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 إن كافــة اآلراء والنتائــج واالســتنتاجات والتوصيــات 

املذكــوره يف هــذه الدراســات هــي للمؤلفــن واملؤلفــات 

وال تعــر بالــرورة عــن رأي مركــز األبحــاث الواعــدة 

يف البحــوث االجتامعيــه ودراســات املــرأة.



مساهمة الفتاة السعودية، ودورها في 
المسؤولية المجتمعية )دراسة وصفية(
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قسم رياض األطفال

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل سابقًا

محور المبادرات 
المجتمعية 
النسائية 

لمجتمع حيوي
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مساهمة الفتاة السعودية، ودورها 
في المسؤولية المجتمعية )دراسة وصفية(

مساهمة الفتاة السعودية، ودورها في المسؤولية 
المجتمعية )دراسة وصفية(

ملخص البحث:
ظهر مفهوم املسؤولية املجتمعية حديثًا، يف جميع املجتمعات العربية والغربية؛ 

التامسك  ولتحقيق  واالقتصادية،  االجتامعية  الظروف  تحسن  يف  للمساهمة 

االجتامعي بن أفراد املجتمع.

وأسايس يف  هام  دور  لها  الرجل،  مثل  املسلمة  املرأة  كانت  العصور،  وعر 

يف  وظهرت  املجتمعية.  املسؤولية  من  جزء  هو  الذي  التطوعي،  العمل  مجال 

اململكة العربية السعودية رائدات يف مجال العمل الخريي، مارسن أعاماًل خريية 

وتطوعية، من واقع الشعور العميق باملسئولية تجاه مجتمعهن، والشعور باالنتامء 

لهذا املجتمع، والرغبة يف تحسن الظروف املعيشية، وتحقيق مستوى عاٍل من 

الرفاهية املجتمعية ألفراده.

 وظلت مشاركة املرأة السعودية يف إطار التطوع، وغاب عنها جانب املسؤولية 

العمل التطوعي يف إطار مؤسيس، وأن يتسم  املجتمعية، الذي يشرتط أن يتم 

ل عند الرجال بصورة  باالستمرارية، ويف إطار خطة منظمة؛ علاًم بأن هذا مفعَّ

أوضح من النساء باململكة. ومع انطالق رؤية 2030، ويف ظل التحوالت والتغريات 

التي تحدث يف املجتمع السعودي، والتي تدفع املرأة ليكون لها دور مميز يف 

خدمة مجتمعها، وتحمل مسئولياتها تجاه الوطن، وتحقيق أمنه واستقراره؛ حدثت 

املتعارف  الصحيح  املسار  لتتخذ  املجتمعية،  املسئولية  املرأة يف  تغريات يف دور 

عليه.

الكلمات المفتاحية للبحث:
مساهمة- الفتاة- السعودية -املسؤولية املجتمعية.
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المقدمة: 
يف ظل التحوالت االقتصادية والهزات املتتابعة، التي شهدها العامل مؤخرًا، 

والتي أدت إىل ظهور فجوة كبرية بن طبقات املجتمع؛ نتيجة االنهيار االقتصادي، 

دعم  وتقديم  مواطنيها  بحاجات  اإليفاء  الدول عن  من  العديد  مقدرة  وتراجع 

كاف لهم، مبا يكفل لجميع املواطنن حًدا أدىن من مستوى معيشة وحياة كرمية؛ 

النهوض  عىل  للعمل  جميًعا؛  املجتمع  أفراد  جهود  تكاتف  إىل  الحاجة  ظهرت 

بأوطانهم، وضامن استقرار البناء االجتامعي، والحفاظ عىل أمن الوطن.

قدمية،  مفاهيم  التطوعي(  والعمل  االجتامعي  )العمل  مفاهيم  كانت  وإذا 

وليست وليدة اليوم، وورد ذكرها يف أكرث من آية يف كتاب الله عز وجل، يف قوله 

ن ذَكٍَر أَْو أنثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِييَنَُّه َحيَاًة طَيِّبًَة، َولََنْجِزيَنَُّهْم  )َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ

َع َخرْيًا فَِإنَّ  أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما كَانُوا يَْعَملُوَن( سورة النحل )97(، وقوله )َوَمن تَطَوَّ

اللََّه َشاكٌِر َعلِيٌم( سورة البقرة )158(.

 فإن مفهوم املسؤولية املجتمعية، من املفاهيم الحديثة يف مجتمعاتنا العربية؛ 

ظهر نتيجة الحتياج املجتمع املدين له، فهي واحدًة من دعائم الحياة املجتمعية 

الهامة، ووسيلة من وسائل تقدم املجتمعات؛ حيث تقاس قيمة الفرد يف مجتمعه، 

مبدى تحمله املسئولية تجاه نفسه وتجاه اآلخرين، ومقدار تسخري الشخص نفسه، 

اآلخرين؛ من منطلق  أو ضغوط خارجية ملساعدة ومؤازرة  إكراه  طواعية دون 

لآلخرين؛  األعامل  أداء  يف  دوره  يقدر  بضمري  ومدفوًعا  بالواجب،  اإلحساس 

ليخفف معاناتهم، ويساعد عيل استقرارهم؛ ماميدعم التامسك االجتامعي بن 

أفراد املجتمع.

مشكلة البحث:
ورد يف أكرث من موضع من القرآن الكريم، آيات محكامت تعيل من شأن 
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ورشيًكا  فاعاًل  عضواً  الدعوة،  بدايات  ومنذ  دوًما،  كانت  أنها  وتوضح  املرأة، 

أساسيًا يف الدعوة الناشئة، وحملت مع الرجال أمانة التبليغ، ونرش الدعوة للدين 

ونساًء،  رجااًل  للجميع  موجًها  اآليات،  معظم  الخطاب يف  كان  ولذلك  الجديد؛ 

وجاء قول الحق سبحانه وتعاىل: )فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أيَنِّ اَل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل 

ن بَْعٍض( سورة آل عمران )195(. ن ذَكٍَر أَْو أنثى بَْعُضُكم مِّ نُكم مِّ مِّ

ليؤكد عىل أن املرأة مكلفه مثل الرجل، بحمل وأداء رسالتها يف املجتمع؛ كونها 

نصف املجتمع، وركيزة ضمن ركائزه الهامة، التي ال تسقيم املجتمعات بدونها.

 وأكد الرسول عليه الصالة والسالم عىل تشجيع املرأة املسلمة، للقيام بنصيبها 

يف العمل التطوعي؛ من خالل توجيهه لزوجاته أمهات املسلمن رضوان الله عليهن 

جميًعا، للمشاركة يف فعل الخري، ومساندة أفراد املجتمع الناشئ؛ فهذه أم املؤمنن 

زينب بنت جحش ريض الله عنها،التي قال عنهـــا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )أرسُعكنَّ لحاقًا يب 

أطولكنَّ يًدا( رواه مسلم، وهى التي اشتهرت بالعطاء للفقراء، فقد كانت ريض الله 

عنها تعمل بيدها، وتتصدق عىل الفقراء، حتى قالت عنها السيدةعائشة ريض الله 

عنها: ) ومل أر امرأة قط خريًا يف الدين من زينب بنت جحش، وأتقى لله وأصدق 

حديثًا وأوصل للرحم وأعظم صدقة، وأشد ابتذااًل لنفسها يف العمل الذي تتصدق 

به، وتتقرب به لله تعاىل( رواه مسلم ج 136/7، وهذه أسامء بنت أيب بكر ريض الله 

عنها: تضحي بنطاقها وتشقه نصفن، وهو أغىل وأمثن ما متلك ريض الله عنها، 

تقول: ) صنعت سفرًة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر، حن أراد املدينة، فقلت أليب: ما أجد 

يَت ذات النطاقن( رواه البخاري.  شيئًا أربطه إال نطاقي قال: فشقيه، ففعلت، فُُسمِّ

ومنهن الشفاء بنت عبد الله، التي كانت تقوم بتعليم نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص خاصة 

حفصة ريض الله عنهاالقراءة والكتابة.

ويف مجال الجهاد والغزو: )هذه أم عطية( تقول: )غزوت مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

سبع غزوات، أخلفهم يف رحالهم، وأصنع لهم الطعام( رواه مسلم.
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 وهذه أم سليم بنت ملحان ريض الله عنها، بحبها للخري وخدمة املسلمن، فقد 

كانت يوم أحد، هي وعائشة ريض الله عنها، تنقالن القرب عىل متونهام، ثم تفرغانه 

يف أفواه الصحابة، ثم ترجعان فتمالنها، وكذا. ويقول عنها أنس ريض الله عنه: كان 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يغزو بأم سليم ونسوة من األنصار إذا غزا، يداوين الجرحى.

ومن هنا تتحدد مشكلة البحث الحايل يف عرض، دور الفتاة السعودية يف 

تحمل املسئولية املجتمعية من خالل: 

العمل 	  الريادة يف مجال  لهن  نسائية مضيئة؛ ممن كانت  تقديم مناذج 

التطوعي، واملسئولية املجتمعية، باململكة العربية السعودية.

ل الفتاة السعودية للمسئولية املجتمعية يف الوقت الحارض، من خالل 	  تََحمُّ

عرض مرشوعات طالبات املستوى السابع -قسم رياض األطفال -بكلية 

الرتبية جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، عام 1437-1438 هـ، ضمن 

مقرر الرشاكة مع األرسة واملجتمع.

أهداف البحث: 
املسئولية  يف  السعودية  الفتاة  دور  عىل  التعرف  إىل  الحايل  البحث  يهدف 

املجتمعية. 

أهمية البحث: 
ترجع أهمية هذا البحث، إىل ندرة الدراسات السابقة التي أجريت يف هذا 

املوضوع؛ يف حدود علم الباحثتن، كام أنه قد يفيد يف: 

مناذج 	  إىل  السعودية،  العربية  باململكة  والفتيات  الشابات  أنظار  توجيه 

رائدة ومرشفة، وقدوة يف العمل التطوعي والخريي، من منظور املسئولية 

املجتمعية.
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األطفال 	  رياض  -قسم  السابع  املستوى  طالبات  تجربة  الضوء عىل  إلقاء 

-بكلية الرتبية جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل؛ كنموذج حديث يف 

دورهم يف  النساء،  وهن  السعودي؛  املجتمع  من   %50 قطاع ميثل  ِل  تََحمُّ

املسؤولية املجتمعية، التي تسعى إىل متاسك املجتمع وتحقيق رفاهية أفراده.

السعودية 	  الفتاة  تساهم  أن  بها  ميكن  التي  والطرق،  األساليب  تحديد 

وتخدم وطنها؛ من خالل القطاع التطوعي واالجتامعي، مبا يتوافق مع 

قيم وعادات املجتمع السعودي.

مصطلحات البحث: 

المسؤولية المجتمعية:
أصحاب  التزام  بأنها  املجتمعية،  املسؤولية  مفهوم  الدويل  البنك  عرََّف   

مع  العمل  خالل  من  املستدامة؛  التنمية  يف  باملساهمة  التجارية،  النشاطات 

موظفيهم، وعائالتهم، ومجتمعهم املحيل؛ لتحسن مستوى معيشة الناس، بأسلوب 

يخدم التجارة، ويخدم التنمية يف آن واحد. 

 والبحث الحايل يَُعرُِّف املسؤولية املجتمعية، بأنها )دافع داخيل، يجعل الفرد 

وبوحي من ضمريه، يعمل عىل رفاهية أفراد مجتمعه، واملساهمة بكافة الطرق 

واألساليب لتوفري آليات فاعلة؛ من شأنها التصدي للتحديات القامئة، ومحاولة 

إيجاد حلول للمشكالت، التي تقف عائًقا يف وجه النمو االقتصادي، ورفاه املجتمع 

عىل املدى الطويل. لتشمل رعاية النشاطات الثقافية والفنية، ومساندة الحمالت 

الخريية؛  األعامل  بجانب  وغريها،  الدراسية،  املنح  وتقديم  البيئية،  التوعوية 

لتحقيق متاسك املجتمع ووحدته(.
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منهج البحث: 
الحقائق،  وجمع  الظاهرة،  بوصف  يُعنى  الذي  التحلييل:  الوصفي  املنهج   

واملعلومات، واملالحظات؛ التي تتمثل يف تحديد اإلطار النظري للبحث.

)بأنه  املدخيل:  يَُعرّفَه  املضمون.  تحليل  أسلوب  الحايل عىل  البحث  ويعتمد   

كاملنهج  األصيلة؛  املصادر  عىل  يعتمد  منهج،  أي  الوثائقية يف  املعلومات  تحليل 

التاريخي(.

حدود البحث: 
الحدود املوضوعية: تحليل عدد )16 دراسة –وكتاب- ووثيقة إلكرتونية( من 	 

الكتب واألبحاث التي تناولت مفاهيم البحث. -تحليل مرشوعات طالبات 

املستوى السابع -قسم رياض األطفال -بكلية الرتبية جامعة اإلمام عبد 

الرحمن بن فيصل عام 1437-1438هـ، يف املسئولية املجتمعية. 

الحدود املكانية: قسم رياض األطفال – كلية الرتبية – جامعة اإلمام عبد 	 

الرحمن بن فيصل.

الحدود الزمانية: فرتة تطبيق البحث. 1437-1438هـ.	 

عينة البحث:
عدد )5( شخصيات نسائية سعودية، بارزة يف العمل التطوعي واملسئولية 	 

املجتمعية.

األطفال 	  رياض  -قسم  السابع  املستوى  لطالبات  )6( مرشوعات  عدد   =

-بكلية الرتبية جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل عام 1437-1438ه، 

والتي متت خالل الجانب التطبيقي ملقرر الرشاكة مع األرسة واملجتمع.
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أدوات البحث:
إىل 	  استناًدا  الباحثتان«  إعداد   « الطالبية  املرشوعات  تقييم  استامرة 

منوذج الخطوات الست، للتَعلُّم الخدمي، للدكتورة آمال جمعة عبد الفتاح 

سنة )2012(.

املسئولية 	  يف  سعودية،  نسائية  شخصيات  وأدوار  لِِسرَي  الكيفي،  التحليل 

املجتمعية موضوع الدراسة، والتي يُطْلَق عليها يف تحليل املضمون، وحدة 

)شخصيات االتصال(، وفيها يتم االطالع عىل خصائصهم االجتامعية، كام 

وردت يف األبحاث والكتب، التي تم الرجوع إليها يف الدراسة الحالية.

إجراءات البحث:
جمع املادة العلمية من أبحاث، ودراسات، ومقاالت، كُِتبَت حول موضوع 	 

البحث.

مراجعة األدبيات والدراسات السابقة، حول موضوع البحث.	 

معالجة البيانات التي تم جمعها.	 

تحليل نتائج البيانات، وتفسريها، والتعقيب عليها.	 

تقديم التوصيات واملقرتحات، نحو نتائج البحث.	 

اإلطار النظري للبحث:

أوًل: المسؤولية المجتمعية

مفهوم المسؤولية المجتمعية:
 تعتر املسئولية املجتمعية إحدى دعائم الحياة املجتمعية الهامة، ووسيلة من 

وسائل تقدم املجتمع، فقيمة الفرد تقدر بتحمله للمسئولية، تجاه نفسه وتجاه اآلخرين.
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وَعرََّف مجلس األعامل العاملي للتنمية املستدامة، املسؤولية املجتمعية للمؤسسات؛ 

»بااللتزام املستمر من قبل مؤسسات األعامل، بالترصف أخالقيًا، واملساهمة يف 

تحقيق التنمية االقتصادية، والعمل عىل تحسن نوعية الظروف املعيشية، للقوي 

لوكود،  )نانيس،   « ككل  واملجتمع  املحىل  املجتمع  إىل  إضافة  وعائالتهم،  العاملة 

)2:2004

»بأنها  للمؤسسات،  املجتمعية  املسؤولية  فَتَُعرِّف  الدولية،  العمل  مؤسسة  أما 

املبادرات الطوعية، التي تقوم بها املؤسسات، عالوة عىل ما عليها من التزامات 

قانونية. وهي طريقة تستطيع أن تنظر بها أية مؤسسة، يف تأثريها عىل جميع 

للوائح  تكملة  للمؤسسات،  املجتمعية  املسؤولية  وتعد  املعنين،  املصلحة  أصحاب 

الحكومية، أو السياسة املجتمعية؛ وليست بدياًل عنهام«.

تتحقق  طوعي،  أخالقي  عقد  عن  عبارة  أنها   ،)4:2009 )السحيباين،  ويري 

واملجتمع  العاملن(  املدراء،  )املالكون،  الرشكة  بن  ويُْرَم  املتبادلة،  املنفعة  فيه 

)املستهلكون، املوردون، املجتمع املحيل، املنافسون، البيئة، الحكومة(، الذي تعمل فيه 

بكافة عنارصه؛ حيث يتم مبوجب هذا العقد، القيام بواجبات من كال الطرفن؛ 

للوصول إىل الصالح العام، وتحقيق التنمية لكليهام.

ويعرفها )فاجار، 2015: 2( بأنها التزام الرشكة، باملشاركة يف التنمية االقتصادية 

 quality of life and environment which is beneficial for املستدامة؛ لتحسن

والبيئة،  الحياة  the company, local community and other society”.جودة 

التي تعود بالفائدة عىل الرشكة، واملجتمع املحيل، واملجتمع ككل.

 « للرشكات:  املجتمعية  املسؤولية   « دراسته  يف   )8:2001 )موير،  أشار  كام   

لتعريف املسؤولية االجتامعية للرشكات بأنها »قدرة الرشكة عىل دمج مسؤوليتها 

تجاه املجتمع؛ لوضع حلول للمشاكل االقتصادية واالجتامعية.
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وهذا ما أكد عليه )سميث، 2003: 4( يف دراسته » املسئولية املجتمعية للمؤسسات 

التزام املؤسسة بالعمل تجاه املجتمع؛ من أجل  ال سواء، ولكن كيف؟ » برورة 

تحسن الظروف االجتامعية.

 كام يَُعرِّفها )الرشبيني،5:2011( بأنها املشاركة اإليجابية يف األنشطة املجتمعية، 

واتخاذ القرارات البناءة، واالنتامء للمجتمع، واحرتام قوانينه، وتقدير منتجاته، 

وتحقيق املصلحة العامة.

اآلثار  للحد من  األخرية؛  اآلونة  املجتمعية يف  باملسؤولية  الغرب  اهتم  ولهذا 

اهتامم  توجيه  عىل  والعمل  الخاطئة،  االقتصادية  وللمامرسات  للعوملة،  السلبية 

كآفة املؤسسات االقتصادية نحو قضايا املجتمع؛ نتيجة عدم قدرة الدول، عىل 

مواصلة الدعم االجتامعي لألفراد الضعفاء، وفشل الرأساملية يف تحقيق العدالة 

االجتامعية. )بقدور، عائشة، بكر، أمال،1:2012(.

علاًم، أنه لو تدبرنا يف رشيعتنا اإلسالمية السمحة، لوجدنا أن مفهوم املسئولية 

االجتامعية مفهوم قديم، انبثق من ديننا الحنيف؛ فلقد حثنا اإلسالم عيل التكافل 

عىل التعاون، ومساعدة الفقري واملحتاج، وأعامل الر والوقف؛ من أجل بناء مجتمع 

متامسك قوي، يشبع احتياجات أفراده. يقول الله جّل جالله يف كتابه العزيز:﴿َوتََعاَونُوا 

َعىَل الِْرِّ َوالتَّْقَوى َواَل تََعاَونُوا َعىَل اإْلِثِْم َوالُْعْدَواِن﴾. )سورة املائدة: 2(، وقوله سبحانه 

وتعايل:﴿َوافَْعلُوا الَْخرْيَ لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن﴾. )سورة الحج: 77(.

وإجاماًل، إنه وإىل اآلن، مل يتم تحديد تعريف ملفهوم املسئولية االجتامعية، 

يكسبها قوة إلزامية قانونية، وما زالت تستمد قوتها من طبيعتها الطوعية.

وهذا ما أكدته دراسة )عبده، 2013: 3( كام أشارت إىل توسيع مفهوم املسئولية 

املجتمعية، ليشمل أربعة أبعاد رئيسية، كالتايل: 

البعد االقتصادي )مامرسة املؤسسات لألنشطة االقتصادية بكفاءة وفاعلية(.	 
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البعد القانوين )االلتزام الواعي والطوعي، بالقوانن والترشيعات املَُنظَِّمة 	 

لكافة الجوانب يف املجتمع(.

البُْعد األخالقي )مراعاة املؤسسات لألخالق يف كل قراراتها(.	 

هادفة 	  الغري  للمؤسسات  والهبات  الترعات  )ويتمثل يف  الخريي  البعد 

للربح، والتي تخدم املجتمع(.

كام أشارت دراسة )الحسن،39:2014(، بعنوان )دور املسؤولية االجتامعية يف 

تحسن أداء املنظمة(، إىل مجاالت املسؤولية املجتمعية وتتمثل يف: 

العلمية، 	  املؤسسات  املؤسسة يف تدعيم  )تسهم  العامة  املساهامت  مجال 

والثقافية، والخريية، ورعاية املعوقن-العناية بالطفولة- برامج اإلسكان- 

توفري وسائل النقل للعاملن-الرعاية الصحية(.

مجال املوارد البرشية )تدريب العاملن-وتوفري فرص عمل-ومنح اجور 	 

للعاملن، تحقق لهم مستوي معييش مناسب(.

مجال املوارد الطبيعية واملساهامت البيئية )االقتصاد يف استخدام املوارد 	 

واملياه،  والهواء،  األرض،  تلوث  مسببات  وتجنب  الطاقة؛  وموارد  الخام، 

وإحداث الضوضاء(.

مجال مساهامت الخدمة )القيام بالبحوث التسويقية؛ لتحديد االحتياجات، 	 

التي تتالءم مع املقدرة االستهالكية للعمالء، وإعالمهم بخصائص السلعة(.

املسؤولية  فيها  تأصلت  التي  الدول  من  السعودية،  العربية  اململكة  وتُعُد 

االجتامعية، من خالل التزامها مببدأ التكافل االجتامعي، الذي يَُعُد من املبادئ 

األساسية، التي حثت عليها الرشيعة اإلسالمية؛ من أجل تكاتف املجتمع، وإشباع 

احتياجات أفرده.
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وقد أشارت دراسة )الحاريث، 8:2009(، إىل أن املسؤولية املجتمعية من منظور 

القطاع الخريي، تشمل العديد من الجمعيات واملؤسسات األهلية، التي متارس 

املجتمع  احتياجات  مع  يتالءم  و  يتوافق  مبا  منظم؛  بشكل  االجتامعي  العمل 

باململكة، أكرث من 400  الخريية  الجمعيات واملؤسسات  بلغ عدد  وأفراده؛ حيث 

)التعليم- الحرص  ال  املثال  سبيل  عيل  املجاالت؛  مختلف  يف  ومؤسسة  جمعية 

والرعاية الصحية-ورعاية املعاقن-ورعاية كبار السن-ورعاية الطفولة – واإلسكان 

الخريي-وإنشاء املساجد – ورعاية الشباب-واألسواق الخريية – الخ....(.

البد  كان  املجتمعية،  املسئولية  يف  السعودية  الفتاة  دور  تفعيل  يتم  وليك   

التطوعي  العمل  يف  السعودية،  العربية  باململكة  النساء  لدور  تاريخيًا  التأصيل 

وتحمل املسؤولية املجتمعية.

العمل النسائي التطوعي:
للعمل  األمثلة  أروع  اإلسالمي،  التاريخ  مراحل  عر  املسلمة  املرأة  لَت  سجَّ  

التطوعي؛ السيام مواقفها مع خري البرشية، سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص وخوضها املعارك، 

الطعام، ورفع معنويات الجيش،  الواضح يف مداواة الجرحى، وإعداد  ودورها 

وغريها من املواقف، التي تُشيد مبسؤوليتها االجتامعية تجاه مجتمعها اإلسالمي.

باملسؤولية  اهتامًما  العربية  الدول  أكرث  من  السعودية،  العربية  اململكة  وتَُعُد   

االجتامعية، عىل مستوى القطاع الحكومي والخاص؛ بل عىل مستوى املجتمع ككل.

ويرجع االهتامم باملسؤولية االجتامعية يف اململكة، إىل الخلفية الدينية لدى 

أفراد املجتمع، والتي تعتر دافًعا قويًا ملامرسة العمل التطوعي والخريي، والذي 

أصبح منترًشا بشكل كبري يف اململكة، ومنظاًم من قبل مؤسسات تابعة للدولة.

ويَُعرِّف )عبيد، 2007: 18( التطوع، بأنه بذل جهد إرادي قائم عىل مهارة، أو 

خرة معينة، عن رغبة واختيار؛ بغرض أداء عمل ديني، اجتامعي، تطوعي، خدمي؛ 
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له عائد يف تنمية املهارات لدي األفراد، ويتم ذلك دون انتظار أي مقابل من البرش.

التطوعي، ومشاركة  العمل  كام أشار )الحريب،9:2009( يف دراسته، إىل أن 

أفراد املجتمع يف أنشطته املختلفة؛ يتوقف عىل عدة أمور، تتمثل فيام ييل: 

نحو 	  املجتمعية  باملسئولية  )كإحساسه  للمتطوع،  والعامة  الذاتية  الدوافع 

مجتمعه، ورغبته يف إشباع حاجاته النفسية واالجتامعية(.

املشاركة يف 	  املجتمع،  املؤسسات ألفراد  )إتاحة  للتطوع  املتاحة  الفرص   

تعوق  التي  واملعوقات،  القيود  من  املجتمع  خلو  مع  املختلفة،  األنشطة 

املشاركة يف العمل التطوعي(.

باحتياجات 	  املجتمع،  أفراد  وعي  )رضورة  املتطوع  وقدرات  مهارات 

ومتطلبات مجتمعهم، ومعرفتهم بالجمعيات واملؤسسات، التي تحتاج إىل 

متطوعن، مع رضورة توفر الوقت والظروف املعيشية املستقرة، التي ال 

تعوق عملهم التطوعي(.

ع لدي الشباب   وهذا ما أكدته دراسة )العامر، 28:2004( بعنوان )ثقافة التطوُّ

السعودي »دراسة ميدانية »( من وجود معوقات شخصية لدي الفرد، تعوقه عن 

املشاركة يف العمل التطوعي، وتتمثل فيام ييل:

 عدم وجود وقت فراغ.	 

املناهج 	  تركيز  عدم  عن  الناتج  التطوع؛  بثقافة  الشخيص  الوعي  تدين 

التعليمية، واألنشطة، واملامرسات الرتبوية، عىل تنميته لدى األطفال.

ضعف االهتامم اإلعالمي بالعمل التطوعي والدعوة إليه.	 

عدم وجود برامج تدريبية يف مؤسسات العمل التطوعي، تعنى بتدريب 	 

الراغبن يف املشاركة.
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 فرض القيود عىل إبداعات املشاركن من قبل إدارة املؤسسات.	 

الشباب، 	  باحتياجات  تعنى  التي  بالرامج،  املؤسسات  تلك  اهتامم  عدم 

وتالئم طموحهم واهتامماتهم.

عدم وجود حوافز مادية أو معنوية من قبل مؤسسات العمل التطوعي؛ 	 

لتشجيع الشباب عىل التطوع.

عدم وجود نظام موحد للتطوع يف اململكة؛ أفقد العمل التطوعي فاعليته، 	 

مكانة  عىل  سلبًا  أثَّر  مام  فعالياته؛  عىل  االزدواجية  غلبة  إىل  باإلضافة 

العمل التطوعي، وعىل تقدير الناس له.

كام أوصت دراسة )الشناوي، 44:2010( بعنوان )مستوي ثقافة العمل التطوعي 

لدي الطالب » دراسة ميدانية( برورة تضمن املقررات الدراسية لقيم املواطنة، 

واإليثار، والتعاون، واملشاركة، واالنتامء للمجتمع، ومن ثم سيتقدم الطفل عندما 

يكر، باملساهمة يف األعامل التطوعية؛ بهدف خدمة مجتمعه، وبنوع من الرضا 

النفيس.

التطوعي  )العمل االجتامعي  بعنوان  واتفقت معها دراسة )اشتية،39:2013(، 

يف فلسطن( من رضورة قيام مؤسسات التنشئة االجتامعية، كاألرسة، واملدرسة، 

واإلعالم؛ بغرس ِقيَم اإليثار وروح العمل الجامعي يف نفوس األطفال.

وأيًضا من معوقات العمل التطوعي، ما أشارت إليه دراسة )شلهوب، الخميش،27:2013( 

بعنوان )نحو اسرتاتيجية وطنية، لتفعيل العمل التطوعي لدي الشباب السعودي(.

صعوبة املوصالت، مع عدم وجود بدل انتقال لغري القادرين من املتطوعن.	 

العوامل الثقافية، التي تحد من مشاركة املرأة يف العمل التطوعي.	 

عدم وجود ضامنات ضد مخاطر العمل التطوعي. 	 
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النسايئ  العمل  التي توجهت إىل دراسة معوقات  الدراسات،   وهناك بعض 

التطوعي  العمل  )معوقات  بعنوان   )19  :2012 )الفايز،  دراسة  ومنها  التطوعي، 

من  كال  دراسة  عنه  أسفرت  ما  إىل  توصلت  والتي  الجامعية(،  الطالبة  لدى 

ييل من  ما  تأكيدها عىل  إىل  باإلضافة  واشتية، وشلهوب(  والشناوي،  )العامر، 

املعوقات بالنسبة للمرأة:

املجتمع ال يشجع عىل العمل التطوعي بالنسبة للمرأة، وأن بعض األمناط 	 
الثقافية يف املجتمع، تسهم يف تقليص مشاركة الفتاة العمل.

الجهل بأهمية العمل التطوعي.	 

عدم القيام املسؤوليات التي أسندت إليها يف الوقت املحدد؛ ألنها غري 	 
ملزمة بأدائها من خالل عمل رسمي.

 الخوف من االلتزام بالعمل التطوعي، فيصعب عليها التخيل واالنسحاب 	 
منه كجانب أديب.

عدم قناعة الزوج أو ويل األمر، بأهمية العمل التطوعي.	 

االنشغال بالعمل األسايس لتوفري لقمة العيش، أو تحسن املستوى املعييش 	 
لألرسة.

والطبقة 	  والتقاليد،  كاألعراف،  باملرأة،  تحيط  التي  املجتمعية  املنظومة 
االجتامعية التي تنتمي إليها.

 وأشارت دراسة )العبيد،2013: 47( بعنوان )واقع العمل التطوعي، ومعوقاته، 

العربية  باململكة  القصيم،  بجامعة  نحوه  الطالب  واتجاهات  تنميته؛  وأساليب 

السعودية( إىل األساليب املقرتحة لتنمية املشاركة يف العمل التطوعي، ومنها: -

نرش املبادئ والقيم اإلسالمية، التي تحث عل العمل التطوعي.	 

التحفيز املادي واملعنوي للمتطوع.	 
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بث الطأمنينة، وكرس حاجز الخوف لدي املتطوع، يف املشاركة يف األعامل 	 
التطوعية.

للتغريات االجتامعية باملجتمع السعودي، فقد أصبح من الروري   ونتيجة 

مشاركة املرأة يف التنمية، وذلك من بداية التعليم الرسمي للفتاة باململكة العربية 

السعودية؛ بإنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات عام 1380ه، واالندماج يف كافة 

مجاالت العلم واملعرفة.

فدور املرأة مل يكن الدور التقليدي؛ بل تعدى إىل مساهمتها ومشاركتها يف 

االجتامعي. وظهرت جمعيات  العمل  ومواجهة مشاكله من خالل  املجتمع،  بناء 

نسائية تطوعية، تهتم بشؤون املرأة العلمية، والثقافية، واالجتامعية؛ فالجمعيات 

الثالث، التي أخذت األرقام األوىل يف سجالت وزارة العمل والشؤون االجتامعية، 

هي جمعيات خريية نسائية، ظهرت األوىل منها يف جدة، والثانية يف الرياض، 

والثالثة يف الطائف. كام تشكل الجمعيات الخريية النسائية املوجودة يف الوقت 

الحارض، نسبة عالية من مجموع الجمعيات الخريية، التي تغطي جميع املجاالت، 

والتي تعتر أهم املجاالت التطوعية للمرأة، وهي كالتايل: 

مجال رعاية األطفال.	 

مجال التدريب والتأهيل.	 

املجال الصحي.	 

املجال الثقايف.	 

مجال اإلسكان.	 

واألنشطة 	   – والحفالت   – الخريية  األسواق  )إقامة  أخرى  مجاالت 
الصيفية(. )املاليك،67:2009(.

املجتمعية؛  واملسؤولية  التطوعي  العمل  بن  العالقة  لنا،  يتضح  سبق  ومام 
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 ، حيث يَُعُد العمل التطوعي جزء من املسؤولية املجتمعية، والتي تعتر هي األَعمَّ

واألشمل، واألكرث تنظياًم.

 وهذا ما أكدته دراسة )زغب: 8(، بعنوان )دور القطاع الخاص الفلسطيني، 

اإلنساين  العمل  بن  الفرق  أن  من  املجتمعية(،  املسؤولية  مبادرات  تعزيز  يف 

الخريي واملسؤولية املجتمعية، هو فرق يالحظ من ارتباطها 

، يرتبط بوقت معن، ويعمل عىل حل مشكلة   بالنتائج؛ فالعمل اإلنساين لحظيٌّ

قامئة؛ بينام املسؤولية املجتمعية هي برنامج متواصل، له أهداف بعيدة املدى، 

تتطلب التزاًما طوعيًا.

دور الفتاة السعودية في تحمل المسئولية 
المجتمعية: 

 سنقوم أواًل: باستعراض دْور عدد من الشخصيات النسائية السعودية، الرائدة 

يف املسئولية املجتمعية، والتي يتجىل يف أعاملها، الشعور العميق باملسئولية تجاه 

الوطن، واالحساس باالنتامء ملواطنيه، والرغبة يف تحسن املحيط الذي يعيشون 

فيه، وتحقيق مستوى عاٍل من الرفاهية املجتمعية ألفراده.

ثانيًا: سنتطرق ملرشوعات طالبات املستوى السابع-قسم رياض األطفال -كلية 

الرتبية-جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، يف املسئولية املجتمعية عام 1437-

1348ه، ضمن دراستهن ملقرر الرشاكة مع األرسة واملجتمع.

أوًل: الشخصيات النسائية السعودية، ودورها في 
المسئولية المجتمعية.

د. ثريا أحمد عبيد محمد عبيد.

املدير 	  الخارج.  إىل  تُبْتََعُث  أول سعودية  وكانت  1945م،  عام  مواليد  من 
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لألمم  املساعد  العام  للسكان، واألمن  املتحدة  األمم  التنفيذي لصندوق 
املتحدة )2001 ــــ2010م(.

 أول عربية سعودية، ترأس وكالة تابعة لألمم املتحدة. 	 

الحكومية، 	  ديرتويت  ستيت  وين  جامعة  من  الدكتوراه  عىل  حاصلة 
بالواليات املتحدة عام 1974م،يف األدب اإلنجليزي، بتخصص ثانوي يف 

علم اإلنسان الثقايف.

األدب 	  يف  1968م  الحكومية،  ديرتويت  ستيت  وين  جامعة  ماجستري، 
اإلنجليزي، بتخصص فرعي يف علم اإلنسان الثقايف.

بدأت عملها يف منظمة األمم املتحدة عام 1975م، يف وظيفة مساعدة 	 
األرسة،  لشؤون  التوعية  برامج  والتخطيط،  املرأة  لشؤون  اجتامعية 

واستمرت بهذا العمل حتى العام 1992م.

كانت رئيس قسم التنمية االجتامعية والكان، اإلسكوا، من 1993-1993م، 	 
هو  املتحدة،  واألمم  اإلسكوا  يف  لها  األساسية  العمل  نقاط  أحد  وكان 
التعاون بن الحكومات؛ لوضع برامج لتمكن املرأة، وتطوير قدراتها من 

ناحية املواطنة، والحقوق، والواجبات.

َست أول برنامج تنمية للمرأة يف املنطقة العربية )كان الرنامج يساعد 	   أسَّ
عىل بناء رشاكة يف قضايا املرأة، بن األمم املتحدة واملنظامت األهلية 

اإلقليمية(.

 أنشأت عند التحاقها باألمم املتحدة عام 1975م، أول برنامج للتنمية من 	 
أجل املرأة، يف منطقة غرب آسيا، وقدمت الكثري من املساعدات الفنية 
لحكومات دول املنطقة؛ لدعم دور املرأة، وأسهمت بفعالية يف بناء رشاكة 
الدور  لتعزيز  الحكومية؛  املنظامت غري  بعض  املتحدة، وبن  األمم  بن 

االجتامعي للمرأة.
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 يف عام 1996م، ترأست فريق عمل داخل األمم املتحدة؛ من أجل بحث 	 
يف  ُعيَِّنت  عامن.  األردنية  للعاصمة  زيارتها  بعد  األردنية،  املرأة  أوضاع 
باالقتصاد  املعنية  اإلسكوا،  منظمة  التنفيذي يف  السكرتري  نائب  منصب 

والتطور االجتامعي يف دول غرب آسيا باألردن.

 يف نوفمر 1997م. كانت ضمن فريق آلخر بعثه لألمم املتحدة ألفغانستان؛ 	 
من أجل مساعدة املرأة األفغانية.

فازت بجائزة األمم املتحدة للسكان للعام 2015م، عن دورها الرائد يف 	 
مجال صحة ومتكن النساء والشباب.

عضو يف رابطة النهضة النسائية الخريية، الرياض، السعودية.	 

 عضو مؤسس يف اتحاد األمهات العامالت، صيدا، لبنان، 1974-1982م.	 

األمرية لولوة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود:

كَرََّست األمرية لولوة حياتها؛ لتحسن رفاهية النساء يف اململكة العربية 	 
السعودية، وخاصة يف مجال التعليم، وحصلت عىل جائزة التعليم يف حفل 

جوائز املرأة العربية.

 عضو يف جمعية النهضة الخريية للنساء يف الرياض، منذ عام 1970م.	 

 عضو يف مجلس إدارة مؤسسة امللك فيصل الخريية	 

مثَّلَت أيًضا اململكة العربية السعودية، يف مختلف املحافل الدولية. عملت 	 
كعضو يف لجنة التجارة الدولية، يف الغرف التجارية الصناعية السعودية 

عام 2006م.

عام 2011 م تسلّمت شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة توكاي باليابان؛ 	 
وذلك لجهودها يف تعزيز دور املرأة يف الهندسة.
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األمرية مويض بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود:

 حاصلة عىل شهادة لغة إنجليزية، من جامعة كامريدج 1976م.	 

 شهادة لغة إنجليزية من مجلس االمتحانات، يف الجمعية امللكية لآلداب 	 

عام 1976م.

ساهمت يف إدارة أكر وأهم جمعية خريية نسائية، هي جمعية النهضة.	 

 رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعمل التطوعي »تكاتف«، والتي 	 

التطوعية،  الُفرَِص  إتاحة  التطوعي، إىل جانب  العمل  تنظيم  تسعى إىل 

والتعاون مع جميع األفراد والقطاعات؛ لتقوية جسور العمل التطوعي بن 

الجهات الحكومية واألهلية.

األمينة العامة ملؤسسة امللك خالد الخريية منذ 2001م.	 

 عضو مؤسس لجمعية صوت الخريية ملتالزمة داون.	 

 مؤسس جمعية مودة الخريية؛ للحد من الطالق وآثاره.	 

 عضو مؤسس، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعمل التطوعي – 	 

تكاتف.

عضو مؤسس، للجمعية السعودية للمحافظة عىل الرتاث.	 

 عضو مؤسس، لجمعية دعم اضطراب فرط الحركة، وتشتت االنتباه السعودية 	 

)أفتا(. عضو مجلس أمناء مركز مهارات؛ لتطوير املهارات واملعارف.

عضو مجلس كلية الرتبية لالقتصاد املنزيل والرتبية الفنية، ملدة سنتن 	 

من 2004م.
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العزيز 	  عبد  امللك  مبدينة  الوطني،  األرسي  األمان  برنامج  لجنة  عضو   

الطبية، منذ 2006م.

كُرِّمت ضمن فئة أصحاب الخدمات املجتمعية املميزة، يف دول مجلس التعاون 	 

الخليجي، من ِقبَل »جمعية أم املؤمنن« يف عجامن -األمارات العربية املتحدة.

األمرية عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود:

حصلت عىل بكالوريوس األدب اإلنجليزي، من جامعة امللك سعود بالرياض	 

حصلت عىل الدورات التدريبية والتطويرية، يف مجال العمل االجتامعي.	 

وتدعم 	  الوطني،  واملتحف  السعودي  الرتاث  عىل  الحفاظ  جمعية  رئيسة 
املبادرات البناءة يف املجتمع السعودي، يف مجاالت الصحة واالجتامع.

نائبة رئيسة لجنة برنامج األمان األرسي الوطني.	 

 عضو مؤسس، ورئيسة مجلس إدارة جمعية سند الخريية، لدعم األطفال 	 
املصابن بالرسطان.

 عضو مؤسس، ورئيسة لجنة صديقات الصحة واألرس املنتجة بالطائف.	 

عضو مؤسس، ورئيسة املؤسسة الخريية الوطنية للرعاية الصحية املنزلية بجدة.	 

نائبة رئيسة اللجنة النسائية، مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.	 

رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة عىل الرتاث.	 

رئيسة لجنة صاحبات األعامل – الغرفة التجارية بجدة.	 

رئيسة الهيئة االستشارية للمتحف الوطني.	 

لبنى بنت سليامن العليان:

 حصلت عىل شهادة بكالوريوس يف علم الزراعة، من جامعة كورنيل يف 	 
الواليات املتحدة، وماجستري من جامعة آنديانا، يف إدارة األعامل.
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أول امرأة سعودية، يتم انتخابها كعضو مجلس إدارة يف البنك السعودي 	 
الهولندي.

تشغل منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة العليان، وتتوىل مسؤولية أنشطة 	 
العمل التجاري واالستثامرات، العائدة ملجموعة العليان يف اململكة العربية 

السعودية، ومنطقة الرشق األوسط.

عضٌو يف مجلس إدارة الرشكة العمالقة يف مجال التسويق )WPP(، وعضو 	 
يف مجلس أمناء مؤسسة الفكر العريب.

يف 	  اإلصالح  مبدأ  تتبنى  عاملية،  مبادرات  عدة  يف  رئييس  بدور  تقوم 
العريب،  التجارية  األعامل  األوسط، خصوًصا يف مجلس  الرشق  منطقة 
التابع للهيئة االقتصادية العاملية. تدافع بقوة وعزم من أجل تقّدم املرأة 

يف اململكة العربية السعودية ويف العامل.

تقريب 	  يف  االجتامعية،  مسؤولياته  تحمل  إىل  الخاص،  القطاع  دعت 
مستوى الدخل بن األغنياء والفقراء.

تدافع من أجل تطور املرأة السعودية؛ بالدعوة لتضامن الجانب األنثوي مع 	 
الجانب الذكوري، وتشجع اإلصالح باملبادئ األساسية والبديهية يف املجتمع.

باملشاركة 	  أقوى  بإحساس  ونساًء،  رجااًل  للشباب  عمل  مجال فرص  فتح 
واملسؤولية االجتامعية. 

»رائدة 	  لقب  1977م،  عام  منها  تخرجت  التي  كورنيل  جامعة  منحتها 

األعامل لسنة 2010م«.

لها دور فيتطوير التعليم باململكة العربية السعودية، وبحكم عملها يف الفريق 	 
االستشاري يف مجلس إدارة جامعة »عّفت«، وهي مؤسسة تعليمية للنساء 
يف اململكة العربية السعودية، ودعت لجذب عدد أكر من النساء إىل مواقع 

العمل، خالل املنتدى االقتصادي العاملي بدافوس، يف سويرسا عام 2005م.
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دعت إىل عدم التمييز بن الجنسن يف بعض مامرسات األعامل؛ لتمكن 	 
النساء السعوديات.

للتوظيف 	  النسايئ  الوطني  للعمل  العليّان  برنامج  2004م،  عام  أنشأت 
السعوديات؛  املهنيات  عدد  لرفع   )ONWARD( وورد”  “أون  والتطوير، 
بتدريب النساء عىل املهارات، التي ميكن استخدامها يف نطاق واسع من 

املهن، ثم توظيفهن يف مجموعتها التجارية.

اختارتها مجلة »أرابيان بيزنس االقتصادية«، كثاين أقوى شخصية نسائية 	 

عام 2011م، ضمن قامئة أقوى 100 سيدة عربية.

 ومنحها ملك السويد كارل السادس عرش غوستاف، عام 2012م،الوسام 	 
امرأة  أول  وهي  األوىل،  الطبقة  من  القطبي  للنجم  السويدي  املليك 
بن  العالقات  تعزيز  يف  لجهودها  تكرميًا  الوسام،  هذا  تنال  سعودية 

بالدها والسويد؛ كونها الرئيسة التنفيذية ملؤسسة العليان.

أطلس، 	  مثل  السعودية،  السويدية يف  الرشكات  العديد من  قيادة  تولت   
وسكانيًا... باإلضافة إىل مبادراتها املميزة يف العمل التطوعي والنشاطات 

الخريية. 

ثانًيا: مشروعات طالبات كلية التربية – قسم رياض 
األطفال -جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في 

المسئولية المجتمعية.
 انطالقًا من رؤية 2030، أن الوطن ال يكتمل إال بتكامل األدوار التي يؤديها 

الجميع يف القطاع الحكومي أو الخاص، كجزء من دوره كمواطن مسئول، وتحقيق 

آمال وتطلعات يسعى الوطن إىل اكتسابها؛ وكون الشباب ميثل الغالبية العظمى 

أو  فكرة  أي  نجاح  اسرتاتيجي يف  وعامل  الوطن،  لهذا  البرشي  املال  رأس  من 

مرشوع، لذلك أفردت معظم الجامعات السعودية ضمن خططها الدراسية، مقرر أو 
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أكرث، يشجعهم ويدفعهم للعب دوٍر مؤثٍر، واإلسهام بصورة كبرية يف العمل الخريي، 

محليًا، وإقليميًا، وعلميًا، وترسخيهم لقيم العطاء، والرتاحم، والتعاون، والتعاطف.

ومن كل ما سبق، تم توجيه طالبات املستوى السابع برياض األطفال، ضمن 

الجانب التطبيقي، ملقرر الرشاكة مع األرسة واملجتمع. إىل اختيار عدد من املشاريع، 

التي تساهم بها الطالبة يف تحمل املسئولية املجتمعية؛ لتحقيق الرفاهية ملتلقي 

الخدمة ببعض األماكن يف محيط مدينة الدمام. متبعة الخطوات التالية، وفًقا 

علم  تدريس  يف  مقرتح  برنامج  )فاعلية  ببحث  الوارد  الخدمي،  التعلم  لنموذج 

االجتامع، باستخدام التعلم الخدمي عىل تنمية املسئولية، ومهارات اتخاذ القرار 

لدى الطالب املعلمن، شعبة الفلسفة واالجتامع( للدكتورة آمال جمعة عبد الفتاح.

إليها، 	  والذهاب  املجتمع،  يف  اجتامعية  خدمية  جهة  أو  مؤسسة  اختيار 

ودراسة احتياجاتها من الواقع الفعيل.

االتفاق عىل فكرة، لتقديم خدمة وسد فجوة يف املؤسسة. 	 

 وضع الخطة وتوزيع األدوار بن الطالبات. 	 

تحديد جهات ومؤسسات، لتشارك يف دعم تنفيذ املرشوع والتواصل معها. 	 

وجاءت مرشوعات الطالبات كام هو موضح بالجداول التالية:

وبالنظر للجداول السابقة، قامت الطالبات بستة مرشوعات مبدينة الدمام، 

)رشكة  يف  تتمثل  جهات،   )7( املشاريع  لهذه  والداعمن  املشاركن  عدد  وكان 

زهرة اللوتس للعشب الصناعي- ورشكة اليد الخراء للبذور- وورشة السيارات- 

زاجل-بعض  األعامل-رشكة  رجال  اإلنسان-بعض  لحقوق  الوطنية  والجمعية 

املواطنن السعودين(. 
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نتائج البحث:
أواًل: تبنَّ لنا بعد تحليل مضمون األدبيات والدراسات السابقة، وفًقا لوحدة 

)شخصيات االتصال( ما ييل:

املسئولية 	  يف  السعودية  الفتاة  دور  توضح  سابقة،  دراسات  وجود  عدم 

الباحثات، وأن األكرثية كانت عن دورها يف  املجتمعية، يف حدود علم 

العمل التطوعي.

السعودي، 	  املجتمع  يف  والفتيات  الشابات  عزوف  الدراسات،  أرجعت 

عن القيام بدور فعال، يف األنشطة التي تعنى برفاهية وتقدم املجتمع 

السعودي وأفراده؛ لعدد من األسباب أبرزها ) ثقافة املجتمع، التي تضع 

عوائق وعراقيل، عىل انخراط املرأة يف عمل خريى مؤسيس ملزم- عدم 

االستقرار  بتحقيق  تتعلق  بأمور  الفتيات  انشغال  للنقل-  وسائل  توافر 

األرَُسِي، الجهل بدور الفتاة يف املسؤولية املجتمعية، وقرَْصِه عىل العمل 

التطوعي يف مجاالت محددة فقط. كام وردت بدراسة العامر )2004(، 

والفائز )2012(، والعبيد ) 2013(.

اإلنسان، 	  وتعاىل  الله سبحانه  بها  اختص  منحة  املجتمعية،  املسؤولية  إن 

دون غريه من املخلوقات، وجعله يتحمل أمانة أفعاله داخل املجتمع؛ من 

أجل أن يحقق الطأمنينة واألمن لجميع أفراد املجتمع.

ظهر مفهوم املسؤولية املجتمعية مع ظهور الدعوة اإلسالمية، فهو ليس مفهوًما 	 

حديثًا كام يظن البعض. ودعا الدين اإلسالمي اتباعه للتكافل االجتامعي 

ية، ومسؤولية  والتطوع، وأخذ املبادرة يف عمل الخري، والقيام بالحقوق األرُُسَ

إتقان األعامل، والقيام بالواجبات الوظيفية، وورد يف القرآن والُسنَّة النبوية، 

الكثري مام يحض عىل أعامل هي يف جوهرها )مسؤولية مجتمعية(.
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إن املسؤولية املجتمعية ليك تفعل وتصبح واقًعا ملموًسا يف حياتنا، يجب 	 

خلًقا  حياتنا  الخريية( يف  واملبادرات   - واملشاركة   - )التطوع  يصبح  أن 

وسلوكًا ورضورًة، ال يتم التساهل فيها من قبل املؤسسات الرسمية، وغري 

الرسمية، واألفراد أنفسهم، ليصبح الكل لديه التزاًما يف الواجبات، وحتى 

األخالق  وتسود  املرشوعات،  وتنجح  األعامل،  وتنجز  الحقوق،  تضيع  ال 

وقيم الخري يف املجتمعات.

تنظيميًّا 	  )الخاصالعام( شكالً  للقطاع  املجتمعية  املسؤولية  تأخذ  أن  يجب 

ومؤسسيًّا، له خطة وأهداف محددة، بداًل من أن تكون جهوًدا عشوائية 

مبعرثة؛ ليك تؤىت مثارها وتصبح أكرث فاعليه.

يف 	  املتبعة  والطرق  األساليب  أن  للباحثات،  تبن  األدبيات  تحليل  بعد 

املامرسات املتعلقة بالعمل االجتامعي، من قبل النامذج النسائية باململكة 

مسؤولية  وليست  األوىل،  بالدرجة  تطوعية  هي  كرثتها،  من  بالرغم 

صفة  عنها  غابت  حيث  املفهومن،  بن  خلط  لوجود  وذلك  مجتمعية؛ 

مؤسيس  إطار  خالل  من  تتم  وأن  واالستمرارية،  وااللتزام،  الدميومة، 

تنظيمي أكرث شمولية. 

من خالل النامذج املقدمة اتضح للباحثات، أنه كان هناك دامئًا رائدات متتعن 	 

بحس عال من املسؤولية املجتمعية، وقمن باملشاركة يف العمل االجتامعي، 

ضمن إطار مؤسيس منظم لسد الفجوات، وتلبية احتياجات للمجتمع وأفراده، 

وإن كُنَّ قلة؛ إال أن مشاركاتهن تنوعت لتشمل مجاالت )التعليم–والرعاية 

الصحية–ورعاية املعاقن–ورعاية كبار السن–ورعاية الطفولة – واإلسكان 

الخريي–وإنشاء املساجد – ورعاية الشباب–واألسواق الخريية – الخ.....(.
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ثانيًا: أسفر تحليل تجربة الطالبات يف املسئولية املجتمعية عام ييل:

جدول يوضح تحليل مرشوعات املسئولية املجتمعية، لطالبات املستوى السابع وفًقا لنموذج التعلم 
الخدمي

البنود
بستان 
املعرفة

حديقتي 
الجميلة

عامر األرضقلوب بيضاءأثرمن حقي

100%100%100%90%90%100%التخطيط واإلعداد

100%100%100%80%80%100%التعاون

100%100%100%95%90%100%التنفيذ

100%100%100%100%100%100%التكامل

100%100%100%85%85%100%التأمل و التفكر

100%100%100%100%100%100%التقويم

بالرجوع إىل الجدول السابق نجد ما ييل: 

حصلت معظم املشاريع عىل نسبة 100%، يف جانب التخطيط واإلعداد، 	 
املجموعات  كل  قامت  حيث  %؛   10 مقداره  بانحراف  مرشوعن  ماعدا 
إليها،  والذهاب  املجتمع،  اجتامعية يف  أو جهة خدمية  باختيار مؤسسة 
عوامل   %  10 ال  نسبة  وكانت  الفعيل.  الواقع  من  احتياجاتها  ودراسة 
إرجاء  أو  الطالبات،  استقبال  األماكن  بعض  رفض  يف  متثلت  خارجية؛ 
للتخطيط  البدء،  يف  الطالبات  أعاق  مام  استقبالهم؛  عىل  املوافقة 

للمرشوعات يف املواعيد املحددة.

حصلت معظم املشاريع عىل نسبة 100% يف جانب التعاون، ما عدا مرشوعن، 	 
بانحراف مقداره 20%؛ حيث قامت املسؤوالت عىل تدريس املقرر؛ بالربط 
عمل  ملجموعات  أنفسهن  بتقسيم  الطالبات  وقامت  والواقع  املعرفة  بن 
صغرية وتوزيع املهام والتكليفات عليهن وتشاركت الطالبات يف حث أنفسهن 
عىل االلتزام بالتعاون، وتحمل املسئولية، وكانت نسبة ال 20% عدم إعالم 
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طالبات املجموعات املتأخرة، يف وقت مبكر باملعوقات، واعتامد بعضهن 
عىل قيام األخريات بالتواصل واالتفاق مع األماكن املختارة، دون التواصل 
املستمر ملعرفة وجود عوائق، لتحديد الجهة التي سيتم تنفيذ املرشوعات بها. 

عدا 	  ما  التنفيذ،  جانب  يف   %100 نسبة  عىل  املشاريع  معظم  حصلت 
مرشوعن بانحراف مقداره 7.5 %؛ حيث قامت املسؤالت عن املجموعات 
يف  املجموعات  ومناقشة  وفيديوهات  مصورة  بعروض  للعميل،  بالتهيئة 
املوضوعات املختارة، كام قامت معظم املجموعات، بتقديم تغذية راجعة، 
وتقارير عن األداء، ما عدا املجوعتان املشار إليهام يف البند السابق، وهو 

سبب ظهور االنحراف مبقدار 7.5.

التكامل؛ حيث قامت 	  املشاريع عىل نسبة 100%يف جانب  حصلت جميع 
الطالبات بتحديد أوجه اإلفادة من املرشوعات املختارة للمجتمع، وتوعية 
زميالتهن بذلك، كام قمن بربط املقرر الذى يدرس باملقررات األخرى 

يف التخصص،واالستفادة منها يف التخطيط والتنفيذ.

عدا مرشوعن يف جانب 	  ما   ،%100 نسبة  املشاريع عىل  معظم  حصلت 
التأمل والتفكر بانحراف مقداره 15%؛ حيث واجهت املجموعتان معوقات 
ومتثلت  البداية،  يف  املرشوع  تنفيذ  أعاقت  وداخلية،  خارجية  وسلبيات 
املعوقات يف )رفض الجهات الخارجية التعاونتأخري الرد واملوافقاتنقص 
االلتزام  اآلخرينعدم  عىل  البعض  املجموعةاعتامد  أفراد  بن  التواصل 
مبوعد االنتهاء من الجانب املحدد يف الوقت املخصص وتجاوزه؛ دون 

التوقف للتفكري والتأمل يف األسباب املعوقة(.

التقويم؛ حيث أنهت 	  حصلت جميع املشاريع عىل نسبة 100% يف جانب 
املرشوعن  بأن  علاًم  الدرايس،  الفصل  بنهاية  املشاريع  الطالبات  جميع 

السابقن تم االنتهاء منهام، مع وجود نواقص مل تستكمل.
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تعقيب على تجربة الطالبات:
تم تسجيل املرشوعات الستة يف بنك املسئولية املجتمعية، ضمن الجامعة؛ 	 

مام يدل عىل أنها كانت يف إطار مؤسيس، وتحت مظلة الجامعة.

اتسمت مرشوعات الطالبات بالدميومة واالستمرارية؛ مام يجعلها ضمن 	 

املجتمع  داخل  تعيش  ملجموعات  الرفاهية  وتحقيق  املجتمعية،  املسئولية 

املحيل ملدينة الدمام.

قامت الطالبات باتباع النموذج العلمي، يف التخطيط ملرشوعات وتنفيذها، 	 

ووضع األهداف بناء عىل دراسة الواقع الفعيل، واحتياجات املستهدفن 

من الخدمة املقدمة بكل مرشوع.

ربطت الطالبات بن الجهة متلقية الخدمة، وجهات أخرى خدمية، داعمة 	 

لسد الفجوات والحاجات للجهات املستهدفة. 

والتغلب 	  الصعوبات  لتدارك  وعالًجا  تقيياًم  هناك  كان  املراحل  كل  يف 

عليها، ووضع خطط بديلة.

بأنهن 	  للمقرر،  الرسمي  وغري  الرسمي  التقييم  يف  الطالبات  أشارت 

كان محفزًا  املقرر  وأن  والروحي،  الشخيص  املستوى  منه عىل  استفدن 

ومشجًعا لهن، لالنخراط يف األعامل الخريية والتطوعية، وخوض تجارب 

مسئولية مجتمعية تحت مظلة مؤسسية. 

بالجهات 	  الخدمة  متلقي  من  رسمية،  الغري  والتقارير  املقابالت  أشارت 

الطالبات  لقيام  بالسعادة والفخر؛  التي متت بها املرشوعات، بشعورهم 

وأن  لهم،  الرفاهية  وتحقيق  املكان  ترقية  أثرها  من  كان  مبرشوعات، 

الطالبات كن مثااًل لاللتزام والجدية حتى إنهاء املرشوع.
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السعودية كان مقترًصا فقط 	  الفتاة  أن دور  لنا،  يتضح  من كل ما سبق 

عىل العمل التطوعي، ويف مجاالت محدودة، علاًم أنه يف العرص الحايل، 

ومع انطالق رؤية 2030، بدأ هذا الدور يتغري، كون املرأة السعودية جزء 

ورشيك أسايس يف تحقيقها، وهو ما تم التطرق إليه يف تحليل تجربة 

طالبات املستوى السابع، بقسم رياض األطفال بكلية الرتبية-جامعة اإلمام 

عبد الرحمن بن فيصل.

توصيات البحث:
نرش وتعميق االنتامء الوطني؛ من خالل عمل برامج هادفة، تعزز هذا 	 

االنتامء بن أفراد املجتمع.

نرش ثقافة املسؤولية املجتمعية بن أفراد املجتمع، وأهميتها يف تحسن 	 
الظروف االجتامعية واالقتصادية للمجتمع.

التغطية اإلعالمية املتوازنة ملفهوم املسؤولية املجتمعية، وفق أسس إسالمية 	 
وتربوية.

إبراز مناذج وعالمات مضيئة يف املسؤولية املجتمعية صالحة للناشئة؛ من 	 
خالل برامج مرئية، أو مسموعة، أو مقروءة.

القيام بحمالت واسعة؛ لنرش مفهوم وثقافة املسؤولية املجتمعية لألفراد 	 
الرشكات،  أرباح  عىل  اإليجايب  وأثرها  أهميتها  توضيح  مع  وللرشكات، 

وعىل األفراد أنفسهم.

تضمن املقررات الدراسية بجميع املراحل التعليمية، ِقيَم ومبادئ املسؤولية 	 
املجتمعية؛ لغرسها يف نفوس الطالب.

يف 	  الخريي،  العمل  خالل  من  املجتمعية؛  املسؤولية  عىل  النساء  تشجيع 
إطار مؤسيس، من خالل حوافز مادية ومعنوية.
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الوقف اإلسالمي؛ ملا له من دور مهم يف تفعيل مبدأ املسؤولية 	  تشجيع 

املجتمعية للرشكات.

املجتمعية، 	  املسؤولية  مبوضوع  تهتم  التي  والندوات،  املؤمترات  إقامة 

مبشاركة مؤسسات القطاع العام والخاص، ونخبة من كبار املتخصصن، 

يف مجال املسؤولية املجتمعية للمؤسسات.
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ريادة األعمال النسائية: الخصائص واألدوار المجتمعّية 
والتحديات مثال: رائدة األعمال في المملكة العربية السعودّية

الملخص:
ميثّل هذا البحث دراسة سوسيولوجية، انطلقت من األدبيات النظرية لسوسيولوجيا 

التنمية، وعلم االجتامع االقتصادي، واإلسهامات الفكريّة لدراسات املرأة؛ ليتناول 

بعض إشكاالت الريادة النسائية لألعامل، يف اململكة العربية السعوديّة. ويرتبط هذا 

البحث بنتائج دراسة ميدانية، أُنجزت مبدينة الدمام باململكة العربية السعوديّة، يف 

الفصل الثاين من العام الجامعي 2017- 2018، شملت عينة قصديّة من رائدات 

نشاط  وقطاعات  متفاوتة،  تعليمية  مستويات  ومن  مختلفة،  أعامر  من  أعامل، 

املدراة  االقتصادية،  للمنشآت  األساسية  املالمح  لرسم  الدراسة  وهدفت  مختلفة. 

رائدة  تؤديها  التي  املجتمعية،  األدوار  أهّم  للوقوف عىل  من طرفهّن. كام سعت 

األعامل يف محيطهن االجتامعي. وحاولت تشخيص أبرز التحديات والصعوبات، 

التي تواجه املرأة السعوديّة، يف مجال ريادة األعامل. وقد تبّن أن املالمح العامة 

لرائدة األعامل السعودية، ترتبط بكونها يف غالبية الحاالت متزوجة ولها أبناء، 

يفوق عمرها 35 سنة، وذات مستوى جامعي يف تخصصات علمية متنوعة. وتدير 

يف الغالب منشأة صغرية ومتوسطة الحجم، بحجم رأس مال محدود، وعدد متوسط 

من العاّمل، وحصلت عليها مبجهودها الخاص. وعن مالمحها االجتامعية، برزت 

املستجوبات، بوصفها مستقرة أرسيًّا، وتعرتف بدعم  رائدة األعامل لدى غالبية 

أرستها ومحيطها االجتامعي لها. وتتبوأ إىل جانب دورها االقتصادي والتنموي، 

أدوارًا مجتمعية فاعلة، ضمن نسيج الجمعيات واملنظامت يف مجتمعها املحيّل.

الكلمات المفاتيح:
رائدة األعامل- التنمية االقتصادية- ريادة األعامل- األدوار املجتمعيّة.
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المقدمة:
يعيش املجتمع السعودّي اليوم تطّورات مجتمعيّة متسارعة، أضحت تسهم بشكل 

ملموس يف تغيري واقع املرأة، ويف إحداث تحّول نوعي يف مكانتها، وأدوارها 

من  السعوديّة،  املرأة  األخرية  السنوات  وانخرطت يف  واالجتامعية.  االقتصادية 

رشائح مجتمعيّة ومستويات تعليمية مختلفة؛ مجاالت نشاط غري تقليدية، ورفعت 

رهانات اقتصاديّة واجتامعيّة أكرث فاعليّة وجدوى. 

وقد كان متوقع املرأة السعوديّة يف املشهد التنموي، ويف سوق العمل إىل حّد 

وقت قريب - شأنها يف ذلك شأن املرأة العربيّة ككّل- مرتهًنا بسقف زجاجي، 

ال تتجاوز فيه جملة من الوظائف واملهن، التي يقبلها املجتمع أكرث من غريها 

من الوظائف واملهن األخرى. ومن ذلك مثاًل املهن املرتبطة بقطاعات التدريس، 

والصّحة، وبعض مجاالت الخدمة العموميّة. وبعضها مجاالت ارتفعت مستويات 

تأنيث اليد العاملة فيها بشكل الفت، عىل مستوى كّل الدول العربيّة بدون استثناء. 

وتبدو املرأة اليوم يف اململكة، أكرث جرأة عىل اقتحام قطاعات نشاط عديدة 

ومتنوعة، كانت باألمس القريب حكرًا عىل الرجال. فمساهمة املرأة السعودية تتزايد 

يف كافة القطاعات االقتصادية؛ حيث تشغل اليوم عىل سبيل املثال، نسبة تصل إىل 

22 % من سوق العمل، بينام يراهن برنامج التحول الوطني عىل رفع تلك النسبة 

بحلول عام 2030 إىل %30..

وتزخر اململكة اليوم بسيدات أعامل كُرث، يف مجاالت شتى؛ بالرغم من عدم 

وجود إحصاءات دقيقة تضبط ذلك، مبا يف ذلك يف مجال البرتوكيامويات، الذي 

كان حكرًا فقط عىل الرجال. وتشري بعض املصادر، إىل أن قطاع رائدات األعامل 

يف اململكة العربية السعودية، منا بشكل ملحوظ يف الفرتة املمتدة بن سنتي 2007 – 

2017، ومّر من 4 % إىل 39% من إجاميل رّواد األعامل يف اململكة )االقتصادية 2017(.
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وما من شّك، أن مجال ريادة األعامل وتويّل املرأة بنفسها زمام إدارة مرشوعها 

االقتصادي الخاص، وتحّملها مسئولية اإلرشاف عليه، وتأمن نجاحه؛ من أبرز 

املجاالت، التي ميكن للباحث أن يتتبع فيها مدى قدرة املرأة العربيّة عموًما، عىل 

إثبات ذاتها كفاعل اقتصادّي حّر، قادر عىل فرض نفسه يف املشهد التنموي، 

وتحّمل أعباء املنافسة ومخاطر السوق وتقلباته. 

ويف هذا اإلطار، يتنزل هذا البحث الذي أُنجز عىل عينة من رائدات األعامل، 

يف املنطقة الرشقية باململكة العربية السعوديّة، طارًحا جملة من األسئلة، حول 

البحث  يدعي  االقتصادي واالجتامعي. ولن  العامة وأشكال حضورها  مالمحها 

العلمي  البحث  سواكن  لتحريك  يطمح  ما  بقدر  األسئلة؛  تلك  عىل  اإلجابة 

السوسيولوجي الجاد، حول اإلمكانات الكامنة للمساهمة التنموية الفاعلة للمرأة، 

عىل النطاقن الخليجي والعريب يف االقتصاد واملجتمع.

أّول: الخلفّية المنهجّية والنظرّية للبحث

المشكلة والتساؤلت المطروحة
يبقى موضوع ريادة األعامل لدى املرأة، من املواضيع غري املطروحة بالقدر 

الكايف، يف البحوث والدراسات العلميّة العربيّة. ويبدو موضوًعا غري متداول عىل 

الساحة البحثية العربيّة، ما مبا أن املواضيع املألوفة، تتناول إشكاليات تتعلق يف 

الغالب بالوضع الدوين للمرأة يف مجتمعاتنا، ومكابدتها من أجل الحصول عىل 

بعض الحقوق، والظفر ببعض املكاسب. ولذا يكون تناول أدوارها الرياديّة يف عامل 

االقتصاد واملال، وسعيها للمساهمة يف مسارات التنمية، زاوية نظر أخرى، سنجتهد 

يف هذا املقام، ومن خالل دراسة حالة رائدة األعامل السعودية؛ يف بيان بعض 

تفاصيلها. ويُشار إىل أن املصادر الرسميّة، أصبحت تؤكّد تطّور عدد السعوديات 

املنخرطات يف القطاع الخاص؛ حيث بلغ ما نسبته 0.6 مليون عاملة سنة 2016، 
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بارتفاع بلغ 10.2% عن السنة السابقة )مؤسسة النقد، 2016، ص 40(. 

التجارية  السجالت  من   %  34 بأن حوايل  األخرى،  املصادر  بعض  ورصّحت 

السعودية، تعود ملكيتها ملؤسسات ورشكات نسائية. وقد زاد عدد السجالت املسجلة 

بأسامء النساء عن 1.1، مليون سجاًل يف نهاية العام 2014، إىل جانب تراخيص 

املحالّت التي ترخصها األمانات، مثل املطاعم، والبقاالت، واملشاغل، وتجهيزات 

األفراح، والتي زادت بدورها عن أربعة مالين محّل ودكّان؛ حيث يبلغ نصيب 

املرأة منها حوايل 1.5 مليون محل ودكان. وبلغت االستثامرات النسائية مستويات 

عالية، وتُعتر أغلب أعاملهن ناجحة )فاروق الخطيب، 2015(. وتُفصح لنا هذه 

األرقام والترصيحات؛ عن حضور أكر للمرأة السعوديّة يف عامل املال واألعامل. 

وبناء عليه، تّم اختيار موضوع هذا البحث املتصل بظاهرة الريادة النسائية 

لألعامل، للبحث يف إشكالية الخصائص التي تتميز بها رائدة األعامل السعودية، 

واألدوار املجتمعية التي تضطلع بها، والتحديات التي تتعرض لها يف تجربة ريادة 

األعامل. 

وتنحدر من هذه اإلشكالية املطروحة التساؤالت التالية:

1- ما أبرز خصائص رائدة األعامل السعودية؟

2- ما أبرز األدوار املجتمعية التي تؤديها رائدة األعامل السعودية؟

3- ما التحديات التي تواجة املرأة السعودية يف مجال ريادة األعامل؟
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2- األهداف المرصودة

إبراز خصائص رائدة األعمال في المملكة العربية 
السعودية.

الوقوف عىل أبرز األدوار املجتمعية التي تؤديها رائدة األعامل.	 

حرص بعض التحديات التي تواجه املرأة السعوديّة يف مجال ريادة األعامل.	 

3- المنهجّية المتبعة:
الظاهرة  لدراسة  يسعى  الذي  التحلييل،  الوصفي  املنهج  عىل  البحث  اعتمد 

كام توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصًفا دقيًقا. وقد ارتكز هذا البحث بشكل 

أسايس، عىل منهج املسح االجتامعي عن طريق العيّنة، الذي يسعى بشكل عام؛ 

أكرث  وجعلها  واملدروسة،  االجتامعية  الظواهر  حول  املختلفة  املعطيات  لحرص 

وقد  أغوارها.  وسر  تحليلها  مهمة  وتيسري  والفهم،  املوضوعي،  للتفسري  قابليّة 

استُخدم ذلك املنهج؛ بهدف تجميع أكر قدر ممكن من املعطيات الكمية، حول 

خصائص رائدة األعامل باملنطقة الرشقية، والوقوف عىل أهم أدوارها التنموية، 

ومالمسة بعض ما تواجهه من تحديات، من خالل العينة املدروسة.

اختيار  املنطقة الرشقية. وتم  البحث يف رائدات األعامل يف  متثّـل مجتمع 

عينة قصديّة من السعوديات رائدات األعامل، بعدد 57 رائدة أعامل يف مدينة 

االجتامعية.  حالتهن  واختلفت  سنة،  إىل45   35 من  أعامرهم  تراوحت  الدمام. 

وعملن يف مجاالت نشاط مختلفة، مثل التصميم الداخيل، وصناعة الحلويات، 

رئيسية  كأداة  االستبيان  استخدام  وتّم  املطاعم، وغريها.  وإدارة  الطبخ  ومجال 

لجمع البيانات، واستطالع رأي أفراد العينة حول األسئلة املطروحة.
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4- النظريات المعتمدة:
ينطلق هذا البحث من النظريات السوسيولوجية، التي اهتمت بثنائية املرأة 

والتنمية. وهي ثنائية كام هو معلوم، شهدت جداًل كبريًا منذ عقود، تالزًما مع 

مسار املطالبة الدوليّة، مبنح النساء حقوقهن االقتصاديّة واالجتامعيّة. وقد تزامن 

مسار الحراك الدويل، للمطالبة بحقوق النساء يف أوروبا، خاصة ومنذ الستينات 

األكادميية،  الساحات  عرفته  الفكري  التطّور  من  مسار  مع  العرشين،  القرن 

وأفىض إىل تطّور املدارس النظريّة املعروفة، بتناولها املركّز إلشكالية املساهمة 

االقتصادية واالجتامعية للنساء يف التنمية. 

املوضعة  من  بالتنمية  املرأة  عالقة  يف  معلوم،  هو  كام  النظر،  ارتقى  ولقد 

السلبية لها، والتي جعلت منها كيانًا يستفيد مبا تجود به عليه املؤسسات املعنية، 

ومقيدة بدورها التقليدي داخل حدود البيت واألرسة؛

إىل اعتبارها عنرًصا فاعاًل قادًرا، عىل التأثري يف الخطط والرامج والسياسات. 
واعتبارها فاعاًل اجتامعيًّا، قادًرا عىل تحقيق اإلضافة يف مجاالت التنمية املختلفة. 
وتّم منذ منتصف عقد السبعينيات من القرن العرشين، تغرّي وجهة النظر األمميّة 
لثنائية املرأة والتنمية، ليقع تبني مناهج مختلفة، تعمل عىل مزيد السعي إلدماج 
املرأة يف العملية التنموية. وكان ذلك إثر اعتبار األمم املتحدة سنة 1975م، السنة 
الدولية للمرأة، والتي كان من أهم أغراضها؛ إثارة انتباه الحكومات، إىل موقع 
ومكانة املرأة يف برامج التنمية، إثر انعقاد مؤمتر املكسيك يف نفس السنة انبثق 
مفهوم »إدماج املرأة يف التنمية«، كام تم إقرار العقد العاملي للمرأة من 1975م 
إىل 1985م؛ من أجل الدفع باتجاه تحقيق املساواة، ومحاربة التمييز بن املرأة 

والرجل يف مجاالت االجتامع، واالقتصاد، والسياسة. 

وبعد تبني مداخل نظريّة عديدة، مثل »املرأة والتنمية (WAD)« و«املرأة يف 

التنمية (WID) وقع منذ بداية العقد الثاين للمرأة، الذي انطلق مع مؤمتر نريويب 
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(GAD)« الذي تبنى معالجة اإلسهام  يف 1985م، تبني منظور »النوع والتنمية 

يف العملية التنموية، من منظور متكامل األبعاد، يحاول اإلحاطة بصريورة توزع 

األدوار واملسؤوليات بن النساء والرجال )التايب، 2011، ص 111(. واعتر هذا 

املنظور، أن تحليل مساهمة املرأة يف العملية التنموية، يجب أال يهمل كّل ما تبذله 

من جهود وإسهامات مختلفة؛ سواء داخل املنزل أو خارجه. وشدد عىل رضورة 

العمل  تقسيم  التوجه طبيعة  للمرأة، كام رفض هذا  السلعي  اإلنتاج غري  اعتبار 

بن املجال العام والخاص، الذي كان يستعمل يف الغالب؛ لطمس أهمية األدوار 

اإلنتاجية للمرأة، ومشاركتها يف عمليات التنمية. 

وشاع ارتباطًا بهذه املقاربة، مفهوم التمكن، الذي ينظر ملساهمة املرأة يف 

عملية  املرأة يف  مشاركة  ترتكز عىل رضورة  تنموية،  إسرتاتجية  برؤية  التنمية 

للمساعدة والعون.  التنمية، بوصفها عنرًصا فاعاًل ومنتًجا، وليست متلقيًا سلبيًا 

عىل  التأكيد  اجتامعية،  كرشيحة  املرأة«  »متكن  مفهوم  تبني  خالل  من  وتّم 

املفهوم  واتصل  التنمية.  عمليّة  صلب  واالجتامعي  االقتصادي  البعدين  تالزم 

يتعلق  فيام  سواء  املرأة؛  متارسها  أن  يجب  التي  الخيارات،  من  الكبري  بالقدر 

بالفرص االقتصادية، والتي تتمثل يف الحصول عىل التمويل، أو مامرسة عمل ما 

يف سوق العمل. كام تّم عر هذا املفهوم، التنبيه إىل أهمية ما يؤدي إليه تعميم 

العامة، يف مجاالت الصحة والتعليم، من رفع لقدرات  الخدمات  أداء  وتجويد 

املرأة وفرص الظفر بتلك الخيارات.

وأُْجِمَع عىل أن متكن املرأة، هو عملية بناء القدرة لديها، وأن تكون معتمدة 
عىل ذاتها وتنّمي ثقتها بقدراتها الذاتية، واستقاللها االقتصادي، وقدرتها عىل 
اتخاذ القرار، والقيادة الحكيمة لشؤونها، وتطوير ذاتها؛ بهدف الخروج من دائرة 
العامة ملفهوم  املعاين  التهميش االقتصادي واالجتامعي. ويتّم ذلك من منطلق 
التمكن، التي تؤكد عىل اعتباره » عملية التأثري يف األحداث والعائد االجتامعي 
واالقتصادي للفرد الجامعة« وعىل اعتباره » تلك العملية التي يدرك من خاللها 
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الفرد أنه يتحكم يف مسار حياته«)عبد املعطي، ص 159(. وقد أصبح »التمكن« 
أنه  أنه مفهوم ومقاربة، وأحيانًا عىل  الفكريّة، عىل  الساحة  اليوم يف  يستعمل 
مدخل أو توجه. وميكن القول: أن االستعامالت املختلفة اليوم للتمكن، تشرتك 
للفعل،  اعتباره مخططًا  جانب  إىل  مرجعيًا،  نظريّا  وإطاًرا  مفهوًما  اعتباره  يف 
يقع اعتامده لبلوغ هدف ونتيجة محددة. وسيتّم يف مسار التحليل، ومن خالل 
دراسة حالة رائدة األعامل السعوديّة، اعتامد مختلف األبعاد النظرية، التي تؤكّد 
املشهد  التأثري يف  الريادة وعىل  قادر عىل  اجتامعي،  فاعل  املرأة  اعتبار  عىل 
االقتصادي؛ إذا ما أتيحت لها الفرص املتساوية مع الرجل. كام أنها قادرة عىل 
التوليف بن أدوارها اإلنجابيّة وأدوراها اإلنتاجيّة، وتجاوز سبيل ما ميكن يعيق 

مشوراها الريادي، يف مجال املال واألعامل من تحديات وصعاب.

5- مفاهيم البحث:
تناسًقا مع الخلفيّة النظريّة املعتمدة، وارتباطًا مبا طُرح ضمن إشكالية البحث 

وتساؤالته، ارتكز البحث عىل مفهوم أسايس؛ وهو ريادة األعامل. وسنجتهد يف 

ضبطه يف بعده النسايئ، وفًقا للتطّورات الفكريّة السوسيولوجية الحاصلة فيه من 

جهة، ووفقا للمقتضيات اإلجرائية املنحرصة يف حدود هذا البحث، من جهة ثانية. 

مفهوم ريادة ورائدة األعمال:
الرائد يف اللغة: هو الذي يُرَْسُل يف التامس النجاة وطلب الكأل، وجمعها رّواد. 

)ابن منظور،  الغيث.  الكأل ومساقط  القوم يبرص لهم  يتقدم  الذي  الرائد  وأصل 

ص554(. وكان مفهوم الريادة يستخدم يف بدايات القرن السادس عرش ميالدي 

العامل  نحو  االستكشافية  الحمالت  ترافق  التي  املخاطرة  للداللة عىل  أوروبا؛  يف 

»اآلخر« غري األورويب. وقد شهد مفهوم ريادة األعامل، تعاريف علمية عديدة، 

بريش  تعريف  ذكر  ميكن  ومنها  له.  العلمي  التأصيل  محاوالت  إطار  يف  برزت 

(Burch)، الذي رأى« أنه مامرسة نشاط الستثامر فرصة قامئة، تلبي احتياجات 



841

ريادة األعمال النسائية: الخصائص
واألدوار المجتمعّية والتحديات  

إبداعي«. وميكن كذلك ذكر  بأسلوب  إنشاء منشأة وتشغيلها  محّددة، من خالل 

تعريف »بولينغ«(polling) الذي اعتره » مامرسة نشاط يف ظروف عدم التأكّد 

واملخاطرة بأسلوب إبداعي، يحقق الربح والنمو«. وعرّف االتحاد األورويب ريادة 

األعامل، عىل أنها األفكار والطرق، التي متّكن من خلق وتطوير نشاط ما، عن 

طريق مزج املخاطرة واالبتكار، أو اإلبداع والفاعلية يف األعامل، من خالل مؤسسة 

قامئة أو جديدة. 

أّما بالنسبة لريادة األعامل النسائية، اختلفت مسميات النساء صاحبات األعامل، 

واختلفت نعوت فعل الريادة؛ وسمي كذلك باملبادرة واملُقاولة. وارتبط لفظة املرأة 

العهدة  معاين  يحيل إىل  الذي  املقاولة)1(،  لفعل  الفرنسية  بالرتجمة  أكرث  املقاولة 

واألخذ عىل العاتق، كام يتضمن بعض عنارص املسؤوليّة واملخاطرة املعنويّة واملاليّة، 

البدء مبرشوع ما. ولكن عىل اختالف هذه املسميات، يظل املسّمى واحًدا،  عند 

يتحّمل مسؤولية وحدة  الذي  أو امرأة، هو ذلك  ويبقى رائد األعامل رجاًل كان 

اقتصاديّة منتجة، يف أي قطاع نشاط، يعّر من خالله عن قدرته عىل االندماج 

يف سوق العمل، وتحّمل مخاطر تسيري مؤسسته بنفسه أو بالتعاون مع غريه، موظًّفا 

تأمن  املالية، وعالقاته االجتامعيّة؛ بغرض  الشخصية، وأرصدته  قدرته، وخرته 

نجاح مرشوعه. وبهذا ينطبق تعريف رائدة األعامل، عىل كرى سيّدات األعامل، 

صاحبات املؤسسات االقتصادية املتوسطة وصغرية الحجم يف القطاعات املختلفة، 

واالستشارة،  واملحاسبة،  والطّب،  الهندسة،  مكاتب  أيًضا عىل صاحبات  وتنسحب 

واإلشهار، وغريها؛ كام تنسحب كذلك عىل صاحبات املبادرة االقتصادية املتناهية 

الصغر، يف قطاع العمل غري الرسمي؛ سواء كّن تاجرات تجزئة، أو تاجرات حقيبة، 

وكسب  للعيش  الفردية  واالسرتاتجيات  املختلفة،  األطر  مبتدعات  من  أو غريهن 

القوت )التايب، 2009، ص 120(.

1. تنترش لفظة املرأة املقاولة (Femme entrepreneur, Women Entrepreneurs) عىل حداثتها يف بعض األدبيات ويف 

بعض الرتجامت العربية لبعض التقارير الدولية، ويذكر أن املقاولة ترد يف معجم لسان العرب مبعنى املفاوضة ويقول ابن 

منظور يف ذلك » وقاولته يف أمره وتقاولنا أي تفاوضنا« انظر ابن منظور، لسان العرب، املجلد الخامس، ص 3780.
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وتم يف هذا البحث، اعتامد مفهوم إجرايئ لرائدة األعامل؛ يعرّفها عىل أنها 

كّل امرأة أو فتاة سعوديّة، تدير مبفردها مرشوًعا اقتصاديًا خاًصا، أنشأته بنفسها 

ومببادرة فرديّة منها. وتعتمد يف تسيريه واإلرشاف عليه، عىل توظيف إمكاناتها 

الذاتية، ورصيدها العالئقي واملجتمعي. 

6- الدراسات السابقة:
ال بّد من اإلشارة بداية، إىل ندرة األدبيات العلمية املنشورة باللغة العربيّة، حول 

العربية  العامل العريب أو يف اململكة  النسائية؛ سواء يف  ظاهرة ريادة األعامل 

السعوديّة. وتبقى األدبيات املتوفرة عىل املستوى الخليجي والعريب متصلة أكرث، 

ببعض التقارير الصادرة عن بعض الهيئات واملؤسسات اإلقليمية والدوليّة؛ يف 

حن تبقى العناوين املتاحة يف حالة اململكة العربية السعودية، متصلة أكرث ببعض 

الرسائل الجامعيّة، وبعض املقاالت املنشورة يف بعض الدوريات العلمية. ولعلّه من 

املفيد، اإلشارة إىل أن موضوع ريادة األعامل النسائية، ال يزال من املواضيع شبه 

املهملة - ليس فقط - من طرف الباحثن، ولكن أيًضا من 

مجال  يف  والتخّصصة  املعروفة،  العربيّة  اإلقليمية  املؤسسات  أغلب  طرف 

مجال  أدبيات يف  من  يتوفر  ماّم  األمثلة؛  بعض  السياق  هذا  ونورد يف  املرأة. 

ريادة األعامل النسائيّة:

التي نفذتها دول مجلس 	  املبادرات واملرشوعات  منى عباس فضل )2015(، 

التعاون الخليجي يف مجال متكن املرأة يف القطاع الخاص. 

جاءت هذه الدراسة يف شكل دراسة تقييميّة، مقدمة ملجلس وزاراء العمل، ووزراء 

الشؤون االجتامعية مبجلس التعاون الخليجي، واتخذت صبغة التقرير، الذي حاول 

رصد املنجزات املحّققة عىل املستوى الترشيعي ومستوى الواقع، يف مجال متكن 

املرأة، ودعم حضورها يف القطاع الخاص. واحتوت الدراسة عىل جملة من البيانات، 
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الخاصة بالنساء يف دول مجلس التعاون الخليجي، يف القطاعات املختلفة؛ مبا فيها 

التعليمي، والترشيعي، واالقتصادي، إىل جانب تقديم مؤرشات إحصائية  املجال 

عديدة حول مستويات تواجدها بالقطاع الخاص. ولكن الدراسة مل تفرد اهتامًما 

مبارًشا باملؤرشات الخاصة بريادة املرأة الخليجية لألعامل. وظّل اهتاممها مركّزًا 

عىل النسب العامة للمشتغالت يف القطاع الخاص، ومقارنة حضورهن بالذكور، مع 

بعض املقارنات األخرى، فيام بن التجارب الخليجية، وتجارب دول عربية أخرى؛ 

ال سيام يف دول املغرب العريب.

منظمة العمل الدولية )2016( املرأة يف يف قطاع املال واألعامل: اكتساب 	 

الزخم يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا. 

َورََدت هذه الدراسة بدورها، يف شكل تقرير إقليمي، منجز من طرف منظمة 

العمل الدولية، حول حضور املرأة يف قطاع املال واألعامل، يف منطقة الرشق 

املرأة  لوضع  ومقارنة،  الدراسة صورة شاملة  وقّدمت  افريقيا.  األوسط وشامل 

صاحبة املشاريع. وخلصت إىل التأكيد عىل حداثة اخرتاق املرأة للسقف الزجاجي، 

ألعىل املناصب اإلدارية يف القطاع الخاص. وتّم التأكيد عىل ما تكتسبه ريادة 

األعامل من أهمية متزايدة؛ باعتبارها وسيلة بديلة للتمكن االقتصادي للمرأة. 

كام أكّدت عىل ندرة توفر املعلومات املفّصلة، عن النساء صاحبات املشاريع، من 

وأحجام  الرسمي،  غري  أو  الرسمي  بالقطاع  تواجدهن  ونوعية  التسجيل،  حيث 

األعامل التجارية والرشكات املدارة من طرفهن. وأشارت الدراسة بشكل عام، إىل 

أن معدل الريادة األعامل لدى النساء يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

أقّل من مناطق أخرى، كام تبقى دون مبادرات الرجال. ومع ذلك، أشارت إىل 

بعض التقّدم املحرز، يف نسبة النساء صاحبات العمل ببعض دول الخليج؛ حيث 

تضاعف عددهن، مقارنة بالعقد األخري يف عدد من الدول الخليجيّة.
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السعوديات 	  األعامل  لسيدات  اإلدارية  )2008(»املهارات  العبديل  سمرية 

وعالقتها بدافعية اإلنجاز«. 

رسالة دكتوراه حاولت فيها الباحثة، توضيح العالقة بن املهارات اإلدارية ودافعية 

االنجاز، لدى سيدات األعامل يف منطقة الدراسة، والتعرف عىل بعض املشكالت 

التي تواجهن، وبيان دور األرسة يف، وتأثري ذلك عىل املهارات اإلدارية ودافعية 

االنجاز. وقد خلصت الرسالة لجملة من النتائج، منها، وجود فروق إحصائية دالة، 

التي تواجه سيدات األعامل.  املهارات اإلدارية ودافعية االنجاز، واملشكالت  بن 

وأكدت عىل دور األرسة يف دعمهن. كام توصلت لوجود عالقة ارتباطية موجبة، 

عالقة  ووجود  األعامل.  لسيدة  اإلدارية  واملهارات  الدراسة،  متغريات  بعض  بن 

ارتباطية بن بعض املهارات اإلدارية، وابعاد الدافعية لإلنجاز لدى سيدات األعامل.

 Femmes et entreprises en Tunisie,(2005) ,Pierre-Noël Denieuil

2005 LHarmattan, Paris

دافع الكاتب عن فرضية مفادها، أن مناطق )جمع منطق( الثقافة املهنية لدى 

النساء، تختلف متاًما عن مناطق الثقافة املهنية عند الرجال. ويؤكّد يف كتابه، 

بقدر  فطريّة؛  ليست  املؤسسات،  صاحبات  لدى  العمل  وطرائق  خصائص  بأن 

ماهي نتاج لعمليّة بناء اجتامعّي، يتأسس مبرور أيام التنشئة االجتامعيّة للمرأة. 

كفاعل  نفسها  تفرض  بدأت  تونس،  يف  األعامل  صاحبة  بأن  الكاتب،  وبّن 

اجتامعي بارز ومؤثّر، يف مسار التحوالت االجتامعية. وتحّدث عن التطّور الكّمي 

 5000 البحث  إنجاز  فرتة  بلغ يف  والذي  تونس،  املؤسسات يف  لعدد صاحبات 

رئيسة مؤسسة، ما بن مؤسسات كبرية يف مجال الصناعات الكرى، والصغرية 

يف مجال التجارة والحرف.
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التعقيب على هذه الدراسات:
من  عينة  اعتبارها  املجال)عىل  هذا  يف  املعتمدة  السابقة  الدراسات  جاءت 

النسائيّة(،  األعامل  ريادة  موضوع  يف  البحثيّة  الساحة  يف  املتوفرة  األدبيات 

مرتهنة إىل حّد كبري بسياقات إنتاجها، فهي إما تقارير عامة تخّص مجمل دول 

الخليج، واملنطقة العربية، ومنطقة الرشق الوسط ككّل؛ مبا يجعل من التفاصيل 

جليّة  غري  السعودية،  العربية  باملمكلة  األعامل  سيدات  بحالة  الخاصة  الدقيقة 

بالقدر الكايف؛ وإّما دراسات أكادميية يف شكل رسائل جامعية، محدودة النطاق 

والعينة، ومتصلة بحيز جغرايف ضيّق داخل اململكة،

هذه  أهمية  من  بالرغم  املنزيل.  واالقتصاد  كاإلدارة  معينة  وبتخّصصات 

رصدته  مبا  صلة  ذات  نتائج،  من  له  توصلت  ما  ومحوريّة  األخرية،  الدراسات 

من تساؤالت، وما طرحته من أهداف ارتبطت بشكل أو بآخر بظاهرة الريادة 

النسائية لألعامل، يف اململكة العربية السعوديّة؛ إالّ أنه ال بّد من إعادة التأكيد، 

عىل أن تلك الدراسات تبقى محدودة؛ بحكم ارتباطها بالحقول املنجزة ضمنها، 

والنطاقات امليكروسوسيولوجية املتصلة بها. وبحكم عدم تطّورها ملنشورات علميّة 

أكرث ضبطاً وشموليّة؛ بالرغم من القدم الزمني النسبي لبعضها من جهة. كام 

تبقى يف أغلبها، أكرث ارتباطاً بتخصصات إدارية واقتصاديّة؛ أكرث منها انسانية 

محدوًدا؛  بدوره  يبقى  لبحثنا،  جغرايف  السوسيو-  النطاق  أن  ورغم  اجتامعيّة. 

مبا أنه طُبّق عىل عينة من رائدات األعامل مبنطقة محددة من اململكة، وهي 

مدينة الدمام باملنطقة الرشقيّة؛ إالّ أن القيمة املضافة التي قد تتحقق من هذا 

البحث، تبقى باألساس سوسيولوجية؛ مبا أنه تّم فيه االنطالق من خلفية نظرية 

لظاهرة  والثقافيّة،  االجتامعيّة،  االقتصادية،  األبعاد  بعض  لتناول  سوسيولوجية، 

الريادة النسائية لألعامل، عر االجتهاد يف تحديد الخصائص، واملالمح، واألدوار 

املجتمعيّة، التي تضطلع بها رائدة األعامل.
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ثانًيا: رائدة األعمال ومشروعها: الخصائص والمالمح 
العامة

امليدانية،  الدراسة  علينا  به  ما جادت  ومن خالل  املستوى،  هذا  نحاول يف 
استعراض بعض الخصائص واملالمح العامة لرائدات األعامل مبنطقة الدراسة. 
وبالرغم من اإلقرار بارتباط هذه النتائج بحدود العينة املستجوبة، التي ال ندعي 
أنها عينة ممثلة ملجتمع البحث بأكمله، إالّ أنّه من املؤكد، بالرغم من ذلك، بأن 
لهذه النتائج أهميتها؛ بوصفها متثّل منطلًقا وحافزًا لدراسات سوسيولوجية أخرى 

أكر، وأكرث متثيلية ملجتمع رائدات األعامل باملنطقة، وباململكة بشكل عام.

توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر:
تركزت النسبة األكر من أفراد العينة يف الفئة العمرية )35 - 40 سنة(، وهو 
سّن يبدو مناسبًا ملرحلة ولوج املرأة ملجال ريادة األعامل، واملجازفة ببعث مرشوع 
بعد فرتة  بقليل،  يزيد عنها  أو  اقتصادّي خاص. وذلك ألن مّدة عرشة سنوات 
تخّرج املرأة من الدراسة الجامعية إىل سن الثالثن فام فوق، قد تكون فرتة 
بعد مرحلة   - لها  ويسمح  يخّول  للمرأة. مبا  واملهني  االقتصادي  للنضج  معقولة 
معينة من العمل لدى الغري، أو يف قطاع الخدمة املدنية أو خالفه- من خوض 
تجربة العمل املستقل وريادة األعامل. وقد ورد سّن ما فوق األربعن، يف مرتبة 
ثانية بعد الرشيحة األعىل نسبة )35- 40( املذكورة أعاله، وذلك بنسبة 21.1%، وهو 
ما يفرّس كذلك مبستوى ما يبلغه اإلنسان بشكل عام، من نضج وقدرة عىل اتخاذ 
القرار يف هذه املراحل العمرية املتقدمة نسبيًا. ولكن ارتفاع النسبة يف الرشيحة 
األوىل، رمّبا يؤرّش عىل تغرّي نوعّي يف تقّدم سّن رائدات األعامل، ويدّل عىل 
إقبال أكرث لدى الفتاة السعوديّة الشابة دون سّن األربعن، عىل مزيد التوّجه 
عىل  الصحة  من  الكثري  تحتمل  رمّبا  فرضيّة  وهي  األعامل.  ريادة  مجال  نحو 
نطاق واسع، نظرًا الرتباطها بدالئل واقعية عديدة، إالّ انه من املؤكد، أنّها تحتاج 

إىل جهود علميّة أخرى لتأكيدها بشكل علمي وشامل.
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جدول رقم 1: توزيع العينة حسب الفئة العمرية

النسبةالعددالفئة العمرية

24-201119.3

29-251017.5

34-30915.8

40-351526.3

1221.1أكرث من 40

 57100املجموع

بقية  عىل  العينة  أفرد  توزيع  جاء  الجدول،  هذا  خالل  من  جليًّا  يرز  وكام 
الرشائح العمرية، املمتدة ما بن 20 إىل 34 سنة بنسب أقل نسبيًّا، من الرشيحة 
35 سنة فام فوق. ولكن يجوز القول بأن رائدة األعامل، تسّجل كذلك حضوًرا 
الفتًا يف أعامر ُمبّكرة نسبيًّا. حيث سجلت الدراسة وجود نسبة 19.3% منهن يف 
الرشيحة )20- 24 سنة(، ونسبة 17.5 % يف الرشيحة )25-29 سنة(، ونسبة %15.8 
يف الرشيحة 30-34 سنة. وهو ما يدعم إىل حّد كبري، فرضيّة تزايد مسار دخول 

الفتاة السعودية الشابة ملجال ريادة األعامل. 

وال بّد يف إطار تحليل سوسيولوجي، يأخذ مببدأ تعّدد عوامل تفسري الظاهرة 
ريادة  ملجال  السعودية  الفتاة  دخول  مسار  تزايد  أن  إىل  نشري  أن  وتشابكها، 
إقبال  مزيد  مثل  املرأة،  تخّص  ذاتية  أسباب  فقط يف  ينحرص  ال  قد  األعامل، 
الفتيات ورغبتهن يف الدخول الطوعي لسوق العمل، ومزيد الرغبة يف اإلقبال 
زة عىل  عىل التعليم، وارتفاع نسب الخريجات، وغريه من العومل الذاتية املحفِّ
السنوات  يف  العام  املجال  يف  لحضورهاالفاعل،  السعوديّة  املرأة  تأكيد  مزيد 
األخرية؛ ولكنه يرتبط بال شّك بعوامل موضوعية أخرى كثرية، مثل دعم السياسات 
للمرأة واعتبارها رشيك  املختلفة، وتشجيعها  التنموية والترشيعية، يف املجاالت 

فاعل يف الحياة االجتامعية واالقتصاديّة.
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توزيع أفراد العينة حسب متغّيرّي الحالة الجتماعية 
وعدد األبناء:

العينة  أفراد  نصف  عن  يزيد  ما  املتزوجات،  األعامل  رائدات  نسبة  سجلت 
من  قراءتها  وميكن  عديدة.  تفسريات  تحتمل  نسبة  وهي   .)%52.6( املستجوبة 
عادة  اجتامعية،  منّمطات  تدحض  نسبة  أنها  املؤكّد  من  ولكن  مختلفة.  جوانب 
يكون مقرة  املرأة  زواج  أن  ترى  عام،  بشكل  العربية  تنترش يف مجتمعاتنا  ما 
لطموحاتها املهنية، والتعليمية، ونهاية لها. حيث كثريًا ما تنظر مجتمعاتنا العربيّة 
االجتامعيّة.  به مسريتها  لتكلّل  املرأة  نحوه  تتجه  قََدٌر محتوم،  أنه  للزواج، عىل 
وغالبًا ما نعتقد أن أدوار املرأة، تنحرص بشكل أسايس خالل هذه املرحلة من 

مسريتها الحياتيّة، يف أدوارها اإلنجابيّة واألرسيّة.

هّن  العينة،  يف  األعامل  رائدات  من  النصف  من  أكرث  أن  نجد  أن  ولكن، 
من، فإنه يؤكّد لنا عدم صّحة مختلف تلك املنّمطات، التي تحرص حياة املرأة 
السعودية والعربيّة املتزوجة بشكل عام، يف أدوارها األرسيّة واإلنجابيّة. ويؤكّد 
لنا نجاح رائدات األعامل املتزوجات املستجوبات، يف قطاعات النشاط الاليت 
ميارسن فيها مهامهن، إن الزواج ال يشّكل عائًقا يف مسار ريادة أعامل املرأة، بل 
رمّبا كام سرنى، قد يكون ضامنًا لنجاح املرأة، وصاّمم أمان يضمن لها تجاوز 

املطبّات والعراقيل، التي قد تعرتضها يف تسيري مرشوعها.

جدول رقم 2: توزيع العينة حسب الحالة اإلجتامعية

النسبةالعددالحالة االجتامعية

2543.9عزباء

3052.6متزوجة

23.5مطلقة

--أرملة

57100املجموع
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األعامل  رائدة  نجاح  أن  عىل  النتائج،  تلك  خالل  من  التأكيد  وعليه، ميكن 

املهني ونجاحها األرسي، قد ميثالن خطّان متوازيان يف حياة رائدة األعامل، ال 

يشّكل أّي واحد منهام خطرًا عىل اآلخر، بل قد يرفد كالهام اآلخر، ويتكامالن 

يف مسار تأكيد نجاح املرأة يف ريادة األعامل.

أّما فيام يتعلّق مبتغري عدد األبناء، تبّن أن أكرث من 40 % من أفراد العينة، 

كيّل  بغياب   %  47 نسبة  واتسمت  أبناء.   4 إىل   1 من  لديهن  األبناء  عدد  تراوح 

 25( العينة  يف  املتزوجات  غري  لعدد  النسبي  لالرتفاع  اعتباًرا  وذلك  لألبناء؛ 

مفردة(. وجاءت نسبة من تجاوز عدد األبناء لديهن الخمسة أقل بكثري؛ حيث 

بلغت %12.3. 

ومن خالل هذه النسب يرز لنا مجّدًدا، أن رائدة األعامل السعوديّة، ال تختلف 

كثريًا عن الصورة املألوفةللمرأة السعودية، من حيث مسارها االجتامعي، فهي كذلك 

زوجة وأّم. ويبقى معّدل إنجاب األطفال لديها متناسب إىل حّد كبري مع التوجهات 

االجتامعية العامة، السائدة يف املجتمع السعودي. وهي توجهات أضحت متيل أكرث 

من أي وقت مىض، لتأكيد شكل األرسة النووية متوسطة الحجم ومعتدلة العدد، 

وذلك العتبارات مختلفة منها، ارتفاع املستويات التعليمية لكل من الزوج والزوجة، 

وتنامي مستويات الوعي لديهن، بأهمية الترصّف العقالين الرشيد يف مسار بناء 

أرسة، يسهل عليهام تلبية احتياجاتها، يف ظّل تنوع وارتفاع سقف متطلبات الحياة 

اليومية وتكاليفها.

توزيع العينة حسب المستوى التعليمي والتخّصص:
بيّنت لنا نتائج الدراسة امليدانية، أن غالبية أفراد العينة )66.7 %(، من ذوات 

املستوى الجامعي. وحازت نسبة من لهن مستوى دراسات عليا عىل نسبة )%19.3(، 

بينام سجلت نسبة من لهن تعليم ثانوي 14%، وغابت عن العينة ذوات املستويات 

التعليميّة املحدودة. ومام ال شّك فيه، أن مجال ريادة األعامل، يبقى مجال نشاط 
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اقتصادي، يتطلب بالرورة أن تتسلح فيه رائدة األعامل مبستوى تعليمي عال، 

مسايرة  من  فيه  تتمّكن  حتى  جامعي،  فوق  ما  أو  جامعي  مستوى  عن  يقّل  ال 

مقتضيات وتطورات املجال الذي تنشط فيه. ومن املؤكّد أن املستوى التعليمي 

العايل، سيكون من العوامل املساعدة عىل تجاوز عدد من التحديات والصعوبات 

املختلفة، التي ميكن أن تتعرض لها صاحبة املرشوع.

جدول رقم 3: توزيع العينة حسب املستوى التعليمي

النسبةالعدداملستوى التعليمي

--ابتدايئ

--متوسط

814ثانوي

3866.7جامعي

1119.3دراسات عليا

57100املجموع

وميكن القول بشكل عام، أن توزيع رائدات األعامل، حسب املستوى التعليمي 

املبن يف الجدول أعاله، يعتر متالمئًا إىل حّد كبري مع الواقع التعليمي الحايل 

للمرأة السعوديّة، حيث ترصد اإلحصائيات، تطورات سنوية بارزة ملسار اقتحامها 

التعليم  الخريجات من مستويات  العايل وتخرجها منه. ويُذكر أن عدد  للتعليم 

العايل خالل العام الجامعي 2016/2015م، فاق عدد الخريجن بنسبة بلغت 53.1 

العدد اإلجاملـي للخريجيـن، فـي  بلغ  % مـن إجاملـي عـدد الخريجيـن. وقد 

العالـي يف اململكة نحـو 219.1، ألف خريج وخريجـة،  التعليـم  جميـع مراحـل 

فـي نفس العـام الجامعي املذكور، سجلت منهـم الخريجات نحـو 116.4 ألـف 

خريجـة. )مؤسسة النقد 2017، ص 37(. ومن املهّم اإلشارة، إىل أن عدد الطلبة 

املسجلن يف مؤسسات التعليم العايل لنفس العام الجامعي، بلغ نحو 1.6 مليون 
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طالب وطالبة. وشكلت نسبة الطالب املستجدين نحو 53.7%، من إجاميل عدد 

من   ،%46.3 املستجدات  الطالبات  نسبة  ومثلت  املستجدين.  والطالبات  الطلبة 

مجموع الطلبة املستجدين. )نفس املرجع والصفحة(. وأما فيام يتصل بالتخّصص 

اآلداب  لتخّصص  كانت  األبرز  النسب  أن  إىل  نشري  العينة،  ملفردات  الجامعي 

واالقتصاد  العلوم  تخصصات  متساوي،  وبشكل  التوايل  عىل  وتاله   ،)%26.3(

والعلوم التجارية )15.8%(. وتوزعت بقية النسب عىل تخّصصات أخرى كالطب، 

والهندسة، وغريها. 

الخصائص العامة لمنشآت أفراد العينة:
نتناول يف هذا الجزء املالمح األساسية للمنشآت املحدثة، واملدارة من طرف 

عىل  أسايس،  بشكل  الرتكيز  تّم  وقد  املدروسة.  العينة  ضمن  األعامل  رائدات 

املجال الذي متارس فيه رائدة األعامل نشاطها االقتصادي. وعىل وحجم رأس 

املال املستثمر يف املنشأة، وعدد العاّمل فيها. إىل جانب الدخل الشهري املتأىت 

منها. وملكية السجل التجاري.

وتبّن من خالل نتائج الدراسة امليدانية، املطبقة عىل رائدات األعامل بالدمام، 

استقطاب  مجال  األعىل يف  بالنسب  يستأثران  والخدمات  التجارة  قطاعي  أن 

 .% و22.8   %43.9 نسبة  التوايل  عىل  سجال  حيث  الخاصة؛  املشاريع  صاحبات 

وتحظى املبادرة االقتصادية النسائية الخاصة، بنسب أقل يف مجال التعليم %12.3 

ومجال الصناعة 7 %. وحازت بعض مجاالت النشاط األخرى املتنوعة نسبة 14 %، 

من ذلك مجال العامرة، والتزويق، ورياض األطفال، وغريها. ويذكر بأن املجال 

الزراعي كان غائبا متاًما عن مجال االستثامر النسايئ. ومن املؤكّد أن املبادرة 

املألوفة  املجاالت  تسيطر  بتؤدة، حيث  تتلمس طريقها  تزال  ال  الحرّة،  النسائية 

واملعهودة، وسهلة املردود، وقليلة التكلفة، واملأمونة املخاطر، أكرث من غريها عىل 

املجاالت االقتصادية، التي تستثمر فيها رائدة األعامل السعودية. 
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رائدات  نشاط  مجاالت  عن  الحديث  سياق  يف  عنده،  الوقوف  يستحّق  وما 

األعامل، مسألة اندراج عدد من املشاريع النسائية الحرّة، ضمن قطاع العمل غري 

الرسمي، أو ما يسّمى بقطاع العمل املوازي أو غري املنظّم. ذلك القطاع الذي قد 

تشّذ فيه املبادرة عن املراقبة الرسميّة للدولة. وهو قطاع ما فتئ يتاعظم يف جميع 

مناطق العامل، حتى األكرث تقّدًما. وتلتجيء إليه النساء والرجال عىل حّد سواء، 

هرباً من كرثة األعباء املالية واإلداريّة الرسميّة والقانونيّة. وقد تبّن من خالل 

الدراسة، أن نسبة مهمة من صاحبات املشاريع يلتزمن بالقطاع الرسمي، ورصّحن 

مبلكية سجل تجاري بنسبة 61.4 %، يف حن سجلت الدراسة نسبة 38.6 %، ممن ليس 

لديهن سجل تجاري. وهو ما يؤكد وجود نسبة من رائدات األعامل، ينضوين لسبب 

أو آلخر يف مجال العمل غري الرسمي وغري النظامي. وهي مسألة تحتاج بدورها 

للمزيد من جهود الباحثن والباحثات، للوقوف عىل خفاياها. 

ويف سؤالنا لرائدات األعامل، عن مصدر رأس املال، تصّدر املجهود الخاص 

البنوك،  متويالت  عىل  النسب  بقية  وتوزعت   .%  66.7 بنسبة  األجوبة  مجموع 

واإلرث.  والزوج  األب  مثل  العائلة  ومساعدة  الصغرية،  املشاريع  دعم  وصناديق 

وتبقى هذه النسبة املتصلة مبصدر رأس مال املرشوع مهّمة جّدا بنظرنا، ملا تحمله 

من دالالت عميقة عن مدى اجتهاد صاحبة املرشوع، واعتامدها عىل ذاتها من 

أجل بعث مبادرتها االقتصاديّة، وتويل أمرها بنفسها. 

وإن مل تحمل اإلجابات توضيًحا أكرث تفصياًل للمقصود من »املجهود الخاص«، 

إالّ أنّه ينحرص بال شك يف سعي حثيث، مبجهود فردي خالص، يف الحصول عىل 

رأس املال، ولو كان ذلك بطرق مختلفة ومتنوعة. وهو ما يرز دور العوامل الذاتية، 

مجال  ودخولها  نفسها  صنع  يف  السعودية،  األعامل  لرائداة  الشخصية  واإلرادة 

للمبادرة الخاصة، دون االعتامد عىل غريها. وما يؤكّد أن ريادة األعامل النسائية 

قد تكون يف حاالت عديدة، مبادرة وانطالقة خاصة وجديدة للمرأة، غري مرتبطة 



853

ريادة األعمال النسائية: الخصائص
واألدوار المجتمعّية والتحديات  

بالرورة مبسار استكامل تقاليد عائلية متوارثة، يف مجال املال واألعامل، وغري 

متصلة مبا ميكن أن ترثه املرأة من والدها أو زوجها. كام أن نسب توجه املرأة نحو 

الدعم؛ ولو جاءت يف دراستنا هذه  أو االلتجاء إىل صناديق  البنيك،  االقرتاض 

بنسب قليلة نسبيًّا، إالّ أنها ال تخلو بدورها من داللة عميقة، تعكس وعيًا متزايًدا 

لدى النساء، مبا متنحه الدولة واألطراف التنموية الرشيكة لها، من فرص داعمة 

ومشجعة، لخوضهّن مجال املبادرة االقتصاديّة الفرديّة.

جدول رقم 4: مصدر الحصول عىل رأس املال

النسبةالعدداملصدر

3866.7مجهود خاص

58.8متويل من بنك

47مرياث

23.5صناديق دعم املشاريع الصغرية

814مصادر أخرى

57100املجموع

يقع  مل  املدارة،  املشاريع  يف  املستثمر،  املال  رأس  حجم  عن  التساؤل  ويف 

الترصيح مبارشة بالحجم الفعيل لرأس املال، ولكّن اعتر أكرث من نصف أفراد 

متوّسطًا. يف  يعتر  طرفهن  من  املستثمر  املال  رأس  حجم  أن   ،)%54.4( العينة 

حن اعترت نسبة 28.1 % أنه صغري. واعترت نسبة 15.8% أن حجم رأس املال 

املستثمر من طرفهن قويًّا. وبالرغم من عدم الحصول عىل أرقام ثابتة، وعدم 

االطالع عىل وثائق رسمية، أو بطاقات وصف قانونية خاصة باملشاريع املحدثة، 

إالّ أنه قد يكون من املرجح فعاًل، أن تتحرّك رائدات األعامل يف بداية مشوارها، 

يف حدود رأس مال متوّسط، تسعى لتوسيع حجمه بعد سنوات معينة من الخرة 

والتجربة، خاصة وأن أغلبهن حديثات عهد مبجال ريادة األعامل كام سرنى. 

من  املستثمر  املال  رأس  حجم  بخصوص  النتائج،  عنه  أفصحت  ملا  وتأكيًدا 
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عدد  جاء  الحاالت،  أغلب  يف  متوسطًا  أنه  تبّن  والذي  األعامل،  رائدة  طرف 

العاّمل يف املنشأة كذلك متوسطًا يف عمومه وتراوح من 5 عاّمل )وهو الرقم 

الذي حاز أعىل نسبة يف العينة املستجوبة؛ حيث بلغ 68.4 %( إىل أكرث من 11 

عاماًل )وقد حاز هذا الرقم من العامل عىل نسبة مهّمة بلغت 21 % من مجموع 

العينة(. يف حن سجلت نسبة 10.5% ما بن 6- 11 عاماًل يف املنشأة املحدثة.

جدول رقم 5: عدد العامل يف املؤسسة 

النسبةالعددعدد العامل

3968.4أقل من 5

610.5من 6 – 11

1221.1أكرث من 11

57100املجموع

ريادة  مجال  يف  املرأة  به  تضطلع  أصبحت  ما  األرقام،  هذه  لنا  وتوّضح 

األعامل، من أدوار تنمويّة مهّمة، فإىل جانب تحقيقها الستقاللها االقتصادي، 

وتوفري موطن رزق لذاتها، وتوفري دخل إضايف ألرستها، وإىل جانب مساهمتها 

الدورة اإلنتاجيّة، أصبحت كذلك قادرة عىل  املبارشة، من خالل مرشوعها يف 

رفد جهود الدولة، يف توفري مواطن العمل لطالبيها، واستيعاب أعداد من اليد 

العاملة الجديدة الوافدة عىل سوق العمل.

وتشري املعطيات امليدانية املجمعة من أفراد العينة، أن أكرث من نصف العينة، 

يعترن رائدات أعامل حديثات عهد نسبيًا مبجال املبادرة الحرة؛ حيث تراوحت 

سنوات الخرة من سنة إىل خمس سنوات، لدى 52.6 % من أفراد العينة. ومن 6 

سنوات إىل 11 سنة لدى نسبة 29.8%. ومل تتجاوز 11 سنة خرة سوى نسبة %17.5 

من أفراد العينة. وبهذا تتأكد حداثة دخول أغلب أفراد العينة ملجال ريادة األعامل. 

يف  يشّجع  أصبح  الذي  اإليجايب،  باملناخ  كبري  حّد  إىل  ذلك  يرتبط  ورمبا 
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السنوات األخرية املرأة عىل اقتحام مجال ريادة األعامل. ولكن من املهّم القول: 

أن تسجيل أكرث من ثلث العينة تقريبًا، لخرة تفوق الست سنوات، وتبلغ إحدى 

، يؤكّد كذلك عراقة هذا التوجه نحو  عرش سنة لدى البعض؛ يبقى مؤرّشًا مهامًّ

املبادرة الخاصة، حتى ولو كان بنسب محدودة. ويف اجتهاد ملحاولة االقرتاب 

من حجم الدخل املتأيت من املبادرة االقتصاديّة الحرّة للمرأة، تساءلنا عن الدخل 

الشهري التقريبي. وجاءت األجوبة لترز لنا أن أكرث من نصف اإلجابات 57.9 %، 

انحرص يف حدود مبلغ 25 ألف ريال سعودي شهريًّا. بينام توزعت النسبة الباقية 

ما بن مبلغ ست وعرشين ألف ريال، والخمسن ألف شهريًّا )35.1%( وما فوق 

ذلك املبلغ األخري)%7(.

جدول رقم 5: توزيع العينة حسب الدخل الشهري

النسبةالعددالدخل الشهري

3357.9أقل من 25 ألف

2035.1من 26 إىل 50 ألف

47 50 ألف فأكرث

57100املجموع

ولنئ تبقى فرضيّة تحّفظ رائدات األعامل، عن الترصيح بحقيقة حجم الدخل، 

الذي يخضع بال شك لتقلبات السوق والظرفيات االقتصاديّة املختلفة، التي ميكن 

أن ميّر بها املرشوع، إالّ أن هذه األرقام تيش بحصول أفرد العينة عىل مداخيل 

واملحدوديّة  املشاريع،  صغر  من  سابًقا  تأكيده  تّم  مام  بالرغم  معترة،  شهريّة 

النسبية لرأس املال املستثمرة من طرف املرأة. 
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ثالًثا: رائدة األعمال بين األدوار األسرّية والحضور 
المجتمعّي.. األسرة والنجاح المهني: 

األدوار  الكامنة، بن مختلف  العالقة  التعرّف عىل  املستوى  هذا  نحاول يف 

املفرتض أداؤها من طرف السيدة رائدة األعامل. فال شّك أن خيار املرأة خوض 

تجربة العمل املستقل، وإدارة مرشوع اقتصادي خاص، لن تكون تجربة هينة؛ 

تقتضيه  مبا  أرسيّة  التزامات  لهّن  واللوايت  املتزوجات،  للنساء  بالنسبة  خاصة 

تلك االلتزامات، من متابعة وحرص عىل عدم اإلخالل بها، خاصة يف مستوى 

تربية األطفال واالعتناء بشؤونهم. وقد رأينا سابًقا أن أكرث من نصف العينة، هّن 

متزوجات وأمهات لعدد من األطفال.

وال بّد قبل الخوض يف بعض تفاصيل تلك العالقة، من التأكيد عىل أنه من 

لنا نسبة مهمة من رائدات األعامل، عدم وجود أي تأثري  بيّنت  املنطلق،  حيث 

سلبي لريادتها عىل حياتها وأدوارها األرسيّة. وعند طرح سؤال هل أثّرت ريادة 

38.6%، يف  نسبة  اإلجابة »بال« عند  كانت  أدوارك األرسية،  أعاملك سلبًا عىل 

ما«.  بتأكيد عبارة »إىل حّد  التأثري،  تنسيب عملية  نسبة 20 % إىل  مالت  حن 

وأكدت نسبة 26.3% وجود تأثري عىل األدوار األرسيّة. ومنه ميكن االستنتاج، بأن 

كبرية  بدرجة  مقرتن  الخاص،  ريادة مرشوع  األعامل يف  رائدة  نجاح صاحبة 

بنجاحها يف أدوارها األرسيّة. وهي مسألة نتيجة مهّمة لعّدة اعتبارات، منها أّواًل 

خروج  بأن  جداًل،  تفرتض  والتي  مجتمعاتنا،  السائدة يف  املعتقدات  تفّند  ألنها 

املرأة للعمل بشكل عام، يؤثّر سلبًا عىل اهتاممها بأطفالها وبشؤون منزلها. ومنها 

ثانيًا، أنّها تضعنا أمام معطًى جديًدا، وهو أن وجود األرسة والزوج يف حياة رائدة 

األعامل، يكون يف حاالت عديدة، أحد أرسار نجاح املرأة يف تسيري مرشوعها 

االقتصادي، حيث يتجّند الزوج، واألبناء، واإلخوة، للمساعدة وتحّمل املسؤولية مع 

صاحبة املرشوع. وهو ما أكّدته لنا أجوبة بعض األسئلة، التي أردنا من خاللها 
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قياس مستويات حضور األرسة، يف السلوك االقتصادي لرائدة األعامل، ودورها 

يف دعم نجاح املرأة وحفزه. 

جدول رقم:6: نسبة حضور األرسة ودورها يف نجاح رائدة األعامل

العبارة
موافقة 
متاماً

أرفضمحايدةموافقة
أرفض 
متاماً

املجموع

عىل  اإليجايب  األرسة  جو  ساعدين   -1
اإلبداع يف مجال عميل

66.715.8143.5-100

2- لعائلتي املوسعة دور كبري يف نجاحي 
يف عميل

61.424.675.31.7100

بنجاحي  اهتامم  أي  أرسيت  التبدي   -3
يف عميل

8.812.315.82835100

تحركايت  عىل  قيوداً  أرسيت  تضع   -4
املهنية خارج اململكة 

12.38.83517.526.3100

عند  الحسبان  يف  أرسيت  رأي  أضع   -5
اتخاذ أي قرارات يف عميل 

45.631.6145.23.5100

تتخذ جميع هذه النسب، اتجاهات مؤكدة بشكل مبارش، للدور اإليجايب لألرسة 

بشكلها املصّغر أو املوّسع، يف نجاح صاحبة املرشوع، وأدائها ألدوارها االقتصاديّة 

االقتصادي،  املرأة يف مرشوعها  نجاح  أن  واضًحا  يبدو  وجه. حيث  أكمل  عىل 

القرارات  اتخاذ  يف  تساعد  التي  أرستها  بتدخل  كبري،  حّد  إىل  مسنوًدا  يبقى 

الخاصة بالعمل. وتهتم بنجاها، وال تضع قيوًدا عىل تحركاتها املهنية. ويف محاولة 

الستقصاء املواقف املختلفة من املرأة رائدة األعامل، من طرف محيطها العائيل 

املوسع، طرحنا سؤااًل عن ردات الفعل املختلفة يف الوسط العائيل، تجاه نجاح 

املرأة يف الريادة االقتصاديّة، وكانت األجوبة كالتايل:
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جدول رقم:7: مواقف الوسط العائيل من نجاح رائدة األعامل

النسبةالعدداملواقف

2645.6اإلعجاب

2442.1الرتحيب

35.3الرفض

11.8الحقد

35.3اإلستهزاء

57100املجموع

بَة واملعجبة )87 %(، بنجاح  وتتأكّد من خالل هذه النسب، املواقف اإليجابية املرحِّ

املرأة رائدة األعامل يف وسطها العائيل املوسع. وتكاد املواقف السلبية الحاقدة، 

والرافضة، واملستهجنة لنجاحها، ال تذكر من خالل ترصيحات املستجوبات. وهو 

ما يدفع باتجاه تأكيد األدوار اإليجابية لألرسة الصغرية، والعائلة املوسعة كذلك، 

يف دعم مسرية املرأة املهنيّة. 

ولعلّه من املفيد يف هذا النطاق، التذكري بوجهة نظر علم االجتامع االقتصادّي، 

الذي ينظر للفرد باعث املرشوع االقتصادي، عىل أنه فاعل اجتامعي، ينصهر يف 

مجموعة اجتامعية ذات خصوصية معيّنة يكون منوذًجا منها، ويسعى عر مبادرته 

 Bevort,) ومهنيّة«  اجتامعية  »هوية  عن  البحث  إىل  يسعى،  فيام  االقتصادية 

p246,2006 ,Lallement). وهو ما سنقف عليه الحًقا، يف مشهد حضور رائدة 

األعامل السعودية يف املجال العام، وانخراطها يف الجمعيات واملنظامت. ولذلك 

كان  بريادة مرشوع مستقل؛ مهام  ومبادرتها  االقتصادي،  املرأة  لفعل  ال ميكن 

نوعه، وقطاع  كان  الصغر، ومهام  متناهي  أو  أو صغريًا،  كان  متوسطًا  حجمه، 

النشاط الذي ينتمي إليه؛ وبغّض النظر عن منوذج املرأة صاحبة الريادة فيه، 

محيط  عن  ينفصل  أن  حقيبة؛  تاجرة  أو  بائعة رصيف،  أو  كانت،  أعامل  سيّدة 
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اجتامعي، يحتضن مبادرتها بأسلوب أو بآخر. وال ميكن لتلك املبادرة أن تشّذ عن 

فلك اجتامعي، ثقايف، وقيمي، تتحرك فيه املرأة الباعثة، وتسرتفد منه مناذجها 

التسيرييّة، وثقافة إدارتها ملؤسستها )التايب، 2009، ص 126(.

نخلص إذن، إىل التأكيد عىل محوريّة حضور األرسة بصيغ مختلفة، يف مسرية 

املرأة رائدة األعامل، وعىل أن خيار املرأة يف الريادة، ال يكون عىل حساب حضور 

األرسة يف ذات املرأة الرائدة ويف حياتها. كام ال ميكن أن يكون ذلك الخيار معاكًسا 

املرأة عىل خوض غامر  إقدام  يندرج  ما  بقدر  مع خيارات األرسة،  متناقًضا  أو 

 CREDIF,) التجربة االقتصادية املستقلّة، ضمن صيغ مختلفة من التوافقات األرسيّة

p35) ومن الصفقات العائلية متعددة األبعاد. توافقات أرسيّة تُدرج مبادرة املرأة 

وخيارها، ضمن مصالح األرسة وخياراتها العامة ورهاناتها املستقبليّة. 

رائدة األعمال: الحضور في المجال العام واألدوار 
المجتمعية

بإقامة  وتجازف  العراقيل،  جميع  تتحدى  التي  املرأة  أن  البحث،  افرتض 

مرشوع اقتصادي خاص تديره مبفردها، ميكن أن تكون امرأة لها من املميزات 

والخصائص، التي قد ال تتوفر يف غريها من النساء. وذلك من حيث اكتسابها 

لدى  واملألوفة  االعتياديّة  الحياة  نسق  عىل  ومتمرّدة  طموحة،  قياديّة  لشخصية 

عامة النسوة. وتوقّع البحث بناًء عىل ذلك، أن امرأة بهذه الخصائص، قد يتجاوز 

اجتامعية  ساحات  نحو  والتنموي،  االقتصادي  ودورها  عملها  نطاق  طموحها 

أرحب؛ رمّبا تجد نفسها أقدر فيها من غريها عىل أداء أدوار أخرى مهمة، غري 

دورها االقتصاديّة واإلنتاجي. وأردنا أن نعرف إن كان لرائدة األعامل أنشطة 

مجتمعية، يف جمعيات أو منظامت تطوعية وخريية، متارسها إىل جانب إدارة 

مرشوعها االقتصادي، وإىل جانب أدوارها األرسيّة. 

وتبّن فعاًل أن أكرث من النصف لهن، انتامء لجمعيات )52.6 %(، وهي نسبة 
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مهّمة، تؤكد افرتاضنا املذكور. وتبّن لنا أن لدى رائدة األعامل - رغم كّل مشاغلها 
- متّسع للقيام بأدوار اجتامعية يف مجتمعها املحيّل الذي تنتمي إليه. ولديها رغبة 
يف االنفتاح عىل محيطها االجتامعي، واملساهمة الفاعلة يف منظامته، وجمعياته، 
ومؤسساته بشكل عام. وبرز أكرث طموح رائدة األعامل ورغبتها يف اإلشعاع عىل 
نفسك  ترين  الذي  املنصب  »ماهو  سؤال  عليها  طرحنا  عندما  العام،  محيطها 

مهيأة لتوليها يف بلدك ؟« وكان اإلجابة كالتايل: 

جدول رقم 7: الطموح لتويل منصب معني

النسبةالعدداملنصب

916.1وزيرة

814.3نائبة وزير

2748.2عضويّة مجلس الشورى

1321.5منصب آخر

57100املجموع

ونستنتج من خالل هذه النسب، الطموحات املختلفة لدى رائدة األعامل، ورغبتها 
الطموحة يف تويل مناصب قياديّة عىل املستوى الوطني، ورغبتها يف املشاركة السياسيّة 
واإلدارية، وعدم االكتفاء باإلشعاع عىل املحيط املحيّل، أو انطوائها عىل محيطها املهني، 
واكتفائها بتسري مرشوعها االقتصادي. ولنئ تنّوعت الرغبات، حاز منصب عضويّة 
مجلس الشورى بصدارة األجوبة )48.2%(. رمّبا ألنه ميثّل املنصب/الرمز الذي يجّسد 

قّمة النجاح النسايئ، عىل املستوى الوطني يف اململكة العربيّة السعوديّة.

ريادة األعمال النسائية: الصعوبات والتحديات
يتعرّض مجال ريادة األعامل بشكل عام، إىل صعوبات وعراقيل تختلف من 
األعامل يف  رّواد  ويعاين  أخرى.  إىل  اقتصاديّة  آخر، ومن ظرفيّة  إىل  مجتمع 
اململكة بشكل عام، من صعوبات مشرتكة، كثريًا ما يتكلّم عنها أصحاب الشأن، يف 
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مناسبات عديدة يف وسائل اإلعالم. وتتنوع تلك الصعوبات بن اإلدارية واملالية، 
عىل  الحصول  وصعوبات  األمانات،  من  الرتاخيص  عىل  الحصول  مثل صعوبة 
متويل يف بداية املرشوع )العربية نت 2017/04/27(. إىل جانب عدم وجود بيئة 
قانونية متطورة، تدعم بشكل كبري املبادرات الريادية؛ السيام من طرف الشباب، 
وتسّهل عمليات االندماج بن املنشآت الجديدة، وتحّد من رقابة الجهات املختلفة 
)صحيفة مكة 2015/12/19(. كام أن عدم وجود إطار تنظيمي مستقل، مسئول 
تبقى موزعة عىل  التي  واملتوسطة،  الصغرية  املنشآت  تنمية وتطوير  إداريّا عن 
جهات إدارية عدة، يحّد من دور املبادرات االقتصاديّة الحرّة، ويضعف مساهمتها 
)ليلك  املؤهلة  العاملة  اليد  عىل  الحصول  صعوبة  جانب  إىل  هذا  التنمية.  يف 
العامة،  الصعوبات  تلك  نفس  بال شّك،  األعامل  رائدات  النساء  وتعيش   .)2010
خالف  عىل  أنه  املؤكّد،  من  الرجال،ولكن  من  األعامل  رّواد  منها  يعاين  التي 
وإضافية،  موازية  أخرى  األعامل مشاكل  رائدات  النساء  تعيش  األعامل،  رجال 
تتعرضن لها بشكل خاص ودون غريهن؛ فقط ألنهن نساء، ومن منطلق موقعهن 

االجتامعي كرائدات أعامل من جنس النساء.

يف سؤالنا عن أهّم الصعوبات التي واجهت رائدة األعامل، يف مسار إدارتها 
وإنجازها ملرشوعها االقتصادي؛ جاء تركيز أفراد العينة بشكل كبري عىل مسألة 
يجعلها  املرشوع؛ مبا  باعثة  لدى  العمل  والدراية مبجال   ،)%38  ( الخرة  نقص 
تتعرض للكثري من الصعوبات، خاصة يف البداية. وهو ما يدفع نحو الحديث عن 
دور األجهزة الحكوميّة املختصة، يف تدريب وتهيئة صاحبات املشاريع وتأهيلهن 
من  للكثري  بحاجة  تزال  ال  مسألة  وهي  الخاص.  املرشوع  بعث  تجربة  لخوض 
الجهود املكثفة، لتطوير املبادرات والرامج فيها من جهة، وتطوير مسار إقبال 
النساء املقدمات عىل بعث مشاريع خاصة يف مجاالت معينة، عىل تلك الرامج 

التأهيلية، من جهة ثانية. 

املاليّة،  الصعوبات  إىل   ،)%  31.6( املستجوبات  أخرى من  نسبة  أشارت  وقد 

املتمثّلة أساًسا يف ضعف امليزانية املرصودة للمرشوع، ومحدودية رأس املال، التي 
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املايل وإفالس مرشوعها. وتجعل  العجز  تجعل من رائدة األعامل متخّوفة من 

منها عاجزة يف مواقف عديدة، عىل مواجهة تحديات السوق وتقلباته املالية. 

وتجدر اإلشارة، إىل أن مشكل التمويل والحصول عىل املوارد املالية والوصول 

إليها، تبقى من العراقيل األساسيّة التي تكبّل مسار رائدة األعامل يف املنطقة 

العربيّة، ويف كافة انحاء العامل )منظمة العمل الدوليّة 2016، ص 29(؛ ال سيام 

مع بداية مشورارها الريادي. وال ميثّل ذلك حسب تقرير منظمة العمل الدوليّة 

الحصول  ولكن  الناشئة.  للرشكات  تجاريًا  تحديًا  بل  الجنسن،  بحتًا بن  متييزًا 

املتعلقة  وبالعوامل  بالنساء،  يقرتن  عندما  تعقيًدا  أكرث  يصبح  االئتامن،  عىل 

بالنوع االجتامعي، مثل عدم وجود األصول وحقوق امللكية التمييزية،  فضاًل عن 

الترشيعات واألعراف التي تعيق تأمن ضامنات. كام ميكن لألعراف االجتامعية 

يف بعض الدول العربيّة، أن تضع السيطرة عىل أي متويل أو موارد أخرى يف يد 

رب األرسة، بغض النظر عام إن كان طرفًا اقتصاديًا فاعاًل، مثلام هو الحال يف 

مرص عىل سبيل املثال.

ومن الجدير باملالحظة، أنّه إىل جانب العراقيل والصعوبات اإلداريّة، واملالية، 

الثقافية  للصعوبات  النسائية،  األعامل  ريادة  أدبيات  عادة  تتعرض  والقانونية، 

التي قد تواجه املرأة يف مجتمعاتنا العربية. وهي تلك املنحدرة تحديًدا من رفض 

املجتمع لصورة املرأة الريادية، صاحبة املرشوع املستقل والفعل االقتصادي الحّر. 

وما ينجر عن ذلك، من مضايقات مختلفة متارس ضّدها بوصفها امرأة. وهو ما 

أكّده عىل سبيل املثال، تقرير منظمة العمل العربية يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا، حينام أشار إىل دور املعرقل للثقافة، وللتنميط، ولتصورات املرأة 

لذاتها وملحيطها. حيث أشار إىل الدور الذي تقوم من خالله املعايري الثقافية 

التقليدية، التي تسند األدوار واملسؤوليات بن الرجال والنساء داخل املجتمعات، 

يف تشكيل أمناط تفكري، تُؤثر يف التصورات واملواقف العامة يف عامل الرشكات، 
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مبا قد تعيق التقدم الوظيفي للمرأة، خاصة إذا ما راجت تلك املواقف والتصورات 

وأدوارها يف مجال  املرأة  وتتأثر مكانة  التعليمية.  والرامج  يف وسائل اإلعالم 

العمل، بتلك الصور النمطية، القامئة عىل تصورين اثنن: األول هو إدراك قدرات 

نطاق  بها يف  املحيطن  الرجال  أو  النساء  من  سواًء  اآلخرين؛  قبل  من  املرأة 

العمل.والثاين هو تصور املرأة العاملة الذايت، ورؤيتها الخاصة لقدراتها القيادية. 

)منظمة العمل الدولية 2016، ص 27(، ويشكل هذا التنميط الجندري من قبل 

اآلخرين، عقبة إضافية أمام املرأة، التي تريد أن تتسلق السلم؛ ألنها تحتاج إىل 

التغلب عىل األفكار املحددة سلًفا، التي ال تستند عىل األداء الحقيقي. وبالعودة 

لنتائج دراستنا امليدانية، مل تُعّر رائدات األعامل املستجوبات، عن وجود بارز 

لصعوبات ثقافية، ناجمة عن رفض املجتمع لدورهن الريادي. وقد عّرت نسبة 

)10.5%(، عن معاناتهن من رفض املجتمع لهن، بوصفه  قليلة من املستجوبات 

أحد الصعوبات املهّمة التي اعرتضت طريقهن كرائدات أعامل. 

فرضيّة  نسبيًا  تدحض  التي  النتيجة،  هذه  يتقبّل  أن  للمالحظ  ميكن  ورمّبا 

بعض  االعتبار  أُخذ يف  ما  إذا  للمرأة،  الريادي  للدور  السعودي  املجتمع  رفض 

املررات الواقعيّة لذلك. حيث ميكن اعتبار جملة التحوالت االجتامعيّة الطارئة 

عىل املجتمع السعودي، وما بلغه يف السنوات األخرية من تطّور، يف منسوب تقبّل 

واعتبار  ناحية.  من  العام  املجال  املرأة يف  لحضور  املختلفة،  برشائحة  املجتمع 

مستوى ما أصبحت تفرضه مكانة املرأة السعوديّة، من احرتام وتقدير من جانب 

املجتمعية  الساحات  يف  بارز  وحضور  نجاحات  من  سجلته  ما  بفضل  الرجل، 

املختلفة، ويف التعليم، ويف غريه من القطاعات.

هذا مع رضورة اإلشارة إىل أن درجات التسامح، مع الحضور املجتمعي للمرأة 

يف املجال العام يف املجتمع السعودي، تبقى بال شّك متفاوتة، من مجتمع محيّل 

إىل آخر داخل اململكة ذاتها، ومتباينة من منطقة إىل أخرى. ورمّبا يكون مجتمع 
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املنطقة الرشقيّة، بحكم موقعه الجغرايف وخصوصياته االجتامعية، واالقتصاديّة، 

والثقافيّة املحليّة؛ أكرث تقبّاًل وتسامًحا مع الحضور املجتمعي يف املجال العام.

وقد توجهنا خالل دراستنا امليدانية، بالسؤال التايل لرائدات األعامل: »كيف 

كانت نظرة املجتمع إليك كرائدة أعامل؟ وكانت اإلجابة عىل النحو التايل: 

جدول رقم: نظرة املجتمع لرائدة األعامل

النسبةالعددنظرة املجتمع

4680.7القبول

11.8الرفض

1017.5الحياد

57100املجموع

لدور  املجتمعي  القبول  %(، من   80.7( عالية  األجوبة مستويات  تكشف هذه 

ا من الرفض  املرأة االقتصادي يف مجال املبادرة الحرة. مقابل نسبة ضعيفة جدًّ

والحياد   .)%17.5( الحياد  ملواقف  مسجلة  نسبة  وجود  جانب  إىل  هذا   .)%  1.8(

إليها،  والنظرة  األعامل  رائدة  مع  التعامل  يف  أرقى  مستوى  يعكس  قد  برأينا، 

بحيث ال يثري مشهد وجود املرأة رائدة األعامل يف املجال العام، أي فضول لدى 

اآلخر، وال يعكس موقف قبول أو رفض، مبا أنّه يبدو لدى الطرف املقابل مشهًدا 

عاديًا ومألوفًا.

وجود  مبحدودية  اإلقرار  بأن  القول،  املهّم  من  يبقى  أمر،  من  يكن  ومهام 

مسألة  تظّل  السعوديّة،  األعامل  رائدة  طريق  تقف يف  نوعيّة،  ثقافية  معوقات 

يتجاوز الحسم فيها نطاق هذا البحث، وتحتاج للكثري من الرتوي العلمي، واملزيد 

من الجهود البحثية لتدقيقها، والوقوف عىل حقائقها.

ويبقى من املهّم اإلشارة، إىل أن مشهد الريادة النسائية لألعامل يف اململكة، 
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وإن تدّعم بشكل كبري يف السنوات األخرية، من نواٍح اجتامعية، وإداريّة، وترشيعيّة 

متعددة، فإنه ما يزال يحتاج إىل الكثري من التدّخل، من طرف أصحاب القرار، 

وصانعي السياسات؛ ملنح نوع من »التمييز اإليجايب« لصالح املرأة، يف املراحل 

املختلفة من إدارة املرشوع. وذلك لتمكينها من املزيد من الفرص، إلثبات ذاتها، 

ومرافقتها يف ذلك املسار؛ لضامن مساهمتها بأكرث فعالية، يف مسارات التنمية 

االقتصادية واالجتامعية باململكة العربية السعوديّة. 

ومن املؤكّد أن للمرأة ولرائدة األعامل بشكل خاص، من الطموح والثقة يف 

االقتصادي  املجال  يف  الدولة  لجهود  أساسيًا،  رافًدا  تكون  يجعلها  ما  النفس، 

والتنموي. وقد تبّن لنا من خالل الدراسة امليدانية، أن منسوب الثقة يف الذات، 

النسبة األكر من  إليه  تنسب  الشخيص مثّل رأس مال رمزي معتر،  والطموح 

 %  35.1 نسبة  لنا  وقد رصحت  أعاملهن.  تسيري  نجاحهن يف  األعامل،  رائدات 

بأنه  منهن، أن رّس نجاحهن يعود باألساس لطموحهن. ورصّحت نسبة 26.3 % 

يعود لشخصيتهن القويّة. وتوزعت بقية عوامل النجاح كام تصّنفها رائدة األعامل، 

عىل مساعدة الزوج وتفهمه 14 %، وتشجيع األهل 10 %، واملؤهالت العلمية %7، 

والقدرة عىل التوفيق بن العمل داخل املنزل وخارجه 7 %.

الخاتمة والتوصيات:
خصائص  عن  بالتساؤل  يتعلق  مركزي،  سؤال  طرح  من  البحث  هذا  انطلق 

التي  والتحديات  تؤديها،  التي  املجتمعية  واألدوار  السعودية،  األعامل  رائدة 

تواجهها. ومن خالل قراءة البيانات يف ضوء النظريات السوسيولوجية املعتمدة، 

نشري إىل أن املالمح العامة لرائدة األعامل السعودية، من خالل العينة املدروسة، 

تتمثل يف أنها سيدة تكون يف غالب األحيان متزوجة، ولها أبناء يفوق عمرها 

35 سنة، وذات مستوى جامعي يف تخصصات علمية متنوعة. وتدير يف الغالب 

منشأة صغرية ومتوسطة الحجم، يف قطاعات مألوفة وتقليديّة، بحجم رأس مال 
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وعن  الخاص.  مبجهودها  عليها  وحصلت  العاّمل.  من  متوسط  وعدد  محدود، 

بوصفها  املستجوبات،  غالبية  لدى  األعامل  رائدة  برزت  االجتامعية،  مالمحها 

مستقرة أرسيًا، وتعرتف بدعم أرستها ومحيطها االجتامعي لها. وتتبوأ إىل جانب 

الجمعيات  نسيج  ضمن  فاعلة،  مجتمعية  أدواًرا  والتنموي،  االقتصادي  دورها 

واملنظامت يف مجتمعها املحيّل. وهي أيًضا تّواقة وطموحة لتويل مناصب أخرى 

لها الفرص. ولكنها يف نفس  أتيحت  قياديّة، عىل املستوى املحيل والوطني، لو 

بوصفها  مزدوج،  بشكل  وعوائق  صعوبات  من  يعرتضها  ما  عىل  تؤكد  الوقت، 

تخضع لنفس ما يخضع له رّواد األعامل من الرجال، من صعوبات وتحديات من 

جهة، وبكونها امرأة رائدة أعامل من جهة أخرى. وعليه يويص هذا البحث بـ: 

وباملرأة؛ 	  بالتنمية  العالقة،  ذات  املختلفة  املختصة  الجهات  اعتبار  مزيد 

إليالء النساء رائدات األعامل أهمية خاصة، والعمل عىل تكثيف مبادرات 

دعمهن ماديّا ومعنويّا، وحفزهن عىل خوض مجاالت نشاط أخرى أكر 

حجاًم وأكرث مردوًدا.

