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 املؼدعة 

سيممتادؽممأػؿقةتؾعبماظؼقادةمدورًامطؾريًامسيمبـاءماجلؿاساتمادلكؿؾػة،موظؾؼائدم
م،موغشارفا.موأػداصفاترطقبماجلؿاسة،موجقماجلؿاسة،م

مو ماظؼقادة، مألػؿقة موغظرًا مسؾقف ماغػعاظقًاوبـاء ماظؼائد متػاسؾ واجؿؿاسقًامممعدى
ماجتاػاتم م" محقل ماظدرادة مػذه مظعؿؾ ماظػؽرة ماغطؾؼت مادلرؤودني، معع وادارؼًا

مادلرؤودنيمعـماجلـلنيمدمقماظؼقادةماظـلائقةم"مسيمجاععةمآلماظؾقت.مم
ماظعؾؿل.مممباألدؾقبوػذامعامدقفمؼؿؿمحبـفموحتؾقؾفمم

معامأنموأرجق ماظؾقثمسيمتؼدؼؿ مػذا موغاصعموعػقد،مععمغدرةممؼلفؿ ػقمجدؼد
ممادلصادرماظيتمتؾقثمسيمػذامادلقضقع.م

 اظدرادات اظسابؼة 

مرضقانمومد.حمؿدمبققعلمسؾلمبققعلممدسؾدماحلؿقد.مصقضقةمحلـمم-1

 اجتاػات املرؤودني عن اجلـسني حنو اظؼقادة اظـسائقة

م ماظعربقة معصر مذيفقرؼة مخاصة.-سي ماظزضازؼؼ معدؼـة موسي ماظشرضقة محماصظة
مإغاثًا.م224ذطقرًامم272(مصردًا،م474حقثمبؾغتمسقـةماظؾقثم)

                                                                                                                                   
م.ادلؿؾؽةماألردغقةماهلامشقةم–طؾقةماالضؿصادموماظعؾقمماإلدارؼة،مجاععةمآلماظؾقتمادلػرقم*
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م مسؾك متؼقم ماظدرادة مػذه مطاغت ماظؼقادةممأنحقث مدمق مادلرؤودني اجتاػات
مجـسمادلرؤوساظ معـ مبؽؾ متؿلثر مواظؿػاسمـلائقة موطذظؽموجـسماظؼائد مبقـفؿا. ؾ

متلثريموظؾرتتقبمادلقالديمطذظؽ.ظؾؿمػؾماظدرادلم
ادلرؤودنيماظرجالمطاغقاممنأـماالدؿـؿاجاتموػلموضدمطاغتمػـاكمجمؿقسةمع

وػذامؼرجعمماطـرمدؾؾقةمعـمادلرؤوداتماظـلاءمسيماجتاػاتفؿمدمقماظؼقادةماظـلائقة،
ممأنمإدي موعا مادلصرؼة معـمماتؾعؿفاظؾقؽة ماالجؿؿاسقة مزاظتمأداظقبسيماظؿـشؽة ،معا

م.ظإلغاثوتلؿـؽرمادلظفرمباظـلؾةمماألبـاءتلؿدخؾممساتماظذطقرةمظدىم
م مدال مصرق موجقد مبنيماجتاػاتمادلرؤودنيمذويماظؿعؾقؿمإوطذظؽمسدم حصائقًا

مادلؿقدطمواظعاظلمدمقمضقادةمادلرأةمسيمجمالماظعؿؾ.
ممأنمطؿا مادلقالدي ماظرتتقب مذوي مماألولادلرؤودني ماضؾ عـممإجيابقةؼؽقغقا
مذويماظرتتقبمادلقالديماظالحؼمسيماالجتاػاتمدمقماظؼقادةماظـلائقة.مأضراغفؿ
متضؿـتمػذهماظدرادةمجمؿقسةمعـماظدراداتماظلابؼةموػلم:وضدم
ماظرتتقبمادلقالديمسؾكمضؾقلماظؼقادةمأحقلمم1989مبرؼز وبقوتلدرادةمم- ثر

ماظـلائقة.
حقلمسدمموجقدمصرقمبنيماظؼقاداتماظـلائقةمم1989مظقوغارد وزعالئهدرادةمم-

ماظؼقادة.مأدؾقبواظؼادةماظرجالمسيم
ظدرادةمغظرؼةمادؿفدصتمعراجعةماظدراداتمطاغتمام1977تريبورج درادةمم-

ماظلابؼةماظيتمتؿعؾؼمبعؿؾمادلرأةمسيمجمالماظؼقادة.
مادلرؤودنيمعـماجلـلنيم1975ميبقيت وظدرادةمم- ،محقلمعدىمسالضةمرضا

معـمادلرؤوداتماظـلاءم باخؿالفمجـسماظؼائدمحقثمادلرؤودنيماظرجالمأضؾمرضا
مسـدمتؽقنماظؼقادةماظـلائقة.

مأداء،مدرادةمجترؼؾقةمادؿفدصتماظؽشػمسـمسالضةم1974مبارتولدرادةمم-
ارتؾاطمبنيمرضاممإجيادادلرؤودنيمحباجةماظؼادةمعـماجلـلنيمظؾلقطرة.محقثممتم

مادلرؤودنيموحاجةماظؼادةمعـماجلـلنيمظؾلقطرة.

 عشؽؾة اظدرادة

تـؾعمصؽرةماظدرادةمعـمعـطؾؼمحماوظةمععرصةماجتاػاتمادلرؤودنيمعـماجلـلنيم
مسيمجاععةمآلماظؾقت.م-ةماظـلائقةمدمقماظؼقاد

م-سؾكماظلمالماظؿاظلم:ماإلجابةمإديثؿمحماوظةماظقصقلم
معاػقماجتاهمادلرؤودنيمعـماجلـلنيمدمقماظؼقادةماظـلائقةمسيمجاععةمآلماظؾقت؟
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 عػفوم اظؼقادة

واًلمصفؿمثالثةمعصطؾقاتمرئقلقةمأتعرؼػمعػقدمظؾؼقادة،مالبدممإديحؿكمغؿقصؾم
مظؼقادة:موػلم:وعرتؾطةمعؾاذرةمبا

م.Authority،مواظلؾطةمInfluence،ماظؿلثريمpowerاظؼقةم
ماظؽاعـةمسؾكماظؿلثريمسيمدؾقكم م:مصفلماظؼدرة ماظؼقة حقثمترتؾطمماآلخرؼـأعا

ماظؼقةمبشؽؾمساممباظلقطرةمسؾكمادلقاردماظؼّقؿةمأوماظـادرة.
مسيم موسل مشري مأو مبقسل مضقتف مميارسمذكصمعا مسـدعا مصقظفر م: ماظؿلثري أعا

ملثريمسؾكمدؾقكمواجتاػاتمذكصمآخر.اظؿ
مأعاماظلؾطةم:مصفلماظؼقةماظـاجتةمأومادلؿـقجةمعـمضؾؾمادلـظؿة.

