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 ؤية تربكية إسالمية(التمكيف االقتصادم لممرأة )كفؽ ر 
 حناف بنت عطيو الطكرم الجيني

قسـ أصكؿ التربية،كمية التربية، جامعة األميرة نكرة بنت عبدالرحمف، الرياض، المممكة 
 العربية السعكدية.
 haaljhny@pnu.edu.saالبريد االلكتركني: 

 الممخص:
ؿ لمتمكيف االقتصادم لممرأة في ضكء ما أقرتو الشريعة اإلسالمية ىدفت الدراسة التأصي

ليا مف حقكؽ، كما فرضتو عمييا مف كاجبات؛ كذلؾ عبر التعرؼ عمى مالمح التمكيف 
االقتصادم لممرأة في اإلسالـ، كأبرز معكقاتو، كالمتطمبات الالزمة لتفعيمو كفؽ الرؤية 

منيجيف االستنباطي، كالكصفي بأسمكب التربكية اإلسالمية، كاستخدمت الدراسة ال
الدراسات الكثائقية، كمما أسفرت عنو النتائج: أف اإلسالـ قد أعطى المرأة استقالليا التاـ 
عف الرجؿ مف الناحية االقتصادية، كقرر مبدأ التكافؤ بينيما فيما يتصؿ بحرية التعاقد 

االقتصادم التي تكاجو المرأة كالتصرؼ المالي فيما يممكو كؿ منيما، كأف معكقات التمكيف 
المسممة متعددة؛ منيا ماىك ذاتي، أك مجتمعي، أك ثقافي، أك اقتصادم، أك معكقات 
مرتبطة ببيئة العمؿ، أك معكقات مرتبطة بالزكج كاألبناء، كأنو يمكف تعميؽ التمكيف 

ع تأثير االقتصادم لممرأة المسممة كتفعيمو عبر تطكير مفاىيـ التكافؤ كالمشاركة، كاقتال
بعض اإليحاءات المجتمعية السمبية، كمما أكصت بو الدراسة: رفع مستكل الكعي 
المجتمعي بأىمية التمكيف االقتصادم لممرأة، كأىمية دكرىا في التنمية المجتمعية 
المستدامة عبر التنشئة االجتماعية السميمة، كمف خالؿ تنفيذ برامج كممتقيات تكعكية 

جتمع، كتبني خطة كطنية مشتركة بيف المؤسسات الحككمية بالتعاكف مع مؤسسات الم
كمؤسسات المجتمع المدني لتصحيح التصكرات الخاطئة حكؿ تمكينيا، كالنيكض بكاقعيا 
االقتصادم، كذلؾ في ضكء ما أقرتو ليا الشريعة اإلسالمية، مع تنمية كعييا بأىمية 

ندتيا لمكاجية األعباء االجتماعية دكرىا كمشاركتيا؛ كتعزيز ثقتيا بنفسيا كبقدراتيا، كمسا
 كالضغكط النفسية التي تكاجييا.

الكممات المفتاحية: تمكيف المرأة، المرأة المسػممة، التمكػيف االقتصػادم لممػرأة، عمػؿ المػرأة 
 في اإلسالـ، تربية إسالمية.
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ABSTRACT: 

The present study aimed at rooting the economic empowerment of 
women in the light of the rights and duties identified by the 
Islamic Sharia via identifying the features of women’s economic 
empowerment in Islam, the main obstacles and the necessary 
requirements to promote the women economic empowerment. The 
study made use of the deductive and descriptive methods 
(documentary studies) for fulfilling its purpose. The results of the 
study revealed that: Islam gave women complete independence 
from men concerning the economic issues, and identified the 
principle of equality between man and woman in relation to the 
freedom of contracting and financial conduct in their property. 
The study also identified that the obstacles of economic 
empowerment faced by Muslim women are various taking into 
account the obstacles related to the woman, society, culture, 
economy, work environment or husband and child. The economic 
empowerment of Muslim women can be deepened and promoted 
via the development of equivalence and participation concepts. 
The study recommended raising the level of community awareness 
concerning the importance of economic empowerment of women 
and the importance of their roles in sustainable development of 
community through sound socialization and implementation of 
awareness programs and forums in cooperation with the 
community institution. The study also suggested adopting a joint 
national plan between governmental and civil society institutions 
to make up the misconceptions about their empowerment and 
promote their economic reality in the light of what was approved 
by the Islamic Sharia. More than that, the study recommended 
developing woman’s awareness of the importance of her role and 
participation and promoting woman’s confidence of herself and 
providing woman with support for facing the social and 
psychological pressures faced. 

Keywords: women's empowerment, Muslim women, women's 
economic empowerment, women's work in Islam, Islamic 
education. 
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 المقدمة:
تعد المرأة مكردنا بشرينا ميمنا لتحقيؽ التقدـ كالنمػك لممجتمػع فػي مجػاالت متعػددة 

ػا لطبيعتيػا مػف جيػة، ككفػؽ ضػكابط كثكابػت الػديف اإلسػالمي إ ذا تـ تكظيفيا تكظيفنػا مالئمن
كما أقره الشرع ليا مف حقكؽ كما ألزميا بو مػف كاجبػات مػف جيػة أخػرل؛ فيػي تمثػؿ فػي 
الغالب نصؼ المجتمع، كيقع عمى عاتقيا العديد مف المياـ كالمسئكليات في مجػاالت عػدة 

 صادم الذم يتطمب إعدادىا بما يؤىميا لتيمكِّف لنفسيا اقتصادينا. مف بينيا المجاؿ االقت
كتعػػد االسػػتفادة المثمػػى مػػف المػػكارد البشػػرية ىػػدفنا مػػف أىػػداؼ الػػدكؿ فػػي بنػػاء 
اقتصػادىا إذا كعػى الجميػػع مػا لمعنصػر البشػػرم مػف أىميػة فػػي اإلنتػاج كالتنميػة كالتطػػكر، 

سػػياـ كػػال كبمػػا أف المجتمػػع يتكػػكف مػػف المػػرأة كالرجػػؿ؛ فػػ ف  التنميػػة تعتمػػد عمػػى تطػػكير كا 
الجنسػػيف فػػي خططيػػا كبرامجيػػا، كمػػا أف إىمػػػاؿ أحػػدىما يعنػػي بكػػؿ تأكيػػد ىػػدرنا لممػػػكارد 

 (. 2013البشرية، أك عمى األقؿ عدـ حصكؿ االستفادة المثمى منيا )نصر، 
( إلى أف قضية المرأة ىي قضػية نصػؼ المجتمػع مػف 2013كتذىب )بف دنكف، 

، إذ أف نسػػبة الػػذككر إلػػى اإلنػػاث قريبػػة مػػف التسػػاكم فػػي كػػؿ المجتمعػػات، الناحيػػة الكميػػة
كىػػي فػػي الكقػػت نفسػػو قضػػية المجتمػػع كمػػو مػػف الناحيػػة الكيفيػػة؛ ذلػػؾ أف مسػػاىمة المػػرأة 
ػا لمكاجيػة تحػديات التقػدـ كالتطػكر كالنمػك؛  الفاعمة في المجتمع تضيؼ مػكردنا بشػرينا ميمن

لمرأة مف اإلسياـ في حياة مجتمعيػا عطػاءن كأخػذنا قػد كمف ثـ ف ف اإليماف بضركرة تمكيف ا
استقر كضركرة مف ضركريات التنمية ىػدفنا ككسػيمة، كأصػبح مػف شػبو المسػممات، لدرجػة 
نسػاني كتربػكم كاقتصػادم  أنو تكلدت لدل الجميع شػبو قناعػة بػأف لممػرأة دكر اجتمػاعي كا 

 عمييا أف تؤديو، كأف ىناؾ حاجة لمتخطيط لو.
المػػرأة يحظػػى باىتمػػاـ بيػػر مسػػبكؽ عمػػى المسػػتكيف الرسػػمي كأصػػبح مكضػػكع 

كالشعبي، بؿ عمى المستكيات الدكلية كالقكمية كالمحميػة؛ يشػترؾ فػي ذلػؾ الػدكؿ المتقدمػة 
كالناميػػة، كالمجتمعػػات الغربيػػة كالعربيػػة، حتػػى صػػار مكػػكف المػػرأة كتنميتيػػا أحػػد المككنػػات 

 –كبػرامج التنميػة الشػاممة  -لخصػكصعمػى كجػو ا–األساسية في بػرامج التنميػة البشػرية 
 (.  74، 2000عمى كجو العمـك )الحديدم، 

الحككمػات  إدراؾ نتيجة المرأة؛ كذلؾ بقضايا األخيرة العقكد في االىتماـ كلقد تزايد
ـٌ  كمػف المسػتدامة، التنميػة عمميػة محػاكر مػف أساسػي جػزءه  المػرأة كضػع أف كالمنظمػات ثػ

؛ إذ عمقنا أكثر إطار في تتـ ىاكقضايا المرأة إلى النظرة أصبحت  اإلحصاءات تشير كشمكالن
 سػكؽ فػي النسػاء عػدد أف ـ(2016لعػاـ  الدكليػة العمػؿ منظمػة تقريػر الرسػمية )بحسػب
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)الحاج  رجؿ ( مميار2مقابؿ ) عاممة ( مميار امرأة1.3نحك ) بمغ العالـ مستكل عمى العمؿ
 (.2018كالناصر، 

دماجيػػا فػػي كبالتػػالي كػػاف االىتمػػاـ العػػالمي بق ضػػية المػػرأة، كضػػركرة مشػػاركتيا كا 
مختمػػؼ مجػػاالت الحيػػاة تحقيقنػػا لمبػػدأ تكػػافؤ الفػػرص، كالتنميػػة، كالسػػالـ؛ فكػػاف عػػدد مػػف 

ـ( فػػي بكػػيف؛ حيػػث 1995المػػؤتمرات أبرزىػػا المػػؤتمر الػػدكلي الرابػػع لممػػرأة المنعقػػد عػػاـ )
ا مصػطمح )تمكػيف صدرت بعض المصطمحات التي تحمؿ مفػاىيـ تنمكيػة لممػرأة؛ مػف أبرزىػ

المرأة( الذم ييدؼ لتعزيز صػكرة المػرأة عػف نفسػيا، كثقتيػا بقػدراتيا، كقيمتيػا الكبيػرة فػي 
 (.2017المنزؿ كالمجتمع )العجمي، 

كالتمكيف االقتصادم يتصدر جكانب التمكيف األخرل، كىك مف أىـ المجػاالت التػي 
الفقػػر الػػذم اقترنػػت حاالتػػو  تنشػػط فييػػا المنظمػػات األىميػػة، كالمنظمػػات النسػػائية لمكافحػػة

 (.268، 2016القصكل بالنساء باعتبارىف األكثر تضررنا منو )الككح، 
كمع بركز دكر المرأة التنمكم كالذم يساعد عمى تحقيؽ التنمية المسػتدامة التػي 
تسعى إلييا المممكة العربية السعكدية، فقد القى عمؿ المػرأة فػي المجتمػع السػعكدم تقػديرنا 

جتمعينػا كاسػعنا، كممػا يؤيػد ذلػؾ حػرص حككمػة المممكػة عمػى تػدعيـ دكرىػا؛ حيػث كتأييدنا م
، 31، 2014-2010جاء مف بيف آليػات تنفيػذ األىػداؼ العامػة لخطػة التنميػة التاسػعة )

بػالمرأة. كمػا جػاء  خػاص التنميػة؛ بػ يالء اىتمػاـ لعمميػة بالبعػد االجتمػاعي ( االىتمػاـ37
، 28، 2019 -2015امػة لخطػة التنميػة العاشػرة )اليدؼ الثالػث عشػر مػف األىػداؼ الع

ػػا بتمكػػيف المػػرأة، كتكسػػيع 76-80، 48 ( كالمتعمػػؽ بالتنميػػة البشػػرية كاالجتماعيػػة خاصن
مشاركتيا في خدمة المجتمع؛ بحيػث تكػكف نسػبة مشػاركة المػرأة السػعكدية فػي قػكة العمػؿ 

تنميػػة المختمفػػة، %؛ كذلػػؾ بزيػػادة إسػػياميا فػػي مجػػاالت ال15.5بنيايػػة الخطػػة العاشػػرة 
 التكجػو نحػك كتعميػؽ ليػا، كالعمؿ عمى تحسيف األكضاع التعميميػة كالصػحية كاالقتصػادية

الكطنيػة  التنميػة فػي عمميػة لػدمجيا كالبػرامج المالئمػة السياسػات تمكينيػا؛ عبػر تبنػي
ليػا، مػف خػالؿ بيئػة تمكنيػا مػف المشػاركة الفاعمػة كفػؽ  المتكاصػؿ الدعـ كتقديـ الشاممة،

نتاجيتيػا، كتكفػؿ ليػا جميػع الحقػػكؽ التػي نػص عمييػا الػديف اإلسػالمي الحنيػػؼ. قػدرات يا كا 
 المجتمػع مؤسسػات إسػياـ كما جاء مف بيف سياسػات تحقيػؽ ىػدؼ تمكػيف المػرأة: زيػادة

 المسػاندة الخػدمات التنميػة، كتطػكير فػي مشػاركة المػرأة تطػكير جيػكد المػدني فػي
كافػػة  االقتصػػادم كاالجتمػػاعي، كمراجعػػة رىػػاالالزمػػة لتمكينيػػا مػػف أداء دك  كالتسػػييالت

 تساىـ التي الخدمات تكفير عمى العاممة كتطكيرىا، كالعمؿ كالمكائح المتعمقة باألـ األنظمة
االقتصػادم،  النشػاط مشاركتيا في العممية، كتكسيع كمسؤكلياتيا بالتزاماتيا المرأة في قياـ
اليػد  مػف الكبيػر العػرض المتصػاص المجػاالت المختمفػة؛ فػي أماميػا العمػؿ فػرص كزيػادة
لإلنػاث  كالمالئمػة المتاحػة الخيػارات ليػف، كتكسػيع الكػريـ العيش كتكفير النسائية، العاممة
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عػادة كالتقنيػة، العمميػة، التخصصػات فػي تتكافػؽ  لمخريجػات الالتػي ال التأىيػؿ كالمينيػة، كا 
 ممكػات كقػدرات لتنميػة المالئمػة العمؿ، كتطػكير األنظمػة سكؽ متطمبات مع تخصصاتيف

السعكدية. كتمخصت أىـ األىداؼ المسػتيدؼ تحقيقيػا بنيايػة خطػة التنميػة العاشػرة  الفتاة
ألػػؼ مكاطنػػة، كخفػػض معػػدؿ  252.3فػػي: زيػػادة عػػدد المكاطنػػات فػػي قػػكة العمػػؿ بنحػػك 

 %.2.1%، كأف يككف معدؿ مشاركة المكاطنات في قكة العمؿ 11.1البطالة بينيف إلى 
 العديد مف في العمؿ أتاحت الدكلة لممرأة ممارسة التكجيات ؾلتم عممية ككترجمة
جػراءات ضػكابط القطاعػات، ككفػؽ الدسػتكر  تعتبػر التػي اإلسػالمية الشػريعة كتعػاليـ كا 

/ 4/ 12(  كتػاري  120رقػـ ) الػكزراء مجمػس لممممكػة، كممػا نػص عميػو قػرار األساسػي
لزاـ المرأة، أماـ العمؿ كمجاالت فرص ىػ: زيادة1425  اسػتقباؿ عمػى الحككمية الجيات كا 

 األنظمػة االقتصػادية كفػؽ األنشػطة لمزاكلػة الالزمػة التػراخيص السػتخراج طمبػات النسػاء
عػداد كالضػكابط الشػرعية،  كالمجػاالت، األنشػطة تمػؾ فػي لمعمػؿ كتػدريبيف السػعكديات كا 

 لؾ عمػىالػكزراء(. كػذ بمجمػس الخبػراء ىيئػة الالـز )مكقػع كالمعنكم الدعـ المادم كتكفير
 ـ( عمى اتفاقية "سيداك" التػي تيػدؼ إلػى2000عاـ ) المممكة كقَّعت الدكلي فقد المستكل
 مستمدة اتفاقية كىي المرأة )مع بعض التحفظات(، ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء
 كأصبحت المتحدة ـ(، اعتمدتيا األمـ1952لعاـ ) السياسية المرأة لمعاىدة حقكؽ كمكممة
 آخػر كػاف (. كلقػد2018ـ( )الحػاج كالناصػر، 1979عػاـ ) فػي رية المفعػكؿسا المعاىدة

 أكدت ( التي2030المممكة ) رؤية ضمف كرد ما االتجاه في ىذا السعكدية الحككمة جيكد
العاممػة؛ كذلػؾ فػي المحػكر الثػاني مػف  القػكة فػي المػرأة السػعكدية دكر تعزيػز أىميػة عمػى

ة(: سػػيمنح اقتصػػادنا الفػػرص لمجميػػع؛ رجػػاالن محػػاكر الرؤيػػة )اقتصػػاد مزدىػػر فرصػػو مثمػػر 
كنساءن، صغارنا ككبارنا، لكي يسيمكا بأفضؿ مالدييـ مف قػدرات...، كمػا أف المػرأة السػعكدية 

ػػا مػػف عناصػػر قكتنػػا، إذ تشػػكؿ مػػا يزيػػد عمػػى ) %( مػػف إجمػػالي عػػدد 50تعػػد عنصػػرنا ميمن
قاتيػػا، كتمكينيػػا مػػف الخػػريجيف الجػػامعييف، كسنسػػتمر فػػي تنميػػة مكاىبيػػا، كاسػػتثمار طا

الحصكؿ عمى الفرص المناسبة لبناء مستقبميا، كاإلسياـ فػي تنميػة مجتمعنػا، كاقتصػادنا. 
% إلػى 22كجاء مف بيف أىداؼ )الرؤية( رفع نسػبة مشػاركة المػرأة فػي سػكؽ العمػؿ مػف 

 (.39، 2030% )رؤية المممكة 30
ف مكانتيػا، كأنصػفيا، كرفػع مػ ارتقػى بػالمرأة،ككاف اإلسالـ كمنذ بداية ظيكره قػد 

، كعمػػى كافػػة المسػػتكيات، مػػف كرميػػا فػػي جميػػع مجػػاالت الحيػػاةك  كأعطاىػػا جميػػع حقكقيػػا،
فػي الكاجبػات كسػاكاىا بالرجػؿ  كجعػؿ ليػا شخصػية مسػتقمة، ،بير تفرقة بينيا كبيف الرجؿ

بػادة في كثير مف األحكاـ التكميفية؛ فجعؿ ليا إنسانيتيا، كجعميا أىػالن لمتػديف كالعالعامة، ك 
ا مِّػف ذىكىػرو أىٍك أينثىػى كدخكؿ الجنة كالرجؿ سكاء بسكاء؛ قاؿ تعالى: ﴿ ػاًلحن ًمػؿى صى كىىيػكى  مىٍف عى
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يىاةن طىيِّبىةن  ـٍ أىٍجرىىيـ ًبأىٍحسىًف مىا كىانيكا يىٍعمىميػكفى  ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى لىنىٍجًزيىنَّيي (، كمػا 97)النحػؿ:  كى
مىػؽى ًمٍنيىػا يىػا أىي  قاؿ جؿ مػف قائػؿ: ﴿  خى مىقىكيػـ مِّػف نٍَّفػسو كىاًحػدىةو كى ـي الَّػًذم خى بَّكيػ يىػا النَّػاسي اتَّقيػكٍا رى

ًنسىاء  )النساء: االن كىًثيرنا كى بىثَّ ًمٍنييمىا ًرجى يىا كى ٍكجى ، كما أشار القرآف الكػريـ إلػى أف المػرأة (1زى
كىاٍلميٍؤًمنيػػكفى ﴿  جػػؿ مػػف قائػػؿ: يقػػكؿشػػريؾ لمرجػػؿ فػػي المسػػئكليات كالكاجبػػات كالحقػػكؽ؛ 

ػالى  ييًقيميػكفى الصَّ ػًف اٍلميٍنكىػًر كى يىٍنيىػٍكفى عى كًؼ كى كفى ًبػاٍلمىٍعري ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو يىػٍأميري يي ةى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي
ًزيػ ـي المَّػوي ًإفَّ المَّػوى عى مييي رىسيكلىوي أيكلىًئؾى سىػيىٍرحى ييًطيعيكفى المَّوى كى ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى كى ًكػيـه  )التكبػة: كى زه حى

ر الحديث الشريؼ ىذه الحقيقة؛ فعف عبداهلل بف عمر رضي اهلل عنيما، عػف 71 (، كما قرَّ
، 1قػاؿ: "النِّسػاءي شػقائؽي الرِّجػاؿ" )الترمػذم، د.ت، ج عائشة رضي اهلل عنيػا، أف النبػي 

تكميػؼ؛ كىي أماـ ىذا التكميؼ مع الرجؿ سكاء بسكاء، كذلؾ بالحساب عمى ىػذا ال، (189
(، ثػػـ 93 -92فقػػاؿ تعػػالى: ﴿فكربػػؾ لنسػػألنيـ أجمعػػيف، عمػػا كػػانكا يعممػػكف  )الحجػػر: 

ىػػػ، 1413امتػاز الرجػػؿ عمػػى المػػرأة بدرجػػة القكامػػة التػي ثبتػػت لػػو بتكػػكيف الفطػػرة )فخػػرم، 
كال تتمنػػكا مػػا فضػػؿ اهلل بػػو بعضػػكـ عمػػى بعػػض لمرجػػاؿ نصػػيب ممػػا (؛ قػػاؿ تعػػالى: 72

ػااكتسبكا كلمنساء نصيب مم  ا اكتسبف كاسألكا اهلل مف فضػمو إف اهلل كػاف بكػؿ شػيء عميمن
 :مىػػػييفَّ ، ك (32)النسػػػاء يقػػػكؿ سػػػبحانو كتعػػػالى فػػػي آيػػػة أخػػػرل: ﴿ كلييػػػفَّ ًمثػػػؿي الػػػذم عى

ةه  ) ميًيفَّ دىرىجى اًؿ عى لمِّرجى كًؼ كى  (228البقرة : ًبالمىعري
ة شػريكة لمرجػؿ كقد أنزؿ اهلل سبحانو كتعػالى أحكامػان خاصػة بالنسػاء تجعػؿ المػرأ

بما يالئـ طبيعتيا كتككينيػا كفطرتيػا، كمػا قػد جػاءت كثيػر مػف نصػكص القػرآف الكػريـ فػي 
 (.127، 2017خطاب الرجؿ كالمرأة مطمقة دكف تحديد الجنس )الميزر، 

؛ كعميػػو فػ ف العقػػكد كمسػتقمة كممػا قػرره اإلسػػالـ أف ذمػة المػرأة الماليػػة منفصػمة
ية صحيحة كمنعقدة، كال تتكقػؼ عمػى مكافقػة أحػد مػف كلػي التي تبرميا، كتصرفاتيا التجار 

(؛ حيػث 125، 2016أك زكج، كىذه التصرفات نػكع مػف العمػؿ الجػائز لممػرأة )عبػدالغني، 
 منح اإلسالـ المرأة حرية العمؿ كاإلرادة، كحؽ التممؾ، كحؽ التصرؼ بما تممؾ. 