رضورة انتباه رائدات األعامل ألهمية التنسيق املشرتك بينهن، وتأسيس 	 

تكتلهن،  يعّزز من  بينهن، مبا  الخرات  وتبادل  تواصل،  هياكل وشبكات 

ومدى إسامع أصواتهن، واالستجابة ملطالبهن. 

لدى 	  سيام  وال  املختلفة؛  املجتمع  رشائح  لدى  الوعي  نرش  عىل  العمل 

وتذليل  دعمهن،  بأهمية  األعامل،  سيدات  معها  تتعامل  التي  الجهات 

املعوقات أمامهن؛ اعتباًرا ملا ميكن أن تضطلع به من أدوار محوريّة يف 

النسيج االقتصادي.

مزيد عمل الجمعيات واملنظامت، عىل استقطاٍب أكر لرائدات األعامل، 	 

مبا  واملنظامت،  الجمعيات  تسيري  رياديّة يف  مواقع  تبوأ  من  ومتكينهن 

يؤسس لعالقة فاعلة بن الطرفن.
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المسئولية االجتماعية للمراكز االجتماعية في تنمية المرأة 
السعودية دراسة ميدانية على مركز الروضة بمدينة الدمام

مشكلة الدراسة:
متثل املسؤولية االجتامعية للمراكز االجتامعية، مطلبًا حيويًا ومهاًم؛ من أجل 

إعداد األفراد )رجااًل ونساًء(، لتحمل أدوارهم، واملشاركة يف تنمية مجتمعهم. وتعتر 

املسؤولية االجتامعية من أهم الواجبات الواقعة عىل عاتق املراكز االجتامعية، »وأن 

 Lim) »مامرستها يؤثر عىل سلوك مستفيديها، ويساهم يف عملية التنمية املستدامة

p69 2012 & Tsutsui)، وهي التزام مستمر من هذه املراكز، يف تطوير وتحسن 

املستوى التعليمي، والثقايف، واالقتصادي، والضامن االجتامعي، ألفراد املجتمع، 

وذلك من خالل توفري الخدمات املتنوعة. ويف ظل التطورات التي يشهدها املجتمع 

السعودي، ووعيه بإدراك أهمية دور املرأة يف تنمية املجتمع والنهوض به؛ بحيث 

أصبحت املرأة قادرة إىل جانب وظائفها األساسية، أن تقوم بكثري من املساهامت 

املجتمعية، والتي من شأنها أن تساعد يف تطوير املجتمع. من خالل هذا املنطلق، 

وتنمية  املرأة،  دور  الضوء عىل  لتسلط  السعودي،  للمجتمع  التنمية  جاءت خطط 

قدراتها، وتوجيهها بشكل فّعال؛ من خالل املراكز االجتامعية. ومن هنا تكمن أهمية 

تلك املراكز االجتامعية، يف تنمية قدراتها ومساعدتها يف املساهمة الفعالة لالرتقاء 

باملجتمع، ويجدر الذكر هنا، بأن تغيري املرأة ومشاركتها يف سلم التنمية، مرتبط 

بقدرة تلك املراكز االجتامعية عىل توجيه تلك الطاقات بالشكل املناسب، وإدارتها 

من قبل متخصصن ومتدربن علميًا ومهنيًا. 

أهمية الدراسة:
 تكتسب هذه الدراسة أهميتها، من أهمية الفئة التي تتصدى لها، وهي املرأة؛ 
واالجتامعي  الثقايف  التطور  بدرجة  أي مجتمع،  ورقي  تطور  يقاس  بات  حيث 
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للمرأة، ومساهمتها الفعالة يف البناء الحضاري للمجتمع. فاملجتمع الذي يصل 
إىل احرتام املرأة، والتعامل معها كإنسان متكامل، له كامل الحقوق اإلنسانية، 
ويؤمن بدورها املؤثر يف بناء وتطور املجتمع، يكون مجتمًعا قد بلغ مرحلة من 
املرأة  تتحمل  والتي  الصحيحة،  اإلنسانية  الرتبية  أسس  وفهم  اإلنساين،  الوعي 
سادت  التي  البالية  الثقافية  الرواسب  من  تخلص  قد  ويكون  األكر،  وزرها 
املجتمع، والتي تسحق كرامة املرأة، وتضعها يف مكانة أقل من مكانتها الحقيقية.

أهداف الدراسة: 
واقع  تحديد  وهو  تحقيقه،  إىل  الدراسة  هذه  تسعى  رئييس  هدف  هناك 
املسئولية االجتامعية للمراكز االجتامعية، يف تنمية املرأة السعودية؛ ويتفرع من 

هذا الهدف عدة أهداف فرعية، وهي كام ييل:

والدينية، . 1 والصحية،  )االجتامعية،  واألنشطة  الرامج  أبرز  تحديد 
والتعليمية، والرتفيهية، والتدريب املهني( التي تقدمها املراكز االجتامعية 

لتنمية املرأة.
خدمات 2.  عىل  الحصول  يف  املرأة،  تواجه  التي  املعوقات  عن  الكشف   

املراكز االجتامعية.
تقديم رؤية مستقبلية لوضع املرأة، وأهمية مشاركتها يف التنمية.. 3

تساؤلت الدراسة: 
هناك تساؤل رئييس تسعى هذه الدراسة إىل تحقيقه، وهو تحديد ما واقع 
املسئولية االجتامعية للمراكز االجتامعية، يف تنمية املرأة السعودية؟؛ ويتفرع من 

هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية، وهي كام ييل:

ما الرامج واألنشطة )االجتامعية، والصحية، والدينية، والتعليمية، والرتفيهية، . 1

والتدريب املهني( التي تقدمها املراكز االجتامعية لتنمية املرأة؟
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املراكز . 2 خدمات  عىل  الحصول  يف  املرأة،  تواجه  التي  املعوقات  ما 
االجتامعية؟

ما الرؤية املستقبلية التي تدفع املرأة، وتحثها عىل املشاركة يف تنمية مجتمعها؟. 3

اإلطار النظري للدراسة: 
تؤثر النظرية يف البحث، فتحدد مساره واتجاهه، كام تضفي عىل نتائج البحث 
داللًة ومغزى، وتنطوي عىل توجيهات عامة، متدنا بالسياق الذي يجرى البحث يف 
نطاقه، ومن ثم تحاول هذه الدراسة االعتامد عىل نظرية الدور، كمدخل نظري 
رئييس يف توجيهها، ولها لعدة اعتبارات، أهمها ارتكازها عىل الدور الذي يؤديه 
الفرد يف نشاط أو عمل معن، وهذا هو أحد عنارص التفاعل االجتامعي؛ حيث 
إن الدور هنا منط متكرر من األفعال املكتسبة، التي يؤديها الفرد، وهذا يوضح 
املسئولية االجتامعية، التي يؤديها أعضاء املراكز االجتامعية يف تنمية املرأة، وذلك 
من خالل تفاعل أعضاء املراكز مع احتياجات املرأة، واملعوقات والتحديات التي 
تواجهها، وتحد من فاعليتها باملجتمع، وبالتايل توفري فرص عمل، وفتح منافذ 

معرفية وتدريبية للمرأة، باعتبارها أحد مقومات التنمية االجتامعية.

 كام توضح هذه النظرية مفهوم املركز االجتامعي، الذي يرى أن كل شخص 
من الذين يحتلون هذه املراكز، يقومون بأفعال معينة، أو يقومون بأدوار ترتبط 
باملراكز؛ وليس باألشخاص الذين يحتلون هذه املراكز، ومن هذا املفهوم، ميكن 
باعتبارهم  االجتامعية؛  املراكز  هذه  يف  القامئون  يؤديه  الذي  الدور  تفسري 
مسئولون عن زيادة فاعلية املرأة ورفع كفاءتها، واالستفادة مبا لديها من طاقات 

وخرات، وتطويع ذلك يف التنمية االجتامعية.
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المفاهيم والمصطلحات العلمية المستخدمة في 
الدراسة: 

المسئولية الجتماعية:
 تُعرف بأنها املسئولية الفردية عن الجامعة، مسئولية الفرد أمام ذاته عن الجامعة 
واملحاسبة  الداخلية  باملراقبة  تُعنى  أخالقية،  إنها مسئولية  أي  إليها؛  ينتمي  التي 
الذاتية، كام أن فيها من األخالق ما يف الواجب امللزم داخليًا؛ إال أنه إلزام داخيل 

خاص بأفعال ذات طبيعة اجتامعية. )رزق، حنان عبد الحليم 2002، ص 79(

ويَُعرِّفها كل من جراسنكل وهندرسون سمة من سامت الُخلق، وامليل إىل املحاسبة، 

وتقدير الفرد لقيمته وأهميته، واالتصاف بالُخلِق؛ حتى يكون مسئواًل عن نفسه، وأن 

ويؤكد   «  )57 أحمد 2004، ص  يوسف  )عامر،  اآلخرين.  نحو  يترصف مبسئولية 

)جيمس وبالدوين( عىل أن املسئولية االجتامعية هي، »وعي الفرد بااللتزام بأساس 

 Baldwin, James Mark) »معريف، برورة توجيه أعامله التطوعية نحو الجامعة

p468 1902)، وهي مسئولية الفرد عن نفسه، ومسئوليته تجاه أرسته وأصدقائه، 

وتجاه دينه ووطنه؛ من خالل فهمه لدوره يف تحقيق أهدافه، واهتاممه باآلخرين 

من خالل عالقاته اإليجابية، ومشاركته يف حل مشكالت املجتمع، وتحقيق األهداف 

العامة.) قاسم، جميل محمد محمود 2008( وهي: » مجموعة شاملة ومتكاملة من 

السياسات، واملامرسات، والرامج، التي يتم دمجها يف العمليات التجارية، وعمليات 

(181 p,2006 Dickson, Marsha A. & Eckman, Molly) .»صنع القرار

التعريف اإلجرائي للمسئولية الجتماعية:
 »مسئولية املراكز االجتامعية أمام ذاتها، وتجاه عمالئها، ومجتمعها، وتلزمها 
هذه املسئولية، بأداء متميز ألنشطتها وأدوارها املوجهة للمرأة؛ لتنميتها ومواجهة 

مشكالتها.



877

المسئولية االجتماعية للمراكز
االجتماعية في تنمية المرأة السعودية

المراكز الجتماعية:
تعرف املراكز االجتامعية بأنها هي: األماكن التي ميكن لكل فرد يف الحي، أن 
يشارك يف أنشطتها وبرامجها، واإلفادة منها بحسب ميوله وهواياته، وأن يوظف تلك 
املشاركة لالرتقاء مبستوى األحياء والعالقات االجتامعية. وَعرَّف الغامدي مراكز 
األحياء كمقر للعمل االجتامعي بأنها: »مقرات متخصصة يف مجال العمل االجتامعي، 
تتضمن مساهمة األفراد يف أعامل الرعاية والتنمية االجتامعية، سواًء بالرأي، أو 
تلبية  البناء يف  التعاون  لتحقيق  أو بغري ذلك من األشكال؛  بالتمويل،  أو  بالعمل، 
احتياجات املجتمع. )املطريي، مشاري عواض، 2012، ص ص 9-15( وتحاول املراكز 
االجتامعية، إيجاد الرامج واألنشطة املختلفة ألفراد املجتمع، التي تحقق مبدأ التكاتف 
بينهم، وتحقق التواصل بن مختلف رشائح املجتمع وفئاته؛ وذلك ملواجهة كثري من 
الظواهر واملشكالت االجتامعية. )برقاوي، خالد بن يوسف، 2014، ص296، وهي 
تهدف إىل تجديد معاين التواصل االجتامعي البَنَّاء بن أفراد الحي، ومن ثم املجتمع 
كله. ومن خالل هذا التواصل، يتمكن املجتمع من خدمة أفراده وتلبية احتياجاتهم؛ 
من خالل اإلمكانات املتاحة والرامج الهادفة، يف املجاالت االجتامعية، والثقافية، 
والرياضية، وغريها. ويتسم املركز االجتامعي بأنه مقر كبري، يحتضن طاقات الحي، 
ويوظف قدرات أفراده، ويوجه مشاركاتهم اإليجابية، وتنطلق منه الرامج الهادفة يف 

شتى املجاالت، ولكل الفئات. )زمزمي، يحي بن محمد، 2004، ص 12(

العناصر المشتركة بين المفاهيم السابقة:
وميوله . 1 رغباته  يلبي  االجتامعي،  املركز  يف  مكانًا  الحي  يف  فرد  لكل 

االجتامعية والنفسية.
املجاالت . 2 تستوعب  التي  الفنية،  والتجهيزات  املادية،  اإلمكانيات  توافر 

واألنشطة املختلفة يف املراكز االجتامعية.
تهدف املراكز إىل تنمية املرأة يف شتى املجاالت االجتامعية، واالقتصادية، . 3

والثقافية. 
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يتحقق من خالل املراكز، التواصل والرتابط بن أعضاء املجتمع.. 4
لتحقيق . 5 أعضائها؛  تجاه  الشاملة  االجتامعية  املسئولية  املراكز  تتحمل 

التنمية املنشودة. 
تساعد املراكز املجتمع املحيل يف مواجهة مشكالته املتعددة.. 6

التعريف اإلجرائي للمراكز الجتماعية: 
هي مقرات غري ربحية، تتحمل املسئولية االجتامعية تجاه املرأة السعودية، من 
خالل ما تقدمه من أنشطة وبرامج اجتامعية، وثقافية، وترويحية، واقتصادية، 

ودينية؛ للمساهمة يف تنميتها ومواجهة مشكالتها.

التنمية:
تَُعرَّف التنمية، بأنها عملية إحداث مجموعة من التغيريات املخططة، املستهدفة 
التحسن  يضمن  املستمر، مبعدل  الذايت  االكتساب  القدرة عىل  املجتمع  إكساب 
املتزايد يف نوعية الحياة لكل أفراده؛ مبعني زيادة قدرات املجتمع الذاتية، عىل 
تكفل  التي  املجتمع،  ألفراد  املتجددة  والحاجات  األساسية  للحاجات  االستجابة 
زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق االستثامر األفضل ملوارد املجتمع 
املتاحة والكامنة، ومبشاركة الجهود الشعبية بجانب الحكومة؛ لتحقيق هدف ذلك 
عملية  وهي  ص16(،  طلعت،2009،  )مصطفي،  عائده.  توزيع  وُحسن  االستثامر 
تغيري مقصودة، تقوم بها سياسات محددة، وترشف عىل تنفيذها هيئات قومية 
مسئولة، تعاونها هيئات عىل املستوى املحيل؛ تستهدف إدخال نظم جديدة، أو 
وإعادة  بالفعل،  املوجودة  االجتامعية  القوى  اجتامعية جديدة مكان  خلق قوى 
توجيهيها وتنشيطها بطريقة جديدة، وتهيئة الظروف املتعددة لهذا الجانب من 
معيشة،  وأسلوب  نهج،  وهي  2002، ص12(.  عاطف،  )غيث،  االجتامعي.  التغري 
وفلسفة، تقوم عىل التفكري بطريقة شمولية تكاملية؛ من خالل استحداث أسلوب 
النظم الكلية والفرعية، وما يربطها من عالقات وتفاعالت، وما يرتتب عليها من 
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نتائج وعمليات تغذية راجعة، يف التعامل مع مشكالت املجتمعات اإلنسانية، ذلك 
بعد تبنَّ أن وضع حل لكل مشكلة عىل انفراد غري كاٍف، ومل يؤِد إىل تحقيق 
املاضية.  التنمية  املجتمعات، كام حدث يف عقود  التنمية يف كثري من  أهداف 

)غنيم، عثامن محمد،2010، ص33(.

التعريف اإلجرايئ للتنمية: تغري اجتامعي واقتصادي مخطط ومقصود، من 
املراكز االجتامعية، للوصول إىل أفضل استثامر للمرأة، من أجل تحسن ذاتها، 

ومساعدتها عىل املشاركة اإليجابية والفعالة يف تنمية مجتمعها.

الدراسات السابقة: إن الستعراض الرتاث، يف مجال البحث العلمي والبحوث 
االجتامعية بصفة خاصة، أهمية يف زيادة منو املعرف، من منطلق حقيقة مؤداها؛ 
ازدادت  السابقة،  الدراسات  نتائج  الباحث عن  يعرفه  ازداد مقدار ما  أنه كلام 
قدرته عىل تناول مشكلة دراسته، وإلقاء املزيد من الضوء عليها. )جلبي عيل عبد 

الرازق، 1996، ص 114( 

العرض  ينصب  السابقة،  الدراسات  استعراض  من  األهمية  هذه  ضوء  يف 
التايل عىل تسليط الضوء عىل الدراسات السابقة، وأدبيات البحث العلمي، والتي 
يف  االجتامعية  للمراكز  االجتامعية  املسئولية  حول  بعيد،  أو  قريب  من  تدور 
تنمية املرأة. وينهض عرض الدراسات السابقة، عىل ملخص لكل دراسة، يشتمل 
عىل موضوعها، أهدافها، تساؤالتها، إجراءاتها املنهجية، وأهم نتائجها. ويختتم 
عرض الدراسات السابقة، بتعقيب يسلط الضوء عىل مواطن االستفادة من تلك 

الدراسات، وسبل توظيفها يف الدراسة الراهنة.

هدفت دراسة دعاء عبد الحميد وعنوانها:
»دور مراكز األحياء يف تنمية املجتمع املحيل 2016« عىل: تحديد أبرز الرامج 
استخدمت  وقد  املحيل،  املجتمع  لتنمية  األحياء  مراكز  تقدمها  التي  واألنشطة 
َمت استبانة، طُبَِّقت عىل املستفيدين  الدراسة منهج املسح االجتامعي. وقد ُصمِّ
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من املراكز االجتامعية. وتوصلت الدراسة إىل أن أكرث من 50%من املستفيدين 
من املراكز، ال يعملون، وأن 30% من املستفيدين يعملون بالقطاع الحكومي، يليها 

20 % من املستفيدين يعملون بالقطاع الخاص. )عبد الحميد، دعاء، 2016(

وكشفت دراسة عبد الغني عبد الله الحريب، وعنوانها »دور مراكز األحياء، 
الدور  إىل  التعرف  وهدفت   ،»2015 الشباب  لدى  املجتمعية  املشاركة  تنمية  يف 
الذي تقوم به مراكز األحياء، يف تنمية املشاركة املجتمعية لدى الشباب، وكذلك 
الوقوف عل املعوقات، التي تحول دون قيام هذه املراكز بدورها بالشكل املأمول. 
أداة  بوصفها  االستبيان  اعتمدت  الوصفي، كام  املنهج  الدراسة  استخدمت  وقد 
لجمع بيانات الدراسة، وقد طُبَِّقت الدراسة عىل عدد )10( مراكز مبدينة جدة. 
ومتثلت عينة البحث، يف العاملن والعامالت بهذه املراكز، وقد بلغت العينة )83( 
مفردة. ومن أهم ما خلصت إليه نتائج الدراسة، فيام يتعلق بدور مراكز األحياء 
يف تنمية املشاركة املجتمعية لدى الشباب؛ أن هذا الدور جاء مبستوى )متوسط(، 
بتشجيع  تهتم  األحياء،  مراكز  أن  تبنَّ  )57،2(، كام  الحسايب  املتوسط  بلغ  فقد 
الشباب عىل املشاركة؛ من خالل تكرميهم، وأيًضا إعطائهم فرصة املشاركة يف 

تنفيذ الرامج التي يقدمها املركز. )الحريب، عبد الغني، 2015(.

ويف دراسة منور عدنان نجم، وعنوانها »دور املؤسسات التنموية يف متكن 
املرأة الفلسطينية يف الجامعة اإلسالمية يف غزة« 2013. هدفت إىل تحليل دور 
املؤسسات التنموية، يف متكن املرأة الفلسطينية يف قطاع غزة، باإلضافة إىل 
معرفة درجة توافر، معايري متكن املرأة ومؤرشاتها يف وثائق املؤسسات التنموية 
)الخطط االسرتاتيجية والتقارير السنوية. وقد توصلت الدراسة، إىل أنه ال تختلف 
نسبة التباين يف معايري متكن املرأة، باختالف نوع املؤسسة )حكومية، أهلية(. 

)عدنان نجم، منور، 2013(

وأكدت دراسة )مشاري املطريي، وعنوانها دور مراكز األحياء يف اململكة العربية 
تعزيز األمن  - 2012( أهمية دور مراكز األحياء يف  تعزيز األمن  السعودية يف 
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الجنايئ والفكري، وأن من معوقات عملها قلة املوارد املالية الالزمة لتنفيذ الرامج، 
وأوضحت برورة إعداد كوادر برشية مؤهلة للعمل بها، الدعم اإلعالمي املستمر 

لتجربة مراكز األحياء باململكة العربية السعودية. )املطريي، مشاري، 2012( 

وحاول الباحث محمد عيل طحيمر الحراحشة يف دراسته بعنوان »دور املراكز 
الشبابية يف تشكيل االنتامء املجتمعي 2010« الكشف عن دور املراكز الشبابية، يف 
تشكيل االنتامء املجتمعي، لدى الشباب املنتسبن للمراكز الشبابية يف األردن، يف 
ضوء املؤرشات التالية: )املشاركة املجتمعية، العالقات االجتامعية، الثقة بالنفس(. 
التي تعيق عمل املراكز الشبابية، عن تشكيل االنتامء املجتمعي  العوامل  وإبراز 
لدى الشباب، املنتسبن للمراكز الشبابية يف األردن. وقد استعانت هذه الدراسة 
وجود  عىل  الدراسة  وأكدت  االستبيان،  أداة  واستخدمت  بالعينة،  املسح  مبنهج 
فروق بن الفئات العمرية للشباب، وبن تشكيل االنتامء املجتمعي يف املراكز 

الشبابية. )الحراحشة، محمد عيل طحيمر، 2010( 

وهدفت دراسة فريال حسن حسن صالح وعنوانها »أثر مركز حي نزال لإلمناء 
االجتامعي، يف تنمية املجتمع املحيل 1994م » عىل معرفة مدى مساهمة برامج 
املركز وبأنشطته املتنوعة، يف حل بعض مشكالت املجتمع املحيل. وقد استخدمت 
هذه الدراسة منهج املسح بالعينة، واستعانت بأداة االستبيان، وتوصلت ملجموعة من 
النتائج أهمها: وجود فرق ذي داللة إحصائية، بن متغريين العمر ومساهمة املركز 
يف حل مشكالت األرْسة، أنه كلام قل العمر لدى املنتفعات؛ ازدادت مساهمة املركز 

يف حل مشكالت األرسة. )صالح، فريال حسن حسن، 1994(.

تعقيب:
 أسهم العرض السابق، لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة 
الناحتن  من  الدراسة،  إجراء  وآلية  منهجية  بشأن  الدراسة  بناء  يف  الراهنة، 

النظرية وامليدانية، وحتى يف كتابة النتائج.
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وبتحليل الدراسات السابقة، يتضح ما يأيت:

من حيث أغراض الدراسة وأهدافها: تناولت الدراسات السابقة موضوع . 1
املراكز االجتامعية من جوانب عدة؛ بعضها تناول واقع املراكز االجتامعية 
املحيل،  باملجتمع  االجتامعية  املراكز  عالقة  تناول  وبعضها  املجتمع،  يف 
التي  املراكز االجتامعية، يف مواجهة املشكالت  وبعضها كشف عن دور 

يعاين منها املستفيدين وتؤثر عىل املجتمع.

من حيث املنهج واألداة يف الدراسة: تشرتك معظم هذه الدراسات يف . 2
استخدامها املنهج الوصفي، وأداة االستبيان.

من حيث مجتمع الدراسة: تشرتك جميع الدراسات، من حيث استهدافها . 3
للمراكز االجتامعية املوجودة يف املجتمعات املحلية؛ ولكن تباينت العينة 
املنتقاة يف هذه الدراسات، فمنهم من اختار العاملن باملراكز، ومنهم 
من اختار املستفيدين، ومنهم من اختار اإلناث دون الذكور، ومنهم من 

اختار العينة بأكملها؛ بغض النظر عن نوعها.

أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت الدراسة الحالية، من هذه الدراسات السابقة يف أمور عدة، من 
أهمها؛ كون هذه الدراسات مبثابة نقطة االنطالق األساسية، التي سهلت تناول 
مشكلة الدراسة، وأهدافها، وتساؤالتها؛ يف ضوء النتائج السابقة. كام أنها قدمت 
الدراسة  بشأن موضوع  العلمي،  الرصد  إليه  توصل  ما  تحديد  علمية، يف  أدلة 
الراهنة. وكان لتلك الدراسات السابقة دوًرا يف توجيه الدراسة الراهنة، ألسلوب 
أسهمت  املستخدمة، كام  اإلحصائية  ولألساليب  الحالية،  الدراسة  نتائج  معالجة 
للمراكز  االجتامعية  املسئولية  تفسري  يف  املناسب،  النظري  التوجه  اختيار  يف 
بنتائج  ومقارنتها  النتائج،  واستخالص  تحليل  املرأة، ويف  تنمية  االجتامعية يف 

الدراسات السابقة. 
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أوجه التفاق والختالف بين الدراسة الحالية 
والدراسات السابقة:

موضوع  عن  البحث  يف  السابقة،  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  اتفقت 
رؤية  إىل  التوصل  أجل  من  وبرامجها؛  أدوراها  حيث  من  االجتامعية؛  املراكز 
علمية واضحة، تفرس أثر املسئولية االجتامعية للمراكز يف تنمية املرأة السعودية. 
الظاهرة محل  َحْوَل جانب معن من جوانب  اتفاق،  أوجه  وبالرغم من وجود 
الدراسة؛ إال أن الدراسة الحالية اتخذت اتجاها مختلًفا عن الدراسات السابقة؛ 

من حيث التناول، وأسلوب املعالجة، واملنهجية املستخدمة.

أوجه التميز للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
املسئولية  موضوع  بتناول  السابقة،  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة  متيزت 
السعودية،  العربية  اململكة  املرأة يف  تنمية  االجتامعية، يف  للمراكز  االجتامعية 
وهذا املوضوع مل ينل حظًا من الدراسة والتشخيص حسب علم الباحثتن، ومل 

تتناوله أي من الدراسات السابقة. 

منهجية الدراسة 

نوع الدراسة 
 تَُعُد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ؛ إذ أنها تسعي إىل تقديم وصف 

تحلييل، للمسئولية االجتامعية للمراكز االجتامعية يف تنمية املرأة السعودية.

 منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة منهج املسح االجتامعي بالعينة، كأنسب منهج يتالءم مع 
بالفعل من  كائن  ما هو  القائم عىل وصف وتفسري،  املنهج  إنه  أهدافها؛ حيث 
الظاهرة موضوع الدراسة، وحرص العوامل املؤثرة فيها، ومن ثم التوصل لنتائج 
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الخاصة  اإلحصائية  والبيانات  العلمية  الحقائق  جمع  من خالل  محددة؛  علمية 
مبوضوع الدراسة.

 أدوات الدراسة:
تم االعتامد عىل استبانة خاصة بالطالبات، وقد احتوت عىل 21 سؤااًل، موزعة 

عىل املحاور التالية:

البيانات األساسية: احتوت عىل 9 أسئلة.	 

بيانات خاصة بأبرز الرامج واألنشطة للمركز: احتوت عىل 9 أسئلة.	 

الحصول عىل خدمات 	  املرأة يف  تواجه  التي  باملعوقات،  بيانات خاصة 
املركز: احتوت عىل 3 أسئلة.

باإلضافة إىل استخدام استامرة مقابلة مع اإلداريات باملركز االجتامعي؛ وقد 
احتوت عىل 10 محاور. 

إجراءات الصدق والثبات 

- الصدق الظاهري »صدق المحكمين«.
من  مجموعة  عىل  األولية،  صورتها  يف  »االستبانة«  بعرض  الباحثتان  قامت 
املحكمن املتخصصن، من ذوي الخرة، والعلم، واملعرفة، يف مجاالت البحث العلمي، 
ومن املسئولن املؤهلن للحكم عليها. وقد طلبْت الباحثتان من املحكمن إبداء 
الرأي، يف مدى وضوح عبارات أداة الدراسة، ومدى انتامئها للمحور التي تنتمي 
إليه، ومدى مالمئتها ملا ُوِضَعت ألجله، ومدى كفاية العبارات، لتغطية كل محور من 
محاور متغريات الدراسة األساسية، وكذلك حذف، أو إضافة، أو تعديل، أي عبارة 
من العبارات. ويف ضوء التوجيهات التي أبداها املحكمون، قامْت الباحثتان بإجراء 
التعديالت، التي اتفق عليها أكرث من«75.0%« من املحكمن عىل أداة الدراسة، سواء 
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بتعديل الصياغة، أو حذف بعض العبارات، أو إضافة عبارات جديدة.

- الصدق البنائي: 
 قامت الباحثتان بعد التصميم النهايئ ألداة الدراسة، وبعد التأكد من الصدق 
استطالعية  كعينة  صغرية  مجموعة  باختيار  لهم،  املحكمن«  »صدق  الظاهري 
عشوائية، قوامها »20 مفردة« من عينة املستفيدات من املركز، و«5 مفردات« من 
عينة اإلداريات، وتم توزيع االستامرات عىل تلك املجموعات؛ بهدف أن تكون 
وتطبيقها  اختبارها  بهدف  إخبارهم  وتم  والوضوح،  الدقة  إىل  أقرب  األدوات 
عليهم، ورضورة التعليق عىل األسئلة، وتشجيعهم عىل طرح األسئلة؛ ملعرفة الغامض 

منها، أو التي يصعب اإلجابة عليها؛ للتأكد من الصدق البنايئ ألدوات الدراسة.

- ثبات أدوات الدراسة: 
تم احتساب تقدير ثبات أدوات الدراسة، باستخدام طريقة إعادة االختبار؛ 
للتأكد من ثبات األدوات، بإعادة توزيعها عىل نفس العينة االستطالعية - قوامها 
20 مفردة مستفيدات، و5 مفردات إداريات، وبعد مرور أسبوعن من التوزيع 
األول السابق، وبعد مقارنة إجابات تلك املجموعات بجميع أسئلة األدوات. يف 
خالل فرتة أسبوعن، بلغ معامل ثبات األدوات »0.90%« وهو دال إحصائيًا عند 

مستوى »0.01«.

- مجالت الدراسة
حي   – االجتامعية  التنمية  مراكز  يف  الدراسة  هذه  طبقْت  املكاين:  املجال 

الروضة - مدينة الدمام املنطقة الرشقية – اململكة العربية السعودية.

املذكورة،  االجتامعية  التنمية  مراكز  من  عينة  اختيار  تم  البرشي:  املجال 
باإلضافة إىل عينة من اإلداريات بتلك املراكز.عينة الدراسة:
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أهم املشكالت التي تصادفها الباحث، مشكلة اختيار العينات التي يُْجرَى عليها 
البحث؛ ألنه قد يتوقف عىل هذه العينة كل قياس أو نتيجـة يتوصـل إليهـا الباحث. 

وهناك رشطان أساسيان يجب توافرهام يف العينة:

لجميع . 1 شاملة  تكون  أن  أي  األصيل؛  للمجتمع  ممثلة  العينة  تكون  أن 
خصائص املجتمع أو أكر خصائصه؛ حيث ميكن للباحث أن يعمم النتائج.

أن يكون لوحدات املجتمع األصيل فرص متساوية يف االختيار. )أحمد، . 2
غريب سيد، 1997، ص 215(.

ومن ثم سوف نستعرض خطوات اختيار العينة، وتحديد اإلطار الذى ميكن 
من خالله اختيار العينة وتحديد حجمها.

تحديد وحدة العينة:. 1

حددت الباحثتان مجتمع البحث يف مراكز التنمية االجتامعية – حي الروضة 
- مدينة الدمام. ومن ثم تحدد وحدة العينة األوىل يف املستفيدات، وتم تحديد 

وحدة العينة الثانية املتمثلة يف اإلداريات. 

تحديد إطار املعاينة الذي تؤخذ منه العينة:. 2

املعاينة هي العملية التي متكننا من اختيار عدد من األفراد للدراسة، بطريقة 
تجعل هؤالء األفراد ميثلون املجتمع.

والدافع األسايس وراء اختيار العينة، هو توفري الوقت، والجهد، والتكاليف؛ 
لذلك، فإن العينة السليمة التي يختارها الباحث بطرق دقيقة، تعطي نتائج قد 
توفر ما قد يبلغ حوايل 1% من التكاليف والوقت. )أبو عالم، رجاء محمود،2001، 

ص ص 183 – 184(

وقد تم تحديد اإلطارالذي ميكن من خالله اختيار عينة الدراسة، فيام ييل:
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أواًل: عينة املستفيدات: تم سحب عينة املستفيدات من بيان »سجالت مراكز 
التنمية االجتامعية« تحتوي عىل البيانات الخاصة بهم. 

ثانيًا: عينة اإلداريات: تم سحب عينة من اإلداريات، املسئوالت عن إعداد، 
وتنفيذ، واقرتاح األنشطة والرامج املوجودة يف مراكز التنمية االجتامعية سالفة 

الذكر. 

األرقام  بطريقة  بسيطة،  عشوائية  بطريقة  العينة  اختيار  تم  العينة:  نوع 
العشوائية، حيث اختارت الباحثتان األرقام العمودية، بطريقة عشوائية منتظمة 
التنمية االجتامعية، وتم  املوجودة يف سجالت مراكز  الجداول  »1،3،5،7«، من 

اختيار عينة اإلداريات بنفس الطريقة.

إىل  باإلضافة  املستفيدات،  من  مفردة   76 الدراسة  عينة  بلغت  العينة:  حجم 
سحب 17 مفردة من عينة اإلداريات.

املجال الزمني: يُقصد باملجال الزمني للدراسة، الفرتة الزمنية التي استغرقتها 
عىل  امليدانية  الدراسة  اشتملت  وقد  امليدان،  من  البيانات  جمع  يف  الباحثتان 

مرحلتن، عىل النحو التايل:

املرحلة األوىل: اختبار االستبانة ميدانيًّا واستغرقت 25 يوًما.

باإلضافة إىل تطبيق  باملستفيدات،  الخاصة  االستبانة  الثانية: تطبيق  املرحلة 
استامرة املقابلة الخاصة باإلداريات؛ وقد متت خالل الفرتة من 1438/2 ه إىل 

4 / 1438ه. 

مناقشة نتائج الدراسة:
النتائج الخاصة باملستفيدين من مراكز التنمية االجتامعية بحي الروضة: 

أواًل: وصف خصائص مجتمع الدراسة 
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جدول رقم )1( توزيع املستفيدات وفًقا ًللعمر 

النسبة التكرار العمر

11.3أقل من 20 عام

2026.3من 20 إىل 30 عام

2938.2من 31 إىل 40 عام

1519.7من 41 إىل 50عام

1114.5من 50 عام فأكرث

76100.0املجموع 

إىل   31 بن  ما  أعامرهن  ترتاوح  املستفيدات  أن  السابق،  الجدول  يوضح 
وعيًا  أكرث  العمرية،  الفئة  هذه  أن  يدل  وهذا   ،)%38.2( بنسبة  وذلك  عام،   40
تغيري  عىل  حرصهن  عن  فضاًل  حولها؛  تدور  التي  والعاملية  املحلية  باملتغريات 
نوعهن وحياتهن؛ باكتسابهن خرات ومهارات جديدة، مل تكن موجودة عندهن 
من قبل، وبالتايل املساهمة يف تغيري صورة مجتمعهن إىل األفضل. وتختلف هذه 
النتيجة مع دراسة دعاء عبد الحميد )2016(، حيث أظهرت نتائج دراستها، أن 
50% من مجتمع البحث من املستفيدين، كانت من الفئة العمرية )أقل من25سنة(. 
بينام بلغت نسبة الذين ترتاوح أعامرهم ما بن 20 إىل 30 عام )26.3%(، وبلغت 
نسبة الذين ترتاوح أعامرهم ما بن 41 إىل 50 عام )19.7%(، وبلغت نسبة الذين 
أعامرهم من 50 عام فأكرث )14.5%(، أما الذين أعامرهم أقل من 20 عام، فقد 

بلغت نسبتهم )%1.3(. 
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جدول رقم )2( توزيع املستفيدات وفقا ًللحالة االجتامعية

النسبة التكرار الحالة االجتامعية

2634.2أعزب

4559.2متزوج

22.6ارمل

33.9مطلق

76100.0املجموع 

يبنِّ الجدول السابق، أن نسبة املتزوجات احتلت النسبة الكرى، حيث بلغت 
)59.2%(، وهذا يؤكد أن الزواج ال يعيق تنمية املرأة لذاتها كام يف املايض؛ بل 
والثقايف؛ يف  االقتصادي  لتغيري وضعهن  السيدات،  من  الكثري  عند  حافز  أنه 
حن بلغت نسبة الُعزَّاب )34.2%(، واملطلقات نسبة )3.9%(، أما األرامل، فقد بلغت 

نسبتهن )%2.6(.

جدول رقم )3( توزيع املستفيدات وفًقا لعدد األوالد

النسبة التكرار عدد األوالد

5-32735.5

2-11013.2

61114.5 فأكرث

2836.8بدون أوالد

76100.0املجموع 

يوضح الجدول السابق، أن من يرتاوح عدد أوالدهم ما بن 3 إىل 5 )35.5%(؛ 
وال  والتأهيل،  بالتدريب  تهتم  األدوار،  املتعددة  املتزوجة  املرأة  أن  يدل  وهذا 
مينعها وجود األطفال من االستفادة باملركز؛ بل عىل العكس يستفيد األطفال أيًضا 
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من برامج وأنشطة املركز املعدة لهم؛ بينام بلغت نسبة الذين ليس لديهم أوالد 
)36.8%(، وبلغت نسبة الذين عدد أوالدهم 6 فأكرث )14.5%(؛ أما الذين يرتاوح 

عدد أوالدهم ما بن 1 إىل 2، فقد بلغت نسبتهم )%13.2(.

جدول رقم )4( توزيع املستفيدات وفًقا للحالة التعليمية

النسبة التكرار الحالة التعليمية

11.3أمّي

810.5متوسط

1519.7ثانوي

5268.4جامعي

76100.0املجموع 

أظهرت بيانات الجدول السابق، أن فئة جامعي، تحتل املركز األول بن أفراد 
املرأة  توعية  هاًما يف  دوًرا  يلعب  التعليم  أن  يدل  )68.4%(؛ وهذا  بنسبة  العينة 
باحتياجاتها املطلوبة، ويشكل لديها الرغبة يف تنمية وتطوير ذاتها. تتفق هذه 
النتيجة مع دراسة منور عدنان نجم )2013(؛ حيث أظهرت ارتفاع فئة التعليم 
الجامعي بن أفراد الدراسة، بينام بلغت فئة الثانوي نسبة )19.7%(، وبلغت نسبة 

فئة املتوسط، )10.5%(، أما فئة األمية، فقد بلغت نسبتهم )%1.3(.

جدول رقم )5( توزيع املستفيدين طبًقا للوظيفة

%كالوظيفة

60.5 %46ال يعمل 

23.7% 18موظف حكومي 

15.8 % 12موظف قطاع خاص 

100 % 76املجموع
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حي  مركز  من  املستفيدين  نسبة  أعىل  أن  السابق،  الجدول  بيانات  أظهرت 
يف  يليها   ،%  60.5 بنسبة  جاءت  حيث  يعملون(؛  )ال  هم  االجتامعي،  الروضة 
يليها يف   ،%23.7 بنسبة  يعملون يف )قطاعات حكومية(  الذين  الثاين،  الرتتيب 
الرتتيب األخري الذين يعلمون )بالقطاع الخاص( بنسبة 15.8 %. وترجع الباحثتان 
ذلك، إىل مدى إشباع مركز حي الروضة لكل القطاعات، وأن مواعيد برامجها 
تناسب كل الفئات؛ خاصة الذين ال يعملون، حيث تعمل عىل ملء وقت فراغهم، 
واستثامر طاقاتهم وأوقاتهم، كام توضح مدى وعي أفراد املجتمع، سواء عاملن 

أو غري عاملن بدور املركز.

املرأة، من  لتنمية  الروضة  يقدمها مركز  التي  الرامج واألنشطة  أبرز  ثانيًا: 
وجهة نظر املستفيدين:

الشكل رقم )1( توزيع املستفيدات وفًقا الربامج واألنشطة التي يقدمها مركز الروضة

  
   

برامج 
دينية

برامج 
اجتماعية

برامج 
صحية

برامج 
ثقافية

برامج 
تعليمية

برامج 
التنمية 
البشرية

برامج 
ترفيهية

50
36.8 35.5 34.2 34.2

26.3 23.7

برامج  يقدم  الروضة،  مركز  أن  السابق،  البياين  الشكل  بيانات  من  يتضح 
االجتامعية  املسئولية  مدى  يوضح  بدوره  وهذا  املرأة،  لتنمية  متعددة  وأنشطة 
امللقاة عىل املركز. وتقع يف الفئة األوىل الرامج الدينية، بنسبة بلغت )%50.0(، 
تليها يف الفئة الثانية الرامج االجتامعية بنسبة )36.8%(، تليها يف الفئة الثالثة 
الرامج الصحية بنسبة )35.5%(، تليها يف الفئة الرابعة املستفيدات من الرامج 
برامج  من  االستفادة  تليها   ،)%34.2( بلغت  متساوية  بنسبة  والتعليمية،  الثقافية 
التنمية البرشية بنسبة )26.3%(، تليها االستفادة من الرامج الرتفيهية بنسبة بلغت 
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)23.7%(. وهذا يدل عىل أن مراكز التنمية االجتامعية، تتكاتف جهودها إلحداث 
التغيري والتحديث للمجتمع؛ من خالل أفراده، وتبني أفكاًرا وطرقًا جديدة للعمل 

واإلنجاز، يف كافة املجاالت والنشاطات االجتامعية والتنموية.

جدول رقم )6( توزيع املستفيدات وفًقا للربامج الدينية )سؤال متعدد االستجابات(

النسبة التكرار الرامج الدينية

5369.7محارضات وندوات دينية

4964.5تحفيظ القرآن

2330.3حمالت تفطري الصامئن

1317.1برامج العمرة

مركز  يقدمها  التي  الدينية،  الرامج  أهم  أن  السابق،  الجدول  بيانات  تشري 
الروضة االجتامعي من وجهة نظر املستفيدات؛ املحارضات والندوات الدينية، 
املكانة اإلسالمية يف  أو  البيئة  وذلك بنسبة )69.7%(؛ ويرجع هذا لسبب طبيعة 
اململكة العربية السعودية، ولحرص السيدات عىل تعلم الدين بالشكل الصحيح، 
والتثقيف من الناحية الدينية. يليها برامج تحفيظ القران بنسبة )64.5%(، يليها 
بنسبة  العمرة  برامج  يليها   ،)%30.3( بنسبة  الصامئن  تفطري  حمالت  برامج 
)17.1%(. وتتفق ذلك مع دراسة )مشاري املطريي 2012(، يف أن الرامج الدينية، 

لها األولوية والصدارة يف أنشطة مراكز األحياء.

شكل رقم )2( توزيع املستفيدات وفًقا للربامج االجتامعي )سؤال متعدد االستجابات(

  

  

  

   

االرشاد 
االسري

االرشاد 
الزواجي

التفكك 
االسري

العنف التحرش 
الجنسي

ذوي 
 االحتياجات
الخاصة

التوعية 
باضرار 
البطالة

61.8

32.9 27.6 26.3 25 23.7 19.7
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تشكلت  االجتامعية  الرامج  أن  السابق،  البياين  الشكل  بيانات  من  يتضح 
يف االستفادة من برامج االرشاد األرسي بنسبة )61.8%(، وتشمل هذه الرامج 
التحديات  مواجهة  األرسة يف  دور  تفعيل  شأنها  من  ووقائية؛  إمنائية  خدمات 
يتعرض  التي  املشكالت  املساهمة يف عالج  إىل  باإلضافة  املعارصة،  واملشكالت 
لها أفراد األرسة؛ من خالل تقديم اإلرشاد الفردي والجامعي، و اإلرشاد باللعب 
لألطفال، باإلضافة إىل إبداء الرأي النفيس للمحاكم الرشعية والتنفيذية؛ وذلك 
يليها االستفادة من  بينهم.  السعادة واالستقرار والتوافق األرسي  بهدف تحقيق 
برامج  من  االستفادة  يليها   ،)%50.0( بنسبة  األطفال  بتنشئة  االهتامم  برامج 
اإلرشاد الزواجي بنسبة )32.9%(. ويتم اإلرشاد الزواجي يف املركز بصفة خاصة 
يف  الوقوع  تجنب  عىل  يعينهم  ما  إىل  يحتاجون  الذين  الجدد،  للمتزوجن 
األرَُسِي  التفكك  يليها مواجهة مشكالت  تهدد حياتهم األرسية.  التي  املشكالت، 
عند بعض املستفيدات نسبة )27.6%(. ويتفق ذلك مع دراسة )فريال صالح1994(، 
من  االستفادة  يليها  األرسية.  الخدمات  تقديم  يف  دور  األحياء  ملراكز  أن  يف 
برامج العنف بنسبة )26.3%(، وتَُعالَُج قضايا العنف األرسي يف املركز، عر تقديم 
دورات وجلسات إرشادية للضحية، وللجاين عىل حد سواء. يليها التوعية مبخاطر 
التحرش الجنيس والدفاع عن النفس بنسبة )25.0%(. تليها االستفادة من برامج 
برامج  من  استفادوا  الذين  يليها   .)%23.7( بنسبة  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

التوعية بأرضار البطالة بنسبة )%19.7(. 

جدول رقم )7( توزيع املستفيدات وفًقا للربامج الصحية )سؤال متعدد االستجابات(

النسبة التكرار الرامج الصحية

4660.5اإلسعافات األولية

3951.3التوعية الصحية

3039.5الوقاية من األمراض

2228.9التطعيامت ومكافحة الفريوسات
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توضح بيانات الجدول السابق، أن الرامج الصحية تتشكل يف برامج اإلسعافات 
األولية بنسبة )60.5%(، نظرًا ألهمية نرش ثقافة اإلسعافات األولية؛ ملا لها من دور 
يف الحد من فقدان أرواح املصابن، والتخفيف من حدة اإلصابات، لحن تلقي 
العالج يف املستشفى. يليها االستفادة من برامج التوعية الصحية بنسبة )51.3%(؛ 
وهذا ألن التوعية الصحية املبكرة، تقى الفرد من األمراض واألوبئة، وخلق مجتمع 
التوعية الصحية والثقافة الصحية، توفر عىل  العمل، كام أن  صحي قادر عىل 
عبئًا اقتصاديًا  دامئًا  تشكل  التي  التكاليف،  باهظة  العالج ونفقاته  الدولة عناء 
األمراض،  من  الوقاية  برامج  من  االستفادة  تليها  للدولة.  العامة  عىل املوازنة 
التطعيامت  تليها االستفادة من  العامة بنسبة )%39.5(.  النظافة  واملحافظة عىل 

ومكافحة الفريوسات بنسبة )28.9%(. 

شكل رقم)3( توزيع املستفيدات وفًقا للربامج الثقافية )سؤال متعدد االستجابات(

  
   

50
42.1 40.8

30.3 26.3
14.5 10.5 9.2 5.3

تشري بيانات الشكل البياين السابق، أن الرامج الثقافية تشكلت يف االستفادة 
من برامج مهارة التواصل الٌفعال بنسبة )50.0%(؛ حيث إن مهارات التواصل، هي 
من أهم األدوات التي يصل بها الفرد إىل هدفه، وغايته؛ فمتى ما كان الفرد قادًرا 
عىل التخطيط لحياته، استعان بهذه املهارات، وانطلق ساعيًا وراء تحقيق حلمه 
وهدفه؛ لهذا فقد كان لزاًما عىل املركز، أن يهتم بالتدريب عىل هذه املهارات؛ 
وملجتمعهم،  لذاتهم  نظرتهم  يف  املستفيدات  اتجاهات  وتعديل  تغيري  أجل  من 
بنسبة  االجتامعي  التفكري  برامج  من  االستفادة  تليها  املنشود.  التقدم  وتحقيق 
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لذاتها  املستفيدة  أداء  يعوق  الذي  املشوه،  الفكر  تعديل  ملحاولة  وهذا   ،)%42.1(
العادات والتقاليد  املنبثقة من  الهدامة،  أيًضا من األفكار  وملجتمعها، والتخلص 
البالية. يليها االستفادة من برامج املعارض الثقافية بنسبة )40.8%(، التي تعرض 
 .)%30.3( بنسبة  النجاح  برامج مهارات  االستفادة من  يليها  املستفيدات.  أعامل 
يليها االستفادة من برامج اللقاءات الثقافية بنسبة )26.3%(. يليها االستفادة من 
تسمو  أن  شأنها  من  الرامج  وهذه   ،)%14.5( بنسبة  الشعرية  األمسيات  برامج 
يف  يساهم  بالتأكيد  وهذا  املستفيدات،  عند  اإليجابية  الطاقة  وترفع  بالروح، 
تعديل اتجاهاتها الذاتية واملجتمعية. يليها االستفادة من برامج املتقاعدين بنسبة 
)10.5%(. يليها االستفادة من النرشات والدوريات بنسبة )9.2%(. يليها االستفادة 

من برامج إلقاء الشعر بنسبة بلغت )%5.3(.

جدول رقم )8( توزيع املستفيدات وفًقا للربامج التعليمية )سؤال متعدد االستجابات(

النسبة التكرار الرامج التعليمية

4052.6تهيئة طالب الثانوي للمرحلة الجامعية

3546.1دورات يف الحاسب اآليل

2836.8دورات يف اللغات األجنبية

2634.2تأهيل املبدعن واملوهوبن.

1925.0دورات )رياضيات، فيزياء، كيمياء(

1621.1محو األمية

االستفادة  يف  تتشكل،  التعليمية  الرامج  أن  السابق،  الجدول  بيانات   ُ تُبَنِّ
الجامعية بنسبة )52.6%(، حيث يكون  للمرحلة  الثانوي  من برامج تهيئة طالب 
الطالب يف مرحلة مفصلية يف حياته التعليمية، وهي بذلك متثل بوابة التعليم 
الجامعي، وخطوة أوىل يف مرحلة جديدة بكل أطيافها، من بيئة تعليمية مغايرة، 
ونظام تعليمي مختلف، ومتطلبات أكادميية تختلف كليًا، عام اعتاد عليه الطالب 
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 .)%46.1( بنسبة  اآليل  الحاسب  برامج  من  االستفادة  يليها  العام.  تعليمه  أثناء 
يليها االستفادة من اللغات األجنبية بنسبة )36.8%(. وتَُعُد هذه الرامج هي روح 
املبدعن  برامج  من  االستفادة  يليها  املجتمعيات.  وتنمية  تقدم  وأساس  العرص، 
واملوهوبن بنسبة )34.2%(. يليها االستفادة من الدورات املتخصصة )رياضيات، 

فيزياء، كيمياء(. يليها االستفادة من برامج محو األمية بنسبة )%21.1(. 

جدول رقم )9( توزيع املستفيدات وفًقا لربامج التنمية البرشية )سؤال متعدد االستجابات(

النسبة التكرار التنمية البرشية

5065.8تطوير الذات

3140.8تطوير الشخصية وتعديل السلوك

1925.0إدارة الوقت

1925.0تحقيق النجاح وفنون االتصال مع اآلخرين

1621.1العمل الجامعي

1621.1تأهيل الخريجن الجدد لسوق العمل

1519.7تنمية املهارات اإلدارية واملامرسات اإلرشافية للموظفن

1418.4تنمية مهارات اإللقاء والتدريب

1317.1االتصال الفعال

1215.8إدارة الغضب والضغوط النفسية

67.9التميز الوظيفي

56.6األساليب الحديثة إلدارة ضغوط العمل وتقليل آثارها

33.9كتابة السرية الذاتية

 يوضح الجدول السابق، أن برامج التنمية البرشية تشكلت، يف االستفادة من 
برامج تطوير الذات بنسبة )65.8%(، وهي عبارة عن محارضات ودورات مختلفة، 
يف تطوير وتحسن الذات والرضاء عنها، للقدرة عىل التكيف االجتامعي، والتطور 
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يليها االستفادة من برامج تطوير الشخصية وتعديل  املهني ملستقبل املستفيدات. 
القدرة  وتطوير  الوقت،  إدارة  برامج  من  االستفادة  يليها  بنسبة)%40.8(.  السلوك 
يف التحكم به، واالستفادة من برامج تحقيق النجاح، وبرامج فنون االتصال مع 
اآلخرين بنسبة متساوية بلغت )25.0%(، يليها االستفادة من برامج العمل الجامعي، 
وبرامج تأهيل الخريجن الجدد لسوق العمل، بنسبة متساوية بلغت )21.1%(. يليها 
االستفادة من برامج تنمية املهارات اإلدارية، واملامرسات اإلرشافية للموظفن بنسبة 
متساوية بلغت )19.7%(.يليها االستفادة من برامج تنمية مهارات اإللقاء والتدريب 
يليها  الفعال بنسبة )%17.1(.  يليها االستفادة من برامج االتصال  بنسبة )%18.4(. 
االستفادة من برامج إدارة الغضب والتغلب عىل الضغوط النفسية بنسبة )%15.8(. 
يليها االستفادة من برامج التميز الوظيفي بنسبة )7.9%(. يليها االستفادة من برامج 
األساليب الحديثة إلدارة ضغوط العمل وتقليل آثارها بنسبة )6.6%(. يليها االستفادة 
من برامج كتابة السرية الذاتية بنسبة )3.9%(. يتضح مام سبق، أهمية برامج التنمية 
البرشية؛ حيث إنها تساهم يف زيادة قدرات الفرد، إىل املستوى الذي يستطيع فيه، 
أن يتعامل مع اآلخرين، ومع نفسه بصورة وبطريقة تفيده يف عمله، ويف حياته 
الشخصية واالجتامعية. كام أنها تنمي الفرد يف مجتمعه، بكل أبعاده االقتصادية، 

والسياسية، وطبقاته االجتامعية؛ واتجاهاته الفكرية، والعلمية، والثقافية.

شكل رقم)4( توزيع املستفيدات وفًقا للربامج الرتفيهية )سؤال متعدد االستجابات(

 

   

61.8

32.9 30.3 30.3 25
14.5 14.5 14.5 6.6

يوضح الشكل البياين السابق، أن الرامج الرتفيهية تشكلت، يف االستفادة من 
برامج املهرجانات الفنية بنسبة )61.8%(؛ هذا يدل أن هذه الرامج أصبحت مطلب 
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يتجهون  التعليم،  أو  املدارس  فئات  املستفيدين  يكون  ما  وغالبًا  الكثريين،  لدى 
للمهرجانات؛ للتغري والرتفيه عن األطفال والجو املدريس. يليها االستفادة من برامج 
املسابقات الفنية بنسبة )32.9%(. يليها االستفادة من برامج الرحالت وبرامج النوادي 
الرياضية، بنسبة متساوية بلغت )30.3%(. يليها االستفادة من برامج الفنون واألشغال 
اليدوية بنسبة )25.0%(. يليها االستفادة من برامج للرسم والخياطة وتعليم الطبخ، 

بنسبة متساوية بلغت )14.5%(. يليها االستفادة من غزل الصوف بنسبة )%6.6(.

ثالثًا: املعوقات واملشكالت التي تواجه املرأة يف الحصول عىل خدمات املركز:

جدول رقم)10( توزيع املستفيدات وفًقا ملعوقات تواجه املراكز االجتامعية )سؤال متعدد 
االستجابات(

النسبة التكرار معوقات تواجه املراكز االجتامعية

3748.7عدم تناسب أوقات الرامج واألنشطة 

2532.9عدم وجود مواصالت

2532.9عدم وجود أماكن بكرثة لتنفيذ الرامج 

2431.6عدم وجود وسائل إعالمية تحفز األفراد عىل االشرتاك

2127.6عدم وجود نرشات إعالنية عن قيام الرامج واألنشطة

1418.4عدم وجود كوادر متخصصة لتفعيل الرامج واألنشطة

1013.2عدم مناسبة األماكن التي تنظم فيها األنشطة والرامج 

911.8عدم وجود اتصال بن املستفيدات اإلدارة

يوضح الجدول السابق، أن املستفيدات يرين أن من املعوقات التي تواجه املركز، 
بنسبة  أوقاتهم، وذلك  الرامج واألنشطة مع  أوقات  تناسب  بالرتتيب، عدم  هي 
)48.7%(. يليها عدم وجود وسائل مواصالت، وعدم وجود أماكن بكرثة لتنفيذ برامج 
املركز بنسبة متساوية، بلغت )32.9%(. يليها الذين يرون عدم وجود وسائل إعالمية 
تحفز األفراد عىل االشرتاك بنسبة )31.6%(. يليها الذين يرون، أن عدم نرشات 
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إعالنية عن قيام الرامج واألنشطة بنسبة )27.6%(. يليها الذين يرون عدم التعريف 
باألنشطة والرامج املقدمة، بنسبة )22.4%(. يليها الذين يرون عدم وجود كوادر 
متخصصة، لتفعيل الرامج واألنشطة بنسبة )18.4%(. يليها الذين يرون، أن األماكن 
التي تنظم فيها األنشطة والرامج غري مناسبة، بنسبة )13.2%(. يليها الذين يرون 

عدم وجود اتصال بن املستفيدات واإلدارة بنسبة )%11.8(.

رابًعا: مقترحات للمستفيدات لتفعيل دور المركز:
شكل رقم)5( توزيع املستفيدات وفًقا ملقرتحاتهن تفعيل دور املركز يف تنميتهن )سؤال متعدد 

االستجابات(

  

   

إجراء حمالت 
إعالمية 

وجود نوادي 
ة رياضيه خاص

بالنساء

مناقشة 
احتياجات 

الحي 

توفير أماكن 
مناسبة 

استقبال 
المقترحات 

نظافة المركز 

70.7

44
36 36

25.3 25.3

دور  لتفعيل  املستفيدات  مقرتحات  أن  السابق،  البياين  الشكل  بيانات  توضح 
املركز يف تنميتهن، وهي بالرتتيب إجراء حمالت إعالمية مكثفة؛ لتوضيح مميزات 
مراكز األحياء والتعريف بها بنسبة )70.7%(. يليها الذين يرون وجود نوادي رياضية 
خاصة بالنساء بنسبة )44.0%(. يليها الذين يرون مناقشة احتياجات الحي، وطرح 
الحلول املناسبة، والذين يرون توفري أماكن مناسبة لتنفيذ برامج مركز الحي، بنسبة 
متساوية بلغت )36.0%(. يليها من يرون استقبال مقرتحات أهل الحي ومرئياتهم، 
والذين يرون نظافة املركز والحفاظ عليه بنسبة متساوية بلغت )25.3%(. يليها الذين 
يرون تقديم االقرتاحات الالزمة، وصواًل إىل حي منوذجي، بنسبة بلغت )%22.7(. 
مام سبق، يتضح أنه ال بد من دراسة مقرتحات املستفيدات؛ ليك يتم تقديم برامج 

فعالة يف تنميتهن، وبالتايل املساهمة يف تطوير املجتمع املحيل.
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النتائج الخاصة بالمسئولين بمركز حي الروضة: 
أواًل: البيانات الخاصة باملسئولن مبركز حي الروضة االجتامعي 

جدول )11( توزيع املسئولني طبًقا للسن 

%كالسن 

17.6%3أقل من 25 سنة 

58.8%10من 25 سنة: أقل من 35 سنة

23.6%4من 35 سنة إىل 45 سنة 

100%17مجـ

يوضح الجدول السابق أكر نسبة من املسئولن مبركز حي الروضة االجتامعي، 
جاءت يف الفئة العمرية )25-35( سنة بنسبة 58.8%. يليها الفئة العمرية )35-45سنة( 
بنسبة 23.6%. يليها الفئة العمرية )أقل من 25سنة( بنسبة 17.6%، انطالقًا مام سبق، 
ميكن القول بأن عامد املورد البرشي املامرس للعمل االجتامعي هم الشباب، خاصة 
يف املجتمع السعودي؛ فحامس الشباب وانتامئهم ملجتمعهم، كفيالن بدعم ومساندة 
العمل االجتامعي،  العمل االجتامعي، والرقي مبستواه ومضمونه، فضاًل عن أن 
سرياكم خرات، وقدرات، ومهارات الشباب، والذين هم يف أَمّس الحاجة إليها، 

خاصة يف مرحلة تكوينهم ومرحلة مامرستهم لحياتهم العملية.

جدول )12( يوضح توزيع املسئولني طبًقا للمؤهل العلمي 

%كاملؤهل 

5.8%1ثانوي

94.2%16جامعي

100%17مجـ
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املسئولن مبركز حي  نسبة من  أكر  أن  إىل  السابق،  الجدول  بيانات  تشري 
فئة  يليها   .%94.2 بنسبة  جامعي  مؤهل  عىل  الحاصلن  من  جاءت  الروضة، 
الحاصلن عىل مرحلة الثانوي بنسبة 5.8%، وترجع الباحثتان ذلك االرتفاع يف 
املؤهالت العليا، إىل أنه كلام ارتفعت نسبة الحاصلن عىل مؤهل عاٍل؛ كلام كانوا 
قادرين عىل العمل بفاعلية مع كافة فئات املجتمع، والعمل عىل مواجهة مشكالته 

وقضاياه بكفاءة عالية.

جدول )13( توزيع املسئولني طبًقا ملدة العمل باملركز 

%كمده العمل 

11.8%2أقل من 3 سنوات 

11.8%2من 3 سنوات - 5

76.4%13من 5 سنوات – 7 سنوات

100%17مجـموع

تشري بيانات الجدول السابق، إىل أن مدة عمل املسئولن مبركز حي الروضة، 
جاءت كام ييل: يف بالرتتيب األول، من هم مدة عملهم )10 سنوات( باملركز، تقع 
يف الفئة )من 5 سنوات – 7 سنوات( بنسبة 76.4%، وهذا يدل عيل تزايد الوعي 
مبشكالت املكان الجغرايف الذي يعملون فيه، فضاًل عن فهمهم للتقاليد واملعايري 
السائدة بن أفراد هذا املكان؛ األمر الذي يجعل هؤالء اإلدارين، أقرب الناس 
لهؤالء األفراد املعينن مبشاكلهم، واألقدر عيل مواجهتها. يليها الفئتن )من 3 
سنوات – 5 سنوات( )أقل من 3 سنوات( بنسبة 11.8%. ويتفق ذلك مع رأي كالً 
الخرة من معوقات  أن نقص  الحميد – محمد عيل طحمري(،  )دعاء عبد  من 

العمل مبراكز األحياء. 
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جدول )14( مدي معرفة املستفيدات بأنشطة املراكز من وجهة نظر املسئولني

%كاملعرفة

88.2%15نعم

11.8%2إىل حد ما

100%17مجـ

تظهر بيانات الجدول السابق، أن املستفيدات من وجهة نظر املسئولن، عىل 
علم بأنشطة مركز حي الروضة، وذلك بنسبة 88.2 %. يليها يرى املسؤولون أن 
املستفيدات يعلمون إىل حد ما أنشطة مركز حي الروضة وذلك بنسبة 11.8 %، 
وهذا يدل عىل اهتامم املركز بنرش أنشطته وخدماته، عر وسائل اإلعالن املتاحة؛ 
لالستفادة منها واملشاركة فيها، حتى يحقق املركز أهدافه بفاعلية يف تنمية املرأة. 

ثانًيا: أبرز البرامج واألنشطة التي يقدمها مركز 
الروضة لتنمية المرأة من وجهة نظر المسئولين

شكل رقم)6( توزيع املسئولني وفًقا لربامج التدريب املهني الخاصة باملرأة

  

   

17.6
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5.8 5.8

0

5

10

15

20

الحاسب االلي الصيانه مشغوالت يدويه 
واعمال فنيه

مهارة الطبخ  دورات تدريب منتهي
بالتوظيف

الخياطة

برامج التدريب المهني

توضح بيانات الشكل البياين السابق، أن أهم برامج التدريب املهني التي يقدمها 
املركز من وجهة نظر املسئولن: جاء يف الرتتيب األول التدريب عىل الحاسب اآليل 
بنسبة )17.6%(. يليها التدريب عىل املشغوالت اليدوية وأساليب الطبخ بنسبة )%11.7(. 
يليها بالتساوي التدريب عىل تعليم املكياج، الرسم، الخياطة، العناية بالبرشة، تدوير 
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األشياء القدمية، دورات منتهية، وذلك بنسبة تبلغ )%5.8(. 

شكل رقم)7( توزيع ملسئولني وفقاً للربامج االجتامعية الخاصة باملرأة

  
   

11.7

5.8 5.8 5.8 5.8

17.6

5.8

0
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مهرجانات التواصل الذكي ة التوعية االسري  معرفه احتياجات
المجتمع 

ةالتوعية االسري نادي حياة نادي 
نون

العنف

البرامج االجتماعية

توضح بيانات الشكل البياين السابق، أنأهم الرامج االجتامعية التي يقدمها 
املركز من وجهة نظر املسئولن: جاء يف الرتتيب األول، نادي نون االجتامعي 

بسبب التنوع يف املوضوعات، ومشاركة جميع الفئات 

باليوم  للفتيات، واالحتفال  العمرية يف الرامج واملسابقات، ودعم املشاريع 
الوطني، وقد بلغت نسبتها )17.6%(، وتتساوي بقية الرامج األخرى عند املسئولن 
عند بنسبة)5.8%(، حيث إن كل مستفيدة، تختار الرنامج للمناسب لهاحسب الفئه 
وميولها،  لها،  تتعرض  التي  واملشكالت  واهتامماتها،  إليها،  تنتمي  التي  العمرية 

واتجاهاتها؛ فالبعض يهتم بالتكنولوجيا، أو تطوير الذات، أو األعامل اليدوية.

شكل رقم )8( توزيع املسئولني وفًقا للربامج الثقافية الخاصة باملرأة
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تشري بيانات الشكل البياين السابق، أن أهم الرامج الثقافية، التي يقدمها 
املركز من وجهة نظر املسئولن: جاء يف الرتتيب األول، إقبال املستفيدات عىل 
برنامج »عامر يا دار«، وهو برنامج ترفيهي من نوعه، يقدم املعلومات بطريقة 
مبتكرة وجديدة حول الوطن، ويستهدف أهل الحي )رجااًل ونساء( ويتم تقدميه 
للحضور،  واملسابقات  الجوائز  وتقديم  األناشيد،  ويقدمون  تطوعية،  فرق  من 
وهو يحتل أعىل نسبة تبلغ )35.2%(. يليها يف الرتتيب بالتساوي، بقية الرامج 
الثقافية األخرى بنسبة )23.5%(، وقد تنوعت عىل حسب احتياجات واتجاهات 

املستفيدات. 

شكل رقم )9( توزيع املسئولني وفًقا للربامج الرتفيهية الخاصة باملرأة

  

   

مسابقات  املهرجاانت
 وجوائز 

انشاء نوادي  الرسم الرسم والقراءه
 ءخاصة ابلنسا

معارض 
 وانشطه

 اندي نُون 

76.4
70.5 70.5 70.5 70.5

64.7 64.7

الربامج الرتفيهية

يقدمها  التي  الرتفيهية  الرامج  أنأهم  السابق،  البياين  الشكل  بيانات  تشري 
بنسبة  املهرجانات،  األول،  الرتتيب  يف  جاء  املسئولن:  نظر  وجهة  من  املركز 
قة، والعمل عىل توصيل املعلومات  )76.4%(؛ وهذا بسبب املواضيع الجذابة واملشوَّ
واستعادة  النفس،  والرتويح عن  االستفادة  ليتم  مدخل؛  بأكرث من  للمستفيدات 
الطاقات الكامنة عندهن. يليها يف الرتتيب وبالتساوي بنسبة )70.5%(، االهتامم 
كافة  والتدريب عىل  توفري مدربات،  بالنساء؛ من خالل  نوادي خاصة  بإنشاء 
التعليامت  وتقديم  الثقافة،  هذه  نرش  عىل  والعمل  املطلوبة،  الرياضة  انواع 
الصحيحة للمامرسة الرياضية، والرسم، والقراءة؛ ومنها تعليم خطوات للرسم، 
وعرض لوح املشاركات، وبيع الكتب لنرش هواية القراءة، ورفع املستوى الثقايف 
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للمجتمع، وتقديم املسابقات، وتوزيع الجوائز؛ من خالل زيادة معلومات الحضور 
باألسئلة، وتشويقهم للمشاركة يف املسابقات. يليها يف الرتتيب، برامج نادي نون، 

بنسبة )%64.7(.

شكل رقم )10( توزيع املسئولني وفًقا للربامج الصحية الخاصة باملرأة

  

   

دورات 
الوقاية من 
االمراض

تعلم 
االسعافات 

االوليه

نوادي 
صحيه

ة نشر التوعي
والحمالت 

الصحية

برنامج 
وزنك. خفف

دورات 
لمرضى 

السكر

88.2

64.7
52.9 52.9

64.7
52.9

البرامج الصحية

يقدمها  التي  الصحية  الرامج  أهم  أن  السابق،  البياين  الشكل  بيانات  تشري 
من  الوقاية  دورات  األول،  الرتتيب  يف  جاء  املسئولن:  نظر  وجهة  من  املركز 
األمراض  وأكرث  املعدية،  باألمراض  الصحي  الوعي  نرش  فيها  ويتم  األمراض، 
بنسبة  وذلك  الالزمة،  والتطعيامت  باألمصال  والتوعية  املجتمع،  يف  انتشاًرا 
)88.2%(. يليها يف الرتتيب بالتساوي برامج اإلسعافات األولية، التي من خاللها 
واملفاجئة؛  الطارئة  املرضية  الحاالت  الترصف يف  كيفية  املستفيدة عيل  تتدرب 
سواء بالعمل، أو باملدرسة، أو مع األرسة، أو باألماكن العامة؛ وبرامج للنصائح 
واإلرشادات، وكيفية التعامل مع املشكالت واألمراض واملواضيع، والتدريب عيل 
برنامج»خفف وزنك«، وهو عبارة عن تقديم النصائح الصحية، وكيفية تخفيف 
أنواع  عىل  والتعرف  البدانة،  تسبب  التي  املأكوالت  عن  الزائد،واالبتعاد  الوزن 
الرياضة التي يجب مامرستها باستمرار، للتحول إىل الجسم املثايل، وذلك بنسبة 
الصحية،  والحمالت  الصحية  التغذية  التعرف عىل  الرتتيب،  يليها يف   .)%64.7(
مرض  مثل  املزمنة،  األمراض  من  يعانون  الذين  األشخاص  مع  التعامل  وكيف 
السكر، والضغط، واألمراض الصدرية، ونوادي الصحية، وذلك بنسبة ).52%9(. 
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شكل رقم)11( توزيع املسئولني وفقاً للمعوقات التي تعوق اداء املركز 

  
   

17.6

64.7 64.7
76.4 70.5

52.9

عزوف األفراد عن  نقص التمويل ال يوجد عقبات
 التطوع 

عدم وعى األهايل   ضعف إقبال األهايل
 بدور املركز

 عدم االعالن الكايف
 عن انشطة املركز 

 املعوقات 

أداء املركز عند  التي تعوق  البياين السابق، أن أهم املعوقات  الشكل  يوضح 
وعي  عدم  يليها   .)%76.4( بنسبة  األهايل  إقبال  ضعف  يف  تتشكل  املسئولن، 
األهايل بدور املركز يف تنمية األفراد؛ من خالل التدريب والتأهيل، وذلك بنسبة 
يف  التطوع  عن  األفراد  عزوف  مع  بالتساوي،  التمويل  نقص  يليها   .)%70.5(
عبد  )دعاء  دراسة  أكدته  ما  )64.7%(، وهذا  بنسبة  املركز  أنشطة  االشرتاك يف 
الحميد 2016( عىل أهمية دور مراكز األحياء يف تفعيل قيمة العمل التطوعي 
بن السكان، ومن هنا، البد أن تتجه بعض جهود وسياسات املركز، نحو تطوير 
التطوع  التطوع؛ ألن ذلك من شأنه أن يؤدي وظيفتن: األويل، أن  مستويات 
يشكل رأس مال اجتامعي، وقيمة مضافة؛ والثانية، أن التطوع يساعد عيل مزيد 
املركز،  أداء  ينعكس عيل  الذي  املركز واملجتمع املحيل؛ األمر  االلتحام بن  من 
دائرة ذات طاقة  تتأسس  املحيل؛ بحيث  املجتمع  قبل  اإليجابية من  واالستجابة 
إيجابية متعددة، ترتقي بالعمل األهيل وباملجتمع املحيل عىل السواء )ليلة، عيل، 
 .)52.9( بنسبة  املركز  أنشطة  عن  الكايف  اإلعالن  عدم  يليها   .)222 2007، ص 
وأخريا فقد أشار نسبة )17.6%(، بأنه ال يوجد معوقات، وأن املركز يؤدي دوره 
بكفاءة وفعالية. إذن، يوضح ما سبق، املعوقات التي تقف حائاًل بن تقدم املركز؛ 
وليك يتقدم، البد من عالج جميع هذه املعوقات السابقة، ليلحق بركب التنمية، 

ويحاول معالجة املشكالت املوجودة يف املجتمع.
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 شكل رقم )12( توزيع املسئولني وفًقا ملقرتحاتهن لتفعيل دور املركز يف تنمية املرأة
  

  
  

  

   

82.3 64.7 64.7 64.7

راكز الشراكة والتشبيك مع امل توفري متخصصني  توفري التمويل 
 األخري

 تطوعحتفري الشباب على ال

 مقرتحات املسئولني

تشري بيانات الشكل البياين السابق، أن هناك مجموعة من املقرتحات، تساعد 
املركز يف أداء دوره يف تنمية املرأة من وجهة نظر املسئولن، وهي كام ييل: توفري 
التمويل بنسبة )82.3%(؛ هذا ألن التمويل يَُعُد من أكرث الجوانب أهمية وحيوية 
بالنسبة ملركز الحي، فعليه يتوقف حجم نشاطه، وتنوعه، ومستواه، وأثره، عىل 
املجتمع الذي يخدمه. يليها توفري متخصصن أكادميين، قادرين عيل تدريب 
املركز  مع  الرشاكة،والتنسيق  وتفعيل  مشكالتهم،  ومواجهة  املستفيدات،  وتأهيل 
وتحفيز  والخرات،  التجارب  من  لالستفادة  والعاملية،  املحلية  األخرى  واملراكز 
الشباب عىل التطوعبنسبة )64.7%(؛ وهذا يدل عىل أن هناك فجوة وتناقض، بن 
العمل التطوعي ومراكز األحياء، وبن الواقع الثقايف؛ فأغلب مؤسسات التنشئة 
االجتامعية العربية، ال تنمي قيمة املشاركة أو املبادرة يف املواطن العريب؛ مام 
يخلق تناقًضا بن وجود معظم هذه املنظامت كأشكال تنظيمية، وبن محيطها 
أن  الذي ميكن  والتغيريي،  التنموي  الدور  وبن  السائد،  القيم  ونسق  الثقايف 
الدور  بأهمية  أعضائها  لدي  السائد  الوعي  مستوى  وبن  املراكز،  هذه  تؤديه 

وأهمية مامرستهم له.)خر، محسن، 2004، ص 128(
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تاسًعا: أهم نتائج الدراسة

أوًل: النتائج العامة المرتبطة بالمستفيدات بمركز 
حي الروضة 

انطالقًا من أهداف الدراسة والتزاًما بحدودها، تم التوصل إىل ما ييل:

النتائج املتعلقة بالتساؤل الرئييس املتمثل يف: تحديد واقع املسئولية االجتامعية 
مركز  تحمل  ييل:  ما  عنه  نتج  السعودية؟  املرأة  تنمية  يف  االجتامعية،  للمراكز 
تقدميه  خالل  من  مستفيديه؛  تجاه  االجتامعية  املسئولية  االجتامعي  الروضة 
والرتفيهية،  والصحية،  والثقافية،  والدينية،  االجتامعية،  األنشطة  من  ملجموعة 
ودورات التنمية البرشية. وبالرغم من وجود العديد من املعوقات، إال أنه يحاول 
مواجهتها؛ ليميض يف طريقة لتنمية أعضاء املجتمع املحيل، وبصفة خاصة املرأة، 

ليلحق املجتمع ركب التنمية والتقدم.

خصائص مجتمع الدراسة من المستفيدات:
يتضح من نتائج الدراسة الحالية، ما ييل:

أظهرت نتائج الدراسة، أن املستفيدات ترتاوح أعامرهن ما بن 31 إىل 40 . 1

عام، وذلك بنسبة )38.2%(. يليها الفئة العمرية من 20 إىل 30 عام بنسبة 

)26.3%(. يليها الفئة العمرية من 41 إىل 50 عام بنسبة )19.7%(. ثم الفئة 

العمرية من 50 عام فأكرث بنسبة )14.5%(. يليها الفئة العمرية أقل من 20 

عام بنسبة )%1.3(. 

أكدت نتائج الدراسة، أن الحالة االجتامعية ارتفعت يف نسبة املتزوجات؛ . 2

فئة  احتلت  وقد   ،)%35.5( بنسبة  لألبناء  العائلن   ،)%59.2( بلغت  حيث 

الحاصالت عىل مؤهل عاٍل، الفئة األوىل بنسبة )%68.4( 
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أظهرت نتائج الدراسة، أن نسبة )60.5%( من املستفيدات، ال يعملن يف . 3

أي وظيفية حكومية أو خاصة؛ ولذا لجأن إىل التدريب والتأهيل؛ لتغيري 

مجرى حياتهن.

أبرز البرامج واألنشطة التي يقدمها مركز الروضة، 
لتنمية المرأة من وجهة نظر المستفيدين:

وهي  واألنشطة،  الرامج  من  الكثري  يقدم  املركز  أن  الدراسة،  نتائج  أكدت 
بالرتتيب ما ييل: 

بنسبة . 1 الدينية  والندوات  املحارضات  يف  تشكلت  وقد  الدينية،  الرامج 

)69.7%(. برامج تحفيظ القرآن بنسبة )64.5%(. تليها برامج حمالت تفطري 

الصامئن بنسبة )30.3%(. يليها برامج العمرة بنسبة )%17.1(.

اإلرشاد . 2 برامج  من  االستفادة  يف  تشكلت  وقد  االجتامعية،  الرامج 

األرسي، بنسبة )61.8%(. برامج االهتامم بتنشئة األطفال بنسبة )%50.0(. 

يليها االستفادة من برامج اإلرشاد الزواجي بنسبة )32.9%(. يليها مواجهة 

تليها   .)%27.6( بنسبة  املستفيدات  بعض  عند  األرسي  التفكك  مشكالت 

مبخاطر  التوعية  يليها   .)%26.3( بنسبة  العنف  برامج  من  االستفادة 

التحرش الجنيس والدفاع عن النفس بنسبة )25.0%(. يليها االستفادة من 

استفادوا  الذين  يليها   .)%23.7( بنسبة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  برامج 

من برامج التوعية بأرضار البطالة بنسبة )%19.7(.

بنسبة . 3 األولية  اإلسعافات  برامج  يف  تشكلت  وقد  الصحية،  الرامج 

)60.5%(. يليها برامج التوعية الصحية بنسبة )51.3%(. يليها برامج الوقاية 

بنسبة  الفريوسات  ومكافحة  التطعيامت   .)%39.5( بنسبة  األمراض  من 

.)28.9%(
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الرامج الثقافية، وقد انطوت عىل االستفادة من برامج مهارة التواصل . 4

 .)%42.1( بنسبة  االجتامعي  التفكري  برامج  يليها   .)%50.0( بنسبة  الٌفعال 

يليها برامج املعارض الثقافية بنسبة )40.8%(. يليها برامج مهارات النجاح 

بنسبة )30.3%(. يليها برامج اللقاءات الثقافية بنسبة )26.3%( يليها برامج 

األمسيات الشعرية بنسبة )14.5%( يليها برامج املتقاعدين بنسبة )%10.5(. 

يليها برامج القاء الشعر بنسبة بلغت )%5.3(.

الرامج التعليمية، تتشكل يف برامج تهيئة طالب الثانوي للمرحلة الجامعية . 5

بنسبة )52.6%(. يليها االستفادة من اللغات األجنبية بنسبة )36.8%(. يليها 

املتخصصة  الدورات  يليها   ،)%34.2( بنسبة  واملوهوبن  املبدعن  برامج 

)رياضيات، فيزياء، كيمياء(. يليها برامج محو األمية بنسبة )%21.1(. 

برامج التنمية البرشية، تشكلت يف برامج تطوير الذات بنسبة )%65.8(. . 6

يليها برامج تطوير الشخصية وتعديل السلوك بنسبة )40.8%(. يليها برامج 

النجاح،  تحقيق  وبرامج  به،  التحكم  يف  القدرة  وتطوير  الوقت  إدارة 

وبرامج فنون االتصال مع اآلخرين بنسبة متساوية، بلغت )%25.0(.

الرامج الرتفيهية، تشكلت يف برامج املهرجانات الفنية بنسبة )%61.8(. . 7

يليها برامج املسابقات الفنية بنسبة )32.9%(. يليها برامج الرحالت وبرامج 

الفنون  برامج  يليها   .)%30.3( بلغت  متساوية،  بنسبة  الرياضية  النوادي 

واألشغال اليدوية بنسبة )%25.0(.

المعوقات والمشكالت التي تواجه المرأة، في 
الحصول على خدمات المركز عند المستفيدات:

أكدت نتائج الدراسة، أن املستفيدات يرين، أن من أهم املعوقات التي تواجه 
املركز، هي بالرتتيب عدم تناسب أوقات الرامج واألنشطة بنسبة )48.7%(. يليها 
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يليها عدم وجود  بنسبة )%32.9(.  املركز  لتنفيذ برامج  أماكن بكرثة  عدم وجود 
يليها عدم وجود  بنسبة )%31.6(.  وسائل إعالمية، تحفز األفراد عىل االشرتاك 

نرشات إعالنية عن قيام الرامج واألنشطة بنسبة )%27.6(.

مقترحات المستفيدات لتفعيل دور المركز في 
تنمية المرأة 

أظهرت نتائج الدراسة، أن املستفيدات اقرتحن مجموعة من اآلليات، لتفعيل دور 
املركز يف تنميتهن، وهي بالرتتيب إجراء حمالت إعالمية مكثفة بنسبة )70.7%(. يليها 
وجود نوادي رياضية خاصة بالنساء بنسبة )44.0%(. يليها مناقشة احتياجات الحي، 
وطرح الحلول املناسبة، وتوفري أماكن مناسبة لتنفيذ برامج مركز الحي بنسبة )%36.0(.

ثانًيا: النتائج العامة المرتبطة بالمسئولين بمركز حي 
الروضة

 خصائص مجتمع الدراسة من املسئولن:

يتضح من نتائج الدراسة الحالية ما ييل:

املسئولن، . 1 من  البحث  مجتمع  من   )%58.8( أن  الدراسة،  نتائج  أظهرت 

كانت من الفئة العمرية)25 إىل أقل من 35 سنة(. يليها الفئة العمرية )35-

45سنة( بنسبة 23.6%. يليها الفئة العمرية )أقل من 25سنة( بنسبة %17.6.

املسئولن . 2 من  البحث،  مجتمع  من   )%94.2( أن  الدراسة،  نتائج  أكدت 

حاصلن عىل مؤهل الجامعة، يليه )مؤهل ثانوي( بنسبة )%5.8(.

مدة . 3 تقع  املسئولن  من   )%76.4( أن  الحالية،  الدراسة  نتائج  أوضحت 

عملهم يف الفئة )5-7 سنوات(، يليها الفئتان )من 3 سنوات – 5 سنوات( 

)أقل من 3 سنوات(بنسبة %11.8. 
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بيَّنت نتائج الدراسة، أن )88.2%( من املسئولن أكدوا، أن أفراد املجتمع . 4

املحيل عىل علم بأنشطة املركز، بينام يرى )11.8%( من املسئولن، أنه إىل 

حد ما، يعرف أفراد املجتمع املحيل بأنشطة املركز.

أبرز البرامج واألنشطة التي يقدمها مركز الروضة 
لتنمية المرأة من وجهة نظر المسئولين:

أكدت نتائج الدراسة، أن املركز يقدم الكثري من الرامج واألنشطة، من وجهة 
نظر املسئولن، وهي بالرتتيب ما ييل:

برامج التدريب املهني، وهي التدريب عىل الحاسب اآليل بنسبة )%17.6(. . 1

بالتساوي  يليها  اليدوية وأساليب الطبخ بنسبة )%11.7(.  يليها املشغوالت 

تعليم املكياج، الرسم، الخياطة، العناية بالبرشة، تدوير األشياء القدمية.

الرامج االجتامعية، وهي أنشطة نادي نون االجتامعية بنسبة )%17.6(. . 2

التواصل  برامج  مثل  املسئولن،  عند  األخرى  الرامج  بقية  وتتساوى 

نسبة  عند  االجتامعية  والندوات  األرسي،  التفكك  ومشكالت  األرسي، 

.)%5.8(

الرامج الثقافية، تتشكل يف برنامج »عامر يا دار«، بنسبة تبلغ )%35.2(. . 3

الشعر،  الثقافية األخرى، عن  الرامج  بقية  بالتساوي  الرتتيب  يليها يف 

واإلعالنات  والنرشات  الوقت،  من  واالستفادة  الثقافية،  واملحارضات 

بنسبة )%23.5(.

الرامج الرتفيهية، تتشكل يف املهرجانات بنسبة )76.4%(. يليها يف الرتتيب . 4

وبالتساوي بنسبة )70.5%(، االهتامم بإنشاء نوادي خاصة بالنساء، والعمل 

عىل نرش هذه الثقافة وتقديم التعليامت الصحيحة للمامرسة الرياضية، 

والرسم والقراءة؛ منها تعليم خطوات للرسم وعرض لوح املشاركات.
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الرامج الصحية، تتشكل يف دورات الوقاية من األمراض بنسبة )%88.2(. . 5

للنصائح  وبرامج  األولية،  اإلسعافات  برامج  بالتساوي  الرتتيب  يليها يف 

واملواضيع،  واألمراض،  املشكالت،  مع  التعامل  وكيفية  واإلرشادات، 

يليها يف   .)%64.7( بنسبة  وذلك  وزنك«،  »خفف  برنامج  عىل  والتدريب 

الرتتيب، التعرف عىل التغذية الصحية، وكيفية التعامل مع األشخاص الذي 

واألمراض  والضغط،  السكر،  مرض  مثل  املزمنة،  األمراض  من  يعانون 

الصدرية، والنوادي الصحية، وذلك بنسبة )%52.9(.

المعوقات والمشكالت التي تواجه المرأة في 
الحصول على خدمات المركز عند المسئولين:

أظهرت نتائج الدراسة، أن أهم املعوقات التي تعوق أداء املركز عند املسئولن، 
تتشكل يف ضعف إقبال األهايل بنسبة )76.4%(. يليها عدم وعي األهايل بدور 
املركز، يف تنمية األفراد من خالل التدريب والتأهيل، وذلك بنسبة )70.5%(. يليها 
نقص التمويل بالتساوي، مع عزوف األفراد عن التطوع يف االشرتاك يف أنشطة 
املركز بنسبة )64.7%(. يليها عدم اإلعالن الكايف عن أنشطة املركز بنسبة )52.9(.

مقترحات المسئولين لتفعيل دور المركز في تنمية 
المرأة:

الدراسة، أن هناك مجموعة من املقرتحات، تساعد املركز يف  نتائج  أكدت 
أداء دوره يف تنمية املرأة من وجهة نظر املسئولن، وهي كام ييل: توفري التمويل 
بنسبة )82.3%(. يليها توفري متخصصن أكادميين قادرين عىل تدريب وتأهيل 
املستفيدات، ومواجهة مشكالتهم، وتفعيل الرشاكة والتنسيق مع املركز، واملراكز 
الشباب  وتحفيز  والخرات،  التجارب،  من  لالستفادة  والعاملية؛  املحلية  األخرى 

عىل التطوع بنسبة )%64.7(.
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رؤية مستقبلية لتعزيز وتفعيل دور مراكز األحياء 
تنمية تنمية المجتمع المحلي:

برزت املسئولية االجتامعية للمراكز االجتامعية يف األحياء؛ نتيجة لتنوع مشكالت 
الفرد الحياتية واليومية، عىل كافة املستويات االجتامعية، والثقافية، والسياسية، 
واالقتصادية. ولقد تعاظمت خالل العقود األخرية، أهمية املراكز االجتامعية، وما 
ميكن أن تساهم به مع مؤسسات الدولة يف حل هذه املشكالت، ووضع الحلول 

املتعلقة بها، بل واملساهمة كذلك يف إيجاد دميقراطية حقيقة وتنمية فعلية. 

ولهذا؛ تطرح الدراسة يف هذا الجزء، رؤية مقرتحة لتعزيز وتفعيل املسئولية 
االجتامعية للمراكز االجتامعية، يف تنمية املرأة السعودية، وهذه الرؤية منبثقة 
من تحليل نتائج الدراسات السابقة، واملوجهات النظرية للدراسة، وتحليل نتائج 

الدراسة امليدانية. 

الرؤية المستقبلية في تعزيز المسئولية الجتماعية 
للمراكز الجتماعية في تنمية المرأة:

أواًل: الرؤية:

تعزيز قدرة املرأة، وتأهيلها، وتنميتها، من خالل مواجهة مشكالتها، واملساهمة 
يف تغيري اتجاهاتها؛ مبا فيه األفضل لذاتها وملجتمعها، وذلك عن طريق وجود 

مراكز أحياء فعالة.

ثانيًا: الرسالة:

بدورها  والقيام  األحياء،  مراكز  املرأة، من خالل  تنمية  تحقيق  اإلسهام يف 
ومهاراتها؛  قدراتها  ورفع  وجه،  أكمل  عىل  والتطوعي  واالجتامعي،  التنموي، 
تنمية  أجل  من  األحياء  مراكز  برامج  يف  مشاركتها  وتعزيز  باملجتمع،  للنهوض 

املجتمع.
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ثانًيا: الركائز واألسس التي تقوم عليها الرؤية:
نتائج الدراسات السابقة يف تنمية املرأة ومراكز األحياء.	 

اإلطار النظري، واملنطلقات النظرية للدراسة، ومفاهيمها.	 

يف 	  االجتامعية  للمراكز  االجتامعية  للمسئولية  امليدانية  الدراسة  نتائج 
تنمية املرأة.

ثالًثا: األهداف المقترحة للرؤية:
زيادة ثقة املرأة يف دور مراكز األحياء، عىل قدرتها يف تنميتها، ومن ثم 	 

رفعة وتقدم املجتمع.

تعزيز املسئولية االجتامعية للمراكز االجتامعية يف تنمية املرأة. 	 

تدعيم مشاركة أفراد املجتمع، ومنظامته، ومؤسساته املختلفة، يف برامج 	 
مراكز األحياء.

المؤسسات المشاركة في تحقيق الرؤية:
ووزارة  االجتامعية،  الشئون  ووزارة  بالحي،  املوجودة  واملدراس  الجامعات 

التعليم، والداخلية، والصحة، والبيئة.

رابًعا: آليات العمل لتعزيز دور مراكز األحياء في 
تنمية المرأة: 

الحوار املجتمعي واملبارش مع سكان املجتمع املحيل، لتوعيتهم بدور مراكز 	 
األحياء. 

استقطاب أكر عدد من الشباب املتحمس، للعمل التطوعي داخل مراكز 	 
األحياء. 
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توسيع وحدة اإلرشاد النسوي لتشمل األطفال.	 

توفري املعدات الالزمة، والتي تتامىش مع متطلبات العوملة، وذلك حتى 	 
العمل  سوق  تساير  والتي  املطلوبة،  بالطريقة  العمل  من  املراكز  تتمكن 

العاملي.

تفاعل الجهات والقطاعات املعنية بشؤون املرأة، لرفع قدارتها مبا يناسب 	 
املتغريات املحلية والعاملية.

إيجاد أنشطة عىل جميع املستويات، طبًقا الحتياجات سكان املجتمع عامة، 	 
والشباب خاصة، وذلك لشغل أوقات فراغهم وإشباع احتياجاتهم. 

رضورة تسليط وسائل اإلعالم املقروءة، واملسموعة، والبرصية، عىل أهمية 	 
العمل التطوعي وفوائده، من أجل تعريف األفراد بأهمية ورضورة العمل 

التطوعي، وإنجازاته املجتمعية، لتنمية الروح التطوعية لديهم.

حث الدعاة عىل تناول املشكالت املجتمعية يف الخطب ومجالس العلم؛ 	 
تعاونهم  ومحاولة  األفراد،  من  املجتمع مبشكالت غريهم  أفراد  لتثقيف 
أفراد  بن  االجتامعي  التكافل  لتحقيق  وهذا  الوسائل،  بشتى  وتكاتفهم 

املجتمع. 

توفري برامج تدريبية للعاملن باملركز، لصقل مهاراتهم وخراتهم. 	 

توفري برامج تدريبية للشباب عن كيفية العمل التطوعي.	 

األحياء، 	  الحكومية، ومراكز  واملؤسسات  املنظامت،  املستمر بن  التنسيق 
لالستفادة منها يف دعم املركز، يف تقدمية للخدمات والرامج. 

الدراسة املستمرة الحتياجات سوق العمل، لتدريب الشباب عىل متطلبات 	 
سوق العمل وتوجهه الصحيح.

بن 	  املنافسة  من  نوع  إيجاد  إىل  االجتامعية،  الشئون  وزراه  تسعى  أن 
مراكز األحياء، يف مختلف الرامج واألنشطة، حتى تستفيد من بعضها 

البعض، يف الخرات والتجارب عىل املستوى املحيل. 
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خامًسا: أدوات تعزيز وتفعيل دور مراكز األحياء في 
تنمية المرأة

اإلعالم اإللكرتوين: وذلك من خالل مواقع التواصل االجتامعي )فيس بوك، . 1
توتري...إلخ( ملا لها من تأثري واضح عىل أفكار املرأة. 

املسجـد: فالبد من التوعية باملسجد عن دور مراكز األحياء بصفة مستمرة، . 2
وعن أهمية املشاركة والتطوع بها.

القيام . 3 األحياء،  مراكز  املسئولن يف  عىل  واملدارس:  للجامعات  زيارات 
األحياء،  مراكز  بدور  للتوعية  واملدارس؛  للجامعات  مستمرة  بزيارات 

وتشجيع الطالب عىل التطوع بها، وكيفية املشاركة فيها.

األداة، . 4 بتلك  يهتمون  من  فهناك  والدورية:  اليومية  واملجالت  الصحف 
وهناك تواصل دائم مع كتابها، فيمكن من خالل الصحف الدعوة ألنشطة 
ترز  التي  السابقة،  والنرشات  بالتقارير  القراء  وتزويد  األحياء،  مراكز 
أسلوب  ذات  وصحف  مجالت  إلنشاء  السعي  بجانب  املراكز،  تلك  عمل 
إعالمي شيق، تخاطب به جميع الفئات داخل املجتمع، وتشجعهم للمشاركة 

بها، ويعرض من خاللها الرامج الناجحة التي تقدمها املراكز. 

سادًسا: مقومات نجاح الرؤية المستقبلية لدى 
مراكز األحياء:

فعىل املسئولن مبراكز األحياء، أن يكونوا لديهم اإلدراك الكامل، بأهمية تطوير 
العمل باملركز، وجعل الهيكل التنظيمي انعكاًسا لتحقيق أهداف املركز، وذلك من خالل: 

أ - تطوير الكوادر اإلدارية. 
إتاحة اإلمكانيات املادية الالزمة لتطوير املركز. 	 
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الدراسة املستمرة الحتياجات ومشكالت العاملن باملركز. 	 

التقييم املستمر ألساليب أداء املركز.	 

الوقوف عىل نقاط القوة يف إمكانيات وقدرات العنرص البرشي؛ لتحقيق 	 
األهداف بشكل أفضل. 

الشباب، وميكن االستعانة 	  بعملية تدريب  توفري كوادر متخصصة، تقوم 
اآلداب  بكلية  التدريس  هيئة  كأعضاء  املتخصصن،  من  املجتمع  بسكان 

بجامعة الدمام، حيث تقع بالقرب من املركز والحي.

ب- التطوير التنظيمي:
التنظيمية 	  الثقافة  مستوى  ورفع  االسرتاتيجي،  التخطيط  مهارات  تنمية 

للقيادات اإلدارية النسوية؛ من خالل الزيارات امليدانية واملقابالت، وعقد 
الحلقات وورش العمل التدريبية. 

وتوصيات، 	  تقارير،  إلعداد  األحياء؛  مراكز  برامج  مخرجات  قياس 
ومقرتحات التطوير لعنارص الرامج، التي تم تنفيذها؛ لتزويد الجهات 
املستفيدة بنتائجها لدعم تطبيقات الجودة، عند تبني بعض خطط التطوير، 

كرامج استشارية إضافية تقدمها املراكز.

الشابات، 	  تجتذب  جيدة  عمل  بيئات  لبناء  النسوية،  الطاقات  كل  استثامر 
وتفعيل دور املرأة املبتعثة، وتوثيق التجارب الخاصة لنساء بارزات يف تاريخ 
الوطن ونرشها. وفتح املجال لتبادل الخرات، عن طريق منتدى لألمهات، 
والرتبويات، واإلعالميات، والعامالت يف مجال اإلرشاد األرسي واالجتامعي.

عىل مهارات العمل االجتامعي والتطوع. 	 

وجود رشاكة وتعاون مستمر، مع املؤسسات الحكومية، والتعليمية، واملهنية؛ 	 
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للوقوف عىل املستجدات والقضايا التي تشغل الرأي العام، ووضع آليات 
للوقاية والعالج؛ من خالل تصميم برامج تدريبية لألهايل والشباب.

)املساجد- 	  سواء  مختلفة،  بأساليب  الترعات  جمع  طرق  يف  التوسع 
املدارس-الدعاية- رجال األعامل(.

إجراء مرشوعات بحثية، حول احتياجات الحي مع الوصول لحلول لها.	 

تقديم ندوات حسب طبيعة الحي، وظروفه، وإمكانياته، مثل )املواطنة – 	 
العمل التطوعي...(

مراعاة 	  مع  األحياء،  مراكز  يف  األخرى  الدول  تجارب  من  االستفادة 
خصوصية املجتمع السعودي.

إيجاد حوافز مادية ومعنوية لتشجيع التنافس بن مراكز األحياء.	 

األهايل 	  ومبشاركة  املعنية،  الجهات  مع  والتنسيق  باملشاركة  برامج  تنفيذ 
بالحي، نابعة من احتياجاتهم الفعلية.

المراجع:
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اإلنتاج الفكري للباحثات السعوديات في الخدمة 
االجتماعية، ومساهمته بتناول قضايا المرأة

اإلنتاج الفكري للباحثات السعوديات في الخدمة االجتماعية، 
ومساهمته بتناول قضايا المرأة

املاضية، مبراحل تغري رسيعة، حيث  املائة سنة  السعودي خالل  مر املجتمع 

انتقل من مرحلة البداوة إىل مرحلة ما بعد الحداثة، ويف نفس السياق تطورات 

للمرأة  الرسمي  التعليم  بداية  أن  من  الرغم  وعىل  السعودية.  املرأة  أحوال 

السعودية يف عام 1960م، إال أن أعداد الطالبات اآلن، أصبحت أعىل من أعداد 

الطالب الذكور يف الجامعات السعودية. وتعتر مهنة الخدمة االجتامعية، من 

التخصصات االجتامعية التي التحقت بها املرأة السعودية، ومن خالل مسارها 

األكادميي، فقد قامت بإجراء العديد من الدراسات واألبحاث، كأحد متطلبات 

وظيفتها األكادميية، وقد تنوعت املوضوعات التي تناولتها الباحثات السعوديات 

البحثي  اإلنتاج  اسهامات  ما  هنا،  والتساؤل  االجتامعية،  الخدمة  تخصص  يف 

للباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية، يف تناول قضايا املرأة؟

وقد بدأت مامرسة الخدمة االجتامعية يف اململكة العربية السعودية يف عام 

1955م، من خالل االستعانة باثنن من األخصائين االجتامعين؛ حيث وكل لهام 

اإلرشاف عىل األنشطة االجتامعية )آل سعود، 1987: 69(.يف عام 1970م، متت 

االستعانة بأخصائيات اجتامعيات، للعمل كموجهات للرتبية االجتامعية، وبعدها 

بدأ تعين أخصائيات اجتامعيات يف مدارس البنات )العبيكان،1982: 78(. 

ومن ثم توسعت مامرسة الخدمة االجتامعية، يف العديد من املجاالت، مثل 

االحتياجات  وذوي  األهيل،  والنشاط  الطبي،  واملجال  األحداث،  رعاية  مجال 

الخاصة، والتنمية، وغريها من املجاالت. ونظرًا للتوسع يف تلك املجاالت، فقد 

اجتامعين  أخصائين  لتخريج  تعليمية؛  مؤسسات  إنشاء  رضورة  األمر،  تطلب 

وطنين من الجنسن، ملامرسة مهنة الخدمة االجتامعية.

وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة، قضية اإلنتاج الفكري للباحثن، 
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سواًء يف الخدمة االجتامعية، أو غريها من العلوم؛ حيث تناولت دراسة يونس 

)2015( بعنوان« الباحثات العربیات: مشهد عر املجلة العربية للطب النفيس« 

النفسية  الصحة  حقل  يف  العربية،  الباحثة  إسهام  تقييم  إىل  الدراسة  هدفت 

النفيس،  للطب  العربية  املجلة  وهي  ُمَحكََّمة،  طبنفسية  دورية  يف  ونوًعا،  كاًم 

اإلنتاج  يف  زيادة  حصول  النتائج،  وأوضحت  سنة.   25 مر  وعىل  تأسيسها  منذ 

البحثي، بصورة عامة يف العقد األخري، وخاصة يف كم الباحثات املتخصصات 

يف الصحة النفسية، كام زادت نسبة الباحثات من غري الطبيبات، يف السنوات 

للمرأة  النفسية  الصحة  يف  البحثي  الفراغ  مازال  ما  لكن  األخرية،  الخمس 

والحويل  واملجيدل،  نجم  دراسة  أما  موسعة.  دراسات  إىل  وبحاجة  واضًحا، 

)2014( بعنوان« اإلنتاجية العلمية لعضوات هيئة التدريس، يف مؤسسات التعليم 

إىل  التعرف  استهدفت  فقد  الفلسطينية«؛  العايل  التعليم  مؤسسات  العايل، يف 

العايل  التعليم  مؤسسات  يف  التدريس  هيئة  لعضوات  العلمية،  اإلنتاجية  حجم 

الفلسطينية، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج، منها أن متوسط ما تنتجه املرأة 

الفلسطينية، عضو هيئة التدريس لألبحاث )0.74(، مبا يعادل بحثًا واحد كل عام 

ونصف. وأن أعىل متوسط يف اإلنتاجية العلمية، كان املشاركة يف ورش العمل، 

وتحكيم  بحثية،  عمل  أوراق  يف  باملشاركة  الدراسية،  األيام  التوايل،  عىل  يليها 

األبحاث، واإلرشاف عىل رسائل املاجستري والدكتوراه ومناقشتها.

وتنخفض اإلنتاجية يف الحصول عىل الجوائز وبراءات االخرتاع. ووجود فروق 

ذات داللة إحصائية يف حجم اإلنتاجية العلمية، تعزي ملتغريات )املؤهل العلمي، 

الخدمة، شغل  علمية، عدد سنوات  درجة  آخر  منها عىل  التي حصلت  الجامعة 

اإلنتاجية  املناصب اإلدارية. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حجم 

االجتامعية،  والحالة  والتخصص،  التعليمية،  )املؤسسة  ملتغريات  تعزي  العلمية، 

ومكان السكن(. بينام عملت دراسة الجعفراوي )2011( بعنوان« تحليل محتوي 

دراسات التدخل املهني مبجاالت الخدمة االجتامعية يف إطار املامرسة العامة 
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الخدمة  مجاالت  املهني يف  التدخل  دراسات  تحليل  تطويرها« عىل  ومؤرشات 

والقوة،  الضعف  نقاط  تحديد  وتحديد  العامة،  املامرسة  إطار  يف  االجتامعية 

والتوصل  الخدمة االجتامعية،  إطار  املهني، يف  للتدخل  الدكتوراه  يف دراسات 

ملؤرشات تطوير دراسات التدخل املهني، مبجاالت الخدمة االجتامعية. وأوضحت 

نتائج الدراسة، أن هناك العديد من نقاط القوة، منها تعدد مجاالت املامرسة 

أما  املناسبة.  اإلحصائية  املعامالت  واستخدام  الدراسات،  تناولتها  التي  املهنية، 

نقاط الضعف، فكانت ارتباط الدراسات مبجاالت تقليدية، وال تتطرق ملجاالت 

املجتمعات  أو  املدين،  املجتمع  منظامت  أو  اإلنسان،  حقوق  كمجال  جديدة 

للعديد  املجاين  املجال  تنوع  الكيفي، وعدم  بالتحليل  االهتامم  املستحدثة. عدم 

من الدراسات، وتركيز أغلب الدراسات عىل التعامل مع النسق الفردي، وعدم 

االهتامم بقياس مدي التغري، الذي حدث للعمالء نتيجة للتدخل املهني. وتوصلت 

الباحثة إىل مجموعة من املؤرشات، تساهم يف تطوير دراسات التدخل املهني، 

يف مجاالت الخدمة االجتامعية. وهدفت دراسة أبو زيد )2008( بعنوان« تحليل 

مضمون مجلة دراسات يف الخدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية، كاسرتاتيجية 

املنشورة  البحوث  محتوي  تحليل  إىل  االجتامعية.«  الخدمة  يف  البحث  لجودة 

القضايا  اإلنسانية، وتحديد  والعلوم  االجتامعية  الخدمة  يف مجلة دراسات يف 

الباحثون يف  تناولها  والتي  املجتمع،  عىل  تؤثر  قد  التي  املجتمعية،  واملشكالت 

الخدمة االجتامعية بالدراسة والتحليل، خالل فرتة الدراسة، كذلك تحديد الفئات 

للدراسة  الباحثن  اختيار  ودوافع  الباحثن،  قبل  االهتامم من  البحثية، موضع 

البحثية. وأوضحت نتائج الدراسة، أن القضايا املجتمعية موضع االهتامم جاءت 

عىل النحو التايل، البحوث املرتبطة باإلسكان، والعشوائيات، يليها مجال الصحة، 

ثم مجال التعليم. أما الفئات التي اهتم بها الباحثون، فكانت فئة العاملن، تليها 

فئة األرسة، ثم الطفولة. وجاءت دوافع اختيار الباحثن ملشكلة البحث، دوافع 

علمية، تليها الدوافع الشخصية، ثم الدوافع األيديولوجية. 
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واستخلصت دراسة سعد )2005( بعنوان« االتجاهات العامة يف تنظيم املجتمع« 

تنظيم  تخصص  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  ترقية  لبحوث  العامة  االتجاهات 

املجتمع، الوصول إىل مؤرشات عامة ميكن اعتبارها إطاراً لسياسة بحثية توجه 

الباحثن يف تنظيم املجتمع، والوقوف عىل االتجاهات التقليدية واملستحدثة يف 

بحوث تنظيم املجتمع. وتوصلت نتائج الدراسة، أن أهم املوضوعات التي يهتم 

بها الباحثن، هي عىل الرتتيب املنظامت، التنمية الحرية، املشاركة الشعبية، 

أما أعىل  املجتمع.  تنظيم  املقاييس، مداخل مامرسة  امليداين،  التدريب  القيادة، 

مجاالت املامرسة، فكانت التنمية املحلية، التنمية البرشية، رعاية الشباب، املجال 

الدفاع  االجتامعية،  الرعاية  املدريس،  املجال  البيئة،  حامية  مجال  السيايس، 

االجتامعي. أما أكرث مناذج تنظيم املجتمع مامرسة، فكانت عىل الرتتيب التايل: 

منوذج التنمية، منوذج العمل االجتامعي، منوذج التخطيط االجتامعي. وأوضحت 

النتائج، أن االتجاهات البحثية لبحوث تنظيم املجتمع يف التايل: تفعيل منظامت 

االجتامعي،  للمنظم  املهنية  املهارات  العشوائية،  املناطق  تنمية  املدين،  املجتمع 

تنظيم  يف  والقياس  البحث  املجتمع،  تنظيم  يف  املرأة  قضايا  املحلية،  التنمية 

املجتمع، التنمية البرشية. وأخريًا أوضحت النتائج، عدم وجود سياسة بحثية توجه 

البحوث يف تنظيم املجتمع. 

رسائل  أبحاث  ارتباط  مدي  بعنوان«   )2000( الرينث  دراسة  واستهدفت 

الخدمة االجتامعية باملامرسة املهنية«، معرفة مدي االرتباط بن أبحاث رسائل 

درجة الدكتوراه، ومامرسة الخدمة االجتامعية يف املجتمع السعودي. وقد توصلت 

الدكتوراه،  رسائل  أبحاث  بن  االرتباط  ضعف   -1 التايل:  النتائج  إىل  الدراسة 

واملجاالت  الزمنية  واملجاالت  املكانية،  واملجاالت  املامرسة،  والتنوع يف مجاالت 

غالبية   -3 التجريبي.  والتصميم  للمنهج  املستخدمة  األبحاث  قلة   -2 البرشية. 

للمامرس  املوجهة  التوصيات  قلة   -4 والتنفيذ.  للتطبيق  قابلة  األبحاث  توصيات 

املهني. 
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الدراسات،  إسهامات  »تقويم  بعنوان   ،)1996( شحاته  دراسة  هدفت  بينام 

باملجال  الفرد  خدمة  لطريقة  املهنية،  املامرسة  تدعيم  يف  العلمية  والبحوث 

تدعيم  يف  العلمية،  والبحوث  الدراسات  إسهام  مدى  تحديد  إىل  األرسى« 

مقومات املامرسة املهنية، لطريقة خدمة الفرد باملجال األرَُسِى، والوقوف عىل 

طبيعة هذه اإلسهامات. والوقوف عىل مدى تقدم املامرسة املهنية لألخصائين 

االجتامعين، لطريقة خدمة الفرد باملجال األرسى. كذلك تحديد طبيعة العالقة 

بن واقع املامرسة املهنية، ومتطلباتها لخدمة الفرد باملجال األرسى، وفق املامرسة 

امليدانية لألخصائين االجتامعين. والوقوف عىل مدى االستفادة لألخصائين 

االجتامعين، من الدراسات والبحوث العلمية، وإسهاماتها يف مامرستهم املهنية، 

نتائج  أوضحت  بذلك.  تتعلق  التي  ومقرتحاتهم  األرسى،  باملجال  الفرد  لخدمة 

املامرسة،  مقومات  تدعيم  يف  والبحوث  الدراسات  إسهام  نسبة  أن  الدراسة، 

تحددت يف 45.36 %؛ وتشري هذه النسبة إىل ضعف إسهامات الدراسات والبحوث.

كام أشارت النتائج، إىل ضعف هذه االستفادة للمامرسن من الدارسات والبحوث؛ 

حيث يتضح أن نسبة 50% من عينة الدراسة؛ قد أشاروا إىل عدم استفادتهم من 

الدراسات والبحوث، والتي أجريت باملجال األرسى. 

أما دراسة محمود)1994م(بعنوان« دراسة للتعرف عىل مدى فاعلية البحوث 

و الدراسات العلمية، يف تطوير املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية املدرسية«، 

فقد هدفت للتعرف عىل مدى فعالية البحوث و الدراسات العلمية، يف الخدمة 

تحليل  خالل  من  املدرىس،  باملجال  املهنية  املامرسة  تطوير  يف  االجتامعية، 

مجموعة رسائل املاجستري والدكتوراه يف هذا املجال، وبيان مدى إسهامها يف 

تطويره، والتعرف عىل العوامل واألسباب، التي تحول دون تحقيق أقىص استفادة 

للمامرسة  األغراض  لخدمة  والدراسات، الستخدامها  البحوث  نتائج  من  ممكنة 

املهنية. وأوضحت نتائج الدراسة، ضعف إسهامات الرسائل، يف تطوير املامرسة 

املهنيةللخدمة املدرسية، ومن أسباب ذلك، عدم اهتامم هذه الرسائل عند تناولها 
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للقضايا واملشكالت، بطرق الخدمة االجتامعية ) فردجامعة – تنظيم –تخطيط(، 

وتركيزها عىل طريقة بعينها، هى طريقة خدمة الفرد. وتركيز هذه الرسائل عىل 

دراسة قضايا ومشكالت بعينها، وإهاملها للعديد من القضايا و املشكالت البحثية 

عمومية  أيًضا  مستقبلية.  لدراسات  موضوعات  تكون  أن  ميكن  التي  األخرى، 

نتائج هذه الرسائل العلمية وتجريدها؛ حيث مل تشتمل هذه الرسائل، عىل وسائل 

املراكز  بن  االتصالية  القنوات  وضعف  الواقع.  يف  نتائجها  تطبيق  وأساليب 

السياسات  وواضعى  القرار  صنع  مراكز  وبن  الجامعات،  يف  خاصة  البحثية؛ 

التعليمية. كام أظهرت نتائج الدراسة، أن هناك العديد من العوامل املؤثرة سلبًا، 

عىل االستفادة من نتائج الرسائل العلمية يف الخدمة االجتامعية املدرسية، وتعلق 

هذه الرسائل بعنارص عملية البحث واملامرسة املهنية. ومن خالل استعراض هذه 

الدراسات، يتبنَّ أنها إما تناولت مجال من مجاالت الخدمة االجتامعية، مثل 

دراسة الهادي، ومحمود. أو تناولت الدراسات التي متت يف طريقة من طرق 

دراسة  مثل  منهجية،  أساليب  تناولت  أو  دراسة سعد.  مثل  االجتامعية،  الخدمة 

التعليم  يف  العامالت  عىل  طُبَِّقت  دراسة  أو  والرينث.  زيد،  وأبو  الجعفراوي، 

الجامعي بشكل عام، كام يف دراسة نجم، واملجيدل، والحويل. أو يف علم آخر 

كام يف دراسة يونس.

الفكري  اإلنتاج  بتناولها  السابقة،  الدراسات  عن  الدراسة  هذه  وتختلف 

للباحثات السعوديات، ويف مجال تخصص محدد، هو الخدمة االجتامعية، وهو 

ما مل تتناوله أي دراسة من الدراسات السابقة. 

مستوى  عىل  السعودي  املجتمع  يف  االجتامعية،  الخدمة  تعليم  بدأ  وقد 

املساعدين يف عام 1968م، من خالل إنشاء معهد ثانوي للخدمة االجتامعية، 

املستوى  عىل  التعليم  يف  التوسع  ومع  االجتامعية.  الشؤون  وزارة  مظلة  تحت 

األكادميي، أنشأت الجامعات السعودية أقسام وكليات لتعليم الخدمة االجتامعية؛ 
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لتخريج أخصائين اجتامعين مؤهلن من الجنسن )آل سعود،1987: 82(. كام تم 

ابتعاث بعض الطلبة لدراسة الخدمة االجتامعية يف الخارج؛ الستكامل دراساتهم 

يف  االجتامعية  الخدمة  يف  والتدريب  التدريس  مهام  لتويل  والعودة  العليا، 

املجتمع السعودي، ومن ثم القيام بإجراء الدراسات والبحوث العلمية، يف العديد 

من مجاالت الخدمة االجتامعية وطرقها. وقد أجرى العديد من الباحثن؛ خاصة 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، العديد من الدراسات والبحوث العلمية، ومنهم 

الباحثات، وقد تناولت البحوث، سواًء للحصول عىل درجتّي املاجستري والدكتوراه، 

أو البحوث الالزمة للرتقي يف مجال التعليم الجامعي، لدرجات األستاذ املشارك 

ودرجة األستاذ. وكان من املتوقع، أن تتجه هذه الدراسات والبحوث، لدراسات 

تتناول وضعية املرأة يف املجتمع السعودي والخدمات املقدمة لها، ومدي إشباع 

هذه الخدمات االجتامعية للمرأة السعودية يف كافة مجاالتها.

ومن ثم فقد تحددت مشكلة الدراسة، يف دراسة طبيعة هذا اإلنتاج الفكري 

تناول قضايا  السعوديات يف الخدمة االجتامعية، ومدي إسهامه يف  للباحثات 

املرأة السعودية، وارتباطه بالقضايا املجتمعية يف املجتمع السعودي.

أهمية البحث:
البحث هو األول – يف حدود علم الباحثن- التي تتناول اإلنتاج الفكري 	 

للباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية.

قد يكون هذا البحث، بداية لحرص اإلنتاج الفكري للباحثات السعوديات، 	 

 – الذهنية  الصورة  من  يغري  مام  العلمية؛  البحثية  املجاالت  مختلف  يف 

التي قد يراها البعض عن املرأة السعودية-.

هذا النوع من البحوث، ينتج عنه وضع خريطة طريق لإلنتاج الفكري يف 	 

املستقبل، يف مجال التخصص الذي يتم دراسته )الخدمة االجتامعية(. 
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أهداف البحث: 
الخدمة 1.  يف  السعوديات  للباحثات  الفكري  اإلنتاج  طبيعة  عىل  التعرف 

االجتامعية. 

للباحثات 2.  العلمية  األبحاث  بها  مرت  التي  الزمنية،  املراحل  أهم  حرص 
السعوديات. 

تحديد جهات النرش ألبحاث الباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية. 3. 

تحديد أهم قضايا املرأة التي يجب االهتامم بها يف البحوث املستقبلية. 4. 
)رؤية اململكة 2030 وتأثريها عىل قضية املرأة- التوجه نحو الخصخصة 

وتأثريه عىل قضايا املرأة(.

تساؤلت البحث:
ما طبيعة اإلنتاج الفكري للباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية؟1. 

للباحثات 2.  العلمية  األبحاث  بها  مرت  التي  الزمنية،  املراحل  أهم  ما 
السعوديات؟

ما جهات النرش ألبحاث الباحثات السعوديات، يف الخدمة االجتامعية؟3. 

املستقبلية؟ 4.  البحوث  يف  بها  االهتامم  يجب  التي  املرأة،  قضايا  أهم  ما 
)رؤية اململكة 2030 وتأثريها عىل قضية املرأة- التوجه نحو الخصخصة 

وتأثريه عىل قضايا املرأة(.

المفاهيم اإلجرائية للبحث:
الباحثة السعودية: الباحثة الحاصلة عىل درجة علمية يف الخدمة االجتامعية، 

وقامت بإجراء دراسات وبحوث يف الخدمة االجتامعية.

بواسطة  إجراؤها  تم  التي  والدراسات،  البحوث  به  يقصد  الفكري:  اإلنتاج 
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باحثة سعودية يف الخدمة االجتامعية، سواًء رسالة علمية )ماجستري – دكتوراه( 

أو بحث منشور.

اإلطار النظري للدراسة:
بدايات مهنة الخدمة االجتامعية يف السعودية )الرينث،2011م(:

انتقالها  بعد  السعودية،  العربية  اململكة  االجتامعية يف  الخدمة  مهنة  نشأت 

لحاجة  نتيجة  ذلك  كان  وقد  العربية.  مرص  جمهورية  إىل  الغربية  الدول  من 

املجتمع السعودي لها من ناحية، وجهود املثقفن والقيادات الواعية، التي أحست 

الرتبية  استعانت وزارة  1955م،  ناحية أخرى. ففي عام  املجتمع من  مبشكالت 

والتعليم )وزارة املعارف آنذاك( باثنن من األخصائين االجتامعين من مرص؛ 

لتنفيذ خطة إدارة الرتبية والنشاط االجتامعي، وهو ما أدى بعد ذلك، إىل االقتناع 

الخدمة  تأخذ  بدأت  ثم  ومن  الطالب،  مع  االجتامعي  األخصايئ  دور  بأهمية 

االجتامعية مكانها يف املؤسسات الرتبوية، واالجتامعية، والطبية، واألمنية، يف 

املجتمع السعودي.

تعليم الخدمة االجتامعية باملجتمع السعودي:

للخدمة  الثانوي  املعهد  1962م،  عام  االجتامعية  الشئون  وزارة  أنشأت 

املعهد طوياًل وأغلق.  ليَُخرِّج مرشفن اجتامعين، ومل يستمر هذا  االجتامعية، 

ويف عام 1957م، أُنِْشئَت جامعة امللك سعود مبدينة الرياض، وأنشأت الجامعة 

عام1971م قسم الدراسات االجتامعية، وبدأت الدراسة فيه عام 1974/1973م، 

ويتيح للملتحقن به الحصول عىل درجة البكالوريوس يف الخدمة االجتامعية، 

العليا للامجستري والدكتوراه يف  أو علم االجتامع، إىل جانب برامج الدراسات 

الخدمة االجتامعية. ويلتحق به الذكور واإلناث بشكل منفصل. ويف عام 1975م، 

أُنِْشَئ املعهد العايل للخدمة االجتامعية للبنات مبدينة الرياض، ويف عام 1991م 
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تحول اىل كلية، ويف عام 2008م، انضمت الكلية إىل جامعة األمرية نورة بنت 

عبد الرحمن للبنات. وكان بها برنامجن للدراسات العليا للامجستري والدكتوراه، 

العام  هذا  املاجستري  برنامج  فتح  أعيد  ثم  1430هـ،  العام  يف  توقفا  لكنهام 

فقد  اململكة،  من  الرشقية  املنطقة  يف  فيصل  امللك  جامعة  أما  م.   2019/2018

البكالوريوس  درجة  ومتنح  1980م،  عام  فيها  االجتامعية  الخدمة  قسم  أنشأت 

يف الخدمة االجتامعية. ويف عام 1982م أنشأت جامعة اإلمام محمد بن سعود، 

قسم الخدمة االجتامعية واالجتامع، وبها برنامج للدراسات العليا للامجستري يف 

الخدمة االجتامعية. وبعده بعامن 1984م، أنشأت جامعة أم القري يف مدينة 

مكة املكرمة، قسم الخدمة االجتامعية، وبدأ برنامج الدراسات العليا للامجستري 

الخدمة  قسم  اململكة،  شامل  يف  حائل  جامعة  م،وأنشأت   2015 عام  والدبلوم 

االجتامعية عام 2005م،ويف العام الجامعي 2010/2009م،أضافت جامعة امللك 

ليكون  االجتامع،  إىل قسم  االجتامعية  الخدمة  العزيز يف جدة، تخصص  عبد 

الخدمة  للامجستري يف  برنامج  وبه  االجتامعية،  والخدمة  االجتامع  اسمه قسم 

االجتامعية. 

اإلجراءات المنهجية:
 نوع الدراسة: الدراسة وصفية تحليلية، تستهدف العمل عىل وصف اإلنتاج 

الفكري للباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية، وتحليل هذا اإلنتاج؛ من 

اململكة  بدايته يف  منذ  الزمنى،  املدي  وتطوره عىل  وقضاياه،  حيث خصائصه، 

وحتى اآلن.

تضمن  حيث  الشامل؛  الحرص  بأسلوب  االجتامعي،  املسح  املستخدم:  املنهج 

من  االجتامعية،  الخدمة  يف  السعوديات  للباحثات  الفكري  اإلنتاج  كل  حرص 

مختلف املصادر املتاحة للباحثن.

عينة الدراسة: الدراسات والبحوث، التي قامت بإجرائها الباحثات السعوديات 
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يف تخصص الخدمة االجتامعية، وتم نرشها سواًء يف اململكة أو خارج اململكة، 

يف مجالت علمية معرتف بها، أو كرسائل علمية يف الجامعات السعودية.

الصعوبات التي واجهت الباحثين:
تعدد جهات النرش وتوزعها عىل عدة دول.1. 

عدم وجود مجلة علمية لنرش البحوث يف الخدمة االجتامعية يف اململكة.2. 

ويستحق 3.  كبري  أنه  )اعتقد  للمبتعثات  العلمي  اإلنتاج  إىل  الوصول  تعذر 

دراسة مستقلة(.

عينة البحث: متثلت عينة البحث يف )280( مفردة )بحث(، والتي تتضمن أبحاث 

ورسائل ماجستري ودكتوراه، والجدول رقم )1( يوضح نوع االبحاث عينة البحث.

نتائج الدراسة الميدانية:

خصائص عينة البحث:
جدول رقم)1( يبني نوع البحث

%كنوع البحثم

16057.1بحث 1

9935.4ماجستري2

217.5دكتوراه3

280100االجاميل

باستقراء الجدول السابق، والذي يوضح توزيع عينة البحث طبًقا لنوع البحث، 

والذي تبنَّ منه أن أعىل نسبة كانت لألبحاث بلغت )57.1%(، يف حن بلغت نسبة 

والشكل   .)%7.5( فكانت  الدكتوراه  رسائل  نسبة  أما   ،)%35.4( املاجستري  رسائل 

التايل يوضح نتائج الجدول السابق.
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شكل رقم )1( يوضح نوع البحث

  
   

بحث 
٥٧%

ماجستير
٣٥%

دكتوراه
٨%

جدول رقم )2( جهة النرش

%كجهة النرشم

10537.5جامعات سعودية1

207.1مجالت لجامعات سعودية 2

145مجالت علمية سعودية3

10.4مجالت لجامعات البحرين4

217.5مجالت علمية امارتية 5

31.1مجالت لجامعات عامنية6

9433.6مجالت علمية مرصية 7

134.6مؤمترات وملتقيات علمية عربية8

20.7جامعات مرصية 9

20.7مجالت علمية اردنية10

10.4الجامعات األردنية11

41.4مجالت كويتية12

280100اإلجاميل
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باستقراء الجدول السابق رقم )2(، والذي يوضح توزيع عينة البحث طبًقا لجهة 

النرش؛ حيث اتضح: أن أعىل نسبة كانت للرسائل املنشورة بالجامعات السعودية، 

بلغت )37.5%(، وتضمنت كاًل من )جامعة القصيم- جامعة امللك سعود- جامعة 

املرصية،  العلمية  باملجالت  املنشورة  األبحاث  أما  األمام(،  نورة- جامعة  األمرية 

فبلغت نسبتها )33.6%(، والتي تتضمن )مجلة دراسات يف الخدمة االجتامعية، 

جامعة حلوان – مجلة الخدمة االجتامعية(، بينام بلغت نسبة األبحاث املنشورة يف 

املجالت العلمية اإلمارتية )7.5%(، والتي تضمنت )مجلة شئون اجتامعية-اإلمارات 

العربية- مجلة الشارقة للعلوم اإلنسانية - مجلة الفكر الرشطي – الشارقة(، أما 

)7.1%(، والتي تضمنت  السعودية، فبلغت نسبتها  املنشورة يف املجالت  األبحاث 

اإلمام-  اإلنسانية جامعة  العلوم  امللك سعود- مجلة  اآلداب، جامعة  كلية  )مجلة 

العربية-جامعة  العلوم  مجلة  فهد-  امللك  مكتبة  مجلة  القري-  أم  جامعة  مجلة 

القصيم- مجلة العلوم اإلنسانية –جامعة املجمعة(. 

شكل رقم)2( يبني جهة النرش
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جدول رقم )3( يبني بلد النرش

%كبلد النرشم

14150.4السعودية1

10738.2مرص2

217.5اإلمارات العربية املتحدة3

41.4الكويت4

31.1األردن5

31.1ُعامن6

10.4البحرين7

280100اإلجاميل

باستقراء الجدول السابق رقم )3(، والذي يوضح توزيع عينة البحث طبًقا لبلد 

بالسعودية،  املنشورة  للرسائل واألبحاث  كانت  نسبة  أن أعىل  اتضح  النرش؛ حيث 

فبلغت نسبتها )50.4%(، أما األبحاث والرسائل املنشورة يف مرص، فبلغت نسبتها 

العلمية  باملجالت  املنشورة  البحث  عينة  األبحاث  من  نسبة  بلغت  بينام   ،)%38.2(

اإلماراتية )7.5%(.أما األبحاث املنشورة بالكويت، بلغت نسبتها )1.4%(، يف حن أن 

األبحاث املنشورة باألردن، فبلغت نسبتها )1.1%(، وحصلت عىل نفس النسبة، األبحاث 

املنشورة بسلطنة ُعامن، أما األبحاث املنشورة بالبحرين، بلغت نسبتها )%0.4(. 

جدول رقم )4( يبني سنوات النرش

%كسنة النرشم

248.5املرحلة األوىل )الثامنينات(1

2810املرحلة الثانية )التسعينات(2

6021.4املرحلة الثالثة العقد األول من األلفية 2000إىل 32010

16759.5املرحلة الرابعة من 2011 إىل األن 4

10.4غري مبن5

280100اإلجاميل
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لسنوات  طبًقا  البحث  عينة  توزيع  يوضح  والذي  السابق،  الجدول  باستقراء 

النرش؛ حيث تبنَّ أن أعىل نسبة،كانت للبحوث املنشورة يف الفرتة الزمنية التي 

البحوث  أما  بلغت )%59.5(،  الرابعة من 2011 إىل اآلن، والتي  تقع يف املرحلة 

املنشورة يف املرحلة الثالثة يف العقد األول من األلفية 2000 إىل 2010، بلغت 

)21.4%(، يف حن البحوث املنشورة يف املرحلة الثانية )التسعينات(، بلغت نسبتها 

)الثامنينات(،  األوىل  املرحلة  املنشورة خالل  األبحاث  نسبة  بلغت  بينام   ،)%10(

بلغت نسبتها )%8.5(.

 شكل رقم )4( يوضح سنوات النرش
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جدول رقم )5( يبني عدد الباحثات املشاركات يف كل بحث

%كعدد الباحثاتم

25691.4باحثة واحدة1

196.8باحثتان2

51.8ثالث باحثات فأكرث3

280100االجاميل
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تبنَّ من الجدول السابق رقم )5(، والخاص بتوزيع عينة البحث، طبًقا لعدد 
الباحثات املشاركات يف كل بحث؛ حيث اتضح أن أعىل نسبة، كانت لألبحاث التي 
قامت بها باحثة واحدة، والتي بلغت )91.4%(. بينام األبحاث التي قامت بها باحثتان، 
بلغت نسبتها )6.8%(. أما األبحاث التي قامت بها ثالث باحثات فأكرث، بلغت نسبتها 
البحوث الجامعية، وتشكيل الفرق  )1.8%(. ويشري هذا إىل رضورة الرتكيز عىل 

البحثية، التي تعتر من آليات تشجيع عمل الفريق يف البحث العلمي.

شكل رقم )5( يبني عدد الباحثات املشاركات يف كل بحث

  

  

   

باحثة واحدة
٩١%

باحثتان
٧%

اربع باحثات
٢%

جدول رقم )6(القضايا التي تناولتها الدراسات)ن=280(

%كالقضيةم

9734.6قضايا مهنية مرتبطة بتخصص الخدمة االجتامعية1

7727.5قضايا مجتمعية2

4114.6قضايا مرتبطة باملرأة السعودية3

3211.4الشباب4

3111.1قضايا مرتبطة باملؤسسات االجتامعية5

2810.0قضايا مرتبطة باألرسة6

186.4قضايا مرتبطة بالصحة7

186.4قضايا مرتبطة باملعوقن8

165.7قضايا مرتبطة باملجال الدريس9

145.0قضايا مرتبطة بالطفولة10
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باستقراء الجدول السابق رقم )6(، والذي يتناول القضايا التي تناولتها األبحاث 

عينة البحث؛ حيث تبنَّ أن أعىل نسبة، كانت للبحوث التي تناولت قضايا مهنية، 

أما   ،)%34.6( بلغت  بأحد متغرياتها، والتي  الخدمة االجتامعية  مرتبطة بتخصص 

األبحاث التي تناولت قضايا مجتمعية بأحد متغرياتها، بلغت نسبتها )27.5%(، يف 

حن اتضح أن األبحاث التي تناولت قضايا مرتبطة باملرأة السعودية بأحد متغرياتها، 

بلغت نسبتها )14.6%(، بينام األبحاث التي تناولت قضايا الشباب بأحد متغرياتها، 

وكذلك األبحاث التي تناولت قضايا مرتبطة باملؤسسات االجتامعية بأحد متغرياتها، 

بلغت نسبتها )11.4%(. واألبحاث التي تناولت قضايا مرتبطة باألرسة بأحد متغرياتها، 

بلغت نسبتها )10%(. واألبحاث التي تناولت قضايا مرتبطة بالصحة بأحد متغرياتها 

بلغت نسبتها )6.4%(، وحصلت عىل نفس النسبة، األبحاث التي تناولت قضايا مرتبطة 

باملعوقن بأحد متغرياتها؛ بينام األبحاث التي تناولت قضايا مرتبطة باملجال الدرايس 

ُ هذه النتيجة، أن الباحثات السعوديات قد  بأحد متغرياتها، بلغت نسبتها )5.7%(. وتُبَنِّ

تناولن يف بحوثهن القضايا ذاتها، التي قد يبحثها الباحثن الرجال، وإن كان هناك 

تركيز عىل القضايا النسوية التقليدية، التي ترتبط باملرأة والطفولة.

شكل رقم )6( القضايا التي تناولتها الدراسات
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جدول رقم )7( قضايا مرتبطة بتخصص الخدمة االجتامعية

%كالقضيةم

2121.6الجمعيات األهلية-الجمعيات الخريية النسائية1

88.2التدريب امليداين 2

3

مداخل ومناذج محددة )منوذج الحياة - التشخيص املستقبيل- املنظور 
االسالمي للخدمة االجتامعية - املامرسة املبنية عىل الراهن3- عملية 

التبادل-االنتقائية النظرية – التشبيك- املدخل الواقعي- املدخل السلويك- 
العالج األرسي- التخطيط اإلسرتاتيجي - الخدمة االجتامعية األكلينيكية(.

1616.5

4
قضايا مهنية معارصة )إدارة املخاطر االجتامعية- التسويق االجتامعي-

ريادة األعامل االجتامعية -التحرش الجنيس باملرأة- التمكن(
77.2

77.2األخصائين االجتامعين5

88.2تعليم الخدمة االجتامعية متضمًنا )التعلم اإللكرتوين التعلم التعاوين(6

33.1املامرسة العامة 7

55.2طالبات الخدمة االجتامعية8

55.2االداء املهني 9

33.1االحتياجات التدريبية10

22.1مشكالت عمالء الخدمة االجتامعية11

22.1التفكري الناقد دافعية اإلنجاز12

22.1مؤسسات الخدمة االجتامعية13

11.0املهارات املهنية14

11.0الخدمة االجتامعية الدولية15

11.0الجودة الشاملة16

11.0األخالقيات املهنية17

11.0رشاكة الخدمة االجتامعية18
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%كالقضيةم

11.0الخدمة االجتامعية يف املحاكم الرشعية19

11.0املامرسة املهنية للعمل مع الجامعات20

11.0أجهزة تنظيم املجتمع21

22.1التخطيط الحتياجات الرعاية االجتامعية -سياسات الرعاية االجتامعية22

97100املجموع

باستقراء الجدول السابق رقم )7(، والذي يوضح توزيع األبحاث، التي تناولت 

للقضايا  طبًقا  متغرياتها،  بأحد  االجتامعية  الخدمة  بتخصص  مرتبطة  قضايا 

قضايا  تناولت  التي  لألبحاث  كانت  نسبة  أعىل  أن  اتضح  حيث  لها؛  الفرعية 

 ،)%21.6( نسبتها  بلغت  والتي  النسائية،  الخريية  الجمعيات   - األهلية  الجمعيات 

يف حن بلغت نسبة األبحاث التي تناولت مداخل ومناذج محددة )منوذج الحياة 

- التشخيص املستقبيل- املنظور االسالمي للخدمة االجتامعية - املامرسة املبنية 

عىل الراهن3- عملية التبادل-االنتقائية النظرية – التشبيك- املدخل الواقعي- 

املدخل السلويك- العالج األرسي- التخطيط اإلسرتاتيجي - الخدمة االجتامعية 

اإلكلينيكية(، )16.5%(، بينام األبحاث التي تناولت قضايا التدريب امليداين بلغت 

)8.2%(، وحصلت عىل نفس النسبة، األبحاث التي تناولت تعليم الخدمة االجتامعية، 

قضايا  تناولت  التي  األبحاث  التعاوين(أما  التعلم  اإللكرتوين،  )التعلم  متضمًنا 

مهنية معارصة )إدارة املخاطر االجتامعية- التسويق االجتامعي-ريادة األعامل 

االجتامعية -التحرش الجنيس باملرأة- التمكن( بلغت نسبتها )7.2%(، وحصلت عىل 

نفس النسبة األبحاث التي تناولت قضايا األخصائين االجتامعين. أما األبحاث 

التي تناولت قضايا طالبات الخدمة االجتامعية، بلغت نسبتها )5.2%(، وحصلت 

هذا،  يفرس  وقد  املهني.  األداء  قضايا  تناولت  التي  األبحاث  النسبة  نفس  عىل 

بأن الخدمة االجتامعية، باعتبارها مجال تخصص جديد يف املجتمع السعودي، 
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فقد حاولت البحوث العلمية، العمل عىل ترسيخ هذا التخصص؛ من خالل إبراز 

القضايا املهنية املرتبطة به، سواء كاتجاهات مهنية، أو كمهنة متارس يف العديد 

من املجاالت، سواء املدارس، أو املستشفيات، أو غريها من مؤسسات، املامرسة 

املهنية للخدمة االجتامعية، ومن ثم، فقد كان لهذه النوعية من البحوث، النصيب 

األكر يف البحوث التي قامت بها باحثات الخدمة االجتامعية؛ حيث بلغت نسبة 

الثلث من البحوث، التي تم تحليلها يف البحث الحايل.

جدول رقم )8( القضايا املجتمعية التي تناولتها باحثات الخدمة االجتامعية

%كالقضيةم

1

املشكالت االجتامعية )الوعي املروري -مامرسة الرياضة- مشكلة السكن 
-التكيف  السلوكية  املشكالت  البويات-  بالرجال  املتشبهات  -الفتيات 
غري  الجامعية  السلوكيات  املثلية-  -الجنسية  البيئة  -حامية  االجتامعي 
املقبولة اجتامعياً -مشكلة تعاطي املخدرات- األمن الفكري -التلوث الفكري 
املواطنة -تعزيز  العلمي-  البحث  الجامعة يف  -االرشاد االجتامعي -دور 

القيم االجتامعية(

2127.3

1114.3العمل التطوعي2

3

البرشية  املوارد  -تنمية  اإلداري  -العمل  الوظيفي  )الرضا  إدارية  قضايا 

-املوارد البرشية النسائية- املناصب القيادية -رأس املال البرشي -الشخصية 

القيادية -مهارات التعامل مع ضغوط العمل -تأهيل املبتعثن للخارج(.

911.7

4
قضايا مجتمعية مستحدثة )شبكات التواصل االجتامعي- تكنولوجيا 

املعلومات- اآلثار السلبية البث الفضايئ(.
810.4

5
الحوار   - الحوار  ثقافة  الثقافات-  حوار   - املجتمعي  )الحوار  الحوار 

األرسي(.
67.8

56.5املساندة االجتامعية.6

45.2التنمية )التنمية الثقافية -التنمية املستدامة -تحسن نوعية الحياة(.7

22.6قضايا مرتبطة بالسياحة )ثقافة السفر للخارج - السياحة الداخلية(.8

45.2املسئولية االجتامعية.9
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%كالقضيةم

22.6املهارات االجتامعية.10

22.6األرَُس املنتجة.11

11.3شبكات األمان.12

11.3اإلرشاد النفيس. 13

11.3الحامية االجتامعية14

77100املجموع

باستقراء الجدول السابق رقم )8(، والذي يوضح توزيع األبحاث، التي تناولت 

قضايا مجتمعية بأحد متغرياتها، طبًقا للقضايا الفرعية لها، حيث اتضح أن أعىل 

نسبة، كانت لألبحاث التي تناولت املشكالت االجتامعية )الوعي املروري -مامرسة 

املشكالت   - »البويات«  بالرجال  املتشبهات  -الفتيات  السكن  مشكلة  الرياضة- 

السلوكية -التكيف االجتامعي -حامية البيئة -الجنسية املثلية- السلوكيات الجامعية 

غري املقبولة اجتامعيًا -مشكلة تعاطي املخدرات- األمن الفكري -التلوث الفكري 

القيم  -تعزيز  املواطنة  العلمي-  البحث  الجامعة يف  -دور  االجتامعي  -اإلرشاد 

االجتامعية( بلغت نسبتها )27.3%(، بينام بلغت نسبة األبحاث التي تناولت قضايا 

قضايا  تناولت  التي  األبحاث  نسبة  بلغت  حن  يف   ،)%14.3( التطوعي  العمل 

إدارية )الرضا الوظيفي - العمل اإلداري - تنمية املوارد البرشية - املوارد البرشية 

النسائية - املناصب القيادي - رأس املال البرشي - الشخصية القيادية - مهارات 

التعامل مع ضغوط العمل -تأهيل املبتعثن للخارج( )11.7%(، أما األبحاث التي 

تكنولوجيا   - االجتامعي  التواصل  )شبكات  مستحدثة  مجتمعية  قضايا  تناولت 

املعلومات - اآلثار السلبية البث الفضايئ( بلغت نسبتها )10.4%(. ويشري ما سبق، 

والتي  املجاالت،  من  العديد  االجتامعية يف  الخدمة  به  تقوم  الذي  الدور  إىل 

تتناول مختلف القضايا املجتمعية، من قضايا مرتبطة باملجتمع يف كل قضايا من 
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التطوع إىل القضايا اإلدارية، إىل القضايا املرتبطة بشبكات التواصل االجتامعي، 

ويشري هذا إىل مواكبة الباحثات للقضايا املجتمعية املثارة يف املجتمع السعودي، 

ومواكبة هذه القضايا بالبحث والدراسة؛ مام يثبت الدور الهام الذي تقوم به 

الباحثات يف الخدمة االجتامعية يف املجتمع.