مبفدفم مغشاراتماجلؿاسة ماظؿلثريمسي مسؿؾقة مأغفا مسؾك متعرؼػماظؼقادة وميؽـ
مم.األػدافحتؼقؼم
اظيتمتلاسدماجلؿاسةمسؾكمماألسؿالاظؼقادةمبقجفمساممسـماظؼقاممبؿؾؽمتعربممو

مم.اأػداصفحتؼقؼم
واظؼقادةمتعينماظؼدرةمواظعزممسؾكمذيعماظرجالمواظـلاءمحقلمػدفمعشرتك،م

مماخلؾؼماظذيمؼقحلمباظـؼة.مإظقفؿاؼضافم
ممتعينمتقجقفمدؾقكماآلخرؼـ.مأخريامواظؼقادة

 عػفوم اظؼائد

م ماظؼقل مميؽـ مسام ماظـاسمإبقجف معـ مجمؿقسة مأيمذكصمؼؼقد مػق ماظؼائد ممممن
مؼقجفمسؿؾم مؼـلؼممآخرم،مومبعـكاآلخرؼـأو مؼربطمأو مأيمذكصمؼراضبمأو ػق

موتـػقذماظؿعؾقؿاتمواظؿقصقات.ماألواعرسؿؾمعـمػؿمحتتمضقادتفمسـمررؼؼم

                                                                                                                                   
م-اإلدالعل.اظعربقةموعقضعفامعـماظـظرؼاتمادلعاصرةمواظرتاثماظعربلمماإلدارةاظؼقادةمسيم:مغعقؿمم،د.مغصريم-1

م.11.صم-.1987،ماإلدارؼةؾعؾقممعـشقراتمادلـظؿةماظعربقةمظم،سؿان
م24.صم-.1963دارمادلعارف،مم،عصرم-.اظؼقادةماجلؿاسقةمسيمجمالماظؿطؾقؼماظعؿؾل:ماريدم،مد.مسقلكم-2
ماظؿؿقؿلم-3 مد. م، محمؿد م: ماظؼقادة مصـ مسي مم-.عقضقسات مواظـشر،ماألردن، مظؾدرادات ماظعربقة ادلمدلة

م.12.صم-.1992
عمدلةمذؾابماجلاععةمظؾطؾاسةمواظـشرمم،عصرم-.قؿفامسيمضقءماإلدالماظؼقادةموصعاظم-.اريدمم،د.ماظؾؼريم-4

م.22.صم-.1987واظؿقزؼع،م
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ظؾعؿؾمأوماظقزقػةمصقلب،مبؾمػقماظؼدرةمسؾكمععاعؾةممأداءوسؿؾماظؼائدمظقسم
م معـ مميؽـف ممما مضقادتف، موحيرتعقن مععف مؼؿفاوبقن محؿك وخؾؼممإجياداظـاس

مػؿ.سالضاتمرقؾةمععمعـمؼؼقد
م معادة محاجة مسي ممإديصاظؼائد معع ماظؿعاعؾ مصؽقػقة ماظؼقادة، مسي ماألغػسادلفارة

ماظؾشرؼةمعـماسظؿمادللائؾماظيتمتقاجفماظؼائد.
مإظقفؿؼقحلممأنؼلؿقثمعرؤودقف،مأوممأنواظؼائدمادلقصؼ:مػقماظذيمؼلؿطقعم

مطلمؼؼدعقامطؾمعامؼلؿطقعقنمتؼدميفمعـمعدخرمضقاػؿماظعؼؾقةموابؿؽاراتفؿ.
ؼلفؿقنمبلضؾمعـممأصرادهعامجيعؾمماألثردماظرديء:مػقماظذيمؼؽقنمظفمعـمواظؼائ

مػذامادلؼدار.
ماظؼائدمسيمجعؾماحلؿادةمسيمغػسمطؾمصردمعـم مأصرادظذظؽ،مادمصرتمعفارة

مماجلؿاسةماواًلمثؿمسيماجلؿاسةمطؾفامباسؿؾارػامصرؼؼًامواحدًا.

 خروج املرأة إىل عقدان اظعؿل

طؾريًامسيمإحداثماظؿغرياتماالجؿؿاسقةماظيتمأدتممظعؾتماظـقرةماظصـاسقةمدورًا
مسيم مادلرأة مسؾك مطؾرية مآثار ماظصـاسقة ماظرأمساظقة مظظفقر موطان مادلرأة، مغفضة ادي

مخمؿؾػماظطؾؼاتماالضؿصادؼة.
معـموضتماظػراغمظدىمادلرأة،مبقـؿام صػلماظطؾؼةماظعؾقا،مزادتماظـقرةماجلدؼدة

اتماالضؿصادؼةماضطرتمادلرأةمظؾعؿؾمضادتمزوجاتماظطؾؼةماظعاعةمطـريًا،مصاظضرور
م مسؾقفا مطان مطؿا مصادمطتمعؽاغؿفا. موادلصاغع، معـممأسؾاءسيمادلـاجؿ شريمحمؿؿؾة

مظؾثم موعا مادلـزلموخارجف. مسيممنأاظعؿؾمداخؾ مصارتػعتمعؽاغؿفا مسعمصراخفا
ممأسطاػاادلـزل،موضدم ماظيتمحؼؼؿفاممإديسؿؾفامجـؾًا جـبمععماظرجؾمبعضمادلزاؼا

متدرجيقًا.
وضؾؾماظـقرةماظصـاسقة،مم1624،مصػلمساممأوروبابدأتماحلرطةماظـلائقةمسيمموضد

ارتػعمصقتمدقدةمتدسكم"عاري"مسيمصرغلامتطاظبمبادللاواةمبنيماظرجالمواظـلاء،م
مب ماظػرغلقةممـصقبمطؾريمعـماالػؿؿام،محؿكمجاءوملمحتظمثقرتفا ماظـقرة صالدػة

متفامباظرجؾ.وراظؾقاممبـحمادلرأةمحؼقضًامعؿـقسةموضرورةمعلاوا

                                                                                                                                   
مسقلكم-5 مم،د. ماريد ماظعؿؾل: ماظؿطؾقؼ مجمال مسي ماجلؿاسقة مم،عصرم-.اظؼقادة مادلعارف، م-.1963دار

م.34-33.ص.ص
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حتؼقؼفامبعضمادلؽادبمسيمخمؿؾػممإديعقدانماظعؿؾممإديخروجمادلرأةممأدىوضدم
م معزاوظة مصقفا مأعؽـفا ماظيت مسيماألغشطةاظؾؾدان مساظقًا مادلرأة معؽاغة مارتػعت مصؼد ،