يده قبمو، كمػا تعانيػو كمف ثـ ف ف المرأة في كىنىًؼ اإلسالـ قد حظيت بتكريـ لـ تش
كخاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بتمكينيػػػا  –المػػػرأة فػػػي عصػػػرنا الحػػػالي مػػػف إىػػػدار لػػػبعض حقكقيػػػا 

مػػا ىػػك إال ثمػػرة عػػدـ االلتػػزاـ بتعػػاليـ اإلسػػالـ الصػػحيحة فيمػػا يخػػتص بمعاممػػة  -اقتصػػادينا
النسػػاء، كمجػػرد اتبػػاع لعػػادات كتقاليػػد كأعػػراؼ باليػػة قػػد تكػػكف ذات منشػػأ اجتمػػاعي ثقػػافي 

التقميديػة، أك ذات منشػأ  الميػف لعمميػا فػي لممػرأة كتفضػيمو النمطيػة المجتمػع ع لنظػرةيرجػ
تنظيمي مؤسسي تقميدم، أك ذات منشأ قانكني تشػريعي، أك ذات منشػأ شخصػي نػابع مػف 

مكاناتيا بقدراتيا ثقتيا كعدـ كمف نظرتيا لنفسيا، ذاتيا، المرأة  رببتيػا الذاتيػة، أك عػدـ كا 
 عػدـ مػف كتدريبيا، أك لشػعكرىا بػالقمؽ تأىيميا أك لضعؼ الفشؿ، فم العمؿ، كخكفيا في
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 حػرنا، تعبيػرنا الػنفس عف التعبير عمى األسرية، كضعؼ قدرتيا كمياميا عمميا بيف التكافؽ
 التنمية. في دكرىا كأىمية بمكانتيا كضعؼ شعكرىا

 مشكمة الدراسة: 
مجتمػػع السػػعكدم قػػد مػػع بػػركز دكر المػػرأة التنمػػكم، كربػػـ أف عمػػؿ المػػرأة فػػي ال

 كمستمرة مف جادة بصكرة تعمؿ السعكدية الحككمة مف أف قكبؿ بالتقدير كالتأييد، كبالربـ
مػف  جممػة بنػيا عبػر تليػ المناسػبة البيئػة كتييئػة العاممػة، المػرأة كضػع تحسػيف أجػؿ

كمسػاعدة  الجنسػيف، مف العامميف بيف القائمة الثغرة ردـ تستيدؼ التي كالبرامج السياسات
عمػى كافػة المسػتكيات؛ إال أف خطػة التنميػة التاسػعة  المعيقػة الحػكاجز اختػراؽ عمػى لمرأةا
 ارتقػاء تكاجػو التػي كالتحػديات القضػايا مػف مجمكعػة قػد أبػرزت( 37، 2014 -2010)

 العمػؿ قكة في السعكدية المرأة مشاركة منيا ضعؼ العالمية؛ مراتب التنافسية المممكة في
 لمؤشػر الفرعيػة المؤشػرات أحػد يشػكؿ الػذم سػكؽ العمػؿ فػي المػرأة مشػاركة مؤشػر كفػؽ

. كتزامنػا مػع تكجيػات المممكػة عػف المنتػدل االقتصػادم العػالمي الصػادر التنافسية الدكلية
حكؿ تػدعيـ التمكػيف االقتصػادم لممػرأة السػعكدية، كالتصػدم لممشػكالت التػي تكاجييػا فػي 

( التػػي 2014دراسػػة )الطريػػؼ،  العمػػؿ فقػػد اىتمػػت بعػػض الدراسػػات بيػػذا المكضػػكع؛ مثػػؿ
أكػدت عمػى أنػو بػالربـ ممػػا يشػيده المجتمػع السػعكدم مػػف زيػادة االىتمػاـ بقضػايا المػػرأة، 
كارتفػػاع مسػػتكل تعميميػػا؛ إال أف كاقػػع مشػػاركة المػػرأة السػػعكدية فػػي سػػكؽ العمػػؿ ضػػئيمة؛ 

كؿ حيػػث تعػػاني بعػػض النسػػاء مػػف الفقػػر، كانتشػػار البطالػػة فيمػػا بيػػنيف، كالتػػي باتػػت تشػػ
ىاجسنا كقمقنا بالنسبة لمقائميف عمى معالجة ممػؼ البطالػة فػي المممكػة، كمػا أكػدت الدراسػة 
عمى ضعؼ الكعي االجتماعي بأىمية دكر المرأة السعكدية في التنمية، كالضػغكط النفسػية 
التػػي تكاجييػػا المػػرأة لاللتحػػاؽ فػػي األعمػػاؿ بيػػر التقميديػػة، كعػػدـ قػػدرتيا عمػػى اتخػػاذ قػػرار 

بػػبعض األعمػػاؿ، كمػػا بينػػت الدراسػػة أف بعػػض العػػادات كالتقاليػػد تحػػد مػػف التحػػاؽ التحاقيػا 
المػػرأة بػػالكثير مػػف الميػػف، كأف المجتمػػع السػػعكدم ال يػػزاؿ بيػػر مقتنػػع بػػانخراط المػػرأة فػػي 
األعماؿ التي يزاكليا الرجاؿ؛ حيث ترفض أبمب األسر السماح لألنثػى بالعمػؿ فػي األعمػاؿ 

نسيف، مع انخفاض كاضح في مستكل األجكر المقدمة لممرأة في التي فييا اختالط بيف الج
القطاع الخاص، كعدـ تناسب الراتب المعركض مع الجيػد المبػذكؿ، كعػدـ تػكافر المكافػ ت 
كالحػػكافز الماديػػة، إضػػافة إلػػى تعقيػػد اإلجػػراءات اإلداريػػة كاألنظمػػة عنػػد بحثيػػا عػػف عمػػؿ، 

المعمكمػات بسػيكلة كبدرجػة كافيػة بالنسػبة  كافتقارىا لإلرشاد الميني المناسب، كعدـ تػكفر
 ( التي أكدت عمى أف كافة2018الحتياجات سكؽ العمؿ. ككذلؾ دراسة )الحاج كالناصر، 

القػدرات  جميػع مػف االسػتفادة أجػؿ مػف الجنسػيف بػيف الفجػكة العػالـ تحػاكؿ تقمػيص دكؿ
كف عمى مستكل الكاقػع المستدامة، كل الكطنية التنمية تعزيز المتاحة بغية البشرية كالمكارد
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 كالتنظيميػة التػي تقػؼ فػي كاالجتماعيػة الذاتيػة المعكقػات مػف العديػد ىنػاؾ تزاؿ العممي ال
 بشػكؿ التنمية االقتصادية كعمى خاص، بشكؿ كضعيا عمى يؤثر العاممة مما طريؽ المرأة

رجػؿ تكػافؤ الفػرص مػع ال عػدـ مػف بحالة تشعر العالـ دكؿ مختمؼ في المرأة تزاؿ عاـ، كال
 الرجػؿ، كبيػر مػف قػدرة أقػؿ أنيػا عمػى نحكىػا النظرة ظمت العمؿ؛ إذ كأماكف المنظمات في

 الجػرأة كتفتقػد بالرجػؿ، مقارنػة أدائيػا الػكظيفي فػي سػمبية المسؤكلية، كأنيا لتحمؿ مؤىمة
 بػاألمكر باىتمػاـ المػرأة القػرار صػناع اعتقػاد القػرارات، ككػذلؾ التخػاذ المطمكبػة كالمبػادأة
مكانيػات بقػدرات مقارنػة بقػدراتيا ثقػتيـ ، كضػعؼالشػكمية دكرىػا  الرجػؿ، كالقناعػة بػأف كا 
 الناميػة الػدكؿ األكلػى، كذلػؾ فػي بالدرجػة بيػت كربػة العمػؿ كزكجػة فػي ينحصػر الطبيعػي
 دكرىا تكرس معينة ميسيَّجة بثقافة لككنيا العربية المرأة كالسيما سكاء، حدو  عمى كالمتقدمة
التنمية االجتماعية. في حيف أكػدت )محمػكد،  عممية في اإليجابي ادكرى مف أكثر اإلنجابي
( أف القانكف في دكؿ عدة الزاؿ يفرؽ في الحقكؽ بيف الرجؿ كالمػرأة كخاصػة فيمػا 2011

يتعمػػؽ بحقػػكؽ ممكيػػة العقػػارات كالتكظيػػؼ، كأف العػػادات كالتقاليػػد كالمكركثػػات الباليػػة لعبػػت 
لتقميؿ مف شأنيا، كقد تأثرت بتمؾ األفكار بعػض الفئػات دكرنا ميمنا في إعاقة حركة المرأة كا

مف النساء مما أدل إلى إضػعاؼ دكر المػرأة فػي عمميػات التنميػة المجتمعيػة. كمػا أشػارت 
( إلػػى أف مػػف معكقػػات التمكػػيف االقتصػػادم لممػػرأة سػػيطرة 274، 2016دراسػػة )الكػػكح، 

رات كالتدريب كالتعميـ الػذم األسرة، كضعؼ قدرة المرأة عمى التصرؼ بدخميا، كضعؼ الميا
ييمنح ليا مقارنة بالرجؿ، كزيادة بطالتيا بسبب تفضيؿ الرجؿ عمييا في الثقافة االجتماعية 

( عمى احتيػاج المجتمػع إلػى إعػادة صػيابة 2012الخاصة بالعمؿ، كما أكدت )مشيداني، 
اد عمػى نفسػيا منظكمتو الثقافية؛ ألنو ال يمكف النيكض بػالمرأة كجعميػا قػادرة عمػى االعتمػ

كاتخاذىػػا القػػرارات الحياتيػػة إذا لػػـ تتغيػػر نظػػرة المجتمػػع ليػػا، مػػع ضػػركرة أف تضػػمف ليػػا 
الدكلػػة حقكقيػػا القانكنيػػة كالسياسػػية كاالجتماعيػػة كالشخصػػية التػػي تمكنيػػا مػػف أف تكػػكف 
مسػئكلة كقػادرة عمػى النيػكض بأعبائيػا الحياتيػػة، كتحقيػؽ أىػدافيا فػي الحيػاة، كأف تكػػكف 

 .عمة في عممية بناء المجتمع، كالمشاركة في العممية التنمكيةأداة فا
كفػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ تتحػػدد مشػػكمة الدراسػػة فػػي ضػػعؼ الػػكعي بحقػػكؽ المػػرأة 
االقتصادية بصػفة عامػة، كعمػى مسػتكل السػمكؾ كالتطبيػؽ فػي الكاقػع بصػفة خاصػة؛ ممػا 

الػكعي بػو مػف جيػة، يتطمب التأصيؿ اإلسالمي لتمكيف المرأة اقتصػادينا، فػي محاكلػة لرفػع 
تاحة الفرصة لتفعيؿ كتعميؽ مشاركة المرأة في التنمية االقتصادية كالمسػتدامة مػف جيػة  كا 

 أخرل.
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 أسئمة الدراسة:
 ما مالمح التمكيف االقتصادم لممرأة في اإلسالـ؟ .1
 ما أبرز معكقات التمكيف االقتصادم لممرأة؟ .2
ممػػرأة كفػػؽ الرؤيػػة التربكيػػة مػػا المتطمبػػات الالزمػػة لتفعيػػؿ التمكػػيف االقتصػػادم ل .3

 اإلسالمية؟
 أىداؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة بشكؿ رئيس التأصيؿ لمتمكيف االقتصادم لممرأة في اإلسالـ؛ كذلػؾ 
 عبر التعرؼ إلى ما يمي:

 مالمح التمكيف االقتصادم لممرأة في اإلسالـ. .1
 أبرز معكقات التمكيف االقتصادم لممرأة. .2
تمكػػػيف االقتصػػػادم لممػػػرأة كفػػػؽ الرؤيػػػة التربكيػػػة المتطمبػػػات الالزمػػػة لتفعيػػػؿ ال .3

 اإلسالمية.
 أىمية الدراسة:

 تنطمؽ أىمية الدراسة مف عدة اعتبارات يمكف إيجازىا عمى النحك التالي:
أىمية مكضكع التمكيف لممرأة باعتبارىا نصؼ المجتمع، كيقػع عمػى عاتقيػا دكر كبيػر  .1

ا مػػف الدراسػػات حػػكؿ الكشػػؼ فػي النيػػكض بػػو فػػي شػػتى المجػػاالت؛ ممػػا يتطمػػب مزيػػدن 
 كالتأصيؿ لجكانب تمكينيا في المجتمع.

المػرأة، كمػا يعػد عائقنػا حقيقينػا  تمكػيف عمػى التػأثير فػي ميػـ عامػؿ االقتصػادم الكضع .2
فػي  يسػيـ اإلنتػاج فػي كمساىمتيا االقتصادم في المجاؿ المرأة أماـ تمكينيا؛ فدخكؿ

 المجػاالت فػي المنخرطػة ، كالمػرأةتنميػة ثقتيػا بنفسػيا، كيزيػد مػف شػعكرىا بكيانيػا
 القرار. اتخاذ في المشاركة عمى قدرة أكثر االقتصادية ىي

قد تزيؿ ىذه الدراسة ما ىك عالؽ في النفكس مف مفاىيـ خاطئة، كصكرة نمطية تػرل  .3
أف عقميػة المػػرأة بيػػر قػػادرة عمػػى اإلنتػػاج كاالبتكػػار فػػػػي ميػػاديف االقتصػػاد، كأف دكرىػػا 

 فقط.بيت  كربة كجةالعمؿ كز  في نحصري
قد تفيد الدراسة الحالية المرأة المسممة عبر تكضيح أبرز حقكقيا االقتصادية، كطبيعة  .4
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 تمكينيا في المجاؿ االقتصادم مف الكجية اإلسالمية.
 قد تتيح الفرصة لمباحثيف لتناكؿ دراسات أخرل ذات صمة بالمجاؿ. .5

 منيج الدراسة:
 كالمنيج الكصفي بأسمكب الدراسات الكثائقية.استخدمت الباحثة المنيج االستنباطي، 

 مصطمحات الدراسة:
 التمكيف: 

التمكيف مفيـك حديث ظير في تسعينات القرف العشريف، كارتبط بالحركة 
االجتماعية المنادية بالحقكؽ المدنية كاالجتماعية، كمنذ ذلؾ الحيف استخدـ ىذا المفيكـ 

لعمؿ االجتماعي، كالسياسي، كالتنمية، كىك بعدة معافو كفي عدة مجاالت؛ كاالقتصاد، كا
أكثر المفاىيـ اعترافنا بالمرأة كعنصر فاعؿ في التنمية مشاركة في ذلؾ لمرجؿ؛ بحيث ال 
نما تككف تنمية ىادفة إلى تمكيف المرأة مف  تككف التنمية مجرد رعاية اجتماعية لمنساء، كا 

ية .... كنحكىا لتصبح عنصرنا امتالؾ عناصر القكة االقتصادية كاالجتماعية كالتعميم
مشاركنا بفعالية في شتى مجاالت الحياة، فمفيـك التمكيف يمتقي عند مفيـك القكة كتعزيز 
القدرات؛ كذلؾ بتمكيف المرأة مف ممارسة حقيا في التحكـ كحرية االختيار، كتكفير فرص 

 ، بتصرؼ(. 2014اعتمادىا عمى نفسيا )الطريؼ، 
نو: مايؤدم إلى زيادة قدرة األفراد أك المجمكعات عمى تحديد كعرَّفو البنؾ الدكلي بأ

خياراتيا بفاعمية، كتحكيؿ الخيارات ألفعاؿ كنتائج. كما عرَّفت ككالة التنمية الدكلية الكندية 
التمكيف بأنو: سيطرة الفرد رجالن أك امرأة عمى حياتو، كىذا يتضمف كضع األجندة الخاصة، 

ثقة بالنفس، كحؿ المشكالت، كزيادة إدراؾ الذات )الككح، كتنمية الميارات، كزيادة ال
2016 ،266-267 .) 

( بأنو استراتيجية لتقكية الفقراء في حؽِّ تقرير مصيرىـ 2013كعرفتو )نبيكة، 
بأنفسيـ، عبر المشارىكة في اتِّخاذ القرار عمى المستكل المحمي، كما قد يكاًجو ذلؾ مف 

كالفقراء كتنظيميـ كاتفاقيـ حكؿ أىداؼ كمصالح تعاريض لممصالًح بيف بناء القكة 
لكا مف متمقِّيف  مشتركة، كتدعيـ ميشاركتيـ في المنظَّمات الشعبية كالحككمية ليتحكَّ

 لمخدمات إلى مطالبيف بيا.
( بأنو: امتالؾ الفرد لمقكة ليصبح عنصرنا مشاركنا 650، 2009كعرفو )بمكؿ، 

ية كاالجتماعية؛ أم امتالكو القدرة عمى إحداث بفاعمية في شتى مجاالت الحياة االقتصاد
 تغيير في اآلخر الذم قد يككف فردنا أك مجتمعنا بأكممو.
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 تمكيف المرأة: 
عرفو صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة بأنو: عممية تمكيف النساء، كزيادة 

مف المشاركة  كعييف؛ عف طريؽ تكفير الكسائؿ الثقافية، كالتعميمية، كالمادية حتى يتمكفَّ 
 .(266، 2016)الككح،  في اتخاذ القرار كالتحكـ في المكارد التي تعنييـ

كما عيرَّؼ بأنو: قدرة المرأة عمى الحصكؿ عمى المكارد، كالسيطرة عمييا، كالقياـ 
بخيارات، كاتخاذ قرارات كاعية، كالتأثير عمى التغيرات التي تطرأ عمى المستكيات المحمية، 

 (.15، 2018كطنية )الحنيطي، كاألسرية، كال
( بأنو: مفيـك يعترؼ بالمرأة كعنصر فاعؿ في التنمية 2014كعرفتو )الطريؼ، 

عبر آليات تمكنيا مف تقكية قدرتيا، كاالعتماد عمى الذات، كيسعى إلى تمميؾ النساء 
لعناصر القكة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالمعرفية، كتمكينيـ مف التأثير في 

 لعممية التنمكية، كممارسة حؽ االختيار.ا
( بأنو: اتجاه يعمؿ عمى دعـ نفكذ المرأة، كحصكليا 59، 2011كعرفتو )عبادة، 

عمى حقكقيا، كتنظيـ قدراتيا عمى فيـ كضعيا، كتغيير إدراكيا لنفسيا، عمى نحك يجعميا 
، كقدرة قادرة عمى االختيار لنفسيا، كأف يككف ليا صكت مسمكع لمدفاع عف مصالحيا

حداث التغيير.  عمى المشاركة في اتخاذ القرار، كا 
 التمكيف االقتصادم: 

( بأنو: ASCWAعرفتو لجنة األمـ المتحدة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا )
 .(268، 2016)الككح،  الحد مف الفقر، كالنفاذ إلى المكارد المنتجة

المجتمع في الحصكؿ عمى  ( بأنو: قدرة كؿِّ فرد في2013كما عرفتو )نبيكة، 
 الدخؿ الكافي ليعيش حياة كريمة، كيستطيع تمبية احتياجاتو األساسية.

 التمكيف االقتصادم لممرأة: 
( بأنو: تكفر أدكات كآليات ممارسة المرأة لمعديد مف 333، 2015عرفتو )زايد، 

مؾ، كصكف الحقكؽ االقتصادية؛ منيا: حؽ العمؿ، كممارسة النشاط االقتصادم، كحؽ التم
 الممؾ، كحؽ تكافؤ الفرص المتاحة لمتمكف االقتصادم. 

كما عيرِّؼ بأنو: أقصر الطرؽ إلى تمكيف النساء كخاصة الفقيرات؛ عبر زيادة 
 (. 268، 2016دخكليف، كزيادة إنتاجيتيف في العمؿ المنزلي، أك العمؿ بأجر )الككح، 
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 إلى أدنى اقتصادم مركز مف المرأة انتقاؿ ( بأنو: عممية2017كعرفتو )العجمي، 
 االقتصادية كالمالية؛ مثؿ: األجكر، كرأس بالمكارد تحكميا زيادة طريؽ عف أعمى؛ كذلؾ

 المادية.  االستقاللية درجة كىك مايمنحيا كبيرىا، كالممكيات الماؿ،
ككذلؾ تـ تعريؼ التمكيف االقتصادم لممرأة بأنو: الممارسات التي تيدؼ إلى إزالة 

ات التي تحكؿ دكف تمكيف المرأة في الجانب االقتصادم لتتمكف مف ممارسة كافة العقب
دكرىا االقتصادم، كتفاعميا مع السياسات االقتصادية؛ كمف ذلؾ المساكاة في الحصكؿ 
عمى المكارد االقتصادية، كالتدريب، كالمعرفة التي تعزز المكانة االقتصادية لممرأة 

 (.2014)العبدالكريـ، 
( بأنو: عممية شمكلية تبدأ ب دراؾ المرأة لذاتيا، 498، 2019د، كعرفتو )كشرك 

كشعكرىا بالسيطرة عمى حياتيا الخاصة، كقدرتيا عمى اتخاذ القرار، أما عمى المستكل 
الجماعي فيك قدرة النساء عمى المشاركة في عممية التنمية، كتكفير كعي مجتمعي 

اـ إلى مجمكعات ضغط كحركات بالحقكؽ الفردية كالجماعية، كالقدرة عمى االنضم
اجتماعية قادرة عمى تمثيؿ مصالحيف، أما مف الناحية االقتصادية فيك انتشاؿ المرأة مف 

 العمؿ متدني األجر، كمنحيا فرص عمؿ أحسف.
كيقصد بالتمكيف االقتصادم لممرأة إجرائينا: منح المرأة القكة، كالصالحيات، كالفرص 

كؿ ذلؾ في تمبية احتياجاتيا التأىيمية كاالجتماعية، المتكافئة مع الرجؿ؛ بحيث تكظؼ 
كفي تطكير حياتيا كمستقبميا، كفي أداء دكرىا التنمكم الفاعؿ في أسرتيا كفي مجتمعيا 
بما يتناسب مع بنيتيا النفسية كالجسمية، كبما يتكافؽ مع ثكابت العقيدة اإلسالمية 

 مييا مف كاجبات.كقيميا، كما قرره ليا اإلسالـ مف حقكؽ، كما فرضو ع
 الدراسات السابقة:

تعرض الباحثة فيما يمػي لػبعض الدراسػات السػابقة ذات الصػمة بمكضػكع الدراسػة 
لػـ تجػد دراسػة مباشػرة تناكلػت التمكػيف  –بعػد اطالعيػا  –الحالية مع مالحظػة أف الباحثػة 

سات التػي االقتصادم لممرأة في اإلسالـ، كلكنيا كجدت بعض الدراسات قريبة الصمة؛ كالدرا
تناكلت التمكيف بصفة عامة، أك التي تناكلت عمؿ المرأة كتعميميا، كريادة األعماؿ لممػرأة؛ 
 كستعرض الباحثة ىذه الدراسات مرتبة تاريخينا مف األقدـ إلى األحدث عمى النحك التالي: 

(: ىػدفت التعػرؼ عمػى الػدكر الػذم يمكػف أف تقػكـ بػو المشػاريع 2009دراسة )الحكامػدة،  .1
غيرة في تمكيف المػرأة فػي محافظػة المفػرؽ، كاسػتخدمت المػنيج الكصػفي، كاعتمػدت الص

عمػػى اسػػتبانة فػػي جمػػع البيانػػات، كطيبِّقػػت عمػػى عينػػة مػػف اإلنػػاث صػػاحبات المشػػاريع 
( امرأة، ككشفت النتائج عػف أف لممشػاريع الصػغيرة دكر ميػـ 330الصغيرة بمغ حجميا )
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فػي الحػد مػف مشػكمتي الفقػر كالبطالػة، كتػدعيـ  في تمكيف المرأة عبر مساىمتيا الفاعمػة
المكانة االقتصادية كاالجتماعية لإلناث صاحبات المشاريع الصغيرة كالعػامالت فييػا، كمػا 
 كشفت عف كجكد بعض الصعكبات التي تعكؽ المرأة عف العمؿ في المشاريع الصغيرة. 

بيػاف مػدل مسػاىمتيا (: ىدفت إلى تحميؿ التشػريعات الكطنيػة ك 2010دراسة )ابف سعكد،  .2
فػػي تمكػػيف المػػرأة فػػي مجػػاالت العمػػؿ المختمفػػة، كالتعػػرؼ عمػػى نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ فػػي 
التشػػػريعات التػػػي تػػػنظـ عمػػػؿ المػػػرأة كتسػػػاىـ فػػػي تمكينيػػػا، كاستكشػػػاؼ مػػػدل تكافػػػؽ 
التشػػريعات الكطنيػػة فػػي مجػػاؿ عمػػؿ المػػرأة مػػع بنػػكد اتفاقيػػة القضػػاء عمػػى جميػػع أشػػكاؿ 

لمتعمقػػة بالعمػؿ، كتكصػػمت الدراسػػة إلػى عػػدد مػف النتػػائج؛ منيػػا: أف التمييػز ضػػد المػرأة ا
التشػػريعات الكطنيػػة المنظمػػة لمعمػػؿ كفمػػت لممػػرأة حقكقيػػا األساسػػية، ككفمػػت ليػػا التمتػػع 
بػػػػالحقكؽ المدنيػػػػة كاالقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كالثقافيػػػػة، كمػػػػا أنػػػػو يكجػػػػد تطػػػػابؽ بػػػػيف 

اتفاقية القضاء عمى جميع أشػكاؿ التمييػز التشريعات الكطنية المنظمة لعمؿ المرأة كبنكد 
 ضد المرأة في مجاؿ العمؿ.

(: ىػدفت إلػى عػرض مجػاالت عمػؿ المػرأة لتكصػيفيا كتأصػيميا، 2011دراسة )التػكيجرم،  .3
مع التركيز عمى ما جد مف مجاالت، كبياف ما يجب معرفتو مف األحكػاـ كالتبعػات كاآلثػار 

ائج عديدة؛ مف أىميا: يباح عمػؿ المػرأة جممػة المتعمقة بعمؿ المرأة. كخرجت الدراسة بنت
إذا استمـز الخركج، كيستحب عمميػا الػذم ال يسػتمـز الخػركج ألنػو يشػغميا عػف كسػاكس 
الشيطاف كالنفس كاالشتغاؿ بما ال يعني، كالكسائؿ ليا أحكػاـ المقاصػد، كأكصػت الدراسػة 

ؿ بيػا، كضػركرة العمػؿ بضركرة التحديد الػدقيؽ لممجػاالت التػي شػرع اإلسػالـ لممػرأة العمػ
 عمى تأىيميا ليذه المجاالت. 

