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 عوامل اعاقة متكني املرأة يف النشاط االقتصادي واالجتماعي
 دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة بغداد

 أ.م.د زينب هاشم عبود
 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسية

zainab999@gmail.com 

 الممخص:
عمى عوامل اعاقة تمكين المرأة في  النشاط االقتصادي واالجتماعي،  ييدف البحث التعرف           

والتوصل الى استراتيجيات وآليات تمكين المرأة، ومحاولة الخروج بتوصيات ومعالجات قد تسيم في 
( امرأة تم اختيارىن بالطريقة 011تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديا. اذ تكونت عينة البحث من )

اداة البحث شممت البيانات االساسية لمبحث، وتكونت من محورين المحور االول العشوائية، اما 
)عوامل اعاقة تمكين المرأة(، والمحور الثاني )آليات التمكين اقتصاديًا واجتماعيًا(، وتوصل البحث 

 الحالي الى بعض االستنتاجات نذكر منيا:
في النشاط االقتصادي  امل تمكين المرأةتمكين والحد من عو التوجد عالقة دالة احصائيات بين آليات 

 .واالجتماعي
 كما توصل البحث الى وضع بعض التوصيات والمعالجات التي قدمت في عالج مشكمة البحث.

 . (النشاط االقتصادي واالجتماعي، آليات التمكينتمكين المرأة ، )الكممات المفتاحية : 
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Factorshindering women's empowerment in economic and 

social activity, a field socialstudy in the city of Baghdad 

Assit.pro  .Dr. Zainab Hashem Abboud 

Al-MustansiriyaUniversity/College of Basic Education. 

 

Abstract: 

 The research aims to identify thefactors that hinder women’s 

empowerment in economic and social activity ,communicate strategies and 

mechanisms for empowering women, and try to come upwith 

recommendations and treatments that may contribute to empowering 

womensocially and economically  .As theresearch sample consisted of (100) 

women who were tested in a random way, theresearch administration 

included the basic data for the research, the firstaxis (factors hindering 

women’s empowerment), and the second axis (themechanisms of economic 

and social empowerment), and the current researchreached some conclusions, 

including  :There is a statistically significant correlation between the 

mechanismsof economic and social empowerment of women and the 

reduction of women'sempowerment factors  .The research alsoreached to the 

development of some recommendations and treatments that led tothe 

treatment of the research problem . 

Key words   : women's empowerment, economic and social activity, 

mechanisms for empowering . 
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 -: التعريف بالبحث:المبحث االول 
 ثمشكمة البح

من عيااصبحت محل اىتمام الكثير ان عممية تمكين المراة اقتصاديا واجتما     
اليات واستراتيجيات التمكين ومساعدت دوليا وعالميا, من اجل التعرف عمى  المجتمعات

النساء عمى اداء ادوارىن في المجتمع، وعمى الرغم من الجيود التي بذلت في عدة 
ن مجاالت اقتصادية واجتماعية االىناك العديد من العوائق واالخفاقات التي تحول دو 

تحقيق درجات التمكين االقتصادي لممراءة ,ويرجع ذلك الى تاثير البيئة الثقافية 
مع مظاىر التمييز النوعي فييا ,وتتجمى مشكمة البحث  واالجتماعية والى سياقات العمل

 : الحالي في االجابة عن التساؤالت االتية
 ما عوامل اعاقة تمكين المراة اقتصاديا واجتماعيا ؟

 ة ؟أاالجتماعي لممر و تيجيات واليات التمكين االقتصادي مااىم استرا
والمعالجات المساعدة عمى تمكين المراة في النشاط االقصادي مالتوصيات 
 واالجتماعي؟

 
 اهمية البحث

الذي يسعى الى دراسة عوامل اعاقة  تكمن اىمية البحث الحالي في اىمية الموضوع
لذا فان االىمية النظرية لمدراسة تقدم . اعي تمكين المراة في النشاط االقتصادي واالجتم

مساىمة بحثية الثراء المعرفة واستفادة الباحثين منيا لماتقدمو من تنمية لمعنصر 
 البشري منخالل تمكين المراة .