مسيمععظؿماظدول.ماألخريةاخلؿلنيمدـةم
ممجـبمععماظرجؾ.مإديجـؾًامماألسؿالحقثمذارطتماظـلاءمواظؾـاتمسيمطؾم

 صالحقة املرأة وطػاءتفا يف اظعؿل

اظعؿؾم)ملمجيبمزيلةمعـفؿ(مسؿاممأرباب(معـم58اظدراداتمدصيِؽؾشيم)مإحدىسيم
%م72طاغقامؼالضقنمصعقباتمسيمتقزؼعماظعاعالتمسؾكماظعؿؾ،مصلجابمحقاظلممإذا

مؼعفدوامباظعؿؾمظؾـلاءمطقػؿامطانمغقسفمسيمعـشكتفؿ.مأناغفؿمجيدونمدفقظةمسيم
ما مذطرتمسيمػذه مطؿا مم9مأنظدرادة ماغفؿمماألسؿالمأربابعـمبنيمػمالء ضرروا

رؾقعةممإديجيدونمصعقبةمسيمتقزؼعماظعؿؾمسؾكماظـلاءموظؽـمػذهماظصعقبةمترجعم
عؽانماظعؿؾممإديمتردمادلرأةمسؾقف،موطذظؽمترجعماظصعقباتممإدياظعؿؾموالمترجعم

مغػلف.
اظيتمُأدظقتممتاإلجابامأنوصقؿامخيؿصمبؽػاءةمادلرأةمسيماظعؿؾمتؼقلماظدرادة،م

ادلرأةمتلدمحمؾماظرجؾمباظؽاعؾمإنمملممأنمترى%معـماحلاالتم58غلؾةممأنتؾنيم
مادلرأةمتؼؾمطػاؼؿفامسـماظرجؾ.مأنترىمم%معـماحلاالت42تؿػققمسؾقف،موغلؾةم

م" متؼقلماظدرادة ماظصدد مظؽػاؼةممإنوسيمػذا متعؾريمعضاد مظقسمهلا ماظـلؾة ػذه
م.م"مغؿاجفاإتؾشرمبنعؽانمزؼادةممإغفاادلرأة،مبؾم

 املرأة يف مجاسة اظعؿل

م معـ مجمؿقسة مظقلتمجمرد ماظعؿؾ، مذياسة مغػلقةممأصرادإن مسالضات بقـفؿ
مو مصقلب، مسالضاتمإواجؿؿاسقة مبقـفؿ متؼقم مأي معؿؾادظة متػاسالت مػـاظؽ منا

م ماظعؿؾمادلكؿؾطة، مدرادةمذياسة مدظتمغؿائج موضد ماظعؿؾمضدممإندؼـاعقة. ذياسة
مباظؽقان ماإلحلاس مظؾؿرأة ممحؼؼت موطذظؽممواإلحلاساالجؿؿاسل باظؼقؿة،

مباظؿؽاصممععماظرجؾمواظؼدرةمعـؾفمسؾكمحتؿؾمادللموظقةممتاعًا.ماإلحلاس

                                                                                                                                   
مسؾداظػؿاحم-6 مم،د. ماظعاعؾة.:مطاعقؾقا مادلرأة مظؾط،ماظؼاػرةم-دقؽقظقجقة مواظؿقزؼع،مغفضةمعصر مواظـشر ؾاسة

م.45-41.ص.صم-.1992
م.67-65.ص.صم-.ادلصدرمغػلفم-7
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مسؾكم مواظرجؾ مادلرأة معـ مطؾ ماالسؿؿاد ماعؽان ماظدرادة، مػذه مغؿائج مبقـت طؿا
م مبعؾارة ماغف مأي ماظعؿؾ، مظـشاط مباظـلؾة مأخرىاآلخر مميؽـ مادلرأةممأن، تؿقؿؾ

مؼعؿؿدمسؾقفاماظرجؾمسيمحتؿؾمادللموظقة.مأنؽـمعلموظقةماظعؿؾمطؿاممي
اظػؽرةماظيتمطاغتمدائدةمرقالمسصقرمرقؼؾةماخلاصةمبلنممأنوعـمػذامؼؿؾنيم

ادلرأةمالمتلؿطقعمجماراةماظرجؾمسيمحتؿؾمتؾعاتماظعؿؾمضدمأوذؽتمسؾكماظزوال،م
وضدماتضحمظـامذظؽ،معـمتؾادلماالخؿؾاراتمبنيماجلـلنيمسؾكماظلقاءمصقؿامؼؿعؾؼم

مم8اطماظعؿؾموعلموظقاتف.بـش

 املرأة و اظؼقادة

سيمذيؾةمعظفرػامادلمثر،مصننمعـماظصققحممأدادادلامطاغتمذاتقةمادلرأةمتشفعم
ادلصاحلماظطؾقعقةمظؾؿرأةمطاغتممإدياجلؿاسةمأضربممأشراضادلؾققزماغف،مطؾؿامطاغتم
ؽّقنمادلـظؿةماطـرمجتردًاموابفاعًاموأبعدمسـمانمتمأشراضاطـرمدعادة،موطؾؿامطاغتم
حتؿػظمبفذاماظقالءماحلؿادلماحلارماظذيمػقممسةممأنذكصقة،مطانمعـماظصعبم
ماظؼائدمرجاًلمطانمأوماعرأة.

م مسيمعقادؼـمعـؾماظؿؿرؼض،مواظعـاؼة ماظؼقادة ،مواظؿعؾقؿ.مباألرػالصؿؿقديماظـلاء
ادلرأةم"راسقةمسؾكمبقتمزوجفا،ممأنماإلدالعقةواظظاػرمظـامممامغعرفمعـماظـصقصم

معلموظةمسـمرسقؿفا".مووظده،موػل
م متصؾح ممأنوضد معـؾفا مغلاء ممظألػدافتؼقد مأعا تؼقدممأناظيتممتسمرؾقعؿفا.
م مجملرد ممأغفارجااًل مأو ممأناعرأة مضقعًا ممألغفاتؼقد مدون مصالن مهلاممأنابـة ؼؽقن

مم9...إظقفخصائصماظؿػققمسيماظؼقادةمصذظؽمعامالمغلرتؼحم
ؽؾؿةممسعؿفامعـمردقلمضالم:مظؼدمغػعينمبم-رضلماهللمسـف–مبؽرةمأبلوسـم

م مودؾؿ-اهلل مسؾقف ماهلل مم-صؾك مطدتمأحلؼ مبعدعا ماجلؿؾ اجلؿؾممبلصقابأؼام
صارسمضدممأػؾمنأمم-صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ-صلضاتؾمععفؿ،مضالمدلامبؾغمردقلماهللم