جدول رقم )9( القضايا األرسية التي تناولتها الباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية

%كالقضيةم

1
املطلقة  -نفقة  األرسية  -الخالفات  الزوجية  )الخيانة  األرسية  املشكالت 
واملهجورة -الفتيات املحرومات أرسيًا- التفكك األرسي - زواج الصغريات 

-العنف األرسي(.
1346.4

2
-األرسة  الوالدية  املعاملة  األرسي-  )اإلرشاد  باألرسة  مرتبطة  قضايا 
الزوجية  العالقات  االجتامعي لألرسة-  -األداء  األيتام  أمهات  السعودية- 

-شبكة العالقات األرسية - القانون املوحد لألحوال الشخصية(.
1553.6

28100املجموع

باستقراء الجدول السابق رقم )9(، والذي يوضح توزيع األبحاث، التي تناولت 

قضايا أرسية بأحد متغرياتها، طبقا للقضايا الفرعية لها، اتضح أن أعىل نسبة، 

املعاملة  تناولت قضايا مرتبطة باألرسة )اإلرشاد األرسي-  التي  كانت لألبحاث 

الوالدية -األرسة السعودية- أمهات األيتام -األداء االجتامعي لألرُْسة- العالقات 

الزوجية -شبكة العالقات األرسية - القانون املوحد لألحوال الشخصية( والتي 

بلغت )53.6%(، بينام بلغت نسبة األبحاث التي تناولت املشكالت األرسية )الخيانة 

الزوجية -الخالفات األرسية -نفقة املطلقة واملهجورة -الفتيات املحرومات أرسيًا-

التفكك األرسي - زواج الصغريات -العنف األرسي( )%46.4(. 
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جدول رقم )10( القضايا الصحية التي تناولتها الباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية

%كالقضيةم

1
األمراض )مرض السكري - مريض الزهامير - شلل األطفال- الفشل 

الكلوي -روماتيزم القلب- العقم -رسطان الرحم - مريضات الرسطان- 
مرض الربو(.

1477.8

211.1املريض العقلين والنفسين، مريض الفصام.2

211.1قضايا الترع الصحي )الترع باألعضاء، الترع بالدم(.3

18100املجموع

التي  األبحاث،  توزيع  يوضح  والذي   ،)10( رقم  السابق  الجدول  باستقراء 

تناولتقضايا صحية بأحد متغرياتها، طبًقا للقضايا الفرعية لها؛ حيث اتضح، أن 

أعىل نسبة، كانت لألبحاث التي تناولت القضايا املرتبطة باألمراض مثل )مرض 

السكري -مريض الزهامير- شلل األطفال- الفشل الكلوي -روماتيزم القلب- العقم 

بينام  بلغت )%77.8(،  الربو( وقد  الرحم- مريضات الرسطان- مرض  -رسطان 

ومريض  والنفسين،  العقلين،  قضايااملريض  تناولت  التي  األبحاث  نسبة  بلغت 

الفصام )11.1%(، وحصلت عىل نفس النسبة، األبحاث التي تناولت قضايا الترع 

املجال  أن  النتائج،  هذه  وتبنِّ  بالدم(.  الترع  أو  باألعضاء،  )الترع  الصحي 

الطبي قد نال االهتامم من قبل الباحثات؛ حيث تناولت العديد من األمراض، 

ودور الخدمة االجتامعية يف التعامل مع املصابن بهذه األمراض، سواء كانت 

أمراض عضوية أو أمراض نفسية، بل إن البحوث قد تناولت أيًضا قضايا الترع 

الصحي، سواء كان الترع باألعضاء أو الترع بالدم. 



948

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

جدول رقم )11( القضايا املرتبطة باملجال املدريس التي تناولتها الباحثات السعوديات يف الخدمة 
االجتامعية

%كالقضيةم

1
مشكالت مدرسية )املشكالت السلوكية للطالبات -العنف املدريس -التخلف 

الدرايس-الغش يف االختبارات- التأخر الدرايس - املشكالت األرسية 
واملدرسية- الرسوب -معوقات التوافق باملدرسة(.

850

318.75طالبات املرحلة االبتدائية املتوسطة والثانوية.2

212.5التوجيه واإلرشاد الطاليب، األنشطة الطالبية.3

4
مهارات الكشف والتدخل املبكر لحاالت اإلساءة واإلهامل يف املدارس 

االبتدائية.
16.25

16.25التوافق الدرايس.5

16.25املؤسسة الرتبوية التعليمية.6

16100املجموع

التي  األبحاث،  توزيع  يوضح  والذي   ،)11( رقم  السابق  الجدول  باستقراء 

تناولت قضايا مرتبطة باملجال املدريس بأحد متغرياتها، طبًقا للقضايا الفرعية 

مدرسية  تناولتمشكالت  التي  لألبحاث  نسبة،كانت  أعىل  أن  اتضح  حيث  لها؛ 

يف  الدرايس-الغش  املدريس-التخلف  للطالبات-العنف  السلوكية  )املشكالت 

االختبارات- التأخر الدرايس- املشكالت األرسية واملدرسية- الرسوب -معوقات 

تناولت  التي  األبحاث  نسبة  بلغت  بينام   ،)%50( بلغت  والتي  باملدرسة(  التوافق 

قضايا طالبات املرحلة االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية )18.8%(، أما األبحاث التي 

تناولت التوجيه واإلرشاد الطاليب، واألنشطة الطالبية )12.5%(، يف حن اتضح 

أن نسبة األبحاث، التي تناولت مهارات الكشف والتدخل املبكر لحاالت اإلساءة، و 

اإلهامل يف املدارس االبتدائية بلغت )6.3%(، وحصلت عىل نفس النسبة، األبحاث 

الرتبوية  املؤسسة  تناولت  التي  األبحاث  كذلك  الدرايس،  التوافق  تناولت  التي 

التعليمية. ويعود هذا يف جانب منه، إىل طبيعة املجال املدريس؛ من حيث عدد 
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األخصائين االجتامعين العاملن به، أو العدد الكبري املوجود باملدارس، والتي 

تبينها أن 50% من الدراسات، تناولت املشكالت املوجودة باملجال املدريس، عىل 

اختالف أنواعها.

جدول رقم )12( قضايا الشباب التي تناولتها الباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية

%كالقضية.م

2165.6الطالبة الجامعية وطالبات السكن الجامعي.1

39.4طالب الجامعة.2

26.3الشباب السعودي.3

26.3بطالة الشباب.4

26.3املرشوعات الصغرية، حاضنات األعامل.5

13.1استثامر قدرات الشباب الجامعي.6

13.1وعي الشباب بحقوق اإلنسان.7

32100املجموع

التي  األبحاث،  توزيع  يوضح  والذي   ،)12( رقم  السابق  الجدول  باستقراء 

تناولت قضايا الشباب بأحد متغرياتها، طبًقا للقضايا الفرعية لها؛ حيث اتضح، 

الجامعية، وطالبات  الطالبة  تناولت قضايا  التي  أن أعىل نسبة كانت لألبحاث 

السكن الجامعي، والتي بلغت )65.6%(، أما األبحاث التي تناولت قضايا طالب 

قضايا  تناولت  التي  األبحاث  نسبة  بلغت  بينام   ،)%9.4( نسبتها  بلغت  الجامعة، 

الشباب السعودي )6.3%(، كام حصلت األبحاث التي تناولت قضايا بطالة الشباب، 

كذلك األبحاث التي تناولت قضايا املرشوعات الصغرية حاضنات األعامل. أما 

نسبتها  بلغت  الجامعي،  الشباب  قدرات  استثامر  قضايا  تناولت  التي  األبحاث 

)3.1%(، كام حصلت عىل نفس النسبة، األبحاث التي تناولت قضايا وعي الشباب 

بحقوق اإلنسان. ويتبنَّ من الجدول، أن الطالبة الجامعة كان لها النصيب األكر 
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من الدراسة؛ وذلك لطبيعة االحتكاك اليومي بها، من خالل العملية التدريسية، 

أو من خالل التدريب امليداين، ومن ثم، فهناك فرصة ومجال للتعامل املبارش، 

وتقيص املشكالت التي تواجهها الطالبة الجامعية، وإن كان هذا ال يعني تجاهل 

بقية قضايا الشباب؛ بل تم تناولها، مثل بطالة الشباب، واملرشوعات الصغرية، 

وحاضنات األعامل. 

جدول رقم )13( قضايا املرأة التي تناولتها الباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية

%كالقضيةم

1
املرأة السعودية )املرأة املطلقة- األرامل -الزوجة العاملة -املرأة املستثمرة 

-املرأة الفقرية -املرأة املعيلة(.
1229.3

819.5متكن املرأة السعودية الفقرية -املساندة املجتمعية للمرأة املعيلة.2

614.6الفتيات.3

49.8املسجونات )أرس السجناء –املسجونات(.4

49.8املرأة املسنة – املسنن -العنف ضد كبار السن - املتخيل عنهم من كبار السن.5

37.3تطوع املرأة.6

24.9فقر املرأة.7

12.4 محو األمية للمرأة.8

12.4املقبالت عىل الزواج.9

41100املجموع

باستقراء الجدول السابق رقم )13(، والذي يوضح توزيع األبحاث، التي تناولت 

قضايا املرأة بأحد متغرياتها، طبًقا للقضايا الفرعية لها، حيث اتضح، أن أعىل 

نسبة كانت لألبحاث التي تناولت املرأة السعودية )املرأة املطلقة- األرامل -الزوجة 

العاملة -املرأة املستثمرة -املرأة الفقرية -املرأة املعيلة( والتي بلغت )29.3%(، أما 

السعودية  املرأة  متكن  السعودية،  املرأة  متكن  قضايا  تناولت  التي  األبحاث 
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الفقرية -املساندة املجتمعية للمرأة املعيلة بلغت نسبتها )19.5%(، يف حن بلغت 

الفتيات )14.6%(، بينام بلغت نسبة األبحاث  التي تناولت قضايا  نسبة األبحاث 

التي تناولت قضايا املسجونات )أرس السجناء –املسجونات( )9.8%(، كام حصلت 

التي تناولت قضايا املرأة املسنة – املسنن -العنف  النسبة، االبحاث  عىل نفس 

ضد كبار السن - املتخيل عنهم من كبار السن، أما األبحاث التي تناولت قضايا 

تطوع املرأة بلغت نسبتها )7.3%(، بينام بلغت نسبة األبحاث التي تناولت قضايا 

األمية  تناولت قضايا محو  التي  األبحاث  نسبة  بلغت  )4.9%(، كذلك  املرأة  فقر 

للمرأة )2.4%(، كام حصلت عىل نفس النسبة األبحاث التي تناولت قضايا املقبالت 

عىل الزواج. وتبنِّ هذه النتائج، أن الباحثات قد قمن بدراسة املرأة السعودية 

دراسة  حيث  من  للباحثات؛  مهاًم  توجًها  يَُعُد  وهو  وأشكالها،  كافة صورها  يف 

كافة الصور؛ مام يتيح التعامل بشكل علمي مع قضايا املرأة السعودية، وميكن 

البناء عليه يف املستقبل؛ من خالل وضع اسرتاتيجية بحثية لدراسة وضعية املرأة 

السعودية، واسهاماتها يف تحقيق رؤية اململكة 2030؛ بناًء عىل قاعدة البحوث 

التي تم إجراؤها، والتي ميكن االستعانة بها يف هذا املجال.

جدول رقم )14( قضايا املعاقني التي تناولتها الباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية

%كالقضيةم

633.3املرأة املعاقة )املعاقن حركيًا، الكفيفات، املعاقات سمعيًا.1

633.3األطفال ذوي الظروف الخاصة )طفل التوحد، ذوو متالزمة داون(2

422.2مؤسسات رعاية املعاقن- خدمات التأهيل املهني- التأهيل املجتمعي.3

15.6مشكلة التبول الالإرادي4

15.6أرس املتخلفن عقليًا.5

18100املجموع



952

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

التي  األبحاث،  توزيع  يوضح  والذي   ،)14( رقم  السابق  الجدول  باستقراء 

تناولت قضايا املعاقن بأحد متغرياتها، طبقا للقضايا الفرعية لها؛ حيث اتضح 

أن أعىل نسبة، كانت لألبحاث التي تناولت قضايا املرأة املعاقة )املعاقن حركيًا- 

الكفيفات- املعاقات سمعيًا( بلغت نسبتها )33.3%(، كام حصلت عىل نفس النسبة، 

األبحاث التي تناولت قضايا األطفال ذوي الظروف الخاصة )طفل التوحد- ذوي 

)مؤسسات  قضايا  تناولت  التي  األبحاث  نسبة  بلغت  داون(، يف حن  متالزمة 

رعاية املعاقن- خدمات التأهيل املهني- التأهيل املجتمعي )22.2%(، بينام بلغت 

نسبة األبحاث التي تناولت مشكلة التبول الالإرادي )5.6%(، كام حصلت عىل نفس 

النسبة، االبحاث التي تناولت قضايا أرس املتخلفن عقليًا. وتفرس هذه النتائج يف 

ضوء االهتامم التقليدي للخدمة االجتامعية، بالفئات الهشة يف املجتمع، وخاصة 

املعاقن، باعتباره من مجاالت املامرسة املهنية التقليدية للخدمة االجتامعية.

 جدول رقم )15( قضايا الطفولة التي تناولتها الباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية

%كالقضيةم

750مشاكل األطفال )إساءة معاملة األطفال- السلوك العدواين(. 1

428.6حقوق الطفل، حقوق اإلنسان، الثقافة الحقوقية –وقاية األطفال من العنف2

321.4الطفل السعودي، أطفال الروضة.3

14100املجموع

التي  األبحاث،  توزيع  يوضح  والذي   ،)15( رقم  السابق  الجدول  باستقراء 

تناولت قضايا الطفولة بأحد متغرياتها، طبًقا للقضايا الفرعية لها؛ حيث اتضح، 

معاملة  )إساءة  االطفال  مشاكل  تناولت  التي  لألبحاث  كانت  نسبة  أعىل  أن 

األطفال- السلوك العدواين( والتي بلغت )50%(، أما األبحاث التي تناولت قضايا 

العنف(  من  األطفال  –وقاية  الحقوقية  الثقافة  اإلنسان  حقوق  الطفل،  حقوق 

بلغت نسبتها )28.6%(، يف حن بلغت نسبة األبحاث، التي تناولت قضايا الطفل 
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السعودي، أطفال الروضة )21.4%(. تبنِّ هذه النتائج، أن قضايا الطفولة، وبشكل 

نتج  تم دراستها بشكل علمي، وقد  املعاملة، قد  اإلساءة لألطفال، وسوء  خاص 

عن هذه الدراسات، قانون الحامية من اإليذاء، وهو ما يشري يف جزء منه، إىل 

الدور الذي يقوم به البحث العلمي، يف توضيح القضايا التي يعاين منها املجتمع 

لصانع القرار؛ مام يساعد عىل التعامل بشكل مهني مع هذه القضايا، وبالشكل 

الذي يضمن التقليل من اآلثار السلبية لهذه املشكلة.

 جدول رقم )16( املؤسسات االجتامعية التي تناولتها الباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية

%كاملؤسسةم

1

مؤسسة رعاية الفتيات- املؤسسات واملراكز والدور اإليوائية لإلناث- 

مؤسسات الضيافة- دار الحضانة النهارية -املؤسسات الخريية لرعاية 

األيتام -مرشوع بن باز الخريي.

825.8

2
مراكز التنمية املجتمعية- لجان التنمية االجتامعية -املجالس املحلية 

-مكاتب اإلرشاف االجتامعي- الجمعيات التعاونية-الضامن االجتامعي.
825.8

516.1محاكم األرسة- املحاكم الرشعية- محاكم األحوال الشخصية.3

4
مراكز البحوث- منظامت املجتمع املدين- كليات البنات-مؤسسات التعليم 

الجامعي.
516.1

39.7مستشفيات الصحة النفسية-برنامج الطب املنزيل -أقسام النساء والوالدة.5

26.5املنظامت الدولية-منظمة اليونيسيف.6

31100املجموع

التي  األبحاث،  توزيع  يوضح  والذي   ،)16( رقم  السابق  الجدول  باستقراء 

تناولت قضايا املؤسسات االجتامعية التي تناولتها األبحاث؛ حيث جاءت أعىل 

نسبة لألبحاث، التي تناولت مؤسسة رعاية الفتيات- املؤسسات واملراكز، والدور 

اإليوائية لإلناث- مؤسسات الضيافة- دار الحضانة النهارية -املؤسسات الخريية 

لرعاية األيتام -مرشوع بن باز الخريي، والتي بلغت نسبتها )25.8%(، كام حصلت 

عىل نفس النسبة، األبحاث التي تناولت مراكز التنمية املجتمعية- لجان التنمية 
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االجتامعية-املجالس املحلية -مكاتب اإلرشاف االجتامعي- الجمعيات التعاونية-

الضامن االجتامعي؛ أما األبحاث التي تناولت محاكم األرسة- املحاكم الرشعية- 

محاكم األحوال الشخصية، بلغت نسبتها )16.1%(، كذلك حصلت عىل نفس النسبة، 

األبحاث التي تناولت مراكز البحوث- منظامت املجتمع املدين- كليات البنات-

مؤسسات التعليم الجامعي، يف حن بلغت نسبة األبحاث، التي تناولت مستشفيات 

الصحة النفسية-برنامج الطب املنزيل -أقسام النساء والوالدة )9.7%(، بينام بلغت 

نسبة األبحاث، التي تناولت املنظامت الدولية- منظمة اليونيسيف )6.5%(. وتشري 

هذه النتائج، إىل الدور الكبري الذي تقوم به الخدمة االجتامعية يف املجتمع؛ 

حيث تتوزع املؤسسات التي تتواجد بها الخدمة االجتامعية عىل مدي واسع، من 

املؤسسات املوجودة باملجتمع، فهي ال تشمل فقط مؤسسات املجتمع املدين،، بل 

تتضمن كذلك املؤسسات الحكومية سواء الضامن االجتامعي أو مؤسسات رعاية 

الفتيات، إىل املحاكم، التي تم إنشاء إدارة للخدمة االجتامعية يف وزارة العدل، 

للتعامل مع املشكالت األرسية املرتبطة بالنزاعات الزواجية، التي تؤدي للطالق؛ 

مام يبنِّ الدور املجتمعي املهم للخدمة االجتامعية يف املجتمع السعودي.

النتائج العامة للبحث:
يتم عرض  لهذا سوف  العلمي،  البحث  باملقدمات يف  النتائج  دامئًا  ترتبط   

نتائج البحث من خالل تساؤالته: النتائج الخاصة بالتساؤل األول للدراسة مؤداه 

ما طبيعة االنتاج الفكري للباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية؟   -1

كام أوضحت نتائج البحث، تباين اإلنتاج الفكري للباحثات السعوديات يف الخدمة 

االجتامعية، وإْن غلب عليه االهتامم بالقضايا املهنية املرتبطة بالتخصص، ويعود ذلك 

لحداثة املهنة يف املجتمع السعودي، والحاجة إىل توضيح الدور املهني لها، يف العديد 

من املؤسسات املجتمعية يف املجتمع السعودي. وبشكل أكرث تفصياًل، فقد أشارت نتائج 

البحث، أن القضايا البحثية التي نالت اهتامم الباحثات السعوديات، متثلت يف قضايا 
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مهنية مرتبطة بتخصص الخدمة االجتامعية، والتي تضمنت )قضايا الجمعيات األهلية-

التشخيص   - الحياة  النسائية، مداخل ومناذج محددة )منوذج  الجمعيات الخريية 

املستقبيل- املنظور اإلسالمي للخدمة االجتامعية - املامرسة املبنية عىل الراهن3- 

عملية التبادل-االنتقائية النظرية – التشبيك- املدخل الواقعي- املدخل السلويك- العالج 

األرسي- التخطيط اإلسرتاتيجي - الخدمة االجتامعية اإلكلينيكية(، قضايا التدريب 

امليداين، قضايا تعليم الخدمة االجتامعية متضمًنا )التعلم اإللكرتوين التعلم التعاوين(، 

قضايا مهنية معارصة )إدارة املخاطر االجتامعية- التسويق االجتامعي-ريادة األعامل 

االجتامعية -التحرش الجنيس باملرأة- التمكن(، قضايا األخصائين االجتامعين، 

قضايا املامرسة العامة، قضايا طالبات الخدمة االجتامعية، قضايا األداء املهني، قضايا 

االحتياجات التدريبية، قضايا مشكالت عمالء الخدمة االجتامعية، قضايا التفكري الناقد 

دافعية اإلنجاز(، كذلك قضايا مجتمعية، والتي تضمنت ) املشكالت االجتامعية )الوعي 

املروري -مامرسة الرياضة- مشكلة السكن -الفتيات املتشبهات بالرجال »البويات« 

- املشكالت السلوكية -التكيف االجتامعي -حامية البيئة -الجنسية املثلية- السلوكيات 

الجامعية غري املقبولة اجتامعيًا -مشكلة تعاطي املخدرات- األمن الفكري -التلوث 

الفكري -اإلرشاد االجتامعي -دور الجامعة يف البحث العلمي- املواطنة -تعزيز القيم 

االجتامعية(، قضايا العمل التطوعي، قضايا إدارية )الرضا الوظيفي-العمل اإلداري 

-تنمية املوارد البرشية -املوارد البرشية النسائية- املناصب القيادية -رأس املال البرشي 

-الشخصية القيادية -مهارات التعامل مع ضغوط العمل -تأهيل املبتعثن للخارج(، 

قضايا مجتمعية مستحدثة )شبكات التواصل االجتامعي- تكنولوجيا املعلومات- اآلثار 

السلبية البث الفضايئ(، قضايا الحوار )الحوار املجتمعي - حوار الثقافات- ثقافة 

الحوار - الحوار األرسي(، قضايا مرتبطة بالسياحة ) ثقافة السفر للخارج - السياحة 

الداخلية(، املساندة االجتامعية، املسئولية االجتامعية، التنمية )التنمية الثقافية -التنمية 

املستدامة -تحسن نوعية الحياة((. كذلك قضايا أرسية، والتي تضمنت )املشكالت 

-الفتيات  واملهجورة  املطلقة  -نفقة  األرسية  -الخالفات  الزوجية  )الخيانة  األرسية 



956

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

املحرومات أرسيًا -التفكك األرسي - زواج الصغريات -العنف األرسي(، قضايا مرتبطة 

باألرسة )اإلرشاد األرسي- املعاملة الوالدية -األرسة السعودية- أمهات األيتام -األداء 

االجتامعي لألرسة - العالقات الزوجية -شبكة العالقات األرسية - القانون املوحد 

لألحوال الشخصية(، باإلضافة إىل قضايا مرتبطة باملرأة السعودية، والتي تضمنت 

)قضايا املرأة السعودية )املرأة املطلقة- األرامل -الزوجة العاملة -املرأة املستثمرة -املرأة 

الفقرية -املرأة املعيلة(، متكن املرأة السعودية، متكن املرأة السعودية الفقرية -املساندة 

املجتمعية للمرأة املعيلة املسجونات)أرس السجناء –املسجونات(. املرأة املسنة – املسنن 

-العنف ضد كبار السن - املتخىل عنهم من كبار السن، تطوع املرأة، فقر املرأة، محو 

األمية للمرأة، قضايا املقبالت عىل الزواج( قضايا الشباب، والتي تضمنت )قضايا 

الطالبة الجامعية، وطالبات السكن الجامعي، قضايا طالب الجامعة الشباب، كذلك 

قضايا السعودي، باإلضافة إىل قضايا بطالة الشباب، كام تناولت قضايا املرشوعات 

الصغرية، حاضنات األعامل، قضايا استثامر قدرات الشباب الجامعي، باإلضافة إىل 

قضايا وعي الشباب بحقوق اإلنسان(، قضايا مرتبطة باملؤسسات االجتامعية والتي 

تضمنت )قضايا مؤسسة رعاية الفتيات- املؤسسات واملراكز والدور اإليوائية لإلناث- 

مؤسسات الضيافة- دار الحضانة النهارية-املؤسسات الخريية لرعاية األيتام -مرشوع 

بن باز الخريي، مراكز التنمية املجتمعية- لجان التنمية االجتامعية -املجالس املحلية 

محاكم  االجتامعي،  التعاونية-الضامن  الجمعيات  االجتامعي-  اإلرشاف  -مكاتب 

األرسة- املحاكم الرشعية- محاكم األحوال الشخصية، مراكز البحوث- منظامت املجتمع 

املدين- كليات البنات-مؤسسات التعليم الجامعي، مستشفيات الصحة النفسية-برنامج 

الطب املنزيل -أقسام النساء والوالدة املنظامت الدولية-منظمة اليونيسيف( قضايا 

مرتبطة بالصحة، والتي تضمنت )قضايا األمراض )مرض السكري-مريض الزهامير 

- شلل األطفال- الفشل الكلوي -روماتيزم القلب- العقم -رسطان الرحم- مريضات 

الرسطان- مرض الربو، املريض العقلين والنفسين مريض الفصام، قضايا الترع 

الصحي )الترع باألعضاءالترع بالدم(، قضايا مرتبطة باملعوقن، والتي تضمنت )املرأة 
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املعاقة )املعاقن حركيًاالكفيفات، املعاقات سمعيًا، األطفال ذوي الظروف الخاصة 

)طفل التوحد4 ذوي متالزمة داون، مؤسسات رعاية املعاقن- خدمات التأهيل املهني- 

التأهيل املجتمعي، مشكلة التبول الالإرادي، أرس املتخلفن عقليًا( كذلك قضايا مرتبطة 

باملجال الدرايس، والتي تضمنت )مشكالت مدرسية )املشكالت السلوكية للطالبات-

العنف املدريس -التخلف الدرايس-الغش يف االختبارات- التأخر الدرايس- املشكالت 

األرسية واملدرسية- الرسوب-معوقات التوافق باملدرسة(، طالبات املرحلة االبتدائية، 

املتوسطة، والثانوية، التوجيه واإلرشاد الطاليب، األنشطة الطالبية، مهارات الكشف 

والتدخل املبكر، لحاالت اإلساءة واإلهامل يف املدارس االبتدائية، التوافق الدرايس، 

املؤسسة الرتبوية التعليمية(، قضايا مرتبطة بالطفولة، والتي تضمنت )مشاكل األطفال 

)إساءة معاملة األطفال- السلوك العدواين(حقوق الطفل، حقوق اإلنسان، الثقافة 

الحقوقية –وقاية األطفال من العنف(. الطفل السعودي، أطفال الروضة.

النتائج الخاصة بالتساؤل الثاين للدراسة مؤداه ما أهم املراحل الزمنية التي 

البحث،  نتائج  أشارت  فقد  السعوديات؟«  للباحثات  العلمية  األبحاث  بها  مرت 

السعوديات،  للباحثات  العلمية  األبحاث  بها  التي مرت  الزمنية  املراحل  أهم  أن 

تتمثل يف أربع مراحل رئيسية، املرحلة األوىل، تشري إىل فرتة الثامنينيات، وهي 

السعوديات،  الباحثات  قدمتها  التي  األبحاث،  عدد  حيث  من  املراحل  أقل  من 

كذلك املرحلة الثانية، والتي تشري إىل فرتة التسعينات، وذلك عىل العكس عدد 

األبحاث باملرحلة الرابعة، والتي كانت األعىل من حيث عدد األبحاث التي قدمتها 

الباحثات السعوديات. 

النرش ألبحاث  ما جهات  للدراسة، مؤداه:  الثالث  بالتساؤل  الخاصة  النتائج 

الباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية. فقد اتضح من نتائج البحث، أن 

األمرية  جامعة  سعود-  امللك  جامعة  القصيم-  جامعة  يف  متثلت  النرش  جهات 

نورة- جامعة اإلمام، كذلك مجلة كلية اآلداب، جامعة امللك سعود - مجلة العلوم 
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اإلنسانية، جامعة اإلمام- مجلة جامعة أم القري- مجلة مكتبة امللك فهد- مجلة 

العلوم العربية-جامعة القصيم- مجلة العلوم اإلنسانيةة –جامعة املجمعة؛ حيث 

كانت األعىل من حيث عدد األبحاث املنشورة بها، هذا باإلضافة إىل مجلة دراسات 

يف الخدمة االجتامعية، جامعة حلوان – مجلة الخدمة االجتامعية، وهي مجالت 

مرصية، أما املجالت العربية، والتي تنوعت بن إماراتية، وبحرينية، وعامنية، 

وأردنية، كذلك تم رصد بعض األبحاث التي نرُِشَت باملؤمترات وامللتقيات العلمية، 

والتي متثلت يف مؤمترات كلية الخدمة االجتامعية، جامعة حلوان، امللتقي األول 

لرعاية األيتام، املؤمتر العريب الدويل لضامن الجودة- الرياض. 

التي  املرأة  للدراسة مؤداه: ما أهم قضايا  الرابع  بالتساؤل  الخاصة  النتائج 

عىل  وتأثريها   2030 اململكة  )رؤية  املستقبلية؟  البحوث  يف  بها  االهتامم  يجب 

قضية املرأة- التوجه نحو الخصخصة وتأثريه عىل قضايا املرأة(.

بناًء عىل القراءة االستقرائية لنتائج هذا البحث، ويف ضوء رؤية اململكة 2030، 

فمن  الحيوي،  الدور  عىل  املؤرش  تفعيل  يف  املؤمتر،  هذا  بداية  من  وانطالقًا 

املأمول أن تنال قضايا املرأة االهتامم من قبل الباحثات يف الخدمة االجتامعية، 

عىل مستوى الرسائل العلمية والبحوث. ويرى الباحثان، أن القضايا التي يجب 

أن تنال االهتامم خالل الفرتة املقبلة قد تتضمن:

دور املرأة يف ترشيد االستهالك.- تنمية السلوك االدخاري لدى املواطنن.

ريادة األعامل االجتامعية.- مامرسة املرأة لألنشطة الرياضية.

الصناعات العسكرية.

- الخدمة االجتامعية العسكرية الخ. 
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المراجع:

أبو زيد، صافيناز محمد محمد، )2008(: تحليل مضمون مجلة دراسات . 1

البحث  لجودة  كاسرتاتيجية  اإلنسانية،  والعلوم  االجتامعية  الخدمة  يف 

الخدمة االجتامعية والعلوم  الخدمة االجتامعية. مجلة دراسات يف  يف 

اإلنسانية، مرص، ع 24، ج 1.

الرينث، عبد العزيز عبد الله )2000(: مدى ارتباط أبحاث رسائل الخدمة . 2
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الجعفراوي، أسامء محمد إبراهيم )2011(: تحليل محتوي دراسات التدخل . 4

املهني، مبجاالت الخدمة االجتامعية، يف إطار املامرسة العامة ومؤرشات 

تطويرها، مجلة دراسات يف الخدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية، مرص، 

ع 31، ج 9.

سعد، السعيد مغازي أحمد )2005(: االتجاهات العامة يف تنظيم املجتمع، بحث . 5

منشور، مجلة دراسات يف الخدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية، ع 19 ج 1.

شحاته، فوزي؛ محمد، الهادي منصور )1996(، تقويم إسهامات الدراسات . 6

والبحوث العلمية، يف تدعيم املامرسة املهنية، لطريقة خدمة الفرد باملجال 
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محمود، محمد جامل الدين عبد العزيز)1994(:دراسة للتعرف عىل مدى . 7
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نجم، منور عدنان محمد، املجيد، عبد الله، الحويل، عليان )2014(: اإلنتاجية . 8

العلمية لعضوات هيئة التدريس، يف مؤسسات التعليم العايل يف قطاع غزّة، 

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاين والثالثون 

1- Younis.Maha S (2015): Arab Women Researchers: A View from 
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فاعلية برنامج إلثراء الثقافة الفنية

للمرأة السعودية بمنطقة الجوف

الملخص:
يهدف البحث: إىل إثراء الثقافة الفنية للمرأة السعودية. وتربية الذوق العام 
باستخدام  اليدوية؛  والحرف  الفنية  املهارات  بعض  والتعرف عىل  به.  واالرتقاء 
الخامات املختلفة. وتعميق الخرة الفنية من خالل التجربة العملية. وتنمية الحس 

الجاميل والتشكييل لدى الحارضات واملشاركات. 

أهمية البحث:
التعريف بالثقافة الفنية كجزء من الثقافة العامة. وإمكانية االستفادة من نتائج 

البحث، يف وضع خطط لتطوير إمكانية مشاركة املرأة يف مجاالت جديدة.

يتناول  ساعة،   )54( الرنامج  ومدة  تجريبي.  الشبة  املنهج:  البحث  يتبع 
موضوعات نظرية وعملية فنية متنوعة. 

السيدات السعوديات يف  الدراسة، من جميع  البحث: يتكون مجتمع  مجتمع 
منطقة الجوف، أما العينة، فتتكون من )20( سيدة جامعية، ترتاوح أعامرهن ما 

بن )25-35( سنة من محافظة دومة الجندل.

أسفر البحث الحايل عن النتائج اآلتية: تطبيق الرنامج ساهم بدرجة كبرية يف:

تطبيق . 1 بعد  املتوسط  بلغ  حيث  املشاركات؛  لدى  فنية  مفاهيم  إكساب 

الرنامج )2.64 من 3(.

تربية الذوق واالرتقاء به؛ حيث بلغ املتوسط الحسايب بعد تطبيق الرنامج . 2

)2.66 من 3(.
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إكساب املهارات الفنية الجديدة؛ حيث بلغ املتوسط الحسايب بعد تطبيق . 3
الرنامج )2.64 من 3(.

املتوسط . 4 بلغ  حيث  املشاركات؛  لدى  والتشكييل  الجاميل  الحس  تنمية 
الحسايب بعد تطبيق الرنامج )2.71 من 3(.

تنمية الحس الجاميل والتشكييل لدى املشاركات؛ حيث بلغ املتوسط الحسايب . 5
الستجابات أفراد عينة الدراسة بعد تطبيق الرنامج )2.63 من 3(.

الكلمات المفتاحية: 
الثقافة، الفنية، املرأة، السعودية.

المقدمة: 
تعتر الثقافة الفنية أحد عنارص الثقافة العامة، ولها عدة جوانب، منها ما هو 
معريف، وجاميل، وتذوقي، ومهاري، وابتكاري. والفن التشكييل هو أحد األدوات 
البرصية، التي تهتم بنمو الحواس من خالل املعرفة، التي تدعم الفكر وتهذب 
الوجدان؛ عن طريق التجارب الحسية لإلنسان، وذلك ألداء وظائف متعددة يف 
الحياة بهدف التواصل بن البرش. ويأيت ذلك عىل شكل صور تعبريية؛ من خالل 
اإلنتاج التشكييل، الذي يحمل الكثري من الرسائل الفنية، والجاملية، والوظائف، 
الحياتية، ويعمل  للمشكالت  إبداعية  يقدم حلواًل  للحياة، كام  املستقبلية  والرؤى 
أيًضا عىل تدعيم عامل الخيال؛ الفاتح للمخرتعات املستقبلية من حيث التصميم، 

والتنفيذ، والبناء الشكيل، وتوليف الخامات )بباوي،2006م: ص 149(.

 إن الثقافة الفنية البرصية، جزء هام من النسيج الثقايف العام للفرد، متكنه 
من فهم أبعاد وجوانب الثقافات األخرى )دقامق،2005م: ص541(؛ حيث استطاعت 
املرأة السعودية، أن تثبت مكانتها وقدرتها يف ساحة الفن التشكييل، وتركت عالمة 
تحلياًل  تذكر)الصاعدي،2010م(،  حيث  أعاملها؛  يسجل عر  بارزًا  واساًم  مؤثرة، 
وصفيًا ألعامل أبرز التشكيليات السعوديات، كاعتامد الفنانة فوزية عبد اللطيف 
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ومنرية موصيل؛ عىل الرتاث املرصي القديم، واعتامد نادية رشاد ومنى الفضيلة؛ 
عىل الخط العريب، بينام نقرأ من أعامل نوف البندر وفوزية عبد اللطيف، عن 

رصد للموروث التقليدي يف الحياة االجتامعية السعودية. 

 لهذا، فإن الثقافة الفنية تعتر رافًدا هاًما لعقل وفكر البرش؛ بحيث يكون 
الفنان جزًءا من الواقع العام للفن، متأثرًا بالبيئة، مستخلًصا ردود فعل ما يحيط 
به، مسجاًل إبداعات ومعطيات تراكمية من كافة العصور، وإضافة الجديد إىل 
معرفته، واستقراء ما يحقق له التواصل مع مجتمعه، فيخرج عن حدود مامرسة 
الهواية، ويعيد ما تلتقطه العن؛ من خالل الشكل واملضمون للصورة كعمل فني، 
واالستزادة من ثقافة التقنية والتكنولوجيا، وثقافة املعلومات التاريخية من الفن 
لهذا  )بباوي،2006م:152(.  فهمه  مسار  ويطور  فكره  ليرثي  والعريب؛  العاملي 
كان للعديد من املبدعات السعوديات، تواصل مع املدارس الفنية العاملية؛ ففي 
أعامل نينا فرعون، نرى االعتامد عىل الكالسيكية العائدة. وتأثرت هدى العمر 
كانت  التعبريية، فقد  أما  بوكر؛  الفنانة وديعة  تأثرت  وبالتجريدية،  بالرسيالية، 
ألعامل شاليامر رشبتيل، وهدى توتنجي، وهدى العمر، ومنى الفضييل؛ اعتامًدا 
عىل معالجتها التشكيلية. وقد كان للتجريب بالخامات، نصيب تجده يف أعامل 
عبري الصاعدي؛ أما املوضوع التعبريي املرتبط باالنتامء للوطن، فكان مصدًرا 

ألعامل رشيفة السديري )الصاعدي،2010م(.

 والفن ال يقترص عىل األشخاص ذوي املواهب والقدرات الفنية؛ وإمنا أي 
إنسان ميكن أن ميارس الفن؛ ألن كل فرد منا لديه استعداد ملامرسته، فاإلنسان 
أشياءه، كل ذلك مامرسة  وتنظيم  وتنسيقه  بيته،  أثاث  أو  يختار مالبسه  عندما 
بعض  إىل  نحتاج  الفن،  منارس  ليك  ونحن  داخلنا،  موجود  فاالستعداد  للفن، 
املعارف واملهارات، التي تساعدنا عىل منو استعداداتنا وتطويرها )شوقي 2001م: 
برزت  الاليت  السعوديات،  التشكيليات  الفنانات  لنا  تؤكده  ما  وهذا  ص20(. 

اسامؤهن بالساحة الفنية؛ رغم اختالف تخصصاتهن الدراسية.
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 لهذا جاء البحث بهدف تشجيع النساء السعوديات، عىل اإلبداع واالبتكار، وتأكيد 
الثقافية، يف ظل  الفنون يف الساحة  التشكيلية، وإبراز دور  دورهن يف الحركة 

التحوالت الفنية، والفكرية، والتقنية؛ ومواكبة ملسرية الحركات الفنية الحديثة.

مشكلة الدراسة:
 تتلخص مشكلة الدراسة، يف قياس مدى فاعلية الرنامج املقرتح، يف إثراء 
الثقافة الفنية للمرأة السعودية، واالرتقاء بذوقها العام، وتنمية الحس الجاميل. 
للمجتمع، من  الفني  )البالدي،2014(، برورة اإليضاح والتثقيف  حيث أوصت 
)الرشيف،2014(  أوصت  كام  املمكنة،  الوسائل  بكل  بالفن  املتخصصن  غري 

برورة االهتامم بتنمية الحس الفني للمجتمع. 

أسئلة البحث:
وتتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل التساؤالت التالية:

ما مدى فاعلية الرنامج يف إثراء الثقافة الفنية لعينة البحث.. 1

هل ساعد برنامج إثراء الثقافة الفنية، عىل االرتقاء بالذوق الفني العام . 2

لعينة البحث.

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إىل:
إثراء الثقافة الفنية للمرأة السعودية.. 1

تربية الذوق العام واالرتقاء به.. 2

التعرف عىل بعض املهارات الفنية والحرف اليدوية؛ باستخدام الخامات املختلفة.. 3

اكتساب مهارات فنية من خالل التجربة العملية.. 4

تنمية الحس الجاميل والتشكييل لدى الحارضات واملشاركات)عينة الدراسة(.. 5
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أهمية الدراسة: ترز أهمية إثراء الثقافة الفنية للمرأة السعودية من خالل:
األهمية النظرية: 

التعريف بالثقافة الفنية كجزء هام من الثقافة العامة. . 1

االرتقاء بالذوق العام للمرأة السعودية؛ من خالل نرش الثقافة الفنية يف . 2
املجتمع.

األهمية التطبيقية:

عينة البحث من حيث الفئة العمرية )25-35( عام، هي سن اإلنتاج، والتي . 1
من املمكن أن تكون عامل تغيري يف طبيعة منطقة الجوف. 

قد تساعد نتائج البحث يف زيادة مامرسة املرأة للحرف اليدوية، واستغالل . 2
خامات البيئة بطرق فنية.

مجاالت . 3 لتطوير  خطط  وضع  يف  البحث،  نتائج  من  االستفادة  إمكانية 
مشاركة املرأة يف تنمية املجتمع املحيل، والقضاء عىل بطالة املرأة وشغل 

أوقات فراغها.

حدود الدراسة:

للمرأة . 1 الفنية  الثقافة  إثراء  عىل  الدراسة  تقترص  املوضوعية:  الحدود 

السعودية.

الدراسة يف مركز نادي الحي يف محافظة . 2 الحدود املكانية: تم تطبيق 

دومة الجندل مبنطقة الجوف.

الحدود الزمانية: تم تطبيق أدوات الدراسة خالل السنة الدراسية )1438ه/ . 3

1439هـ(
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مصطلحات البحث:
إثراء: )مصدر أَثْرَى( اإلثْرَاُء الَفاِحُش: الِغَنى الَفاِحُش، أْي كَرْثَُة الاَْمِل. )املعجم: 

َء: جعله غنيًّا، منّاه واستثمره. )املعجم الوسيط، 2004م( الغني(. أثرى اليشَّ

الثقافة الفنية: الثقافة يف اللغة: هي » العلوم واملعارف والفنون التي يتطلب 
الحذق بها »)املعجم الوسيط،2004م، 98(

الفنية،  »املعلومات، واملعارف، والخرات، واملهارات  الفنية اصطالًحا:  الثقافة 
التي يتلقاها الفرد عن طريق الوسائل الثقافية، مثل: الصحف، واملجالت، واإلذاعة، 
والتلفزيون، واإلنرتنت، واملعارض الفنية، واملتاحف، والندوات، واملحارضات، وورش 
العمل، واملؤمترات، وحلقات النقاش، والحوار، والدورات الفنية، واملسابقات الفنية، 

وغريها )آمنة البالدي، 2014م(.

الفنية  املعلومات، واملعارف، والخرات، واملهارات  الفنية إجرائيًا: هي  الثقافة 
التي يكتسبها الفرد؛ من خالل املامرسة الفعلية للعمل الفني؛ وذلك برتجمة األفكار 
املجردة، إىل لغة تشكيلية تدرك عن طريق البرص، وذلك بإنتاج أعامل فنية نفعية 

وجاملية يف الوقت نفسه.

الدراسات السابقة والمرتبطة:

البيئة . 1 دور  بيان  إىل  الدراسة  هدفت  1999م(  الرباعي  )عيل،  دراسة 

عىل  وتأثريها  الذوقية،  الطفل  ثقافة  تكوين  يف  مهم  كعامل  املدرسية، 

املدارك الحسية، ودورها يف تطوير قدراته عىل اإلبداع. من أهم نتائج 

الفنية، تنمي القدرة عىل تكوين أحكام فنية،  الثقافة  هذه الدراسة: إن 

النظر  أثناء  والفنية،  الجاملية  القيم  ملعرفة  الذاتية؛  القدرات  وتطوير 

لألعامل الفنية؛ سواًء كانت فن تشكييل، أو تكوين معامري، أو تصميمي، 

أو موسيقي، أو مشهد مرسحي.
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دراسة )سحر إبراهيم،2004م( هدفت الدراسة، إىل الكشف عن كيفية تنمية . 2

الثقافة البرصية؛ من خالل مجال الفن التشكييل. واستخدمت الباحثة فيها 

املنهج الوصفي التحلييل. من أهم نتائج البحث: تنمية رسوم الطالب؛ من 

وتفوق طالب  مصدر،  من  أكرث  من  املستمدة  الوحدات  استخدام  خالل 

املرحلة الخامسة عىل طالب املرحلة األوىل، من طلبة كلية الرتبية الفنية يف 

دراسة فنون الرتاث املختلفة.

برنامج . 3 تصميم  إىل  الدراسة،  هدفت  الرشيف،2014م(  )عهود  دراسة 

إلكرتوين عىل اإلنرتنت لتنمية الثقافة الفنية، والتعرف عىل الفروق الدالة 

إحصائيًا، بن ثقافة الطالبات فنيًا قبل وبعد تطبيق الرنامج اإللكرتوين. 

اتبعت الباحثة املنهج الوصفي، عىل عينة عشوائية من طالبات كلية الرتبية 

للرنامج  تقويم  إلكرتوين وبطاقة  برنامج  القرى. واستخدمت  أم  جامعة 

اإللكرتوين. وبعد تحليل البيانات، تم التوصل إىل النتائج التالية: وجود فروق 

ذات داللة إحصائية بن متوسط درجات الطالبات يف الرنامج اإللكرتوين 

لتنمية الثقافة الفنية؛ لصالح التطبيق البعدي. 

دراسة )آمنة البالدي،2014م(. هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مدى تأثري . 4

الفعاليات الفنية التشكيلية العامة، يف إثراء الثقافة الفنية لدى الحارضين 

أو املشاركن فيها، من عامة أفراد املجتمع غري املتخصصن. اتبعت الباحثة 

املتعلقة  املعلومات  لجمع  كأداة  االستبيان  واستخدمت  الوصفي،  املنهج 

الفنية  للفعاليات  إن  التالية:  النتائج  إىل  التوصل  تم  الدراسة.  مبوضوع 

التشكيلية العامة، درجتي تأثري وأهمية عالية، يف إثراء الثقافة الفنية لدى 

الحارضين أو املشاركن فيها، كام توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

مستوى )0.05(، يف آراء عينة الدراسة حول درجة تأثري الفعاليات الفنية 

التشكيلية العامة، يف إثراء الثقافة الفنية. 
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التعليق عىل الدراسات السابقة: ترتبط هذه الدراسات بالدراسة الحالية، يف إثراء 
الثقافة الفنية؛ حيث كان الهدف الرئيس من هذه الدراسات، هو تسليط الضوء عىل 
أهمية تنمية الثقافة الفنية؛ من خالل طرق متعددة، منها البيئة املدرسية، والثقافة 
البرصية، والرامج اإللكرتونية، والفعاليات الفنية التشكيلية، عىل عينة من أفراد 
املجتمع مبختلف األعامر؛ بينام تدرس الدراسة الحالية، فاعلية برنامج إلثراء الثقافة 
الفنية للمرأة السعودية. ومتت االستفادة من الدراسات السابقة يف بناء املحتوى، 

واختيار املنهج املناسب، واألدوات املناسبة لجمع املعلومات.

أدبيات الدراسة:
مفهوم الثقافة الفنية: يَُعرِّفُها )الحيلة،2002م: ص 94(، » بأنها مجموعة من 	 

الفن؛ وارتباط ذلك  الفن، والجامل، وتاريخ  التي تتصل مبعنى  الخرات، 
بطبيعة العرص الحديث، وتتصل أيًضا مبعرفة مفردات لغة التصوير والقيم 
الفنية والجاملية. وقد عرَّفَت املنظمة العاملية )اليونسكو( )UNESC( الثقافة، 
بأنها جميع السامت الروحية، واملادية، والفكرية، والعاطفية، التي مُتَيُِّز مجتمًعا 
بعينه، أو فئة اجتامعية بعينها، وهي تشمل الفنون، واآلداب، وطرق الحياة، كام 
تشمل الحقوق األساسية لإلنسان، ونظم القيم، والتقاليد، واملعتقدات. وعىل 

هذا فإن الثقافة تعني، كل ما ينتجه املجتمع من نتاج مادي أو معنوي.

العام ألفراد 	  الذوق  تنمية  الفنية مهمة يف  الثقافة  الفنية:  الثقافة  أهمية 
املجتمع. يذكر الغامدي )1999م: ص2(، »إن للثقافة الفنية أهمية يف تنمية 
الذوق الفني العام، وتكوين الشخصية الناقدة املتفهمة لنواحي الجامل«. 
كام إن للثقافة الفنية دورًا يف بناء الشخصية السوية للفرد، واالرتقاء بها من 
جميع جوانبها النفسية، والعقلية والجاملية، واالجتامعية. يذكر عيل والرباعي 
)1999م: ص27( إن الرتبية الجاملية أو التوعية الجاملية، وسيلة مهمة من 
وسائل بناء الشخصية وتكاملها. وهناك ارتباطًا واضًحا بن الرتبية الخلقية 

والرتبية الجاملية؛ إذ يشرتكان مًعا يف الِقيَِم اإلنسانية.
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 وهي أيًضا -الثقافة الفنية- تنمي حب االستطالع يف كل ما يتصل بالفن، 
ويحث ويشجع األفراد عىل التأمل، واكتشاف املزيد من قيم البيئة املحيطة 
بهم، كام ينمي الثقافة البرصية واالرتقاء بها )آمنة البالدي، 2014م: ص29(. 
األمم  املجتمع، وحضارات  ثقافة  تدوين  مهم يف  دور  الفنية  للثقافة  كام 

والشعوب )الغامدي،1999م: ص 2(.

مصادر الثقافة الفنية: أورد عزام )1999م: ص73(، بعض مصادر الثقافة 	 
والفنية،  الفكرية  الرتاكامت  األجيال،  واملوروث عر  الرتاث  الفنية وهي: 
املتغريات العاملية واملحلية املعارصة، وحركة الثقافة العاملية املتحركة. وتضيف 
إليها سعدية الفضيل )2010م: ص35(، املصادر التالية: رصيد الحضارات 
وبخاصة الحضارة املعارصة، الذاتية الخصوصية للمجتمع أو األمة، حركة 
الفكر واألدب والفن، والثقافات الوافدة؛ وبخاصة يف مجال الفنون. كام 
أضافت آمنة البالدي )2014م: ص28( إىل مصادر الثقافة الفنية، املصادر 
الفنية،  املعارض  وتتضمن:  العامة،  التشكيلية  الفنية  الفعاليات  التالية: 
وورش العمل الفنية، والدورات الفنية، واملتاحف الفنية، والندوات الفنية، 
الفنية،  واملؤمترات  الفنية،  والحوار  النقاش  الفنية، وحلقات  واملحارضات 

واملسابقات الفنية.

الفنية، 	  بالثقافة  للتَزَوُّد  الفنية: هناك طرق متعددة  بالثقافة  التزود  طرق 
أوردتها كل من )زينب عبد الحليم، وثناء عيل، )2007م( ص121-122( يف 

النقاط التالية: 

االتصال بالطبيعة: والتأمل يف عنارصها املختلفة، وما فيها من ِقيٍَم وجامل، . 1
يتجىل يف صنع الله الذي ال ميكن ملخلوق محاكاته.

االتصال باألعامل الخالدة: من خالل تحليل ومناقشة اإلنتاج الفني للعصور . 2
املختلفة، واملدارس الفنية.

مامرسة العمل الفني: املامرسة الفعلية للعمل الفني؛ تُْكِسُب الذوق الفني . 3
والقدرة عىل التعبري.
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زيارة املعارض: تعمل املعارض الفنية عىل نرش كل ما هو جديد عن الفن.. 4

زيارة املتاحف: تساعد عىل تثقيف الفرد ذاتيًا، فهي توضح تراث األجداد . 5
واآلثار التي تم العثور عليها عر العصور السابقة، التي مرت عىل الحياة 

البرشية.

التجريب كمصدر مستحدث مع التطورات التكنولوجية واملعرفية الحادثة.. 6

 الفروض:
فاعلية . 1 حول  الدراسة  عينة  آراء  يف  إحصائية،  داللة  ذات  فروق  توجد 

الرنامج، يف إكساب مفاهيم فنية لدى املشاركات.

فاعلية . 2 حول  الدراسة  عينة  آراء  يف  إحصائية،  داللة  ذات  فروق  توجد 
الرنامج، يف تربية الذوق العام واالرتقاء به لدى املشاركات.

فاعلية . 3 حول  الدراسة  عينة  آراء  يف  إحصائية،  داللة  ذات  فروق  توجد 
الرنامج، يف إكساب مهارات فنية جديدة لدى املشاركات.

فاعلية . 4 حول  الدراسة  عينة  آراء  يف  إحصائية،  داللة  ذات  فروق  توجد 
الرنامج، يف تنمية الحس الجاميل والتشكييل لدى املشاركات.

فاعلية . 5 حول  الدراسة  عينة  آراء  يف  إحصائية،  داللة  ذات  فروق  توجد 

الرنامج، يف تعميق الخرة الفنية، وجعلها باقية األثر لدى املشاركات.

المنهج واإلجراءات:
وذلك  واحدة؛  القائم عىل مجموعة  التجريبي،  شبه  املنهج  الدراسة  تتبع  أ - 
ملناسبته لطبيعة مشكلة الدراسة. وقد َعرَّفَة عبيدات وآخرون )1998م(، بأنه 
»يهدف إىل إحداث تغيري للظاهرة محل الدراسة، ومن ثم مالحظة آثار 

ذلك التغيري يف الظاهرة موضوع الدراسة«.

السيدات  جميع  من  الدراسة،  مجتمع  يتكون  الدراسة:  وعينة  مجتمع  ب - 
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السعوديات يف منطقة الجوف؛ أما العينة، فتتكون من )20( سيدة جامعية، 
ترتاوح أعامرهن ما بن )25-35( سنة، من محافظة دومة الجندل.

ج- أداة الدراسة: قامت الباحثة بإعداد األدوات التالية:

برنامًجا تثقيفيًا، مبنيًا عىل إثراء الثقافة الفنية للمرأة السعودية مبنطقة . 1
الجوف. حيث تم تطبيق الرنامج وفق اإلجراءات اآلتية: 

مراجعة األدب الرتبوي والدراسات السابقة.	 

تحديد األهداف السلوكية: املعرفية، واملهارية، والوجدانية يف الرنامج.	 

تحديد مجتمع الدراسة والعينة.	 

تحديد املدة الزمنية لتطبيق الرنامج كااليت: وهي عبارة عن )54( ساعة. 	 

تطوير استبانة )آمنة البالدي،2014م(، للتعرف عىل فاعلية الرنامج يف . 2
إثراء الثقافة الفنية لدى الحارضات واملشاركات. تتكون االستبانة بعد األخذ 

بتوصيات املحكمن، وإجراء التعديالت الالزمة، من خمسة محاور وهي:

هذا 	  ويشتمل  الفنية،  املفاهيم  ببعض  اإلملام  درجة  األول:  املحور 
املحور عىل )9( عبارات.

املحور الثاين: درجة الذوق العام ومدى االرتقاء به، ويشتمل هذا 	 
املحور عىل )7( عبارات.

املحور الثالث: درجة اإلملام باملهارات الفنية الجديدة، ويشتمل هذا 	 
املحور عىل )8( عبارات.

املحور الرابع: درجة الحس الجاميل والتشكييل، ويشتمل هذا املحور 	 
عىل )7( عبارات.

املحور الخامس: درجة الخرة الفنية، ويشتمل هذا املحور عىل )8( 	 
عبارات.
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 تَبَنَّت الباحثة يف إعداد محاور املقياس، الشكل املغلق، الذي يحدد االستجابات 

املحتملة لكل سؤال. وقد استخدمت الباحثة طريقة ليكرت ذات التدرج الثاليث 

)عايل، متوسط، ضعيف(، بحيث تم منح اإلجابة عىل )عايل( ثالث درجات، واإلجابة 

عىل )متوسط( درجتان، بينام تم منح اإلجابة عىل )ضعيف( درجة واحدة.

ضبط الستبانة:

صدق االستبانة: قامت الباحثة بالتحقق من صدق االستبانة وفق التايل:	 

أ - الصدق الظاهري: قامت الباحثة بعرض األداة عىل مجموعة من املحكمن؛ 

وذلك ملعرفة رأيهم يف مدى مناسبة األداة ألهداف الدراسة، والحكم عىل ما 

تحتويه االستبانه من فقرات؛ من حيث صحة الصياغة والوضوح، وأهمية كل 

فقرة، ومدى انتامء كل فقرة للمحور، وترتيبها حسب األولوية. وبعد االطالع 

الباحثة  بها، قامت  عىل مالحظات ومقرتحات األساتذة املحكمن واألخذ 

بالتعديل، والحذف، واإلضافة، حتى تم تطوير األداة يف صورتها النهائية.

ب- صدق االتساق الداخيل: بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، 

قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بريسون»Pearson Correlation»؛ ملعرفة 

الصدق الداخيل لالستبانة، وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط، بن درجة كل 

فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة، وجاءت 

النتائج كام يوضحها الجدولن رقم )2-1(.

جدول رقم )1( معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات املقياس بالدرجة الكلية للبعد 
الذي تنتمي إليه. 

معامل االرتباط رقم العبارةمعامل االرتباط رقم العبارة

درجة اإلملام باملهارات الفنية الجديدةدرجة اإلملام ببعض املفاهيم الفنية

1**0.9671**0.972

2**0.9082**0.931
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معامل االرتباط رقم العبارةمعامل االرتباط رقم العبارة

3**0.9323**0.920

4**0.8974**0.972

5**0.7655**0.883

6**0.9086**0.972

7**0.9687**0.920

8**0.9308**0.933

9**0.967--

درجة الحس الجاميل والتشكييلدرجة الذوق العام ومدى االرتقاء به

1**0.8651**0.964

2**0.9772**0.966

3**0.9763**0.958

4**0.9434**0.895

5**0.9275**0.942

6**0.8646**0.964

7**0.8217**0.942

درجة الخرة الفنية

1**0.8155**0.931

2**0.8156**0.909

3**0.9447**0.912

4**0.8148**0.954

** دالة عند مستوى الداللة 0.01 فأقل * دالة عند مستوى الداللة 0.05 فأقل

من خالل استعراض النتائج املوضحة بالجدول السابق، يَتَبَنَّ أن قيم معامالت 
االرتباط، بن درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 
إليه، دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.01.، أو 0.05، وجميعها ِقيَاًم موجبة؛ مام يعني 

وجود درجة عالية من االتساق الداخيل، وارتباط كل فقرة باملحور الذي تنتمي إليه.
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جدول )2( معامالت االرتباط بني درجة كل محور من محاور االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة.

معامل االرتباط محاور االستبانة

0.999**درجة اإلملام ببعض املفاهيم الفنية1

0.994**درجة الخرة الفنية2

0.998**درجة اإلملام باملهارات الفنية الجديدة3

0.988**درجة الحس الجاميل والتشكييل4

0.988**درجة الذوق العام ومدى االرتقاء5

 ** دالة عند مستوى الداللة 0.01 فأقل.

يتبن من النتائج املوضحة بالجدول السابق، أن قيم معامالت االرتباط بن 
محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة، دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.01، 
االستبانة  محاور  وارتباط  الداخيل،  االتساق  من  عالية  درجة  وجود  يعني  مام 

بالدرجة الكلية؛ مبا يعكس درجة عالية من الصدق ملحاور االستبانة.

 .)Cronbach’aAlpha ثبات االستبانة: استخدمت الباحثة )معادلة ألفا كرونباخ

حيث طبقت املعادلة لقياس الصدق البنايئ. والجدول رقم )3( يوضح معامالت 

ألفا كرونباخ ملحاور الدراسة. 

جدول )3( يوضح »قيم معامل ألفا كرو نباخ »للمقياس وأبعاده

الثبات الفا كرونباخعدد الفقراتأبعاد املقياس

90.966درجة اإلملام ببعض املفاهيم الفنية املحور األول

70.952درجة الخرة الفنيةاملحور الثاين

80.970درجة اإلملام باملهارات الفنية الجديدةاملحور الثالث

70.974درجة الحس الجاميل والتشكييلاملحور الرابع

80.952درجة الذوق العام ومدى االرتقاءاملحور الخامس

390.993الثبات العام لالستبانة

ومن الجدول السابق، يَتَبَنَّ أن معامالت الثبات ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة 
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مرتفعة؛ حيث تراوحت ما بن )0.952( و )0.974(، أما الثبات العام لالستبانة ككل، 
فقد بلغ )0.993(. وجميعها معامالت ثبات مرتفعة؛ وبالتايل ميكن االعتامد عليها يف 

التطبيق امليداين للدراسة.

الحادي عشر: مناقشة النتائج: 
التحقق من فرض الدراسة األول، والذي نص عىل اآليت: توجد فروق ذات 
داللة إحصائية يف آراء عينة الدراسة حول فاعلية الرنامج، يف إكساب مفاهيم 

فنية لدى املشاركات.

استخدمت الباحثة اختبار »ت«؛ للتعرف عىل الفروق بن متوسط االختبار 
القبيل، واالختبار البَْعِدي، ملحور إكساب املفاهيم الفنية لدى املشاركات، والجدول 

التايل يوضح ذلك:

جدول )4( اختبار »ت« للتعرف عىل الفروق بني متوسط االختبار القبيل واالختبار البعدي، ملحور 
اكساب مفاهيم فنية لدى املشاركات

إكساب 

مفاهيم 

فنية لدى 

املشاركات

املتوسط العدداالختبار 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة 
“ت”

درجة 
الحرية

مستوى 
الداللة

قيمة 
مربع 

ايتا
2012.302.494القبيل

7.631-19000.0.637
2023.804.830البعدي

من خالل البيانات املوضحة بالجدول السابق، يَتَبَنَّ أن هناك فروق ذات داللة 
إحصائية، عند مستوى داللة 0.05، بن االختبار القبيل واالختبار البعدي، ملحور اكساب 
مفاهيم فنية لدى املشاركات، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة )0.000(، وهي أقل من 
0.05؛ مام يدل عىل وجود فروق دالة إحصائيًا. وهناك فروق لصالح االختبار البعدي؛ 

مام يدل عىل فاعلية الرنامج يف إكساب مفاهيم فنية لدى املشاركات.

وتأكيًدا لتلك النتيجة، قامت الباحثة بحساب الداللة العلمية للنتائج؛ من خالل 

تطبيق مقياس مربع إيتا )η 2(، الذي يُْستَْخَدم لتحديد درجة أهمية النتيجة، التي ثبت 
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وجودها إحصائيًا، كام يحدد حجم التأثري. وبحساب قيمة )η 2( لنتائج االختبار القبيل 

والبعدي، ملحور إكساب مفاهيم فنية لدى املشاركات، للتحقق من فاعلية الرنامج يف 

إكساب مفاهيم فنية لدى املشاركات، وكانت النتيجة )637،0(، وهي قيمة تتجاوز القيمة 

الدالة عىل األهمية الرتبوية للنتائج اإلحصائية، يف البحوث الرتبوية والنفسية. 

ولتأكيد هذه النتيجة بصورة أكر، قامت الباحثة بحساب املتوسطات الحسابية 
واالنحرافات املعيارية، الستجابات أفراد عينة الدراسة، عىل محور إكساب مفاهيم 
فنية لدى املشاركات، قبل وبعد تطبيق الرنامج، حيث جاءت النتائج عىل النحو التايل:

جدول رقم )5( استجابات أفراد عينة الدارسة عىل اكساب مفاهيم فنية لدى املشاركات قبل وبعد 
تطبيق الربنامج

رة
عبا

 ال
قم

ر

العبارة

بعد تطبيق الرنامجقبل تطبيق الرنامج

ط 
وس

ملت
ا

يب
سا

لح
ا

ف
را

نح
اال

 
ي

ار
عي

امل

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

ط
وس

ملت
 ا

يب
سا

لح
ا

ف
را

نح
اال

 
ي

ار
عي

امل

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

1
ما درجة معرفتك مبجاالت 

الفن.
عايل2.60681.7ضعيف1.20410.8

2
ما درجة معرفتك بأنواع 

الفنون التشكيلية.
عايل2.80410.3ضعيف1.30470.7

3
ما درجة معرفتك باالتجاهات 

الفنية التشكيلية.
عايل2.75444.4ضعيف1.10308.9

4
ما درجة معرفتك باألعامل 

الفنية وفنانيها.
متوسط2.25851.9ضعيف1.40681.4

5
ما درجة معرفتك بالعنارص 
والرموز الفنية ومعانيها يف 

األعامل الفنية.
عايل2.90308.1ضعيف1.35587.6

6
ما درجة معرفتك بالعالقات 

اللونية يف األعامل الفنية.
عايل2.80410.2ضعيف1.50688.3

7
ما درجة معرفتك بأسامء 

األدوات والخامات والتقنيات 
املختلفة.

عايل2.65671.5ضعيف1.55759.2
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رة
عبا

 ال
قم

ر

العبارة

بعد تطبيق الرنامجقبل تطبيق الرنامج

ط 
وس

ملت
ا

يب
سا

لح
ا

ف
را

نح
اال

 
ي

ار
عي

امل

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

ط
وس

ملت
 ا

يب
سا

لح
ا

ف
را

نح
اال

 
ي

ار
عي

امل

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

1
ما درجة معرفتك مبجاالت 

الفن.
عايل2.60681.7ضعيف1.20410.8

2
ما درجة معرفتك بأنواع 

الفنون التشكيلية.
عايل2.80410.3ضعيف1.30470.7

3
ما درجة معرفتك باالتجاهات 

الفنية التشكيلية.
عايل2.75444.4ضعيف1.10308.9

4
ما درجة معرفتك باألعامل 

الفنية وفنانيها.
متوسط2.25851.9ضعيف1.40681.4

عايل2.45759.8ضعيف1.55686.1ما درجة ثقافتك اللغوية الفنية.8

9
ما درجة معرفتك باملعامل 

والسامت الفنية لكل عرص من 
العصور املاضية.

عايل2.60681.6ضعيف1.35587.5

املتوسط الحسايب العام * االنحراف 
املعياري العام

عايل.2.64537ضعيف.1.37277

تشري النتائج املوضحة بالجدول السابق، إىل أن إكساب املفاهيم الفنية لدى 
3(؛  من   1.37( حسايب  مبتوسط  ضعيًفا  كان  الرنامج،  تطبيق  قبل  املشاركات 
بينام اتضح أن تطبيق الرنامج، ساهم بصورة كبرية يف إكساب مفاهيم فنية 
لدى املشاركات؛ حيث بلغ املتوسط الحسايب الستجابات أفراد عينة الدراسة بعد 

تطبيق الرنامج )2.64 من 3(.

التحقق من فرض الدراسة الثاين، والذي نص عىل اآليت: توجد فروق ذات 
الذوق  تربية  الرنامج يف  الدراسة، حول فاعلية  آراء عينة  داللة إحصائية يف 

العام، واالرتقاء به لدى املشاركات.
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عىل  للتعرف  »ت«؛  اختبار  الباحثة  استخدمت  الفرضية،  هذه  من  للتحقق   

الفروق بن متوسط االختبار القبيل واالختبار البعدي، ملحور تربية الذوق العام، 

واالرتقاء به لدى املشاركات؛ والجدول التايل يوضح ذلك:

جدول )6( اختبار »ت« للتعرف عىل الفروق بني متوسط االختبار القبيل واالختبار البعدي، ملحور 
تربية الذوق العام واالرتقاء به لدى املشاركات.

تربية الذوق 

العام واالرتقاء 

به لدى 

املشاركات

ر 
تبا

الخ
ا

دد
لع

ا

ط 
وس

ملت
ا

يب
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ي
ار

عي
امل

ت”
“ 

مة
قي

ة 
رج

د
ية

حر
ال

ى 
تو

مس
لة

دال
ال

ع 
رب

 م
مة

قي
يتا

ا

2010.253.492القبيل
5.225-19000.0.976

2018.603.789البعدي

تكشف املؤرشات اإلحصائية املوضحة بالجدول السابق، عن وجود فروق ذات 

واالختبار  القبيل  االختبار  متوسط  بن   ،0.05 داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة 

البعدي، ملحور تربية الذوق العام، واالرتقاء به لدى املشاركات؛ حيث بلغت قيمة 

مستوى الداللة )0.000(؛ مام يدل عىل وجود فروق دالة إحصائيًا، بن متوسط 

درجات التطبيق القبيل والتطبيق البعدي ملحور تربية الذوق العام، واالرتقاء به لدى 

املشاركات لصالح التطبيق البعدي. وتأكيًدا لتلك النتائج، قامت الباحثة بحساب 

الداللة العملية للنتائج؛ من خالل تطبيق مقياس مربع إيتا )η 2(، وجد أنها بلغت 

)976،0(، وهي قيمة تدل عىل وجود أثر كبري ومهم تربويًا الستخدام الرنامج 

املقرتح، يف زيادة مستوى اكساب تربية الذوق العام، واالرتقاء به لدى املشاركات.

املعيارية،  واالنحرافات  الحسابية،  املتوسطات  بحساب  الباحثة  قامت  كام 
الستجابات أفراد عينة الدراسة، عىل محور تربية الذوق العام، واالرتقاء به قبل 

وبعد تطبيق الرنامج؛ حيث جاءت النتائج عىل النحو التايل:
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جدول رقم )7( استجابات أفراد عينة الدارسة عىل تربية الذوق العام واالرتقاء به لدى املشاركات 
قبل وبعد تطبيق الربنامج

رة
عبا

 ال
قم

ر

العبارة

بعد تطبيق الرنامجقبل تطبيق الرنامج

ط 
وس

ملت
ا

يب
سا

لح
ا

ف
را

نح
اال

 
ي

ار
عي

امل

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

ط
وس

ملت
 ا

يب
سا

لح
ا

ف
را

نح
اال

 
ي

ار
عي

امل

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

1
شاهديت يف محيطك وبيئتك مناظر غري 
جميلة أو مهملة، وفكريت تلقائيا يف حلول 

من املمكن أن تجعلها أجمل بدرجة:
1.40681.3

ف
عي

ض
2.25851.7

ط
وس

مت

2
يلفت انتباهك ألوان اللوحات اإلعالنية 

ومدى تناسقها مع بعضها بدرجة:
1.10308.7

ف
عي

ض

يل2.65671.5
عا

3
يلفت نظرك مظهر الطريق ومدى 

تناسقه وجامله بدرجة:
1.25550.5

ف
عي

ض

يل2.60681.6
عا

4
تلفت نظرك املجسامت الجاملية يف 

الطرق وامليادين بدرجة:
1.30657.4

ف
عي

ض

يل2.70657.3
عا

5
تقومي بتحليل األلوان يف الطبيعة 

من حولك ومدى تناسقها مع بعضها 
تلقائيا بدرجة:

1.20410.6

ف
عي

ض

يل2.65587.4
عا

6
تهتمي بتناسق األثاث مع بعضه البعض 
من ناحية الشكل واأللوان عند تأثيث 

منزلك بدرجة:
1.90718.2

ط
وس

مت

يل2.85366.2
عا

7
تهتمي بتنسيق مالبسك ومالبس 
أطفالك من ناحية الشكل واللون 

بدرجة:
2.10718.1

ط
وس

مت

يل2.90308.1
عا

املتوسط الحسايب العام* االنحراف 
املعياري العام

1.46499.

ف
عي

ض

يل.2.66541
عا

كان  به،  واالرتقاء  العام  الذوق  تربية  أن محور  السابق،  الجدول  يتبن من   
ضعيًفا قبل تطبيق الرنامج مبتوسط حسايب )1.46 من 3(، بينام اتضح أن تطبيق 
الرنامج عىل السيدات، ساهم بدرجة كبرية يف ارتفاع مستواهن يف تربية الذوق 
العام واالرتقاء به؛ حيث بلغ املتوسط الحسايب )2.66 من 3(. وهذه النتيجة تدل عىل 

فاعلية وأثر الرنامج املقرتح يف تربية الذوق العام، واالرتقاء به لدى املشاركات.

التحقق من فرض الدراسة الثالث، والذي نص عىل اآليت: توجد فروق ذات 
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داللة إحصائية، يف آراء عينة الدراسة، حول فاعلية الرنامج يف إكساب مهارات 

فنية جديدة لدى املشاركات.

عىل  للتعرف  »ت«؛  اختبار  الباحثة  استخدمت  الفرضية،  هذه  من  للتحقق 

فنية  مهارات  إلكساب  البعدي،  واالختبار  القبيل  االختبار  متوسط  بن  الفروق 

جديدة لدى املشاركات؛ والجدول التايل يوضح ذلك:
جدول )8( اختبار »ت« للتعرف عىل الفروق بني متوسط االختبار القبيل واالختبار البعدي ملحور 

إكساب املهارات الفنية الجديدة لدى املشاركات

اكساب املهارات 
الفنية الجديدة لدى 

املشاركات

ر 
تبا

الخ
ا

دد
لع

ا

ط 
وس

ملت
ا

يب
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ي
ار

عي
امل

ة 
يم

ق
ت”

“

ة 
رج

د
ية

حر
ال

ى 
تو

مس
لة

دال
ال

ة 
يم

ق
يتا

ع ا
رب

م

2010.651.843القبيل
8.338-19000.0.882

2021.104.518البعدي

من خالل استعراض النتائج املوضحة بالجدول السابق، يَتَبَنَّ وجودفروق ذات 

داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05، بن متوسط االختبار القبيل واالختبار البعدي، 

ملحور إكساب املهارات الفنية الجديدة لدى املشاركات؛ حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 

)0.000(؛ مام يدل عىل وجود فروق دالة إحصائيًا، بن متوسط درجات التطبيق القبيل 

والتطبيق البعدي؛ لصالح التطبيق البعدي، وهذه النتيجة تشري إىل فاعلية الرنامج 

املقرتح، يف إكساب املهارات الفنية الجديدة لدى املشاركات. وتأكيًدا لتلك النتائج؛ 

قامت الباحثة بحساب الداللة العملية للنتائج، من خالل تطبيق مقياس مربع إيتا )2 

η(؛ حيث بلغت )882،0(، وهي قيمة تدل عىل وجود أثر كبري ومهم تربويًا، الستخدام 

الرنامج املقرتح، يف تنمية إكساب املهارات الفنية الجديدة لدى املشاركات.

 ولتأكيد هذه النتيجة بصورة أكر، قامت الباحثة بحساب املتوسطات الحسابية 

إكساب  محور  عىل  الدراسة،  عينة  أفراد  الستجابات  املعيارية،  واالنحرافات 

مهارات فنية جديدة لدى املشاركات، حيث جاءت النتائج عىل النحو التايل:
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جدول رقم )9( استجابات أفراد عينة الدارسة عىل محور اكساب املهارات الفنية الجديدة لدى 
املشاركات قبل وبعد تطبيق الربنامج

رة
عبا

 ال
قم

ر

العبارة

بعد تطبيق الرنامجقبل تطبيق الرنامج

ط 
وس

ملت
ا

يب
سا

لح
ا

ف
را

نح
اال

 
ي

ار
عي

امل

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

ط
وس

ملت
 ا

يب
سا

لح
ا

ف
را

نح
اال

 
ي

ار
عي

امل

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

1
قمتي بتجريب بعض املهارات الفنية 

الجديدة بدرجة:
1.25444.5

ف
عي

ض

يل2.60681.7
عا

2
قمتي بتجريب األدوات الفنية املختلفة 

بدرجة: 
1.20410.6

ف
عي

ض

يل2.75444.3
عا

3
قمتي بتجريب الخامات الفنية املختلفة 

بدرجة:
1.70657.2

ط
وس

مت

يل2.80410.2
عا

4
قمتي بابتكار أساليب وتقنيات جديدة 

خاصة بك بدرجة:
1.000.0008

ف
عي

ض

يل2.60681.6
عا

5
قمتي بالبحث عن أدوات وخامات جديدة 

ومبتكرة ميكن استخدامها يف األعامل 
الفنية بدرجة:

1.000.0007

ف
عي

ض

يل2.25851.8
عا

1.35489.4تهتمي بتنسيق وتجميل محيطك بدرجة:6

ف
عي

ض

يل2.60681.5
عا

1.75851.1تهتمي بتعلم مهارات فنية جديدة بدرجة:7

ط
وس

مت

يل2.80410.1
عا

8
تهتمي بتعلم تقنيات وأساليب فنية جديدة 

بدرجة:
1.40681.3

ف
عي

ض

يل2.70657.4
عا

املتوسط الحسايب العام * االنحراف املعياري 
العام

1.33230.

ف
عي

ض

يل.2.64565
عا

املهارات  إكساب  أن  السابق،  بالجدول  املوضحة  اإلحصائية  املؤرشات  تكشف 
الفنية الجديدة لدى املشاركات، كانت ضعيفة قبل تطبيق الرنامج، مبتوسط حسايب 
)1.33 من 3(؛ بينام تَبَنَّ من النتائج أن تطبيق الرنامج، ساهم بدرجة عالية يف 
إكساب املهارات الفنية الجديدة لدى املشاركات؛ حيث بلغ املتوسط الحسايب بعد 
تطبيق الرنامج )2.64 من 3(. وهذه النتيجة تدل عىل فاعلية الرنامج املقرتح، يف 

إكساب املهارات الفنية الجديدة لدى املشاركات بدرجة عالية. 

التحقق من فرض الدراسة الرابع، والذي نص عىل اآليت: توجد فروق ذات 
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الحس  تنمية  الرنامج، يف  فاعلية  الدراسة حول  عينة  آراء  إحصائية يف  داللة 
الجاميل والتشكييل لدى املشاركات.

عىل  للتعرف  »ت«؛  اختبار  الباحثة  استخدمت  الفرضية،  هذه  من  وللتحقق 

الفروق بن متوسط االختبار القبيل واالختبار البعدي، يف تنمية الحس الجاميل 

والتشكييل لدى املشاركات، والجدول التايل يوضح ذلك:
جدول )10( اختبار »ت« للتعرف عىل الفروق بني متوسط االختبار القبيل واالختبار البعدي، 

ملحور تنمية الحس الجاميل والتشكييل لدى املشاركات

تنمية الحس 

الجاميل 

والتشكييل 

لدى 

املشاركات

ر 
تبا

الخ
ا

دد
لع

ا

ط 
وس

ملت
ا

يب
سا

لح
ا

ف 
را
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ي
ار
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امل

ت”
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ة 
رج
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ية
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ال

ى 
تو

مس
لة

دال
ال

ع 
رب

 م
مة

قي
يتا

ا

2010.602.303القبيل
7.651-19000.0.303

2018.953.410البعدي

تكشف املؤرشات اإلحصائية املوضحة بالجدول السابق، عن وجودفروق ذات 

داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05، بن متوسط االختبار القبيل واالختبار 

البعدي، للمحور املتعلق بتنمية الحس الجاميل والتشكييل لدى املشاركات، حيث 

بلغت قيمة مستوى الداللة )0.000(؛ مام يدل عىل وجود فروق دالة إحصائيًا، 

بن متوسط درجات التطبيق القبيل والتطبيق البعدي، لصالح التطبيق البعدي. 

لدى  والتشكييل  الجاميل  الحس  تنمية  مستوى  ارتفاع  إىل  تشري  النتيجة  وهذه 

النتائج، قامت  لتلك  وتأكيًدا  عليهن،  املقرتح  الرنامج  تطبيق  نتيجة  املشاركات. 

 ،)η 2( الباحثة بحساب الداللة العملية للنتائج؛ من خالل تطبيق مقياس مربع إيتا

حيث بلغت )303،0(، وهي قيمة تدل عىل وجود أثر كبري ومهم تربويًا، الستخدام 

الرنامج املقرتح يف تنمية الحس الجاميل والتشكييل لدى املشاركات.

 ولتأكيد هذه النتيجة بصورة أكر، قامت الباحثة بحساب املتوسطات الحسابية، 
الحس  تنمية  الدراسة، عىل محور  أفراد عينة  املعيارية الستجابات  واالنحرافات 
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الجاميل والتشكييل لدى املشاركات، قبل وبعد تطبيق الرنامج؛ حيث جاءت النتائج 
عىل النحو التايل:

جدول رقم )11(استجابات أفراد عينة الدارسة، عىل محور تنمية الحس الجاميل والتشكييل، لدى 
املشاركات قبل وبعد تطبيق الربنامج

رة
عبا

 ال
قم

ر

العبارة

بعد تطبيق الرنامجقبل تطبيق الرنامج

ط 
وس

ملت
ا

يب
سا

لح
ا

ف
را

نح
اال

 
ي

ار
عي

امل

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

ط
وس

ملت
 ا

يب
سا

لح
ا

ف
را

نح
اال

 
ي

ار
عي

امل

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

1
ما درجة إحساسك وشعورك بجامل 

محيطك وبيئتك.
1.70801.2

ط
وس

مت

يل2.75444.3
عا

ما درجة اهتاممك بتفسري أشكال وألوان 2
1.80894.1املجسامت الجاملية يف الطرق وامليادين.

ط
وس

مت

يل2.60681.7
عا

3
ما درجة تطلعك وطموحك لتجميل 

وتنسيق ما حولك واهتاممك بالتفاصيل 
الجاملية.

1.60821.3

ف
عي

ض

يل2.65671.6
عا

4
ما درجة انعكاس الجامليات عىل مظهرك 

وسلوكك.
1.45759.5

ف
عي

ض

يل2.80410.1
عا

1.25639.7ما درجة إدراكك للشكل وعالقته باملعنى.5

ف
عي

ض

يل2.70470.5
عا

6
ما درجة وعيك الفني بالثقافات املختلفة 

املعارصة.
1.25444.6

ف
عي

ض

يل2.75444.2
عا

7
ما درجة حبك لالستطالع يف كل ما يتصل 

بالفن وما يستجد به.
1.55759.4

ف
عي

ض

يل2.70470.4
عا

 املتوسط الحسايب العام * االنحراف املعياري 
العام

1.51329.

ف
عي

ض

يل.2.71487
عا

 يتبنَّ من النتائج املوضحة بالجدول السابق، أن تنمية الحس الجاميل والتشكييل 
لدى املشاركات، قبل تطبيق الرنامج كانت بدرجة ضعيفة مبتوسط حسايب )1.51 من 
3(؛ بينام تَبَنَّ من النتائج أن تطبيق الرنامج عىل املشاركات، ساهم بدرجة عالية 
يف تنمية الحس الجاميل والتشكييل لديهن، حيث بلغ املتوسط الحسايب الستجابات 
أفراد عينة الدراسة، عىل تنمية الحس الجاميل والتشكييل لدى املشاركات )2.71 
من 3(. وهذه النتيجة، تدل عىل فاعلية الرنامج املقرتح يف تنمية الحس الجاميل 

والتشكييل لدى املشاركات.
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التحقق من فرض الدراسة الخامس، والذي نص عىل اآليت: توجد فروق ذات داللة 
إحصائية يف آراء عينة الدراسة، حول فاعلية الرنامج يف تعميق الخرة الفنية، وجعلها 
باقية األثر لدى املشاركات. وللتحقق من هذه الفرضية، استخدمت الباحثة اختبار 
»ت«؛ للتعرف عىل الفروق بن متوسط االختبار القبيل واالختبار البعدي، ملحور تعميق 

الخرة الفنية، وجعلها باقية األثر لدى املشاركات، والجدول التايل يوضح ذلك:

جدول )12( اختبار »ت« للتعرف عىل الفروق، بني متوسط االختبار القبيل واالختبار 
البعدي،ملحور تعميق الخربة الفنية وجعلها باقية األثر لدى املشاركات

تعميق الخرة الفنية 

وجعلها باقية األثر 

لدى املشاركات

ر 
تبا

الخ
ا
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2010.204.086القبيل
6.020-19000.0.998

2021.004.052البعدي

من خالل استعراض النتائج املوضحة بالجدول السابق، يتبنَّ وجودفروق ذات 
داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05، بن متوسط االختبار القبيل واالختبار 
حيث  املشاركات؛  لدى  األثر  باقية  وجعلها  الفنية،  الخرة  تعميق  ملحور  البعدي 
بلغت قيمة مستوى الداللة )0.000(، مام يدل عىل وجود فروق دالة إحصائيًا، 
بن متوسط درجات التطبيق القبيل والتطبيق البعدي؛ لصالح التطبيق البعدي، 
وهذه النتيجة تشري إىل فاعلية الرنامج املقرتح، يف تعميق الخرة الفنية وجعلها 
باقية األثر لدى املشاركات. وتأكيًدا لتلك النتائج؛ قامت الباحثة بحساب الداللة 

العملية للنتائج، من خالل تطبيق مقياس مربع إيتا (η 2(؛ حيث بلغت )998.0(، 
الرنامج  الستخدام  تربويًا،  ومهم  جًدا،  كبري  أثر  وجود  عىل  تدل  قيمة  وهي 

املقرتح يف تعميق الخرة الفنية، وجعلها باقية األثر لدى املشاركات.

ولتأكيد هذه النتيجة بصورة أكر؛ قامت الباحثة بحساب املتوسطات الحسابية 
واالنحرافات املعيارية، الستجابات أفراد عينة الدراسة، عىل محور تعميق الخرة 
الفنية، وجعلها باقية األثر لدى املشاركات؛ حيث جاءت النتائج عىل النحو التايل:
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جدول رقم )13( استجابات أفراد عينة الدارسة عىل محور تعميق الخربة الفنية، وجعلها باقية 
األثر، لدى املشاركات قبل وبعد تطبيق الربنامج

رة
عبا

 ال
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بعد تطبيق الرنامجقبل تطبيق الرنامج
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1
ما درجة معرفتك بالقيم الفنية 
والكشف عن مواطن الجامل 

يف األعامل الفنية.
عايل2.85366.2ضعيف1.40681.2

ما درجة قدرتك عىل تكوين 2
عايل2.85366.1ضعيف1.25444.5أفكار فنية جديدة وتطويرها. 

ما درجة قدرتك عىل التمييز 3
عايل2.50688.7ضعيف1.20410.6بن االتجاهات الفنية. 

4
ما درجة قدرتك عىل التمييز 
بن فنون الحضارات املختلفة 

ومنجزاتها.
عايل2.55510.6ضعيف1.35671.4

5
ما درجة قدرتك عىل تخطي 
الصعوبات وإيجاد الحلول 

للمشكالت الفنية التي تواجهك.
عايل2.25851.8ضعيف1.35671.3

ما درجة تأملك تأمالً واعيًا 6
عايل2.70571.4ضعيف1.15489.7تحليليًا 

ما درجة حبك للمعرفة والتفكري 7
عايل2.70470.3ضعيف1.10308.8االبتكاري.

8
ما درجة قدرتك عىل اإلدالء 

برأيك فيام يخص بعض 
املشكالت أو املواضيع الفنية.

عايل2.60681.5ضعيف1.40681.1

 املتوسط الحسايب العام * االنحراف 
عايل.2.63507ضعيف.1.28511املعياري العام

تكشف املؤرشات اإلحصائية املوضحة بالجدول السابق، أن تعميق الخرة الفنية 
وجعلها باقية األثر لدى املشاركات، كانت بدرجة ضعيفة، مبتوسط حسايب )1.28 
من 3(؛ بينام تبنَّ من النتائج، أن تطبيق الرنامج عىل املشاركات ساهم بدرجة 
عالية يف تنمية الحس الجاميل والتشكييل، حيث بلغ املتوسط الحسايب الستجابات 
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أفراد عينة الدراسة )2.63 من 3(. وهذه النتيجة تدل عىل فاعلية الرنامج املقرتح 
يف تعميق الخرة الفنية، وجعلها باقية األثر لدى املشاركات.

نتائج الدراسة:

كشفت النتائج، أن إكساب املفاهيم الفنية قبل تطبيق الرنامج كان ضعيًفا، . 1

مبتوسط حسايب )1.37 من 3(؛ بينام اتضح أن تطبيق الرنامج، ساهم بصورة 

كبرية يف إكساب مفاهيم فنية لدى املشاركات؛ حيث بلغ املتوسط بعد تطبيق 

الرنامج )2.64 من 3(. وهذه النتيجة تدل عىل أثر كبري ومهم تربويًا، الستخدام 

الرنامج املقرتح يف إكساب مفاهيم فنية لدى املشاركات. وتتفق هذه النتيجة 

مع نتائج دراسة )عهود الرشيف،2014م(، والتي كشفت عن وجود فروق ذات 

داللة إحصائية، بن متوسط درجات الطالبات يف الرنامج اإللكرتوين لتنمية 

الثقافة الفنية يف التطبيق القبيل والبعدي؛ لصالح التطبيق البعدي. 

بَيََّنت النتائج أن تربية الذوق العام واالرتقاء به، كان ضعيًفا قبل تطبيق . 2

الرنامج مبتوسط حسايب )1.46 من 3(؛ بينام أتضح أن تطبيق الرنامج 

عىل السيدات، ساهم بدرجة كبرية يف ارتفاع الذوق واالرتقاء به؛ حيث بلغ 

املتوسط الحسايب بعد تطبيق الرنامج )2.66 من 3(. وهذه النتيجة تدل 

عىل فاعلية وأثر الرنامج املقرتح، يف تنمية الذوق العام واالرتقاء به لدى 

املشاركات. تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )عيل، الرباعي 1999م(، يف 

ي وتساعد يف تطوير القدرات الذاتية، ملعرفة القيم  أن الثقافة الفنية تَُنمِّ

الجاملية والفنية، أثناء النظر لألعامل الفنية. 

أظهرت النتائج، أن املهارات الفنية كانت ضعيفة قبل تطبيق الرنامج مبتوسط . 3

حسايب )1.33 من 3(؛ بينام تبنَّ من النتائج، أن تطبيق الرنامج ساهم بدرجة 

عالية يف اكساب املهارات الفنية الجديدة، حيث بلغ املتوسط الحسايب بعد 
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تطبيق الرنامج )2.64 من 3(. وهذه النتيجة تدل عىل فاعلية الرنامج املقرتح، 

يف إكساب املهارات الفنية الجديدة لدى املشاركات بدرجة عالية. وتتفق هذه 

النتيجة مع نتائج دراسة )سحر إبراهيم،2004م(، والتي أشارت إىل أنه تم تنمية 

رسوم الطالب، من خالل استخدام الوحدات املستمدة من أكرث من مصدر.

أوضحت النتائج، أن تنمية الحس الجاميل والتشكييل قبل تطبيق الرنامج، . 4

أن  النتائج  من  تبنَّ  بينام  3(؛  من   1.51( كان ضعيًفا مبتوسط حسايب 

تطبيق الرنامج، ساهم بدرجة عالية يف تنمية الحس الجاميل والتشكييل 

لدى املشاركات؛ حيث بلغ املتوسط الحسايب بعد تطبيق الرنامج )2.71 

من 3(. وهذه النتيجة تدل عىل فاعلية الرنامج املقرتح، يف تنمية الحس 

الجاميل والتشكييل لدى املشاركات. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

)عيل، الرباعي 1999م(، والتي أشارت إىل أن الثقافة الفنية، تنمي القدرة 

عىل تكوين أحكام فنية؛ من خالل املهارات الناقدة للفنون. 

أوضحت النتائج، أن تعميق الخرة الفنية وجعلها باقية األثر، كانت بدرجة . 5

ضعيفة مبتوسط حسايب )1.28 من 3(؛ بينام تبنَّ من النتائج أن تطبيق 

الرنامج، ساهم بدرجة عالية يف تنمية الحس الجاميل والتشكييل لدى 

املشاركات؛ حيث بلغ املتوسط الحسايب الستجابات أفراد عينة الدراسة بعد 

تطبيق الرنامج، )2.63 من 3(. وهذه النتيجة تدل عىل فاعلية الرنامج 

املقرتح، يف تعميق الخرة الفنية وجعلها باقية األثر لدى املشاركات. تتفق 

هذه النتيجة مع نتائج دراسة )آمنة البالدي، 2014م( حيث توجد فروق 

حول  الدراسة  عينة  آراء  يف   ،)0.05( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات 

الفنية  الثقافة  إثراء  العامة، يف  التشكيلية  الفنية  الفعاليات  تأثري  درجة 

لدى الحارضين أو املشاركن.
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التوصيات:
اثبتت النتائج، أن الرنامج املقرتح، له تأثري يف إثراء الثقافة الفنية لدى . 1

الرنامج، وتطبيقه  بهذا  االستعانة  أهمية  الباحثة  لذلك ترى  املشاركات؛ 
يف مراكز ومعاهد التعليم املختلفة.

لوجود فروق إحصائية يف آراء عينة الدراسة، حول درجة تأثري الرنامج . 2
املقرتح يف إثراء الثقافة الفنية للمرأة السعودية؛ نويص برورة االهتامم 
هذه  مثل  يف  املقدمة  واملهارات،  والخرات،  املعلومات،  وكمية  بنوعية 

الرامج؛ لتتناسب مع طبيعة املرأة السعودية املحافظة.

استخدام الرنامج املقرتح، يف تنمية الحس الجاميل والتشكييل، واالرتقاء . 3
فاعلية  أثبتت  الدراسة  نتائج  ألن  الفنية؛  الخرة  وتعميق  العام،  بالذوق 

الرنامج يف ذلك.

الفني، وتعليمهم إعادة تدوير . 4 الوعي  التعميم عىل مناطق أخرى، لنرش 
املخلفات يف املرحلة الالحقة؛ لالستفادة منهم كقوة برشية وتثقيفهم فنيًا.

المراجع: 
الثقافة 	  أثر تعليم الفن عىل منو  إبراهيم، سحر حلمي محمد )2004م( 

الفنية البرصية لطالب كلية الرتبية الفنية، رسالة ماجستري، كلية الرتبية 
الفنية، جامعة القاهرة، مرص.

الشاملة، 	  املكتبة  الزاهر،  الغني  املعجم  )2013م(  الغني  عبد  العزم،  أبو 
موقع معاجم صخر، تاريخ االضافة 14 يونيو 2011 م.

جرير 	  دار  ط1،  الفنية،  الرتبية  إىل  املدخل  )2006م(  خالد  شعرية،  أبو 
للنرش والتوزيع، األردن، عامن.

ملياء 	  املهدي،  الله،  عوض  محمد  أنصار  رفاعي،  مصطفى،  غادة  أحمد، 
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محمود يوسف )2011م( تطور الفكر الرتبوي للفنون، ط1، مكتبة األنجلو 
املرصية، جمهورية مرص العربية، القاهرة.

بباوي، مراد حكيم، حسونة، عالء محمد، هندسة املعرفة وانقرائية الصورة 	 
اإللكرتونية؛ إلثراء الثقافة الفنية للتلميذ يف الرتبية الفنية، املؤمتر العلمي 

السادس للجمعية املرصية للقراءة واملعرفة، القاهرة، مرص)2006م(. 

يف 	  ودورها  العامة  التشكيلية  الفنية  الفعاليات  )2014م(  آمنة  البالدي، 
إثراء الثقافة الفنية لدى عينة من أفراد املجتمع غري املتخصصن، رسالة 
ماجستري غري منشورة، قسم الرتبية الفنية، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، 

مكة املكرمة.

تدريسها، ط2، 	  وأساليب  الفنية  الرتبية  )2002م(  الحيلة، محمد محمود 
دار املسرية، عامن، األردن.

الجاميل 	  الوعي  تنمية  يف  الفنية  الرتبية  دور  حسن،  حنان  دقامق، 
للجامهري، وأثره يف مواجهة أزمات البيئة، املؤمتر السنوي العارش، إدارة 
األزمات والكوارث البيئية يف ظل املتغريات واملستجدات العاملية املعارصة، 

جامعة عن شمس، القاهرة، جمهورية مرص العربية )2005م(.

الفنية 	  الثقافة  البيئة املدرسية وأثرها يف تنمية  الرباعي، عىل )1999م( 
والجاملية، مجلة علوم وفنون، دراسات وبحوث، مجلد 11، العدد 1، مرص.

سامل، محمد )2018م(، فنانات تشكيليات سعوديات يكشفن آمال املرأة 	 
 https://www.lahamag.com/article/106769 وطموحاتها  السعودية 

14 /2/ 2018 تم االطالع عليه بتاريخ 2018/4/1م.

الفنية 	  الثقافة  لتنمية  إلكرتوين  برنامج  تصميم  الرشيف، عهود)2014م( 
لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة أم القرى، رسالة دكتوراه غري منشورة، 
قسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.
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شوقي إسامعيل )2002م( مدخل الرتبية الفنية، ط3، دار الرفعة، الرياض.	 

شوقي، إسامعيل )2001م( الفن والتصميم، زهراء الرشق، القاهرة.	 

الضبع، أمينة رشاد سعد الدين )2015م( الثقافة ما بن الفن التشكييل 	 
والفضاء، مرص، القاهرة.

جديد 	  مفهوم  نحو  )2007م(  عيل  ثناء  عيل،  محمد  زينب،  الحليم،  عبد 
لتدريس املواد واألنشطة لتدريس الرتبية الفنية، سلسلة كيف تكون معلاًم 

ناجًحا، العلم واإلميان للنرش والتوزيع، مرص.

العبد، سعد، والصاعدي، عبري مسلم )2010م( املوسوعة الوصفية لحركة 	 
الفن التشكييل النسايئ باململكة العربية السعودية - الجزء األول- الجمعية 

السعودية للثقافة والفنون، اململكة العربية السعودية، أبها. 

عبيدات، ذوقان، عبد الحق، كايد، عدس، عبد الرحمن )2014م( البحث العلمي، 	 
مفهومه، وأدواته، وأساليبه، ط16، دار الفكر نارشون وموزعون، عامن.

الفنون 	  يف  الفني  والنقد  التذوق  )1999م(  محمود  العباس  أبو  عزام، 
التشكيلية، ط1، دار املفردات للنرش والتوزيع والدراسات، الرياض.

عيل، عبد املنعم طه، الرباعي، إحسان عرسان )1999م( البيئة املدرسية 	 
وأثرها يف تنمية الثقافة الفنية والجاملية، مجلة علوم وفنون – دراسات 

وبحوث-، مجلد 11، ع1، 15 مرص.

الغامدي، أحمد بن محمد )1999م( دور النقد والتذوق الفني يف إمناء 	 
العام،  التعليم  مدارس  يف  الفنية  الرتبية  دروس  ضمن  الفنية،  الثقافة 
رسالة ماجستري غري منشورة، قسم الرتبية الفنية، كلية الرتبية، جامعة أم 

القرى، مكة املكرمة.

أثر 	  يف  ودورها  الصورة  ثقافة  )2010م(  عايد  محسن  سعدية  الفضيل، 
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الرتبية  املتلقي، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم  لدى  الفني  التذوق 
الفنية، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

معجم الوسيط )2004( مجمع اللغة العربية بالقاهرة.	 

لغري 	  البرصية  الثقافة  تنمية  )2000م(  إبراهيم  سليامن  نادية  منصور، 
املتخصصن يف الفن من خالل الرتبية الفنية، تكنولوجيا التعلم، مجلد 

10– مرص.
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»إسهامات صفية بن زقر

في خدمة الثقافة والفن السعودي«

نادية عبدالوهاب خونديه

قسم انجليزي -جامعة أم القرى

nakhawandanah@uqu.edu.sa
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»إسهامات صفية بن زقر

في خدمة الثقافة والفن السعودي«

المقدمة:
الحمد لله، والصالة والسالم عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، الرساج املنري وخاتم األنبياء 

واملرسلن.
إنسانية مل  بعدالة  املرأة  الذي عامل  بنعمة اإلسالم،  أكرمنا  الذي  لله  الحمد 
يعرفها تاريخ البرشية من قبل، منحها حقوقها، وحّدد واجباتها، وأنصفها يف ميزان 
َوالُْمْسلِاَمِت  الُْمْسلِِمَن  »إِنَّ  العبادة:  وسمو  الفكر  وارتقاء  القرار،  وحرية  العقل، 
اِبِريَن  اِدقَاِت َوالصَّ اِدِقَن َوالصَّ َوالُْمؤِْمِنَن َوالُْمؤِْمَناِت َوالَْقانِِتَن َوالَْقانِتَاِت َوالصَّ
امِئَِن  َوالصَّ قَاِت  َوالُْمتََصدِّ ِقَن  َوالُْمتََصدِّ َوالَْخاِشَعاِت  َوالَْخاِشِعَن  اِبرَاِت  َوالصَّ
اكِرَاِت  َوالذَّ كَِثريًا  اللََّه  اكِِريَن  َوالذَّ َوالَْحاِفظَاِت  فُُروَجُهْم  َوالَْحاِفِظَن  امِئَاِت  َوالصَّ
أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغِفرًَة َوأَْجرًا َعِظياًم« )األحزاب 35(. وللمسلمن يف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

خري األسوة والقدوة، يف حسن معاملة املرأة، وتقديرها، وبتقوى الله فيها. 
 كام نحمد الله أن رزقنا والة أمر، حريصن عىل تطبيق رشيعة الله، والسري 
عىل هدي املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، فكان اهتاممهم البالغ بحقوقها، واحرتامها، وإعطائها 
الفرصة لتخدم وطنها، وتسهم يف الرقي به منذ عهد مؤسس البالد وموحّدها، 
جاللة امللك عبد العزيز-طيَّب الله ثراه- آل سعود الذي قّدم القدوة املثىل ألنجاله، 
الفكرية، مبا  املرأة وتقدير قدراتها  التعامل مع  وأحفاده، ومواطنيه، يف حسن 
أعطاه من مكانة عظيمة لشقيقته األمرية نورة بنت عبد الرحمن، واستشارتها، 

تثميًنا لرجاحة عقلها وبعد نظرها، والترصيح بذلك فخرًا واعتزازًا بها.
وحارضنا زاهر يف عهد خادم الحرمن الرشيفن، امللك سلامن حفظه الله، 
الذي بلغت يف عهده قرارات متكن املرأة السعودية أوًجا ذهبيًا، وتفتحت لها 
آفاق ال محدودة يف جميع املجاالت، التي ميكنها العمل بها، وإعطاء أفضل صورة 
مرشقة للمرأة املسلمة، واملواطنة السعودية، بكل وعي ومسئولية واحرتام واقتدار.
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بن سلامن، يف  محمد  األمري  املليك،  السمو  العهد، صاحب  لويل  كان  كام   
السعودية؛ لالستفادة من  رؤيته الطموحة 2030، أكر األثر لتحفيز همة املرأة 

أهداف هذه الرؤية، بزيادة حجم مشاركتها يف بناء الوطن وتقدمه. 

أهمية المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية:
وسيسجل التاريخ مبداد التقدير والوفاء، لجامعة األمرية نورة، ممثلة يف مركز 
األبحاث الواعدة يف البحوث االجتامعية ودراسات املرأة، إقامتها املؤمتر األول 
لدراسات املرأة السعودية، تفعياًل لدور الجامعات الوطنية، مبهمة البحث العلمي؛ 

لإلسهام يف تحقيق الخطط التنموية لرؤية 2030، بنجاٍح مبشيئة الله.

أهمية البحث:
إلسهامات  مخترص  بتقديم  املؤمتر،  هذا  يف  باملشاركة  الورقة  هذه  ترشف 
السعودي؛  الفن  رائدات يف  نساء  الفنون:  محور  وذلك ضمن  زقر،  بن  صفية 
يف  التشكييل  الفن  روَّاد  أوائل  من   ،)1940( زقر  بن  صفية  السيدة  تعد  حيث 
اململكة العربية السعودية، الذين مهدوا الطريق ألجيال الحقة، لخوض غامر هذا 
الفن الراقي، والتي مل تكتِف باالعتامد عىل موهبتها الفطرية فقط؛ بل صقلتها 
بالدراسة الفنية والعلمية املتخصصة يف بريطانيا، حيث أمضت عامن يف كلية 
» سانت مارتن« للفنون يف لندن، وكانت تلك أوىل خطواتها يف طريق الريادة، 

لتكون أول فنانة سعودية تحصل عىل تأهيل علمي يف تخصصها الفني.

 هدف البحث:
 تهدف هذه الورقة العلمية، إىل إلقاء الضوء عىل عطاء صفية بن زقر الكبري 
واملتنوع، خالل خمسن عاًما يف خدمة الفن والثقافة، واملحافظة عىل الرتاث 
األصيل ملختلف مناطق الوطن الغايل، والعمل الدؤوب، واملثابرة لتأسيس محبة 

الفن وتقديره للجيل الجديد. 
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منهجية البحث:
التاريخي،  املنهجن  اتبعت  الباحثة  فإن  البحث،  موضوع  لطبيعة  نظراً   

والوصفي التحلييل. 

أسئلة البحث: 
 سيحاول البحث اإلجابة عىل األسئلة التالية:

ماهي اإلسهامات التي قدمتها صفية بن زقر، عىل مدى خمسن عاًما . 1

لخدمة الفن، والثقافة، والرتاث، يف اململكة العربية السعودية؟

كيف أوصلت صفية بن زقر الفن السعودي إىل العاملية؟. 2

الدراسات السابقة: 
 بناًء عىل مكانة الفنانة صفية بن زقر، ودورها الريادي وامللهم يف تاريخ الفن 

املتخصصة يف  الكتب  تناولت  لدارتها،  الفعال  الثقايف  للدور  التشكييل، وكذلك 

الفن التشكييل يف اململكة العربية السعودية، والعديد من الدراسات األكادميية، 

مسريتها وأعاملها؛ سواًء بإدراج ذلك بجانب الروَّاد اآلخرين، مثل عبد الحليم 

رضوي، وعيل الرزيزاء، ومنرية موصيل، ونبيلة البسام، أو بتخصيص العمل بأكمله 

عنها. ومن هذه الدراسات املهمة:

كتاب »مسرية الفن التشكييل السعودي«)2000(: 

 للفنان السعودي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، 

الرياض  اختيار  مبناسبة  أُصدر  الذي  السليامن،  إبراهيم  عبدالرحمن  األستاذ 

عاصمة للثقافة العربية لعام 2000، والذي يَُعُد مرجًعا تاريخيًا للمهتمن يف هذا 

أوائل  واجهت  التي  والصعوبات  والتأسيس،  للبدايات،  فيه  يؤرخ  حيث  املجال، 

الفنانن، كام يستعرض فيه التوجهات والتيارات املختلفة للفن التشكييل السعودي 
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املعارص، ويسلط فيه الضوء عىل فنايّن اململكة التشكيلن، ويصنفهم إىل أربعة 
أجيال منذ الستينيات إىل التسعينيات امليالدية؛ بذكر نبذة عن سريتهم الذاتية 
التي  زقر،  بن  صفية  الرواد،  جيل  األول،  الجيل  ضمن  ومن  الفنية.  وأعاملهم 
قوبلت أعاملها »باهتامم األوساط األدبية -حينها- وكان لهذا أثره يف استمرارها 
وتواصلها؛ لرتصد، وتوثق، وتكون شاهدة عىل عرص حارض، وعرص ماٍض مل يبق 

منه إال القليل من اآلثار، والرجال، والنساء« )السليامن، ص 92(.
السعودي  التشكييل  التصوير  الفنية يف  الرؤية  الثقايف عىل  الرتاث  »أثر 

املعارص، ودور املرأة يف هذا املجال« )2001(: 
َمْت لقسم الرتبية   وهي رسالة ماجستري للباحثة أ. مها عبد الله السنان، قُدِّ
الفنية، بكلية الرتبية لالقتصاد املنزيل والرتبية الفنية بالرياض. وقد تناولت فيه 
واقتصادية،  سياسية،  وظروف  جغرافية،  بيئة  من  الثقايف  الرتاث  أثر  الباحثة 
واجتامعية؛ والبيئة الثقافية ومؤثراتها من الرتاثن اإلسالمي والعريب، وكذلك 
الغربية عىل  بالثقافة  الفني، والتأثر  التعليم  الرتاث املحيل الشعبي، إىل جانب 
مصورة  عرشة  خمس  شملت  التي  الدراسة،  عينة  السعوديات  الفنانات  أعامل 
عبد  وفوزية  موصيل،  ومنرية  زقر،  بن  صفية  ضمنهن  ومن  سعودية.  تشكيلية 
اللطيف، وسلوى الحقيل، ورشيفة السديري. وقد خصت مها السنان، صفية بن 
زقر باإلشادة، بأسلوبها املتفرد يف حفظ الرتاث املحيل الشعبي وعنارصه، وأنها 
قدمت »خدمتن جليلتن للرتاث وللفن التشكييل؛ حيث ساهمت بفنها يف تخليد 
األول، وساهمت يف دعم الثاين؛ من خالل إقامة أول متحف ألعاملها التشكيلية 

من نوعه يف اململكة« )السنان، 2001، 145(. 
دراسة  بن زقر:  التشكيلية صفية  الفنانة  أعامل  االجتامعية يف  »الدالالت 

حالة« )2009(: 
وهي رسالة ماجستري للباحثة نادية محمد صديق أوغيل، مقدمة لقسم الرتبية 
انعكاسات  أواًل،  فيها  استعرضت  وقد  القرى.  أم  جامعة  الرتبية،  بكلية  الفنية 
الدالالت االجتامعية ألعامل عدد من الفنانن العاملين، مثل بول سيزان وفان 
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جوخ، والعرب مثل عبد الهادي الجزار وزينب سجيني، فالسعودين كضياء عزيز 
والتحليل عىل عرش من  بالوصف  البحث  تركز  ثم  اللطيف.  عبد  وفوزية  ضياء 
لوحات صفية بن زقر؛ الستقراء العادات االجتامعية التي حفظتها ذاكرة الفنانة، 

ووثقتها يف أعاملها.
كتاب »تاريخ الفن التشكييل يف اململكة العربية السعودية« )2010(:

لألكادميي والفنان التشكييل، الرائد د. محمد الرصيص، الذي يضيف بجانب 
كتاب عبد الرحمن السليامن الذي تقدم ذكره، مرجعية علمية موثقة، لهذا النوع 
والخاصة،  الحكومية  املؤسسات  فيه دور  الفنون يف بالدنا، وكذلك يوضح  من 
ودعمها لحركة الفن التشكييل. ومن ضمن هذه املؤسسات الخاصة، دارة صفية 
الصغرية يف  الفردية،  الفن  متاحف  من  »متحف  بأنها  يصفها  والتي  زقر،  بن 
)الرصيص، 2010، 116(. وإىل جانب  أهدافها وطموحها«  الكبرية يف  حجمها، 
رسد سريتها الذاتية، فإنه يتناول أسلوبها بالوصف والتحليل، واملراحل املختلفة 

التي مرَّ بها تطورها الفني.
»صناعة الصورة: صورة املرأة يف أعامل وسرية الفنانة صفية بن زقر يف 

الفرتة 1968م وحتى عام 2000« )2014(: 

الحديثة  الفنون  تاريخ  يف  املتخصصة  لألكادميية  دكتوراة،  رسالة  وهي 
التشكيلية د. إميان الجرين، وقد حصلت عليها من جامعة  الفنانة  واملعارصة، 
ألعامل  ومستفيضة  شاملة  دراسة  العمل  وهذا  بريطانيا.  يف   Sussex سسكس 
املؤثرة  واالقتصادية  واالجتامعية،  التاريخية،  والعوامل  زقر،  بن  صفية  الفنانة 
عليها. وقد كان هدف الباحثة الرئيس، هو إثبات أن بن زقر متكنت من إحداث 
اململكة  يف  املحافظ  املجتمع  يف  الجمعية،  الذاكرة  يف  اإليجايب  التغيري  بعض 
والثقافية  الفنية  واألنشطة  التشكييل،  فنها  خالل  من  وذلك  السعودية،  العربية 
لدارتها، بتقديم صورة إيجابية للمرأة السعودية برقي، وسالسة، وبدون تصادم 
مع العادات االجتامعية أو الثوابت الدينية. وبناًء عىل دورها الريادي، فقد حققت 
بن زقر لنفسها »دور راعية للفن والثقافة يف السعودية« )الجرين، 2014، 21(.
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» إزاحة الستار: قصص حياة رسامات سعوديات« )2018(:

 وهي أيًضا رسالة دكتوراه للباحثة يف كلية الرتبية، جامعة أوتاوا بكندا، د. مها 
الخضري. تناولت الباحثة قصص حياة أربع من الفنانات التشكيليات السعوديات، 
وهن، صفية بن زقر، ومها امللوح، وتغريد البقيش، وفدى الحصان، وكيف متكَّنَّ 
من تحقيق طموحاتهن يف مجتمع اململكة املحافظ، والعوامل املشرتكة يف قصص 
نجاحهن؛ وذلك بتطبيق نظريات ما بعد الحداثة النسوية، ونظريات البناء االجتامعي. 
وقد ختمت الفصل الخاص بنب زقر، بتأكيدها عىل أهمية مكانة بن زقر الطليعية، 
التي مهدت الطريق ألجيال الفنانات من بعدها، وأنها مل ترتك بصمتها يف الفنون 

البرصية فقط؛ بل يف تاريخ املرأة السعودية أيًضا. )الخضري، 2018، 135(. 

عاًما،  خمسن  عر  زقر،  بن  صفية  الرائدة  ملجهودات  التاريخي  وبالتتبع 
وبوصف إنجازاتها املتنوعة محليًا وخارجيًا، سيقدم البحث إجابات عن األسئلة 

املطروحة سابًقا، وذلك بإعطاء نبذة لكل من املحاور التالية: 

أوًل / الريادة والتأسيس:
السعودي  الفن  تأسيس  زقر، عىل طريق  بن  إسهامات صفية  أوائل  إن من 
املعارص، هو إقامة أول معرض فني نسوي باململكة عام 1968م، باملشاركة مع 
الفنانة منرية موصيل، والذي افتتحه أمري منطقة مكة املكرمة، األمري مشعل بن 
عبد العزيز رحمه الله؛ مام أظهر مدى الدعم الرسمي، ملشاركة املرأة السعودية يف 
الحياة الثقافية يف اململكة. وجاءت هذه الخطوة من الفنانتن - برغم صعوبات 
املرحلة، من انعدام صاالت العرض، أو صعوبة الحصول عىل املواد الفنية الالزمة 
- بعد أربع سنوات من إقامة أول معرض فني رجايل، أقامه الرائد الفنان عبد 

الحليم رضوي يف جدة عام 1964م،بعد انتهاء دراسته الفنية يف إيطاليا.
وشهد العام 1970م،أول معرض فردي للفنانة بن زقر يف مدرسة دار الحنان. 
ثم توالت بعدها معارضها الفردية والجامعية يف املدن املختلفة للمملكة، فمثاًل 



1003

إسهامات صفية بن زقر في 
خدمة الثقافة والفن السعودي

وشاركت  1976م،  عام  بالظهران  أرامكو  مع  بالتعاون  شخصيًا  معرًضا  أقامت 
عام 1988م يف معرض فني أقيم مبعهد العاصمة يف الرياض، ويف العام نفسه 
الثقافة والفنون يف جدة لخمسن  أقامته جمعية  شاركت يف معرض جامعي، 
وإعجاب  األوىل،  املعارض  نجاح  كان  وقد  كضيفة رشف.  وذلك  سعوديًا،  فناناً 
الجمهور باللوحات، التي متثل البيئة السعودية والرتاث املحيل، له األثر اإليجايب 
ولتأكيد حضورها  والثقايف.  الفني  وخط سريها  لتوجهها  وداعاًم  الفنانة،  عىل 
ال كفنانة تشكيلية نشطة، أصبحت عضوة يف جمعية الثقافة والفنون، وبيت  الفعَّ

التشكيلين، وبيت الفوتوغرافين. 

ثانًيا/إسهام صفية بن زقر الفكري: 
النقطتن؛  الفصل هنا بن  الفني، وما  بالطبع متمم ومرتبط بنشاطها  وهو 
زقر عىل  بن  فبعد حصول صفية  الكريم.  للقارئ  األفكار  لتنظيم عرض  سوى 
الوطن، بدأت باملساهمة بدورها  لندن، وعودتها إىل أرض  العلمي من  مؤهلها 
يف إثراء الحركة الفنية الثقافية بعدة طرق؛ وذلك باالستمرار يف املشاركة يف 
ببعض  وكذلك  الفردية.  الفنية  املعارض  بإقامة  أو  الجامعية،  الفنية  املعارض 

الكتابات الفنية يف الصحف، وإلقاء بعض املحارضات يف جدة والرياض. 

ومام أسهمت به صفية بن زقر يف املجال الفكري أيًضا، هو إصدارها لكتاب 

 Saudi Arabia: An Artist’s للاميض«  فنانة  نظرة  السعودية:  العربية  »اململكة 

View of the Past )1979م( وهو باللغتن اإلنجليزية والفرنسية. وكذلك كتاب 

»رحلة ثالثة عقود مع الرتاث السعودي« )1999م( باللغتن العربية واإلنجليزية. 

وترجع أهمية هذين الكتابن، إىل كونهام مرجعن مهمن عن الكاتبة وأعاملها، 

السعودية،  العربية  اململكة  عن  قيمة  معلومات  أيًضا عىل  احتوائهام  جانب  إىل 

دينيًا، وتاريخيًا، واجتامعيًا، وفنيًا، وتراثيًا. 

فمثالً كتاب »رحلة ثالثة عقود مع الرتاث السعودي«، الذي يدلف فيه القارئ 
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إىل عامل الفنانة بن زقر الرحب، ويتعرف عىل تفاصيل رحلتها، عىل مدى ثالثن 
عاًما مع الرتاث والرسم التشكييل؛ وكيف أصبح هذان الحقالن متالحامن بجامل 
وجالل، كالشمس والقمر يف دورانهام الال متناهي، وارتباطهام األزيل، وتأثريهام 
الفّعال عىل حياة صفية بن زقر، كام توضح كلامتها بجالء:« كان هديف خالل 
رحلة فنية استغرقت ثالثن عاًما مع التشكيل، هو تسجيل الرتاث و إثبات ذايت 
أنا، وهو،  املتلقي و نتعايش من خالل موضوعايت  التحم مع  من خالله، حتى 
مت فيها للمتلقي  وهم، ونحن؛ يف كل مكان و زمان«، » ومنذ اللحظة التي قدَّ
كبريًا،  استحسانًا  لديه  فالقت  بلدنا،  يف  الرتاث  عن  األويل  الفنية  مجموعتي 
رست يف درب عمره ثالثن عاًما مع الريشة؛ لتحقيق هديف، ومتابعة تسجيل 

وتوثيق الرتاث يف جميع مناطق اململكة« )بن زقر، 1999، 25(. 

كام يحتوي الكتاب عىل قراءة نقدية ألعامل الفنانة، وأسلوبها، واملدارس الفنية 
التي سارت عىل نهجها يف أول طريقها، وأبرز الرسامن الذين اقتبست ملحات من 
تقنياتهم. كام يعطي فكرة عن أدواتها وخاماتها الفنية، واستخدام بن زقر للحروف 
والكتابة العربية. وقد كتب هذا النقد الفني د. محمد عبد املجيد فضل، من قسم 
الرتبية الفنية بجامعة امللك سعود، وقد َمكََّنه تخصصه األكادميي، إىل جانب تذوقه 
وحسه الفني، من إمتاع القارئ، بتحليل عميق لعدة أعامل متنوعة للفنانة صفية بن 
زقر: »استطاعت أن تستخدم الوجوه أو الرسوم الشخصية استخداًما خاًصا. فمن 
أول نظرة يلمح املتلقي وجوًها لها مالمح مختلفة، وتقاطيع خاصة، وتعابري تعكس 

الواقع الخاص والبيئة املحلية« )بن زقر، 1999، 55(.

لبعض  الفنية  القراءة  جانب  إىل  نفسيًا،  تحلياًل  فضل،  محمد  د.  يقدم  كام 
األعامل، مثل لوحة » نورا تكتب«، وهو يرى أن اهتامم أ. صفية بن زقر بتوثيق 
األلعاب الشعبية يف لوحاتها، مثل )حادي بادي(، و)الكبوش( »مشاركة عن هذا 
االهتامم لدينا كمجتمع مسلم..... يهتم بالطفل منذ القدم«)بن زقر 1999، 55(. 

أما أهمية الجزء الذي شارك بكتابته د. محمد الرصيص، فتكمن يف إثرائه 
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مفهوم  املوجزة عن  التاريخية  باللمحة  الرتاث«،  مع  عقود  ثالثة  »رحلة  لكتاب 
املتاحف، ونشأتها يف أوروبا وأمريكا، وكذلك يف العامل العريب، وأهداف إنشاء 
املتاحف الفنية، والدور التعليمي والثقايف لهذه املنشآت؛ وذلك بطريقة مرُكَّزة 
متهيًدا  الجزء،  هذا  يعتر  ثانية،  ناحية  ومن  العادي.  للمتلقي  وسهلة  وسلسلة، 
والثقايف  والفني،  التاريخي،  ودورها  زقر،  بن  دارة صفية  أهمية  عن  للحديث 
املعارص،  السعودي  الفن  عن  املعلومات  »زيادة  يف  مساهمتها  وفعالية  محليًا، 
الجزء  ويف   .)85  ،1999 زقر  )بن  الدولية«  الساحة  عىل  انتشاره  عىل  ويساعد 
األخري من الكتاب، تصف صفية بن زقر قاعات الدارة ومحتوياتها، وترشح فيه 

موضوعات لوحاتها.

لوحة  الباحثة،  انتباه  وجذبت  الكتاب،  احتواها  التي  اللوحات  ضمن  ومن 
»صانع املشالح«)1()ص 57(؛ حيث إن اللوحة تقدم مهنة لها أهميتها يف اململكة 
به  اعتزازًا  الوطني؛  الزي  ارتداء  عىل  أبناؤها  يحرص  التي  السعودية،  العربية 
وتأصياًل لهويتنا العربية. كام يَُعُد لبس املشلح يف املناسبات الهامة، من التقاليد 
انتباه  يشد  قد  ومام  الحداثة.  تيارات  أمام  التي رسخت، وصمدت  االجتامعية 
املتلقي لهذه اللوحة، هو توفيق الفنانة يف إيصال مدى الرتكيز الشديد لصانع 
تشع  اذ،  أخَّ فني  تكثيف  ويف  لحرفته.  اإلتقان  عىل  وحرصه  عمله،  يف  املشالح 
اللوحة بنور، مبعثه متاهي اللون األبيض يف ثوب الحريف مع اللون السكري، 
اة بالقصب للمشلح. وال يفوت عىل املشاهد دقة التصوير من قبل  والقطع املَوشَّ
الفنانة، لغطاء رأس صانع املشالح املصنوعة بالكروشيه، وهي ما يعرف باللهجة 
املحلية »بالكوفية«، وقد أجادت رسم األشكال الهندسية وزخرفاتها الدقيقة. ومن

التفاصيل الجذابة يف هذه اللوحة، الوسادة التي بجانب الحريف؛ وهي أيًضا 
باللون األبيض وحشوتها الداخلية، يزينها تطريز يدوي دقيق، مثلام كان املعتاد 

عليه يف البيوت الحجازية يف املايض.

1.لوحة 1ملحق )2(.
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وأمامها  تجلس  وقور،  امرأة  فيها  التي  التالوة«)1()ص63(،  »لوحة  وكذلك 
إىل  تنظر  ال  املرأة  جعلت  الفنانة  أن  غري  خشبي؛  حامل  عىل  مفتوح  مصحف 
املصحف، فهي تقرأ عن ظهر قلب، أو تراجع ما حفظت من القرآن. وكأمنا تشري 

الفنانة هنا إىل عمق معرفة هذه املرأة، وتخرنا أنها حافظة للقرآن.

ثالًثا/ دارة صفية بن زقر:
افتتحت »دارة صفية بن زقر« عام 2000م، عىل رشف صاحب السمو املليك 
األمري ماجد بن عبد العزيز، أمري منطقة مكة املكرمة -رحمه الله-، والتي ميكن 
اعتبارها؛ إىل جانب كونها متحًفا ألعاملها الفنية، مؤسسة تراثية وثقافية، تضم 

مكتبة وصالونًا ثقافيًا شهريًا، وتقام فيها الدورات وورش العمل الفنية.

كانت الدارة حلاًم كبريًا يراود صفية بن زقر، تتحدث عنها بحب كبري:

بعد توقفي عن بيع لوحايت، فكرت يف رضورة وجود مكان لعرض لوحايت 

ومقتنيايت، التي جمعتها عىل مر السنن، وكذلك مكتبتي... ومن هنا جاءت فكرة 

بناء الدارة. ثم رشعت مبساعدة أخويت يف البحث عن قطعة أرض، تكون ذات 

موقع يتميز بخاصية ربط مايض جدة بحارضها، فصرت حتى وجدت مبتغاي 

يف هذا املوقع بحمد الله. ثم وضعت بنفيس عام 1992 م مخططًا مبدئيًا للدارة؛ 

وضعت فيه كل تصورايت ملا أريد أن تكون الدارة عليه، وذلك وفًقا الحتياجايت. 

ثم اخرتنا مهندًسا سعوديًا شابًا إلمتام وضع الخرائط والتصميامت، والتي وضعها 

بإرشايف الشخيص معه خطوة بخطوة. وبعد ذلك كنت أرشف بنفيس أيًضا عىل 

رشاء مواد البناء مع املقاول، وكأنني بنيت الدارة معه طوبة، طوبة، ومع تعريض 

عىل  الدارة  بناء  عملية  اقرتاب  كان  فقد  شهور،  لعدة  استمرت  صحية  لوعكة 

االنتهاء، ميدين بالنشاط ومقاومة إرهاق املرض، إىل أن تم البناء عام 1995م)2(. 

1. لوحة 2 ملحق )2(.

2. من مقابلة شخصية أجرتها الباحثة مع أ. صفية بن زقر )ملحق 1(.
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1-اللوحات الفنية يف الدارة: 
الرتاث  موضوعاتها  يف  تجسد  لوحة،  ثالمثئة  حوايل  عىل  الدارة  تحتوي 
السعودي منذ نحو سبعن عاًما، إىل وقتنا الحارض، كان آخرها اللوحة الجدارية 
سواًء  زقر؛  بن  أعامل  مييز  ملا  ساطعة  وحقيقة  الرحال«)1(.  لها  يشد  »مساجد 
اللوحات، أم حفظ املالبس الرتاثية؛ هو التوثيق الدقيق للمعلومة، وذلك بالرجوع 
بالرجوع   ،« الخرة  ذوي  أو  السن،  كبار  شهادات  من  الشفهية  املصادر  إىل 
بالبحث يف كتب املسترشقن وصورهم  أو  إىل خمسة أشخاص -عىل األقل-«، 
عن اململكة، واملالبس الرتاثية قدميًا، أو يف املراجع العلمية -حتى يف املكتبات 

العاملية- أو باقتفاء أثر القطعة عىل الشبكة العنكبوتية)2(.
وهي تؤكد حرصها عىل البحث والتوثيق: »ألين أسجل تاريًخا ثقافيًا بريشتي، 
وأريد أن أرصده بأكر قدر من الدقة« )بن زقر 1979، 3(.وهذه اللوحات مصنفة 
بحسب موضوعاتها إىل عدة مجموعات مثل: الزفاف، الصيد، الرتاث املعامري)3(، 

املالبس الرتاثية)4(، الباستيل، مجموعة األعامل اليدوية والحرف الشعبية)5(.

عادات  متثل  لوحة،  عرشة  »إحدى  من  تتكون  الزفاف)6(:  مجموعة  مثاًل 
الزفاف يف املنطقة الغربية، يف حقبة تغطي ما بن سبعن ومائة عام مضت« 
)بن زقر 1999، 89(. وبهذا تكون بن زقر قد حفظت، ووثقت، وأرّخت، ملظاهر 
السابق، من متاسك  املحيل يف  املجتمع  به  اتَّسم  عاّم   ُ تعرَّ اجتامعية  احتفالية 
من  األفراد،  اهتامم  ميثله  كان  ملا  وكذلك  األرسية،  بالعالقات  شديد  واهتامم 
وأعرافه  معايريه  مراعاة  عىل  بالحرص  وقبوله،  املجتمع  رضا  الكتساب  سعيهم 
الِحنَّة )الحناء(، وهي أوىل لوحات املجموعة،  بدقة. ومن أمثلة هذه اللوحات: 

وزفة الحالقة، واملنشد، والنَّصة، والنَّصاصات.

1. لوحة3 ملحق )2(.

2. من مقابلة شخصية أجرتها الباحثة مع أ. صفية بن زقر )ملحق 1(.

3. اللوحتان 4 و5 ملحق )2(.

4. اللوحتان 6 و7 ملحق )2(.

5. لوحة 8 ملحق )2(.

6. لوحة 9 ملحق )2(.
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كام أن مجموعة األلعاب الشعبية: تشتمل عىل اثنتي عرشة لوحة؛ تسجل للذاكرة 
الجمعية، بعًضا من األلعاب الشعبية، التي كان يصاحب بعضها أهازيج شعبية. ومن 
هذه األلعاب: املدوان، والُكبوش، والِرِبر. وهي تَُصوُِّر بساطة الحياة قبل الطفرة 
االقتصادية، وقيم القناعة، وقوة العالقات اإلنسانية بن أفراد الحي الواحد، واألمن 
واألمان، والحامية التي يوفرها الجريان ألبناء وبنات جريانهم، وقبل سيطرة التقنية 

ووسائل التواصل االجتامعي، عىل حياة الجميع، كبارًا وصغارًا.

2-املالبس الرتاثية: 

عند افتتاح الدارة، كان عدد قطع املالبس الرتاثية تسًعا فقط، أما اآلن، فتوجد 
ست وأربعون قطعة مالبس تراثية، من مختلف مناطق اململكة العربية السعودية)1(. 
اجتهدت بن زقر يف البحث عنها واقتنائها، بعضها حصلت عليها هدية من بعض 
أصدقاء الدارة، كام أن بعًضا منها معاٌر للدارة، إىل جانب مائة وثالثن قطعة، 

ما بن مناذج تطريز وإكسسوارات مالبس.

وتسعى الفنانة صفية بن زقر دوًما، لتجديد وإثراء محتويات الدارة، وذلك 
التي  التقليدية،  املراوح  مجموعة  مثل  الفنية،  القطع  مجموعات  بعض  بإضافة 
احتفلت بتدشينها للدارة، بإقامة معرض فني لها عام 2013م، أو بزيادة القطع 
الجميل« عام 2017م،  الزمن  مثلام قدمته يف معرض »مقتنيات من  الرتاثية؛ 
القدمية،  املسارج  أنواع  بن  تنوعت  التي  األثرية،  القطع  من  مجموعة  بعرض 

وأدوات اإلضاءة القدمية داخل البيوت، باإلضافة إىل مجموعة من الخزفيات.
 3-املكتبة:

انطالقًا من الدور التعليمي الذي تبنته دارة صفية بن زقر، وكونها مركز إشعاع 
ثقايف؛ فقد حرصت صفية بن زقر عىل تخصيص قاعة كبرية للمكتبة. وقد كانت 
نواتها هي مكتبتها الخاصة، التي تتحدث عنها بن زقر باعتزاز: »بدأت بتكوينها 
منذ سن يافعة؛ وأصبحت تضم كتبًا متخصصة يف الفن التشكييل، وأخرى متنوعة 

1. الصورتان 10 و 11 ملحق )2(.



1009

إسهامات صفية بن زقر في 
خدمة الثقافة والفن السعودي

يف األدب والثقافة، وكثري منها جمعتها خالل أسفاري حول العامل«.)1( وقد نقلتها 
للدارة عند افتتاحها، وازداد عدد الكتب فيها لتصبح خمسة آالف وأربعمئة كتاٍب، 
يف شتى أنواع الفنون الجميلة، والتطبيقية، واملتاحف العاملية، واآلداب، والثقافة؛ 
ا القسم التاريخي واالجتامعي املحيل، فيذخر بكتب عن الفولكلور، واألنساب  أمَّ
والقبائل، واملالبس. وهي بذلك تكون مصدًرا معيًنا، وبفاعلية للباحثن والدارسن.

 والجدير بالذكر، أن مصادر املعلومات هذه، متوفرة باللغتن العربية واإلنجليزية. 
وإلتاحة الفرصة لألفراد للمشاركة والعطاء، إحساساً باملسؤولية املجتمعية؛ فإن الدارة 
تقبل إهداءات الكتب واألبحاث، وبالذات تلك املتعلقة بالفن والرتاث. وكذلك تقدم 
املكتبة خدمة رقمية لروادها عن املتاحف العاملية، وأعامل الفنانن املشاهري بها، 

وأيًضا عن تاريخ الفن العاملي. 

وتفعيال لدور الدارة تجاه النشء، أُنِْشئَت مكتبة لألطفال، تحتوي عىل كتب كثرية 
متنوعة، وموسوعات علمية وفنية، وهي أيًضا متوفرة بالعربية واإلنجليزية.

4- املسابقة الفنية السنوية لألطفال:

 وهي النشاط الفني الذي يظهر اهتامم الفنانة صفية بن زقر، ببث محبة الفن 
بإقامة مسابقة فنية سنوية  الدارة  بالتزام  الراقي يف نفوس األجيال الصاعدة؛ 
لألطفال من سن العارشة، تشجيًعا للمواهب، ويف الوقت ذاته تحبيب الرتاث لهم، 
والتفاعل اإليجايب مبكونات بيئتهم الثقافية، وتنمية روح الوطنية لديهم. وذلك أن 
معظم موضوعات املسابقة التي بدأت منذ عام 2000م، مختارة من موضوعات 
تراثية، مثل مسابقة إنجازات الفهد يف 20 عاًما، وذلك بالرسم عىل طيارات ورقية، 
حلقت يف سامء كورنيش جدة 2002م، والباب الرتايث يف اململكة 2005م، واملحراب 
فن الزخرفة اإلسالمية 2008م، والقنديل2010م، والرسج 2013م والصقر 2015م، 
2019م،  مسابقة  أما  2018م؛  األبجدية  الحروف  من  فني  بعمل  الدف  وزخرفة 

1. من مقابلة شخصية أجرتها الباحثة مع أ. صفية بن زقر )ملحق 1(. 
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فموضوعها هو زخرفة تجليد الكتاب.)1( ومام تجدر اإلشارة إليه، أن دارة صفية بن 
زقر، كانت قد استضافت يف السابق تنظيم مسابقات الغرفة التجارية لألطفال. 

وبهذا تكون دارة صفية بن زقر منشأة ثقافية، تعرَّف بجامل الفن السعودي، 
وتسهم يف حراكه وتفعيله، ووجهة حضارية مرشِّفة لوطننا. ومن الشخصيات املهمة 
التي زارت الدارة، األمري ماجد بن عبد العزيز رحمه الله، واألمري عبد املجيد بن 
عبد العزيز رحمه الله، وملك أسبانيا خوان كارلوس، ووزير الثقافة املغريب، ووزيرة 
إياد  السعودي  الثقافة  ووزير  خليفة،  آل  مي  الشيخة  البحرين،  مبملكة  الثقافة 

مدين، والكثري من الوفود الرسمية الزائرة للمملكة. 

 رابعًا/ العالمية:
إن مشاركة صفية بن زقر يف معارض خارجية، أو اقتناء متاحف عاملية بعًضا 
من أعاملها، أو اختيارها موضوًعا لدراسات أكادميية يف جامعات دولية؛ لهو 
العاملية،  طريق  عىل  وتراثه  السعودي  الفن  وضع  يف  منها،  كبري  إسهام  بحق 

وإظهاًرا للرثوة الثقافية التي تزخر بها مملكتنا، كام توضح األمثلة التالية:
املعارض . 1 بإقامة  اململكة؛  الفن يف  مبكانة  بالتعريف  كبري  دور  لها  كان 

الشخصية يف العديد من املدن والعواصم الغربية مثل:
 أ- أول معرض شخيص يف الخارج، يف صالة عرض وود ستوك يف لندن 

)1973م(.
ب- ثالثة معارض شخصية، يف صالة عرض باتريك سيل يف لندن، صالة 
باريس، ويف صالة عرض دي آرت دي فيشن يف جنيف  ديرون يف 

)1980م(. 

 ج- املشاركة يف معرض فني مبناسبة اليوم الوطني للمملكة، يف ضاحية 
نويي سور سن بالقرب من باريس )1997م(.

1. من مقابلة شخصية أجرتها الباحثة مع أ. صفية بن زقر )ملحق 1(.
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للمساهمة . 2 للبيئة،  املتحدة  األمم  برنامج  من  تقدير  شهادة  عىل  حصلت 
بإحياء الرتاث الوطني )1997م(.

استضافت الدارة لعامن متتالن )2006م(و)2007م(، ورشتّي عمل فنون . 3
التقليدية  للفنون  كلية عفت؛ وكلية األمري تشارلز  بالتعاون مع  إسالمية، 
الفنون،  لتشجيع  أهدافهام؛  يف  تتشاركان  املؤسستن  إن  حيث  بلندن. 
كام  مستدامة؛  لتنمية  املجتمعية  الخدمة  وتقديم  الرتاث،  والحفاظ عىل 
توضح كلمة األمري تشارلز يف التعريف باملدرسة عىل موقعها اإللكرتوين 
لإلسهام  التقليدية،  للفنون  مدرستي  من خالل  جهدي؛  »حاولت  بقوله: 
يف استمرارية وإحياء أسس الفن التقليدي العاملية، حتى ال تندثر هذه 
التقاليد الهامة، والتي متثل ثراًء للمعرفة، والحكمة، واملهارة اإلنسانية«)1(. 

يف مقالة للباحثة يف علوم املكتبات، وتقنية املعلومات، إديث كامبل من . 4
العربية  اململكة  إىل  ذهبت  ملاذا   « بعنوان  األمريكية  إنديانا  والية  جامعة 
فيه  إنديانا«، تصف  » مكتبات  واملنشورة يف مجلة  )2007م(،  السعودية« 
رحلة ملجموعة من معلمي الدراسات االجتامعية، وخراء تقنية املعلومات 
أرامكو، خالل شهر  الدولية برشكة  الدراسات  معهد  من  بدعوة  للمملكة، 
نوفمر2006م، وذلك لالطالع عىل جهود اململكة يف التعليم، وزيادة توجه 
اململكة ملحو األمية التقنية ألبنائها، وكذلك تبادل الخرات الثقافية واإلعالمية 
بن البلدين. ومن األماكن املميزة التي اعطتها الباحثة اهتامماً بارزاً يف 
مقالتها، دارة صفية بن زقر، ودورها كمؤسسة فنية وثقافية، وما تقدمه 

مكتبتها من خدمات معرفية للباحثن والدارسن.
اقتنى املتحف الريطاين إحدى لوحاتها املشاركة يف معرض »من املجازي . 5

إىل املجرد: الفن الحديث يف العامل العريب«، الذي أقيم يف لندن من يوليو 
إىل نوفمر 2015م وهي عبارة عن اسكتش بالفحم، وكذلك أربعة أعامل 
حفر، باإلضافة إىل دفرت من مثاين وثالثن صورة، للمالبس الرتاثية ملناطق 

1. www.psta.org.uk/about/hrh-the-prince-of-wales. 03.09.2018. 
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اململكة العربية السعودية، وذلك بعد زيارة سابقة لوفد من املتحف الريطاين 
لدارة صفية بن زقر)1(. كام يحتوي املوقع اإللكرتوين للمتحف الريطاين، 

عىل نبذة قصرية عن سرية الفنانة السعودية، وأعاملها، ومؤلفاتها.
يف متحف الفن السعودي املعارص: وهو متحف حديث مبدينة أمسرتدام . 6

بهولندا، يعرف بالفن السعودي املعارص وتاريخه، وتراث اململكة العربية 
جامعتي  مثل  املختلفة،  الهولندية  الجامعات  مع  ويتعاون  السعودية، 

أوترخيت، و اليدن لتقديم محارضات وورش عمل فنية. 

الذي  الغربين،  الفنانن  ببعض  تعريف  املتحف عىل  قاموس  يحتوي 
قدموا أعاماًل عن السعودية، مثل ديفيد دوغالس دنكن وبوب الندر، ومئة 
وستة وخمسون فنانًا سعوديًا من الجنسن، من مختلف الفنون؛ ما بن 
خطاطن، ورسامن، ومصورين فوتوغرافين، ونحاتن من جيل الرواد، 
إىل الفنانن الشباب. ويتيح املوقع اإللكرتوين للمتحف، التعرف إىل السرية 
الذاتية ملائة واثنن منهم، وعىل أشهر أعاملهم، وفيه تعريف شامل بصفية 

بن زقر، وأعاملها، ومكانتها يف تاريخ الفن التشكييل السعودي. 

ويتوفر لزوار املتحف االستفادة من املكتبة الفنية والثقافية، والتي من 
نظرة  السعودية:  العربية  »اململكة  زقر  بن  كتاب صفية  مراجعها،  ضمن 

فنانة للاميض.

لقاء مع صفية بن زقر، مبناسبة مرور خمسن عاًما عىل رحلتها يف عامل . 7
الفن التشكييل، يف صحيفة انرتناشونال الصادرة باللغة اإلنجليزية من 
أبو ظبي، بعنوان »صفية بن زقر: املرأة التي وضعت الفن السعودي عىل 

الخارطة« )ميليسا غرونلند، 5-1- 2018(.

1. صورة 13 ملحق )2(.
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خامًسا/ التكريم: 
حصلت الفنانة صفية بن زقر، عىل كثري من جوائز التكريم، عىل األصعدة 
وتتويًجا  وجهودها،  إلسهاماتها  أهمية،  وأكرثها  أبرزها  كان  والدولية،  املحلية 
األوىل،  الدرجة  من  العزيز  عبد  امللك  وسام  املثمر، هو حصولها عىل  لعطائها 
يف  الله-  العزيز-حفظه  عبد  بن  سلامن  امللك  الرشيفن،  الحرمن  خادم  من 
حفل افتتاح مهرجان الجنادرية 31عام 2017م، وهو تكريم سخي وبليغ الداللة، 
عىل متكن املرأة السعودية، وإعزازها بصفة عامة، وعىل تقديٍر للفن السعودي، 

وجهود املحافظة عىل الرتاث العريق.)1(

ومن الجهات التي دعمت الفنانة بن زقر بالتقدير والتكريم كذلك، نذكر - 
عىل سبيل املثال ال الحرص- اِثنينيّة عبد املقصود خوجة )2014م(، ومجلس التعاون 
الخليجي )2014م(، و«املهرجان الوطني للرتاث والثقافة« الجنادرية )2006م(، 
ومؤسسة امللك عبد العزيز لرعاية املوهوبن )2005م(، والرئاسة العامة لرعاية 
املليك األمري خالدالفيصل، بن  السمو  »املفتاحة« من صاحب  الشباب، وجائزة 
فيصل بن عبد العزيز، وأمري منطقة عسري )2003م(، والجمعية العربية للثقافة 

والفنون بالرياض )1998م(. 
تقدير وكأس متيز  بن زقر عام 1982م،عىل شهادة  دوليًا، فقد حصلت  أما 
من جروال دورايف إيطاليا، لفوز ملصق لوحتها »ثروة األمم« يف مسابقة فنية.)2(

سادًسا/المشاريع الحالية:
الدؤوب  بالعمل  ممزوًجا  والرتاث،  بالفن  الشغف  واليزال  العطاء،  ويستمر 
لحفظه، ونقله لألجيال الصاعدة؛ حيث تعكف حاليًا الفنانة صفية بن زقر، عىل 
إعداد كتاب -يف مرحلة املراجعة قبل الطباعة- الذي تقول عنه بفخر إنه« سيكون 
مرجًعا موسوعيًا عن جميع قطع املالبس الرتاثية؛ سواء التي رََسمتُها يف لوحايت 

1. صورة 14 ملحق )2(.

2. صورة 15 ملحق )2(.
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أو هي من ضمن مقتنيات الدارة، وكذلك عن جميع قطع الحيل واملجوهرات؛ 
حرصت  والتي  املفيدة،  املعلومات  هذه  وحفظ  تدوين  عىل  مني  حرًصا  وذلك 

خالل سنن من البحث عن املعلومات والتأكد من مصداقيتها«)1(. 