االىمية التطبيقية لمبحث تتمثل بتوفير قدر من البيانات والمعمومات عن تمكين المراة 
عقيات االجتماعية التي تحيل دون تمكين المراة ,والتي تسيم في التخمص من الم

 اقتصاديا واجتماعيا.
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 أهداف البحث

  : الى تحقيق مجموعة من األىداف عمى النحو التالي البحثسعى ي
 عمى عوامل اعاقة تمكين المرأة في النشاط االقتصادي واالجتماعي.التعرف  .0
االقتصادي  التوصل الى استراتيجيات وآليات تمكين المرأة في النشاط .2

 واالجتماعي.
محاولة الخروج بتوصيات ومعالجة قد تسيم في تمكين المرأة اقتصاديا  .3

 .واجتماعياً 
 

 المفاهيم تحديد 
اجتماعي يستيدف حث االفراد والمؤسسات والمجتمعات عمى زيادة : ىو فعل التمكين 

القدرة لتحقيق الفاعمية فرديا واجتماعيا وتحقيق العدالة االجتماعية) 
 (.29,ص2117حمد,م

ة المراة في المجتمع لتمكينيا من اداء اعماليا عممية رفع مكانىي تمكين المراة : 
ىالة,وعبد اهلل .) االقتصادية واالجتماعية نفسيا وزيادة القدرة لدييا في النشاطواىدافيا ب

 .(04,ص2119,
لحصول في ا الفرص لممراة لمساعدتيا قدر منتوفير اكبر  كما عرفو تمكين المرأة بانو

 (.UNFEM,2000,64) التحكم في المجتمع و عمى الموارد
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 التعريف االجرائي لمبحث:
ىو عممية توسيع الفرص االقتصادية امام المراة في سياق حقوقيا قي العمل والعدالة 
االجتماعية والتنمية المستدامة الشاممة التي تشمل االبعاد االجتماعية واالقتصادية 

 النشاط االقتصادي واالجتماعي ضمن ستراتيجيات واليات مقترحة .لتمكينيا في 

 -ويتمثل في االتي:طار النظري اال: المبحث الثاني 
 

 -لمبحث الحالي: المفسرة ثانيا : النظرية االجتماعية

 نظرية الدور االجتماعي تشمل عمى قضايا ثالثة اىميا: 

 لفرد عن دوره.: فان السموك يتقرر نوعو تبعا لتوقعات ا التوقعات -1
: ىو التطابق بين خصائص الفرد والدور االجتماعي عمى سبيل  التماثل -2

 المثال نظرة المجتمع لتعميم المراة .
زواج الفتاة : دور الفرد يدعم بتاييد االخر عمى سبيل المثال التاييد االجتماعي -3

من معيا حتى التتعرض لمتوبيخ  يجعميا تشغل ادوارا اسرية تشابو
 (39,ص2111سممى,.)

يتوقع من المراة التي تتميز  ات والتقاليد االجتماعية في المجتمع العراقيدوفي ظل العا
عمى اعمى مستويات من خاللو بمكانة اجتماعية ومستوى تعميمي ودخل تحصل 

 تصادي واالجتماعي .التمكين االق

 و الدخلالبطالة وقمة  والمعاناة منمستواىن التعميمي، وعكس ذلك يؤدي الى انخفاض 
.لذا فان لمدور االجتماعي والمكانة االجتماعي  انخفضت درجة استجابتين في التمكين

 لممراة يحقق عممية التمكين وممارسة جمع حقوقيا المشروعة.
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 -دراسات سابقة :ثالثا : 

( بعنوان استخدام استراتيجية التمكين في الخدمة االجتماعية 2110دراسة عرفان )
تمكين المراة الريفية في تنمية المجتمع ,وكانت نتائج الدراسة ان  ىدفت الدراسة زيادة

الريفية ليس لدييا مشاركة في المنظمات االجتماعية ،وايضاانعدام الميارات لدييا  المراة
 ، قمة مشاركاتيا في المشروعات االقتصادية لزيادة الدخل.