ماعرأة".مأعرػؿعّؾؽقامسؾقفؿمبـتمطلرى،مضالم:م"ظـمؼػؾحمضقمموّظقام
إغي وجدت اعرأة متؾؽفم ةمدؾلم"وطذظؽ،ماظؼرآنماظؽرؼؿمؼرويمظـامضصةمعؾؽ

اظشقرىممأدؾقباتؾعتممإذ.م23-"ماظـؿؾوهلا سرش سظقم ،عن طل ذيء تقتووأ
عرًا أعا طـت ضارعة  أعرييف  أصؿوغياملأل  أؼفاؼا  "مضاظتالمضؾؾماختاذماظؼرار،م

م.32-"ماظـؿؾحؿى تشفدون

                                                                                                                                   
م.248-245.ص.مصم-.ادلصدرمغػلفم-8
م.43-42.ص.مصم-عصدرمدؾؼمذطره.:ماريدمم،د.ماظؾؼريم-9
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موادلأل:ماظذؼـمميألونماظعنيمعفابةمدلامصقفؿمعـمضقة.
صاغظريمعاذامتلعرؼـ"ممإظقؽمواألعرم،وظقامبلسمذدؼدأمضقة،مومقاأوظ"ضاظقامدمـم

م.33-اظـؿؾ
مو مواظؾلسماظشدؼد، ماظرجال مضقة متلؿكدم ماخلقفمملمجيعؾفا محّؽؿتمإإن منا

م ممإذسؼؾفا. متـظر م"مإديطاغت مرسقؿفا دخؾوا ضرؼة  إذااملؾوك  إنضاظت عصؾقة
م.34-"ماظـؿؾوطذظك ؼػعؾون أذظة أػؾفا أسزةوجعؾوا  أصسدوػا

عردؾة اظقفم  وأغي االدؿؿاظةمدرءًامحلربمالمضؾؾمهلامبفام"مأدؾقباتؾعتمو
م.35-اظـؿؾمبفدؼة صـازرة مب ؼرجع املردؾون"

مرأتف مادخؾلماظصرحمصؾؿا مضقؾمهلا م"...... مادلعفزة مضقة ماعام مػلمالمتؽابر مثؿ
غفمصرحمممردمعـمضقارؼرمضاظتمربماغلمإحلؾؿفمجلةموطشػتمسـمداضقفامضالم

م.44-ؾؿتمععمدؾقؿانمهللمربماظعادلني"ماظـؿؾزؾؿتمغػللموأد

 صرضقة اظؾقث

متــــقظلم مدمــــق ماجلـلـــني معـ مظؾؿرؤودـــني مدـــؾيب ماجتــاه ػـــاك
مادلــــرأةمادلـصبماظؼقادي.

 ععؾوعات سن اظدرادة

 -رؾقعة وغوع اظدرادة :

م متؾقث محقث محتؾقؾقة، ماظدرادة مػذه معـمسـ مادلرؤودني ماجتاػات ععرصة
مسيمجاععةمآلماظؾقت.-دمقماظؼقادةماظـلائقةمماجلـلني

 -اظدرادة : إرار

ػذهماظدرادةمعقداغقة،محقثممتتمبقادطةماالدؿؾاغةموذيعمادلعؾقعات،موعـم
مػـامصفلمظقلتمخمؿربؼةموالمعؽؿؾقة.

 -اظزعين : اإلرار

درادؿـامػذهمظػرتةمواحدة،مصؼدمادؿغرضتمصصاًلمدرادقًامواحدًا،مصفلممأجرؼت
مررة،موملمجترمسؾكمعراحؾ،وملمتلؿغرقمصرتاتمرقؼؾة.درادةمشريمعؿؽ

                                                                                                                                   
 44.صم-عصدرمدؾؼمذطره.:ماريدم،مد.ماظؾؼري -10
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 -وحدة اظؿقؾقل :

م"عقزػلمجاععةمآلماظؾقت"موحدةماظؿقؾقؾمسيمػذهماظدرادةمػلم:
ماجلـلنيمدمقممنإحقثم ماجتاػاتمادلرؤودنيمعـ مدرادة مسؾك متؼقم اظدرادة

ماظؼقادةماظـلائقة.

 عـففقة اظدرادة 

 جمؿؿع وسقـة اظدرادة 

مذي مػق ماظدرادة ممتمجمؿؿع ماظدرادة موسقـة ماظؾقت، مآل مجاععة معقزػل قع
ماظطرؼؼةم مػذه مبطرؼؼةمسشقائقة،محقثممتماخؿقار طـرمأتعؿربمعـممألغفااخؿقارػا

سقـةمػذهماظدرادةممأصراد،موخاصةمالنمسددماألصؾلاظطرقممتـقاًلمظؾؿفؿؿعممأغقاع
معػردة.م51طؾريمغلؾقًا،محقثمبؾغمحفؿماظعقـةم

 -مجع اظؾقاغات : أداظقب

ماظؾقثمسـمررؼؼماالدؿؾقانموؼؿؽقنمػذاممتمذي عـممناالدؿؾقاعمبقاغاتمػذا
م3،مسؾارةمسـم)األولاجلزء جزئنيماثـني،م تؾنيماخلصائصموادلعؾقعاتممأدؽؾة(

ماظدميقشراصقةمظؾؿفقبمسؾكماالدؿؾقانموػل:ماجلـس،ماظعؿر،مادلمػؾماظدرادل.
موػلمتؼقسماجتاػاتم17،مصقؿؽقنمعـم)اجلزء اظـاغيمأعا مدمااًل ادلرؤودنيم(

م ماظـلائقة، ماظؼقادة ماجلـلنيمدمق مػذهمموإزفارعـ معع ماخؿالصف مأو ماتػاضف عدى
مسـمررؼؼماخؿقارمبدؼؾمعـمزيلةمبدائؾ.ماألدؽؾة

اظيتمماإلجابةحتصؾمسؾكمدرجةمواحدة،مبقـؿاممدؾيب ضويتعربمسـممواإلجابة
محتصؾمسؾكمزيسمدرجات.مضوي إجيابيتعربمسـمرأيم

 خصائص اظعقـة

ماالدؿ مغاحقةمميؽــا معـ مخصائصماظعقـة مسيمحتدؼد ماظؽؿؾققتر مغؿائج معـ ػادة
م-اظصػاتماظدميقشراصقةمظؾعقـة،موذظؽمطؿامؼؾلم:

