االستنتاجات المتعمقة بالفرضية الرابعة -2
عدـ كجكد المعيؿ ىك ما يدفع الزكجة لبلعتماد عمى ذاتيا في تأميف الدخؿ كالبحث عف عمؿ  -

دائـ أك مؤقت بصرؼ النظر عف قيمة األجر الذم تتقاضاه، كأصبحت الزكجة العاممة ترل في 
 العمؿ سند أماف اقتصادم مف جكر الزمف.  

ي، كعدـ كفاية الدخؿ األسرم أك دخؿ ارتفاع تكاليؼ المعيشة كتبدؿ أنماط السمكؾ االستيبلك -
 الزكج، يضطر المرأة لمعمؿ كيجبر الزكج عمى قبكؿ ذلؾ.

نظرة المرأة لمعمؿ لـ تعد نظرة مادية، فمقد تغيرت نظرة النساء لمعمؿ بأنو مكسب مادم مف  -
أجؿ تمبية احتياجاتيا المادية، إلى ككنو مكسب اجتماعي، تكسب فيو المرأة العاممة عبلقات 

جتماعية جديدة بعيدة عف الجك األسرم كخبرات جديدة عمى مستكل الحياة قد تفيدىا في تسيير ا
 شؤكنيا األسرية. 

امتبلؾ النساء العامبلت لكسائؿ كأدكات تساعدىـ عمى أداء الكظائؼ المنزلية لربح الكقت  -
ت الكظيفية كعدـ إىماؿ كالجيد، كبالتالي القدرة عمى التكفيؽ بيف أداء الكاجبات المنزلية كالكاجبا

 شؤكف بيتيا.

الزكج مازاؿ ىك المسيطر عمى القياـ بقرارات اقتناء الحاجات اليكمية سكاء كاف دخؿ المرأة  -
 كبيرا أك متكسطا أك ضعيفا.

                                                           
، دار طيبة لمنشر  1، ط 1لمجمد ، كتاب النكاح ، ا 1418، الحديث  صحيح مسمماإلماـ أبك الحسف مسمـ بف الحجاج ،  - (367)

 .  640، ص  2006التكزيع ، الرياض ، المممكة العربية السعكدية ، ك 
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القرارات المتعمقة بالمنزؿ مف كراء كشراء كتأثيث كغيرىا ىي مشتركة بيف الزكجيف تتـ  -
في مثؿ ىذه القرارات يتساكل مع تأثير دخؿ الزكج ، فعميو كمما كاف بالتشاكر كتأثير دخؿ المرأة 

الدخؿ كبيرا زادت مشاركة الزكجة العاممة في مثؿ ىذه القرارات بحكـ أنيا تساىـ بقسط مف دخميا 
الشيرم، فصاحبات األجر الكبير يساىمف بقسط أكبر قد يككف كؿ األجر أك جزء منو كىك كبير 

متكسط أك الضعيؼ ك ذلؾ حسب حاجة األسرة ك كذا متطمبات الحياة مقارنة بذكات الدخؿ ال
 التي ىي في تزايد مستمر نظرا لمتطكر التكنكلكجي الحاصؿ كتبدؿ األنماط االستيبلكية.

ذكات الدخؿ الكبير مف النساء العامبلت المتزكجات يشاركف بنسبة كبيرة بجزء مف دخميف  -
اىي مرتب العاممة البسيطة أك حتى المؤىمة، كمشاركة بحكـ أف الراتب الكبير جزء منو قد يض

، أما المكاتي ال ذكات الراتب الضعيؼ بمرتبيف كمو ليسد حاجات األسرة إضافة إلى دخؿ الزكج
كقد يككف الزكج أحيانا ىك الذم  ؿ األكؿ عف اإلنفاؽك الرجؿ ىك المسؤ يشاركف بمرتبيف فيريف أف 

 لمسؤكؿ عنيا كيعتبره كاجبو.يرفض أف تنفؽ زكجتو مف راتبيا كىك ا

الرجؿ مازاؿ يسيطر عمى قرارات اإلشراؼ عمى تسيير ميزانية األسرة ميما كاف دخؿ المرأة  -
بحكـ أنو المعيؿ كبحكـ المكركث الثقافي كالديني في قكامة الرجاؿ عمى النساء ما أسمفنا ذكره في 

 اآلية الكريمة، كقد يراه بعض الرجاؿ نكعا مف الرجكلة. 

أغمبية األزكاج ال يتدخمكف في حرية تصرؼ الزكجة العاممة في ماليا الخاص، كقد يككف  -
 ىناؾ اتفاؽ بيف الزكجيف قبؿ الزكج بأف ال يتدخؿ في ماليا الخاص.

كلكج المرأة سكؽ العمؿ كحصكليا عمى دخؿ مادم كربما يككف أكبر مف دخؿ الزكج، ما خكؿ  -
 يا.ليا أف تحصؿ عمى مسكف يككف ممكا ل

أكبر المشاكؿ طرحا في قضايا األحكاؿ الشخصية يشكؿ راتب الزكجة عمؿ أك الخبلؼ عمى  -
بل تخمك عريضة جكاب ألية زكجة عاممة تكاجو قضية طبلؽ أك خمع في بالنسبة لممرأة العاممة، ف

ب اسباألأىـ أحد المحاكـ الجزائرية مف التأكيد عمى أف الزكج يستكلي عمى راتبيا الشيرم كىك 
.في الخبلفات األسرية يةجكىر ال



 

 

 

269 

 

  خاسعامفعل ام 

 هخاجئ ادلراسة ومٌاكض هتا

 أ ول : هخاجئ ادلراسة .

 اميخاجئ ػىل ضوء ادلراسات امسابلةاثهَا : مٌاكضة 

 اثمثا : مٌاكضة اميخاجئ ػىل ضوء ادلراسات امسوس َوموجِة.

رابؼا : خامتة 
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 :نتائج الدراسة أوال:

  :تمييد       

برز النتائج التي أمكف التكصؿ إلييا، كذلؾ ن ا الجزء مف الدراسة سنحاكؿ أفمف خبلؿ ىذ        
ـ يتقدنعمد إلى الدراسة، كالذم يعكس مدل تحقيؽ الدراسة ألىدافيا، كما  فرضياتباإلجابة عمى 

كذلؾ عمى  ،النتائجىذه ذات العبلقة عمى ضكء في خاتمة الدراسة بعض التكصيات كالمقترحات 
أثر عمؿ المرأة المتزكجة في بناء السمطة تمحكر حكؿ معرفة ت ةالرئيس فرضيةلالنحك التالي: ا

 التالية:الفرعية  فرضياتال ياتفرع منداخؿ األسرة الجزائرية، كالتي ت

  يساىـ عمؿ المرأة المتزكجة في تراجع سمطة الزكج داخؿ األسرة الجزائرية. :ىاألول فرضيةال -1

إلبراز أثر عمؿ المرأة المتزكجة  (،25-12بالفرضية األكلى )مف خبلؿ تحميؿ جداكؿ المتعمقة 
في بناء السمطة داخؿ األسرة الجزائرية بالقطاع العاـ بمدينة أدرار نستنتج أف ىناؾ أثر لعمؿ 

كمف أىـ ما حصمنا  المرأة المتزكجة حيث يساىـ في تراجع سمطة الزكج داخؿ األسرة الجزائرية
 فة الذكر ما يمي:عميو مف تحميؿ الجداكؿ السال

 :النتائج المتعمقة بالفرضية األولى
 ببعض السمطة الرقابية عمى الزكجة كالتي تمعب دكر الضابط لمقيـ األسرية. احتفاظ الزكج -
 كجكد قيـ الحكار كاالتصاؿ الدائـ بيف الزكجيف في أغمبية القرارات األسرية. -
في اتخاذ القرارات المتعمقة باإلنجاب  تغير عمى مستكل سمطة الرجؿ االنفرادية كالمطمقة -

 كتنظيـ النسؿ.
 مساىمة المرأة في اتخاذ مختمؼ القرارات المتعمقة بشؤكف البيت. -
ساد أسمكب الحكار كالتشاكر كتبادؿ كجيات النظر بيف الزكجيف في مختمؼ القضايا التي  -

 تخص الزكجيف.
بع مف كعي الزكجيف كظيكر قيـ التسامح االبتعاد عف األساليب العقابية التي فييا عنؼ، نا -

 كاالحتراـ المتبادؿ كنبذ العنؼ.
 مشاركة الزكج زكجتو في مختمؼ األعماؿ المنزلية، بمفيـك المشاركة ال بمفيـك المساعدة. -
 تربية األكالد كرعايتيـ شأف مشترؾ بيف الزكجيف كليس حكرا عمى أحدىما. -
مى الييمنة كاالنفراد بالسمطة إلى النظاـ الديمقراطي االنتقاؿ مف النظاـ األبكم القائـ ع -

 التشاكرم القائـ عمى الحكار.
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الزكج باعتباره معيؿ األسرة كالمنفؽ عمييا ىك الذم يقكـ بكظيفة اقتناء الحاجات األسرية  -
 اليكمية في غالب األحياف.  

ىذه السمطة نابعة مف  قد يظير أف مصدر السمطة ظاىريا ىك الرجؿ كباطنيا فيي لممرأة كأف  -
 .التشاكر كالحكار كاتفاؽ بيف الطرفيف

 .ساىـ عمؿ المرأة في ظيكر النزاع حكؿ تممؾ السمطة -
عمكما أصبحت المرأة تتمتع بحرية أكبر داخؿ األسرة سكاء تعمؽ األمر بسمككياتيا الشخصية  -

أك بمختمؼ اختياراتيا أك تصرفاتيا في مختمؼ ممتمكاتيا الخاصة كلـ يعد ىناؾ إىانة كال تسمط 
 كأصبحت العبلقات األسرية قائمة أكثر عمى الحكار كالتشاكر في اتخاذ مختمؼ القرارات، فمقد
ساىـ عمؿ المرأة في تراجع سمطة الرجؿ كأصبحت تشاركو في أغمب القرارات األسرية كأحيانا 

 أخرل تفكقو.  
المستكل التعميمي لممرأة المتزكجة العاممة يزيد مف قدرتيا عمى المبادرة في : الفرضية الثانية -2

 اتخاذ القرارات داخؿ األسرة الجزائرية.
إلبراز أثر المستكل  (،34-26مف خبلؿ تحميؿ الجداكؿ المتعمقة بالفرضية الثانية )         

التعميمي لممرأة المتزكجة العاممة في بناء السمطة داخؿ األسرة الجزائرية بالقطاع العاـ بمدينة 
القرارات حيث أدرار نستنتج أف ىناؾ أثرا لممستكل التعميمي لممرأة المتزكجة العاممة في الكثير مف 

أنو يزيد مف قدرتيا عمى المبادرة في اتخاذ القرارات داخؿ األسرة الجزائرية كمف أىـ ما حصمنا 
 عميو مف تحميؿ الجداكؿ السالفة الذكر ما يمي:

 :النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية
اقتصادٌا قلل من سلطة  زوجن انتشار الثقافة والتعلٌم بٌن النساء وعدم االعتماد على الأتبٌن  -

 .الزوج
ي المستكل التعميمي، خاصة مستكل ف ممحكظا االجزائرية المعاصرة تشيد ارتفاع األسر -

 تغير المعاممة بينيما، فبازدياد درجة الكعي لدييما صار أقرب لتطبيؽ في الزكجيف الذم أثر
 .المناقشة كتبادؿ اآلراءعمى تعتمد عبلقتيما  كأصبحتالسمطة الشكرية 

نظرتيـ لمحياة أف مسؤكلية رئاسة األسرة مع زكجاتيـ، حيث  غالبية األزكاج المثقفيف يقتسمكف -
 .تغيرت الرتفاع مستكاىـ الثقافي

الزكجات نحك الممارسة اإليجابية في شؤكف الزكاج كاألسرة كصارت الزكجة  اتجيت العديد مف -
مف متابعة لشؤكف أطفاليا الصحية كالمدرسية  كؿ شؤكف منزليافي قدرة عمى الخكض أكثر حاليا 
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تعد تقدر مركز الزكج بنفس الدرجة  ، كلـكبعض القرارات تخص المنزؿ كالتأثيث كالكراء كالشراء
قدرتيا عمى المبادرة في فبارتفاع المستكل التعميمي ترتفع المكانة كتزداد سابقا، عمييا  كافالتي 

 .القرارات األسرية
 بزيادة مستكاىا التعميمي.النسؿ كاألسرة  في تنظيـالمرأة العاممة المتزكجة ة نسبة مشارك تداز  -
بقاء الزكج يتمتع بالمسؤكليات االقتصادية لؤلسرة )ميزانية األسرة( رغـ خركج المرأة إلى العمؿ  -

 كرغـ مستكاىا التعميمي العالي.
ليا المشاركة في  المستكل التعميمي غير مف ممارسة السمطة ضمف محيط األسرة كىك ما حقؽ -

 قرارات األسرة.
يؤثر المستكل التعميمي في عمؿ المرأة حيث يعمؿ عمى الرفع مف زيادة تطمعات المرأة، كأف  -

ارتفاعو يعني امتبلؾ المرأة لرصيد مف المعرفة مما يساعدىا عمى تحميؿ جكانب المشكبلت بشكؿ 
 مكضكعي كمف ثـ اتخاذ القرار المناسب في العمؿ كاألسرة. 