(: ىدفت إلى تقكيـ الطركحات العالمية المتعمقػة بػالمرأة كنقػدىا 2011دراسة )العبدالكريـ،  .4
في ضكء المصادر اإلسالمية. كاسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي، كالتػاريخي، كالتحميمػي 

إلسػالـ ال يػأمر بػأمر كيحػث عميػو أك النقدم. كتكصؿ إلى العديد مف النتػائج؛ منيػا: أف ا
يجيزه إال إذا كانت المصمحة راجحة فيو عمى المفسدة، كال ينيػى عػف أمػر كيمنػع حدكثػو 
إال إذا كانت المفسدة راجحة فيو عمى المصمحة، كىذا األمر يتضح في أمر المػرأة بػالقرار 

ب مػع طبيعػة في البيت، ألف المفاسد في خركجيا مترجح عمػى المصػالح، فكػؿ مػا يتناسػ
المرأة، كليس فيو مخالفة ألكامر اإلسالـ أباحو، ككؿ ما يتعارض مع طبيعتيا التي خمقيا 
اهلل عمييا منعو، فاألصؿ بقاء المرأة فػي منزليػا، كال تخػرج إال لظػركؼ خاصػة كبشػركط، 
كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تفعيػػؿ المبػػادئ اإلسػػالمية فيمػػا يتعمػػؽ بعمػػؿ المػػرأة لمػػا فيػػو 

عمػى كجػو الخصػكص، كمصػمحة المجتمػع بصػفة عامػة، كمػا أكصػت بضػركرة مصمحتيا 
 التركيز عمى إعداد المرأة كتأىيميا لمميف كاألعماؿ التي تتناسب مع طبيعتيا كأنثى. 
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(: ىػػدفت تحميػػؿ اآلثػػار الناجمػػة عػػف تمكػػيف المػػرأة اقتصػػادينا عمػػى 2012دراسػػة )بخػػارم،  .5
السػػعكدية، كركػػزت الدراسػػة عمػػى الفتػػرة  معػػدالت النمػػك االقتصػػادم فػػي المممكػػة العربيػػة

( كىػػي الفتػػرة مػػف بدايػػة الخطػػة الخمسػػية 2010( حتػػى عػػاـ )1990الزمنيػػة مػػف عػػاـ )
الخامسة كحتى نياية الخطة الثامنة مف خطط التنميػة فػي المممكػة، كاسػتخدمت الدراسػة 

كػػيف نمػػكذج االنحػػدار الخطػػي المتعػػدد الػػذم يقػػيس العالقػػة بػػيف النمػػك االقتصػػادم كالتم
االقتصادم لممرأة، كأشارت النتائج إلى كجكد عالقة بيف تمكػيف المػرأة مػف التعمػيـ العػالي 
كبيف النمك االقتصادم كلكنيا عالقة عكسية بخالؼ المتكقػع، كقػد جػاءت النتػائج متفقػة 
مع منطؽ الدراسة فيما يتعمؽ بكجػكد عالقػة طرديػة بػيف زيػادة مشػاركة المػرأة فػي سػكؽ 

 ك االقتصادم.العمؿ كبيف النم
(: ىػػدفت التعػػرؼ عمػػى معكقػػات تمكػػيف المػػرأة السػػعكدية )الذاتيػػة 2014دراسػػة )الطريػػؼ،  .6

كالمجتمعيػػة كالتنظيميػػة كالمؤسسػػاتية( فػػي سػػكؽ العمػػؿ، كاسػػتخدمت المػػنيج الكصػػفي 
التحميمي؛ كمف نتائجيا: أف مف المعكقػات الذاتيػة الضػغكط النفسػية التػي تكاجييػا المػرأة 

عمػػاؿ بيػػر التقميديػػة، كعػػدـ قػػدرتيا عمػػى اتخػػاذ قػػرار التحاقيػػا بػػبعض لاللتحػػاؽ فػػي األ
األعمػػاؿ، كمػػف المعكقػػات االقتصػػادية انخفػػاض مسػػتكل األجػػكر، كعػػدـ تناسػػب الراتػػب 
المعػػركض مػػػع الجيػػػد المبػػػذكؿ، كمػػػف المعكقػػػات التنظيميػػػة كاإلداريػػػة تعقيػػػد اإلجػػػراءات 

إلرشػػاد المينػػي المناسػػب، كأكصػػت اإلداريػػة كاألنظمػػة عنػػد البحػػث عػػف عمػػؿ، كاالفتقػػار ل
الدراسة بأىمية معالجة المعكقات التي تكاجو تمكيف المرأة فػي سػكؽ العمػؿ عبػر تضػافر 
الجيكد بيف القطاع الحككمي كالقطاع الخاص بغية الكصكؿ إلى مشػاركة حقيقيػة لممػرأة، 

فػي  كالعمؿ المستمر عمى تغيير نظرة المجتمع لػبعض الميػف عبػر إحػداث تغيػرات جذريػة
 المكركث االجتماعي كالثقافي الذم يعيؽ تمكيف المرأة في سكؽ العمؿ.

(: ىدفت التعرؼ عمى تكمفة عػدـ تمكػيف المػرأة اقتصػادينا عمػى 2015دراسة )أبك العينيف،  .7
االقتصاد المصػرم؛ كذلػؾ عبػر نمػكذج قػائـ عمػى تقػديرات االقتصػاد الكمػي لمجمكعػة مػف 

لجنسػػيف كمتغيػػرات مسػػتقمة، كمتكسػػط دخػػؿ الفػػرد المؤشػػرات الدالػػة عمػػى التمييػػز بػػيف ا
 – Eالحقيقي المعبر عػف المرحمػة التمكيميػة لمدكلػة كمتغيػر تػابع بالبرنػامج اإلحصػائي )

VIEWS7 كخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى أف ىنػػػاؾ عالقػػػة طرديػػػة بػػػيف عػػػدـ تمكػػػيف المػػػرأة ،)
مباشػػر عمػػى  اقتصػػادينا كالنمػػك االقتصػػادم، لمػػا لعػػدـ تمكػػيف المػػرأة اقتصػػادينا مػػف تػػأثير

خفض كفاءة رأس الماؿ كتراكمو، كتأثير بير مباشػر عمػى خفػض تكمفػة الفرصػة البديمػة 
لمبقاء في المنػزؿ كزيػادة معػدالت الخصػكبة، كممػا يضػاعؼ مػف التػأثيرات السػمبية لعػدـ 
ػػا فػػي دائػػرة متصػػاعدة مػػف  تمكػػيف المػػرأة اقتصػػادينا عمػػى االقتصػػاد القػػكمي كيجعمػػو دائمن

تيـ أم إنجازات تنمكية ىك أف جميع المتغيرات الدالة في متغيػر عػدـ الخسائر تقضي كتم
تمكػػيف المػػرأة اقتصػػادينا ذات داللػػة متزايػػدة، كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة عمػػؿ إصػػالحات 



 التمكيف االقتصادم لممرأة )كفؽ رؤية تربكية إسالمية(
 حناف بنت عطية الطكرم الجيني /د أ.
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مؤسسػػية بيػػدؼ تػػكفير بيئػػة تنافسػػية بػػيف القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص؛ ألف تقمػػيص دكر 
ة معػػػدالت البطالػػػة بػػػيف النسػػػاء القطػػػاع العػػػاـ كتنفيػػػذ بػػػرامج الخصخصػػػة أدل إلػػػى زيػػػاد

كخاصػػة المتعممػػات مػػنيـ، كمػػا أكصػػت بضػػركرة إصػػدار تشػػريعات مػػف شػػأنيا مكافحػػة 
التمييز بيف الجنسيف في سكؽ العمؿ مف حيث التعييف، كالترقػي، كمػنح مكاسػب العمػؿ، 

 كالضماف االجتماعي، كظركؼ العمؿ.
دكر الػػذم تؤديػػو المػػرأة (: ىػػدفت التعػػرؼ عمػػى الػػ2015دراسػػة )يكسػػؼ كالمعمػػـ كىػػالؿ،  .8

 -عمػى كجػو الخصػكص-كاالقتصػاد األسػرم  -بكجػو عػاـ-السعكدية فػي دعػـ االقتصػاد 
في محافظة الخرج، كاسػتخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي، كاعتمػدت عمػى االسػتبانة فػي 
جمع البيانات، كمف بيف ما تكصمت إليػو: أف المػرأة السػعكدية فػي محافظػة الخػرج متػاح 

فػرص الكظيفيػة؛ مػف أىميػا: مينػة الطػب، كالتػدريس، كاألعمػاؿ اإلداريػة، ليا عدد مف ال
كاإلعالـ، كالميف الحػرة، كالكظػائؼ الفنيػة كالتقنيػة، كالمحاسػبة، كاالتصػاالت، كالمشػابؿ 
النسػػػائية، كاألخصػػػائيات االجتماعيػػػات، كاألسػػػكاؽ النسػػػائية... كبيرىػػػا، كمػػػا تبػػػيف مػػػف 

قتصػاد األسػرم عػف طريػؽ بعػض المحػاكر الميمػة؛ النتائج أف المػرأة السػعكدية تػدعـ اال
منيػػا: تنميػػة القػػيـ اإليجابيػػة لػػدل أبنائيػػا، كالمسػػاىمة فػػي النفقػػات األسػػرية كالمعيشػػة، 
كرفع الكعي االستثمارم كاالدخارم، كترشيد االستيالؾ، كما تبػيف كجػكد بعػض المعكقػات 

دعـ االقتصاد األسرم؛ مف التي تحكؿ دكف تفعيؿ دكر المرأة في أداء دكرىا اليادؼ إلى 
بينيػػا: عػػدـ كجػػكد مراكػػز متخصصػػة ذات كفػػاءة عاليػػة كسػػعر مناسػػب تسػػتكعب أطفػػاؿ 

 العامالت، كصعكبة الحصكؿ عمى الفرص الكظيفية. 
(: ىدفت التعرؼ عمى أسباب تكجو المرأة السعكدية في حائػؿ 2016دراسة )الحديدم،  .9

األعمػػاؿ التػػي تفضػػميا، كتحديػػد أىػػـ لمجػػاؿ ريػػادة األعمػػاؿ، كعمػػى أكثػػر مجػػاالت ريػػادة 
صفات رائد األعماؿ الناجح في حائؿ، كالتحديات التي تعكؽ مشاركة المرأة السعكدية فػي 
مجاؿ ريادة األعماؿ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي المسحي، كتػـ تطبيػؽ اسػتبانة 

غ عػددىا عمى عينة مف فتيػات كسػيدات مدينػة حائػؿ الميتمػات بمجػاؿ ريػادة األعمػاؿ بمػ
( امػػرأة سػػعكدية، كمػػف نتػػائج الدراسػػة أف أكثػػر المجػػاالت جاذبيػػة فػػي حائػػؿ لريػػادة 125)

األعماؿ ىي التجارة كالمقػاكالت كالعقػارات، كأف مػف أىػـ الصػفات الشخصػية لنجػاح رائػدة 
األعماؿ المكىبػة كاإلبػداع، كأف مػف أىػـ معكقػات عمػؿ المػرأة السػعكدية فػي مجػاؿ ريػادة 

ت كالتقاليد العامة، كمما أكصت بػو الدراسػة ضػركرة تعميػؽ اإليمػاف بقيمػة األعماؿ العادا
العمؿ كبخاصة عمؿ المرأة كجعمو قيمة حياتية، كتكريس قيمة العمؿ مف الناحيػة الدينيػة 

 كاألخالقية. 
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(: ىػػدفت تنػػاكؿ األسػػس النظريػػة حػػكؿ التمكػػيف االقتصػػادم 2016دراسػػة )سػػالمي،  .10
عية كاالسػتراتيجيات المتبنػاة كالبػرامج المطبقػة لتمكػيف المػرأة لممرأة، كبياف اآلليات التشػري

في الجزائر، كعرض مؤشرات تمكينيا، كأشارت النتائج إلى أف الجزائر حاكلت كضع إطػار 
دماجيػا االقتصػادم بػدكف حػكاجز تحػكؿ  تشريعي منظـ يساىـ في تحسيف مكانة المرأة كا 

رية لصػالح ترقيػة المػرأة كمػا انبثػؽ دكف ذلؾ، كانعكػس ذلػؾ مػف خػالؿ التعػديالت الدسػتك 
عنيا مف قكانيف كسياسات ظيرت مف خالؿ تبني اسػتراتيجيات كطنيػة فػي سػكؽ العمػؿ، 

 كتحقيؽ تمكيف المرأة لكف ليس عمى المستكل المرجك.
(: ىدفت تسميط الضكء عمى كاقع المقاكلػة النسػكية فػي الجزائػر 2017دراسة )جرباؿ،  .11

ف مػػدل إشػػراؾ المػػرأة المقاكلػػة فػػي مسػػار بنػػاء االقتصػػاد فػػي ظػػؿ االقتصػػاد الريعػػي، لبيػػا
الػػكطني المنػػتج مػػف عدمػػو، كأشػػارت الدراسػػة إلػػى أف عػػدد النسػػاء المقػػاكالت )رؤسػػاء 
المؤسسػػات( ضػػعيؼ جػػدنا مقارنػػة بالػػذككر كدكف المسػػتكل المطمػػكب مقارنػػة بالمسػػتكل 

النتائج أنو في ظؿ  التعميمي كعدد النساء الحاصالت عمى الشيادات الجامعية، كما بينت
تنػػامي كتزايػػد االلتزامػػات الدكليػػة المتعمقػػة بتمكػػيف المػػرأة اقتصػػادينا فػػي معظػػـ دكؿ العػػالـ 
ا بممؼ إدماجيا في الحياة االقتصادية؛ مف خالؿ إقحاميا فػي  أبدت الجزائر اىتمامنا خاصن

ت عػػػالـ المقاكلػػػة كريػػػادة األعمػػػاؿ الخاصػػػة بمنحيػػػا جممػػػة مػػػف التسػػػييالت كاالمتيػػػازا
االستثمارية، ممػا أدل إلػى مػيالد العديػد مػف المقػاكالت كالمشػاريع الخاصػة النسػكية مػع 

 مطمع األلفية الثالثة.
(: ىدفت إلى تكضيح كاقع التمكيف السياسي كاالقتصػادم لممػرأة 2017دراسة )ردايدة،  .12

السػػػػعكدية(،   -الجزائػػػػر  –المغػػػػرب  –مصػػػػر  –العربيػػػػة فػػػػي الػػػػدكؿ التاليػػػػة )األردف 
دمت الدراسة المنيج المقارف إلبراز أكجو التشابو كاالختالؼ بػيف الػنظـ السياسػية كاستخ

العربية، كما استخدمت المنيج الكصفي التحميمي بيدؼ دراسػة كاقػع التمكػيف االقتصػادم 
كالمشاركة السياسية لممرأة العربيػة كيفينػا ككمينػا، كأشػارت النتػائج إلػى أف ىنػاؾ مجمكعػة 

نية التي تحققت لتمكػيف المػرأة سياسػينا بيػر أف ذلػؾ لػـ يسػمح ليػا مف المكتسبات القانك 
بدخكؿ مراكز القرار بشكؿ كاؼ سكاء تعمؽ األمر بالتمكيف في المجػالس النيابيػة، أك فػي 
السػػػمطة التنفيذيػػػة، أك فػػػي المجػػػالس المحميػػػة، أك المؤسسػػػات الحيكيػػػة العامػػػة، أك فػػػي 

النتػائج إلػى أف التمكػيف االقتصػادم لممػرأة ىيئات كككادر األحزاب السياسية، كمػا أشػارت 
العربية ال يزاؿ ضعيفنا عمى أساس  النكع االجتماعي، حيث إف مشاركة اإلناث في القػكل 
العاممػػة فػػي الػػدكؿ العربيػػة المدركسػػة أقػػؿ بكثيػػر مػػف مشػػاركة الػػذككر، كمػػا أف معػػدالت 

 البطالة فييا ضعفي معدالت البطالة عند الذككر.
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(: ىػػدفت التعػػرؼ عمػػى أثػػر تمكػػيف المػػرأة عمػػى نمػػك األعمػػاؿ 2017، دراسػػة )العاجيػػب .13
الريادية في األردف، كاستخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي، كاعتمػدت عمػى االسػتبانة فػي 
جمع البيانات، ككشفت نتائج الدراسة عف أف ىناؾ اىتمامنا متزايدنا لدل الفئة المسػتيدفة 

ة إحصػائية لبعػد التمكػيف االقتصػادم كالمػالي بأىميػة تمكػيف المػرأة، ككجػكد أثػر ذم داللػ
لممػػرأة عمػػى نمػػك األعمػػاؿ الرياديػػة فػػي األردف، كأكصػػت الدراسػػة بمكاصػػمة المؤسسػػات 
المعنيػػة كمنظمػػات المجتمػػع المػػدني جيكدىػػا فػػي تمكػػيف المػػرأة، كتقػػديـ بػػرامج تمكػػيف 

اتيجيات متخصصػػة لػػدعـ المشػػاركة االقتصػػادية لممػػرأة، كمػػا أكصػػت بأىميػػة كجػػكد االسػػتر 
 الكطنية التي تدعـ ريادة األعماؿ بشكؿ عاـ كخاصة لممرأة. 

(: ىػػػدفت تنػػػاكؿ قضػػػية المػػػرأة السػػػعكدية مػػػف التيمػػػيش إلػػػى 2017دراسػػػة )الميػػػزر،  .14
التمكيف في التعميـ كالعمؿ مف خػالؿ اسػتعراض تػاري  مسػيرة تمكػيف المػرأة فػي المجتمػع 

مكػػيف المػػرأة السػػعكدية تعميمينػػا السػػعكدم عبػػر المائػػة سػػنة األخيػػرة، كرصػػد مؤشػػرات ت
كمينينػػػا، كاسػػػتخدمت الدراسػػػية المػػػنيج التػػػاريخي فػػػي تنػػػاكؿ مسػػػيرة تمكػػػيف المػػػرأة فػػػي 
المجتمػػع السػػعكدم مػػع االسػػتعانة بػػالمنيج الكصػػفي عنػػد تنػػاكؿ مؤشػػرات تمكػػيف المػػرأة 

كات اقتصادينا كمينينا، كأشارت النتائج إلى أف مسيرة التمكيف لممػرأة السػعكدية قطعػت خطػ
كاسػػػػعة عمػػػػى مختمػػػػؼ مسػػػػتكيات كأنػػػػكاع التمكػػػػيف فيمػػػػا بػػػػيف السياسػػػػي كاالقتصػػػػادم 
كاالجتماعي، كيعد التمكيف فػي مجػاؿ التعمػيـ ىػك أقػدـ المجػاالت التػي حػدث فييػا تمكػيف 

حتػػى اآلف  1960المػػرأة السػػعكدية؛ فمنػػذ البدايػػة الرسػػمية لتعمػػيـ المػػرأة السػػعكدية عػػاـ 
لمػػرأة السػعكدية، مػف شخصػػية ميمشػة كميممػة كبيػػر حػدثت تغيػرات جذريػػة فػي مسػيرة ا

متعممة كتابعة لمرجؿ بدأت أكلى خطكات التغيير التدريجي بدخكليا مجػاؿ التعمػيـ كدارسػة 
ثـ معممػة ثػـ طبيبػة إلػى العمػؿ فػي مختمػؼ المجػاالت المينيػة المتاحػة ليػا مػع الحػرص 

ا ىػي عميػو اآلف كعضػكة عمى االلتزاـ بالتقاليػد كالشػريعة اإلسػالمية، حتػى كصػمت إلػى مػ
 في مجمس الشكرل كرئيسة جامعة كنائبة كزير.

(: ىدفت إلى تسػميط 2018دراسة )الجياز المركزم المصرم لمتعبئة العامة كاإلحصاء،  .15
الضكء عمى تطكر كضع المرأة بمجالي التعميـ كالعمؿ في ظؿ أىػداؼ التنميػة المسػتدامة 

نيج الكصػػػفي التحميمػػػي، كتمثمػػػت (، كاعتمػػػدت عمػػػى المػػػ2017 – 2005فػػػي الفتػػػرة )
مصػػادر المعمكمػػات بالنسػػبة لمدراسػػة فيمػػا يمػػي: التعػػداد العػػاـ لمسػػكاف كالمنشػػ ت لعػػامي 

(، كالنشرة 2017 – 2006(، كالنشرة السنكية لمتعميـ قبؿ الجامعي )2017 – 2006)
ب( مراكز التدري –معاىد  –السنكية إلحصاءات التعميـ في المؤسسات التدريبية )مدارس 

(، كالنشػػرة 2017 – 2010 – 2005 – 2004بالقطػػاع الحكػػكمي كالخػػاص لألعػػكاـ )
(، كنشػػرة العػػامميف بالحككمػػة 2015السػػنكية لممػػكظفيف كاألجػػكر كسػػاعات العمػػؿ عػػاـ )
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(، ككػاف مػف أبػرز النتػائج 2017 – 2010 – 2005كالقطاع العػاـ كاألعمػاؿ لألعػكاـ )
ـ مف مشاركة اإلناث كالػذككر فػي كظػائؼ اإلدارة التي تكصمت إلييا الدراسة مايمي: بالرب

العميا إلى أف نسبة مشاركة الذككر ما زالت تفكؽ بكثير نسبة مشاركة اإلناث، كانخفاض 
متكسط األجر النقدم األسبكعي لمعامالت كفقنا لمميػف مقارنػة بالعػامميف مػف الػذككر عػاـ 

 كر بصفة عامة.(، كارتفاع معدؿ البطالة بيف اإلناث مقارنة بالذك2016)
(: ىػػػدفت إلػػػى عػػػرض مسػػػألة تمكػػػيف المػػػرأة بػػػيف الحداثػػػة 2018دراسػػػة )الحنيطػػػي،  .16

كاإلسػػػالـ؛ حيػػػث تناكلػػػت مفيػػػكـ الحداثػػػة كنشػػػأتيا، كأبػػػرز المصػػػطمحات المتعمقػػػة بيػػػا 
كبمصػػطمح التمكػػيف، كمػػا بينػػت عالقػػة الحداثػػة كالتمكػػيف بػػبعض التيػػارات الفكريػػة ذات 

كأبػػػرزت مفيػػكـ التمكػػيف كالمػػراد بػػػو عنػػد الحػػداثييف، كمػػػا الصػػمة كالعممانيػػة كالعكلمػػة، 
عرضت لمكانة المرأة عند الحداثييف، كبينت كيفية ظيكر الحركػات النسػكية كآثارىػا عمػى 
المرأة، ثـ عرضت ألبرز المػؤتمرات الخاصػة بػالمرأة، كأبػرز اآلثػار السػمبية المترتبػة عمػى 

التمكيف، كقارنػت بػيف مكانػة المػرأة فػي تمؾ المؤتمرات ال سيما مكضكع الجندر كعالقتػو بػ
ػا-الجاىمية كاإلسالـ، كمكقؼ اإلسالـ مػف قضػايا المػرأة  -كمػف قضػية التمكػيف  -عمكمن

عمى كجو الخصكص، كخمصت الدراسة إلى بعػض النتػائج؛ منيػا: السػعي الحثيػث لمغػرب 
قبػؿ  في نشػر قضػايا المػرأة مػف كجيػة نظػره، كقػدرة اإلسػالـ عمػى اسػتيعاب قضػايا المػرأة

حػػدكثيا، كرفػػض اإلسػػالـ لمػػا جػػاء مػػف مقػػررات تخػػالؼ الشػػرع الحنيػػؼ، كاخػػتالؼ معنػػى 
 تمكيف المرأة في المفيكـ اإلسالمي عنو في المفيكـ الغربي.

(: ىدفت التعرؼ عمى كاقع التمكيف االقتصػادم لممػرأة 2018دراسة )شمالكم كالحيط،  .17
عربيػػػة، كالتػػػي تضػػػمنتيا تقػػػارير العربيػػػة؛ كذلػػػؾ باسػػػتخداـ البيانػػػات الخاصػػػة بالػػػدكؿ ال

(، كما ىدفت إلى تطكير نمكذج لتقدير 2015 – 2006الجندرية العالمية في السنكات )
التمكيف االقتصادم لممرأة العربية كمػدل اختالفػو حسػب مجمكعػات الػدخؿ لمػدكؿ، كتبػيف 
 أنو عمى مستكل جميع الدكؿ ىناؾ عالقة طرديػة بػيف كػؿ مػف الػدخؿ المقػدر، كالمسػاكاة
فػػػي الػػػدخؿ بػػػيف الرجػػػؿ كالمػػػرأة، كمشػػػاركة المػػػرأة فػػػي القػػػكل العاممػػػة كبػػػيف التمكػػػيف 
االقتصادم، كأف متغيػر نسػبة البطالػة بػيف النسػاء يػؤثر عمػى التمكػيف االقتصػادم لممػرأة 
بشػػكؿ عكسػػي، كمػػا تبػػيف أف دخػػؿ الػػدكؿ ذات الػػدخؿ المتكسػػط كالمرتفػػع لػػو تػػأثير أعمػػى 

كأكصػػت الدراسػػة بأىميػػة اسػػتخداـ رأس المػػاؿ البشػػرم  عمػػى التمكػػيف االقتصػػادم لممػػرأة،
يجػػاد التنسػػيؽ بػػيف  بشػػقيو لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة، كمػػا أكصػػت بتضػػافر الجيػػكد، كا 
المنظمات بير الحككمية مف جيػة كالمؤسسػات الحككميػة التػي تعنػى بشػئكف المػرأة مػف 

فػع مسػتكل تمكػػيف جيػة أخػرل فيمػػا يتعمػؽ برسػـ السياسػػات كالخطػط التنمكيػة اليادفػػة لر 
 المرأة في كافة جكانبو.
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(: ىدفت التعرؼ عمى كاقع المشاريع الصغيرة المدارة مف قبػؿ 2019دراسة )الكليدات،  .18
النساء في مدينػة مأدبػا كدكرىػا فػي تمكػيف المػرأة الريفيػة، كاألسػباب التػي دفعػت النسػاء 

مػػؿ التػػي سػػاعدتيف إلقامػػة المشػػاريع الصػػغيرة، كالعقبػػات التػػي تػػكاجييف فػػي ذلػػؾ، كالعكا
عمػػى النجػػاح، كاآلثػػػار االجتماعيػػة كاالقتصػػػادية العائػػدة عمػػى المػػػرأة كاألسػػرة كالمجتمػػػع 
المحػػػيط بسػػػبب إقامػػػة المشػػػاريع الصػػػغيرة، كبيػػػاف العالقػػػة بػػػيف المتغيػػػرات االجتماعيػػػة 
كاالقتصادية كالديمكبرافية كالصعكبات التي كاجيت صاحبات المشاريع الصغيرة في تنفيػذ 

يف، كاسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي بنكعيػػػو الكمػػػي كالنػػػكعي، مشػػػاريع
كتكصػػمت إلػػى عػػدد مػػف النتػػائج؛ منيػػا: أف أبمػػب المشػػاريع كانػػت مشػػاريعنا خدماتيػػة، 
كالػػدافع مػػف كراء إقامتيػػا تحسػػيف دخػػؿ األسػػرة، كأف صػػاحبة المشػػركع تعػػاني مػػف كثػػرة 

السػمككيات السػمبية التػي تخػرج مػف أفػراد  االلتزامات الممقاة عمى عاتقيا، كما تعػاني مػف
المجتمع نحكىا، كأف اإلصرار كاإلرادة كاف ليما دكر كبيػر فػي إنجػاح المشػاريع، كأكصػت 
الدراسػػة بضػػركرة تقػػديـ قػػركض لصػػاحبات المشػػاريع الصػػغيرة، كتكػػكف القػػركض ميسػػرة 

شػػاء كبػػ جراءات بسػػيطة كبيػػر معقػػدة، كالعمػػؿ عمػػى تػػدريب األشػػخاص الػػذيف يسػػعكف إلن
 مشاريع صغيرة عمى المشاريع الصناعية كالتعميمية.