لجمعيات االىمية في الى توضيح اسيامات ا( ىدفت الدراسة 2112عبد المنعم )دراسة 
فرد من افراد  311تكونت عينة البحث من رعاية المراة ورفع مستواىا المعاشي ،

وتوصمت نتائج الدراسة الى وجود عالقة  العينة,وشممت اداة البحث ) االستبانة(, 
 ارتباطية ذات داللة احصائية بين اسيامات الجمعيات االىمية وبين تمكين المراة.

( ىدفت الدراسة الى معرفة دور المنظمات النسوية في تمكين 2100دراسة فارس )
المراة الفمسطينية وتوصمت النتائج الى انو التوجد عالقة دالة احصائيا بين المنظمات 

 النسوية في تمكين المراة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .

مراة العاممة ( ىدفت الدراسة الى تحديد العالقةبين التخطيط لتمكين ال2120دراسة نمر)
مفردة 252وكانت العينة مؤلفة من والحصول عمى حقوقيا االجتماعية واالقتصادية ,

وتوصمت النتائج الى ان تمكين المراة في الحصول عمى حقوقيا االجتماعية كانت 
بدرجة متوسطة, في جين التمكين لحصول المراة عمى حقوقيا االقتصادية حصمو عمى 

 درجة ضعيفة .
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 سابقة :دة من  دراسات مدى االفا
من حيث اليدف تتفق جميع دراسات سابقة عمى معرفة الطرق الكفيمة لتمكين المراة 
كال حسب مجتمعو ،ومن حيث النتائج لن تتوصل دراسات السابقة المذكوره اعاله الى 
طرق او اليات لتمكين المراة اقتصاديا واجتماعيا , لذا تختمف االىداف والعينة ونتائج 

ات سابقة مع اىداف وعينة ونتائج بحثنا الحالي الذي ييدف لوضع استراتيجيات دراس
 واليات لتمكين المراة وتطبيقيا عمى الواقع .

 -:االجراءات المنهجية لمبحث : المبحث الثالث
 البحث منهج

يعد منيج المسح االجتماعي ىو االفضل والمناسب لمباحثين االجتماعيين الذين  
 (050,ص2102البيانات االصمية لمجتمع البحث ) محمد , يعتمدون عمى جميع

اعتمدت الباحثة عمى منيج المسح االجتماعي بطريقة العينة ,التي تم اختيارىا  وقد
 بالطريقة العشوائية وتعد دراستنا من دراسات الوصفية التحميمية.

 فرضيات البحث
المراة اقتصاديا  .ىناك عالقة دالو احصائيا بين المعيقات االجتماعية وتمكين0

 .واجتماعيا
 من عوامل إعاقة تمكين المراةوالجد تمكين ال.توجد عالقة دالة احصائيا بين آليات 2

 . في النشاط االقتصادي واالجتماعي
 مجاالت البحث

الشعب  /البياع, السيدية ,الدوره ومناطق الرصافة / مناطق الكرخ لمجال المكاني شملا
 , االعظمية، الكرادة .

 0/8/2120لغاية 0/7/2120الزمني شممت المدة من من جال الم
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 : تصميم العينة االحصائية
من  امرأة في مدينة بغداد تم اختيارىا بالطريقة العشوائية 011تكونت عينة البحث من 

 (0المناطق االتية وحسب جدول )
 

المناطق حسب متغير  البحثعينة أوال:   
(1)  جدول رقم  

 51( أن عدد  النساء في مناطق الكرخ من افراد العينة كان 0)يتضح من الجدول   
 51% من افرادعينة البحث، وكذلك بمغ عدد النساء في مناطق الرصافة51امرأة بنسبة 
 متساوية.أن نسبة االستجابة  ةيعني لمباحث% من افراد العينة وىو ما 51امرأة  بنسبة 

 

 وثباتها: البحث صدق اداة
في العموم االجتماعية يقاس صدق المحتوى بتقدير االداة من خالل اجراء مقارنات بين 

دل كممات متعددة او مفردات يمكن استخداميا , وعمى اساس ذلك فالنتائج حقائق يست
عمييا بسابق ويدلي بيا عمى الحق وىي تدرك مباشرة من التعرف عمى اثر 