أظيرت ىذه النتائج أف ما حصمت عميو المرأة مف تعميـ رفع مستكاىا الثقافي كأمف  عمكما -
مما عزز مكانتيا داخؿ األسرة كزاد مف قدرتيا عمى المبادرة كأىميا عمؿ فرصة الحصكؿ عمى 

 لممشاركة بفاعمية في القرارات األسرية الخاصة بيا كبأبنائيا.
ممة المتزكجة كظائؼ سامية يجعميا تتمتع بقكة التأثير في تقمد المرأة العا: الفرضية الثالثة -3

 المكاقؼ األسرية.
إلبراز أثر تقمد المرأة  (،47-35مف خبلؿ تحميؿ الجداكؿ المتعمقة بالفرضية الثالثة )           

المتزكجة العاممة كظائؼ سامية في بناء السمطة داخؿ األسرة الجزائرية بالقطاع العاـ بمدينة أدرار 
نستنتج أف ىناؾ أثر لتقمد المرأة المتزكجة العاممة لكظيفة سامية في الكثير مف القرارات جعميا 
تتمتع بقكة التأثير في المكاقؼ األسرية داخؿ األسرة الجزائرية كمف أىـ ما حصمنا عميو مف تحميؿ 

 :يالجداكؿ السالفة الذكر ما يم

 :النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة
العبلقات كجة العالي منحيا القكة في مجاالت محددة كتحديد حجـ األسرة، كما أف منصب الز  -

 التشاكرم في مثؿ ىذه القرارات.  تأخذ المنحى الديمكقراطي ا كبيف زكجيا بدأتبيني
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اتخاذ قرارات تتعمؽ بالمنزؿ مف تأثيث ككراء كشراء كالتي كانت حكرا عمى الرجاؿ ىي األخرل  -
التشاكرم الديمقراطي كال دخؿ لمرتب الكظيفية كال المناصب العميا في مثؿ ىذه أخذت المنحى 

 .القرارات

المرأة العاممة التي تشغؿ مناصب عميا أكثر حرصا عمى اتخاذ قرارات متابعة األعماؿ  -
 المدرسية ألطفاليا، كما أنيا تريد أف تبرز مكانتيا في أبنائيا.

كانتيا الكظيفية كمستكاىا التعميمي عمى الرفع في زيادة المرأة العاممة طمكحة إذ تعمؿ م -
تطمعاتيا في رؤية أبنائيا ناجحكف كمتفكقكف في دراستيـ مف أجؿ شغؿ مناصب ككظائؼ راقية 

 حسب مؤىبلتيـ العممية. 

 النساء العامبلت في مناصب عميا ىف أكثر حرصا عمى متابعة الجانب الصحي ألطفاليف.  -  
مرأة الجزائرية مكانة مميزة، كمراكز قيادية كأصبحت صانعة قرار في عمميا عمكما تبكأت ال -

شعارىا التعاكف كالحكار في كفي أسرتيا مما جعميا تتمتع بقكة التأثير في المكاقؼ األسرية، 
مختمؼ شؤكف األسرة، فيما السبيبلف األساسياف لتخطي جميع المشاكؿ التي يمكف أف تكاجو 

المرأة التي تشغؿ مناصب عميا شغكفة بالعمـ كالمعرفة لذلؾ ىي حريصة بيت الزكجية، كما أف 
 عمى تخريج أشخاص إيجابييف متميزيف.

الرتبة الكظيفية العالية تزيد مف مشاركة الزكجة في اتخاذ قرارات تأديب األطفاؿ كتكجيييـ،  -
فالمبدأ التشاركي التشاكرم يظير في مثؿ ىذه القرارات كبنسبة أكثر عند المكظفات ذكات الرتب 

 الكظيفية العالية. 

األقارب كالمعارؼ كبقدر  الزكجاف يتشاكراف في اتخاذ قرارات تحضير الكالئـ كالعزائـ كزيارة -
أكبر تشارؾ المرأة العاممة ذات الرتبة المينية العالية كإطار أك عاممة مؤىمة مقارنة بالزكجة ذات 

 العمؿ البسيط.

الرجؿ ىك مركز السمطة، غير أف سمطة المرأة تزداد بزيادة رتبتيا الكظيفية كتككف أكثر  -
 مشاركة فييا.

كجيا عند العكدة مف العمؿ، كمما كانت ذات رتبة كظيفية تزداد عصبية في تعامميا مع ز  -
 عالية كمسؤكلية أكبر. 

 .كمما زادت الرتبة الكظيفية عمكا زاد الشعكر بأف العبلقة الزكجية يسكدىا االحتراـ المتبادؿ -
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كمما زادت الرتبة الكظيفية زادت مشاركة الزكجة لمشاكميا المينية مع زكجيا، كأصبحت أكثر  -
 مقارنة بالعاممة البسيطة. ـ الزكج برأييا كيستشيرىا في مشاكمو المينيةمف ييت

عمكما تقمد المرأة كظائؼ مينية سامية تساىـ في صنع القرار في عمميا، كجعميا تقؼ عمى  -
مكامف القكة لدييا كعزز ثقتيا بنفسيا كمكانتيا الجامعية، كؿ ىذا جعميا تتمتع بقكة التأثير في 

 .المكاقؼ األسرية
 القرار اتخاذ في المشاركة بقكة تتمتع يجعميا المتزكجة العاممة المرأة دخؿ: الفرضية الرابعة -4

 .الجزائرية األسرة داخؿ
إلبراز أثر دخؿ المرأة المتزكجة  (،58-48مف خبلؿ تحميؿ الجداكؿ المتعمقة بالفرضية الرابعة )

العاـ بمدينة أدرار نستنتج أف ىناؾ أثر  العاممة في بناء السمطة داخؿ األسرة الجزائرية بالقطاع
لدخؿ لممرأة المتزكجة العاممة في الكثير مف القرارات األسرية جعميا تتمتع بقكة المشاركة في اتخاذ 
 القرار داخؿ األسرة الجزائرية كمف أىـ ما حصمنا عميو مف تحميؿ الجداكؿ السالفة الذكر ما يمي:

 :النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة
 االستقبلؿ المادم مف دكافع كلكجيا سكؽ العمؿ.  -

 قمؿ مف سمطة الزكج.مشاركة الزكجة العاممة بكامؿ مرتبيا أك بجزء منو في ميزانية األسرة  -

 ميكؿ الرجاؿ لمزكاج مف النساء العامبلت قصد االستفادة مف راتبيا. -

تبدؿ أنماط السمكؾ االستيبلكي كارتفاع تكاليؼ المعيشة كعدـ كفاية الدخؿ األسرم أك دخؿ   -
 الزكج، يضطر المرأة لمعمؿ كيجبر الزكج عمى قبكؿ ذلؾ.

القدرة عمى مكاجية المشاكؿ كحميا بأنجح الطرؽ كأبسطيا مف خبلؿ اكتساب الزكجة ميارة  -
جماعة العمؿ مستفيدة مف عبلقات اجتماعية  التكيؼ مع الظركؼ المختمفة، باحتكاكيا مع

 جديدة.

 مازاؿ الزكج ىك المسيطر عمى القياـ بقرارات اقتناء الحاجات اليكمية ميما كاف دخؿ المرأة.  -

كمما كاف الدخؿ الشيرم لمزكجة العاممة كبيرا زادت مشاركتيا في الكثير مف القرارات األسرية  -
 لشيرم في ميزانية األسرة. بحكـ أنيا تساىـ بقسط مف دخميا ا
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الزكجة العاممة تساىـ بدخميا الشيرم أك جزء منو في بناء البيت كتأثيثو ىركبا مف السكف مع  -
األسرة الممتدة أسرة الزكج بحثا عف استقبلليتيا كمكانتيا مما يضطرىا إلى التضحية بجزء مف 

 راتبيا الشيرم أك كمو مف أجؿ رفع المستكل المعيشي لؤلسرة.

أصبح مف حؽ الزكجة مشاركة زكجيا في بناء بيت الزكجية ىذا بحكـ أنيا تعمؿ كتتقاضى  -
 راتبا يخكؿ ليا المساىمة في ميزانية األسرة. 

  .مشاركة الزكجة في ميزانية األسرة أصبح اليكـ أمرا مّمحا -

خؿ المرأة الرجؿ مازاؿ يسيطر عمى قرارات اإلشراؼ عمى تسيير ميزانية األسرة ميما كاف د -
 بحكـ أنو المعيؿ كبحكـ المكركث الثقافي الديني في قكامة الرجاؿ عمى النساء.

دخؿ المرأة العاممة المتزكجة ساىـ في تكفير كسائؿ مساعدة لربح الكقت كالجيد جعميا  -
 تستطيع أف تكفؽ بيف الكاجب المنزلي كالكظيفي كتستدرؾ ما فاتتيا بو الماكثة بالبيت.

 ي الثقافي لمزكج جعمو ال يتدخؿ في حرية تصرؼ زكجتو العاممة في ماليا الخاص.الكع -      
بعد كلكج المرأة سكؽ العمؿ كحصكليا عمى دخؿ مادم ما خكؿ ليا أف تحصؿ عمى مسكف  -

يككف ممكا ليا، بعد انتشار الكعي كزكاؿ الفكارؽ كالعكائؽ السكسيكثقافية التي شابت فيما مضى 
 في األسر الممتدة.

الطبلؽ كالخمع ىاتاف الظاىرتاف المتاف استفحمتا في السنكات األخيرة كاستطاعتا أف تيزا  - 
سمطة الرجؿ كجعمتاه يفقد سمطانو عمى المرأة يعكد سببيما الرئيس إلى عمؿ المرأة كراتبيا 
الشيرم )االستقبلؿ المادم كتأكيد الذات( ناىيؾ عف األسباب األخرل كالتي تحتاج إلى بحث 

 .خاص

عمكما أصبحت المرأة العاممة تتمتع بقكة المشاركة في اتخاذ القرارات داخؿ األسرة الجزائرية  -
بحكـ عمميا، كاألجر الذم تتقاضاه فيي تساىـ مثميا مثؿ الرجؿ بيذا األجر أك بجزء منو فيك 
ر يحقؽ ليا األمف االقتصادم، فكمما كاف لمزكجة دخؿ خاص كمما كانت العبلقة الزكجية أكث

 تفاىما كبالتالي كاف الزكج نحك الزكجة أكثر تسامحا.
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 : مناقشة النتائج عمى ضوء الدراسات السابقة ثانيا:

إف األىمية الكبرل التي تكتسبيا الدراسات السابقة في المساعدة عمى التحكـ في المكضكع         
المنيجية التي يجب أف كفؽ تجربة سابقة ابتداء مف طرح اإلشكالية إلى تممس الباحث لمخطكات 

يتقيد بيا ك األدكات التي يجب أف يستخدميا كصكال إلى النتائج التي يتحصؿ عمييا، إف الدراسات 
السابقة المرتبطة بمكضكعنا عمؿ المرأة ك السمطة األسرية ساعدت الباحث عمى تأطير البحث مف 

سرة، كما أف الدراسات السابقة تحديد كؿ األبعاد كأنماط السمطة األسرية كبناء السمطة داخؿ األ
المشابية ساعدتنا عمى صياغة الفرضيات صياغة جديدة كجيدة تنظر إلى المكضكع مف جكانب 

 أخرل .