Sex      اجلـس -1

قرمـ،محقثمبؾغمسددماظذطاإلغاثاظعقـةمترطزتمسؾكماظذطقرماطـرمعـممأنؼؾدوم
وجقدمعقزػنيمسيممإدي(،موضدمؼعزىمذظؽم15صؼدمطانمسددػؿم)ماإلغاث(،مأعام36)
م.اإلغاثععةمآلماظؾقتمعـماظذطقرماطـرمعـمجا
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Age اظعؿر -2

،م2واظيتمتلخذماظؼقؿةمم29-22صقفامسيماظػؽةمعـمماألسؿاراظعقـةمترطزتممأنؼؾدوم
مظإلغاث،موباظـلؾةم%5883سيمػذهماظػؽةمباظـلؾةمظؾذطقرمماألسؿارحقثمطاغتمغلؾةم

م%.8687
سيمػذهمماألسؿارغلؾةم،موطاغتم3واظيتمتلخذماظؼقؿةمم39-32ثؿمتؾقفاماظػؽةمعـم
%مواظيتمتؿلاوىمػذهماظـلؾةم687مظإلغاث%،موباظـلؾةم3383اظػؽةمباظـلؾةمظؾذطقرم

م.4واظيتمتلخذماظؼقؿةمم49-42عـماظػؽةمماألسؿارععم
صلطـرمواظيتمتلخذماظؼقؿةمم52عـماظػؽةمماألسؿارأعامباظـلؾةمظؾذطقرمصؼدمذؽؾتم

م%.288واظيتمذؽؾتمغلؾةمم49-42عـماظػؽةمماألسؿار%موػلماطـرمعـم586غلؾةمم5

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمصؽاتماظعؿرماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمصؽاتماظعؿر

م-م-م22ماضؾمعـم-م-م22ماضؾمعـ

م%8687م13م29-22م%5883م21م22-29

م%687م1م39-32م%3383م12م32-39

م%687م1م49-42م%288م1م42-49

م-م-مصلطـرم52م%586م2مصلطـرم52

Education     املؤػل اظدرادي -3

مبادلمػؾماظدرادلمذومادللؿقىمطؾقةممواإلغاثاظعقـةمعـماظذطقرممإن ضدماذرتطقا
م ماظذطقر م4782اجملؿؿع،محقثمطاغتمغلؾة موباظـلؾة %،م6687طاغتممظإلغاث%،

%،موسـدمعلؿقىم22موظإلغاث%م1181وباظـلؾةمظؾؿلؿقىماظؿقجقفلمظؾذطقرمطاغتم
ماظؾؽاظقر ماظذطقر مطاغتمغلؾة م3889ؼقس، مودللؿقىماظدراداتم1383موظإلغاث% ،%

م%.288اظعؾقامطاغتمغلؾةماظذطقرم
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مظإلغــــــــــاثمممممممممممممممممممذطقرــــــــظؾمممممممممم

اظـلؾةمماظؿؽرارمادلمػؾماظدرادل

مادلؽقؼة

اظـلؾةمماظؿؽرارمادلمػؾماظدرادل

مادلؽقؼة

مت معـ مممملـقفـقجـاضؾ

م)ابؽاظقرؼ(

معـاضم-م- متـؾ ملـفـقـقجــ

م)بؽاظقرؼا(

م-م-

م%22م3م)بؽاظقرؼا (فلـتقجقم%1181م4م)بؽاظقرؼا(متقجقفل

م%6687م12مطؾقةماجملؿؿعم%4782م17مطؾقةماجملؿؿع

م%1383م2مبؽاظقرؼقسم%3889م14مبؽاظقرؼقس

م-م-مدراداتمسؾقام%288م1مدراداتمسؾقا

م محتؾقؾ مؼؾل ممأدؽؾةوصقؿا مسؾارة مظؽؾ محلبماالدؿؾاغة معػصاًل مطاعاًل حتؾقاًل
م-ادلؼاؼقسماظؿاظقةم:

،موطؿامغعؾؿمصننماظقدطماإلجاباتاظقدطماحللابلم:موػقمؼؼقسمادلعدلمبنيمم-1
شريمعؿققزمأيمالمميؽـمأنمؼؿففمدمقمضقؿةمساظقةمأوممإحصائلاحللابلمعؼقاسم

مصغرية.
متؽرارًا.ماألطـرادلـقالم:موػلماظؼقؿةمم-2
مادلؿقدطمم-3 مسـ ماظؾقاغات متشؿت معدى مؼؼقس موػق م: مادلعقاري االدمراف

مادلؿقدطم معصداضقة مدلدى معؼقادني موادلـقال مادلعقاري ماالدمراف موؼعؿرب احللابل.
ماحللابل.

 االدؿؾاغة أدؽؾةحتؾقل 

 املرأة عؤػؾة ظؿوظي أي عـصب ضقادي يف املـظؿة  -1

مظإلغــــــــــاثممممذطقرـــــــــظؾمممممممم

اظـلؾةمماظؿؽرارم

مادلؽقؼة

اظـلؾةمماظؿؽرارم

مادلؽقؼة

م%1383م2مشريمعقاصؼمبشدةم%1181م4مشريمعقاصؼمبشدة

م-م-مشريمعقاصؼم%386م11مشريمعقاصؼ

م%687م1محماؼدم%586م2محماؼد

م%5383م8معقاصؼم%4187م15معقاصؼ

م%2687م4معقاصؼمبشدةم%1181م4معقاصؼمبشدة
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 حل عشاطل اظعؿل اظقوعي املرأة اظؼقادؼة شري ضادرة سؾى -2

مظإلغـــــــــاثممممذطقرـــــــظؾمممممممممم

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م%1383م2مشريمعقاصؼمبشدةم-م-مشريمعقاصؼمبشدة

م-م-مشريمعقاصؼم%3681م13مشريمعقاصؼ

م%3383م5محماؼدم%2282م8محماؼد

م%4687م7معقاصؼم%3383م12معقاصؼ

م%687م1معقاصؼمبشدةم%883م3مبشدةمعقاصؼ

 املرأة اظؼقادؼة تغؾؾفا اظعارػة يف اظؼقادة -3

مظإلغــــــــــــاث       ممذطقرــــــــظؾممممممممممم

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م-م-مشريمعقاصؼمبشدةم%1687م6مشريمعقاصؼمبشدة

م%33.3م5مشريمعقاصؼم%3889م14مشريمعقاصؼ

م%42م6محماؼدم%1687م6محماؼد

م%2687م4معقاصؼم%25م9معقاصؼ

م-م-معقاصؼمبشدةم%288م1معقاصؼمبشدة

 سؿل املرأة خارج اظؾقت اإلدالعقةتـؿؼد اظؼقم  -4

مظإلغـــــــــــــاثمممذطقرــــــــــــــــظؾمممممممم

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م%22م3مشريمعقاصؼمبشدةم%25م9مشريمعقاصؼمبشدة