 التعميؽ عمى الدراسات السابقة:
يتضح مف العرض السابؽ ندرة الدراسات التػي تناكلػت التمكػيف االقتصػادم لممػرأة 
مف كجية نظر إسالمية، بينما تكجد بعض الدراسات حكؿ عمؿ المرأة أك تمكينيا اقتصادينا 

؛ سػكاء مػف حيػث تقريػر الكاقػع، أك العالقػة بػبعض المتغيػرات، كاجتماعينا عمى كجو الع مػـك
كبيػػاف التػػأثير كالتػػأثر، كمػػا يالحػػظ تنػػكع اليػػدؼ العػػاـ ليػػذه الدراسػػات، ككػػذلؾ المنيجيػػة 
المتبعة فييا، كتأتي ىذه الدراسػة متفقػة مػع الدراسػات السػابقة مػف حيػث االىتمػاـ بقضػايا 

حيػػث تركيزىػػا عمػػى جانػػب التمكػػيف االقتصػػادم، المػػرأة كتمكينيػػا، بينمػػا تتميػػز عنيػػا مػػف 
كمحاكلػػة التأصػػيؿ لػػو مػػف كجيػػة نظػػر إسػػالمية، كتحديػػد أبػػرز معكقاتػػو، كمتطمبػػات تفعيمػػو 
كتعميقػػو، كاسػػتفادت الدراسػػة الحاليػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي تحديػػد المشػػكمة، كعػػرض 

 بعض المفاىيـ النظرية، كاالسترشاد بما كرد بيا مف مراجع.
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 ؿ اإلسالمي لتمكيف المرأة اقتصادينا: التأصي
لممرأة دكر كبير في عمارة األرض كمػا لمرجػؿ دكره كػذلؾ؛ فمػف سػنة اهلل سػبحانو 
كتعالى في خمقو أف جعؿ عممية البناء متناسػقة كمتكازنػة بػيف النسػاء كالرجػاؿ؛ فمكػؿ دكره 

ا لممػػرأة طريقيػػ ا القػػكيـ فػػي الػػذم اليسػػتغني عنػػو المجتمػػع، كمػػف ثػػـ جػػاء اإلسػػالـ مكضػػحن
 (.327، 2016عمميا كفي حياتيا عمكمنا )شرعبي، 

كعقد الزكاج في التشريع اإلسالمي اليعطي الزكج الحؽ فػي أف يتػدخؿ فػي أمػكر 
أك تصػػرفات زكجتػػو الماليػػة؛ ألف حػػؽ قكامتػػو عمييػػا حػػؽ شخصػػي ال مػػالي، كمػػف مظػػاىر 

أف تحػتفظ باسػـ أسػرتيا احتفاظ الزكجة بكامػؿ شخصػيتيا الماليػة بعػد الػزكاج فػي اإلسػالـ 
ػٍف نيػج نيجيػا -دكف أدنى مساس بو، عمػى خػالؼ مايحػدث فػي الػبالد الغربيػة  مػف  -كمى

خمع اسـ أسرة الزكج عمى زكجتو، كتيميش كتناسي اسـ أبييا كأسرتيا، كليس ذلػؾ مجػرد 
أمر شكمي في التسمية كحدىا، بؿ إف لو انعكاسنػا عممينػا فػي الشخصػية القانكنيػة لمزكجػة، 

(، أمػػا اإلسػػالـ فقػػد أعطػػى المػػرأة 89، 1420ثر فػػي نفػػاذ تصػػرفاتيا الماليػػة )بمتػػاجي، كيػػؤ 
استقالليا التاـ عف الرجؿ مػف الناحيػة االقتصػادية؛ فميػا مطمػؽ الحريػة فػي التصػرؼ فيمػا 
تممػػؾ بػػالبيع، كالشػػراء، كاليبػػة، كاالسػػتثمار...ال  دكف إذف مػػف الرجػػؿ، كلػػيس لزكجيػػا كال 

(، كأبػرز 97، 2001الرجاؿ أف يأخذ منيػا شػيئنا إال ب ذنيػا )زقػزكؽ،  لغيره مف أقاربيا مف
مثاؿ استمرارية السيدة خديجة رضي اهلل عنيػا فػي التجػارة؛ حيػث كانػت مػكردة لمسػمع مػف 

ذات حرفة تعمؿ بيدىا،  الخارج، ككانت زينب بنت جحش رضي اهلل عنيا زكجة الرسكؿ 
ة الصػػحابي عبػداهلل بػػف مسػػعكد رضػػي اهلل كتػدبغ، كتخػػرز، كتتصػػدؽ فػي سػػبيؿ اهلل، كزكجػػ

عنو كانت صاحبة صنعة، كتنفؽ مف عائد عمميا عمى بيتيػا، ككػاف ذلػؾ بمقتضػى الحريػة 
 التي كفميا ليف اإلسالـ. 

( إلػى أف مبػادئ الشػريعة اإلسػالمية تكفػؿ لممػرأة تكػافؤ 2013كتذىب )دركيش، 
حقكقػػػو كذلػػػؾ عبػػػر العديػػػد مػػػف أدكارىػػػا ككاجباتيػػػا كحقكقيػػػا مػػػع أدكار الرجػػػؿ ككاجباتػػػو ك 

المبػػادئ؛ أبرزىػػا الذمػػة الماليػػة المسػػتقمة لممػػرأة التػػي تمكنيػػا مػػف الػػدخكؿ فػػي األنشػػطة 
ػػػا الحػػػؽ فػػػي  االقتصػػػادية، أك االقتػػػراض، أك المشػػػاركة مػػػع اآلخػػػريف، كالتػػػي تعطييػػػا أيضن
التصرؼ في ممكيتيا الخاصة، كأف تعطي، كتتصدؽ، أك تبيع، كتشػترم، كتتممػؾ، كتكسػب، 

 كتدير أعماليا بنفسيا، أك تككؿ مف يقكـ ليا بذلؾ.
فقد قرر اإلسالـ التساكم بيف الرجؿ كالمرأة فيما يتصؿ بحرية التعاقد، كالتصرؼ  

االقتصػػادم كالمػػالي فيمػػا يممكػػو كػػؿ منيمػػا؛ فالرجػػؿ البػػالغ العاقػػؿ الرشػػيد لػػو شخصػػيتو 
كالكصػية، كاإليجػار، كالتككيػؿ،  القانكنية الكاممة في أف يتصرؼ فيما يممكػو بػالبيع، كاليبػة

كالرىف، كالشراء...  كبيرىا مف مختمؼ التصرفات المالية في إطار قكاعػد كأحكػاـ الشػريعة 
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اإلسالمية، كمثمو في ىذا تمامنا المرأة العاقمة البالغة الرشػيدة؛ سػكاء كانػت أيػـ أـ متزكجػة 
يء مػػف ذلػػؾ، كفػػي حالػػة فمػيس ألبييػػا، أك لزكجيػػا، أك ابنيػػا، أك أخييػػا أف يمنعيػػا مػػف شػػ

خركجيا لممارسة ىذه التصرفات يككف ب ذف كلييا، كالتسكية كاضحة كما في قكلػو تعػالى: 
ًلمنِّسىػػاء  ػػا اٍكتىسىػػبيكٍا كى ػػاًؿ نىًصػػيبه مِّمَّ مىػػى بىٍعػػضو لِّمرِّجى ـٍ عى ػػكي ػػؿى الٌمػػوي ًبػػًو بىٍعضى ػػا فىضَّ نَّػػٍكٍا مى ﴿ كىالى تىتىمى

ًميمنا  ]النساء: نىًصيبه مِّمَّا اٍكتىسىٍبفى كىاسٍ   [.32أىليكٍا الٌموى ًمف فىٍضًمًو ًإفَّ الٌموى كىافى ًبكيؿِّ شىٍيءو عى
كلقػػد انعكسػػت الحالػػة االقتصػػادية لعصػػر صػػدر اإلسػػالـ عمػػى المػػرأة؛ ففػػي ىػػذا 
المجتمع المسمـ أصبح اعتمادىا االقتصادم ثابتنػا بكاسػطة قػانكف الميػراث الػذم سػمح ليػا 

ميػػراث كيكػػكف نصػػؼ الرجػػؿ، كمنػػذ ذلػػؾ الكقػػت أصػػبحت المػػرأة أف يكػػكف ليػػا نصػػيب فػػي ال
مسػػئكلة عػػف نصػػيبيا، كأصػػبحت تتمتػػع بػػالتحكـ الكامػػؿ فػػي دخميػػا، كالتصػػرؼ فػػي ممكيػػا 

 (. 78ىػ، 1429)فتيح، 
كيجكز لممرأة في اإلسالـ أف تساعد زكجيػا مػف ماليػا عػف طيػب خػاطر منيػا إذا 

، أك إعسػاره، أك إفالسػو، كمػا يجػكز كانت ىناؾ ضركرة فػي ذلػؾ؛ مثػؿ حالػة مػرض الػزكج
ػا فػي  ليا أف تنفؽ ماليا الخاص عمى أكالدىا إذا لـ يكف الزكج مستطيعنا، كيككف ذلػؾ قرضن
الذمة يسده ليا عند اليسر، كمف حؽ المرأة إيتػاء زكػاة ماليػا مػف مػاؿ كحمػٌي كنحػكه، كمػا 

بػأف ليػا ذمػة ماليػة  يجكز ليا أف تتصدؽ مف ماليا ابتغاء كجػو اهلل عػز كجػؿ؛ كىػذا يؤكػد
مسػػتقمة عػػف زكجيػػا. كمػػا تتميػػز الشػػريعة اإلسػػالمية عمػػى سػػائر الشػػرائع األخػػرل كعمػػى 
القػػكانيف كالػػنظـ الكضػػعية بأنيػػا فرضػػت عمػػى الرجػػؿ أف يػػدفع لمػػف يقتػػرف بيػػا ميػػرنا ييطمػػؽ 
عميو الصداؽ، كذلؾ في حدكد إمكانياتو المالية، كفي ىذا الخصكص يقكؿ تعالى: ﴿ كىآتيػكا 

ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن  )النساء: ال (، كيجكز لممرأة أف تتنػازؿ عػف صػداقيا كمػو أك جػزءنا 4نِّسىاءى صى
منو لمف تشاء بشرط أف يككف عػف طيػب خػاطر منيػا، كلقػد أشػار القػرآف الكػريـ إلػى ذلػؾ 

ٍنوي نىٍفسنا فىكيميكهي ىىًنيئنػا مَّرً  ـٍ عىف شىٍيءو مِّ (، كمػا 4يئنػا  )النسػاء:في قكلو تعالى:﴿ فىً ف ًطٍبفى لىكي
ثبػات الػديكف،  أعطت الشريعة اإلسالمية لممرأة حؽ الشيادة عمى المعامالت االقتصادية، كا 
ـٍ  ػاًلكي ا في آية المداينة في قكلو تعالى: ﴿ كىاٍستىٍشػًيديكا شىػًييدىٍيًف ًمػف رِّجى كلقد كرد ذلؾ صريحن

ػػؿه كىاٍمرىأىتىػػافً  مىػػٍيًف فىرىجي ـٍ يىكيكنىػػا رىجي ػػٍكفى ًمػػفى الش ػػيىدىاًء أىف تىًضػػؿَّ ًإٍحػػدىاىيمىا فىتيػػذىكِّرى  فىػػً ف لَّػػ ػػف تىٍرضى ًممَّ
 (.103 -101، 2014ًإٍحدىاىيمىا اأٍليٍخرىٰل   )آؿ عكض، 

فالمرأة مخمكقة مف الرجؿ، كمف عنصره نفسو ال مف عنصر آخر، فجػنس الرجػاؿ 
ابى لى  ـٍ أىنِّػػي الى أيًضػػيعي كجػػنس النسػػاء يرجعػػكف ألصػػؿ كاحػػد كمػػا قػػاؿ تعػػالى:﴿ فىاٍسػػتىجى ب ييػػ ـٍ رى ييػػ
كيـ مِّػف بىٍعػضو  ]آؿ عمػراف:  [؛ أم أف الػذككر 195عىمىؿى عىاًمؿو مِّنكيـ مِّف ذىكىرو أىٍك أينثىى بىٍعضي

 (.311، 1، ج 2011مف اإلناث كاإلناث مف الذككر )العبدالكريـ، 
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ػا ال يختمفػاف، كلػ يس ألحػدىما كالمرأة مػف الجانػب اإلنسػاني مخمػكؽ كالرجػؿ تمامن
فضؿ عمى اآلخر بداع مف جنسو، أك كظيفتو، أك مكقعو في المجتمػع؛ فػذلؾ أمػر قػدره اهلل 

 (. 31ـ، 2015لو أك عميو، كال دخؿ لمبشر فيو )النجار، 
كلقػػػد قػػػرر اإلسػػػالـ أف يعامػػػؿ النػػػاس جميعنػػػا عمػػػى قػػػدـ المسػػػاكاة فػػػي شػػػؤكف 

ميػزاف كاحػد يطبػؽ عمػى جميػع النػاس  المسئكلية كالجزاء بدكف تفرقة؛ فالعدالة اإلليية ليػا
ا  (؛ كفػي ىػػذا يقػكؿ المػػكلى 23، 1971)كافػي،  ػػٰػًمحن ًمػؿى صى ػػٍف عى فػي محكػػـ تنػػزيمو: ﴿ مى

ػػا كىػػ ـٍ أىٍجػػرىىيـ ًبأىٍحسىػػًف مى لىنىٍجػػًزيىنَّيي يىػػٰكةن طىيِّبىػػةن كى ػػٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّػػوي حى ػػف ذىكىػػرو أىٍك أيٍنثىػػٰى كىىيػػكى مي انيكٍا مِّ
ميػػكفى  اًمػػؿو ٱ: ﴿ فىػػػ(، كمػػا قػػاؿ 97  )النحػػؿ: يىٍعمى ػػؿى عى ـٍ أىنِّػػى الى أيًضػػيعي عىمى ب ييػػ ـٍ رى ابى لىييػػ ٍسػػتىجى

ـٍ مِّف ذىكىرو أىٍك أينثى   )آؿ عمراف:  ٍنكي  (. 195مِّ
كيتضػػح مػػف اآليػػات السػػابقة أف الجنسػػيف متسػػاكياف فػػي قاعػػدة الجػػزاء كالعمػػؿ، 

ا مف كفي صمتيما باهلل، كجزائيما عند اهلل تعالى ، كىذا كعد مف اهلل تعالى لمف عمؿ صالحن
 (. 585، 1998ذكر أك أنثى مف بني آدـ )ابف كثير، 

كلقػػد انعكسػػت تعػػاليـ اإلسػػالـ ىػػذه عمػػى المػػرأة فػػاعترؼ ب دميتيػػا، كحسَّػػف مػػف 
كضػػػعيا، كأعمػػػى ليػػػا المكانػػػة؛ فأخػػػذت جميػػػع حقكقيػػػا كالرجػػػؿ، كأصػػػبح ليػػػا الحريػػػة فػػػي 

 التصرؼ في جميع أحكاليا. 
كالرجػؿ، حيػث يكمفػاف  –مف الكجية الدينيػة  –كىكذا أصبح عمى المرأة مسئكلية 

بالعقيػػػدة، كيطالبػػػاف بالعمػػػؿ الصػػػالح، كمػػػف ىنػػػا أكجػػػب عمييػػػا اإلسػػػالـ معرفػػػة العقائػػػد 
 كالعبادات. 

كلقد كػاف مكقػؼ القػرآف الكػريـ مػف المػرأة كمكانتيػا فػي الجاىميػة مكقفنػا حاسػمنا؛ 
اء الفاسػدة بشػأف المػرأة، كذكػر بػأف األنثػى أصػيمة فػي نظػاـ حيث قضى عمى كثير مف اآلر 

فػي كثيػر  –الحياة أصالة الذكر، كربما كانػت أشػد أصػالة ألنيػا المسػتقر، بػؿ كنػدَّد القػرآف 
بالعادات السيئة التي كانت تمارس ضدىا؛ حيث قاؿ تعالى في كتابو العظيـ:  –مف اآليات 

شٍ  ـٍ خى ـٍ كىػافى ًخٍطئنػا كىًبيػرنا  )اإلسػراء: ﴿ كىالى تىٍقتيميۤكٍا أىٍكالدىكي يَّاكيـ إفَّ قىػٍتمىيي ـٍ كىاً  يىةى ًإٍممىٰػؽو نٍَّحفي نىٍرزيقييي
ـٍ أالَّ تيٍشػًركيكٍا ًبػًو 31 مىػٍيكي ـٍ عى ب كيػ ـى رى رَّ (، كذلػؾ قػاؿ تعالى فػي آيػة أخػرل: ﴿ قيٍؿ تىعىالىٍكٍا أىٍتؿي مىا حى

ًبػ ًلدىٍيًف ًإٍحسىانن ٱشىٍيئنا كى ـٍ   )األنعػاـ: ٍلكٰى يَّػاىي ـٍ كىاً  ػٍف إٍممىػٰػؽو ػنٍَّحفي نىػٍرزيقيكي ـٍ مِّ (؛ 51ا كالى تىٍقتيميۤكٍا أىٍكلىٰػدىكي
حيث حـر القرآف عادات الكأد كبيرىا مف العادات السمبية التي كانت منتشػرة فػي عصػر مػا 

يػؿ بػرزقيـ ىػك الكف قبؿ اإلسالـ، كطمأف الفقراء الذيف كانكا يمجأكف لتمػؾ الجريمػة بأنػو 
 كرزؽ أكالدىـ، كأف قتميـ كاف خطئنا كبيرنا. 

كما ارتقى اإلسالـ بالجكارم كاإلماء، كضمف ليف عفتيف كسػالمة شػرفيف؛ حيػث 
يىػاًة الػد نٍ  ػننا لِّتىٍبتىغيػكا عىػرىضى اٍلحى مىى اٍلًبغىاء ًإٍف أىرىٍدفى تىحىص  ـٍ عى يىا قاؿ اهلل تعالى:﴿كىال تيٍكرًىيكا فىتىيىاًتكي
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مى   (.33ف ييٍكرًىي فَّ فىً فَّ المَّوى ًمف بىٍعًد ًإٍكرىاًىًيفَّ بىفيكره رًَّحيـه )النكر، اآلية: كى
كقد عالج القرآف الكريـ الظكاىر السػيئة التػي كانػت تحػدث لممػرأة مػف ثػالث نػكاح 

 في المجتمع الجاىمي؛ كما يمي: 
 ى اهلل تعػالى عػف كانت المرأة متػاع تيػكرَّث كال تػرث فأصػبحت تػرث مثػؿ الرجػؿ، كنيػ

ـٍ أىف  نيػػكٍا الى يىًحػػؿ  لىكيػػ كراثتيػػا؛ كمػػا قػػاؿ سػػبحانو فػػي محكػػـ كتابػػو:﴿ يىػػا أىي يىػػا الَّػػًذيفى آمى
ميكىيفَّ )النساء:   (. 19تىًرثيكٍا النِّسىاء كىٍرىنا كىالى تىٍعضي

  .الكأد: كقد حرمو القرآف، كعالج أسبابو، كطمأف الفقراء 
 قىػٍرفى ًفػي بيييػكًتكيفَّ كىال تىبىػرٍَّجفى التبرج: كعػالج القػرآف ىػذه ال ظػاىرة باآليػة الكريمػة:﴿ كى

اًىًميًَّة األيكلىى  )األحزاب:   (.  33تىبىر جى اٍلجى
فػػي ىػػذا المعنػػى كىػػك يخاطػػب النػػاس رجػػاالن كنسػػاء فػػي حجػػة  كيقػػكؿ الرسػػكؿ 

خطػػب النػػاس يػػكـ فػػتح مكػػة  الػػكداع فػػي الحػػديث المػػركم عػػف ابػػف عمػػر أف رسػػكؿ اهلل 
فقاؿ: " يا أييػا النػاس إف اهلل قػد أذىػب عػنكـ عبيػة الجاىميػة، كتعاظميػا ب بائيػا، فالنػاس 
رجالف، رجؿ بر تقي كريـ عمى اهلل، كفػاجر شػقي ىػيف عمػى اهلل، كالنػاس بنػك آدـ، كخمػؽ 

 (. 21، 9اهلل آدـ مف تراب " )الترمذم، د.ت، ج
ـ كلػػيس الجػػنس؛ حيػػث قػػد كػػـر اإلنسػػاف، كجعػػؿ اإليمػػاف معيػػارنا لمتكػػري كاهلل 

 لممرأة مكانتيا في ذلؾ مساكية لمرجؿ.  أعطى اهلل 
ػا  –ككقفت السنة  ػا مػف العػادات الجاىميػة؛ حيػث كػـر الرسػكؿ  –أيضن مكقفنػا حازمن

المرأة فػي أحاديػث كثيػرة؛ فعػف ابػف عبػاس رضػي اهلل عنػو قػاؿ:  قػاؿ رسػكؿ اهلل  الكريـ 
عمييػػا  –يعنػػي الػػذككر  –نيػػا، كلػػـ يػػؤثر كلػػده : "مػػف كانػػػت لػػو أنثػػى فمػػـ يئػػدىا، كلػػـ يي

أنو قاؿ عف اإلحساف  (. كعف رسكؿ اهلل 337، 4أدخمو اهلل الجنة " )أبك داكد، د.ت، ج
لمبنات: " ما مف مسمـ لو ابنتاف فيحسف إلييما ما صػحبتاه أك صػحبيما إال أدخمتػاه الجنػة 

 (. 215، 1972" )ابف ماجو، 
كؿ مف الرجؿ كالمرأة أمانة الديف، كىي أككد أمانات كعميو فقد ألقى اإلسالـ عمى 

الحياة، بؿ عمادىا، كجعؿ كالن منيما مسئكالن مسئكلية خاصة عف تصحيح عقيدتو كعبادتػو 
(؛ فأصػػبحت المػػرأة مسػػئكلة عػػف صػػالتيا كصػػياميا 212كخمقػػو كعممػػو )الخػػكلي، د.ت، 

عػػػف المنكػػػر، كعػػػف كزكاتيػػػا كحجيػػػا كتصػػػحيح عقيػػػدتيا، كعػػػف األمػػػر بػػػالمعركؼ كالنيػػػي 
االسػػتباؽ إلػػى عمػػؿ الخيػػرات. كباإلجمػػاؿ فػػ ف كػػؿ مػػا جػػاء بػػو اإلسػػالـ فػػي الكتػػاب العظػػيـ 

 (. 53، 1983كالسنة المطيرة عمى المرأة أف تتعممو كتعممو نظرينا كعممينا )الجبرم، 
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كما أكضحت السنة النبكية أف التدبير المنزلي ليس عمالن أقؿ شػأننا؛ فعػف أسػماء 
ألنصػػارية أنيػػا قالػػت: يػػا رسػػكؿ اهلل أنػػا كافػػدة النسػػاء إليػػؾ، إف الرجػػاؿ فضػػمكا بنػػت يزيػػد ا

عمينا بالجمع كالجماعات، كعيادة المرضى، كشػيكد الجنػائز، كالحػج كالعمػرة، كالربػاط، قػاؿ 
انصرفي أيتيا المرأة كأعممي مف كراءؾ مف النساء أف حسف تبعؿ إحداكف لزكجيا، كطمبيا 

 (. 95قتو يعدؿ ذلؾ كمو )العسقالني، د.ت، لمرضاتو، كاتباعيا مكاف
كما يحث اإلسالـ عمى العمؿ، كيحارب البطالة، كيمقت الفراغ؛ لما ليما مػف آثػار 
سمبية عمى الفرد كالمجتمع، فقد دعػا اإلسػالـ إلػى العمػؿ، كأعمػى مػف شػأنو أينػا كػاف نكعػو 

و لمعمػػؿ بػػيف الرجػػؿ مػػاداـ كفقػػا لممبػػادئ اإلسػػالمية، كلػػـ يفػػرؽ الػػديف اإلسػػالمي فػػي دعكتػػ
 (. 80ىػ، 1429كالمرأة بؿ كانت دعكة صريحة لمعمؿ )شتيكم، 

كيعػػد العمػػؿ كالتمكػػيف االقتصػػادم مػػف الحقػػكؽ التػػي أعطاىػػا اإلسػػالـ لممػػرأة، مػػع 
كجػػكد بعػػض الحػػاالت التػػي تسػػتكجب عمميػػا؛ كعجػػز الػػزكج عػػف القيػػاـ بكاجبػػو المػػادم فػػي 

لمسػتكل المعيشػي كاالقتصػادم لألسػرة، كرببػة تكفير قكتػو كقػكت أىمػو، كالرببػة فػي رفػع ا
الزكجػػة فػػي سػػداد الػػديكف كااللتزامػػات الماديػػة التػػي عمػػى عاتقيػػا إلبػػراء ذمتيػػا مػػف حقػػكؽ 

 (. 161، 2006العباد )فقندش كقطاف، 
ف منح المسؤكلية في العمؿ ألم إنساف ذكرنا كاف أك أنثى ما ىك إال تكريـ ليذا  كا 

المرأة كحمَّميا مف مسؤكلية العمؿ في البيت مػا ال يمكػف لمرجػؿ اإلنساف، كلقد كٌرـ اإلسالـ 
أف يقـك بو، كقد كرد في حديث المسؤكلية ما يدؿ عمى اشتراؾ المرأة في تحمؿ جزء منيا؛ 