 نخمص لمقكؿ إف جميع الدراسات السابقة المماثمة لمدراسة التي أمامنا تؤكد عمى:

ي اتخاذ القرارات كما تغير السمطة األبكية أم سمطة الزكج إذ أصبح ىذا األخير ال ينفرد ف -
كاف يفعؿ سابقا في األسر الممتدة كحتى في األسر النككية، بؿ أف الزكجة أصبحت تشاركو في 
اتخاذ الكثير مف القرارات األسرية، كذلؾ الرتفاع مكانتيا االجتماعية، بسبب خركجيا لمعمؿ 

مشاركتيا في اتخاذ كمستكاىا التعميمي كشغميا مناصب قيادية )رتب مينية سامية( ما كسع مف 
قرارات سمطكية في األسرة بعدما كانت ىذه السمطة محصكرة في شخص الزكج كأحيانا االبف 
األكبر، أم سمطة ذككرية بأتـ معنى الكممة، كىك ما تكافؽ مع الكثير مف الدراسات السابقة التي 

ى الديمقراطية كالتشاكر أشرنا إلييا، فمقد اتفقت غالبية الدراسات التي اىتمت بالسمطة األسرية عم
)دليمة بريك في تطبيؽ السمطة كاتخاذ القرارات كالذم يككف بالتشارؾ بيف الزكجيف منيا دراسة 

)سميحة عميوات، بن حسان زينة، ، دراسة شاوش، مظير السمطة األبوية في األسرة الجزائرية(
لعائمة الجزائرية )مصطفى بوتفنوشت، ا، دراسة عوامل بناء السمطة في األسرة المعاصرة(

، )جيراردأودونل، الطبيعة المتغيرة لمعائمة البريطانية(، دراسة التطور والخصائص الحديثة(
)م.م ، دراسة )جودث بالك، دراسة التفاضل البنيوي في األسرة األمريكية الثورة الصامتة(دراسة 

عمر خيري، عالقات  )مجد الدين، دراسة عمى حسن حطيم، السمطة األبوية في األسرة العراقية(
)عبد القادر كىذا ما أظيرتو الدراسة التي بيف أيدينا، باستثناء دراسة السمطة داخل األسرة(، 
التي أبرزت تيميش المرأة رغـ خركجيا لمعمؿ كرغـ مستكاىا التعميمي  جعمول، المرأة الجزائرية(

فقت بعض الدراسات مع ىذه الذم ارتفع ككاف ذلؾ في فترة الثمانينات مف القرف الماضي، كما ات
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الدراسة في أف مستكل التعميمي لممرأة ككذا عمميا كدخميا ىذا ما يزيد مف مشاركة المرأة العاممة 
)مصطفى بوتفنوشت، العائمة الجزائرية التطور في اتخاذ القرارات األسرية منيا دراسة 

ألسرة الجزائرية(، )بركة فاطمة، مظاىر سمطة األب داخل ا، كدراسة والخصائص الحديثة (
)الحاج بمقاسم، ، كدراسة )م.م عمى حسن حطيم، السمطة األبوية في األسرة العراقية(كدراسة 

)مجد الدين عمر خيري، ، كدراسة المرأة ومظاىر تغير النظام األبوي في األسرة الجزائرية(
)إيمان عبود، عمل المرأة وتعميميا وعالقتيما باتخاذ ، كدراسة  عالقات السمطة داخل األسرة(

)حفصي آسية، الممارسة المينية لممرأة في حيف اشتركت دراسة القرارات داخل األسرة(، 
في زيادة مكانة المرأة بزيادة ترقييا الميني أم تقمدىا وعالقتيا بإنتاج مكانتيا االجتماعية( 

القرارات األسرية، يبقى أف بعض الدراسة أخذت لمناصب عالية كزيادة مشاركتيا في اتخاذ 
)بويعمى وسيمة، فرج اهلل صورية، الصراع المكضكع مف نظرة األبناء لمسمطة الكالدية منيا دراسة 

)حمودة سميمة، التغيرات االجتماعية  ككذا دراسةحول القيم االجتماعية في األسرة الجزائرية(، 
كدراسة لوالدية كما يدركو األبناء في األسرة الجزائرية(، واالقتصادية وانعكاساتيا عمى السمطة ا

، إدراك ىاريس وىوارد) ك كذا دراسةرونالد إيثال، إدراك ومعتقدات األطفال لمسمطة الوالدية(،  )
 .م غير معقولة ؟(السمطة الوالدية معقولة أ

أما بعض الدراسات السابقة تناكلت المكضكع مف جانب األثر المترتب عف عمؿ المرأة أك       
)جياد ذياب الناقوال، اآلثار األسرية الناجمة عن خروج المرأة عمى زكجيا كأسرتيا منيا دراسة 

 كدراسة)رؤوف بمعقاب، عمل المرأة و أثره عمى العالقة الزوجية(، كدراسة السورية لمعمل(، 
)ىادي رضا مختار، عمل  كدراسةماوي، خروج المرأة إلى العمل وأثره عمى رعاية األبناء(، )الط

في حيف ساىمت بعض الدراسات في اعطاء إطار نظرم المرأة وأثره عمى االستقرار األسري(، 
لمتغيرات التي طرأت عمى األسرة العربية كارتبطت بدراستنا مف جانب تحديد حجـ األسرة، 

)عبد القادر القصير، األسرة المتغيرة في  األطفاؿ كالعبلقات االجتماعية كدراسة كأسمكب تربية
)أريج عبد الرحمان ناصر الشماسي، عدد ساعات  ، كأبرزت دراسةمجتمع المدينة العربية(

)مراد سييل مطر يزيد، عمل المرأة  ككذا دراسةالعمل الرسمي لمعاممة وأثره عمى انتاجيتيا(، 
الجانب التنظيمي لمعمؿ كاإلشارة إلى الضركرة بين الضرورة و الضرر(،  في المجال الصحي

 الشرعية كاالخبلقية كاالجتماعية كاالنسانية كالقضائية لمعمؿ كضكابطو لدل المرأة.
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عمكما تتفؽ غالبية الدراسات العربية كالجزائرية عمى بقاء الرجؿ مركزا لمسمطة داخؿ األسرة      
)جيراردأودونل، الطبيعة المتغيرة لمعائمة البريطانية(  الغربية كدراسة باستثناء بعض الدراسات

كالتي أظيرت مشاركة المرأة لمرجؿ في جميع حاالت اتخاذ القرارات، كىك ما لـ نجده في غالبية 
الدراسات حيث أف المرأة تشارؾ في بعض القرارات كتكاد ال تشارؾ في قرارات تسيير ميزانية 

سمطة االقتصادية لمرجؿ قائمة، كىك ما أشارت إليو معظـ الدراسات كيتفؽ مع األسرة أم بقاء ال
 دراستنا الحالية.

 :مناقشة النتائج عمى ضوء النظريات السوسيولوجية ثالثا:

ليو إ ما تكصؿ احصاد الفكر النظرم الذم درس الجذكر التاريخية لتطكر المرأة، ككذإف        
أىمية الدراسة المستقمة لكؿ مجتمع، ككذلؾ ظيكر في  كدهأعمـ االنثركبكلكجيا المعاصر كما 

الحركات النسكية بمدارسيا المختمفة، كما تكصمت اليو الدراسات المتخصصة حكؿ المرأة كقضايا 
ال ذلؾ  يكضح لنا الزكايا المختمفة لقضية المرأة، كيشكؿ لنا خمفية ضركرية، كلكفىذا النكع، كؿ 

جزائرية محؿ الكخاصة خصكصية تطكر المرأة  ىمف بذؿ الجيد المستقؿ لمتعرؼ عم يعفينا
المحمية، كىذا المكضكع يحتاج  ىذه الدراسة، كبيدؼ االسياـ في الفكر النظرم مف خبلؿ الدراسة

مرأة لظاىرة خركج اللمزيد مف تسميط الضكء عميو، ألف دراسة كمعرفة الكاقع كالجذكر التاريخية 
لمعمؿ يختمؼ حسب الزماف كالمكاف كيسير بكتيرة متسارعة، كخاصة عندما ارتبط عمميا بسمطتيا 

 داخؿ األسرة، فالصراع قائـ منذ مئات السنيف كالمرأة تعاني التيميش كالظمـ. 

كالتيارات كالنظريات التي عالجت مكاضيع المرأة  األفكار متعددة النسكية التيارات إف      
 بيف العبلقات بناء كتغيير كالثقافي، االجتماعي لمتغيير سعت ا كخاصة خركجيا لمعمؿ،كقضاياى
 أفكارىا كبعض ىذه التيارات اتسمت استراتيجي، كيدؼ المطمقة المساكاة إلى كصكال الجنسيف،
 لمديف جديدة قراءات تقديـ إلى كىدفت الجنسيف، بيف كالصراع العداء كتبنت كالشذكذ، بالتطرؼ
 .كالثقافة كالتاريخ كالمغة
ككفقا لمتحميبلت النسكية الماركسية االشتراكية، فإف االستغبلؿ الذم تتعرض لو المرأة في       

البيت كسكؽ العمؿ ىك المصدر الرئيسي لمتفاكتات القائمة عمى النكع، كارتباطا بذلؾ ىناؾ 
ى السكاء، أكليما تتمثؿ مؤسستيف متكازيتيف تعمبلف معا مف أجؿ تشكيؿ حياة الرجاؿ كالنساء عم

في االقتصاد حيث الرأسمالية، كثانييما تتمثؿ في األسرة حيث سادة التكجيات األبكية، كالجمع 
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بينيما جعؿ المرأة تعاني مف صراع في األدكار بككنيا زكجة مسؤكلة في بيتيا ك تعمؿ عمبل 
اتيـ كالمتابعة الصحية غير مدفكع األجر كما يمحقو مف تبعات، كتربية األكالد كمراقبة نشاط

كالقياـ بأعماؿ المنزؿ، فضبل عمى الكالدة كالرضاعة، زد عمى ذلؾ عمميا خارج المنزؿ، الذم 
جعميا تتمتع بقكة المشاركة في اتخاذ ساىـ في تراجع سمطة الزكج كحصكليا عمى عائد مادم 

 القرار داخؿ األسرة . 
ىؿ اإلنساف التحكـ كالسيطرة عمى مستقبمو يقكؿ بكرديك في ىذا الصدد " الرأسماؿ يؤ        

كاآلخريف، كبيذا ترتبط ممكيتو بتممؾ مصدر لمقكة كبناءا عميو يحاكؿ كؿ إنساف تعظيـ ما يمكف 
 368) ).رأسماؿ ذات قيمة األمر الذم يرتبػط بفرص حيػاتػو أف يممؾ مف أشكاؿ

مف فعؿ المساىمة لتحسيف  ال تتأخذفدخؿ المرأة يجعميا تساىـ في ميزانية األسرة، فيي      
نما إلى إنتاج قيمة رمزية مف  أكضاع األسرة كالرفع مف مستكاىا االجتماعي كاالقتصادم فقط كا 

 ىذه المساىمة كالمتمثمة في مكانتيا.
فبل يقتصر دكرىا عند  كبمجرد مساىمتيا في نفقات يشعرىا بأنيا تمتمؾ مكقعا اجتماعيا،      

نما  لرغبتيا في المساىمة مف أجؿ تنمية مياراتيا كالمساىمة في عممية ىذه الحاجة فقط، كا 
التنمية االجتماعية إلثبات نفسيا كلمف حكليا أنيا تستطيع القياـ بذلؾ لتككف عنصرا منتجا 

فالفعؿ المساىمة في النفقات ، كبالتالي تكسب التقدير االجتماعي الذم تنالو مف طرؼ اآلخريف
ألف مساىمتيا تعد شكؿ مف أشكاؿ الرأسماؿ الذم يتـ تحكيمو  اعية،االجتم اينعكس عمى مكانتي

 .إلى مصادر أخرل التي تنتج رأسماؿ نكعي

كما إف امتبلؾ المرأة دخبل ماليا مستقبل تككف أكثر اعتمادا عمى ذاتيا كتقمؿ مف عبئيا        
تمتع بتقدير ذاتي عمى أسرتيا، مما ينجـ عنو إحساسيا بمكانتيا ضمف المجاؿ المتكاجدة بو، ف

ينقؿ ليا صكرتيا عف ذاتيا آلخريف لتحقؽ مكانة كىيبة أماميـ، كىذا ما يدؿ عمى أف استقبلليتيا 
، ما ىي إال تعبير عف ىكيتيا الفردية التي تتمركز حكؿ ذاتيا رمف أجؿ عدـ االتكالية عمى الغي

لذم يمارسو الفرد كيتفاعؿ ألف النشاط االجتماعي ا كاعتمادىا عمى النفس بيدؼ تعزيز مكانتيا،

                                                           
(368) 

 .2008، دار الشروق ،  1، النظرٌة المعاصرة فً علم االجتماع ، ط  170ابراهٌم عٌسى عثمان ، ص  -
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مف خبللو مع اآلخريف مف أجؿ تحقيؽ منفعة أك غاية قد تككف مادية أك معنكية عمى حد تعبير 
 (369)جكرج ىكمنز.