م-م-مشريمعقاصؼم%25م9مشريمعقاصؼ

م%2687م4محماؼدم%1687م6محماؼد

م%2687م4معقاصؼم%2282م8معقاصؼ

م%2687م4معقاصؼمبشدةم%1181م4معقاصؼمبشدة
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 دور ضقادي بارز يف املؤدسة ظألغـىأعاغع أن ؼؽون  -5

مـــــاثظإلغـــــــــــ      ممذطقرــــــــــظؾممممممممم

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م%687م1مشريمعقاصؼمبشدةم%883م3مشريمعقاصؼمبشدة

م%22م3مشريمعقاصؼم%25م9مشريمعقاصؼ

م%687م1محماؼدم%1687م6محماؼد

م%4687م7معقاصؼم%3889م14معقاصؼ

م%22م3معقاصؼمبشدةم%1181م4معقاصؼمبشدة

 ملرأة اظعاعؾة ععفااملرأة اظؼقادؼة جتاعل ا -6

مظإلغاث    ممممظؾذطقرمممممممممم

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م%2687م4مشريمعقاصؼمبشدةم%1181م4مشريمعقاصؼمبشدة

م%1383م2مشريمعقاصؼم%2788م12مشريمعقاصؼ

م%687م1محماؼدم%1181م4محماؼد

م%2687م4معقاصؼم%3383م12معقاصؼ

م%2687م4معقاصؼمبشدةم%1687م6معقاصؼمبشدة

 طان ذطرًا أو أغـى راملا أغه عؤػل إذاال ؼفؿين اظرئقس صقؿا  -7

مظإلغــــــــــــاثممممذطقرـــــــــظؾممممممممممم

اظـلؾةمماظؿؽرارم
مادلؽقؼة

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م%687م1مشريمعقاصؼمبشدةم%1181م4مشريمعقاصؼمبشدة

م%1383م2مصؼشريمعقام%3286م11مشريمعقاصؼ

م-م-محماؼدم%1389م5محماؼد

م%4687م7معقاصؼم%3383م12معقاصؼ

م%3383م5معقاصؼمبشدةم%1181م4معقاصؼمبشدة
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 تؿطؾب احلقاة املعاصرة عشارطة املرأة يف احلقاة اظعؿؾقة -8

مظإلغـــــــــــــاثمممذطقرـــــــــــــظؾممممممممم

مادلؽقؼةاظـلؾةمماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م-م-مشريمعقاصؼمبشدةم-م-مشريمعقاصؼمبشدة

م-م-مشريمعقاصؼم%2788م12مشريمعقاصؼ

م%687م1محماؼدم%1181م4محماؼد

م%5383م8معقاصؼم%4782م17معقاصؼ

م%42م6معقاصؼمبشدةم%1389م5معقاصؼمبشدة

 أحتؿل غػسقًا أواعر املرأة اظؼقادؼة -9

مــــاثظإلغــــــــممممذطقرـــــــــــظؾمممممممم

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م%687م1مشريمعقاصؼمبشدةم%883م3مشريمعقاصؼمبشدة

م%687م1مشريمعقاصؼم%2282م8مشريمعقاصؼ

م.%42م6محماؼدم%1389م5محماؼد

م%2687م4معقاصؼم%5288م19معقاصؼ

م%22م3معقاصؼمبشدةم%288م1معقاصؼمبشدة

 اطـر عن اظالزم أخطاءارتؽاب  إىل ؼؤدي سؿل املرأة طرئقس -11

مظإلغــــــــــــــــاثممممممممممممممم         ذطقرـــــــــــــظؾممممممممممم

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م-م-مشريمعقاصؼمبشدةم%1181م4مشريمعقاصؼمبشدة

م%1383م2مشريمعقاصؼم%3286م11مشريمعقاصؼ

م%687م1ماؼدحمم%1687م6محماؼد

م%6687م12معقاصؼم%3681م13معقاصؼ

م%1383م2معقاصؼمبشدةم%586م2معقاصؼمبشدة
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 اظرجل أضدر سؾى توظي اظعؿل اظؼقادي -11

مظإلغــــــــــــــــاثممممممممذطقرــــــــــــظؾمممممممممممم

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م%1383م2ممعقاصؼمبشدةشريم%4782م17مشريمعقاصؼمبشدة

م%3383م5مشريمعقاصؼم%3681م13مشريمعقاصؼ

م%22م3محماؼدم%1181م4محماؼد

م%22م3معقاصؼم%586م2معقاصؼ

م%1383م2معقاصؼمبشدةم-م-معقاصؼمبشدة

 ؼؤدي توظي املرأة ظؾعؿل اظؼقادي حلدوث اغسفام اطـر يف اظعؿل -12

مـــــــــــــاثظإلغــممممممممطقرـــــــــــــــذظؾممممممممممم

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م%1383م2مشريمعقاصؼمبشدةم%586م2مشريمعقاصؼمبشدة

م%2687م4مشريمعقاصؼم%2282م8مشريمعقاصؼ

م%22م3محماؼدم%4187م15محماؼد

م%42م6معقاصؼم%2282م8معقاصؼ

م-م-معقاصؼمبشدةم%883م3معقاصؼمبشدة

املرأة  إىلعن اظـظر  األردغقةظؿؼاظقد يف املؿؾؽة متـع اظعادات وا -13
 تساوي اظرجل يف اظعؿل اظؼقادي إغفا

مظإلغـــــــــــــــاثمممممممممذطقرــــــــــــــــظؾممممممممممم

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م%22م3مشريمعقاصؼمبشدةم%1389م5مشريمعقاصؼمبشدة

م%3383م5مشريمعقاصؼم%47.2م17مشريمعقاصؼ

م%1383م2محماؼدم%883م3محماؼد

م%2687م4معقاصؼم%2282م8معقاصؼ

م%687م1معقاصؼمبشدةم%883م3معقاصؼمبشدة
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 اطـر عن اظرجل األدرةتؿػفم املرأة طؼائدة عشاطل  -14

مظإلغــــــــــــــــاثممممممممذطقرـــــــــــــــــظؾممممممممم

ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م%687م1مشريمعقاصؼمبشدةم%586م2مشريمعقاصؼمبشدة

م%687م1مشريمعقاصؼم%25م9مشريمعقاصؼ

م-م-محماؼدم%1687م6محماؼد

م%6687م12معقاصؼم%3889م14معقاصؼ

م%22م3معقاصؼمبشدةم%1389م5معقاصؼمبشدة

خيؿؾف اجملؿؿع اظعربي بشؽل جوػري يف غظرته سن اظـظرة  -15
 بقة جتاه املرأة طرئقسة يف اظعؿلاظغر