 المناطق التكرار النسبة المؤية

55%  الكرخ 51 
 )البياع,السيدية,الدورة(

55%  الرصافة 51 
 )الشعب,االعظمية,الكرادة(

155%  المجموع 011 



 هـ1443-م2222(  لسنة 1ألول )ملحقمجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد ا   

 

 
  827 

المتغيراتوكشف العالقات بينيا ومدى تاثيرىا عمى الفعل والسموك سواء كانوا افراد او 
 (218,ص2119جماعات ) المستيدفين( .) عقيل,

 
 صدق االداة:

ين تكون المحور االول يغتو االولية والمتكونة من محور في ص الباحثة المقياسعرضت 
من المعيقات االجتماعية لتمكين المراة والمحور الثاني شمل اليات التمكين لممراة في 

 9فقرة عرضت عمى  21النشاط االقتصادي واالجتماعي وتكونت فقرات المقياس من 
خبراء في تخصص عمم االجتماع والخدمة االجتماعية وتمت اجراء التعديالت ودمج 

 %.91مغت نسبة الصدق الظاىري قانون التناسب وب الفقرات وطبق
 

 االتساق الداخمي لألداة : 
تم التحقق من صدق االتساق الداخمي لألداة عن طريق استعمال معامل ارتباط بيرسون 
من خالل ايجاد درجة العالقة واالرتباط بين كل محور والدرجة الكمية لألداة , اذ بمغت 

ة مما يدل ان اداة البحث تتمتع بصدق اتساق داخمي ( وىي درجة موجبة وقوي1,658)
 ( يبين ذلك .2بين فقراتيا والمحاور والجدول )
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(2جدول )  

بين كل محور والدرجة الكمية  أن ىناك ارتباط ذو داللة إحصائية (2من جدول ) حيتض
 (p1.15=)وذلك عند مستوى الداللة 

 االداةثبات 
 :الثبات باالتي اب معاملسبح ةالباحث تقام

قياس الثبات بحساب االتساق الداخمي بطريقة كرونباخ ألفا وبمغ معامل ثبات المقياس 
( 3) جدول يدل عمة أنيا معامل ثبات عال و  ( وىذا1.798ككل بطريقة كرونباخ ألفا )

 يوضح ذلك.
 (3جدول )

 

 
 

 
 

درجة االرتباط بين كل المحور والدرجة 
 Pearsonالكمية لممقياس حسب معادلة 

 المحور

 األول 1

658.  الثاني 
 

 طريقة حساب الثبات درجة الثبات

798.  معامل ألفا كرونباخ 
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 -عرض وتحميل بيانات البحث :/     الرابعالمبحث 
-:اواًل : البيانات االولية لعينة البحث   

توزيع عينة البحث حسب متغير العمر -أ  
(4جدول رقم )  

رتوزيع عينة البحث حسب متغير العم  

 
بنسبة  (و39 ) كانوا  ( 25 - 21)( أن الفئة العمرية من 4) يتضح من جدول 

،  وكان عدد  (%32) نسبة( 31 - 26)الفئة العمرية من العينة، بينما بمغت  (39%)
 .(%29)بنسبة  (29)من ضمن العينة كانوا ( 35-30من الفئة العمرية 

عينة البحث حسب متغير  المستوى التعميمي -ب  
(5) جدول   

 العمر التكرار النسبة المؤية

39%  39 21-25  

32%  32 26-31  

29%  29 30- 35  
155%  المجموع 011 

 المستوى التعميمي التكرار النسبة المؤية

59%  الدراسة االعدادية 59 

22%  بكالوريوس 22 
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%( من النساء يحصمن عمى 59( وبنسبة )59أن عدد) (5يتضح من الجدول رقم )
%( من النساء الحاصالت عمى شيادة 22شيادة االعدادية في حين بمغت نسبة ) 

%( , وكانت 05البكالوريوس , اما الحاصالت عمى شيادة الماحستير بمغت نسبتين )
%(. مما يدل عمى ان النساء 4اقل نسبة لمحاصالت عمى شيادة الدكتوراه وبنسبة)

تحتاج الى حصمن عمى الشياد االعدادية والتي بمغت اعمى نسبة ىن اكثر فئة الالتي 
التمكين االقتصادي واالجتماعي في نشاطات الحياة االجتماعية لرفع مستواىن التعممي 

 والمعاشي من خالل عممية التمكين .
 