فإف النسكية الميبرالية  (lorber)ككما أشرنا في النظريات النسكية كما بينتو لكربير        
نجحت في القضاء عمى العديد مف العقبات التي تقؼ في كجو النساء في الدخكؿ إلى مجاالت 
العمؿ كالتي كانت حكرا عمى الرجاؿ، كما أنيا ساعدت في المساكاة في األجكر فيما بيف 

ة التي تكاجو الجنسيف، كما يظير مف عمؿ ىذه النظرية أنيا ركزت مباشرة عمى الفركؽ الكاقعي
المرأة بشكؿ خاص في مسألة العمؿ كالمساكاة في األجر، ىذه النجاحات التي حققتيا النسكية 
الميبرالية في دعـ المرأة ساعد في النيؿ مف ىيمنة الرجاؿ ك تقمد المرأة مناصب سامية زادت مف 

التي بيف أيدينا ك  سمطتيا داخؿ العمؿ كانتقاؿ ىذه السمطة معيا داخؿ األسرة ما بينتو الدراسة
التي أثبتت أنو كمما زاد ترقي المرأة كتقمدىا مناصب سامية جعميا تتمتع في قكة التأثير في 

 المكاقؼ األسرية. 

كما حاكلت أف تغير مف ظركؼ القمع كاالستغبلؿ التي تكاجيو المرأة مف داخؿ النظاـ       
غيير القكانيف، كاالضرابات كبأدكاتو نفسيا كالتي يكفميا كيتحيا مثؿ العمؿ عمى ت

 كالتظاىر...كغيرىا مف األساليب المتاحة لمتعبير عف ىذا القمع كالتيميش.

 مصدرا بالضركرة يصبح أف البد الرجؿ، مع لمعمؿ المرأة في حيف أشار ماركس أف خركج      
 لجنسيف،ا بيف كلمعبلقات األسرة مف أعمى لشكؿ جديدا اقتصاديا أساس كيخمؽ االنساني، لمتقدـ
 .كالتنظيـ لمنضاؿ الفرص أكسع النساء أماـ يفتح العمؿ مكاف

 االنتاج مجاؿ الي دخكليا فقط ليس يتطمب المرأة تحرير أف كانجمز ماركس رأم مف ككاف      
 إلى كالعجزة كالمسنيف باألطفاؿ العناية امثاؿ مف الخدمات إحالة كذلؾ إنما االجتماعي،

 النساء لبمكغ مسبقا شرطا الجنسيف بيف العمؿ كتقسيـ الطبقية الفكارؽ إزالة يمثؿ كما. المجتمع
 .التامة المساكاة

نجمز، بماركس مرتبط الماركسية النسكية تاريخ أف كالمعركؼ        المرأة اضطياد ربط حيث كا 
 المجتمع كاستغبلؿ العاممة، الطبقات لجيكد الرأسمالية باستغبلؿ تتعمؽ التي ماركس بأفكار

                                                           
(369) 

 .218ابراهٌم عٌسى عثمان ، ص  -
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نجمز ماركس كعد كلقد النساء، لجيكد يركيالبطر   منزليا مف خرجت إف بالتحرر العاممة المرأة كا 
 .باإلنتاج كلحقت

 النساء، ضد التمييز أساس ىي النظاـ األبكم )البطريركية( أف الراديكالية أنصار كما يرل      
 كضع كأف المرأة، عمى الرجؿ اضطياد يفسر كىذا الماؿ، بيرمية المتحكـ ىك الرجؿ أف فترل
 عف األكؿ المسؤكؿ كىك كالماؿ، كالسمطة القكل مراكز عمى الرجؿ سيطرة عف ناتج الحالي المرأة

 مف تتمكف لف المرأة فإف المجتمع، تحكـ التي ىي القيـ كىذه النظاـ ىذا أف كطالما اضطيادىا،
 .المساكاة نحك مسيرتيا في ىاـ تغيير أم إنجاز

النظرة الشاممة لقضية المرأة  تفتقداحركات نسكية كمف ىذا المنطمؽ فإف بعض ال       
، كلعؿ أبرزىـ النسكييف الراديكالييف ةأالقكل التي تضطيد المر  كأنوأف العدك ىك الرجؿ  اعتبرتك 

الذيف ركزكا بشكؿ أساسي عمى دراسة الفكارؽ بيف النساء كالرجاؿ ككيانيف متضاديف كمختمفيف 
اضطياد المرأة الي عامؿ  ترجعأ كالتي ةالنسكي اتاالتجاى بشكؿ كمي، في حيف ذىبت بعض

، كال تعطي لمبناء االجتماعي أىمية كبيرة كتيار النسكية ما بعد الحداثة كالغرائبية نفسي كجنسي
يا كالتي تعطي الفاعميف األفراد دكرا كبيرا جدا، بأنيـ الكحديف الذيف يحددكف ىكياتيـ ك يشكمكن

 كفقا ليذا التيار.

كدت أف تمؾ أ دراسة التي بيف أيدينا كالكثير مف الدراسات المحمية كالعربيةكلكف ال      
كما تؤكد تمؾ االتجاىات أف الرجؿ  الشاممة، تيااالتجاىات لـ تحؿ قضية المرأة، بسبب عدـ نظر 

، كعمى أف ىذه لمرأةتحرير مف البنية الفكقية لممجتمع التي تكرس دكنية ا ىلإنفسو يحتاج 
التيارات البد أف تغكص في عمؽ كاقع المرأة الجزائرية الذم يتميز بالخصكصية عف باقي 
المجتمعات كىذه الخصكصية ال تنفصؿ عف خصكصية المجتمع الجزائرم المتنكع األطياؼ 

ينفصؿ عف تحميؿ المجتمع كدراسة  ال جزائريةالمرأة ال خصكصيةكما أف دراسة كاألثنيات، 
التفاكت الطبقي كاالجتماعي كالتنكع في سبؿ كسب العيش كتطكر قكل االنتاج كعبلقات االنتاج، 
كتكضيح التقسيـ االجتماعي لمعمؿ بيف الرجاؿ كالنساء، كالنظر في الجذكر التاريخية لتيميش 

 . المرأة
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ككينات أنو مف الصعب تغيير تقاليد كثقؿ الت جزائريةكيؤكد كاقع كخصكصية المرأة ال      
نفسيف، أف عممية تحرير النساء يقكـ بيا النساء أكما  ،منذ مئات السنيفاالجتماعية التي تككنت 

كالثقافي، ىك طريؽ  كاالثنيالطبقي  االضطيادكرجالو مف  بنسائوكعممية تحرير المجتمع كمو 
 ىعم ،جؿشاؽ طكيؿ تشترؾ في تحقيقو المرأة كالرجؿ، كما أف حركة تحرير المرأة ليست ضد الر 

المرأة كالرجؿ  ت ىناؾ تحديات كثيرة كمطالب يجب تمبيتيا لتحقيؽ المساكاة الكاممة بيفلنو مازاأ
 .الجزائرفي 
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 :خاتمة رابعا:

جدارتيا ككسبت ثقة رؤسائيا في  أثبتتالتي  المرأة فييلعمؿ  إدانةليس  بحثف ىذا الكا        
ما ىك  في كؿ المياديف، بقدر ىي مف البلئي يعتمد عمييفزكجيا كأسرتيا في البيت، العمؿ ك 

جراء تألقيا عمميا رغـ تطكر المساءلة االجتماعية اجتماعيا تسميط نقطة ضكء عمى معاناة المرأة 
نو كغيره مف المجتمعات الذككرية يحمؿ المرأة كحدىا المسؤكلية خاصة أ إال جزائرمال المجتمع في

 ككقتا طكيبل ... مراجعة فكرية قد تستغرؽ عقكدا إلىفي حاالت الفشؿ كيحتاج 

الدراسة عميا تسيم ولو  بعض التوصيات التي خمصت إلييا في ىذه الخاتمةعرض وسن       
بقسط قميل في تسميط الضوء عمى قضية ىامة وضرورة ممحة أال وىي عمل المرأة والسمطة 

 داخل األسرة الجزائرية:

 : مقترحات

التي تحتاجيا المرأة العاممة كذلؾ لضماف حسف أدائيف كمشاركتيف  تقديـ الخدمات الصحية -
 في التنمية االجتماعية.

 اكساب النساء العامبلت ثقافة قانكنية حتى يكف عمى اطبلع بحقكقيف ككاجباتيف. -

ككذا منحيف مراتب تتناسب مع مستكل  ،زيادة خبرة العامبلت كذلؾ بتدريبيف كتأىيميف -
 .كاالنتاجيةالخبرة 

ية اجتماعية كدينية عبر كسائؿ االعبلـ كالمحاضرات كالندكات ككؿ ما يمكنو نشر تكع -
سنة نبينا المصطفى بالكعي بمدل أىمية مساعدة الزكج لزكجتو العاممة بالمقاـ األكؿ مذركيف 

صمى اهلل عميو كسمـ " خيركـ ألىمو كأنا خيركـ ألىمي " فيذه المعاممة كالمساعدة ليست منة 
  تفضبل، بؿ كاجبا شرعيا.كال تكرما كال

 الحد مف أثر العادات كالتقاليد التي تكرس األدكار النمطية لمزكجيف. -

ك تكييؼ لساعات العمؿ لدل المرأة العاممة المتزكجة حتى يسمح أايجاد نكع مف المركنة  -
 بناء.أليا بالخركج كقت الضركرة حسب ظرؼ المرأة العاممة كخاصة التي لدييا 

كجات كتنظيـ األسرة بما يتناسب مع ز نجابية لدل العامبلت المتصحة اإلنشر التكعية بال -
 .طبيعة عمميف
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تكعية كتثقيؼ النساء العامبلت المتزكجات خاصة بأىمية تنظيـ الكقت بيدؼ التكفيؽ بيف  -
 الكاجبات الكظيفية كالكاجبات المنزلية حتى ال يككف عمى حساب األسرة.

طفاؿ ألبناء العامبلت في المؤسسات التي يعممف بيا ضركرة تكفر دكر الحضانة كرعاية األ -
 أك قريب منيف.

لى مكاف العمؿ. -  تأميف خدمات النقؿ كالمكاصبلت مف كا 

 االستفادة مف التجارب الرائدة في الدكؿ العربية كالغربية كتعميميا. -

تفعيؿ مشاركة العامبلت في كضع السياسات كالضكابط كالمعايير كاإلجراءات كالمشاركة  -
 .في اتخاذ القرارات

 .مراعاة أدكار المرأة االجتماعية )البيت كاألبناء( كالعمؿ عمى تحسيف ظركفيا االجتماعية -

 .إعطاء العامبلت الفرص المتساكية مع الرجؿ في الترقي في المناصب -

 .الجزائرمتشجيع الدراسات المتعمقة بعمؿ المرأة في المجتمع  -

 كاجتماعيا في حقكؿ العمؿ المختمفة. مينيامراعاة كضع المرأة كظركفيا الخاصة  -
 مراعاة الظركؼ الصحية لممرأة فقد تمر بكضع صحي خاص كالحمؿ كالعادة الشيرية. -
تشديد الحماية القانكنية لممرأة العاممة إزاء الكثير مف الظكاىر )االغتصاب كالتحرش، منع  -

 التقاعد...(.اإلكراه عمى الزكاج المبكر كدكف رضا المرأة، خفض سف  التعمـ،
 القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة. -
بيف العمؿ كالحياة الزكجية )تنظيـ الكقت، استغبلؿ  احرص المرأة عمى أف تحدث تكازن -

عطؿ نياية األسبكع، اعتماد عمى الخادمة إف أمكف، االىتماـ بالزكج، االىتماـ بالعمؿ 
 كتنظيمو(.

 كقيا.العاممة بكاجباتيا كحق ةتكعية المرأ -
 االعتراؼ بعمؿ المرأة داخؿ أسرتيا، ككضع حكافز مادية كمعنكية ليا. -
 بقضايا المرأة. ىإنشاء مراكز بحثية متخصصة تعن -
زالة الحكاجز كالمعكقات - )السقؼ الزجاجي( التي تحكؿ دكف تمكينيا  تعزيز مكانة المرأة كا 

، التي تخالؼ عادات كقيـ مع مراعاة عدـ االخبلؿ بالجكانب الدينية كاالجتماعية كاألسرية
 المجتمع.