مظإلغــــــــــــــــاثمممممممممذطقرـــــــــــــــظؾممممممممممم
ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م%4687م7مشريمعقاصؼمبشدةم%1389م5مشريمعقاصؼمبشدة

م%4687م7مشريمعقاصؼم%7282م26مشريمعقاصؼ

م-م-محماؼدم%1389م5محماؼد

م%687م1معقاصؼم-م-مقاصؼع

م-م-معقاصؼمبشدةم-م-معقاصؼمبشدة

اطـر عن اظوضت  األسؿاليف املسؿؼؾل دؿشارك املرأة طؼائدة يف  -16
 احلاضر

مظإلغـــــــــــــاثممممممممطقرـــــــــــــــذظؾمممممممممممم
ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م%687م1مريمعقاصؼمبشدةشم%288م1مشريمعقاصؼمبشدة

م-م-مشريمعقاصؼم%1389م5مشريمعقاصؼ

م%1383م2محماؼدم%883م3محماؼد

م%2687م4معقاصؼم%6687م24معقاصؼ

م%5383م8معقاصؼمبشدةم%883م3معقاصؼمبشدة
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 إىلاظـظر  إىلتؤدي اظؿطورات االضؿصادؼة واالجؿؿاسقة احلدؼـة  -17
 عساوؼة ظؾرجل متاعًا أغفااملرأة 

مظإلغــــــــــــــــاثمممممممممذطقرــــــــــــــــظؾمممممممم
ماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارمماظـلؾةمادلؽقؼةماظؿؽرارم

م-م-مشريمعقاصؼمبشدةم%586م2مشريمعقاصؼمبشدة

م%1383م2مشريمعقاصؼم%1984م7مشريمعقاصؼ

م%687م1محماؼدم%883م3محماؼد

م%4687م7معقاصؼم%4187م15معقاصؼ

م%3383م5معقاصؼمبشدةم%25م9معقاصؼمبشدة

م مإحصاء مخالل مسؾقفامماإلجاباتعـ ماحلصقل ممت ماظيت ماظـلب وععرصة
ممجمؿقسةمعـماالدؿـؿاجات.مإديوادؿكراجفا،مغؿقصؾمبذظؽم

 تػسري اظـؿائج

ادلرأةمعمػؾةممأنطاغقامعقاصؼنيمعـمحقثممواإلغاثادلرؤودنيمعـماظذطقرممإنم.1
طاغتماطربمعـممظإلغاثادلـظؿة،موظؽـمغلؾةمادلقاصؼةممظؿقظلمأيمعـصبمضقاديمسي

مغلؾةمعقاصؼةماظذطقر.
ادلرأةماظؼقادؼةمشريمضادرةمسؾكممأناالجتاهماظلؾيبمظؾؿرؤودنيماظذطقرمدمقممإنم.2

م مادلرؤودنيمعـ مبقـؿا مطؾري، طاغتماجتاػاتفـمماإلغاثعشاطؾماظعؿؾماظققعلمطان
واظذطقرمصاظذطقرمماإلغاثرؤودنيم،مهلذامغالحظموجقدمصروضاتمعـمحقثمادلإجيابقة

مسؾكمحؾمعشاطؾماظعؿؾماظققعل،مبقـؿام ماظؼقادؼةمشريمضادرة المؼقاصؼقنمبلنمادلرأة
مادلرأةماظؼقادؼةمشريمضادرةمسؾكمحؾمعشاطؾماظعؿؾماظققعل.مإنؼقاصؼـمسؾكمماإلغاث

م3 م. مؼؽقن مالن ممظألغـكوباظـلؾة مصـالحظ مادلمدلة، مسي مبارز مضقادي مأندور
دورمضقاديممظألغـكؼؽقنممأناجلـلنيمدفؾقامعقاصؼؿفؿمبلنممياغعقامادلرؤودنيمعـم

متػققماظذطقر.مظإلغاثبارزمسيمادلمدلة،موظؽـمغلؾةمادلقاصؼةم

                                                                                                                                   
مسيمغفاؼةماظؾقث.ماإلظؽرتوغلاحلادبماظيتممتمتـػقذػامسؾكممSpssاغظرماظؾقاغاتمادلؾقؼة،مظؿػصقؾماظـؿائجممم
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م4 مادلرأةم. مجتاعؾ ماظؼقادؼة مادلرأة مطقن ماجلـلنيمدمق معـ معقاصؼة طذظؽموجقد
متػققماظذطقر.ماإلغاثاظعاعؾةمععفا،موظؽـمغلؾةمعقاصؼةم

ماظعؿؾقة،مصؼدموعـمحقثمتؿطؾبماحل.م5 قاةمادلعاصرةمعشارطةمادلرأةمسيماحلقاة
مأسؾكماإلغاثوظؽـممواإلغاثساظقةمعـمضؾؾمادلرؤودنيماظذطقرممإجيابقةطاغتمػـاكم
معـماظذطقر.

مإن6 مم. مغػلقًا مؼؿقؿؾقن ماظذطقر معـ موطذظؽممأواعرادلرؤودني ماظؼقادؼة، ادلرأة
م.إلغاثاعـمغلؾةممأسؾل،موظؽـمغلؾةماظذطقرماإلغاثادلرؤودنيمعـم

م7 مطرئقسم. مادلرأة مسؿؾ محقثمؼمدي ماظالزمممأخطاءارتؽابممإديعـ معـ اطـر
مغلؾةمعقاصؼةمساظقةمتػققمادلرؤودنيمعـمماإلغاثادلرؤودنيمعـممأنصـالحظم دفؾقا
ماظذطقر.

طذظؽمعـمحقثمتقظلمادلرأةمظؾعؿؾماظؼقاديمحلدوثماغلفامماطـرمسيماظعؿؾم.م8
م مضؾؾ معـ معقاصؼة مػـاك مطاغت مأعماإلغاثصؼد مذؽؾ مصؼد ماظذطقر ماألذكاصا

ماظـلب.مأسؾكاحملاؼدؼـم
ػـاكمعقاصؼةممأناطـرمعـماظرجؾمصـفدمماألدرةوظؿػفؿمادلرأةمطؼائدةمعشاطؾم.م9

متػققماظذطقر.ماإلغاثوظؽـمغلؾةمعقاصؼةممواإلغاثعـمطالماظذطقرم
م12 مطؼائدةمسيم. معـماظقضتماحلاضر،مماألسؿالسيمادللؿؼؾؾمدؿشاركمادلرأة اطـر

وعقاصؼاتمعـمطالماجلـلني،موعقاصؼةماظذطقرمتػققمعقاصؼةممإجيابقاتمأنصـالحظم
م.اإلغاث
مإغفاادلرأةممإدياظـظرممإديتمديماظؿطقراتماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةماحلدؼـةم.م11