ل إكاملها لجداريتن، ترزان وتؤكدان  وكان انشغالها يف هذا الكتاب قد أَجَّ
محبة الفنانة لبلدها، وحسها الوطني العميق؛ حيث متثل إحداهام جميع مناطق 
الوطن، برسم أبرز معاملها ومبانيها، والثانية عن الرقصات الرتاثية املتنوعة، وقد 

انتهت من رسومها املبدئية منذ العام املايض.)2(

الخاتمة:
تأمل الباحثة أن تكون سطورها، قد أوفت هذه الشخصية املميزة حقها، فصفية 
به، يف اإلرصار،  يُقتدى  بن زقر قد سددها املوىل، ونجحت يف صنع أمنوذج 
واالجتهاد، والسعي لطلب العلم ونرشه، وحفظ الرتاث الوطني وصيانته؛ مقدمة 
أبهى صورة عن املرأة املسلمة، وعن املرأة السعودية املتمسكة بكل ما هو جميل 

يف تاريخ بلدها، ونقله للعامل الخارجي. 

وتويص الباحثة، بأن تدرج سرية الرائدة الفنانة صفية بن زقر، يف املناهج 
األكادميية، يف أقسام الرتبية الفنية بجامعات اململكة، وكذلك أن تخصص جائزة 
باسمها، يف مسابقات الفن التشكييل لشباب الوطن؛ تقديرًا لجهودها يف هذا 

املجال.

المراجع:
أوغيل، نادية. )2009( »الدالالت االجتامعية يف أعامل الفنانة التشكيلية . 1

صفية بن زقر: دراسة حالة«. رسالة ماجستري. قسم الرتبية الفنية، كلية 
الرتبية، جامعة أم القرى.

1. من مقابلة شخصية أجرتها الباحثة مع أ. صفية بن زقر )ملحق 1(.

2. املصدر السابق.
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السعودي. مطابع . 2 بن زقر، صفية. )1999( رحلة ثالثة عقود مع الرتاث 

الرتييك، الدمام، اململكة العربية السعودية.

العربية . 3 اململكة  يف  التشكييل  الفن  »تاريخ   )2010( محمد.  الرصيص، 

السعودية«، وزارة الثقافة واإلعالم، الرياض. اململكة العربية السعودية.

السعودي«، . 4 التشكييل  الفن  »مسرية   )2000( عبدالرحمن.  السليامن، 

الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الرياض.اململكة العربية السعودية.

السنان، مها. )2001( »أثر الرتاث الثقايف عىل الرؤية الفنية يف التصوير . 5

التشكييل السعودي املعارص ودور املرأة يف هذا املجال«. رسالة ماجستري. 

قسم الرتبية الفنية، كلية الرتبية للبنات، الرياض.
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ملحق )1(

مقابلة شخصية مع أ. صفية بن زقر
أجرتها معها الباحثة نادية عبد الوهاب خوندنة، يف دارة صفية بن زقر بجدة 

يف 2018-8-13.

الباحثة: أستاذة صفية، نود أن تذكري لنا قصة الحلم الذي تحقق، ببناء 	 

املتحف الخاص بك، دارة صفية بن زقر...حدثينا عن األسباب والدوافع 

لو تكرمِت.

بن زقر: بعد توقفي عن بيع لوحايت، فكرت يف رضورة وجود مكان لعرض 
بدأت  التي  مكتبتي  وكذلك  السنن،  مر  عىل  جمعتها  التي  ومقتنيايت،  لوحايت 
بتكوينها منذ سن يافعة؛ وأصبحت تضم كتبًا متخصصة يف الفن التشكييل، وأخرى 
متنوعة يف األدب والثقافة، وكثري منها جمعتها خالل أسفاري حول العامل. ومن 
هنا جاءت فكرة بناء الدارة. ثم رشعت مبساعدة إخويت يف البحث عن قطعة 
بحارضها، فصرت  جدة  مايض  ربط  بخاصية  يتميز  موقع  ذات  تكون  أرض، 
 1992 عام  بنفيس  ثم وضعت  الله.  بحمد  املوقع  هذا  مبتغاي يف  حتى وجدت 
مخططًا مبدئيًا للدارة؛ وضعت فيه كل تصورايت ملا أريد أن تكون الدارة عليه، 
وذلك وفًقا الحتياجايت.ثم اخرتنا مهندًسا سعوديًا شابًا، إلمتام وضع الخرائط 
والتصميامت التي وضعها بإرشايف الشخيص معه خطوة بخطوة. وبعد ذلك كنت 
أرشف بنفيس أيًضا عىل رشاء مواد البناء مع املقاول، وكأنني بنيت الدارة معه 
طوبة، طوبة، ومع تعريض لوعكة صحية استمرت لعدة شهور، فقد كانت عملية 
بناء الدارة التي قاربت عىل االنتهاء، متدين بالنشاط ومقاومة إرهاق املرض، 

إىل أن تم البناء عام 1995. 

الصالون  وبدأ  إليها،  مرسمي  نقلت  للدارة،  الرسمي  االفتتاح  عدم  وبرغم 
»ليىل  محارضة  أول  قدمت  وقد  والثقافية،  الفنية  املحارضات  بتقديم  الثقايف 
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الخرا الجيويس«. وكذلك بدأنا األنشطة الفنية يف الدارة، مثل تنظيم مسابقات 
الغرفة التجارية لألطفال. وقد افتتح الدارة أمري منطقة مكة املكرمة، صاحب 

السمو املليك، األمري ماجد بن عبد العزيز رحمه الله عام 2000. 

الباحثة: نود إعطاءنا فكرة عن نشاطك الفني والثقايف، أثناء وجودك يف 	 

مدينة لندن خالل الصيف.

بن زقر: طبًعا تستهويني زيارة املتاحف املختلفة، التي تحفل بها مدينة لندن. 
وكذلك فإنني أنتهز الفرصة لتجميع بعض املعلومات التوثيقية، عن بعض أنواع 
التطريز. ومن املواقف الجميلة التي حدثت يل يف زياريت األخرية، وذلك أثناء 
لقايئ باملسؤولة عن قسم الفن اإلسالمي يف املتحف الريطاين، الذي مير اآلن 
احتفالية  الضيف يف  الدولة  هي  اليمن  ستكون  اكتاملها،  وعند  توسعة،  بعملية 
عىل  وباطالعي  املناسبة.  بهذه  كتيبًا  عليه  القامئون  أعد  وقد  االفتتاح،  إعادة 
الكتيب، وجدت به صورة إلحدى قطع التطريز األثرية، املوجودة لدي يف الدارة، 

وهي من الرتاث اليمني ولكن أصولها تركية. 

الباحثة: ما الذي يشدك إىل فن التطريز؟	 

إبداع  لنا  يسجل  للبيئة، وهو  وانعكاس  التطريز فن قديم وجميل،  بن زقر: 
أجمل  منها والحرية. ومن  البدوية  البيئات؛  الفني يف مختلف  املرأة وحسها 

أنواع التطريز يف نجد، هي يف منطقة الحوطات.

الباحثة: متيزت دارة صفية بن زقر بإقامة مسابقة األطفال السنوية، كيف 	 

كانت بدايتها؟ وما هو موضوع املسابقة القادمة مبشيئة الله؟

الرسمي  االفتتاح  بعد  2000؛  عام  السنوية  األطفال  مسابقة  بدأنا  زقر:  بن 
اختيار ستن عماًل  املرحلة األوىل،  يتم يف  للدارة. وهي مسابقة سنوية؛ حيث 
من األعامل املتقدمة من قبل لجنة تحكيم الدارة، اللجنة الداخلية، وهي تضم 
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صديقات الدارة من الفنانات التشكيليات، باإلضافة يل. ثم يف املرحلة الثانية، 
تختار لجنة التحكيم الخارجية األعامل الفائزة. ومن ضمن موضوعات املسابقة 
يف األعوام املاضية، بعض الثيامت الوطنية مثل انجازات امللك فهد، وجدارية 
اململكة العربية السعودية. وسيكون موضوع مسابقة عام 2019 هو زخرفة تجليد 

الكتاب. 

الباحثة: برأيك ما هي الصورة الذهنية عن اململكة التي يخرج بها الزائر 	 

األجنبي بعد زيارته للدارة؟

 بن زقر: أهمية تعريف زوار اململكة بتاريخنا وتراثنا، وبالذات ليطلعوا من 
منظور إيجايب للمرأة السعودية، وليس فقط أخذ فكرة عن كون املرأة السعودية، 
الوقت الحارض؛ بل منذ زمن بعيد،  عضًوا فاعاًل يف مجتمعها، ليس فقط يف 
وعىل حد سواء يف الحر والبدو، ويف عرصنا الحايل، ازداد التقدير ملا تبذله 
املرأة السعودية، وهي تسهم بفاعلية يف بناء مجتمعها، بالعمل يف شتى املجاالت، 
بهذا  وهي  مسؤولياتها،  من  يزيد  مام  وأم؛  كزوجة  دورها  عن  التخيل  وبدون 

الجهد الكبري، وكأنها متثل ثالثة أرباع املجتمع وليس فقط نصفه. 

الباحثة: ما املرشوع الفني الذي تعملن عليه حاليًا؟	 

بن زقر: لقد بََدأُْت منذ سنوات اإلعداد لجداريتن، وبحمد الله انتهيت العام 
اململكة  عن  كلتاهام  و  لهام،  املبدئية(  )الرسامت  االسكتشات  رسم  من  املايض 
العربية السعودية: حيث إن األوىل متثل جميع مناطق الوطن، برسم أبرز معاملها و 
لَت إكامل الجداريتن؛  مبانيها، والثانية عن الرقصات الرتاثية املتنوعة؛ ولكني أجَّ
النشغايل منذ سنة تقريبًا بإعداد كتاب، سيكون مبشيئة الله مرجًعا موسوعيًاعن 
التي هي من  التي رسمتها يف لوحايت، أم  جميع قطع املالبس الرتاثية؛ سواء 
ضمن مقتنيات الدارة، و كذلك عن جميع قطع الحيل واملجوهرات؛ وذلك حرًصا 
مني عىل تدوين وحفظ هذه املعلومات املفيدة، التي حرصت خالل السنن من 
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أشخاص  بالرجوع إىل خمسة  التأكد من مصداقيتها؛  و  املعلومات  البحث عن 
أصبحت  اآلن  وبالطبع  الرتاثية.  املالبس  قطع  أسامء  من  األقل-للتوثق  -عىل 
العنكبوتية،  الشبكة  عىل  اقتفينا  وقد  للمعلومة.  للتوصل  مساعًدا  عاماًل  التقنية 
وبعًضا  الصن،  مثيالتها يف  فوجدنا  التطريز،  وأساليب  الحيل،  بعض  مرجعية 

منها يف الهند.

الرتاثية، 	  املالبس  من  ومتنوعة  كبرية  مجموعة  دارتك  تحتضن  الباحثة: 

التي متثل جميع مناطق اململكة، فكيف بدأ شغفك واهتاممك بهذا املوضوع 

البديع؟ 

بن زقر: بدأت االهتامم باملالبس الرتاثية؛ من أجل رسمها بواقعية، وتقديم 
تفاصيلها يف لوحايت، وقد كنت حريصة جًدا يف تأصيل املعلومة وتوثيقها. فمثاًل 
ة«، حرصت عىل استشارة ذوي االختصاص، مثل السيدة  عند رسمي لوحة »النصَّ
ملنزل  حرت  وقد  الرتاثية،  املالبس  يف  الطويلة  بخرتها  املعروفة  املوصيل، 
العائلة، وقمنا بتهيئة املكان ليامثل طقوس النصة فعليًا، مثلام كانت تحدث يف 
املايض. وعند افتتاح الدارة، كانت مجموعتي تضم تسع قطع فقط، واآلن لدي 
هذه املجموعة الكبرية من كل أنحاء اململكة، والتي متثل املالبس الحجازية النسبة 

الكرى منها.

فنانات 	  من  تأتيك  الجديد،  الجيل  من  االستشارات  جميع  هل  الباحثة: 

تشكيليات فقط؟ 

واآلداب،  الفنون،  يف  الجميع  لخدمة  وأنشطتها،  ومكتبتها  الدارة  زقر:  بن 
والرتاث، فمثاًل جاءتني بعض الطالبات الجامعيات من قسم الهندسة، لتقديم 

املشورة لهن بخصوص عمل مرشوع التخرج، الذي كان تصميم بناء متحف.
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ملحق )2(

بعض الصور واللوحات الهامة

لوحة )2( “التالوة”لوحة )1( “صانع املشالح”

صورة )3( جدارية »مساجد يُشد لها الرحال«
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لوحة )5( من مجموعة الرتاث املعامريلوحة )4( من مجموعة الرتاث املعامري

لوحة )7( من مجموعة املالبس الرتاثيةلوحة )6( الزبون
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لوحة )8( من مجموعة األعامل اليدوية والحرف الشعبية
لوحة )9( من مجموعة الزفاف

صورة )11(املالبس الرتاثيةصورة )10( املالبس الرتاثية 
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صورة )12( مسابقة األطفال الفنية
صورة )13( صور املالبس الرتاثية التي لها ألبوم يف املتحف 

الريطاين

صورة )14( السيدة صفية بن زقر مرتدية وسام امللك عبدالعزيز
لوحة )15( ثروة األمم 
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نموذج مقترح إلنشاء متحف افتراضي، للفنانات السعوديات 
في الفنون البصرية المعاصرة

الملخص: 
من  الرغم  عىل  املختلفة،  مجاالته  ملحوظًا يف  تطوًرا  السعودي  الفن  شهد 
عمره الذي ال يتجاوز الستن عاًما، وضعت خاللها املرأة لنفسها مكانة مهمة، 
أثبتت بها إرادتها ومتيزها بغزارة منتجها اإلبداعي. فظهرت أعاملها عىل مستوى 
عايل من الفكر والتنفيذ، وكانت مشاركاتها املحلية والعاملية يف املعارض الفنية 

أكر شاهد عىل ذلك.

ومبا أن اململكة العربية السعودية، تسعى إىل النهوض بالفن، وتطويره، وتوثيقه، 
الفنية يف  املتاحف  وجود  لندرة  ونظرًا  والفنية.  الفكرية  امللكية  الحقوق  وحامية 
اململكة، باإلضافة إىل حاجة املهتمن والباحثن ملثل هذه املتاحف؛ متثلت مشكلة 
البحث يف إنشاء منوذج مقرتح ملتحف افرتايض، للفنانات السعوديات يف الفنون 
بيانات ملجموعة من  قاعدة  إنشاء  البحث يف  أهمية  املعارصة. وتظهر  البرصية 
أعامل الفنانات السعوديات، من الستينات وحتى الوقت الحايل، مصنفًة حسب 
للفنانات  أول متحف فني افرتايض  وإنشاء  املعارصة،  البرصية  الفنون  مجاالت 
السعوديات، يسهم يف العمل عىل تحقيق رؤية اململكة 2030، التي تهتم بصناعة 
الفن وإنشاء املتاحف الفنية.كام يهدف البحث إىل جمع وتصنيف مجموعة من 
أعامل الفنانات السعوديات،يف مجاالت الفنون البرصية املعارصة، لسد النقص يف 
الدراسات األكادميية، ولحاجة املكتبة العربية والفنية لهذا النوع من البحوث،كذلك 
يهدف البحث إىل إنشاء منصة إلكرتونية للفنانات السعوديات، يف الفنون البرصية 
املعارصة، لتسهيل الوصول إليها إقليميًا وعامليًا. ويتبع البحث املنهج الوصفي، يف 
بناء قاعدة بيانات عن مجموعة من الفنانات السعوديات، مصنفة حسب مجاالت 
الفنون البرصية املعارصة،كذلك يتبع البحث املنهج التجريبي؛ من خالل تصميم 
البحث  هذا  نتائج  أن  السعوديات.كام  للفنانات  افرتايض  ملتحف  مقرتح  منوذج 
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تساهم يف التعريف بالفنانات السعوديات، وسريتهن وأعاملهن يف مجاالت الفنون 
البرصية املعارصة، وعرضها يف متحف افرتايض بطريقة سهلة ومنظمة، لتوافق 

الرؤية الوطنية 2030 يف رفع عدد املتاحف، التي تعزز اإلرث الثقايف السعودي.

الكلمات الدالة: 
التصوير   - البرصية  الفنون  االفرتاضية-  املتاحف  السعوديات-  الفنانات 

التشكييل – الطباعة الفنية – الرسم الرقمي- التصوير الفوتوغرايف - النحت - 

الخط العريب.

المقدمة:
 تَُعُد الفنون أحد، األساليب الفعالة لتوثيق، وحفظ املوروث الثقايف، والتاريخي، 
السعودية  العربية  اململكة  ويف  وأساليبه.  طرقه  تعددت  حيث  للبلدان،  والفني 
ظهرت الحركات الفنية؛ »حيث اعتر أن الستينات امليالدية، كانت بداية فعلية 
لحركة الفن التشكييل يف اململكة العربية السعودية، فمع بدايتها انطلقت البعثات 
لدراسة الفن والرتبية الفنية خارج البالد، ومع منتصفها بدأت حركة العروض 

الفردية يف بعض مدن اململكة« ) السليامن،2011(.

 لعبت املرأة السعودية دورًا بارزًا يف بدايات الحركة الفنية السعودية، ويظهر 
ذلك يف أول معرض فني نسوي، اشرتكت يف إقامته الفنانتان الرائدتان، صفية بن 
زقر، ومنرية املوصيل عام 1968. )كامخي: 206( ومنذ ذلك الزمن، ازداد ازدهار 
النشاط الفني النسوي يف اململكة، وبرزت أعامل الفنانات السعوديات يف مجاالت 
الفنون البرصية املعارصة، فأقيمت الكثري من املعارض الفنية الشخصية والجامعية، 

والتي كانت أكر شاهد عىل متيزهن؛ سواء من ناحية الفكر أو املضمون.

املتاحف  بإنشاء  املتقدمة  الدول  اهتمت  الفنية،  األعامل  وللحفاظ عىل هذه 
الفنانة  قامت  وقد  البرصية.  الفنون  أعامل  جميع  وتحفظ  توثق  التي  الفنية، 
السعودية صفية بن زقر، بإقامة أول متحف فني، لتوثيق أعاملها التشكيلية يف 
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محافظة جدة؛ حيث يُعد من أوائل املتاحف الفنية الشخصية.

املعريف،  واالنفجار  والتكنولوجي،  العلمي  التطور  ومع  الحايل،  ويف عرصنا 
والذي أدى اىل ظهور شبكة اإلنرتنت، ظهرت فكرة املتاحف االفرتاضية، وهي 
امتداد للمتحف التقليدي من خالل استخدام التكنولوجيا. فاملتاحف االفرتاضية 
الثابتة  والرسومات  والصور،  كالنصوص،  املتعددة،  الوسائل  استخدام   « تتيح 
تسهم يف  حيث  املجسم؛  التصوير  ووسائل  األبعاد،  ثالثية  أو  ثنائية  واملتحركة، 
إضفاء حياة متجددة عىل املتاحف، والخروج بها من صورتها التقليدية، إىل صور 

مالمئة لروح العرص الحديث » )السلك، 2008(. 

 وتَُعُد املتاحف، من األمور التي سعت اململكة العربية السعودية إىل النهوض بها، 
كام جاء يف نص الرؤية الوطنية 2030، لألمري محمد بن سلامن، والتي قال فيها 
»سنحافظ عىل هويتنا الوطنية ونرزها ونعرّف بها، وننقلها إىل أجيالنا القادمة، 
وذلك من خالل غرس املبادئ والقيم الوطنية، والعناية بالتنشئة االجتامعية واللغة 

العربية، وإقامة املتاحف، والفعاليات، وتنظيم األنشطة املعززّة لهذا الجانب«. 

مشكلة البحث:
نظرًا لندرة وكلفة إقامة املتاحف الفنية، التي تعنى بالفنون البرصية املعارصة 
يف اململكة العربية السعودية، ونتيجة لغزارة املنتج اإلبداعي للفنانات السعوديات، 
التي تجمع  والبحوث،  الدراسات  ولقلة  املعارصة،  البرصية  الفنون  يف مجاالت 
املعارصة،  البرصية  الفنون  مجاالت  يف  السعوديات  الفنانات  أعامل  وتصنف 
ولحاجة املكتبات العربية ملثل هذا النوع من البحوث، ونتيجة للتطورات املستمرة 
التي تشهدها التكنولوجيا الحديثة. من هنا جاءت فكرة إنشاء املتحف االفرتايض، 
إلعداد قاعدة بيانات للفنانات السعوديات، يف مجاالت الفنون البرصية املعارصة، 
املشاهد  بن  إقامة جرس  من خالل  إليه؛  الرسيع  والوصول  الوقت  والختصار 

واملتاحف الفنية، عن طريق التجول فيه يف أي مكان حول العامل.
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تحددت مشكلة هذا البحث يف السؤال التايل:

يف  السعوديات  للفنانات  افرتايض،  ملتحف  مقرتح  منوذج  إنشاء  ميكن  هل 

الفنون البرصية املعارصة؟

أهمية البحث: 
إنشاء قاعدة بيانات، توثق مجموعة من أعامل الفنانات السعوديات من 	 

البرصية  الفنون  الحايل؛ مصنفة حسب مجاالت  وقتنا  الستينات وحتى 

املعارصة.

السعوديات، 	  للفنانات  افرتايض  متحف  إلنشاء  مقرتح،  منوذج  تصميم 

يسهم يف تحقيق الرؤية الوطنية 2030، والتي تهتم بإنشاء املتاحف.

أهداف البحث:
جمع وتصنيف مجموعة من أعامل الفنانات السعوديات، يف كافة مجاالت 	 

الفنون البرصية املعارصة.

سد النقص يف الدراسات األكادميية، ولحاجة املكتبة العربية والفنية لهذا 	 

النوع من البحوث.

الفنون 	  يف  السعوديات،  الفنانات  من  ملجموعة  إلكرتوينة  منصة  إنشاء 

البرصية املعارصة؛ لتسهيل الوصول إليها إقليميًا وعامليًا.

منهج البحث:
البرصية  الفنون  مجاالت  وصف  حيث  من  الوصفي؛  املنهج  البحث  يتبع   

املعارصة، وبناء قاعدة بيانات، عن مجموعة من الفنانات السعوديات، مصنفًة 

حسب مجاالت الفنون البرصية املعارصة،كذلك يتبع البحث املنهج التجريبي؛ من 

خالل تصميم منوذج مقرتح ملتحف افرتايض، للفنانات السعوديات يف الفنون 

البرصية املعارصة.
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مصطلحات البحث:
إلكرتونية  تعليمية  بيئة  بأنه   ،)1  ،2015( خميس  َعرَّفه  االفرتايض:  املتحف 
افرتاضية عر اإلنرتنت، تحايك يف تنظيمها وتصميمها البيئة املتحفية التقليدية، 
تتسم بالتخصص والدميومة، لعرض العديد من اآلثار القدمية، والتحف النادرة، 
أما املشوخي )2015، 34(،  الحياة.  العلمية، وتطور  الفنية، واالكتشافات  واألعامل 
فقد َعرَّفَت املتحف االفرتايض، بأنه »بيئة افرتاضية ملتحف حقيقي أو تخييل غري 
موجود يف الواقع، يتم فيها جمع، وتخزين، وتنظيم، وتصنيف وعرض، مقتنيات 
بشكل كائنات رقمية؛ باستخدام وسائط متعددة )نصوص، أصوات، رسومات، وصور 
ثنائية وثالثية األبعاد( باإلضافة إىل قواعد بيانات رقمية، ومقاطع فيديو، ومصادر 

للمعلومات اإللكرتونية«. 

ويف هذا البحث، يقصد باملتحف االفرتايض: هو متحف رقمي الوجود له عىل 
أرض الواقع، يجمع عدًدا من األعامل الفنية، ملجموعة من الفنانات السعوديات 
املعارصات، حسب مجاالت الفنون البرصية املعارصة، والتي ميكن الدخول عليها 

يف أي مكان وزمان، من خالل األجهزة اإللكرتونية.

الفنون البصرية: 
 َعرَّفَها عبدالحميد )2007، 15( بأنها »كل تلكالفنون التي تعتمد يف إنتاجها، 
وإبداعها، ويف تذوقها وتلقيها، عىل حاسة اإلبصار، أو عىل فعل الرؤية؛ يك يتسع 
املعنى الذي نقصده باإلبصار، ليشمل الرؤية البرصية الخارجية، والرؤية العقلية 

والخيالية والوجدانية«. اما عبدالكريم )5،2013(.

املصطلح  وهو  برصيًا،  اإلنسان  يدركها  التي  الفنون  »كل  بأنها  عَّرَفها  فقد 
الذي جاءت به دوائر املعارف الحديثة، لتطوير، وتنقيح، وتعديل، مصطلح الفنون 

.plasticast art التشكيلية
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ويف هذا البحث يقصد بها: جميع أنواع الفنون، التي ميكن إحساسها برصيًا، 
الرقمي،  والتصوير  والرسم،  والطباعة،  والَحْفر،  التشكييل،  التصوير  وتشمل 

والخط العريب، والتصوير الفوتوغرايف، والنحت.

الدراسات السابقة:
تناولت عدة دراسات سابقة املتاحف االفرتاضية، من حيث التصميم الداخيل 
األسلوب  عىل  التعرف  إىل  هدفت  والتي  2008م(،   ( السلك  كدراسة  للمتحف، 
ثالثية  صور  مقابل  يف  األبعاد،  ثنائية  ثابتة  لصور  املصورات  لعرض  األنسب، 
األبعاد تفاعلية، داخل املتاحف االفرتاضية، وتأثريها يف تنمية معرفة الطالب. 
ويتفق البحث الحايل مع دراسة الحلفاوي )2007م(، يف تصميم منوذج مقرتح 
عر  إلكرتوين  ملتحف  مقرتًحا  منوذًجا  الحلفاوي  قدم  حيث  افرتايض؛  ملتحف 
اإلنرتنت، وبيان فعاليته عىل طالب تكنولوجيا التعليم، من خالل التعرف عىل 
عر  إلكرتوين  متحف  أي  يتضمنها  أن  ميكن  التي  املتنوعة،  املتحفية  األدوات 
اإلنرتنت، وتحديد معايري الجودة للمتاحف اإللكرتونية عر اإلنرتنت، وبناء منوذج 
للتصميم التعليمي، ميكن اتباعه يف تصميم املتاحف اإللكرتونية عر اإلنرتنت. 
أما العبيد )2012م(، فقد تناولت يف دراستها، أربع فنانات سعوديات هن، نجالء 
السليم، وتغريد بقيش، وإميان الجرين، ومنال الضويان، وذلك بدراسة أعاملهن 
التي تناولت قضايا املرأة السعودية؛ من خالل إيضاح أثر الدين والثقافة عىل 
أعاملهن، التي اختلفت يف األسلوب؛ لكنها اتفقت عىل وجهة نظر واحدة. ويتفق 
ولكنه  السعوديات،  الفنانات  من  مجموعة  أعامل  تناول  العبيد، يف  مع  البحث 
الضوء عىل  م(،   2006( الدين  منري  دراسة  وألقت  املوضوع.  يختلف من حيث 
الفن التشكييل باململكة؛ من خالل التعرف عليه بشكل عام وخاص، وذلك بذكر 
سليم  دراسة  أما  وخصائصه.  الرئيسية  مبجاالته  والتعريف  تاريخه،  عن  نبذة 
البرصية،  الفنون  لتصنيف  منظومة  ايجاد  إيجاد  إىل  تهدف  فكانت  )2005م(، 
معنى  اىل  للوصول  التحلييل؛  الوصفي  املنهج  متبًعا  العرص،  متغريات  ظل  يف 
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شامل لتعريف الفن؛ يف ضوء املتغريات الفلسفية، والكشف عن املعايري الجاملية 

البحث  ويتفق  الجاميل.  ودورها  الخامة  عن  والكشف،  الحداثة  بعد  ما  لفنون 

مع الدراسات السابقة، من حيث تناول الفنون البرصية ومجاالتها يف اململكة 

العربية السعودية.

مجتمع الدراسة:
الفنانات السعوديات يف مجاالت الفنون البرصية املعارصة.

عينة البحث:
عينة عشوائية من الفنانات السعوديات، املامرسات ملجاالت الفنون البرصية 

والتصوير  الرسم  النحت-   – والطباعة  الحفر   – التشكييل  )التصوير  املعارصة 

الرقمي - الخط العريب – التصوير الفوتوغرايف(

 حدود البحث: 
حدود مكانية: وتشمل األعامل الفنية يف اململكة العربية السعودية.

من  الفرتة  يف  السعوديات  الفنانات  من  مجموعة  أعامل  زمانية:  حدود 

)الستينات امليالدية وحتى 2018م(.

األدوات:
استامرات اقتناء إلكرتونية، مقابالت.

اإلطار النظري:
أواًل: املتاحف االفرتاضية

ظهر املتحف االفرتايض، كمحاولة »اليجاد طرق بديلة لالستكشاف؛ من خالل 

املحتوى املقدم، وتقديم فرصة للوصول إىل يشء، مل يكن يف االستطاعة الوصول 

إليه يف املتحف الحقيقي«.)عبد املقصود،2015(.
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وتلعب املتاحف االفرتاضية الفنية، دوًرا مهاًم يف حياة الشعوب، فهي ال متثل 
مخزنًا لعرض األعامل الفنية، وإمنا تحول إىل مكان مهم لحفظ الرتاث الثقايف، 
وترسيخ الهوية. وأغلب املتاحف الفنية العاملية قامت بانشاء متاحف افرتاضية 
متحف  إنشاء  بأول خطوة يف  قامت  السعودية  العربية  واململكة  اإلنرتنت.  عىل 
افرتايض، ملعرض روائع آثار اململكة يف سوق عكاظ بالطائف عام 1439هـ؛ من 
خالل » تطبيق الواقع املعزز واالفرتايض، بحيث يتم استعراض القطع األثرية 
مبعرض روائع آثار اململكة عر العصور، عن طريقاستعراض القطع األثرية من 

خالل األجهزة الذكية والجوال«. ) األحمدي،2018م (.

أما أول تجربة لألفراد، يف إنشاء متحف افرتايض ثاليث األبعاد للفن املعارص، 
قامت بإنشائه بسمة السليامن عام 2011 م، هو متحف )بسموكا(، والذي يهدف 
للرتويج للفن املعارص،كام يساهم يف نرش الفن السعودي املعارص. وقد كانت 
الفنية منذ الثامنينات من جميع أنحاء  بداية صاحبة املوقع، يف جمع األعامل 
العامل، حيث اقتنت مجموعة من اللوحات واملنحوتات، لفنانن من الصن إىل 
فنانن  احتضان  بسموكا، يف«  االفرتايض  املتحف  فكرة  ساهمت  وقد  أمريكا، 
وتزودهم  مواهبهم،  إبراز  يف  لتساعد  السعودية،  العربية  اململكة  من  شباب 
بالخرات والدعم؛ ليصبحوا رواًدا يف هذا املجال، من خالل تخصيص قسم دائم 
الفنية الشابة، سواء يف اململكة أو يف شتى أنحاء  يف املتحف، إلبراز املواهب 
املتحف، عن طريق تصميم شخصيات  التجول يف  العريب. وتقوم فكرة  العامل 
من  املستعارة  األبعاد  ثالثية  الرسوم  مع  خاللها  من  ليتفاعلوا  بالزوار،  خاصة 

العامل الحقيقي ».) عبد العال، 2012 م.

 ثانًيا: الفنون البرصية املعارصة يف اململكة العربية السعودية:

وأعم،  أشمل  ليصبح  البرصية،  الفنون  إىل  التشكييل  الفن  مسمى  تحول 
ويتضمن كل الفنون التي يدركها اإلنسان برصيًا، »وهو املصطلح الذي جاءت 
به دوائر املعارف الحديثة، لتطوير، وتنقيح، وتعديل، مصطلح الفنون التشكيلية«.



1035

نموذج مقترح إلنشاء متحف افتراضي، للفنانات 
السعوديات في الفنون البصرية المعاصرة

والطباعة،  والحفر  والنحت،  التشكييل،  التصوير  ويشمل  2013م(،  )عبدالكريم، 
والتصوير الضويئ؛ أي أنها مجموعة الفنون، التي تهتم أساًسا بإنتاج أعامل فنية 
مكانية، تشغل حيَّزًا من الفراغ، وتحتاج إىل الرؤية البرصية لتذوقها. ويف العرص 
الوسائط،  كفنون  الفن،  من  معارصة  أنواًعا  البرصية  الفنون  شملت  الحديث، 
والوسائط املتعددة وفن الفيديو، والفن املفاهيمي، وفن الكمبيوتر، وفن األداء.

ووسائل  التقنيات  يف  املعارص  للتطور  كان  السعودية،  العربية  اململكة  ويف 
االتصال، دوًرا بارزًا، ساهم بشكل واضح، يف مامرسة مجاالت الفنون البرصية 
املعارصة، لدى الفنانات السعوديات. وقد ساهمت الجامعات السعودية يف صقل 
البرصية،  بالفنون  أقسام مختصة  إنشاء  الواعدة وتدريبها، من خالل  املواهب 
السعودية  الجامعات  أوائل  من  الرحمن،  عبد  بنت  نورة  األمرية  جامعة  وكانت 
النسائية، التي كان لها السبق والريادة يف فتح مسارات تخصصيه، يف مجاالت 
الفنون البرصية املعارصة، وذلك عام 1438/1437هـ، كمسار التصوير التشكييل، 
والذي يهتم بجميع طرق وتقنيات الرسم والتصوير التشكييل، كالرسم بالفحم، 
باإلضافة  املختلفة،  والوسائط  والزيتية،  واألكريلك،  والباستيل،  املائية،  واأللوان 
اىل مسار الطباعة الفنية، وهو أول مسار متخصص يف تقنيات الحفر الغائر، 
والبارز، واملسطح، عىل مستوى اململكة. كام تم فتح مسار النحت املتخصص يف 
التخصصية  املسارات  الفراغ، وهذه  التجهيز يف  إىل  باإلضافة  النحت،  تقنيات 
يف مجاالت الفنون البرصية، تساهم يف إكساب املواهب الشابة مهارات عالية، 
والرسم  العريب،  كالخط  تدريسها  يتم  والتي  األخرى،  املقررات  اىل  باإلضافة 

الرقمي، والتصوير الضويئ.

ثالًثا: الفنانات السعوديات ومجاالت الفنون البرصية املعارصة

 كانت فرتة الستينات امليالدية، البداية األوىل لظهور الفن النسوي السعودي، 
والذي شهد ظهور عدد من الفنانات الرائدات من الجيل األول، كالفنانة صفية 
البسام، والفنانة زهرة بو عيل.  نبيلة  بن زقر، والفنانة منرية موصيل، والفنانة 
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»وشهد عام 1968م، أول انطالقة للمعارض الفنية، حينام أقامت الفنانتان منرية 
بدار  املدارس  معرض  يف  وذلك  الثنايئ،  معرضهام  زقر،  بن  وصفية  موصيل 
الفنانات  من  الثاين  الجيل  أما  م(،  جدة«.)جريدي،2013  يف  الحديثة  الرتبية 
السعوديات، اعتمد عىل الدورات القصرية يف عدد من الجهات، للحصول عىل 
التعليم املتخصص، مثل بدرية النارص، وفوزية عبداللطيف، ونوال مصيل، ومنى 

القصبي، واعتدال عطيوي، وغريهن.) السنان، 2008 م(

تشجيع  يف  بارزًا  دوًرا  حكومية،  والغري  الحكومية  للقطاعات  كان  وقد   
االرتقاء  يف  ساهم  والذي  الفني،  مستواهن  وتطور  السعوديات،  الفنانات 
الفنية،  انشاء الجمعيات  إقليميًا وعامليًا. حيث تم  للمنافسة  الفنية،  مبستوياتهن 
التشكييل )جسفت(، والتي تعمل عىل تنظيم املعارض  للفن  السعودية  كالجمعية 
الفنية الداخلية والدولية، كام تم إنشاء مؤسسة مسك الخريية، التي تعنى بنرش 
الفن السعودي داخليًا ودوليًا، ومؤسسة الفن النقي، التي تهتم بالواعدين من 
الفنانن والفنانات؛ وذلك بإنشاء املعارض الفنية لهم، أما معهد املهارات والفنون، 

فتخصص بتدريس مجاالت الفنون البرصية.

أما مجاالت الفنون البرصية املعارصة، فتعددت يف الساحة الفنية السعودية، 
وتم اختيار أبرز املجاالت الفنية التي مارستها الفنانة السعودية، منذ بداية الستينات 
والطباعة  والحفر  التشكييل،  )التصوير  ييل:  فيام  وتتمثل  الحايل،  الوقت  وحتى 
الفنية، والرسم والتصوير الرقمي، والخط العريب، التصوير الفوتوغرايف، النحت(، 

الفنانات  وأبرز  كل مجال،  بدايات ظهور  باستعراض  الباحثة،  حيث ستقوم 
الرائدات والواعدات، الاليت كان لهن بصمة واضحة يف ظهورها.

أ.التصوير التشكييل: 

كانت البدايات األوىل لظهور مجال التصوير التشكييل يف السعودية، يف فرتة 
الستينات؛ حيث كانت بجهود شخصية من الفنانن والفنانات، » كصفية بن زقر، 
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نفسه عند  والحال  الخاصة.  نفقتها  بدراسات حرّة يف مرص عىل  التحقت  التي 
منرية موصيل، التي واصلت دراستها الجامعية يف كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، 
أرستها  نفقة  عىل  درست  التي  البسام،  نبيلة  وعند  عام1972م،  فيها  وتخرجت 
الخاصة يف الجامعة األمريكية بلبنان، وبعض املعاهد والكليات يف الواليات املتحدة 
األمريكية ».) السليامن،2007م (، ظهر بعدها عدة أجيال من الفنانات يف فرتة 
السبعينات والثامنينات، متيزوا بأساليبهم الفنية املختلفة، و متكنت الفنانة السعودية 
املحيل  املستوى  عىل  وذلك  التشكييل،  التصوير  مجال  يف  هويتها،  تأسيس  من 
والعاملي؛ نتيجة الدعم الالمحدود من قبل الدولة، التي اهتمت بإقامة املسابقات 
التشكيلية. والتي ترشف عليها سابًقا الرئاسة العامة لرعاية الشباب )وزارة الثقافة 
واإلعالم حاليًا(، » كاملعرض النسايئ السنوي »الفنانات التشكيليات«، والذي أقيم 
للمرة األوىل عام 2002 م، باالضافة إىل املعارض الدولية السنوية، والتي يتضمن 
بعضها أسابيع ثقافية، للتعريف بفنون وثقافة اململكة«.)العمر، 2015م(. ومن أبرز 
الفنانات التشكيليات يف الساحة الفنية، عىل سبيل املثال ال الحرص، حسب الرتتيب 
األبجدي: ابتسام باجبري، أضواء بنت يزيد، أماين البحريي، بدرية النارص، تغريد 
البقيش، حميدة منصور السنان، حنان الكحالن، سامية خاشقي، سارة كلكتاوي، 
سارة العبد الله، سيام آل عبد الحي، رشيفة السديري، شعاع الدورسي، صفية بن 
زقر، عهود نارص الجريد، عال حجازي، عائشة الحاريث، لولوة الحمود، ليىل نرص 
الله، مها حجازي، منرية موصيل، نورة بن سعيدان، نجالء السليم، هدى العمر، 

هدى الرويس، هبة عابد، هند الذومان.

 شكل )1( شكل)2(
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 شكل )3(  شكل)4(

الحفر والطباعة:

املعارض  بعض  يف  السعودية،  العربية  اململكة  يف  والطباعة  الحفر  فن  بدأ 
الفنانات يف  وقد شجعت  الشباب،  لرعاية  العامة  الرئاسة  اقامتها  التي  الفنية 
هذا املجال، من خالل تخصيص جوائز للجرافيك.)السليامن،1433هـ(، وتعرفت 
الفنانة السعودية، عىل مجال الحفر والطباعة يف بداياتها، من خالل الدراسات 
الفنانة صفية  اململكة، مثل  التحقت بها خارج  التي  التدريبية،  الفنية والدورات 
بن زقر، ومنرية موصيل، ونبيلة البسام، وزهرة بوعيل، وحنان حلواين، ورائدة 
عاشور. وقد كانت أعاملهن الفنية يف الحفر والطباعة، تشمل تقنيات الطباعة، 

كالطباعة الغائر،ة والبارزة، واملسطحة. 

ويف الوقت الحايل، ظهر الدعم والتشجيع لهذا املجال؛ من خالل فتح أقسام 
الرحمن  عبد  بنت  نورة  األمرية  كجامعة  السعودية،  الجامعات  يف  متخصصة 
بالرياض، والتي افتتحت أول قسم يف التصوير التشكييل والطباعة، ومن ثم تم 
تجديد هويته، وافتتح قسم الفنون البرصية، عوًضا عن قسم التصوير التشكييل 
عام  الفنية  الطباعة  يف  تخصيص  مسار  أول  عىل  يحتوي  والذي  والطباعة، 
1438هـ، والذي يقوم عىل إكساب الدراسات مهارات فنية عالية ومكثفة، لتكون 

قادرة عىل املشاركة واملنافسة يف املعارض املحلية والعاملية.

مرتبن  أعاملهن،  يف  والطباعة  الحفر  مارسن  الاليت  الفنانات  أهم  ومن 

بشكل أبجدي كالتايل: حنان حلواين، رائدة عاشور، زهرة بوعيل، شادية عامل، 

صفية بن زقر، عبري الخليفة، عال حجازي، عواطف ال صفوان، عهد العمودي، 
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منرية موصيل، نبيلة البسام، هند املنصور.

 شكل )5(  شكل )6( 

شكل )8(  شكل )7( 

الرسم والتصوير الرقمي: 

يَُعُد أحد أنواع الفنون املعارصة، وكانت بداية الرسم والتصوير الرقمي يف 
اململكة »خالل العقدين املاضين، حيث واكب ظهوره النمو املتسارع للكمبيوتر، 
وانتشار آالت التصوير الفوتوغرايف الرقمية«.)الروميي، 2016م ( وانترش مجال 
الرسم والتصوير الرقمي، بن فئة الشابات بشكل ملحوظ يف شبكة اإلنرتنت، 
ووسائل التواصل الحديثة، واعتمد عىل استخدام برامج التصميم ولوح الرسم 
الرقمي؛ عوًضا عن األقالم واأللوان، وقد خصصت له معارض وجوائز يف الساحة 
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والتصوير  الرسم  مجال  يف  الفنانات  أبرز  ومن  انتشاره.  يف  ساهمت  الفنية، 
أمرية  الخمييس،  سعود  أمل  ييل:  كام  أبجديًا،  ترتيبًا  أسامؤهن  مرتبة  الرقمي، 
الشيخ، زينة عامر، سكنة حسن، سمية الشهري، عائشة الحاريث، فدى الحصان، 
فاطمة النمر، فوزية املطريي، لطيفة راشد، منال الرويشد، هناء الشبيل، هدى 

الرويس.

شكل )9( شكل )10( 

 شكل )11( شكل )12(

د. الخط العريب:

تبلور فن الخط العريب السعودي، عىل أيدي الخطاطن من أهل الحجاز، 
ويشري الخطاط نارص امليمون إىل أن » عدد الخطاطن يف اململكة يرتاوحون ما 
بن 250 إىل 300 خطاط، ما بن مواطن ومقيم، أكرثهم يتواجدون يف املنطقة 
الغربية« )امليمون،2018 م(، وتقوم الجمعية السعودية للخط العريب، بدور بارز 
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حرصت  األجيال.كام  لدى  ورعايته  بتنميته  وتهتم  العريب،  بالخط  العناية  يف 
اململكة عىل دعم وتشجيع الخط العريب، وذلك بتخصيص جائزة سنوية، يف سوق 
عكاظ الدويل للخط العريب، وبالرغم من قلة عدد الخطاطات السعوديات، فقد 
برزت العديد من الخطاطات يف الساحة الفنية، وكان لهن العديد من املشاركات 

الداخلية والخارجية، وحصدن الجوائز عىل مشاركاتهن. ومن أبرز 

الخطاطات السعوديات، مرتبة اسامؤهن باألبجدية: آمنة الكعيو، أمل القفيعي، 
أزهار سلامن الصادق، بيان باربود، حواء املغيزل، زهرة ال عمرو، سارة محمد 
النابود، عالية محمد أبو شومي، فاطمة  جميل كتبي، ُعال حسن املسّحر، عبري 

الرصامي، وردة عيل حسن النب أحمد.

 شكل )13(  شكل )14( 

 شكل)15(  شكل)16(
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ذ. التصوير الفوتوغرايف:

 كانت بدايات التصوير الفوتوغرايف يف اململكة العربية السعودية، قد بدأت 
املصورين  واستقطبت  الكامريات،  استوردت  التي   « النفط  رشكات  خالل  من 
الفوتوغرافين، ومواد غرف التحميض. ومنذ خمسينيات القرن العرشين، ظل 
السعوديون يلتقطون صوًرُا لتطور بيئتهم الحرية، واملعامل الطبيعية الشاسعة، 
تقنيات  ولقد طرأ عىل  2018م(،  التغيري«.)الجريد،  دامئة  االجتامعية  والبيئات 
األبيض  الفيلمية  الكامريا  من  التطورات،  من  العديد  الفوتوغرايف  التصوير 
واألسود، إىل األلوان، إىل الكامريا الرقمية، والتي أتاحت للمامرسن إمكانات 
مجال  تبني  يف  الفضل  ويرجع  واالبتكار.  للتجريب  جديدة  وآفاق  واسعة، 
التصوير الفوتوغرايف يف السعودية، إىل« هيئة السياحة واآلثار، بقيادة األمري 
لخدمة  اليوم،  تعمل  التي  الوحيدة  الحكومية  الجهة  وهي  سلامن،  بن  سلطان 
املصورين. كام أن جمعية الثقافة والفنون، كان لها دور بارز يف إثراء الحركة 
اململكة،  تقام يف  التي  املعارض  وأكر  أبرز  م(. من  التصويرية«. )عيل، 2018 
تنظمه  والذي  السعودية(،  )ألوان  ملتقى  الفوتوغرايف  التصوير  مجال  وتدعم 
الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني منذ عام 2012 م، ويقام سنويًا لتحفيز 
املصورين املحرتفن، واملبدعن، والهواة، وتقام فيه العديد من الورش والدورات 
مميزًا  حضوًرا  السعودية،  للمصورة  كان  ولقد  التصوير،  مجال  يف  التخصصية 
عىل صعيد املعارض الفوتوغرافية الداخلية والعاملية. ومن أمثلة أبرز املصورات 
سوزان  العبديل،  ساره  الفيصل،  ريم  الفردان،  رانيا  أبجديًا:  مرتبة  السعوديات 
اسكندر، عزيزة القرين، ملياء الرميح، لينا سنبل، مديحة العجروش، مروة املقيط، 
السالمة،  نجالء  الحمود،  ميامن  دباغ،  منال  الضويان،  منال  الزعري،  مضاوي 

نجالء عنقاوي، هند سعد.
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 شكل)17( شكل )18( 

 شكل )19( شكل )20(

النحت: 

انتظام  بدايات  السعودية، مع  العربية  اململكة  النحت يف  بدايات فن  ظهرت 
فرتة  أواسط  يف  الشباب،  لرعاية  العامة  الرئاسة  تقيمها  التي  الفنية،  املعارض 
السبعينات امليالدية. )السليامن،1433هـ(، وشهدت الساحة الفنية اهتامًما بالنحت؛ 
من خالل إقامة العديد من املعارض الفنية املختصة بالنحت، كمعرض ) النحت 
الثاين للفنون التشكيلية(، والذي أقيم عام 2010م، وسمبوزيوم النحت يف الدوادمي 
عام 2012، وسمبوزيوم النحت يف الظهران عام 2010م. وقد كان القتناء األعامل 
النحتية واملجسمة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، دور كبري يف دعم وتعزيز 

مشاركة الفنانات السعوديات يف هذا املجال.)السليامن،1433 هـ(. 

اسامؤهن  مرتبة  أعاملهن،  يف  النحت  مارسن  الاليت  الفنانات  أبرز  ومن 
حسب الرتتيب األبجدي: أزهار السعيد، أمل الشتيل، الهام بامحرز، خلود البقمي، 
القنيبط،  عواطف  فتني،  عبري  الصايغ،  سوزان  عباس،  سناء  الفضيل،  سعدية 
نهى  طالب،  آل  مهدية  الحريب،  منال  العقييل،  منرية  الحمودي،  خليل  فاطمة 
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الرشيف، وفاء القنيبط.

 شكل)21(  شكل )22( 

 شكل )23(  شكل )24(

تجربة البحث: 
تم تطبيق تجربة البحث، عىل مجموعة من الفنانات السعوديات من مختلف 
له  ليس  افرتايض،  متحف  وإنشاء  تصميم  تم  حيث  وخارجها؛  اململكة  مناطق 
وجود عىل أرض الواقع، يحتوي عىل مقتنيات من الصور، ألعامل مجموعة من 
الفنانات السعوديات، مصنفة حسب مجاالت الفنون البرصية املعارصة، تم جمعها 
وتحويلها إىل معلومات رقمية، لتكوين قاعدة بيانات شاملة للمعروضات؛ بهدف 
حفظها وتوثيقها، لتكون مرجًعا يسهل الوصول إليه من قبل الباحثن واملهتمن. 

وشملت تجربة البحث عدة مراحل مرتبة كام ييل: 

أواًل / مرحلة تصميم االستامرات:

تم تصميم استامرة إلكرتونية، لجمع قاعدة بيانات عن الفنانات السعوديات، 
يف الفنون البرصية املعارصة، واشتملت عىل ما ييل: )االسم، والصورة الشخصية، 
وتاريخ ومكان امليالد، ومكان اإلقامة الدائم والحايل، ووسائل التواصل، واملسرية 
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األسلوب  إىل  باإلضافة  الفن،  الفنانة يف  ورسالة  الفني،  املجال  مع  األكادمية، 
واالتجاه الفني، وصور األعامل الفنية بدقة وضوح جيدة، مع بيانات عن العمل 
الفني تشمل )اسمه، والتقنية، وأبعاده، وسنة اإلنتاج، واملجال الفني، وفكرة العمل( 
باإلضافة إىل طلب معلومات تتعلق باألعامل، التي تم اقتناؤها، أو الحاصلة عىل 
جوائز داخلية أو عاملية وتشمل ) جهة االقتناء – ومسمى الجائزة - والجهة املانحة 
للجائزة - ) الدولة – املدينة( - نوع الجائزة - املركز الحائز عليه - سنة الحصول 

عىل الجائزة(.

ثانًيا / مرحلة النرش:

اإللكرتوين،  الريد  عر  السعوديات  للفنانات  إلكرتونيًا  االستامرة  نرش  تم 
التواصل  أمكن  من  مع  هاتفيًا  التواصل  تم  كام  االجتامعي،  التواصل  ووسائل 
معه، من أفراد عينة البحث من الفنانات السعوديات؛ لتعبئة االستامرة ونرشها 

بن الفنانات، باإلضافة إىل مقابلة البعض منهم لتعبئتها.

 ثالًثا / مرحلة الفرز والتصفية:

بلغ عدد من قام بتعبئة االستامرة 66 فنانة سعودية، من الرائدات يف الفن 
وحتى الواعدات، ومتت تصفية قاعدة البيانات؛ عن طريق حذف االستامرات 
املكررة، من قبل بعض الفنانات، واالستامرات التي تحتوي عىل معلومات غري 
تم  حيث  التصوير،  يف  ضعيفة  جودة  ذات  أو  واضحة،  غري  صور  أو  مكتملة، 
التواصل عر الريد اإللكرتونية مع الفنانات، وطلب صور أوضح لألعامل الفنية 
إلدراجها يف املوقع، ولكن مل يتم التجاوب من البعض، لذلك تم االستبعاد، وتم 
اعتامد عدد 39 فنانة، تم ترتيبهن كالتايل: أزهار السعيد- أريج عتال – اعتدال 
العبد الوهاب-  البلوي – حصة  اليامي –برشى  النارص – بسمة  املقرن- بدرية 
–رجاء  سامل  ال  خلود   – الغامدي  خديجة   – السهل  –ختمة  الشهراين  حنان 
الشافعي – رشاصديق - زكية املتعب –زهراء القحطاين – سهى الزيد- سيام آل 
عبد الحي – سيول الشتوي – شعاع الدورسي- شمس دمنهوري – عبري شاهن- 
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عصمت املهندس- عواطف ال صفوان – عواطف القنيبط- غدير حافظ – فاطمة 
الجاوي – فاطمة الغامدي – فوزية الخميس – فوزيه الصاعدي – مرفت قواص 
– منال مرزا – منى العمري – منرية الحبيس – مها الزهراين – مها مطران – 

نجالء السليم – هاجر القرمييط- هدى العمر – وفاء القنيبط.

رابًعا / مرحلة التخطيط للموقع اإللكرتوين:

 تم اختيار اسم املوقع بـ )املتحف السعودي النسوي للفنون البرصية(، وتم 
اختصار االسم بأول حرف من كل كلمة باللغة االنجليزية (SWMVA ) وتم تصنيفه 

إىل ثالثة اقسام:

التصنيف األول: ويشملجميع الفنانات مع سريتهن الذاتيه وأعاملهن. 

التصنيف الثاين: ويشمل توزيع الفنانات حسب مجاالت الفنون البرصية.

التصنيف الثالث: ويشمل توزيع الفنانات حسب الحقبة الزمنية ) تاريخ امليالد 
للفنانات(.

خامًسا/ مرحلة تصميم وتنفيذ املتحف االفرتايض:

 متت ترجمة البيانات الرقمية، التي تم االتفاق عليها، إىل موقع إلكرتوين، 
بالتعاون مع مصممن مختصن يف مجال الجرافيك والرمجة، إلنشاء املوقع 

اإللكرتوين للمتحف وتفعيله إلكرتونيًا.

سادًسا/ تفعيل موقع املتحف:

 تم تفعيل موقع املتحف السعودي النسوي للفنون البرصية، عىل شبكة اإلنرتنت 
عىل الرابط التايل: www.swmva.comوفيام ييل مجموعة من الصور للمتحف.
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شكل )25( صورة توضح شعار املوقع اإللكرتوين للمتحف السعودي النسوي للفنون البرصية

شكل )26( صورة توضح فكرة إنساء املتحف ونبذة عنه وعن القامئن عىل إنشائه
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شكل )27( صورة من الصفحة الرئيسة للموقع، موضًحا فيها أقسام املوقع

شكل )28( صورة توضح التصنيف حسب الحقبة التاريخية متسلسال
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شكل )29( صورة توضح التصنيف يف املوقع، حسب مجاالت الفنون البرصية

شكل )30( صورة توضح عمل من األعامل الفنية املصنفة يف املجاالت الفنية ) مجال الحفر 
والطباعة(
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شكل )31( صورة توضح أعامل الفنانة يف مجال النحت باإلضافة التعريف بفكرة العمل

شكل )32( صورة توضح السرية الذاتية لكل فنانة، مع صور أعاملها الفنية عند الضغط عىل اسمها
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نتائج البحث:
أن لكل مجال من مجاالت الفنون البرصية املعارصة، رائدات من الفنانات . 1

السعوديات، كان لهن دور كبري يف نشأته وانتشاره.

إلقاء الضوء عىل مجموعة من الفنانات السعوديات وأعاملهن، يف كافة . 2

الفن  لدرايس  جديدة  آفاق  لفتح  املعارصة؛  البرصية  الفنون  مجاالت 

ومتذوقيه.

البرصية . 3 للفنون  إلكرتونية،  بيانات  قاعدة  وضع  يف  البحث  يساهم 

املعارصة يف اململكة العربية السعودية، للمهتمن بالفن محليًا وعامليًا، عن 

طريق تصميم املتحف االفرتايض.

تعزز . 4 التي  املتاحف  الوطنية 2030، يف رفع عدد  الرؤية  الدراسة  تدعم 

اإلرث الثقايف السعودي.

توصيات البحث:
تبني موقع املتحف االفرتايض، الذي توصل إليه البحث الحايل، ليكون . 1

مرجًعا فعااًل، لكل املهتمن بالفنون البرصية املعارصة، يف اململكة العربية 

الحكومية  املؤسسات  من  العديد  إرشاك  خالل  من  ودعمها  السعودية، 

والخاصة، لدعم املرشوع، كوزارة الثقافة واإلعالم.

أعامل . 2 جميع  وتبويب  بتوثيق  تهتم  التي  الدراسات،  من  العديد  إجراء 

الفنانات السعوديات.

 تفعيل إنشاء املتاحف االفرتاضية الفنية يف الجامعات السعودية، بحيث 3. 

قبل  من  إليه  الوصول  يسهل  مرجًعا،  لتكون  الطالبات،  أعامل  تضم 

الدارسات والباحثات.
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المراجع العلمية:

الكتب:

العلم اإلميان . 1 أبو كيلة، رحمة محمد،)2015م(، الخط العريب، ط1، دار 

للنرش والتوزيع، مرص. 

الربيعي، شوكت، )2001م(، الفن التشكييل املعارص، الرياض، ط1. هال . 2

للنرش والتوزيع.

الرئاسة العامة لرعاية الشباب )1979م(، معرض الفن السعودي املعارص، . 3

النادي األديب الثقايف، الرياض.

اسامعيل، دينا أحمد )2009م(، املتاحف التعليمية االفرتاضية، ط1، عامل . 4

الكتب، مرص.

العربية . 5 اململكة  يف  التشكييل  الفن  تاريخ  )2010م(،  محمد،  الرصيص، 

السعودية، ط1، وزارة الثقافة واإلعالم، الرياض.

العطار، مختار، )1990م(، آفاق الفن اإلسالمي، نظرة بعن الطائر، دار . 6

املعارف، القاهرة.

التشكييل . 7 الفن  مسرية  )2011م(،  إبراهيم،  عبدالرحمن  السليامن، 

السعودي، ط2، وزارة الثقافة واإلعالم، الرياض.

السنان، مها عبد الله، )2007م(، أساليب معارصة يف التصوير التشكييل . 8

السعودي، ط1، دار الصحافة للدعاية واإلعالن، الرياض.

اإلدراك، . 9 البرصية وعبقرية  الفنون  عبدالحميد، شاكر )2007م(. سلسلة 

الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة.
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عبد الكريم، أحمد محمد، )2013م(، نظم تصميم الفنون البرصية، ط 2، . 10

أطلس للنرش واإلنتاج اإلعالمي، الجيزة. 

كامخي، فؤاد أسعد، )1995م(، عىل مشارف الفن، ط1، املفردات، السعودية.. 11

 كاتلوج معرض عقود )2018 م(، ص 16، مونو جالريي.21. 

الرسائل واألبحاث العلمية:
اململكة . 1 الفراغ، يف  التجهيز يف  )2014م(، فن  األسمري، محمد حسن، 

العربية السعودية، وإمكانية اإلفادة منه يف مجال تدريس الرتبية الفنية، 

رسالة ماجستري، 264ص، جامعة أم القرى، مكة.

عر . 2 إلكرتوين  ملتحف  مقرتح  (، منوذج  )2007م  سامل،  وليد  الحلفاوي، 

اإلنرتنت، وفعاليته عىل طالب تكنولوجيا التعليم، رسالة دكتوراه، 1170ص، 

كلية الرتبية النوعية عن شمس.

السلك، دينا أحمد، )2008م (، تأثري العالقة بن طرق عرض املصورات، . 3

وأساليب التجول، يف تنمية املعارف الخاصة بتطور األجهزة التعليمية، من 

خالل املتاحف االفرتاضية، مجلة تكنولوجيا التعليم، مجلد 18، العدد 2، 

145-152ص، مرص.

الرسم . 4 برامج  استخدام  فاعلية  )2017م(،  الرحمن،  عبد  محمد  العقيل، 

الفنية،  الرتبية  مقرر  تدريس  يف  الذكية،  باأللواح  باالستعانة  الرقمي، 

من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية يف دولة الكويت، رسالة ماجستري، 

78ص، جامعة آل البيت، األردن.

املشوخي، ملياء محمد سامل، )2015م (، فاعلية توظيف املتاحف االفرتاضية، . 5

يف تنمية مهارات التفكري، االبتكار يف مادة الحاسوب، واالتجاه نحوها 
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الرتبية،  كلية  ماجستري،  رسالة  األسايس،  الخامس  الصف  طالبات  لدى 

182ص، الجامعة اإلسالمية، فلسطن.

االفرتاضية، . 6 واملعارض  املتاحف  بن   ،) م   2015( عطية،  محمد  خميس، 

مجلة تكنولوجيا التعليم، املجلد25، العدد 1، 3ص، مرص.

عبداملقصود، محمد منري، )2015م (، دور املتاحف االفرتاضية يف إثراء طرق . 7

تدريس الرتبية الفنية املعارصة، مجلة البحث يف الرتبية وعلم النفس،كلية 

الرتبية، جامعة املنيا، املجلد 28، العدد 2، الجزء 2، 147-175 ص، مرص. 

مقرتح، . 8 افرتايض  متحف  فاعلية  )2017م(،  محمد،  حامد  مرفت  هاين، 

يف تنمية مهارات قراءة الصور، ورفع مستوى التحصيل يف العلوم، لدى 

تالميذ الصف الثاين اإلعدادي، مجلة الرتبية العلمية، املجلد 20، العدد 1، 

195-250 ص، مرص.

مواقع اإلنترنت:
سوق . 1 يف  العريق  التاريخ  يروي  االفرتايض  املتحف  أحمد،  األحمدي، 

http://www.albiladdaily.com  ،22383 العدد  البالد،  جريدة  عكاظ، 

تاريخ االطالع عليه 1439/11/19 هـ.

املعارصات، . 2 الخطاطات  إبداع  عىل  إطاللة  عبدالسالم،  البسيوين، 

عليه  االطالع  تاريخ   ،/http://mogasaqr.com/wp-content/uploads

1439/12/12هـ.

الحسن، . 3 غادة  التشكيلية  الفنانة  عمل  قراءة يف  عواض،  تركية  الثبيتي، 

http://www.al-jazirah.com/culture/2013/07022013/ العدد395، 

read34.htm-, تاريخ االطالع عليه 1439/11/20هــ.
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الجريد، عيل، تاريخ التصوير الفوتوغرايف يف اململكة العربية السعودية، . 4

 https://www.hiamag.،يف معرض لقطات سعودية يف ديب، مجلة هي

com تاريخ االطالع عىل املوقع 1439/11/17هـ.

الروميي، عواد، واقع الفن التشكييل الرقمي يف اململكة العربية السعودية، . 5

http:// ،رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، األردن، 1-81 ص

عليه  االطالع  تاريخ   ،search.mandumah.com/Record/869411

1439/12/19

السنان، مها عبد الله، املرأة والفن التشكييل يف اململكة العربية السعودية، . 6

file:///C:/ ،مجلة حقول، ع 6، ص52، النادي األديب بالرياض،السعودية

تاريخ   ،Users/Administrator/Downloads/1630-000-006-007.pdf

االطالع عليه 1439/11/20.

السعودية، . 7 العربية  اململكة  التشكيلية يف  الحركة  عبدالرحمن،  السليامن، 
http://www.t1111t.com/vb/archive/index.php/t-11075.html

تاريخ االطالع عليه 1439/10/30هـ.

جريدة . 8 للعامل،  الوطن  سفري  السعودي  التشكييل  الفن  هدى،  العمر، 

تاريخ   http://www.alriyadh.com/1085402  ،17259 العدد  الرياض، 

االطالع عليه 1439/11/6هـ.

املالح، . 9 بتامر  الخاص  الرسمي  املوقع  اإللكرتونية،  تامر،املتاحف  املالح، 

عليه  االطالع  تاريخ   ،http://kenanaonline.com/tamer2011-com

.1439/11/28

تاريخ . 10  https://riyadhbookfair.org.sa/news/63 نارص،  امليمون، 

االطالع 1439/12/12هـ.
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سلطان، مهى، مسرية الفن التشكييل السعودي« كتابًا يؤرخ ويوثق. أربعون . 11

عاًما من الفن التشكييل، وأربعة أجيال تتواصل وتختلف، صحيفة الحياة 

تاريخ   ،/http://www.alhayat.com/article/1078572 اإللكرتونية، 

االطالع عليه1439/12/9.

شغري، يوسف، )نقد(تجربة زهرة بو عىل، نغم هادئ وجرافيك متميز، . 12

http://youseffan.blogspot.com/2012/02/blog- اليوم،  جريدة 

post_11.html، تاريخ االطالع عليه 1439/12/4.

عبد العال، روبا،«باسموكا« أول متحف يف العامل عىل اإلنرتنت يعرض . 13

https://www.al-،اإللكرتونية املدينة  جريدة  الثالثية-  باألبعاد  أعامله 

madina.com/article/132148، تاريخ االطالع عليه 1439/11/28.

عيل، مالك، التصوير الفوتوغرايف السعودي، اهتامم السياحة وإهامل . 14

http://www.aleqt.com/2014/03/26/ar- ،جريدة االقتصادية ، ماإلعال

ticle_836413.html تاريخ االطالع عليه 1439/12/22هـ.

املرأة التجليات وآفاق املستقبل،) 2014م(، مؤمتر فيالدلفيا الدويل التاسع . 15

https://books. والفنون،ص563،  األداب  كلية  فيالدلفيا،  جامعة  عرش، 

google.com.sa، تاريخ االطالع عليه 1439/12/1.

16 . ،http://vision2030.gov.sa/ar/node/11 قيمة راسخة، مجتمع حيوي، 

تاريخ االطالع عليه11/5/ 1439.

المراجع األجنبية:
1- Al Ubied, Al Joharah Abd Alaziz S, (2012), Female Representations by 

Saudi Women Artists, Master Thesis, University of Sussex, http://search.
mandumah.com/Record/602888, 14/7/2012
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المالحق:
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جدول األشكال

اسم الفنانة موقع الفنانة الشخيص الرقم

https://twitter.com/ebt8331?lang=ar لوحة تشكيلية للفنانة ابتسام باجبري 1

https://www.instagram.com/hameda99/ لوحة تشكيلية للفنانة حميدة السنان 2

http://artsgulf.com/files/599610.html لوحة تشكيلية للفنانة مها الحجييل 3

https://www.alittihad.ae/Article/116523/2015/ لوحة تشكيلية للفنانة لولوة الحمود 4

http://daratsb.com/ar/safeya/
لوحة مطبوعة بتقنية الحفر الغائر للفنانة 

صفية بن زقر
5

https://www.instagram.com/raedaashour/ لوحة مطبوعة بتقنية الحفر البارز للفنانة رائدة عاشور 6
http://www.zahrabuali.com/art/prints-and-etchings.

html لوحة مطبوعة بتقنية الحفر الغائر للفنانة زهرة بوعيل 7

https://www.hendalmansour.com/prints.html لوحة مطبوعة بتقنية الحفراملسطح للفنانة هند املنصور 8

http://www.hmseh.com/vb/showthread.php?t=684 لوحة رسم رقمي للفنانة أمل الخمييس 9

http://www.mikandii.com/ لوحة رسم رقمي للفنانة أمرية الشيخ 10

https://sites.google.com/a/sketchia.com/somaya/ لوحة رسم رقمي للفنانة سمية الشهري 11

https://www.instagram.com/LATIFAH_/ لوحة رسم رقمي للفنانة لطيفة راشد 12

http://hrofiat.com/ لوحة خط عريب للفنانة فاطمة الرصامي 13

http://hrofiat.com/ لوحة خط عريب للفنانة سارة كتبي 14

https://plus.google.com/115747180224389661035 لوحة خط عريب للفنانة ازهار الصادق 15

- لوحة خط عريب للفنانة حواء املغيزل 16

www.susanbaaghilphotography.com لوحة تصوير فوتوغرايف للفنانة سوزان باعقيل 17

https://www.nohaalghalib.com لوحة تصوير فوتوغرايف للفنانة نهى ال غالب 18

http://www.waffaartist.com/?page_id=150&paged=3 لوحة تصوير فوتوغرايف للفنانة وفاء برميي 19

https://ar.wikipedia.org/wiki لوحة تصوير فوتوغرايف للفنانة نجالء الخليفة 20

www.wafa-art.com مجسم نحتي للفنانة وفاء القنيبط 21

https://www.instagram.com/azhar.saeed1/ مجسم نحتي للفنانة ازهار سعيد 22

http://www.alnoor.se/article.asp?id=97887 مجسم نحتي للفنانة خلود البقمي 23

http://almansouria.org/arabic/elham-bamerhiz/ مجسم نحتي للفنانة إلهام بامحرز 24

-
صورة توضح شعار املوقع اإللكرتوين 

للمتحف السعودي النسوي للفنون البرصية
25

-
صورة توضح فكرة إنشاء املتحف

ونبذة عنه وعن القامئن عىل إنشاءه
26
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اسم الفنانة موقع الفنانة الشخيص الرقم

-
صورة من الصفحة الرئيسة للموقع موضًحا فيها أقسام 

املوقع
27

- صورة توضح التصنيف حسب الحقبة التاريخية متسلسال 28

-
صورة توضح التصنيف يف املوقع حسب مجاالت الفنون 

البرصية
29

-
يف  املصنفة  الفنية  األعامل  من  عمل  توضح  صورة 

املجاالت الفنية ) مجال الحفر والطباعة(
30

-
صورة توضح أعامل الفنانة يف مجال النحت باإلضافة 

التعريف بفكرة العمل
31

-
صورة توضح السرية الذاتية لكل فنانة مع صور أعاملها 

الفنية عند الضغط عىل اسمها
32
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دور المرأة السعودية في تنمية 
الثقافة اإلسالمية لدى المجتمع

دور المرأة السعودية في تنمية الثقافة اإلسالمية لدى 
المجتمع

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث، ملعرفة دور املرأة يف تنمية الثقافة اإلسالمية لدى أفراد 
املجتمع، مبنهج وصفي تأصييل؛ من خالل ثالثة مباحث، أجابت عن أسئلة ثالثة: 
األول: ماهية الثقافة اإلسالمية املراد من املرأة نرشها. والثاين: املقومات التي 
يجب أن تتوفر يف املرأة للقيام بهذه املهمة. والثالث: واجبات املرأة لنرش الثقافة 

اإلسالمية.

وخلص البحث إىل عدة نتائج من أهمها: إن املراد من الثقافة التي يُطلب من 
املرأة نرشها وتعزيزها بن أفراد املجتمع، كل ما يتعلق بكليات الرشيعة اإلسالمية، 
يعة اإلسالميَّة، واألخالق اإلميانيَّة  من ترسيخ لعقيدة التَّوحيد، وتطبيق أحكام الرشَّ

نَّة. املستقاة من الكتاب والسُّ

وإن من أهم املقومات واملنطلقات، التي يجب أن تتوفر يف املرأة حتى تقوم 
بهذه املهمة، تبدأ من املقومات الرشعية، واكتامل الصفات الشخصية والوجدانية 
بالدور  ووعيها  املجتمع،  أفراد  يحتاجها  التي  الرشعية،  باملسائل  وإملامها  فيها، 

املنوط بها، مع استلهامها للنامذج الرائدة للصحابيات ريض الله عنهن.

ويتمثل دور املرأة يف نرش الثقافة اإلسالمية لدى مجتمعها، بداية من نرشها 
ألهمية الثقافة اإلسالمية للفرد واملجتمع، ثم ترسيخ املفاهيم العقدية، ونرش اآلداب 
العامة، وتعزيز السلوكيات والقيََم األخالقية، إضافة إىل غرس حب الدين واالنتامء 
إليه، وكذلك االهتامم بنرش القضايا املعارصة التي تخص املرأة، واستغاللها الفرص 

لنرش الثقافة؛ عن طريق العمل يف مختلف املجاالت املجتمعية.

والتوصية بطرح برامج إرشادية، تساعد املرأة عىل القيام بواجبها يف نرش 
الثقافة اإلسالمية بن أفراد مجتمعها، من خالل عمل مؤسيس منظم، والعمل 
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عىل إيجاد موسوعة علمية تضم مجموعة القيم الثقافية اإلسالمية، عر دراسة 
اجتامعية متخصصة، تحدد أولوية هذه القيم يف الطرح وحاجة املجتمع إليها.

الكلمات المفتاحية:

 املرأة السعودية، تنمية الثقافة اإلسالمية، دور املرأة يف املجتمع.

مقدمة:

الحمد لله رب العاملن، والصالة والسالم عىل نبينا محمد، وعىل آله وصحبه 
أجمعن، أما بعد:

فقد أوىل اإلسالم املرأة عناية عظيمة، يف جميع نواحي حياتها، وأناط بها 
مهام كُرى، تُسهم يف رقي وتقدم املجتمع الذي تعيش فيه، وأراد منها أن تكون 
بــ  له  عنونت  الذي  البحث  هذا  ويف  وأمتها،  وطنها  نهضة  يف  فاعاًل  عنرًصا 
)دور املرأة السعودية يف تنمية الثقافة اإلسالمية لدى املجتمع( سنسلط الضوء 
للمرأة، وجعلتها حًقا مكتسبًا لها،  التي كفلتها الرشيعة اإلسالمية  عىل الجوانب 
ال ينازعها أي أحد، والذي من خالله متيض قُدًما يف نهضة مجتمعها، وتوعيته، 

وزيادة حصيلته الثقافية وهويته اإلسالمية.

أهمية البحث:

تأخذ  ألن  الصادقة  الدعوة  يف  تتمثل  املوضوع  هذا  يف  البحث  أهمية  إن 
املرأة السعودية وضعها ومكانتها التي أرادها الله سبحانه وكفلها لها يف توعية 
مجتمعها، وقيامها بدورها بدون أي نزاع أو خالف فقهي أو عقدي أو عنرصي.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث لتحقيق ما ييل:

تحديد مفهوم الثقافة اإلسالمية، التي يجب عىل املرأة السعودية أن تقوم 	 
بدورها فيه.
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أفراد 	  لدى  اإلسالمية  الثقافة  تنمية  يف  السعودية،  املرأة  دور  توضيح 

مجتمعها.

دورها يف 	  لتؤدي  للمرأة،  اإلسالمية  الرشيعة  كفلتها  التي  الحقوق  بيان 

نرش الثقافية اإلسالمية لدى املجتمع.

تحديد واجبات املرأة السعودية تجاه نرش الثقافة اإلسالمية.	 

التأكيد عىل أهمية مشاركة املرأة السعودية، ومساهمتها يف جميع الجوانب 	 

املتعلقة بالتحوالت االجتامعية، التي متر بها اململكة العربية السعودية نحو 

رؤيتها التطويرية 2030.

اإلسهام بتقديم دراسة علمية متخصصة ُمَحكَّمَة يف مجال دراسات املرأة، 	 

وما يتعلق بها من قضايا تعود عىل املجتمع بالنفع والفائدة.

أسئلة البحث:

يجيب هذا البحث عن األسئلة الرئيسة الثالثة التالية:

ما هي حدود الثقافة، التي يُطلب من املرأة السعودية أن تقوم بنرشها، . 1

وتنميتها بن أفراد مجتمعها؟

تكون . 2 التي  واألمور  املسلمة،  للمرأة  الرشيعة  كفلتها  التي  األمور  ما هي 

عونًا لها، للقيام مبهمة نرش وتنمية الثقافة اإلسالمية لدى أفراد املجتمع؟ 

ما هو املطلوب من املرأة القيام به، لتعزيز، نرش، وتنمية، الثقافة اإلسالمية . 3

لدى أفراد املجتمع؟

الدراسات السابقة:

الثقافة  مفهوم  عن  تتحدث  التي  البحوث،  من  العديد  عىل  الباحث  وقف 
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اإلسالمية، وخصائصها، ومصادرها، وأهميتها؛ وعدد من املقاالت املنشورة عر 
اإلنرتنت، التي تركز عىل مكانة املرأة يف اإلسالم وتكرميه لها؛ لكن مل يقف عىل 
دراسة متخصصة، تتحدث عن دور املرأة السعودية يف نرش الثقافة اإلسالمية، 
لدى أفراد مجتمعها تحديًدا، فكان هذا البحث إضافة علمية، من حيث تطرقه 

إىل هذا الجانب املهم.

منهج البحث:

اعتمدت يف كتابة هذا البحث عىل املنهج الوصفي التأصييل )االستقرايئ(، 
الثقافة  مبفهوم  بالتعريف  أوال  فقمت  البحث،  لطبيعة  املناسب  املنهج  باعتباره 
اإلسالمية، واستقراء املقومات التي يجب أن تتوفر يف املرأة ليك تقوم مبهمة 
نرش الثقافة اإلسالمية، ثم جمع املسائل املتشابهة التي تَُكون مبجموعها ما يجب 

عىل املرأة القيام به ألداء هذه الرسالة العظيمة.

خطة البحث:

جاء هذا البحث يف مقدمة، وثالثة مباحث، عىل النحو التايل:

فأما املقدمة: ذكرت فيها أهداف البحث وأهميته، ومشكلته وأسئلته، ومنهجه 
وخطته. 

وأما املباحث الثالثة فهي:

املبحث األول: مفهوم الثقافة اإلسالمية، التي يجب عىل املرأة أن تقوم بدورها فيه.

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف الثقافة اإلسالمية.

املطلب الثاين: طبيعة الثقافة اإلسالمية املراد نرشها لدى املجتمع.



1067

دور المرأة السعودية في تنمية 
الثقافة اإلسالمية لدى المجتمع

الثقافة  نرش  يف  بدورها  املرأة  قيام  ومنطلقات  مقومات  الثاين:  املبحث 
اإلسالمية لدى املجتمع

وفيه خمسة مطالب:

املطلب األول: املقومات واملنطلقات الرشعية.

املطلب الثاين: اكتامل الصفات الشخصية والوجدانية.

املطلب الثالث: اإلملام باملسائل الرشعية التي يحتاجها أفراد املجتمع.

املطلب الرابع: وعي املرأة بدورها املنوط بها.

املطلب الخامس: استلهام النامذج الرائدة للصحابيات ريض الله عنهن. 

املبحث الثالث: واجبات املرأة تجاه نرش وتنمية الثقافة اإلسالمية لدى املجتمع

ويشتمل عىل ستة مطالب:

املطلب األول: نرش أهمية الثقافة اإلسالمية للفرد واملجتمع.

املطلب الثاين: ترسيخ املفاهيم العقدية.

املطلب الثالث: نرش اآلداب العامة وتعزيز السلوكيات والقيم األخالقية.

املطلب الرابع: غرس حب الدين واالنتامء إليه، وسبل الثبات عليه.

املطلب الخامس: االهتامم بنرش القضايا املعارصة التي تخص املرأة.

املطلب السادس: نرش الثقافة عن طريق العمل يف مختلف املجاالت. 

ويف ختام هذه املقدمة،أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن 
يعفو عنا الزلل والتقصري، وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد، وعىل آله، وصحبه 

أجمعن. 
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المبحث األول: مفهوم الثقافة اإلسالمية، التي يجب على 
المرأة أن تقوم بدورها فيه.

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف الثقافة اإلسالمية.

أواًل: تعريف الثقافة يف اللغة واالصطالح.

الثقافة لغة: تستعمل كلمة الثقافة يف اللغة ملعان عديدة، منها ما هو معنوي؛ 
كالحذق والفطنة، والتهذيب، ورسعة أخذ العلم وفهمه، وضبط املعرفة املتلقاة، 
وتنمية الفكر والذكاء والتهذيب. ومنها ما هو حيس؛ كتقويم املعوج، واألخذ يف 
قوة اإلصالح، والتسوية بن شيئن )ابن فارس،382/1997،1(. فالداللة اللغوية 
السلويك  والجانب  املعريف  الجانب  تتناول  ومتنوع،  واسع  )الثقافة(  ملصطلح 

)الريس وآخرون،2012،9(.

واصطالًحا: ُعرِّفَت الثقافة يف االصطالح بعدة تعريفات: فقيل هي: »العلم 
ين يف مختلف شئون الحياة«)العنزي،2016،4(. وعرفها  الدِّ كلِّيَّات  الذي يبحث 
املجمع اللغوي بقوله: »جملة من املعارف والفنون، التي يُطلب العلم بها«)مجمع 

اللغة،98/2004،1(. 

ثانًيا: تعريف الثقافة اإلسالمية

وضح فيام سبق املراد بكلمة )ثقافة( عند اطالقها؛ أما إذا أضيفت إىل دين 
ُمَعنَّ أو أمة معينة، فاملراد بها: تراث ذلك الدين أو تلك األمة الحضاري والفكري، 
يف جميع جوانبه النظرية والعملية، التي تُشكل أسلوب حياة تلك األمة ومن يعتنق 
ذلك الدين)األشقر:1994،20(. ونخلص إىل أن كلمة )الثقافة( إذا وصفت بدين 
اإلسالميَّة هي:  الثَّقافة  بأن  القول  ين. وميكن  الدِّ ذلك  بكلِّيَّات  ت  اختصَّ معن، 

»علم كلِّيَّات اإلسالم يف نظم الحياة كلِّها برتابطها«)الزنيدي،1410،89(.
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املطلب الثاين: طبيعة الثقافة اإلسالمية املراد نرشها لدى املجتمع

من خالل التعاريف السابقة لكلمة الثقافة، وإضافتها إىل )اإلسالمية(، فإن 
املراد من الثقافة التي يُطلب من املرأة نرشها وتعزيزها بن أفراد املجتمع: كل 
خ  ما يتعلق بكليات الرشيعة اإلسالمية، وتحديًدا ميكن القول: القيام بكل ما يُرَسِّ
يعة اإلسالميَّة، واألخالق اإلميانيَّة املستقاة  عقيدة التَّوحيد، وتطبيق أحكام الرشَّ

نَّة )العمري، 2001،9( من مصادر اإلسالم األساسيَّة، وهي الكتاب والسُّ

المبحث الثاني:مقومات ومنطلقات قيام المرأة بدورها 
في نشر الثقافة اإلسالمية لدى المجتمع:

اتصفت املرأة منذ صدر اإلسالم بجملة من الصفات، أهلتها لتشارك بفاعلية 
يف الحياة االجتامعية، فقد كان لها من قوة الشخصية، والقدرة العقلية، وفصاحة 
الرسول  جعل  ما  والثبات،  الصر  والقدرة عىل  والبيان،  الفهم  وُحْسن  اللسان، 
يحث عىل تكرميها، ورفع شأنها، وإعطائها املكانة التي تليق بها يف املجتمع. وال 
زالت املرأة تتصف بجملة من هذه الصفات، التي هي مبثابة املنطلقات، التي 
هذا  ويف  املجاالت،  مختلف  يف  بها  املنوط  بدورها  القيام  عىل  قادرة  تجعلها 
املبحث، نذكر األمور التي كفلتها الرشيعة للمرأة املسلمة، واملقومات التي تعزز 
دورها يف نرش وتنمية الثقافة اإلسالمية، لدى أفراد املجتمع؟ وذلك من خالل 

املطالب الخمسة التالية:

املطلب األول: املقومات واملنطلقات الرشعية:

املرأة،  مكانة  عظم  تنص عىل  التي  الرشعية،  النصوص  من  العديد  وردت   
وتكرميها، وعلو شأنها، ورفعة قدرها، ومساواتها مع الرجل يف التكليف والواجبات، 
الله  يقول  الرجل،  كمثل  مثلها  محرتم،  ومخلوق  إنسامنكرم،  فاملرأة  والحساب؛ 
ن نَّْفٍس َواِحَدٍة{ ]النساء:1[، وقد  تعاىل: }يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقواْ َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكم مِّ
جاء عن النبي من حديث عائشة ريض الله عنها أنه قال: »إمنا النساء شقائق 
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الرجال« )أبو داود، ب.ت،236، الرتمذي، 113،1995، أحمد، 201، 26195(، وهذا 
مام يؤكد عىل علو شأن ورفعة إنسانيتها يف نظر اإلسالم، فهي والرجل مخلوقان 
الحياة، وتتحمل معه  للرجل، تشاطره شؤون  أنها شقيقة  من نفس واحدة، كام 

أعباءها؛ كام أنها مكلَّفة مبا كُلِّف، ومنهية عام نُهي. 

الحق  لها  يجعل  الذي  األساس،  املنطلق  هو  للمرأة،  الرباين  التكريم  وهذا 
يف القيام مبهامها يف مختلف املجاالت؛ وخاصة يف نرشها للثقافة اإلسالمية، 

وتوعية مجتمعها.

املطلب الثاين: اكتامل الصفات الشخصية والوجدانية:

حتى تقوم املرأة مبهمةنرش الثقافة اإلسالمية بن أفراد مجتمعها من النساء 
وغريهن، ال بد أن تتوفر فيها الصفات الشخصية والوجدانية، التي تؤهلها للقيام 
بهذه املهمة، ومن هذه الصفات: إخالص النية لله عز وجل، الذي هو أساس كل عمل 
يقوم به اإلنسان؛ فال بد للمرأة من تغليب جانب االحتساب، عند قيامها بهذه املهمة، 
إىل جانب استشعارها املسؤولية، وأن قيامها بهذا العمل، هو من باب املسؤولية 
امللقاة عىل عاتق كل مسلم ومسلمة تجاه دينه، ومجتمعه، وأن تتمثل القدوة الصالحة، 
فتكون عاملة مبا تقول، وتتصف مبا تدعو إليه، متسلحة بسالح الصر، وضبط 
النفس، والرفق، واللن، مبا ستواجه من صعوبات تتعلق بالتعامل مع اآلخرين)عيل، 
عزيزة،2007،17(، والتخلق بخلق التواضع لكل من تعزز فيه هذه الثقافة اإلسالمية 
العظيمة، كام ينبغي عليها أن تكون ذات شخصية مميزة عن غريها من النساء 
بقدرتها عىل القيادة، ومداراة األمور، وسعة اطالع؛ ملعرفة خفايا األمور، والقدرة 
عىل تقبل الرأي اآلخر، والتعايل عن سفاسف األمور، وإجادة فن الحوار واملناظرة، 
والقدرة فائقة عىل تقديم يد العون لآلخرين، وأن تكون قادرة عىل العمل املتوازن؛ 

فتقوم بأعاملها حسب سلم األولويات، متصفة بالحكمة يف الترصف قواًل وفعاًل.
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املطلب الثالث: اإلملام باملسائل الرشعية التي يحتاجها أفراد املجتمع:

حثَّ اإلسالم عىل العلم للرجال والنساء، كلٌّ فيام يناسب َمهامه وكِيانه، ويُعينه 
عىل أداء وظيفته ورسالته واستخالفه، وحملت املرأة جانبًا كبريًا منه. وأمر الله 
أُمهات املؤمنن بنرش العلم الذي يُتىل يف بيوتهن؛ لينفع املجتمع ويُقوِّمه )أحمد 
سيد،1436(؛ قال تعاىل: }َواذْكُرَْن َما يُتىَْل يِف بُيُوتُِكنَّ ِمْن آيَاِت اللَِّه َوالِْحْكَمِة إِنَّ 

اللََّه كَاَن لَِطيًفا َخِبريًا{ ]األحزاب: 34[.

 فإن املرأة إذا قامت بتبليغ الثقافة اإلسالمية عىل بصرية وعلم، كانت داعية 
مسموعة الكلمة، قريبة من قلوب الناس، يحرتمونها ويقدرونها؛ ألن العلم هو 
الوسيلة ملعرفة خـبـايا النفوس، وأفضل الطرق للوصول إىل مغاليق القلوب. وإذا 
أرادت املرأة أن تكون قوية الحجة والدليل، فعليها بأخذ العلم من منابعه األصيلة 
تاريًخا  لنا  تركوا  الذين  الصالح،  السلف  رسوله،وسرية  وسنة  الله  كتاب  وهي: 
املجاالت  شتى  يف  املتنوعة  واملعارف  النرية،  والعلوم  السامية،  بالقيم  حافاًل 

املختلفة)خليل،2003،77(.

املطلب الرابع: وعي املرأة بدورها املنوط بها:

من أهم املنطلقات التي تبدأ من خاللها املرأة، مبامرسة مهمة نرش الثقافة 
اإلسالمية لدى مجتمعها، هو وعيها ومعرفتها بالدور املطلوب منها أن تقوم به، 
وهذا الدور هو أساس خلق الله لإلنسان، وهو عبادته سبحانه؛ العبادة مبفهومها 
الخاص، ومبفهومها الشمويل، الذي يتعدى إىل عامرة األرض، كام قال تعاىل: 
الخطاب،  بهذا  فاملرأة   ،]61 ]هود:  ِفيَها{  َواْستَْعَمرَكُْم  اأْلَرِْض  ِمَن  أَنَْشأَكُْم  }ُهَو 
ل املسؤولية  منوط بها املساهمة الفاعلة يف بناء املجتمع من جميع الجوانب، وتََحمُّ
الرشعية واملجتمعية، بدًءا بأرستها الصغرية، ومروًرا مبحيطها الذي تعيش فيه، 

فَتَُحّقق االستخالف وعامرة األرض.
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املطلب الخامس: االقتداء بالصحابيات، ريض الله عنهن:

إن األصل الذي تستلهم منه املرأة عملها يف نرش الثقافة اإلسالمية، هو من 
الدور الذي كان للنساء عر التاريخ اإلسالمي، وال سيام يف عرص النبي؛ حيث 
كانت الصحابيات ريض الله عنهن، ميارسن تنمية هذا الجانب؛ من خالل العديد 
بنت  زينب  املؤمنن  أم  فهذه  بها)عيل،2007،37(؛  تكليفهن  تم  التي  املهام  من 
عائشة  قالت  الله،فقد  سبيل  وتتصدق يف  بيدها  تعمل  عنها،  الله  جحش ريض 
ريض الله عنها: كانت زينب بنت جحش، تساميني يف املنزلة عند رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
ومل أَر امرأةقط خريًا يف الدين من زينب وأتقى لله، وأصدق حديثًا، وأوصل 
للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذااًل لنفسها يف العمل الذي تصدق به، وتَْقرُُب 
باليد، كانت تدبغ، وتخرز،  الله عنها امرأة صنَّاعة  الله. كانت زينب ريض  إىل 

وتتصدق يف سبيل الله )مسلم،1998، 2442(.

وهكذا عىل املرأة يف عرصنا الحارض، اتباع هدي هؤالء الصحابيات ريض 
الله عنهن، فتعمل يف استنهاض همم النساء يف مجتمعها، وتقتدي بهن يف نرش 
تعاليم هذا الدين، وتثقيف النساء من حولها بتعاليمه وآدابه وفضائله، وليس هذا 

فحسب؛ بل يف كل مجاالت الحياة كام يف الحديث السابق.

المبحث الثالث: واجبات المرأة تجاه نشر وتنمية الثقافة 
اإلسالمية لدى المجتمع:

 لقد خاطب الشارع الحكيم املرأَة – غالبًا – مبا يُخاطَب به الرجل؛ وإن ورد 
الخطاب بلفظ التّذكري، فهو ما باب ما يساق عىل سبيل التغليب فحسب؛ فقد 
فرض عليها واجبات مثل ما فرض عىل الرجل، وجعل لها من الحقوق مثلها مثل 
َورُِقيِّه، السيام إن كانت واعية بواجباتها؛  الرجل، فاملرأة أساس صالح املجتمع 
ألن ذلك مام يؤهلها للقيام بتوعية املجتمع، وهو شأن مهم البد وأن تسري فيه، 
بخطوات راسخة ثابتة )التعليم، ب.ت،6(. وقد تقرر معنا يف املبحث السابق، أن 
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املرأة عضو فاعل يف مجتمعها، ومؤثرة فيه مبا تتمتع به من مقومات متعددة؛ 
لذا كان لزاًما أن يكون لها حضور، يف مجال نرش الثقافة اإلسالمية لدى أفراد 
مجتمعها، ملا كان األمر كذلك، نجيب يف هذا املبحث عن السؤال: ما هو املطلوب 
من املرأة القيام به؛ لتعزيز نرش وتنمية الثقافة اإلسالمية لدى أفراد املجتمع؟ 

وذلك من خالل املطالب الستة التالية:

املطلب األول: نرش أهمية الثقافة اإلسالمية للفرد واملجتمع

البداية الفعلية، يف مامرسة نرش الثقافة اإلسالمية لدى  قبل أن تبدأ املرأة 
كبرية يف حياة  أهميّة  اإلسالميّة  للثقافة  أن  لهم،  تُبَنِّ  أن  عليها  أفراداملجتمع، 
إن  بل  الحياة،  تقترص عىل جانب معّن من جوانب  أهميتها ال  وأن  املسلمن، 
تأثريها وأهميّتها يف جميع الجوانب عىل حد سواء، فإن الثقافة التي هي يف 
وبها  تحدد مالمح شخصيتها،  التي  هي  املسلمة،  لألمة  الحية  الصورة  حقيقتها 
قيام وجودها، وهي التي تضبط َسرْيَها يف الحياة، تلك الثقافة التي تستمد منها 
أسس عقيدتها، وعناوين مبادئها، التي تحرص عىل التحيل بها واملفاخرة بها بن 
األمم. إن الثقافة اإلسالمية، هي التي تحدد نظام الحياة داخل املجتمع املسلم، 
وتحث عىل التزامه، وفيها تراث األمة، الذي تخىش عليه من الضياع واالندثار، 
وفكرها الذي تحب له الذيوع واالنتشار )القرين،2000، 2(، فاملرأة تركز عىل هذا 

األمر، وتهتم كذلك ببيان وترسيخ املفاهيم التالية: 

أن للثقافة اإلسالميّة أهمية كبرية من النواحي الروحانيّة للمسلمن؛ وذلك 	 

من خالل التعاليم الدينيّة التي تتّضمنها، والتي متنح الراحة والطأمنينة 

للمسلمن.

من خالل 	  املستقبل؛  وبناء  تطور  كبرية يف  أهميّة  اإلسالميّة  للثقافة  إن 

ارتباطه الوثيق باملايض، ويتم ذلك من خالل االطاّلع عىل التاريخ املايض، 

ومعرفة كّل ما يتعلق به من أسباب القّوة والضعف، التي كانت سائدة يف 
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ذلك الوقت، ومعرفة مدى مالمئة هذه األسباب للوقت الحارض واملستقبل، 

تكرارها يف  وتجّنب  املايض،  التي حصلت يف  األخطاء  من  واالستفادة 

الوقت الحارض، واستغالل كّل األساليب والطرق الصحيحة، التي كانت 

متّبعة يف ذلك الوقت، للنهوض باملجتمع الصحيح، والخايل من أي خطأ 

يُذكر.

 اقناع أفراد املجتمع أن للثقافة اإلسالميّة، أهميّة كبرية يف تنمية املسلم، 	 

وتطويره يف جميع األصعدة؛ فالقيم واملبادئ التي جاء بها اإلسالم، كفيلة 

بأن تطّور املسلم؛ إذا التزم بها يف شؤون الحياة املختلفة )طقاطقة، 2015(.

املطلب الثاين: ترسيخ املفاهيم العقدية 

يف  بها  القيام  املرأة  عىل  التي  الواجبات،  وأوجب  املهامت،  أهم  من  إن   
ق  فَتَُعمِّ أفراد مجتمعها،  بن  الصحيحة  العقيدة  الحرص عىل نرش  املجال،  هذا 
فيه اإلميان الخالص بالله عز وجل؛ لكونه مصدر الهداية العقائدية، والفكرية، 
والسلوكية لإلنسان يف حياته العملية، وله دور كبري يف نرش الثقافة بن أفراد 
املجتمع؛ ألنه يريب العقل عىل صحة االعتقاد، ويجعله واسع النظر، محبًا لالطالع، 
مكتسبًا مناعة ضد األفكار والعقائد املنحرفة. ويف ضوء هذا، ينبغي للمرأة ترسيخ 
اإلميان بالله عزو وجل، وحسن التوكل واللجوء واالعتامد عليه يف كل األمور، 
الله  ذكر  إلىكرثة  بالدعوة  القلب،  وهو  أال  اإلميان؛  االعتناء مبركز  فرتكز عىل 
تعاىل، والتفكر بهذا الكون، وقراءة وتََدبُّر القرآن الكريم؛ فقـد قال رسول الله: 
»أال وإن يف الجسد مضغة إذا صلحت صـلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد 
كله؛ أال وهي القلب«)البخاري،1987، مسلم، 1998،1599(، وَغرْس مفهوم مجاهدة 
النفس عىل فعل الخريات وترك املخالفات، ومحاولة تذكري مجتمعها، بتخليص 
القلب من اآلفات التي ترتاكم عليه؛ كحب الدنيا والحرص عليها، والحسد، والبعد 
عن الغضب، الذي يسبب آثار سيئة عىل األفراد، والبعد عن الكر والتعايل عىل 

اآلخرين واحتقارهم؛ بالتقليل من شأنهم )خليل،2003،80(. 
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ومن الصور املرشِّفة، مساهمة املرأة يف الجمعيات النسائية الخريية؛ لتحافظ 
عىل وجهتها السليمة، من خالل مشاركتها مبا تقدر عليه، باملحارضات، والندوات، 
للتعلم،  لها  طيبة  فرصة  تلك  فتصبح  واملتنوعة؛  الطيبة  االجتامعية  والنشاطات 
والتعليم، وتوجيه األجيال؛ فتستفيد وتفيد يف آن واحد. ورب كلمة طيبة ونصيحة 
عن  وتبعدهـن  الخري،  نحـو  واملربيات  واملعلامت،  األمهات،  بيد  تأخذ  مخلصة، 
األخطار الرتبوية، وتصل بالنشء إىل التقـدم والفـالح )درويش، ب.ت(. وهكذا 
عليها نرش هذه التعاليم، وجعلها ثقافة مجتمعية يؤمن بها جميع أفراد املجتمع، 

ويطبقونها كام ينبغي.

املطلب الثالث: نرش اآلداب العامة وتعزيز السلوكيات والقيم األخالقية.

وهذا جانب مهم، من جوانب نرش الثقافة اإلسالمية بن أفراد املجتمع؛ بأن 
تحرص عىل أن تقدم لبنات جنسها كل ما من شأنه االرتقاء بفكرهن وعقلهن، 
والقال،  والقيل  الباطل،  يف  الخوض  وعن  األمور،  سفاسف  عن  يبعدهن  وما 
فيها صورة  تعطي  أن تخصص مواضيع  فعليها  منها؛  التي ال طائل  واألحاديث 
متكاملة لطبيعة حياة املرأة املسلمة، وكيف تقيض وقتها يف األمور املفيدة؛ من 
خالل الرنامج اليومي، الذي يبنِّ كيف تبدأ املرأة املسلمة يومها وكيف تنهيه، 
فهي تحاسب نفسها قبل النوم، عىل كل ما صدر عنها من عمل أو قول تجاه 
اآلخرين؛ ألن قلبها عامر بتقوى الله تعاىل، تبدأه بصالة الفجر أواًل، ثم الجلوس 
بعد الصالة لتالوة القرآن، والورد اليومي من دعاء، واستغفار، وتسبيح، ثم القيام 
البيت وما يخص الزوج واألوالد؛ إلعطاء كٍل منهم حقه، ثم  عىل رعاية شؤون 
األوالد  أداء  باإلرشاف عىل  تقوم  الظهر،  وبعد  البيت.  وترتيب  بنظافة  االعتناء 
أو تأخر، وبعد  العلمي من تقدم  لواجباتهم املدرسية، والوقوف عىل مستواهم 
اآلخرين  ومشاركة  األقارب،  كزيارة  العامة،  الحياة  املشاركة يف  ميكنها  العرص 
أفراحهم أو أحزانهم، أو حضور الندوات واملحارضات الدينية يف املراكز الثقافية. 
وقد تنتسب املرأة إىل الجمعيات الخريية، التي تقدم يد العون واملساعدة للفقراء، 
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واملحتاجن، واملرىض، واملعاقن؛ خاصة يف الجانب الدعوي والتثقيفي، أو قد 
تشارك املرأة يف تعليم القرآن الكريم وتفسريه )خليل،2003،80(. 

الثقافة  تنرش  أن  أيًضا،  عليها  الواجب  فإن  الجانب،  تعزيز هذا  ويف سبيل 
ما  جاراتها  من  الجاهلة  فتعلم  فيه؛  تعيش  الذي  املحيط  من  بداية  اإلسالمية، 
فتصبح  الناهضة؛  لألجيال  تؤديها  خدمة  ذلك  ويف  ودنياها،  لدينها  تحتاجه 
من  املسلمة  بأرسنا  لالرتفاع  بل  والقال؛  للقيل  ليست  الجارات  اجتامعات 
االهتاممات السطحية الساذجة، إىل آفاق سامية؛ فكل حديث ميكن أن تحّوله 

املرأة املسلمة الصالحة إىل حديث هادف.

 ومن واجبات املرأة املسلمة يف هذا الجانب أيضا توطيد العالقات الحميمة 
بن األقارب من صلة لألرحام، وزيارة للمرىض، واملشاركة يف األفراح... وغري 
ذلك من أعامل الخري مام يشيع روح التعاون واملحبة، فتغرس بن الجميع هذه 

املثل والقيم العليا )درويش، ب.ت(.

املطلب الرابع: غرس حب الدين واالنتامء إليه، وسبل الثبات عليه

من الجوانب املهمة، التي يجب عىل املرأةالرتكيز عليها، يف طريقها لتعزيز 
الثقافة اإلسالمية، هو غرس حب هذا الدين العظيم بن أفراد مجتمعها، ورفع 
مستوى االنتامء إليه، والفخر والعزة أن جعلنا الله سبحانه ممن يدينون بالدين 
يَن ِعْنَد اللَِّه اإْلِْساَلُم{ ]آل عمران: 19[ بالدين الذي أكمله  الذي ارتضاه: }إِنَّ الدِّ
لَُكُم  َورَِضيُت  نِْعَمِتي  َعلَيُْكْم  َوأمَْتَْمُت  ِديَنُكْم  لَُكْم  أَكَْملُْت  }لْيَْوَم  وأمته  تعاىل  الله 
اإْلِْساَلَم ِديًنا{ ]املائدة:3[، فيكون هذا االنتامء منبًعا فياًضا ملحبة الله تعاىل، واتباع 
املصطفى، والرتكيز عىل أن يكون هذا االنتامء، انتامًء سلوكيًا يف إقامة العبادات 
والشعائر لله تعاىل، مع تجسيد هذا االنتامء أيًضا، يف األخالق واملعامالت بن 
أفراد املجتمع؛ فبهذه املعاين، يكون االنتامء إىل اإلسالم انتامًء مصرييًا، ال يبغي 
عنه املسلم حواًل، وال يرىض بغريه بداًل، فيعيش به وله، ويرى سعادته يف خدمة 
له )شبون،2005(، وهذا جانب مهم، من جوانب تعزيز ونرش  الدين والتمكن 
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املرأة للثقافة اإلسالمية لدى أفراد املجتمع، إضافة إىل نرش وسائل الثبات عىل 
الله  رشع  التزام  أو  وجل،  عز  الله  كتاب  عىل  اإلقبال  يف  سواء  الدين؛  هذا 
للتأيس والعمل، والتوجه إىل  األنبياء؛ ودراستها  الصالح، وتدبر قصص  والعمل 

الله سبحانه ودعائه الثبات.

املطلب الخامس: االهتامم بنرش القضايا املعارصة التي تخص املرأة

فيها،  الرشعي  التأصيل  ملعرفة  النساء  تحتاج  التي  املسائل،  تلك  كثرية هي   
ونجد هذا من خالل كرثة أسئلتهن املتكررة عن جوانب مختلفة. وقد تواجه املرأة 
النقاشات  العديد من  أفراد مجتمعها،  لدى  اإلسالمية  الثقافة  بنرش  تهتم  التي 
والحوارات حولها؛ لذا كان واجبًا عليها، أن يكون لديها إملام واسع وفهم متوقد 
لكل هذه املسائل، ولكل ما يدور حولها، من قضايا ومستجدات معارصة تخص 
املرأة، وتنمي إىل جانب ذلك،قدرتها عىل مناقشتها وبيان الرأي الصواب فيها. 
ولعل من أهم تلك املسائل عىل سبيل املثال ال الحرص: قضية عمل املرأة، وقضايا 
الرجل  بن  املساواة  ومسألة  املبكر،  والزواج  النسل،  وتحديد  والخلع،  الطالق، 
واملرأة، وقضايا مرياث املرأة، وزواج األقارب، وتعدد الزواجات )صالح،2008(، 
إىل جانب ما يتعلق بالعبادات والطهارة؛ مام تعم به البلوى عند كثري من النساء.

املطلب السادس: نرش الثقافة عن طريق العمل يف مختلف املجاالت 

ال شك أن انخراط املرأة يف مختلف املجاالت املجتمعية، وانغامسها يف العمل 
املجتمعي الخريي، يتيح لها تأدية مهمة نرش الثقافة اإلسالمية، لدى املحيط الذي 
تنتمي إليه. إن املرأة منذ بداية عرص الرسالة إىل عرصنا الحايل، كانت مشاركتها 
الفاعلة،  املشاركة  هذه  خالل  ومن  سليمة،  واضحة  وأسس  دينية،  مبادئ  وفق 
استطاعت أن تغريِّ مسار حياة املجتمع الذي تعيش فيه)خليل،2003،97(. فمنهن 
من كانت سببًا يف إسالم أخيها، كفاطمة بنت الخطاب، وهناك من كانت سببًا 
يف إسالم قومها كافة، مثل أم رشيك، وهناك من كانت سببًا يف إسالم زوجها 
مثل أم سليم )السيوطي،2004، ص107، ابن عساكر، 1995، ج38، ص85(. فإن الله 
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سبحانه وتعاىل، خلق املرأة لتعمل يف الحياة العامة، كام تعمل يف الحياة الخاصة، 
فأوجب عليها حمل الدعوة، وطلب العلم فيام يلزمها من أعامل حياتها. وأجاز لها 
البيع، واإلجارة، والوكالة، وحرَّم عليها الكذب والغدر، والخيانة. كام أوجب ذلك 
عىل الرجل وأجازه له، وحرمه عليه، وجعل لها أن تزاول الزراعة والصناعة، كام 
تزاول التجارة، وأن تتوىل العقود، وأن تتملك كل أنواع امللك، وأن تنمي أموالها. وأن 
تبارش شؤونها يف الحياة بنفسها، وأن تكون رشيكة وأجرية، وأن تستأجر الناس، 
والعقارات، واألشياء، وأن تقوم بسائر املعامالت؛ وذلك لعموم خطابات الشارع، 
العملية  املجاالت  باملنع )صالح،2008(، وهي يف كل هذه  املرأة  وعدم تخصيص 
والحياتية، تستغل فرصة وجودها، يف نرش كل ما من شأنه، زيادة وتعزيز الجانب 

الثقايف اإلسالمي يف نفوس من حولها.

الخاتمة:

وبعد: فإين أحمد اللهأن يرس يل، وأعانني، عىل ما توخيت من اإلبانة، يف 
الثقافة اإلسالمية لدى املجتمع  تنمية  السعودية يف  املرأة  بحث موضوع: )دور 

دراسة وصفية تأصيلية(، وقد تبنَّ من خالل هذا البحث النتائج التالية:

إن املراد من الثقافة، التي يُطلب من املرأة نرشها وتعزيزها بن أفراد . 1

لعقيدة  ترسيخ  من  اإلسالمية،  الرشيعة  بكليات  يتعلق  ما  كل  املجتمع؛ 

يعة اإلسالميَّة، واألخالق اإلميانيَّة، املستقاة  التَّوحيد، وتطبيق أحكام الرشَّ

نَّة. من الكتاب والسُّ

من أهم املقومات واملنطلقات التي يجب أن تتوفر يف املرأة، حتى تقوم . 2

بدورها يف تعزيز الثقافة اإلسالمية لدى املجتمع ما ييل:

املقومات واملنطلقات الرشعية، التي تتمثل يف كثري من نصوص الكتاب 	 

والسنة، الدالة عىل مكانة املرأة يف اإلسالم وتكرميه لها.
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اكتامل الصفات الشخصية والوجدانية فيها؛ كاإلخالص لله عز وجل، 	 

النفس،  وضبط  والصر،  الصالحة،  والقدوة  باملسؤولية،  واستشعارها 

والرفق واللن، والتواضع، وإجادة فن الحوار واملناظرة...

اإلملام باملسائل الرشعية، التي يحتاجها أفراد املجتمع، فتأخذ العلم من 	 

منابعه األصيلة؛ حتى تكون قوية الحجة والدليل.

وعي املرأة بدورها املنوط بها، وهو املساهمة الفاعلة يف بناء املجتمع 	 

من جميع جوانبه.

الله عنهن، فتتبع هديهن 	  استلهام النامذج الرائدة للصحابيات ريض 

يف استنهاض الهمة، ونرش الخري للناس، واالقتداء بهن. 

يتمثل دور املرأة السعودية يف نرش الثقافة اإلسالمية، يف قيامها مبا ييل:. 3

نرش أهمية الثقافة اإلسالمية للفرد واملجتمع، وأن أهميتها ال تقترص 	 

عىل جانب معّن من جوانب الحياة؛ فالثقافة اإلسالمية يف حقيقتها، 

الصورة الحية لألمة املسلمة، تحدد مالمح شخصيتها وبها قيام وجودها، 

وهي التي تضبط سريها ونظامها داخل املجتمع املسلم. 

ترسيخ املفاهيم العقدية، كاإلميان بالله؛ لكونه مصدر الهداية العقائدية، 	 

والفكرية، والسلوكية لإلنسان يف حياته العملية، وله دور كبري يف نرش 

الثقافة بن أفراد املجتمع، إضافة إىل حسن التوكل، واللجوء، واالعتامد 

عليه يف كل األمور.

نرش اآلداب العامة، وتعزيز السلوكيات والقيم األخالقية، فتحرص عىل 	 

أن تقدم لبنات جنسها، كل ما من شانه االرتقاء بفكرهن وعقلهن، وما 

يبعدهن عن سفاسف األمور، وعن الخوض يف الباطل، والقيل والقال، 

واألحاديث التي ال طائل تحتها، وتخصص مواضيع، تعطي فيها صورة 

متكاملة لطبيعة حياة املرأة املسلمة.
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غرس حب الدين واالنتامء إليه سلوكيًا، يف إقامة العبادات والشعائر 	 

لله تعاىل، مع تجسيد هذا االنتامء أيًضا، يف األخالق واملعامالت بن 

أفراد املجتمع، ونرش وسائل الثبات عىل هذا الدين.

االهتامم بنرش القضايا املعارصة، التي تخص املرأة، فيكون لديها إملام 	 

واسع، وفهم متوقد، لكل هذه املسائل، ولكل ما يدور حولها من قضايا 

ومستجدات معارصة تخص املرأة، وتنمي إىل جانب ذلك قدرتها عىل 

مناقشتها وبيان الرأي الصواب فيها.

نرش الثقافة، عن طريق العمل يف مختلف املجاالت، باستغالل املرأة 	 

كل مجال تعمل فيه، يف نرش كل ما من شأنه زيادة وتعزيز الجانب 

الثقايف اإلسالمي يف نفوس من حولها.

التوصيات:

يويص الباحث املختصن بطرح برامج إرشادية، تساعد املرأة عىل القيام 	 

بواجبها يف نرش الثقافة اإلسالمية بن أفراد مجتمعها، من خالل عمل 

مؤسيس منظم.

الثقافية 	  القيم  مجموعة  تضم  علمية،  موسوعة  إيجاد  عىل  والعمل 

اإلسالمية، عر دراسة اجتامعية متخصصة، تحدد أولوية هذه القيم يف 

الطرح وحاجة املجتمع إليها.

رشيعتها 	  ضوء  يف  وحقوقها،  واجباتها  تعرف  بأن  املرأة،  نويص  كام 

اإلسالمية، وتجتهد لتـقـــوم بواجبها نحو مجتمعها، وتسعى جاهدة لخلق 

فرص متعددة ومتنوعة؛ للقيام بهذه املهمة. 
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تــحــــريـــــر الـــمــــــــرأة
)دراسة تأصيلية برؤية إسالمية(

تحرير المرأة )دراسة تأصيلية برؤية إسالمية(

المقدمة

 إن الدين اإلسالمي الحنيف – عقيدة ورشيعة ومنهج حياة – دعا إىل كل 

الرجل، وحريته،  أو  املرأة  بوجه عام؛ سواًء  اإلنسان  إعالء كرامة  ما من شأنه 

القهر واالستبداد،  وتحقيق أسمى درجات الرقي والتكريم، وتحريم كل أشكال 

العقلية  قوتها  يناسب  ما  كل  للمرأة،  اإلسالم  أعطى  وقد  عنه.  واالبتعاد  والنهي 

وخاطبها  الدينية،  التكاليف  يف  الرجل  وبن  بينها  وساوى  الجسمي؛  وتركيبها 

من  للرجل  ما  مثل  وأعطاها  لشخصيتها،  وإبرازًا  لها،  ترشيًفا  استقالاًل؛  بذلك 

الحريات والحقوق؛ إال ما استثناه الرشع. قال تعاىل: }َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَيِْهنَّ 

َا النَِّساُء َشَقائُِق الرَِّجاِل(.)2(  ِبالَْمْعُروِف{)1(. ويؤكد ذلك النبي بقوله: )إمِنَّ

وقد شغلت قضية تحرير املرأة، حيزًا مهاًم من تفكري الناس يف العرص الحايل، 

وكرثت املطالبة بها، حتى ُعِقَدت من أجل هذه القضية املؤمترات والندوات، التي 

األعراف  منها  حرمتها  التي  حقوقها  وإعطائها  املرأة،  عن  الظلم  برفع  تطالب 

والتقاليد؛ سواء من ِقبل الرجل، ومن قبل املجتمع؛ إما ظلاًم، أو جهاًل من املرأة 

بحقوقها. وحيث إن اإلسالم كان له قدم السبق يف منحها حريات كثرية، ضمنها 

لها بترشيعاته الحنيفية العادلة؛ فقد جاء هذا البحث، معرًا عن موقف اإلسالم 

الحفاظ  مع  وفطرتها،  ليتناسب  لها؛  الدعوة  األصل يف  وأنه  املرأة،  حرية  من 

عىل مكانتها وكيانها، وإبطال ما يظنه األغلب من الناس؛ وخصوًصا املرأة، من 

دعا  من  أول  وأنهم  غربية،  دعوة  هي  بحقوقها،  واملطالبة  تحريرها  دعوة  أن 

لتحرير املرأة من قيودها املجتمعية الجائرة؛ بأسلوب ومنهج وصفي تحلييل - مع 

تناول األحكام الفقهية املتعلقة ببعض املواضيع - لتقدميه للمؤمتر العلمي األول 

1. سورة البقرة: 228.

2. رواه اإلمام أحمد يف باقي مسند األنصار من حديث أم سليم بنت ملحان ح )5869(، والرتمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ 

فريى بلاًل وال يذكر احتالًما ح)105(، وأبو داود كتاب الطهارة، باب يف الرجل يجد البلة يف منامه ح)204(. 
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لدراسات املرأة السعودية، بجامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن.

 إن أهمية دراسة وتناول هذا املوضوع، تكمن يف رضورة نرش الوعي لدى 
بالحضارة  املرأة  تحرير  فكرة  إلحاق  بأن   - وغريهم  مسلمن   - املجتمع  أفراد 
الغربية، هو تزييف لتاريخ تحرير املرأة؛ مام يجعلنا نرفض أن يزايد علينا الغرب؛ 
بأنه من توىل كَِر املطالبة بتحرير املرأة. فالرشيعة اإلسالمية لها السبق يف هذا 
املضامر؛ حيث أعطاها حرية الحياة، واالعتقاد، والتعامل، والتعايش، والتخطيط، 
واإلدارة، والرفض، واالنقياد، وغريها. وأن ما عاشته املرأة يف األعوام السابقة 
من التخلف، والقهر، والتبعية، يف الكثري من جوانب حياتها؛ ال عالقة له بالدين، 

وال باإلرادة السياسية؛ ولكنه يرجع إىل املوروثات البالية، من عادات وتقاليد

مارسها الرجل واملجتمع ضدها، ما أنزل الله بها من سلطان. مع ما ظهر يف 
الخري  تبغي  ال  فاسقة،  بأفواه  املرأة، ومتكينها  بتحرير  املناداة  من  األيام  هذه 
، جهاًل مبنهج اإلسالم  للمرأة، وال اإلصالح للمجتمع. ومتابعة بعض من النساء لَُهنَّ
وآدابه، وأحكامه يف حفظ كرامتها وإعطاءها حقوقها. وليك يكون لصوت املرأة 
، بن أصوات حاميل لواء الدفاع عن حقوق املرأة، وبيان مكانتها  املسلمة محلٌّ
بهات يف مسألة تحرير املرأة، وامتهان  عاوى والشُّ ة مع كرثة الدَّ يف اإلسالم، خاصَّ
هذه  يف  الحق  لتبين  هذا؛  ببحثي  وأشارك  بدلوي،  أديل  أن  أحببت  كرامتها؛ 
بالنسبة  وموقفه  السامية،  اإلسالم  رسالة  املضيئة يف  الجوانب  وكشف  القضية، 

للمرأة، وحفظه لكرامتها، وعنايته، ورعايته لها يف كافة شؤون حياتها. 

وتهدف هذه الدراسة إىل بيان ما ييل: 

 موقف اإلسالم من الدعوة إىل حرية املرأة، واالهتامم بشأنها، وإعطائها 	 
كرامتها وحقوقها.

أهمية حصولها عىل مكانة وموقع يف املجتمع، وتخطي كل ما يعوقها يف 	 

سبيل ذلك من تحديات. 
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استعراض أهم خصائص الحرية وأنواعها، التي أعطاها اإلسالم للمرأة، 	 

 ُ تُبَنِّ ومرشفة،  واضحة  صادقة  وأمثلة  وإبرازها؛ برب صور  ومداها، 

كيف نالت املرأة املسلمة حريتها منذ بزوغ فجر اإلسالم. 

تأصيل مفهوم التحرير رشًعا؛ ببيان لبعض ما يخصه من األحكام الرشعية، 	 

واستعراض خالف العلامء يف ذلك.

املرأة 	  وعىل  عموًما،  اإلسالمية  األمة  عىل  الدعوة،  هذه  أبعاد  توضيح 

السعودية خصوًصا.

وقد جاءت هذه الدراسة مشتملة عىل متهيد ومبحثن، املبحث األول: حرية املرأة 

قبل اإلسالم وبعده، ويتكون من أربعة مطالب: األول: مفهوم الحرية، الثاين: مقارنة 

حال املرأة قبل اإلسالم وبعده؛ من حيث الحرية. املبحث الثاين: أهم خصائص 

الحياة  األول:  وتناولتها يف سبعة مطالب:  للمرأة،  اإلسالم  أعطاها  التي  الحرية 

الكرمية – الثاين: الذمة املالية وأهلية الترصف– الثالث: الحياة الزوجية – الرابع: 

الحياة االجتامعية – الخامس: الحياة السياسية – السادس: الحياة العلمية والثقافية 

– السابع: الحياة العملية. ثم الخامتة، وفيها النتائج والتوصيات.

تمهيد:

أنفسنا،  بالله من رشور  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  لله،  الحمد  إن 

ومن سيئات أعاملنا. من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. وأشهد 

أن ال إله إال الله وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله. قال تعاىل: }يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا 

َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهاَم رَِجاالً كَِثرياً 

َونَِساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه َواأْلَرَْحاَم إِنَّ اللََّه كَاَن َعلَيُْكْم رَِقيباً{)1( 

1. سورة النساء: 1.
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إن قضايا املرأة اليوم قد أخذت مكان الصدارة، يف اهتاممات العامل كله؛ 

ومن أبرز هذه القضايا، قضية متكن املرأة وتحريرها، واملطالبة بحقوقها، التي 

حرمتها منها األعراف والتقاليد، سواء من ِقبل الرجل أو من قبل املجتمع؛ ظلاًم 

التي  والندوات،  املؤمترات  أجلها  ُعِقَدت من  أو جهاًل من املرأة بحقوقها. وقد 

تطالب برفع الظلم عن املرأة، وإنهاء التمييز ضدها، واملناداة بأهمية حصولها 

عىل مكانة وموقع يف املجتمع، وتقلد املناصب القيادية العليا فيه ،  وهذا االهتامم 

متعدد األبعاد واألسباب . 

المبحث األول: حرية المرأة قبل اإلسالم وبعده.

أو  لقد توالت األدوار والعصور عىل املرأة، يف فقدان حريتها، أو تقييدها، 

بها، البد من توضيح ملفهوم  التي مرت  تحقيقها. وقبل استعراض أهم األدوار 

الحرية.

المطلب األول: مفهوم الحرية.

 أواًل: معنى الحرية يف اللغة واالصطالح.

: ضد العبد )أي: اإلنسان غري املَملوك( وهي أيًضا: الراءة من العيب  الحرُّ
والنقص. والُحّر من كّل يشء: أعتَُقه، وأحَسُنه، وأصوبُه، ويف األفعال: هو الِفعل 

الحَسن، واألحراُر من الّناس: أخيارُهم وأفاِضلُهم.)1(

والحرية مصطلٌح موجوٌد مع وجود اإلنسان، ومرتبط به، فهي جزٌء من كيانه 
منذ الِقَدم. وباملعنى العام الحرية تعني: امتالك الشخص إلرادته، وقدرته عىل 

اتخاذ القرارات؛ دون تأثريٍ جريٍّ أو طوعيٍّ من طرٍف آخر.)2(

أّما قانونيًا فهي قُدرة األفراد، عىل ُمامرسة األنشطة التي يُريدونها دون 	 

1. ينظر مادة )حرر(: معجم مقاييس اللغة: 6/2، لسان العرب: 118/3.

2. مفهوم الحرية يف اإلسالم ويف الفكر الغريبwww.mominoun.com، اطّلع عليه بتاريخ 1439/10/11ه. بترصّف.
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إكراه؛ عىل أن يخضعوا للقوانن التي تُنظّم املُجتمع.)1(

ثانًيا: أنواع الُحريات بصفة عامة. 

ميكن التّمييز بصفة عاّمة بن نوعن من الُحريّة، وهام:

أْن 	  دون  عنه؛  امتناعه  أو  العمل،  عىل  الفرد  قُدرة  تعني  التّنفيذ:  ُحريّة 

يَخَضع ألّي ضغوطات خارِجيّة. 

ُحريّة التّصميم: تعني قُدرة الفرد عىل االختيار، وتحقيق ما يُريد؛ دون 	 

ُحريّة  تحّد بدورها من  التي  الباِطنة،  أهوائه ودوافعه  لتأثري  أْن يخضع 

التّصميم.)2( 

ثالًثا: ضوابط ومعايري الحرية يف اإلسالم 

َومعايرَي  بضوابط  محكوٌم  اإلسالم،  يف  عام  بشكل  الشخصية  الحرية  مبدأ 

معيّنٍة، ال يجوز تجاوزها أو املساس بها، فهي تتقيُّد بخطوط عريضٍة ال يجب لها 

أن مُتَس؛ كخطوط الدين، واألخالق، والقوانن، وأيًضا حقوق وحريّات اآلخرين. 

وال ميكن أن يكون تبني دعوة التحرر من القيود بشكل مطلق، تنََبٍّ إيجايب؛ بل 

التصادم بن أفراده وجامعاته. فالحرية  تنََبٍّ مدّمر للمجتمع، ويؤدي إىل  هو 

يف جميع املجتمعات املتمدنة، حرية مقيّدة من دون شك، بأنظمة وقوانن تحكم 

مختلف أوجه الحياة وجوانبها؛ ففي اإلسالم، نجد أن الحريّة منظّمٌة ضمن إطار 

حدٍّ  عىل  والعقيدة  اإلنسانيّة  تخدم  بدورها  والتي  أهدافها،  تحّقق  حتى  معّن؛ 

سواء، وميكننا تلخيص هذه املعايري باآليت: 

1. مفهوم الحرية من الناحية القانونية«، العنان، 2016-12-21، اطّلع عليه بتاريخ 1439/7/23ه. بترصّف.

2. صابر أحمد عبد الباقي، »الحريّة بن الفوىض وااللتزام«، كنانة أون الين، اطّلع عليه بتاريخ 1439/10/20ه بترصّف.
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التزام الفرد املسلم عند مامرسته لحريته الشخصية، بحدود ونظام الدولة . 1

اإلسالمية التي يقيم بها، فال تؤثر حريّة الفرد الشخصية عىل أمن وسالمة 

الدولة. 

أال تؤّدي حرية الفرد إىل إلحاق الرر أو املساس بحريات اآلخرين. . 2

أمة  بالقدر والدرجة.)1( فنحن  للفرد، حًقا أعظم منها  الحرية  تلغي هذه  أال 

للمرأة املسلمة يف هذا  لها رشع، ولها دين، ولها رسالة؛ والتحرر الذي نبتغيه 

واألحكام،  التعاليم،  بإطار  أُحيط  قد  تحرًرا  يكون  إمنا  كل عرص،  العرص ويف 

والترشيعات، اإلسالمية.

المطلب الثاني: مقارنة حال المرأة قبل اإلسالم وبعده 
من حيث الحرية.

أواًل: املرأة قبل اإلسالم.

الحيوانية  بن  منزلة  يف   – اإلسالم  قبل   - أجمع  العامل  يف  املرأة  كانت 

واإلنسانية؛ بل هي إىل الحيوانية أقرب؛ مقيدة بقيود الرجل، تترصف فيها األهواء 

واالعتبارات املجردة من العقل واإلنسانية، ولرمبا اعتروها فقط أداة للنسل، أو 

مطية لقضاء الشهوة، تنتهي حياتها؛ إن مات زوجها باإلحراق بالنار عند أقوام 

بلباس زواجها، وذلك وفاء لزوجها؛ وعند  بعد تزيينها  املتوىف،  مع جثة زوجها 

آخرين تتناقلها األيدي المتالكها، وتورث بعد موته ملن يرث ماله، كبقية الدواب 

واملتاع. عن ابن عباس ريض الله عنه قال: »كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه، 

فهو أحق بامرأته، إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي بصداقها أو متوت، 

1. مفهوم الحرية الشخصية يف اإلسالم، بواسطة:  فاطمة القضاة، موقع موضوع كوم، تاريخ اإلطالع: 1439/10/3ه.

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%
A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 



1093

تــحــــريـــــر الـــمــــــــرأة
)دراسة تأصيلية برؤية إسالمية(

فيذهب مبالها«)1(. كام كانت لهم عادات وتقاليد يعنفون بها الحائض وينبذونها 

- مبا ال أمر لها فيه وال إرادة - خارج البيت، فال يساكنوها وال يؤاكلوها حال 

حيضها؛ والكثري الكثري من املامرسات غري ما ذكر، وهو غيض من فيض، من 

القهر وسوء املعاملة؛ مام ال يسع املقام لرسده، وليس محاًل للبحث هنا.)2( 

ثانًيا: اإلسالم يحرر املرأة.

أعرافها  الرتاب عىل  وأهال  الجاهلية،  تقاليد  کُلَّ  أسقط  اإلسالم،  جاء  فلام 

البالية، وأوضح قيمة املرأة وأعطاها كرامتها، ومنحها حقوقها وحريتها؛ بأسلوب 

املسلمة منزلة رفيعة مل  املرأة  إفراط فيه وال تفريط، فتبوأت  قاصد حكيم، ال 

اإلنسانيّة جمعاء،  املجتمعات  مكانة يف  يوًما عىل  تحز  العامل، ومل  نساء  تبلغها 

التي ساوتها  التي حصلت عليها يف ظل الرشيعة اإلسالميّة؛  املكانة  أعظم من 

بالرجل، بدًءا باإلنسانية، واملبدأ، والحياة، وحرمة الدم، والعرض، واملال؛ وانتهاء 

باملساواة يف نيل الجزاء األخروي عىل األعامل، مع مراعاة ضعفها وأنوثتها يف 

بعض التكاليف، التي خص فيها الرجل دون املرأة؛ قال تعاىل:﴿يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا 

اللَِّه  ِعْنَد  أَكْرََمُكْم  إِنَّ  لِتََعارَفُوا  َوقَبَائَِل  ُشُعوبًا  َوَجَعلَْناكُْم  َوأُنْثَى  ذَكٍَر  ِمْن  َخلَْقَناكُْم 

ُمْؤِمٌن  َوُهَو  أُنثَٰى  أَْو  ذَكٍَر  ن  مِّ َصالًِحا  َعِمَل  ﴿َمْن  وجل:  عز  وقال  أَتَْقاكُْم﴾)3(. 

عز  يَْعَملُون﴾)4(.وقال  كَانُوا  َما  ِبأَْحَسِن  أَْجرَُهم  َولََنْجِزيَنَُّهْم  طَيِّبًَة  َحيَاًة  فَلَُنْحِييَنَُّه 

ن ذَكٍَر أَْو أُنثَٰى  نُكم مِّ من قائل: ﴿فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أيَنِّ اَل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ

هذه  يف  تحىص  أن  من  أكرث  الشأن  هذا  يف  واآليات  بَْعٍض﴾)5(.  ن  مِّ بَْعُضُكم 

العجالة.

1. أخرجه ابن جرير يف التفسري رقم 8874.

2. تحرير املرأة ملحمد البشري اإلبراهيمي، موقع الدرر السنية https://dorar.net/article/1278، مكانة املرأة وواقعها قبل اإلسالم مقارنة بواقعها 

ومكانتها يف اإلسالم: 140-150. تاريخ اإلطالع: 1439/10/4ه.

3. سورة الحجرات: 13.

4. سورة النحل: 97.

5. سورة آل عمران: 195.
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ثالًثا: دور الرتاجع.

مع انتشار اإلسالم، واتساع رقعة الدولة اإلسالمية، وتنوع الحضارات وتعدد 

املاملك؛ بدأت األفكار والعادات الدخيلة عىل اإلسالم، تتواىل من هنا وهناك؛ 

حتى غلبت عىل الترشيعات اإلسالمية، فحرمت املرأة حقوقها وسلبتها حريَّاتها 

املرشوعة. فلم يعد لها الحق يف اختيار زوجها، وال الترصف يف مالها، ومنعتها 

حقها يف املرياث، وكذلك حقها يف التعليم، والخروج للعمل؛ وحتى نادى بعض 

من ظن نفسه من املصلحن، أن املرأة الصالحة ال تخرج من بيتها إال مرتن: 

مرة من بيت أبيها إىل بيت زوجها، واألخرى من بيت زوجها إىل قرها، يريد 

البيت، ال تخرج منه؛ حرًصا عليها، أو استخفافًا بشأنها.  أن تظل املرأة حبيسة 

مع أن القرآن جعل الحبس يف البيوت، عقوبة للمرأة الزانية يف أول اإلسالم، 

يِت يَأْتَِن الَْفاِحَشَة ِمن  حتى أقرت الحدود، واستقرت األحكام، قال تعاىل: }َوالالَّ

نُكْم فَِإن َشِهُدوا فَأَْمِسُكوُهنَّ يِف الْبُيُوِت َحتَّٰى  نَِّسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَيِْهنَّ أَْربََعًة مِّ

يَتََوفَّاُهنَّ الَْمْوُت أَْو يَْجَعَل اللَُّه لَُهنَّ َسِبياًل{)1(. وقد قال لبعض نساءه: )قَْد أَِذَن اللَُّه 

()2(. مام يؤكد بأن هذا ليس من اإلسالم يف يشء؛  لَُكنَّ أَْن تَْخرُْجَن لَِحَوائِِجُكنَّ

بل هي غلبة العصبيات والتقاليد عىل التعاليم اإلسالمية، يف حن كانت املرأة 
يف املجتمعات الكافرة، تتمتع بحرية مطلقة دون أي قيد من مجتمع أو تقاليد.)3(

رابًعا: العرص الحارض واملناداة بتحرير املرأة:

ومع تراجع الحضارة اإلسالمية، وتخلف املسلمن، تراجع دور املرأة، وضاعت 

قضيتها بن اإلفراط والتفريط، ككثري من قضايانا الفكرية واالجتامعية الكرى، 

أضاعها الغلو واإلفراط من ناحية، والتفريط والتقليد األعمى من ناحية أخرى. 

الواقع  فتوالت الدعوات من هنا وهناك إىل تحرير املرأة، وانتشالها من هذا 

1. سورة النساء: 15.

2. أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب خروج النساء لحوائجهن ح)4939(

3. خطب الشيخ القرضاوي: 110/9.
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املرير، الذي ظُلَِمت وُسلِبَت فيه حقوقها، وانكمش دورها يف املجتمع؛ متخذة يف 

سبيل ذلك مسارين وتوجهن: 

التوّجه األول: وفيه دعوة إىل التحرر من كل القيم؛ بخلق واقع تنافيس بن 

الرجل واملرأة يف مامرسة األدوار، عىل نحو ال يتأىت فيه التكامل، تقليًدا للمجتمع 

الغريب، واعتقاًدا بأن هذا التحرر وراء التقدم واإلنجاز الذي يعيشه؛ وأن الحق ما 

عند الغرب، وما دونه باطل. وهي توجهات غربية مرفوضة، ال متت إىل اإلسالم 

بصلة؛ وذلك ألنها تنطلق من فكر ليرايل رأس مايل، متفسخ من كل القيم؛ سوى 

قيمة املادة واالقتصاد ،  تسعى الستثامر جهد املرأة، وجسدها، وجاملها، ومفاتنها؛ 

يف تحقيق أهداف ليرالية، أو رأساملية. وقد ساعد عجز بعض النساء عن إدراك 

تلك الحقيقة، يف جعلها تسري مع الركب، وتنعق مع الناعقن؛ دون أن يكون ذلك، 

وفق مرتكزات موضوعية تخدم املرأة نفسها. والنتيجة، أن واقع املرأة اآلن واقع 

بائس ليس لصالحها؛ بل إنه يخدم الرجل أكرث مام يخدم املرأة. إن الدعوات 

املساواة  شعار  رافعة  بالرجل،  مساواتها  طريق  عن  املرأة،  بحرية  تطالب  التي 

املطلقة؛ ما هي إال ظلم للمرأة. كام باملقابل العمل عىل مساواة الرجل باملرأة ظلم 

للرجل، ويف كال األمرين، إقحام لكل منهام فيام ال يناسبه، وبالتايل يختل الدور 

عليها.  الناس  الله  التي فطر  الفطرة  ويخرج عن  املسلم،  املجتمع  التكاميل يف 

وهذا التوجه مرفوض متاًما؛ بل إن املرأة املسلمة العاقلة ال تبتغيه لنفسها؛ وذلك 

ملا يرتتب عليه من آثار، تقيض عىل كرامة املرأة، وتوقعها يف النجس والرذيلة، مع 

ضياع دورها. والدليل عىل ذلك، أن املرأة عامليًا تعاين اآلن من رصاع األدوار، يف 

الوقت الذي ُحِظَي الرجل بالكثري من الحقوق، وهذا كان أحد مخرجات حركات 

التحرير النسائية، التي مل تكن يف صالح املرأة إجاماًل. ولعل عدم فهم املرأة 

لنظرة اإلسالم لها، واستمرارها يف االعتامد عىل نظرة غريه؛ هو الذي أفقدها 

هويتها، وهو الذي جعلها تبحث عن حريتها، للتخلص من قيود وأغالل املجتمع.
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وأما التوجه اآلخر: فهو دعوة متجددة نحو تحرير املرأة، من القيود الظاملة 

والجائرة، التي تولّدت من األعراف، والعادات، والتقاليد، والتي َحرََمت املرأة من 

حقها يف املرياث، وحقها يف التعليم حتى أوائل القرن العرشين. وهذه الدعوة 

من دون شك دعوة مرشوعة، ينبغي أن تؤيّد من قبل العلامء املتعّقلن، والذين 

ينبغي أن يعيدوا توجه املجتمع إىل نصابه؛ بإقرار ما قررته الرشيعة اإلسالمية 

للمرأة من مكانة وحقوق عىل وجه الكامل. فال ميكن أن تتكامل حياة املجتمع 
اإلسالمي بتهميش دورها.)1(

ولعل املرأة املسلمة إجاماًل، تعي اآلن ويف هذه املرحلة بالذات، أن عليها إعادة 

بإلغاء  البداية،  تكون  أن  عىل  حقوقها،  املرأة  إلعطاء  الدعوة  النظر مبرتكزات 

فكرة تحرير املرأة مبساواتها بالرجل يف كل يشء؛ - ألنه عن الظلم للمرأة؛ وهو 

كاملستجري من الرمضاء بالنار- وأن تنطلق من مبادئ إسالمية رشعية؛ إلعادة 

الله.  خلقها  التي  اإلنسانية  الفطرة  وفق  ترضيها،  التي  ولطبيعتها  لذاتها  املرأة 

وتعيش دور التكامل، جنبًا إىل جنب مع الرجل، الذي يحرتمها لشخصها، ويعي 
دورها ومكانتها باملجتمع.)2(

المبحث الثاني: أهم خصائص الحرية التي أعطاها اإلسالم 
للمرأة

إن تحرير املرأة من منظور إسالمي، يعني انعتاقها من كل ما يحكم عليها 

مع  ويتعامل  يعيش  إنساين،  ككائن  هويتها  عىل  والتأكيد  الله،  لغري  بالعبودية 

اآلخر وفق مقتضيات اإلنسانية، التي تتجاوز حدود الجنسية الذكرية أو األنثوية. 

فاإلسالم يحث املرأة – كام الرجل– عىل تحطيم أغالل االستغالل واالضطهاد 

بكل أشكالها. 

1. دور املرأة يف الثقافة اإلسالمية: 48.

2. تحرير املرأة، هيا املنيع، جريدة الرياض، http://www.alriyadh.com/24176 تاريخ االطالع: 1439/10/9ه.
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وذلك  ومداها؛  الحرية  من  للمرأة  اإلسالم  أعطاه  ما  ييل،  فيام  ونستعرض 

املسلمة  املرأة  نالت  كيف  تُبَنِّ  وُمرَشِّفة،  واضحة،  وأمثلة صادقة،  برب صور 

حريتها، منذ بزوغ فجر اإلسالم.

المطلب األول: الحياة الكريمة.

إن هذا الدين، أحيا املرأة وحررها بإعطائها حق الحياة، والعيش الكريم كالرجل؛ 

فََحرََّم وأد البنات، الذي شاع يف الجاهلية كراهية لجنس األنثى، واتقاء لعارهن، أن 

يكرن فَيَْفُجرَْن أو يُْسبَن. فأي هتك لإلنسانية، واعتداء عىل الحياة، يضاهي أن 

تُْدفَُن تلك الصغرية، التي مل ميِض عىل حياتها سوى لحظات، وهي حية ال حول وال 

قوة لها، وال علم، وال فهم، وال إرادة؟! قال تعاىل: } َوإِذَا الَْمْوُءوَدُة ُسِئلَْت ِبأَيِّ ذَنٍب 

قُِتلَْت{)1( مشنًعا تلك الجرمية النكراء،التي كانت من تدبري عقلية الرجل وفعله؛ واألم 

املكلومة مسلوبة اإلرادة والرأي؛ حتى من حق الدفاع عن فلذة كبدها، والقطعة من 

َ أََحُدُهْم ِباأْلُنْثَٰى ظَلَّ  روحها، وهي تُْختَطَُف من بن يديها. قال تعاىل: }َوإِذَا برُشِّ

َ ِبِه أمَُيِْسُكُه َعىَلٰ ُهوٍن أَْم  َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو كَِظيٌم يَتََواَرٰى ِمَن الَْقْوِم ِمْن ُسوِء َما برُشِّ

َاِب أاََل َساَء َما يَْحُكُموَن{)2( مصوراً سوء حال الرجل حن يبرش بوالدة  ُه يِف الرتُّ يَُدسُّ

األنثى له، إن أبقاها؛ أبقاها مهانة ال يورثها، وال يعتني بها، ويفضل أوالده الذكور 

يَُقاُل  الهوان، أن  عليها؛. وإن وأدها؛ وأدها وهي حية، خروًجا مام هو فيه من 

أن عنده أنثى يربيها. وهذا شذوذ يف أحكام الرجال، خارج عن نطاق اإلنسانية؛ 

وحسبهم تسفيه الله لهم بقوله: }أاََل َساَء َما يَْحُكُموَن{.

تَُورَُّث  تتناقلها األيدي كالسلعة، وأن  إنسانيتها، وحررها من أن  أَكََّد اإلسالم 

كام يورث املتاع، يتحكم بها الوارث كيف يشاء، يزوجها ويبتزَّ مهرها، أو يعضلها 

حتى تفتدي نفسها منه أو متوت، فريثها كرًها وغصبًا؛ قال تعاىل: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

1. سورة التكوير: 9-8

2. سورة النحل: 59-58
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آَمُنوا اَل يَِحلُّ لَُكْم أَن تَرِثُوا النَِّساَء كَرًْها{.)1( عن ابن عباس قال: »كانوا إذا مات 

الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته؛ إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، 

وإن شاءوا مل يزوجوها فهم أحق بها من أهلها«، فنزلت هذه اآلية. وروي عنه 

ملسو هيلع هللا ىلص: »كانت املرأة يف الجاهلية إذا تويف عنها زوجها، فجاء رجل فألقى عليها 

ثوبًا، كان أحق بها«.)2( 

المطلب الثاني: الذمة المالية وأهلية التصرف.

وى اإلسالم بن الرجل واملرأة، يف الحقوق املالية مبختلف أنواعها، وأكد  سَّ

الوجوب  أهلية  يف  بالرجل  وسواها  املستقلة،  املالية  وذمتها  شخصيتها  احرتام 

واألداء؛ فإن كانت بالغة، فلها كامل الحق والحرية يف الترصفات املالية، ومبارشة 

االلتزامات،  وتتحمل  تتعاقد،  أن  ولها  الرشاء،  وحق  البيع،  كحق  العقود؛  جميع 

لوليها أن يترصف  العقار واملنقول، وتترصف فيام متلك. وال يحق  وتتملك من 

حرية  فلها  الوكالة.  تفسخ  وأن  تُوَكَِّل  أن  لها  يحق  كام  بإذنها،  إال  أمالكها  يف 

الترصف يف هذه األمور بالشكل الذي تريده. وكل هذه الحقوق املدنية واجبة 

النفاذ، دون أية قيود تقيد حريتها يف الترصف؛ سوى القيد الذي يقيد الرجل 

نفسه؛ أال وهو قيد املبدأ العام: بأن ال تصطدم الحرية بحقوق الغري، أو بضوابط 

ومسلامت الرشيعة اإلسالمية، وما منعته وحرمته من الترصفات والعقود؛ قال 

تبارك وتعاىل: }لِلرَِّجاِل نَِصيٌب ِمامَّ اكْتََسبُوا َولِلنَِّساِء نَِصيٌب ِمامَّ اكْتََسنْب{)3(. 