أكالدىا عمى اعتبار ذلؾ كظيفة اجتماعية.عطاء المرأة تفرغا لتربية إ -



 

 

 

285 

 
 
 
 
 

 

 

 



 وانمراجع انمصادر قائمت
 

 

 

286 

 : المراجع المصادر وقائمة رابعا : 

 : المصادر -أ

 .لقرآن الكريم ا - 1

 السنة النبوية الشريفة .  -2
 : المراجع -ب
 : المعاجم -1
، دار أسامة لمنشر ك التكزيع ، بدكف طبعة ،  معجم اإلدارةالخالدم ابراىيـ بدر شياب ،  -1

 . 2011عماف ، األردف ، 
 . 1981، بيركت ، لبناف ،  1ي ، ط ، دار الكتاب المبنان المعجم الفمسفيجميؿ صميبا ،  -2
 . ركت ، لبناف ، بدكف تاريخ، بي 3، دار الطميعة ، ط  معجم عمم االجتماعدينكف ميتشؿ ،  -3
، ترجمة سميـ حداد ، ديكاف  المعجم النقدي لعمم االجتماعر.بكدكف ف ؼ.بكريكك ،  -4

 . 1986، الجزائر ،  1المطبكعات الجامعية ، ط 
، ترجمة أحمد الشامي،  ، دراسات كمعجـ لغكم النسوية وما بعد النسويةسارة جامبؿ،  -5

 .2002، القاىرة ، مصر ،  01، المجمس األعمى لمثقافة ، ط  المشركع القكمي لمترجمة
 : بالمغة العربيةالكتب  -2

لعائمي، دار عالـ ، دراسات في عمـ االجتماع ااألسرة والمجتمع، براىيـ الجكير بف مبارؾإ -1
 . 2009، ، الرياض، السعكدية1الكتب لمنشر كالتكزيع،  ط 

، بيركت، 1، دار الساقي، ط النظام األبوي و إشكالية الجنس عند العرب، الحيدرمبراىيـ إ -2
 . 2003، لبناف

شكالية الجنس عند العربالنظام األبوي و ، براىيـ حيدرمإ -3 ، بيركت، 1 ، ط، دار الساقيا 
 . 2003، لبناف

لمنشر  ، دار الشركؽ1، ط النظرية المعاصرة في عمم االجتماع، براىيـ عيسى عثمافإ -4
 .2008، كالتكزيع، عماف، األردف



 وانمراجع انمصادر قائمت
 

 

 

287 

االسبلمي، بيركت،  ، دار الغرب1، ط1، جالتاريخ القافي لمجزائرأبك القاسـ سعد اهلل،  -5
 .1998لبناف، 

القاىرة، مصر،  ،دكف طبعة ،، دار مطابع الشعبالدين و تنظيم األسرة، أحمد الشرباصي -6
1966. 

،  1العربية، ط ، دار النيضة4، جاالجتماع السياسيالمدخل إلى عمم ، إسماعيؿ عمي سعد -7
 . 1989، بيركت

طبعة ، ، بدكف ، كممات عربية لمترجمة كالنشرالمرأة في عصر الديمقراطية، إسماعيؿ مظير -8
  . 2012، القاىرة، مصر

، كتاب النكاح ،  1418ث ، الحدي صحيح مسمماإلماـ أبك الحسف مسمـ بف الحجاج ،  -9
 .   2006العربية السعكدية ،  ، المممكة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الرياض1ط، 1المجمد 

دكف ، معرفة الجامعية، دار الدراسات في عمم االجتماع العائمي، الخكلي أحمد حسف -10
 . 1991، طبعة، اإلسكندرية، مصر

)الحركات الراديكالية النسائية ك سكؽ  في عمم االجتماع النسويالسيد حنفي عكض،  -11
 . 2013طبعة ، القاىرة ، مصر ،  دكف، دار الكتب كالكثائؽ القكمية ، العمؿ( 

 ) المرأة كالسياسات االجتماعية كالدكلة في بطالت وضحاياإيماف ضياء الديف بيبرس،  -12
 . 2002، ، مصر، القاىرةدكف طبعة، المجمس األعمى لمثقافة، مصر(
،  1962-1954السجل التاريخي لشيداء الثورة التحريرية لوالية أدرار بمبشير عمكرة ،  -13

 . 2014رغاية ، بدكف طبعة ، المؤسسسة الكطنية لمفنكف المطبعية كحدة 
، ترجمة كتعميؽ محمد الجكىرم كآخركف دائرة المعارؼ، تمييد في عمم االجتماع، بكتمكر -14

  . 1981، ، مصر ، القاىرة5دائرة المعارؼ، ط 

، دار  تأثير عمل المرأة عمى تماسك األسرة في المجتمع العربي، تماضر زىرم حسكف -15
 .1993، الرياض، السعكدية دكف طبعة ، النشر بالمركز العربي لمدراسات األمنية ك التدريب ،

 .2018 ،، دار ميـ لمنشر، الجزائر1 ، طوادي الحناءجميمة طمباكم،  -16



 وانمراجع انمصادر قائمت
 

 

 

288 

، دراسة مة عن خروج المرأة السورية لمعمل، اآلثار األسرية الناجذياب الناقكالجياد  -17
الييئة العامة ، منشكرات لمتزكجات العامبلت في مدينة دمشؽميدانية لكاقع مشكبلت النساء ا
 . 2011، ، دمشؽ، سكريا1السكرية لمكتاب، كزارة الثقافة، ط 

، ترجمة إلياس مرقص ، دار الحقيقة لمطباعة  المرأة في العالم العربيجكلييت منس،  -18
 . 1989، بيركت ، لبناف،  2ط  كالنشر ،

، صحراء الجزائر الكبرى في الرحالت وظالل الموحات وفي الكتابات الغربية، حفناكم بعمي -19
 . 2018دار اليازكرم العممية لمنشر ك التكزيع ، دكف طبعة ، عماف ، األردف ، 

، اإلمارات العربية ، ، دبي1، دار القمـ، ط عمم االجتماع األسري، إسماعيؿحممي، اجبلؿ  -20
1990. 

باعة كالنشر كالتكزيع ، دكف ، األىالي لمطالوضع االجتماعي لممرأة العربية، خضر زكرياء -21
 . 1994، دمشؽ، سكريا ،طبعة
األميف لمطباعة ، دار المرأة مشكالت الحاضر و تحديات المستقبل، رفيقة سميـ محمكد -22

 . 1887، دكف طبعة، القاىرة، مصر، كالنشر
بكنسك جرجرس، ، ترجمة : : طريقة فيـ تطكرية التفاعل و التعامل العائمي، ركم ركدجرز -23
 . 1986، لثقافة السكرية، دمشؽ، منشكرات كزارة ا1ط
طبعة، ، دكف ، الييئة المصرية العامة لمكتابالمرأة عبر العصور، سامية أبك النصر -24

 . 2009، القاىرة ، مصر

 .2009ف، ، لبنا، بيركت1، دار النيضة العربية،  طالحياة العائميةاألسرة و ، سناء الخكلي -25

  . 1993،  ، بيركت، لبناف4، جزء 3، دار صادر، ط لسان العرب، بف منظكرسناء  -26

الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية  سعيد مقدـ، -27
 .2010-2009بف عكنكف، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، د،ط، وأخالقيات المينة، 

شكالية تخمف المجتمع العربيالنظام األبوي و ، شرابي ىشاـ -28 ، ترجمة : محمد شريح، ا 
 . 1992، بيركت، لبنافمركز دراسات الكحدة العربية، 



 وانمراجع انمصادر قائمت
 

 

 

289 

 ، دار االلكترونيةدام مصادر المعمومات التقميدية و البحث العممي واستخعامر قندلجي ،  -29 
 . 2007قطر ، دكف طبعة ، الميسرة ، 

القاىرة ، دكف طبعة ،  ، مكتبة كىبة ،أصول البحث االجتماعيعبد الباسط حسف،   -30
1998. 
، بيركت ، لبناف ،  4لعربي ، ط ، دار احياء التراث ا المقدمةعبد الرحماف ابف خمدكف ،  -31

 دكف تاريخ .

ية ، الجزائر ، ديكاف المطبكعات الجامعكيف يتحرك المجتمع، عبد العزيز رأس الماؿ،  -32
 . 1999، 1ط
ديكاف ،  1985إلى  1830 -ماضيو وحاضره –االقتصاد الجزائري عبد العزيز كطباف ،  -33

 . 1991، الجزائر ، 1ية ، طالجامعالمطبكعات 

، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر  ميشال فوكو المعرفة والسمطةعبد العزيز العيادم ،  -34
 . 1994، بيركت ، لبناف ،  1كالتكزيع ، ط 

) دراسة ميدانية في عمـ  األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربيةعبد القادر القصير ،  -35
، بيركت ،  1ة ك النشر ، ط االجتماع الحضرم ك األسرم ( ، دار النيضة العربية لمطباع

 . 1999، لبناف

، ، بيركت 1الحداثة ، ط، ترجمة سميـ قسطكف ، دار المرأة الجزائرية، عبد القادر جغمكؿ -36
 . 1983لبناف ، 

، جامع إبراىيـ القاضي ،  (1مكانة المرأة في اإلسالم ) عبد اهلل بف عمي الطريؼ ، -37
 . ق09/07/1438المممكة العربية السعكدية ،  دكف طبعة ،عنيزة ،، القصيـ

، دار الفكر  21األسرة عمى مشارف القرن عبد المجيد منصكر ، زكريا أحمد الشربيني ،  -38
 . 2000، القاىرة ، مصر ،  1ي ، ط العرب
، مطابع اتحاد الكتاب العرب ، دكف طبعة ،  المرأة عبر التاريخعبد المنعـ جبرم ،  -39

 . 2006دمشؽ ، سكريا ، 
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، دار طبلس لمطباعة  أنظمتياالمرأة واألسرة في حضارات الشعوب و عبد اليادم عباس ،  -40
 . 1987األكؿ ، دمشؽ ، سكريا ،  النشر ، الجزءك 

ك ، المؤسسة العربية لمدراسات  3، ج موسوعة السياسةعبد الكىاب الكيالي ك آخركف ،  -41
 . 1993، بيركت ،  2النشر ، ط

، ، مكتبة الجيؿ الجديد 1، ج  أحكام األسرة في الشريعة اإلسالميةعمي أحمد القميصي ،  -42
 . 1997صنعاء ، دكف طبعة ، 

فصؿ بعنكاف عرض تحميمي لبلتجاىات ) وقضايا المجتمعالمرأة ، آخركفك  فاتف أحمد عمي -43
، ( الحديثة في دراسة المرأة صكرة المرأة المصرية بيف الدراسات النسكية كالكاقع االجتماعي

جامعة القاىرة ،  دكف طبعة ، مطبكعات مركز البحكث كالدراسات االجتماعية ، كمية اآلداب ،
2002 . 

نتخابية لمدول المرأة في القوانين اال ة لمنظمة المرأة العربية ، فريؽ عمؿ المكتبة االلكتركني -44
 القاىرة ، مصر ، ، 1، منظمة المرأة العربية ، ط  بمنظمة المرأة العربيةالعربية األعضاء و 

 . 2016فبراير 

طباعة ،  دار الكفاء دنيا لمالفكر السياسي الغربي النشأة والتطور، اهلل محمد سمطح ؿفض -45
  . 2007، اإلسكندرية ، 1كالنشر، ط

، دار النيضة العربية لمطباعة ك النشر ،  سيكولوجية المرأة العاممةكاميميا عبد الفتاح ،  -46
 . 1984بعة ، بيركت ، لبناف دكف ط

ىا)المرأة بين تكريم االسالم و عودة الحجاب، محمد أحمد إسماعيؿ المقدـ -47  ،نة الجاىمية(ا 
 .2006، الرياض، السعكدية، 10، الطبعة السعكدية التكزيعالقسـ الثاني، دار طيبة لمنشر ك 

، دار المعرفة عمم االجتماع العائمي، محمد أحمد بيكمي، عفاؼ عبد العميـ ناصر -48
 . 2003الجامعية ، االسكندرية ، مصر ، 

تحقيؽ  ، 5127، حديث رقـ  صحيح البخاريمحمد بف اسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم ،  -49
 ق . 1422، بدكف بمد ، 1، دار طكؽ النجاة ، طمحمد زىير بف ناصر الناصر
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،  2لة ، ط، مؤسسة الرسا صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبانمحمد بف حباف البستي ،  -50
 . ق1414بيركت ، 

، ، عالـ الكتب المدرسةفي األسرة و  تربية الطفل مجاالت، محمد رمضاف ، محمد جابر -51 
 .  2005، القاىرة ، مصر ،  1ط 
، مركز دراسات ك شؤكف أبحاث  التوارق عرب الصحراء الكبرىمحمد سعيد القشاط ،  -52

 . 1989، القاىرة ، مصر ،  2الصحراء ، ط 

، مطبعة الطبرية ، دكف طبعة ، دمشؽ ،  عمم االجتماع العائمةمحمد صفكح األخرص ،  -53
 .1990سكريا ، 

دكف العامة لمكتاب ، ، الييئة المصرية  قاموس عمم االجتماعمحمد عاطؼ غيث ،  -54
 . 1979 القاىرة ، مصر ،، طبعة

، القكة ك الدكلة ، دار المعرفة  2، ج عمم االجتماع السياسيمحمد عمي محمد ،  -55
 . 1994دكف طبعة ، اإلسكندرية ، الجامعية ، 

، ربية لمطباعة كالنشر ، دكف طبعة، دار النيضة الع األسرة و مشكالتيامحمكد حسف ،  -56
 ، 1981بيركت ، لبناف ، 