 -ثانيا:عرض بيانات محاور البحث:
 نشاط االقتصادي واالجتماعيفي العوامل اعاقة تمكين المراة المحور األول: 

الفرضية االولى : توجد عالقة دالة احصائيا بين المعيقات االجتماعية وتمكين المراة 
 اقتصاديا واجتماعيا وفقا لمتغيرات البحث.

 
 
 
 
 

15%  ماجستير 05 

4%  دكتوراه 4 

 
 

 المجموع 011
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 (6الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور االول ألداة البحث

 
 

االنحراف  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الفقرات

تمييز السمطة االبوية وال 4.4667 57135. بدرجة كبيرة
 بين الذكور واالناث

السمبية القيم االجتماعية  4.4333 56832. بدرجة كبيرة
 التي تمنع المراة من التعميم

نظرة المجتمع الى عمل  4.3667 49013. بدرجة كبيرة
 المراة

ر بعض العادات تأثي 4.3667 55605. بدرجة كبيرة
لحرية المرأة  والتقاليد المقيده

ومساواتيا بالرجل في 
 .مختمف المجاالت 

االعتقاد المجتمعي السائد  4.3000 46609. بدرجة كبيرة
بضعف الثقافة االقتصادية 

 لممراة



 هـ1443-م2222(  لسنة 1ألول )ملحقمجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد ا   

 

 
  832 

ان االوساط الحسابية الموزونة لمفقرات حصمت عمى درجات  (6اظيرت بيانات جدول )
اذ كانت بالمرتبة االولى فقرة )السمطة االبوية والتمييز بين االناث والذكور(احد كبيرة 

اىم المعيقات لتمكين المراة ، وفي المرتبة الثانية كانت لصالح فقرة )القيم االجتماعية 
ثة )نظرة المجتمع الى عمل السمبية التي تمنع المراة من التعميم( ,وفي المرتبة الثال

وعوائق عمل المراة  لبعض افراد المجتمع تعد احدعوامل نظرة السمبية( اذ ان لمالمراة
وفي المرتبة الرابعة كانت فقرة تاثير بعض العادات والتقاليد المقيدة وتمكينيا اقتصاديا,

المرتبة الخامسة كانت فقرة لحرية المراة ومساواتيا لمرجل في مختمف المجاالت ( وفي 
 ) االعتقاد المجتمعي بضعف الثقافة االقتصادية لممراة ( ىو من عوائق التمكين .

( اكبر قيمة كا 5،03وبعد تطبيق قيمة فاي االرتباطية تبين ان قيمة كا المحسوبة )
( وعميو نقبل فرضية البحث التي تنص 1،15( عند مستوى داللة )3،73الجدولية )
ا بين المعيقات االجتماعية وتمكين المراة اقتصاديا د عالقة دالة احصائيعمى )وجو 

 واجتماعياوفقا لمتغيرات البحث (.
 آليات تمكين المراة في النشاط االقتصادي واالجتماعي:  المحور الثاني

توجد عالقة دالة احصائيا بين اليات التمكينوالحد من عوامل اعاقة الفرضية الثانية: 
 ة في النشاط االقتصادي واالجتماعي وفقا لمتغيرات البحث.تمكين المرا
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(7دول )ج  
 

الى ان االجابة عن فقرة ) بناء الوعي والدعم لمتصدي ضد  ( 7)  يتبين من جدول 
الحماية واالمن ( بالمرتبة االولى ، في حين حصمت عمى المرتبة الثانية فقرة ) التمييز 

، وكانت في المرتبة الثالثة فقرة) بناء القدرات عن لجميع النساء من العنف الجسدي ( 

االنحراف  الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الفقرات

بدرجة كبيرة  بناء الوعي والدعم لمتصدي ضد  4.3333 54667. 
 التمييز عمى النوع االجتماعي

بدرجة كبيرة  اء من الحماية واالمن لجميع النس 4.5000 50855. 
 العنف الجسدي 

بدرجة كبيرة  بناء القدرات عن طريق التدريب  4.4000 62146. 
والتأىيل لممراة الميمشة والعاطمة 

 عن العمل 
بدرجة كبيرة  بناء القاعدة المعرفية المبنية عمى  4.2667 52083. 