وال فرق يف ذلك بن وضعها قبل الزواج وبعده، فقبل الزواج، يكون للمرأة 

األرسة-.  بقية  من  غريه  أبيها أو   - أمرها  ويل  ذمة  عن  املستقلة  املالية  ذمتها 

وكذلك بعد الزواج، وانتقال واليتها إىل زوجها.

1. سورة النساء: 19

2. تفسري ابن كثري: 239/2.

3. سورة النساء: 32
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ويف ترجمة قَيْلَُة األمَْنَاِريَّة – من طبقات ابن سعد – أنها قالت: رأيت رسول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص عند املَْروة يَِحّل من ُعمرَة، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، إين امرأة 

أشرتي وأبيع، فرمبا أردت أن أبيع السلعة فَأَستاُم بها أكرث مام أريد أن أبيعها به، 

ثم أنقص حتى أبيعها بالذي أريد. وإذا أردت أن أشرتي السلعة أعطيت بها أقل 

مام أريد أن آخذها به، ثم أزيد حتى آخذها بالذي أريد. فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )الَ 

لَْعَة فَاْستَاِمي ِبَها الَِّذي تُِريِْديَْن أَْن تَبيعي  تَْفَعيِل يا قَيْلَُة، إَِذا أَرَْدِت أَْن تَبيعي الْسِّ

لَْعَة فَأعطي ِبَها الَِّذي تُِريِْديَْن أَْن  ِبِه، أُْعِطيِت أَْو ُمِنْعِت، وإَِذا أَرَْدِت أَْن تَْشرَتِي الْسِّ
تَأُْخِذيها ِبِه، أُْعِطيِت أَْو ُمِنْعِت()1(

 كام حمى اإلسالم حقوق القارصات من البنات؛ فإن كان لها مال، فيجب 

إليها بعد أن تبلغ، وال  عىل وليها املحافظة عليه، وتنميته، واستثامره. ثم يؤديه 

يحل له أن يأخذ منه شيئًا، قال تعاىل: }َوابْتَلُوا الْيَتَاَمٰى َحتَّٰى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاَح فَِإْن 

آنَْستُْم ِمْنُهْم رُْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَيِْهْم أَْمَوالَُهْم َواَل تَأْكُلُوَها إِرْسَافًا َوِبَداًرا أَْن يَْكَرُوا 

َوَمْن كَاَن َغِنيًّا فَلْيَْستَْعِفْف َوَمْن كَاَن فَِقريًا فَلْيَأْكُْل ِبالَْمْعُروِف{)2(.

وجعل لها حق املرياث كالرجل من حيث املبدأ، مع الفرق يف األنصبة، مبا 

امَّ تَرََك الَْوالَِداِن  حده الرشع الحكيم لكل منهام. فقال تعاىل: }لِّلرَِّجاِل نَصِيٌب مِّ

امَّ تَرََك الَْوالَِداِن َواألَقَْربُوَن ِمامَّ قَلَّ ِمْنُه أَْو كَرُثَ نَِصيبًا  َواألَقَْربُوَن َولِلنَِّساء نَِصيٌب مِّ
ْفُروًضا{.)3( مَّ

1. أخرجه الرتمذي كتاب البيع باب السوم ح)2204(، والطراين يف املعجم الكبري، مسند النساء )4/13/25(، وضعفه األلباين كام يف السلسلة 

الضعيفة )2156(، وضعيف سنن ابن ماجه )431(. 

2. سورة النساء: 6

3. سورة النساء: 7 
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المطلب الثالث: الحياة الزوجية.

النكاح)1(  ملرحلة  نأيت  حريتها،  بإعطائها  للمرأة  اإلسالم  إكرام  مع  ومواصلًة 

والعرشة مع الزوج. وفيها عدة محاور:

المحور األول: ولية تزويج المرأة. 

التحكم  ألوان  املرأة  تَُساُم  بأن  اإلسالم،  قبل  الجاهلية  األعراف  قضت  فقد 

، وال رأٌي، وال اختيار. فتارة تقرسها عىل الزواج ممن ليس  واالفتيات، ليس لها حقٌّ

لها بكفء أو ممن ال ترغب يف الزواج منه، أو ال ترضاه. وال نزاع بن أهل العلم 

فيام نعلمه، يف عدم جواز إجبار املرأة الثيب)2( البالغة العاقلة، ممن ال ترضاه، 

وإن أجرها وليها ومل ترض؛ فالنكاح باطل حتى تجيزه.)3( إال أن لألب تزويج ابنته 

البكر)4( الصغرية التي مل تستكمل تسع سنن؛ برشط أن يضعها يف كفاية، كام فعل 

أبو بكر الصديق ريض الله عنه عندما زَوََّج عائشة من النبي ومل يستأذنها؛ وقد 

حكاه ابن املنذر إجامًعا)5(؛ كام حيك االتفاق، عىل أن كل ويل عدا األب، ال يحق له 

إجبار البكر، الكبرية، البالغة، العاقلة، عىل الزواج؛ واختلفوا يف األب، هل يجر ابنته 
م، يقال تناكحت األشجار إذا انضم بعضها إىل بعض. ونكح الرجل واملرأة أيًضا، ينكح نكاًحا من باب رضب. قال ابن  1. النكاح يف اللغة: الضَّ

فارس: النون والكاف والحاء أصل واحد، وهو الِبضاع. ونكح فالن امرأة ينكحها نكاًحا إذا تزوجها؛ ونكحها ينكحها باضعها أيًضا، فيطلق 

عىل الوطء وعىل العقد دون الوطء. ينظر مادة )نكح(: معجم مقاييس اللغة: 475/5، الصحاح: 362/1، لسان العرب: 279/14.

وعرفه الفقهاء يف االصطالح بعدة تعريفات متقاربة؛ فَعرَّفَه الحنفية بأنه عقد يفيد ملك املتعة قصًدا. أو هو عقد يفيد ملك املتعة؛ أي 

حل استمتاع الرجل من امرأة مل مينع من نكاحها مانع رشعي. ينظر: البحر الرائق: 85/3.

وعرفه املالكية: النكاح عقد عىل مجرد متعة التلذذ بآدمية، غري موجب قيمتها ببينة قبله غري عامل عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب 

عىل املشهور أو اإلجامع عىل اآلخر. ينظر: مواهب الجليل: 403/3. 

وَعرَّفَه الشافعية: بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج وترجمته. ينظر: مغني املحتاج: 123/3. 

وعرفه الحنابلة، بأنه عقد يعتر فيه لفظ إنكاح أو تزويج يف الجملة واملعقود عليه منفعة االستمتاع. ينظر: الروض املربع: 380/1.

2. الثيب كَصيِّب، من النساء: املرأَُة التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها. يقال: رجل ثيب إذا دخل بامرأته وامرأة ثيب إذا 

دخل بها، الذكر واألنثى، يف ذلك، سواء. ينظر مادة )ثيب( يف: الصحاح: 518/2، لسان العرب: 153/2.

3. ينظر: األرشاف البن املنذر: 36/4، اإلجامع: 102.

. ومن الرِّجال: الذي مل يَْقرَِب امرأًَة بَْعُد. وجمعها أَبكاٌر. ينظر مادة )بكر( يف: الصحاح: 518/2،  4. الِبْكُر بالكرس: الَعْذَراُء، وهي التي مل تُْفتَضَّ

لسان العرب: 471/1. 

ها رجل، حتى لو زالت بكارتُها بغري َوْطء، فهي ِبْكر إجامًعا عندهم،  ا الِبْكر يف اصطالح الفقهاء: فاملراد بها املرأُة التي مل ميسَّ وأمَّ

فإن َوطئها رجٌل يف نكاٍح صحيٍح أو فاسٍد أو ُشبهة نكاح، فهي ثيِّب إجامًعا، وفيمن زالَت بكارتها بوطء حراٍم كالزِنًا خالف. ينظر: الحاوي 

الكبري: 67/9، االستذكار: 400/5، بداية املجتهد: 5/2. املجموع: 180/17.

5. اإلجامع: 103.
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البكر عىل النكاح بغري إذنها؟ إذا كان الزوج كفؤًا)1( عىل أقوال:

القول األول: ال يحق لألب وال لغريه، إجبارها عىل النكاح مبن ال ترغب به 

وال ترضاه، وهو مذهب الحنفية وأحمد يف رواية، وبه قال األوزاعي، والثوري، 

وأبو ثور، وابن حزم، وابن املنذر، واختاره ابن تيمية وابن القيم.)2( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )اَل 

تُْنَكُح الِْبْكُر َحتَّى تُْستَأَْذَن()3( وظاهره العموم يف كلِّ بكر، ويف كلِّ ويلٍّ، ال فرق 

بن أب وال غريه. ولو عقد عليها بدون استئذانها ال يصح، ويتوقف عىل إجازتها. 

َجِني  فعن بَُريَْدَة بن الحصيب قال: َجاَءْت فَتَاٌة إِىَل النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت: إِنَّ أيَِب َزوَّ

ابَْن أَِخيِه لرَِيْفََع يِب َخِسيَستَُه. فََجَعَل اأْلَْمَر إِلَيَْها. فََقالَْت: قَْد أََجزُْت َما َصَنَع أيَِب، 
ٌء)4( َولَِكْن أَرَْدُت أَْن تَْعلََم النَِّساُء أَْن لَيَْس إِىَل اآْلبَاِء ِمْن اأْلَْمِر يَشْ

العاقلة، دون غريه من  البالغة  البكر  إجبار  الثاين: يحق لألب وحده  القول 

األولياء. وهو مذهب مالك وأحمد يف األصح عنه؛ وبه قال ابن أيب ليىل وابن 
راهوية. )5(

القول الثالث: يحق لألب إجبار البكر البالغة العاقلة، دون غريهام من األولياء. 

وإمنا يستأذنها عىل استطابة النفس، من غري أن يكون رشطًا يف صحة العقد. 
وهو مذهب الشافعي.)6(

1. الكفاءة مصدر، يقال كُفؤ الخاطب كَفاَءًة وكََفاًء صار كَِفيئًا ملن خطب إليه، وكَافَأه ماثله وناظره وساواه يف القوة والرشف وغريهام، فهو 

كُُفؤ وكَِفيء، واملقصود بالكفاءة يف باب النكاح املساواة واملامثلة بن الزوجن يف أمور مخصوصة. ينظر مادة )كفأ( يف: الصحاح: 25/1، 

لسان العرب: 112/12.

أما تعريفها يف اصطالح الفقهاء، فقد اختلفت عباراتهم يف ذلك، وإن كان املؤدى متقاربًا. فهي عند الحنفية: املامثلة بن الزوجن 

يف خصوص أمور أو كون املرأة أدىن. وعر بعضهم باملساواة بدل املامثلة. ينظر: العناية: 441/4.

وعند الشافعية: أمر يوجب عدمه عاًرا، وضابطها مساواة الزوج للزوجة يف كامل أو خسة ما عدا السالمة من عيوب النكاح. ينظر: 

الحاوي الكبري: 100/9.

وأما املالكية والحنابلة: فال يعرفونها إال بالتعريف اللغوي، ثم يذكرون أنواعها املعترة عندهم.

2. ينظر: رشح فتح القدير: 161/3، البحر الرائق: 194/3، املبسوط: 2/5؛ املغني: 7/ 279، رشح منتهى اإلرادات: 124/5، الفتاوى: 22/32-25، زاد 

املعاد: 99-95/5.

3. رواه البخاري كتاب النكاح، باب ال ينكح األب وغريه البكر والثيب إال برضاها ح )4843(، ومسلم كتاب النكاح، باب استئذان الثيب يف النكاح 

بالنطق والبكر بالسكوت )1419(.

4. رواه ابن ماجة كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة ح )1874(، وصححه البوصريي يف مصباح الزجاجة: 102/2. 

5. ينظر: املغني: 7/ 279، رشح منتهى اإلرادات: 124/5، الكايف يف فقه أهل املدينة: 522/2، الخريش: 143/4.

6. ينظر: األم: 81/6-83، الحاوي الكبري: 52/9، روضة الطالبن: 401/5.
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البالغة  البكر  الفتاة  تزويج  يجوز  ال  فإنه  األول،  القول  هو  املختار  والرأي 
الويل  تزويج  وأن  من غريه،  أو  كفؤ  من  الزواج  هذا  كان  سواًء  رضاها؛  بغري 
للمرأة البالغة العاقلة، رشط نفاذه اإلذن – أي إذنها - والرضا، وبلوغ السن. وهو 

ما نص عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف األحاديث التي سبق ذكرها. 

 المحور الثاني: اختيار الزوج. 

ها؛  كذلك نجد أن اإلسالم أعطى املرأة الحرية يف االختيار، يف أخصِّ ما يخصُّ
راجح،  عقل  ذات  دامت  ما  دربها-،  ورفيق  حياتها  -رشيك  الزوج  وهو اختياُر 
ورأٍي سديد، وتفكري صحيح، وتقديٍر للعواقب شأنها شأن الرجل. فال تُْحرَُم من 
اختيار رشيك الحياة ورفيق الدرب؛ ملجرد كونها أنثى. قال ملسو هيلع هللا ىلص )ال تُنكُح األيُِّم 
حتى تُستأمَر، وال تُنكُح الِبكُر حتى تُستأذَن()1(. ويف رواية: )الثيُِّب أحقُّ بنفسها 
من وليِّها، والبكُر يَستأذنُها أبُوها يف نفسها، وإذنُها ُصامتُها()2( ويف قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
)تُستأمر(، )تُستأذن( داللة عىل أنَّ للمرأة أن تختار رشيك حياتها، وأن تواِفق 
عليه؛ ألن مبدأ االختيار هذا من خصوصياتها، التي ينبغي أْن تَفِصل فيه بالرأي 
محرَّم،  تريد؛  ال  مبن  الزواج  عىل  الفتاة  إجبار  وإن  الراجح.  والعقل  السديد، 
مع  تزويجها  ا  »وأمَّ تيمية:  ابن  قال  الحرية؛  من  اإلسالم  لها  وهبها  ما  يخالف 
غ لوليها أن يُكرهها  كراهتها للنكاح، فهذا مخالف لألصول والعقول، والله مل يُسوِّ
عىل بيع أو إجارة إال بإذنها، وال عىل طعام، أو رشاب، أو لباس، ال تريده؛ فكيف 
يكرهها عىل مباضعة ومعارشة من تكره مباضعته، ومعارشة من تكره معارشته! 
والله قد جعل بن الزوجن مودًة ورحمة، فإذا كان ال يحصل إال مع بغضها له 

ونفورها عنه، فأيُّ مودٍة ورحمٍة يف ذلك«.)3(

أو  لك،  ليس  األمر   :- وأمي  بأيب   - يقل  للنبيلم  نفسها  الواهبة  قصة  ويف 
استئذين أوليائك؛ وإمنا أجاز لها ما صنعت، وزوَّجها مبن رغب فيها، ورضيته.

1. رواه البخاري كتاب النكاح، باب ال ينكح األب وغريه البكر والثيب إال برضاها ح )4843(، ومسلم كتاب النكاح، باب استئذان الثيب يف النكاح 

بالنطق والبكر بالسكوت ح )1419(.

2. رواه مسلم كتاب النكاح، باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ح )1421(.

3. مجموع الفتاوى: 25/32.
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َداق)1(. المحور الثالث: الصَّ

إن من أهم الحقوق التي تتطلبها الحياة الزوجية، والتي وردت بها النصوص، 

ِه  هي الحقوق املادية للزوجة عىل زوجها؛ ألن قيام الزوج بتلك الحقوق، وَسدِّ

ملطالب الزوجة؛ لدليل عىل صدق عالقته بها. فأول ما تبدأ به الحياة الزوجية 

من الحقوق هو الصداق، الذي يقدمه الزوج كرمز لصدق رغبته يف االرتباط 

بالزوجة. وقد كانوا ميهرون املرأة قبل اإلسالم، ولكن ليس للمرأة حٌق فيه؛ بل 

له، أو  هو لوليها إن شاء أخذه، أو بخسه، أو عفا عنه، أو اعتاض عنه بزوجة 

وهبه لزوجها، أو وهبها هي لزوجها بال مهر؛ فلام جاء اإلسالم، جعله حًقا خالًصا 

للمرأة، ال يشاركها فيه أحد. وعليه يستحب تسمية الصداق عند العقد باإلجامع. 

وهو ليس من أركان النكاح وال من رشائطه، ولكنه ال بد منه؛ ألن الله تعاىل ملا 

ِبأَْمَوالُِكْم{)2( فيجب عىل  تَبْتَُغوا  أَْن  َذلُِكْم  َوَراَء  َما  لَُكْم  }َوأُِحلَّ  قال:  النكاح  ذكر 

فإذا  بغري حق.  كذبًا  الصداق  تسمية  تكون  أن  ينبغي  لها، وال  يسميه  أن  الزوج 

أوجب  أن  املرأة،  لحقوق  اإلسالم  فإن من كامل حفظ  مهر،  بدون  عليها  عقد 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك يف  أو ميتًا؛ لحكم  املثل عىل زوجها؛ سواء كان حيًّا  لها مهر 

حديث معقل بن سنان األشجعي، أن رجاًل تزوج امرأة، ومل يسم لها مهرًا، وتويف 

عنها، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )لها مثل صداق نسائها، ال وكس وال شطط، وعليها العدة، 

ولها املرياث(.)3( فلها مهر املثل، إن مات؛ تُْعطَى من تركته، وإن كان حيًا، عليه أن 

يسلِّم لها املهر، إذا خال بها، أو وطئها.

1. الصداق يف اللغة: مهر املرأة، وجمعها ُصُدق وَصُدقات. وأصدقتها باأللف أعطيتها صداقها. والصداق يطلق عىل املهر، والصدقة، والنحلة، 

والعطية، والعقر، واألجر، والفريضة. ينظر مادة )صدق(: الصحاح: 1243/4، لسان العرب: 310/7.

أما يف اصطالح الفقهاء؛ فقد اختلفوا يف تعريفه، فعرفه الحنفية: بأنه اسم للامل الذي يجب يف عقد النكاح عىل الزوج يف مقابلة البضع إما 

بالتسمية، أو بالعقد، أو هو ما تستحقه املرأة بسبب الوطء. ينظر: العناية: 316/3.

وعرفه املالكية: بأنه ما يُعطى للزوجة يف مقابلة االستمتاع بها. حاشية الدسوقي: 294/2، بلغة السالك: 277/2.

كام عرفه الشافعية: بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا. مغني املحتاج: 220/3. 

وعرفه الحنابلة: العوض املسمى يف النكاح ونحوه. املبدع: 130/7.

2. سورة النساء: 24

3. أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود ريض الله عنه ح )17994(.
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َداق يجب كله بالدخول أو املوت، واتفقوا عىل   وقد اتفق العلامء، عىل أن الصَّ

أن املطلقة قبل الدخول، لها نصف الصداق. وللمرأة قبل دخول الزوج بها، أن 

متنعه عن الدخول حتى يعطيها جميع املهر.)1( 

وقَبُْض املهر حٌق للمرأة، وقد أمر الله سبحانه األزواج، بإعطاء املهر للمرأة؛ 

فهو حقها ومالها، ليس ألحد فيه نصيب إال عن طيب خاطر منها، قال تعاىل: 

َهِنيئًا  فَُكلُوُه  نَْفًسا  ِمْنُه  ٍء  يَشْ َعْن  لَُكْم  ِطنْبَ  نِْحلًَة فَِإْن  النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ  }َوآَتُوا 

َمِريئًا{)2( أي: وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة، وفريضة الزمة. فيجب عىل 

النفس بذلك، كام مينح  املرأة حتاًم، وأن يكون طيب  الرجل دفع الصداق إىل 

بذلك،  املرأة صداقها طيبًا  يعطي  أن  النحلة طيبًا، كذلك يجب  املنيحة ويعطي 

فإن طابت هي له به بعد تسميته، أو عن يشء منه؛ فليأكله حالاًل طيبًا)3(. إذا 

كانت بالغة عاقلة راشدة؛ ألن لها أهلية الترصف يف أموالها -بكرًا كانت أو ثيبًا- 

عند جمهور الفقهاء. قال ابن العريب: »واتفق العلامء، عىل أن املرأة املالكة ألمر 

نفسها، إذا وهبت صداقها لزوجها؛ نفذ ذلك عليها«)4(. وقال ابن قدامة: »وإذا 

عفت املرأة عن صداقها الذي لها عىل زوجها، أو عن بعضه، أو وهبته له بعد 

قبضه - وهي جائزة األمر يف مالها - جاز ذلك وصح، وال نعلم فيه خالفًا؛ لقول 

الله تعاىل: }إاِلَّ أَْن يَْعُفوَن{)5( يعني الزوجات، وقال الله تعاىل: }فَِإْن ِطنْبَ لَُكْم َعْن 

ٍء ِمْنُه نَْفساً فَُكلُوُه َهِنيئاً َمِريئاً{.«)6(  يَشْ

كذلك جعل اإلسالم لها الحرية يف اختيار الصداق، الذي تشعر فيه بصدق 

رغبة الزوج يف االرتباط بها، سواء كان شيئًا ماليًا أو معنويًا. عن أنس ريض الله 

عنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يُسلم، فقالت: أما إين فيك لراغبة 

1. ينظر: بداية املجتهد: 21/2-22، فتح القدير: 438/2، كشاف القناع: 491/11.

2. سورة النساء: 4  

3. ينظر: تفسري الطري: 241/4، تفسري ابن كثري: 213/2.

4. أحكام القران البن العريب: 245/1.

5. سورة البقرة: 237.

6. املغني: 109/7.
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وما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم؛ فذلك مهري ال 

أسألك غريه، فأسلم أبو طلحة فتزوجها. ويف رواية عن ثابت البناين، عن أنس 

قال: جاء أبو طلحة فخطب أم سليم وكلمها ذلك، فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك 

يُرَُد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، ال تصلح يل أن أتزوجك، فقال: ما ذاك 

دهرك، قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء، قالت: فإين ال أريد صفراء 

وال بيضاء، أريد منك اإلسالم، قال: فمن يل بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله، 

قال:  رآه  فلام  أصحابه،  يف  جالس  الله  ورسول  النبي  طلحة يريد  فانطلق أبو 

)جاءكم أبو طلحة غرة اإلسالم بن عينيه( فجاء فأخر النبي مبا قالت أم سليم: 

أنها رضيت  منه،  أعظم  أن مهرًاكان  بلغنا،  فتزوجها عىل ذلك. قال ثابت: فام 

باإلسالم مهرًا فتزوجها.)1( 

لقوله  بذلك)2(،  تراضيا  إن  املهر  ألكرث  حد  ال  أنه  عىل  الفقهاء،  أجمع  وقد 

تعاىل: }وَآتَيْتُْم إِْحَداُهنَّ ِقنطَاًرا{)3(. واختلفوا يف أقله، فقال الشافعي،)4( وأحمد،)5( 

املدينة)6(:  ليس ألقله حد؛  املنذر، وفقهاء  وابن  وابن حزم،  ثور،  وأبو  وإسحاق، 

فيجوز النكاح بقليل الصداق وكثريه. فال بد للزوج من أن يصدقها شيئًا ذا قيمة، 

مأذونًا رشًعا يف مَتَوُّلِه  واالنتفاع به. وبه قال  ابن وهب)7( من أصحاب مالك، 
واختاره ابن عبد الر.)8(

1. رواه البيهقي كتاب الجنائز، باب الرغبة يف أن يتعزى مبا أمر الله، ح )7130(؛ حلية األولياء: ح )155( ص 61-60.

2. ينظر: األرشاف: 48/4، 49، الحاوي الكبري: 397/9، املحىل: 500/9-501، االستذكار: 411/5، املغني: 161/7.

3. سورة النساء: 20.

4. ينظر: األم: 58/5، الحاوي الكبري: 397/9، مغني املحتاج: 220/3.

5. ينظر: املغني: 161/7، املبدع: 132/7، كشاف القناع: 129/5.

6. ينظر: األرشاف: 48/4، 49، الحاوي الكبري: 397/9، املحىل: 500/9، 501، االستذكار: 411/5، املغني: 161/7.

7. ينظر: االستذكار: 410/5، بداية املجتهد: 14/2، حاشية الدسوقي: 144/3، بلغة السالك: 285/2.

8. ينظر: االستذكار: 410/5، التمهيد: 117/21.
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وقالت طائفة بوجوب تقدير أقله، بأقل ما تقطع فيه اليد، إال أنهم اختلفوا يف 

هذا التقدير، بحسب اختالفهم يف تقدير نصاب الرسقة)1(. فذهب الحنفية إىل 

أن أقل الصداق عرشة دراهم فضة)2(، أو ما قيمته عرشة دراهم؛ وتعتر القيمة 
يوم العقد. وهذا القدر هو أقل ما تقطع فيه يد السارق عندهم.)3(

واملشهور من مذهب املالكية، أن الصداق الذي ال يجوز عقد النكاح بدونه هو 

ربع دينار ذهبًا)4(، أو ثالثة دراهم فضة خالصة، أو عرض يساوي قيمة أحدهام 

يوم العقد؛ وذلك أدىن ما يجب فيه القطع)5(. واستدلوا من املعقول مبا ييل:

يتقدر  أن  فوجب  تعاىل؛  الله  لحق  فيه  املهر  اعتبار  يجب  النكاح  أن  أواًل: 

ا لهام، مل يجب  كالشهادة؛ بدليل أنهام لو تراضيا عىل إسقاطه وجب، ولو كان حقًّ

مع الرتايض بسقوطه)6(. 

ثانيًا: كام أن الفروج ال تُْستَبَاح إال باألموال. فقيََّد سبحانه اإلحالل باالبتغاء 

باملال، بقوله: }أَْن تَبْتَُغوا ِبأَْمَوالُِكم{)7(؛ فيجب أن يكون بدل البضع مال)8(. 

ثالثًا: إن الله عز وجل، ملا رشط عدم الطول يف نكاح اإلماء، وأباحه ملن مل 

يجد طواًل؛ دل عىل أن الطول ال يجده كل الناس؛ ولو كان الطول درهاًم ونحو 

1. سبب الخالف بن الحنفية واملالكية، يرجع إىل اختالفهم يف الَقْدِر الذي يجب فيه قطع يد السارق؛ حيث قاس كل منهام أقل الصداق، عىل 

أقل ما يجب به القطع؛ ألن البضع عضو، واليد عضو، وهذان العضوان يستباحان بقدر من املال. فعند الحنفية اليد ال تستباح قطعها إال 

بعرشة دراهم، فهي أقل ما يجب أن تقطع به اليد، فكذلك البضع ال يُستباح؛ إال إذا كان أقل الصداق عرشة دراهم فصاعًدا. وعند املالكية 

يجب قطع يد السارق برسقته ربع دينار ذهبًا، أو ثالثة دراهم فضة فصاعًدا، وال قطع يف أقل من ذلك القدر، فيجب أن يكون الصداق 

كذلك؛ ألن البضع عضو، فوجب أال يستباح بأقل من ذلك. بداية املجتهد: 12/2.

رَْهم: اسم للمروب من الفضة املطبوعة املتعامل بها. أصلها أعجمي، غري أن العرب تكلمت به قدميًا، فصارت عربية. ينظر مادة )دره(  2. الدِّ

لسان العرب: 341/4. وهو نوع من النقود الفضية، يساوي نصف دينار وُخْمسه؛ وباألوزان املعارصة يساوي 2.975 جراًما. ينظر: معجم 

املصطلحات الفقهية املعارصة: 74/1.

3. ينظر: املبسوط: 81/5، بدائع الصنائع: 276/2، رشح فتح القدير: 320/3.

4. الدينار: اسم للمروب من الذهب، فاريس ُمعرٌَّب، وهو املثقال. ينظر: مادة )دنر(: الصحاح: 569/2.

5. ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة: 249/2، بداية املجتهد: 14/2. ويقابل املشهور: ما نقل عن ابن وهب من إجازته بدرهم، ونقل عنه أيًضا أنه 

ال حد ألقله. ينظر: االستذكار: 410/5، حاشية الدسوقي: 302/2، بلغة السالك: 285/2.

6. ينظر: التجريد: 4616/9، 4617، بداية املجتهد: 14/2، 15.

7. سورة النساء: من اآلية 24.

8. ينظر: االستذكار: 410/5، تفسري القرطبي: 127/5.
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ذلك، ملا عدمه أحد)1(. وما ال يتقدر به النصاب يف الرسقة، ال يجوز أن يكون 

مهرًا، أصله: ما ال قيمة له. 

تراىض  عليه  مبا  يتم  املهر  أن  من  العلامء،  جمهور  إليه  ذهب  ما  والراجح 

الزوجان، مام فيه منفعة كالثوب والنعل؛ وإن كانت قيمته أقل من درهم، وذلك 

ملا يف الصحيحن وغريهام، عن سهل بن سعد ريض الله  عنه قال: )أَنَّ اْمَرأًَة 

َجاَءْت رَُسوَل اللَِّه، فََقالَْت: يَا رَُسوَل اللَِّه ِجئُْت أِلََهَب لََك نَْفيِس. فََنظََر إِلَيَْها رَُسوُل 

بَُه، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأَْسُه؛ فَلاَمَّ رَأَْت الَْمْرأَُة أَنَُّه لَْم يَْقِض  َد النَّظََر إِلَيَْها، َوَصوَّ اللَِّه، فََصعَّ

ِفيَها َشيْئًا َجلََسْت؛ فََقاَم رَُجٌل ِمْن أَْصَحاِبِه فََقاَل: أَْي رَُسوَل اللَِّه إِْن لَْم تَُكْن لََك ِبَها 

ٍء؟ قَاَل: اَل َواللَِّه يَا رَُسوَل اللَِّه. قَاَل:  ْجِنيَها. فََقاَل: َهْل ِعْنَدَك ِمْن يَشْ َحاَجٌة، فَزَوِّ

اْذَهْب إِىَل أَْهلَِك، فَانْظُْر َهْل تَِجُد َشيْئًا؟ فََذَهَب ثُمَّ رََجَع، فََقاَل: اَل َواللَِّه يَا رَُسوَل 

اللَِّه َما َوَجْدُت َشيْئًا. قَاَل: انْظُْر َولَْو َخامَتًا ِمْن َحِديٍد؛ فََذَهَب، ثُمَّ رََجَع. فََقاَل: اَل 

َواللَِّه يَا رَُسوَل اللَِّه، َواَل َخامَتًا ِمْن َحِديٍد؛ َولَِكْن َهَذا إِزَاِري- قَاَل َسْهٌل: َما لَُه رَِداٌء-

فَلََها نِْصُفُه. فََقاَل-رَُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص-: َما تَْصَنُع ِبِإزَارَِك! إِْن لَِبْستَُه لَْم يَُكْن َعلَيَْها ِمْنُه 

ٌء. فََجلََس الرَُّجُل، َحتَّى طَاَل َمْجلُِسُه؛ ثُمَّ  ٌء، َوإِْن لَِبَستُْه لَْم يَُكْن َعلَيَْك ِمْنُه يَشْ يَشْ

قَاَم؛ فَرَآُه رَُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُمَولِّيًا، فَأََمَر ِبِه، فَُدِعَي؛ فَلاَمَّ َجاَء قَاَل: َماَذا َمَعَك ِمْن 

َدَها. قَاَل: أَتَْقَرُؤُهنَّ َعْن  الُْقرْآِن؟ قَاَل: َمِعي ُسورَُة كََذا، َوُسورَُة كََذا، َوُسورَُة كََذا، َعدَّ
ظَْهِر قَلِْبَك. قَاَل: نََعْم. قَاَل: اْذَهْب، فََقْد َملَّْكتَُكَها مِبَا َمَعَك ِمْن الُْقرْآِن(.)2(

1. ينظر: رشح ابن بطال عىل صحيح البخاري: 266/7، التمهيد: 187/2.

2. أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب النظر إىل املرأة قبل التزويج ح )4833(؛ ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 

حديد ح )1425(.
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المحور الرابع: الخلع. 

وكام أعطى اإلسالم الرجل حقَّ الطالق، يستطيع أن يلجأ إليه كعالج أخري، 

ا  يتخلَّص به من زواج رأى أنه مل يؤدِّ الغرَض املقصود منه؛ فإنه جَعل الُخلع)1( حقًّ

للمرأة، إن ساءت العرشة بينها وبن زوجها بعد ذلك، ومل يرض أن يطلقها؛ لتكون 

الحياة الزوجية فيه قامئة عىل الحرية يف بدئها، وعىل الحرية يف استمرارها. 

قال تعاىل: ﴿فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ يُِقياَم ُحُدوَد اللَِّه فاََل ُجَناَح َعلَيِْهاَم ِفياَم افْتََدْت ِبِه﴾)2( 

فال حرج عىل املرأة أن تفتدي نفسها، وال عىل الزوج أن يأخذ الِفداء.

 فعن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس – واسمها حبيبة بنت َسهل األنصاري 
– قالت لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس، ما أعيب عليه 
)أتردِّين  الله:  رسول  فقال  اإلسالم.  يف  الكْفر  أكره  ولكن  ِدين،  وال  خلُق  يف 
عليه حديقته(، فقالت: نعم، قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لثابت: )اقبل الحديقة، وطلِّقها 

تطليقة(.)3( وهي أوَل حالة ُخلْع يف اإلسالم.

وقد أجمع العلامء عىل إجازة الخلع، بالصداق الذي أعطاها إذا مل يكن مًرا 
بها، وخافا أال يقيام حدود الله. وال يستحب للزوج أن يطلب يف الخلع أكرث مام 
دفع لها مهرًا، واختلفوا يف الخلع عىل أكرث مام أعطاها إذا طلب الزوج، وتراضيا 

عىل ذلك)4(. 

1. الخلع: أن يطلق الرجل زوجته عىل فدية منها. ويُقال: خلع امرأته خلًعا: أي طلقها بفدية من مالها. ينظر مادة )خلع(: معجم مقاييس اللغة: 

 .209/2

أما تعريفه يف االصطالح فقد اختلفت فيه عبارات املذاهب الفقهية األربعة: فجاء تعريفه عند الحنفية بأنه: إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع، 

أو ما يف معناه، وقبول الزوجة. ينظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق: 77/4.

وجاء تعريفه عند املالكية بأنه: الطالق بعوض ولو من غري الزوجة، أو بغري لفظ الخلع. ينظر: التوضيح: 453/3.

وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بن الزوجن بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طالق أو خلع. ينظر: مغني املحتاج: 262/3

وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج زوجته عىل عوض منها أو من غريها بألفاظ مخصوصة. ينظر: كشاف القناع: 212/5.

2. سوره البقرة: 229.

3. أخرجه البخاري: كتاب الطالق، باب الخلع وكيف الطالق فيه، ح )4971(.

4. ينظر: التمهيد: 368/23.
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فذهب إىل جواز الخلع بقليل املال وكثريه، وبأكرث من الصداق، ومبالها كله إذا كان 
ذلك من قبلها؛ عمر، وعثامن، وابن عباس، وابن عمر ريض الله عنهم، وهو قول 
أكرث أهل العلم؛ كالنخعي، ومجاهد، وعكرمة، وأيب ثور، وابن املنذر، وغريهم)1(، 
وإليه ذهب مالك)2(، والشافعي)3(، وهو رواية عند الحنفية)4(. استدلوا بقوله تعاىل: 
}اَل ُجَناَح َعلَيِْهاَم ِفياَم افْتََدْت ِبِه{)5(. وسواًء كان العوض منها أو من غريها، وسواء 

كان العوض نفس الصداق أو مااًل آخر غريه، أكرث أو أقل منه.

وذهب الحنابلة إىل أن الزوج ال يستحب له، أن يأخذ منها أكرث مام أعطاها، 
لحديث امرأة ثابت بن قيس السابق؛ بل يحرم عليه األخذ إن عضلها، ليضطرها 
{)6(. وفصل  لِتَْذَهبُوا ِببَْعِض َما آتَيْتُُموُهنَّ إىل الفداء، لقوله تعاىل: }اَل تَْعُضلُوُهنَّ 
الحنفية – يف قول وهو ظاهر الرواية - فقالوا: بأنه ال يجوز للرجل أن يأخذ 
من زوجته، - للخلع إن كان من جانبها - أكرث مام أعطاها؛ وإن كان النشوز 
من جهتها، فيجوز له أن يأخذ منها جميع ما استحقت عليه بالعقد، وال تحل له 
الزيادة عىل ذلك يف ظاهر الرواية؛ ألن النشوز منها. ونصوا عىل أنه لو أخذ 

الزيادة، جاز قضاء.)7( 

والراجح هو قول الجمهور لرصيح داللة اآلية، وألن الحديث مل ينص عىل منع 
الزيادة. وأما اآلية التي استدل بها الحنابلة، فهي مل تذكر الزيادة. وأما الحنفية، 

فال داللة للتخصيص عندهم؛ سوى أال يجتمع عىل املرأة رضرين.

1. ينظر: األرشاف: 192/4، الحاوي الكبري: 40/10، املحىل: 241/10، االستذكار: 77/6، 78، املغني: 247/7.

2. ينظر: املدونة الكرى: 340/5، مواهب الجليل: 33/4.

3. ينظر: األم: 197/5، الحاوي الكبري: 40/10.

4. يف غري ظاهر الرواية، وهو األوجه يف املذهب. ينظر: املبسوط: 183/6، بدائع الصنائع: 150/3، فتح القدير: 216/4.

5. سورة البقرة: 229.

6. ينظر: املغني: 291/7، املبدع: 254/7. واآلية من سورة النساء:20. 

7. ينظر: رشح فتح القدير: 216/4، البحر الرائق: 83/4.
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المحور الخامس: طاعة الزوج.

إنَّ حّق الزّوج عىل زوجته عظيم، وقد جعل الرّشع له القوامة عليها، وال شك أن 
الطاعة من لوازم القوامة، التي جعلها الله للرجل عىل امرأته، وأن املرأة الصالحة 
من خصالها طاعة زوجها والتواضع له، قال تعاىل: }الرَِّجاُل قَوَّاُموَن َعىَل النَِّساِء{)1(. 
قال الجصاص: »أفاد ذلك لزومها طاعته، ألن وصفه بالقيام عليها يقتيض ذلك«)2(. 
وقال الطري: »ذلك تفضيل الله تبارك وتعاىل إياهم عليهن، ولذلك صاروا قواًما 
عليهن، نافذي األمر عليهن فيام جعل الله إليهم من أمورهن«)3(. ولذلك، يجب عىل 
املرأة أن تطيع زوجها، وهي طاعة لله أواًل، ثم طاعة لزوجها املخلوق؛ ابتغاء رضا 
الله عزوجل. لكّنها ال تعتر طاعًة مطلقًة، بل جعل لها اإلسالم منهًجا وقيًدا، وقد 
املُْسلِِم  املَرِْء  َعىَل  َوالطَّاَعُة  ْمُع  )السَّ الطَّاَعُة يِف الَْمْعرُوِف()4(. كام قال:  َا  )إمِنَّ قال: 
ِفياَم أََحبَّ وَكَرَِه، َما لَْم يُؤَْمْر مِبَْعِصيٍَة، فَإِذَا أُِمَر مِبَْعِصيٍَة فاَلَ َسْمَع َوالَ طَاَعَة()5(. فهذا 
الحق منهجه املعروف؛ ومقيد بقيود الرشع وآدابه، فهي ال تكون فيام خالف الرشع، 
فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق سبحانه وتعاىل، فلو حدث أن أمر الزوُج 
زوجتَه مبعصية الله؛ وجب عليها أن تخالفه فيام يدعوها إليه؛ قال ابن حجر: »ولو 
دعاها الزوج إىل معصية، فعليها أن متتنع، فإن أدَّبها عىل ذلك، كان اإلثم عليه«.)6( 

وال تكون الطاعة كذلك فيام ير باملرأة، أو يحملها فوق طاقتها، بل نص 
بعض أهل العلم، عىل أنها ال تجب إال يف أمور النكاح وما يتعلق به؛ قال ابن 
نجيم الحنفي: »ألن املرأة ال يجب عليها طاعة الزوج يف كل ما يأمر به، إمنا ذلك 

فيام يرجع إىل النكاح وتوابعه، خصوًصا إذا كان يف أمره إرضار بها«.)7( 

1. سورة النساء: 34.

2. أحكام القران للجصاص: 632/2.

3. تفسري الطري: 28/5.

4. من حديث طويل رواه البخاري كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية ح )6726(، ومسلم كتاب اإلمارة، باب وجوب 

طاعة األمراء يف غري معصية وتحرميها يف املعصية ح )3424(.

5. رواه الرتمذي كتاب الجهاد، باب ما جاء ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق ح )1707(؛ وأبو داود يف سننه كتاب الجهاد، باب يف الطاعة 

ح )2626(.

6. فتح الباري: 403/9.

7. البحر الرائق: 77/5. 
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ويف فتوى بعض العلامء: بأنه ال يحّق للزوج أن مينع زوجته من أّي أمر مباح، 
وال يضيع أّي حّق من حقوقه، فليس له منعها من أكل ما تريد من الحالل، وال 

أن تلبس ما يباح لها عند غيبته، أو أن متارس أي عمل أو نشاط مباح)1(.

المطلب الرابع: الحياة الجتماعية.

أعطى اإلسالم املرأة حرية الخروج ألماكن العبادة، وحضور مشاهد املسلمن؛ 

ويف  الله(.)2(  َمَساِجَد  الله  إَِماَء  مَتَْنُعوا  )الَ  قال:  الرشعية  الضوابط  مراعاة  مع 

رواية: )إَِذا اْستَأَْذنَْت أََحَدكُُم اْمَرأَتُُه إِىَل الَْمْسِجِد فاََل مَيَْنْعَها(.)3( وقال النووي يف 

رشحه للحديث: هذا وشبهه من أحاديث الباب، ظاهر يف أنها ال متنع املسجد؛ 

لكن برشوط ذكرها العلامء، مأخوذة من األحاديث، وهو أال تكون متطيبة، وال 

متزينة، وال ذات خالخل يُْسَمُع صوتها، وال ثياب فاخرة، وال مختلطة بالرجال...)4( 

عن أم عطية قالت: )أََمرَنَا رَُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أَْن نُْخرَِجُهنَّ يِف الِْفطِْر َواأْلَْضَحى: 

اَلَة َويَْشَهْدَن الَْخرْيَ  ا الُْحيَُّض فَيَْعتَزِلَْن الصَّ الَْعَواتَِق َوالُْحيََّض َوذََواِت الُْخُدوِر، فَأَمَّ

َوَدْعَوَة الُْمْسلِِمَن. قُلُْت: يَا رَُسوَل اللَِّه إِْحَدانَا اَل يَُكوُن لََها ِجلْبَاٌب، قَاَل: لِتُلِْبْسَها أُْختَُها 

ِمْن ِجلْبَاِبَها (.)5( وقولها: »أََمرَنا« رصيحٌة يف أن خروج النساء لصالة العيد واجٌب ال 

ريب فيه. وهو رصيٌح يف عدم جواز منع النساء من أن يخرجن يوم العيد. واألمر 

رصيٌح واضٌح، بأن ال مينع الزوج امرأته من الخروج إىل املساجد. واألصل يف األمر 

الوجوب. وهو – عليه الصالة السالم– قد بّن أّن أْمرَُه بخروجهن، ليشهدن الخري 

ودعوة املسلمن. قال ابن حزم: »واآلثار يف حضور النساء صالة الجامعة مع رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص متواترة يف غاية الصحة، ال ينكر ذلك إال جاهل«.)6(

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/ .1. بترصّف عن فتوى رقم )230227( حدود طاعة الزوجة للزوج/ 4-12-2013/ مركز الفتوى، إسالم ويب

index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=230227 تاريخ اإلطالع: 1440/8/27ه.

2. أخرجه مسلم: كتاب الصالة، باب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة، ح)442(.

3. رواه البخاري: كتاب األذان، باب استئذان املرأة زوجها بالخروج إىل املسجد ح)873(.

4. رشح النووي لصحيح مسلم: 83/2.

5. رواه مسلم كتاب صالة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء يف العيدين إىل املصىل وشهود الخطبة ح)890(.

6. املحىل: 198/4. 
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المطلب الخامس: الحياة السياسية.

المحور األول: المشاركة السياسية. 

أكد اإلسالم أحقية املرأة يف املشاركة السياسية، وأولها وأعالها مبايعة)1( ويل 

أمر املسلمن، فهي ليست حكرًا عىل الرجل بل للمرأة فيها نصيب، ولها يف ذلك 

إَِذا  النَِّبيُّ  أَيَُّها  قدرها، وصوتها املسموع؛ قال تعاىل- مثبتًا لها هذا الحق: ﴿ يَا 

َجاَءَك املُْؤِمَناُت يُبَاِيْعَنَك َعىَل أَْن اَل يرُْشِكَْن ِباللِه َشيْئًا َواَل يرَْسِقَْن َواَل يَزْنَِن َواَل 

يَْقتُلَْن أَْواَلَدُهنَّ َواَل يَأْتَِن ِببُْهتَاٍن يَْفرَتِيَنُه بَْنَ أَيِْديِهنَّ َوأَرُْجلِِهنَّ َواَل يَْعِصيَنَك يِف 

َمْعُروٍف فَبَاِيْعُهنَّ َواْستَْغِفْر لَُهنَّ اللَه إِنَّ اللَه َغُفوٌر رَِحيٌم﴾.)2( ففي بيعة العقبة التي 

التأسيسية إلقامة الدولة اإلسالمية األوىل، شاركت املرأة الرجل  َمثَّلَْت الجمعية 

السرية  علامء  ذكر  وقد  اإلسالمية،  الدولة  إلقامة  الدستوري  التعاقد  إبرام  يف 

النبوية، أن النبي بايع يف بيْعة العقبة من األْوس والخْزرج، ثالثًة وسبعن رُجاًل 

وامرأتن«؛ واملْرأتان هام: أم عامرة نسيبة بنت كعب املازنيَّة، وأم منيع أسامء 

بنت عمرو بن عدي، أم معاذ بن جبل ريض الله عْنهم جميًعا.)3( وقد جاء يف 

كتب الرتاجم، التعريف بالنساء املبايعات للرَّسول، كإحدى املناقب العظيمة التي 

تْفُضل بها بعض النساء عىل بعض.)4( 

ومن اآلداب الرشعية واألمور املرعية، التأدب بأدب الرشع، وااللتزام بضوابطه 

يف مبايعة املرأة لويل األمر، فإن رسول الله مل يُصافح النساء، ومل متس يده يد 

امرأة، ال تحل له ال يف بيعة وال غريها؛ إمنا كان يأخذ عليهن، فإذا أقررن قال: 

)اذهنب فقد بايعتُكن( قالت عائشة: فَمن أقرَّ بهذا الرشط من املؤمنات، قال لها 

ت يُده يَد امرأٍة قط يف املبايعة،  رسول الله:)قد بايعتُِك( كالًما، وال والله، ما مسَّ

ا هو فيبايع عىل الحكم بالكتاب  ح لرئاسة الدولة والجمهور، أمَّ 1. البيعة أو املبايَعة هي: يف أصلِها عقٌد وميثاق بن طرفِن: األمري أو اإلمام املرشَّ

ا الجمهور املباِيع، فعىل الطاعة يف حدود طاعة الله ورسوله. نظام اإلسالم:30. والسنَّة والنُّصح للمسلمن، وأمَّ

2. سورة املمتحنة: 12.

3. ينظر: سرية ابن هشام: 63/2، االستيعاب البن عبد الر:1784/4. 

4. ينظر: الطبقات الكرى: 171/1، البداية والنهاية: 195/3، اإلصابة: 66/4.
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َب رسول الله من َمسِّ  ما يبايعهن إال بقوله: )قد بايعتِك عىل ذلك(.)1( وقد رَهَّ

النساء؛ كام يف حديث معقل بن يسار أن رسول الله قال: )ألَْن يُطَْعَن يِف رَأِْس 

أََحِدكُْم مِبِْخيٍَط ِمْن َحِديٍد َخرْيٌ لَُه ِمْن أَْن مَيَسَّ اْمَرأًَة ال تَِحلُّ لَُه(.)2( وقد استنبط 

أنه  العلم من هذا، حرمة مصافحة األجانب. قال الحافظ العراقي: »فيه  اهل 

عليه الصالة والسالم مل متس يده قط  يد امرأة غري زوجاته وما ملكت ميينه، ال 

يف مبايعة وال يف غريها، وإذا مل يفعل هو ذلك، مع عصمته وانتفاء الريبة يف 

حقه، فغريه أوىل بذلك؛ والظاهر أنه كان ميتنع من ذلك لتحرميه عليه، فإنه مل 
يعد جوازه من خصائصه«.)3(

المحور الثاني: تقديم المشورة والنصح لولة ألمر. 

اإلسالمية،  األمة  قضايا  يف  املشورة  تقديم  يف  الحق  املرأة،  اإلسالم  أعطى 

واملشاركة يف اتخاذ القرار، ولويل األمر األخذ باملشورة؛ إن كانت صائبة وتصب يف 

الصالح العام. وقد كانت أم سلمة ريض الله عنها، مستشارة للنبيفي بعض القضايا 

املصريية التي تهم األمة، ففي صلح الحديبية، حن تأمل املسلمون من صد املرشكن 

لرسول الله وأصحابه عن عمرة الحديبية، ومام صالح عليه رسول الله قريًشا؛ ذلك 

ألنه ملسو هيلع هللا ىلص كان قد برشهم بدخول مكة كام يف قوله تعاىل: }لََقْد َصَدَق اللَُّه رَُسولَُه 

الرُّْؤيَا ِبالَْحقِّ لَتَْدُخلُنَّ الَْمْسِجَد الَْحرَاَم إِن َشاء اللَُّه آِمِنَن..اآلية{)4(، حيث ظنوا بأن 

ذلك الوعد سيتحقق هذه السنة؛ أما الصلح فلم تظهر لهم ما فيه من مصالح 

للمسلمن.ولذلك ملا فرغ النبي من عقد الصلح مع سهيل بن عمرو من قريش؛ 

قائاًل: »قُوُموا  العمرة، ودخول مكة، وأمر صحابته  أداء  الرجوع عن  وعزم عىل 

فَانَْحرُوا، ثُمَّ اْحلُِقوا« فََواللَِّه َما قَاَم ِمْنُهْم رَُجٌل َحتَّى قَاَل ذَلَِك ثاَلَث َمرَّاٍت، فَلاَمَّ 

لَْم يَُقْم ِمْنُهْم أََحٌد، قَاَم فََدَخَل َعىَل أُمِّ َسلََمَة، فََذكََر لََها َما لَِقَي ِمَن النَّاِس، فََقالَْت 

1. أخرجه البخاري، كتاب: التفسري، باب﴿ إَِذا َجاءَكُُم املُْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت ﴾، ح )4891(.

2. رواه الطراين يف املعجم الكبري 211/20 ح)486(، والبيهقي يف شعب اإلميان: 374/4 ح)5455( قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، مجمع 

الزوائد: 326/4، وقال املنذري: رجاله ثقات، الرتغيب والرتهيب: 26/3. وقال األلباين: صحيح، الجامع الصغري وزيادته: 918/1، ح )9176(.

3. طرح الترثيب: 45/7.

4. سورة الفتح: 27
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أُمُّ َسلََمَة ريَِضَ اللَُّه َعْنَها: يَا رَُسوَل اللَِّه، أَتُِحبُّ ذَلَِك؟ اْخرُْج، ثُمَّ ال تَُكلِّْم أََحًدا ِمْنُهْم 

كَلَِمًة َحتَّى تَْنَحَر بُْدنََك، َوتَْدُعَو َحالَِقَك فَيَْحلَِقَك، فََقاَم، فََخرََج، فَلَْم يَُكلِّْم أََحًدا ِمْنُهْم 

َحتَّى فََعَل ذَلَِك، نََحَر َهْديَُه، َوَدَعا َحالَِقُه فََحلََقُه، فَلاَمَّ رَأَْوا ذَلَِك، قَاُموا فََنَحرُوا، َوَجَعَل 

()1(. فكانت مشورة صائبة،  بَْعُضُهْم يَْحلُِق بَْعًضا، َحتَّى كَاَد بَْعُضُهْم يَْقتُُل بَْعًضا َغامًّ

أنقذت املسلمن من أن يحل عليهم غضب من الله مبعصية رسوله.

ويف القصة، مل يقل صلوات ريب وسالمه عليه، بأن ال دخل للمرأة يف طريقة 

سياسة األمة وتدبري شئونها؛ إذ ال فرق يف اإلسالم بن أن تأيت املشورة من رجل 

أو امرأة، ما دامت مشورة صائبة، وهذا عن التكريم للمرأة، التي يزعم أعداء 

اإلسالم أنه غمطها حقها، وتجاهل وجودها. وهل هناك اعرتاف واحرتام لرأي 

املرأة، أكرث من أن تشري عىل نبي مرسل، ويعمل النبي مبشورتها؛ لحل مشكلة 

اصطدم بها وأغضبته.)2(  

ويُروى: أن أهل الشورى، جعلوا األمر إىل عبد الرحمن بن عوف، يف استشارة 

املسلمن يف والية عثامن بعد مقتل عمر بن الخطاب، فُذكر أنه سأل من ميكنه 

سؤاله من أهل الشورى وغريهم، حتى خلص إىل النساء املخدرات يف حجابهن 
الستشارتهن.)3(

كام أعطى اإلسالم املرأة حقها يف املناقشة، وإبداء رأيها أو االعرتاض، حتى 

مع ويل األمر، فلها أن تخوض امليادين بلسانها؛ كام يف اعرتاض هند ومداخلتها 

للنبي عندما فتح مكة، وأخذ البيعة عىل املبايعات، حتى بلغ قوله: ﴿ َوالَ يَْقتُلَْن 

أَْوالَدُهنَّ ﴾)4( فقالت: ربيناهم صغاًرا وقتلتموهم كباًرا، فأنتم وهم أعلم - وكان 

ابنها َحْنظَلَة بن أيب سفياَن قد قُتل يوم بدر- فتبسم رسول الله، وكان بحرة 

1. جزء من حديث طويل أخرجه البخاري يف كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الجهاد واملصالحة مع أهل الحرب ح )2608(.

2. السرية النبوية لعيل الصاليب: 308-307/2.

3. ينظر: البداية والنهاية: 147/7. 

4. سورة املمتحنة:10.
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ومل  ينهرها،  أو  النبي  يعنفها  ومل  استلقى)1(.  حتى  منها  ضحك  الذي  الفاروق 

يغمطها حقها يف االعرتاض والترصيح مبا يف نفسها، وما استكرا ذلك منها؛ ملا 

لها يف ذلك من صوت مسموع، ورأي مقبول. 

كام أعطى اإلسالم املرأة، الحق يف املحاورة، واملجادلة يف األحكام، ومراجعتها، 

ومناقشتها، َورَفْع الشكوى لويل األمر؛ قال تعاىل: }قَْد َسِمَع اللَُّه قَْوَل الَِّتي تَُجاِدُل

َك يِف َزْوِجَها َوتَْشتيَِك إِىَل اللَِّه{)2(.

وكلنا قد سمع باملرأة املسلمة، التي توقف أمري املؤمنن عمر الفاروقعن قراره، 

الذي كان سيصدره دستوًرا وحكاًم لألمة اإلسالمية - يف شأن املهر – صادًحا 

به عىل املنر، أمام جميع املأل رجااًل ونساًء، مرتاجًعا ومعرتفًا بخطأ رأيه، أمام 

إصابة املرأة للحق، بقوله: »امرأة أصابت، ورجل أخطأ«.)3( 

 قال ابن تيمية: »إن هذه القصة دليل عىل كامل فضل عمر ودينه وتقواه 

ورجوعه إىل الحق إذا تبن له، وأنه يقبل الحق حتى من امرأة، ويتواضع له، وأنه 
معرتف بفضل الواحد عليه ولو يف أدىن مسألة«.)4(

المحور الثالث: تولي المناصب القيادية في الدولة: 
الله بن عبد شمس، العدوية، القرشية، باهتاممها  اشتهرت الشفاء بنت عبد 

وكان  سديد،  ورأي  ثاقب،  وفكر  راجح،  عقل  ذات  وكانت  والسياسة.  بالدعوة 

عمر بن الخطاب- أمري املؤمنن- يُِجلَُّها، ويقدرها، ويأخذ مشورتها، وبلغت يف 

ها عمر بن الخطاب عىل نظام الحسبة يف السوق،  املشاركة يف السلطة؛ أن والَّ

املنازعات  تفصل  اإلسالم،  يف  قاضية  أول  وجعلها  الروايات،  بعض  ذكرت  كام 

التجارية واملالية، وهي مبثابة قايض محكمة تجارية يف يومنا هذا، وقيل: إنها 

1. أخرجه بهذا اللفظ ابن أيب حاتم يف تفسريه عن مقاتل )18872(؛ وذكره بعض كتب التفسري غري مسند. 

2. سورة املجادلة: 1

3. ذكره ابن كثري يف تفسريه: 466/1- وما بعدها، عن الزبري بن بكار بإسناد ضعيف.

4. ينظر: منهاج السنة:77-76/6.
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مبثابة وزير مالية. قال ابن عبد الر: »وكان ُعَمُر يقدمها يف الرأي، ويرضاها، 

ويفضلها، ورمبا والَّها شيئًا من أمر السوق«.)1( 

 - نهيك  بنت  سمراء  رأيت  قال:  سليم  أيب  بن  يحيى  عن  الطراين  وروى   

الناس،  تؤدب  سوط  بيدها  وخامر،  غليظ  درع  النبي-عليها  أدركت  قد  وكانت 
وتأمر باملعروف، وتنهى عن املنكر.)2(

ائتمنوا عىل  ثالثة ثالثة،  الله عنهام،  بنت أىب بكر ريض   وقد كانت أسامء 

أخطر التحوالت التي غريت مجرى الدعوة، وتأسيس الدولة اإلسالمية، يف هجرة 

الرسول من مكة إىل املدينة؛ بل أسهمت يف التدبري لها والتنفيذ.

المطلب السادس: الحياة العلمية والثقافية.

المحور األول: طلب العلم ونشره.

الصحابيات  كانت  وقد  العلم؛  لطلب  الخروج  حرية  للمرأة  اإلسالم  جعل 

الجليالت يف زمن النبي، يخرجن لطلب العلم، ويجتمعن لذلك، وكان لهن يوم 

سعيٍد  أيب  عن  دينهن.  أمور  عن  فيه  ويسألنه  يعظهن،  الله  رسول  فيه  يأتيهن 

ِمْن  يَْوَماً  لََنا  فاْجَعْل  الرَِّجاُل،  َعلَيَْك  َغلَبََنا   : للنبيِّ النِّساُء  )قالِت  قال:  الُخدريِّ 

، وأَمرَُهنَّ ... الحديث()3(. نَْفِسَك، فَوَعَدُهنَّ يَْوماً لَِقيَُهنَّ ِفيِه فََوَعظَُهنَّ

الله عنها ذلك من مناقبهن، فَقالَْت: )نِْعَم  َعائَِشة ريض  وعدت أم املؤمنن 

يِن.)4()وقد كُنَّ  ْهَن يِف الدِّ النَِّساُء نَِساُء األَنَْصاِر، لَْم يَُكْن مَيَْنُعُهنَّ الَْحيَاُء أَْن يَتََفقَّ

النساء يسألن النبي عن أمور كثرية، وفيها ما يستحيا من ذكره. وهكذا يجب أن 

1. ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة: 342/4، االستيعاب 340/4.

2. رواه الطراين يف املعجم الكبري ح )785(.

3. أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم عىل حدة يف العلم ح )101( و)102(؛ ومسلم يف كتاب الرِّ والصلة، باب فضل 

من ميوت له ولد فيحتسبه ح )2633(.

4. رواه البخاري معلًقا كتاب العلم، باب الحياء يف العلم ح)130(؛ ومسلم موصواًل كتاب الحيض، باب استحباب استعامل املغتسلة من الحيض 

فرصة من مسك يف موضع الدم ح )332(.
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تكون املرأة املسلمة من التفقه يف الدين، ورفع الجهل عن النفس، وعبادة الله 

عىل بصرية وحق؛ فإن هذا خري لها من ظلامت الجهل. 

القراءة  الذين عرفوا  القالئل  العدوية، من  الله  بنت عبد  الشفاء  كانت  كام 

والكتابة يف الجاهلية، فَعلََّمت الكثري من نساء املسلمن القراءة والكتابة.

المحور الثاني: التصدر للفتوى.

كام منح اإلسالم املرأة، حرية املشاركة يف الحياة العامة، بجوانبها الثقافية 

وتجتهد،  وتَُعلِّم،  فتتعلم،  اعتباره،  له  علمي  استشاري  جهاز  أي  ويف  والعلمية، 

وتُفتِْي؛ وقد تبلغ درجة االجتهاد وتكون فقيهة ومفتية؛ خاصة يف حالة الحفاظ 

عىل حشمتها، وعفافها، وبعدها عن االختالط بالرجال، فلها من العقل والتفكري، 

وآلية التحصيل وإيصال املعلومة إىل غريها، ما لدى الرجال؛ وهذا مشهور بن 

أزواجه،وقد تصدرت أم املؤمنن عائشة ريض الله عنها، منصب الفتوى واالجتهاد 

بعد وفاة النبي، حتى مع وجود كبار الصحابة من أهل الفتوى واالجتهاد؛ وقد 

نقل السيوطي يف كتاب تدريب الراوي: أن أكرث الصحابة إفتاء – مطلًقا – ستة 

هم: عمر، وعيل، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وعائشة

ويف اإلحياء لإلمام الغزايل قوله: »مل ينصب أحد من الصحابة نفسه للفتوى؛ 

املفتي كونه  إال بضعة عرش رجاًل؛ وعدَّ معهم عائشة«.)1( وقال النووي: »رشط 

فقيه  املروءة،  وخوارم  الفسق،  أسباب  عن  متنزًها  مأمونًا،  ثقة،  مسلاًم،  مكلًفا، 

النفس، سليم الذهن، رصن الفكر، صحيح الترصف، واالستنباط، متيقظًا، سواء 
فيه الحر، والعبد، واملرأة«.)2(

صاحب الفوائد  قال  النساء،  من  بذلك  قامت  ملن  كثرية  أمثلة  وهناك 

البهية، يف ترجمة السمرقندي محمد بن أحمد بن أيب أحمد أيب بكر عالء الدين 

1. ينظر: إحياء علوم الدين: 23/1

2. ينظر: آداب الفتوى واملفتي واملستفتي: 19.
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السمرقندي، صاحب »تحفة الفقهاء« أستاذ صاحب »البدائع«: شيخ كبري، فاضل، 

بكر  أيب  الدين  عالء  زوجة  العالمة،  الفقيهة  فاطمة  ابنته  وكانت  القدر...  جليل 

صاحب »البدائع«، وكانت تفقهت عىل أبيها، وحفظت تحفته، وكان زوجها يخطئ 

فرتّده إىل الصواب، وكانت الفتوى تأيت فتخرج، وعليها خطها، وخط أبيها، فلام 
تزوجت بصاحب »البدائع«، كانت تخرج وعليها خطّها، وخط أبيها، وخط زوجها.)1(

المحور الثالث: رواية الحديث ونقله. 

 نص العلامء عىل أن من الحكمة من تعدد زوجاته،أن يَطَّلُع الناس عىل سريته 

يف تعامله معهن؛ ليكون قدوة لألزواج يف تعاملهم مع أهليهم؛ فالزوجة أقرب 

أبوح  أيًضا  والزوج  سؤاله،  عىل  وأجرؤهم  بحاله،  وأعلمهم  زوجها،  إىل  الناس 

لزوجته، وأكرث مصارحًة لها يف أمور مختلفة وكثرية، وخاصة فيام يستحيي عادة 

من ذكره؛ لذلك كانت زوجات النبي، يُكرثنَّ من نقل الخاص والعام من أقواله، 

وأحواله، وأفعاله الترشيعية، ويسألنه عام ال يجرؤ غريهّن عىل أن يسأله عنه، ثّم 

يعملن عىل تبليغ األمة بذلك. وقد ذكر الرواة، أن عدد األحاديث التي روتها نساء 

الحديث،  رواية  األكر يف  السهم  وأن صاحبة  آالف حديث،  ثالثة  النبي،اوزت 

هي أم املؤمنن عائشة ريض الله عنها؛ فقد روت ألًفا ومائتن وعرشة أحاديث، 

وسبعن  ومثانية  ثالمثائة  روت  التي  عنها،  الله  سلمة ريض  بعدها أم  تأيت  ثم 

حديثًا، وباقي زوجات النبي ترتاوح أحاديثهن ما بن حديث، إىل ستة وسبعن 

حديثًا، وقد امتدَّ عمرهن فرتة طويلة بعد وفاته.)2( 

كام روت املرأة املسلمة األحاديث عن النبي ؛ وقد سجلت كتب الحديث مئات 

من النساء، اللوايت روين الحديث عن النبي وأهل بيته؛ بل قد بلغ عدد من لهن 

رواية من الصحابيات يف الكتب الستة ألهل السنة، مائة واثنتن وثالثن امرأة؛ 

كلبابة بنت الحارث بن حزن الهاللية، التي روت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثالثن حديثًا، 

1. ينظر: الفوائد البهية: 158. 

2. ينظر يف أسامء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، ابن حزم: جوامع السرية 275/1 وما بعدها.
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أخرج لها منها يف الصحيحن ثالثة أحاديث، أحدها متفق عليه. والثاين للبخاري، 

والثالث ملسلم. وميمونة موالة النبي،التي روى لها أبو داود، والرتمذي، والنسايئ، 

وابن ماجه. وكذلك الشفاء بنت عبد الله العدوية، روت عن النبي، وعن عمر بن 

الخطاب، وقد روى لها البخاري يف كتاب )األدب وكتاب أفعال العباد(، كام روى 

لها أبو داود، والنسايئ، والطراين.

معاذ،  بن  أم سعد  ومعاذة  قيس،  بنت  وفاطمة  بنت صفوان،  وكذلك برسة   

السنن  كتب  لهن  روت  ممن  كثري،  وغريهن  عبيدة،  أيب  بن  أمية  بنت  ونفيسة 

أحاديث عن النبي. وقد كانت لهن منقبة ومفخرة انفردن بها عن الرواة، هي أنه 

مل يكن منهن امرأة اتهمت بالكذب، أو الوضع، أو تُرك حديثها؛ بينام وصف املئات 

من الرجال بهذه األوصاف. قال الذهبي: »وما علمت يف النساء من اتهمت وال 

من تركوها«)1(، وعقد ابن عراق الكناين فصاًل يف كتابه )تنزيه الرشيعة(، رسد 

اِعن، والكذابن، فبلغوا املئات، مل توجد فيهم امرأة واحدة. فيه أسامء الَوضَّ

المطلب السابع: الحياة العملية.

المحور األول: المجالت واألنشطة الخيرية:

للمرأة املسلمة الحرية، إذا ما أرادت أن تكون سبَّاقة يف مجاالت الخري. وكتب 

عائشة ريض  فعن  ذلك؛  ومسابقتها يف  املسلمة،  للمرأة  مبواقف  غنية  املصادر 

الله عنها قالت: »قال رسول الله: )أرَْسَُعُكنَّ لََحاقًا يِب أَطَْولُُكنَّ يًَدا( قَالَْت: فَُكنَّ 

يَتَطَاَولَْن أَيَّتُُهنَّ أَطَْوُل يًَدا، قَالَْت: فََكانَْت أَطَْولََنا يًَدا َزيَْنُب، أِلَنََّها كَانَْت تَْعَمُل ِبيَِدَها 

ُق، وإنها كانت امرأة قصرية، ومل تكن أطولنا«)2(. َوتََصدَّ

ولقد سبقت أم املؤمنن خديجة ريض الله عنها الجميع؛ حيث جعلت كل مالها 

يف خدمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والدعوة اإلسالمية منذ نشأتها وبزوغ فجرها. 

1. ينظر: ميزان االعتدال: 465/7.

حابة، بَاب من فضائل زينب أمِّ املؤمنن ح)4497(. 2. أخرجه مسلم كتاب فضائل الصَّ
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يف  للوقف  ناظرة  أول  الخطاب،  بن  عمر  بنت  حفصة،  املؤمنن  أم  وهذه 
اإلسالم؛ إذ أن عمر ريض الله عنه َحبََس أرًضا له بخير للفقراء، ولذي القرىب، 
يْف، وجعَل النَّظارة عىل هذا الوقِف إىل ابنته حفصة ريض  ولعتْق العبيد، وللضَّ
الله عنهام، فقال: »تَلِيِْه حفصُة ما عاشْت، ثم يَليه ذو الرَّأْي ِمن أهلها«)1( فكانْت 

ُ ناظرًة عىل َوقْف.  حفصُة أوََّل امرأٍة تُعنَّ

والوقف خصيصٌة من خصائص هذه األمة، وله أركانه، ورشوطه، وواجباته، 
الته. والوقف من أهمِّ أسباب نهضة األمم، ومن أَْجل هذا، ال نرى غرابًة  ومكمِّ
، ويؤكِّد ذلك ما ُرِوَي عن جابر بن عبد الله  يف كرثة األوقاف يف العهد النبويِّ
أنه قال: »فام أعلم أحًدا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من املهاجرين 

واألنصار؛ إال َحبََس مااًل ِمن ماله، صدقًة موقوفة«.)2( 

 وهذه السيدة زبيدة زوجة الرشيد - رحمهام الله - تُُوِقُف عن زبيدة التي 
عليهم،  ووقًفا  الحرام  الله  بيت  وحجاج  واملعتمرين،  مكة،  ألهل  إعانة  أجرتها، 

يستقون من مائها منذ قرون، وإىل يومنا هذا ملدة تربو عىل ألف ومائتي عام

املحور الثاين: انخراط املرأة يف املجال العسكري، والجهاد يف سبيل الله

األصل أن اإلسالم مل يكلف املرأة بالجهاد)3(، مراعيًا ضعفها الجسدي والنفيس؛ 
من أن ترى منظر الدماء والقتىل، أو أن تقلب أقرباءها يف جثث القتىل؛ ورمبا 

1. رواه البيهقي يف الكرى كتاب الوقف، باب الصدقات املحرمات ح)11561(، وقال األلباين: إسناده صحيح. اإلرواء 30/6

2. أحكام األوقاف: 60

3. الجهاد: مصدر جاهد، من الجهد بفتح الجيم وضمها أي: الطاقة واملشقة، وجاَهَد العدوَّ مجاَهدة وِجهاًدا: قاتلَه، وجاَهد يف سبيل الله، والجهاد: 

املبالغة واستفراغ الوسع يف الحرب، أَو اللسان أَو ما أَطاق من يشء. ينظر مادة )جهد(: لسان العرب.

الجهاد يف االصطالح: - عرفه الفقهاء بتعريفات تدور عىل- أنه قتال املسلمن للكفار، بعد دعوتهم إىل اإلسالم، أو الجزية؛ فيَمتنعون، وكذلك 

دفع الكفار عن ُحرمات املسلمن وبالدهم، كّل ذلك إعالًء لكلمة الله. 

فالجهاد عند الحنفية: بذل الوسع والطاقة بالقتال يف سبيل الله عّز وجّل؛ بالنفس واملال واللسان أو غري ذلك، والدعاء إىل الدين الحّق، وقتال 

َمن مل يقبله. ينظر: بدائع الصنائع: 97/6. 

والجهاد عند املالكية: قتال مسلم كافرًا غري ذي عهد، إلعالء كلمة الله تعاىل. ينظر: الرشح الصغري: 267/2. 

وعند الشافعية والحنابلة: بذل الجهد يف قتال الكفار. ينظر: فتح الباري: 3/6، ومطالب أويل النُّهى: 3/3. 

من هذه التعريفات نجد أن معنى الجهاد انحرص يف قتال الكفار، وهذا هو تعريف الجهاد عند اإلطالق، قال ابن رُشد: »الجهاد يف سبيل الله 

إذا أطلق؛ فال يقع بإطالقه إال عىل مجاهدة الكفار بالسيف، حتى يدخلوا يف اإلسالم، أو يعطوا الجزية عن يٍد وهم صاغرون«. ينظر: 

املقدمات: 342/1.وال ينرصف إىل غري قتال الكفار، إال بقرينة تدل عىل املراد.
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يكون يف قتالها كشف لعورة املسلمن، فيفرح به املرشكون. وقد نص أهل العلم، 
عىل أن القتال فرض كفاية عىل الرجال دون النساء، قال ابن قدامة: »ويشرتط 
والذكورية،  والحرية،  والعقل،  والبلوغ،  اإلسالم،  رشوط:  سبعة  الجهاد  لوجوب 
والسالمة من الرر، ووجود النفقة. فأما اإلسالم، والبلوغ، والعقل؛ فهي رشوط 
لوجوب سائر الفروع؛ وألن الكافر غري مأمون يف الجهاد، واملجنون ال يتأىت 
منه الجهاد، والصبي ضعيف البنية. وقد روى ابن عمر، قال: )َوَعِن ابِْن ُعَمَر 
َسَنًة،  َعرْشََة  أَْربََع  ابُْن  َوأَنَا  أُُحٍد،  النَِّبيِّيَْوَم  َعىَل  ُعرِْضُت  قَاَل:  َعْنُهاَم  اللَُّه  ريَِضَ 
فَلَْم يُِجْزيِن، َوُعرِْضُت َعلَيِْه يَْوَم الَْخْنَدِق، َوأَنَا ابُْن َخْمَس َعرْشََة َسَنًة، فَأََجاَزيِن(

)1(. وأما الذكورية فتشرتط، ملا روت عائشة، قالت: )يَا رَُسوَل اللَِّه، نََرى الِْجَهاَد 

أَفَْضَل الَْعَمِل، أَفاََل نَُجاِهُد؟ قَاَل: اَل، لَِكنَّ أَفَْضَل الِْجَهاِد َحجٌّ َمْرُوٌر(”)2(. قال ابن 
ال  النساء«)3(. وألنه  عىل  واجب  غري  الجهاد  أن  حديث عائشة عىل  بطال: »دل 
يؤمن ظفر العدو بهن، فيستحلون منهن ما حرم الله؛ إال أن يضطر املسلمون إىل 
ذلك، فإّن دفع فتنة املرشكن عند تحقق الرورة مبا يقدر عليه املسلمون جائز 

بل واجب. )4( 

وهذا كله ما مل يتعن الجهاد، بأن دهم العدو بلد املسلمن؛ فيصري فرض 

عن يفرتض عىل كل واحد من آحاد املسلمن، ممن هو قادر عليه، رجاًل كان 

أم امرأة؛ لقوله سبحانه وتعاىل: }انِْفُروا ِخَفافًا َوثَِقاالً{)5(. وقوله سبحانه وتعاىل: 

َن اأْلَْعرَاِب أَن يَتََخلَُّفوا َعن رَُّسوِل اللَِّه َواَل  }َما كَاَن أِلَْهِل الَْمِديَنِة َوَمْن َحْولَُهم مِّ

يَْرَغبُوا ِبأَنُفِسِهْم َعن نَّْفِسِه{)6(.فتخرج املرأة حسب قدرتها واستطاعتها، وبغري إذن 

زوجها؛ ألن فروض األعيان - مثل الصالة املفروضة، وصيام  رمضان- ال ميلك 

الزوج منع الزوجة منها. 

1. أخرجه البخاري كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان ح)2521(؛ ومسلم كتاب اإلمارة، باب بيان سن البلوغ ح)1868(.

2. املغني 163/9، وحديث عائشة أخرجه البخاري كتاب الحج، باب فضِل الحج املروِر ح )1429(.

3. فتح الباري: 89/6.

4. ينظر: رشح السري الكبري: 184/1، كشاف القناع: 62/3.

5. سورة التوبة: 41.

6. سورة التوبة: 120.
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وإن كان الجهاد واجبًا وجوبًا كفائيًا، فال بد أن يكون خروجهن مع الجيش 

الكبري، الذي ال يخىش أن يقهره عدوه، ويسبي من فيه من النساء.)1( وهذا قول 

الصحيحة – وسيأيت-، فقد  الثابت يف األحاديث  النبي  لفعل  العلم؛  عامة أهل 

خرج بنسائه ونساء املؤمنن يف غزوات عدٍة، واستمر العمل عىل ذلك يف جيوش 

املسلمن. فاملدار عىل الحاجة، وعىل أمانهن من السبي واألرس؛ فإن كانت غري 

مستطيعة؛ فال يجب عليها لقول الله تعاىل: }ال يَُكلُِّف اللَُّه نَْفساً إاِل ُوْسَعَها{)2(. 

واإلسالم وإن مل يوجب الجهاد عىل املرأة؛ صونًا لها ورأفة بها، إال أنه ترك 

لها حرية املشاركة يف نرصة الدين، والدفاع عن دولة اإلسالم، بحسب طاقتها؛ 

ومل ينهها عن ذلك. فإن خرجت له،  جاز لها ذلك وتثاب عليه؛ فإن قتلت أو ماتت 

يف الجهاد، فهي شهيدة – بإذن الله- مثل الرجل لعموم  األدلة .)3( 

غزوات  املشاركة يف  الفاعل يف  الدور  اإلسالم،  للمرأة يف صدر  كان  وقد 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإعانة الجيوش بالسقيا، واإلطعام، وتطبيب الجرحى، والقيام عىل 

املرىض بن صفوف املسلمن؛ يرسن مع جيوش املسلمن، حامالت ألواين املاء، 

واألربطة، والجبائر، وبعض األدوية؛ مام ال غنى للجيوش اإلسالمية عنها.

وقد كان النبي  يخرج بالنساء يف غزواته لهذا الغرض. فعن أنسأنه قال: )كان 

رسول الله يَْغزُو ِبأُمِّ ُسلَيٍْم َونِْسَوٍة ِمْن اأْلَنَْصاِر َمَعُه إَِذا َغزَا فَيَْسِقَن الاَْمَء َويَُداِويَن 

)َولََقْد  ، قَال:  النَِّبيِّ َعِن  النَّاُس  انَْهزََم  أُُحٍد  يَْوُم  كَاَن  الَْجرَْحى()4(. وَعْنهَقاَل: )لاَمَّ 

رَتَاِن أََرى َخَدَم ُسوِقِهاَم تَْنُقزَاِن  رَأَيُْت َعائَِشَة ِبْنَت أيَِب بَْكٍر َوأُمَّ ُسلَيٍْم َوإِنَُّهاَم لَُمَشمِّ

الِْقرََب، َوقَاَل َغرْيُُه: تَْنُقاَلِن الِْقرََب َعىَل ُمتُونِِهاَم، ثُمَّ تُْفِرَغانِِه يِف أَفَْواِه الَْقْوِم، ثُمَّ 

تَرِْجَعاِن فَتَْمآَلَنَِها، ثُمَّ تَِجيئَاِن فَتُْفِرَغانَِها يِف أَفَْواِه الَْقْوِم()5(. وعن أم عطية ريض 

1. ينظر: الرشح الصغري للاملكية 274/2، بدائع الصنائع 98/7، التمهيد: 266/19.

2. سورة البقرة/286.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=.3. من فتوى رقم )8587( موقع اإلسالم سؤال وجواب، تاريخ اإلطالع: 1439/10/10ه

 8587=showfatwa&Option=FatwaId&Id

4. أخرجه مسلم كتاب الجهاد والسري، باب غزوة النساء مع الرجال ح )1810(.

5. أخرجه البخاري كتاب الجهاد والِسري، باب غزو النساء وقتالِهن مع الرجال ح )2680(.
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الله عنها قالت: » َغزَْوُت َمَع رَُسوِل اللَِّه َسبَْع َغزََواٍت أَْخلُُفُهْم يِف رَِحالِِهْم فَأَْصَنُع 

لَُهْم الطََّعاَم َوأَُداِوي الَْجرَْحى َوأَقُوُم َعىَل الَْمرىَْض»)1(. 

مستشفى  أول  أقامت  الخندق،  غزوة  يف  األسلمية  سعد  بنت  رفيدة  وهذه 

ميداين، عندما نصبت خيمتها يف املسجد؛ ملداواة الجرحى يف غزوة الخندق، 

ومنهم سعد بن معاذ، وكانت امرأة تداوي الجرحى، وتحتسب بنفسها، عىل خدمة 
من كانت به ضيعة من املسلمن.)2(

الَْمِديَنِة فَبَِقَي  نَِساٍء ِمْن نَِساِء  بَْنَ  ُمُروطًا  قََسَم  الخطاب  بن  أن عمر  وروي 

ِمرٌْط َجيٌِّد فََقاَل لَُه بَْعُض َمْن ِعْنَدُه: يَا أَِمرَي املُْؤِمِنَن، أَْعِط َهَذا ابَْنَة رَُسوِل اللَِّه 

، فَِإنََّها كَانَْت  ، فََقاَل ُعَمُر: »أُمُّ َسلِيٍط أََحقُّ الَِّتي ِعْنَدَك، يُِريُدوَن أُمَّ كُلْثُوٍم ِبْنَت َعيِلٍّ

تَزِْفُر لََنا الِقرََب يَْوَم أُُحٍد«)3(.لقد كان هناك نساء مؤمنات كُرُث مارسن هذا الدور 

الجهادي مام يضيق املجال هنا عن التفصيل عنهن جميعاً. 

بل  للجيوش؛  الخدمات  بتقديم  تكتف  مل  من  األَُول،  املسلامت  النساء  ومن 

يف  البخاري  َب  بَوَّ وقد  أيًضا.  والقتال  السالح  حمل  إىل  مشاركتهن  تجاوزت 

الصحيح: باب جهاد النساء، وباب غزو املرأة يف البحر، وباب غزو النساء وقتالِهن 

الرجال،  مع  النساء  غزو  باب  كذلك يف صحيحه:  ومسلم  وغريه؛  الرجال،  مع 

وباب النساء الغازيات؛ وذكروا أمهات املؤمنن، والصحابيات الاليئ شاركن يف 

غزوات النبي؛ ومن هؤالء النسوة: نسيبة بنت كعب أم عامرة األنصارية؛ شاركت 

يف غزوة أحد، وخير، والحديـبية، وفتح مكة، وحرب الردة يف الياممة. ويوم 

أحد كانت تدافع عن رسول الله بالسيف، وترمي بالرمح؛ قال عمر: سمعت رسول 
الله يقول: )َما الْتََفتُّ مَيِيًنا َوال ِشاَمال إاِل َوأَنَا أََراَها تَُقاتُِل ُدويِن (.)4(

1. أخرجه مسلم يف كتاب الجهاد والسري، باب النساء الغازيات ح )1812(. 

2. ذكره ابن حجر يف فتح الباري: كتاب املغازي، باب مرجع النبي من األحزاب ح )3895(، وأورده ابن اسحاق يف السري واملغازي: يف قصة 

وفاة سعد بن معاذ، وابن سعد يف الطبقات: 291/8.

3. أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسري، باب حمل النساء القرب إىل الناس يف الغزو، ح )2725(

4. رواه الواقدي يف املغازي: 1/ 237 ومن طريقه ابن سعد يف طبقاته: 415/8.
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كام كانت أم سليم ريض الله عنها، من أبرز املجاهدات واملناضالت مع رسول 

الله، محتسبة عىل أعداء الله تعاىل، ولها قصص مشهورة؛ منها ما أخرجه ابن 

سعد بسند صحيح، ملا وقعت معركة حنن، كانت أم سليم حاماًل بابنها عبد الله، 

فحزمت خنجرًا عىل وسطها، فخاف عليها زوجها أبو طلحة، وقال: )يَا رَُسوَل اللَِّه، 

َهِذِه أُمُّ ُسلَيٍْم َمَعَها ِخْنَجٌر! فََقاَل لََها رَُسوُل اللَِّه: َما َهَذا الِْخْنَجُر؟ قَالَْت: اتََّخْذتُُه 

إِْن َدنَا ِمنِّي أََحٌد ِمْن الُْمرْشِكَِن بََقرُْت ِبِه بَطَْنُه. فََجَعَل رَُسوُل اللَِّه يَْضَحُك. قَالَْت: 

يَا أُمَّ  اللَِّه:  رَُسوُل  فََقاَل  ِبَك.  انَْهزَُموا  الطُّلََقاِء  ِمْن  بَْعَدنَا  َمْن  اقْتُْل  اللَِّه  رَُسوَل  يَا 
ُسلَيٍْم إِنَّ اللََّه قَْد كََفى َوأَْحَسن(.)1(

وأم حرام بنت ملحان، طلبت من رسول الله، أن يدعو لها أن تكون ممن يغزو 

يف سبيل الله يف البحر، فدعا لها)2(، فغزت قرص يف عهد معاوية، فكانت أول 

امرأة غزت البحر يف سبيل الله. كام روت كتب التاريخ، أن أسامء بنت يزيد، 

شهدت الريموك، وقاتلت وقَتَلَت تسعة من الروم، رىض الله عنها.  

ضوابط خروج املرأة املسلمة للجهاد:

وقد كان خروج النساء يف العرص األول للجهاد، منضبطًا بضوابط الرشيعة، 

والتي منها:

النساء 	  خروج  أجازوا  فمن  الفتنة؛  وأسباب  االختالط،  من  املنع  مراعاة 

للغزو، اختلفوا يف خروج الشابة إىل أرض العدو، بينام رخصوا للعجوز، 

يُْؤَمُن عليها؛ حيث مل يثبت عن  وقالوا بالكراهة لخروجها يف رسية ال 

نساء الصحابة، خروجهن يف الرسايا عىل كرثتها. 

َعلََّق بعض الفقهاء اإلباحة، بكون العسكر كثريًا تؤمن عليه الغلبة، وهذا هو 	 

األقرب، فإن غلب عىل الظن الهزمية؛ فال يجوز تعريض نساء املسلمن 

1. أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسري، باب غزوة النساء مع الرجال ح )1809(، وينظر: الطبقات الكرى 8 / 425.

2. أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسري، باب غزو املرأة يف البحر ح )2722(.
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للسبي. قال اإلمام ابن عبد الر: »وخروجهن مع الرجال يف الغزوات 

وغري الغزوات مباح إذا كان العسكر كبريًا يؤمن عليه الغلبة«.)1( 

وجود املَْحرَم لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )الَ تَُساِفِر الَْمْرأَُة إاِلَّ َمَع ِذي َمْحرٍَم()2(، وال شك 	 

أو مع محارمهن  أزواجهن ومعيتهم،  بإذن  كان  الغزو  أن خروجهن يف 

كام ال يخفى. قال عبد الله بن قرط األزدي: »غزوت الروم مع خالد بن 

رِات، يحملن املاء  الوليد، كانت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه ُمَشمِّ

للمجاهدين يرتجزن، وهو يقاتل الروم«)3(. 

وبقاء  للجهاد،  الجيل  ذلك  نساء  خروج  يتصور  لبيبًا،  منصًفا  أن  يُظن  وال 

قعر  أو سائر محارمهن، يف  أعاممهن،  أو  أخوالهن،  أو  أبنائهن،  أو  أزواجهّن، 

البيوتات! ومن ظن ذلك، فقد أساء الظّن مبن أثنى الله عليهم، وأوجب حسن 

الظن بهم. 

ومن ضوابط الرشع التي يقتضيها حسن الظن بهن، التزامهن بالحجاب 	 

والتسرت؛ فاألمر به عام، ومل يأت ما يخرج محل الجهاد عن ذلك العموم، 

واألصل التزامهن بأمر الشارع. ثم كيف يُظَنُّ مبن خرجت لنفل، إهاملها 

لواجٍب يتنزل األمر به، وُمبَلُّغه قائم تراه بأم عينها. 

والرجوع 	  الخدمة  لحاجة  وجده  الجهاد،  يف  النساء  خروج  تأمل  ومن 

باملوىت، أو لرورة مداواة املرىض والجرحى؛ أما إذا مل تكن مثة رضورة، 

فال تبارش عالج أجنبي. وهذا هو األصل يف خروجهن للجهاد، وتلك هي 

ِذ بِْن َعْفرَاَء - ريض الله  وظيفتهن؛ يدل عىل ذلك حديث الُربَيَِّع ِبْنِت ُمَعوِّ

عنها - قَالَْت: »كُنَّا نَْغزُو َمَع رَُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص نَْسِقي الَْقْوَم َونَْخُدُمُهْم َونَرُدُّ 

1. التمهيد: 19/ 266.

2. أخرجه البخاري كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء ح )1763(؛ ومسلم كتاب الحج، باب سفر املرأة مع محرم إىل حج وغريه ح)1338(.

3. أخرجه سعيد بن منصور يف سننه، كِتَاُب الِْجَهاد، بَاُب: َما َجاَء يِف ُسْهاَمِن النَِّساِء، ح)2627(.
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الَْقتىَْل َوالَْجرَْحى إِىَل الَْمِديَنِة«)1(. قال الحافظ ابن حجر يف رشحه لهذا 

ُورَِة  لِلرَّ اأْلَْجَنِبّي  الرَُّجل  اأْلَْجَنِبيَّة  الَْمْرأَة  ُمَعالََجة  َجَواُز  »َوِفيِه  الحديث: 

ِت ِمْنُهنَّ أِلَنَّ  قَاَل اِبْن بَطَّال: َويَْختَصُّ َذلَِك ِبَذَوات الَْمَحارِِم ثُمَّ ِبالُْمتََجاالَّ

ُورَة لَِغرْيِ  َمْوِضَع الُْجْرِح اَل يُلْتَذُّ ِبلَْمِسِه بَْل يَْقَشِعرُّ ِمْنُه الِْجلُْد، فَِإْن َدَعْت الرَّ

، َويَُدلُّ َعىَل َذلَِك اِتَِّفاقُُهْم َعىَل أَنَّ  ِت فَلْيَُكْن ِبَغرْيِ ُمبَارَشٍَة َواَل َمسٍّ الُْمتََجاالَّ

لَُها أَنَّ الرَُّجَل اَل يُبَارِشُ ُغْسلََها ِبالَْمسِّ  الَْمْرأََة إَِذا َماتَْت َولَْم تُوَجْد اِْمَرأَة تَُغسِّ

اأْلَكْرَثِ  قَْوِل  َويِف   . بَْعِضِهْمَكالزُّْهِريِّ قَْوِل  يِف  َحائٍِل  َوَراِء  ِمْن  لَُها  يَُغسِّ بَْل 

: تُْدفَُن كَاَم ِهي. وقَاَل اِبْن الُْمنري: الَْفرُْق بَْنَ َحال  ُم، َوقَاَل اأْلَْوزَاِعيُّ تُيَمَّ

وَراُت  ُ َوالرَّ َوالُْمَداَوُة رَضُورَة  ِعبَاَدٌة  الُْغْسَل  أَنَّ  الَْميِِّت  َوتَْغِسيل  الُْمَداَواة 

الَْمْرأَِة يِف رَدِّ  تُِبيُح الَْمْحظُوَراِت«)2( وقال الشوكاين: »َوَهَكَذا يَُكوُن َحاُل 

الَْقتىَْل َوالَْجرَْحى فاََل تُبَارِشُ ِبالَْمسِّ َمَع إْمَكاِن َما ُهَو ُدونَُه«)3(.

المحور الثالث: مجال السفارة والوساطة والشفاعة

يسألنه  كُنَّ  الله، وقد  املسلامت، حظوة عظيمة عند رسول  لقد كانت للنسوة 

يف املسائل فيجيبهن، ويستشفعن عنده ويشفعهن. وقد روي يف ترجمة أسامء 

بنت يزيد األنصارية، أنها أتت رسول الله سفرية عن بعض النسوة، لتسأله هل 

يشاركن – أي النسوة – الرجال يف األجر؟ وهو بن أصحابه فقالت: بأيب أنت 

وأمي، إين وافدة النساء إليك، وأعلم- نفيس لك الفداء- أنه ما من امرأة كائنة 

يف رشق وال غرب -سمعت مبخرجي هذا أو مل تسمع- إال وهي عىل مثل رأيي...؛ 

فبش لها رسول الله، والتفت إىل الصحابة، وقال لهم: هل سمعتم مقالة امرأة 

أحسن سؤااًل عن دينها من هذه؟... إىل آخر الحديث.)4( 

1. أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسري، باب مداواة النساء الجرحى يف الغزو، ح )2726(.

2. فتح الباري: 79/6.

3. نيل األوطار: 7/ 282

4. أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ح )8369(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق: 363/7، وينظر: االستيعاب: 237/4. 



1127

تــحــــريـــــر الـــمــــــــرأة
)دراسة تأصيلية برؤية إسالمية(

أما شفاعتهن عنده، فقد وردت يف غري ما محل، فمن ذلك ما ُروي أنَّ أم 

حكيم بنت الحارث بن هشام، أسلمت يوم الفتح، فاستأمنت النبي يف زوجها، 

قدمت  حتى  فارتحلت  دمه،  وأُْهِدر  اليمن  إىل  فرَّ  حن  أيب جهل  ابن  عكرمة 

عليه باليمن، فدعته إىل اإلسالم؛ فأسلم، وقَِدَم عىل رسول الله عام الفتح، فلام 
رآه رسول الله َوثََب إِلَيِْه فَرًِحا َوَما َعلَيِْه رَِداٌء، َحتَّى بَايََعُه.)1(

وقد أمىض سيد املرسلن،جوار ابنته زينب أليب العاص ابن وائل بقوله: )أال 

وإنه يجري عىل املسلمن أدناهم وقد أجرنا من أجرِت(. حن استجار بها أبو 

العاص، هاربًا من سيوف أصحاب النبي فأجارته. وبعث ألصحابه، فحثهم عىل 
رد ما كان معه ألجل جوارها، فردوه بأرسه ال يفقد منه شيئًا. )2(

وكذلك قوله ألم هانئ بنت أيب طالب – ملا أجارت رجلن أراد عيٌل أخوها أن 

يقتلهام – )قَْد أََجرْنَا َمْن أََجرِْت يَا أُمَّ َهانٍِئ قَالَْت أُمُّ َهانٍِئ (.)3( يدل عىل أن أمان 

املرأة املسلمة للحربين جائز كالرجل. 

وعن أيب هريرة عن النبي أنه قال: )إِنَّ الَْمْرأََة لَتَأُْخُذ لِلَْقْوِم، يَْعِني تُِجرُي َعىَل 

الُْمْسلِِمن(.)4( 

وقد أجمع الفقهاء عىل أن ِذمام الرجل املسلم واملرأة املسلمة، وأمانهم كيشء 

واحد، فلو صدر أمان من أحدهم - كائًنا من كان - رجاًل كان أو امرأة، عبًدا كان 

، فليس لإلمام، وال للقائد، وال لغريهام من أُويل األمر، أن ينقَضُه؛  أو حرًّا، لعدوٍّ

ُة الُْمْسلِِمَن َواِحَدٌة فََمْن أَْخَفَر ُمْسلِاًم فََعلَيِْه  وذلك لقوله عليه الصالة والسالم: )ِذمَّ

1. أخرجه البيهقي يف الكرى كتاب النكاح، جامع أبواب نكاح املرشك، باب من قال ال ينفسخ النكاح بينهام بإسالم أحدهام ح )13629(؛ ومالك 

يف موطأه كتاب النكاح، باب نكاح املرشك إذا أسلمت زوجته قبله ح )1134(.

2. أخرجه الحاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة ريض الله تعاىل عنهم، قصة إسالم أيب العاص ورد زينب إليه ح )5088(. والطراين يف 

املعجم الكبري، مسند النساء، بنات رسول الله صىل الله عليه وسلم ح )1050(. 

3. أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، باب ما جاء يف »زعموا« ح )5806(، صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب استحباب 

صالة الضحى والحث عىل املحافظة عليها ح )336(.

4. أخرجه الرتمذي، كتاب السري، باب ما جاء يف أمان العبد واملرأة ح )1579(.
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لَْعَنُة اللَِّه َوالَْماَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعَن()1(

وأخرياً: متى تَعرِف املسلمة مكانها يف اإلسالم؟

أما آن لنا، أن تفقه نساؤنا مكان املرأة يف اإلسالم، وكيف حاطَها برعايته، 
ومَنحها من الكرامة والتجلة ما تَحُسدها عليه املرأة الغربية؟ ولو فِطَنت الغربية 
ملزايا اإلسالم وآدابه، لسعت إليه سعَي أخِتها الرشقية للَمظاِهر واملدنية، أو أشدَّ 
توضح  سبق،  فيام  استعرضناها  التي  والسنة،  القران  نصوص  جميع  إن  سعيًا! 
وتَقلُّد  والعمل،  والتعليم،  الحياة،  يف  والحق  الحرية،  املرأة  اإلسالم  منح  كيف 
أعىل املناصب القيادية يف املجتمع .  وكام منحها حقها يف املشاركة االجتامعية، 
والسياسية، واالقتصادية، ومنحها ذمة اقتصادية مستقلة متاًما عن الرجل.  كام 
استطاع اإلسالم بفضل مبادئه، وسمو آدابه، أن يجعل املرأة املسلمة قدوة مثالية 
أسمى  لها  يحقق  مام  برأيها؛  مشاركتها  وحسن  عقلها،  رجاحة  األمم، يف  لبناء 

درجات التكامل والتكافل يف املجتمع، وأسمى درجات الرقي والتكريم.

وعىل الرغم من ذلك، نجد أن مجتمعاتنا اإلسالمية يف حاجة لدعم مجتمعي، 

ومساندة ثقافية من قبل الهيئات الرشعية، والسياسية، والقانونية، لتغيري العديد 

من السلوكيات، واألفكار، واملوروثات البالية، من األعراف والتقاليد. وما قامت 

به جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن، من تبني قضايا املرأة، ودعم دورها 

واملشاركة  لإلدالء  اإلسالمين،  واملفكرين  العلامء  باستقطاب  املجتمع؛  يف 

يف أول مؤمتر لدراسات املرأة السعودية؛ لخطوة كبرية ومباركة، نسأل الله لها 

التوفيق والسداد، ومزيًدا من الرقي والنجاح. 

ُة الُْمْسلِِمَن َوِجَوارُُهْم َواِحَدٌة ح )2952(؛ ومسلم يف كتاب الحج، باب فضل املدينة ودعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص  1. أخرجه البخاري كتاب الجزية، بَاب ِذمَّ

فيها بالركة ح )1370(. 
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خاتمة: وتحوي النتائج والتوصيات.

أوًل: النتائج 

سبق اإلسالم كل املؤسسات، واملنظامت، والهيئات، والجمعيات، واملفكرين 	 

وليست  املجتمع؛  واستبداد  الرجل،  ظلم  من  املرأة  لتحرير  الدعوة؛  يف 

دعوى، وشعارات، ومناداة فقط؛ بل جعلها اإلسالم واقًعا، مطبًقا، ملموًسا 

تعيشه املرأة، كام يعيشه ويعتقده الرجل.

كامل 	  واعطائها  وانصافها  املرأة،  تحرير  يف  اإلسالم  وسطية  اتضاح 

الحقوق واألهلية.

إىل 	  نتقرب  ونحن  وعقيدة ؛  عبادة  قضية  اإلسالم،  املرأة يف  تحرير  إن 

الله بتحريرها ومنحها كل الحقوق، وأن القضية يف الغرب قضية اقتصاد 

واختالط، وقضاء وطٍر، واتباع شهوة. 

إن نصوص القران والُسنَّة، تؤكد حق املرأة يف الحياة، والتعليم، والعمل، 	 

وتقلد أعيل املناصب القيادية يف املجتمع ، وحقها يف املشاركة االجتامعية، 

مستقلة متاًما عن  اقتصادية  ذمة  املرأة  ومنح  واالقتصادية،  والسياسية، 

الرجل.  كل هذا بالطبع، يف إطار معايري اإلسالم وقيمه، التي تحول دون 

االنجراف أو الفساد واإلفساد .  

الدعوة 	  اإلسالمية، ويف نرصة  الدولة  تأسيس  املسلمة يف  املرأة  شاركت 

اإلسالمية، فكانت ممن بايع النبي قبل الهجرة، وكانت بعد الهجرة؛ ممن 

قاتل مع رسول الله يف جميع غزواته. 

إن مشاركة املرأة يف غزوات الرسول، بالسقي، وإعداد املؤنة، والحراسة، 	 

والتمريض؛ بلغت من الكرثة والتعدد والتنوع، ما طفحت به كتب الحديث 
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رَيِ. فإذا اُْحِتيج إليهنَّ لحمل السالح والقتال، فعلن ذلك، كام فعلت  والسِّ

العدو  دخل  فإذا  عليهم.  الله  رضوان  الصحابة  ونساء  املؤمنن،  أمهات 

البالد؛ وجب عليها الجهاد وجوبًا عينيًا كالرجل.

ثانًيا: التوصيات

نويص املرأة املسلمة بالتوقف عن تقليد املرأة الغربيّة، يف إباحيّة السلوك، 	 

وطلب املساواة املطلقة بالرجل ونحوها؛ دون مراعاة الختالف طبيعتها. 

واالعتزاز بدينها، والتمسك بهويتها اإلسالمية، والوعي بعواقب االنخراط 

يف مثل تلك الدعوات؛ فهو لن يرفع الظلم عنها، بقدر ما يخرجها عن 

هويتها، وطبيعتها، وفطرتها، إىل نوع آخر من الظلم واالمتهان واالستبداد. 

املؤمنات، 	  النساء  القرون من  األمة، وخري  بسلف  باالقتداء  نوصيها  كام 

املباركات، والفاعالت مجتمعيًا، ودينيًا، واقتصاديًا، وسياسيًا.

واملؤمترات 	  الدولية  واملنتديات  املتحدة،  األمم  قرارات  بكل  الرتحيب 

العاملية ،  وكل دعوة للتحرير، وحقوق املرأة؛ برشط عدم التصادم مع قيمنا 

الدينية، وثوابتنا الرشعية، والفطرة اإلنسانية السوية كام خلقها الله تعاىل . 

ومرتكزات 	  أولوياتها،  ترتيب  تعيد  أن  العربية،  النسائية  الجمعيات  عىل 

السعودية  املرأة  بشؤون  املهتمة  والجمعيات  املؤسسات  عملها؛ وخصوًصا 

الله،  أعداء  قبل  من  مستهدفة  السعودية  املرأة  ألن  غريها؛  من  أكرث 

وتتعرض بن فرتة وأخرى للكثري من الحمالت املغرضة؛ سعيًا إلفسادها، 

وخروجها عن حشمتها ودينها، وتعريتها من حيائها؛ خاصة وأن بعض تلك 

املطالب يف ظاهرها صحيحة، ولكنها لألسف حق أُريد به باطل.....؟

إلعداد 	  املخلصن،  جميع  من  وُملَِّحة  صادقة،  متأنية،  وقفة  من  بد  ال 
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املسلمة  املرأة  توعية  عىل  تعمل  التي  النسوية،  واملنظامت  واملؤسسات، 

عموًما، والسعودية خصوًصا، بحقوقها الفعلية، ومساعدتها لالرتقاء بدورها 

يف بناء هذا املجتمع وتكامله؛ انطالقًا من جوهر عقيدتها ودينها، ليتحقق 

لها االندماج والفاعليّة يف املجتمع، مبا يتناسب مع وضعها وطبيعتها، مع 

ما تحمله رؤية 2030 من متكن للمرأة مجتمعيًا، وتعزيز ملا وهبه اإلسالم 

لها من الحريات.

قائمة المصادر والمراجع:
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تقسيم أدوار األنوثة والذكورة بين اإلسالم والثقافة 
المجتمعية

الملخص:

تعالج هذه الدراسة ما تعانيه املجتمعات العربية واإلسالمية، من لبس واضح، يف 

ُل املرأة أدوارًا وأعباء كثرية، تحت  قضية تقسيم أدوار األنوثة والذكورة؛ فتارة تَُحمَّ

دعوى أن اإلسالم قد جاء بذلك، وتارة تُْقىَص من أدوار رئيسة يستأثر بها الرجل، 

تحت دعوى أن اإلسالم قد منعها من ذلك. فهل جاء اإلسالم بهذا التقسيم؟

ويهدف البحث إىل بيان، ما جاء به اإلسالم من أدوار خاصة باملرأة، وأدوار 

خاصة بالرجل، ومتييز ما هو من صلب اإلسالم، وما هو دخيل عليه؛ نتيجة ثقافة 

الرجل عىل  قضية متييز  يعالج  بكونه  البحث،  أهمية  وترز  مجتمعية.  وعادات 

املرأة يف الوظائف، واألدوار، وإعطاء املرأة فرصتها الوظيفية، التي وهبتها لها 

الرشيعة اإلسالمية، وتنقية املجتمعات العربية واإلسالمية، من رواسب العادات 

من  لها؛  وإكرامه  بها،  اإلسالم  حفاوة  وإبراز  باملرأة،  أرضت  التي  والثقافات، 

خالل ما ميزها به من أدوار ووظائف، تتفوق بها عىل الرجل تارًة، وتساويه بها 

تارة أخرى، وكونه مساهمة جزئية يف متكن املرأة السعودية وفق رؤية 2030. 

واملنهج املتبع يف البحث، هو املنهج االستقرايئ التحلييل النقدي.

 الكلمات الدالة:

 األنوثة، الذكورة، أدوار، املرأة، تقاليد.

المقدمة:

الحمد لله، والصالة والسالم عىل رسول الله نبينا محمد، وعىل آله وصحبه 

أجمعن، وبعد:قال تعاىل)يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَد
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ٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهاَمرَِجااًل كَِثريًا َونَِساًءَواتَُّقوا اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه َو

اأْلَرَْحاَم إِنَّ اللََّه كَاَن َعلَيُْكْم رَِقيبًا( ]النساء:1[.

نفس  من  خلقهم جميًعا  عندما  والرجال،  النساء  بن  تعاىل  الله  لقد ساوى 
واحدة، وساوى بينهم جميًعا يف االستخالف وإعامر األرض، وساوي بينهم يف 
الكرامة، والقيمة اإلنسانية، والتكاليف، والحساب والجزاء، مع الحفاظ عىل فطرة 
ألداء  تكامل،  مساواة  هي  املساواة  هذه  لتكون  والذكورة؛  األنوثة  بن  التاميز 

فريضة العمل االجتامعي، ال مساواة التنافر والرصاعية.

به  العمل  وبقي  والسنة،  القرآن  نصوص  به  جاءت  الوسطي،  الفهم  وهذا 
حتى نبتت يف بالد املسلمن أفهام متشددة؛ سعت إىل تفسري نصوص الوحي، 
ليتوافق مع عادات وتقاليد موروثة، أُقصيت فيها املرأة، لتكون يف أدوار محدودة 
تخدم فيها الرجل، وال شأن لها مبا وراء هذه الحدود )االجتامعية، واالقتصادية، 

والسياسية...(، فكل ذلك حرام عليها، ومحظور، وفسق وفجور.

وتأيت هذه الدراسة؛ لتميز ما هو من أصل اإلسالم، وما هو دخيل عليه، من 
عادات وتقاليد بالية، تحكم املرأة، وامليزان يف هذا التميز، هو كتاب الله وسنة 

نبيه- صىل الله عليه وسلم- ففيهام الهداية والرشاد والسداد.

وقد قسمت هذا البحث إىل:

مقدمة، ومتهيد، وثالثة مطالب:

املطلب األول: تقسيم أدوار األنوثة والذكورة يف القرآن الكريم.

املطلب الثاين: تقسيم أدوار األنوثة والذكورة يف السنة النبوية.

املطلب الثالث: مفاهيم مغلوطة يف تقسيم أدوار األنوثة والذكورة.
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تمهيد: تحديد مصطلحات البحث:

الوظيفية  األدوار  البحث  هذا  يف  بها  املقصود  والذكورة:  األنوثة  أدوار   
الصالة،  )كأحكام  التعبدية  الدينية  أما  والسياسية(  واالقتصادية،  )االجتامعية، 
والطهارة، واللباس...( فليست مقصودة يف هذا البحث: إذ ال شك أن اإلسالم، قد 
مايز بن املرأة والرجل يف كثري من العبادات؛ مراعاًة للتكوين الفسيولوجي لكل 
منهام. وهذا البحث لن يناقش هذه الفروقات والحكمة منها )وقد تأيت بعض 
أدوار  الحديث عن  بل سيكون  املقام(؛  يقتضيه  ما  ذلك، بحسب  اإلشارات إىل 
املرأة والرجل، يف خدمة املجتمع املسلم، كام جاء يف القرآن والُسنَّة. وال شك أن 

املراد باألدوار، هي األدوار املحمودة املتفق عىل رشفها.

المطلب األول: تقسيم أدوار األنوثة والذكورة في القرآن 
الكريم.

 جاء النص القرآين، باعتبار املرأة كائًنا يتمتع بدور وظيفي مثل الرجل متاًما، 
ن ذَكٍَر أَْو أُنثَٰى  نُكم مِّ قال تعاىل: )فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أيَنِّ اَل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ
ن بَْعٍض فَالَِّذيَن َهاَجُروا َوأُْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم َوأُوُذوا يِف َسِبييِل َوقَاتَلُوا  بَْعُضُكم مِّ
ثََوابًا  اأْلَنَْهاُر  تَْحِتَها  ِمن  تَْجِري  َجنَّاٍت  َوأَلُْدِخلَنَُّهْم  َسيِّئَاتِِهْم  َعْنُهْم  رَنَّ  أَلُكَفِّ َوقُِتلُوا 
ْن ِعنِد اللَِّه َواللَُّه ِعنَدُه ُحْسُن الثََّواب( ]ال عمران:195[ عمل عامٍل منكم: أي ال  مِّ
أنثى )الطري، جامع  أو  العامل  كان  ذكرًا  َعِمَل خريًا،  منكم  أضيع عمل عامل 

البيان 486/7(، فَلُِكٍل دوره الوظيفي املأجور عليه.

 بعضكم من بعض: فحكم جميعكم، فيام أنا بكم فاعل، عىل حكم أحدكم، يف أين 
ال أضيع عمل ذكر منكم وال أنثى. )الطري، جامع البيان 486/7(، فرجالكم شكل 
نسائكم، ونساؤكم شكل رجالكم، ونظريه: واملؤمنون واملؤمنات بعضهم من بعض 
)القرطبي، الجامع ألحكام القرآن 290/4( فالرجل من املرأة، واملرأة من الرجل، 
كل واحد منهام يكمل اآلخر، وال تستغني املرأة عن الرجل، وال يستغني عنها الرجل.
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ومن األمور اللطيفة يف سبب نزول هذه اآلية، أن أم سلمة- ريض الله عنها 
قالت: يا رسول الله، تذكر الرجال يف الهجرة وال نذكر؟ فنزلت: “ أين ال أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنثى” )الرتمذي، سنن الرتمذي 266/5(، فهذا هو هدي 

اإلسالم يف تعامله مع املرأة، ويف تقرير دورها الوظيفي، وإثبات أجرها عليه.

لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب  ِبِه بَْعَضُكْم َعىَلٰ بَْعٍض  َل اللَُّه  تَتََمنَّْوا َما فَضَّ  وقال تعاىل )َواَل 
امَّ اكْتََسنْبَ َواْسأَلُوا اللََّه ِمن فَْضلِِه إِنَّ اللََّه كَاَن ِبُكلِّ  امَّ اكْتََسبُوا َولِلنَِّساِء نَِصيٌب مِّ مِّ
للرجال نصيب من ثواب  العمل ومعناه:  َعلِياًم (النساء: 32[ والكسب: هو  ٍء  يَشْ
الله وعقابه، مام اكتسبوا فعملوه من خري أو رش، وللنساء نصيب مام اكتسنب 
من ذلك كام للرجال( الطري، جامع البيان 432/8(، فالتكسب أمر فطري تقرره 

الرشيعة للرجل واملرأة.

اَمَواِت َواأْلَرَْض يِف ِستَِّة أَيَّاٍم وَكَاَن َعرُْشُه َعىَل   وقال تعاىل)َوُهَو الَِّذي َخلََق السَّ
بُْعوثُوَن ِمن بَْعِد الَْمْوِت لَيَُقولَنَّ  الاَْمِء لِيَبْلُوَكُْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل َولنَِئ قُلَْت إِنَُّكم مَّ
ِبن( ] هود:7[، أَي: خرٌي عماًل، ومل يقل أكرث  َذا إاِلَّ ِسْحٌر مُّ َهٰ الَِّذيَن كََفُروا إِْن 
عماًل )ابن كثري، تفسري ابن كثري.)8/197قال ابن القيم رحمه الله:فهو سبحانه 
وتعاىل إمنا خلق السموات واألرض، واملوت والحياة، وَزيَّن األرض مبا عليها: ليبلو 
عباده) رجااًل ونساء( أيهم أحسن عمال، ال أَكرث عمال. )ابن القيم، املنار املنيف 
ص 30-31(. فالله خلق اإلنسان ليعمل، وليس فقط ليعمل؛ بل ليعمل أحسن العمل، 

وهذا خطاب عام للرجال وللنساء.

وعند استعراض ما جاء يف كتاب الله -عز وجل- ملعرفة الدور الوظيفي للمرأة 
عىل وجه الخصوص، والدور الوظيفي للرجل عىل وجه الخصوص، نصل إىل التايل:

أواًل: مل يرد نص قرآين، يف تحديد دور وظيفي للمرة أو للرجل، وغاية ماورد، 
هو إضافة بعض املهام واألدوار للمرأة، التي تتناسب مع خلقتها وطبيعتها كالحمل، 
والوالدة، والرضاعة. ويف مسألة الرضاع: نجد واجبًا عىل األب دون األم، أن يتخذ 

لولده ظرئًا، إال إذا تطوعت األم بإرضاعه، وهي مندوبة إىل ذلك وال تُْجَرُ عليه.
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وقد انطلق العلامء يف أحكامهم حول نفقه الولد وإرضاعه وكون ذلك عىل 
َحيُْث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدكُْم َواَل تَُضا ِمْن  أَْسِكُنوُهنَّ  تعاىل:)  الوالد وحده من قوله 
رُّوُهنَّ لِتَُضيُِّقوا َعلَيِْهّن َوإِْن كُنَّ أُواَلِت َحْملٍَفأَنِْفُقوا َعلَيِْهنَّ َحتَّٰى يََضْعَن َحْملَُهنَّ َف
إِْن أَرَْضْعَن لَُكْم فَآتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ َوأمَْتُِروا بَيَْنُكْم مِبَْعُروٍف َوإِنْتََعارَسْتُْم فََسرُتِْضُع 

لَُه أُْخَرٰى(الطالق:6[، وقالوا: إن هذه اآلية أصل يف وجوب النفقة عىل الوالد، 
دون األم. )ابن العريب، أحكام القرآن 1840/4(.

ثانيًا: مل يرد يف القرآن الكريم، منع للمرأة من أي دور وظيفي؛ بسبب ظروفها 
األنثوية، مثل الحيض، والحمل، والوالدة؛ إذ ال يوجد نص قرآين مينع املرأة، من 
العمل االقتصادي أو الخدمة املجتمعية، يف أي مجال؛ ألنه يطرأ عليها الحيض، 
أو الحمل، أو الوالدة؛ بل إن ما جاء من األعذار هو ظروف املرض واإلعاقة، 
التي تنطبق عىل الرجل واملرأة مًعا، قال تعاىل:) لَّيَْس َعىَل اأْلَْعَمٰى َحَرٌج َواَل َعىَل 
اأْلَْعَرِج َحَرٌج َواَل َعىَل الَْمِريِض َحَرٌج َوَمن يُِطعِ اللََّه َورَُسولَُه يُْدِخلُْه َجنَّاٍت تَْجِري 

بُْه َعَذابًا أَلِياًم(] الفتح:17[. ِمن تَْحِتَها اأْلَنَْهاُر َوَمن يَتََولَّ يَُعذِّ

االجتامعي،  املجال  يف  وظيفيًا  دوًرا  كالرجل  املرأة  نالت  القرآن  يف  ثالثًا: 
ببعض  سأكتفي  فإنني  البحث،  هذا  طبيعة  وملحدودية  والسيايس.  واالقتصادي، 

الشواهد، منها عىل سبيل املثال: 

يف املجال االجتامعي قال تعاىل:) َوالُْمؤِْمُنوَن َوالُْمؤِْمَناُت بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض 
كَاَة َويُِطيُعوَن  اَلَة َويُؤْتُوَن الزَّ يَأُْمرُوَن ِبالَْمْعرُوِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّ

اللََّه َورَُسولَُه أُولَِٰئَك َسرَيَْحُمُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم( ]التوبة: 71[.

امليادين  هذه  كل  يف  والنساء،  الرجال  بن  املشرتك  بالدور  يوحي  وهذا   
الدور  هذا  ميادين  من  ميدان  كل  اإلسهام، يف  درجات  تنوع  مع  االجتامعية، 
واإلناث.  للذكور  واملكتسبة  الفطرية،  واإلمكانات  املؤهالت  وفق  االجتامعي، 

)الهيلة، املرأة من خالل اآليات القرآنية ص 97(.
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ويف املجال االقتصادي: جاء النص القرآين ببيان دور املرأة االقتصادي، فأقر 
لها بأهلية تامة يف التعاقد، والتكسب. وجميع ترصفاتها نافذة يف عقود البيع، 
والرشاء، والهبة، واإلجارة؛ مثلها يف ذلك مثل الرجل متاًما، قال تعاىل عن ابنتّي 
الرجل الصالح يف مدين، وقصتهام مع موىس:) َولاَمَّ َورََد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَيِْه 
َن النَّاِس يَْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم اْمَرأَتَْنِ تَُذوَداِن قَاَل َما َخطْبُُكاَم قَالَتَا  ًة مِّ أُمَّ
ٰ إِىَل الظِّلِّ  اَل نَْسِقي َحتَّٰى يُْصِدَر الرَِّعاُء َوأَبُونَا َشيٌْخ كَِبرٌي )23( فََسَقٰى لَُهاَم ثُمَّ تََوىلَّ
إِْحَداُهاَم مَتيِْش َعىَل  إِيَلَّ ِمْن َخرْيٍ فَِقرٌي )24( فََجاَءتُْه  أَنزَلَْت  فََقاَل رَبِّ إيِنِّ لاَِم 
اْسِتْحيَاٍء قَالَْت إِنَّ أيَِب يَْدُعوَك لِيَْجِزيََك أَْجَر َما َسَقيَْت لََنا فَلاَمَّ َجاَءُه َوقَصَّ َعلَيِْه 

الَْقَصَص قَاَل اَل تََخْف نََجْوَت ِمَن الَْقْوِم الظَّالِِمَن(]القصص:25-23[.

الله: »ويف إذنه البنتيه بالسقي،  قال الطاهر بن عاشور )ت:1393ه( رحمه 
دليل عىل جواز معالجه املرأة أمور مالها، وظهورها يف مجامع الناس إذا كانت 
َع من قبلنا، رشع لنا إذا حكاه رشعنا، ومل يأت من  تسرت ما يجب سرته، فإن رَشْ
رشعنا ما ينسخه. وأما تحايش الناس من نحو ذلك، فهو من املروءة، والناس 
مختلفون فيام تقتضيه املروءة، والعادات متباينة فيه، وأحوال األمم فيه مختلفة، 
وخاصة ما بن أخالق البدو والحر من االختالف ». )ابن عاشور، التحرير 
والتنوير 101/20(. فاألصل الجواز، واملنع إمنا جاء من عادات الناس،واختالف 

األحوال يُساغ فيه ما كان ممنوًعا يف عادة الناس.

وألجل أن تتمتع املرأة بأدوار وظيفية، كام هو الحال يف الرجل، فقد فتح لها 
اإلسالم آفاقًا للكسب واإلبداع، فقسم لها نصيباً يف اإلرث قال تعاىل:) لِّلرَِّجاِل 
امَّ تَرََك الَْوالَِداِن َواأْلَقَْربُوَن  امَّ تَرََك الَْوالَِداِن َواأْلَقَْربُوَن َولِلنَِّساِء نَِصيٌب مِّ نَِصيٌب مِّ
وواجبًا  لها  حًقا  املهر  النساء:7[، وجعل  ْفُروًضا (]  مَّ نَِصيبًا  كَرُثَ  أَْو  ِمْنُه  قَلَّ  ِمامَّ 
لَُكْم َعن  ِطنْبَ  فَِإن  نِْحلًَة  َصُدقَاتِِهنَّ  النَِّساَء  الرجل،قال تعاىل)وَآتُوا  رشعيًا عىل 
ِريئًا( ] النساء:4[،كل هذا مبثابة إيداع لرأس مال  ْنُه نَْفًسا فَُكلُوُه َهِنيئًا مَّ ٍء مِّ يَشْ
لها  وأقر  بل  املجتمع؛  يف  الحقيقي  دورها  وتزاول  به،  وتكتسب  لتنميه  للمرأة 
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اإلسالم بأهلية قانونية يف التعاقد؛ فبعد بلوغها وكونها عاقلة، فلها الترصف يف 
مالها، وجميع ترصفاتها نافذة يف عقود البيع والرشاء، مثلها مثل الرجل، قال 
يْطَاُن ِمَن  بَا اَل يَُقوُموَن إاِلَّ كَاَم يَُقوُم الَِّذي يَتََخبَّطُُه الشَّ تعاىل:)الَِّذيَن يَأْكُلُوَن الرِّ
بَا فََمن  الرِّ َوَحرََّم  الْبَيَْع  اللَُّه  َوأََحلَّ  بَا  الرِّ ِمثُْل  الْبَيُْع  َا  إمِنَّ قَالُوا  ِبأَنَُّهْم  َذٰلَِك  الَْمسِّ 
فَأُولَِٰئَك  َعاَد  َوَمْن  اللَِّه  إِىَل  َوأَْمرُُه  َسلََف  َما  فَلَُه  فَانتََهٰى  بِِّه  رَّ ن  مِّ َمْوِعظٌَة  َجاَءُه 
أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن(] البقرة:275[، وقال تعاىل:) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
نُكْم َواَل تَْقتُلُوا  اَل تَأْكُلُوا أَْمَوالَُكم بَيَْنُكم ِبالْبَاِطِل إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجارًَة َعن تَرَاٍض مِّ
أَنُفَسُكْم إِنَّ اللََّه كَاَن ِبُكْم رَِحياًم( ]النساء/29[، وقوله تعاىل: ) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
ى فَاكْتُبُوُه َولْيَْكتُب بَّيَْنُكْم كَاتٌِب ِبالَْعْدِل َواَل يَأَْب  َسمًّ إَِذا تََدايَنتُم ِبَديٍْن إِىَلٰ أََجٍل مُّ
كَاتٌِب أَن يَْكتَُب كَاَم َعلََّمُه اللَُّه فَلْيَْكتُْب َولْيُْملِِل الَِّذي َعلَيِْه الَْحقُّ َولْيَتَِّق اللََّه َربَُّه َواَل 
يَبَْخْس ِمْنُه َشيْئًا فَِإن كَاَن الَِّذي َعلَيِْه الَْحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيًفا أَْو اَل يَْستَِطيُع أَن مُيِلَّ 
رَُجلَْنِ  يَُكونَا  لَّْم  رَِّجالُِكْم فَِإن  َشِهيَديِْن ِمن  َواْستَْشِهُدوا  ِبالَْعْدِل  َولِيُُّه  فَلْيُْملِْل  ُهَو 
إِْحَداُهاَم  إِْحَداُهاَم فَتَُذكَِّر  أَن تَِضلَّ  َهَداِء  الشُّ ِمَن  تَرَْضْوَن  ن  ِممَّ َواْمَرأَتَاِن  فَرَُجٌل 
َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا َواَل تَْسأَُموا أَن تَْكتُبُوُه َصِغريًا أَْو كَِبريًا إِىَلٰ  اأْلُْخَرٰى َواَل يَأَْب الشُّ
َهاَدِة َوأَْدىَنٰ أاَلَّ تَرْتَابُوا إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجارًَة  أََجلِِه َذٰلُِكْم أَقَْسُط ِعنَد اللَِّه َوأَقَْوُم لِلشَّ
َحارِضًَة تُِديُرونََها بَيَْنُكْم فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجَناٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها َوأَْشِهُدوا إَِذا تَبَايَْعتُْم َواَل 
يَُضارَّ كَاتٌِب َواَل َشِهيٌد َوإِن تَْفَعلُوا فَِإنَُّه فُُسوٌق ِبُكْم َواتَُّقوا اللََّه َويَُعلُِّمُكُم اللَُّه َواللَُّه 
ٍء َعلِيٌم ]البقرة/282[، فهذا عام يف الرجال والنساء، وكل هذه األحكام  ِبُكلِّ يَشْ
تدل رصاحة عىل نتيجة بديهية: وهي أن للمرأة دور وظيفي كام للرجل، وهي 

جزء يف املساهمة يف بناء املجتمع اقتصاديًا.

ويف املجال السيايس: قال تعاىل:) يَا أَيَُّها النَِّبيُّ إَِذا َجاَءَك الُْمْؤِمَناُت يُبَاِيْعَنَك 
َعىَلٰ أَن الَّ يرُْشِكَْن ِباللَِّه َشيْئًا َواَل يرَْسِقَْن َواَل يَزْنَِن َواَل يَْقتُلَْن أَْواَلَدُهنَّ َواَل يَأْتَِن 
ِببُْهتَاٍن يَْفرَتِيَنُه بَْنَ أَيِْديِهنَّ َوأَرُْجلِِهنَّ َواَل يَْعِصيَنَك يِف َمْعُروٍف فَبَاِيْعُهنَّ َواْستَْغِفْر 
لَُهنَّ اللََّه إِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم(] املمتحنة:12[، فجعل للمرأة بيعة مستقلة عن بيعة 

الرجل، تدخل يف هذه البيعة إىل اإلسالم، مثلها مثل الرجل سواء بسواء.
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أو ندب، ألي دور  أو كراهة،  رابًعا: ال يوجد نص قرآين، يدل عىل تحريم، 
وظيفي للمرأة أو للرجل؛ بل جاء األمر عىل طبيعته وفطريِّته، يف تقرير املشاركة 
يف إعامر األرض اجتامعيًا، وسياسيًا، واقتصاديًا، دون متييز بن املرأة والرجل. 
وكأن األمر من املسلامت البدهية الِجِبلِّيَة، والتي ال يجادل فيها عاقل، وال تثري 
جداًل وال ريبًا، ولعل ذلك يرجع إىل أن العمل املطلق، غريزة لصيقة باإلنسان ذكرًا 

أو أنثى.

المطلب الثاني: تقسيم أدوار األنوثة والذكورة في 
السنة النبوية

تقسيم  فيها، من  للوقوف عىل ما جاء  النبوية؛  السنة  استقراء نصوص  بعد 
قَرَّرَه  تختلف عام  تكاد  ال  الُسنَّة  أن  نجد  واملرأة،  الرجل  بن  الوظيفية  األدوار 
القرآن الكريم بهذا الخصوص، والذي تم بيانه يف املطلب السابق؛ إال أن السنة 

النبوية أكرث تفصياًل، وهذا التفصيل بيانه يف النقاط التالية:

أواًل: ركَّزَت السنة النبوية عىل االهتامم بالدور الوظيفي، لكل من املرأة والرجل 
يف البيت؛ فهو املجتمع الصغري الذي يكون بصالحه صالح األمة واستقرارها، 
قال صىل الله عليه وسلم:) والرجل راع عىل أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، واملرأة 
راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها( )صحيح البخاري، البخاري 304/1(.

ثانيًا: مل يَرِْد يف الُسنَّة عىل اإلطالق، ال بالقول وال بالفعل، ما يشري إىل منع 
املرأة من مامرسة أي دور وظيفي )ماعدا رئاسة الدولة؛ بحسب ما ذكره بعض 

الفقهاء، كام سيأيت بيانه(؛ بل عىل العكس من ذلك؛ إذ استمر

 النساء يف مزاولة ما كُنَّ ميارسنه من أعامل محمودة يف الجاهلية، كالزراعة، 
والتجارة، والغزل، دون نكري من الرشع؛ وبيانه يف النقطة التالية.

ثالثًا: بعد مجيء اإلسالم، عملت املرأة يف مهن متعددة، ال فرق بينها وبن 
الرجل، منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
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أ: عملهن يف مجال الطب والتمريض. روى مسلم يف صحيحه عن أنس ريض 
الله عنه قال: »كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يغزو بأم سليم، ونسوة من 
)النيسابوري، صحيح  الجرحى«.  ويداوين  املاء  فيسقن  غزا،  إذا  معه  األنصار 
الله عنها قالت: »غزوت مع رسول  مسلم، ج4/ص1716(. وعن أم عطية ريض 
الله صىل الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم يف رحالهم، فأصنع لهم الطعام، 
وأداوي الجرحى، وأقوم عىل املرىض”. )أبو شيبة، مصنف بن أيب شيبة ص728(.

ما  إىل  ميتد  بل  فحسب،  القتال  ميدان  يف  للطب  املرأة  مامرسة  تكن  ومل 
بعد ذلك، فقد كانت لكعيبة األسلمية ريض الله عنها خيمة يف املسجد، تداوي 
الجرحى واملرىض، وكانت قد بايعت قبل الهجرة، وشهدت يوم خير مع رسول 
الله صىل الله عليه وسلم، وكان سعد بن معاذ حن رمي يوم الخندق، أصيب يف 
الله عنه )البخاري، األدب  أكحله، فكان عندها تداوي جرحه حتى مات ريض 

املفرد ص1129(.

ب: عملهن يف الزراعة:عن أسامء بنت أيب بكر ريض الله عنها قالت: تزوجني 
)الدابة  ناضح  غري  يشء  وال  مملوك،  وال  مال،  من  األرض  يف  وماله  الزبري، 
يستقى عليها(، غري فرسه، فكنت أعلف فرسه، واستقي املاء، وأخرز غربه )الدلو 
العظيمة تصنع من جلد الثور، وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبري عىل 

رأيس، وهي مني عىل ثلثي فرسخ. )البخاري، صحيح البخاري ص114ج5(.

وعن جابر بن عبد الله ريض الله عنهام قال: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد 
نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صىل الله عليه وسلم، فقال: »بىل 
فجدي نخلك، فإنك عىس أن تصّدقي أو تفعيل معروفًا« )النيسابوري، صحيح 

مسلم ص1121/ج2(، ومعنى تجدي نخلك: تقطعي مثره.

ج: البيع والرشاء:مارست املرأة البيع والرشاء، يف زمن النبي صىل الله عليه 
وسلم بأشكال مختلفة، داخل بيتها وخارجه، ومن أمثلة ذلك: رشاء عائشة لريرة؛ 
فعن عائشة ريض الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهيل عىل تسع 
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أواق، يف كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون 
والؤك يل فعلت. فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها، فجاءت 
من عندهم ورسول الله صىل الله عليه وسلم جالس، فقالت: إين قد عرضت ذلك 
عليهم، فأبوا إال أن يكون الوالء لهم، فسمع النبي صىل الله عليه وسلم، فأخرت 
الوالء، فإمنا  لهم  فقال: »خذيها واشرتطي  عليه وسلم  الله  النبي صىل  عائشة 

الوالء ملن أعتق »)البخاري، صحيح البخاري 2168/2(..

وأسامء بنت أيب بكر مارست البيع والرشاء كذلك، فباعت جارية كانت عندها 
عىل رجل كان يبيع يف ظل دارها(. )النيسابوري، صحيح مسلم، 1716/4(.

له  وترشح  وسلم،  عليه  الله  صىل  النبي  إىل  تذهب  تاجرة،  امرأة  هي  وها 
طريقتها يف البيع والرشاء، وتسأله عن يرشدها يف أمرها مبا يتوافق مع تعاليم 
اإلسالم؛ فيدلها عىل ذلك. )ابن القيم، أعالم املوقعن ص326(. وصحابيه أخرى 

تذهب إىل السوق لتتاجر بالتمر )صحيح الرتمذي، الرتمذي 235/2(.

سهل  فعن  املالبس.  خياطة  املرأة،  مارستها  التي  األعامل  ومن  الخياطة:  د: 
ريض الله عنه، أن امرأة جاءت النبي صىل الله عليه وسلم بردة منسوجة، فيها 
حاشيتها. قال: أتدرون ما الردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي، 

فجئت ألكسوكها )البخاري، صحيح البخاري 907/2(.

ج: اشتغالهن باألعامل اليدوية:عن عائشة ريض الله عنها قالت: قال رسول 
الله صىل الله عليه وسلم: »أرسعكن لحاقًا يب أطولكن يًدا« فكن يتطاولن أيتهن 
تعمل  كانت  الله عنها؛ ألنها  يًدا زينب ريض  أطولهن  قالت: فكانت  يًدا.  أطول 
بيدها وتتصدق، وأنها كانت امرأة قصرية، ومل تكن أطولنا«)النيسابوري، صحيح 
امرأة صناع  الله عنهام،  ابن مسعود ريض  امرأة  رائطة  1907/4(،وكانت  مسلم 
اليد، فكانت تنفق عليه وعىل ولده من صنعتها... )بن حنبل، مسند أحمد 494/25(.

د: اشتغالهن بالتعليم: فلقد كانت النساء يحرن مجالس العلم، ويسألن رسول 
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الله صىل الله عليه وسلم عن شؤون الدين والدنيا؛ حتى شكون استئثار الرجال 
برسول الله، الذي بعثه الله للجميع، الرجال والنساء عىل السواء. روى البخاري 
َغلَبنا  وسلم:  عليه  الله  للنبي صىل  النساء  )قالت  قال:  الخدري  سعيد  أيب  عن 
عليك الرجال، فاجعل لنا يوًما من نفسك. فَوعدهّن يوًما لَقيهّن فيه، فوعظهن 

وأمرهن( )النيسابوري، صحيح مسلم 2028/4(.

)وكان  والهداية  العلم  مجالس  تحر  امليمون  العهد  ذاك  املرأة يف  وكانت 
فال  املسجد  اىل  أحدكم  امرأة  استأذنت  إذا  يقول:  وسلم  عليه  الله  النبي صىل 

مينعها( )البخاري، صحيح البخاري 327/1(.

وتقول خولة بنت قيس الجهنية، وهي منوذج من نساء تلك الفرتة )كنت أسمع 
خطبة رسول الله صىل الله عليه وسلم يوم الجمعة، وأنا مؤخر النساء، وأسمع 
قرأته ق والقران املجيد عىل املنر وأنا يف مؤخرة املسجد(، )ابن سعد، الطبقات 

الكرى 296/8(.

وقد بلغ حرص نساء ذاك العهد امليمون، عىل العلم والتفقه يف أمور الدين 
الحنيف؛ أن تأيت املرأةفتسأل رسول الله صىل الله عليه وسلم، عن أدق ظروف 
وسلم  عليه  الله  الله صىل  رسول  إىل  سليم  أم  جاءت  سلمة:  أم  قالت  حياتها؛ 
فقالت: )يا رسول الله، إن الله ال يستحيي من الحق، فهل عىل املرأة من غسل 
إذا احتلمت؟ قال النبي صىل الله عليه وسلم: نعم إذا رأت املاء، فغطت أم سلمة 
وجهها وقالت: يا رسول الله أو تحتلم املرأة؟ قال نعم تربت ميينك، فبم يشبهها 

ولدها(، )البخاري، صحيح البخاري 250/1(.

ذكرها  التي  الحادثة  من  السامء،  ونور  العلم  عىل  املرأة  حرص  أدل  وليس 
املحدثون، من أنه )حن تويف النبي صىل الله عليه وسلم، وانقطع الوحي، بََكت 
أم أمين – موالة رسول الله وحاضنته، ورثها عن أبيه، واعتقها ملا تزوج خديجة – 
فقيل لها أتبكن؟ فقالت: أي والله! لقد علمت أن رسول الله سيموت! ولكني أبيك 

عىل الوحي إذا انقطع عنه من السامء!(، )النيسابوري، صحيح مسلم 1907/4(.
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ومن األدوار الوظيفية، اشتغالهن بالفتوى، وهذا مشهور بن أزواجه صىل الله 
عليه وسلم، وكانت أشهرهن عائشة، وأم سلمة ريض الله عنهام؛ فعن محمود بن 
لبيد قال: كان أزواج النبي صىل الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبي كثريًا، 
وال مثل لعائشة وأم سلمة، وكانت عائشة تفتي يف عهد عمر وعثامن إىل أن ماتت 
الله عليه وسلم، عمر  الله صىل  الله، وكان األكابر من أصحاب رسول  يرحمها 

وعثامن بعده، يرسالن إليها فيسأالنها عن السنن. )ابن سعد، الطبقات، 1439(.

وعن أيب موىس ريض الله عنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صىل 
الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة؛ إال وجدنا عندها منه علاًم )صحيح 

الرتمذي، الرتمذي 662/5(.

يسألها  الناس،  أعلم  عائشة  كانت  قال:  حلحلة  بن  ذؤيب  بن  قبيصة  وعن 
األكابر من أصحاب رسول الله. )ابن سعد، الطبقات 438/1(.

وهذه بعض األمثلة من إفتاء املرأة:عن مسة األزدية قالت: حججُت، فدخلت 
عىل أم سلمة، فقلت: يا أم املؤمنن، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضن 
الله عليه  النبي صىل  صالة املحيض، فقالت: ال يقضن، كانت املرأة من نساء 
وسلم تقعد يف النفاس أربعن ليلة، ال يأمرها النبي صىل الله عليه وسلم بقضاء 

صالة النفاس. )السجستاين، سنن أيب داود 219/1(.

وعن أم ولد إلبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة، زوج 
املكان  يف  وأميش  ذييل،  أطيل  امرأة  إين  فقالت:  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي 
القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: » يطهره ما بعده ».. 

)السجستاين، سنن أيب داود 266/1(.

عن رجل من أهل املدينة قال: كتب معاوية إىل عائشة أم املؤمنن ريض الله 
عنها، أن اكتبي إيّل كتابًا توصيني فيه وال تكرثي عيل. فكتبت عائشة ريض الله 
عنها إىل معاوية: سالم عليك، أما بعد: فإين سمعت رسول الله صىل الله عليه 



تقسيم أدوار األنوثة والذكورة 
بين اإلسالم والثقافة المجتمعية

1155

وسلم يقول: » من التمس رضا الله بسخط الناس، كفاه الله مؤنة الناس، ومن 
التمس رضا الناس بسخط الله، وكله الله إىل الناس«، والسالم عليك. )صحيح 

الرتمذي، الرتمذي 527/4(.

وعن رشيح قال: سألت عائشة، قلت: بأي يشء كان يبدأ النبي صىل الله عليه 
وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. )النيسابوري، صحيح مسلم 220/1(.

ه: وكام َعِملْن بالتجارة الداخلية، فقد عملن بالتجارة الخارجية، كخديجة بنت 
خويلد ريض الله عنها، والتي كانت متلك شبكة تجارية واسعة، وتاجر لها النبي 

صىل الله عليه وسلم يف مالها الذاهب إىل الشام.

و: املشاركة الحربية )الجهاد(: فقد شهدت املغازي اإلسالمية آحاًدا من النساء، 
مقاتالت مع رسول الله صىل الله عليه وسلم، كأم عامرة ريض الله عنها، والتي 
الله عليه  البرش صىل  إنكار من أحد، وبحضور خري  للقتال دون  كانت تتطوع 
أن كانت  الله عليه وسلم،  الله صىل  بلغ من مشاركتهن مع رسول  وسلم. ولقد 
إحداهن ال يعيقها حتى الحمل، مع ثقاله ووهنه، عن الغزو معه صىل الله عليه 
وسلم، مع ما فيه من املشاق واملتاعب، روى أنس، أن أم سليم اتخذت يوم حنن 
يا رسول  أبو طحلة فقال:  الله بن أيب طحلة، فرأها  بعبد  خنجرًا، وهي حامل 
الله:هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله صىل الله عليه وسلم: ما هذا 
الخنجر ؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من املرشكن بقرت بطنه، فجعل رسول 
الله صىل الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن.

)النيسابوري، صحيح مسلم 1442/3(. عىل الرغم من أن اإلسالم مل يفرض الجهاد 
عىل املرأة، إال يف حالة الدفاع إذا داهم بالد املسلمن عدو.

ز: املشاركة السياسية: حيث شاركن يف البيعة، والحسبة، والشورى، واألمان، 
واإلجارة، والنصيحة، وغري ذلك؛ حيث بايع الرسول صىل الله عليه وسلم النساء. 
عىل خصوص وعموم، متام التسوية بينهام يف توجيه التكليف)العمري، املرأة يف 
عامل مختلف ص181(، فإذا كانت الدعوة اإلسالمية قامت عىل كواهل الرجال، 
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الذين بايعوا رسول الله صىل الله عليه وسلم عىل اإلسالم، فلم تُْحرَم املرأة من 
هذا الخري، وذاك السبق واملجد، فلقد بايعت رسول الله صىل الله عليه وسلم، كام 
بايعه الرجال عىل اإلسالم وقالت أم عامر األشهلية، وهي فكيهة، ويقال أسامء 
َعات مبروطهن بن املغرب والعشاء،  بنت يزيد السكن: أنها جاءت وفالنة.. ُملَفَّ
قالت: فسلمت – أي عىل النبي - ونسبني فانتسبت، ونسب صاحبتي فانتسبنا، 
فرحب بنا ثم قال: ماحاجتكن؟ فقلنا: يا رسول الله، جئنا نبايعك عىل اإلسالم. 
الله  وكُنَّ ريض  بايعتكن.  قد  قال:  ثم  الذي هداكن لإلسالم،  لله  الحمد  فقال: 
عنهن، يبايعنه عىل السمع والطاعة، واملنارصة لله ولرسوله، وكانت أم املؤمنن 
بآية  )أي  أقررن  إذا  كن  املؤمنات  )إن  تقول:  عنها  الله  الصديقة ريض  عائشة 
املمتحنة: )يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن(، قال 
لهن رسول الله صىل الله عليه وسلم: )انطلقن فقد بايعتكن(. )البخاري، صحيح 

البخاري 2025/5(.

ومن مشاركتهن السياسية، إبداء الرأي واملشورة، والتواصل مع الحاكم. جاءت 
خولة بنت ثعلبة، وهي التي نزلت يف شأنها صدر سورة املجادلة، إىل عمر بن 
خطاب ريض الله عنه وهي عجوز كبرية – وهو خليفة – والناس معه، وهو عىل 
حامر، فجنح وتنحى الناس عنهام، فناجاها طوياًل، ثم انطلقوا فقالوا: يا أمري 
املؤمنن، حبست رجاالت قريش عىل هذه العجوز! قال: )أتدرون من هي؟ هذه 
خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من سبع ساموات، فوالله لو قامت هكذا إىل 
)ابن  إليها(  أرجع  ثم  وانطلق أصيل  الصالة،  أن تحر  إىل  معها  لقمت  الليل، 

العريب، تفسري ابن العريب 1147/4(.

وال يخفى ما يف هذه الحادثة من إجالل ملكانة املرأة، التي تقوم عىل إصالح 
 - النبي  أم هانئ رجاًل من املرشكن، وأقر  أجارت  بقدر طاقتها. وقد  املجتمع 
صىل الله عليه وسلم - أمانها، وقال: قد أجرنا من أجرِت يا أم هانئ. )البخاري، 

صحيح البخاري 141/1(.
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ويكفي أن يتصفح املتصفح، بعض العناوين ألبواب من كتاب صحيح البخاري، 
لريى حقائق هذه املشاركات، تشهد عليها عناوين مثل:

باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء..	 