أدرار ، ، دكف طبعة ، أدرار واحات الفن و قصور األمانمديرية السياحة لكالية أدرار ،  -57
 . 2013 الجزائر ،

أدرار ، ، دكف طبعة ، أدرار رائعة الصحراءمديرية السياحة لكالية أدرار ، دليؿ سياحي ،  -58
 .دكف سنة الجزائر ،

مركز الدراسات  ، المرأة العربية بين ثقل الواقع و تطمعات التحررمريـ سميـ ك آخركف ،  -59
 . 1999طبعة ، بيركت ، لبناف ،  دكف الكحدة العربية ،

، ات الجامعية، ترجمة أحمد درم ، ديكاف المطبكع العائمة الجزائريةمصطفى بكتفنكشت ،  -60
 . 1984 دكف طبعة ، ،الجزائر 

، ترجمة أحمد  العائمة الجزائرية التطور و الخصائص الحديثةمصطفى بكتفنكشت ،  -61
 . 1984الجزائر ،  دكف طبعة ، دمرم ، ديكاف المطيكعات الجامعية ،
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، كتاب باحثات ،  المرأة و الشأن العام في ضوء االستطالعات و األبحاثممحـ شاركؿ ،  -62
 . 1999بيركت ، لبناف ، دكف طبعة ، لرابع ، العدد ا
،  التكزيع، دار الحامد لمنشر ك  الزعامة النسوية في المخيال االجتماعيمناد سميرة ،  -63
 .  2016، عماف ، األردف ، 1ط
الفكر لمطباعة كالنشر،  ، دارمنيجية البحث العممي ميدم زكيمؼ، تحسيف الطراكنة، -64
 . 1998،عماف، سنة 1ط

، دار  العالقات و المشكالت األسريةنادية حسف أبك سكينة ، مناؿ عبد الرحماف خضر ،  -65
 . ، عماف ، األردف 1الفكر ، ط 

، ديكاف المطبكعات  دليل مصطمحات عمم اجتماع التنظيم و العملناصر قاسيمي ،  -66
 . 2011، الجزائر ،  1الجامعية ، ط 

، ديكاف المطبكعات  اجتماع التنظيم والعملدليل مصطمحات عمم ناصر قاسيمي ،  -67
 .  2011كف طبعة ، الجزائر ، دالجامعية ، 

، دار عكيدات  ، ترجمة كجيو البعيني حقوق المرأة منذ البداية حتى أيامنانام بنسادكف ،  -68
 . 2012طبعة ، بيركت ، لبناف ، دكف  لمنشر ك الطباعة ،

االقتصادية واالجتماعية ) دراسة ميدانية لواقع المرأة التحوالت مرأة و الىيفاء الكبرة ،  -69
، دمشؽ ، سكريا ، 1، دار طبلس لمدراسات ك الترجمة ك النشر ، ط  العاممة في سوريا(

 . 30، ص  1987
، ترجمة سيد رئيس  المرأة بين الشريعة اإلسالمية و الحضارة الغربيةكحيد الديف خاف ،  -70

 . 1994، القاىرة ، مصر ،  1أحمد الندكم ، دار الصحكة لمنشر ك التكزيع ، ط 

، ترجمة  قصة الحضارة )  قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية (كؿ كابريؿ ديكرانت ،  -71
لمطبع كالنشر قافة ، دار الجيؿ ، المنظمة العربية لمتربية ك الث 1، الجزء  3محمد بدراف ، المجمد 

 . 1988طبعة ، بيركت ، لبناف ، التكزيع ، دكف ك 

، ترجمة محمد بدراف ،  قصة الحضارة ) الصين الشرق األقصى (كؿ كايريؿ ديكرانت ،  -72
، عمـك ، دار الجيؿ لمطبع كالنشر كالتكزيع، المنظمة العربية لمتربية لمثقافة كال 1، الجزء  4المجمد 

 . 1988لبناف ، دكف طبعة ، بيركت ، 
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، ترجمة زكي نجيب محفكظ ،  قصة الحضارة ) اليند وجيرانيا (كؿ كايريؿ ديكرانت ،  -73
، المنظمة العربية لمتربية لمثقافة كالعمكـ ، دار الجيؿ لمطبع كالنشر ك  3، الجزء  1المجمد 

 . 1988التكزيع ، دكف طبعة ، بيركت ، لبناف ، 
،   الصالحين من كالم سيد المرسمين رياض،  أبك زكريا يحي بف شرؼ النككم الدمشقي -74

 . 2007، بيركت ، لبناف ،  1دار ابف كثير ، ط
، دار اليدل لمطباعة  حركة اإلصالح النسوية العربيةالمرأة الجزائرية و يحي بكعزيز ،  -75
 . 2000عيف مميمة ، الجزائر ،  دكف طبعة ،النشر ، ك 
 : الدراساتالممتقيات والمجالت و  -3
المجمة العربية : مع اإلشارة خاصة إلى األسرة العربية ،  الشراكة داخل األسرةأحمد زايد ،  -1

 . 2008،جكيمية  2، جامعة القاىرة ، كمية اآلداب ، القاىرة ، العدد  لعمـ االجتماع

 . 2003، جامعة حمب ،  محاضرات في اقتصاديات التعميـإسماعيؿ شعباف ،  -2

 ، (ضرات في دبمـك الدراسات العميا )السكاف كالتنميةمحامف التراكيب السكانية ،  أخر أشكاؿ -3
 . 2006جامعة دمشؽ ، سكريا ،  

، العدد  مجمة العمكـ االنسانية، ترجمة أحمد دمرم ،  األسرة الجزائريةالسعيد عكاشرية ،  -4
 . 2003 –، جامعة قسنطينة ، الجزائر  19

األكاديمية لمدراسات االجتماعية ك ،  السمطة الرمزية عند بيير بورديوالطاىر لقكس عمي ،  -5
، الشمؼ ، الجزائر ،  16، قسـ اآلداب ك الفمسفة ، جامعة حسيبة بف بكعمي ، العدد اإلنسانية 
2016. 

، المجمد الثاني ،  خروج المرأة لمعمل وآثاره عمى رعاية الطفلالطماكم ممؾ محمد ،  -6
 .1989لثاني لمطفؿ المصرم تنشئة ك رعاية ، القاىرة ، مصر ، المؤتمر السنكم ا

 الصراع حول القيم االجتماعية في األسرة الجزائريةبكيعمى كسيمة ، فرج اهلل صكرية  ،  -7
تقى ( ، الممبثانكية محمدالعربي بف مييدم بسكرة  المراىقيف )دراسة استطبلعية عمى عينة مف
جكدة الحياة في األسرة ، قسـ العمكـ االجتماعية ، كمية العمـك الكطني الثاني حكؿ االتصاؿ ك 

 .2013أبريؿ  9/10الجزائر ، أياـ  اإلنسانية ك االجتماعية ، جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة ،
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معوقات تمكين المرأة في المجتمع العراقي ) دراسة ميدانية في جامعة ثائر رحيـ كاظـ ،  -8
 . 2016، العراؽ ،  2، العدد  24، المجمد  بابؿ لمعمـك االنسانيةمجمة جامعة ، القادسية ( 

دوافع العمل لدى المرأة العاممة ) دراسة ميدانية في جامعة حيدر خضر سمماف ،  -9
،  4، العدد  14، المجمد  مجمة جامعة تكريت لمعمكـ االنسانيةجامعة المكصؿ ، الموصل( ، 

 . 2007العراؽ ، 

حيدر خضر سميماف، دكافع العمؿ لدل المرأة العاممة دراسة ميدانية في جامعة المكصؿ،  -10
 .2007، تكريت، العراؽ، 4العدد  ،14، مجمد مجمة جامعة تكريت لمعمـك االنسانية

،  عوامل تشكيل بناء السمطة في األسرة المعاصرةسميحة عميكات ، بف حساف زينة ،  -11
اؿ ك جكدة الحياة في األسرة ، كمية العمكـ االنسانية ك االجتماعية ، الممتقى الكطني حكؿ االتص

 .  2013أبريؿ  9/10قسـ العمـك االجتماعية ، جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة ، الجزائر ، أياـ 

،  عكامؿ تشكيؿ بناء السمطة في األسرة المعاصرةسميحة عميكات ، بف حساف زينة ،  -12
الممتقى الثاني حكؿ االتصاؿ كجكدة الحياة األسرية ، كمية العمكـ اإلنسانية ك االجتماعية ، قسـ 

  2013العمـك االجتماعية ، جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة ، الجزائر ، أفريؿ 
،  منشكرات جامعة دمشؽ،  عمم السكان ،عبد الرحيـ بكداقجي ، محمد خالد الحريرم  -13

 . 2004سكريا ، 

 9-15، دراسة عمى ضكء القانكف رقـ  حماية الزوجة من عنف الزوجعبد اهلل زىاـ ،  -14
، مارس  28، العدد مجمة جيؿ حقكؽ االنساف المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات الجزائرم ، 

2018  . 
تأثير أنماط المعاممة الوالدية في الصحة النفسية لطالب و طالبات عشكم ك آخركف ،  -15

 . 2006، الككيت ،  27، العدد  7، المجمد  مجمة الطفكلة العربية،  الثانويات
الديمقراطية ) دراسة في الفقو  ، المرأة ك المشاركة السياسية كعمي محي الديف القرىداغي  -16
لممجمس األكركبي لئلفتاء ك البحكث ، اسطنبكؿ ،  16الدكرة  الفكر السياسي اإلسبلمي ( ،ك 

 . 2006تركيا ، جكيمية 

مطبكعات الجياز ، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ػ  المرأة والتنميةفكزية العطية ،  -17
 . 1988، بغداد ، العراؽ ،  العربي لمحك األمية ك تعميـ الكبار
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تغير القيم في األسرة  مقاربة سوسيولوجية لمسألةوالقيم ) األسرةفيصؿ بكطكب ،  -18
 .2017جامعة كىراف ،  ، 6، العدد  مجمة أفاؽ فكرية،  (الجزائرية

، ندكة  مكانة المرأة في المجتمع التارقي ومقاومتو لإلحتالل الكولونياليلحسف مرمكرم ،  -19
عمى ىامش المعرض الدكلي الحادم عشر لمكتاب ، سمسمة منشكرات الجيب ، إصدارات 

 . 2007المجمس األعمى لمغة العربية ، الجزائر ، 

مجمة ،  موقف عمم االجتماع من قضايا المرأة) واقع المرأة الوفية( ليمى عبد الكىاب ، -20
، المجمس القكمي لمثقافة العربية، شركة تيب لمطبع كالنشر 9، السنة األكلى، العدد  الكحدة

 . 1985كالترجمة كاإلعبلف، يكليك 

مجمة العمـك  المرأة العاممة في مضمون االتفاقيات الدولية لمعمل،ي، فمصطفى عك  -21
ية محكمة سياسية ، ، مجمة عمم2002، الصادر بتاريخ ديسمبر 07، العدداالجتماعية كاإلنسانية

 جامعة باتنة، الجزائر.    