المساواة في التعميم واكساب 
 المراة الميارات والخبرات 

بدرجة كبيرة  االتجاىات الواضحة مع بناء  4.2333 43018. 
مؤسسات المجتمع المدني 
والقطاع الخاص واالوساط 
 االكاديمية لتمكين المرأة اقتصادياً 
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طريق التدريب والتاىيل لممراة الميمشة والعاطمة عن العمل ( اما المرتبة الرابعة كانت 
لفقرة ) بناء القاعدة المعرفية المبنية عمى المساواة في التعميم واكساب الميارات 

الخبرات(وفي المرتبة الخامسة كانت لمفقرة )بناء االتجاىات الواضحة مع مؤسسات و 
المجتمع المدني والقطاع الخاص واالوساط االكاديمية ( نستدل من الفقرات المذكورة ان 
اليات التمكين ليا دور كبير في النيوض االقتصادي واالجتماعي لممراءة من خالل 

المناىضة لمعنف وعدم المساواة وتمكين المراة في التعميم  االستراتيجيات واليات التمكين
والخبرات العممية والفنية التي تؤىميا لمعمل في االنشطة والحصول عمى الميارات 

 االقتصادي.
( اعمى من قيمة كا 7،35وعند تطبيق قيمة فاي االرتباطية نجد ان قيمة كا المحسوبة )

ث التي تنص عمى ) وجود عالقة دالة (,وعميو نقبل فرضية البح3،83الجدولية )
عوامل اعاقة تمكين المراة في النشاط االقتصادي احصائيا بين اليات التمكين والحد من 

 واالجتماعي ( .
 

 وكانت نتائج البحث وفقا لممتغيرات )المناطق, العمر , المستوى التعميمي ( باالتي :
ترجع افراد العينة   باتالجا(5.55) وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى .1

 المنطقة السكنية. ر متغيالى 
 اجراء اختبار)ت( لممجوع الكمي لالستجابات عمى االداة وفقا لمحاو البحث االتية:
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(8جدول )  
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث حسب متغير المناطق

 
وساط الحسابية لممجموع الكمي وجود فروق ظاىرية بين األب اعاله جدولمن يتضح 

 محاور ول
ت المستقمة وكانت النتائج كما ولمعرفة داللة الفروق تم اجراء اختبار "ت" لمعيناالبحث 

 يمي:
 
 
 
 
 
 

الوسط  االنحراف المعياري
 الحسابي

 المناطق العدد
 

 
 المحور

 
 الكرخ 25 3893. 22690.

 االول
.23629 .4747 25  

ةالرصاف 25 4.1765 27279.  
  25 4.5692 21364. الثاني
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(9جدول )  

 
يتضح لنا من الجدول السابق أن الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات  عمى 

، وكانت غير دالة احصائيا حيث المنطقة السكنيةمجموع الكمي لألداة حسب متغير ال
( مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة 1.15كانت قيمة ت المحسوبة أكبر من ) 

بشكل عام كما انيا كانت كذلك بالنسبة  مناطق الكرخ والرصافةاحصائية بين متوسطي 
في  الكرخ والرصافةفي وجيات النظر بين  لجميع المحاور وىذا يدل عمى عدم اختالف

 االجابة عمى المحاور.
 
 
افراد ( الستجابات  5.55وجود فروق ذات دالل احصائية عند مستوى الداللة ) . 2

 .العينة وفقا لمتغير العمر
 وكانت نتائج االستجابات لممجموع الكمي عمى النحو التالي:

 
 

درجات  مستوى الداللة
 الحرية

ت ق الفرق بين  
 الوسطين

 المحاور

 المحور األول 8546. 1.004 28 324.
 

 المحور الثاني 39276. 4.278 28 000.
 