يقػكؿ: " كمكػـ راعو كمسػؤكؿ  فعف ابػف عمػػر رضػي اهلل عنيمػا قػاؿ:  سػمعت رسػكؿ اهلل 
كالرجػؿ راعو فػي أىمػو كمسػؤكؿ عػف رعيتػو، عف رعيتػو، كاإلمػاـ راعو كمسػؤكؿ عػف رعيتػو، 

كالمرأة راعية في بيت زكجيا كمسػؤكلة عػف رعيتيػا، كالخػادـ راعو فػي مػاؿ سػيده كمسػؤكؿ 
 (. 377، 5عف رعيتو" )البخارم، د.ت، ج

كلقد كاف لممرأة المسػممة فػي صػدر اإلسػالـ دكرىػا الفاعػؿ فػي العمػؿ مػع زكجيػا 
سػتطيع كبمػا يتناسػب مػع تككينيػا كفطرتيػا، كقػد في بعض األعماؿ؛ حيث كانت تقـك بما ت

ضػػربت أسػػماء بنػػت أبػػي بكػػر الصػػديؽ رضػػي اهلل عنيمػػا أركع المثػػؿ فػػي ذلػػؾ )شػػرعبي، 
بيري كما لو فػي األرًض ًمػف 99، 2009؛ كالجكير، 348، 2016 (؛ إذ تقكؿ: "تزكَّجني الز 

سػو، كأكفيػو مىؤكنىتىػو كأسكسيػو، ماؿو كال مممكؾو كال شيءو بيري فىرىًسو، قالت: فكنػتي أعًمػؼي فىرى 
 ، ، كلػـ أكيػٍف أيحًسػفي أخًبػزي كأديؽ  النكل لناًضًحو، كأعًمفيو، كأستقي الماءى، كأخًرزي بىٍربىو كأعًجفي
ككاف يخًبزي لي جاراته مف األنصاًر، ككيفَّ ًنسػكةى ًصػدؽو، قالػت: ككنػتي أنقيػؿي النَّػكل مػف أرًض 

بيًر التػي أقطىعىػو رسػكؿي اهلل صػ ، الز  مَّى اهللي عميػو كسػمَّـ عمػى رأسػي، كىػي عمػى ثيميثىػي فرسىػ و
ػا كالنَّػكل عمػى رأسػي، فمىقيػتي رىسػكؿى اهلل صػمَّى اهللي عميػو كسػمَّـ كمعػو نفػره  قالت: فجئتي يكمن
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ٍمفىو، قالت: فاستحييتي كعىرىفػتي بىيرتىػؾ، « إٍخ إخٍ »ًمف أصحابو، فدعاني، ثـ قاؿ:  ليحًممىني خى
مٍ  ػؿى إلػيَّ أبػك بكػرو فقاؿ: كاهلًل لحى ميؾ النَّكل عمى رأًسؾ أشىد  ًمػف رككًبػؾ معػو، قالػت: حتػى أرسى

، فكفىٍتني سياسةى الفىرىًس، فكأنَّما أعتقىٍتني" )العسقالني، د.ت، ج  (. 235، 4بعد ذلؾ بخادـو
كما قامت بعػض النسػاء بزراعػة النخيػؿ حتػى يسػتطعف أف يػنفقف عمػى أنفسػيف؛ 

كؿ جػابر بػف عبػد اهلل رضػي اهلل عنػو: طيمقػت خػالتي، فػأرادت أف كمف األمثمة عمى ذلػؾ يقػ
فقػاؿ: بمػى جػذم نخمػؾ، ف نػؾ عسػى أف  تجذ نخميا، فزجرىا رجؿ أف تخرج، فأتت النبػي 

 (.5646تصدقي أك تفعمي معركفنا )مسمـ، د.ت، حديث رقـ 
كىناؾ مف كانت تعمؿ برعي الغنـ؛ فعف سػعد بػف معػاذ رضػي اهلل عنػو أف جاريػة 

ػػا بسػػمع، فأصػػيبت شػػاة منيػػا، فأدركتيػػا فػػذبحتيا بحجػػر، لكعػػ ب بػػف مالػػؾ كانػػت ترعػػى بنمن
(، كمػنيف مػف اشػتغمت 1491، حػديث رقػـ 1987فقاؿ: "كمكىا")البخػارم،  فسئؿ النبي 

كأبػي بكػر كصػدر مػف خالفػة  بالغزؿ؛ تقكؿ خكلة بنت قيس: كنػا نكػكف فػي عيػد النبػي 
كربمػػا بػػزلف كربمػػا عػػالج بعضػػنا فػػي الخػػكص عمػػر فػػي المسػػجد نسػػكة قػػد تخػػالمف الرجػػاؿ 

 (.72، 1986)البينساكم، 
كمػػا عممػػت المػػرأة المسػػممة بالتجػػارة، كلقػػد ضػػربت السػػيدة خديجػػة أـ المػػؤمنيف 
رضي اهلل عنو المثؿ األعمى لممرأة المسممة في العمؿ بالتجارة؛ فقد تحػدثت كثيػر مػف كتػب 

ميػػا تسػػتأجر الرجػػاؿ لمعمػػؿ معيػػا فػػي السػػير عػػف كبػػر حجػػـ تجارتيػػا، ككثػػرة ماليػػا؛ ممػػا جع
(، كركل أنػػس بػػف مالػػؾ رضػػي اهلل 351، 2016تجارتيػػا بػػاألجر أك المضػػاربة )شػػرعبي، 

 (.74، 1986)البينساكم،  عنو قاؿ: كاف بالمدينة امرأة تبيع العطر أياـ رسكؿ اهلل 
كممػا تقػدـ يتبػيف مقػدار سػماحة اإلسػالـ فػي اإلذف لممػرأة بػالخركج لمعمػؿ عنػدما 
تقضػػي بػػذلؾ األحػػكاؿ، كأف أسػػس الشػػريعة اإلسػػالمية ال تعػػارض فكػػرة قيػػاـ المػػرأة بػػبعض 

 األعماؿ كالميف مادامت في حدكد المرجعية اإلسالمية.
(: يحؽ لممػرأة المسػممة فػي كػؿ العػالـ أف تفػاخر بػأف ليػا 2012تقكؿ )الحسف، 

كالثابػت الػذم اليشػكبو أدكار تنمكية متجددة حقيقية مأخكذة مف منيجيا اإلسالمي الرباني 
برض، كالىكل، كاهلل عظيـ بسمطانو يصؿ كؿ زماف كمكاف كمخمكؽ، أما سػمطاف اإلنسػاف 
محػدكد جػدنا كمػا فػي الفكػر الغربػي كمػػو؛ عػدد مػف النظريػات االقتصػادية، كبعػد ذلػؾ يحػػدث 

قػي، الفساد كالتضخـ كالبطالة، كعمينا جميعنػا رجػاالن كنسػاءن إذا أردنػا أف نعػيش فػي تقػدـ كر 
 كنفكؽ العالـ أجمع أف نعيش مع المنعـ ال مع النعمة كما يعيش الغرب.  
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 نظرة المجتمع المسمـ لتمكيف المرأة اقتصادينا:
تباينػػت كجيػػات النظػػر فػػي المجتمعػػات اإلسػػالمية حػػكؿ تمكػػيف المػػرأة اقتصػػادينا؛ 

 -123، ق1425فكاف ىناؾ ثالثة مكاقؼ مختمفة نحك ذلؾ النكع مف التمكػيف )الحػارثي، 
 ، بتصرؼ(:124
مكقؼ الفئة التي ترل فتح الباب عمى مصراعيو أماـ المرأة، كمساكاتيا الكاممػة مػع  .1

الرجػػػؿ فػػػي كػػػؿ األعمػػػاؿ بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف خصائصػػػيا الفسػػػيكلكجية كالنفسػػػية 
 كاالجتماعية التي تختص بيا دكف الرجؿ.

عمميػػا عمػػى مكقػػؼ الفئػػة المعارضػػة لعمػػؿ المػػرأة خػػارج المنػػزؿ، كالمطالبػػة بقصػػر  .2
 شئكف الحياة الزكجية كاألسرية فقط دكف اعتبار لحاجة المجتمع لخدماتيا.

مكقؼ الفئة التي تيتـ بمتطمبات المجتمع، كتؤيد عمؿ المرأة في األعمػاؿ المالئمػة  .3
 لفطرتيا كخصائصيا، مع ممارستيا لدكرىا األساسي كزكجة كأـ.

مع يحتػاج إلػى عمػؿ المػرأة فػي كتؤيد الباحثة مكقؼ الفئة الثالثة؛ حيث إف المجت
عػػدة مكاضػػع، كمػػا أنػػو البػػد أف تعمػػؿ المػػرأة فػػي حػػدكد ضػػكابط الشػػريعة اإلسػػالمية، كبمػػا 
يتكافػػؽ مػػع بنيتيػػا النفسػػية كالبدنيػػة؛ فػػال تيحػػبس فػػي بيتيػػا، كال ييفػػتح أماميػػا البػػاب عمػػى 

ية، مصػػػػراعيو فتيسػػػػاكل مسػػػػاكاة كاممػػػػة بالرجػػػػؿ؛ ألف المػػػػرأة ليػػػػا محػػػػدداتيا الفسػػػػيكلكج
كاحتياجاتيػػا النفسػػية التػػي تختمػػؼ فييػػا عػػف الرجػػؿ كثيػػرنا، كيجػػب مراعاتيػػا مػػف قبػػؿ المػػرأة 

، ثـ مف قبؿ المجتمع ثانينا.    أكالن
 معكقات التمكيف االقتصادم لممرأة:

 تمكيف المرأة اقتصادينا؛ كيمكف تناكؿ أبرزىا فيما يمي: معكقاتتتعدد 
: معكقات ذاتية:   أكالن
 أف عمى الباحثيف اتفاؽ مف ( في دراستو عمى أنو بالربـ2016يؤكد )كاظـ، 

 المعكقات تمؾ كأف المختمفة، المجتمع في أنشطة لممرأة الفاعمة لممشاركة معكقات ىناؾ
ا  شخصية معكقات أف ىناؾ كسياسية؛ إال كاقتصادية كثقافية اجتماعية بعكامؿ ترتبط دائمن
مف  تستفيد أف دكف يحكؿ ما كىك كأدكارىا، قدراتيا حكؿ المرأة ذاتيا، كتصكراتيا لدل

مما أتاحتو  الربـ عمى كالمكانات؛ ألنو األدكار لممشاركة، كاكتساب أماميا المتاحة الفرص
تكفرىا؛  قدر منيا عمى تستفد لممشاركة إال أنيا لـ فرص مف كالتشريعات ليا القكانيف

الفرص،  تمؾ عمى لمحصكؿ الذاتية ةكالمساعد التمكيف فكرة عمى األمر الذم يؤكد
 تنظيـ ضعؼ قدرتيا عمى نفسيا؛ كالتي تتضمف بالمرأة الشخصية المرتبطة كالمعكقات
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االجتماعية،  المسئكليات تحمؿ مف بعض النساء الفشؿ، كخكؼ مف الكقت، كالخكؼ
 طكيمة، كعدـ مدة خارجو كالبقاء البيت مف الخركج بمياـ تتطمب القياـ عف كعدكليف

 االجتماعية. المؤسسات إلى االنضماـ بتيف فيرب
( عمى أف استسالـ المرأة، كتقبميا لكضعيا، 124، 2002كما أكدت )المناعي، 

كعدـ سعييا إلى تحسينو، كقمة كعييا بدكرىا، كبحقكقيا، كبالتشريعات القانكنية إما جيالن 
ؿ اإلعالمية المرئية منيا، أك تقصيرنا مف الجيات الرسمية بنشر تمؾ الحقكؽ عبر الكسائ

 كالمسمكعة ساىـ في ىشاشة كضعيا.
( إلى أف مف أبرز المعكقات الذاتية المرتبطة 2014كما ذىبت )الطريؼ، 

بتمكيف المرأة؛ شعكرىا بالخكؼ كالقمؽ مف عدـ القدرة عمى التكفيؽ بيف العمؿ كاألسرة، 
تي تكاجييا لاللتحاؽ ككثرة األعباء االجتماعية، كتعدد األدكار، كالضغكط النفسية ال

باألعماؿ بير التقميدية، كعدـ قدرتيا عمى اتخاذ قرار التحاقيا ببعض األعماؿ، كعدـ 
الكفاءة التدريبية العممية التي تتمقاىا، كالخكؼ مف الفشؿ عند االلتحاؽ بأعماؿ بير 

بمكانتيا تقميدية، كعدـ قدرتيا عمى التعبير عف النفس تعبيرنا حرنا تمقائينا، كعدـ شعكرىا 
 كأىمية دكرىا في تحقيؽ التنمية، كعدـ قدرتيا عمى تأكيد الذات كالشعكر بالمكانة. 

 ثانينا: معكقات ثقافية مجتمعية:  
مف أىـ العكائؽ االجتماعية التي قد تحكؿ دكف تمكيف المرأة اقتصادينا المفاىيـ 

ير بيا، ككذلؾ العادات كتدرج في إحداث التغ المرتبطة بمكانة المرأة؛ حيث تحتاج إلى كقت
بيف األنظمة كالكاقع االجتماعي )المناعي،  كالتناقضكالتقاليد كاألعراؼ االجتماعية، 

2002 ،123.) 
كمف أكبر المشكالت االجتماعية التي ال تزاؿ تكاجو المرأة العاممة في بعض 

 لعمميا في بعض الميف؛ كمما يؤكد ذلؾ:   المجتمعالمجتمعات العربية ىي رفض 
  بط كثير مف الكممات كالعبارات بالمرأة؛ مثؿ )الشرؼ، النسب، السمعة، الرجكلة(. ر 
  ادعاء بعض فئات المجتمع بأف التغيرات السمبية التي يتعػرض ليػا المجتمػع ترجػع إلػى

المطالبات العديدة لممرأة بالعمؿ فػي مجػاالت تتطمػب اختالطنػا؛ مثػؿ: )اإلعػالـ، الصػحة، 
 ت التجارية(.السياحة، البيع في المحال

كما تكجد بعض االعتقادات االجتماعية المتعمقة بعمؿ المرأة؛ مثؿ: أف عمؿ 
المرأة يزاحـ عمؿ الرجؿ، كأف الدخؿ المتحقؽ مف عمؿ المرأة يتـ صرفو في رفاىيتيا، كأف 

 (.120-119، 1997عمؿ المرأة يخدش حياءىا )أبك صايمة، 
أف مف أسباب تدني النظرة إلى ىػ( 1432كقد أظيرت نتائج دراسة )الزىراني، 

المكظفات العامالت بالميف الصحية ىي أف العمؿ ال يتكافؽ مع القيـ السائدة في 
 المجتمع.
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(، أف مف أىـ أنكاع الضغكط االجتماعية التي 2011كما بينت دراسة )الغرير، 
و تتعرض ليا العامالت تتمثؿ في نظرة المجتمع لعمؿ المرأة في القطاع الخاص عمى أن

يؤثر سمبنا عمى كرامتيا، كيفتح بابنا لمرضى النفكس مف أصحاب األعماؿ الخاصة لمحاكلة 
 استغالليف جنسينا مقابؿ العمؿ.

( أف معارضة األىؿ لعمؿ المرأة في 2002كما أشارت نتائج دراسة )شتيكم، 
 قطاع السياحة يأتي بسبب النظرة السمبية لممجتمع ليذا المجاؿ. 

( إلى أف مف أبرز المعكقات 273، 2016)الككح، كما أشارت دراسة 
كسيطرة  االجتماعية في ضعؼ تمكيف المرأة ثقافة المجتمع الذككرم، كالسمطة األبكية،

، كضعؼ دكرىا داخؿ المؤسسات األسرة التي تيضعؼ قدرتيا عمى التصرؼ بدخميا
ا مف صحة، االجتماعية كالتنظيمات المدنية، كضعؼ المؤشرات الديمغرافية الخاصة بي

كتعميـ، كتدريب؛ حيث مازالت الدكؿ العربية في مؤخرة الركب، كمازالت المرأة في تمييز 
قائـ عمى النكع في قضية التعميـ في الكطف العربي، ككذلؾ الصكرة النمطية لممرأة في 
اإلعالف مازالت صكرة سمبية، كعمى طرفي نقيض بيف المرأة المتسمطة، كالمرأة الخانعة، 

ضعؼ الميارات كالتدريب الذم يمنح ا نمكذج اليخدـ تمكيف المرأة، إضافة إلى ككالىم
لممرأة مقارنة بالرجؿ، كتفضيؿ الرجؿ عمييا في الثقافة االجتماعية الخاصة بالعمؿ، 
كالمكركث الفكرم أف مكاف المرأة كعمميا األصمي ىك المنزؿ كاألسرة فقط، كما أف الكثير 

ر كذلؾ ألنيف معيالت ألسر ال يكجد لمرجؿ دكر اقتصادم فاعؿ مف النساء داخؿ دائرة الفق
فييا ألم سبب مف األسباب، ككذا ضعؼ دكر المؤسسات التمكيمية المعنية بدعـ 

 المشاريع الصغيرة كالمتكسطة كالتي تعني ب قراض األسر.
( إلى أف تدني الكضع المادم لألسرة يسيـ في 2، 2015)العباني،  تكذىب

مرأة في إنشاء مشركعات صغيرة مدرة لمدخؿ، كأنو مف معكقات تمكيف ضعؼ مساىمة ال
المرأة عدـ االعتراؼ الكامؿ بقدراتيا ككفاءتيا مقارنة بالرجؿ؛ األمر الذم يعرضيا 
لمتيميش كاإلقصاء االجتماعي، كاالقتصادم، كالسياسي في المجتمع، ككذا االفتقار 

دينا لمقياـ بمشاريع تنمكية ىادفة في الكاضح لممؤسسات النسائية الداعمة لممرأة ما
المجتمع، كالقصكر الكاضح لدكر المنظمات المدنية التي تعمؿ في مجاؿ المرأة لما ليا مف 
دكر حيكم في إقامة الندكات كالمؤتمرات المتعمقة بشؤكف المرأة، ككذلؾ االفتقار إلى 

تيا لضماف تمكينيا التشريعات كاالستراتيجيات كالخطط الداعمة لقضايا المرأة كحماي
كفاعمية اندماجيا في العممية التنمكية في المجتمع، كالعادات السمبية السائدة في المجتمع 
كالتي تحكؿ دكف مشاركة المرأة في دعـ التنمية، كاالفتقار لدكر األخصائييف االجتماعييف 

ـ البرامج في المؤسسات الحككمية كاألىمية بالمجتمع في مجاؿ دعـ المرأة عف طريؽ تقدي
كعقد الندكات كالمؤتمرات ذات العالقة بأىمية مساىمة المرأة في المجتمع، ككذلؾ االفتقار 
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لممراكز الخاصة بالبحكث التي تعني بقضايا المرأة كمشكالتيا التي تشكؿ عائقنا أماـ 
 مساىمتيا في عممية التنمية.
في الميف ، ؿ( إلى أف األسر تفضؿ أف تعمؿ بناتيا 2011كذىبت )محمكد، 

التقميدية؛ كالتعميـ، كالتمريض، كترفض أف تعمؿ في مجاالت بير تقميدية كاإلعالـ 
كالطيراف كالسياسة، كما ذىبت إلى أف القانكف قد ساكل بيف الرجؿ كالمرأة لكف الكاقع 
خالؼ ذلؾ، كأف األمثاؿ الشعبية تعكس صكرة سمبية عف المرأة في المجتمع، كما أف 

نية تسيـ في ترسي  النظرة الدكنية لممرأة، كالبرامج التمفزيكنية تبث الدراما التمفزيك 
المكاضيع السطحية كال تغطي المكاضيع الميمة لممرأة، كما أكدت بأف مف أبرز األسباب 

 التي تقؼ عائقنا أماـ تمكيف المرأة التفسير الخاطئ لمديف، ثـ العادات كالتقاليد.
 الضيقة، العربي قد حصر بنظرتو( إلى أف المجتمع 2016كذىب )كاظـ، 

 بعض في، ك البيت يف المرأة كالعرفية دكر التقميدية كاالجتماعية الثقافية كبخمفياتو
حيادم،  بشكؿ لمتخطيط لمستقبميا الكافية الحرية ليا يضمف لـ أنو كما الفنية، األعماؿ

لعيب ة عمى ائمالقا العربي المجتمع ثقافة ككفؽ لالختيار، الكافية كلـ يعطيا المساحات
أسرتيا  دكرىا في تحديد تـ قد؛ فاألكؿ المقاـ في كزكجة اأمن  المرأة اعتبار عمىـ، ك كالحرا
 تقميدممية. كالمجتمع العربي يكجد بو اتجاىاف أحدىما التن في دكرىا كتقميص فقط،
 كأف األكالد، فقط كتربية األسرة شئكف في كظيفتياا ضعيفن  كائننا أنيا المرأة في رلظ يمحاف
االجتماعية،  كاألعراؼ الدينية لمتعاليـ مناؼو  أمر كاختالطيا بالرجاؿ المنزؿجيا مف خرك 

 تتناسب العمؿ، كيرل أف ىناؾ ميف في المرأة بحؽ يعترؼ كآخر اتجاه متحرر نسبينا
 بيا يجكز ليا العمؿ ال أعماؿ ىناؾ بينما كالتربية، كالتعميـ الخياطة، ميف كطبيعتيا؛ مثؿ

 .المكركثة االجتماعية التقاليد كمع، طبيعتيا مع عارضتت ألنيا
 عمى آثاره تنعكس السمبي االجتماعي المكركث( أف 2016كما أكد )كاظـ، 

 التي التنمية عممية في كالمشاركة بناء المجتمع في دكرىا ممارسة مف يمنعيا مما المرأة
 يحتاج اثرن رؾ أيت ىذا المكركث كمازاؿ كالرجؿ، المرأة مف كؿ بيف األدكار بتكامؿ إال تتـ ال

 ـث مف، ك كالمكرثات المعتقدات ليذه المغمكطة المفاىيـ تصحيحدؤكب لك  جاد عمؿ إلى
 مف ليا أساس ال تراكمات نتيجة ىك مما تنقيتياا، ك مني أصمي ىك ما عمى الحفاظ
 ممارسات بأية عالقة لو ليس اإلسالمي الديف ف ف االجتماعية العكامؿ ككأحد، الصحة

 اجتماعية عكامؿ إلى األساس في تعكد الممارسات ىذه مثؿ نظرنا ألف المرأة، تجاه اطئةخ
 أفؿ، ك جي بعد جيالن  األفراد يتكارثيا لتيا كالتقاليد كالعادات التنشئة في تمثمةة؛ مكسياسي
 حصرت دكر كالتي كاإلخضاع كالتفكؽ الييمنة قيـ مع ألبكية المتداخمةة االثقاف ىيمنة
 تمكيف قضية في السكء بالغ ادكرن  كتؤدم أدت كاألسرية االجتماعية الكظيفة في المرأة
 المالية التي تدعـ المكارد مةق بسبب النسائية المنظمات فاعمية ضعؼة، إضافة إلى المرأ
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 ىذه لدل الحقيقي كمفيكمو التمكيف بأىمية الكعي ضعؼت، ك المنظما ىذهكتمكؿ 
 النسائية الشرائح جميع إلى التكجو درتيا عمىق، كضعؼ التنفيذية كأجيزتيا المنظمات
 النسائية المنظمات قدرات بناء عممية الريفية، كضعؼ المرأة اخصكصن  الشعبية كالقكاعد
 كالتكاصؿ التفاعؿ إلى االفتقارة، ك كمدرب مؤىمة قيادات ذات فاعمة مؤسسات إلى كتحكيميا
 المقيدة القكانيف جكد، كك مكانياتكاإل الخبرات ذات المختمفة األطراؼ مع الخبرات كتبادر
الجمعيات،  تككيف حرية متفاكتة بدرجات تقيد العربية فالتشريعات الجمعيات، لنشاط

 .كالرقابة اإلشراؼ مف مختمفة ألشكاؿ تنشأ عندما كتخضعيا
 تككف كالتشريعات القكانيف معظـ في ( بأف المرأة2017كما تؤكد )العجمي، 

 مف لمضغكط تخضع ييؾ؛ فذل عكس يؤكد الكاقع بيا، لكف ؼالتصر  كحرة ألمكاليا، مالكة
تعتبر  المرأة أف حكؿ يدكر فكرم كثقافي اعتقاد مايسكد الزكج، كأنو كثيرنا أك األىؿ قبؿ

 تتناسب مع التيميا عم أنماط عبء كمسؤكلية، كأف طرفنا قاصرنا كعاطفينا كماكرنا، كىي
ك أختنا؛ فككنيا أمنا فيي أنسب لإلنجاب، اعتبارىا زكجة كأمنا أ في تقتصر امرأة ككنيا
 أنسب أختنا فيي ككنيا فقط، ك أسرتيا محاكر في يقتصر المنزؿ؛ فعمميا في كالعمؿ
 أما بشأف ذككرية، رقابة ضكء في إال عمييا الخركج كليس األـ المنزلي، كمساعدة لمعمؿ

ؿ بالرج المرأة عالقةحكؿ  العربية التقميدية تنتشر في األكساط التي السائدة المعتقدات
 بالتعامؿ حصكرة، كأنيا مكاف سبب ألم بالرجؿ المرأة اليجكز ليا االختالط أف عمى قكـفت
 شرعية ضكابط كضع، كلكنو االختالط جازـ قد أأف اإلسال مف عمى الربـ المحاـر فقط، مع

، لديفا بطاء األعراؼ التزاؿ تطغى تحت أف إال كرامتيا، كيصكف المرأة يحفظ بشكؿ لذلؾ
 خالية مف المرأة يجيز ليا العمؿ في بيئة أنثكية عمؿ نسبينا بشأف متحرر عرؼ جكدمع ك 