باب جهاد النساء.	 

باب غزو املرأة يف البحر..	 

باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال.	 

باب حمل النساء الِقرََب اىل الناس يف الغزو..	 

باب مداواة النساء الجرحى..	 

باب رد النساء الجرحى والقتىل..	 

باب أمان النساء وجوارهن..	 

باب ذهاب النساء والصبيان إىل العرس..	 

باب قيام املرأة عىل الرجال يف العرس، وخدمتهم بالنفس..	 

باب عيادة النساء الرجال..	 

باب املرأة ترقي الرجل.	 

باب هل يداوي الرجل املرأة، واملرأة الرجل؟	 

باب تسليم الرجال عىل النساء، والنساء عىل الرجال..	 

باب بيعة النساء.. الخ.. الخ.. الخ..	 

إنها بعض من أبواب من كتب صحيح البخاري. متثل -يف الحقيقة- أبواب 
التحرير  )عامرة،  الزمان.  من  قرنًا  عرش  أربعة  قبل  للمرأة،  اإلسالمي  العمل 

اإلسالمي للمرأة ص50(.
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رابًعا: جاء يف الُسنَّة النبوية، أن من األدوار الوظيفية للمرأة، عملها يف بيتها، 
وأن ذلك من املعروف. روى ابن إسحاق بسنده، عن أسامء بنت عميس، قالت: 
الهجرة، دخل رسول  ملا أصيب جعفر وأصحابه يف غزوة مؤتة، سنة مثان من 
الله صىل الله عليه وسلم، وقد دبغت أربعن مًنا، وعجنت عجينتي، وغسلت بنّي، 
ودهنتهم ونظفتهم، قالت: فقال يل رسول الله صىل الله عليه وسلم: )ائتني ببني 
جعفر( قالت: فأتيته بهم، فتشممهم وذرفت عيناه! فقلت يا رسول الله! بأيب أنت 
وأمي، ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه يشء؟قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم، 
قالت: فقمت أصيح واجتمعت إيل النساء، وخرج رسول الله صىل الله عليه وسلم 
إىل أهله فقال: ال تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاًما، فإنهم قد ُشِغلُوا 

ألمر صاحبهم. )ابن هشام، سرية ابن هشام 380/2(.

وروت أم سلمة ريض الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صىل الله عليه وسلم، 
فانتقلني، فأدخلني بيت زينب بنت خزمية، أم املساكن بعد أن ماتت، فإذا جرة 
فاطلعت فيها، فإذا كعب من شعري، وإذا رحى وبرمة )قدر عظيم من الحجارة 
أو النحاس( وقدر، فنظرت فيها، فإذا كعب من أهالة )أي شحم( قالت: فأخذت 
الشعري فطحنته، ثم عصدته يف الرمة، وأخذت الكعب من األهالة فأدمته به، 
قالت: فكان ذلك طعام رسول الله صىل الله عليه وسلم، وطعام أهله ليلة عرسه. 

)ابن سعد، الطبقات الكرى 92/8(

الله عليه وسلم  الله صىل  الله عنه: أن فاطمة ابنة رسول  وروى عيٌل ريض 
)..كانت تجر الرحى حتى أثرت الرحى بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة 
ت البيت )أي كنسته( حتى أغرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر، حتى  بنحرها! وقَمَّ

دنست ثيابها وأصابها من ذلك رض!(. )ابن الجوزي، صفوة الصفوة 13/2(.

أن  بعد  قالت:  أبيها  وعن  عنها،  الله  بكر ريض  أيب  بنت  أسامء  لنا  وتروي 
تزوجت الزبري ).. كنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤونته، وأسوسه، وأدق النوى للناضح 
)الدابة يستقى عليها(، وأعلفه، وأسقيه املاء، وأخرز غربه )الدلو العظيمة تصنع 
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كُنَّ  يخبز يل جارات  فكان  أخبز،  أكن أحسن  له، ومل  الثور( وأعجن  من جلد 
من األنصار، وكُنَّ نسوة صدق!! وكنت أنقل النوى من أرض الزبري عىل رأيس، 
وهو عىل ثلثي فرسخ، حتى أرسل يل أبوبكر بخادم. فكأمنا أعتقني(. )البخاري، 

صحيح البخاري 2002/5(.

خامًسا: جاء يف السنة النبوية، أن من األدوار الوظيفية للرجل، عمله يف بيته، 
الرجل أهله يف  باملرأة، بل وعليه خدمة نفسه. ومشاركة  وأن ذلك ليس خاًصا 
أعامل البيت، ضامنة وال ريب الستمرار عمل املرأة يف بيتها، ولنا يف رسول الله 
صىل الله عليه وسلم، القدوة واألسوة، فكان من أخالقه عليه الصالة والسالم، أنه 
كان )يفيل ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه(، )ابن حنبل، مسند أحمد 256/6(. 
وروت عائشة ريض الله عنها، أن النبي صىل الله عليه وسلم )كان يكون يف مهنة 
أهله – يعني يخدم أهله- فإذا حرت الصالة خرج اىل الصالة(. ) البخاري، 

صحيح البخاري 239/1(.

سادًسا: جاء يف السنة النبوية قوله صىل الله عليه وسلم )لن يفلح قوم ولوا 
الحديث خاص مبنع  732/7(، وهذا  البخاري  )البخاري، صحيح  امرأة(  أمرهم 
بن  خالف  املسألة  يف  كان  وإن  الدولة(،  )رئاسة  العظمى  الوالية  من  املرأة 
أهل العلم، إال أن البعض قد عمم هذا الحديث عىل جميع الواليات كالقضاء، 
واملحاماة، وغري ذلك من أنواع الواليات الجزئية، وخالف يف ذلك أبو حنيفة. 
ويرى اإلمامان ابن جرير الطري وابن حزم، أن قضاءها نافذ يف كل يشء، 
وأن جواز قضاءها عىل جواز فتياها؛ فالغرض من الفتوى هو الفصل بن الناس، 
واألصل أن كل من يأيت منه الفصل بن الناس فحكمه جائز. )ابن رشد، بداية 

املجتهد، ج2. ص344(.

الوظيفية  األدوار  ببعض  الرجل  اختصاص  من  السنة،  يف  جاء  ما  سابًعا: 
التعبدية، كإمامة الصالة، واألذان، ال يفهم منها عىل اإلطالق، أن املرأة ال متارس 
تلك األدوار؛ بل لها ذلك إن كانت يف حرة نساء. )الدورسي، التاميز العادل 
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بن الرجل واملرأة ص226(، وال متنع إن شاءت مشاركة الرجال فيام فضلوا به 
من العبادات، كام يف قوله صىل الله عليه وسلم )ال متنعوا إماء الله مساجد الله(، 
)ابن حنبل، مسند أحمد 438/2(. واملرأة مع هذا يف فسحة أكر وأرحب، فلها 
أن تشهد اجتامعات العبادة؛ ففي حديث أم عطية ريض الله عنها قالت: )أمرنا 
أن نخرج العواتق، وذوات الخدور(، ويف رواية حفصة ريض الله عنها:) يخرج 
ويعتزل  املؤمنن،  ودعوة  الخري،  وليشهدن  والحيض،  الخدور،  وذوات  العواتق، 

الحيض املصىل(، )البخاري، صحيح البخاري 123/1(.

المطلب الثالث: مفاهيم مغلوطة في تقسيم أدوار 
األنوثة والذكورة.

خارج  أعامل  األول:  قسمن:  إىل  واملرأة  الرجل  بن  األعامل  تقسيم  األول: 
املنزل، وقرصها عىل الرجل فقط، وأخرى داخل املنزل تقوم بها املرأة؛ باعتبار 
أن املرأة كائن ضعيف، والرجل كائن قوي، وهذا التقسيم ال سند له من القرآن، 
وال من السنة، وال من الواقع؛ فبعض األعامل املنزلية تحتاج إىل قوة تحمل، ال 

يطيقها الرجال األقوياء، كرعاية األوالد والسهر عىل راحتهم.

اأْلُوىَلٰ  الَْجاِهلِيَِّة  تََرَُّج  تََرَّْجَن  َواَل  بُيُوتُِكنَّ  يِف  آية}َوقَرَْن  استخدام  الثاين: 
َعنُكُم  لِيُْذِهَب  اللَُّه  يُِريُد  َا  إمِنَّ َورَُسولَُه  اللََّه  َوأَِطْعَن  كَاَة  الزَّ وَآتَِن  اَلَة  الصَّ َوأَِقْمَن 
الرِّْجَس أَْهَل الْبَيِْت َويُطَهِّرَكُْم تَطِْهريًا {، األحزاب:33[ ملنع املرأة من مامرسة أي 
دور وظيفي، ماعدا خدمة البيت، وهذا ال يصح. وعمل املرأة داخل بيتها ورعايتها 
لهم، وإن كان جزء من دورها الوظيفي، فإن هذا ال يعني أن يفرس القرار يف 
البيت التي أمرت به اآلية، بعدم خروجها للعمل أو لغريه، فهذا مخالف لناموس 
الطبيعة، ويخالف ما جاء به اإلسالم يف العمل بكل صور، أو لطلب الرزق خاصة. 

والقرآن ال يرب بعضه بعضا، وآياته ال تناقض بينها.

الثالث: توارثت املجتمعات العربية دعوى، أن خدمة املرأة لزوجها وأهل بيتها، 
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من األدوار الوظيفية الواجبة عىل املرأة القيام بها، وال دليل عىل ذلك ال من القرآن 
وال من الُسنَّة، وهو خالف رأي الجمهور من فقهاء اإلسالم، والذين يرون عدم 
وجوب هذه الخدمة، والذين رأوا أن هذه الخدمة واجبة عليها، قيّد أعالمهم- كابن 
تيمية- هذا الوجوب باملعروف، إذ يقول: )... فعليها أن تخدمه الخدمة املعروفة من 

قبلها ملثله، ويتنوع ذلك بتنوع األحوال(؛ )ابن تيمية، مجموع الفتاوى 90/34(.

البيت ملرض املرأة   بل إن الزوجة إذا احتاجت إىل خادم، تقوم عىل أمور 
أو رشفها، فيتعن ذلك عىل الزوج. )ابن قدامة، املغني ص 569(؛ ألن اإلجامع 

منعقد، أن عىل الزوج مؤونة الزوجة كلها. )ابن حجر، فتح الباري 507/9(.

الوظيفي؛  العادات والتقاليد املرأة من مامرسة عملها، ودورها  الرابع: متنع 
ال  هذا،  عىل  دليل  وال  محرم،  للرجال  مخاطبتها  وأن  عورة،  صوتها  أن  بحجة 
من القرآن وال من السنة – برشط عدم الخضوع يف القول- وبهذا قال فقهاء 
الحنابلة، )البهويت، منصور بن يونس، رشح املنتهى، 11/3 ورشح االقناع، 8/3(. 

من  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  يف  جاء  ما  املجتمع  يتناقل  الخامس:   
ضوابط للعمل؛ وهو أن تلتزم املرأة باللباس الرشعي، وأن تعمل يف مكان يحفظ 
كرامتها، وأال يكون يف موقع العمل اختالط ُمَحرَّم إىل آخر ذلك من الرشوط 
املعترة رشًعا، ومقررة يف كتاب الله وسنة نبيه، وليس هذا البحث مجال مناقشتها 
الرجل يشاركها فيها؟  أم أن  باملرأة؟  وعرضها؛ ولكن هل هذه الرشوط خاصة 
يلتزم  أن  أيًضا  أم يجب عليه  للعمل،  أن يخرج عاريًا  للرجل  مبعنى، هل يجوز 
املرأة؟ وهل  للرجل ويحرم عىل  للرجل. وهل يجوز االختالط  باللباس املرشوع 
يجوز للرجل املسلم، أن يعمل يف مكان ال يحفظ كرامته، إن رشوط عمل املرأة 
وال  باملرأة،  خاصة  أحكاًما  هناك  أن  يعني  وال  الرجل،  عمل  ذاتها رشوط  هي 

عالقة لها بالرجل، فهام سواء يف العمل ويف ضوابطه.
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الخاتمة والنتائج:

واإلنتاج، . 1 العطاء،  عىل  لقدرتها  الذاتية؛  قيمتها  اإلسالم  يف  للمرأة   :1

هذه  تدرك  أن  وعليها  بالرجل،  ملحًقا  مخلوقًا  لكونها  وليس  واإلبداع؛ 

الحقيقة، بتخطي التقاليد والعادات، التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

)ال نواب، عمل املرأة ص76(.

بابه . 2 العام،  العمل  من  وأنوثتها  فطرتها  وتطيقه  املرأة،  تستطيعه  ما  كل 

مفتوح أمامها، طاملا مل يؤد ذلك إىل طمس للفطرة، أو مخالفة لثوابت 

الدين. وهي يف هذه الضوابط املوضوعة عىل املشاركة يف العمل العام، 

تستوي مع الرجال، الذين ال يجوز أن تطمس مشاركتهم يف العمل العام 

فطرة الذكورة والرجولة، وال أن تخالف ثوابت الدين.

إن اإلسالم هو دين الجامعة وليس الفرد، أو الذكور دون اإلناث، وإذا . 3

والفطرة  بالجبلة  واجتامعي  مدين،  هو  أنثى-  أو  -ذكرًا  اإلنسان  كان 

الرجال  مع  النساء  فيه  يتشارك  الذي  املشرتك  املجتمع  فإن  والرورة، 

يف العمل العام، هو القاعدة املتبعة، والسنة القامئة منذ فجر اإلنسانية، 

وحتى مجتمع الرسالة الخامتة لرساالت السامء.

إن موقف الرشيعة من عمل املرأة سليم وطبيعي، فهو دين واقعي النظرة، . 4

ذلك أن العمل سواًء أكان لكسب العيش أو لغرية من األسباب، يعمل عىل 

دفع املجتمع اىل األمام، يبنيه، ويطوره، وييرس أسباب الحياة فيه، وهذا 

ال يتم بدون جهود املرأة. وأن دورها الهام األسايس يف بناء األرسة – 

مجتمع األمة الصغرية – ال يلغي دورها يف إعامر مجتمع األمة عن طريق 

عملها. )الرصاف، أحكام املرأة ص261(.

إن رشع الله صالح لكل األزمنة، والبيئات، واألعراف؛ مهام بلغت اإلنسانية . 5
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من حضارة وتقدم علمي وتكنولوجي )َوَما نَتََنزَُّل إاِلَّ ِبأَْمِر َربَِّك ۖ لَُه َما 

بَْنَ أَيِْديَنا َوَما َخلَْفَنا َوَما بَْنَ َذٰلَِك ۖ َوَما كَاَن َربَُّك نَِسيًّا(  ]مريم: 64[، 

وتلك من خصائص اإلسالم الكرى، التي ضمنت بقاءه منذ بزوغ فجره 

املرشق إىل اليوم، ومن ذلك بقاء أحكامه العادلة يف حق املرأة، ومناسبتها 

لكل زمان ومكان.

يجب أال يخل هذا االشرتاك الوظيفي بن املرأة والرجل، بحق وواجب . 6

املرأة ألرستها، أو بضابط من الضوابط الرشعية التي جاء بها اإلسالم.

بيانه- . 7 أدواًرا وظيفية المحدودة- كام سبق  للمرأة  فتح  اإلسالم  أن  رغم 

إال أن ذلك ال يعني أن تحمل املرأة من األدوار ما ال تطيق، مام يخالف 

طبيعة تكوين املرأة، وال يتامىش مع خصائص أنوثتها؛ إذ بايع النبي صىل 

الله عليه وسلم النساء، وقال لهن: فيام استطعنت، حيث قيَّد املبايعة يف 

التكاليف باالستطاعة، وهذا من يرس اإلسالم وسامحته، وكذلك حفاوته 

باملرأة.

مراجع البحث:

السجستاين، سليامن بن األشعث )1997م(، سنن أيب داود، ط1، دار ابن . 1
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الرتمذي، محمد بن عيىس )1988م(، صحيح سنن الرتمذي، ط5، مكتبة . 2

الرتبية العربية لدول الخليج، الرياض.

ابن قيم الجوزية، محمد محي الدين، إعالم املوقعن عن رب العاملن، . 3

ط1، دار الباز مكة.

ابن حنبل، أحمد بن حنبل )1985م(، املسند، ط5، املكتب اإلسالمي، بريوت.. 4
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إدارات . 12 الفتاوى، ط1، رئاسة  الحليم )1398م(، مجموع  ابن تيمية، عبد 

البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء، الرياض.

العامة . 13 الرئاسة  ط1،  املغني،  )1981م(،  أحمد  بن  الله  عبد  قدامة،  بن 

إلدارات البحوث، الرياض.

املجمع . 14 ط1،  املنيف،  املنار  )1428ه(،  بكر،  أيب  بن  محمد  القيم،  ابن 

الفقهي-جدة.

ابن حجر، أحمد بن عيل، )1901م(، فتح الباري، ط1، املطبعة السلفية، الهند.. 15
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ابن الجوزي، جامل الدين، د.ت، صفة الصفوة، ط2، دار املعرفة، بريوت.. 16

ابن كثري، إسامعيل ابن عمر، )1999م( تفسري القرآن العظيم، ط2، دار . 17

طيبة- الرياض.
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الهيلة، عصمت الدين، د ت، املرأة من خالل اآليات القرآنية، د. ط، الرشكة . 20

التونسية للطباعة، تونس.

أشبيليا، . 21 كنوز  ط1،  مختلف،  عامل  يف  املرأة  )2012م(،  أكرم،  العمري، 

الرياض.

واملرأة، . 22 الرجل  بن  العادل  التاميز  )1432ه(،  أحمد،  محمود  الدورسي، 

ط1، دار ابن الجوزي، الرياض.

ال نواب، عبد الرب نواب )1989م(، عمل املرأة وموقف اإلسالم منه، ط1، . 23

دار العاصمة، الرياض.

البهويت، منصور بن يونس. د. ت، كشف القناع عن منت االقناع، د. ط، . 24

مؤسسة الرسالة.
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 دور المرأة السعودية في خدمة العقيدة، والحفاظ على 
الهوية الوطنية

المقدمة:

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من رشور أنفسنا، ومن 
سيئات أعاملنا؛ من يهده اللُه فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. وأشهد أن 

ال إله إال الله، وحده ال رشيك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، أما بعد:

فإن الله تعاىل مل يزل يرسل النبين واملرسلن، داعن الناس إىل الدين الحق، 
ومبرشين بالجنة ملن أطاع، ومنذرين بالنار ملن عىص وأعرض، حتى ختم النبين 
مبحمد، الذي جاهد يف الله حق جهاده، ودعا إىل دين الله، حتى بلغ مشارق األرض 

ومغاربها، وكانت دعوته خامتة، ودينه دين اإلسالم هو آخر األديان. 

 ولقد ترك محمد مرياثه ليتقاسمه العلامء، ويدعون الناس إليه، فسار العلامء 
بسرية نبيهم، واستناروا بهديه يف دعوتهم، كام أمرهم ربهم يف قوله: ﴿َولْتَُكْن 
ٌة يَْدُعوَن إِىَل الَْخرْيِ َويَأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم  ِمْنُكْم أُمَّ

الُْمْفلُِحوَن﴾ )آل عمران/104(

 ومل تزل النساء شقائق الرجال، يشاركنهم هذا الفضل وهذه املنزلة، وينهلن من 
مرياث النبوة »العلم«، فكانت منهن املربيات، واملعلامت، وأستاذات الجامعات، 
واملخرتعات، والاليت بلغن مناصب يف العلم والفضل؛ حتى َخرَّْجَن أجيااًل تَُعُد 

من أميز ثروات هذا الوطن.

ويف هذا العرص، عرص العلم والنهضة؛ مل يزل دور املرأة السعودية بارزًا، بل 
أصبح له جهاته الرسمية املنظمة، وكَرُثَت بفضل الله؛ النتشار تعليم املرأة، والتي 

بلغت فيه املرأة السعودية الدرجات العالية من سلم التعليم الجامعي.

وملا كانت رؤية 2030 رؤية للمجتمع أجمع؛ بل أمل وحلم يسعى الكل لتحقيقه، 
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وكان للمرأة السعودية أهميتها؛ ال يخفى دورها عىل أحد، أحببت أن أسلط الضوء 
عىل جهودها يف خدمة العقيدة اإلسالمية، يف بحث بعنوان:« دور املرأة السعودية 

يف خدمة العقيدة والحفاظ عىل الهوية الوطنية«.

أهداف البحث: 

التعريف بأهمية دور املرأة يف خدمة العقيدة، وتكامله مع الجهود الرسمية . 1

واملجتمعية.

رصد وسائل وجهود املرأة السعودية يف خدمة العقيدة.. 2

أهمية البحث: 

تأيت أهمية هذه الدراسة، يف كونها ترز مكانة املرأة السعودية يف املجتمع، . 1

وأهمية دورها يف الرتبية، والتعليم، والحفاظ عىل الهوية الوطنية.

ستقدم هذه الدراسة، تغذية راجعة يف مجال مناشط املرأة السعودية يف . 2

خدمة العقيدة.

مشكلة البحث: 

يف ظل جهل بعض الناس، وحرصهم لدور املرأة يف تربية األوالد، وعزلها 
عن دورها املهم أيًضا، والذي تقوم به يف اسرتاتيجيات وطنية كرى مثل: ترسيخ 
العقيدة، والحفاظ عىل الهوية الوطنية من خالل ذلك؛ يأيت هذا البحث ليرز 

دورها، ويذكر هذه الجهود الفردية، والجامعية، ووسائلها.

منهج البحث:

املنهج الوصفي والتحلييل.
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حدود البحث: 

الحدود املوضوعية: اقترص البحث عىل جهود املرأة السعودية، يف مجال خدمة 
العقيدة والحفاظ عىل الهوية الوطنية، وسيتم انتخاب أبرز النامذج وأكرثها أثرًا. 

الحدود الزمانية: عرض الجهود من عام 1400ه حتى 1438 هـــــ.

خطة البحث:

سيأيت البحث يف مقدمة، وأربعة مطالب، وخامتة، كام ييل:

املطلب األول: أهمية دور املرأة، يف ترسيخ العقيدة وبنائها.	 

املطلب الثاين: وسائل وجهود املرأة املسلمة، يف ترسيخ العقيدة وبنائها.	 

والتعليمية، 	  )الرتبوية،  السعودية  املرأة  وجهود  وسائل  الثالث:  املطلب 
واالجتامعية( يف ترسيخ العقيدة وبنائها.

املطلب الرابع: وسائل وجهود املرأة السعودية، )يف الشبكة العنكبوتية( يف 	 
ترسيخ العقيدة وبنائها.

الخامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.	 

قامئة املراجع واملصادر.	 

فهرس املوضوعات.	 

هذا والله نسأل التوفيق، وصل اللهم عىل نبينا محمد وسلم تسلياًم كثريًا.

المطلب األول: دور المرأة السعودية في خدمة العقيدة، 
والحفاظ على الهوية الوطنية:

 ال يخفى أهمية دور املرأة يف املجتمع، فهي مؤثر فاعل يف كافة مؤسساته، 
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فهي الجدة، واألم، والزوجة، واالبنة، واألخت، والعمة، والخالة، والقريبة، والجارة؛ 
وإن دورها مكمل للدور الذي يقوم به الرجل، خاصة يف عرص االنفتاح الفكري، 
وتعدد مجاالته  العمل،  املرأة إىل  النسايئ، وخروج  املجتمع  التعليم يف  وانتشار 
وتنوع وسائله؛ كل ذلك يرز أهمية دور املرأة يف املجتمع؛ وأهمية دورها يف 
عام،  بشكل  املرأة  دور  أهمية  عىل  هنا  وسأركز  القيم.  وتعزيز  العقيدة  ترسيخ 
ودور املرأة السعودية بشكل خاص يف املجتمع النسايئ بالذات، لرتسيخ العقيدة، 
وتعزيز القيم ونرش الوعي بن بنات جنسها، وقد أطلقت عىل هذا الدور »املرأة 

الفاعلة«.

 فخطاب املرأة للمرأة يختلف عن خطاب الرجل للمرأة؛ وذلك لألسباب التالية:

أواًل: ثبت علميًا بدراسات كثرية، أنه توجد فروق بن أدمغة الذكور وأدمغة 
اإلناث، فهناك فروق يف الطريقة التي تتعامل بها أدمغة الذكور، وأدمغة اإلناث 
مع اللغة، واملعلومات، واألفعال، واملعرفة، ويف تقدير الوقت، والحكم عىل رسعة 
األشياء، والرياضيات الذهنية، والتصور البرصي لألشياء. فلكل جنس ما يناسب 
)السيد،39(،  )الرمياوي،216(،  التعليمية، ويتالءم مع سلوكه  نفسيته من الطرق 
)زهران،190-216-241-309(، )أبو حطب،334-405-440-510(، ومن هذه الفروق:

القدرة عىل االستامع، وهذا . 1 الذكور يف  يتفوقن عىل  اإلناث  إن  السمع: 

التاميز السمعي لدى الجنسن، له أثره عىل العملية التعليمية؛ من حيث 

حدة الصوت وارتفاعه، فام يعده الرجل صوتًا عاديًا ونرة مناسبة لحديثه؛ 

يعتر لدى املرأة رصاًخا وإزعاًجا.

التجوال: يستخدم الرجال النساء، أساليب تخطيطية »اسرتاتيجية« متباينة . 2

أثناء تجوالهم، فاملرأة تعتمد عىل معامل واضحة مرئية أو مسموعة؛ أما 

الرجل فيميل إىل مفاهيم مجردة كالشامل والجنوب...الخ، فهناك اختالف 

يف أسلوب التصور، وبالتايل التعبري بن الذكر واألنثى؛ مام يؤثر عىل 
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مخاطبتهم  عند  التعليمية  العملية  يف  دور  له  وهذا  وتجوالهم،  وصفهم 

وإفهامهم، فلكل واحد طريقة تناسبه.

العاطفة: اختالف طرق التعبري عن العاطفة، بل ودرجة الشعور بالعاطفة؛ . 3

وذلك الختالف مركز العاطفة يف الدماغ بن الذكر واألنثى.

حاالت . 4 إىل  كيل  مبدأ  من  فينتقلون  االستنتاج،  منهج  إىل  الذكور  مييل 

فردية؛ أما اإلناث فيغلب عليهن منط االستقراء: من الجزيئ إىل الكيل.

عىل . 5 القدرة  يف  الذكور  فيتفق  وامللموس،  املجرد  يف  الجنسان  يختلف 

حساب األشياء بطريقة مجردة، فهم أقدر عىل التعامل مع األمور الفلسفية 

والهندسية؛ أما اإلناث فيغلب عليهن استخدام املحسوس.

واالنتباه  اإلنصات  عىل  أقدر  فاإلناث  واالستدالل،  املنطق  يختلفان يف  كام 
للتفاصيل )أسلوب التدريس املتشعب(، أما الذكور فيميلون إىل التسلسل املنطقي 
وذكر الرهان، دون كالم كثري متشعب؛ لذا فاإلناث يتكلمن أثناء عملية التعلم، 

أما الذكور فيتعلمون يف صمت. )األزرق،124-77(.

 هذه بعض الفروق بن الجنسن، وهذا كله يؤكد عىل أهمية خطاب املرأة 
يف  مشرتكات  من  بينهن  ملا  جنسها؛  بنات  مخاطبة  عىل  أقدر  فاملرأة  للمرأة؛ 

الصفات، وطريقة التفكري، وأسلوب الحوار الفعال.

ثانيًا: املرأة ألصق باملرأة، وأكرث وعيًا مبا يدور يف نفسها من جهة، وواقعها 
من جهة أخرى. إن الحديث كلام كان منبثًقا عن فهم واقع املرأة ودخائل نفسها، 
وكلام كان املتحدث يف نفس مجلس املخاطب، يواجه، ويناقش، وينظر يف عينيه، 

ويشعر من حديثه بالتفهم، ويأخذ ويعطي معه؛ كان ذلك أدعى لقوة التأثري.

تأثريها  مدى  ومعرفة  ومالحظتها،  الجسد  لغة  مراعاة  أهمية  يف  شك  وال 
عىل املَخاطب، وهذا ما ينفرد به خطاب املرأة للمرأة؛ فهو يتم مبارشًة ومقابلًة، 
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والحديث فيه بأريحية وحرية يف التعاطي مع املوضوع؛ بخالف خطاب الرجل 
للمرأة، واملرأة للرجل، وما ينبغي فيه من تحفظ ومراعاة لألدب املرشوع.

 ثالثًا: قرب املرأة الفاعلة ومبارشتها للمجتمع النسايئ، وقدرتها عىل تلمس 
مع  املبارش  التواصل  عقد  يف  كثريًا  يساهم  والذي  ومشاكلهن،  احتياجاتهن 
واملرأة  األخت،  واملرأة  األم،  املرأة  الفاعلة:  املرأة  أهمية  يرز  وهذا  مجتمعها، 
من  غريها  مثل  تعاين  هنا  فاملرأة  املعلمة؛  واملرأة  الداعية،  واملرأة  الناصحة، 
األخوات، وترى بعينيها مثل ما يرى غريها من النساء، فتعالج، وتبذل قصارى 

جهدها ووسعها؛ القرتاح املواضيع ووضع الحلول.

محبة  بكل  قادرة  الفاعلة(  )املرأة  تجعلها  والتي  وعاطفتها:  املرأة  رقة  رابًعا: 
وعطف، أن تُؤَثِّر وتلمس حاجة كل أخواتها من النساء.

خامًسا: إن املرأة الفاعلة، تتحىل بالصر لسامع مشكالت مثيالتها من النساء 
أكرث من الرجل؛ وهذا يرجع إىل اختالف طبيعة املرأة عن طبيعة الرجل، فمعدل 
متوسط الكلامت عند الرجل 9000كلمة يف اليوم، واملرأة 18ألف كلمة، فالفرق 
واضح، ووجود الفروق الطبيعية بن املرأة والرجل، يؤكد أهمية دور املرأة الفاعلة 

يف تعزيز العقيدة وبنائها.

سادًسا: الحرية يف السؤال واملناقشة بن النساء، خاصة يف مشاكلها الخاصة، 
أو يف أمور املرأة وغريها؛ مام قد مينعها الخجل من طرحها بوضوح وحرية مع 

الرجال.

الرجال  انشغال  بحكم  الغالب؛  الرجل يف  من  فراًغا  أكرث  املرأة  إن  سابًعا: 
بالعمل لكسب العيش عادة، وليس كل النساء يعملن، فلديهن من الفراغ ما يحتاج 
إىل شغله مبا يفيد، وهنا ترز أهمية دور املرأة الفاعلة يف تعزيز العقيدة، بعمل 
وتوجيهها  العقيدة،  بأهمية  املرأة  لتوعية  لها؛  املخطط  املفيدة  املتنوعة  الرامج 
عىل  يزداد  واإلقبال  خاصة  عليها؛  املجتمع  وتنشئة  لغرسها،  الرتبوية  لألساليب 
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مواقع التواصل االجتامعي، واملشاركة والتفاعل معها.

فاملرأة متيل  النسايئ،  الوسط  واملعلومات يف  األفكار  انتشار  ثامًنا: رسعة   
إىل نقل ما تسمع مع االهتامم بالتفاصيل، وهذا يرز أهمية دور املرأة الفاعلة 
له، ورسم  به، ووضع الخطط االسرتاتيجية  العناية  العقيدة، ووجوب  يف تعزيز 

األهداف، ووضع الرامج املتنوعة الكفيلة بتحقيقه.

لنرش  وفاعالت  داعيات  بوجود  النسايئ،  املجتمع  القدوة يف  إيجاد  تاسًعا:   
ذلك  فيدفعهن  والفكر؛  والوعي،  العلم،  هذا  يحملن  جنسها؛  بنات  من  العقيدة 
حدود  وإمكانياتها، ويف  املرأة  قدرات  وفق  الحلول،  وصنع  والتعليم،  للتحصيل 
مسؤوليتها، فتكون استجابتها ومسارعتها للعمل أكر، مام لو كان الخطاب من 
املبارشة  املرأة مبسؤوليتها  النسايئ، تشعر  الخطاب  الرجال فقط، فبوجود  قبل 
تجاه القضايا املطروحة، وإنها داخل دائرة التأثر والتأثري، وعليها املبادرة بالعمل.

ختاًما: إن الخطاب النسايئ، يعمل جنبًا إىل جنب مع الخطاب الرجايل، فالعالقة 
بينهام تكاملية، وهنا ترز أهمية التخطيط الجيِّد للعمل املتكامل بشقيه: الرجايل 

والنسايئ، ليؤدي دوره الفعال يف املجتمع، دوره اإلمنايئ، والوقايئ، والعالجي.

كام ال يخفى، أن ما ذكرنا من أهمية دور املرأة السعودية، ليس محصورًا يف 
املجال النسايئ؛ بل يف كثري من جوانبه يصل إىل الرجل، من خالل ما تنتجه من 
كتب، ومقاالت، وبحوث، وحوارات، وكذلك ما تشارك فيه املرأة السعودية الرجل، 
من البحوث العلمية، واملؤلفات، واملخرتعات، واللقاءات، واملؤمترات، والندوات؛ فهي 
رشيك حارض فاعل، سواًء بقلمها أو بحديثها، ومن هنا نلقي الضوء عىل األساليب، 

التي توصل فيها املرأة السعودية صوتها، وترز فيها جهودها يف خدمة العقيدة.

المطلب الثاني: وسائل وجهودالمرأة المسلمة في 
ترسيخ العقيدة وبنائها:

لقد جاء اإلسالم بعقيدته الصافية الشامء، وبرشيعته السمحة الغراء، حريًصا 
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عىل بناء أمته، بناًء مرتاًصا، ال وهن فيه وال ثغرة،يشد بعضه بعًضا، كام وصفه 
الرسول صىل الله عليه وسلم: »إن املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعًضا، 
األصابع يف  تشبيك  باب  الصالة،  كتاب  البخاري،  أصابعه«)صحيح  بن  وشبك 

املسجد 481/1(.

جاء اإلسالم ليقيم التوازن بن القوى املختلفة يف املجتمع، فجعل لكل فئة 
من املجتمع حقوق، وعليه واجبات، وله دور؛ فوازن بن املرأة والرجل، والصغري 
لكل  وحفظ  والرعية،  والراعي  واملحكوم،  والحاكم  والجاهل،  والعامل  والكبري، 

مكانته ومنزلته، وطلب منه أداء دوره. 

وكان للمرأة شأن عظيم يف اإلسالم، فقد حفظ لها مكانتها، وبنَّ حقوقها 
وواجباتها؛ سواء بسواء يف البيان مع الرجل، قال تعاىل: ﴿ فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم 
أيَنِّ اَل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذَكٍَر أَْو أُنْثَى بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض فَالَِّذيَن َهاَجُروا 
َسيِّئَاتِِهْم  َعْنُهْم  رَنَّ  أَلُكَفِّ َوقُِتلُوا  َوقَاتَلُوا  َسِبييِل  يِف  َوأُوُذوا  ِديَارِِهْم  ِمْن  َوأُْخرُِجوا 
َوأَلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اأْلَنَْهاُر ثََوابًا ِمْن ِعْنِد اللَِّه َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن 
الَِحاِت ِمْن ذَكٍَر أَْو  الثََّواِب﴾ )آل عمران/195(، وقال تعاىل: ﴿ َوَمْن يَْعَمْل ِمَن الصَّ

أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك يَْدُخلُوَن الَْجنََّة َواَل يُظْلَُموَن نَِقريًا ﴾ )النساء/124(

أو  تنافسية،  عالقة  ليست  املجتمع،  يف  والرجل  املرأة  بن  العالقة  هذه  إن 
محاولة للسيطرة كام يشاع يف ثقافة العرص والغرب؛ بل هي يف ثقافة اإلسالم 
عالقة تكاملية؛ الهدف منها البناء واالرتقاء بالبرشية، ال التناحر واستبعاد اآلخر 

أو استعباده؟!

الله  املجتمع، يصفها  الحياة، ويف خدمة  التكاملية يف شؤون  العالقة  وهذه 
﴾ )البقرة/187(  تعاىل بأروع وصف حن قال: ﴿ُهنَّ لِبَاٌس لَُكْم َوأَنْتُْم لِبَاٌس لَُهنَّ
ظل  يف  لآلخر،  يسكن  فكالهام  للمرأة،  سكن  والرجل  للرجل،  سكن  فاملرأة 
)الطري،94-2(،  القوي.  للمجتمع  الصالحة  النواة  هي  مرتابطة،  ُمِحبَّة  أرسة 
)القرطبي،2-211(، وقد أعلن رسول الله الكريم صىل الله عليه وسلمهذا التكامل، 
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حينام قال:«إمنا النساء شقائق الرجال«)سنن أبو داوود،كتاب الطهارة، باب يف 
الرجل يجد البلة يف منامه، رقم236(.

فوزَّع اإلسالم املسؤوليات واملهام، وجعل كل راع مسؤول عن رعيته، ويف الفضائل 
واألعامل، املرأة والرجل يف األجر فيها سواء. )منييس،47(، )عرفة،38-31(

 ولقد أدركت املرأة مسؤوليتها يف هذا السبيل، منذ أن اعتنقت اإلسالم، فراحت 
اإلسالمية  العقيدة  غرس  يف  دورها  وأدركت  وتتعلم،  وتعلم،  الخري،  إىل  ترشد 

ونرشها، وبناء األرسة، واملجتمع، والجيل. )منر،141(، )وهبة، 9، 19(.

؛  الله  رسول  زوجها  أزر  تشد  عنها،  الله  ريض  خديجة  املؤمنن  أم  فهذه   
وتدعمه يف دعوته إىل الحق، وإعالن العقيدة اإلسالمية عقيدة التوحيد الخالص، 

وتستشري ابن عمها ورقة بن نوفل يف شأن رسول الله أول مبعثه.

 وهذه أسامء بنت الصديق ذات النطاقن، التي كانت لها إسهاماتها الرائعة 
املدينة،  الله وأبيها إىل  الهجرة، ملا كتمت خروج رسول  العقيدة حال  يف نرصة 

وأخذت توصل إليهم الطعام خفية. )ابن هشام،112/2(.

 ولقد حفظ لنا التاريخ، صوًرا كثرية لجهود املرأة املسلمة يف غرس العقيدة 
داخل األرسة، وقوة تأثريها يف املجتمع منذ فجر الرسالة، ومن أمثلة ذلك:

أن أم سليم ريض الله عنها ملا آمنت بالله ورسوله، جاءها زوجها مالك 	 
بن النر أبو أنس وكان غائبًا، فقال: أصبوت، قالت: »ما صبوت ولكني 
آمنت بهذا الرجل«، قالت: فجعلت تلقن أنًسا، تشري إليه قل: »ال إله إال 
الله. قل أشهد أن محمًدا رسول الله«، قال: ففعل، قال: فيقول لها أبوه:« 

ال تفسدي عيّل ابني«، فتقول: »إين ال أفسده«.

وكذلك دعوة أم سليم أليب طلحة، إىل العقيدة الخالصة، ملا جاء يخطبها بعد 	 
وفاة زوجها، قال أنس بن مالك: جاء أبو طلحة يخطب أم سليم فقالت:«يا 
أبا طلحة! ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد؛ إمنا هو شجرة تنبت من األرض، 
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وإمنا نجرها حبيش ابن فالن«، قال: »بىل«، قالت: »أما تستحي تسجد 
لخشبة تنبت من األرض نجرها حبيش بن فالن؟«، قالت:«فهل لك أن تشهد 
منك  أريد  ال  نفيس  وأزوجك  الله،  رسول  محمًدا  وأن  الله،  إال  إله  ال  أن 
صداقًا غريه؟، قال لها: »دعيني حتى أنظر«، قالت: فذهب فنظر، ثم جاء 

فقال:«أشهد أن ال إله إال الله وأن محمًدا رسول الله«.

ومن دعوة الزوجة زوجها إىل العقيدة الحقة: دعوة أم حكيم بنت الحارث 	 
ريض الله عنها، التي مازالت حريصة عىل هداية زوجها عكرمة بن أيب 
جهل إىل اإلسالم، فأخذت له األمان من رسول الله وخرجت يف طلبه، 

وكان قد فَرَّ إىل اليمن، فردته حتى جاء إىل رسول الله مسلاًم. 

وأثر عمة عدي بن حاتم ريض الله عنه عليه، ملا فر من رسول اللهإىل 	 
الشام، فارتحلت إليه وأمرته بإتيان رسول اللهواإلميان به ففعل. 

 والنامذج كثرية جًدا عن النساء املسلامت، الاليئ حرصن عىل القيام بدورهن 
يف بيوتهن، ومع أزواجهن، وأبنائهن، وإخوانهن، وذوي قرابتهن، وكذلك شملت 
)فضل  والحكم.  السلطات  وذوي  بل  العلم؛  وطالب  العلامء  دعوتهن  جهودهن 

إلهي، 26-115(، )بابطن،119(.

المطلب الثالث: وسائل جهود المرأة السعودية )التربوية، 
والتعليمية، والجتماعية( في ترسيخ العقيدة وبنائها:

 إن للمرأة دورًا بارزًا مؤثرًا منذ فجر الرسالة، وعىل مر التاريخ واليزال؛ بل 
منذ أن قامت هذه البالد املباركة، وتأسست عىل يد اإلمام محمد بن سعود -رحمه 
الله-حينام تعاقد وتعاهد مع اإلمام محمد بن عبد الوهاب؛ فيام يعرف مبيثاق 
الدرعية يف عام1157ه املوافق 1745م، وهو بداية لقيام الدولة السعودية األوىل؛ 
كانت املرأة حارضة ودورها مؤثرًا، حيث دخل اإلمام محمد بن سعود بن محمد 
آل مقرن، عىل زوجته األمرية مويض بنت أيب وطبان الكثريي-، وكانت املرأة ذات 
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عقل ودين ومعرفة- فأخرته مبكان الشيخ وقالت له: »هذا الرجل ساقه الله إليك، 
وهو غنيمة فاغتنم ما خصك الله به«، فقبل قولها، ثم دخل عىل أخيه ثنيان وأخيه 
مشاري، فأشارا عليه مبساعدته ونرصته. فذهب اإلمام محمد بن سعود إىل مكان 
الشيخ ورحب به، وأبدى له غاية اإلكرام والتبجيل، وأخره أنه مينعه مبا مينع به 
نساءه وأوالده. وقال له: »أبرش ببالد خري من بالدك، وأبرش بالعزة واملنعة«، فقال 
الشيخ: »وأنا أبرشك بالعزة والتمكن، وهذه كلمة ال إله إال الله، من متسك بها وعمل 
بها ونرصها ملك بها البالد والعباد، وهي كلمة التوحيد، وأول ما دعت إليه الرسل 
من أولهم إىل آخرهم، وأنت ترى نجًدا وأقطارها أطبقت عىل الرشك، والجهل، 
والفرقة، وقتال بعضهم بعًضا، فأرجو أن تكون إماًما يجتمع عليه املسلمون وذريتك 

من بعدك«. )ابن برش،1983، 1201- 41/1(

وبهذا امليثاق التاريخي املهم، فتح الزمن للدرعية ذراعيه، وقامت فيها قاعدة 
حضارية وعاصمة عربية إسالمية؛ بسطت نفوذها عىل جل الجزيرة العربية.

 واستمر هذا األصل املكن، واألس القويم -وهو القيام عىل عقيدة توحيد الله 
عز وجل، ونرصة هذا األصل والتمسك برشيعة الله- إىل يومنا هذا.

الهوية  عىل  والحفاظ  العقيدة،  ترسيخ  يف  املحوري  دورها  للمرأة  كان  وملا 
الفائقة  العناية  السعودية  الحكومة  أولت  املجتمع؛  يف  الوعي  ورفع  الوطنية، 
بتعليم املرأة السعودية، وبذلت جهوًدا كبرية لرفع األمية عن النساء )محمد حامد 

وآخرون، 43(، )النمر 56/38(.

 فاملرأة السعودية تحمل الجزء األكر يف تربية الجيل، بداية داخل األرسة؛ فتقوم 
بتنشئة األطفال وإعدادهم للدنيا واآلخرة، ورعاية منوهم رعاية شاملة، بجميع جوانب 

النمو الجسدي، والنفيس، والعقيل، واالجتامعي، والخلقي، والروحي.)النحالوي،12(.

وهذه الرتبية التي يتلقاها الطفل يف أرسته، وعىل يد أمه وأبيه، ومن يتوىل 
تربيته، عىل ثالثة أنحاء: 
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إمنايئ: 

واألخالق . 1 الصافية،  العقيدة  يدها  تحت  ومن  وليدها  يف  األم  فتغرس 

طفلها  سلوك  فتغذي  وتطهريها؛  النفس  وتزكية  الخري،  وحب  الفاضلة، 

الظاهر والباطن بكل خري، وتنميه عىل الخري، وتغرس فيه منهج الوسطية 

واالعتدال.

وقايئ: إذ األرسة واألم ترعى طفلها، وتحيطه بسياج من الخلق القويم، . 1

والفكر النري، واإلميان القوي؛ حتى ال يقع يف الرذائل الخلقية واالنحرافات 

الفكرية.

عالجي: وهذا إذا انزلق املسلم، ووقع يف املنكر والرذيلة، أو انحراف أي . 1

فرد من األرسة انحرافًا عقديًا أو سلوكيًا، فهنا تأيت الرتبية العالجية لهذا 

السلوك املنحرف. )الحازمي،55-37(، )النحالوي،13(.

 إن جهود املرأة بارزة، ودورها واسع النطاق؛ إذ يظهر يف املجتمع كله: كل من 
يقع تحت مسؤوليتها أو تتعامل معه، سواًء يف بيتها مع أفراد أرستها، وأقاربها، 
الصديقات  ومن  الجريان،  من  تخالط  من  ومع  بها،  املحيط  املجتمع  يف  أو 
والزميالت يف العمل والدراسة، أو من يقع تحت مسؤوليتها كالخدم أو الطالبات؛ 
إذا كانت معلمة، أو املرىض إذا كانت طبيبة، ونحو ذلك )بابطن،119(، )النارص 

ودرويش،37(، )إسامعيل وآخرون،243،244(.

 إن جهود املرأة السعودية يف خدمة العقيدة، ترز من خالل وسائل متعددة، من 
أبرزها: )املحارب،96(، )العثامن، 40،1427(، )خري يوسف،24،31،63،76،113،120(

أواًل: الرتبية والتعليم:

 تعتر الرتبية والتعليم، من أهم الوسائل لظهور جهود املرأة السعودية يف 
العقيدة وأعمها؛ الشرتاك جميع النساء فيها، بطريقة رسمية إن كانت موظفة، 
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أو طبيعية، كل بحسب دورها ومكانتها يف األرسة واملجتمع، فتكون مامرستها لها 
عىل نطاقن:

أ- نطاق املنزل واألرسة: 

والسلويك،  والفكري،  النفيس،  التكوين  عىل  البيئة  أثر  فيه،  شك  ال  فمام 
والعقدي لإلنسان. يقول رسول الله »ما من مولود إال يولد عىل الفطرة، فأبواه 
إذا  باب  الجنائز،  كتاب  البخاري،  أو ميجسانه« )صحيح  ينرصانه،  أو  يهودانه، 
أسلم الصبي فامت هل يصىل عليه؟ 98/2(، فأخربأثر تربية الوالدين يف تنشئة 
لذا كان  أوالدهم، وهذه الرتبية يقع جزء كبري منها، وبشكل مبارش عىل األم؛ 
للمرأة دوًرا بارزًا يف رعايتها ألهل بيتها وغرس العقيدة السليمة، وتنشئة أوالدها 

النشأة اإلسالمية املعتدلة، والبعيدة عن الغلو، والتطرف، وكل فكر منحرف. 

مراحل  أخصب  أن  إىل  والنفسية،  والرتبوية،  االجتامعية،  الدراسات  وتشري 
عمر اإلنسان، وأكرثها قابلية للرتبية، والتكوين، والتحوير؛ هي مرحلة الطفولة 
والصبا، وهي أطول طفولة من حيث الزمن، من بن سائر املخلوقات املتدرجة 

يف سلم الحياة. )العثامن،1427،40(، )خري يوسف،24،31،63،76،113،120(

ولنئ كان الطفل منذ سن التمييز تبدأ لديه القابلية للتعلم، والتأمل، واملحاكاة، 
فإن األبوين يضطلعان بالدور األكر واألساس يف هذا املضامر الحيوي، الذي 
تبقى آثاره أمًدا طوياًل من عمر اإلنسان، ويفوق دورهام األدوار األخرى التي 
تناط باملدرسة، واملجتمع، والبيئة؛ كاًم، ونوًعا وعمًقا، مرات عديدة.لذا كان لزاما 

أن نهتم بأرَُسِنَا، وهذا ما نصت عليه رؤية 2030، فأشارت إىل:

»األرسة هي نواة املجتمع؛ حيث إنها متثل الحاضنة األوىل لألبناء، والراعي 
الرئيس الحتياجاتهم، والحامي للمجتمع من التفكك. ولعّل أبرز ما مييّز مجتمعنا، 
التزامه باملبادئ والقيم اإلسالمية، وقوة روابطه األرسية وامتدادها؛ مام يحثّنا 
وتنمية  أبنائها  رعاية  من  لتمكينها  الالزمة،  النجاح  بعوامل  األرسة  تزويد  عىل 
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األمور  أولياء  سنعمل عىل إرشاك  الغاية،  هذه  إىل  ولنصل  وقدراتهم.  ملكاتهم 
بناء شخصيات أطفالهم  التعليمية، كام سنعمل عىل مساعدتهم يف  العملية  يف 
ومواهبهم، حتى يكونوا عنارص فاعلة يف بناء مجتمعهم، وسنشجع األرس عىل 
لها، ومبا ميكنها من  املتاحة  يتناسب مع اإلمكانات  التخطيط؛ مبا  ثقافة  تبني 

توفري احتياجات أبنائها، والعناية بهم عىل أكمل وجه.

شخصيات  يف  اإليجابية  القيم  سرنسخ  أبنائنا:  شخصيات  نبني  أن  علينا 
مام  مكوناتها؛  بجميع  والرتبوية  التعليمية  املنظومة  تطوير  طريق  عن  أبنائنا؛ 
ميكُِّن املدرسة بالتعاون مع األرسة من تقوية نسيج املجتمع، من خالل إكساب 
مستقلة،  شخصية  ذا  ليكون  الحميدة؛  والسلوكيات  واملهارات،  املعارف،  الطالب 
تتصف بروح املبادرة، واملثابرة، والقيادة؛ ولديها القدر الكايف من الوعي الذايت، 
األنشطة  من  كبرية  مجموعة  استحداث  عىل  وسنعمل  والثقايف؛  واالجتامعي، 
التعليمية،  املنظومة  والرياضية؛ عر متكن  والتطوعية،  واالجتامعية،  الثقافية، 
السبق يف  السعودية قصب  وللمرأة   ،)2030 رؤية  والرتفيهية«)وثيقة  والثقافية، 

العناية باألرسة، وترسيخ العقيدة املعتدلة الحقة.

واألساليب  األرسة،  داخل  عليها  الطفل  يرىب  أن  يجب  التي  املبادئ  ومن 
املقرتحة للمرأة؛ لغرس العقيدة داخل األرسة ما ييل:

الرتبية عىل حب الله، وحب رسوله، وحب هذا الدين، واالعتزاز بذلك.. 1

رضورة فتح باب الحوار داخل األرسة، الحوار الهادف الذي يبني فكر . 2

املواطن ووجدانه وهو طفل.

الرتبية عىل التفكري الناقد، فال يقبل القول إال بدليله وبيان سببه؛ حتى . 3

يكون يف حصانة فكرية ضد اإلرهاب والفكر املنحرف.

الرتبية عىل التعاون، والوسطية واالعتدال يف صغار األمور قبل كبارها.. 4
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مصلحة . 5 وتقديم  الجامعي،  العمل  وحب  الجامعة،  مفهوم  عىل  الرتبية 

الجامعة عىل املصلحة الخاصة، وشيوع هذا املصطلح، واستعامله داخل 

األرسة ليقرع مسامعه، مثال ذلك: انتظار اجتامع األرسة للبدء يف الطعام، 

وإن استعجل الطفل األكل، قال له انتظر مع الجامعة، حتى يأيت أبوك، 

وهكذا يعود ويعلم، فينضبط سلوكه، ويستشعر حبه لهذه الجامعة، إىل أن 

تكر وتكر معه، لتكون جامعة وطنه ومجتمعه؛ ويف هذا تكوين للمناعة 

الفكرية، ضد هجامت زعزعة السمع والطاعة لوالة األمر، والتي هي من 

عقيدة هذا الدين.

الرتبية داخل األرسة بالحب واالحرتام، وحب النظام؛ فيجب أن يعامل . 6

املواطن الطفل عىل التقدير، واالحرتام، واالنضباط، مع رضورة التوجيه 

واإلرشاد.

موقعه . 7 اسمه،  ووطنه:  أمته  عن  أولية  تاريخية  معلومات  الطفل  تعليم 

الجغرايف، علم البلد وأهمية احرتامه.

هذا . 8 تظهر  بصورة  أو  سلبية،  بصورة  الخاطئة  السلوكيات  نقد  البعد عن 

الوطن بشكل مهن، أو تقدح يف قيادته العليا أو نظامه؛ فيجب عىل األم 

أن يكون عندها من الوعي؛ لتفرق بن نقد أوجه الفساد التي متر علينا 

ونظامه،  قيادته  أو  موروثاته،  أو  وشعبه،  الوطن،  نقد  وبن  حياتنا،  يف 

وينبغي أن تركز األم عىل كيفية توجيه الخطـأ وسبل مواجهته، كل ذلك 

حتى ال يكون فريسة للفكر التكفريي املتطرف، أو قابلية لبعض أفكاره.

تربيته عىل التفكر والتدبر، وفتح آفاق اإلبداع أمامه.. 9

ربط املقررات الدراسية، والنجاح الدرايس، والتفوق الحيايت؛ بخدمة هذا . 10

الدين، وهذا الوطن، ملحظ مهم عىل األم أن تعي أهميته.
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االبنة.... 11 األخت،  األم،  ويجب عىل  جًدا،  كثرية  اليومية  الحياتية  املواقف 

املرأة مهام كانت مكانتها، أن تعي دورها لغرس العقيد الصحيحة.

ب-نطاق المدارس النظامية والجامعات:

 فللمعلمة دور مهم يف التأثري عىل الطالبات؛ سواًء يف قاعات الدرس أو عن 
طريق النشاطات الالصفية، فيستغل هذا النظام الذي يخاطب رشيحة كبرية من 
اإلناث )الفتيات يف مراحل عمرية مهمة وحيوية، رسيعة التأثر كبرية الحامس( 
لينشأ جيل محصن  الوسطية واالعتدال؛  الصحيحة، ونرش منهج  العقيدة  لغرس 

ضد التطرف والغلو.

ولقد بلغ عدد مدارس البنات يف اململكة العربية السعودية، يف آخر إحصائية 
لعام 1435-1436هـ لوزارة التعليم، 19606 مدرسة. وبلغ عدد املعلامت من بنات 
املرأة  جهود  يظهر  هذا  كل  التعليم(  وزارة  )موقع  معلمة   297579 الوطن  هذا 

السعودية.

ينبغي  بنطاقيها(،  )الرتبية  الحيوية  املهمة  الوسيلة  هذه  من  يستفاد  وحتى 
تأهيل األمهات واملعلامت، وإعدادهن لنرش فكر الوسطية واالعتدال، ونرش ثقافة 
داخل  فعيل  بشكل  ومامرستها  الصحيحة،  العقيدة  وغرس  الفتيات،  مع  الحوار 
أسوار التعليم. وكذا تفعيل مفردات املقررات الدراسية؛ فيام يخدم هذا الهدف.

الدور  لتوعيتهن بأهمية  للمعلامت؛  ويجب عقد ورش عمٍل ودورات تدريبية 
فالغالبية  تنفيذها،  ميكن  التي  والفعاليات  توجيهه،  ميكن  وكيف  بهن،  املنوط 

لديهن الرغبة، ولكن يجهلن كيفية تفعيله. 

 ومساعدتهن عىل بناء الرامج التي تحقق ذلك. وينبغي أن يَُنبََّهن أن دورهن 
يف الرتبية يتعدى الوقايئ، بل يشمل الرتبية اإلمنائية، والوقائية، والعالجية.

)فطن(  برنامج  به  ويرتبط  الفكري،  للوعي  مركزًا  التعليم  وزارة  أنشئت  وقد 
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)وحصانة( )والتوعية اإلسالمية(، وهو يتبنى بناء الرامج، وتكليف املعلامت بتنفيذها 
مع الطالبات، هادفًا إىل حامية العقيدة من الفكر الدخيل )موقع وزارة التعليم(.

ثانًيا: مدارس وُدُور تحفيظ القرآن الكريم:

 لقد انترشت يف اآلونة األخرية مدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم الخريية، 
وتوجه النساء )عىل اختالف الفئات العمرية( إىل حفظ كتاب الله، وتعلم أحكامه، 
فمثاًل يف مدينة الرياض، يدرس أكرث من 45000 طالبة يف 300مدرسة؛ يف حن 
مل يتجاوز عدد املدارس خمًسا قبل عرشين عاًما، ورغم أن دوام هذه املدارس 
)من ساعتن إىل ثالث ساعات فقط(؛ إال أن لها األثر البالغ، فينبغي العناية بها 
ودعمها ماديًا ورسميًا، كام ينبغي العناية بتأهيل القامئات عىل هذه الدور علميًا 
وتربويًا؛ إذ تعد وسيلة فعالة لغرس العقيدة، ومعالجة أي فكر منحرف يعارض 

الدين. )املحارب،96(.

ولقد برزت جهود املرأة السعودية يف هذا املجال، فالجمعية الخريية لتحفيظ 
القرآن الكريم الجهة الراعية لهذه املناشط، ال تخلو من األقسام النسائية؛ حيث 
بلغ عدد الفصول يف مدارس تحفيظ القرآن 17335، وعدد املعلامت 21328 )وزارة 
والتطوير  التقدم  الستمرارية  وسعت   ،) واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون 
ملنسوباتها بعمل املعاهد، التي تَُخرِّج املؤهالت للتدريس يف هذه الدور، وكذلك 
الرامج التعليمية إلعداد الطاقم اإلداري لذلك، وعقد الدورات التدريبية لهن 
املدارس  عدد  بلغ  حيث  )مكنون(؛  جمعية  هناك  الرياض  فمثاًل يف  باستمرار، 
تسعى  أهداف  ولها  (؛  مكنون  5234)جمعية  املعلامت  وعدد   ،417 فيها  النسائية 
لها الجمعية، من أبرزها تعليم القرآن تالوة، وتحفيظًا، وتجويًدا، وتدبرًا، وربط 
املتعلامت بكتاب الله، وتحصينهن من االنحراف عن العقيدة الصحيحة، وإيجاد 
لتعليم  املعلامت  وتأهيل  الكريم،  القرآن  بأخالق  متخلقات  متقنات  حافظات 
مكنون 800  املجتازات الختبار جمعية  الخامتات  بلغ عدد  وقد  الكريم،  القرآن 
خامتة لعام 1439هـ؛ متجاوزًا الرقم املستهدف ب 150 خامتة، ومحقًقا منًوا يف 
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الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  كذلك  املايض.  للعام  الخامتات  عدد 
بجدة )خريكم(، القسم النسايئ، وقد نشأت املدرسة النسائية فيها عام 1397 هـ، 
عىل يد السيدة الفاضلة صديقة رشف الدين -رحمها الله- وتزايد عدد املدارس 
سنويًا بتوفيق من الله، ثم بدعم من أهل الخري، حتى أصبحت تربو عن 122، 
وحلقات قرآنية يف 51 مسجد، ومدارس قرآنية يف دار التوبة، ويف مركز اإليواء، 

ويف مستشفى امللك فهد لتحفيظ املريضات.

بعد  عن  املبارشة  املدارسة  يتم  فيها،  إلكرتونية  لحلقات  قسم  أنشئت  كذلك 
القرآنية،  لإلجازة  ومرشحات  متقنات،  حافظات  لتأهيل  والطالبة،  املعلمة  بن 
وذلك باستخدام تقنيات االتصال عر الشبكة العاملية skype –من خالل دورات 
مختلفة، مبناهج ومواعيد تناسب الجميع، وقسم للمقرأة الهاتفية. ووصل عدد 
املستفيدات 150 مستفيدة. كذلك لديها برنامج يعتمد عىل الحفظ املتتابع، حسب 
جدول معن دون التوقف للمراجعة، ملدة عام كامل، أو ثالث فصول دراسية، وهو 
)املقارئ(. وهناك قسم يعنى بالدورات العلمية الخاصة بالطالبات، واملعلامت، 
واملرشفات، واإلداريات؛ لالرتقاء بهن ثقافيًا، وتعليميًا، وتربويًا. بلغ عدد الدورات 
40 دورة علمية و4848 متدربة )موقع الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم 
خريكم(، كل هذه الجهود تعمل عىل ترسيخ العقيدة وبنائها؛ من خالل ربطهم 

بكتاب الله تعاىل.

ثالًثا: المؤسسات الخيرية واإلغاثية:

إن مجتمعنا السعودي بحمد لله، يزخر باملؤسسات الخريية، واإلغاثية، والتي 
املؤسسات  هذه  يف  النسايئ  القسم  أثبت  ولقد  وخارجه،  املجتمع  داخل  تعمل 
فعاليته، ودوره املهم يف إغاثة املحتاجن، وقامت املرأة السعودية بدورها الفاعل، 
وأثبتت بجهودها بفضل الله أهميتها. واإلغاثة تكون بتوفري االحتياجات الرورية 
للمحتاجن، ومن أهم ما يحتاجونه الدعوة للعقيدة الصحيحة، وتعليمهم أحكام 

الدين؛ وحتى يستفاد من هذه املؤسسات الرسمية لنرش العقيدة، يقرتح اآليت:



 دور المرأة السعودية في خدمة 
العقيدة، والحفاظ على الهوية الوطنية

1187

تشجيع العمل التطوعي، ونرش مفهومه يف املجتمع النسايئ، وفتح الباب 	 

أمام الراغبات يف العمل التطوعي، لخدمة األرامل، واليتامى، والفقراء؛ 

سليم،  صحيح  بشكل  وترصيفها   ، بينهنَّ الدينية  الحامسة  لتوجيه  وذلك 

التكافل  أهمية  تعليمهن  عىل  والحرص  واالعتدال،  الوسطية  منهج  عىل 

االجتامعي لخدمة هذا الوطن.

بأهمية 	  وتوعيتها  وتربيتها،  املواهب  واحتضان  الداعيات  بتأهيل  العناية 

غرس العقيدة والوالء للوطن، ومعالجة أي فكر منحرف يخل بأمن الوطن 

قيادة وشعبًا.

رعاية املشاريع الخريية واإلرشاف عليها، وتوجيه ريعها ألعامل الخري؛ كل 	 

ذلك يشعر املجتمع النسايئ املحب للخري املتحمس لخدمة دينه، باملشارك 

يف العمل التطوعي، والتكافل الوطني، ونرصة الدين.

وإلقاء 	  الدين،  لنرصة  )شعرًا-نرثًا-قصة-مرسحية(  األدبية  اللقاءات  عقد 

عن  وتعبريًا  للشباب،  تنفيًسا  ليكون  ذلك؛  حول  واملنظومات  القصائد 

الحامسة الدينية، والرغبة امللحة يف نفوس املسلمن لنرصة هذا الدين؛ 

بطريقة  توجه  مل  إن  الدينية؛  والحامسة  والرغبات،  املشاعر،  هذه  ألن 

صحيحة مرشوعة، ويتم ترصيفها واالستفادة منها بشكل صحيح، فيخىش 

أن تخرج بصوره غالية متطرفة. لذا يركز عىل مآثر هذه البالد، وجهودها 

للدفاع عن قضايا  التي عملتها  املسلمن، واالنجازات  يف خدمة قضايا 

اإلسالم وخدمته.

َست عىل أيدي املرأة السعودية،  ومن أبرز املؤسسات الخريية واإلغاثية، التي أُسِّ
والتي تعتر قدوة ومنوذج يحتذى به: مرشوع )فارس الخري( يف جدة، والذي 
أثبت بجدارة، قدرة املرأة السعودية عىل االستقالل بإنشاء وإدارة العمل الخريي، 
وهذا املرشوع يتضمن عدد من الرامج الخريية منها: مرشوع )فرحة وطرحة( 
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لتجهيز العرائس، وهو مرشوع إغايث، خريي محض، بدون مقابل، ومن برامجه 
مرشوع )فارس الخري ( للعمرة مجانًا تحت اسم )مهوى األفئدة( وهو: إرسال 
باص عمرة يف رمضان من جدة: يومن يف األسبوع للنساء، ويومن للرجال، 
والليايل الوترية يف العرشة األواخر مبعدل معتمر يف كل طلعة. ومرشوع منافع 

لتعبئة السالل الرمضانية، لحوايل 600 أرسة محتاجة كل عام.

مرشوع )سعادتهم عيد(: هدايا العيد للعامل، هدايا العيد لأليتام، هدايا العيد 
للعيد  كسوة  كابونات  عن  عبارة  اإلخاء(  )كسوة  ومرشوع  والسائقن.  للعامالت 

-رجال والنساء وجميع الفئات.

هذا عندما تولد الفكرة من عمق املعاناة، وتتحول املعاناة إىل نشاط مهم يف 
رفعة األوطان، فعندها يجب أن نسلط الضوء عىل مؤسس مشاريع فارس الخري، 
األستاذة ُحْسنى بنت أحمد زرنوقي، البالغة من العمر 48 سنة، وتحيك عن سبب 
تأسيسها للفريق التطوعي، ومشاريع “فارس الخري”؛ هو فارسابنها الذي يبلغ من 
العمر سبعة عرش ربيًعا، والذي تويف يف عام 1433هـ، كانت يف البداية محنة 
وتحولت ملنحة، وبدأت القصة بصدمة لكل أم تفقد فلذة من فلذات كبدها، ولكنها 
تحولت لنعمة، وبفضل من الله وكرمه، رزقها الله نعمة االحتساب والصر، وقد 
كتب الله لها يف نفس العام،الذهاب إىل الحج ألداء فريضة الحج عن )فارس(، 
وبعد عودتها، انطلقت فكرة إنشاء وقف باسم فارس الخري، بدأت بتسيري باصات 

العمرة، ثم استمرت وأمثرت بعدة مشاريع ولله الحمد.) صحيفة َامناء (

رابًعا: المراكز الصيفية، والنوادي النسائية، والمخيمات 
الصيفية الترفيهية، واألنشطة الفنية:

كل هذه املجاالت تستقطب عدًدا كبريًا من النساء، خاصة أنها تُْعقُد يف وقت 
اإلجازات، فينبغي العناية بها؛ بدعمها واالرتقاء مبستواها لشغل أوقات الفتيات 
ثقافة  وببث  واملهني،  الفكري  باملستوى  باالرتقاء  منها  واالستفادة  يفيد،  مبا 
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الحوار، ونرش مفهوم الوسطية واالعتدال، ورفع الوعي بالعقيدة الصحيحة؛ من 
خالل الرامج املتنوعة.

كام ميكن يف هذه املراكز عقد املناظرات الهادفة، والحوارات العلمية، ونقد 
السلوكيات الضارة يف املجتمع، إلنشاء جيل يفكر، ويحاور، ويبدع، ويعمل لرفعة 
املنحرف،  الغايل  الفكر  يطاله  أن  يكون من  ما  أبعد  الجيل  الوطن؛ وهذا  هذا 

الذي يسعى لهدم بنيانه.

خامًسا: مكاتب الستشارات األسرية والنفسية:

والنفسية  األرسية  االستشارات  تقديم  الخريية،  الجمعيات  من  عدد  يتبنى 
املجال  يف  ومتخصصات  خبريات  االستشارات،  هذه  وتقدم  املجانية،  الهاتفية 
النفيس والرتبوي، ونرش الوعي بقيم األرسة، ودراسة احتياجات املرأة، وهذا بال 
شك مهم، لغرس العقيدة الحقة يف نفوس الجيل، مبعالجة ما يؤثر فيه ويضعفه 
من املشاكل الزوجية، والعنف األرسي، وغريه، مام يهدم الرتبية األمنية داخل 
األرسة؛ فأمان األرسة الفكري، والعقدي، هو الخط األول للدفاع عن أمن املجتمع 

والوطن؛ لذا يُْقرَتُح لتفعيل هذا الدور:

من 	  للرفع  الهاتفية؛  االستشارات  هذه  عىل  للقامئات  دورات  إقامة 
مستواهن.

رضورة توسيع نطاقها وسهولة الوصول إليها؛ لتشمل فئات املجتمع يف 	 
كل مدنه وقراه.

الدعم املادي والرسمي لهذه املكاتب.	 

دورها 	  أهمية  إىل  واإلشارة  االستشارية،  املكاتب  هذه  عن  اإلعالن 

والخدمات التي تقدمها.

نرش التجارب الناجحة، والعمل عىل تحسينها وتعميمها.	 
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عمل قاعدة بيانات للمشاكل الواردة؛ لالستفادة منها يف معرفة الواقع، 	 

واسترشاف املستقبل، وعمل الرامج الوقائية للمشكالت املتكررة.

 وأما عن جهود املرأة السعودية يف ذلك، فاستطاعت بكل جدارة أن تنشئ 
مثل:)مركز  السعودية  املرأة  بها  وتعمل  تديرها  والتي  املستقلة،  النسائية  املراكز 
اإلنشاء  يف عام  2013 م،  بالرياض، وتم  الرتبوية واألرسية(  آسية لالستشارات 
منهج  عىل  املسلمة،  املرأة  وتطوير  تنمية  األول  هدفه  ربحي؛  غري  مركز  وهو 

الكتاب والسنة، 

والريادة يف تنمية وتطوير املرأة، ودعم االستقرار األرسي، واألمن االجتامعي 
أخالقيًا  بها  والرقي  الشاملة لألرسة،  التنمية  آسية، هي  الوطني. ورسالة مركز 

واجتامعيًا، وتثبيت دعائم األمن والسعادة فيها. إرشاف د. أسامء الرويشد.

لجنة  كالتايل:  وهي  املركز،  احتياجات  وفق  لجان  عدة  عىل  املركز  ويقوم   
https://(.إصالح ذات البن - لجنة الهاتف االستشاري- لجنة استشارات املوقع

sst5.com/program.aspxمركز أسية لالستشارات (.

ومن النامذج أيًضا )جمعية الشقائق( بجدة، والتي تأسست يف العام 1426 هـ، 
الجمعية  وبدأت   .306 رقم  برتخيص  االجتامعية،  الشؤون  وزارة  مظلة  تحت 
باختيار االسم لها، واملقتبس من قول النبي: )إمنا النساء شقائق الرجال( -رواه 
نه األلباين-. يدير مناشط الجمعية  أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، وأحمد، وحسَّ
لخدمة  الجمعية  وتهدف  عاٍل،  وتدريب  ذوات خرة  نساء سعوديات  وبرامجها، 
املرأة، برامج هادفة وداعمة لها يف جميع مراحلها العمرية واملهنية، من عمر 5 

سنوات وحتى مرحلة التقاعد. 

 شهدت  الجمعية تطورات عديدة  يف أقسامها؛ بهدف االرتقاء بأدائها، لخدمة 
ودعم املرأة يف املجال النفيس واالجتامعي، منذ عام 1426هــ وحتى يومنا هذا؛ 
حيث بدأت باالستفادة من إجازات  الفتيات الصيفية، بعمل برامج صيفية تنمي 
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مهاراتهن وتصقل مواهبهن، ثم النظر للتغريات وضغوطات الحياة التي تواجهها 
املرأة، يف جميع مراحلها العمرية، والتي ميكن أن تصيبها بالصدمة، أو باإلحباط 
النفيس، واملعنوي، أو التغريات االجتامعية التي تواجهها كالزواج أو الطالق، أو يف 
الحياة العملية كالتقاعد؛ مام يحتاج لدعم نفيس وإرشادي للفتاة وللمرأة، وقدمت 
الجمعية يف مسريتها العديد من الرامج الهادفة، التي تخدم الفتاة واملرأة.ولها 
رؤية، وهي الكيان الذي تتطلع إىل االنتامء إليه كل فتاة أو امرأة؛ لتحقيق ذاتها 
بفكر نري وهوية إسالمية. وهي ذات رسالة، فهي جمعـية اجتامعيـة، وثقـافيـة، 
وترفيـهية؛ متارس من خاللها الفتاة واملرأة أنشطة متنوعة، بنهج متميز يحافظ 
http://shaqaiq.org.sa/( املجتمع.  إيجايب يف  دور  لها  ليكون  هويـتها،  عىل 

program/3جمعية الشقائق.(

ومن النامذج أيًضا، )مركز إسعاد( النسايئ، لالستشارات الرتبوية والتعليمية 
يوم  عنه  اإلعالن  تم  وقد  الصاعدي،  أمرية  الدكتورة  بإرشاف  املكرمة،  مبكة 
املنظامت  رابطة  مبلتقى  برتكيا،  2013/3/20م  1434/5/9هـ  بتاريخ  األربعاء 
مرجًعا  يَُعُد  كونه  هي  املركز،  رسمها  التي  والرؤية  العاملية.  اإلسالمية  النسائية 
أصياًل لرصح أرسي شامخ، رسالته االرتقاء باألرسة علميًا، وتربويًا، واجتامعيًا، 

وتنميتها إيجابيًا؛ من خالل علوم تأصيلية، 

وبرامج متنوعة، واملساهمة يف دعم وتأهيل، طالبات معهد تعليم اللغة العربية 
للقيادة املجتمعية، ومن أبرز أهدافه:

تعزيز الثوابت والقيم اإلسالمية لدى األرسة؛ لتحصينها ضد املتغريات.1. 

مساعدة األرسة عىل مواجهة التحديات والصعوبات، التي تعرتضها خالل . 2

أداء رسالتها املنوطة بها.

االهتامم باملرأة، والعمل عىل نرش الوعي بن أفرادها، بالعادات االجتامعية . 3

الحميدة، والسلوكيات الحسنة النابعة من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.
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إعداد وتأهيل طالبات معهد اللغة العربية للقيادات املجتمعية.. 4

تقديم االستشارات القانونية، والنفسية، والرتبوية، واالجتامعية.. 5

تأهيل واستثامر الطاقات النسائية، من خالل خدمات مجتمعية تطوعية.. 6

http://saudimaps.net/portal/center.aspx?id=222)مركز إسعاد النسايئ 

لالستشارات الرتبوية والتعليمية مبكة(

ه غير نظامي: سادًسا: التعليم الموجَّ

وذلك بعمل مسابقات محددة األسئلة واملواضيع، وأيًضا محددة املراجع، وتوجيه 
هذه املسابقات لألرسة بكل أفرادها. وتنتخب املوضوعات التي تخدم نرش ثقافة 
الحوار، والتوعية بأهمية الرتبية السليمة، وغرس القيم يف نفوس الناشئة، ونرش 
الشباب.  الصالحة بن  للوطنية  املامرسات  الوسطية واالعتدال، وأفضل  مفهوم 
وتُرَْصُد لهذه املسابقات الجوائز املادية املجزية، وال تقترص هذه املسابقات عىل 
املسابقات الثقافية؛ بل تعمل مسابقات أدبية )شعرية-نرثيه-قصة-مرسحية-رسم( 

وتكون خاصة لفئة الشباب والناشئة.

سابًعا: المحاضرات الدعوية والملتقيات العلمية:

وهي  النسايئ،  الدعوي  الخطاب  يف  استخداًما  األكرث  هي  الوسيلة،  هذه 

إلقاء املحارضات الدينية، والتي غالبًا ما يكون فيها أكرث الحضور من األمهات 

وكبريات السن، وإن كنا نجد يف اآلونة األخرية، إقبال رشيحة الفتيات عىل هذه 

هادف  بشكل  العقيدة  لتعزيز  استخداًما،  أقلها  من  الوسيلة  وهذه  املحارضات؛ 

ومقصود، وفيها يتم الحديث عن القيم واألخالق الفاضلة، )املحارب،96(، ولكن 

بالعقيدة، وسبل  للوعي  النساء  لتوجيه جمهور  يُتنبه بأهمية استخدامها،  قل أن 

تحقيق مؤرشاتها، ويقرتح لالستفادة من هذه الوسيلة:
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الحرص عىل رفع املستوى العلمي للحارضات، باالهتامم مبسائل العقيدة، 	 

بأدلتها والرد عىل الشبهات، خاصة يف موضوع الغلو والتطرف؛ لتحقيق 

األمن الفكري داخل األرسة، ولتكون املرأة مرشدة وموجهة داخل أرستها.

نرش ثقافة الوسطية واالعتدال، بأكرث من أسلوب، وبأكرث من موضوع.	 

الخطوات 	  ورسم  الحلول،  وإعطاء  الطرح،  يف  الواقعية  عىل  الحرص 

العملية، لتوجيه النفس للتغيري، ولتحقيق التوافق النفيس واألرسي.

املرأة 	  لتوعية  األحداث،  مع  تتفاعل  حتى  املطروحة؛  املوضوعات  تنويع 

مبوضوع دينها، وواقعها، وأمتها.

التنظيم والتنسيق بن الداعيات يف طرح هذه املحارضات.	 

الواقع 	  دراسة  قامئة عىل  املدى،  بعيدة  مدروسة  اسرتاتيجية  وضع خطة 

الدعوي  الخطاب  يتناولها  التي  القضايا  القرتاح  املستقبل؛  واسترشاف 

النسايئ باملناقشة، ليسد حاجات املجتمع، ويوفر الرتبية اإلمنائية، والوقائية، 

والعالجية.

تنشيط إقامة هذه املحارضات وامللتقيات يف كل املناطق؛ فال تقترص عىل 	 

املدن.

تقديم 	  مهمتهن  ودعويًا،  علميًا  مؤهالت  موظفات  تعين  عىل  العمل 

ال  قد  التي  النائية،  املناطق  املحارضات يف  وإلقاء  التدريبية،  الدورات 

تصل إليها الداعيات املتطوعات. 

عمل قاعدة بيانات للمحارضات الدعوية، ويكون من مهمة مكتب التنسيق 	 

للدعوة النسائية يف املنطقة.
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ثامًنا: الحلقات الخاصة واللقاءات الجتماعية:

ظهرت الرغبة يف املجتمع النسايئ، باستضافة الداعيات يف منازلهن، إللقاء 
محارضة أثناء التجمعات األرسية واالجتامعية، فبدأت تنترش الدعوة يف أوساط 
عامة النساء بحمد الله، كام نجد بعض النساء املتميزات وسيدات املجتمع، تذهب 
لعقد املحارضات الدعوية يف منزلها، باجتامع عدد ال بأس به من معارفها أو 
أقاربها، وهو ما يعرف بـ)الصوالن(، )املحارب،96(، وهذه ظاهرة طيبة يقرتح 

لالستفادة منها:

العمل عىل تنظيمها والتخطيط الجيد بعيد املدى لها.	 

وثقافة 	  الحوار،  ثقافة  نرش  عىل  والتأكيد  الرتبوية،  القضايا  معالجة 

الوسطية واالعتدال فيها.

العرض؛ فال تقترص عىل املحارضات 	  املواضيع ويف طريقة  التنويع يف 

الوعظية الدينية، بل تشمل الرتبوية واملشكالت األرسية، وال تقترص عىل 

أسلوب اإللقاء، بل تتعدى ذلك لعقد املناظرات والحوارات الهادفة؛ لتلمس 

أي بوادر فكر منحرف، ملعالجته وإزالة الشبهات عن صاحبته.

التأصيل العلمي عند طرح املحارضات، وتدعيمها بالحجة الرشعية والحجة 	 

العقلية.

التوعية بأهمية العمل املؤسيس النسايئ؛ الهادف لخدمة هذا الوطن.	 

التوعية بدور املرأة لتعزيز العقيدة، والخطوات العملية لتحقيق ذلك.	 

تاسًعا: اإلعالم والصحافة:

الوسائل وصواًل ألكر عدد من  أوسع  الصحافة ووسائل اإلعالم، من  تعتر 
الصحفي  العمل  يف  النجاح  عىل  قدرتها  الداعية،  املرأة  أثبتت  ولقد  املجتمع، 

املوجه، واتباع أصوله؛ ولالستفادة من هذه الوسيلة يقرتح:
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واملشكالت 	  الواقعية،  القضايا  معاجلة  عند  العرض  طرق  يف  التنويع 

األرسية، وأال يُْكتََفى بذكر الخر أو القصة، دون بيان التوجه الصحيح.

نرش ثقافة الوسطية، والتوعية بأهمية الوطنية وتكاتف الجهود، والتنبيه 	 

الوعي  الوقائية، والعالجية، وبث  عىل أهمية الرتبية اإلمنائية، والرتبية 

بذلك؛ مع التنوع يف الطرح.

 وأصبحت هناك أقالًما نسائية معروفة، تكتب ما يعزز العقيدة الحقة، وينبه 
فاملرأة  وتلفاز.  من صحافة  املختلفة،  األعالم  وسائل  عر  املنحرف  الفكر  عىل 
النساء  ومن  املداخالت؛  بعمل  وتقوم  متنوعة،  برامج  يف  تستضاف  السعودية 
السعوديات املؤثرات إعالميًا، يف الدفاع عن العقيدة، د. فوز كردي – د. حياة با 

أخر– أ.د. عفاف مختار – د. شيخة القاسم.

ومن الجهود النسائية للمرأة السعودية يف مجال اإلعالم، إنشاء إذاعة )عذوب 
اإللكرتونية(نأن:وهي إذاعة رقمية نسائية محافظة، أصيلة االنتامء، عاملية التوجه، 
يرشف عليها متطوعات؛ وهو أحد مشاريع القرية اإلعالمية، تهدف إىل تدعيم 
والفكرية،  واالجتامعية،  الرشعية،  روافدها  يف  واملعرفة  الوعي  ونرش  املرأة، 

(https://twitter.com/3thoob_fm) .والعلمية، يف سبيل القيام مبسؤولياتها

عاشًرا: التأليف:

لقد خطا تعليم املرأة خطوات كبرية لألمام، وتوجهت أعداد من النساء للدراسات 
ه  العليا، للتأليف العلمي واألديب، وحتى يستفاد من هذه الوسيلة، ينبغي أن يَُوجَّ
التأليف ليخاطب املرأة، والطفل، واملجتمع، واملرأة: يف شؤونها الخاصة وقضاياها 
املهمة، والطفل بالقصة واملرسحية الهادفة، واملجتمع بالتأليف الذي يخدم قضاياه، 
ومن خالل هذا التأليف، ينرش الفكر النري، ويرفع عنهم الجهل، وترتجم النظريات 

إىل سلوكيات صحيحة، تتصدى لكل فكر منحرف وعقيدة باطلة.
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كام يستفاد من هذه الوسيلة املهمة، بتوجيهها للتصدي للفكر الغايل املتطرف، 
الذي يعمل عىل هدم الوطن، عن طريق الرد عىل مؤلفات أصحاب الفكر الضال 

بالحجة والدليل.

ومن أبرز الجهود، الرسائل العلمية األكادميية للمرأة السعودية يف مجال العقيدة؛ 
حيث بلغ عدد الرسائل العلمية ملرحلتي املاجستري والدكتوراه، فيام يخص العقيدة من 
عام 1401-1439هـ:531 رسالة علمية يف الجامعات السعودية. )الدليل اإلحصايئ لجامعة 

امللك سعود، وجامعة أم القرى، وجامعة األمرية نورة، ومكتبة امللك فهد الوطنية(.

المطلب الرابع: وسائل وجهود المرأة السعودية في 
الشبكة العنكبوتية، في ترسيخ العقيدة وبنائها:

تَُعُد املواقع النسائية التي تخدم القضايا العقدية، وكل ما يهم املرأة، ذات شأن 
الشابات،  خاصة  النساء  من  كبريًا  إقبااًل  وتالقي  العنكبوتية،  الشبكة  عىل  كبري 
ومتثِّل إذاعة عذوب النسائية اإللكرتونية منوذًجا رائًعا ومميزًا، يبن أهمية دور 
املرأة، وتفوقها يف االستفادة من اإلعالم اإللكرتوين، وحتى يستفاد منها يقرتح:

عمل الدراسات عن هذه املواقع، وحرص نقاط القوة والضعف فيها، للعمل 	 

عىل تطويرها وتوجيهها، وفق أهداف محددة ووسائل مقننة.

توجيه الداعيات للمشاركة الفعالة يف هذه املواقع واملنتديات.	 

فتح غرف املحادثات والحوارات الهادفة، املوجهة واملرشف عليها يف هذا 	 

املوقع.

دعم هذه املواقع واملنتديات فكريا وماديا ومعنويا وإعالميا.	 

االستفادة من هذه املواقع لبناء املشاريع الشبابية الهادفة لخدمة الوطن.	 

الدعوية 	  املحارضات  عن  لإلعالن  كوسيلة  املواقع،  هذه  من  االستفادة 

والدروس العلمية.
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أال تقرص  املرأة  الوسطية، وعىل  العقيدة، ونرش  لغرس  هذه وسائل مقرتحة 
نفسها عىل هذه الوسائل؛ فلطاملا كانت مبدعة بوسائلها، متجددة يف عطائها، 

مواكبة تقنيات العرص؛ ثابتة العقيدة والقيم. 

عن  الدفاع  يف  تخصصت  التي  اإللكرتونية،  واملواقع  العلمية  املراكز  ومن 
العقيدة، والتصدي للفكر الوافد مثل:

الباطني  للفكر  والتصدي  العقيدة،  بتأصيل  يعنى  مركز  هو  البيضاء:  موقع 
الحديث، بإرشاف الدكتوره هيفاء الرشيد. والرؤية التي ينطلق منها، هي التميُّز 
هي  ورسالته:  الحديث،  الباطني  الفكر  لوثات  من  وتنقيتها  العقيدة،  نرش  يف 
العقيدة  لنرش  الباحثن  وتأهيل  املختصة،  العقدية  والبحوث  االستشارات  تقديم 
الباطني الحديث، وفق منهجية رشعية أصيلة؛ وله  للفكر  الصحيحة، والتصدي 
حساب بالتويرت مختص به، يهتم بنرش مناشط وإعالنات مركز البيضاء، وحساب 
فرعي أخر بعنوان اسأل البيضاء؛ لإلجابة عن األسئلة واالستفسارات، ولهم حساب 
بالتلجرام يعنى باإلجابة عن اإلشكاالت، عدد املشرتكن فيه 8486 مشرتكًا. كذلك 
يوفر مركز البيضاء حقيبة علمية شاملة، تحتوي عىل عدد من الكتب واملؤلفات 
مكتب  ويتعاون  عقدية.  محارضات  بتقديم  يقوم  الوافد.كام  للفكر  للتصدي 
إلعداد  الرهان،  معهد  مع  بالتعاون  والرتبوية،  التعليمية  لالستشارات  البيضاء 
معلامت القرآن الكريم، بتقديم محارضات، ويتعاون مع مركز مكنون للتدريب 
النسايئ، بتقديم أنشطة تعالج قضايا متعددة. كذلك لها من التغريدات 2،935 

(http://albaydha.com/about.php ولها متابعون بعدد 24،1.) موقع البيضاء

موقع الفكر العقدي الوافد، ومنهجية التعامل معه:

وهو منر علمي دعوي، بإرشاف الدكتورة فوز كردي، أستاذ العقيدة واملذاهب 
املعارصة، يسعى لتعريف املسلمن بأنواع الفكر العقدي الوافد، والتي تنترش تحت 
شعارات براقة، منها الصحة، والسعادة، واإليجابية، وتفعيل الطاقات، وإطالق القدرات؛ 
يف رشح أصول تطبيقاته الفكرية الحقيقية، مبوضوعية وحيادية، وكان منطلقه دورات 
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علمية بعنوان )الفكر العقدي الوافد ومنهجية التعامل معه(، قدمتها الدكتوره فوز 
كردي، ثم تم تزويده بالجديد من العروض، واملقاالت، واملطويات ذات الصلة. 

ويف سبيل تحقيق أهداف املركز، تستخدم الوسائل التالية:

نرش مادة الدورات، واملطويات، واملحارضات، واملقاالت، املتعلقة مبوضوع 1. 

الوافدات العقدية الفكرية وتطبيقاتها. 

التأصيل العقدي الصحيح ألسس العقيدة اإلسالمية.. 2

بَه التي أشكلت عىل املؤيدين، لتطبيقات هذا الفكر من . 3 عرض أبرز الشُّ

املسلمن، مع الرد عليها. 

موقع »لـها أون الين«: أحد أكر املواقع النسائية العربية، التي تخاطب املرأة. 
والفكرية،  واالجتامعية،  والرتبوية،  الرشعية،  الجوانب  الوعي يف  بنرش  ويعنى 
فيه  املنشورة  املواد  ملعظم  إنتاجه  أون الين، هو  لها  وما مييّز موقع  والثقافية. 
وخصوصيتها له، وقيامه أسبوعيًا بأعامل الرتجمة املبارشة، للعديد من املواد التي 

(/http://www.lahaonline.com).تهم املرأة واألرسة

الجمعية العلمية للدراسات اإلسالمية )الحسنى(: 

علاًم  اإلسالمية،  والدراسات  الرشعية،  بالعلوم  تعنى  نسائية  جمعية  وهي 
وفكرًا ومهارًة وتطبيًقا، وقد صدر قرار من مجلس جامعة األمرية نورة بنت عبد 
الرحمن، يف ربيع األول من عام 1436ه، وتم تكوين لجنة تأسيسية، للعمل عىل 

تشكيل الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة.

ورؤية الجمعية التي رسمتها، هي العاملية والريادة يف تأصيل الدراسات اإلسالمية 
ونرشها. ورسالة الجمعية: اإلسهام يف خدمة الدين؛ من خالل كادر مؤهل، وفق 
منهج وسطي معارص. ومن أهدافها: إبراز دور اململكة العربية السعودية الريادي، 
يف مجال الدراسات اإلسالمية. وتعريف العامل بسامحة الدين الصحيح ووسطيته، 
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وخدمة املؤسسات الحكومية واألهلية؛ بتقديم املشاريع والرامج، وربط املتخصصن 
واملهتمن بالدراسات اإلسالمية يف أنحاء العامل، ودراسات املستجدات الفكرية يف 
مجال الدراسات اإلسالمية، ودراسة قضايا املرأة يف الدين اإلسالمي، واإلسهام يف 

تفعيل الطاقات الشبابية؛ لخدمة الدين اإلسالمية.
املرأة وتأصيلها؛  ات يف قضايا  املُستَجدَّ بدراسة  الحسنى،  إن اهتامم جمعية 
من خالل الفعاليات واألنشطة املختلفة؛ جعلها أّول جمعية علمية رشعية نسائية 
يف وطننا العزيز، تنال رشف خدمة العلم الرشعي، وتأصيله ونرشه يف أوساط 

النساء.)موقع الجمعية( 

http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/
Pages/About/Vision-Mission.aspx

رشكة إثراء املعرفة:

وهي أول رشكة وقفية نسائية، بدأت منذ عام 1434هـ. مسجلة باسم الدكتورة 
نوال العيد، وتعتر الرشكة املشغل الرئيس لوقف إثراء املعرفة، وتعنى بتنمية وتفعيل 
مت عدًدا من  دور املرأة يف املجتمع، واستثامره يف خدمة الدين والوطن. وقد قدَّ
املشاريع واملبادرات التنموية املجتمعية، فخالل عام 1438هـ قـدمت لتعالج قضايا 
املرأة عىل أسس علمية مدروسة، ومن أبرز أهدافها: تقديم برامج نوعية، تحقق ثقة 

املستفيدين، وتحقيق 
وتلبية  املستفيدين،  رضا  وتحقيق  فاعلة،  رشاكات  وبناء  املؤسيس،  التميز 

احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتحقيق االستدامة املالية. 
ومن أبرز النجاحات واإلنجازات التي قدمتها: برنامج األصالة، وامللتقى الثقايف 
نة النبوية *إرْث، وبرنامج منار، وملتقى مبتعثة،  لألكادمييات، وامللتقى العلمي للُسَّ
وامللتقى الثقايف لطالبات الطب، ومسابقة قارئة، وجامعة إثراء الصيفية * رفعة 
وطن، والدورات، وبرنامج العضوية، ودورة الذكر امليرس، ومسابقة تدبر، وسلسلة 

أسامء الله الحسنى، والدورات العلمية.
يعنى  تأصييل،  رشعي  علمي  برنامج  هو  كمثال:  األصالة  برنامج  التعريف 
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بَِه املثارة، وهو عىل  بتأهيل املعيدات واملحارضات باألقسام الرشعية؛ للرد عىل الشُّ
ثالثة مستويات، بواقع مستوى واحد يف كل فصل درايس، تنتقل الدراسة بن 
بعد  برنامج األصالة  الرنامج، ومتنح شهادة  باالجتياز، وتتخرج من  املستويات 
إكاملها متطلبات الرنامج، وتقدميها مرشوع تخرج، وقد استفاد من الرنامج 
منذ عام 1434ه إىل عام 1439هـ، 675 مستفيدة مبارشة، و10،500 مستفيدة غري 

مبارشه.) امللف التعريفي لرشكة إثراءاملعرفة(.
ومسك الختام الحديث عن  مؤسسة األمرية العنود بنت عبد العزيز بن مساعد 
بن جلوي آل سعود الخريية، منوذج متكامل للخري، ومثال يحتذى به يف خدمة 
األمر  مبوجب  َست  أُسِّ مانحة،  خريية  سعودية  مؤسسة  وهي  والوطن،  العقيدة 
املليك رقم )أ / 239(، وتاريخ 22/ 10/ 1420هـ املوافق 29 / 1 / 2000م. حيث 
أوصت األمرية العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود -رحمها 
الله – زوجة خادم الحرمن الرشيفن، ملك اململكة العربية السعودية فهد بن 
ر ثلث إرثها يف أوجه الخري، وما  يَُسخَّ الله – أن  عبد العزيز آل سعود -رحمه 
املوافق  1387/8/12هـ  يف  الله  رحمها  كتبتها  والتي  لمن،  واملس اإلسالم  يخدم 

1967/11/14م، وعمرها آنذاك )27( عاًما.
وللجمعية مجلس أمناء، من أبناء وأحفاد األمرية العنود رحمها الله، ولها أيًضا 
سمو  بنات  من  النسايئ  املجلس  يتكون  للمجتمع-  قدوة  تر  -ويع نسايئ  مجلس 
األمرية -غفر الله لها- وبنات أوالدها، ومن نسلهم من اإلناث؛ ممن أكملن مثانية 

عرش عاًما، وعضوات أخريات تختارهن رئيسة املجلس.
إىل  وتسعى  الخري،  أوجه  يف  متعددة  مبجاالت  نشأتها،  منذ  ة  املؤسس تعنى 
االستدامة يف كل ما تقدمه. وتؤمن بأن كل عطاء ربح؛ فتشعبت كفوفها لغرس بذرة 
الخري، بنرش التطوع والعمل به، وكذلك وضع حجر األساس للنجاح؛ بالتمكن، 

فهو لب اإلنجاز وطريقه، فصارت عىل أهبة االستعداد، لتعطي كل جدير 
بالدعم ما تطمح الحصول عليه. كام تؤمن املؤسسة، بأن الرشاكات االسرتاتيجية 
والتعاون مع القطاع العام، والخاص، واملنظامت الدولية؛ تكاتف لخدمة هذا الوطن.
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تتنوع برامج املركز، فقد أبدع مؤسسوه يف ذلك -جزاهم الله خريًا- فمنها 
مراكز متكن، والذي يشمل عدًدا من املراكز، منها:

مركز العنود الحضاري: يهدف املركز لتفعيل دور املسجد، كمركز إشعاع روحي 
وعلمي، ومكانًا للعبادة، والتعلم، والتعليم؛ وموطن تذكري، وتفقيه، وتوجيه.. وهي 
أمور تسهم يف تنمية املجتمع، وتدفعه نحو غايته السامية التي وضعها الله تعاىل، 

وذلك من خالل الرامج التالية:
ُخطَُب الجمعة املرتجمة للغة اإلنجليزية، ولغة الصم. -الدروس األسبوعية يف 
املتون  الرشعية يف  الدورات   - العلمية.  الشهرية  الندوة  الكريم.-  القرآن  تفسري 
العلمية - برنامج املسلمن الجدد -مجالس العنود الرمضانية - توفري املطبوعات 
والكتيبات؛ التي ترفع الوعي الديني والثقايف - ملتقى العنود الرمضاين - دعم 
ورعاية قناة بيغام الفضائية، باللغة األردية يف تفسري القرآن الكريم تبث يف العامل. 
- تنفيذ برنامج الديوانية الثقافية السنوي للسفراء، والسلك الدبلومايس، واألطباء 

والخراء من زوار اململكة.

بتأهيل  يهتم  متخصص،  مركز  »وارف«،  الشباب  لتنمية  العنود  مركز  ومنها: 
وتبني  والتطوعية،  الخريية  الرامج  يف  مشاركتهم  وتعزيز  الشباب،  وتنمية 
واحتضان مبادرات ومشاريع شبابية نوعية، ليكون ساحة تتالقى فيها القيادات 

الشابة مبراكز النفوذ والتأثري.

الطفل؛  وتنمية  بتمكن  يعنى  مركز  »شدن«:  الطفل  لتنمية  العنود  مركز 
بتقدميه لعدد من الرامج والخدمات لألطفال ومن يرعاهم، باالستعانة بخراء 
ومتخصصن يف منذجتها، واختبارها بأكرث الطرق كفاءة وفاعلية. والذي صدر 
برنامج  وهو  للطفل:  واملعلوماتية  الفكرية  املناعة  لتعزيز  »منيع«؛  برنامج  عنه 
يهدف إىل تعزيز املناعة الفكرية واملعلوماتية؛ لحامية الطفل واملجتمع من األفكار 
الناقد،  التفكري  مبهارات  أنفسهم  األطفال  توعية  طريق  عن  والسلبية،  املضللة 
وغريهم(  املعلمن،  )املربن،  لهم  بالرعاية  موفر  وتوعية  الحامية،  ومهارات 
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http://www.alanood.org.sa/Ar/(.ومعلوماتيًا فكريًا  األبناء  حامية  مبهارات 
Pages/home.aspx مؤسسة األمرية العنود الخريية(

أما مراكز التنمية الخريية، فيشمل عدًدا من املراكز منها:

 الرامج الدعوية: تأيت هذه الرامج يف إطار سعي املؤسسة، لتوسيع مجاالت 
تنفيذ وصية سمو األمرية العنود )رحمها الله(، وتدخل ضمن أعامل الر األخرى، 
التي نصت عليها الوصية، وتشمل الرامج التالية: كريس األمرية العنود. برامج 

طباعة الكتب. برامج مكاتب الدعوة. برامج الدورات العلمية.
برامج تعليم القرآن الكريم: فقد اهتمت املؤسسة منذ نشأتها القرآن الكريم، 
كام خصصت برامج خاصة لتعليم القرآن الكريم، شملت التايل: مراكز العنود 
النسائية لتعليم القرآن الكريم. حلقات تعليم القرآن الكريم وحفظه. املسابقات 

والجوائز الخاصة بحفظ كتاب الله.

الفكري، والسؤال  بالعقيدة وأمنها  تعتني  املبذولة، والتي  الجهود  هذه بعض 
اآلن:

ما مدى معرفة املجتمع صغاًرا وكباًرا بذلك؟

التواصل االجتامعي؛  بعد معرفتي؟ وكيف ميكنني توظيف وسائل  ما دوري 
لتعزيز وترسيخ العقيدة؟ واقرتح اآليت:

االجتامعي 1.  التواصل  مواقع  عنها يف  ونبذة  والجهود،  املواقع  هذه  نرش 
 . لديَّ

تعريف أوالدي، وطالبايت، ومجتمعي القريب بذلك.2. 

نرش جهودها والخدمات التي ميكن تقدميها، واإلجابات التي توفرها.3. 

مع 4.  مبارًشا  اتصااًل  يقدم  بعضها  إذ  بها؛  الخاصة  االتصال  أرقام  نرش 
متخصص 42 ساعة؛ لإلجابة عن أي شبهة أو تساؤل. وبعضها يقدم ذلك 

بأكرث من لغة. فهل أنا أعرف ذلك؟ وهل عرفت الناس به؟
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االستفادة من مواقع املشاهري، والحسابات ذات املتابعن، للنفاذ للناس 5. 
وللشباب خاصة، وطلب تقديم فوائد أو تنبيهات متعلقة باألمن الفكري، 
وهذا  فقط،  النرش  عليهم  وهم  بذلك،  املتخصصة  الجهات  لهم  تقدمها 

واجب وطني عليهم.

ختاًما:
يجب أن نعلم، أن ترسيخ العقيدة الصحيحة يف عقول أبنائنا وقلوبهم، وتعليمهم 
آباء،  يثبتون عليها، ويناضلون عنها بالحجة والدليل، مسؤولية املربن من  كيف 

ومعلمن، ومسؤولن، وأصحاب األصوات واملنابر.

وقد كان األنبياء واملرسلون، يوصون أبناءهم بالثبات عىل اإلسالم، ومن ذلك 
قوله تعاىل: )ووصَّ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيَّ إنَّ الله اصطفى لكم الدين 
فال متوتنَّ إالَّ وأنتم مسلمون( )البقرة/132(. ويف الحديث قال النبي صىلَّ الله عليه 
سانه، أو ينرصانه(  ا أبواه يهوِّدانه أو ميجِّ وسلَّم: )كلُّ مولود يولد عىل الفطرة، وإمنَّ
أخرجه البخاري ومسلم. قال اإلمام الغزايل وهو إمام املتكلمن والصوفية رحمه 
الله: )وليس الطريق يف تقويته وإثباته[يقصد االميان بالله ورسوخ التوحيد]أن يعلم 
صنعة الجدل والكالم، بل يشتغل بتالوة القرآن وتفسريه، وقراءة الحديث ومعانيه، 
ويشتغل بوظائف العبادات، فال يزال اعتقاده يزداد رسوًخا مبا يقرع سمعه من أدلَّة 
القرآن وحججه، ومبا يَرُِد عليه من شواهد األحاديث وفوائدها، ومبا يسطع عليه من 

أنوار العبادات ووظائفها«.)الغزايل، أبو حامد،94/1

الخاتمــــــة
وفيها التوصيات واملقرتحات املستخلصة من البحث:

أهمية غرس العقيدة يف أبناء املجتمع.. 1

دور املرأة الفاعل واملؤثر يف غرس العقيدة؛ مام يستدعي مزيد العناية . 2

به واالهتامم.
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رضورة تكاتف الجهود للعناية باألرسة، والعناية باستقرارها.. 3

معلامت، . 4 أو  أمهات  كن  سواء  الرتبية،  عىل  القامئات  بتأهيل  االهتامم 

التأهيلية والتدريبية، يف  بالتعليم؛ وذلك بعقد الدورات  أو ذوات عالقة 

أصول الرتبية وأهميتها إمنائيًا، وقائيًا، عالجيًا.

والعمل . 5 التعاون  وثقافة  واالعتدال،  التوسط  وثقافة  الحوار،  ثقافة  نرش 

الجامعي املشرتك؛ عر وسائل التعليم يف املناهج واملقررات الدراسية، 

تأهيل  وعر  فضائية،  -قنوات  صحيفة   – قصة  اإلعالم-  وسائل  وعر 

األمهات واملعلامت، وإعدادهن لنرش هذه الثقافة املهمة والفاعلة.

عقد الدورات العلمية لألمهات، وللداعيات، وللمعلامت، وللفتيات؛ خاصة . 6

معلامت الدين، والقامئات عىل دور التحفيظ، واملراكز الصيفية؛ لتوعيتهن 

بأهمية العقيدة وصورها وكيفية نرشها.

الرتكيز عىل استهداف رشيحة الفتيات، من طالبات الجامعات واملرحلة . 7

الثانوية؛ إذ أنهن يف مراحل عمرية تجعلهن من أكرث رشائح املجتمع تأثرًا.

الصيفية، . 8 واملراكز  النظامية،  املدارس  يف  الالصفي  بالنشاط  االهتامم 

يف  دوره  ليؤدي  ورسميًا  ماديًا  ودعمه  وتوجيهها،  الدعوية  واملجتمعات 

غرس القيم وبث الوعي؛ عن طريق برامج شيقة وميرسة، تجذب الفتيات 

ليشاركن يف اإلعداد لها وتنفيذها.

فتح املزيد من الكليات الرشعية املتخصصة، وفتح املجال لعقد الدورات . 9

العلمية الرشعية، ذات الرؤى الواضحة، واألهداف املحددة؛ لتعمل عىل 

نرش العلم الرشعي الصحيح، ودحض الشبهات والرد عىل الفرق الضالة؛ 

إذ التطرف والغلو فكر يرب بنيان الوحدة الوطنية، وال ميكن مواجهته 

إال بالفكر النري واملعتدل، املستمد من الكتاب والسنة.
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وضع خطط اسرتاتيجية واضحة مدروسة؛ لعمل برامج فاعلة وعملية لغرس . 10

العقيدة الصحيحة، وتكون هذه الخطط مبنية عىل دراسات ميدانية، عن واقع 

املجتمع وحاجته، خاصة فئة الشباب، وتفعيل دور املرأة السعودية يف ذلك.

إعداد القيادات النسائية املؤهلة، التي تتوىل اإلرشاف واملتابعة، للخطط . 11

االسرتاتيجية املوضوعة لغرس العقيدة الصحيحة.

العقيدة . 12 ضعف  أو  قوة  أسباب  ملعرفة  املقننة؛  العلمية  الدراسات  عمل 

أسبابه  مجتمع  لكل  إذ  ذلك؛  مع  التعامل  وكيفية  السعودي،  املجتمع  يف 

وخصائصه وثقافته.

عمل مكاتب تنسيقية للدعوة النسائية يف كل مدينة، تكون مرتبطة ببعضها . 13

جوانب  ومعرفة  النسايئ،  الدعوي  للعمل  والتنسيق  للتخطيط  البعض؛ 

القوة لدعمها، وجوانب الضعف لعالجها، وكذلك تهتم بالدعاية واإلعالن 

لألعامل الدعوية النسائية.

االهتامم باملواقع اإللكرتونية عر الشبكة العنكبوتية؛ لنرش ثقافة الحوار، . 14

وبث الوعي بأهمية اللحمة الوطنية، ومؤرشات أدائها الصحيحة؛ فالشبكة 

العنكبوتية تستقطب عدًدا كبريًا من فئة الشباب، التي ينبغي العناية بها.

الدين، وأهمية  بأهمية هذا  الوعي  ختاًما، من الروري، االرتقاء مبستوى 
هذا الوطن » بالد الحرمن وقبلة املسلمن«؛ ارتقاًء يتجاوز مجرد الشعور، بأن 
هناك مؤامرة واستهداف من الخارج، فيتخذ موقع الدفاع فقط؛ بل البد من 
الوعي بأهمية هذا الدين وعامليته، وأهمية هذا الوطن ودوره الفاعل واملؤثر يف 
العامل، وأهمية تطبيقه واقعيًا يف جميع مجاالت حياتنا، لتكوين املجتمع الواعي، 

القائد، املحصن؛ امللتف حول قيادته، وشعبه، وأرضه. 
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المـرأة والشـورى في اإلسـالم

)المرأة السعودية في مجلس الشورى أنموذًجا(

ملخص البحث:

لها،  اإلسالم  وتكريم  املجتمع  ودورها يف  املسلمة،  املرأة  مكانه  من  انطالقًا 
النساء  من  الكثري  ونالت  الكرام،  وصحابته  النبي  باستشارة  َّيحظن  كُن  فقد 
قبول مشورتهن، واألخذ بها. وألهمية املرأة السعودية ودورها يف تحقق املصلحة، 
واإلسهام يف بناء مسرية التنمية يف اململكة العربية السعودية، منذ عهد املؤسس 
- طيب الله ثراه- إىل هذا العهد الزاهر، فقد حظيت باهتامم كبري من مجلس 
الشورى وأعضائه؛ نظرًا ملا متتلكه من قدرات كبرية عملية وعلمية، مام مّكنها من 
الوصول إىل مواقع فاعلة، وتحقيق الكثري من اإلنجازات املتنوعة؛ األمر الذي 
قّدم صورة مرشّفة عن املرأة السعودية وإنجازاتها. والقرار التاريخي الذي صدر 
يف عهد خادم الحرمن الرشيفن، امللك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله-، 
بالسامح للمرأة بأن تكون عضًوا يف مجلس الشورى، ميثل رؤية جديدة للدور 

الفعيل للمرأة السعودية، يف املشاركة يف إبداء الرأي واتخاذ القرار.

ومن هذا املنطلق، تناول موضوع الدراسة، املرأة والشورى يف اإلسالم )املرأة 
أن  الدراسة،  طبيعة  اقتضت  ولذلك  أمنوذًجا(،  الشورى  مجلس  يف  السعودية 

تشتمل عىل مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، وفهارس.

 عني املبحث األول باملرأة والشورى يف اإلسالم، تناول فيه املرأة يف عرص 
النبوة، وعرص الخالفة الراشدة، والعرص األموي؛ وقد تضمن عرًضا لنامذج من 
النساء املستشارات، وآلية استشارتهن، والنتائج التي ترتبت عىل تلك االستشارة. 
الضوء  سلط  السعودية،  العربية  اململكة  يف  بالشورى  الثاين  املبحث  واختص 
فيه عىل الشورى منذ قيام الدولة السعودية األوىل، وصواًل إىل تأسيس مجلس 
الثالث  املبحث  أما  واختصاصاته.  املجلس  واستعراض مهام  السعودي،  الشورى 
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آلية  عىل  اشتمل  والشورى،  السعودية  املرأة  عىل  ركز  فقد  الدراسة،  هذه  من 
انضاممها للمجلس، والتعريف مبهامها واختصاصاتها، ودورها يف دعم مسرية 

التنمية من خالل عضويتها يف املجلس. 

 وقد توصل الباحث يف نهاية الدراسة، إىل نتائج مهمة تم عرضها يف الخامتة، 
حتى اكتملت الصورة عن املرأة والشورى، وإسهاماتها املجتمعية، ومشاركتها يف 
إبداء الرأي واتخاذ القرار؛ كون املرأة السعودية متثل أحد أركان الوطن املهمة، 

من خالل ما حققته من إنجازات متوالية يف هذا املجال.

الكلمات الدالة:

املرأة - مجلس الشورى – املادة – التنمية. 

مقدمة:

 الحمد لله رب العاملن، والصالة والسالم عىل النبي األمن، وبعد:

 غري خاف عىل أحد، املقاصد العظيمة للشورى، فقد جاء القرآن يؤكد هذا 
وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  وطبقها  أهميته،  النبوية  نَّة  السُّ أكدت  كام  املبدأ، 
للشورى أهميتها  الواقع، وما زال  بعده، تطبيًقا عمليًا عىل أرض  وصحابته من 
الكرى إىل وقتنا الحايل، ويُعمل بها يف الكثري من املجتمعات اإلسالمية اليوم.

لَه اإلسالم يف عرصه  إال أن األمر املهم، هو دور املرأة يف املجتمع، الذي أصَّ
يف  وإسهاماتها  مكانتها  استمرت  وقد  شأنها،  من  ورفع  كرََّمها  حيث  األول؛ 
مجتمعاتنا اإلسالمية إىل يومنا هذا، ومن هذه األدوار، استشارتها واألخذ برأيها 
يف كثري من املواقف، يف اتخاذ القرارات الصائبة، وقد حفظ لنا التاريخ الكثري 
برأيها؛  وأُِخَذ  املرأة،  فيها  استشريت  التي  واملواقف  املتنوعة،  األدوار  هذه  من 
خاصة ممن اتصفن منهن بالحنكة، والحكمة، وصواب الرأي؛ ومن هذا املنطلق، 
السعودية يف  )املرأة  اإلسالم  والشورى يف  »املرأة  موضوع  عىل  االختيار  وقع 
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مجلس الشورى أمنوذًجا(« لتناوله بالبحث والدراسة، لعل الباحث من خالل هذه 
الدراسة، يستقيص الكثري من املصادر؛ لبيان دور املرأة يف مجتمعها، وإسهاماتها 
يف تقديم املشورة، منذ عرص النبي، الذي يُعد قدوة لنا يف استشارتها وقبول 
رأيها، ومن بعده صحابته رضوان الله عليهم، واستمرار العمل بهذا املبدأ اإلسالمي 
األصيل يف مشاورتها، حتى أصبحت املرأة يف اململكة العربية السعودية، عضو 
رئيس يف مجلس الشورى، لها صالحياتها واختصاصاتها، لتسهم بذلك يف نهضة 
التي  املناسبة،  القرارات  اتخاذ  يف  واملشاركة  التنمية،  مسرية  ودعم  مجتمعها، 

تحقق مصلحة الوطن واملواطن. راجن من الله العون والتوفيق..

 وقد تركزت مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس )ما دور املرأة السعودية من 
القرارات  اتخاذ  واملشاركة يف  التنمية،  الشورى، يف دعم مسرية  خالل مجلس 

املناسبة عىل كافة املستويات؟( ويتفرع منه مجموعة من األسئلة:

األخذ  تم  اإلسالم؟ وهل  املستشارات يف عرص صدر  النساء  س1- من هن 
برأيهن؟ 

س2- ما النتائج التي ترتبت عىل األخذ برأي املرأة املستشارة؟

س3- ما املراحل التي مرت بها الشورى يف اململكة العربية السعودية؟

يف  الشورى،  مجلس  يف  رئيس  كعضو  السعودية،  املرأة  انضمت  متى  س4- 
اململكة العربية السعودية؟ وما أبرز مهامها واختصاصاتها؟

أهداف الدراسة:

وتهدف هذه الدراسة إىل اآليت:

التعرف عىل أدوار املرأة يف املجتمع، من خالل استشارتها، وقبول رأيها، 	 

واسهامها يف اتخاذ القرارات املناسبة، يف عرص صدر اإلسالم، والعرص 

األموي.
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رصد النتائج التي ترتبت عىل استشارة املرأة وقبول رأيها.	 

تتبع مراحل تأسيس مجلس الشورى، والتعريف بأبرز مهامه واختصاصاته.	 

التعرف عىل بداية مشاركة وانضامم املرأة السعودية يف مجلس الشورى.	 

إبراز إسهامات املرأة السعودية يف مجاالت التنمية يف اململكة، من خالل 	 

انضاممها ملجلس الشورى.

أهمية الدراسة:

يف  ودورها  اإلسالم،  يف  الشورى  أهمية  توضيح  يف  الدراسة،  أهمية  ترز 
اتخاذ القرارات الصائبة، وبيان أهمية مشاركة املرأة واستشارتها واألخذ برأيها؛ 
متى ما كان صائباً، مستفيدين من املرأة السعودية، وانضاممها ملجلس الشورى 
بشكل رسمي، كنموذج حي؛ من خالل مشاركتها يف املجلس بشكل فاعل يف اتخاذ 

القرارات املناسبة، ودعم مسرية التنمية يف اململكة العربية السعودية..

 وقد قامت الدراسة عىل املنهج التاريخي، الوصفي، والتحلييل؛ وذلك بتتبع 
مادة الدراسة يف كافة ظانها العلمية، ورصدها، وتبويبها حسب خطة الدراسة، 
ثم تحليل تلك املادة العلمية املتوفرة، ونقدها نقًدا علميًا موضوعيًا، واملقارنة بن 
املعلومات الواردة يف أكرث من مصدر؛ للوصول إىل استجالء الصورة األقرب إىل 
الحقيقة التاريخية، فيام يخص موضوع الدراسة، مع االلتزام باإلطارين الزماين 
واملكاين. وقد التزم الباحث باملنهجية العلمية املتبعة، والسري عىل منهج ثابت يف 

توثيق املصادر.

الدراسات السابقة:

بعد أن وقع االختيار عىل هذا املوضوع، تم رصد الدراسات السابقة له، بعد 
االطالع عىل الفهارس العامة، والبحث بالطرق املختلفة عن كل موضوع له صلة 
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به. واتضح عدم وجود دراسه مستقلة من قبل الباحثن –حسب علم الباحث -، 
إال أن هناك بعض الدراسات التي تناولت بعض الجوانب منه؛ غري أنها كانت 

بشكل موجز وغري مركز، ضمن موضوعات عامة، ومن هذه الدراسات:

-دراسة بعنوان: »الشورى يف اإلسالم )مامرسة نيابية( تجربة اململكة العربية 
السعودية«، عبارة عن كتاب مطبوع صادر عن إدارة املعلومات مبجلس الشورى 

)الرياض، ط1، 1424هـ/2003م(.

-دراسة بعنوان: »مسرية الشورى يف اململكة العربية السعودية«، عبارة عن كتاب 
مطبوع للباحث عبد الرحمن بن عيل الزهراين ))د. ن(، ط1، 1419هـ/1999م(. 

-دراسة بعنوان: »مجلس الشورى يف عهد امللك عبد العزيز )1343-1353هـ/1924-
)جامعة  ماجستري  رسالة  عبارة عن  البحريي،  للباحث محمد عواض  1932م(« 

امللك خالد، 1437هـ/2016م(.

تناولت هذه الدراسات بعض املوضوعات العامة، التي تتعلق بتعريف الشورى 
وأهميتها، واملراحل التي مرت بها الشورى يف اململكة العربية السعودية، وتكوين 

املجلس واختيار أعضائه، ورشوط عضويته واختصاصاته ولوائحه، ولجانه.

 وال شك أن مثل هذه املعلومات أفادت الدراسات، خاصة فيام يتعلق باملحور 
الثاين )الشورى يف اململكة العربية السعودية(؛ إال أنها مل تتطرق للمرأة والشورى، 
سواء يف عهد النبوة، والخالفة الراشدة، والعرص األموي؛ كام مل تتناول املحور املهم 
يف هذه الدراسة، املتعلق باملرأة السعودية يف مجلس الشورى، من حيث انضاممها 

للمجلس، ودورها يف دعم مسرية التنمية؛ من خالل عضويتها يف املجلس.

أقسام الدراسة:
وقد انقسمت الدراسة إىل:

املقدمة:

املبحث األول: املرأة والشورى يف اإلسالم. 
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- عرص النبوة.

- الخالفة الراشدة.

-العرص األموي.

املبحث الثاين: الشورى يف اململكة العربية السعودية.

- الخلفية التاريخية.

- نظام مجلس الشورى.

- مهامه واختصاصاته.

املبحث الثالث: املرأة السعودية يف مجلس الشورى.

- انضاممها ملجلس الشورى.

- مهامها واختصاصاتها.

- دورها يف دعم مسرية التنمية من خالل املجلس.

الخامتة

قامئة املصادر واملراجع

المبحث األول: المرأة والشورى في اإلسالم:

يرى )ابن منظور، 1414هـ، ج4، ص437(، أن كلمة الشورى لها عدة معان، منها 
شاورته يف األمر واسترشته مشاورة واستشارة؛ أي طلبت منه املشورة، وشاورته 
يف كذا واسترشته، يعني راجعته ألرى رأيه فيه، ويقال فالن خرّي شرّي؛ أي يصلح 
للمشاورة، أما يف االصطالح، فيقصد بالشورى، عرض اآلراء املختلفة يف قضية 
من القضايا، أو مسألة من املسائل، وتقليب وجهات النظر فيها، واختبارها من 
أصحاب العقول؛ وصواًل إىل الصواب أو األصوب واألحسن؛ ليعمل بها، حتى يحقق 
الصواب)الهريف،  إىل  النتائج  أقرب  األقل  عىل  أو  املرجوة،  النتائج  أحسن  بها 
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1427هـ، ص95، 96(، لذلك هي الطريق الصحيح ملعرفة أصوب اآلراء )الصالح، 
1420هـ، ص6(، وكام قال الراغب األصفهاين، )1412هـ، ص470( »هي استخراج 

الرأي مبراجعة البعض إىل البعض«.

حيث  1404هـ(،  )النحوي،  اإلسالمية  العقيدة  عىل  الشورى  مبدأ  ارتكز  وقد 
ودورها يف  الشورى  أهمية  تحث عىل  التي  القرآنية،  واآليات  األحاديث  وردت 
اإلسالم  يف  مرشوعيتها  وثبتت  1420هـ(،  )الصالح،  واملجتمعات  األفراد  حياة 
نَّة، واجامع الصحابة. وقد تعددت مناذج ومجاالت الشورى، وهذا  بالقرآن، والسُّ

ما سوف تتطرق له هذه الدراسة )الجهني، د.ت(.

أوًل: عصر النبوة

من هن النساء المستشارات؟

غالبًا ما كان النبي يستشري زوجاته، أمهات املؤمنن رضوان الله عليهم، ويف 
للنبي عليه الصالة والسالم،  بعض األحيان كن يبادرن بتقديم رأيهن ومشورتهن 
عقد  من  فراغه  بعد  سلمة  وأم  خديجة)األصبهاين، 1406هـ(،  استشارزوجته  فقد 
مختلفة  مواقف  يف  عليه  أشارت  التي  عنها،  الله  ريض  وعائشة  الحديبية،  صلح 
)البخاري،1422هـ(،كام أشارت عليه أم حبيبة رضوان الله عليها ) ابن عساكر، 1415هـ(.

 ومل يقترص عليه الصالة والسالم عىل مشاورة زوجاته فحسب، بل نجد من 
خالل بعض النصوص، أنهاستشار وسمع مشورة غريهن من النساء، كاستشارته 
ص64(،  1420هـ،  عنها)الصالح،  الله  ريض  عائشة  عن  سألها  حينام  لريرة، 
واستامعه إىل مشورة أم سليم األنصارية ريض الله عنها يوم حنن) مسلم، د.ت(.

 وبالتايل، فإن النساء املستشارات أو من يقدمن املشورة، هن يف الغالب من 
لهن صلة قرابة باملستشري زمن النبوة، ويؤيد ما تقدم من أدلة، موقف سفانة 
بنت حاتم الطائية من أخيها عدي، حينام أشارت عليه وقدمت له الرأي والنصح 

)ابن عساكر، 1415هـ(.
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 وقد تباينت نوعية االستشارة زمن النبوة، فكان غالبها فيام يلم به من أمور أو 
حوادث، منها استشارتهلزوجته خديجة ريض الله عنها، عندما عاد خائًفا من غار 
حراء، بعدما نزل عليه الوحي، وأخرها الخر، وقال: »قد خشيت عىل نفيس«، 
فوالله ال  أبرش  له:«  فقالت  له،  فيام حدث  ورأيها  يطلب مشورتها  بذلك  وكأنه 

يخزيك الله أبًدا...« ثم أشارت عليه بورقة بن نوفل )األصبهاين، 6041هـ(. 

كام استشارأم سلمة ريض الله عنها يف أمر املسلمن، بعدما فرغ من صلح 
الحديبية، حيث قال عليه الصالة والسالم ألصحابه: »قوموا فانحروا ثم حلقوا«. 
قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثالث مرات، فلام مل يقم منهم أحد، 
دخل عىل أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت له: يا نبي الله أتحب ذلك، 
اخرج ثم ال تكلم أحًدا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك)البخاري، 
الكعبة،  بناء  بإعادة  عليه  أشارت  عائشة، حينام  لرأي  نجدهيسمع  2241هـ(. كام 
حيث روت ريض الله عنها أن رسول اللهقال لها: أمل تري أن قومك ملا بنوا الكعبة 
اقترصوا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله: أال تردها عىل قواعد إبراهيم..

فكأنها تشري عليه بإعادة بناء الكعبة )البخاري، 2241هـ، ج2، 641(.

استمعإىل  حينام  العسكرية،  الجوانب  متس  لالستشارة  أخرى  نوعية  وهذه   
مشورة أم سليم ريض الله عنها يوم حنن. فعن أنس، أن أم سليم اتخذت يوم 
حنن خنجرًا فكان معها، فرآها طلحة، فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها 
خنجرًا، فقال لها رسول الله:«ما هذا الخنجر«، قالت: اتخذته إن دنا مني أحد 
من املرشكن بقرت به بطنه، فجعل رسول اللهيضحك، قالت يا رسول الله: أقتُل 

من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك؟ )مسلم، د.ت، ج3، ص2441(.

 وكانت هناك مشاورات خاصة بهوبأهل بيته، منها مشاورته لريرة وأخذ رأيها 
يف زوجته عائشة ريض الله عنها يف حديث اإلفك، حينام افرتى عليها املنافقون، 

فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئًا يريبك؟)البخاري، 2241هـ، ج3، ص 371(.
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االجتامعية  املشاورات  مسمى  تحت  تدخل  املشاورات،  من  أخرى  ونوعية 
الخاصة بالزواج وغريه، فقد أشارت عليهأم حبيبة، أم املؤمنن ريض الله عنها 
بالزواج من أختها ابنة أيب سفيان، ثم أشارت عليه بخطبة درة ابنة أيب سلمة 
)ابن عساكر، 5141هـ(، كام نجد أن سفانة بنت حاتم الطائية، تشري عىل أخيها 
عدي بن حاتم مبا يحقق مصلحته، عندما فّر ولحق بالشام، فقالت له: أرى أن 

تلحق برسول الله ملسو هيلع هللا ىلص )ابن عساكر، 5141هـ، ج96، ص361(. 

آلية الستشارة، واألخذ بها:

مل يثبت من خالل النصوص الواردة، أن هناك مكانًا محدًدا للشورى، أو طريقة 
معينة لالستشارة، حيث أن النبي كان يستشري أهل بيته من زوجاته رضوان الله 
عليهم، وكان عليه الصالة والسالم يأخذ باملشورة إذا رأى صوابها؛ خاصة فيام مل 
ينزل فيه وحي، فنجدهيأخذ برأي خديجة ريض الله عنها، حن أشارت عليه بورقة 
إليه وأخره مبا رآه، فقال ورقة: هذا  بن نوفل حينام نزل عليه الوحي، فذهب 
الناموس الذي أنزل عىل موىس، وأخره أنه نبي هذه األمة )األصبهاين، 6041هـ(، 
كام أخذ مبشورة أم سلمة، حينام أشارت عليه بعد عقد صلح الحديبية، حيث خرج 
ومل يكلم أحًدا منهم، حتى فعل ما قالت له، فنحر بدنة، ودعا حالقه فحلقه، فلام 
رأوا ذلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعًضا ) البخاري، 2241هـ(، ونجد أن 
عدي بن حاتم الطايئ أخذ مبشورة أخته سفانة، عندما رآه صائبًا، حيث قدم عىل 

النبي بعدما فر إىل الشام )ابن عساكر، 5141هـ(.

أو  يرى عدم صوابها  عندما  باالستشارة؛  يأخذ  نجدهال  أخرى،  أحياٍن  ويف 
عليه  أشارت  حينام  عنها،  الله  ريض  عائشة  يأخذبرأي  فلم  للعقيدة،  مخالفتها 
الصالة  عليه  قوله  ذلك  يف  ؛والسبب  إبراهيم  قواعد  عىل  الكعبة  بناء  بإعادة 

والسالم: »لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت«)البخاري، 2241هـ، ج2، ص641(.

رملة،  أختها  من  بالزواج  عليه  أشارت  عندما  حبيبة،  أم  برأي  يأخذ  مل  كام 
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حيث قال: »إنها ال تحل يل«، كام أنه مل يأخذ برأيها حينام أشارت عليه بخطبة 
درة ابنة أيب سلمة، حيث قال: »والله لو مل تكن ربيبتي يف حجري ما حلت يل، 
إنها البنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وإياها ثويبة، فال تعرضن عيّل بناتكن 
وال أخواتكن«) ابن عساكر، 5141هـ، ج96، ص231(، ومل يأخذمبشورة أم سليم، 
عندما أشارت عليه يوم حنن بقتل الطلقاء حينام انهزموا، ظًنا منها أنهم منافقون 
استحقوا القتل بانهزامهم، حيث قال عليه الصالة والسالم: »يا أم سليم، إن الله 

قد كفى وأحسن«) مسلم، د.ت، ج3، ص2441(.

وبالتايل يتضح مام سبق، أنه ليس بالرورة أخذ املستشري للمشورة املقدمة 
له، فقد تكون هذه املشورة غري صائبة، أو مخالفة للعقيدة، ومن هنا، فإن هذا 

الرأي الذي يقدمه املستشار غري ملزم.

اآلثار المترتبة على استشارة المرأة:

يالحظ من النصوص سابقة الذكر، حول استشارة املرأة زمن النبي، أن النساء 
الاليت متت مشاورتهن، اتصفن برجحة العقل وسداد الرأي؛ ولذلك ترتب عىل 
حينام  خويلد،  بنت  خديجة  رأي  أن  ذلك،  من  الصالح،  من  الكثري  مشورتهن 
وأخره  بالثبات  أوصاه  حيث  من طأمنينته،  زاد  نوفل؛  بن  بورقة  عليه  أشارت 
بإخراج قومه له، ولذلك حينام مات ورقة بن نوفل حزن عليه النبي حزنًا شديًد 
)األصبهاين، 6041هـ(، كام كان لرأيها األثر البالغ يف تدعيم الدعوة اإلسالمية 
وانتشارها؛ خاصة أنهاكانت ريض الله عنها خري مستشار له،ونعم الناصح األمن، 
وكان لرأي أم سلمة ريض الله عنها ومشاورتها، القول الفصل يف حسم املسألة 
النبي نحر بدن،ه ودعا حالقه  بعد صلح الحديبية؛ حيث قام املسلمون ملا رأوا 
ص391(،  ج3،  2241هـ،  البخاري،  لبعض)  يحلق  بعضهم  وجعل  فنحروا  فحلق؛ 
وترتب عىل رأي سفانة بنت حاتم الطائية، إسالم أخيها عدي، وقدومه عىل النبي 
التي سبقت،  اإليجابية  النتائج واآلثار  ابن عساكر، 5141هـ(، ومن هنا، فكل   (

ترتبت عىل استشارات املرأة وقبول رأيها.
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ثانًيا: عصر الخالفة الراشدة:

عرص  خالل  املختلفة،  األمور  يف  برأيها  واألخذ  املرأة،  مشاورة  استمرت 
الخلفاء الراشدين؛ حيث يالحظ أن النساء الاليت كن يُْسترشن يف عرص الخلفاء 
عليهم،  الله  املؤمنن رضوان  أمهات  كذلك  عليهم، هن  الله  الراشدين رضوان 
حيث ورد عن أيب بردة، عن أيب موىس األشعري ريض الله عنهام، أنه قال: » ما 
أشكل علينا أصحاب رسول اللهحديث قط، فسألنا عنه عائشة إال وجدنا عندها 
منه علاًم« )الرتمذي، 5931هـ، ج5، ص507(، وأم املؤمنن حفصة ريض الله عنها، 

حن استشارها أبوها عمر بن الخطاب ريض الله عنه )البيهقي، 4241هـ(.

 وقد ذكر )البيهقي، 4241هـ( أن عمر بن الخطابكان يستشري يف األمر، حتى 
وأن  به،  فيأخذ  يستحسنه  اليشء  أو  قولها  أبرص يف  املرأة، فرمبا  يستشري  أنه 
عبد الرحمن بن عوف، بقي يشاور الناس ثالثة أيام يف اختيار خليفة املسلمن، 
فشاور يف ذلك حتى العذارى يف خدورهن )ابن تيمية، 6041هـ، ج6، ص053(، 
وبالتايل فهذه استشارة لعامة النساء؛ خاصة ممن كن يتصفن بالحنكة، والحكمة، 

وسداد الرأي.

 والغالب أن املشورة كانت تأيت من محارم أو أقارب املستشري- كام تقدم - وأن 
مثل هؤالء النساء املستشارات، كن من أمهات املؤمنن رضوان الله عليهم، كحفصة 
ابنة عمر، ومن النساء الاليت اتصفن بالحزم والحكمة؛ حيث ورد أن بحرية بنت هانئ 

-التي سبق ذكرها- كانت امرأة حازمة عاقلة )ابن عساكر، 5141هـ، ج96، ص36(.

نوعية الستشارة:

وردت نوعية من االستشارات خالل هذا العرص، تتعلق بأمور النساء أنفسهن، 
ما تصر  أكرث  لها: كم  قال  الله عنها، حينام  كمشاورة عمرالبنته حفصة ريض 
املرأة عن زوجها ؟ فقالت: ستة أو أربعة أشهر) البيهقي، 4241هـ، ج9، ص15(، 
كام كان من هذه االستشارات ما يتعلق بالجانب السيايس أو العسكري، وندلل 
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عىل ذلك، مبوقف بحرية بنت هانئ بن قبيصة بن مسعود الشيبانية، من زوجها 
عبيد الله بن عمر، حينام دعاه معاوية ملحاربة عليفقالت له: مايل أراك مشمرًا؟ 
قال: أمرين أمري املؤمنن أن أسري يف الشهباء، قالت؟ هو والله مثل التابوت 
مل يحمله أحد قط إال قُِتَل، أنت تقتل وهو الذي يريد معاوية، ثم قالت خدعك 
معاوية، وغرك من نفسك، وثقل عليه مكانك، قد أبرم هذا األمر هو وعمرو بن 
العاص قبل اليوم فيك، لو كنت مع عيل أو جلست يف بيتك، كان خريًا لك، قد 
)ابن عساكر، 5141هـ، ج96، ص36(، وموقف  فعل ذلك أخوك وهو خري منك 
أخيه عبد الله بن عمر،حن استشار أخته أم املؤمنن حفصة ريض الله عنها، يف 
التوجه إىل عيل ومعاوية ريض الله عنهام، فيام وقع بينهام من القتال يف صفن، 

واجتامع الناس عىل التحكيم فيام بينهم، فأشارت عليه باللحاق بهم؛ خشية 
أن ينشأ من غيبته اختالف يفيض إىل استمرار الفتنة )ابن حجر، 9731هـ(.

ويالحظ مام أورده أيب بردة، عن أيب موىس األشعري ريض الله عنهام، من أن 
عمر كان يستشري يف األمر، حتى أنه كان يستشري املرأة؛ إنه كان يشاور املرأة يف 
الكثري من األمور، فرمبا كام قال: إنه أبرص يف قولها ما يستحسنه )البيهقي، 4241هـ(.

ثم نرى يف نهاية األمر، أن املرأة خالل عرص الخلفاء الراشدين، متت مشاورتها 
يف أمور كبرية متس مستقبل األمة، فرنى عبد الرحمن بن عوف، يشاور يف اختيار 

الخليفة بعد مقتل عمر، حتى النساء يف خدورهن )ابن تيمية، 6041هـ(.

آلية الستشارة، ومدى األخذ بها:

 مل يتضح أن هناك آلية واضحة، يف طريقه أو كيفية استشارة املرأة، خالل 
عرص الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، ولكنه ميكن من خالل ما ورد من 
عموميات أن نستنتج، أن النساء املستشارات كن أقارب ملن يقدمن له االستشارة، 
هنا،  ومن  فيه،  الستشارتهن  مكان  أو  مقر  إىل  حاجة  هناك  يكن  مل  وبالتايل 
فالغالب أن مشاورتهن كانت يف بيوتهن، بدليل ما ورد من أن عبد الرحمن بن 
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عوف، شاور يف اختيار خليفة للمسلمن بعد استشهاد عمر بن الخطاب النساء 
يف خدورهن )ابن تيمية، 6041هـ(.

وقد أُخذ باستشارة بعض النساء، ممن متت مشاورتهن يف بعض املواقف، ومل 
يُؤخذ باستشارة البعض اآلخر، فعىل سبيل املثال، أخذ عمر بن الخطاب مبشورة 
ابنته حفصة، يف املوقف الذي ذكر آنًفا، حن قال: ال أحبس الجيش أكرث من 
هذا )البيهقي، 4241هـ، ج9، ص15(،كام أخذبرأي املرأة بصفة عامة، إذا أبرص 
يف مشورتها ما يستحسنه فيأخذ به )البيهقي، 4241هـ(، وأخذ ابنه عبد الله بن 
عمربرأي أخته حفصة، حن أشارت عليه بحضور اجتامع املسلمن بعد صفن 

أثناء التحكيم )ابن حجر، 9731هـ(.

 يف حن أن بعض اآلراء واملشاورات، مل يؤخذ فيها برأي املرأة املشرية، وندلل 
عىل ذلك بعبيد الله بن عمر، يف أنه مل يأخذ برأي زوجته بحريه بنت هانئ؛ عىل 

الرغم من أنها كانت حازمة عاقلة، حينام أشارت

 عليه بعدم الوقوف إىل جانب معاوية يف حربه ضد عيل بن أيب طالب ريض 
الله عنه؛ بل خالف رأيها ومشورتها ووقف إىل جانب معاوية ريض الله عنه )ابن 

عساكر، 5141هـ(.

اآلثار المترتبة على استشارة المرأة:

ترتبت عىل بعض ما أشارت به املرأة، يف عرص الخلفاء الراشدين رضوان 
ابنته  بعد استشارة  الخطاب،  إيجابية؛ حيث نجد أن عمر بن  آثاًرا  الله عليهم، 
حفصة ريض الله عنها، يف املدة التي تصر فيها املرأة عن زوجها، قّرر أال يحبس 
الجيش أكرث من ستة أشهر) البيهقي، 4241هـ(، فحدد بذلك أجاًل أقىص للمكوث 
يف الثغور ومواقع الرباط يف الغزوات وغريها، كام أن مشورة حفصة ألخيها 
عبد الله بن عمر ريض الله عنهام، يف حضور التحكيم بن عيل ومعاوية ريض 
الله عنهام، بعد صفن، تهدف إىل الخشية من أن ينشأ من غيبته اختالف، يقيض 
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إىل استمرار الفتنة، حيث قالت: »إنه ال يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله 
به بن أمة محمد، وأنت صهر رسول الله، وابن عمر بن الخطاب«) ابن حجر، 

9731هـ، ج7، ص304(.

وهناك آثار غري إيجابية ترتبت عىل بعض ما أشارت به املرأة، فقد ترتبت عىل 
عدم أخذ عبيد الله بن عمر مبشورة زوجته بحرية بنت هانئ عندما أشارت عليه 
بعدم املشاركة إىل جانب معاوية يف حربه مع عيل ريض الله عنهام؛ مقتلة )ابن 

عساكر، 5141هـ، ج96، ص36، 46(.

ثالًثا: العصر األموي 

النساء المستشارات، ونوعية الستشارة:

النصيحة  أو  املشورة،  له  يقدمن  ملن  وأقارب  كذلك محارم  الغالب   كن يف 
)ابن عساكر، 5141هـ(، وبالتأكيد أن املشورة التي شاركت بها املرأة خالل عرص 
بني أمية، كانت متنوعة باختالف املواقف؛ ولكن الذي ظهر للباحث من خالل 
هذه الدراسة، موقف واحد ميثل الجانب السيايس أو العسكري، عندما أشارت 
فيه أسامء بنت أيب بكر ريض الله عنهام، عىل ابنها عبدالله مبواصلة الصمود 
والثبات أمام جيوش األموين. فقالت:« يا بُني عش كرميًا ومت كرميًا ال يأخذكم 

القوم أسريًا »)ابن عساكر، 5141هـ، ج96، ص12(.

آلية الستشارة:

مل يظهر للباحث آلية االستشارة يف عرص بني أمية، من خالل هذا النص، 
يسترشن يف  كن  سبق، حيث  كثريا عام  يختلف  األمر مل  أن  تبنَّ  الذي  ولكن 
بيوتهن؛ بدليل أن أسامء بنت أيب بكر ريض الله عنها، كانت طاعنة يف السن وقد 

عميت، وهي تقدم املشورة البنها )ابن عساكر، 5141هـ، ج96، ص52(.
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األخذ بالستشارة، واآلثار المترتبة عليها:

من الواضح أن األخذ مبشورة املرأة، كان معمواًل به خالل عرص بني أمية، فقد أخذ 
عبد الله بن الزبري مبشورة أمه، حيث استمر يف محاربة جيوش األموين حتى قُِتَل.

وقد ترتب عىل صمود عبد الله بن الزبري، متسك األموين وتصميمهم عىل 
إخضاع الحجاز، الواقع تحت حكم ابن الزبري، وحدوث آثار كبرية عىل املسلمن 
بصفة عامة، وعىل مكة والكعبة بصفة خاصة؛ جراء هجوم الجيش األموي عىل 
مكة، ورضب الكعبة باملنجنيق، كام ترتب عىل مواصلة ابن الزبري قتال األموين 
مقتله – كام هو معروف – عىل يد الحجاج بن يوسف الثقفي عام 37هـ )ابن 

عساكر، 5141هـ، ج21، ص121، ج96، ص92(.

عن  ُعرَِف  فقد  للشورى،  حية  تطبيقية  من صور  العبايس  العرص  يخل  ومل 
بعض الخلفاء استشارتهم ملن حولهم، ليس ذلك فحسب؛ بل كانوا يقدمون املشورة 

والوصية ألبنائهم وأهل بيتهم )الهريف، 7241هـ(.

المبحث الثاني: الشورى في المملكة العربية السعودية

أول: الخلفية التاريخية:

 تعد الشورى من املبادئ الرئيسية، التي يقوم عليها النظام السيايس يف اإلسالم، 
الشورى  باعتبار  األوىل؛  السعودية  الدولة  بداية  منذ  ولذلك مرت مبراحل عدة، 
مكونًا رئيًسا من مكونات املجتمع، ورضورة ملحة التخاذ القرارات املناسبة، وبذلك 
اعترت املعاهدة التي متت بن األمري محمد بن سعود بن مقرن، والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب- رحمهام الله- كانت قامئة عىل مبدأ التشاور )أبو عليه، 1141، ص12(، 
فكان األمري يستشري الشيخ يف كل األمور، وكذلك ابنه عبد العزيز، ساعده األمين 
)الزهراين، 9141هـ، ص 83(. ويف عهد اإلمام سعود،  الدرعية  إدارة شؤون  يف 
وخلفه اإلمام عبد الله، كانت الشورى تتم باستشارة رؤساء البادية وأخذ رأيهم، 
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واستشارة أصحاب الرأي من أهل الدرعية؛ مبا فيهم األمراء وأبناء الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب، وأهل العلم من أبناء الدرعية )الزهراين، 9141هـ، ص83(.