 هـ1443-م2222(  لسنة 1ألول )ملحقمجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد ا   

 

 
  837 

(15جدول )  
وجود فروق ظاىرية بين األوساط الحسابية لممجموع الكمي  ( 15) يظير لنا من جدول

األحادي وكانت ولممحاور ولمعرفة داللة ىذه الفروق تم اجراء اختبار تحميل التباين 
 :00النتائج كما يمي في الجدول رقم 

(11جدول )  

المتوسط  النحراف المعياري
ابيالحس  

 العمر العدد

.53452 1.4286 39 21-25 

.52705 1.5000 32 26-31 

.50637 1.3846 29  
30-45 

55451.  المجموع 011 0.4333 

متوسط  F الداللة
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

بين  049. 1 049. 073. 789.
 المجموعات

داخل  18.751 28 670.  
 المجموعات

 المجموع 18.800 29   
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المتوسطات الحسابية الستجابات  عمى  يتضح لنا من الجدول السابق أن الفروق بين
المجموع الكمي لألداة حسب متغير العمر كانت غير دالة احصائيا حيث كانت قيمة 

( وىي 1.789. ( وىي أقل من القيمة الجدولية ليذه الفروق )173"ف" المحسوبة )
( مما يعني يوجد فرق ذات داللة احصائية بين متوسط استجابات  1.15أقل من ) 

لم يكن لو نفس االثر عمى  تمكين المرأة اقتصاديا   ف اعمارىم وىذا يدل عمى انباختال
 .العمار المبحوثات

 
( الستجابات  5.55وجود فروق ذات دالل احصائية عند مستوى الداللة ) . 3

 واراءهم تعزى الى المؤهل التعميمي.
 ى النحو التالي:وكانت نتائج االستجابات لممجموع الكمي لالستجايات عمى األداة عم

 
(12جدول )  

 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المحاور العدد

 االعدادية 59 1.5000 70711.

 بكالوريوس 22 1.5333 51640.

 ماجستير 05 1.2222 44096.

 دكتوراه 4 1.5000 57735.

 المجموع 011 1.4333 50401.
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ألوساط الحسابية لممجموع الكمي وجود فروق ظاىرية بين ا (02يظير لنا من جدول ) 
حادي وكانت ولممحاور ولمعرفة داللة ىذه الفروق تم اجراء اختبار تحميل التباين األ

 :(03)جدول النتائج كما يمي في 
 

(13جدول )  

 
أن الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات  عمى  ( 03يتضح لنا من جدول )

كانت غير دالة احصائيا حيث  موع الكمي لألداة حسب متغير المستوى التعميميالمج
يذه الفروق ) .( وىي أقل من القيمة الجدولية ل446كانت قيمة "ف" المحسوبة )

( مما يعني ال يوجد فرق ذات داللة احصائية بين 1.15.( وىي أكبر من ) 501
لو نفس االثر  تمكين المرأة اقتصاديا وىذا يدل عمى ان افراد العينة متوسط استجابات  

 التعميمي. المستوىعمى  

 
 

متوسط  F الداللة
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

بين  305. 1 305. 446. 510.
 المجموعات

داخل  19.195 28 686.  
 المجموعات

 المجموع 19.500 29   
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 نتائج البحث :
 توصل البحث الى عدة نتائج  كالتي :

( 39( كان عددىن)25-21ث ان الفئة العمرية ) تبين من بيانات البح .0
( وبنسبة 32(عددىن)31-26( ، في حين كانت الفئة العمرية )39وبنسبة)%

 %(.29( وبنسبة)29( وعددىن )35-30)%( تمتيا الفئة العمرية 32)
%( لديين شيادة االعدادية،وكانت 59( من افراد العينة وبنسبة )59ظير ان ) .2

%( 05ة البكالوريوس ، في حين كانت نسبة  )%( لديين شياد22نسبة) 
%( من افراد العينة لديينشيادة 4حاصالت عمى شيادة الماجستير اما نسبة )

 الدكتوراه .
اظيرت نتائج البحث بوجود عالقة دالة احصائيا بين المعيقات االجتماعية  .3

ية, واجتماعيا وفقا لمتغيرات البحث ) المنطقة السكنوتمكين المراة اقتصاديا 
العمر, المستوى التعميمي(وىذا ماتبين في االوساط الحسابية وقيمة فاي 

 المحسوبة.
ايضا ثبت من بيانات البحث بوجود عالقة دالة احصائيا بين اليات التمكين  .4

والحد من عوامل اعاقة تمكين المراة في النشاظ االقتصادي واالجتماعي وفقا 
 لمتغيرات البحث .