 القطاعات ىذه عمميا يتجاكز كالتربية، كال كالتعميـ الخياطة مثؿ مف أعماؿ في الذككر
 المنظكمة في العرفية الثقافة أثر كالتقاليد. كما يظير شكالن منافينا لألعراؼ العتباره
حييا؛ بحيث ف النظر إعادة إلى حاجةة كالتي تعد بالتعميمي المناىجة في يالتربك   تيكضِّ

 بالمجتمعات. االرتقاء كدكرىا فية، أىمية المرأ
ؿ ألحكاف لكانيف ق( إلى أف التشريعات بما تتضمنو م2017كتذىب )العجمي،  

 المرأة؛ يفتمك في تؤثر التي العكامؿ أبرز العقكبات... كنحكىا أحد لشخصية، كقكانيفا
 ىناؾ أف كما المرأة كالرجؿ، بيف التفريؽ عمى تعمؿ التشريعات مف العديد ىناؾ إف حيث
المرأة في الحياة االقتصادية  بمشاركة لمتعمقةة أك الدستكرية االقانكني المكاد بيف فجكة
سمبنا عمى تمكيف  تنعكس بدكرىا المجتمع كالتي التسمطية عمى السمطة ممارسة كبيف
، فضالن عف األعراؼ كالتقاليد التي تعمؿ عمى الحد مف مشاركة المرأة في شتى المرأة

 مجاالت التنمية.
 آثارىا ( مجمكعة مف العكائؽ التي تترؾ2009كفي ىذا السياؽ ذكر )بمكؿ، 

منظمات المرأة،  تتالقيا المالية التي المكارد المرأة؛ منيا: قمة تمكيف قضية في السمبية
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المرأة  تمكيف بأىمية المجتمعي الكعي شاممة، كضعؼ تمكيف جيةاستراتي كجكد كعدـ
 مؤىمة النسائية كمدل امتالكيا لقيادات المنظمات قدرات كمفيكمو الحقيقي، كضعؼ

 كضع لتطكير المختمفة األطراؼ مع الخبرات كتبادؿ كالتكاصؿ لمتفاعؿ كمدربة، كاالفتقار
 النسائية. الجمعيات شاطن تقيد التي القكانيف مف مجمكعة المرأة، ككجكد

( بأف مف أبرز المعكقات الثقافية كاالجتماعية 2014كما ذكرت )الطريؼ، 
لتمكيف المرأة بعض العادات كالتقاليد التي تحد مف التحاؽ المرأة بالكثير مف الميف، كككف 
المجتمع اليزاؿ بير مقتنع بانخراط المرأة في األعماؿ التي يزاكليا الرجاؿ، كككف أبمب 
األسر ترفض السماح بالعمؿ في األعماؿ التي فييا اختالط بيف الجنسيف، كالكثير يرل بأف 
كظيفة المرأة األساسية ىي االىتماـ بالبيت كاألبناء، كأف ىناؾ نظرة سمبية لعمؿ المرأة 
عمى اعتبار أنيا قد تقمؿ مف فرص زكاجيا، كما أكدت عمى أف المرأة تتعرض عند 

اؿ الجديدة التي لـ يألفيا المجتمع لنقد مجتمعي كاسع بسبب القيـ التحاقيا ببعض األعم
االجتماعية السائدة، كالركاسب التربكية، كالنظرة الخاطئة لدكرىا في التنمية؛ مما ينعكس 
سمبنا عمى مشاركتيا في التنمية، كأف العمؿ عمى تعديؿ االتجاىات كالقيـ ليس باألمر 

 ت. السيؿ أك اليسير بؿ يحتاج إلى كق
 ىي مف المرأة بمجتمع تحيط التي االجتماعية القكؿ بأف الثقافة يمكف ىنا كمف

 المجتمع. فينيا اقتصادينا تمكي تساند أك تقيقر قد التي العكامؿ أقكل
 ثالثنا: معكقات اقتصادية مرتبطة ببيئة العمؿ: 

ير، )الغر  قد تكاجو المرأة العاممة بعض المعكقات المرتبطة ببيئة العمؿ؛ منيا
2011 ،47) : 

 عدـ تكافؽ الراتب مع ساعات العمؿ.  -
 تكميؼ المكظفة بأعماؿ كظيفية شاقة.  -
 عدـ االلتزاـ بصرؼ خارج دكاـ مقابؿ ساعات العمؿ اإلضافية.  -
 سكء معاممة المكظفات، كالتدخؿ في مياميف، كمخالفة المسمى الكظيفي في العقد.  -
 قصر مدة اإلجازات. -

( إلى أف قكانيف العمؿ في العالـ العربي تحتكم 274، 2016كذىب )الككح، 
عمى تمييز صارخ لمصمحة الرجؿ، كخاصة في القطاع الخاص مف األعماؿ، كذىبت 

، ـ( إلى أف أبرز الصعكبات التي تحكؿ دكف تمكيف المرأة في مؤسسات 2011)محمكد، 
يا ككاجباتيا، المجتمع المدني بيرة الرجاؿ مف نجاح النساء، كجيؿ المرأة النسبي بحقكق

 كعدـ تأىيميا مف ناحية التعميـ العالي، كعدـ حصكليا عمى تدريب كافي.
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( 67ىػ، 1431كذلؾ مف عكائؽ تمكيف المرأة اقتصادينا كالتي ذكرىا )األحمد، 
القصكر في الخدمات المقدمة لممرأة العاممة؛ مثؿ دكر الحضانة، كالمكاصالت الخاصة. 

مى أف مف أبرز المعكقات االقتصادية المرتبطة ( ع2014في حيف أكدت )الطريؼ، 
بتمكيف المرأة انخفاض مستكل األجكر المقدمة في القطاع الخاص، كمنافسة العمالة 
الكافدة نظرنا لرخصيا، كعدـ تناسب الراتب المعركض مع الجيد المبذكؿ، كعدـ التزاـ 

المادية، كعدـ تطبيؽ  المؤسسات ب يجاد حد أدنى لألجكر، كعدـ تكافر المكاف ت كالحكافز
بعض مؤسسات القطاع الخاص لنظاـ التأمينات االجتماعية، كاالفتقار لإلرشاد الميني 
المناسب، كعدـ تكافر المعمكمات بسيكلة كبدرجة كافية بالنسبة الحتياجات سكؽ العمؿ، 
كقمة فرص العمؿ المتاحة لممرأة، كعدـ كجكد برامج تدريبية متخصصة لتنمية ميارات 

ساء كتأىمييف، كتعقد إجراءات تأسيس المشاريع الخاصة، كعدـ كجكد قكانيف لإلجازات الن
 المخصصة لمحمؿ كاألمكمة.

كيضاؼ لما سبؽ ابتعاد بيئة العمؿ بالبنا عف مكاف سكف المرأة؛ مما يترتب 
ككذلؾ اعتبر  عميو تحمؿ المرأة مشقة كتكاليؼ المكاصالت كالتنقؿ كصكالن لمقر عمميا.

( أف عدـ المساكاة في الدخؿ بيف الجنسيف عامالن اقتصادينا معيقنا لتمكيف 2010)خشيـ، 
 المرأة العربية.

 رابعنا: معكقات مرتبطة بالزكج لممرأة المتزكجة: 
في كثير مف األحياف تظير الخالفات الزكجيػة كالتػي يكػكف السػبب المباشػر فييػا 

يفيػػا الزكاجػػي )محامديػػة عمػػؿ الزكجػػة؛ حيػػث تمػػر الزكجػػة بضػػغكط عمػػؿ تػػؤثر عمػػى تك
 (.8، 2013كبكطكطف، 

كمػػع أف التقاليػػد تغيػػرت، كمكاقػػؼ الرجػػاؿ مػػف عمػػؿ المػػرأة قػػد تغيػػرت فػػي اآلكنػػة 
األخيػػرة، إال أف لػػدل بعػػض الرجػػاؿ قناعػػة بػػأف المنػػزؿ ىػػك المكػػاف األفضػػؿ لمزكجػػة، كأنيػػا 

 (.109، 2011يجب أف تتفرغ لمعمؿ المنزلي، كتربية األطفاؿ )الناقكال، 
كمف أكؿ المشكالت التي قد تكاجو المرأة العاممة ىي بيرة الزكج، كالتي قد ترجع 
إلى بيػاب الزكجػة عػف البيػت لسػاعات طكيمػة بسػبب العمػؿ، أك إلػى أحاديػث الزكجػة عػف 

، 2005العمؿ كمشكالتو، أك إلى بيرة الزكج بسبب كجكد اختالط في بيئػة العمػؿ )زكزك، 
( أف نسػػبة العػػامالت المػػكاتي يتصػػػرفف 2011نػػاقكال، (. كمػػا أكضػػحت نتػػائج دراسػػة )ال3

%( مف عينة الدراسة، كما أكضحت نتائج 47بطريقة عصبية مع الزكج بشكؿ دائـ بمغت )
ىػ( أف ىناؾ صعكبة فػي التكفيػؽ بػيف ظػركؼ الػزكج كالزكجػة تحػد 1422دراسة )الشدم، 

 مف التحاؽ المرأة بالعمؿ.
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 سبة لممرأة المينجبة: خامسنا: معكقات مرتبطة باألبناء بالن
( إلػػى أف أىػػـ أنػػكاع الضػػغكط االجتماعيػػة 2011أشػػارت نتػػائج دراسػػة )الغريػػر، 

 تالتػػي تتعػػرض ليػػا العػػامالت تتمثػػؿ فػػي تعػػارض ميػػاـ العمػػؿ مػػع الميػػاـ األسػػرية، كذىبػػ
( إلػػى أنػػو مػػف معكقػػات تمكػػيف المػػرأة األعبػػاء كااللتزامػػات المنزليػػة، 2، 2015)العبػػاني، 

 اة األسرية. كمشابؿ الحي
كتختمػػؼ درجػػة حاجػػة األبنػػاء ألميػػاتيـ بػػاختالؼ أعمػػارىـ؛ فاألبنػػاء الصػػغار قػػد 
تتػػأثر صػػحتيـ النفسػػية كالجسػػدية سػػمبنا كممػػا طالػػت سػػاعات بيػػاب األـ، ال سػػيما إذا كػػاف 
األبناء في السنكات األكلى مف أعمارىـ، ألنو لػيس ثمػة مػا يضػمف إبقػاء الطفػؿ فػي حالػة 

رعاية اآلخريف؛ مثػؿ الخادمػة، أك الجػدة، أك دكر الحضػانة. كفػي ىػذا صحية سميمة كىك ب
(، أف األميػات العػامالت الالتػي Abdul& Roshan, 2010الصدد أكدت نتائج دراسػة )

لدييف أطفاؿ صغار لدييف صراع في األدكار بيف العمؿ كاألمكمػة بشػكؿ أكبػر مػف األميػات 
 العامالت الالتي لدييف أبناء أكبر سننا. 

ػػا أسػػاليب تعامػػؿ العػػامالت مػػع أبنػػائيف بػػاختالؼ ظػػركؼ العمػػؿ كمػػ ا تختمػػؼ أيضن
كظركؼ أسػرىف، فعنػدما تكػكف األـ متعبػة كمتػكترة بسػبب العمػؿ تشػعر بحالػة مػف الضػيؽ 
كالتكتر؛ ممػا يفقػدىا تكازنيػا، كتصػبح عصػبية، كتتعامػؿ مػع أبنائيػا بأسػاليب خاطئػة )أبػك 

 (.8، 2005حفص، 
ة عف النسػاء العػامالت فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة أف كقد أفادت نتائج دراس

%( منيف يكاجيف مشاكؿ األكالد كالػزكج بعصػبية، كأف أيػة مشػاكؿ ميمػا كانػت 74نسبة )
صػػػغيرة تكػػػكف مرشػػػحة لمتضػػػخـ نظػػػرا لصػػػعكبة التكفيػػػؽ بػػػيف مسػػػؤكلياتيف تجػػػاه العمػػػؿ 

 (.7ق، 1425كمسؤكلياتيف تجاه المنزؿ )الحارثي، 
%( مػف عينػة الدراسػة 64( أف نسػبة )2011ائج دراسػة )النػاقكال، كما ذكػرت نتػ

مف النساء العامالت يستخدمف أساليب سمبية في التعامػؿ مػع األبنػاء بػيف صػراخ كضػرب، 
ىماؿ أك دالؿ زائػد. فػي حػيف تػذىب )عبػاس،  ( إلػى القػكؿ 53، 2001كتيديد كحرماف، كا 

تأثيره عمى دراسػة األبنػاء، قػد يكػكف بأنو: عند الحديث عف عمؿ األـ خارج المنزؿ، كمدل 
الحديث ىنا عف األثر السػمبي عمػى تحصػيؿ األبنػاء الدراسػي النشػغاؿ األـ، كعػدـ مقػدرتيا 

ق( إلػى 1432عمى متابعة كاجباتيـ المدرسػية، فػي حػيف أشػارت نتػائج دراسػة )الزىرانػي، 
ج دراسػػػة أف احتياجػػػات أبنػػػاء المكظفػػػات تػػػؤثر عمػػػى أدائيػػػف لعمميػػػف، كمػػػا أفػػػادت نتػػػائ

(Mclellan& Uys,2009 أف زيادة عػدد األبنػاء يػؤثر سػمبنا عمػى األـ باإلجيػاد، كعػدـ )
( عمػى أف مػف 2017قدرتيا عمى المكازنة بيف كاجباتيا األسرية كالعمؿ، كتؤكد )العجمػي، 
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 العنايػة باألطفاؿ؛ ذلؾ أف مسػئكلية كحريتيا العناية المرأة مشاركة تعيؽ التي المسؤكليات
 تعتبػر البػرامج التػي مػف العديػد فػي المػرأة مشػاركة لضػعؼ الرئيسػة األسػباب أحػد بالطفػؿ
 الحياة في المرأة المرأة، كالدكر األسرم الذم تمعبو لتمكيف القدرات الالزمة بناء في حاسمة

 المرأة بيا تمر تتطمب جيدنا ككقتنا أقؿ؛ فالظركؼ التي التي باألعماؿ القياـ عمى يجبرىا قد
 قػادرة بير يجعميا بأف كفيؿ كىذا األطفاؿ، كتربية كالكالدة الحمؿ بمرحمة مرت صعبة؛ فيي

 كحيكم دائـ تعامؿ كمف كسفر، كجيد تنفيذ، مف يتبعيا األعماؿ، كما تحمؿ متطمبات عمى
كظيفيػة، كبكجػو عػاـ فػ ف خػركج  تػداخالت مػف كمايفرضػو العمػؿ المػكظفيف اآلخػريف، مػع

انحػػراؼ األبنػػاء، كذلػػؾ لضػػعؼ التنشػػئة االجتماعيػػة؛  المػػرأة لمعمػػؿ قػػد يػػؤدم إلػػى مشػػكالت
 التي بدكرىا تؤدم إلى ضعؼ القيـ كالمبادئ الدينية، بسبب عدـ كجكد رقابة األـ عمييـ. 

 متطمبات تفعيؿ التمكيف االقتصادم لممرأة:
تكجػػػػد مجمكعػػػػة مػػػػف المػػػػداخؿ كالمتطمبػػػػات الالزمػػػػة لتفعيػػػػؿ كتعميػػػػؽ التمكػػػػيف 

 تناكليا ب يجاز فيما يمي: االقتصادم لممرأة، كيمكف

: متطمبات تعزيز ثقافة التمكيف االقتصادم لممرأة في المجتمع:   أكالن
تطػػػكير مفػػػاىيـ التكػػػافؤ كالمشػػػاركة: إف أفػػػراد المجتمػػػع مػػػف كػػػال الجنسػػػيف مختمفػػػكف  .1

كلكػػػنيـ متسػػػاككف، فػػػالمرأة ليػػػا حقػػػكؽ كعمييػػػا كاجبػػػات، كالرجػػػؿ لػػػو حقػػػكؽ كعميػػػو 
ف كاف ىناؾ اختالؼ في نكعيػة كطبيعػة ىػذه كاجبات، كىما في ذلؾ متسا كياف حتى كا 

الحقػػكؽ كالكاجبػػات، كىػػذا يفسػػر معنػػى كممػػة التكػػافؤ، كأمػػا مفيػػكـ المشػػاركة فػػيمكف 
تمخيصو في إيجاد أسمكب عمؿ لكؿ مف المرأة كالرجؿ يناسب ظػركؼ كػؿ منيمػا، لكػف 

، 5، 2004بشرط أف يمكنيما معنا مف التصدم ألم مشػكمو تكاجػو المجتمػع )حسػف، 
7 .) 

اقتالع تأثير بعض اإليحػاءات السػمبية: ينبغػي العمػؿ بقػدر اإلمكػاف عمػى إزالػة كػؿ مػا  .2
مف شأنو اإليحػاء بتفػكؽ جػنس عمػى آخػر، كعمػى اقػتالع تػأثير ىػذه اإليحػاءات التػي 
تضع في األذىاف نماذج معينة لصكرة المرأة كالرجؿ مف شأنيا التقميؿ مف قيمة المرأة 

اعػػؿ كالميػـ فػػي خدمػة أسػرتيا كمجتمعيػػا ككطنيػا؛ كىػػك األمػر الػػذم كقيمػة دكرىػا الف
يستمـز العمؿ عمى تقميص الفجكة بيف صػكرة الرجػؿ كصػكرة المػرأة فػي المجتمػع؛ تمػؾ 
الفجكة التي دائمنا ما تؤكد عمى تفكؽ الرجاؿ عمى النساء، كنبػذ أم رسػالة مباشػرة أك 

 (. 7، 5، 2004بير مباشرة ترمى إلى تأكيد ذلؾ التفكؽ )حسف، 
التكفيػػؽ بػػيف التقاليػػد كاألعػػراؼ كالشػػرع: بػػالربـ مػػف أف المػػرأة المسػػممة تتمتػػع شػػرعنا  .3

بكافػػة حقكقيػػا بيػػر المشػػركطة؛ األمػػر الػػذم يميزىػػا، إال أف بعػػض األعػػراؼ كالعػػادات 
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محركمػػة مػػف ممارسػػة  -الغالبيػػة-تنػػزع منيػػا ىػػذه الحقػػكؽ كتجعػػؿ نسػػبة كبيػػرة ىػػي 
ف ل ـ يكف ىناؾ تمييز في الديف اإلسالمي ضد المرأة يالحػظ أف حقكقيا، كىكذا حتى كا 

 التمييز االجتماعي ليس في صالحيا. 
 ثانينا: الخطكات كاإلجراءات المتطمبة لتمكيف المرأة اقتصادينا: 

  :التربية عمى إتقاف العمؿ كتحسينو 
التػػػي تبػػػث فػػػي اإلنسػػػاف  إف المتتبػػػع آليػػػات القػػػرآف الكػػػريـ كأحاديػػػث الرسػػػكؿ 

مـ الرببة فػي العمػؿ كالطاعػة بكجػو عػاـ، يجػد أف بايتيػا لػيس مجػرد الطاعػة كالقيػاـ المس
بالعمؿ فقط، كعمى أم كجو، كلكف يجد في ثناياىا كلفظيا أف المرجك كالمطمكب ىػك العمػؿ 
المػػتقف المحسػػف الػػذم ييػػؤىدَّل عمػػى خيػػر كجػػو؛ كمػػف النصػػكص القرآنيػػة التػػي تشػػير إلػػى 

كؿ عمؿ يقـك بو اإلنساف المسػمـ؛ قكلػو تعػالى: ﴿ ًإفَّ الَّػًذيفى ضركرة اإلتقاف كاإلحساف في 
اًت ًإنَّا الى نيًضيعي أىٍجرى مىٍف أىٍحسىفى عىمىالن  )الكيػؼ:  اًلحى ًمميكا الصَّ (، كقكلػو تعػالى: 30آمىنيكا كىعى

قيؿ لًِّعبىاًدم يىقيكليكا الًَّتي ًىيى أىٍحسىػفي ًإفَّ الشَّػٍيطىافى يىنػزىغي بىٍيػنىيي  ـٍ ًإفَّ الشَّػٍيطىافى كىػافى ًلإٍلًنسىػاًف ﴿ كى
ًبيننػػا  )اإلسػػراء:  ػػديكنا م  ػػًة كىاٍلمىٍكًعظىػػًة 53عى بِّػػؾى ًباٍلًحٍكمى (، كقكلػػو تعػػالى: ﴿ اٍدعي ًإلىػػٰى سىػػًبيًؿ رى

ػػف سىػػًبيًمًو كىىيػػ ػػؿَّ عى ػػف ضى ـي ًبمى بَّػػؾى ىيػػكى أىٍعمىػػ ػػاًدٍلييـ ًبػػالًَّتي ًىػػيى أىٍحسىػػفي ًإفَّ رى جى سىػػنىًة كى ـي اٍلحى كى أىٍعمىػػ
 (.125ًباٍلميٍيتىًديفى  )النحؿ، اآلية: 

فاآليات السابقة كبيرىػا كثيػر تحػث اإلنسػاف المسػمـ عمػى فعػؿ األحسػف كاألفضػؿ 
، كىذا ما أكدتػو السػنة النبكيػة الشػريفة؛ ففػي  في أم عمؿ يقـك بو سكاء أكاف قكالن أـ فعالن

أحػدكـ عمػالن أف يتقنػو" )البييقػي،  قػاؿ: "إف اهلل تعػالى يحػب إذا عمػؿ الحديث أف النبي 
(؛ فيػػذا الحػػديث يؤكػػد أف محبػػة اهلل تعػػالى لمعامػػؿ مشػػركطة ب تقانػػو 235، 234، 1990

لمعمؿ، كأدائو عمى خير كجو، ككرد لفظ عمؿ نكػرة ليػدؿ عمػى العمػـك كالشػمكؿ؛ أم المػراد 
 أم عمؿ يقـك بو اإلنساف.

ػػا قكلػػو  مػػى كػػؿ شػػيء، فػػ ذا قتمػػتـ : "إف اهلل كتػػب اإلحسػػاف عكمػػف ذلػػؾ أيضن
ذا ذبحػتـ فأحسػنكا الػذبح، كليحػد أحػدكـ شػفرتو، فميػرح ذبيحتػو" )مسػمـ،  فأحسنكا القتمػة، كا 

(؛ ف ذا كاف اإلحسػاف مطمكبنػا فػي األعمػاؿ التػي ال تترتػب عمييػا 107، 106، 13د.ت، ج
ػ ا نتائج مؤثرة في المجتمع فأحرل بو أف ييطمب في أم عمؿ ذم قيمػة اجتماعيػة، كخصكصن

 تمؾ األعماؿ التي ليا نتائج كآثار بعيدة المدل. 
كمعنى اإلحساف يرادؼ معنى اإلتقاف كالجكدة؛ كىك الكفاء بمتطمبػات العمػؿ عمػى 
أحسػػف كجػػو، كقػػد يزيػػد معنػػى اإلحسػػاف درجػػة عمػػى مجػػرد التجكيػػد، إذ أف اإلحسػػاف عطػػاء 

 (.18، 2000فكؽ الكاجب )الشي ، 
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ػػػا ب تقػػػاف العمػػػؿ إحكػػػاـ  أدائػػػو؛ بحيػػػث يكػػػكف مسػػػتكفينا لممكاصػػػفات كيقصػػػد أيضن
المطمكبػػة، كتتفػػػاكت درجػػػات اإلتقػػػاف فػػػي األعمػػػاؿ؛ بحيػػػث تقػػػؿ درجػػػة اإلتقػػػاف كممػػػا قمػػػت 
المكاصفات المطمكبة في األداء، كعدـ إتقاف العمؿ يؤدل إلى إلحاؽ الضرر بالعامؿ نفسو؛ 

عيػد عمػى أسػاس ألنو سكؼ يؤدل إلى زعزعة الثقػة فػي عممػو، كتقيػيـ أجػره فػي المػدل الب
عممػو اليػػابط، كيػػؤدل كػػذلؾ إلػػى إلحػػاؽ الضػرر بصػػاحب العمػػؿ؛ ألنػػو يػػدفع أجػػرنا ال يقابمػػو 
عمػػؿ مػػتقف، كمػػا يػػؤدل إلػػى انصػػراؼ المتعػػامميف معػػو عػػف خدماتػػو أك إنتاجػػو، كقػػد يمتػػد 

 (.376، 2001الضرر إلى الكطف ككؿ )الينيدم، 
تقػػاف العمػػؿ يشػػمؿ إحكػػاـ العمػػؿ، كمػػا يتطمبػػو مػػف مر  اعػػاة الجػػكدة كالتحسػػيف كا 

المسػػػتمر لػػػألداء؛ فيػػػك يػػػرتبط بتقميػػػؿ الكقػػػت الضػػػائع، كتخفػػػيض المػػػكاد التالفػػػة، كاتبػػػاع 
األسػػاليب الجيػػدة فػػي العمػػؿ، كذلػػؾ يمثػػؿ اإلتقػػاف فػػي حػػده األدنػػى، أك القريػػب، أمػػا حػػده 

سػاف األعمى ف نو يتسع لالبتكار كالتجديػد، كتقػديـ الطػرؽ المثمػى فػي العمػؿ، ككممػا زاد اإلن
 (.23، 2003المسمـ مف إتقانو لعممو زادت درجة حبو كقربو مف اهلل عز كجؿ )عمر، 

كمػػف ثػػـ صػػار إتقػػاف المنػػتج كتجكيػػده كتحسػػينو مطمبنػػا إسػػالمينا بكػػؿ مػػا يتضػػمنو 
اإلتقػاف كالتجكيػد مػف معنػى، كمػػا يحتكيػو مػف جكانػب؛ مػػف حيػث الخامػة كالحجػـ كالصػػكرة 