وقد استمر العمل مببدأ الشورى يف الدولة السعودية الثانية، حتى غدا زمن 
اإلمام فيصل بن تريك نظاًما واضًحا، فمنذ أن توىل الحكم، عقد اجتامًعا حول 
مقاومة القائد إسامعيل بيك، وكانت الشورى قسمن: شورى خاصة وعامة، تضم 
الخاصة العديد من األمراء، والقضاة، والفقهاء، والقادة؛ أما العامة، فكانت عىل 
ملناقشة قضايا وأمور متنوعة،  شكل اجتامعات مفتوحة، ويف مناسبات معينة؛ 

وتبادل وجهات النظر املختلفة حول تلك القضايا. )الزهراين، 9141هـ، ص93(

املراحل  من  بالعديد  السعودية،  العربية  اململكة  يف  الشورى  مرت  وقد   
والتطورات، ابتداًء مبجلس الشورى األهيل عام 3431هـ/4291م، وانتهاء مبجلس 
الشورى، الذي تكوَّن وفقاً لنظام مجلس الشورى الصادر عام 6431هـ/7291م، 
حتى صدور نظام املجلس الجديد ملجلس الشورى يف عام 2141هـ/2991م )إدارة 

املعلومات مبجلس الشورى، 4241هـ(

 الشورى زمن الملك عبد العزيز:

 مل يكن للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – طيب الله ثراه- قبل تأسيس 
املجلس األهيل يف مكة عام 3431 هـ/ 4291م، مجلس شورى من الناحية الرسمية 
كتنظيإمداري؛ ورمبا ذلك يعود لعدم استقرار األمور السياسية، وانشغاله بتوحيد 
البالد )البحريي، 7341هـ، ص8(، ولذلك كانت الطريقة التي يتبعها، هي قيامه 
بجمع مستشاريه من العلامء، ورجال القبائل، أو بعض أفراد أرسته، فكان –يرحمه 
الله- يعرض عليهم األمر، ليتم تبادل اآلراء حوله )آل مشبب، 8141هـ(، وبالتايل، 
فإن امللك عبد العزيز عمل مببدأ الشورى قبل دخوله مكة؛ من خالل الكثري من 
املواقف، واألحداث، واملعارك، التي خاضها، وقام فيها مبشاورة من يثق برأيهم. وقد 
تنوعت مجاالت الشورى ما بن السياسية والحربية وغريها، التي يستشري فيها أهل 
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العلم والفضل والرأي السديد؛ ممن يجتمع بهم امللك عبدالعزيز ويستأنس برأيهم 
)البحريي، 7341هـ(، فعىل سبيل املثال، عندما قرر ضم الحجاز ومواجهة الرشيف 
الحسن بن عيل، دعا العلامء ورؤساء العشائر إىل مؤمتر الرياض التشاوري، الذي 
عقد يف شهر ذي القعدة 2431هـ/4291م، وعرض عليهم األمر )البحريي، 7341هـ، 
ص02(؛ بل كان أثناء إقامته يف الكويت، يستشري الشيخ مبارك الصباح، عندما عزم 

عىل اسرتداد ملك آبائه وأجداده )الزهراين، 9141هـ، ص14(.

وبعد دخول امللك عبد العزيز مكة املكرمة عام 3431هـ/ 4291م، أسس مجلس 
الشورى؛ حيث كان هذا املجلس من أول قراراته التنظيمية التي أصدرها)البحريي، 
7341هـ(؛ مام يدل عىل حرصه عىل استمرار استشارته ألهل الحل والعقد، وتأكيًدا 
عىل ثقته الكبرية بأبناء مكة املكرمة، وبذلك وزع بالًغا يُعد دستورًا ومنهاًجا وتعزيزًا 
ملبدأ الشورى )الزهراين، 9141هـ، ص14(، ثم التقى بعلامء البلد الحرام يف شهر 
جامدى األوىل من العام نفسه، للتشاور يف الشكل الذي ينبغي إلدارة البالد، ومتكن 
من عقد االجتامع الذي دعا إليه جاللته يوم األحد 42 من شهر جامدى األوىل عام 
3431هـ/ 4291م، بعلامء مكة، وأعيانها، وتجارها، )الزهراين، 9141هـ، ص64،34(، 
ويَُعُد الخطاب الذي ألقاه عىل املجتمعن؛ تثبيتًا ألمر الشورى، ومن األسس الرشعية، 
واملبدأ الذي تقوم عليه الدولة. وبعد هذا االجتامع، تم االتفاق عىل انتخاب أعضاء 
له، وأطلق عليه »املجلس الشوري األهيل« )آل مشبب، 8141هـ(، وقد أنيط بهذا 
املجلس تنظيم مواد أساسية؛ تتضمن أنواع األعامل املنوطة به، واستمر هذا املجلس 

حوايل ستة أشهر )الزهراين، 9141هـ، ص94(.

 ورغبة يف إرشاك أكر عدد من األهايل، يف إدارة الشؤون املحلية، أمر امللك 
عبد العزيز بحل املجلس السابق، وانتخاب عضو من كل حارة من حارات مكة 
املكرمة، وعددهم اثنا عرش، إضافة إىل اثنن من العلامء، وواحد من التجار، 
وثالثة أعضاء، يعينهم امللك عبد العزيز من أعيان البلد، وتم نرش البالغ بالدعوة 
إىل انتخاب املجلس)الزهراين، 9141هـ، ص05(، الذي تم افتتاحه يوم الثالثاء 31 
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محرم من عام 4431ه،ـ وحددت اختصاصات األعضاء يف تنظيم أمور البلدية، 
والنظر  الحرام،  البلد  داخل  األمن  الرشعية، وحفظ  املحاكم  نظام  والنظر يف 
يف أمور التجارة، وغريها من األمور األخرى. ُوشكلت لجان دامئة لحل املشاكل 

الداخلية )الزهراين، 9141هـ(.

وبعد إعالن ضم الحجاز وتسليم جدة واملدينة املنورة، ومبايعة عبد العزيز ملًكا 
َ األمري فيصل بن عبد العزيز نائبًا له يف الحجاز، اعتبارًا من  عىل الحجاز، ُعنِّ
4431/6/82هـ، يساعده يف هذه املهمة مجلس استشاري، مكون من ثالثة أعضاء 
معينن من قبل امللك. وأمر جاللته بتـأليف هيئة تأسيسية، مكونة من مثانية أعضاء، 
انتخبوا بطريق االقرتاع من قبل ممثلن عن مدن الحجاز، وأضيف لهم خمسة 
أعضاء آخرين عينهم امللك، وعن عليهم رئيًسا، كان من أهم مهامها، وضع التعليامت 
األساسية لتشكيالت الحكومة )الزهراين، 9141هـ، ص35، 45(، ثم ألف مجلس عام 
يدعى )مجلس الشورى العام(، يُنتخب أعضاؤه من قبل املجالس االستشارية املحلية، 
ويتألف أعضاؤه من ثالثة عرش عضًوا، أربعة منهم من مكة، واثنان من املدينة، 
واثنان من جده، وآخرين من ينبع، وواحد من الطائف، وثالثة من رؤساء العشائر 
)الزهراين، 9141هـ، ص55(، وهذه املجالس االستشارية التي أمر بها جاللته، متثل 

النواة األوىل ملجالس املناطق حاليًا. )الزهراين، 9141هـ، ص55(.

انتهت  حيث  والتعديالت؛  اإلضافات  بعض  مع  الشورى  مجالس  استمرت 
الهيئة التأسيسية املشار إليها آنًفا، ووضع املواد األساسية لنظام الحكم واإلدارة، 
ومل يستمر عمل هذا املجلس إال عرشة أشهر تقريبًا، حيث تم حل املجلس يف 

6431/2/7هـ. )الزهراين، 9141هـ(.

نظامه،  تحديث  رضورة  املجلس،  هذا  حل  بعد  العزيز  عبد  امللك  رأى  وقد 
وتفريغ أعضائه؛ حتى يتمكنوا من املساهمة بفاعلية يف بناء الدولة، وتأكيًدا ملبدأ 
الشورى الذي انتهجه جاللته؛ لذلك بعد يومن من حل املجلس السابق، صدر أمر 
مليك بتعديل القسم الرابع من التعليامت األساسية، والتي تتعلق مبجلس الشورى 
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متفرغن)آل  أعضاء  يضم  للشورى  مجلس  كأول  ص16(؛  9141هـ،  )الزهراين، 
مشبب، 8141هـ، ص14(، وتم صياغة خمس عرشة مادة لهذا املجلس، وزاد من 
أهميته تعين صاحب السمو املليك، األمري فيصل بن عبد العزيز رئيًسا له، إىل 
جانب تعين أعضاء مفرغن؛ للنظر يف األمور التي تحال إىل املجلس )الزهراين، 
9141هـ(. وافتتح الدورة األوىل للمجلس، جاللة امللك عبد العزيز، يوم الخميس 
دورته  املجلس يف  واستمر  8141هـ، ص14(،  )آل مشبب،  6431/1/71هـ  املوافق 
الثانية عام 7431هـ، لكن األمر تطلب إجراء بعض التعديالت يف نظامه األسايس. 
وقد استمر انعقاد املجلس يف السنوات التي تليها مع بعض التعديالت، وناقش 
عدًدا من املوضوعات والصالحيات؛ مام جعله يثبت كفاءة املجلس العالية، يف 

إنجاز املعامالت املحالة إليه )الزهراين، 9141هـ(.

الله-  كان – رحمه  القرار ومشاورتها  اتخاذ  املرأة يف  بإرشاك  يتعلق  وفيام 
يستشري شقيقته األمرية نورة بنت عبد الرحمن، التي كانت تكره سًنا يف كثري 
لها  ويبوح  كثرية،  أموًرا  معها  ويبحث  معها،  ليتحدث  إليها  ويلجأ  األمور،  من 
بأرساره، وقد برز دورها يف جوانب الحياة االجتامعية والسياسية، خاصة أنها 
والفضل.  والورع،  والدين،  العقل،  ورجاحة  والحكمة،  بالحصافة،  تتمتع  كانت 

)الحريب، 9141هـ، ص451-841( 

الشورى بعد وفاة الملك عبد العزيز:

حيث  بالشورى؛  العمل  منهجه يف  بعده،  من  العزيز  عبد  امللك  أبناء  واصل 
يفتتح  والده،  زمن  كان  الذي  سعود،  امللك  عهد  يف  الشورى  مسرية  استمرت 
امللك سعود  بتكريم  ُحِظَي أعضاء املجلس  نيابة عنه، كام  بعض دورات املجلس 
)الزهراين، 9141هـ(، وكان أول مجلس عقد يف عهده عام 5731هـ )ال مشبب، 

8141هـ، ص36(.

 ويف عهد امللك فيصل، استمر مجلس الشورى كام كان عليه يف عهد سلفه؛ 
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لذلك كانت الشورى متأصلة يف حياة امللك فيصل راسخة الجذور، مارسها حينام 
كان رئيًسا ملجلس الشورى زمن والده، حتى وفاته يف عام 5931هـ )الزهراين، 

9141هـ(، مع إضافة بعض التعديالت عليه. )الشورى، ع961، صفر، 7341هـ(

ومع مرور الزمن، ازداد منهج الشورى تأصياًل، وبذلك استمر مجلس الشورى، 
بعد تويل امللك خالد مقاليد الحكم يف مامرسة أعامله وصالحياته، واهتم به، 
دوره  وتأدية  والتنمية،  البناء  السامية يف  مسريته  ملواصلة  تطويره؛  وعمل عىل 

خالل هذا العهد امليمون. )الزهراين، 9141هـ(

ثانًيا: نظام مجلس الشورى

العزيز –رحمه  امللك فهد بن عبد  الحرمن الرشيفن،  منذ أن توىل خادم 
الله- مقاليد الحكم وبويع ملًكا للمملكة العربية السعودية يف 2041/6/22هـ، اتبع 
البالد  هذه  ملوك  من  أسالفه  نهج  وسار عىل  الشورى،  مبدأ  الدولة يف  منهج 

املباركة.

وبعد أن استكملت اللجنة العليا الصيغة النهائية لنظام الشورى الجديد، أصدر 
ملكيًا  أمرًا  الله-  العزيز –رحمه  عبد  بن  فهد  امللك  الرشيفن،  الحرمن  خادم 
بتاريخ 2141/8/72هـ )آل مشبب، 8141هـ، ص89(، ثم  بنظام مجلس الشورى، 
تبعه تعين رئيس للمجلس يف عام 3141هـ /2991م، واختيار أعضاء دورته األوىل 

الستن عام 4141هـ/3991م. )السباعي وآخرون، 2341هـ، ص11(

مواد نظام مجلس الشورى: )آل مشبب، 8141هـ، ص401-99(:

لهذا  وفًقا  به،  املنوطة  املهام  وميارس  الشورى  مجلس  يُنشأ  األوىل:  املادة 
النظام والنظام األسايس للحكم، ملتزًما بكتاب الله وسنة رسوله، محافظًا عىل 

روابط األخوة والتعاون عىل الر والتقوى.

املادة الثانية: يقوم مجلس الشورى عىل االعتصام بحبل الله، وااللتزام مبصادر 
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الترشيع اإلسالمي، ويحرص أعضاء املجلس عىل خدمة الصالح العام، والحفاظ 
عىل وحدة الجامعة وكيان الدولة، ومصالح األمة.

املادة الثالثة: يتكون مجلس الشورى من رئيس وستن عضًوا، يختارهم امللك 
من أهل العلم والخرة واالختصاص، وتحدد حقوق األعضاء وواجباتهم، وكافة 

شؤونهم بأمر مليك.

املادة الرابعة: يشرتط يف عضو مجلس الشورى، أن يكون سعودي الجنسية 
باألصل واملنشأ، مشهود له بالصالح والكفاية، وأال يقل عمره عن ثالثن سنة.

من عضوية  إعفائه  طلب  يقدم  أن  الشورى،  مجلس  لعضو  الخامسة:  املادة 
املجلس إىل رئيس املجلس، وعىل الرئيس أن يعرض ذلك عىل امللك.

املادة السادسة: إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق 
معه ومحاكمته؛ وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر مليك.

الشورى ألي سبب، يختار  إذا خال محل أحد أعضاء مجلس  السابعة:  املادة 
امللك من يحل محله ويصدر بذلك أمرًا ملكيًا.

املادة الثامنة: ال يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية ملصلحته.

وظيفة  وأي  الشورى،  مجلس  عضوية  بن  الجمع  يجوز  ال  التاسعة:  املادة 
حكومية، أو إدارة أي رشكة؛ إال إذا رأى امللك أن هناك حاجة إىل ذلك.

املادة العارشة: يُعن رئيس مجلس الشورى، ونائبه، واألمن العام للمجلس، ويُعفون 
بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم، وحقوقهم، وواجباتهم، وكافة شؤونهم، بأمر مليك.

املادة الحادية عرشة: يؤدي رئيس مجلس الشورى، وأعضاء املجلس، واألمن 
العام؛ قبل أن يبارشوا أعاملهم يف املجلس، أمام امللك؛ القسم. 

املادة الثانية عرشة: مقر مجلس الشورى، هو مدينة الرياض، ويجوز اجتامعها 
يف أي جهة أخرى داخل اململكة؛ إذا رأى امللك ذلك.
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من  تبدأ  هجرية،  سنوات  أربع  الشورى،  مجلس  مدة  عرشة:  الثالثة  املادة 
التاريخ يف األمر املليك الصادر بتكوينه. 

الشورى، كل سنة  ينيبه يف مجلس  أو من  امللك،  يُلقي  الرابعة عرشة:  املادة 
خطابًا؛ يتضمن سياسة الدولة الداخلية، والخارجية.

املادة الخامسة عرشة: يبدي مجلس الشورى الرأي يف السياسات العامة للدولة، 
التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله عىل وجه الخصوص ما ييل:

مناقشة الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتامعية، وإبداء الراي نحوها، 
ودراسة األنظمة واللوائح، واملعاهدات، واالتفاقيات الدولية واالمتيازات، واقرتاح 
تقدمها  التي  السنوية  التقارير  ومناقشة  األنظمة،  تفسري  ثم  بشأنها،  يراه  ما 

الوزارات، واألجهزة الحكومية األخرى، واقرتاح ما يراه حيالها.

املادة السادسة عرشة: ال يكون اجتامع مجلس الشورى نظاميًا؛ إال إذا حر 
االجتامع ثلثا أعضائه عىل األقل، مبن فيهم الرئيس، أو من ينوب عنه، وال تكون 

القرارات نظامية؛ إال إذا وافقت عليها أغلبية املجلس.

املادة السابعة عرشة: ترفع قرارات مجلس الشورى إىل رئيس مجلس الوزراء، 
ويحيلها إىل مجلس الوزراء؛ للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر املجلسن، أصدرت 

بعد موافقة امللك عليها، وإن تباينت وجهات النظر، فللملك إقرار ما يراه.

الدولية،  واالتفاقيات  واملعاهدات،  األنظمة،  تصدر  عرشة:  الثامنة  املادة 
واالمتيازات، وتُعدل مبوجب مراسيم ملكية، بعد دراستها من مجلس الشورى.

املادة التاسعة عرشة: يكون مجلس الشورى من بن أعضائه، اللجان املتخصصة 
الالزمة ملامرسة اختصاصاته. وله أن يؤلف لجانًا خاصة من أعضائه؛ لبحث أي 

مسألة مدرجة بجدول أعامله.

املادة العرشون: للجان مجلس الشورى، أن تستعن مبن تراه من غري أعضاء 
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املجلس؛ دون موافقة رئيس املجلس.

املادة الحادية والعرشون: يكون ملجلس الشورى هيئة عامة، تتكون من رئيس 
املجلس، ونائبه، ورؤساء لجان املجلس املتخصصة.

املادة الثانية والعرشون: عىل رئيس مجلس الشورى، أن يرفع لرئيس مجلس 
كان  إذا  الشورى،  مجلس  جلسات  حكومي  مسؤول  أي  حضور  بطلب  الوزراء، 
املجلس يناقش أموًرا تتعلق باختصاصاته، وله الحق يف النقاش دون أن يكون له 

حق التصويت.

املادة الثالثة والعرشون: لكل عرشة أعضاء يف مجلس الشورى، حق اقرتاح 
مرشوع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه عىل رئيس مجلس الشورى، 

وعىل رئيس املجلس رفع االقرتاح إىل امللك.

املادة الرابعة والعرشون: عىل رئيس مجلس الشورى، أن يرفع لرئيس مجلس 
الوزراء، طلب تزويد املجلس مبا لدى األجهزة الحكومية من وثائق وبيانات، يرى 

املجلس أنها رضورية لتسهيل سري أعامله.

املادة الخامسة والعرشون: يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرًا سنويًا إىل امللك، 
عام قام به املجلس من أعامل، وفًقا ملا تبينه الالئحة الداخلية للمجلس.

املادة السادسة والعرشون: ترسي أنظمة الخدمة املدنية عىل موظفي أجهزة 
املجلس؛ ما مل تقض الالئحة الداخلية بغري ذلك.

من  تُعتمد  خاصة  ميزانية  الشورى  ملجلس  يكون  والعرشون:  السابعة  املادة 
امللك، ويتم الترصف منه وفق قواعد تصدر بأمر مليك.

املادة الثامنة والعرشون: يتم تنظيم الشئون املالية مبجلس الشورى، والرقابة 
املالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر مليك.

املادة التاسعة والعرشون: تنظيم الالئحة الداخلية ملجلس الشورى، اختصاصات 
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املجلس، وكيفية  للمجلس، وأجهزة  العام  ونائبه، واألمن  الشورى،  رئيس مجلس 
إدارة جلساته، وسري أعامله وأعامل لجانه، وأسلوب التصويت؛ كام تنظم قواعد 
الضبط  توفري  شأنها  من  التي  األمور  من  ذلك  وغري  الرد،  وأصول  املناقشة، 
واالنضباط داخل املجلس؛ بحيث ميارس اختصاصاته ملا فيه خري اململكة وصالح 

شعبها، وتصدر هذه الالئحة بأمر مليك.

املادة الثالثون: ال يجري تعديل هذا النظام، إال بالطريقة التي تم بها إصداره.

أبواب  عدة  تضمنت  الشورى،  ملجلس  داخلية  الئحة  إصدار  ذلك  تىل  ثم   
حقوق  الئحة  الجديد،  بإصداره  الشورى  ملجلس  وحدد  9141هـ(،  )الزهراين، 
وواجبات ألعضائه، شملتها عدة مواد، كام اشتملت الئحة مجلس الشورى عدًدا 
واملحاكمة  وللتحقيق  للمجلس،  والوظيفية  املالية  للشؤون  املنظمة  القواعد  من 
مشبب،  )آل  اإلجراء  وسالمة  األداء،  جودة  لضامن  تأكيًدا  املجلس،  ألعضاء 
تقسيم  وتم  4141/7/02ه،ـ  األحد  يوم  جلساته  أول  وعقدت  8141هـ،ص511(، 
األعضاء عىل لجان املجلس الثامن، واستمر هذا املجلس يف عقد جلساته وأداء 

األدوار املناطة به. )الزهراين، 9141هـ(

ثالًثا: مهامه واختصاصاته 

 ُحددت الصالحيات التي ميارسها املجلس )إدارة املعلومات مبجلس الشورى، 
4241هـ، ص42-72( وفق النظام األسايس للحكم، ووفق نظامه والئحته الداخلية، 
ويتأىّت له من خالل عقده لجلساته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه عىل األقل، مبن 
بأغلبية عدد أصوات أعضاء  ينوب عنه، ويصدر قراراته  أو من  الرئيس،  فيهم 

املجلس، وفق املادة السادسة عرشة من نظامه.

ووفًقا  للحكم،  األسايس  للنظام  وفًقا  اختصاصاته  ميارس  املجلس  أن  وكام 
لنظامه، فإن دوره مهم يف مجال وضع األنظمة، ويف الرقابة؛ حيث تتجه النظم 

املقارنة إىل تصنيف اختصاصات املجالس النيابية إىل ثالثة أنواع:



المـرأة والشـورى في اإلسـالم )المرأة 
السعودية في مجلس الشورى أنموذًجا(

1235

االختصاص التنظيمي الترشيعي )هو ما يتعلق بوضع األنظمة واللوائح(.	 

االختصاص املايل.	 

االختصاص السيايس والرقايب. 	 

صالحيات مجلس الشورى واختصاصاته:

النيابية، عىل ضبط مامرسة صالحياتها، من خالل  املجالس  تعارفت جميع 
اللوائح الداخلية، والقواعد التنظيمية، التي تتوىل بيان اإلجراءات العملية والفنية، 
لطريقة عمل املجلس، ولجانه املتخصصة، وآلية اتخاذ القرارات. ومجلس الشورى 
شأنه يف ذلك شأن تلك املجالس، يف أساليب ضبطها للجلسات، كام يشارك تلك 

املجالس يف مامرسة الصالحيات اآلتية:

أوًل – الدور )التنظيمي التشريعي(:

تتم مامرسة هذه الوظائف، من خالل دراسة مرشوعات األنظمة واللوائح املحالة 
من الحكومة، ويبدي آراءه فيها، ويدخل ما يراه من تعديل. بل أن له أن يقرر مدى 
مالءمة إصدار النظام من عدمه، وكذا له تفسري األنظمة وفق املادة الخامسة عرشة.

هذه الصيغة الواضحة، تؤكد بأن اختصاص مجلس الشورى واسع؛ حيث له 
صالحية التفسري امللزم للنظام، وللسلطات، والهيئات الحكومية كافة.

كام تخول املادة الثالثة والعرشون من النظام، حق التقدم باقرتاح مرشوع 
نظام، حيث تُعطى السلطة التنظيمية حق اقرتاح مرشوعات )األنظمة القوانن(، 
ويف مجلس الشورى هذا، الحق ميلكه كل عرشة أعضاء باقرتاح نظام جديد، أو 

تعديل نظام نافذ.

ثانًيا - دراسة المعاهدات والتفاقيات الدولية:

يُلزم نظام املجلس بأن تُعرض عليه: املعاهدات، واالتفاقيات الدولية، واالمتيازات؛ 
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للنظر فيها قبل اعتامدها، ويف حالة عدم املوافقة، أو التحفظ عليها، أو عىل أي من 
بنودها تبن األسباب.

ثالًثا:الدور الرقابي 

ميارس مجلس الشورى دوره الرقايب عىل األداء الحكومي، من خالل الوسائل 
اآلتية:

إبداء الرأي يف السياسات العامة للدولة: جاءت هذه الصالحية بصيغة مطلقة 
عامة، مام مينح املجلس مجااًل أرحب يف إبداء رأيه فيها.

يتضمن  شامل،  وطني  التنمية مرشوع  للتنمية: خطة  العامة  الخطة  مناقشة 
كام  لتحقيقها،  الزمني  واملدى  واالقتصادية،  والتعليمية،  االجتامعية،  األهداف 
ومن  األهداف،  تلك  لتحقيق  الالزمة  والسياسات  والوسائل،  الرامج  تتضمن 
خاللها يقوم املجلس مبناقشتها من مختلف الجوانب، ثم إقرار، أو اقرتاح ما 
يراه من تعديل، ذلك أن خطة التنمية متثل الرتجمة للسياسات العامة الداخلية، 

والتي تعد محور نشاط أجهزة الدولة.

مناقشة التقارير السنوية للوزارات واألجهزة الحكومية: يقوم املجلس من خالل 
مناقشته للتقارير، باالطالع عىل األداء الحكومي يف مناقشاته كافة، سواء فيام 
يتعلق بالقوى البرشية وأداء املوظفن، أو فيام يتعلق بالرصف املايل وامليزانيات.

علاًم بأن نظام مجلس الوزراء يلزم – يف مادته التاسعة والعرشين – جميع 
الوزارات، واألجهزة الحكومية األخرى، أن ترفع تقريرًا سنويًا إىل رئيس مجلس 
الوزراء، خالل تسعن يوًما من بداية كل سنة مالية، متضمًنا ما تحقق من إنجازات، 
مقارنة مبا ورد يف الخطة العامة للتنمية، خالل السنة املنقضية، والصعوبات، وما 

تراه من مقرتحات لحسن سري العمل.ومن ثم ترفع إىل مجلس الشورى.

مسؤول  أي  استدعاء  حق  الشورى  ملجلس  الحكومين:  املسؤولن  استدعاء 
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حكومي، وتوجيه االستيضاحات واألسئلة التي يرى املجلس أهمية توجيهها، والتي 
تقع ضمن اختصاصاته، وذلك وفًقا للامدة الثانية والعرشين من نظامه.

رابًعا - اقتراح مشروع )نظام قانون(:

إن هذا النوع من االختصاصات، ميارسه مجلس الشورى وفق مادته الثالثة 
والعرشين، والتي تعطي كل عرشة أعضاء حق اقرتاح مرشوع نظام جديد، أو 

تعديل نظام نافذ.

المبحث الثالث: المرأة السعودية في مجلس الشورى:

 ليس هناك ما مينع يف ديننا الحنيف، من إسهام املرأة يف شؤون املجتمع، إذا 
ما كانت وفق الضوابط الرشعية التي تحافظ عليها، وقد أسهمت املرأة السعودية 
بجهد وافر يف العملية التنموية للبالد، من خالل ما تحمل من مؤهالت عالية، 

وتخصصات متنوعة.

التي  األمور  يف  ويستشريهن  بالنساء،  يستعن  ما  كثريًا  الشورى  ومجلس 
تخصهن، ويسمح بحضورهن للمجلس، سواء لتقديم استشارة، أو لحضور جلسة 

من جلسات املجلس )إدارة املعلومات مبجلس الشورى،4241هـ، ص32(.

أعضائه؛  كأحد  الشوى  مجلس  تشارك يف  املرأة  تكن  مل  األمر،  بداية  ويف 
حيث مل يرد يف نظامه السامح للمرأة االنضامم إىل عضويته )السباعي وآخرون، 
2341هـ، ص94(، مع العلم أن هناك من األعضاء من اقرتح، قبل اعتامد عضويتها 
الصفوف  تخصص  أن  عىل  رضورتها،  عىل  وأكد  الشورى،  مجلس  يف  مؤخرًا 
الخلفية من قاعة مجلس الشورى لهن، وتكون نسبة عضويتهن 02%، ويُعد ذلك 
من ضمن املقرتحات التطويرية للمجلس، وذلك اعرتافًا بدور املرأة السعودية، 

وحقها يف املشاركة يف الحياة العامة. )السباعي وآخرون، 2341هـ(.

وقد دأب املجلس منذ أواخر دورته الثالثة، يف عهد خادم الحرمن الرشيفن، 
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عىل  الرابعة،  دورته  مدار  وعىل  الله-  رحمه   – العزيز  عبد  بن  عبدالله  امللك 
إرشاك نخبة مثقفة من النساء السعوديات يف أعامله؛ لتدارس املوضوعات التي 
الوفود املشاركة،  لقاءاته مع  املرأة، ولحضور  تعرض عليه، مام له صلة بشؤون 
يف املؤمترات الخارجية التي يدعى لها؛ غري أن استمرار خلو املجلس من متثيل 
املرأة وعضويتها، ميثل ضعًفا يف صورته بن املجالس الشورية املامثلة، وأمام 
العامل، وهيئات حقوق اإلنسان، وبالتايل كانت الرؤية هي اجتياز هذه املسألة 
بجرأة وتعقل، واالستفادة من تجربة املجتمع، املجتمعات املامثلة يف هذا الصدد، 
)السباعي  املجلس، وتسهيل مشاركتها  كاملة إىل  لحضورها وانضاممها بعضوية 

وآخرون، 2341هـ، ص95(.

 يقول زياد السديري)1( عضو مجلس الشورى يف هذا الصدد:« ليس الداعي 
لتفعيل دور املرأة شوريًا هو مراعاة العرصية، أو التشبه باآلخرين؛ وإمنا مراعاة 
للواقع، املتمثل يف كونها نصف املجتمع املتلقي للتعليم، وأن املرأة كانت دوًما يًدا 

عاملة يف املجتمع )السباعي،2341هـ، ص06(.

أوًل: انضمامها لمجلس الشورى 

للمرأة أن تنتخب وتُنتخب، وأن تستشري وتُستشار وتُشري؛ أي  أباح اإلسالم   
أباح لها بصورة واضحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كام أباح لها أن تكون 
هي عضو يف مجلس الشورى؛ إذ أن االنتخاب يف حقيقته؛ اختيار األمة وكالء 
ينوبون عنها يف الرأي، ويتكلمون باسمها، ويدافعون عن حقوقها، فاملرأة لها 

حق يف هذا التوكيل والتوكل )التميمي، 5041هـ، ص45(.

املجلس  تكون عضًوا يف  أن  قبل  فاعلة،  السعودية مشاركة  للمرأة  كان  وقد 
بالصفة الرسمية؛ من خالل مشاركتها، ودورها الفاعل يف أعامل املجالس السابقة، 
امرأة،  عرشة  اثنتي  املجلس  يف  املستشارات  عدد  بلغ  حيث  مستشارة؛  بوصفها 

1. دكتوراه يف القانون من جامعة فرجينيا االمريكية، مستشار سابق يف وزارة الداخلية، ومدير عام مؤسسة عبد الرحمن السديري الخريية، 

عمل مرشًحا لعضوية مجلس الشورى يف دورته األوىل يف عهد امللك فهد بن عبد العزيز – رحمه الله –. انظر) السباعي، 1432هـ، ص111(
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كانت تحال إليهن الكثري من املوضوعات ذات العالقة باملرأة، وباختصاصاتهن 
وكان  مرئياتهن حولها،  وإبداء  بدراستها،  يقمن  العملية،  األكادميية، وخراتهن 

عطاؤهن متميزًا )الشورى، ع821، س31، ذو القعدة، 2341هـ، ص93(.

 وإميانًا من خادم الحرمن الرشيفن امللك عبدالله بن عبد العزيز – رحمه 
التي  القرارات،  العديد من  الشوري ودعمه ألعامله، أفىض إىل  بالعمل   – الله 
نقلت املجلس يف دورته السادسة إىل مرحلة جديدة من العمل الترشيعي الرقايب، 
كان أبرزها قراره التاريخي)املهنا، 5341هـ، ص31(، يف 92 صفر 4341هـ، حيث 
شهدت قبة مجلس الشورى قراًرا تاريخيًا، بإعالن خادم الحرمن الرشيفن امللك 
عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – انضامم املرأة لعضوية مجلس الشورى، 
ابتداء من الدورة السادسة، وبهذا تكون الدورة السادسة من عمر املجلس، نقلة 
ملجلس  عضوا  امرأة  ثالثن  وتعين  السعودية،  املرأة  مبشاركة  توجت  تاريخية 
الشورى )إدارة مجلس الشورى، 5341هـ، ص01(، حيث يتكون مجلس الشورى 
من رئيس ومئة وخمسن عضًوا، من أهل العلم، والخرة، واالختصاص، وأال يقل 
متثيل املرأة فيه عن )02%( من عدد األعضاء، وحددت فرته العضوية يف كل 

دورة بأربع سنوات )إدارة مجلس الشورى، 5341هـ، ص81(.

ثانًيا: مهامها واختصاصاتها 

للمرأة مكانة من الشورى، ورأيها يقدر كام كان يف عهد النبي، وعهد الخلفاء 
الراشدين من بعده، حيث متيزت برجاحة عقلها؛ ولذلك احرتم اإلسالم رأيها، قرر 
مسئوليتها يف الشؤون العامة، وحقها يف العمل السيايس، وإبداء رأيها يف كل ما 
يؤثر يف أوضاع األمة من الخري والرش، والقيام بالدعوة إىل الواجبات، واإلرشاد 

إىل الفضائل، والتحذير من االنحرافات والرذائل )التميمي، 5041هـ، ص45-25(

املجلس،  كأي عضو يف  عملها  املرأة ومتارس  تشارك  الشورى،  مجلس  ويف 
اللجان وفق اختصاصاتها  الرجل يف  بها  يتمتع  التي  متارس نفس الصالحيات 

)آل مشبب، 8141هـ(.
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وتشارك املرأة يف جميع لجان املجلس، التي يتم تحديثها وتعديل مسمياتها؛ 
كلام دعت الحاجة إىل ذلك )إدارة مجلس الشورى، 6341هـ(، ومن أمثلة هذه 
اللجان، التي تشكل املرأة السعودية عضوية فاعلة فيها، لجنة الشؤون االسالمية 
والقضائية، ولجنة الشؤون االجتامعية، واألرسة والشباب، ولجنة اإلدارة واملوارد 
البرشية، وغريها من لجان املجلس األخرى، التي تكون املرأة السعودية املتخصصة 

مكونًا رئيًسا فيها )الشورى،ع061، صفر 6341هـ(.

 وتُعد قضايا الوطن وهموم املواطن، من أولويات عمل عضو املجلس، ومن 
أبرز مهامه )الشورى، ع231، س21، ربيع أول 3341هـ(.

ثالًثا: دورها في دعم مسيرة التنمية من خالل المجلس

 شاركت املرأة السعودية من خالل عضويتها يف مجلس الشورى، يف اتخاذ 
القرارات املناسبة التي تصب يف مصلحة الوطن واملواطن، ومن خالل تصويتها 
عىل القرارات، فقد نصت املادة الثانية والعرشون، عىل أن لكل عضو أن يشارك 

يف التصويت باملوافقة أو املعارضة )الزهراين، 9141هـ، ص554-454(.

 وبذلك هي رشيك مهم يف صناعة القرار؛ من خالل الجهود الكبرية املبذولة 
يقدمها  التي  املقرتحات  أو  إليها،  تحال  التي  املوضوعات  ومناقشة  دراسة  يف 
األعضاء بشأن نظام جديد، أو تعديل نظام قديم، مبوجب املادة الثالثة والعرشين 
من نظام الشورى. وقد نجح مجلس الشورى بصفة عامة، يف تعزيز دوره كرشيك 
يف صناعة القرار، وكان ملبادراته األثر اإليجايب عىل املجتمع، يف قضايا حيوية 
متس حياة املواطن ومستقبله، ودوره الرقايب الفاعل يف دعم التنمية )الشورى، 

ع481 ذو القعدة، 8341هـ(.

 وقد أسهم أعضاء املجلس، يف املطالبة بتعديل بعض أنظمة العمل، واملطالبة 
الصحة  لوزارة  التابعة  املستشفيات  بتشغيل  كاملطالبة  الخدمات،  بعض  بتقديم 
الجديدة، وغريها من املطالبات، التي تسهم يف دعم مسرية التنمية )الشورى،ع481 
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ذو القعدة، 8341هـ، ص21(، إضافة إىل اتخاذ العديد من القرارات، التي تصب 
اإلداري  األداء  املواطن، يف مجال االتصاالت، واإلسكان، ومراقبة  يف مصلحة 
وإبداء  واالجتامعية،  االقتصادية  التنمية  خطة  ومناقشة  الحكومية،  لألجهزة 
)الشورى،ع481  وإقرارها  املقرتحة  األنظمة  بعض  عىل  واملوافقة  حولها،  الرأي 
املرأة عىل وجه  تتعلق بشأن  التي  القرارات  القعدة، 8341هـ(، كام تم دعم  ذو 
التحديد؛ من خالل العديد من املطالبات يف جلسات املجلس، والتي من بينها 
الرياضية  الرامج  بتكثيف  الخاص،  والقطاع  للرياضة  العامة  الهيئة  مطالبة 
املجتمعية واملرشوعات، والعمل عىل إنشاء أندية نسائية )الشورى، ع183 شوال، 
1438هـ، ص22(، وشاركت يف دعم القرارات املتعلقة باإلسكان، ومعالجة األزمة 
التي كانت تواجهها )الشورى،ع133، س14، ربيع اآلخر، 1433هـ(، وتعمل املرأة 
 2030 الطموحة  اململكة  رؤية  تحقيق  املجلس، عىل  أعضاء  بقية  مع  كبري  بشكل 

)الشورى، ع183 شوال، 1438هـ، ص33(.

 وبذلك، فإن قرار تعين املرأة السعودية عضًوا يف مجلس الشورى، يُعد إضافة 
السعودي،  املجتمع  يعيشها  التي  والتحديث  االصالح  ملنظومة  ومتفردة،  متميزة 
التنمية  مسرية  لتعزيز  وقواها؛  الدولة  مقومات  كل  استنهاض  تستهدف  والتي 

الشاملة )الشورى، ع128، س13، ذو القعدة، 1432هـ(.

ويف استطالع أجرته مجلة الشورى )ع128، س13، ذو القعدة، 1432هـ(، عىل 
وأهمية  التنمية،  يف  ودوره  القرار  هذا  أهمية  أكدوا  املجلس،  أعضاء  من  عدد 
دعٌم  عضويتها  وأن  املستدامة،  التنمية  مسرية  يف  وارشاكها  املرأة،  استشارة 
للمجلس وقراراته، وبخاصة فيام يتعلق بدراسة شؤونها، ووجودها خري معن يف 

إنجاز الكثري من األعامل، التي تخدم املجتمع والوطن بشكل عام.

الحرمن  خادم  عهد  الزاهر،  العرص  هذا  يف  املرأة  مشاركة  استمرت  وقد 
ودعم  تشجيعها،  خالل  من  وذلك  العزيز،  عبد  بن  سلامن  امللك  الرشيفن، 
ألقاها يف  كلمة  - ضمن  الله  -حفظه  أقواله  ومن  نطاق،  أوسع  مشاركتها عىل 
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إحدى جلسات املجلس: » وال شك أن وجود ثالثن عضًوا من النساء يف املجلس، 
دليل عىل املشاركة الواعية والفاعلة، التي تنعكس ايجابًا عىل الحياة االجتامعية 

واالقتصادية يف وطننا الغايل«)الشورى، ع161، ربيع اآلخر، 1436هـ(.

مجلس  يف  عضويتها  خالل  من  السعودية  املرأة  طرحت  آخر،  جانب  ومن 
الشورى، عدًدا من املرشوعات واألطروحات، التي تهدف إىل املساهمة يف دعم 
للمسئولية  الوطنية  الهيئة  نظام  مرشوع  ذلك  من  الوطن،  يف  التنمية  مسرية 
االجتامعية؛ حيث طٌرح املرشوع يف جلسة املجلس، وحظي هذا الطرح مبوافقة 
اللجنة بقبول مناقشته، عىل أن تدرس لجنة الشؤون االجتامعية واألرسة والشباب 
يف املجلس، هذا املرشوع دراسة وافية؛ ثم تعود بتقريرها بهذا الشأن إىل املجلس، 
يف إحدى جلساته املستقبلية؛ ملناقشته، واتخاذ القرار املناسب )الشورى، ع163، 

جامدى األوىل، 1436هـ(.

يف  عضويتها  خالل  من  السعودية،  املرأة  اتخذتها  التي  القرارات  وكانت 
املجلس، قرارات تالمس هموم املواطنن واحتياجاتهم بالدرجة األوىل، وتوخت 

املصالح العليا للوطن واملواطن »)الشورى، ع169، صفر، 1437هـ(.

خاتمــــــة:

 من خالل ما تقدم، توصل الباحث إىل بعض النتائج والخالصات منها:

القرآن 	  من  يستمد مرشوعية  اإلسالم،  مبادئ  من  مبدأ رشعي  الشورى 
نَّة النبوية الرشيفة. الكريم، والسُّ

بعده، 	  من  الخلفاء  وعرص  النبي،  عرص  يف  املستشارات  النساء  مناذج 
والعرص األموي مثال يحتذى به، ممن يتصفن بالحكمة ورجاحة العقل. 

العمل مببدأ الشورى، يرفع من كفاءة القرارات املتخذة، ويسهم يف ترشيد 	 
القرار وسالمته.
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الشورى سمة راسخة من سامت املجتمع السعودي، ومبدأ أصيل.	 

عام 	  منذ  بدأت  عديدة  اتخذ صوًرا  اململكة،  الشورى يف  مجلس  تكوين 
1343هـ/1924م.

ظروفه، 	  السعودي  العهد  يف  تشكلت  التي  املجالس  من  مجلس  لكل 
ومعطياته السياسية، واالقتصادية، واالجتامعية، والثقافية.

مشاركة املرأة كعضو يف مجلس الشوى منذ عام 1434هـ، يُعد قرارًا تاريخيًا، 	 
يسهم يف تكامل اتخاذ القرارات، التي تصب يف مصلحة الوطن وأبنائه.

أسهمت املرأة السعودية من خالل عضويتها يف مجلس الشورى، يف دعم 	 
مسرية التنمية، وتحقيق رؤية اململكة الطموحة 2030.

متيزت املرأة السعودية )عضو مجلس الشورى(، بعلمها، وخرتها، وتأهيلها 	 
العايل، الذي ميكنها من املشاركة يف صناعة القرار.

 نأمل أن نكون قد وفقنا يف تقديم صورة واضحة عن املرأة والشورى، وصىل 
الله عىل نبينا محمد، وآله، وصحبه وسلم.

قائمة المصادر والمراجع 

أوًل: المصادر:

دالئل . 1 430هـ(:  )ت  أحمد  بن  لله  عبدا  بن  احمد  نعيم  أيب  األصبهاين، 

دار  بريوت:  ط2،  عباس،  الر  عبد  قلعة،  رواس  محمد  تحقيق  النبوة، 

النفائس، 1406هـ/ 1986م.

البخاري، محمد بن إسامعيل أبو عبد الله: الصحيح، تحقيق محمد زهري . 2

النارص، ط1، دار طوق النجاة، 1422هـ.
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البيهقي، أحمد بن الحسن بن موىس )ت458هـ(: السنن الكرى، تحقيق . 3

محمد عبد القادر عطا، ط3، بريوت، دار الكتب العلمية(، 1424هـ/2003م.

تحقيق . 4 السنن،  )ت279هـ(:  سورة  بن  عيىس  بن  محمد  الرتمذي، 

إبراهيم عطوة عوض، ط2، مرص، رشكة مكتبة ومطبعة البايب الحلبي(، 

1395هـ/1975م.

الدمشقي . 5 الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  تيمية،  ابن 

)ت728هـ(: منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، تحقيق 

محمد رشاد سامل، ط1، الرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود، 1406هـ/ 

1986م.

أخرجه . 6 البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح  عيل:  بن  أحمد  حجر،  ابن 

وصححه محب الدين الخطيب، وعلق عليه العالمة عبد العزيز بن عبد 

الله بن باز، بريوت، دار املعرفة(، 1379هـ.

الراغب األصفهاين، الحسن بن محمد )ت502هـ(: املفردات يف غريب . 7

القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، بريوت، دار القلم، ط1، 1412هـ.

دمشق، . 8 تاريخ  )ت571هـ(:  الله  هبة  بن  الحسن  بن  عيل  عساكر،  ابن 

تحقيق عمر غرامة العمروي، بريوت، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 

1415هـ/ 1995م.

الصحيح، . 9 املسند  النيسابوري )ت261هـ(:  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء الرتاث، )د.ت(.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن عيل )ت711(: لسان العرب، بريوت، دار . 10

صادر، ط3، 1414هـ.
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ثانًيا: المراجع 

نيابية( . 1 الشورى يف اإلسالم )مامرسة  الشورى:  املعلومات مبجلس  إدارة 

تجربة اململكة العربية السعودية، الرياض، ط1، 1424هـ/2003م.

الشورى . 2 مبجلس  املتخصصة  للجان  دليل  الشورى:  مجلس  إدارة 

واختصاصاتها، الرياض، 1436هـ/2015م.

إدارة مجلس الشورى: مجلس الشورى، إدارة مطبوعات املجلس، الرياض، . 3

1435هـ.

التميمي، عز الدين: الشورى بن األصالة واملعارصة، األردن، دار البشري، . 4

ط1، 1405هـ/1985م.

الجهني، عيد مسعود: الشورى وفن الحكم يف اململكة العربية السعودية، . 5

)املؤلف(، )د.ت(

الحريب، دالل بنت مخلد: نساء شهريات من نجد، الرياض، دارة امللك . 6

عبد العزيز، 1419هـ/1998م.

العربية . 7 فاململكة  الشورى  مسرية  عيل:  بن  الرحمن  عبد  الزهراين، 

السعودية، )د. ن( ط1، 1419هـ/1999م.

تحديثه(، . 8 تجربة  يف  )قراءة  الشورى  مجلس  وآخرون:  زهري  السباعي، 

)د.ن(، ط2، الرياض،1432هـ/2011م.

وعند . 9 والسنة  الكتاب  الشورى يف  بن صالح:  أحمد  بن  محمد  الصالح، 

علامء املسلمن، )املؤلف(، ط1، 1420هـ/1999م.

أبو عليه، عبد الفتاح حسن: محارضات يف تاريخ الدولة السعودية األوىل، . 10

الرياض، دار الرميح، ط2، 1411هـ/1991م.
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آل مشبب، عيل بن محمد بن عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن نصيف: . 11

مجلس الشورى بن املايض والحارض، 1418هـ.

وهموم . 12 الوطن،  قضايا  الشورى  مجلس  الله:  عبد  بن  محمد  املهنا، 

املواطن، )رصد ألهم القرارات واملبادرات(، 1436/1414هـ -2014/1992م، 

ط2،1435هـ.

النحوي، عدنان عيل رضا: مالمح الشورى يف الدعوة االسالمية، )املؤلف(، . 13

ط2، 1404هـ/1984م.

الهريف، محمد بن عيل: بن الشورى االسالمية والدميقراطية املعارصة، . 14

األحساء، مكتبة دار املعامل الثقافية، ط2، 1427هـ/2006م.

ثالًثا: الرسائل العلمية 
 البحريي: محمد بن عواض: مجلس الشورى يف عهد امللك عبد العزيز . 1

)1343-1353هـ /1924-1932م(، رسالة ماجستري، أبها، جامعة امللك خالد، 

1437هـ/2016م.

المجالت العلمية:
الشورى، ع128، س13، ذو القعدة، 1432هـ.. 1

الشورى، ع133، س14، ربيع اآلخر، 1433هـ.. 2

الشورى، ع161، ربيع اآلخر، 1436هـ/ يناير، 2015.. 3

 الشورى، ع163، جامدى األوىل، 1436هـ/مارس 2015م.. 4

الشورى، ع169، صفر، 1437هـ/نوفمر- ديسمر2015م.. 5

الشورى، ع183، شوال، 1438هـ/ يوليو 2017م.. 6

الشورى، ع184، ذو القعدة، 1438هـ/أغسطس2017م.. 7
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التكافل اإلسالمي في حياة أمهات المؤمنين

)العـلمــــي واالقتصــــادي(

الملخـــص:

الله عنهن - يف املجتمع  الدراسة دور أمهات املؤمنن - ريض  تتناول هذه 
اإلسالمي، خالل القرن األول الهجري، وحرصهن وسعيهن للنهوض بهذا املجتمع، 
يف ضوء منظومة إسالمية أخالقية، محاطة يف مضامينها مبا أمر الله به تعاىل، 

ومبا جاء به محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 

 وترز أهمية الدراسة، كونها تلقي الضوء من زاوية جديدة عىل دور أمهات 
املؤمنن رضوان الله عليهن، املجتمعي – التكافل اإلسالمي يف جوانبه العلمية 
عىل  جدة  تضفي  التي  والتفاصيل،  الدقائق  من  العديد  وتتناول  واالقتصادية– 

تاريخ تلك الحقبة، بعيًدا عن الطرح السيايس.

وتهدف هذه الدراسة، إىل تناول موضوع التكافل اإلسالمي مبفهومه الشامل، 
املؤمنن  أمهات  قدمتها  التي  اإلنسانية،  التكافلية  الصور  تلك  وتجلية  وبيان 
ملجتمعهن، من خالل الجانب العلمي واالقتصادي للتكافل اإلسالمي. حيث يتساند 
الفرد مع الفرد اآلخر، دون استقاللية مطلقة، منطلًقا من إحدى أبرز القواعد 
اإلسالمية وهي: )التكافل(، والتي حث عليها هذا الدين العظيم، وحرص خاللها 
املتبادلة  التكافلية  العالقة  تنظيم  وذلك من خالل  واملجتمع،  الفرد  عىل سعادة 
بن أطرافه، واملبنية عىل قوله تعاىل: )واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون 

الله ورسوله أولئك سريحمهم الله إن الله عزيز حكيم()1(

عىل  القائم  التحلييل،  التاريخي  املنهج  عىل  عرضها،  يف  الدراسة  وتعتمد   
جمع املادة العلمية من مصادرها األصلية، وتحليلها، وتتبع ما جاء فيها بالنقد، 

واالستنتاج، والتمحيص، للوصول إىل الحقيقة العلمية.

1. سورة التوبة: اآلية 71.
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َمت مادة الدراسة إىل عدة مباحث، األول: مفهوم التكافل اإلسالمي  وقد قُسَّ

الثالث:  التكافل اإلسالمي، املبحث  اللغة واالصطالح، املبحث الثاين: أهمية  يف 

التكافل  األول:  املطلب  ويتضمن،  التكافلية  املؤمنن  أمهات  جهود  من  صور 

العلمي، املطلب الثاين: التكافل االقتصادي. 

ومن املتوقع أن تخرج الدراسة، بصورة أكرث وضوًحا للرشاكة املجتمعية، املتمثلة 

يف التكافل اإلسالمي، والتي قدمتها أمهات املؤمنن ريض الله عنهن، ملجتمعهن، 

وهن ميثلن صورة النعكاس املايض عىل مرآة الحارض، وأن هذا الدين العظيم 

مصالح  ويرعى  واملجتمع،  الفرد  سعادة  يكفل  ما  عىل  ظهوره،  منذ  حرص  قد 

أطرافه؛ ولذلك يَُعُد اإلسالم، الراعي األول ملنظامت حقوق اإلنسان يف العامل.

الكلمات المفتاحية: 

 – خويلد  بنت  خديجة   – املنورة  املدينة   - املكرمة  مكة   - اإلسالمي  التكافل 

عائشة بنت أيب بكر – حفصة بنت عمر.

المقــدمــــــــــة:

جعل اإلسالم من أهم غاياته ومقاصده، تحقيق حاجات وكفايات الفرد املسلم 

املحتاج؛ وذلك من خالل تكافل أفراد املجتمع الواحد، تدفعهم عقيدة إسالمية 

َحثَّت عىل التكافل والتعاون؛ بل وجعلته يف بعض من حاالته فرض عن، واجٌب 

عىل كل مسلم يعيش داخل منظومته، وبهذا فقد تصدر اإلسالم كنظام حيايت 

العدالة واملساواة  النظم الحديثة، يف رعاية حقوق رعاياه، وتحقيق  عىل جميع 

لجميع أفراده.

إذن، فهذه العناية التكافلية ليست حديثة عهد، وال نتاج أنظمة وضعية برشية؛ 

إمنا هي منهًجا وأساًسا اختطه النبي ملجتمعه، وكان رائًدا له منذ بدايات نشأته. 

فحينام هاجر النبي إىل املدينة، كان من األسس التي بنى عليها دولته الناشئة، 

املدينة، وبذلك  أهل  القادمن من مكة، واألنصار من  املهاجرين  املؤاخاة بن 
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الفرد  ح العالقة بن  العامة؛ حيث وضَّ التكافل اإلسالمي بصورته  أرىس قواعد 

واآلخر، والتي من خاللها يتحقق البناء التكاميل املجتمعي، القائم عىل مبادئ 

له سائر  تداعى  منه،  اشتىك عضو  فمتى  الواحد؛  الجسد  نبيلة عامدها  وأسٍس 

الجسد بالسهر والحمى. 

اإلسالمي  املنهج  هذا  عليهن، عىل  الله  املؤمنن رضوان  أمهات  وقد سارت 

الداعي لوحدة األمة، وتكافل أفرادها وتآخيهم؛ من أجل النهوض ببناء اجتامعي 

صلب، أمام رياح األنانية، والجشع، والحسد، ونوازع األيام املؤذنة بزوال األمم، 

فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا( وشبك بن أصابعه)1(.

مجتمع  أي  الزدهار  األساسية  الركائز  أهم  من  اإلسالمي،  التكافل  كان  لذا 

والكفيلة  لهم،  املوكلة  أدوارهم  ويؤدوا  أفراده،  ويتساند  يتضامن  إنساين؛ حيث 

وسالم،  وأمن،  مودة،  يف  العيش  أجل  من  املجتمع؛  هذا  عامر  يف  مبشاركتهم 

وسعادة، ورخاء، ووحدة.

 وعىل هذا األساس، انطلقت هذه الدراسة من خالل ثالثة مباحث: املبحث 

أهمية  الثاين:  املبحث  واالصطالح.  اللغة  يف  اإلسالمي  التكافل  مفهوم  األول: 

التكافلية.  املؤمنن  أمهات  جهود  من  الثالث: صور  املبحث  اإلسالمي.  التكافل 

وفيه: املطلب األول: التكافل العلمي. املطلب الثاين: التكافل االقتصادي.

المبحث األول: مفهوم التكافل اإلسالمي.

إن الحكم عىل اليشء فرع عن تصوره)2(، وانطالقًا من هذه القاعدة الجليلة، 

واضحة  لتتشكل صورة  مقاصده؛  وفهم  التكافل  بيان مصطلح  علينا  لزاًما  كان 

املعامل لعنوان هذا البحث.

التكافـــل لغــــــة:
1. البخاري، محمد بن إسامعيل. )1433ه(. الجامع الصحيح. ط1. القاهرة: دار الفاريايب. باب تعاون املؤمنن بعضهم ببعض. ج2. ص 1726.

2. ابن تيمية، أحمد عبد الحليم. )1425ه( مجمع فتاوي شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية. مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف. املدينة املنورة. 

ج6. ص295.
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 تندرج تحت مادة )كفـل( معاين عديدة واشتقاقات لغوية كثرية، منها ما ييل:

الكفل مبعنى: الزيادة والضعف)1(.

أيُّ نصيبن من األجر أو االثم عىل حد سواء، وذلك مشتق من قوله تعاىل: 
﴿يَٰأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللََّه َوَءاِمُنواْ ِبرَُسولِِه يُؤتُِكم كِفلَِن ِمن رَّحَمِتِه..28﴾)2(

الكفل مبعنى: الحظ والنصيب)3(.

نَها..85﴾)4(  َعة َسيِّئَة يَُكن لَُّه كِفل مِّ  ويف ذلك يقول تعاىل: ﴿َوَمن يَشَفع َشَفٰ

الكافل مبعنى: العائل والضمن)5(.

ويقصد به القائم باألمر واملتكفل به، ونجد ذلك يف قوله تعاىل: ﴿فَتََقبَّلََها َربَُّها 

لََها َزكَِريَّا.. 37﴾)6(. ِبَقبُوٍل َحَسن َوأَنبَتََها نَبَاتًا َحَسنا وَكَفَّ

الكفيل مبعنى: الشاهد والرقيب. 

بَعَد  ٱألمَيََٰن  تَنُقُضواْ  َواَل  َهدتُّم  َعٰ إَِذا  ٱللَِّه  ِبَعهِد  ﴿َوأَوفُواْ  وتعاىل:  قال سبحانه 

تَوكِيِدَها َوقَد َجَعلتُُم ٱللََّه َعلَيُكم كَِفياًل إِنَّ ٱللََّه يَعلَُم َما تَفَعلُوَن 91﴾)7(.

عىل ضوء هذه التعريفات، يتضح أن مادة كفل يف معاجم اللغة، تشرتك يف 

معناها اللغوي الرامي إىل التضامن واملشاركة والتعاون.

1. ابن منظور، أبو الفضل جامل الدين محمد. )1423هـ( لسان العرب. دار صادر. بريوت. ج13.ص92.

2. الحديد: اآلية 28. 

3. ابن منظور، لسان العرب. ج13. ص92.

4. النساء: اآلية 85.

5.ابن منظور، لسان العرب. ج13. ص93؛ الفيومي، أحمد بن محمد. )د.ت( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري. دار الكتب العلمية. بريوت. 

ج2. ص536. 

6. آل عمران: اآلية 37. 

7. النحل: اآلية 91. 
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التكافل اصطالًحا:

ذكر الباحثون تعريفاٍت عدة ملصطلح التكافل، من أبرزها:

التضامن، والتعاقد، والتعاهد، بن جامعة من الناس، يف شئون مادية، 	 

أو معنوية، أوفيهام جميًعا)1(.

االجتامعي، 	  االلتحام  فيها  يسود  الجامعة،  به  تتميز  ظرف  أو  حالة   

والتعاون، والعمل الجمعي نحو أهدافها)2(.

االقتصادية، 	  النواحي  من  فيه  فرد  كل  بشؤون  املجتمع  يتكفل  أن 

واالجتامعية، والثقافية، والصحية)3(.

اللغوية،  التعريفات  من  قبلها  ما  مع  ودمجهام  التعريفات  هذه  وباستقراء 

ملصطلح التكافل، ميكن لنا صياغة معنى عام للتكافل اإلسالمي، وهو: التضامن 

والتعاون بن أفراد املجتمع الواحد، حكاًما ومحكومن، ليتعاونوا فيام بينهم؛ من 

أجل تحقيق أهداف سياسية، واقتصادية، واجتامعية، وثقافية، وصحية، للنهوض 

مبجتمعهم نحو األفضل، يدفعهم شعور وجداين أساسه العقيدة اإلسالمية الواحدة.

المبحث الثاني: أهمية التكافل اإلسالمي: 

وأحكامه  بقوانينه  اإلسالمي،  الترشيع  يحتوي  نظام  اإلسالمي،  التكافل  إن 

تتضمن  التي  املجتمعية،  الحاجات  بجميع  النهوض  يشمل  نظام  فهو  ودالالته، 

عقيدة الفرد املسلم الدينية، وتهذيبها، وتربيتها يف أقىص درجات السمو والتوحيد، 

والبعد عام يؤثر عىل عبادته وعالقته بربه، كام أن التكافل يشمل ارتباط هذا 

الفرد بأرسته، والسعي لغرس أمنت العالقات الوجدانية فيام بينهم، ويشمل أيًضا 

ربط الناس والقرابات بعضهم ببعض، وتنظيم عالقة الفرد مبجتمعه يف تكاتف 

بأفرادها ورعاياها، وتنظيم عالقاتهم  واعتزاز، وعالقته بدولته، وعالقة دولته 
1. عامرة، محمد. )1413هـ( قاموس املصطلحات االقتصادية يف الحضارة اإلسالمية، ط1. دار الرشوق. القاهرة. ص126. 

2. غيث، محمد عاطف. )1995م(. قاموس علم االجتامع. ط1. دار املعرفة الجامعية. مرص. ص446.

3. االبرايش، محمد عطية. )2003م(. روح اإلسالم. ط1. مكتبة األرسة. القاهرة. ص237. 
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يف مختلف صورها األخالقية، واملالية، والدينية، واالجتامعية وغريها)1(.

وقد سعت النظم الوضعية الحديثة، إىل املناداة بحقوق اإلنسان؛ بل ونظمت 
النظم قد  إال أن هذه  الفرد وواجباته؛  أنظمة وقوانن توضح حقوق  يف ذلك 
فاتها، أن الدين اإلسالمي قد سبقها منذ أربعة عرش قرنًا، فحفظ حقوق اإلنسان 
ما له وما عليه، وصان كرامته واحرتم وجوده يف نصوص قرآنية، نظمت لإلنسان 

حياته ومعاشه؛ مبا يكفل له الطأمنينة والسعادة والرخاء.

العام،  الشامل  معناه  يف  التكافل  يعني  والذي  األخوة،  مفهوم  ظهر  حيث 
لََعلَُّكم  ٱللََّه  َوٱتَُّقواْ  أََخَويُكم  بََن  فَأَصلُِحواْ  إِخَوة  ٱملُؤِمُنوَن  َا  تعاىل: ﴿إمِنَّ قوله  يف 
ألخالق  اإلسالم  تهذيب  عىل  دليل  خري  هو  الرباين،  األمر  هذا  تُرَحُموَن﴾)2(، 
أفراده؛ إذ دعاهم )لإلخاء والتكافل(، وأن عليهم الشعور بغريهم؛ بحيث اليهملونهم 
واليقرصون تجاههم، يف حالة كانوا أصحاب قوامة أو قدرة عىل املساعدة، قال 
نا َوِبِذي ٱلُقرىَبٰ وَٱليَتََٰمٰى  تعاىل: ﴿َوٱعبُُدواْ ٱللََّه َواَل ترُشِكُواْ ِبِه َشي ٔا َوِبٱلَوٰلَِديِن إِحَسٰ
ِبيِل َوَما  اِحِب ِبٱلَجنِب َوٱبِن ٱلسَّ ِكِن َوٱلَجاِر ِذي ٱلُقرىَبٰ َوٱلَجاِر ٱلُجُنِب َوٱلصَّ َوٱملََسٰ
َملََكت أمَيَُٰنُكم إِنَّ ٱللََّه اَل يُِحبُّ َمن كَاَن ُمختَاال فَُخوًرا 36ٱلَِّذيَن يَبَخلُوَن َويَأُمُروَن 
ِهينا  َءاتَىُٰهُم ٱللَُّه ِمن فَضلِِه َوأَعتَدنَا لِلَكِٰفِريَن َعَذابا مُّ ٱلنَّاَس ِبٱلبُخِل َويَكتُُموَن َمآ 
َوَمن  ٱألِٓخِر  ِبٱليَوِم  َواَل  ِبٱللَِّه  يُؤِمُنوَن  َواَل  ٱلنَّاِس  رِئَآَء  أَمَوٰلَُهم  يُنِفُقوَن  37َوٱلَِّذيَن 
اإلسالم  كان حث  اآليات  هذه  قَِرينا38﴾)3(. ويف  فََسآَء  قَِرينا  لَُه  يطَُٰن  ٱلشَّ يَُكِن 
جليًا، ليكون التكاتف والتكافل هو األساس الذي تبنى عليه العالقات يف املجتمع، 
وأن اإلحسان مع الله تعاىل، يفيض إىل اإلحسان للمجتمع بأفراده من الوالدين، 
مدعاة  ذلك  السبيل، وغريهم. ويف  وابن  واملساكن،  واليتامى،  القرىب،  وذوي 
القواعد  هذه  تقترص  ومل  املجتمع.  أبناء  لكل  الكريم  والعيش  الرخاء،  لتحقيق 
املادي  التكافل  كان مطلب  وكذلك  بل  املجتمعية فحسب؛  العناية  الرشعية عىل 

املايل حارًضا، وحث عليه الله عز وجل، وحذر من البخل والشح املؤدي للكثري 

1. علوان، عبد الله ناصح. )2007م(. التكافل االجتامعي يف اإلسالم. ط7. دار السالم للطباعة والنرش. القاهرة. ص17.

2. الُحُجرات: اآلية 10.

3. النساء: اآليات 36، 37، 38.
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من املفاسد املرتتبة عليه، من تفاوت معييش بن األغنياء والفقراء؛ مام قد يؤثر 
عىل املجتمع ويزلزل رصوحه؛ بسبب أمراض نفسية كالحسد، والجشع، والبغض. 

اإلسالمي؛  التكافل  معنى  تأصيل  النبوية حارضة، يف  التوجيهات  كانت  كام 
حيث ظهرت عناية النبيبه، من خالل مجموعة من األحاديث؛ الرامية لرسم إطار 
اجتامعي، توضح فيه للفرد املسلم أنه جزٌء من كُل يف هذا املجتمع، وأن عىل 
عاتقه يقع حمل هذه الدعوة اإلسالمية، وتبليغها، ونرصتها يف كل مكان وزمان، 
وذلك بالخلق الحسن والتعامل الكريم، حيث قال:)ترى املؤمنن يف تراحمهم 
وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتىك عضًوا تداعى له سائر جسده بالسهر 
والحمى()1(. وكذلك قال: )ما من مسلم غرس غرساً فأكل منه إنسان أو دابة، إال 
كان له صدقة()2(.وقال: )ال يؤمن العبد حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه()3(. كام 
أوصىفقال:)أنا وكافل اليتيم يف الجنة هكذا( وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج 
تعلم  بالنساء..()5(،.وقال:)خريكم من  )استوصوا  أيًضا:  بينهام شيئاً)4(. ومام قال 

القرآن وعلمه()6(.

وبالنظر لهذه التوجيهات النبوية، نجدها يف عمومها حملت بن طياتها الكثري 
من القواعد االجتامعية، واألخالقية، واالقتصادية، التي تسعى لخلق مجتمع يتسم 
بالتعاون، والرتاحم، والخريية للجميع. والرسول صىل الله عليه وسلم يحث من 
قافلة  تسري  ألن  يدعو  الذي  الواسع،  مبعناه  التكافل  إىل  اآلداب،  هذه  خالل 

املجتمع متكاملة بجميع أفرادها.

فاضل  لتكوين مجتمع  تدعو  للتكافل يف جوهرها،  اإلسالمية  الدعوة  وهذه 
ال يظهر فيه إال الخري؛ من خالل مد أفراده أيديهم لبعض، فيقدمون الخري أو 

يدفعون الرش، ويقوم القادرون منهم بتوزيع األعامل وفق القدرات واملواهب، 

1. البخاري، الجامع الصحيح. باب رحمة الناس والبهائم. ج3. ص1723. الحديث 6011.

2. البخاري، املصدر السابق. باب رحمة الناس والبهائم. ج3. ص1723. الحديث 6012.

3. البخاري، املصدر نفسه. باب من اإلميان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه. ج1. ص38. الحديث 13. 

4. البخاري، املصدر نفسه. باب اللعان. ج3. ص1553. الحديث 5304.

5. البخاري، املصدر نفسه. باب خلق آدم ۖ. ج2. ص922. الحديث 3331.

6. البخاري، املصدر نفسه. باب خريكم من تعلم القرآن. ج2. ص1472. الحديث 5027.
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فيعمل الجميع يف اتساق تام، وكذلك يكون هناك سد لحاجة املحتاجن، الذين 
املحتاجن  من  يتقنه،  وال  العمل  يريد  كان  من  ويدرب  العمل،  يستطيعون  ال 
واأليتام ليكونوا لبنات قوية يف املجتمع)1(. وقد ظهرت عناية اإلسالم باملحتاجن 
واملعوزين، مهام كان مقدار عوزهم، والسبب الداعي لحاجتهم، فقال: )املسلم 
أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان يف حاجة أخيه كان الله يف حاجته، 
ومن فرَّج عن مسلم كربة، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن سرت 

مسلاًم سرته الله يوم القيامة()2(.

وقد اتخذ اإلسالم عدة ترشيعات؛ من أجل تحقيق الوسائل املعينة عىل تكافل 
املجتمع، منها عىل سبيل املثال ال الحرص: )الحث عىل املساعدة( ملن رَكِبتَه الديون، 
أو انقطع يف بلد غري بلده، وكذلك )الحث عىل إكرام الضيف( والذي تكون فيه 
خصال البذل والعطاء، هي السامت التي يُْعرَُف بها صاحبه؛ حيث قال:)من كان 
املادية  الصدقة  )الحث عىل  كذلك  فليكرم ضيفه()3(.  األخر  واليوم  بالله  يؤمن 
واملعنوية( يف جني الثامر واملحاصيل مع الفقراء واملحتاجن، وهو باب متشعب 
من أبواب الصدقة، وكذلك )الحث عىل العارية( وهذا القانون من أوجه حسن 
يتعلق  ما  كل  بإعارتهم  وذلك  والفقراء،  واألقارب،  الجريان،  مع  والعطاء  البذل 
اإلسالمية  الوصايا  أبرز  من  وكذلك  ودلو، وغريها)4(،  وقدر،  فأس،  بالبيت من 
التكافلية )الحث عىل اإلعفاف( بتزويج أصحاب األموال من امليسورين للفقراء، 
للذين يرغبون الزواج، وقد قرَُصَت نفقتهم عن إمتام هذا العقد، فيكونوا خري 
من  واملحتاج، سواء  املنكوب  إنقاذ  وهو  واإلسعاف(،  )النجدة  وأيًضا  لهم.  عون 
عطش، أو غرق، أو هدم، أو مرض؛ مبا يقيم حاله ويصلحه. وكذلك َحثَّ اإلسالم 
الدولة  حتى  بل  األفراد،  عىل  مقصوًرا  العمل  هذا  يكن  ومل  )الطوارئ(،  عىل 

رعاياها؛  من  املال  من  تحتاجه  الذي  القدر  الدولة  تأخذ  حيث  األمر؛  يطالها 

1. أبو زهرة، محمد أحمد. )1991م( التكافل االجتامعي يف اإلسالم. ط1. مطبعة املدين. القاهرة. ص7.

2. البخاري، الجامع الصحيح. باب اليظلم املسلم املسلم واليسلمه. ج1. ص662. الحديث 2442.

3. البخاري، املصدر السابق. باب من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذ جاره. ج3. ص1725. الحديث 6019.

4. ابن كثري، إسامعيل بن عمر. )1434ه( املصباح املنري يف تهذيب تفسري ابن كثري. ط1. مؤسسة منتدى الثقافة للنرش والتوزيع. الرياض. 

ص1535.



التكافل اإلسالمي في حياة أمهات 
المؤمنين )العـلمــــي واالقتصــــادي(

1257

فيام إذا احتاجت ملواجهة عدو مرتبص، وقرصت خزائنها عن سد نفقتها. كام 

أنه من الترشيعات التكافلية، التي أوص بها اإلسالم )أحكام املال(، والتي نص 

من  أكرث  يف  ورد  قرآين  التزام  وهي  كتابه،  محكم  يف  الحكيم  الشارع  عليها 

سبعن موضًعا، جميعها تكفل للمعوزين، واملحتاجن، واملنكوبن، ما يسد فاقتهم، 

للمحتاج  الكرامة  وصون  رابطها،  هي  األخوة  تكون  بطريقة  حاجتهم  ويقيض 

هي وسيلتها، وتحقيق الغاية هو هدفها. ومن أبرز تلك القوانن املالية: الزكاة، 

والكفارات،  والغنائم،  والنذور،  والوصايا،  واألوقاف،  والصدقات،  والنفقات، 

واألضاحي، والهبات، وغريها)1(. 

المبحث الثالث: صور من جهود أمهات المؤمنين التكافلية:

ضم بيت النبوة خرية نساء الدنيا، أمهات املؤمنن الفاضالت العفيفات، وما 

تزوج النبي إحداهن؛ إال وكان لهذه املصاهرة منافع ومصالح للدعوة اإلسالمية، 

أَرَسلَنا  تعاىل: ﴿َولََقد  الله عىل رسله؛ حيث قال  أجراها  إلهية، قد  لسنة  واتباًعا 

يَّٗة َوَما كَاَن لِرَُسوٍل أَن يَأيِتَ بِ َٔايٍَة إاِلَّ ِبِإذِن  ٗجا َوذُرِّ ن قَبلَِك َوَجَعلَنا لَُهم أَزَوٰ رُُساٗل مِّ

ٱللَِّه لُِكلِّ أََجٖل كِتَاٞب 38﴾)2( وكانت أوىل زوجاتههي: )خديجة بنت خويلد( القرشية 

األسدية، تزوجها قبل النبوة، وقد كانت نصريته يف دعوته. توفيت قبل الهجرة 

بثالث سنن، وتزوج بعدها )سودة بنت زمعة( القرشية العامرية، ثم ) عائشة بنت 

أيب بكر( الصديقة، بنت الصديق، ومل يتزوج الرسول بكرًا غريها، ثم )حفصة بنت 

عمر بن الخطاب(، ثم )زينب بنت خزمية(، وقد توفيت بعد شهرين من زواجه 

بها، ثم تزوج )أم سلمة(، هند بن أيب أمية القرشية املخزومية، وهي آخر أمهات 

املؤمنن لحاقًا بالنبي،ثم تزوج )زينب بنت جحش(، وهي ابنة عمته أميمة، ثم 

تزوج )جويرية بنت الحارث(، بنت أيب رضار املصطلقية، ثم )أم حبيبة( رملة بنت 

أيب سفيان، ثم )صفية بنت حيي( بنت سيد بني النضري، ثم )ميمونة بنت الحارث( 

1. علوان، التكافل االجتامعي يف اإلسالم. ص ص70-63، 73، 74.

2. الرعد: اآلية 38. 
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الهاللية، وهي آخر زوجات النبي)1(. وقد كن مخلصات وفيات مع النبي،قاسنَّ 

الله  فقد رشفهن  لذلك  دعوته؛  وتبليغ  مساندته  سبيل  الصعاب، يف  الكثري من 

مبنقبة عظيمة رفيعة، وأوجب لهن حكم األمومة عىل كل مؤمن ومؤمنة، وما ذلك 

إال لرشف صحبتهن وخاللهن العظيمة، حيث قال تعاىل: ﴿ٱلنَِّبيُّ أَوىَلٰ ِبٱملُؤِمِنَن 

املؤمنن بدورهن يف نرش  َهٰتُُهم.. 6﴾)2(، وقامت أمهات  أُمَّ ُجُه  َوأَزَوٰ أَنُفِسِهم  ِمن 

وفاته، وهن  وبعد  النبي  الناس يف حياة  بتعليم  وذلك  الله،  إىل  والدعوة  العلم 

املمتثالت لقوله تعاىل: ﴿وَٱذكُرَن َما يُتىَلٰ يِف بُيُوتُِكنَّ ِمن َءايَِٰت ٱللَِّه وَٱلِحكَمِة إِنَّ ٱللََّه 

كَاَن لَِطيًفا َخِبريًا﴾)3(، فكنَّ خري معلامت وناقالت ملا تعلمنه عن الرسول وامتدادا 

لتلك التعاليم واألحكام اإلسالمية، التي جاء بها النبي. 

يتضح ذلك من خالل ما نقلنه للمجتمع اإلسالمي من علوم ومعارف نظرية 

وتطبيقية، كنَّ فيها خري معلامت، وفقيهات، ومحدثات، وموجهات، وداعيات؛ مام 

أثر تأثريًا إيجابيًا عىل املجتمع بكل فئاته، وجعل سمة التكافل والتعاون، هي السمة 

السائدة، والتي عرف بها ذلك العرص، كام جاهدن للرقي باملجتمع اإلسالمي؛ بتعليم 

الرشائع واألحكام اإلسالمية األساسية، وكذلك فضائل اآلداب واألخالق)4(.

الدين بن  الُسنَّة، وتعاليم  لتبليغ الرسالة، ونرش  وقد كانت حجراتهن منرًا 

من  العلم  طالب  إليها  يفد  مدارس،  حجراتهن  فغدت  النساء.  وخاصة  الناس؛ 

مختلف البالد اإلسالمية، فيجد السائل جواب سؤاله، ويجد املحتاج بغيته وطلبه، 

ويجد الشايك من يؤانسه، واملظلوم من يرد حقه، واملستفتي من يفتيه؛ وهدفهن 

تحقيق حياة طّيبة هنيئة للمسلمن، يجنون من خاللها مثاًرا مجتمعية عليا، تتمثل 

يف انتشار العدل بن الّناس فال يتظاملوا، ويعم الحّب والتّكافل والرّتاحم فيام 

1. ابن هشام، عبد امللك بن هشام الحمريي. )1375ه(. السرية النبوية البن هشام. تحقيق مصطفى السقا وآخرون. ط2. مكتبة ومطبعة الحلبي 

وأوالده. مرص. ج2. ص ص 643-648؛ ابن األثري. عيل بن محمد الشيباين. )1422ه(. الكامل يف التاريخ. تحقيق خليل شيحا. ط1. دار املعرفة. 

بريوت. ج2. ص ص 280-282؛ الطري، أحمد بن عبد الله. )1408ه(.السمط الثمن يف مناقب أمهات املؤمنن. تحقيق محمد قطب. دار 

الحديث. القاهرة. ص ص 13-16؛ الندوي، أبو الحسن عيل. )1427ه( السرية النبوية، دار القلم. بريوت. ص ص 415، 416.

2. األحزاب: اآلية 6. 

3. األحزاب: اآلية 34. 

4. جمعه، أحمد. )1420ه(. نساء أهل البيت يف ضوء القران والحديث. ط4. الياممة للطباعة والنرش. بريوت. ص ص 149-147.
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بينهم، فال يتباغضوا، وتسود القيم الفاضلة واملبادئ واألخالق اإلسالميّة، بعيًدا 

الّدعوة  مواصلة  جميعه حرصهن عىل  هذا  ويسبق  والفساد.  الفحش  آفات  عن 

اإلسالمية؛ من أجل الفوز بجّنة الرّحمن، والبعد عن النار، ولسابق علمهن أن هذه 

املهمة الجليلة، هي الطريق املؤدي لرضوان اللهعن هذه األّمة؛ ليُْكتَُب لها الفالح 

َويَأُمُروَن  ٱلَخريِ  إِىَل  يَدُعوَن  ة  أُمَّ نُكم  مِّ الّدنيا واآلخرة، قال تعاىل: ﴿َولتَُكن  يف 

ِبٱملَعُروِف َويَنَهوَن َعِن ٱملُنَكِر َوأُْولَِٰٓئَك ُهُم ٱملُفلُِحوَن﴾)1(.

المطلب األول: التكافل العلمي. 
 اإلسالم دين العلم، فأول آية نزلت يف القرآن كانت تأمر بالعلم والقراءة، قال 

ٱلَِّذي َخلََق﴾)2( وقد توالت اآليات الكرمية الدالة عىل  َربَِّك  تعاىل: ﴿ٱقَرأ ِبٱسِم 

أهمية العلم وأثره، ووجوب استخدام العقل، والسعي للمعرفة والفهم املفضيان 

ٱللَُّه َوٱستَغِفر  إاِلَّ  إِلََٰه  اَلٓ  أَنَُّه  للتعرف عىل وحدانية الخالق، فقال تعاىل: ﴿فَٱعلَم 

لَِذنِبَك َولِلُمؤِمِنَن وَٱملُؤِمَنِٰت وَٱللَُّه يَعلَُم ُمتََقلَّبَُكم َوَمثَوىُٰكم﴾)3(، وبهذا العلم يُدرك 

اإلنسان مهمة استخالفه يف األرض، وأن عليه أن يقوم مبا ُخلَِق من أجله؛ وهو 

عبادة الله وحده، قال تعاىل: ﴿َوَما َخلَقُت ٱلِجنَّ وَٱإلِنَس إاِلَّ لِيَعبُُدوِن﴾)4(، وتحقيق 

العلم، فهو األساس املؤدي باإلنسان إىل  العبودية ال يكون إال عن طريق  هذه 

لله ؛مام ينهض بهذه األمة  العبادات، وأدائها بالكيفية املطلوبة واملرضية  إمتام 

ويوصلها إىل سبل السعادة والخريية.

وكام أن للعلم مكانة هامة يف اإلسالم، فقد ُحِظَي التعليم بذات املكانة، فال علم 

ميكن أن يُْكتََسَب دون تعليم؛ لذلك حرص املعلم األول محمدعىل حمل هذا اللواء، 

وتبليغ الكتاب والحكمة للناس أجمعن، حيث قال تعاىل: ﴿كَاَمٓ أَرَسلَنا ِفيُكم رَُسوال 

ا لَم تَُكونُواْ  نُكم يَتلُواْ َعلَيُكم َءايَِٰتَنا َويَُزكِّيُكم َويَُعلُِّمُكُم ٱلِكتََٰب وَٱلِحكَمَة َويَُعلُِّمُكم مَّ مِّ

1. آل عمران: اآلية 104. 

2. العلق: اآلية 1.

3. محمد: اآلية 19.

4. الذاريات: اآلية 56.
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علومهم،  املؤمنن  وأمهات  الصحابة  من  األول  الرعيل  ومنهاستقى  تَعلَُموَن﴾)1(، 
فكانوا مشاعل نوٍر أضاءت بهذا العلم طريق الهداية والفالح للبرشية جمعاء، عىل 
اختالف أجناسهم وأوطانهم؛ غايتهم تخليص العباد من الرشك، وااللتزام بوصية 
النبي، وهو القائل:)بلغوا عني ولو آية..()2(حيث كان يدرك الفائدة العظيمة التي 
ترتتب عىل نرش العلم؛ وهي الحفاظ عىل وحدة األمة وتكافلها، واستمرارية اإلسالم؛ 

فال إسالم عاملي بال ِعلٍْم، وتَْعلٍِيم، وتََعلٍُّم)3(.

عن  أخذنه  الذي  الصايف  العلم  نقل  عىل  املؤمنن،  أمهات  حرصت  وقد 
النبي،واملتمثل يف القرآن الكريم، والحديث الرشيف، وكذلك األحكام الفقهية التي 
اطَّلََعَن عليها، ومل يقترص جهدهن عىل تعليم ونقل هذه العلوم النظرية فقط؛ بل 
َعَمَدَن كذلك إىل تعليم الناس املسائل التي فيها صالح حياتهم ومعاشهم؛ مام قد 
ه واملرشد فيه، كالجوانب األرسية، واألخالقية،  يَْشُكُل عليهم، وهم بحاجة ماسة للُمَوجِّ

والصحية. وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء يف الصفحات القادمة، بإذن الله.

أوًل: تعليمهن للقرآن الكريم:

عىل  الناس  وتشجيع  الكريم،  القرآن  تعليم  عىل  املؤمنن  أمهات  حرصت 
وقد  نجاته.  طريق  املسلم  منه  يستقي  الذي  املنهج  فهو  معانيه،  وتدبر  تالوته 
الذي  املنبع  وأنه  الكريم،  الكتاب  هذا  لعظمة  ترشد  عائشة،  املؤمنن  أم  كانت 
يشتمل عىل خري األخالق واألعامل؛ فعن سعد بن هشام، أنه أىت عبد الله بن 
عباس فسأله عن الوتر، فقال: أال أدلك عىل أعلم أهل األرض بوتر رسول الله ؟ 
قلت: من؟ قال: عائشة، إئتها، فاسألها ثم ارجع فأخرين بردها عليك، فانطلقنا 
إىل عائشة، فاْستَأَذنَّا عليها، فقلت: يا أم املؤمنن، أنبئيني عن خلق رسول الله، 
قالت: )ألست تقرأ القرآن؟( قلت: بىل، قالت: )فإن خلق رسول الله كان القرآن(

)4(. كام حرصت أم املؤمنن عائشةعىل وعظ الناس، وحثهم عىل تحسن وتجميل 

1. البقرة: اآلية 151.

2. البخاري، الجامع الصحيح. باب ما ذكر عن بني إرسائيل. ج2. ص972. الحديث 3461.

3. النخيالن، ندى محمد. )1432ه(. دور أمهات املؤمنن يف مجتمع املدينة يف عرص الراشدين. ط1. دار كنوز إشبيليا. الرياض. ص326.

4. مسلم، أبو الحسن الحجاج القشريي. )1430ه( صحيح مسلم. تحقيق نظر الفريايب. ط1. دار قرطبة. بريوت. ج1. ص336. الحديث 746.
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أصواتهم، واالرتقاء برتاتيلهم يف قراءة القرآن، وأن هذا مام كان يعجب الرسول 

ويستحسنه، حيث قالت: )أبطأت عىل عهد رسول اللهليلة بعد العشاء، ثم جئت، 

فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك، مل أسمع مثل قراءته 

وصوته من أحد، قالت: فقام وقمت معه، حتى استمع له، ثم التفت إيلَّ، فقال: 

هذا سامل موىل أيب حذيفة،الحمد لله الذي جعل يف أمتي مثل هذا()1(.

كام كانت أم املؤمنن حفصةتوضح هدي النبي يف قراءة القرآن، وأنه كان 

أنها أطول سور  السامع  السورة حتى يظن  يتلوه حق تالوته، فيطيل يف قراءة 

القرآن؛ وغايته يف ذلك الخشوع والتدبر، وأم املؤمنن حفصة ؛ إذ تُبَنِّ ذلك 

رأيت  )ما  تقول:  ذلك  النبي، ويف  بسنة  االقتداء  تحثهم عىل  فإنها  ملن حولها، 

رسولصىل يف سبحته)2( قاعًدا، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصيل يف سبحته 

قاعًدا، وكان يقرأ بالسورة فريتلها حتى تكون أطول من أطول منها()3(.

التنبيه عىل وجوب تدبر  املؤمنن صفية بنت حيي، عىل  أم  أيًضا  وحرصت 

القرآن، والخشوع أثناء تالوته؛ حيث اجتمع عندها يف حجرتها جمٌعللعلم والذكر، 

فأين  القرآن،  وتالوة  السجود،  )هذا  وقالت:  نبهتهم  صالتهم  من  فرغوا  فلام 

يسألونها عن  أتوها  العلم  عائشة، مجموعة من طالب  البكاء؟()4(. كام نصحت 

أناس يختمون القرآن يف الليلة مرة أو مرتن، فقالت: )أولئك قرؤا ومل يقرؤا! 

كان رسول الله يقوم الليلة التامم، فيقرأ سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة 

النساء، ثم ال مير بآية فيها استبشار، إال دعاء الله -عز وجل-ورغب، وال مير بآية 

فيها تخويف، إال دعا الله - عز وجل- واستعاذ()5(. وأم املؤمنن بروايتها لفعل 

الرسول، تؤكد ملن سألها وملن سيُنقل له هذا العمل، أنه يجب عىل قارئ القرآن 

1. ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. )د.ت(. سنن ابن ماجة. تحقيق محمد عبد الباقي. املكتبة العلمية. بريوت. كتاب إقامة 

الصالة، باب يف حسن الصوت بالقرآن. ج1. ص425. الحديث 1338.

2. يصيل يف سبحته أي يتنفل لصالة الضحى.. مسلم، صحيح مسلم. ج1. ص325. الحديث 718. 

3. مسلم، صحيح مسلم. ج1. ص332. الحديث 733.

4. األصبهاين، أبو نعيم أحمد بن عبد الله. )د.ت(. حلية األولياء وطبقات األصفياء. دار الفكر. بريوت. ج2. ص55.

5. ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد. )1421ه( مسند اإلمام أحمد. ط1. تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة. بريوت. ج42. 

ص155. الحديث 24609.
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أن يتدبره، ويتأمل آياته ومعانيه، فالعرة مبا يفهمه ومبا يرتتب عىل ذلك، من 

االستبشار والدعاء عند الوقوف عىل آيات الرحمة، والرهبة والتذلل عند الوقوف 

عىل آيات التخويف، فليس الهدف التكثري والعجلة؛ إمنا الغاية مبا يَِقُر يف القلب 

من إميان وفهم. 

ثانًيا: تعليم الحديث الشريف: 
روايتهنَّ  يف  السبق  قصب  وحملن  الصدارة،  مكان  املؤمنن  أمهات  تبوأت 

نَّ ربات بيوت  اِِظ السنة، كيف ال؟ وهُّ للحديث، إذ يُعترن من كبار املحدثن، وُحفَّ

ماال  يسمعن  فَُكنَّ  ورَأيََّن عمله،  منه،  األحاديث شفهيًا  محمد، وقد سمعن هذه 

يسمعه غريهن، ويرين ماال يراه غريهن، ويستفهمن عام َغُمَض عليهن، لذلك 

للمجتمع  النبوي  البيت  تفاصيل  ونقل  الحديث،  رواية  يف  عظياًم  دورهن  جاء 

الحكم  إحدى  هذه  ولعل  وأفعاله،  أقواله  سائر  يف  بالنبي  لالقتداء  اإلسالمي، 

اإللهية، من تعدد زوجات النبي؛ حيث تكرث الرواية عنه، ويتنوع الخر عنهن، 

لتستفيد منه األمة. 

فقد كانت عائشةمرجًعا ملعظم الصحابةفيام اختلفوا فيه من األحاديث، وكانت 

صويحباتها  وحجرات  حجرتها  كانت  كام  والفصل)1(،  الحسم  مصدر  إجاباتها 

ملتقى علميًا، يقمن فيها بتدريس العديد من العلوم، من أبرزها علم الحديث)2(.

ويف نبوغ أم املؤمنن عائشة العلمي، يروي لنا عروة ابن الزبري هذا الخر، 

فيقول: )ما رأيت أحًدا من الناس أعلم بالقرآن، وال بفريضة وال بحالل، وال بحرام، 

وال بشعر، وال بحديث العرب، وال بنسب؛ من عائشة()3(، وقد اتجه الصحابة كباًرا 

وصغاًرا، وكذلك كبار التابعن، إىل أمهات املؤمنن ؛غايتهم أخذ الحديث وروايته 

بسند متصل عنهّنَ)4(.

1. الذهبي، محمد بن أحمد. )1419ه(. تذكرة الحفاظ. ط1. دار الكتب العلمية. بريوت. ج1. ص25.

2. النخيالن، دور أمهات املؤمنن. ص ص 334، 335.

3. الذهبي، تذكرة الحفاظ. ج1. ص25.

4. الذهبي، محمد بن أحمد. )1422ه(. سري أعالم النبالء. تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون. ط11، مؤسسة الرسالة. بريوت. ج2. ص ص 135-

.140
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 وبحرص مرويات أمهات املؤمنن، نجد أن أم املؤمنن عائشة قد روت عن 

النبيألفن ومائتن وعرشة أحاديث، كام تعد أم سلمة من املكرثات من رواية الحديث 

املؤمنن ميمونةيف  أم  الرسول، فروت عنه ثالمثائة وسبعن حديثًا، وتأيت  عن 

املرتبة الثالثة يف روايتها ألحاديث النبي ، حيث روت ستة وسبعن حديثًا نبويًا، 

وأفادت أم املؤمنن أم حبيبة بنت أيب سفيان، املجتمع املسلم مبروياتها التي بلغت 

خمسة وستن حديثًا. وكذلك حفصة بنت عمر، التي بلغت مروياتها عن النبي ستن 

حديثًا. كام روت زينب بنت جحش أحد عرش حديثاً عن النبي. 

وأيًضا روت أم املؤمنن صفية بنت حيي عرشة أحاديث نبوية، وجويرية بنت 

الحارث روت سبعة أحاديث نبوية؛ أما سودة بنت زمعةفقد روت عن النبيخمسة 
أحاديث فقط)1(.

وقد كانت مرويات أمهات املؤمنن، غاية يف األهمية والنفع لعموم املسلمن؛ 

والقراءة،  والعلم،  والوحي،  اإلميان،  أبواب  فشملت  موضوعاتها،  تنوعت  حيث 

من  والغسل  والوضوء،  الحاجة،  قضاء  آداب  أبواب  عىل  احتوت  كام  والتفسري؛ 

الجنابة، وغسل يوم الجمعة، والصالة، وأوقات النهي عن الصالة، والنوافل، وأذكار 

وعيادة  والحج،  والزكاة،  والصيام،  للمساجد،  النساء  وحضور  واألذان،  الصالة، 

املريض، وأحكام الزيارة، والسفر، والجهاد، وغريها الكثري من املوضوعات الحديثية. 

وتعد هذه املرويات الحديثية من األهمية مبكان؛ حيث الفائدة منها عظيمة، فهي 

الرشيان الذي ينظم شؤون املجتمع املسلم؛ مبا تحويه من قواعد وأحكام.

ثالًثا: تعليم الفقـــــه واإلفتاء:

مل يقترص دور أمهات املؤمنن عىل تعليم القرآن الكريم، والحديث النبوي؛ إمنا 

شاركن مجتمعهن يف تعليمه قواعد الفقه اإلسالمي، وكان لهن دور كبري يف مجال 

اإلفتاء، والفصل يف األحكام الرشعية. وقد كانت عائشةمرجًعا يف الفقه والفتيا، فمتى 

1. ابن الجوزي، جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن. )1997م(. تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري. ط1. رشكة األرقم بن أيب 

األرقم. بريوت. ص ص365، 369، 370، 371.
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ما اختلف أصحاب رسول الله ؛ رجعوا إليها لتفصل يف األمر)1(، ومل تكن تتحرج من 
الفتوى؛ بل تحث من حولها عىل السؤال وعدم الخجل، حتى لو كان السؤال يتعلق 
بالخصوصيات، من ذلك ما رواه الصحايب أبو موىس األشعري، أنه قال لها: إين أريد 
أن أسألك عن يشء وإين أستحييك، فقالت: )سل وال تستحي فإمنا أنا أمك()2(، كام 
استقلت بالفتوى بعد وفاة النبي يف حكم أيب بكر وعمر )3(، ولذلك تَُعُد من أفقة نساء 

األمة، حتى إنه قد قيل: إن ربع األحكام الرشعية منقولًة عنها )4(.

أحكام  يسألنها فيام يخصهن من  يثقن يف علم عائشة  املدينة  نساء  وكانت 
أنها  النبي،  أمه موالة عائشة زوج  ابن أيب علقمة عن  دون حرج، فعن علقمة 
من  الصفرة  فيه  الكرسف  فيها  بالدرجة  عائشة  إىل  يبعنث  النساء  )كان  قالت: 
الطهر  بذلك  تريد  البيضاء،  القصة  ترين  حتى  تعجلن  ال  فتقول:  الحيض  دم 
بالنساء  املتعلقة  فتاويها  ومن  القطن)5(.  الكرسف  بكري  ابن  قال  الحيضة(  من 
أيًضا، أنها أخرت بجواز خروج النساء لحضور الصالة، والحال التي يجب أن 
يكن عليها من السرت والحشمة قالت: )كن نساء املؤمنات يشهدن مع رسول الله 
صالة الفجر، متلفعات مبروطهن، ثم ينقلنب إىل بيوتهن حن يقضن الصالة ال 

يعرفهن أحد من الغلس()6(.

ومل تكن فتاويها مقصورة عىل معرش النساء؛ بل كانت تفتي الرجال من ذلك 
أخبارها أنها كانت تشاهد املسك، وهو عىل مفرق رسول اللهبعد إحرامه)7(، وعىل 
الفتيا، امتدحها  الفقيهات واملتوليات ألمر  النحو كانت أم سلمة، من أشهر  هذا 

الذهبي، فقال: )من أفقه الصحابيات()8(، وقد شاركت أم املؤمنن أم سلمة، يف 

1. جمعة، عيل. نساء أهل البيت. صص 265-264.

2. ابن حنبل، مسند اإلمام أحمد. ج6. ص97. الحديث 24699.

3.الذهبي، سري أعالم النبالء. ج2. ص ص 202-199.

4. ابن حجر، أحمد بن عيل العسقالين. )1379ه(. فتح الباري رشح صحيح البخاري. دار املعرفة. بريوت. ج7. ص 107؛ الذهبي، سري أعالم 

النبالء. ج2. ص ص186-185.

5. البيهقي، أحمد بن الحسن. )1424ه(. السنن الكرى. تحقيق محمد عطا. ط3. دار الكتب العلمية. بريوت. ص ص497، 498. الحديث 1589.

6. البخاري، الجامع الصحيح. باب وقت صالة الفجر. ج1. ص168, الحديث 578.

7. ابن كثري، إسامعيل بن عمر الدمشقي. )1395ه( السرية النبوية. تحقيق مصطفى عبد الواحد. دار املعرفة للطباعة والنرش. بريوت. ج4. 

ص226.

8. الذهبي، سري أعالم النبالء. ج2. ص204. 
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السعي ملا يخدم املجتمع اإلسالمي، ويعمره بالصالح والخري، فكانت معظم مروياتها 

النبي عام يتعلق بأحكام  تدور عىل األحكام الرشعية؛ حيث حرصت عىل سؤال 

الطهارة، والغسل، والصالة، والجنائز، والنكاح؛ فكان نفعها عظياًم، خاصة للنساء؛ 

حيث بادرت تعلمهن هذه األحكام، التي تعلمتها عن رسول الله، من ذلك ماروته 

عن لباس املعتدة، فقالت: )املتوىف عنها زوجها ال تلبس املعصفر من الثياب، وال 

املمشقة، وال الحيل، وال تختضب، وال تكتحل()1(، كام كانت النساء يتوافدن يستفتينها 

فيام أْشَكَل عليهن من أمور دينهن، فهذه إحداهن تسألها عن الرضاعة، فرتد عليها 

أم سلمةقائلة: )قالال يَْحرُُم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي، وكان قبل 

الفطام()2(، وهذه أم املؤمنن زينب بنت جحش، تعمد إليصال سؤال السائلة إىل 

رسول الله وترد عليها؛ حيث يروي القاسم ابن محمد، عن أم املؤمنن زينب بنت 

جحش قولها: َسأَلُْت رسول الله لحمنة بنت جحش، فقلت: إنهامستحاضة، فقال: 

وتصيل  فتغتسل،  العرص  وتعجل  الظهر  وتؤخر  تغتسل،  ثم  إقرائها  أيام  )لتجلس 

وتؤخر املغرب وتعجل العشاء وتغتسل، وتصليهام وتغتسل للفجر()3(.

ناقلة ما تعلمته  الفتوى مع صويحباتها،  كام شاركت أم املؤمنن ميمونةيف 

يف بيت النبوة، وذلك حينام ُسئلت عن اضطجاع الحائض مع زوجها، فقالت: 

)كان رسول الله يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب()4(، وكذلك أفتت أم 

املؤمنن جويرية يف حكم لبس ثوب الحرير للرجال، مبينة عظيم الذنب، وحاثة 

الله  ألبسه  الدنيا،  :)من لبس ثوب حرير يف  للبعد عن هذا اإلثم، فقالت قال 
تعاىل ثوب مذلة أو ثوب نار( )5(

1. أبو داوود، سليامن بن األشعث. )د.ت(. سنن أيب داود. تحقيق محمد عبد الحميد. املكتبة العرصية. بريوت. باب الطالق. ج2. ص292. 

الحديث 2304. 

2. الرتمذي، محمد بن عيىس بن سورة. )1975م(. سنن الرتمذي. ط2. تحقيق أحمد شاكر. مطبعة مصطفى الحلبي. القاهرة. باب الرضاع. ج3. 

ص450. الحديث 1152.

3. البيهقي، السنن الكرى. ج1. ص520. الحديث 1657.

4. مسلم، صحيح مسلم، ج1. ص148. الحديث 294.

5. ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل. ج46. ص412. الحديث 27423.
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ا: تعليم القيـــم األســـريـــة: ـً رابعــ

مارست أمهات املؤمنن دورهن كموجهات، ومصلحات، ومعلامت، يف تكافل 

التوجيه والنصح واإلرشاد؛ حيث  أو  العون واملساعدة،  ملموس، لكل من يحتاج 

املجتمع،  يف  األساسية  اللبنات  من  وهام  واألرسة  الفرد  لنفع  جاهدات  سعن 

وهذا النفع املجتمعي عامده التعليم، ولكنه تعليم غري نظري وال مبارش؛ وإمنا 

األثر يف  أكر  له  كان  والرتهيب، مام  والرتغيب  واإلرشاد  والنصح،  باملوعظة، 

إصالح وسعادة املجتمع وازدهاره.

فهذه أم املؤمنن سودة، تسطر لنا موقًفا يف حسن التعامل والرفق، وذلك 

يتجىل يف رعايتها لبيت الرسول ورعاية شؤونه بعد وفاة أم املؤمنن خديجة، 

أم  وقد سعت  النبي)1(،  ببنات  الشفيقة  والراعية  الصالحة  للزوجة  مثااًل  فكانت 

املؤمنن عائشة، لتوضح لبنات جنسها صفات املرأة الفاضلة، التي كرست حياتها 

لرسالتها السامية، وهي إسعاد نفسها وزوجها وبيتها؛ حيث قالت عندما سئلت 

الرجال،  ملكر  تهتدي  وال  املقال،  عيب  تعرف  ال  التي  )هي  النساء:  أفضل  عن 

فارغة القلب إال من الزينة لبعلها، واإلبقاء يف الصيانة عىل أهلها()2(،كام ربطت 

أم املؤمنن ميمونة، بن صالح الزوجة وتأديتها لحقوق زوجها وواجباته، وبن 

سعادتها ومنزلتها يف الجنة، فأخرت مبا سمعته عن رسول الله: )إنه ليس من 

امرأة أطاعت وأدت حق زوجه،ا وتذكر حسنه وال تخونه يف نفسها وماله؛ إال كان 

بينها وبن الشهداء درجة واحدة يف الجنة، فإن كان زوجها مؤمًنا حسن الخلق، 

َجها الله من الشهداء()3(، كام حرصت أم سلمةعىل  فهي زوجته يف الجنة؛ وإال َزوَّ

تَها يف  ضَّ بَغَّ ومنزلها، كام  بالصر، وكتامن، وصيانة شؤون زوجها،  املرأة  نصح 

عن  فروت  املسلم،  البيت  الستقرار  هدم  من  ذلك  يؤديه  قد  ملا  التذمر؛  ُخلُِق 

1. الطري، السمط الثمن. ص ص 160- 167؛ جمعه، عيل. نساء أهل البيت. ص ص 90-87.

2. األصفهاين، الحسن بن محمد. )1420ه(. محارضات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. ط1. دار األرقم بن أيب األرقم. بريوت. ج2. 

ص222.

3. السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن. )1423ه(. جامع األحاديث. ط1. إرشاف عيل جمعه. القاهرة. ج 11. ص78. الحديث 9128.
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تشكو زوجها()1(،  ذيلها،  تجر  بيتها  املرأة تخرج من  )إين ألبغض  قوله:  الرسول 

تسعى  التي  املرأة،  به  الله  يكافئ  الذي  الجزاء  أم سلمة،  املؤمن  أم  بَيََّنت  وقد 

جاهدة لسعادة زوجها ومرضاته، فتتجاوز عن زالته؛ حيث قالت: قال )أميا امرأة 

ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة()2(، كام حثت أم املؤمنن عائشةالنساء، 

عىل التزين والتبعل، وهو مام يديم األلفة والود، ويحبب الزوجة لزوجها؛ حيث 

ُعرَِف عنهاتََزيَُّنها، ولبسها خواتم الذهب، ولبس املعصفر من الثياب)3(، باإلضافة 

التغلب عىل مصاعب، وذلك  بعولتهن يف  بأن عليهن مساعدة  النساء؛  لنصحها 

بالعمل، وخاصة فيام يتعلق بالغزل والنسيج)4(، وها هي تنصح جمع من النساء 

اجتمعن عندها، بجملة من الوصايا األرسية الخاصة والعامة والتي تعود بالنفع 

عىل الزوجة يف ذاتها وبيتها، وذلك يف ثنايا جوابها عىل إحداهن حينام سألتها 

لزوجي؟  بذلك  أتزين  أفأنتفهن؛  شعرات  وجهي  إن يف  املؤمنن،  أم  يا  قائلة: 

فقالت عائشة )أميطي عنك األذى، وتصنعي لزوجك كام تتصنعن للزيارة، وإذا 

أمرك فلتطيعيه، وإذا أقسم عليك فأبريه، وال تأذين يف بيته ملن يكره()5(، واهتمت 

أمهات  فهن  البنات،  معاملة  واإلحسان يف  الرفق  املربن عىل  بتوجيه  عائشة، 

املستقبل، وصانعات الرجال، فَبَيََّنت أن من يرعاهن ويحسن إليهن، سينال األجر 

الجزيل، واملنزلة العالية، فقالت: )دخلْت امرأٌة معها ابنتاِن لها تسأَل، فلم تجْد 

عندي شيئًا غرَي مترٍة، فأَعطيتَُها إيَّاها، فََقَسَمتَْها بَن ابنتيْها ومل تأكُْل منها، ثم 

قامْت فخرجْت، فدخَل النبيُّصىل الله عليه وسلم، علينافأخرته، فقال: )من ابْتيُِل 

من هذِه البناِت بيٍشء كُنَّ لُه ِسرتًا من النار()6(.

كام نبهت أم املؤمنن النساء عىل أن التزين، ويجب أن ال يكون مخالًفا ملا 

شعر  وصل  أرادت  المرأة  عائشةالنصح  املؤمنن  أم  أسدت  حيث  به؛  الله  أمر 

1. السيوطي، املصدر السابق. ج11. ص176. الحديث 9362.

2. الرتمذي، سنن الرتمذي. ج3. ص458. الحديث 1161.

3. الذهبي، سري أعالم النبالء. ج2. ص189.

4. ابن عبد ربه، أحمد بن محمد األندليس. )1404ه(. العقد الفريد. ط1. دار الكتب العلمية. بريوت. ج2. ص289.

5. السيوطي، جامع األحاديث. ج3. ص146. الحديث 5104.

6. البخاري، املصدر السابق. باب اتقوا النار ولو بشق مترة والقليل من الصدقة. ج1. ص376. الحديث 1418.



1268

السجل العلمي والبحوث المحكمة 3

اللهالواصلة  رسول  )لعن  لها:  فقالت  ملرضها،  سقط  قد  ألنه  زواجها،  بنتها يف 

واملستوصلة()1(، ومل يقترص حرص أمهات املؤمنن عىل توجيه النساء من أهل 

وتلمس  األمصار،  شتى  من  القادمات  النساء  لنصح  عمدن  بل  فقط،  املدينة 

احتياجاتهن وموعظتهن؛ ملا قد يرقى بهن ملدارج السعادة األرسية واملجتمعية، 

ونصحهن عام قد يقعن فيه من املنكرات، من ذلك ما كان يف شأن عائشة،حن 

أننت  فقالت:  الشام،  أهل  من  أهل حمص  من  نساء  عليها يف حجرتها  قدمت 

الاليت يدخلن نساؤكن الحاممات، سمعت رسول يقول: )ما من امرأة تضع ثيابها 

يف غري بيت زوجها، إال هتكت السرت بينها وبن ربها()2(، كام أوصت نساء من 

أهل البرصة، فقالت لهن: )مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر البول والغائط، فإنا 

نستحي أن ننهاهم عن ذلك، وأن رسول الله كان يفعله()3(. كام حرصتعىل إفادة 

بنات جنسها يف شتى املجاالت، فها هي تخر جمًعا من نسوة عبد قيس، بطريقة 

آخذ قبضة من متر وقبضة من  )كنت  فقالت:  والزبيب،  التمر  إعداد مرشوب 

زبيب فألقيه يف إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي()4(. 

خامسًا: تعليم األخالق واآلداب.

أدركت أمهات املؤمنن أن نرشهن لسنة النبي،وتعليمهن ملبادئ اإلسالم الصحيحة، 

سيسهم بشكل كبري يف تهذيب األخالق، وتأديب النفوس، ورفعة األمة، ونجاتها؛ لهذا 

أشار ابن القيم – رحمه الله – إىل فضل تعليم السنة، فقال: )وعىل كل من أحب 
نجاة نفسه، أن يعرف هديه وسريته وشأنه، وما يخرج به عن خط الجاهلن()5(. وقد 
اتصفت أمهات املؤمنن بشامئل كرمية، وخالل حميدة، فهن من أوائل الداخالت 
يف اإلسالم، لذلك حرصن عىل دعوة مجتمعهن لهذه األخالق واآلداب، لعلمهن أنها 

مقياس التقدم، والحضارة، والرقي، كام أنها أهم دعائم النهضة ألي مجتمع. 

1. البخاري، املصدر نفسه. باب املوصولة. ج3. ص1708. الحديث 5941.

2. الرتمذي، سنن الرتمذي. ج5. ص115. الحديث 2803.

3. ابن حنبل، مسند اإلمام أحمد. ج42. ص332. الحدث 24836.

4. أبو داود، سنن أيب داود. ج3. ص333. الحديث 3708.

5. ابن عبد الوهاب، محمد التميمي. )1397ه( مخترص زاد املعاد لإلمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. دار السالم. الرياض. ص11.
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وقد كانت أم املؤمنن خديجة، متثل خري األدوار يف مساندة وإرشاد النبي، 
حينام ثبتت فؤاده بالنصح واملوعظة، ملا نزل عليه الوحي، فدخل خائًفا مضطربًا 
ال  والله  )كال  قائلة:  بادرته  الروع  عنه  ذهب  إذا  حتى  زملوين!!  زملوين  قائاًل: 
وتقري  املعدوم،  وتكسب  الكّل،  وتحمل  الرحم،  لتصل  إنك  أبًدا،  الله  يخزيك 

الضيف، وتعن عىل نوائب الحق()1(.

فكانت ريض الله عنها خري مواسية للنبي، بأخالقها الكرمية وعقلها الراجح، 
وخري مثال للمرأة الصالحة، التي ذكر تعاىل أنها سكن للزوج وأنس له)2(، وقد 
أن  يجب  التي  الكرمية،  والخالل  الحميدة  الصفات  عائشة  املؤمنن  أم  بينت 
الرحم، وحفظ  الناس، وصلة  الحديث، ومداراة  املسلم وهي: صدق  بها  يتحىل 
الضيف،  وقرى  بالصنائع،  واملكافأة  السائل،  وإعطاء  للجار،  والذمم  األمانة، 

والوفاء بالعهد، ورأس هذه الشامئل هو الحياء)3(.

كام حرصت أم سلمة ، عىل بيان أهمية التخلق بالصر والتصر أمام املصائب، 
)ما من مسلم تصيبه مصيبة،  الصابرين يف بالئهم، فروت عنه:  وبَيََّنت جزاء 
فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرين يف مصيبتي وأخلف 
يل خريًا منها، إال أخلف الله له خريًا منها()4(، كام كانت أم املؤمنن عائشة، تُبَنِّ 
عظم الخري الذي يرتتب عىل شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأنها من 

أسباب الفالح، فقالت فيام ترويه عنه )ُمَروا باملعروف، وانهوا عن املنكر، قبل أن 

تَْدَعوا فال يستجاب لكم()5(، وكانتتمقت السخرية، وتوجه باالبتعاد عنها، من ذلك 

نصحها ووعظها لفتيان من قريش مبنى، دخلوا عليها وهم يتضاحكون فقالت: 

ما يضحككم قالوا: فالن خر عىل طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب، 

فقالت: ال تضحكوا، فإين سمعت رسول يقول: )ما من مسلم يشاك شوكة فام 

1. الذهبي، سري أعالم النبالء. ج2. ص ص 116، 117.

2. ابن كثري. السرية النبوية. ج2. ص ص 136-133.

3. ابن عبد الر، أبو عمر يوسف بن عبد الله. )1962م(. بهجة املجالس وأنس املجالس. تحقيق محمد الخويل. دار الكتب العلمية. بريوت. ج1. 

ص ص 162-161.

4. مسلم، صحيح مسلم. ج1. ص408. الحديث 918.

5. ابن ماجة، سنن ابن ماجه. ج2. ص327. الحديث 4004.
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فوقها إال كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة()1(، وقد حذرت من التعدي 

عىل حرمات اآلخرين مهام صغرت، فبينت عظم جرم الرسقة وإن كانت يسرية، 

ويف ذلك ما راواه زياد بن األصم قائاًل: )التقيت بالسيدة عائشة وهي مقبلة 

من مكة، وكان معي ابن لطلحة بن عبيد الله، وهو ابن أختها، وقد كنا وقعنا يف 

حائط من حيطان املدينة فأصبنا منه، فبلغها ذلك، فأقبلت عىل ابن أختها تلومه 

وتعذله، ثم أقبلت عيل فوعظتني موعظة بليغة..()2(، وهذه أم املؤمنن ميمونة، 

حبات  فتلتقط  اإلرساف،  لُِخلُِق  ونبيه  الله  كره  حولها  ملن  تبن  عميل  بأسلوب 

من الران ملقاة عىل األرض، وتقول: )إن الله ال يحب الفساد()3(، كام حثت أم 

املؤمنن عائشة عىل رضورة السرت، وأن تعتني املرأة بحجابها، وذلك حينام غريت 

الذي  الخامر  صفة  للنساء  ووضحت  والتعليم،  العمل  بن  فقرنت  بيدها  منكرًا 

وكان  عائشة،  عىل  عبدالرحمن  بنت  حفصة  دخلت  حينام  وذلك  الوجه،  يغطي 

عليها خامًرا رقيًقا، فام كان من أم املؤمنن إال أن شقته وكستها خامًرا كثيًفا)4(، 

وهذه أم حبيبة، تحث عىل الرحمة، والرفق، والتسامح، وتُبَنِّ أن هذه األخالق 

تسمو بالبيوت اإلسالمية، وتجعلها عامرة بالصالح، فتقول: )مل يقسم الرفق ألهل 

بيت إال نفعهم، ومل يعزل عنهم إال رضهم()5(، وكذلك نراها تنادي صويحباتها 

عند مرض وفاتها، فتحرص عىل أن تطلب منهن أن يسامحنها؛ حيث روت لنا أم 

املؤمنن عائشة ذلك الخلق النبيل من أم املؤمنن أم حبيبة، فقالت: )دعتني أم 

حبيبة زوج النبيعند موتها فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بن الرائر، فغفر 

الله يل ولك ما كان من ذلك فقلت: غفر الله لك ذلك كله، وتجاوز وحللك من 

ذلك، فقالت: رسرتيني رسك الله، وأرسلت إىل أم سلمة فقالت لها مثل ذلك()6(، 

كام حرصت أمهات املؤمنن عىل حسن الجوار، والحرص عىل دوام عالقات الود 

1. مسلم، صحيح مسلم. ج2. ص1197. الحديث 2572.

2. ابن سعد، الطبقات الكرى. ج9. ص ص 109،110.

3. ابن سعد، املصدر السابق. ج9. ص110.

4. البيهقي، السنن الكرى. ج2. ص332. الحديث 3265.

5. الرسي، هناد الكويف )1406ه(. الــــــــزهد. تحقيق عبدالرحمن بن عبد الجبار. ط1. دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي. الكويت. ج2. ص654.

6. ابن سعد، الطبقات الكرى. ج9. ص ص 79، 80.
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واملحبة مع الجريان؛ يتمثل ذلك يف فعل عائشة، حيث استشارت الرسول فيمن 

ترسل له الطعام من جريانها، فيخرها: )إىل أقربهام منك باب()1(.

سادًسا: تعليم المبادئ الصحية: 

أداء  املسلم الجسمية والنفسية، فبهام يقوى عىل  حرص اإلسالم عىل صحة 

العبادات، وعمل الخري لنفسه، وألهله، وألمته؛ وبهام أيًضا يكون قادًرا عىل عامرة 

األرض. وقد قامت أمهات املؤمنن بدورهن يف إيصال هذه الوصايا الصحية 

للمجتمع، وتبليغ ما جاء عنهفي هذا املجال؛ فهذه أم املؤمنن عائشةتُبَنِّ خصال 

الفطرة، التي يجب عىل كل مسلم االلتزام بها؛ من أجل نظافته وصحته، فتقول: 

والسواك،  اللحية،  وإعفاء  الشارب،  قص  الفطرة:  من  )عرش  الله:  رسول  قال 

العانة،  وحلق  اإلبط،  ونتف  الراجم،  وغسل  األظفار،  وقص  باملاء.  واالستنشاق 

وانتقاص املاء( قال الراوي: )ونسيت العارشة؛ إال أن تكون املضمضة()2(، وكن 

حريصات كل الحرص عىل تبصري النساء يف أمورهم الدينية الصحية؛ خاصة 

تلك املتعلقة بفقه الطهارة؛ فهذه أم املؤمنن عائشة،توضح للنساء كيفية االغتسال 

بعد الحيض، نقاًل عن النبي، بأن تتبع إحداهن أثر الدم بعد طهارتها بفرصة من 

مسك)3(؛ وألم املؤمنن أم سلمةيف باب الطهارة أحاديث كثرية.

كام عنت أم املؤمنن حفصةبكل ما فيه صالح للمسلمن، فها هي تحث عىل 

رشب ماء زمزم؛ ملا فيه من أسباب الشفاء، فرتوي عنه: )ماء زمزم شفاء من 

ى، فتقول  نا عائشة حن أرشدت لفائدة املاء وقت الُحمَّ كل داء()4(، وكذلك فعلتأُمُّ

ى من فيح جهنم، فأبردوها باملاء()5(، أما يف الطهارة، فكانت  نقاًل عنه: )الُحمَّ

تحث النساء ومن بعدهن بعولتهن عىل االستنجاء والطهارة باملاء، فتقول: )مرن 

1. البخاري، الجامع الصحيح. باب حق الجوار. ج3. ص1725. الحديث 6020؛ ابن حجر، فتح الباري. ج10. ص447. 

2. ابن حجر. فتح الباري. ج10. ص337. الحديث 5889.

3. البخاري، الجامع الصحيح. باب دلك املرأة نفسها إذا تطهرت من املحيض. ج1. ص106. الحديث 314.

4. السيوطي، جامع األحاديث. ج20. ص343. الحديث 20923.

5. البخاري، الجامع الصحيح. باب الحمى من فيح جهنم. ج3. ص1657. الحديث 5725.
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أزواجكن بذلك، فإن النبي كان يفعله وهو شفاء من الباسور()1(، وكان لهاوقفة 

مع الحزن، وكيفية التعامل الصحي مع من أصابته الباليا؛ حيث ورد عنها أنه 

النساء لذلك، ثم تفرقن إال أهلها وخاصتها،  إذا مات امليت من أهلها فاجتمع 

أمرت برمة من تلبينه، فطبخت ثم صنع الرثيد وصب عليها، ثم أمرتهن قائلة: 

كلن منها فإين سمعت رسول الله يقول: ) التلبينة مجمة لفؤاد املريض، تذهب 

ببعض الحزن()2(، وعن فوائد الحبة السوداء تقول سمعته يقول: )إن هذه الحبة 

السوداء شفاء من كل داء؛ إال من السام(قلت: وما السام؟ قال: )املوت(()3(،كام 

حرصت أمهات املؤمنن عىل تعليم الرقية الرشعية للمسلمن، وهو األمر الذي 

فاء بنت عبد الله، بتعليم أمهات املؤمنن  حرص النبي أن يتعلمنه، فقد أويص الشَّ

الرقية، حينام أخرها وهي عند أم املؤمنن حفصةفقال:)أال تعلمن هذه رقية 

النملة كام علمتيها الكتابة()4(.

يف  النبي  هدي  لألمة  فنقلت  والرقية،  بالطب  اشتهرت  قد  عائشة  وكانت 

الرقية، قائلة:)كان يعوذ بعض أهله بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب 

البأس، اشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقاًم()5(، كام نقلت 

عنه هديًا آخر يف الرقية، فروت أنه كان يأخذ بعض ريقه بأصبعه السبابة، ثم 

يضعها عىل الرتاب، ثم ميسح به موضع األمل ويقول: )بسم الله تربة أرضنا بريقة 
بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله()6(.

ومن ذلك أيًضا حينام أوصت سائلة أتتها، تسألها عام يسكن فؤادها من قلٍق 

يعتادها، فقالت لها ضعي يدك اليمنى عىل فؤادك فامسحيه، وقويل: بسم الله 

اللهم داوين بدوائك، واشفني بشفائك، وأغنني بفضلك عمن سواك)7(.

1. ابن حنبل، مسند أحمد. ج42. ص171. الحديث 24623

2. البخاري، الجامع الصحيح. باب التلبينة للمريض. ج3. ص5689.

3. البخاري، املصدر السابق. باب الحبة السوداء. ج3. ص1650. الحديث 5687.

4. ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل. ج46. ص46. الحديث 27095.

5. البخاري، الجامع الصحيح. باب رقية النبي. ج3. ص1663. الحديث 5743.

6. البخاري، املصدر السابق. باب رقية النبيۖ. ج3. ص1663. الحديث 5745.

7. ابن كثري، السرية النبوية. ج4. ص652.
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وهذه ميمونةتطبق الهدي النبوي، فرتقي ابن أخ لها ملا َوِعَك، وتقول: )تعال 

أرقيك برقية رسول اللهباسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك، أذهب 

رأى  ملا  سلمةتقول  أم  وهذه  أنت()1(،  إال  شايف  ال  واشف  الناس،  رب  البأس 

النبيجارية لها يف وجهها رضبة قال:)اسرتقوا لها فإن بها نظرة()2(.

المطلب الثاني: التكافل القتصادي:

 كان ألمهات املؤمنن دورهن العظيم وأثرهن البن، يف إثراء منهج التكافل 

ومساندة  وإغاثة  مجتمعهن،  ووحدة  ترابط  قدوات يف  فَُكنَّ خري  االقتصادي، 

املحتاج فيه، وخري من مثَّل هذا الدور؛ هي أم املؤمنن خديجة، فقد ساندت 

النبي مبالها؛ حيث أمدته مبا يحتاجه من مال يف سبيل الله، وذلك ما نراه من 

السعدية، وهو يف مكة،  الله مرضعته حليمة  صنيعها، حينام قدمت عىل رسول 

خديجة،  مكارم  ففاضت  العيش،  ومرارة  الحال  ضيق  له  وشكت  عليه  فدخلت 

رأًسا من  أربعن  أعطتها  ؛حيث  الله  لرسول  وإكراًما  إرضاًء  حليمة  لتجود عىل 

تحملت  والتي  املعطاءة،  الوفية  للزوجة  مثال  خري  فكانت  ذلك)3(،  وغري  الغنم 

الكثري يف سبيل تهيئة زوجهاليبلغ الرسالة وينصح األمة، وقد استحقت ذلك الثناء 

الويف من زوجها، حينام امتدحها قائاًل :)واستني مبالها إذ حرمني الناس()4(، 

وسارت أمهات املؤمنن عىل منهج خديجة يف البذل، والعطاء، وطهارة النفس؛ 

فهذه سودة، قد رضبت أروع األمثلة يف العناية بالفقراء واملساكن، وقد ُعرَِف 

عنها ذلك واشتهرت به)5(، فلام أرسل إليها عمر ابن الخطاببغرارة فيها دراهم، 

يا  التمر؟  سألت جاريتها ما هذا؟ قالت دراهم، فقالت سودة: يف غرارة مثل 

جارية بلغيني إياها، فلام أعطتها إياها قسمتها بن املساكن)6(.

1. ابن سعد، الطبقات الكرى. ج3. ص164.

2. البخاري، الجامع الصحيح. باب رقية العن. ج3. ص1661. الحديث 5739.

3. أبو الفداء، إسامعيل بن عيل بن محمود. )د.ت( املخترص يف أخبار البرش. ط1. املطبعة الحسينية. القاهرة. ج1. ص113.

4. الذهبي، سري أعالم النبالء. ج2. ص ص 117، 118.

5. البخاري، الجامع الصحيح. ج1. ص377. الحديث 1420.

6. ابن حجر، أحمد بن عيل العسقالين. )1415ه(. اإلصابة يف متييز الصحابة. تحقيق عادل أحمد. ط1. دار الكتب العلمية. بريوت. ج8. ص19.
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عمر  عطاء  وصلها  عندما  جحش،  بنت  زينب  املؤمنن  أم  ِفْعُل  كان  ومثلها 

قالت: )غفر الله لعمر...( فتصدقت به ثم قالت: )اللهم ال يدركني عطاء عمر 

بعد عامي هذا، فامتت()1(، وقد كانت أمنوذًجا يحتذى به يف العناية باملساكن، 

وإحسانها  صدقاتها  لكرثة  املساكن؛  بأم  عرفت  حتى  واليتامى،  واألرامل، 

عليهم)2(، ويف حقها قالت أم سلمة: )كانت امرأة صوامة قوامة صنًعا، تتصدق 

بذلك كله عىل املساكن()3(، وحينام توفيت قالت عنها عائشة: )لقد ذهبت حميدة 

املال  أن  يوضحن،  بذلك  املؤمنن  وأمهات  واألرامل()4(.  اليتامى  مفزع  فقيدة 

يف جوهره ما هو إال وسيلة للتقرب إىل الله، وبلوغ رضوانه؛ من خالل أعامل 

الخري، التي يتعدى نفعها فيعم املجتمع وينهض به، وهن بأفعالهن الخريية تلك، 

االنبهار  وعدم  والتقوى،  الورع  مضمونها  نفسية  تربية  املجتمع  لرتبية  يعمدن 

باملال واالفتتان به؛ فهذه عائشة تقول: )ما شبع آل محمد منذ قدم املدينة من 

طعام الر ثالث ليال، حتى قبض()5(، وعرف عنهاعطاؤها وكرمها، من ذلك ما 

ترويه قائلة: )كان يل درع عىل عهد رسول اللهفام كانت امرأة تقن باملدينة، 

إال أرسلت إىل تستعريه()6(، وهذا خري دليل عىل روح املحبة والبذل، والتي سعت 

شيئًا  متسك  ال  )أنها  فضائلها:  من  ذُكر  التي  وهي  جنسها،  بنات  يف  لتغرسها 

والتبذير،  به()7(. كام حذرمتن اإلرساف  إال تصدقت  الله  رزق  مام جاءها من 

وقرنت ذلك بالفعل؛ حينام اجتهدت يف رقع املمزق من ثيابها، عىل الرغم من 

توافر املال لديها. يروي عروة بن الزبري يف ذلك: )رأيتها تصدق بسبعن ألًفا، 

وإنها لرتقع جانب درعها()8(، وما ذاك منهاإال نبًذا للدنيا وتعفًفا، وقد حرصتعىل 

الصدقة عىل الفقراء؛ حتى أنها قدمتهم عىل نفسها، فقسمت أموال عطاء أتتها، 

1. الذهبي، سري أعالم النبالء. ج2. ص212.

2. ابن كثري، السرية النبوية. ج3. ص173.

3. ابن سعد، الطبقات الكرى. ج9. ص67؛ ابن حجر. اإلصابة. ج5. ص418.

4. ابن سعد، املصدر السابق. ج9. ص87.

5. البخاري، الجامع الصحيح. باب كيف كان عيش النبيۖ. ج3. ص1834. الحديث 6454.

6. البخاري، املصدر السابق. باب الهبة. ج3. ص712. الحديث 2628.

7. البخاري، املصدر نفسه. باب مناقب قريش. ج2. ص983. الحديث 3505.

8. ابن سعد، الطبقات الكرى. ج9. ص53.
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فلام كان املساء وهي صامئة، قالت لجاريتها: )هايت فطري( فقالت الجارية: 

يا أم املؤمنن، أما استطعت فيام أنفقت أن تشرتي بدرهم لحاًم تفطرين عليه؟ 

فقالت: )ال تعنفيني لو كنت أذكرتني لفعلت()1(، ومل يكن عطاؤها مقصوًرا عىل 

الفقراء، بل جادت عىل أقاربها، فقد كست عبد الله بن الزبري كساء خز كانت 

تلبسه)2(، وكانت تحث عىل الصدقة، وتُبَنِّ عظيم أجر املتصدقن واملنفقن؛ حيث 

روت عنه :)أول من يدخل الجنة أهل املعروف وكل معروف صدقة()3(، وأيًضا: 

)يا عائشة استرتي من النار ولو بشق متره()4(، ومن ذلك أيًضا روايتها عنه :)من 

باب  رقبه()5(، ويف  ثالثن  كعتق  كان  وهو عطشان،  ماء  قدًحا من  أخاه  سقى 

الصدقة أيًضا حثت النساء بالتصدق من أموال أزواجهن، فعنه تروي: )إذا أنفقت 

املرأة من طعام بيتها غري مفسدة، كان لها أجرها مبا أنفقت، ولزوجها مبا كسب، 

وللخازن مثل ذلك، ال ينقص بعضهم أجر بعٍض شيئًا()6(، كام حرصت أم املؤمنن 

حفصةعىل العطاء والبذل، وهي التي قد تولت وقف والدها عمر بخير، توزع 

مثاره وتتصدق بأمواله؛ حتى توفاها الله)7(.

ومن كرمها وعنايتها بذوي قرابتها املحتاجن، أنها أسكنت داًرا لها ابنة عمها 

مأوى  ال  ملساكن  حياتها  لها يف  تصدقت صفيةبدار  كام  الخطاب)8(،  بن  زيد 

لهم)9(، كام بينت ميمونةهدي النبي يف الحث عىل فضل الصدقة عىل األقربن 

والنفقة عليهم، فروت يف ذلك: )أنها أعتقت وليدة يف زمان الرسول فذكرت ذلك 

الله فقال: )لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك()10(. وهذه أم سلمة  لرسول 

1. ابن سعد، املصدر السابق. ج9. ص53؛ ابن حجر، اإلصابة. ج8. ص234. 

2. ابن سعد، املصدر نفسه. ج9. ص58.

3. السيوطي، جامع األحاديث. ج11. ص306. الحديث 9673.

4. ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل. ج42. ص46. الحديث 24501.

5. السيوطي، جامع األحاديث. ج21. ص399.

6. مسلم، صحيح مسلم. باب أجر الخازن األمن. ج1. ص454. الحديث 1024. 

7. البيهقي، السنن الكرى. ج6. ص262. الحديث 11887؛ السيوطي. جامع األحاديث. ج37. ص267. الحديث 39253.

8. البيهقي. املصدر السابق. ج6. ص289. الحديث 11984.

9. ابن سعد، الطبقات الكرى. ج9. ص102.

10. مسلم، صحيح مسلم. باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربن والزوج والوالدين. ج1. ص446. الحديث 999.
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تَُبنِّ األقل يف الصدقة وتحث عليها، فتقول: )ال تردوا السائل ولو برشبة ماء()1(، 
كام روت عنهفي فضل الصدقة والرتغيب فيها: )صنائع املعروف تقي مصارع 
السوء، والصدقة َخفيِّاَ تطفئ غضب الرب()2(، وقد بَيََّنتأهمية الصدقة عىل األهل؛ 
ملا سألت رسول اللهعن أوالد أيب سلمة، هل لها أجر يف اإلنفاق عليهم؟ فقال 
:)نعم لك أجر ما أنفقت()3(، وروت أيًضا عنه )من أنفق عىل ابنتن أو أختن أو 
ذوايتّ قرابة يحتسب النفقة عليهام حتى يكفيهام الله أو يغنيهام من فضله، كانتا 

له سرتًا من النار()4(.

وقد أشارت أمهات املؤمنن عىل فضل الزكاة، وأنها مال يباركه الله للعبد، وأنه 
حق لله يف املال يجب إخراجه؛ حيث تروي أم سلمةقوله: )من أدى زكاة ماله 
طيب النفس بها، يريد بها وجه الله عزو وجل والدار اآلخرة، فلم يغيب شيئًا من 
ماله، وأقام الصالة ثم أدى الزكاة، فتُعدي عليه يف الحق، فأخذ سالحه فقاتل، 
فهو شهيد()5(، كام بَيََّنت عائشة العديد من أحكام الزكاة، فروت عنه: )ليس يف 
املال زكاة حتى يحول الحول()6(، وقالت عنه :)الزكاة يف الخمس، الر، والشعري، 
والعنب، والنخل، والزيتون()7(، وما هذا العطاء منهن إال اقتداء مبعلمهن األول، 
ورغبة يف ما عند الله، ولهمة عالية يبتغن بها صالح حال املسلمن، ولينقلهن 

املنهج النبوي املحقق ألسباب السعاد.

وفي ختام هذه الدراسة، نلخص عدًدا من القضايا التي 
بدت لنا من خالل العرض السابق:

من 	  الكثري  ليعالج  الخالدة؛  ومبادئه  السامية  بترشيعاته  اإلسالم  جاء 
قدمها  التي  الحلول،  أبرز  أحد  اإلسالمي(  )التكافل  يُعد  حيث  املشاكل، 

1. السيوطي، جامع األحاديث. ج17. ص101. الحديث 16327.

2. السيوطي، املصدر السابق. ج15. ص26. الحديث 13699.

3. البخاري، الجامع الصحيح. باب عىل الوارث مثل ذلك. ج3. ص1570. الحديث 5369.

4. ابن حنبل، مسند اإلمام أحمد. ج44. ص 134. الحديث 26516.

5. السيوطي، جامع األحاديث. ج42. ص404. الحديث 45473.

6. البيهقي، السنن الكرى. ج4. ص173. الحديث 7315.

7. السيوطي، جامع األحاديث. ج14. ص201. الحديث 12931.
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والصحية،  واألخالقية،  واألرسية،  العلمية،  املسلم  املجتمع  قضايا  ملعالجة 

واالقتصادية. 

 	 َ الدور الهام والعظيم الذي َكرََّم به اإلسالم املرأة، ووضح حقوقها وبَنَّ

واجباتها، فهي قائدة سياسية، ومربية محنكة، وزوجة وفيّة، وأم رؤوم، 

َح حقوقها وبَنَّ واجباتها، وأوص بها، ففي صالحها  وموجهة ناصحة، وضَّ

صالح للمجتمع، وصالح لألمة يف سائر أزمانها.

أهمية دراسة بيت النبوة، والدور الذي قام به لخدمة املجتمع، وإسقاط 	 

النجاح،  سبل  استجالء  أجل  من  املعارص؛  واقعنا  عىل  األحداث  تلك 

والنهوض باألمة، والبعد بها عن مزالق الضعف واالستبداد.

أمهات 	  به  قامت  الذي  الفاعل،  واالقتصادي  العلمي  التكافيل  الدور 

املؤمنن، يَُعُد برهانًا عىل مدى ما ميكن أن تؤديه املرأة املسلمة يف خدمة 

مجتمعها، مبا يتناسب مع طبيعتها وظروفها، من أْمٍر باملعروف ونهي عن 

املنكر، وبَْذل للنصح، والتوجيه، واإلرشاد، مبا يكفل نهضة األمة وتقدمها.

قدمنها 	  التي  التكافلية  األدوار  خالل  من  املؤمنن،  أمهات  جسدت 

ملجتمعهن، مثااًل للقدوات الفاضلة التي يحتذى بها، وعىل خطاها يجب 

أن تسري الفتاة املسلمة بكل فخر واعتزاز؛ مام يوجهها لبناء شخصيتها، 

واالجتامعية،  والصحية،  والثقافية،  واألخالقية،  الدينية،  معارفها  وتنمية 

بعيًدا عن الطرح الراهن، والذي يصف املرأة بالضعف واالضطهاد.

والتي 	  اإلسالمي،  التكافل  نظام  يف  واملتمثلة  املجتمعية،  املشاركة  أهمية 

املايض  النعكاس  صورة  ميثلن  وهن  ملجتمعهن  املؤمنن  أمهات  قدمتها 

عىل مرآة الحارض، وحرص هذا الدين العظيم منذ ظهوره عىل ما يكفل 

سعادة الفرد واملجتمع، ويرعى مصالح أطرافه، ولذلك يَُعُد اإلسالم الراعي 

األول ملنظامت حقوق اإلنسان يف العامل. 
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مقدمة: 

تناولت املصادر األدبية والروائية، إسهامات املرأة ونشاطها يف مختلف املجاالت 
التاريخ  مصادر  وأشارت  العصور،  مر  عىل  والسياسية،  واالجتامعية،  الثقافية، 
اإلسالمي خاصة، إىل أسامء العديد ممن كان لهن أثر يف مجال الدعوة، إضافة 
النساء  الثقايف يف املجاالت األدبية األخرى. ورمبا حظيت تراجم  إىل دورهن 
يف القرون األوىل حتى القرن العارش الهجري، مبكانة كبرية يف مصادر التاريخ 
السيايس، عنها يف املجاالت األخرى؛ ولعل ذلك يعود إىل اهتامم املؤرخن بهذا 
املجال؛ مام يفرس ظهور أسامء العديد منهن. وقد شهدت الدراسات التاريخية، 
مام  والروائية؛  األدبية  التاريخية  للمصادر  والتفسري  التحليل  مجال  يف  تشعبًا 
أثرى األنتاج الفكري، إال أن املتتبع لهذه الدراسات التاريخية املتداولة، يجد شًحا 
وندرًة يف مجال الدراسات التاريخية، عن املرأة يف شبه الجزيرة العربية بشكل 
عام، ومنطقة نجد بشكل خاص، »فاملعلومات عنها تكاد تكون مجهولة؛ لقلة ما 
ورد عنها يف املصادر«)1(، وهذا بدوره أدى إىل غياب الدراسات التاريخية يف 

هذا املجال، واالفتقار إىل هذا النوع من الدراسات.

وال يزال تاريخ شبه الجزيرة العربية عموًما، ونْجد تحديًدا، يفتقد إىل توثيق 
إسهامات املرأة يف مجال التاريخ االجتامعي؛ خاصة فيام يتعلق بالعمل الخريي، 
وإن مام يجزم به، أن هناك حلقات مفقودة من هذا التاريخ، وبحاجة إىل من 
ينقب عنها ويوثقها. وظل هذا الجانب يعاين من األهامل، فقد تعارف املؤرخون 
يف مجال التاريخ والسري للشخصيات، بأن يطغى الجانب السيايس عىل غريه 
التاريخ،  بصناعة  السياسية  األحداث  ذلك؛ صلة  ومبعث  األخرى،  الجوانب  من 
وكرثة املتأثرين بأحداثه. يف الوقت الذي يكون فيه العمل الخريي عماًل خاًصا، 
صانعه  كان  إن  فكيف  السياسة،  شؤون  من  كغريه  يحفظ  وال  أثره  يظهر  فال 

1. الحريب، دالل بنت مخلد. املرأة يف نجد وضعها ودورها 1200-1351هـ/1786-1932م. الرياض: دارة امللك عبدالعزيز،1432هـ.- ص 11.
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قد حرص عىل إخفائه قدر اإلمكان؛ للحصول عىل األجر والثواب من الله عز 
ذلك  ينقص  كيال  أحداثه؛  تسجيل  له، وعدم  الدعاية  وجل، ويحرص عىل عدم 
من أجر فاعله. فاملحصلة من أخبار وروايات العمل الخريي، تبقى بن صانعه 
وربه واملستفيد. وقد يعود ذلك إىل النظرة السائدة، أن العمل الخريي من األمور 
االستحسانية، التي ترتبط بعقيدة األفراد؛ مام أدى إىل إغفال هذا الجانب من 
عن  معلومات  والروائية،  األدبية  التاريخية  املصادر  وتضم  االجتامعي.  التاريخ 
جاءت  املشاركات  هذه  أن  غري  املجاالت؛  مختلف  يف  املرأة  ملشاركات  مناذج 
متفرقة ومتناثرة، ينبغي أن ينري لها الباحثون واملؤرخون لجمعها، وتصنيفها، 
هذا  املرأة؛ ويف  تاريخ  من  الجانب  هذا  القادمة عىل  األجيال  لتقف  ونرشها؛ 
السياق، فإننا ال نبالغ يف القول، أن غياب الدراسات التاريخية يف هذا املجال، 
واملعلومات الكافية عنها، ستكون سببًا يف طمس تاريخ املرأة، وآثارها، وأخبارها.

ظــاهرة الدراسة:

مل تْعن كتب التاريخ بأخبار أهل نجد، وال باألحوال االجتامعية، واالقتصادية، 
والعمرانية فيها، »وإمنا هي أخبار الحروب الحارضة«، وهذا ما أشار إليه بعض 
املؤرخن)1(؛ مام ترتّب عليه، أن الباحث ال يجد غري معلومات قليلة ال تفيد يف 
ومشاركات  االجتامعي  بالنشاط  يتعلق  فيام  وخاصة  نجد؛  أوضاع  عن  التعرف 
قليلة؛  وكتاباتهم  الباحثن  اهتامم  فكان نصيبها من  الخريي،  العمل  املرأة يف 
وذلك بسبب شح املعلومات، وندرة املصادر، ومن هنا فإن الوقوف عىل وضع 
الذي  املنال؛ األمر  أمرًا عزيز  يعد  الخريي،  العمل  املرأة يف نجد، ودورها يف 

ساعد يف عزوف الباحثن عن الدراسات املتعلقه بهذا الجانب،

وتكوين صورة منطية ملموسة، تتمثل يف أن املرأة يف املجتمع النجدي، مل 
يكن لها تأثري يف الحياة االجتامعية بشكل عام، والعمل الخريي بشكل خاص، 
ويف هذا الصدد يلتمس بعض املؤرخن تأخر الدراسات يف هذا الجانب؛ »إىل 

1. البسام، عبد الله. علامء نجد خالل مثانية قرون. - الرياض: دار العاصمة،1419هـ. ص14.
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ضعف اإلمكانات املادية للباحثن، وصعوبة أوضاعهم العلمية واالجتامعية يف تلك 
الفرتة«)1(. وذهب آخر إىل أنه »ال تتوافر املادة العلمية يف املصادر للكتابة عنها؛ 

إذ يكتنف الغموض تاريخ الكثري من البلدان والقرى يف اإلمارات النجدية«)2(.

ويذهب البعض إىل القول، بأن ذلك عائد » إىل طبيعة املؤرخن النجدين 
خاصة، ومؤرخي الجزيرة العربية عامة، ومن سايرهم وتأثر بهم، يف البعد عن 
رسد سري النساء وما له من دور مؤثر يف تجاهل هذه املرأة«)3( ». ويؤكد آخر، 
عىل أن إهامل توثيق جهود املرأة من الحقائق املرة«)4(، وكنتيجة طبعية؛ لذلك ظل 

دور املرأة يشوبه الغموض.

ومن أجل التعرُّف عىل مدى أهمية مشاركة املرأة يف العمل الخريي، وفائدتها 
الباحثة مبحاولة  الباحثن مبعلومات عن تاريخ منطقة نجد؛ قامت  يف تزويد 
لجمع ما ورد عن هذا املوضوع، من دالئل وإشارات – دون حرصها- يف املصادر 
التاريخية؛ إللقاء الضوء عىل هذه املشاركات. وال ننكر وجود بعض الدراسات يف 
هذا املوضوع، إمنا نأمل أن تكون هذه إضافة علمية أخرى للدراسات السابقة، 

تفيد يف إثراء هذا الجانب، وتكشف عن معلومات جديدة يف تاريخنا الوطني.