 التوصيات
المالي لوزارتي العمل والشؤون االجتماعية ووزارة التعميم العالي  توفير الدعم .0

والبحث العممي من اجل تعزيز تمكين المراة اقتصاديا وتحقيق نمو شامل 
ومستدام من خالل عقد الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع 

 لتحقيق االتي : المدني لتمكين النساء الميمشات واالكثر احتياجا
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 .من خالل تزويد المراة بفرص عمل منتجو ين مستويات اعمى من الدخلتام -ا
 تحسين الوصول الى الموارد والتحكم فييا. -ب
من خالل سن قانون يضمن تحقيق الحماية واالمن لجميع النساء ضد العنف  -ج

 .الحماية ليا
ية العمل عمى توفير قروض صغيرة من خالل دعم شبكة الحماية االجتماع -2   

 لمساعدة وتمكين المراة اقتصاديا.
قيام وزارة التعميم العالي والبحث العممي بحمالت توعوية لمقضاء عمى االمية  -3

واقامة ندوات توصي باىمية تعميم االناث ومشاركاتيا في النشاطات االجتماعية 
 واالقتصادية.

العالي والبحث  عمى وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالتعاون مع وزارة التعميم -
العممي عقد دورات تدريبية تشمل برامج وخطط التمكين االقتصادي واالجتماعي 

 لممراة .

 المقترحات
 اجراء دراسة عن مؤشرات تمكين المراة اقتصاديا. .0
تمكين المراة في اجراء دراسة حول تجارب دول العالم االخر ومقارنتيا مع  .2

 .المجتمع العراقي
لجامعات يحتوي في مفرداتو ادوار المراة ومناىضة اضافة منياج دراسي في ا .3

 التميز  ضدىا. 
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 المصادر: 
( طريقة العمل مع الجماعات, المكتبة الجامعية , 2111سممى محمود جمعة ) -0

 االسكندرية.
(نظرية الدور والمنظور الظاىري لعمم االجتماع ,مطبعة 0999سيد عمي شاتا) -2

 االشعاع الفنية, االسكندرية.
(مدخل سياسات النوع االجتماعي 2111االمم المتحدة االنمائي لممراة) صندوق -3

,  unfem 
(استخدام استراتيجيات التمكين في الخدمة االجتماعية 2110محمود عرفان ) -4

, المؤتمر العممي السنوي الثاني وزيادة مشاركة المراة الريفية في تنمية المجتمع
 رة.عشر ,كمية الخدمة االجتماعية, جامعة القاى

( تمكين المراة بمحافظة 2110نفين عبد المنعم , وايمان محمد محمود,) -5
 القميوبية ,القاىرة.

خطوات البحث العممي من تحديد المشكمة الى ( 2119عقيل حسين عقيل )  -6
 تفسير النتيجة ,دار ابن كثير, ليبا.

( دور المنظمات النسوية في تمكين المراة الفمسطينية 2100لبنى فارس زكي ) -7
ي محافظة نابمس , رسالة ماجستير،  ميد التنمية المستدامة ,جامعة القدس, ف

 فمسطين.
 ,الدار الثقافية لمنشر, القاىرة.0( مفاىيم عصرية ,ط2117محمد ثروت,) -8
التصميم المنيجي لبحوث الخدمة ( 2102محمد زكي , وعاطف مصطفى ) -9

 جامعة حموان .االجتماعية ,مكتب نشر وتوزيع الكتاب الجامعي , القاىرة,  
( التمكين االقتصادي لممراة المعوقات 2119ىالة صق , وعبد اهلل شحاتو ) -01

 والحمول المقترحة , مركز البحوث االجتماعية , الجامعة االمريكية , القاىرة.
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( التمكين االجتماعي واالقتصادي لممراة 2120نمر ذكي شمبي عبد اهلل)  -00
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