موأضؾمعـفامظؾذطقر.ماإلغاثعلاوؼةمظؾرجؾممتاعًا،مصـفدمطذظؽمعقاصؼةمساظقةمعـم
اماظعارػةمسيماظؼقادة،مصـالحظمبلغفموصقؿامؼؿعؾؼمبصػاتمادلرأةموطقنمتغؾؾف.م12

،مورصضفامعـمواإلغاثػـاكمسدممادلقاصؼةمعـمطالماجلـلنيمومتمرصضفامعـماظذطقرم
م.اإلغاثضؾؾماظذطقرمتػققم

واغؿؼادػامظعؿؾمماإلدالعقةاظذطقرمطاغقامشريمعقاصؼنيمظؽقنماظؼقؿممأنوطذظؽم.م13
تـؿؼدمماإلدالعقةاظؼقؿممنأدّفؾـمعقاصؼؿفـمسؾكمماإلغاثادلرأةمخلارجماظؾقت،موظؽـم
مسؿؾمادلرأةمخارجماظؾقت.

رادلاماغفمعمػؾ،مصـفدمبلغفمػـاظؽممأغـكوعـمجفةمطقنماظرئقسمذطرًامأمم.م14
م.اإلغاثعقاصؼةمعـماجلـلني،موعقاصؼةماظذطقرمتػققمعقاصؼةم

م
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م .15 ماظذيمغلؿـؿففمطذظؽمػق ممأنواظشلء مواإلغاثػـاكمسدممعقاصؼةماظذطقر
م.اإلغاثسؾكمتقظلماظعؿؾماظؼقادي.موسدممعقاصؼةماظذطقرمتػققماظرجؾمأضدرممأنسؾكم

مأناظذطقرمشريمعقاصؼنيمسؾكممأنطذظؽمباظـلؾةمظؾعاداتمواظؿؼاظقد،مصـفدم .16
تلاويماظرجؾمسيماظعؿؾماظؼقادي،ممأغفاادلرأةممإدياظعاداتمواظؿؼاظقدممتـعمعـماظـظرم

م مماإلغاثبقـؿا مسؾك معـمأنؼقاصؼـ ممتـع مماظعاداتمواظؿؼاظقد ممإدياظـظر مإغفاادلرأة
معلاوؼةمظؾرجؾ.

اجملؿؿعممأنطذظؽمغلؿـؿجمبلنمادلرؤودنيمعـماظذطقرمشريمعقاصؼنيمسؾكم .17
اظعربلمخيؿؾػمسـماظـظرةماظغربقةمجتاهمادلرأةمطرئقلةمسيماظعؿؾ،موظؽـمادلرؤودنيم

عقاصؼؿفـمسؾكموجقدماخؿالفمطؾريمسيموجفاتماظـظرماظعربقةمممأطدواماإلغاثعـم
مةمجتاهمادلرأةمطرئقلةمسيماظعؿؾ.واظغربق

م ماظذطقر مادلرؤودنيمعـ مبلن مغلؿـؿج ماجتاػاتممواإلغاثوبذظؽ مإجيابقةظدؼفؿ
ادلرؤودنيمعـماظذطقرممإجيابقةمإندمقمتقظلمادلرأةمادلـصبماظؼقادي،محقثموجدغام

م.اإلغاثتػققمادلرؤودنيمعـم
تقصؾـامعاممأناظػرضقةماظيتممتموضعفامظقلتمصائؾة،محقثممأنوعـمػذامغرىم

موػلمبلنمػـاكماجتاهممإظقف اثؾتمسّؾؿفا.موبذظؽمغرصضماظػرضقةماظيتممتموضعفا
مدؾيبمظؾؿرؤودنيمعـماجلـلنيمدمقمتقظلمادلرأةمادلـصبماظؼقادي.

مدمقماظؼقادةماظـلائقةمػقم:ماإلجيابقةوضدمؼؽقنماظلؾبمسيماجتاػاتفؿم
مادلرأةمسيماظغاظبمأضؾمصالبةمواطـرمعروغةمعـماظرجؾ.مإنم-1
مواربدممإنم-2 مسؿان مدؽان معـ مععظؿفؿ ماظؾقت مآل مجاععة مسي ادلرؤودني

مجماعؾةم ماطـر ماظشرحية موػذه مواظؾؽاظقرؼقس. ماظدبؾقم مريؾة موطذظؽمعـ واظزرضاء،
مظؾؿرأة.

 اظؿوصقات

م-اظدرادةم:مإظقفغؿقفةمدلامتقصؾتم
متقظلمادلرأةمادلـصبمماإجيابقماؾلنمػـاكماجتاػص ظؾؿرؤودنيمعـماجلـلنيمدمق

ماظؼقادي.
م-وعـمذظؽمغقصلم:

م1 مباظعالضاتمب. مماإلغلاغقةاالػؿؿام موحتؼقؼ ماظعؿؾ، واالدؿؼرارمماألعانداخؾ
ماظـػلل.
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م2 م. م مبلدؾقبمؼـؿل ممإحلاستصرفماظؼادة سيمموأػؿقؿفاادلرؤودنيمبادلشارطة
مصـعماظؼرار.

مأ3 ماظؼائدمسؾكممن. اظشكصقةمماألػقاءسـممعقضقسلمعـزهمسداأؼؽقنماخؿقار
محقةموتؽاصمماظػرص.اظصالمدلؾادئمتؽقـًام

 املصادر

،معصر:معمدلةمذؾابمماإلدال،ماظؼقادةموصعاظقؿفامسيمضقءماظؾؼري،ماريد.م1
م.1987اجلاععةمظؾطؾاسةمواظـشرمواظؿقزؼع،م

م2 م. محمؿد، ماظؼقادةاظؿؿقؿل، مصـ مسي معقضقسات ماظعربقةماألردن، مادلمدلة :
م.1992ظؾدراداتمواظـشر،م

م3 م. ماريد، مسيمسقلك، ماجلؿاسقة ماظعؿؾلاظؼقادة ماظؿطؾقؼ مدارمجمال معصر: ،
م.1963ادلعارف،م

ماظػؿا4 مسؾد مح. مطاعقؾقا، ماظعاعؾة، مادلرأة معصرمدقؽقظقجقة مغفضة ماظؼاػرة: ،
م.1992ظؾطؾاسةمواظـشرمواظؿقزؼع،م

م5 م. مغعقؿ، مغصري، مسي ماظـظرؼاتمادلعاصرةمماإلدارةاظؼقادة معـ موعقضعفا اظعربقة
م ماظعربل مادلاإلدالعلواظرتاث معـشقرات مسؿان: م، مظؾعؾقم ماظعربقة ،ماإلدارؼةـظؿة

م.1987

 