، العدد  مجمة األستاذ،  السمطة األبوية في األسرة العراقية المتغيرةـ.ـ عمي حسيف حطيـ ، -22
 .               2012، بغداد ، العراؽ ،   203
كرقة بحثية دكر قطاع التعاكنيات في زيادة فرص تمكيف مركز البحكث ك الدراسات ،  -23

بحكث ك الدراسات ، قطاع البحكث ، مركز الالمرأة السعكدية مف المشاركة االقتصادية 
 . تاريخبالرياض ، السعكدية ، دكف المعمكمات ، الغرفة التجارية الصناعية ك 

مجمة العمـك ،  الدولية لمعملالمرأة العاممة في مضمون االتفاقيات مصطفى عكفي ،  -24
 . 142، ص  2002،جامعة باتنة ،  7، العدد االنسانية ك االجتماعية

مجمة الدراسات ،  أثره عمى االستقرار األسريعمل المرأة و مكاؾ ليمى ، إبراىيـ الذىبي ،  -25
 ،  2015، جامعة الشييد حمة لخضر ، الكادم ، الجزائر ،  11، العدد  البحكث االجتماعيةك 

المجمة الجزائرية لمتنمية ،  المرأة و إشكالية التمكين االقتصادي في الجزائرمنيرة سبلمي ،  -26
  . 2016، جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة ، الجزائر ، ديسمبر  05، عدد  االقتصادية

المرأة العاممة و المناصب القيادية ) دراسة لظاىرة السقف مكفؽ سياـ ، ىيشر سميرة ،  -27
، كمية العمكـ االقتصادية ك التجارية ك عمـك  مجمة أبحاث اقتصادية ك إدارية،  الزجاجي (

 .2015جزائر ، جكاف التسيير ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ال
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، العدد  مجمة العمكـ اإلنسانية ك االجتماعية،  الحضاراتمكانة المرأة في نكاؿ بكرحمة ،  -28
 . 2013، جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة ، الجزائر ، ديسمبر  31
مجمة ، دراسة ميدانية ،  عمل المرأة و أثره عمى االستقرار األسريىادم رضا مختار ،  -29

 . 1997، الككيت ،  2، العدد  25، المجمد العمـك االجتماعية 
مجمة التراث العممي ،  حقوق المرأة في حضارة وادي الرافدينياسيف محمد حسيف ،  -30 

 . 2015، بغداد ف العراؽ ،  02د ، جامعة بغداد ، العد العربي ، كمية العمكـ

، المجمد  206، العدد  مجمة األستاذ،  السمطة عند ماكس فيبرحناف عمي عكاضة ،  -31
  . 2013األكؿ ، كمية اآلداب قسـ الفمسفة ، جامعة بغداد ، العراؽ ، 

برنامج ،  واقع التمكين االقتصادي لممرأة في قطاع غزة،  ـ.غساف أبكمنديؿ كآخركف -32
 . 2014،  ، فمسطيف ، غزة ، مركز شؤكف المرأة األبحاث ك المعمكمات

المعيد العربي  ، المرأة) المؤشرات و األبعاد التنموية (تمكين ،  رياض بف جميمي -33
 .  2008، الككيت، أبريؿ  ، السنة السابعة 72، العدد  جسر التنميةمجمة ،  لمتخطيط بالككيت

أكتكبر  13ممتقى عقد بكىراف، بتاريخ  حقوق المرأة والطفل،فاطمة الزىراء سباعي،  -34
1999 . 
 : المذكرات الجامعية -2

عدد ساعات العمل الرسمي لممرأة العممة وأثرىا عمى أريج عبد الرحمف ناصر الشماسي ،  -1
 .2001مذكرة ماجستير، كمية االقتصاد كاإلدارة ، جامعة الممؾ عبد العزيز ، ، إنتاجيتيا 

، دراسة  الممارسة المينية لممرأة و عالقتيا بإنتاج مكانتيا االجتماعيةآسية حفصي ،  -2
منشكرة ، عمـ االجتماع التنظيـ ميدانية لعينة مف العامبلت بكالية كرقمة ، مذكرة ماجستير 
الديمكغرافيا ، كمية العمكـ اإلنسانية كالديناميكيات االجتماعية كالمجتمع ، قسـ عمـ االجتماع ك 
 . 2015كاالجتماعية ، جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة ، الجزائر ، 

) دراسة ميدانية  مظاىر تغير النظام األبوي في األسرة الجزائريةالمرأة و اسـ ، الحاج بمق -3
كصفية ألىـ مظاىر التغير االجتماعي في الكسط الحضرم لمعاصمة ( ، مذكرة ماجستير عمـ 
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االجتماع منشكرة ، قسـ عمـ االجتماع ، كمية العمـك اإلنسانية ك االجتماعية ، جامعة الجزائر بف 
 . 2009خدة ، الجزائر ، يكسؼ بف 

، دراسة ميدانية لؤلميات  األدوار المينيةألدوار األسرية و األم العاممة بين االعارفي سامية ،  -4
، قسـ العمكـ االجتماعية ، جامعة  2العامبلت في المؤسسات العمكمية بالبكيرة ، مذكرة ماستر

 . 2012البكيرة ، الجزائر ، العقيد أكمي محند أكلحاج ، 
،  العراقية أثره عمى تبادل األدوار في األسرةتغير السمطة األبوية و انتصار محمد جكاد ،  -5

، غير منشكرة دراسة أنثركسكسيكلكجية في مدينة بغداد ) الكرادة الشرقية ( ، أطركحة دكتكراه 
 . 2005تخصص فمسفة ، جامعة بغداد ، العراؽ ، 

، مذكرة ماجستير في عمـ  األسرة الجزائريةمظاىر سمطة األب داخل بركة فاطمة ،  -6
االجتماع منشكرة ، قسـ العمـك االجتماعية ، كمية العمـك اإلنسانية ك االجتماعية ، جامعة 

 2000.الجزائر، 

، مذكرة  فوكو المنظور الفمسفي لمسمطة عند ميشالجكده محمد ابراىيـ أبك خاص ،  -7
  . 2014يا ، جامعة األردف ، دكتكراه في الفمسفة ، كمية الدراسات العم

انعكاساتيا عمى السمطة الوالدية كما االجتماعية واالقتصادية و التغيرات حمكدة سميمة ،  -8
، أطركحة دكتكراه ، قسـ العمكـ االجتماعية ، جامعة محمد  يدركيا األبناء في األسرة الجزائرية

 . 2014خيضر بسكرة ، الجزائر ، 

، أطركحة دكتكراه في عمـ النفس  أثره عمى العالقة الزوجيةالمرأة و عمل ، رؤكؼ بمعقاب -9
( ، 2سطيؼالعيادم ، منشكرة ، كمية العمـك اإلنسانية ك االجتماعية ، جامعة محمد لميف دباغيف)

 . 2017، سطيؼ، الجزائر

غير ، رسالة ماجستر، أثر عمل الزوجة األم في بناء األسرة الجزائرية، زبيدة ابف عكيشة -10
 . 1987عمـ االجتماع ،  ، معيدمنشكرة، جامعة الجزائر

، مذكرة ماجستير، قسـ عمـ عمل المرأة ونمط السمطة، سميرة سعد الديف المغربي -11
 . 1987، االجتماع، جامعة الممؾ عبد العزيز، السعكدية
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ميدانية لبعض الواقع الميني لممرأة العاممة في نشاط جمع الحصى ) دراسة ، شياخ باية -12
نسانية كاالجتماعية ، كمية العمكـ اإلعمكـ االجتماعية، قسـ ال، مذكرة ماجستيرقصور أدرار (

 . 2013، امعة اإلفريقية أحمد دراية أدرار، الجزائر، الجكاإلسبلمية

، مذكرة عمل المرأة في المجال الصحي بين الضرورة والضرر، مراد سييؿ مطر يزيد -13
 . 2007، ، فمسطيف، غزةعة كالقانكف، الجامعة اإلسبلميةالشري، كمية ماجستير

، مذكرة  أشكال و أسس الممارسات الموصمة لمسمطة السياسية في الدولة، مكلكد طبيب -14
  . 2016، جامعة كىراف ، ـ االجتماعية ، قسـ عمـ االجتماعدكتكراه ، كمية العمك 

، وانعكاساتيا عمى وعي المرأة العاممة الجزائريةاألوضاع االجتماعية مصطفى عكفي،  -15
 .1993ماع، جامعة قسنطينة ، رسالة ماجستيرمنشكرة، عمـ االجت

ك والممارسات االجتماعية التنشئة االجتماعية وأثرىا في السمو نصيرة عقاب،  -16
  .1995 -1994ماع، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستير منشكرة ، معيد عمـ االجت،لمفتيات

، مذكرة ماجستير عمل المرأة الجزائرية خارج البيت وصراع األدوارصادؽ عثماف،  -17
، عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ، قسـ العمكـ االجتماعية، كمية العمكـ االنسانية منشكرة

 .2014جامعة محمد خيضر، بسكرة،  كاالجتماعية،
مذكرة ماجستيرمنشكرة، معيد وضعية المرأة المطمقة في المجتمع الجزائري، نكرة قنيمة،  -18

 .1999 -1998معة منتكرم، قسنطينة، عمـ االجتماع، جا
الواقع السوسيو ميني لممرأة العاممة بحرفة " أنسجة فاتيس" ودورىا في باية شياخ،  -19

الجتماع التنظيـ كالعمؿ، قسـ عمـ ، مذكرة دكتكراه، عمـ االتنميو المحمية دراسة ميدانية بأدرار
، 01لخضر باتنة  االجتماع كالديمغرافيا، كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية، جامعة الحاج

 . 2018الجزائر، 
، مذكرة اآلثار األسرية واالجتماعية المترتبة عن عمل المرأة خارج البيتعاجب بكمديف،  -20

 .2017، كىراف، 2ية، جامعة كىرافاعدكتكراه، عمـ النفس، كمية العمـك االجتم
"دراسة ميدانية  أثار العمل الميمي عمى المرأة العاممة بالقطاع الصحي، محمد بف لكبير -21

سـ العمـك ق، عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ، اجستيرم"، مذكرة بمستشفى ابن سينا بأدرار
مد دراية، أحكـ الشرعية، الجامعة االفريفية ، كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية كالعماالجتماعية

 .  2015أدرار، الجزائر، 
 : المواثيق والنصوص القانونية -4
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  . 1996، اإلنمائيبرنامج األمـ المتحدة  -1
  . 1995، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي -2
 . 2018، مصمحة المكظفيف، مديرية الضماف االجتماعي -3
-08قانون رقم ،  02المادة ، 2008نكفمبر  16المؤرخة في  63قـ الجريدة الرسمية ر  -4

 .  2008نكفمبر  15المكافؽ ؿ  1429ذم القعدة عاـ  17المؤرخ في  19
 12-03القانون العضوي رقم ، 2012يناير  14عدد األكؿ المؤرخة الجريدة الرسمية ال -5

 . ( 8-1المادة ) ، 2012جانفي  12مؤرخ في 
 06المؤرخ  01-16ن رقم القانو، 2016مارس 07المؤرخة  14رقـ سمية الجريدة الر  -6

 .  36، الفصل الرابع ، المادة ، الباب األول2016مارس 

 . 2005فبراير  27، 15، رقـ 02-05األمر رقم ، الجريدة الرسمية -7
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 . 2005لتربكية ، الجزائر ، الكطني لؤلشغاؿ االديكاف 

 .2005فبراير  27، 15، رقـ 02-05األمر رقم الجريدة الرسمية،  -9
ق 1417رجب  26المؤرخ في  43-96مرسوم رئاسي رقم ، 55المادة  ،الجريدة الرسمية -10

الصادرة في  ،76عدد  ـ المتعمؽ بإصدار تعديؿ نص الدستكر، 1996ديسمبر  7المكافؽ ؿ 
 ـ. 1996ديسمبر  8ق المكافؽ ؿ  1417رجب 27المنشكر في 

جمادل األكلى  26المؤرخ في  01-16القانون  رقم ، 36المادة  ،الجريدة الرسمية -11
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، ديكاف المطبكعات الجامعية، 2ط  الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ،قانكف األسرة -12

 .1990الجزائر، 
 فبراير 27المؤرخ في  02-05، عدلت باألمر رقـ 37المادة قانكف األسرة الجزائرم،  -13

 .15، الجريدة الرسمية رقـ 2005
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 : استمارة الدراسة  01ممحق رقم 

 رية الديمقراطية الشعبيةـــالجميورية الجزائ

 الي والبحث العمميـــــوزارة التعميم الع

 حمد دراية بأدرارأالجامعة اإلفريقية 

 العمـك اإلسبلمية . ك العمـك اإلنسانية ك االجتماعية ػ كمية 

 ػ قسـ العمـك االجتماعية . 