كسيكلة االستخداـ، ككؿ ما يجعؿ المنػتج محققنػا لكظيفتػو كالشكؿ كالغالؼ كالقكة كالتناسؽ 
عمػػػى الكجػػػو األمثػػػؿ، حتػػػى تتحقػػػؽ أعمػػػى رفاىػػػة لممجتمػػػع، كحتػػػى يمكػػػف تقػػػدـ المجتمػػػع 
االقتصادم اإلسالمي كنمكذج يحتذل بو مف ًقبىػًؿ بيػره مػف المجتمعػات، كحتػى يػتـ التأكيػد 

 (.11، 2002كاألقـك )دنيا، عمى أف اليدم اإلسالمي في المجاؿ االقتصادم ىك األفضؿ 
  :التربية عمى الحفاظ عمى الكقت كحسف استثماره 

يػػرتبط الكقػػت بالعمػػؿ ارتباطنػػا كثيقنػػا؛ إذ أف الكقػػت ىػػك الكعػػاء الػػذم يمػػارس فيػػو 
اإلنساف نشاطو كعممو فػي الحيػاة، كالكقػت بػال عمػؿ فػراغ، كالعمػؿ ال يمكػف أف يػتـ إال إذا 

تقانو.  كاف ىناؾ كقت إلنجازه كا 
كقد عنى اإلسالـ عناية كبيرة بالكقت، كحث عمى ابتنامو كالعمؿ فيو، كحػذر مػف 
ـي  رى لىكيػ سىػخَّ تضييعو أك التفريط فيو، كاعتبره مف نعـ اهلل تعػالى عمػى خمقػو؛ قػاؿ تعػالى: ﴿ كى

ػػف كيػػؿِّ  ـي المٍَّيػػؿى كىالنَّيىػػارى كىآتىػػاكيـ مِّ رى لىكيػػ سىػػخَّ ػػرى دىاًئبىػػٍيًف  كى ف تىعيػػد كا  الشَّػػٍمسى كىاٍلقىمى ػػا سىػػأىٍلتيميكهي كىاً  مى
نسىافى لىظىميكـه كىفَّاره  )إبراىيـ:   0(34، 33ًنٍعمىتى المًَّو الى تيٍحصيكىىا ًإفَّ اإلًٍ

كلبياف أىمية الكقػت فػي الحيػاة أقسػـ اهلل عػز كجػؿ فػي مطػالع سػكر عديػدة مػف 
(، 2، 1  )الفجػر: القرآف الكريـ بأجزاء منو؛ كمف ذلؾ قكلو تعالى:﴿ كالفجػر، كليػاؿ عشػر

مَّػػىٰ كقكلػػو تعػػالى: ﴿ كىالمٍَّيػػًؿ ًإذىا يىٍغشىػػٰى،  (، كقكلػػو تعػػالى: ﴿ 2، 1  )الميػػؿ: كىالنَّيىػػاًر ًإذىا تىجى
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ىٰ  حى ىٰ ، كىالض  نسىػافى لىًفػ(، كقكلو تعالى: ﴿ كىاٍلعىٍصػًر، 2، 1  )الضحى: كىالمٍَّيًؿ ًإذىا سىجى ي ًإفَّ اإلًٍ
ٍسرو  ػٍبرً ، خي ػٍكا ًبالصَّ تىكىاصى ؽِّ كى ػٍكا ًبػاٍلحى تىكىاصى اًت كى ػاًلحى ًمميكا الصَّ -1  )العصػر: ًإالَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

3.) 
:  قػػاؿ كمػػا أكػػدت السػػنة النبكيػػة عمػػى قيمػػة الكقػػت، كحثػػت عمػػى ابتنامػػو؛ ف

"ابتػػنـ خمسنػػا قبػػؿ خمػػس: شػػبابؾ قبػػؿ ىرمػػؾ، كصػػحتؾ قبػػؿ سػػقمؾ، كبنػػاؾ قبػػؿ فقػػرؾ، 
: "نعمتػاف (، كمػا قػاؿ 306، 4كفرابؾ قبؿ شغمؾ، كحياتؾ قبؿ مكتػؾ" )الحػاكـ، د.ت، ج

 (.306، 4مغبكف فييما كثير مف الناس: الصحة كالفراغ" )الحاكـ، د.ت، ج
عػف كقتػو يػـك القيامػة، حتػى إف األسػئمة  كقررت السنة النبكية مسئكلية اإلنساف

: األربعة التي تكجو إلى المكمؼ يكـ القيامػة يخػص الكقػت منيػا سػؤاالف رئيسػاف؛ فقػاؿ 
"ما تزكؿ قدما عبد يـك القيامػة حتػى ييٍسػأىؿ عػف أربػع: عػف عمػره فيمػا أفنػاه، كعػف شػبابو 

ذا عمػؿ فيػو" )البييقػي، فيما أباله، كعف مالو مف أيف اكتسبو كفيما أنفقػو، كعػف عممػو مػا
1990 ،286.) 

كىكذا يجب عمػى اإلنسػاف أف يغتػنـ حياتػو بصػفة عامػة، كشػبابو بصػفة خاصػة، 
كالشػباب جػزء مػػف الحيػاة، كلكػف لػػو قيمػة متميػػزة باعتبػاره سػف الحيكيػػة الدافقػة، كالعزيمػػة 
: الماضية، كمرحمة القكة بيف ضعفيف، ضعؼ الطفكلة، كضػعؼ الشػيخكخة، قػاؿ اهلل تعػالى

ػػٍعفنا  عىػػؿى ًمػف بىٍعػػًد قيػكَّةو ضى َـّ جى ػٍعؼو قيػػكَّةن ثيػ عىػػؿى ًمػف بىٍعػػًد ضى َـّ جى ػػٍعؼو ثيػ مىقىكيػػـ مِّػف ضى ﴿ المَّػوي الَّػًذم خى
 : ـي اٍلقىًديري  )سكرة الرـك شىٍيبىة يىٍخميؽي مىا يىشىاءي كىىيكى اٍلعىًمي  (.54كى

؛ فيك بطبيعتو كيعد الكقت في نظر اإلسالـ عنصرنا اقتصادم السمات كالخصائص
رزؽ، كمكرد متاح لإلنسػاف كمحسػكب عميػو، كىػك مػكرد مت كػؿ يبػدأ كبيػر الحجػـ كالقيمػة 

تدريجينا، حتى ينتيي بانتياء أجػؿ ذلػؾ اإلنسػاف، ككػؿ يتناقص مع بداية مكلد اإلنساف، ثـ 
كحدة زمنية مف ذلؾ الكقت تنقص ال يمكف استبداليا أك تعكيضيا، كما أنػو مػف المسػتحيؿ 

ـ فػػي عمميػػة االنقضػػاء المسػػتمر لمكقػػت أك إيقافػػو عنػػد مػػدة زمنيػػة محػػددة )األشػػكح، الػتحك
2004 ،93.) 

ذا كاف لمكقت كػؿ ىػذه األىميػة حتػى ليعػد ىػك الحيػاة؛ فػ ف كاجػب المسػمـ نحػك  كا 
كقتػػو أف يحػػافظ عمػػى كػػؿ لحظػػة منػػو، أكثػػر مػػف محافظتػػو عمػػى مالػػو، كأف يحػػرص عمػػى 

اه، كما يعكد عمى أمتػو بػالخير كالسػعادة كالتقػدـ كالنمػاء استثماره فيما ينفعو في دينو كدني
 الركحي كالمادم.

ذلؾ أف الػكعي بػالزمف مػف شػأنو أف يػؤدل إلػى االسػتثمار األمثػؿ لمكقػت فػي كػؿ 
مجاالت الحياة؛ إذ مف دكف ذلؾ ال تقـك حضارة، كال يتصكر أف يكػكف ىنػاؾ أم شػكؿ مػف 
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إلنساف الحضارية فػي ىػذا الكجػكد تحكػـ عميػو أشكاؿ التقدـ في حياة اإلنساف، كمسئكلية ا
أف يككف أميننا في تحمؿ ىذه المسئكلية ليحقؽ ذاتػو، كيؤكػد ىكيتػو اإلنسػانية مػف ناحيػة، 
كليككف جديرنا في الكقت نفسو بشرؼ خالفتو هلل تعالى في األرض مف أجؿ إعمارىا بالخير 

كظيؼ األمثػؿ لقيمػة الكقػت في جميع المجػاالت مػف ناحيػة أخػرل، كىػذا لػف يتحقػؽ إال بػالت
 (.210، 209، 2004)زقزكؽ، 

ذا كاف لمكقت ىذه األىمية كالمكانة في حياة اإلنساف كتقػدـ األمػـ باعتبػاره مػف  كا 
أىـ عناصر العممية االقتصادية، ف ف مػا يػدعك إلػى األسػى مػا يشػاىد اليػـك عنػد كثيػر مػف 

 لتبديد.المسمميف مف إضاعة لألكقات التي فاقت حد التبذير إلى ا
إف كؿ لحظة تمر عمى اإلنساف مف عمػره القصػير دكف أف يسػتفيد منيػا أك يفيػد 
بيره تعػد لحظػة ضػائعة، كفاقػدنا اقتصػادينا، كالػزمف الػذم يمضػي لػف يعػكد مػرة أخػرل، كلػف 
يجدم ندـ المرء شػيئنا عمػى عػدـ اسػتثمار أكقاتػو اسػتثمارنا حسػننا؛ كمػف ثػـ يجػب عمػى كػؿ 

 مار أكقاتو بما يعكد عميو كعمى أمتو بالخير.مسمـ أف يحرص عمى استث
  :التربية عمى االدخار كاالستثمار كتجنب االكتناز 

مع الكعي بصعكبة األكضػاع االقتصػادية فػي معظػـ الػدكؿ اإلسػالمية، كانخفػاض 
احتمػػاؿ كجػػكد فػػكائض ماليػػة لػػدل عمػػكـ النػػاس فييػػا، إال أف ىػػذا ال يحػػكؿ دكف حػػدكث 

ك كانػت عمػى مسػتكل متكاضػع مالينػا؛ ذلػؾ "أف االدخػار اتجػاه عمميات ادخار بيػا، حتػى كلػ
 (.113، 2003عقمي، فالميـ أف تدخر، كليس كـ تدخر" )فرج، 

كيعرؼ االدخار بأنو: "الفائض مف الدخؿ الشخصي بعد استبعاد كؿ مف الضػرائب 
(، كبمعنى 189، 1988الشخصية كمجمكع استيالؾ األفراد مف السمع كالخدمات" )كامؿ، 

(. كاالدخػار قػد يحػتفظ 193، 1988ر ىك: "الفرؽ بػيف الػدخؿ كاالسػتيالؾ" )مشػيكر، آخ
بػػو فػػي شػػكؿ سػػائؿ، كىػػذا مػػا يعػػرؼ باالكتنػػاز، كيعػػرؼ االدخػػار فػػي ىػػذه الحػػاؿ باالدخػػار 
االحتيػػاطي، كقػػد يسػػتخدـ فػػي شػػراء رؤكس أمػػكاؿ تتحػػكؿ إلػػى اسػػتثمار، كيسػػمى فػػي ىػػذه 

ػا مػف الحالة باالدخار االستثمارم، كىذا م ا يحث عميو اإلسالـ كيشجعو، كيعده عنصرنا ميمن
(. كاالدخػار المقصػكد ىػك 49، 1988عناصر زيادة اإلنتاج كتحقيؽ التنمية )أبك الفتػكح، 

االدخار االختيارم االستثمارم؛ ذلؾ ألف ىػذا االدخػار يعمػؿ عمػى تكػكيف رأس المػاؿ، كرأس 
دخػار سػكؼ يسػتفيد بيػا المجتمػع كاألفػراد الماؿ يزيد مف اإلنتاج، كالفائدة المترتبة عمى اال

فػي الكقػت نفسػو، فاالدخػار يفيػد مباشػرة ىػؤالء الػذيف سػاىمكا فيػو؛ إذ أنيػـ سيسػػتخدمكف 
ىػػذه األمػػكاؿ التػػي ادخركىػػا فػػي مشػػركعات تعػػكد عمػػييـ بالفائػػدة، ككممػػا ازدادت مػػدخرات 

قياـ مشركعات إنتاجيػة  ىؤالء األفراد عاد النفع عمييـ كاستفاد المجتمع نتيجة لذلؾ؛ إذ أف
جديدة عمى حصيمة المػدخرات سػكؼ يزيػد مػف ثػركة المجتمػع، كمػا أنػو يفػتح البػاب كاسػعنا 



 التمكيف االقتصادم لممرأة )كفؽ رؤية تربكية إسالمية(
 حناف بنت عطية الطكرم الجيني /د أ.

 

 -220- 

لػػى زيػػادة إنتاجيػػة العمػػاؿ، كبيػػذا يسػػتفيد المجتمػػع  لتشػػغيؿ كثيػػر مػػف األيػػدم العاطمػػة، كا 
(، 486، 485، 1988كيخطك خطكات جادة فػي طريػؽ التنميػة كاالسػتثمار )أبػك الفتػكح، 

بشرط أف يتـ االستثمار داخؿ المجتمع اإلسػالمي الػذم ينتمػي إليػو المسػتثمر، ال أف  كلكف
يذىب إلى الدكؿ الغربية كيستكطف بيا كما يفعؿ بعض رجاؿ األعماؿ المسمميف في الكقػت 

 الراىف.
كعميػو  -إذا أمكػف-كمف ثـ ف ف اإلنساف المسمـ مدعك إلى أال يسػتيمؾ كػؿ دخمػو

كجيو إلى االستيالؾ، بؿ يجعمػو فػي صػكرة مػدخرات يقػـك بتحكيميػا أف يبقي جزءنا منو ال ي
إلػػػى رأس مػػػاؿ حقيقػػػي، يػػػؤدم إلػػػى تػػػراكـ رأس المػػػاؿ كنمػػػكه كاسػػػتثماره، كتكسػػػيع الطاقػػػة 

 اإلنتاجية في المجتمع الذم يعيش فيو. كىناؾ العديد مف آيات القرآف كأحاديث الرسػكؿ 
سػاف المسػمـ عمػى القيػاـ بػو؛ كمػف ذلػؾ التػي تػدؿ عمػى مشػركعية االدخػار، بػؿ كتحػث اإلن

ػا  كهي ًفػي سيػنبيًمًو ًإالَّ قىًمػيالن مِّمَّ ـٍ فىػذىري ػدت  ػا حىصى قكلػو تعػالى: ﴿ قىػاؿى تىٍزرىعيػكفى سىػٍبعى ًسػًنيفى دىأىبنػا فىمى
(؛ كىذا يعنػى حػث النػاس عمػى العمػؿ كاإلنتػاج، كالػدعكة إلػى تػدبير 47تىٍأكيميكفى  )يكسؼ: 

فػػي اإلنفػػاؽ حتػػى يػػتـ تحقيػػؽ مػػدخرات تمكػػف اإلنسػػاف مػػف مكاجيػػة حيػػاتيـ عبػػر االعتػػداؿ 
عمى أىمية االدخار لنكائب الػدىر، كمكاجيػة الفقػر كالحاجػة  المستقبؿ. كما أكد الرسكؿ 

: "رحػػـ اهلل امػػرءنا اكتسػػب طيبنػػا، كأنفػػؽ قصػػدنا، كقصػػد فضػػالن ليػػـك فقػػره كالعػػكز؛ فقػػاؿ 
االحتيػػاط -ضػػمف مػػا يسػػتيدؼ-الدخػػار (. كيسػػتيدؼ ا23ىػػػ، 1356كحاجتػػو" )المنػػاكم، 

لممستقبؿ، كمكاجية حاالت العكز، كترؾ ثركة تستعيف بيا األجياؿ القادمة فػي حيػاة أفضػؿ 
(، فضالن عف المساىمة في تحقيؽ التنمية الشػاممة 11، 2002خالية مف العكز )الركبي، 

 في المجتمع عبر استثمار المدخرات بشكؿ مشركع كمنتج في المجتمع.
حصػػكؿ عمػػى المػػاؿ عبػػر الكسػػب المشػػركع أمػػر يتفػػؽ كفطػػرة اهلل التػػي فطػػر إف ال

الناس عمييا، كلكف عندما يتحكؿ األمر إلى حب جمع الماؿ، كاكتنازه، كحجبو عف التعامػؿ 
كالتداكؿ دكف حاجة تدعك إلى ذلؾ، فػ ف ذلػؾ أمػر نيػى عػف اإلسػالـ كحاربػو؛ ألنػو معطػؿ 

فضػػالن -(. كلالكتنػػاز مضػػاره االقتصػػادية116 ،2005لنػػبض الػػدكرة االقتصػػادية )زقػػزكؽ، 
عف مضاره األخالقية؛ ألنو لك لـ يكنز الماؿ كيحػبس ألسػيـ فػي العمميػات اإلنتاجيػة، كػأف 
يساىـ في إنشاء مشركعات إنتاجية، فيكفر لذلؾ فرص عمػؿ جديػدة تقضػى عمػى البطالػة، 

تػػائج االقتصػػادية أك تقمػػؿ منيػػا، كفػػرص العمػػؿ الجديػػدة تػػؤدل إلػػى إحػػداث سمسػػمة مػػف الن
الميمػػة، فيػػي تػػؤدم إلػػى زيػػادة الػػدخكؿ، كزيػػادة الػػدخكؿ بػػدكرىا تػػؤدل إلػػى زيػػادة القػػكة 

سكاء ب نشاء مشركعات جديدة  -الشرائية في المجتمع، األمر الذم يدفع إلى زيادة اإلنتاج
كذلػؾ لسػد حاجػة الطمػب المتزايػد الػذم أحدثتػو زيػادة -أـ بالتكسع فػي المشػركعات القائمػة

دخكؿ، كزيادة اإلنتاج تتطمب بطبيعة الحاؿ عمالة جديدة تحصؿ عمى دخػكؿ جديػدة تزيػد ال
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مف القكة الشرائية في المجتمع، مما يؤدم إلى زيادة اإلنتاج. .. كىكذا دكاليؾ، األمر الذم 
يؤدم إلى إيجاد حالة مف النمك كاالزدىار االقتصادم داخؿ المجتمع، ككنز الماؿ مف شأنو 

(. كميمػػا يكػػف مػػف أمػػر فػػ ف 467، 1988جتمػػع مػػف ذلػػؾ كمػػو )أبػػك الفتػػكح، أف يحػػـر الم
االحتفاظ باألرصدة النقدية بال تكظيؼ حتى مع إخراج الزكاة أمر بير مربكب فيو إسالمينا؛ 
ألف المػكارد العاطمػة تنطػكم عمػػى صػكر مػف الضػياع االقتصػػادم ال يحتممػو اإلسػالـ، كفيػػو 

ا، سػػكاء عبػػر إخػػراج الزكػػاة منيػػا كػػؿ عػػاـ، أـ عبػػر تعػػريض النقػػكد لمت كػػؿ كتػػدىكر قيمتيػػ
تأثرىا بمكجات التضخـ العالمي، مػع مػا يػؤدل إليػو االكتنػاز مػف كقػكع المجتمػع فػي بػراثف 

(. كما أف 284، 283، 2001االنكماش كتدىكر مستكل النشاط االقتصادم )المرزكقي، 
ػػا بالغنػػا عمػػى أف االكتنػػاز يخػػالؼ مقصػػكد الشػػرع مػػف رأس المػػاؿ؛ إذ يحػػرص اإلسػػالـ  حرصن

يأخذ رأس الماؿ دكرتو في المجتمع، باستثماره في مشركعات كثيرة، يعكد نفعيا إلػى سػائر 
يجػػاد الػػركاج  الطبقػػات، عبػػر تشػػغيؿ األيػػدم العاممػػة، كتحقيػػؽ معػػدالت إنتػػاج مرتفعػػة، كا 

في االقتصادم، كانتعاش األسكاؽ، كالقضاء عمى معدالت التضخـ كالرككد، كقاعدة اإلسالـ 
ًلًذم اٍلقيٍربىٰى كىاٍليىتى  ًلمرَّسيكًؿ كى مىٰى رىسيكًلًو ًمٍف أىٍىًؿ اٍلقيرىٰل فىًممًَّو كى امىٰى ىذا الشأف: ﴿ مَّا أىفىاءى المَّوي عى

ـٍ   (، أم 7الحشػر، اآليػة: (كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبػًف السَّػًبيًؿ كىػٍي الى يىكيػكفى ديكلىػةن بىػٍيفى اأٍلىٍبًنيىػاًء ًمػنكي
ف تػػداكؿ المػػاؿ محصػػكرنا فػػي طائفػػة أبنيػػاء المجتمػػع دكف بيػػرىـ )أبػػك شػػبانة، لػػئال يكػػك
(. كىػػذا المكقػػؼ اإلسػػالمي الػػذم يػػرفض 73 – 71، 1987؛ كالمػػكدكدم، 740، 1998

االكتنػػاز يػػؤدل بالضػػركرة إلػػى تحكيػػؿ معظػػـ ىػػذه األمػػكاؿ المكتنػػزة إلػػى اسػػتثمارات، كيجعػػؿ 
، كبيػذا يتحقػؽ اليػدؼ المنشػكد مػف التربيػة معظـ المػدخرات تتخػذ طريقيػا نحػك االسػتثمار

 االقتصادية في اإلسالـ.
  :التربية عمى التكسط كاالعتداؿ في اإلنفاؽ كاالستيالؾ 

إف التكسػػط كاالعتػػداؿ فػػي كػػؿ األمػػكر مػػف القكاعػػد العامػػة لإلسػػالـ؛ فيػػك الػػديف 
كىػ ـٍ الكسط، كاألمة اإلسالمية ىػي األمػة الكسػط بػيف األمػـ؛ قػاؿ اهلل تعػالى: ﴿ كى عىٍمنىػاكي ذٰىًلؾى جى

ـٍ شىػػًييدنا  )البقػػرة:  مىػػٍيكي يىكيػػكفى الرَّسيػػكؿي عى مىػػى النَّػػاًس كى سىػػطنا لِّتىكيكنيػػكا شيػػيىدىاءى عى ػػةن كى (. 143أيمَّ
كالتكسط في اإلنفاؽ كاالستيالؾ يتناسؽ مػع طبيعػة اإلسػالـ التػي يربػي عمييػا أتباعػو فػي 

ـٍ ييٍسػًرفيكا االعتداؿ بال إسراؼ أك تبذير، كال بخؿ أك تق تير؛ قاؿ تعالى: ﴿ كىالًَّذيفى ًإذىا أىنفىقيكا لىػ
كىافى بىٍيفى ذٰىًلؾى قىكىامنا  )الفرقاف:  كا كى ـٍ يىٍقتيري لى (، أم ليسكا بمبذريف في إنفػاقيـ فيصػرفكف 67كى

فػكؽ الحاجػة، كال بخػالء عمػػى أىمػييـ فيقصػركف فػػي حقيػـ فػال يكفػػكنيـ؛ بػؿ عػدالن خيػػارنا، 
(، كاالعتػداؿ فػي اإلنفػاؽ 326، 1998كسطيا، الىػذا كال ىػذا" )ابػف كثيػر، كخير األمكر أ

(. 37، 2002كاالسػػتيالؾ ىػػك الكقػػؼ عنػػد حػػدكد الشػػرع بػػال إفػػراط أك تفػػريط )النػػدكم، 
كفضالن عف ذلؾ ف ف االعتداؿ كالتكازف كترشيد االستيالؾ يعد عامالن مػف العكامػؿ الحاسػمة 

كتػػكفير طاقتيػػا، كتحقيػػؽ أمنيػػا كاسػػتقرارىا، كتنميػػة  فػػي بنػػاء اقتصػػاد األمػػة، كقػػكة بأسػػيا،
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ثركتيػػا، كزيػػادة حجػػـ مػػدخراتيا كفػػؽ المعػػايير كاألسػػس التػػي أقرىػػا كدعػػا إلييػػا التشػػريع 
(. كمفيػػكـ االعتػػداؿ مفيػػـك نسػػبى؛ بمعنػػى أف حجمػػو 26، 2000اإلسػػالمي )السػػدالف، 

كر االقتصػػػادم يختمػػػؼ مػػػف مرحمػػػة إلػػػى أخػػػرل تبعنػػػا لمسػػػتكيات الػػػدخكؿ، كمراحػػػؿ التطػػػ
كاالجتماعي لمفرد كالمجتمع؛ فما قد يككف اعتداالن لفرد قد يككف إسرافنا بالنسػبة لغيػره ممػف 
ىػـ دكنػو، كقػد يكػػكف تقتيػرنا بالنسػبة آلخػػر يعػيش فػي كسػػطو مػالي أعمػى منػػو، كمػف ثػـ لػػـ 
نمػا  يضع اإلسالـ قاعدة حسابية دقيقػة يمتػـز بيػا كػؿ فػرد بمقػدار معػيف يجػب أف ينفقػو، كا 
ترؾ ذلؾ لمقدار دخمو، كظركؼ حياتو، إذ لكؿ كاحد مػف النػاس طاقتػو، كىػك ميػزاف نفسػو، 

(. كمف الجدير بالػذكر أف تػتـ 39، 2002كعميو أف يكازف بيف مكارده كمصارفو )الندكم، 
تربيػػة المػػرأة المسػػممة فػػي مجػػاؿ إنفاقيػػا كاستيالكػػػيا عمػػػى االلتػػزاـ بسػػمـ األكلكيػػات التػػي 

كبينيا الفقياء، كىي: الضركرات، فالحاجات، فالتحسػينات؛ كذلػؾ لتحقيػؽ كضعيا اإلسالـ، 
المقاصػد الشػػرعية. كالتػزاـ المسػػممة بسػمـ األكلكيػػات فػي اإلنفػػاؽ كاالسػتيالؾ يربػػى نفسػػيا 
عمػى النظػػاـ كالترتيػػب فػي ضػػكء اإلمكانػػات كالطاقػات المتاحػػة، كاالعتمػػاد عمػى الػػذات بقػػدر 

كرة أك حاجػة، كمػا يحمييػا مػف ىمػكـ الػديكف مػف دكف اإلمكاف، بحيث ال تقتػرض إال لضػر 
 سبب معتبر شرعنا، كما يكجييا نحك المكازنة بيف الكسب كاإلنفاؽ كاالدخار لكقت الحاجة.
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 نتائج الدراسة:
حارب اإلسػالـ البطالػة، كمقػت الفػراغ لمػا ليمػا مػف آثػار سػمبية عمػى الفػرد كالمجتمػع  .1

ف شػأنو أينػا كػاف نكعػو مػاداـ كفػؽ ثكابػت عمى حد سػكاء، كدعػا إلػى العمػؿ، كأعمػى مػ
 الديف.