 

 بحث بعنكاف :استمارة                                                              

 بياء امسوطة داخل ال رسة اجلزائًرة يفأ ثر معل املرأ ة  

 أدرار " مدينةبلمنساء المتزكجات العامبلت بالقطاع العاـ " دراسة ميدانية 

 

طار ػمل الاجامتع امخيظمي  دنخوراٍ صِادةميَل امخحضري  أ خيت امؼامةل يف اإ

امسوطة داخل ال رسة يف بياء املرأ ة  ل" أ ثر معراسة حول ادل ُذٍ  وامؼمل

ة ىرجو مٌم ثلدمي ًد املساػدة  من خالل  بعفذم ػامةل،و  " اجلزائًر

جابخم املوضوغَة ػىل بيود ُذا الاس خبِان بوضع ػالمة  يف اخلاهة   (x)اإ

س خؼامل برسًة أ خيت امؼامةل  ػوام أ ن لك امبَاانت اميت ثيطبق ػىل حامخم، 

ل ل غراض ػومَة حبخة، و و  اتمة ل موظول كل يف من جس خخد  اإ امضكر اجلًز

ثراء ُذٍ ادلراسة .  اإ

 :إشراف                                                                             : إعداد الطالب

                                                                                                أ  . د . مؼىل بومكُش                                           بن مكبري محمد        

 2017/2018:  املومس اجلامؼي
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 : بيانات عامة حول الحالة الشخصية     : المحور األول

                                                                                                                                                                           55إلى  46ػ مف    45إلى  36ػ مف     35إلى  26ػ مف    سنة 25سنة إلى 18 : ػ مفالعمر  .1
     ابتدائي       ػ متكسط        ػ ثانكم     ػ جامعي :ػ المستوى التعميمي .2
      سنكات  15إلى  6سنكات      ػ مف 5ػ أقؿ مف  : مدة الزواج  .3

 سنة 26ػ أكثر مف         سنة 25إلى  16ػ مف                 
 ػ كاحد        ػ اثناف         ػ ثبلثة         ػ أربعة         ػ أكثر مف أربعة :  بناءعدد األ .4
 كاحد     ػ اثناف     ػ ثبلثة       ػ أربعة      ػ أكثر مف أربعةػ :  عدد األبناء في سن التمدرس .5
 : ػػ إطار     ػػ عاممة مؤىمة       ػػ عاممة بسيطة       الرتبة المينية    .6

 ػػ أخرل         ػػ أذكرييا ..................                    
 سنة       25إلى  16سنكات     ػػ مف  15إلى   6سنكات     ػػ مف  5ػػ أقؿ مف  : عدد سنوات الخدمة .7

 سنة  25ػػ أكثر مف                          

 دج    60000إلى  30000دج       ػػ مف  30000إلى  18000ػػ مف ماىو مقدار دخمك الشيري ؟  .8
          دج  60000ػػ أكثر مف                               

 ػ     ػ جامعي   ابتدائي      ػ متكسط     ػ ثانكم      :ػ المستوى التعميمي لمزوج .9
 : ػػ إطار      ػػ عامؿ مؤىؿ       ػػ عامؿ بسيط      الرتبة المينية لمزوج .10

 ػػ أخرل         ػػ أذكرييا ......................                       
 60000إلى  30000ػػ مف  دج   30000إلى  18000ػػ مف ماىو مقدار دخل زوجك الشيري ؟   .11

      دج  60000ػػ أكثر مف                                
 ػ ريفي        ػ حضرم   األصل الجغرافي ) المنطقة األصمية (:  .12
 :  ػ قرية )قصر(            ػ مدينة  إلقامةمكان ا .13
 ػ أخر       ػ مع العائمة       مستقؿ: ػ نوع المسكن  .14

 ػػ أذكريو : ........................................     
  ػ ممؾ الزكج            ػ ممؾ الزكجةإذا كان المسكن مستقل :   .15
 : ػ ممتدة )الكالديف كاإلخكة ك الجد ك الجدة ك ...(         نوع األسرة التي تعيشين فييا حاليا  .16

 ػ زكاجية ) الزكج كاألبناء فقط (                                               

 : بيانات خاصة بعمل المرأة و العالقة بين الزوجين    :المحور الثاني

 ػػ نعـ      ػػ ال   الحرية في اختيار شريك حياتك ؟ ىل كانت لك كامل .1
 ػػ شكؿ المباس      ػػ الماكياج    ىل يتدخل زوجك في سموكاتك الشخصية ؟ .2
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 ػػػ تحديد أكقات الدخكؿ إلى البيت ك الخركج منو        ػػ زيارة األقارب      ػػ ال يتدخؿ إطبلقا          

 ػ دائما      ػ أحيانا      ػ أبدا  ؟ زوجك ييتم برأيك و يناقشك و يستشيرك في مختمف قضايا األسرة  .3
 ....أذكرييا .............  ػ       ػ ضد   ػ مع بشركط   ػ مع  ما موقف أىمك من خروجك لمعمل ؟  .4
 ػػ نعـ         ػػ ال   ىل زوجك يعترض عمى عممك خارج البيت ؟ .5
 ػػ نعـ        ػػ ال   اعتقادك ىل ىناك توافق بين أداء الواجبات المنزلية والواجبات الوظيفية ؟في  .6
 ػػ أحيانا            ػػ أبدا        ػػ دائما   ؟ زوجك ييتم برأيك و يستشيرك في مشاكمو المينية .7
ساعات     ػ أكثر مف  8ساعات    ػ  8ػ أقؿ مف  ماىو عدد الساعات التي تقضينيا يوميا بالعمل ؟ .8

 ساعات  8
 ػػ أحيانا           ػػ أبدا         ػػ دائما    ؟ تشاركين زوجك مشاكمك المينية ىل  .9

 ؟ ػػ تذمر ك انزعاج        في حالة ما أذا كنت تشاركينو مشاكمك المينية ماىي ردة فعمو .10
 ػػ تقبؿ ك تفيـ        ػ       ػ عدـ اىتماـ 
ػ عدـ كجكد معيؿ ) زكج ػ تحسيف الكضع االقتصادم لؤلسرة       ماىو دافعك األساسي إلى العمل ؟  .11

 ػ أذكريو ....ػػ االستقبلؿ االقتصادم ك تأكيد الذات     ػ أخر         ؾأكممت تعميم ؾػ ألن     بطاؿ( 
السككت كتطبيؽ ػ          بالمراضاة      ػ الحكارػ    ؟ معالجة الخالفات الزوجية مع زوجككيف يتم  .12

 ػ بتدخؿ األىؿ        ػ أخر         ػ أذكريو ............................... األكامر        
كعظ       اليجر      ػػ  تأنيب    ػ  ؟  إذا سبق و أن تعرضت لمعقاب من طرف الزوج ما نوعو .13

                              .......................و يػ أذكر                           ػ آخر        ػ الضرب   الشتـ  السب ك 
 ىل تشعرين أن عالقتك األسرية مع زوجك يسودىا االحترام المتبادل ؟  .14
 ػ دائما            ػ أحيانا             ػ أبدا   

 ػ نعـ        ػ ال          ػ أحيانا ىل تتعاممين بتوتر و عصبية مع زوجك عند عودتك من عممك ؟  .15
  ما المكاسب التً حققها لك العمل على الصعٌد الشخصً  ؟ .16
 ػ لـ يحقؽ شيئا      ػ اكتسابؾ خبرة في العمؿ       ػ اكتسابؾ عبلقات اجتماعية جديدة  

 ػ اكتسابؾ خبرة في ترشيد االستيبلؾ         ػ مساىمة في صنع القرار األسرم       ػ االستقبللية المادية  

 ػػ تتكقفيف     ػػ ال تتكقفيف  إذا أصر زوجك عمى توقفك عمى العمل خارج البيت ؟ .17
صرار زوجك عمى قرار توقفك ؟ .18  ػػ أخمع زكجي       في حالة إصرارك عمى عدم التوقف وا 
 ..............................................آخر        ـ أذكرٌه .... ـ        ػػ أطمب الطبلؽ  .19
 ػػ عدـ االكتفاء المادم في حالة لجوءك إلى الخمع ىل لألسباب التالية ؟  .20

 ػػ عدـ التفريط في منصب العمؿ        ػػ إثبات الذات        
 ػ أخر          ػػ أذكريو ................................................................. 
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 : بيانات خاصة بتوزيع سمطة اتخاذ القرارات بين الزوجين:  المحور الثالث

 ػػ األب         ػػ األـ       في رأيك في يد من كانت سمطة أخذ القرارات في أسرتك قبل الزواج ؟     .1
  ػػ شخص آخر     ػػػ أذكريو ...............................................        

  ؟ىل تشعرين بحرية تامة في التصرف في مالك وممتمكاتك الخاصة في أسرتك بعد الزواج  .2
 ػػ نعـ      ػػ ال 

 ػ معا       لزكجةاػ   ػ   ػ الزكج    عمى تسيير ميزانية األسرة ؟ فمن يقوم باإلشرا .3
 اذكره ..............................................................       ػ آخر

         ػ كمو        ػ جزء منو       ػ ال تشاركيف     ؟ كيف تشاركين بدخمك في الميزانية األسرية .4
 ػػػ نعـ          ػػ ال   ىل يتدخل زوجك في طريقة إنفاق أجرك ؟ .5
                                                                                          ػػػ نعـ          ػػػ ال     في حالة الجواب بنعم ىل أنت راضية ؟ .6
  ػ نعـ              ػ الىل ىناك اتفاق بينك و بين زوجك في تقسيم األعمال المنزلية ؟     .7

 ػ إذا كاف الجكاب ب ال فمماذا في رأيؾ ؟ ........................................................

 ػ الزكج       ػ الزكجة      ػ بالتشاكر   ؟من يقوم باتخاذ القرارات المتعمقة باإلنجاب و تنظيم النسل .8
 ػ نعـ        ػ ال         ػ إلى حد ما  ىل تعتقدين أن العمل يدفع المرأة لمحد من إنجاب األطفال ؟ .9

 من يقوم باتخاذ القرارات المتعمقة بالمنزل من تأثيث، كراء ، شراء ............. ؟  .10
 ػ الزكج          ػ الزكجة        ػ بالتشاكر    

 من يقوم باقتناء الحاجيات المنزلية اليومية ) مواد غذائية ، خضر و فواكو ، .....( ؟  .11
 .......................ػ الزكج       ػ الزكجة         ػ معا       ػ آخر      ػ أذكريو ....      

  المتوفرة في منزلك التي تساعدك في ربح الوقت ؟ماىي األدوات و الوسائل  .12
ػ سيارة خاصة       ػ غسالة أكتكماتيكية       ػ مجمد ك ثبلجة لحفظ األغذية       ػ ميكركيؼ          

 ػ آلة غسؿ الصحكف      ػ فرف كيربائي حديث      ػ مكنسة كيربائية         لتسخيف األغذية 

 أذكريو ....................ػ كسائؿ اتصاؿ ) ىاتؼ، مكبايؿ ، كمبيكتر، انترنت ....(       ػ آخر           

  ؟كيف يتم اتخاذ القرارات المتعمقة بتحضير الوالئم و زيارات األقارب و المعارف  .13
 ػ الزكج           ػ الزكجة             ػ بالتشاكر     

 األطفال و مراقبة نشاطاتيم ) لعب ، تمفزيون ، أنترنت .....( ؟من يقوم بمتابعة  .14
 .........................ػ الزكج       ػ الزكجة         ػ معا       ػ آخر      ػ أذكره .      
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 من يقوم بمتابعة األعمال المدرسية لألطفال و االتصال بالمدرسة والمعممين ؟  .15
 ػ الزكج       ػ الزكجة         ػ معا       ػ آخر      ػ أذكره .....................      

 من يقوم بمتابعة الجانب الصحي لألطفال ؟  .16
 ػ الزكج       ػ الزكجة         ػ معا       ػ آخر      ػ أذكره .....................       

 من يقوم بتأديب األطفال و توجيييم ؟  .17
 ػ الزكج       ػ الزكجة         ػ معا       ػ آخر      ػ أذكره .....................       

 ػػ نعـ           ػػػ ال    عند قيامك باألعمال المنزلية ىل تتمقين مساعدة من طرف الزوج ؟ .18
   في األعمال المنزلية في ماذا تتمثل ؟ إذا حدث وان تمقيت مساعدة من طرف الزوج .19

 ػػ مسح األرضية      ػػ تنظيؼ الثياب     ػػ غسؿ األكاني               

 ػػػ االىتماـ باألطفاؿ     ػػ أخر       ػػ أذكرىا ...................................         

 ؟ يشاركك في األعمال المنزليةفي اعتقادك ىل عممك خارج البيت يفرض عمى الزوج أن  .20
 ػ نعـ     ػ ال 
 في اعتقادك ىل مشاركة الزوج لزوجتو العاممة في األعمال المنزلية يقمل من مكانتو في نظره ؟ .21

 .............................................. ػ في كؿ الحاالت لماذا ؟         ػ نعـ     ػ ال  
 ػػ دائما زكجي      ػػ زكجي أكثر مني       ػػ أنا ك زكجي من صاحب سمطة القرار داخل األسرة ؟    .22

 ػػ أنا أكثر مف زكجي        ػػ دائما أنا           

  أحياناـ         ػ ال       نعـىل تقمد المرأة مينة سامية تجعميا مركز السمطة داخل األسرة ؟  ـ  .23
  ػ الرجؿ          ػ المرأةحسب رأيك من ىو صاحب السمطة داخل األسرة الجزائرية ؟     .24
 إذا كان الجواب بأنو الرجل ىل ىذا راجع لألسباب التالية ؟ .25

 ػػ شغؿ الرجؿ لممراكز العميا 

 ػػ التربية التقميدية التي تصكر المرأة عمى أنيا تابعة لمرجؿ 

 التصرؼ ) الزكاج ، السفر ،...( ػػ عدـ تمتع المرأة بالحرية في

 ػػ اشتغاؿ المرأة باإلنجاب ك تربية األبناء 

 ػػ عدـ المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية 

 ػػ االعتماد المادم عمى الرجؿ 
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 ػػ األسباب الدينية ) قكامة الرجؿ (

 ......................ػ أخر        ػ أذكريو ...........................................

 إذا كان اعتقادك أن الرجل ىو صاحب السمطة في األسرة  إلى أي مدى يمكن اعتبار ذلك صحيح ؟  .26
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

 .كشكرا ...............................................................................................