تباينػػت كجيػػات النظػػر فػػي المجتمػػع حػػكؿ تمكػػيف المػػرأة اقتصػػادينا؛ كفػػي حقيقػػة األمػػر  .2
فالعمؿ كالتمكيف االقتصادم مػف الحقػكؽ التػي كىبيػا اإلسػالـ لممػرأة كالرجػؿ عمػى حػد 

األنثى، مػع سكاء، كجاءت دعكة اإلسالـ لمعمؿ صريحة ككاضحة كعامة تشمؿ الذكر ك 
 كجكد بعض الحاالت التي تستكجب عمؿ المرأة. 

أعطى اإلسالـ المرأة استقالليا التػاـ عػف الرجػؿ اقتصػادينا، كقػرر مبػدأ التكػافؤ بينيمػا  .3
فيما يتصؿ بحرية التعاقد كالتصرؼ المالي فيما يممكو كؿ منيما؛ فالذمة المالية لممرأة 

، كلػيس لمػزكج كال لغيػره مػف األقػارب أف في اإلسالـ مستقمة عف الذمػة الماليػة لمرجػؿ
 يأخذ مف ماليا شيئنا إال ب ذنيا.

تتعدد معكقات التمكيف االقتصادم لممرأة؛ فمنيا معكقػات )ذاتيػة، كمجتمعيػة، كثقافيػة،  .4
 كاقتصادية، كمعكقات مرتبطة ببيئة العمؿ، كمعكقات مرتبطة بالزكج كاألبناء(... ال .

لممػػرأة المسػػممة عبػػر تعزيػػز ثقافػػة ىػػذا التمكػػيف فػػي يمكػػف تفعيػػؿ التمكػػيف االقتصػػادم  .5
المجتمع؛ مف خالؿ تطكير مفاىيـ التكافؤ كالمشاركة، كاقػتالع تػأثير بعػض اإليحػاءات 

 المجتمعية السمبية، كالتكفيؽ بيف التقاليد كاألعراؼ كمبادئ الشرع الحنيؼ.
ا تربيػة الفتػاة عمػى تتعدد الخطكات كاإلجػراءات المتطمبػة لتمكػيف المػرأة اقتصػادينا؛ منيػ .6

إتقػػاف العمػػؿ كتحسػػينو، كعمػػى الحفػػاظ عمػػى الكقػػت كحسػػف اسػػتثماره، كعمػػى االدخػػار 
 كاالستثمار كتجنب االكتناز، كعمى التكسط كاالعتداؿ في اإلنفاؽ كاالستيالؾ.

 تكصيات الدراسة:
رفػػػع مسػػػتكل الػػػكعي المجتمعػػػي بأىميػػػة التمكػػػيف االقتصػػػادم لممػػػرأة، كتعزيػػػز  .1

يقيػػػة فػػػي سػػػكؽ العمػػػؿ، كأىميػػػة دكرىػػػا فػػػي التنميػػػة المجتمعيػػػة مشػػػاركتيا الحق
المسػػػػتدامة؛ عبػػػػر التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة السػػػػميمة، كمػػػػف خػػػػالؿ تنفيػػػػذ بػػػػرامج 
كمحاضرات كندكات كمؤتمرات تكعكية بالتعاكف مع مؤسسات المجتمع كالمػدارس 

ة، كالجامعػػات كالمعاىػػد كبػػاقي المؤسسػػات التربكيػػة كاإلعالميػػة كالثقافيػػة كالدينيػػ
 الحككميػة كمؤسسػات المجتمػع كطنية مشتركة بيف المؤسسات كعبر تبني خطة
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المػػػدني لتصػػػحيح التصػػػكرات الخاطئػػػة حػػػكؿ تمكػػػيف المػػػرأة، كالنيػػػكض بكاقعيػػػا 
 االقتصادم في ضكء ما أقرتو الشريعة اإلسالمية.

، تفعيؿ األنظمة كالمكائح كالقرارات كالقكانيف التي تعزز مف تمكػيف المػرأة اقتصػادينا .2
كتمنحيػػا حقكقيػػا االقتصػػادية التػػي أقرىػػا ليػػا اإلسػػالـ؛ ب تاحػػة فػػرص كمجػػاالت 
لعمميػػا فػػي إطػػار الضػػكابط الشػػرعية، كبمػػا يتكافػػؽ مػػع بنيتيػػا النفسػػية كالبدنيػػة، 

 كعدـ حصر عمميا عمى الميف التقميدية.
االستفادة مف خبرات الدكؿ المتقدمة في مجاؿ التمكيف االقتصادم لممرأة، كالعمػؿ  .3

 ى تبني فمسفاتيا الناجحة بما اليتعارض مع ما أقرتو ليا الشريعة اإلسالمية.عم
تنميػة كعػػي المػػرأة بأىميػػة دكرىػػا كمشػاركتيا فػػي التنميػػة المجتمعيػػة المسػػتدامة؛  .4

زالة شعكرىا بالخكؼ كالقمؽ مف عػدـ قػدرتيا  بتعزيز ثقتيا في نفسيا كبقدراتيا، كا 
تيا لمكاجيػػػة األعبػػػاء االجتماعيػػػة عمػػػى التكفيػػػؽ بػػػيف العمػػػؿ كاألسػػػرة، كمسػػػاند

كالضغكط النفسية التي تكاجييا؛ كذلػؾ ب قامػة بعػض البػرامج ككرش العمػؿ التػي 
تيػػتـ بتػػدريبيا كتطػػكير مياراتيػػا كقػػدراتيا باسػػتمرار بمػػا يتناسػػب مػػع احتياجػػات 
سكؽ العمؿ، كالتي ترفع مػف معرفتيػا ككعييػا بحقكقيػا التػي كفميػا ليػا اإلسػالـ، 

لتي تكاجييا، مع منحيا فرص التدريب الداخمي كالخػارجي فػي إطػار كبالتحديات ا
 الضكابط الشرعية.

كضػػػع حمػػػػكؿ اسػػػػتراتيجية لقضػػػية تكظيػػػػؼ الخريجػػػػات، كمشػػػكمة عػػػػدـ تناسػػػػب  .5
تخصصػػاتيف مػػع سػػكؽ العمػػؿ؛ كذلػػؾ باسػػتحداث تخصصػػات جديػػدة تتكاكػػب مػػع 

كربػط احتياجات سكؽ العمؿ، كالحد مػف التخصصػات التػي كصػمت حػد االكتفػاء، 
الخطط كالبرامج التعميمية بخطط التنمية كباحتياجات القطاعات المختمفة، كتعزيػز 
العالقة بيف الجامعػات كبػيف الجيػات المسػؤكلة عػف التكظيػؼ، كاسػتحداث فػرص 
عمؿ جديدة تتناسب مػع طبيعػة المػرأة كفطرتيػا، كتتكافػؽ مػع الضػكابط الشػرعية، 

 ة المستدامة.كفي الكقت ذاتو تسيـ في التنمية المجتمعي
تنظػػيـ المحاضػػرات كالنػػدكات كالممتقيػػات كالمػػؤتمرات كالػػدكرات كالبػػرامج التدريبيػػة  .6

ؿ إسالمينا لمفيـك كثقافػة ريػادة األعمػاؿ، كتنػاقش كتبػرز  ككرش العمؿ التي تؤصِّ
ز  دكر ريػادة األعمػاؿ فػػي ضػكء المتغيػػرات المجتمعيػة كالتحػػديات المعاصػرة، كتيعػػزِّ

عمػػؿ الحػػر التنافسػػي المتفػػرد المبتكػػر لػػدل المػػرأة، كتيعػػرِّؼ لثقافػػة االسػػتثمار كال
بأىميتو كعكائده االستثمارية عمى المستكل الشخصي كالمجتمعػي، كتشػجع عمػى 
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إقامػػة المشػػاريع التجاريػػة كاالسػػتثمارية، مػػع االىتمػػاـ بمػػا يعػػرض لمرائػػدات مػػف 
 مشكالت، كما يكاجييف مف صعكبات.

تػػػي تكاجػػػو المػػػرأة العاممػػػة، كسػػػف األنظمػػػة تػػػذليؿ كافػػػة الصػػػعكبات كالعقبػػػات ال .7
كالتشػريعات الالزمػة لحمايتيػػا، كتػكفير التسػػييالت المسػاعدة عمػػى اسػتقرارىا فػػي 

 لممرأة العمؿ؛ بتكظيفيا في األماكف المالئمة ليا، كابتكار كتبني سياسات صديقة
ؿ األسرية؛ مث الكظيفية كمسؤكلياتيا مياميا بيف المكاءمة عمى تساعدىا العاممة
المنػزؿ، أك العمػؿ عػف بعػد، أك العمػؿ  مػف المضػغكط، أك العمػؿ العمػؿ أسػبكع

 الرعايػة كمراكػز خػدمات تػكفير عمػى الجزئػي... كنحػك ذلػؾ، كالعمػؿ مػاأمكف
 ألبناء العامالت.  كالنكادم كالحضانة

اسػػتحداث قاعػػدة بيانػػات متكاممػػة لمباحثػػات عػػف عمػػؿ فػػي سػػبيؿ تطػػكير آليػػات  .8
الػػة النسػػائية؛ تشػػتمؿ عمػػى جميػػع المعمكمػػات الخاصػػة التعامػػؿ مػػع مشػػكمة البط

باحتياجػػػات سػػػكؽ العمػػػؿ المناسػػػب لممػػػرأة، كالتخصصػػػات المطمكبػػػة، كالبػػػرامج 
 التأىيمية المناسبة.
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فاقية القضاء عمػى جميػع أشػكاؿ التمييػز لتشريعات العمؿ كمدل تكافقيا مع بنكد ات
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 ، بيركت، دار الندل.3(. تفسير القرآف العظيـ. جػ1998ابف كثير. )

ىرة، مكتبػة عيسػى (. سػنف ابػف ماجػة. القػا1972ابف ماجػو، محمػد بػف يزيػد القزكينػي. )
 الحمبي.

(. تكمفػػة عػػدـ تمكػػيف المػرأة اقتصػػادينا عمػػى االقتصػػاد 2015أبػك العينػػيف، سػػكزاف حسػف. )
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 – 48، 96كالعمؿ في ظؿ أىداؼ التنميػة المسػتدامة. جميكريػة مصػر العربيػة، ع

70. 
(. المقاكلة النسكية في الجزائػر بػيف كاقػع االقتصػاد الريعػي كرىػاف 2017جرباؿ، كيينة. )

 .148 – 132، 8التمكيف االقتصادم، جامعة سكيكدة، مجمة الباحث االقتصادم، ع
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ػػ(. عمػؿ المػرأة فػي المنػزؿ كخارجػو. الريػاض، مكتبػة 2009بػف مبػارؾ. ) الجكير، إبػراىيـ
 العبيكاف.

 السػقكؼ لمشػكمة العاممػة المػرأة (. إدراؾ2018الحػاج، عبػدالممؾ؛ كالناصػر، نػكؼ. )
 مكظفػات مػف عينػة عمػى ميدانيػة العربيػة السػعكدية: دراسػة المممكػة في الزجاجية
 اإلنسػانية لمعمػـك الشػارقة عػةجام بمدينػة الريػاض. مجمػة الحكػكمي الجيػاز

 .201-170، 2، ع 15كاالجتماعية، مج 
ق(. استراتيجية عمؿ المػرأة فػي القطػاع الخػاص. رسػالة 1425الحارثي، ندل دخيؿ اهلل. )

 ماجستير بير منشكرة، جامعة الممؾ عبدالعزيز، جدة، المممكة العربية السعكدية.
، كتػاب 4ت(. المسػتدرؾ عمػى الصػحيحيف. جػػالحاكـ، أبػك عبػداهلل الحػاكـ النيسػابكرم. )د.

 الرقاؽ، بيركت، دار المعرفة.
(. مناقشػػػة الػػػدكر المرتقػػػب لإلعػػػالـ العربػػػي عبػػػر جميػػػع 2000الحديػػػدم، منػػػى سػػػعد. )

مسػػتكياتو ككسػػائمو تجػػاه قضػػايا اإلعػػالـ العربػػي كقضػػايا المػػرأة العربيػػة، المػػؤتمر 
المسػػتقبؿ. المجمػػس القػػكمي  األكؿ لقمػػة المػػرأة العربيػػة. تحػػديات الحاضػػر كآفػػاؽ

 لممرأة، القاىرة. 
(. المػرأة السػعكدية كريػادة 2016الحديدم، نسريف عبده؛ كسعد، نيػرميف زيػف العابػديف. )

، جامعػة طنطػا، كميػة 4، ع64األعماؿ: نجاحات كتحديات. مجمة كمية التربيػة، مػج
 . 362-332التربية، 

 كضػركرة أسػاس حػؽ لممػرأة قتصػادماال التمكػيف (. تعزيز2012الحسف، سكينة محمد. )
 درمػاف أـ ، جامعػة11كاإلحصػائية. ع السياسية كالعمـك االقتصاد اقتصادية. مجمة
 .206-165السياسية،  كالعمـك االقتصاد اإلسالمية، كمية

(. مقكمات تحقيػؽ المشػاركة الفعالػة لممػرأة فػي الحيػاة السياسػية. 2004حسف، فرخندة. )
دارة الحممػة االنتخابيػة لممػرأة المصػرية، جدليؿ المشػاركة السياسػية ك  ، المجمػس 7ا 

 القكمي لممرأة.
(. مسألة تمكيف المرأة عند الحداثييف الغربييف فػي القػرف 2018الحنيطي، محمد يكنس. )

العشريف كمكقؼ اإلسالـ منيا: دراسة مقارنة نقديػة. رسػالة دكتػكراه بيػر منشػكرة، 
 سالمية العالمية.كمية الدراسات العميا، جامعة العمكـ اإل
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(. المشػػاريع الصػػغيرة كتمكػػيف المػػرأة: دراسػػة اجتماعيػػة 2009الحكامػػدة، نجػػالء مخمػػد. )
ميدانية في محافظة المفػرؽ. رسػالة ماجسػتير بيػر منشػكرة، كميػة اآلداب، جامعػة 

 اليرمكؾ، األردف.
قػػع (. معكقػػات تمكػػيف المػػرأة فػػي البمػػداف العربيػػة: الكا2010خشػػيـ، مصػػطفى عبػػداهلل. )

 .231-217كالطمكح. جامعة الدكؿ العربية، األمانة العامة، 
 الخكلي، البيي. )د.ت(. المرأة بيف البيت كالمجتمع. القاىػرة، مكتبة دار العركبة.

(. المػػػرأة نصػػؼ االقتصػػػاد. مجمػػػة األمػػػف كالحيػػػاة، 2013دركيػػش، زينػػػب عبدالمحسػػػف. )
 .59-56، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، 379، ع33مج

(. السػػمكؾ اإلسػػالمي فػػي اإلنتػػاج بػػيف الكاقػػع كالمثػػاؿ. نػػدكة 2002دنيػػا، شػػكقي أحمػػد. )
التربيػػة االقتصػػادية كاإلنمائيػػة فػػي اإلسػػالـ، القػػاىرة، مركػػز صػػالح كامػػؿ لالقتصػػاد 

 اإلسالمي، جامعة األزىر، كمركز الدراسات المعرفية.
ة: السػػعكدية... العمػػؽ العربػػي (. الرؤيػػ2017. )2030رؤيػػة المممكػػة العربيػػة السػػعكدية 

كاإلسالمي... قكة استثمارية رائدة... كمحكر ربط القارات الثالث. تـ استرجاعو فػي 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط الرؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:  2019/ 11/6

http://vision2030.gov.sa/ar/foreword 
(. التمكػػيف السياسػػي كاالقتصػػادم لممػػرأة العربيػػة: دراسػػة 2017ردايديػػة، يسػػرل صػػالح. )

. رسػػالة ماجسػػتير، 2015 – 2000ردف، مصػػر، المغػػرب، الجزائػػر، السػػعكدية مقارنػػة األ 
 كمية اآلداب، جامعة اليرمكؾ.

(. المػنيج اإلسػػالمي فػي اإلطػار االسػػتثمارم. نػدكة التربيػػة 2002الركبػي، ربيػع محمػػكد. )
االقتصادية كاإلنمائية في اإلسالـ، القاىرة، مركز صػالح كامػؿ لالقتصػاد اإلسػالمي، 

 ألزىر، كمركز الدراسات المعرفية.جامعة ا
(. االتجاىػػات الحديثػػة فػي تمكػػيف المػػرأة لتنميػػة المجتمػػع. 2015زايػد، أميػػرة عبدالسػػالـ. )

 335، 67رابطة التربكييف العرب، مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ الػنفس، ع
–359. 

، 3. ط(. حقػػائؽ إسػػالمية فػػي مكاجيػػة حمػػالت التشػػكيؾ2001زقػػزكؽ، محمػػكد حمػػدم. )
 كزارة األكقاؼ، القاىرة.

(. اإلنسػػاف كالقػػيـ فػػي التصػػكر اإلسػػالمي. القػػاىرة، دار 2004زقػػزكؽ، محمػػكد حمػػدم. )
 الرشاد.
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(. الفكػر الػديني كقضػايا األمػة اإلسػالمية. سمسػمة قضػايا 2005زقزكؽ، محمكد حمدم. )
 .142- 107، القاىرة، المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية، 127إسالمية ع

ىػػ(. المعكقػات االجتماعيػة التػي تكاجػو المػرأة العاممػة فػي 1432زىراني، سػياـ خضػر. )ال
القطػػاع الصػػحي. رسػػالة ماجسػػتير، بيػػر منشػػكرة، كميػػة اآلداب كالعمػػكـ اإلنسػػانية، 

 جامعة الممؾ عبدالعزيز.
(. أثر عمؿ المرأة خارج البيت عمى اسػتقالؿ بيػت الزكجيػة: ماليزيػا 2005زكزك، فريدة. )

ػػػػػػػػػػػا. مركػػػػػػػػػػػز أمػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػرب لممصػػػػػػػػػػػادر كالمعمكمػػػػػػػػػػػات، المكقػػػػػػػػػػػع: نمكذ جن
www.amanjordan.org 

(. ترشيد استخداـ الميػاه فػي الػرم بػيف الفكػر المعاصػر 2000السدالف، صالح بف بانـ. )
كالشػػريعة اإلسػػالمية. المػػؤتمر الػػدكلي اقتصػػاديات الزراعػػة فػػي العػػالـ اإلسػػالمي، 

 المي، ككمية الزراعة، جامعة األزىر.القاىرة، مركز صالح كامؿ لالقتصاد اإلس
شػػػكالية التمكػػػيف االقتصػػػادم فػػػي الجزائػػػر، المجمػػػة 2016سػػػالمي، منيػػػرة. ) (. المػػػرأة كا 

 .202 – 183، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، 5الجزائرية لمتنمية االقتصادية، ع
ق(. تكظيػػػػؼ المػػػرأة السػػػػعكدية فػػػػي القطػػػاعيف العػػػػاـ كالخػػػػاص: 1429شػػػتيكم، ربػػػػى. )

 ، الرياض، مدينة الممؾ عبدالعزيز لمعمـك كالتقنية.1ات كالحمكؿ. جالمعكق
(. الصػػعكبات التػػي تكاجػػو اإلنػػاث العػػامالت فػػي القطػػاع السػػياحي. 2002شػػتيكم، ربػػى. )

 رسالة ماجستير بير منشكرة، الجامعة األردنية، األردف.
السػػعكدية  ىػػػ(. الػػدكر االقتصػػادم لربػػة األسػػرة العاممػػة1422الشػػدم، طػػارؽ عبػػداهلل. )

كعالقتػو بػػالتكافؽ الزكاجػػي. رسػالة ماجسػػتير بيػػر منشػكرة، جامعػػة أـ القػػرل، مكػػة 
 المكرمة.

(. جكانب مضيئة مف عمؿ المرأة في عصر اإلسػالـ. مجمػة 2016شرعبي، كداد عبداهلل. )
 .365 – 325، جامعة طنطا، 3، ع63كمية التربية، مج

تمكػػيف االقتصػػادم لممػػرأة فػػي الػػدكؿ (. ال2018شػػمالكم، حنػػاف؛ كالحػػيط، نييػػؿ سػػقؼ. )
 2101، 11، ع32العربية. مجمة جامعة النجاح لألبحػاث )العمػكـ اإلنسػانية(، مػج

– 2118. 
(. الجكدة الشاممة في العمػؿ اإلسػالمي. القػاىرة، دار الفكػر 2000الشي ، بدكم محمكد. )

 العربي.
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دية فػي سػكؽ العمػؿ. (. معكقػات تمكػيف المػرأة السػعك 2014الطريؼ، بادة عبػدالرحمف. )
 .107- 11، 88، ع21المركز العربي لمتعميـ كالتنمية، مج

(. أثػػر تمكػػيف المػػرأة عمػػى نمػػك األعمػػاؿ الرياديػػة فػػي 2017العاجيػػب، آمنػػة طشػػحيؿ. )
األردف. رسػػػالة ماجسػػػتير بيػػػر منشػػػكرة، كميػػػة األعمػػػاؿ، جامعػػػة عمػػػاف العربيػػػة، 

 األردف.
رأة المعاصػػرة بػػيف تحػػديات الكاقػػع كطمكحػػات (. قضػػايا المػػ2011عبػػادة، مديحػػة أحمػػد. )

 المستقبؿ. القاىرة، دار الفجر لمنشر كالتكزيع.
(. خػػركج المػػرأة إلػػى العمػػؿ كأثػػره عمػػى تنشػػئة أكالدىػػا فػػي محافظػػة 2001عبػػاس، فػػداء. )

الالذقيػػة. بحػػث عممػػي مقػػدـ لنيػػؿ دبمػػكـ الدراسػػات العميػػا، كميػػة االقتصػػاد، جامعػػة 
 تشريف، سكرية.

(. بعػػض الصػػعكبات التػػي تحػػكؿ دكف 2015رانيػػا معمػػر؛ كعطيػػة، عمػػي أحمػػد. )العبػػاني، 
تمكيف المرأة مف المساىمة الفعالػة فػي عمميػات التنميػة فػي المجتمػع الميبػي كدكر 
الخدمة االجتماعية في الحد منيا: دراسة مف كجية نظر أساتذة العمكـ االجتماعيػة 

ا. رسالة دكتػكراه بيػر منشػكرة، كاإلنسانية بالجامعات الميبية جامعة طرابمس ن مكذجن
  جامعة طرابمس، طرابمس

(. اإلسالـ كحؽ المرأة فػي العمػؿ. كزارة األكقػاؼ كالشػئكف 2016عبدالغني، رمزم جياد. )
 .132- 122، 2، ع60كالمقدسات اإلسالمية، مج

 (. معكقػػات تمكػػيف المػػرأة السػػعكدية ثقافينػػا كاجتماعينػػا2014العبػػدالكريـ، خمػػكد بػػرجس. )
، 1، ج36كقانكنينػػا. مجمػػة دراسػػات فػػي الخدمػػة االجتماعيػػة كالعمػػـك اإلنسػػانية، ع

 .238-177جامعة حمكاف، كمية الخدمة االجتماعية، 
، 2، ط1(. قضايا المرأة في المػؤتمرات الدكليػة. ج2011العبدالكريـ، فؤاد بف عبدالكريـ. )

 الرياض، مركز باحثات لدراسات المرأة. 
(. السياسات المالية كاالقتصػادية المقترحػة لمكاجيػة تحػديات 2004) عبداهلل، حسف سيد.

، جامعػػػة األزىػػػر، 2، جػػػػ16البطالػػػة. مجمػػػة كميػػػة الشػػػريعة كالقػػػانكف بأسػػػيكط. ع
1146 -1184. 

العسقالني، شياب الديف أبػي الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف حجػر. )د.ت(. فػتح البػارم شػرح 
 .2صحيح البخارم. دار الفكر، ج
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(. القيادة النسائية في عالـ متغير. القاىرة، الممتقى المصػرم 2000محمد. )عمي، فاطمة 
 لإلبداع كالتنمية.

(. الػػػذنكب كالعقكبػػػات االقتصػػػادية. مركػػػز صػػػالح كامػػػؿ 2003عمػػػر، محمػػػد عبػػػدالحميـ. )
 لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزىر.

كاجػػػو المػػػػرأة (. الضػػػغكط التنظيميػػػة كاالجتماعيػػػػة التػػػي ت2011الغريػػػر، رحػػػاب راشػػػػد. )
السػػعكدية العاممػػة فػػي القطػػاع الخػػاص. رسػػالة ماجسػػتير بيػػر منشػػكرة، كميػػة إدارة 

 األعماؿ، جامعة الممؾ سعكد.
ىػػػ(. إسػػياـ المػػرأة السػػعكدية فػػي اإلصػػالح التربػػكم مػػف 1429فتػػيح، إليػػاـ عبػػدالكىاب. )
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إسالمي في التنمية االقتصادية. رسالة دكتكراه بير منشكرة، كمية االقتصاد كالعمكـ 
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