أهميـة الدراسة: 

بدراسة  يعنى  الذي  االجتامعي،  التاريخ  مواضيع  أحد  الدراسة  هذه  تعالج 
وتأثري  اإلنسانية،  املجتمعات  وتطور  املجتمع، ومظاهر منو  وتفاعالت  نشاطات 
اإلنسان فيها. وسعت الدراسة إىل التعرف عىل مشاركات املرأة يف العمل الخريي 
ذُكِر  ما  تتبع  خالل  من  وذلك  املشاركات.  هذه  ومظاهر  النجدي،  املجتمع  يف 
ثم  ومن  املختلفة،  التاريخية  املصادر  يف  تناثرت  أوإشارات،  دالئل  من  عنها 

1. املجيول، عبد الله بن نارص. الكتاتيب النسائية يف إقليم الوشم خالل قرن. الرياض: دارة امللك عبدالعزيز1437هـ، ص12.

2.البسام، أحمد بن عبد العزيز. الحياة العلمية يف وسط الجزيرة العربية يف القرنن الحادي عرش والثاين عرش الهجرين، وأثر دعوة الشيخ 

محمد عبدالوهاب فيها. الرياض: دارة امللك عبد العزيز،1425هـ. - ص10. 

3. العمري، عمر بن صالح. امللك عبد العزيز والعمل الخريي: دراسة تاريخية وثائقية 0- الرياض: األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام عىل 

تأسيس اململكة،1419هـ-1999م-0 ص128

4. املجيول. مرجع سابق، ص 11.
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عرض مناذج مختارة من هذه املشاركات، يف محاولة لتسليط الضوء عىل هذه 
املعلومات، التي متثل أهمية للباحثن واملؤرخن، وتستدعي توجههم نحو دراسة 
هذا الجانب من الدراسات التاريخية. وهي يف الحقيقة دعوة للباحثن، للتنقيب 
والتوثيق يف املصادر التاريخية األخرى، كالوثائق الخاصة باألرس واألفراد من 
وصايا وأوقاف؛ للوقوف عىل أسامء النساء الصالحات، ومشاركاتهن يف العمل 

الخريي يف مجتمعاتهن.

أهداف الدراسـة:

ال شك أن لكل مرشوع أهدافًا وغايات، يسعى الباحث للوصول إليها والعمل 
ألجل تحقيقها. وميكن تلخيص أهداف الدراسة فيام يأيت:

1/ التعرف عىل إسهام املرأة يف العمل الخريي؛ من خالل عرض مناذج منها.

2/ تغيري النظرة والصورة النمطية السائدة عن املرأة يف املجتمع النجدي.

3/ التعرف عىل أمناط ومشاركات املرأة يف مجال العمل الخريي.

4/ تسليط الضوء عىل القدوة الحسنة من النساء يف التاريخ املحيل.

أسئلة الدراسـة:

تحاول الدراسة اإلجابة عن مجموعة من األسئلة تتمثل يف اآليت:

1/ ما املصادر التاريخية، التي تحمل إشارات ودالئل عن مشاركة املرأة يف 
العمل الخريي؟

2/ ما أنواع األعامل واملشاركات التي ساهمت بها املرأة؟

3/ ما طبيعة األدوار التي قامت بها املرأة يف هذا املجال؟
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مجـال الدراسـة:

عرش  الثاين  القرن  أواخر  من  الفرتة  يف  للدراسة،  الزمني  النطاق  يتمثل 
الهجري، وتنتهي الدراسة بوفاة امللك عبد العزيز )1373هـ/1953م(. بينام يتمثل 
إىل  الحجاز  املمتدة من رشقي  املنطقة  وهي  نجد،  منطقة  املكاين، يف  املجال 

صحراء الدهناء رشقًا، ومن النفود شاماًل إىل أطراف الربع الخايل جنوبًا)1(.

أما فيام يتعلق باملجال اللغوي، فقد كان الرتكيز عىل املصادر التاريخية العربية 
واألجنبية املعربة. وفيام يتعلق باملجال الشكيل، فقد تم استبعاد املصادر التاريخية 
املخترصة، مثل النبذ، ومشجرات األنساب، ونحوها؛ مام ال يحوي معلومات عن 

موضوع الدراسة.

منهج الدراســة:

القائم عىل جمع،  التاريخي،  املنهج  الدراسة عىل  الباحثة يف هذه  اعتمدت 
وتحليل، ومناقشة املعلومات؛ بهدف الوصول إىل الحقيقة التاريخية، وهو منهج 
ترز أهميته، يف كونه األسلوب األنسب لدراسة املوضوعات اإلنسانية. وتم جمع 
البيانات واألُُسس لهذه الدراسة، من خالل استقراء للمصادر التاريخية العربية 
واألجنبية املعربة، والبحوث والدراسات العلمية السابقة، وفحصها؛ بهدف جمع 
املعلومات، والدالئل، واإلشارات، عن مشاركات املرأة يف العمل الخريي. ولتحقيق 
الخطوات يف  الباحثة إىل مجموعة من  إليه سابًقا، عمدت  أشري  الذي  املنهج 

دراستها للموضوع، وهي عىل النحو التايل:

1/ فحص مناذج من الوثائق املنشورة وغري املنشورة.

2/ جمع املعلومات املتفرقة يف ثنايا املصادر التاريخية عن موضوع الدراسة، 
وعرض مناذج منها.

1. اململكة العربية السعودية يف املوسوعة العربية العاملية. الرياض: مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع،1419هـ. – ص331.
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3/ استخراج املعلومات التاريخية، التي تلقي الضوء عىل األدوار التي قامت 
بها املرأة.

الذي  الحضاري،  التاريخ  الدراسة تبحث يف  أن  التأكيد، عىل  الباحثة  وتود 
سيتمثل هنا بالحديث عن جوانب مختلفة من العمل الخريي، مبعنى آخر: فإن 
هذه الدراسة ال تدخل ضمن إطار الدراسات التخصصية يف التاريخ االجتامعي؛ 
إال مبا يخدم أغراضها، دون الدخول يف تفصيالت األحداث التاريخية. كام تود 
الباحثة التنويه، إىل أن الدراسة قد يرد فيها ذكٌر لبعض األعالم، أو أماكن، أو 
الاليت  النسوة،  بعض  وإسهامات  الحديث عن مشاركات  عند  تاريخية،  أحداث 
التي  العلمية،  الدراسة وخصوصيتها  طبيعة  وبحكم  الخريي.  العمل  شاركن يف 
تركز عىل نوعية هذه املشاركات أكرث من االهتامم بالحديث عن أولئك األعالم، 
الباحثة حاولت - ما أمكنها ذلك -  الدراسة؛ فإن  ثنايا  الواردة يف  أو األماكن 
التعريف ببعض األعالم، والوقائع، واألحداث التاريخية، التي قد ترد يف الدراسة. 

وبالرغم من الجدية يف البحث عن ترجمة

للبعض  ترجمة  عىل  أعرث  مل  أننِي  إال  الدراسة؛  ثنايا  يف  املذكورات  النساء 
منهن؛ ورمبا يرجع هذا إىل عدم شهرة هؤالء النسوة، أو بروزهن يف مجاالت 
معينة، لذا مل تتوافر لهن ترجمة أو سرية ذاتية، خالفًا لبقية النسوة الاليت برزن 

يف مجاالت مختلفة.

وبعد، فإين ألرجو أن أوفق يف إبراز أهم الجوانب، التي تناولت مشاركة املرأة 
يف العمل الخريي، ولعل هذه الدراسة تكون بداية للكتابة يف هذا املجال؛ لتوثيق 

تاريخ املنطقة.

مجتـمع الدراسة:

اهتم الباحثون واملؤرخون بالكتابات التاريخية، خاصة فيام يتعلق بالجوانب 
اهتامماتهم  نصيبها من  كان  واالقتصادية،  االجتامعية  الجوانب  أما  السياسية، 
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جاءت  كتاباتهم  أن  إال  السيايس،  بالجانب  اهتاممهم  ورغم  قليلة؛  وكتاباتهم 
متفاوتة بن التفصيل واإليجاز. والواقع أن هناك عوامل عديدة تؤثر يف تلك 
االتجاهات، من بينها توافر املادة العلمية، واملحيط السيايس، واالقتصادي، الذي 

يعيش فيه الكاتب، واألعراف السائدة يف املجتمع، ونحو ذلك. 

وتتصف الكتابات التاريخية التي تعود ملؤرخي نجد بالقلة؛ لعدم توافر املادة 
الحديث  يف  كتاباتهم  وحرصوا  نجد،  يف  حصلت  التي  الحوادث  عن  العلمية 
عن وفيات العلامء، وحوادث القتل، واألوبئة، واالعتداء عىل القوافل، وسنوات 
القحط)1(، إضافة إىل انشغالهم بدراسة العلوم الرشعية، وتورعهم عن الخوض 
يف أحداث مل يتأكدوا من صحتها، وتحرجهم من تفسري كتاباتهم بأنها ميل إىل 
حاكم دون آخر، وتخوفهم من عدم وصول مستوى كتاباتهم إىل مستوى من 
سبقهم من املؤرخن)2(. ومل يحظ التاريخ االجتامعي باهتامم املؤرخن بشكل 
عام، والكتابة عن العمل الخريي بشكل خاص، وجاءت الكتاباتفي هذا املجال 
يكتنفها الغموض. وملا كان من اهتامم الباحثة بدور املرأة يف العمل الخريي؛ 
فقد وجهت اهتاممها بتتبع املصادر التاريخية ملنطقة نجد، وقد الحظت محدودية 
أنه  النساء فيها؛ ومبا  كافية عن  الخريية، وعدم وجود معلومات  تلك األعامل 
يصعب عىل الباحثة السيطرة يف هذه الدراسة، عىل جميع ما ورد فيها عن دور 
املرأة يف العمل الخريي؛ لكونه مجتمًعا مفتوًحا ال يعرف مجموعه الكيل، »فمن 
املعروف يف منهج البحث العلمي، أنه يف ظل عدم توافر قامئة كاملة ودقيقة 
تلك  يف  املناسب  البديل  يصبح  الدراسة؛  مجتمع  تشكل  التي  املفردات،  بجميع 
الحالة، هو فحص وتحليل عينة أو منوذج من املجموع الكيل املراد دراسته)3(؛ لذا 
اقترصت الدراسة عىل بعض النامذج اإليجابية لدور املرأة يف هذا املجال؛ إذ 
من النادر أن نجد ِذكْرًا أو إشارة إىل امرأة ذات دور فاعل)4(؛ لذلك فإن صورة 

1. البسام، أحمد. الحياة العلمية يف وسط الجزيرة العربية، ص 10.

2. الخويطر، عبد العزيز. عثامن بن برش: منهجه ومصادره. الرياض: املؤلف، 1390هـ/1970م. ص ص 6-5.

3. سامل، محمد سامل. الخدمات املرجعية واإلرشادية يف مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالرياض: دراسة تقوميية. الرياض: املكتبة عبد العزيز 

1415هـ، ص 52.

4. دالل الحريب، دالل بنت مخلد. نساء شهريات من نجد. الرياض: الدارة،1419هـ، ص 7.
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املرأة يف العمل الخريي غري واضحة املعامل، ومن ثم رأت الباحثة، إلقاء الضوء 
عىل هذا الدور املرشِّف للمرأة يف املايض القريب.

مصطلحات الدراســة:

تحوي الدراسة بعض املصطلحات التي ترد كثريًا يف ثنايا الدراسة، والبد من 
توضيحها، وهي:

1/ املصادر التاريخية:

موضوع  عن  أصلية  معلومات  يضم  الذي  »الكتاب  بأنه:  املصدر  يَُعرَّف   
الدراسة، كأن يكون روايات ُمَشاهد للحدث التاريخي، أو وثائق، أو آثار ترجع 
إىل الفرتة موضوع الدراسة. أما املرجع، فيُطلق عىل الدراسات الحديثة، التي 
أدبًا، أو حديثًا، أو فقًهاً، أو غري ذلك من فروع  أو  عالجت املوضوع تاريخيًا، 
املعرفة«)1(. مبعنى آخر، هي مواد مقدمة من أناس أو جامعات منخرطن مبارشة 
يف الحدث، أو املوضوع محل الدراسة. وتوفر هذه املصادر الدليل الذي يعتمد 

عليه املؤرخون؛ يف وصف املايض ويفرسوه)2(.

4/ الرواية الشفهية: 

 يطلق عليها بعض املؤرخن بأنها: التاريخ املروي، وهو عبارة عن تسجيالت 
لذكريات أناس مهمة، وقصص حياتهم«)3(، وعرفت يف املعاجم العربية بأن لها 
معرفة  عىل  تدل  التي  املشافهة،  منها  شفا  فاللفظة  وشفه،  شفا  هام:  جذرين 
الخر«)4(، ويذكر الجوهري بأنها: »املشافهة واملخاطبة من فيك إىل فيه، ويقال 
شفهية وليست شفوية؛ ألن الحروف الشفهية هي الباء، والفاء، وامليم«)5(. ويف 

1. الحلوجي، عبد الستار. مدخل لدراسة املراجع. - القاهرة: دار الثقافة للنرش،1986م، ص13.

2. رامبوال، ماري. دليل الكتابة التاريخية. ترجمة تريك آل سعود ومحمد الفريح. - الرياض: دارة امللك عبدالعزيز، 1434هـ.- ص26.

3. بريكس، روبرت. التاريخ الشفهي: حديث عن املايض. - الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 1424هـ 0- ص13.

4. ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب0- القاهرة: مطبعة بوالق، 1308هـ؛ مادة )شفا(.

5. الجوهري. إسامعيل بن حامد. الصحاح؛ ج1 0- بريوت: دار الفكر، 1998م 0- ص 528. 
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املعنى  ويف  اللسان«)1(.  وليس  الشفة  من  مخرجها  ألن  بذلك  سميت  التهذيب: 
االصطالحي، يقصد بالرواية الشفهية: »التعرف عىل أحوال املايض القريب، عن 
طريق أشخاص عارصوا هذه األحداث أو كانوا قريبن منها، ومن ثم معالجتها 

واختبار دقتها بطرق معينة«)2(.

ويعنينا يف هذه الدراسة الحالية من التعريفات السابقة، ما له عالقة بالرواية 
الشفهية، ولعل التعريف األول هو األكرث وضوًحا وأقرب إىل املوضوع.

الدراســات السابقة:

ميكن تقسيم الدراسات السابقة املرتبطة بهذه الدراسة إىل شقن:

الشق األول: دراسات عن املرأة، ترتبط جزئيًا مبوضوع الدراسة منها:

عبد  بن  محمد  الشيخ  الدعوة،  إمام  حياة  املرأة يف  الجارس:  حمد  *دراسة 
الوهاب)3(. تناول يف هذه الدراسة اإلطار األرسي يف حياة إمام الدعوة.

*دراسة عبد الرحمن العريني: الحياة االجتامعية لدى حر نجد منذ القرن 
العارش الهجري، إىل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )901-1157هـ/1494-

1744م()4(.قدم فيها معلومات عن نساء شهريات.

*دراسة نورة الشمالن: »األمرية نورة بنت عبد الرحمن الفيصل«)5(: 

تناولت الدراسة ترجمة لألمرية نورة بنت عبدالرحمن، واعتمدت بالدرجة األوىل 
عىل املقابلة الشخصية؛ إذ استمدت مصادر دراستها من خمسة أشخاص من أرسة 
األمرية نورة، وخادمتها، وسائقها، واعتمدت أيًضا عىل رواية أحد املؤرخن) الشيخ 

1. األزهري. محمد بن أحمد )ت370هـ(. تهذيب اللغة 0- القاهرة: الدار املرصية، )1964م(؛ مادة )شفا(.

2. يحيى، عادل. التاريخ الشفوي 0- فلسطن: جامعة بري زيت، 1990م 0- ص2.

3. الجارس، حمد املرأة يف حياة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. - الرياض: جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 1403هـ.

بن  محمد  الشيخ  دعوة  قيام  إىل  الهجري،  العارش  القرن  منذ  نجد  حر  لدى  االجتامعية  الحياة  الرحمن.  عبد  العريني،  الرحمن  عبد   .4

عبدالوهاب )901-1157هـ/1494-1744م(. - رسالة دكتوراة. الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 1409هـ..

5. الشمالن، نورة. »األمرية نورة بنت عبد الرحمن الفيصل«.- الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 1419هـ.
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حمد الجارس(، واستعانت ببعض املؤلفات التاريخية العربية واألجنبية، التي كتبتها 
شخصيات عارصت األمرية نورة أو قابلتها.

ما  ولعل  الدراسة؛  مبوضوع  املرتبطة  الدراسات  أهم  ميثل  الثاين:  الشق 
قدمته الباحثة دالل الحريب، من دراسات تناولت املرأة، ومشاركاتها السياسية، 

واالجتامعية، من أهم ما يرتبط مبوضوع الدراسة، منها:

 *دراسة دالل بنت مخلد الحريب: وقفية لألمرية سارة بنت اإلمام عبد الله بن 
فيصل بن تريك آل سعود. تناولت يف هذه الدراسة، معلومات عن إسهام األمرية 

يف العمل الخريي، من خالل مصارف أوقافها يف أوجه الر والخري)1(.

*دراسة دالل بنت مخلد الحريب: نساء شهريات من نجد)2(. وهذه الدراسة 
عبارة عن تراجم ملجموعة من النساء الشهريات يف منطقة نجد.

الكتب يف منطقة  املرأة يف وقف  الحريب: إسهام  بنت مخلد  *دراسة دالل 
نجد. )3( تناولت هذه الدراسة إسهامات املرأة يف مجال التعليم، من خالل عرض 

مجموعة من الوقفيات التي وردت يف املخطوطات املوقوفة.

ودورها  وضعها  نجد:  يف  املرأة  الحريب.  مخلد  بنت  دالل  *دراسة 
الحر  يف  نجد  يف  املرأة  أوضاع  تناولت  )1200-1351هـ/1786-1932م()4(. 

والبدو، ومشاركات املرأة يف مجاالت الحياة.

اهتاممات  الباحثن،  لبعض  كان  أنه  إىل  السابقة،  العلمية  املحاوالت  وتشري 
وجهود طيبة يف إبراز املرأة والتعريف بتاريخها، وأنه ميكن للباحث أن يتناول 
الدراسة  هذه  وتأيت  عدة.  جوانب  من  للمرأة  التاريخية  الدراسات  موضوع 
كمحاولة أخرى، لتسليط الضوء عىل أحد الجوانب التي أسهمت فيها املرأة يف 

نجد شخصية املرأة وعوامل التأثري:

1. الحريب، دالل.وقفية لألمرية سارة بنت اإلمام عبد الله بن فيصل ب. مجلة عامل املخطوطات والنوادر، مج 2، ع 2، )رجب- ذو الحجة 

1418هـ/ نوفمر –ديسمر 1997م(. ص 390-384.

2. الحريب، دالل بنت مخلد. نساء شهريات من نجد. الرياض: دارة امللك عبد العزيز،1419هـ. 

3. الحريب، دالل بنت مخلد. إسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة نجد. - الرياض: مكتبة امللك فهد، 1420هـ. 

4. الحريب، دالل. املرأة يف نجد: وضعها ودورها. - الرياض: الدارة، 1432هـ. 
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تمهـيـد:

املحيطة  والظروف  الناس  أخبار  بوصف  والروائية،  األدبية  املصادر  عنيت   
وأشار  االجتامعية.  حياتهم  املؤثرة يف  والوقائع  لألحداث  وصًفا  وقدمت  بهم، 
أحد املؤرخن »إىل أن جهلنا بأسامء العلامء، والفقهاء، واألمراء، والشعراء، هو 
يؤثر  ما  أن  ذلك،  من  ونتبن  كله«،)1(  املقاطعة  بتاريخ  العام  الجهل  من  جزء 
يف الحياة االجتامعية لألفراد- برصف النظر عن شخصيتهم كأفراد- هو تأثري 
الدور الذي يؤديه كل فرد يف املجتمع وطبيعته، سواء أكان عاملًا، أو فقيًها، أو 
أمريًا، أو شاعرًا، ويتضح ذلك من أخبارهم يف الوثائق أو الفتاوى وغريها«)2(. 
أن  إال  املتأخرة؛  القرون  يف  نجد  تاريخ  يف  مؤلفات  وجود  من  الرغم  وعىل 
ينري  أن  ينبغي  كثرية،  معلومات  وجود  سيكتشف  املنطقة،  تاريخ  يف  الباحث 
لها الباحثون واملؤرخون؛ لكتابة مادة جديدة يف التاريخ االجتامعي بشكل عام، 
والعمل الخريي بشكل خاص. وتحوي هذه املصادر صوًرا مختلفة ملشاركات املرأة 

يف العمل الخريي. 

 وملا كان الحديث عن هذا الجانب، يتطلب تقديم متهيد يوضح شخصية املرأة 
النجدية، والظروف التي أثرت يف تكوين شخصيتها؛ عمدت الباحثة إىل اإلشارة 
إىل ما حوته املصادر التاريخية عن املرأة النجدية، وتقديم مناذج إلسهاماتها يف 

هذا املجال.

نظرة عامة على الحالة في نجد:

حظيت املرأة بعناية كبرية من املؤرخن عىل مدى العصور، وتنوعت كتاباتهم 
التاريخية عنها، لتصور مشاركاتها وإسهاماتها املختلفة، وقدمت املصادر التاريخية 
وصًفا للمرأة يف الحر والبدو، كام أشارت إىل أسامء الشهريات منهن، خصوًصا 

األمريات، وزوجات السياسين والعلامء، واملحدثات، والفقيهات؛ 

1. البسام، عبد الله بن عبد الرحمن. علامء نجد خالل مثانية قرون.- الرياض: دار العاصمة،1419هـ.-ص 14.

2. املرجع السابق والصفحة نفسها.
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وعند الحديث عن هؤالء النسوة، البد من التعرف عىل البيئة والظروف، التي 
دفعت بهن إىل االنخراط يف هذا املجال، فاملرأة شاركت الرجل البيئة نفسها، 
وهن شقائق الرجال؛ لذا فاملؤثرات واحدة، وما أثر يف الجنسن مرتبط بالبيئة 

املحيطة بهم.

البيئة:

متثُِّل نجد يف الوقت الحارض معظم مساحة اململكة، ومتتد عىل هضبة واسعة 
يف وسط شبه الجزيرة العربية)1(، تتناثر فيها املدن والقرى. ويسود املناخ الجاف 
معظم أيام السنة، فرتتفع فيها درجة الحرارة يف فصل الصيف، وتعتدل يف فصل 
الشتاء، وتسقط األمطار السيلية شتاًء)2(. واشتهرت نجد بطيب هوائها، ومن ذلك 

َميَْنة البيت الشهري: تغني الشعراء بـ )صبا نجد(، فقال ابن الدُّ

أال يا صبا نجد متى ِهْجِت من نجد لقد زادين مرساك، وجًدا عىل وجد)3( 

 وتعرضت نجد إىل سنوات من القحط، والجوع، وانتشار األوبئة؛ مام دفع 
للعيش  بسكانها إىل الرتحال عن مواطن نشأتهم، والعودة متى ما كانت قابلة 
فيها.وينقسم املجتمع النجدي إىل قسمن: هام الحارضة والبادية، وتوجد بن 
هاتن املرحلتن مرحلة انتقالية، يجتازها املنتقلون من حياة البادية إىل حياة 
البدو  ويشكل  الشهرية،  العربية  القبائل  معظم  موطن  هي  ونْجد  الحارضة)4(. 
النمط  لكن هذا  األمم«)6(.،  بداوة من سائر  أكرث  البالد)5( »وهم  غالبية سكان 
القبائل  فإن  قوية؛  املركزية  الحكومة  تكون  »فعندما  تدريجيًا،  انكمش  املعييش 

1. اململكة العربية السعودية: املوسوعة العربية العاملية، ط1، مؤسسة أعامل املوسوعة،1419هـ، ص 331.

2. املرجع السابق، ص216.

3. السابق، ص331.

4. العثيمن، عبد الله. نجد منذ القرن العارش الهجري حتى ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مجلة الدارة ع3، س3، )ربيع اآلخر،1398 

هـ(، الرياض: الدارة، 1398هـ، ص 28.

5. املوسوعة العربية العاملية، مرجع سابق، ص220.

العرصية،1416هـ/1995م.- ص ص  املكتبة  - بريوت:  الجويدي.  ابن خلدون. تحقيق درويش  الرحمن بن محمد. مقدمة  ابن خلدون، عبد   .6

.141-140
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العزيز  عبد  امللك  أنشأ  البالد،  توحيد  وبعد  عليه)1(.  نفسها  وتوطن  للسلم  تجنح 

مرشوع توطن البدو يف الهجر عام )1330/ 1912م(، ولقبوا بـ«اإلخوان«؛ داللة 

من  النجدين  معظم  ويتوزع  إخوانًا)2(.  صاروا  وأنهم  بينهم،  الفروق  رفع  عىل 

القبائل املستقرة يف مدن وقرى نجد. 

التي  األماكن  عن  بحثًا  والرتحال؛  التنقل  عىل  تعتمد  البادية  حياة  وكانت 

تتوافر فيها املياه واملراعي لهم وملاشيتهم، وكثريًا ما قامت الحروب بن القبائل؛ 

بسبب تزاحمهم عىل مصادر املياه)3( وأماكن الرعي، خاصة يف سنوات القحط، 

التي يقل نزول األمطار فيها. وتعتمد حياة أهل البادية عىل مواشيهم يف املأكل 

والتجارة، فيأكلون منها ويبيعون جزًءا منها للحارضة. أما أهل املدن، فقد امتهن 

أبناؤها التجارة والزراعة، وزاولها العلامء واألرشاف؛ عىل الرغم مام يعرتيها من 

مشقة وتعب.

هدفًا  وكانت  وباديها،  حارضها  نجد  يف  مستقرة  السياسية  الحالة  تكن  مل 

ومل  املدن،  سكان  الحر  وبن  البعض،  بعضها  القبائل  بن  متعددة،  لغزوات 

تسلم قبيلة أو مدينة من السلب أو النهب. وكان من الطبيعي أن تكون هناك 

قوة  وجود  لعدم  فيها؛  العامة  األوضاع  يف  تؤثر  املنطقة،  يف  سياسية  فوىض 

مركزية لحفظ األمن داخليًا وخارجيًا)4(،كام أن الحياة الدينية مل تكن أوفر حظًا 

من الحياة السياسية، فقد ابتعد الناس عن تطبيق بعض املبادئ الصحيحة للدين 

اإلسالمي، وأدى انعدام استقرار املنطقة أمنيًا، إىل انتشار البدع والخرافات.

وكان لألوضاع األمنية املرتدية يف املنطقة، آثارها السلبية يف التعليم وانتشار 

قلة  والحارضة من  البادية  أهل  البادية، وعاىن  املنطقة، خاصة يف  الجهل يف 

التعليم، وإن كانت هناك بعض العلوم التي توارثها العلامء يف املدن؛ أما أهل 

1. ديكسون، هارود ريترشد باترك. عرب الصحراء. - دمشق: دار الفكر املعارص، 1419هـ/1998م. – ص29.

2. املنيع، الجوهرة بنت عبد الرحمن. الرحالت العربية مصدر من مصادر التاريخ: اململكة العربية السعودية يف الفرتة )1338-1373هـ/ 1920-

1953م(.- الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 1431هـ/2010م.- ص 17.

3. العثيمن، عبد الله. مرجع سابق، ص 28.

4. البسام، عبد الله. مرجع سابق، ص 31.
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البادية، فقد أدت أحوال البادية إىل انعدام التعليم بن أفرادها؛ بسبب طبيعة 
حياتهم، التي تعتمد عىل التنقل والرتحال يف طلب املاء واملرعى ملواشيهم؛ مام 
التي  التعليم؛ غري أن هناك بعض اآلداب  جعلهم أقل حظًا من أهل املدن يف 
الشعبي، والحكايات، واألمثال، والقصص، والعلوم  البادية، كاألدب  أبناء  تعلمها 
من  الطبية،جميعها  املامرسات  وبعض  األثر،  وتقيص  الفلكية  بالظواهر  املتعلقة 

العلوم التي شاركهم الحر فيها)1(.

ويتبن مام سبق، أن األوضاع العامة يف املنطقة مل تكن باألوضاع املستقرة.

وضع المرأة في نجد:

تصف املصادر التاريخية وضع املرأة يف مختلف املناطق، ومعظم ما ورد من 
معلومات عن املرأة يف هذه املصادر، جاء ضمن ذكر للحوادث أو املعارك، أو 
ضمن الحديث عن أحد األعالم من أمراء، وشيوخ، أو علامء، وغريهم، وأغلب 
من ورد ذكرهن من النساء، الاليت حظن بالشهرة بن الناس، كُنَّ من الشاعرات 

الاليت ُحِفظَت بعض قصائدهن)2(.

وتقدم لنا املصادر وصًفا للحياة االجتامعية، وثقافة املرأة، ولباسها، وزينتها، 
والعادات والتقاليد االجتامعية؛ وسنعرض يف هذا املقام بإيجاز، ملا توافر من 

معلومات عنها يف املصادر.

شخصية المرأة النجدية:
الحياة  وصف  يف  العربية،  املصادر  من  نظرياتها  األجنبية،  املصادر  سبقت 
االجتامعية ملنطقة نجد، وإن كانت غالبية كتب الرحالة سواء األجنبية أو العربية، 
»قدمت وصًفا للمرأة العربية بأسلوبها املرشق، وشجاعتها، وبساطتها، وافتخارها 

1. البسام، أحمد بن عبد العزيز. الحياة العلمية يف وسط الجزيرة العربية يف القرنن الحادي عرش والثاين عرش الهجرين، وأثر دعوة الشيخ 

محمد بن عبدالوهاب فيها.- الرياض: الدارة، 1425هـ.- ص42.

2. الحريب، دالل بنت مخلد. نساء شهريات من نجد. الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 1419هـ.- ص 7.
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وقدموا  العربية،  القبائل  بن  األجانب  املندوبن  بعض  أقام  وقد  بانتامئها)1(. 
وصًفا دقيًقا ملنازل هذه القبائل، وعاداتها، وأعرافها، وأسامء شيوخها ونسائها، 
والحياة السياسية، واالجتامعية، والعمرانية للمنطقة يف تلك الفرتة. وجاء وصف 
وميّز  الحر،  ونساء  البدو  نساء  التاريخية، فوصفت  املصادر  دقيًقا يف  املرأة 

بينهن يف العادات، والتقاليد، واللباس، واملهام)2(.

شخصية المرأة البدوية:
 تعيش املرأة البدوية يف بيئة قاسية، أكسبتها قوة عىل تحمل الظروف الصعبة، 
ففي الصيف تشتد الحرارة وتشح املؤن)3(، فتصر عىل هذه املعاناة، وتقايس آالم 
الفراق والحرمان والعوز، عندما تتعرض قبيلتها للغزو، فتفقد أبناءها، أو زوجها، 
أو والدها، أو أخيها، أو قد تفارق أبناءها يف حال طالقها من زوجها، إذا كان 
من قبيلة أخرى مضاربها بعيدة؛ إذ تعود إىل أهلها دون أبنائها »ورمبا ال تتمكن 
من رؤيتهم ثانية«)4(، وعندما تتنازع عائلتان من ذوي السلطة عىل النفوذ، قد 

تحرم البدوية »من أبنائها بسبب ذلك«)5(. 

1. ديكسون، هارود. مرجع سابق. 17.

أسباب سياسية وراء هذه  تقف  والغاية، حيث  الهدف  تتفق جميًعا من حيث  أنها  إال  القبائل،  املندوبن بن  اقامت هؤالء  أسباب  اختلفت   .2

الزيارات. نذكر منهم عىل سبيل املثال ال الحرص: 

*أقام ألويز موزيل العامل النمساوي )سمي مبوىس الروييل(، مع عشائر الرولة والحويطات، بأمر من الحكومتن الرتكية واألملانية؛ لحشد تأييد 

هذه العشائر وحلفائها للوقوف يف وجه األطامع الريطانية، واالمتناع عن الثورة عىل الدولة العثامنية )1914-1908(.

* وكذلك فعل الضابط توماس إدوراد لورنس، الذي قدم بأمر من الحكومة الريطانية؛ ملنارصة الرشيف حسن والثورة العربية )1915-1911(.

* كام أقام املندوب الريطاين هارود ديكسون )1914-1959( بن قبائل العجامن، ومطري، ثم دولة الكويت، ولعب دوًرا يف اتفاقية النفط الكويتي. 

*وأيًضا هاري سانت جون فيلبي بريطاين )1917-1918( أقام يف نجد ورافق امللك عبد العزيز.

*شارلز داويت )1875- ( شاعر ورحالة إنجليزي، انضم إىل قافلة الحج تحت اسم مستعار )خليل(، عاش حياة البداوة مع بدو مدائن صالح، 

ووصف الحياة البدوية وما يقاسونه من معاناة.

*بريترام توماس الرحالة الريطاين )1927-1931(، عر الربع الخايل، وقَّدم وصًفا للحياة فيها، وقابل عدة من القبائل التي كتب عنها من قبيلة 

آل مرة، وآل رشيد، والعوامر، واملناصري.

* وكذلك فعلت الليدي »آن إليزابال كنك«، ابنة وليام، ولقبة الورايث الرسمي »أيرل أوف ليس«، قامت برحلتها إىل بالد نجد عام 1879م، وقدمت 

من الجوف إىل حائل، وحلت مع زوجها ويلفرد ضيوفًا عىل األمري محمد بن رشيد؛ مام أتاح لها زيارة بالط النساء، وقرص الضيافة، ومجلس 

القضاء.

3. املرجع السابق، ص 41..

4. دكسون، مرجع سابق، ص 152.

5. يف عام 1894م، قتل فهد الشعالن يف نزاع عىل رئاسة قبيلة الرولة، مع الشيخ النوري الشعالن، وكانت ابنة فهد ِمشَخص زوجة لألمري نواف 

ابن النوري، ولها ابن من زوجها يدعى سلطان، وبسبب هذا النزاع اضطرت للخروج مع أهلها والحرمان من ابنها سلطان. انظر: موزيل، 

ألويز. يف الصحراء العربية: رحالت ومغامرات يف شامل جزيرة العرب)1908-1914م(. ترجمة عبد اإلله املالح. - أبوظبي: هيئة أبوظبي 
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ومعرفة  الصحراء،  علوم  يف  براعة  البدوية  أكسب  الصحراء  يف  والعيش 
»وزاد  عنها.  ينضب  ال  فهي معن  وأزهارها«)1(،  »وأعشابها،  ودروبها  مسالكها، 
الرتحال، الذي هو سمة القبائل من خراتها ومعرفتها، إال أن معرفتها باملدينة 

وحياتها محدودة«)2(.

وهي امرأة فاضلة وساحرة بكل ما فيها)3(، وجميلة)4( وديعة ذات طبيعة حلوة، 
ومن ألطف املخلوقات وأكرثها تضحية، فهي كالطفلة مبرحها وبراءتها، رسيعة 
الغضب، تحب وتكره بعاطفة شديدة)5(. مرحة تردد األغاين أثناء مزاولتها ألعاملها 
بنشاط)6(، كام أنها شاعرة تجيد قول الشعر. رشيقه ممشوقة القوام)7( متتلك لياقة 
اجتامعية عالية)8(، كرمية يقع عىل عاتقها مسئولية تأمن ما يحتاجه الضيف، 
من إعداد الطعام واختيار األطباق)9(. وتؤدي واجب الضيافة يف ظل األعراف 
البدوية، فتحسن استقبال الضيوف، وتخرج من خيمتها الستقبال الضيف، ومعها 
وتزيد يف  الرتحيب)10(.  كدليل عىل  لتقدمه  اللنب؛  أو  الطازج  النوق  إناء حليب 

إكرام الضيف مبا يليق به، ويجعل اسم زوجها مشهوًرا بن أقرانه)11(.

وصف  الرحالن،  بعض  أن  حتى  الحروب،  يف  بالشجاعة  البدوية  وتتصف 
املرأة البدوية بأنها أكرث شجاعة من بعض الرجال، قادرة عىل حمل السالح)12(. 
ومن عادة البدو يف الحروب، أن تركب أجمل فتيات القبيلة، أو بنت شيخ القبيلة 

للثقافة والرتاث،1431هـ/2010م.- ص288.

1. ديكسون، هارود. عرب الصحراء. ص 21.

2. املرجع السابق، ص 48.

3. السابق، الصفحة نفسها.

4. وصف موزيل نساء الرولة بأنهن مشهورات بالجامل عند حديثه عن نساء األمري نواف الشعالن، انظر: موزيل، ألويز. مرجع سابق، ص 25

5. ديكسون، مرجع سابق، ص 48.

6. السابق، ص 22.

7. السابق، ص 51.

8. السابق، ص 48.

9. ديكسون، مرجع سابق، ص 109.

10. املرجع السابق، ص 48.

11. السابق. ص 109.

12. موزيل، ألويز. مرجع سابق، ص 26.
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هودًجا من نوع خاص يسمى بالعطفة، أو العامري،)1( وتقوم بكشف وجهها وتطلق 
شعرها وهي بكامل زينتها؛ وتعتيل مركبها القبيل لبث الشجاعة يف قلوب الشباب، 
ون بأنفسهم يف سبيلها)2( وتخرج املرأة الحرية  وجلب النرصة لقومها، فيَضحَّ
والبدوية مع زوجها يف الحروب؛ إلشعال حامسهم وتشجيعهم عىل املشاركة يف 
القتال، ودفعهم إىل الصمود، وتطلق صيحات؛ لتهديد الغازين، وتردد األناشيد 
القصرية مع إطالة آخر مقطع فيها)3(. وتجهز رسج الخيل للفرسان)4(، وتقوم عىل 
توزيع املاء يف الحرب، كام يقع عىل عاتقها الدفاع عن الخيام)5(. وقد يكون لها 
دور القيادة يف بعض الغزوات)6( أو حتى تكون سببًا يف الصلح؛ فعندما حدث 
خالف بن الشيخ حمود بن ربيعان شيخ الروقة، وأحد الحكام، تعالت صيحات 

النساء، فقالت وضحى الجدعية أبياتًا صارت فتًحا لباب الصلح:

ياهل املها اليل عىل نجد مشفيناليل عليهن تنطحون الزحامي

تقّودوا قِب سواة الشياهن وتنالوا نرش املطريي شاممي

ال صار يادانا وحنا مقيمن..... ولد الياممي

ذب الغطا ياالبسات السباهينشيلن وتايل شيلكن باغتنامي.)7(

1. يسمى أيًضا بالعطفة، وعند قبائل الرولة يسمى أبو الدهور أو أبا األزمان، انظر: موزيل، مرجع سابق، ص 158. أوالعطايف. تقول الشاعرة 

وضحا الجدعية: أبو قرن فوق متنه عطايفعىل مصاريع الفرس رشّعني.

انظر: املطريي، ليىل بنت عياد.شاعرات من قبيلة مطري. - لندن: مركز قبيلة مطري للدراسات والبحوث التاريخية، 1433هـ/2012م.- ص55. 

ويطلق عليه عامري. انظر: املرجع السابق، ص14.

2. يف غزوة بن الرولة وآل مهيد من الفدعان، كان قائد الرولة األمري سطام شعالن، وصادف أن خرجت تركية بنت جدعان بن مهيد بنت شيخ 

الفدعان، كعادة نساء البدو تستثري حمية أبناء القبيلة، محلولة الشعر، وكان النرص حليف سطام ورد إليهم حاللهم، وقال لها: أخري أباك واملحاربن 

ياتركية، أن سطام يرد إليكم بيوتكم، وبعد وفاة هزاع توىل اإلمارة سطام فتزوجت من األمري سطام )تويف 1317هـ/ 1899م( فكانت السيدة األوىل 

والشيخة يف قبيلة الرولة حتى بعد وفاة األمري سطام. انظر: موزيل. مرجع سابق. ص30. وانظر ايضاً: ديكسون، مرجع سابق، ص 110.

3. انظر: موزيل، ألويز. يف الصحراء العربية، ص 160. وانظر أيًضا: املطريي، ليىل. شاعرات من قبيلة مطري. ص 15.

4. موزيل، ألويز. مرجع سابق. ص27.

5. فعندما أغار بعض رجال شمر عىل خيام قبيلة الرولة؛ لنهب املؤن، تصدت النساء لهم بالرب بأعمدة الخيام ودافعن عن ممتلكاتهن. انظر: 

املرجع السابق، ص150.

6. قادت الشيخة” عليا بنت ذياب العدوان« قومها بني صخر، ضد هجوم إبراهيم باشا عليهم عام 1834م. إال أنه حارصهم فاستسلموا لقلة املاء. 

انظر: موزيل، ألويز، يف الصحراء العربية، ص 27.

7. املطريي، ليىل بنت عياد. مرجع سابق. ص 59.
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وعند النرص، تطلق النساء يف نهاية املعركة بعض الصيحات، التي تدل عىل 
البدوية،  وواجبات  مهام  املصادر  وتصف  ساملن)1(.  الفرسان  بعودة  ابتهاجهن 
طباخة  »فهي  الطعام  وإعداد  الخيمة)2(،  شؤون  وإدارة  الخيام  نصب  أهمها 
الحياكة  تجيد  أنها  كام  اللنب)4(.  وتخض  الحطب،  وتجمع  املاء  وتنقل  رائعة«)3( 
أو  ركوبها  أثناء  تغزل  فهي  حليها)5(  عن  عندها  أهمية  يقل  ال  فاملغزل  والغزل، 
أثناء سريها عىل األقدام)6(، وتقوم بصناعة وحياكة مالبسها بنفسها)7(. أما أهم 
مهامها، فهو رعي املاشية، وتعتني باإلبل والغنم، وتقوم عىل حلبها وجز صوفها 
وغزله. كام أنها تزاول مهنة التجارة؛ إذ تبيع ما تحيكه من عباءات من شعر املاعز 
والسمن،  اإلقط،  تصنعه من  ما  إىل  إضافة  باملقايضة)8(،  أو  نقًدا  واإلبل، سواًء 

واللحوم املجففة.

ويحرص الحر والبدو عىل سمعة نسائهم، وتظهر أكرث وضوًحا يف مجتمع 
البدو؛ ألن أسوء ما ميكن أن يحدث أن تلوكها األلسن)9(؛ لذا نشأ نظام حرمة 
املرأة يف الحرب)10(. وتبقى يف مأمن من العدو الغازي)11(، فال يجوز له أن يأخذ 
من حليها وال مالبسها يف الحرب؛ ألن قوانن الغزو القبييل يف الصحراء جعلت 

لها حرمة، ال يجوز انتهاكها)12(، فسبي النساء يف الحروب من املستحيالت)13(.

 وتتحجب املرأة النجدية عندما تبلغ الحادية عرش من عمرها، وإن اختلفت 

1. أطلقت النساء صيحات الفرح ابتهاًجا بعودة فارس من فرسان الرولة، يدعى ذليل ابن مجول، ساملًا، بعد أن ساد االعتقاد بقتله يف الغزو. 

انظر: موزيل، مرجع سابق. ص 149.

2. ديكسون، مرجع سابق، ص 109.

3. ديكسون، مرجع سابق، ص 21.

4. نفس املرجع والصفحة.

5. املرجع السابق، ص 63.

6. موزيل، مرجع سابق. ص83.

7. ديكسون. مرجع سابق، ص 139.

8. السابق، 51.

9. السابق، ص 48.

10. السابق، ص 110.

11. السابق، ص 39.

12. السابق، ص 110.

13. الحريب، دالل بنت مخلد. املرأة يف نجد وضعها ودورها )1200-1351هـ/1786-1932م( الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 1432هـ. - ص103.
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وهي  إال  عرش  الخامسة  سن  تبلغ  ال  الفتاة  أن  فاملؤكد  واملدن،  القرى  بعض 
متحجبة)1(، كام يتميز حجابها بالسرت)2(. و«تبالغ البدوية بسرت وجهها بلثام أسود، 
يقابل األعن مع تحليته بقطع من الفضة)3(، وتلبس الرقع وال  يثقنب فيه ثقباً 
تخلعه طيلة حياتها. والفتيات يف سن الزواج ال يخرجن كاشفات الوجه »عىل 
اإلطالق إال للمقربن من الرجال«)4(، فال يختلطن بالرجال، أو يبنن صداقات 
النجدية عموًما، ال تخرج يف  الصغرية)5(، واملرأة  العائلة  معهم إال ضمن نطاق 
عال.  بصوت  تتحدث  ال  أنها  كام  بهم)6(،  تختلط  وال  والشيوخ  الغرباء  حرة 

وللمرأة الحق يف حامية الدخيل والخوي مثلها مثل الرجل)7(.

 ويؤكد املؤرخون، أن البدوية حظيت بالكثري من التقدير واالحرتام من قبل 
لها،  القبيلة  شيوخ  تكريم  ذلك  عىل  يشهد  الحرية،  املرأة  من  أكرث  الرجال، 
وحرصهم عىل إسعادها بالهدايا«)8( والصابون)9(، وتحتل املرأة املرتبة الثانية بعد 
الرجل؛ وهذا نابع من الفطرة الخلقية والفروقات الفردية، فالرجال قوَّامون عىل 

النساء، وواجبه األول توفري الحامية لها)10(. 

وتحظى زوجة شيخ القبيلة باستثناء من هذه القاعدة، فلها مكانتها بن النساء، 
لزوجات  املستشار  مبثابة  فهي  زوجها،  هيبة  املحافظة عىل  هام يف  دور  ولها 

رجال القبيلة األدىن)11(. 

ويف املقابل، فالبدوي يحافظ عىل سمعة نسائه، ومن العيب ذكر اسم البدوية 

1. ديكسون، مرجع سابق، ص 75.

2. عزام، عبد الوهاب. رحالت عبد الوهاب عزام الرحلة الثانية. - ط1.- القاهرة: مطبعة الرسالة، 1370هـ/1951م.- ص392.

3. السائح، محمد عبد السالم. ملحة برص عن البالد املقدسة. - ط1.- بريوت: دار الغرب اإلسالمي،1997م.- ص 169.

4. ديكسون، مرجع سابق. ص 110.

5. املرجع السابق، ص 48.

6. السابق، ص 109.

7. املطريي، ليىل بنت عياد. شاعرات من قبيلة مطري. ص 14.

8. ديكسون، مرجع سابق. ص 107.

9. موزيل، مرجع سابق. ص 143.

10. انظر النقاش الذي دار بن نواف الشعالن وألويز موزيل. مرجع سابق، ص 26.

11. انظر النقاش الذي دار بن نواف الشعالن وألويز موزيل. مرجع سابق، ص 26.
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ويحرتم  األهل()2(.  أو   – البيت  راعية  العيال-  )أم  اسمها  ويبقى  الشخيص)1(، 
يكنى  إذ  لهن؛  بأخوته  يفاخر  فهو  بهن،  ويعتز  ويقدرهن  أهله  نساء  البدوي 
الرجال بأخواتهم، ويرد يف املصادر التاريخية العديد من مشاهري الرجال كنوا 
أنا  أنا أخو الجوهرة عزوة آل معمر،  بأخواتهم، واألمثلة عىل ذلك كثرية منها: 
أخو جوزاء- أخت فيصل الدويش، وأنا أخو عليا عزوة بني صخر، وأنا أخو ميثاء 
الرشيدية، وأنا أخو نورة نخوة آل  العائلة  الرخيص، وأنا أخو نورة عزوة  عزوة 

فيصل)3(،)4(.

ويف املقابل تفاخر املرأة البدوية بشجاعة شيوخ ورجال قبيلتها. تقول عمشا 
الدغيلبية متدح فارس القبيلة وشيخها ضيدان بن حثلن، مخاطبة ابنها رثيوا: 

بنات عمك يارثيوا ذهبناوقت العشا كرثت علينا التصاريح

أهل بيوت للعدا بيننامايتقن خوف العدا واملصابيح

أهل بيوت بالخال شيدناكبار ويلقى وسطهن هبة الريح)5(.

حقيقية  رفيقة  »فهي  والرتاحم،  املودة  عىل  تقوم  بزوجها  البدوية  وعالقة 

1. ديكسون، مرجع سابق. ص 44.

2. املرجع السابق. ص 109.

3. السابق. ص 110.

4. أنا أخو الجوهرة: عزوة آل معمر. انظر: بن معمر: عبد املحسن بن محمد. إمارة العيينه وتاريخ آل معمر. - الرياض: دار املريخ، 1423هـ.- ص 267.

أنا أخو جوزاء: نخوة فيصل الدويش. انظر: الديحاين، نايف بن حمدان. زعيم األخوان: فيصل الدويش )1318-1343هـ/1901-1924م(.- 	 

ط1، ج 1.- لندن: مركز قبيلة مطري للبحوث والدراسات التاريخية،1433هـ/2012م._ ص15.

أنا أخو عليا: أخت شيخ الحويطات عوده بن حرب امللقب بأيب تايه الحويطي. انظر: بوحسن. صحيفة الوسط البحرينية. ع 224 )الخميس 	 

14 صفر 1424هـ/ 17 أبريل 2003م.( وانظر أيًضا: الزركيل، خري الدين. األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 

واملستعربن واملسترشقن. –ط15. - ج5.- بريوت: دار العلم للمالين، 2002م.- ص93 

أنا أخو قطنة: عزوة آل مهيد. انظر: موزيل، مرجع سابق. ص 287.	 

أنا أخو ميثاء: عزوة الرخيص. انظر: الحريب، دالل. املرأة يف نجد وضعها ودورها. 159.	 

أنا أخو نورة: أخت عيل بن عبد الله الرشيد، وهي عزوة العائلة الرشيدية. انظر: الرشيد. ضاري بن فهيد. نبذة تاريخية. - الرياض: دارة 	 

امللك عبد العزيز، 1419هـ. - ص 139.

أنا أخو نورة: وهي نورة بنت اإلمام فيصل بن تريك آل سعود. انظر: الحريب، دالل. نساء شهريات من نجد. ص ص 164-163.	 

أنا أخو نورة: هي نوره بنت إلمام عبد الرحمن بن فيصل، أخت امللك عبد العزيز. انظر: الحريب، املرجع السابق. ص ص 155-148.	 

5. الظاهري، أبو عبد الرحمن بن عقيل. العجامن وزعيمهم راكان بن حثلن. - ط2.- الكويت: ذات السالسل، 1416هـ.- ص 109.
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لزوجها«)1(. فالبدوي يثق بزوجاته ويستشريهن)2(. 

 وتخضع الفتاة البدوية لقاعدة يف الزواج، مفادها أن البنت البن العم، حتى 
وإن مل يرغب فيها، وله الحق أن يقتلها يف حال رفضها له ومل ترغب فيه)3(، 
يف  ترغب  مل  عجمية  شاعرة  فهذه  قبيلتها،  أبناء  من  الزواج  البدوية  وتفضل 

الزواج من غري قيبلتها، فقالت:

 لوال الرجا يف البة تجتمع تو كان أتخري يف مشاكيل األجناب

أحب عندي من قطن عىل جوربعي منازلهم عىل عرج األبواب)4(.

سواء ممن سكن الصحراء أو املدن، عىل أن معظم البدويات ال يرغب يف 
الحياة الحرية، فحن تزوجت بنت الشيخ حزام بن حثلن شيخ العجامن من 

تاجر حري، قالت أبياتها الشهرية التي كانت سببًا يف عودتها ألهلها: 

 ياخوي ما مثلك رماين بسيف يف ديرة مامنكم اليل نزلها

 مايل بدارين وال بالقطيف وال بذا الحلة وال من دهلها

شفى عىل وضحا حيايل تهيف اسبق من اليل علقوا يف دقلها

 ولقط الزبيدي من تراب نظيف يف قفرة يعجبك ريحة نفلها)5(.

وقد يكون الزواج من البدويات زواج منفعة، كام يفعل معظم شيوخ القبائل)6(، 
ويتبن مام سبق، أن املرأة البدوية قد بزّت قرينتها املرأة الحرية، يف كثري من 

مظاهر التكريم، الذي تفتقده كثري من نساء الحارضة.)7(

1. ديكسون، مرجع سابق. ص 21.

2. كان لسلطان الطيار زوجة من قبيلة الرولة، اسمها رفعة ما كان يأيت بأمٍر إال بعد أن يشاورها. انظر: موزيل، مرجع سابق. ص 288.

3. موزيل، مرجع سابق. ص 225. وانظر أيًضا ديكسون. مرجع سابق، ص 125.

4. الظاهري، مرجع سابق. ص 107.

5. ديكسون، مرجع سابق. ص 110.
6. األمثلة كثرية، منها مافعل مشائخ الرولة وشيخهم سطام بن شعالن، الذي تزوج برتكية من الفدعان، انظر: موزيل، مرجع سابق. ص 175. وكام 

فعل امللك عبد العزيز بزواجه من فهدة بنت العايص الشمري. انظر: الحريب، دالل. املرأة يف نجد وضعها ودورها. ص 112.

7. املطريي، ليىل بنت عياد. شاعرات من قبيلة مطري. ص 14.
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 أما زينة املرأة النجدية ولباسها، فالسمة الغالبة عىل لباسها هي العباءة وإن 
اختلفت ألوانها، »فاملرأة الحرية غالبًا ما تكون ملتفة من رأسها إىل قدميها 
بعباءة سوداء«)1(، وقد تكون العباءة مصنوعة من الصوف)2(، وتسرت املرأة البدوية 
وجهها »بالرقع، وهو عبارة عن قناع أسود من الحرير، مزود بفتحتن للعينن، 
ترتديه كل نساء البدو، يتدىل فوق الفم والرقبة ويثبت بثالثة أرشطة، اثنن منها 
حول الرأس، والثالث حول الرقبة«)3(، بينام ترتدي نساء الحر النقاب؛ لتغطية 
الوجه)4(، وهو قطعة مستقيمة من القامش القطني األسود الشفاف. ويسميه بدو 
الشامل بامللفع، وهو عبارة عن خامر أسود، ينسدل فوق الجزء السفيل من الوجه 
عرشة،  والثالثة  عرشة  الثانية  بسن  األطفال  من  اإلناث  وتغطي  الفم.  ويغطي 
بخيوط  مطرز  بُُحنق(،  )أو  »املخنق  يدعى  القطن  من  أسود  بقامش  رؤوسهن 
ذهبية«)5(. وتلبس املرأة النجدية عموًما الثوب والرسوال، وتتزين البدوية بقامش 
رُِقلة«)6(؛  أم  بـ«  يسمى  الثوب  قبة  فوق  متديل  الشعر،  يلبس عىل  أسود  قطني 
أما املرأة الحرية، فتتزين مبعطف طويل مفتوح من األمام يسمى«بالِزبون« 

)ترتديه املوسورات من نساء املدينة()7(. 

والعقود،  واألساور،  بالخواتم،  عام  بشكل  والحرية  البدوية  املرأة  وتتزين 
واللؤلؤ،  باملرجان،  واملرصعة  والفضة،  الذهب  من  املصنوعة  والخويصات 
الذهبية،  باألزرة  مالبسهن  خاصة  املدن  نساء  وتزين  والفريوز،  والكهرمان، 
وخرصهن بالحزام، وأرجلهن بالخلخال أو الِحجول التي ترتدى فوق الكاحل.)8(، 
أما أداة متشيط الشعر فهي من الخشب وتسمى املشط. وتستعمل املرأة النجدية 

الحناء؛ لتجميل القدمن واليدين والشعر. 

1. أسد، محمد. الطريق إىل مكة، نقله إىل العربية عفيف بعلبيك، ط1.- بريوت: دار العلم للمالين،1956م.- ص 273.

2. ديكسون. مرجع سابق. 137.

3. ديكسون. مرجع سابق. 137.

4. أسد، املرجع السابق، ص 273.

5. نفس املرجع السابق والصفحة.

6. ديكسون، مرجع سابق. ص 139.

7. املرجع السابق، ص 137.

8. السابق. ص 139.
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َدرُم  يسمى  شجر  قضبان  من  قطعة  أسنانهن  تنظيف  يف  النسوة  وتستعمل 
أحمراً  لوناً  الشفاة  الفم جامالً بإعطاء  ويضفي عىل  وهو ينظف األسنان جيداً 

كالزعفران، ويكرث استعامله يف املدن أكرث من الصحراء)1(. 

 شخصية المرأة الحضرية:

وتقاليد  واحدة  الذين يخضعون ألحكام  والقرى،  املدن  الحر هم سكان   
وعادات متامثلة، وال يعانون شيئًا من التحول، بل حياتهم مستقرة)2(، »ويستقر 
البدو مبناطق محددة«)3(؛ خاصة تلك التي يتوافر فيها املاء واملرعى، ويتحولون 

إىل حياة املدينة، وال يعود إىل حياة البدو إال قلة منهم)4(.

إال أن الحياة يف بعض املدن حياة موسمية، »ليس بها سكان دامئون، ولكن 
يتواجدون يف الفصول، التي يهطل املطر فيها)5(، فبعض املدن »ال وجود ملخلوق 
فيها«)6(، وقد تنزح عنها القبائل؛ إذا جفت آبارها أو قل املطر فيها، ويهجرها 

أهلها)7(. 

 وينتمي معظم الحر إىل قبائل عربية معروفة النسب)8(. وقد ضعف التنظيم 
القبيل لدى القبائل املستقرة، قد تتعرض املدن للنهب والتخريب؛ بسبب الحروب)9(؛ 

1. السابق، ص ص 141-140.

2. السابق. ص 94.

3. فاسيلييف، إليكيس. تاريخ العربية السعودية. ترجمة خريي ضامن وجالل املاشطه. - موسكو: دار التقدم، 1986م.- ص27.

4. فالن، جورج أوغست. صور من شاميل الجزيرة العربية يف منتصف القرن التاسع عرش، ترجمة سمري شلبي. بريوت: أوراق لبنانية 1971م. ص 33.

5. لورمير، ج، ج. دليل الخليج: القسم الجغرايف. ترجمة املكتب الثقايف لحاكم قطر. – ج2. - بريوت: دار العربية للطباعة والنرش والتوزيع،1389هـ.- 

ص 952.

6. بلجريف، وليم جيفورد. قصة عام من الرحالت عر وسط الجزيرة العربية ورشقها )1862-1863م(. - مج 1.- لندن: رشكة ماكملن،1965م.- 

ص 380. )النسخة الرقمية يف املكتبة الرقمية العاملية(.

7. شاهد لويس بيل اثنان من الفالحن فقط عند زيارته للعيينه. انظر: بيل، لويس. رحلة إىل الرياض. ترجمة عبد الرحمن آل الشيخ وعويضه 

الجهني. - الرياض: مطابع جامعة امللك سعود،1411هـ. - ص 70.

8. العثيمن، عبد الله. نجد منذ القرن العارش الهجري حتى ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الدارة، س 3، ع3 )شوال 1397هـ/سبتمر 

1977م ص 12.

9. مثل خراب الدرعية. انظر ابن برش، عثامن بن عبد الله. عنوان املجد يف تاريخ نجد. تحقيق عبد الرحمن آل الشيخ. - ط4. - ج1. - الرياض: 

دارة امللك عبدالعزيز،1403هـ/1983م.-ص 44. وخراب جبيلة. أنظر: الفاخري، محمد بن عمر. األخبار النجدية، تحقيق عبد الله الشبل. - الرياض: 

جامعة اإلمام محمد بن سعود، )د.ت(. - ص 192. وخراب الرياض ومنفوحة بعد دمار الدرعية. أنظر سادلري، ج فورسرت. مذكرات عن رحلة عر 

الجزيرة العربية، ترجمة سعود العجمي. - الكويت: املرتجم، 1403هـ. -ص 82.
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لذا غالبًا ما تحاط املدن بسور لحاميتها من التدخل الخارجي. وميتهن الحر 
الزراعة والتجارة؛ إال أن كال املهنتن ال تخلو من املخاطر؛ إذ تتعرض القوافل 

التجارية للسلب من البدو؛ لذا يدفع التجار ما يسمى بالخوة للقبائل.)1(

أن  إال  البدوية؛  ملثيلتها  مشابهه  فهي  الحرية،  املرأة  أما سامت شخصية   
البدوية تتمتع بحرية تفوق تلك التي تتمتع بها أخواتهن يف املدينة)2(، وسعادة 
أكرث من الحريات)3(، واملرأة الحرية جميلة مشهورة بالجامل)4(. صبورة عىل 
الشدائد، ومنها ندرة املاء وقلته، وتصر عىل فراق أبنائها وأزواجها العاملن يف 
ذات عقل  بارعة، حكيمة  بأنها سياسية  التاريخية  املصادر  التجارة. كام تصفها 

ودين)5(. 

1. يقول الريحاين يف وصف حالة التجار عىل تلك الطريق: »كان يجيء التاجر من البحرين مثاًل فيدفع قبل أن يطأ برحاله الُعقري )خوة( 

للعجامن، ومن العقري إىل النخل خمسة أميال وخمسون ريااًل )خوة( للمناصري، ومن النخل إىل أم الذر خمسة أميال وخمسون ريااًل )خوة( لبني 

مرة، ومن أم الذر إىل العالة خمسون ريااًل )خوة( لبني هاجر.... وإذا فاز التاجر املسكن بحياته وبقي يشء يف كيسه، فمن املؤكد أن أحامله 

ال تصل كلها إىل الحسا، ومل تجِد القالع والحصون التي أقامتها القوات العثامنية ما بن ميناء العقري والهفوف لحامية القوافل التجارية، بل 

كانت مثار سخرية تلك القبائل. وكان إذا خرج عسكر الرتك لتأديب أحد من هؤالء العشائر؛ يطاردهم البدو فيغلبونهم، ويأخذون خيلهم وثيابهم، 

ويرجعونهم إىل الحسا حفاة عراة. ثم يجيء البدوي منهم راكبًا حصان الجندي الرتيك... عىل مرأى من السلطة املدنية«. انظر: الريحاين، أمن. 

ملوك العرب. - ط8.- ج2.- بريوت: دار لجيل،1987م.- ص559.

2. ديكسون. مرجع سابق. ص 48، ص109.

3. املرجع السابق. ص 109.

4. وصفت الليدي بلنت نساء آل الرشيد بالجامل، عندما زارت حائل، إبان إمارة محمد بن رشيد، فوصفت زوجة األمري ماجد بن الرشيد )رقية(، 

بأنها فتاة جميلة جًدا، وصغرية السن والقد، وهي إحدى بنات متعب، وأختها زوجة لحمود. كام وصفت زوجة األمري عمشا، بأنها غطت عىل كل 

من عاداها« بذكائها وحسن حديثها، ووصفت لباسهن عندما ذكرت: »أن دوشه ولؤلؤة الزوجتن األخريتن لألمري، ترتديان ثيابًا موشاة بالذهب. 

ووصفت لطفهن وذكائهن، عندما وصفت زهوا بنت طالل زوجة حمود، ووصفت جامل وذكاء زوجات النوري بن شعالن، زعيم الرولة من عنزة 

)عيوشة أخت الحميدي( ابن مشهور وتركية بنت جدعان انظر: بالنت، الليدي آن. رحلة إىل بالد نجد، ترجمة محمد غالب. - ط1. - الرياض: 

دار الياممة، 1389هـ/1978م.- ص ص 194-192.

أخيها،  وفروسية  ولشجاعة  اآلخاذ،  لجاملها  الشعالن؛  باشا  سطام  األمري  تزوجها  الرسحاين،  خشامن  بنت  مها  الشيخة  أيًضا  واشتهرت 

وانجبت: الشيخ== طراد، الذي أنجب: أورنس، ومحمد، وطالل، وحصة زوجة امللك عبد الله. وكذلك وصف ديكسون، األمرية الجازي بنت ابن 

حثلن، شقيقة خالد الحثالن، بأنها امرأة جميلة وشيخة بحق. وقد تزوجت من امللك عبد العزيز، ومن راكان بن حثلن، ومن بندر الدويش )شيخ 

مطر عام 1930( عبد العزيز، وتزوج امللك عبد العزيز أيًضا، ابنة خالد بن حثلن األمرية )لجعه(، التي أنجبت له ابنته ساره، تزوجها فيصل بن 

سعد بن عبد الرحمن. انظر: ديكسون، مرجع سابق. ص 127.

ومن زوجات األمري عبد الله بن معمر »عويش بنت مانع بن إسامعيل بن إبراهيم بن حسن بن مدلج الوائيل، حينام تكلم حمد بن لعبون 

يف تاريخه عن والدها ساكن حرمه، قال »ولد له عبد الله املشهور، وقوت وعويش املشهورة بالجامل والحيل الكثري الذي يرب به األمثال، 

وتدىل عليها عبد الله بن محمد بن معمر رئيس العارض املشهور، فخطبها وتزوجها، وسارت معه إىل العيينة يف هودج وأبهٍة وموكب حافل. انظر: 

ابن لعبون، حمد بن محمد. تاريخ ابن لعبون. - ط2. - القاهره: مكتبة املعارف،1408هـ.- ص 104.

5. وصف ابن برش زوجة اإلمام محمد بن سعود، بأنها ذات عقل ودين. انظر: ابن برش، عثامن بن عبد الله. عنوان املجد يف تاريخ نجد. - 

الرياض: مكتبة امللك عبدالعزيز العامة،1423هـ/2002م.- ص 50.



إسهامات المرأة في مجال 
العمل الخيري: دراسة توثيقية

1307

البدوية،  نظريتها  مثل  الحروب،  بالشجاعة يف  الحرية  املرأة  تتصف  كام 
أكرث  تعاين  الحرية  املرأة  أن  إال  واملؤن)1(؛  باملاء  الرجال  إمداد  وتشارك يف 
يف الحروب؛ إذ يهتز استقرارها، وقد تضطر النساء إىل الخروج من قراهن أو 
الطرد منها)2(. وقد يحدث أن تفر املرأة الحرية بأبنائها إذا أحست بالخطر)3(. 
تتصف املرأة الحرية بالكرم مثل شقيقتها البدوية، تحرص عىل أن تكرم ضيفها 

حتى بعد وفاة محارمها عنها)4(، وتسعى إلرضاء زوجها.

الجزيرة  يزور  مسافر  أي  أن  املؤكد،  من  وإنه  إناثهم،  بعفة  العرب  ويشتهر   
املرأة  من  حرًصا  أكرث  الحرية  فاملرأة  بالعفة)5(،  استخفافاً  يالحظ  ال  العربية 
البدوية عىل سمعتها، فالبدوية تظهر أمام رجال طائفتها دون حرج، وتخرج لرعي 
املاشية وغريها من أعامل)6(، لكن نساء الحر ال يخرجن من البيوت)7(، ونادرًا ما 
تشاهد نساء الحارضة)8(. واملرأة الحرية تلبس عباءة اسدلتها عىل جسدها، من 
قمة الرأس إىل أخمص القدم، فال ترى غري أعينهن من فتحتن أمام عينيها)9(.

وتتحجب الفتاة من عمر السابعة، ويلف جسدها يف مالؤة)10(. واختلف لون العباءة، 
ففي مكة العباءة بيضاء؛ بينام يف املدينة املنورة سوداء. وتغطي وجهها بغطاء كامل 

1. استعان أهل شقراء بالنساء واألطفال لحمل املاء؛ لحفر الخندق، إبان حصار إبراهيم باشا لشقراء. انظر: ابن برش. مرجع سابق، ص 239.

 كانت منرية بنت سليامن بن عبد الرحمن بن عثامن، تساعد زوجها إبراهيم الجميح يف وقعة الشعب، وتسمى بالفروق سنة 1328هـ، بن 

أهل شقراء وآل العرجاء من العجامن، فكان لها شأن عظيم، ومواقف بطولية مرشفة. كانت تكرس صناديق الفشق وتوزع عىل الرماة. انظر: 

املجيول، عبد الله نارص. الكتاتيب النسائية يف اقليم الوشم خالل قرن )1281-1381هـ(.- الرياض: الدارة،1437هـ/2016م.- ص150( انظر أيًضا: 

الظاهري، أبو عبدالرحمن بن عقيل. مرجع سابق. ص 80.

2. احتل مشاري قرص اإلمام تريك آل سعود، بعد قتله وطرد زوجاته ونسائه. انظر: فالن، جورج. مرجع سابق، ص 101.

3. هربت زوجة صفوك الجربا عمشه بأبنها فارس، خوفًا من غدر األتراك العثامنين ولحاميته، بعد أن أحست بالخطر. انظر: ويليامسون، جون 

فريدريك. قبيلة شمر العربية مكانتها وتاريخها السيايس 1800-1958م.- ط5. - لندن: دار الحكمة، 1435هـ/2014م، ص 151.

4. اشتهرت تركية بنت جدعان بن مهيد بن جثغم بن تريك بن مقحم بالكرم، حتى بعد وفاة زوجها األمري سطام الشعالن، وكان والدها يلقب » 

باملصوت بالعشا«، وقال الشاعر ميدحها وميدح كرم والدها:

 بنت الذي السالفوا باملعازيب = ابوه مّصوت بالعشا بالجذيبه.

انظر: موزيل، ألويز. مرجع سابق. ص 175.

5. ساديل، ج فوسرت. مرجع سابق. ص 87.

6. ديكسون. مرجع سابق. ص 48.

7. املازين، إبراهيم محمد. رحلة الحجاز. – ط1. - القاهرة: مطبعة فؤاد،1349هـ. - ص ص 20-19.

8. املرجع السابق. ص 19.

9. عيىس، أحمد. الحجاز يف عام 1356هـ. - ط1. القاهرة: مطبعة االعتامد، )1357هـ(. - ص 169.

10. املازين، إبراهيم محمد. مرجع سابق. ص ص 20-19.
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ال ثقوب فيه)1(. قد تحظى املرأة البدوية بتكريم الرجل أكرث من املرأة الحرية، 
بل تفتقده، فالبدوي غيور عىل املرأة، لكنه ال مينعها من التحدث وتقديم الضيافة 
للغرباء)2(؛ إال أن املرأة يف الحروب عموًما تحظى بعناية الرجال، فيحرص عىل 

تأمن نسائه من عدوه وعدم إيذائهن)3(. 

وعالقة املرأة بالرجل تقوم عىل التعاون والرتاحم، فغالبًا ما يعنى أهل الحر 
الزوج  أن  كام  أوقافهم)4(.  ذلك  عىل  تشهد  والكبريات،  األرامل  خاصة  بنسائهم، 

يهتدي مبشورة زوجته، ويشاورها يف أموره السياسية)5(.

وتزاول املرأة الحرية املهن نفسها التي تزاولها شقيقتها البدوية، فهي تجمع 
الحطب، وتسف الخوص، وتحر املاء، وتجيد الحياكة، وتصنع مالبسها ومالبس 
أبنائها، من الخامات املتوافرة املناسبة ملناخ البالد، وغالبًا ما تكون مستوردة من

خارج البالد.)6( وعادة ما تتكفل املرأة الحرية بشؤون منزلها وتهتم بنظافته، 
وتريب أبناءها، وتساعد زوجها يف الزراعة، خاصة يف موسم الحصاد، وتعمل عىل 
ذر العيش)7(. وتريب الحيوانات والدواجن يف منزلها، وتجيد صناعة املواد الغذائية 

كالسمن، وتعليب التمور، ودباغة الجلود. واملواد العطرية، والتجميلية كالكحل.

 وقد زاولت املرأة النجدية التجارة بصورتها البسيطة؛ من خالل بيع منتجات 
أسواق خصصت  املدن  وتتوافر يف  بالداللة،  وتسمى  معينة،  مواسم  معينة يف 

للنساء؛ لبيع احتياجات النساء)8(.

1. السائح، محمد. ملحة برصعن البالد املقدسة. – ط 1. - دمشق: مطبعة الكتاب العريب، 1416هـ. - ص169.

2. العريني، عبد الرحمن. الحياة االجتامعية لدى بادية نجد وأثر الدعوة السلفية فيها منذ القرن العارش الهجري حتى سقوط الدرعية )901-

1233هـ/ 1494-1818م.(.- الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود، 1403هـ/1983م.-ص237.

3. عندما أحس زعيم اإلخوان فيصل الدويش بالهزمية اتصل بالكابنت ديكسون بالكويت ليسأله عن إمكانية حامية نساؤه يف مقابل تسليم نفسه. 

انظر: ديكسون، هاورد. الكويت وجاراتها. ترجمة جاسم الجاسم. - ج1.- الكويت: املرتجم،1964م.- ص328.

4. البسام، أحمد بن عبد العزيز. الحياة العلمية يف وسط الجزيرة العربية. ص 70.

5. أشار ابن برش إىل نصح زوجة اإلمام محمد بن سعود لزوجها بقبول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث قالت: أن الله ساق إليك هذا الرجل 

وهو غنيمة فاغتنم ما خصك الله به. انظر: ابن برش، عثامن بن عبد الله. عنوان املجد يف تاريخ نجد. الرياض: مكتبة امللك عبد العزيز العامة، 1422هـ، ص 50.

6. وهبه، حافظ. جزيرة العرب يف القرن العرشين. - ط3.- )القاهرة(: مطبعة دار اآلفاق العربية،1420هـ.- ص 44.

7. الذراية هي عملية تنقية الحبوب من الشوائب. انظر: السويداء، عبد الرحمن. نجد بن األمس القريب. - الرياض: دار العلوم،1403هـ.- ص47.

8. ابن برش، عثامن بن عبد الله. عنوان املجد يف تاريخ نجد. – ط4. - ج1.- الرياض: الدارة،1403هـ.- ص44.
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أما البضائع، فهي متنوعة من مالبس، وأقمشة، وحيل، واحتياجات األطفال، 
كالرواية؛  أخرى  مهًنا  الحرية  املرأة  تزاول  وقد  الغذائية.  املواد  وبعض 
لبيعها  الصحراء  من  األعشاب  تجمع  التي  والفالية؛  للبيوت،  املاء  تجلب  التي 
للفالحن)1(، والطحانة التي تطحن الحبوب، واملاشطة التي متشط شعور النساء 
بالحناء، والبياعة أو الحجارة، التي تقوم عىل تجهيز غرفة العروسن. ومتارس 
املرأة الحرية الطب؛ من خالل الختان، واليك، ومعالجة الجروح باألعشاب، 

وأمراض العيون.

التعليم من  أقل حظاً يف  البدوية  املرأة  أن  املصادر إىل  التعلم فتشري  أما   
املرأة الحرية، وغالبية املصادر تؤكد عىل أن التعليم »كان مقصوراً عىل البنن 
فقط، واألمر شبه املؤكد أنه مل يكن هناك مدارس للبنات«)2(. ويرجع ذلك إىل 
أن غالبية األرس تنظر إليه عىل أنه مزيد من النفقات، وترى أن املكان الطبيعي 

للفتيات هو منزل والدها ثم بيت زوجها)3(. 

وغالبية فتيات املدن يتعلمن بعض األمور، التي تهمهن يف دينهن، كأحكام 
الصالة، والطهارة، وحفظ بعض اآليات؛ ويكون ذلك عن طريق التلقن، والحفظ 
عىل يد والدتها، دون محاولة ملعرفة القراءة والكتابة، كام تتلقى بعض الدروس 

أيًضا يف الخياطة والغزل)4(.

يقرأن  ال  أميات،  »نساؤها  نجد  املدن يف  بعض  أن  املؤرخن،  أحد  »ويذكر 
الصالة  ألداء  يكفي  بالتلقن، مبا  السور  قصار  من  يحفظن  ما  إال  يكتنب؛  وال 
املفروضة، أو ما تسمعه من خطبة الجمعة، وظل الحال عىل ذلك حتى فتحت 

املدارس النظامية«)5(. 

1. السويداء، مرجع سابق. ص 47.

2. البسام. أحمد بن عبد العزيز. الحياة العلمية يف وسط الجزيرة العربية. ص59.

3. املرجع السابق والصفحة نفسها.

4. البسام، أحمد. مرجع سابق. ص59.

5. أباحسن، عبد الرحمن بن منصور. الحركة العلمية يف أشيقر يف املايض والحارض وعلامؤه يف ستة قرون. الرياض: املؤلف، 1419هـ ص 484.
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اسهامات المرأة في العمل الخير:

 ظهرت مجموعة من النساء الاليت أدين دوًرا إيجابيًا يف العمل الخريي، مل 
تستطع أن تخفيه أقالم املؤرخن، وسطرته املصادر التاريخية األدبية والروائية، 
فهو صفحة مرشفة من إنجازات املرأة، فكان للمرأة النجدية إسهام واضح يف 

العمل الخريي، جاءت مشاركتها يف صور عدة، أهمها:

الوقف:

العلم الرشعي هو مرياث النبوة، فال سبيل للناس ملعرفة الواجبات والسنن؛ 
إال بالرجوع إىل هذا املرياث املحفوظ، ومن كامل الرشيعة، أن اهتمت بعالقة 
التكافل  أوجه  أهم  أحد  بالزكاة،  اإلنسان  أمرت  فكام  بينهم،  فيام  األفراد 
له  وجعلت  واإلحسان،  الر  مجاالت  يف  واإلنفاق  بالصدقة  أمرته  االجتامعي؛ 
الحق يف الوصية، بصدقة ينتفع بها ويصل إليه ثوابها بعد مامته وال تر بورثته، 
ومن أفضل ذلك، األوقاف التي هي من أعظم أبواب الر واإلحسان، وأحسنها 

آثاًرا، وأكرثها فوائد وأعمها مصالح ومنافع.

وقد وردت آيات وأحاديث كثرية تحث عىل الر، ورّغبت املحسنن يف ذلك، 
والوقف من أنجحها وأربحها؛ ألن منافع املوقوف تبقى دامئة، يُذكر أصحابها 
بالخري والرحمة، فالوقف من القربات، التي يرسي ثوابها للمحسنن يف حياتهم 
ذلك  وانعقد  الوقف،  مرشوعية  عىل  األدلة  تضافرت  وقد  املوت.  وبعد  الدنيا 
باإلجامع، فعن أيب هريرة ريض الله عنه، أن رسول الله صىل الله عليه وسلم 
قال: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إال من ثالث: صدقة جارية، وعلم ينتفع 
به، أو ولد صالح يدعو له« رواه مسلم)1(، واملراد بالصدقة الجارية- كام ذكر أهل 

العلم- الوقف. 

1. انظر القشريي، مسلم بن الحجاج )ت261(. صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار الكتب العربية، 1375هـ، ج 3، ص 1255، كتاب 

الوصية الحديث رقم 1631. وانظر أيًضا: النووي، أبو زكريا محي الدين يحيى بن رشق )ت676هـ( املنهاج برشح صحيح املسلم.- ط1، )مرص(: املطبعة 

املرصية، 1347هـ/1929م. ج11. ص85. وانظر أيًضا: الشوكاين، محمد بن عيل. نيل األوطار من أرسار منتفى األخبار. تحقيق محمد صبحي، ط1 ]د.م[: 

دار ابن الجوزي، 1427هـ، 6/ 127(
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واقتدى املسلمون بهدي النبي عليه الصالة والسالم يف الوقف، فقد روي أن 
صدقات النبي صىل الله عليه، وسلم املوقوفة بعضها، كانت من أموال بني النضري 
من يهود املدينة، فكانت من أحباس النبي عليه الصالة والسالم بعد موته.)1( وبنَّ 
من  والبد  الصحابة،  به  واقتدى  الوقف،  والسالم، مرشوعية  الصالة  عليه  النبي 

الوقوف عىل معنى الوقف يف اللغة وإصطالح الفقهاء.

فالوقف جمعها أوقاف،)2( والوقف والتحبيس والتسبيل مبعنى واحد)3(. ويقال 
واألصل  حبسها.  مبعنى  الدار  أوقف  فيقال  مرتادفان،  لفظان  والوقف  الحبس 
يف مرشوعيته، حديث عمر بن الخطاب ريض الله عنه، أنه أصاب أرًضا بخير، 
فأىت النبي عليه الصالة والسالم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إين أصبت 
أرًضا بخير مل أصب مااًل هو أنفس عندي منها، فام تأمرين به؟ قال: إن شئت 
حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر: أال يباع أصلها وال تباع، وال يورث، 
سبيل  والرقاب، ويف  القرىب،  الفقراء، ويف  بها عمر عىل  فتصدق  يوهب،  وال 
أو  باملعروف،  منها  يأكل  أن  وليها  عىل  جناح  ال  والضيف،  السبيل،  وابن  الله، 
يطعم صديًقا غري متمول. متفق عليه، واللفظ ملسلم)4(؛ وملا استقر عند الصحابة 
– رضوان الله عليهم- مرشوعية الوقف وفضله، سارعوا إىل ذلك وتنافسوا فيه. 

ولألوقاف يف تاريخ األمة اإلسالمية آثار حسنة، فقد أسهمت يف بناء املساجد، 
ودور العلم، ودور لأليتام، واألربطة، واملستشفيات، وغريها من أوجه الر. وقدم 
الوقف املعونة للمعوزين من غذاء، وكسوة، وسقاية، وعالج، وبُِنيَت املباين؛ إلسكان 
طالب العلم وابن السبيل، وبذلت العطايا للعلامء والطالب، ووقفت الكتب؛ لنرش العلم 
وغريها من أبواب الطاعات وجهات الخري، التي كان لها أثرها عىل املجتمع والفرد.

1. الحجييل، عبد الله بن محمد. األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام: دراسة فقهيه، تاريخية، وثائقية: بحوث ندوة املكتبات الوقفات يف 

اململكة العربية السعودية املنعقدة باملدينة املنورة يف املدة )25-27 محرم 1420هـ(. - الرياض: زوارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

1420هـ، ص145.

2. انظر: الزبيدي، محمد مرتىض )ت1205هـ(. تاج العروس من جواهر القاموس. - بريوت: املطبعة الخريية،1306هـ. مادة وقف، 369/6(. 

3. الفريوز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الشريازي )ت 817هـ(. القاموس املحيط. بريوت: دار الفكر، 1413هـ، مادة حبس ج 2، ص206-205. 

مادة سبل، ص911(

4. صحيح مسلم، 3/ 1255، الحديث رقم 1632. وانظر أيًضا: البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسامعيل )ت 256هـ(. صحيح البخاري، ومعه رشحه فتح 

الباري البن حجر، تحقيق عبد العزيز بن باز، ومحب الدين الخطيب، ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: املطبعة السلفية، ]د.ت[. 354/5(
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اختالف  عىل  كلها  متفرعة،  وشعابه  متنوعة،  وأربابه  متسعة،  أبوابه  والوقف 
مصارفها وتباين جهاتها، مشرتكة يف أن املقصد بها التقرب إىل الله، والهدف منه 
الر واإلحسان. وللوقف أغراض نبيلة أرادها الرشع، وهو ليس عبادة من شعائر 

الدين؛ إمنا هو طريق للر واإلحسان، وصلة القرىب والفقراء. والوقف نوعان: 

أوقاف خاصة )أهلية(: وهي ما يوقف أو يوهب عىل األبناء والذرية.	 

من 	  عامة،  املجتمع  عىل  نفعها  يعود  ما  وهي  )خريية(:  عامة  أوقاف 
العلم،  العلم، واملساجد، ودور  السبيل، وطالبي  ابن  فقراء، ومحتاجن؛ من 

واملستشفيات.

ومرشوعية الوقف األهيل، تعود إىل فرتة صدور اإلسالم، وكان الرسول عليه 
الصالة والسالم؛ ممن أسهم يف هذا املجال، وتبعه الصحابة رضوان الله عليهم، 
وكان للنساء نصيب أيًضا، فمن النامذج املبكرة يف هذا املجال، ما »رواه البيهقي 
يف السنن الصغرى »: أن فاطمة بنت رسول الله صىل الله عليه وسلم، قد تصدقت 
مبالها عىل بني هاشم وبني عبداملطلب.)1( وأيًضا ما روي عن عائشة- ريض الله 
عنها- أنها وقفت داًرا اشرتتها، وكتبت يف رشائها ما نصه » وإين اشرتيت داًرا 
وجعلتها ملا اشرتيتها له، فمنها مسكن لفالن وعقبه ما بقي، ولفالن وليس فيها 
لعقبه، ثم يرد إىل آل أيب بكر...« )2(ويف فرتات تاريخية الحقة، أسهمت العديد 
ذوات  الخواتن  النساء  »ومن  الخريي،  العمل  من  املجال  هذا  النساء يف  من 
األقدار، من تأمر ببناء مسجد أو مدرسة، وتنفق فيها األموال الواسعة، وتعن لها 
من مالها األوقاف.)3( وتحفل املصادر التاريخية، بنامذج مختلفة من إسهامات 
املرأة يف هذا املجال من العمل الخريي، والذي كان له أعظم األثر يف تطور 

الحضارة اإلسالمية. 

1. البهيقي، أيب بكر أحمد بن الحسن)ت458(. السنن الصغرى، تحقيق عبد املعطي قلعجي. - ط1.- املنصورة: دار الوفاء،1410هـ.- 336/2.

2. شلبي، محمد مصطفى. أحكام الوصايا واألوقاف، ط4. - بريوت الدار الجامعية، 1402هـ، ص 23

3. ابن جبري، أبو الحسن محمد أحمد الكناين )ت614هـ(. رحلة ابن جبري.- بريوت: دار صادر، 1400هـ/ 1980م، ص 248..
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وقد أسهمت املرأة يف العرص الحديث – مجال الدراسة- بنصيب وافر يف مجال 
الوقف وفعل الخري، وهناك العديد من الوثائق املنشورة وغري املنشورة، التي تناولت 
إسهامات املرأة – عىل قلتها- يف مجال الوقف. وتتنوع أوقاف الوقف ومصارفها 

يف هذه الوثائق.

أوًل الوثائق غير المنشورة:

وثيقة يف الوقف األهيل، ورد فيها لفظ الوقف، نصها:

قد أوقف وسبلت الحرة الرشيدة منريه بنت أحمد بن سامل العتيقي هذا البيت 
املذكور يف أعامل الر لها ولبنتها مريم بنت سيف يف ضحايا وعشيات، ورشطت 
لها منافعُه مدة حياتها، والوكيل عليه بعدها أخواتها حصة ولولوة إىل أن ]يرشد[ 
ابن ابنتها عبد الرحمن بن صالح العتيقي، ثم يتواله ويسكنه إن احتاج لسكناه 
]ويعمل[ فيه أعامل الر ما يقدر عليه و]يصلحه...[ شهد بذلك حمد ]...[ العتيقي 
وابنه عبد العزيز الوكيل وكتبه وشهد به محمد بن عبد الله بن ]فارس[ يف 8 ذو 

الحجة سنة 1302هـ. )وثيقة رقم 1()1( 

 ورد يف هذه الوثيقة وقف العقار بلفظن، »الوقف والتسبيل« قال العلامء: 
وهذه  وأبد،  وسبل،  وحبس،  وقف،  الوقف:  لكلمة  املرادفة  املعاين  أهم  من  إن 
من رصائح ألفاظه.)2( ويالحظ عىل مثل هذه الوثائق، االهتامم باألضحية، التي 
هي أفضل النسك قال تعاىل: »قل إن صاليت ونسيك ومحياي وماميت لله رب 
العاملن«)3(. وهو الغالب عىل وثائق وقف الذرية. ونصت أيًضا عىل إعامر الوقف 

يف أعامل الر.

ويرد الوقف يف هذه الوثيقة: »بسم الله الرحمن الرحيم.. أقرت نرصة بنت 
راشد ابن منصور أنها ُموقفه ]جمعة[ عىل عيالها، وقادم لها فيه ضحية دوام 
يف ساقي الحمريي والذي لهم مغارسه النصف ولها ثلث النصف ]وأخوها رشا[ 

1. وثائق أشيقر/ عام/ رقم 14. مكتبة امللك فهد الوطنية.

2. الحجييل، عبد الله محمد. األوقاف النبوية، ص123.

3. سورة األنعام، آية رقم 161.
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الدار نصيبها فيه بثالثة وما فذ من ثلث مالها فهو سبيل عىل عيالها والحجج 
ستة وعرشين.)1() وثيقة رقم 2(

بنت راشد  أن نرصة  أن معرفتي  به  يعلم  الذي  الحمدالله...  أخرى:   ووثيقة 
بن منصور وقفت ثالثة عرش حمر من مالها يف حجة ثوابها ألمها املسامة شام 
الشارخية أخت عبدالله عبداملحسن آل شارخ ]وتعرس[ الطريق عدة سنن وصار 
لها  للموقوف  ابن  املوقفة  أخو  راشد  ابن  عبدالرحمن  يد  يف  الوصية-  -يعني 
الحجة وصار رحمة الله قد اخرج الدراهم وصارن يف ذمته وانحدر للكويت ووكل 
الحج اشرتى  الذي عليه فعند تعذر طريق  الدين  يبيع ملكياته ويويف عنه  من 
الويل يومئذ ثالثة أرباع العطيفة أرض ونخل ]الحلوه[ ما للحجة إال خمسيها كذا 
األخرية لها ]بنت بيت..[ وبيت ابن أسلم ما للحجة إال خمسيها. فأفتى القايض 
أنها يكون ريعها وقف يحج بها لشام الشارخيه ويف معرفتي أن أبناء املوقفة عبد 
ابن مفدى واملوقف عليها شام، جدة  الله  أبناء عبد  العزيز وسليامن وإبراهيم 
]هذه[ الثالثة قال ذلك كاتبه محمد بن عبداللطيف حامداً لله ومصلياً عىل النبي 

ومسلامً، بتاريخ السادس من جامدى أوىل من سنة 1273هـ. )وثيقة رقم 3()2(

الحمدلله شهد سليامن ابن مفدى أن أخاه عبد العزيز يذكر أنه أشرتى خمس 
حلوات العطفية وخمس خرية الساقي الذي بن ابن أسلم وابن ]املثينه[ من 

فيود الغطفا، كتبه محمد ابن عبد اللطيف.)3(

 كام شاركت املرأة النجدية، يف وقف ما متلكه من عقار عىل أبنائها وذريتها، 
منها وثيقة جاءت مخترصة، نصها: »أوصت فريحة بنت صالح بن ]غرير[، بأنه 
يف  املعروفة  مفدى  بن  حمد  زوجها  لها  بها  أوص  التي  دارها  يف  لها  قادم 

م من مرصوفات الريع يكون ضحية تذبح أيام عيد األضحى. دوم: أي أبد الدهر. ومافذ: أي مابقي. انظر: وثائق أشيقر/  1. قادم لها: أي ما يُقدَّ

مجموعة املفدى، وثيقة رقم 12. مكتبة امللك فهد الوطنية.

2. وثائق أشيقر، مجموعة املفدى، وثيقة رقم 24. مكتبة امللك فهد الوطنية

3. الغطفا: أو الغطفاء وهي أرض وبرئ. 

األحمر: هو نوع من العملة املستعملة يف القرن العارش الهجري وما بعده، شارع استعاملها يف نجد وكذلك يف رشق الجزيرة العربية وهو عمله تعادل 

قيمة الريال القديم، ويعرف بالقرشن، والقرش بعرشة آقجات أنظر: الزيعيل. أحمد بن عمر. النقد يف عهد امللك عبد العزيز. بحوث مؤمتر اململكة 

العربية السعودية يف مائة عام يف الفرتة من 7-11 شوال 1419هـ/24-28 يناير 1999م.- الرياض: األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام عىل تأسيس 

اململكة، 1419هـ، ص 10. وأنظر الفايز. عبدالعزيز محمد. العمالت يف شبه الجزيرة العربية قدمياً. جريدة الرياض )األحد 22 صفر 1436هـ(.
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سوق العطيفي أضحية دوام واحدة يكون ثوابها لنفسها ووالديها ولزوجها حمد 
بن مفدى وابنها أبراهيم وجعلت سكنى الدار البنها عبد الرحمن وذريته وقف 
ال تباع وال تشرتى كذلك ابنتيها سارة وهيا وبنت ابنها منرية بنت عبد الله بن 
الدار فلها ذلك شهد عىل..... ناقصة  حمد بن مفدى من احتاج منهن لسكنى 

الوثيقة«)1( )وثيقة رقم 4(

ووثيقة أخرى نصها: الحمدلله وحده... السبب الداعي إىل ذلك بأن معمر بن 
الوادي  العقيله أرضها ونخلها وجميع حقوقها من بري ومسلها من  محمد سبل 
املشهور بعذيف والبري املعروف بالحىس عىل فاطمة بنت أخيه عثامن بن محمد 
ثم عىل ضناها أن كانوا ذلك الضنا ]فارغة[ فإن كان ضناها من غري ]الرشيم[ 

فليس لهم من ذلك الوقف يشء

بل يرجع بعد فاطمة املوقوف عليها وعىل سليامن بن أحمد بن سليامن ثم 
عىل ضناه ما تعاقبوا وتناسلوا بطن بعد بطن، هكذا جرا من معمر املذكور يف 
ذلك  فصح  تعاىل،  الله  من  الثواب  بذلك  رجا  رشعاً  منه  الترصف  جواز  حال 
الوقف ال يباع وال يوهب وال ينقل شهد عىل ذلك من أوله إىل آخره حسن بن 
عبدالعزيز  أثبتها  قد  الوثيقة  وهذه  بن موىس،  محمد  وألزمه  به  وشهد  محمد 
نقلتها وال منعني عن كتب اسم كاتبها إال  ثابته قد  الحصن من أصلها وهذه 
أنه منقطع كتب ذلك عثامن أبا حسن ونقله كله من خط عثامن أبا حسن بعد 
معرفته حرفاً بحرف محمد بن عبدالله بن فنتوخ وصىل الله عىل سيدنا محمد 

وعىل آله وصحبه وسلم.)2( ) وثيقة رقم 5(

ثانًيا: الوثائق المنشورة:
وإسهاماتها يف  املرأة  دور  تناولت  مختلفة،  مصادر  وثائق نرشت يف  وهي 
ُ تنوع العمل الخريي يف الوقف، ما  مجال الوقف، ومن هذه النصوص التي تُبَنِّ

ورد يف الوثائق التالية:

1. وثائق أشيقر. مجموعة املفدى، وثيقة رقم 18. مكتبة امللك فهد الوطنية

2. وثائق اشيقر. املجموعة العامة، وثيقة رقم 294. مكتبة امللك فهد الوطنية.
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وثيقة يف الوقف األهيل، نصها: »هذا ما وصت به حصة بنت حميدان الرتيك 
بعدما شهدت أن ال إله إال الله وأن محمًدا رسول الله: أوصت بثلث مالها يف 
ضحية لها ولوالديها وبنتها مزنة ومن مات من أوالدها ال ذكر له. والوكيل ابنها 
إبراهيم ومن بعده عبد الله، ومن احتاج فال حرج، شهد عىل ذلك إبراهيم محمد 
الزميع وشهد به وكاتبه محمد بن عبد الله آل حسن سنة 1337هـ.1ويالحظ أن 
الوثيقة نصت عىل األبناء املتوفن، ووالديها، وابنتها مزنة، ومن مات من أوالدها 
ال ذكر له؛ وأن الثواب يعود إىل من مات فيهم، واألضحية يأكل منها أبناء الوقف، 

وتوزع عىل املحتاجن.

وثيقة أخرى من أوقاف العقار املشرتك، بن الوقف األهيل والخريي، نصها:

الحمدلله سبب ذلك هو أنه قد شهد راشد بن محمد بن منصور وابنه محمد 
بلفظ الشهادة الخاص لقد أقرت سلمى بنت أحمد بن عبدالرحمن بن منصور 
يف حال جواز صدور اإلقرار منها رشًعا لقد وقفت وسبَّلت ملكها من الحويط 
املعروف املشهور باملقيلب الشارب من برئ الغطفا أرض ملكها منه ونخله وملكها 
من ذلك الحويط نصف أرضه وربع نخله ويف شهادة الشاهدين املذكورين أن 
للمسلمن يف شهر  غلته سامطاً  توضع  وقفته  يومئذ  به  ملكها عارفه  ذلك يف 
هكذا  املسجد،  يف  لهم  توضع  عليه  املوقوفة  أوقافه  علم  عىل  املعظم  رمضان 
شهد الشاهدان املذكوران عىل الواقفة املذكورة بصيغة ما ذكر وشهد عىل إقرار 
الواقفة املذكورة بوقف ذلك عىل تلك الجهة، وكتبه كله وحرره وقرره أحمد بن 
بحرف عبدالعزيز بن عبدالله بن  محمد بن حسن ونقله من خط كاتبه حرفاً 
عامر وصىل الله عىل محمد وآله وصحبه.)2( )وثيقة رقم 6( وهناك نوع آخر من 
الوقف، هو وقف اآلنية، وأسهم الرسول عليه الصالة والسالم يف هذا النوع من 

الوقف؛ حينام وقف آنيته.)3(

1. اليحيى، إبراهيم بن عبد العزيز. إبراهيم بن عبد العزيز اليحيى: سرية ذاتية )1308هـ-1391هـ(، ص 81.

2. وثائق أشيقر. وثائق الصوام. مكتبة امللك فهد الوطنية. وانظر أيًضا: الحريب، دالل، إسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة نجد.- بحوث ندوة املكتبات 

الوقفية، الرياض: وزارة الشؤون اإلسالمية، 1420هـ، ص 716. وانظر: اليوسف، سعود بن عبد الرحمن. من آثار علامء أشيقر. - الرياض: دار الرشيد، 

1423هـ.- ص 529، ص 351.

3. انظر البخاري مع الفتح، 212/6.



إسهامات المرأة في مجال 
العمل الخيري: دراسة توثيقية

1317

»بسم الله الرحمن الرحيم.. أوصت سلمى بنت محمد بن جارالله بن ثنيان بثلث 
مالها عىل أعامل الر يقدم منه ثالث حجج األوىل لنفسها بخمسة عرش ريال وريال 
لنفسها ضحية تذبح مبنى والثانية لجدتها سلمى آل محيسن والثالثة لجدتها مزنة 
العامري وحجج الجدات عىل عرشة أريل ومع كل حجة ريال بضحية تذبح مبنى 
كل  لراعيتها وهن الجدات وضحية دوام لنفسها ولوالديها واربعن وزن مشاعاً 
سنة لإلمام مثان وزان وهو إمام مسجد الخب خب ثنيان. وثنن وثالثن يخرجن 
برمضان كل سنة عىل املستحق من أقاربها وقدرين ورحى موفقة بثمن موقفتهن 
]متقدمة  ومقرصه  قدر  وأيضاً  الثلث.  من  ويعمرن  صحتها  حال  يف  متقدمات 
معرفتهن[ وهن من الثلث وتذكر أن واصل ولدها محمد العثامن منها عرشة أريل 
وأقربهن محمد. وأوصت لولدها صالح بعرشة أريل تركتها مقابلة لعرشة محمد قسم 
بينهم وأوكلت عىل القدور واملقرصة أمها مازال حياة عينها. أوكلت عىل الثلث وعىل 
املواعن بعد موت أمها ولدها محمد العثامن وجاعله له الحل والسعة ملا يعتاز له هو 
أو أخوه أو يشوف عىل أمها أو أخواتها عازه لشئ من املواعن والرحى واملقرصه أو 
شيئ يفضل من الثلث يخرجه محمد عىل ايل يشوفه معتاز من أقاربها وكالة مطلقة 
يفعل من يشوف به الصالح، شهد عىل ذلك عبدالعزيز بن سليامن السعوي وشهد به 
وكتبه سليامن السعوي تاريخه يف 6 من شهر صفر سنة 1283هـ. وبعد محمد صالح 
وكيل كاتبه ]آنفاً[ وصىل الله عىل محمد وعىل آله وصحبه وسلم وحجة جدتها مزنه 
وكيلتها أمها نورة العليان أن ]أعارسها الله[ فتاكلها وإن أيرست وبقت بحجها هي 
أو تنوب عليها فهي بحل وإن اعتازت أختها بحياة عينها يفيض عليها محمد كل سنة 
عرشة أصواع من الثلث شهد عىل ذلك عبدالعزيز سليامن السعوي وشهد به كاتبه 
سليامن السعودي تاريخه 6 من شهر صفر سنة 1283هـ نقله من خطه سليامن 
السعوي بعد االستثبات أنه خطه حرف حرف وكلمة كلمة عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

العويد يف سنة 1320هـ وصىل الله عىل محمد وآله وسلم.)1( ) وثيقة رقم 7(

www.aba-alkhail.net :1. املقبل، عبدالعزيز بن سليامن. مرجع سابق،ص 130. وانظر

الخب: هو مكان منخفض بن جبلن من الرمال الكثيفة. انظر: اليحيى، مرجع سابق. ص20.
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وهناك جانب آخر من العمل الخريي، حرصت املرأة النجدية فيه عىل األجر 

والثواب، ميثله هذا النص:

الحمد لله موجب ذلك بأن مضاوي بنت صالح القايض ورقية بنت نارص العتيبي 

أجرتا فايزة بنت عفتان الدار التي هي وقف جدتهن وخالتهام فاطمة وخديجة 

بنات رشيد اللميلم املعروفة يف سوق مصعد بن دار بنت البكريي ودار عائشة 

الصالح بن عقيل، أجرت مضاوي ورقية فايزة العفتان هذه الدار املذكورة وما يتبعها 

من حقوق وحدود ومراح وحسو مدة ثالمثائة سنة مبتداها يف شوال سنة 1302هـ 

ومنتهاها يعلم من ذلك واألجرة كل سنة بأربعة أريل حلولها يف ذي الحجة من كل 

سنة من تلك املدة وأيضا يف الدار صرة خمس تفاليس التزمت فيهن فايزة كل 

سنة كذلك اشرتطن عليها بأن تحط درب رِجل للناس عىل الحسو وقت الصلوات 

يغتسلون فيه والتزمت فايزة بذلك والدار املذكورة دام حال األجارة؛ ليكن معلوماً 

شهد عىل ذلك إبراهيم الخليل وابنه عبدالله ومبارك بن عبدالكريم بن منيع وشهد 

به كاتبه عيل املحمد السنان حرر يف محرم 1303هـ.)1( )وثيقة رقم 8(.

ثالًثا: المصادر التاريخية الروائية واألدبية: 
تناولت املصادر، إسهامات املرأة النجدية يف مجال العمل الخريي، وأشارت 

إىل أسامء البارزات منهن يف هذا املجال، وأشادت هذه املصادر بالعمل الخريي، 

لهن  ورد  منهن  بعض  أن  إىل  التنبيه  وأََودُّ  املجتمع.  وتأثريه عىل  مارسنُه  الذي 

ترجمة يف املصادر التاريخية املختلفة، يف حن اكتفت بعض املصادر باإلشار إىل 

االسم األول لهن. من هذه النامذج:

ذكرت املصادر وقف دشيشة بنت راكان املنديل، عىل ابنها سعود، وهي أوقاف 

كثرية يف الخرج )2(. وشاركت األمرية الجوهرة بنت اإلمام فيصل بن تريك بالوقف 

الخريي)العام(، وذلك بوقفها للساقي، وماءه املعروف بجوار سور دخنة، وهو 

1. الحسو: مكان للوضوء. الُصْرة: بضم الصاد وسكون الباء، مبعنى اإلجارة، وغالبها مبدد طويلة. انظر: اليحيى. مرجع سابق. ص47. مركز بن 

صالح. مجموعة القايض، بدون أرقام.

2. الحريب، دالل بنت مخلد. نساء شهريات من نجد. - الرياض: الدارة،1419هـ.- ص 64.



إسهامات المرأة في مجال 
العمل الخيري: دراسة توثيقية

1319

من أشهر مساقي الرياض آنذاك عىل ابن السبيل.)1(

وكان لألمرية حصة بنت أحمد بن محمد السديري، دوًرا هاًما يف الوقف عىل 
املساجد وبنائها. واشتهرت طرفة بنت محمد بن إبراهيم أبا الخيل بحبها للخري، 

وكانت تقيم مائدة للُصوَّام يف املساجد.)2(

وهناك من كان له نصيب بالوقف املشرتك، بن الوقف األهيل والخريي؛ إذ 
وقفت سارة بنت عبدلله بن فيصل آل سعود، نخالً يعرف بالدريبه، وأوصت أن 
يرصف من ريعه عىل أضاحي لوالديها وأخواتها، وإن فاض عن حاجة األضاحي؛ 
واألرامل)3(. الضعفاء  إىل  واإلحسان  مساجد،  عامرة  من  الر  أوجه  يف  فينفق 

وكذلك فعلت األمرية وضحى بنت برغش بن عريعر، كان وقفها عىل أقاربها، 
خاصة ابنتها منرية وذريتها، إىل جانب استثامرها أموالها يف أوجه الر والوقف 
وأوقفت  نفقتها،  الحج عىل  ُ حمالت  تَُسريِّ الله  رحمها  كانت  كام  املساجد،  عىل 
دخل مزارعها يف الخرج واألحساء عىل الصدقات، ولها العديد من األوقاف عىل 

ذريتها، وعىل بعض مواليها، وعىل مؤذن املسجد.)4( 

 ومل يقترص األمر يف مشاركات وإسهامات املرأة النجدية، يف العمل الخريي 
عىل األوقاف؛ إمنا سلكن دربًا آخر يف مجال العمل الخريي، يتمثل يف مساعدة 
بن  حمد  بن  العزيز  عبد  بنت  نورة  أن  املصادر،  تذكر  إذ  واملحتاجن؛  الفقراء 

معمر، أوقفت مثر نخيل لها يف الرياض عىل الفقراء.)5(

العمل  صور  أحد  وهو  واملحتاجن،  الفقراء  إطعام  والخري  الر  أوجه  ومن 
الخريي االجتامعي الذي برزت فيه عدد من النساء يف منطقة نجد، فاشتهرت 

1. الحريب، دالل. املرجع السابق. ص 28.

2. هذه املعلومات مستقاه من شخص طلب عدم ذكر اسمه. 

طرفه آل مهنا من آل مهنا، حكام بريدة سابًقا، تزوجت األمري تريك بن عبد العزيز )األول(، وأنجبت منه حصة التي وافتها املنية يف 1428هـ، ثم 

تزوجت األمري سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل وطلقها، ثم تزوجت نارص الرواف، ثم تزوجها إبراهيم بن عبد العزيز بن يحيى. توفيت 

رحمها الله عام 1399هـ. - انظر: اليحيى. مرجع سابق. ص33.

3. الحريب. مرجع سابق. ص81.

4. املرجع السابق. ص ص 181-176.

5. السابق. ص 158.
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يف هذا املجال العديد من األمريات ونساء األرَُسِ امليسورة، وتشري املصادر إىل أن 

»الجازي بنت حثلن، شقيقة خالد الحثلن، كانت تُبِْقي املضافة مفتوحة يف غياب 

شقيقها، وال تبخل مبنح جمل لفقراء قبيلتها املحتاجن«)1(. وهناك من النساء من 

واملحتاجن،  الفقراء  الطعام، ورصفهن عىل  إطعامهن  لكرثة  الفقراء؛  بأم  َب  لُقِّ

بأم  يلقبها  كان  العزيز  عبد  امللك  زوجة   - عليها  الله  - رحمة  فاألمرية »مويض 

الفقراء«.)2(ولعل أشهر من برز يف هذا املجال )العمة مويض( وهي مويض بنت 

عبد الله بن حمد البسام، التي اشتهرت بأعامل الخري ورعاية منكويب الحروب، 

ولها مواقف عدة يف إغاثة امللهوفن، كام يسطر التاريخ موقفها يف سنة الجوع 

)عام 1327هـ/1909م(، وهي املجاعة التي أصابت منطقة نجد، فقد سارعت يف 
إطعام الناس مام تحتفظ به.)3(

املجتمع  عىل  عادت  والتي  الخريي،  العمل  صور  من  أخرى  صورة  وهناك 

بالتكافل، تتمثل يف وعظ النساء وتثقيفهن، وتعليمهن أمور دينهن، والقراءة عىل 

املرىض من النساء واألطفال، فهناك عدد من النساء ممن تعلمن القرآن الكريم، 

اجتامعية  بأدوار  وشاركن  والوعظ،  والتطبيب  والرُّقيَة،  الوعظ،  بواجب  وقمن 

مختلفة، ومنهن: 

الفقراء واملحتاجن، وتؤانس  بإطعام  تقوم  املنيع، كانت  إبراهيم  بنت  لولوة 

القريبات ممن سافر عنهن أزواجهن، وتقوم عىل حوائجهن)4(، وكذلك نورة بنت 

حمد بن أحمد الدعيج، التي تطعم الطعام، وتحرص عىل سد حوائج الناس من 

1. الجازي بنت ابن حثلن شقيقة خالد الحثالن، أبيها هو شيخ فرسان قبيلة العجامن، تزوجت من امللك عبد العزيز، ومن راكان بن حثلن، 

ومن بندر الدويش )شيخ مطر عام 1930(. انظر: ديكسون، هاورد. عرب الصحراء. - دمشق: دار الفكر، 1419هـ/1998م.- ص 127. وانظر أيًضا: 

العساف، منصور، زوجات امللك عبد العزيز.. تاريخ يحيك تقديم الرجال إىل منصة املسؤولية. جريدة الرياض )الخميس 24 شوال 1432هـ املوافق 

22 سبتمر 2011م( العدد 15795.

2. األمرية مويض ]وقيل أنها مويض بنت أحمد السديري[ والدة األمري ماجد، واألمري سطام، واألمرية سلطانة، واألمرية هيا، واألمرية جوزاء. 

توفيت بعد امللك عبد العزيز مبدة، انظر العساف، منصور. زوجات امللك عبد العزيز تاريخ يحيك تقديم الرجال إىل منصة املسؤولية. - ص 16.

3. ]أثنى عليها امللك عبد العزيز؛ لحرصها عىل فعل الخري، فنعتها بالعمة مويض. أنظر: الحريب، دالل. مرجع سابق، ص 129.

التدريس،  إىل  واتجهت  تزوجت  جالجل،  كتاتيب  يف  تعلمت  برش،  بن  عثامن  بنت  سبيكة  والدتها  1305هـ،  عام  شقراء  يف  لولوه  ولدت   .4

الرياض:  )1281-1381هـ(0-  الوشم خالل قرن  إقليم  النسائية يف  الكتاتيب  الله نارص.  املجيول، عبد  انظر:  الله يف 1396هـ.  توفيت رحمها 

الدارة،1437هـ/2017م.-ص 156.
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يَت بأم الفقراء.)1( وكان لها دور بارز يف خدمة طالب العلم  الفقراء؛ حتى ُسمِّ

ورعاية األيتام، ورعاية املحتاجن، وكانت مبثابة مستشارة لنساء مجتمعها. وممن 

تفرغ للرقية الرشعية والتطبيب عائشة الهديب)2( وهيلة بنت إبراهيم الصبيحي 

تفرغت لرقية النساء.)3( كام ساهم البعض منهن بنوع آخر من العمل الخريي، 

يتمثل يف الدعوة والنصح منهن: الواعظة نورة بنت عبدالله بن صالح النمي، 

أمور  وتعلمهن  النساء،  تعظ  كانت  بها،  لثقتهن  للنساء؛  قبلة  بأنها  التي وصفت 

دينهن.)4( ويف إطار التكافل االجتامعي، هناك نوع آخر من الوقف، فمن املؤكد 

وأدوات  املالبس  إىل  زواجهن؛  حال  يفتقرن  كن  الوقت،  ذلك  نساء  غالبية  أن 

الزينة، فوقفت األمرية الجوهرة بنت اإلمام فيصل، زينة العروس، ويتمثل ذلك 

يف تقديم ثوب وبعض القطع الذهبية للمقبالت عىل الزواج، ثم قرصت ذلك عىل 

أدوات الزينة، من حناء، وديرم، وعطور، وغريها)5(.

 وقف على التعليم:

الوقف  يف  يتمثل  الخريي،  الوقف  من  آخر  بنوع  النجدية  املرأة  ساهمت 

املخطوطات  ثنايا  يف  متناثرة  الوقفية  النصوص  فجاءت  وطالبه،  العلم  عىل 

املوقوفة. ويرتبط هذا النوع من املشاركة الراقية، بالحالة االجتامعية للواقف، 

أو نساء من أرس علمية بارزة يف  فأغلب املخطوطات املوقوفة، تعود ألمريات 

مجتمعاتهن. »وتَُعدُّ األمرية نورة بنت اإلمام فيصل بن تريك آل سعود، أكرث نساء 

آل سعود مشاركة يف ميدان وقف الكتب، وشاركت األمرية الجوهرة بنت تريك 

1. املجيول، عبد الله بن نارص. مرجع سابق، ص 213. ونورة شهرتها َخِميَْسة؛ لزواجها من الشاعر محمد بن خميس )ت1363هـ(، ولدت يف أوائل 

العرشينيات من القرن الرابع عرش الهجري يف بلدة الوقف، من أرسة إمارة وعلم، وانفردت مبيزة العلم، توفيت يف 1407هـ، انظر: املرجع السابق، ص 159. 

التطبيب والرقية  املقحم وعملت يف  العزيز سليامن  الثالث العرش، تزوجت من عبد  القرن  الربع األخري من  القصب يف  2. ولدت نوره يف 

الرشعية. انظر: املرجع السابق، ص 175

3. شهرتها صبيحية تزوجت هيلة من إبراهيم بن عبد الرحمن املانع قرأت القرآن وحفظته، فكانت ترقي املرىض دون مقابل. انظر: املرجع 

السابق، ص 190.

4. نورة بنت عبد الله بن صالح النمي ولدت يف القصب عام 1305هـ حفظت القرآن مبكراً وشاركت يف تعليمه للفتيات، كانت تحج كل عام حتى 

وفاتها عام 1395هـ. انظر املرجع السابق، ص 179

5. الحريب، دالل بنت مخلد. نساء شهريات من نجد. الرياض: الدارة، 1419هـ. ص 28.
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بن عبد الله أيًضا يف وقف الكتب«)1( وقد ساهمت أيًضا كل من األمرية سارة 

بنت اإلمام تريك بن عبد الله آل سعود، واألمرية منرية بنت مشاري بن حسن آل 
سعود، واألمرية الجوهرة بنت مساعد بن جلوي آل سعود.

وشاركت العديد من بنات األرس املعروفة يف نجد آنذاك، بنصيب وافر من 
وقف الكتب؛ فقد وقفت األمرية وضحى بنت محمد بن برغش بن عريعر، كتبًا 
عدة، وكذلك أسهمت عدد من نساء األرسة الرشيدية يف هذا املجال يف فرتة 
ازدهار الثقافة يف حائل، منهم بنية بنت متعب بن عبد الله بن رشيد، وطريفة 
بنت عبيد الرشيد، ورقية بنت متعب بن رشيد، وفاطمة بنت زامل بن سبهان. 
وأسهم العديد من نساء األرس العلمية أيًضا بدور فاعل يف وقف الكتب، منهم: 
أرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ إذ ساهمت الجوهرة بنت سليامن بن عبد 
الوهاب، وسارة بنت عيل بن محمد بن عبد الوهاب بوقف الكتب.)2( ومن أرسة 
آل معمر وقفت نورة بنت عبد العزيز بن حمد بن معمر، كتبًا عىل طالب العلم.)3( 

وكذلك ساهمت حصة بنت أحمد بن محمد السديري، بوقف الكتب، وأوقفت 
يف  الكتاتيب،  معلامت  من  بعًض  شاركت  علمية.)4( كام  مخطوطات  من  نسًخا 
ملكت  التي  الغنيم،  أبا  إبراهيم  بنت  لطيفة  املعلمة  منهن  الكتب،  وقف  مجال 
الكتب، وأوقفت شيئًا منها بخط يدها.)5( وشام بنت حسن آل دوخي)6(، وهيا بنت 
محمد بن حمد)7(، وخديجة العبد الله الصويتي.)8( جميعهن أوقفن كتبًا عىل طلبة 

1. السامري، فهد بن عبد الله. امللك عبد العزيز ووقف الكتب. بحوث ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية املنعقدة يف املدينة 

املنورة يف الفرتة من 25-27 محرم 1420هـ. الرياض: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،1420هـ.-، ص 376-375،

2. ملزيد من املعلومات عن املخطوطات املوقوفة راجع الحريب. دالل بنت مخلد. إسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة نجد. بحوث ندوة 

املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية املنعقدة يف املدينة املنورة يف الفرتة من 25-27 محرم 1420هـ. الرياض: وزارة الشؤون اإلسالمية 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد،1420هـ.-، ص ص 709-771. وراجع أيًضا الحريب، دالل. املرأة يف نجد وضعها ودورها)1200-1351هـ/1786-1932م( 

الرياض: دارة امللك عبدالعزيز،1432هـ.- ص ص 252-250

3. الحريب، دالل بنت مخلد. نساء شهريات من نجد. ص158.

4. املرجع السابق. ص 58.

5. ولدت لطيفه يف جالجل بسدير، وتعلمت عىل يد والدها الذي كان أمريًا عىل جالجل، انتقلت إىل شقراء بعد زواجها وملكت الكتب وأوقفتها، 

انظر املجيول، مرجع سابق. ص 145.

6. الحريب، دالل. إسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة نجد. ص 733

7. املرجع السابق. ص 729.

8. الحريب، دالل. نساء شهريات من نجد. ص88.
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العلم. أما املعلمة نورة بنت عبد الله بن عثامن الشارخ، التي متلكت مجموعة من 
الكتب وقفتها عىل طلبة العلم، دون أن يسجل ذلك يف املخطوطات املوقوفة.)1( 
واحتفظت شام بنت ابن حميد بالعديد من الكتب، وكانت تعريها عىل طلبة العلم، 
وعرث عىل قيد إعارتها بيد املؤرخ إبراهيم بن عيىس، كتبه بإمالء شيخه عيل بن 

عيىس، ونص اإلعارة: 

الكتاب عاريه عندي لشام املطوعة، راعية مرات، قاله عيل بن عيىس  هذا 
وذلك يف كتاب »اإلنصاف« للعالمة عيل بن سليامن املرداوي الحنبيل )ت885هـ( 
وكان  العيىس )ت1331هـ(  الله  بن عبد  الشيخ عيل  الوشم  لقايض  أعارته  وقد 
الكتاب مسودة، وهو بخط املؤلف نفسه؛ مام جعل النسخة من أندر املخطوطات 

يف كتب الفقه املتخصصة واملعتمدة عند علامء الحنابلة وقضاتها)2(.

بنت  نورة  فعلت  ما  مثل  كاملة  زوجها  مكتبة  تقف  العلامء  زوجات  وبعض   
إبراهيم بن خلف البجاوي؛ إذ وهبت مكتبة زوجها الشيخ الفقيه عبد الرحمن 
بن محمد بن مانع بعد وفاته عام 1287هـ. وبعد زواجها من املؤرخ إبراهيم بن 

صالح بن عيىس )ت1343هـ( وهبته إياه. »ونص وثيقة الهبة:

ابن خلف  إبراهيم  بنت  نورة  أن  لتحريره هو  املوجب  الحمدالله...  الله،  بسم 
قد وهبت زوجها إبراهيم بن صالح بن عيىس نصيبها من الكتب التي أرث عبد 
الرحمن بن محمد بن مانع رحمه لله وهي -أي الكتب- معروفة ومشهورة، فقبل 
الهبة إبراهيم املذكور، وهي حن الهبة إياه صحيحة العقل والبدن. شهد عىل ذلك 
سليامن بن عبد الله بن عيدان وشهد به كاتبه عبد العزيز بن عبد الله بن عامر 
وصىل الله عىل محمد وآله وصحبه وسلم، حرر سنة 1305هـ«)3(.كام أسهم البعض 

1. من نساء الكتاتيب ولدت نورة يف جالجل عام 1302هـ يف أشيقر ودرست العلوم الرشعية من الكتب العلمية التي كانت تستعريها من الشيخ 

عبد الله العنقري توفيت 1420هـ وقامت بتدريس األصول الثالثة وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورياض الصالحن وأجزاء من 

كتاب املغنى )كتاب املغنى ملوفق الدين ابن قدامه )ت 620( 15 مجلد. انظر املجيول، عبد الله بن نارص. مرجع سابق، 173

2. طالبة علم متلكت عدًدا من الكتب الفقهية، وأوقفتها عىل طلبة العلم عن طريق اإلعارة. تزوجت من إبراهيم املرشف وعملت يف التعليم، 

توفيت رحمها الله عام 1365هـ. انظر: الرئاسة العامة لتعليم البنات. تعليم املرأة خالل مائة عام)1319-1419هـ(. - الرياض: الرئاسة العامة 

لتعليم البنات،1419هـ.- ص 124

3. املجيول، عبد الله بن نارص. الكتاتيب النسائية يف أقليم الوشم. ص 167.
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منهن بتأسيس املدارس؛ لتعليم الفتيات، كان أشهرها مدرسة رمان، التي أنشأتها 
املعلمة فاطمة بنت سالمة الشهيب، املعروفة بالسنيدية)1(. وأنشأت مطرية الرماحا 
سنة 1319هـ )1902م(، مدرسة لتعليم البنن والبنات)2(، وقد خصصت بعض منهن، 
مصارف أوقافهن للرصف عىل طلبة العلم، كام فعلت األمرية سارة بنت اإلمام تريك 

بن عبد الله آل سعود، التي قامت بالرصف عىل حفظة كتاب الله. 

نجد يف  منطقة  املرأة يف  إسهام  توضح مدى  النصوص،  أن هذه  وال شك 
أوقافها  أن   ، تبنِّ تنوع هذه األعامل، كام  الخريي، وتشري إىل  والعمل  الوقف 
ووصاياها مثل الرجال متاًما، وإن كانت أقل؛ ألنها يف الغالب ليس لها أمالك 
تويص بها، إال ما آل لها من إرث، إال أن هذه النصوص، تشري إىل أن املرأة يف 
وخاصة يف  االجتامعية،  الحياة  فاعل يف  ودور  مميزة،  مشاركة  لها  كان  نجد 

ميدان العمل الخريي.

الخـاتـمة:

تناولت هذه الدراسة، إسهامات املرأة النجدية يف مجال العمل الخريي؛ وذلك 
بهدف إلقاء الضوء عىل مشاركات املرأة، ودورها يف املجتمع والحياة االجتامعية 
عامة، ومجال العمل الخريي خاصة؛ وذلك للرد عىل املزاعم، بأن املرأة النجدية 

ال دور لها يف النسيج االجتامعي.

ومتثلت الحدود املكانية لهذه الدراسة، يف منطقة نجد، وتتسع الحدود املوضوعية، 
لتشمل دور املرأة يف الحياة االجتامعية بشكل عام، وإسهاماتها يف مجال العمل 
الخريي بشكل خاص، يف حن يقترص النطاق الزمني للدراسة، من أواخر القرن 
وتركزت  )1373هـ/1953م(.  العزيز  عبد  امللك  وفاة  وحتى  الهجري،  الثاين عرش 
الحدود اللغوية، عىل ما ورد يف املصادر التاريخية العربية واملعربة، وتم استبعاد 
املشجرات والنبذ التاريخية، وتم االعتامد عىل املنهج الوثائقي التاريخي؛ من خالل 

استقراء املصادر التاريخية. 

1. الحريب، املرأة يف نجد دورها ووضعها، ص 232

2. املرجع السابق والصفحة نفسها.
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ووفًقا ملا تتبعته الباحثة يف هذه الدراسة، فقد كانت املرأة النجدية تشارك 
يف الحياة االجتامعية، ولها إسهامات بارزة يف ميدان العمل الخريي، وهو ما 

توصلت إليه الدراسة، إضافة إىل جملة من النتائج نجملها يف اآليت:

التاريخ . 1 مجال  يف  الدراسات  من  حظًا  ينل  مل  الخريي،  العمل  إن 

االجتامعي.

شاركت املرأة النجدية يف مجال العمل الخريي، وذلك من خالل األدوار . 2

التي أدتها يف مجتمعها، فهي الطبيبة، والواعظة، واملعلمة؛ فرغم ضعف 

اإلمكانات يف تلك الفرتة، إال أنها استطاعت أن تسهم يف بناء املجتمع.

إذ . 3 الخريي؛  العمل  مجال  النجدية يف  املرأة  أدتهها  التي  األدوار،  تعدد 

ساهمت يف وقف الكتب واملكتبات، والرصف عىل طلبة العلم، ومساعدة 

والعمل  الر  أوجه  من  وغريها  الطعام،  وإطعام  واملحتاجن،  الفقراء 

الخريي.

تأثري البيئة املحيطة التي عاشت فيها املرأة النجدية؛ إذ برزت مناذج لها . 4

مت صوًرا ومناذج للتكافل االجتامعي. أيادي بيضاء يف مجال الخري، وقدَّ

من الواضح أن املرأة الحرية يف نجد، كان لها حضور مميز يف الحياة . 5

العامة، ومجال العمل الخريي أيًضا، بخالف املرأة البدوية؛ وذلك عائد 

إىل عدم اهتامم البدو بالتوثيق والتدوين.

االعتزاز باملرأة والدور الذي قامت به، فمام أشتهر يف عموم نجد، أن . 6

النخوة باألخت وليس األخ، وهذا من االعتزاز بها وتكرميها.

املكانة التي تتمتع بها املرأة يف مجتمعها من تقدير، فهي متارس جميع . 7

املعارصة  املرأة  عن  االقتصادية، ومتيزت  الظروف  من  بالرغم  حقوقها 

بكرثة الوصايا واألوقاف؛ برغم قلة ذات اليد.
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وخرجت الدراسة بنتيجة عامة ومفادها أن املرأة النجدية عاشت - زمن . 8
الدراسة- يف بيئة متسامحة كفلت لها حقوقها ومنحتها القدرة عىل املشاركة 
يف الحياة االجتامعية. وأن نساء املجتمع – بدواً وحراً- كان إسهامهن 

مقدراً يف مجتمعاتهن.

أما توصيات الدراسة:
الحياة . 1 من  املجال  هذا  يف  الدراسات  إلثراء  الجهود؛  تضافر  رضورة 

االجتامعية.

االهتامم بوثائق الوصايا واألوقاف، وتحقيقها ونرشها.. 2

توسيع دائرة األبحاث املتعلقة بتاريخ املرأة؛ لسد الثغرات يف هذ التاريخ.. 3

االهتامم بتدوين تاريخ املرأة السيايس، واالجتامعي، واالقتصادي.. 4

قائمة المصادر والمراجع
أوًل الوثائق:

وثائق أشيقر املحفوظة مبكتبة امللك فهد الوطنية.. 1

 وثائق مركز بن صالح االجتامعي بعنيزة.2. 

ثانًيا الرسائل الجامعية:
العريني، عبد الرحمن بن عيل. الحياة االجتامعية عند حر نجد منذ . 1

الوهاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  دعوة  قيام  إىل  العارشالهجري  القرن 
الرياض:   – منشورة.  غري  دكتوراه  رسالة  )901-1157هـ/1494-1744م.( 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،1409هـ)1989م(

العريني، عبد الرحمن بن عيل. الحياة االجتامعية لدى بادية نجد وأثر . 2
الدرعية  سقوط  حتى  العارشالهجري  القرن  منذ  فيها  السلفية  الدعوة 
)901-1233هـ/1494-1818م.( رسالة ماجستري غري منشورة. – الرياض: 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،1403هـ)1983م(
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ثالثًا: المصادر العربية والمعربة:
أباحسن، عبد الرحمن بن منصور. الحركة العلمية يف أشيقر يف املايض . 1

والحارض وعلامؤه يف ستة قرون. الرياض: املؤلف، 1419هـ

أسد، محمد. الطريق إىل مكة. - نقله إىل العربية عفيف البعلبيك.- ط1.- . 2
بريوت: دار العلم للمالين،1956م.

البسام، أحمد بن عبد العزيز. الحياة العلمية يف وسط الجزيرة العربية . 3
يف القرنن الحادي عرش والثاين عرش الهجرين وأثر دعوة الشيخ محمد 

بن عبد الوهاب فيها. - الرياض: الدارة، 1425هـ.

4 . - قرون.  مثانية  خالل  نجد  علامء  الرحمن.  عبد  بن  الله  عبد  البسام، 
الرياض: دار العاصمة،1419هـ.

الرياض: . 5 نجد.  تاريخ  املجد يف  عنوان  الله.  عبد  بن  عثامن  برش،  ابن 
مكتبة امللك عبد العزيز العامة، 1422هـ.

البيهقي، أيب بكر أحمد بن الحسن)ت458(. السنن الصغرى، تحقيق عبد . 6
املعطي قلعجي. - ط1.- املنصورة: دار الوفاء،1410هـ.

ابن جبري، أبو الحسن محمد أحمد الكناين )ت614هـ(. رحلة ابن جبري.- . 7
بريوت: دار صادر، 1400هـ/ 1980م.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. مقدمة ابن خلدون. تحقيق درويش . 8
الجودي.- بريوت: املكتبة العرصية، 1416هـ.

الجزيرة . 9 وسط  عر  الرحالت  من  عام  قصة  جيفورد.  وليم  بلجريف، 
العربية ورشقها )1862-1863م(. - مج 1.- لندن: رشكة ماكملن،1965م. 

)النسخة الرقمية يف املكتبة الرقمية العاملية(

ط1.- . 10  - غالب.  محمد  ترجمة  نجد،  بالد  إىل  رحله  آن.  الليدي  بلنت، 
الرياض: دار الياممة، 1389هـ/1978م.
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بيل، لويس. رحلة إىل الرياض. ترجمة عبد الرحمن آل الشيخ وعويضه . 11
الجهني. - الرياض: مطابع جامعة امللك سعود،1411هـ.

تعليم املرأة خالل مائة عام)1319-1419هـ(. - الرياض: الرئاسة العامة . 12
لتعليم البنات، 1419هـ.

الحريب، دالل بنت مخلد. نساء شهريات من نجد. الدارة، 1419هـ.. 13

الحريب، دالل بنت مخلد. املرأة يف نجد وضعها ودورها )1200-1351هـ/1786-. 14
1932م( الرياض: دارة امللك عبدالعزيز، 1432هـ.

الديحاين، نايف بن حمدان. زعيم األخوان: فيصل الدويش )1318- 1343هـ/ . 15
والدراسات  للبحوث  مطري  قبيلة  مركز  لندن:  ط1.-   - 1901-1924م(. 

التاريخية، 1433هـ/2012م.

ديكسون، هاورد. عرب الصحراء. - دمشق: دار الفكر،. 1419هـ/1998م.. 16

ج1.- . 17  - الجاسم.  جاسم  ترجمة  وجاراتها.  الكويت  ىهاورد.  ديكسون، 
الكويت: املرتجم،1964م.

الرشيد. ضاري بن فهيد. نبذة تاريخية. - الرياض: دارة امللك عبدالعزيز، . 18
1419هـ.

الزبيدي، محمد مرتىض )ت1205هـ(. تاج العروس من جواهر القاموس. . 19
- بريوت: املطبعة الخريية،1306هـ.

والنساء . 20 الرجال  ألشهر  تراجم  قاموس  األعالم:  الدين.  خري  الزركيل، 
من العرب واملستعربن واملسترشقن. –ط15.- ج5. - بريوت: دار العلم 

للمالين، 2002م.

الريحاين، أمن. ملوك العرب. - ط8.- ج2.- بريوت: دار الجيل،1987م.. 21

السائح، محمد. ملحة برص عن البالد املقدسة. – ط 1. - دمشق: مطبعة . 22
الكتاب العريب، 1416هـ
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ترجمة . 23 العربية،  الجزيرة  عر  رحلة  عن  مذكرات  فورسرت.  ج  سادلري، 
سعود العجمي. - الكويت: املرتجم، 1403هـ.-ص 82.

دار . 24 الرياض:   - القريب.  األمس  بن  نجد  الرحمن.  عبد  السويداء، 
العلوم،1403هـ.

الدار . 25 شلبي، محمد مصطفى. أحكام الوصايا واألوقاف، ط4. - بريوت 
الجامعية، 1402هـ

بن . 26 راكان  وزعيمهم  العجامن  عقيل.  بن  الرحمن  عبد  أبو  الظاهري، 
حثلن. - ط2.- الكويت: ذات السالسل، 1416هـ.

العثيمن، عبد الله صالح. الشيخ محمد بن عبد الوهاب: حياته، وفكره. . 27
الرياض: دار العلوم، 1979م.

الثانية. - ط1.- . 28 الرحلة  الوهاب عزام  الوهاب. رحالت عبد  عزام، عبد 
القاهرة: مطبعة الرسالة، 1370هـ/1951م.

عيىس، أحمد. الحجاز يف عام 1356هـ.- ط1. القاهرة: مطبعة االعتامد، . 29
)1357هـ(.

فاسيلييف، إليكيس. تاريخ العربية السعودية. ترجمة خريي ضامن وجالل . 30
املاشطة. - موسكو: دار التقدم، 1986م.

منتصف . 31 العربية يف  الجزيرة  من شاميل  أوغست. صور  جورج  فالن، 
القرن التاسع عرش، ترجمة سمري شلبي. بريوت: أوراق لبنانية 1971م. 

817هـ(. . 32 )ت  الشريازي  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  أبادي،  الفريوز 
القاموس املحيط. بريوت: دار الفكر، 1413هـ.

القشريي، مسلم بن الحجاج )ت261(. صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد . 33
عبد الباقي. بريوت: دار الكتب العربية، 1375هـ.
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القاهرة: مطبعة فؤاد، . 34  - الحجاز. – ط1.  إبراهيم محمد. رحلة  املازين، 
1349هـ.

املجيول، عبد الله نارص. الكتاتيب النسائية يف إقليم الوشم خالل قرن . 35
)1281-1381هـ(0- الرياض: الدارة، 1437هـ/2017م.

املطريي، ليىل بنت عياد.شاعرات من قبيلة مطري. - لندن: مركز قبيلة . 36
مطري للدراسات والبحوث التاريخية، 1433هـ/2012م.

بن معمر: عبد املحسن بن محمد. إمارة العيينه وتاريخ آل معمر.- الرياض: . 37
دار املريخ، 1423هـ.

دراسة . 38 بريدة:  مبدينة  العامة  األوقاف  سليامن.  بن  العزيز  عبد  املقبل، 
وثائقية.- ط1.- )د.م(: د.ن، 1430هـ/ 2009م.

مكتبة . 39 القاهره:  ط2.-  لعبون.-  ابن  تاريخ  محمد.  بن  حمد  لعبون،  ابن 
املعارف،1408هـ.

لورمير، ج، ج. دليل الخليج: القسم الجغرايف. ترجمة املكتب الثقايف لحاكم . 40
قطر. – ج2.- بريوت: دار العربية للطباعة والنرش والتوزيع،1389هـ.

اململكة العربية السعودية: املوسوعة العربية العاملية، ط1، مؤسسة أعامل . 41
املوسوعة،1419هـ.

املنيع، الجوهرة بنت عبد الرحمن. الرحالت العربية مصدر من مصادر . 42
)1338-1373هـ/1920- الفرتة  يف  السعودية  العربية  اململكة  التاريخ: 

1953م(. - الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 1431هـ/2010م.

موزيل، ألويز. يف الصحراء العربية: رحالت ومغامرات يف شامل جزيرة . 43
العرب)1908-1914م(. ترجمة عبد اإلله املالح. – أبو ظبي: هيئة أبوظبي 

للثقافة والرتاث،1431هـ/2010م.

النووي، أبو زكريا محي الدين يحيى بن رشق )ت676هـ( املنهاج برشح . 44
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صحيح املسلم. - ط1، )مرص(: املطبعة املرصية، 1347هـ/1929م

)القاهرة(: . 45 ط3.-   - العرشين.  القرن  يف  العرب  جزيرة  حافظ.  وهبه، 
مطبعة دار اآلفاق العربية،1420هـ.

ويليامون، جون فريدريك. قبيلة شمر العربية مكانتها وتاريخها السيايس . 46
1800-1958م.- ط5 - لندن: دار الحكمة، 1435هـ/2014م.

اليحيى، إبراهيم بن عبد العزيز. إبراهيم بن عبد العزيز اليحيى: سرية . 47
ذاتية )1308هـ-1391هـ(. الرياض: املؤلف، 1434هـ

ب/ المراجع األجنبية:
1- Armstrong.H.C. Lord of Arabia Ibn Saud.London: Kegan Paul.p27.Pub-

lished for The King Abdulaziz Foundation, Riyadh, 2005.

2- Blunt Lay, Anne. A Pilgrimage to Nejd. London: Frank Vass& Co LTD. 1968

3- Dickson, H.R.P. Th Ararb of the Desert. London: George Allen and Unwin 
L T D, 1967.

4- Lacey, Robert. The Kingdom(Arabianof the House of Saud). 
London:Huchinson, 1981

5- Philby, H.St.J. The Golden Jubilee in Saudi Arabia, Royal CentralAsian Jour-
nal, VoI. XXXVII, 1950.

رابعًا: الدوريات:
بوحسن. صحيفة الوسط البحرينية. ع 224)الخميس 14 صفر 1424هـ/ 17 . 1

أبريل 2003م.( 

دعوة . 2 الهجري حتى ظهور  العارش  القرن  منذ  نجد  الله.  عبد  العثيمن. 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مجلة الدارة، ع3، س3)ربيع اآلخر 1398هـ(. 

الرياض: الدارة، 1398هـ.

العساف، منصور، زوجات امللك عبد العزيز.. تاريخ يحيك تقديم الرجال . 3
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إىل منصة املسؤولية. جريدة الرياض )الخميس 24 شوال 1432هـ املوافق 
22 سبتمر 2011م( العدد 15795.

قدميًا. . 4 العربية  الجزيرة  شبه  يف  العمالت  محمد.  العزيز  عبد  الفايز. 
جريدة الرياض )األحد 22 صفر 1436هـ(.

خامًسا: بحوث المؤتمرات والندوات:
املنعقدة . 1 السعودية  العربية  اململكة  يف  الوقفية  املكتبات  ندوة  بحوث 

باملدينة املنورة يف املدة )25-27 محرم 1420هـ(.- الرياض: وزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 1420هـ 

الحجييل، عبد الله بن محمد. األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة . 2
الكرام: دراسة فقهيه، تاريخية، وثائقية. ص ص 209-117

الحريب. دالل بنت مخلد. إسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة نجد، . 3
ص ص 771-709. 

السامري، فهد بن عبد الله. امللك عبد العزيز ووقف الكتب. ص 376-375،. 4

بحوث مؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام يف الفرتة من 11-7 . 5
لالحتفال  العامة  األمانة  الرياض:  1999م.-  يناير  1419هـ/28-24  شوال 

مبرور مائة عام عىل تأسيس اململكة، 1419هـ. 

الزيلعي. أحمد بن عمر. النقد يف عهد امللك عبد العزيز. ص ص 18-10. 6
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المالحق

وثيقة رقم )1(

مكتبة امللك فهد/ مجموعة أشيقر/ عام/ 14
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وثيقة رقم )2(

مكتبة امللك فهد الوطنية/ مجموعة أشيقر/ املفدى/12
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وثيقة رقم )3(

مكتبة امللك فهد الوطنية/ مجموعة أشيقر/ املفدى/24
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وثيقة رقم )4(

مكتبة امللك فهد الوطنية/ مجموعة أشيقر/ املفدى/18
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وثيقة رقم )5(

مكتبة امللك فهد الوطنية/ مجموعة أشيقر/ عام/ 294
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وثيقة رقم )6(

اليوسف، سعود بن عبد الرحمن. من آثار علامء أشيقر. - الرياض: دار الرشيد 
للنرش والتوزيع،)1423هـ(.- ص 529، ص 351.
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وثيقة رقم )7(

www.aba-alkhail.net

لدى الباحثة نسخة من الوثيقة. وانظر أيًضا: املقبل، عبد العزيز بن سليامن. 
مرجع سابق، ص130
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وثيقة رقم )8(

مكتبة مركز بن صالح الثقايف/ مجموعة القايض. مل ترقم الوثائق.
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د. منال عبد الستار فهمي إسماعيل

الخدمة االجتماعية

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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مشاركة المرأة السعودية في التنمية ممارسة للمواطنة 
الفاعلة

الملخص:

التنمية، يف  جهود  نجاح  أساس يف  التنمية، حجر  املرأة يف  مشاركة   متثل 

للتنمية  العربية السعودية يف تحقيق أهدافها، ومع انطالق رؤية اململكة  اململكة 

)2020-2030(، تزداد الحاجة إىل مشاركة كل مواطن سعودي، رجااًل ونساًء، ومتثل 

التنمية، مامرسه فعلية ملفهوم املواطنة، والتي تنعكس عىل املجتمع  املشاركة يف 

باالستقرار واألمن االجتامعي؛ حيث شعور املواطن بأنه عضو فاعل يف املجتمع، 

يزيد من انتامئه، ووالئه، ودافعيته للمشاركة؛ األمر الذي يشكل قوة دافعة لعجلة 

التنمية. إن مشاركة املرأة يف التنمية، متثل نتاج لجهود الدولة يف متكن املرأة، 

وتنمية قدراتها؛ مبا يساعدها عىل أداء أدوارها االجتامعية بكفاءة، حيث أكدت 

دراسة »مليكة عياد، 2017«، أن أهم آليات تعزيز مشاركة املرأة يف التنمية، هي 

خ للعدالة، واملساواة، والتعليم، والتدريب؛ وتشكل عملية  البيئة الترشيعية، التي تُرَسِّ

املشاركة يف التنمية، حق وواجب يف نفس الوقت؛ حيث تتطلب املواطنة الفاعلة، 

وانتامءه  بهويته  يتمتع  الدولة؛  يف  كمواطن  بحقوقالفرد  الوفاء  مقابل  يف  أنه 

لوطنه، يستوجب عليه العمل الجاد يف سبيل رفعه هذا الوطن، واملساهمة الجيدة 

يف تقدمه. وبناًء عليه، فإن من أهم واجبات املواطن، هي املشاركة الفاعلة يف 

جهود التنمية، والقيام باألدوار املنوطة به يف تنفيذ برامج التنمية. 

التنمية  املشاركة يف  أن  وهي،  أال  أساسية؛  فرضية  الورقة عىل  هذه  وتقوم 

أحد أشكال املامرسة الفاعلة للمواطنة، حيث إن هناك عالقة بن حصول املرأة 

تعد مبثابة  املواطنة  وأن  التنمية،  عملية  ومشاركتها يف  كمواطنة،  حقوقها  عىل 

القيم الجوهرية ملسرية التنمية. ومن خالل املسح املكتبي لألدبيات، والدراسات، 

السعودي،  باملجتمع  الفاعلة  املواطنة  أركان  تحديد  الورقة،  تستهدف  والبحوث، 
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وتحديد أبعاد مشاركة املرأة السعودية يف التنمية، وتحديد أليات تعزيز مشاركة 

املرأة السعودية يف التنمية؛ كمامرسة للمواطنة الفاعلة.

الكلمات الدالة: 

امرأة – تنمية – مشاركة – مواطنة – مامرسة.

أوًل: مشكلة الدراسة:

إن عملية التنمية الشاملة، تتطلب استغالل وتسخري كافة الطاقات البرشية 

واملادية؛ لتحقيق التغري املنشود، وتعتر تنمية املوارد البرشية، القاطرة التي تقود 

عملية التنمية الشاملة؛ حيث اإلنسان هو أداة التنمية وهدفها يف نفس الوقت، 

التنمية؛  كام تشكل مشاركة كافة فئات املجتمع، وجامعاته، وأفراده، يف جهود 

الذي  األمر  لَها؛  ويَُفعِّ ويغذيها  بل  ويصونها،  الجهود  تلك  يحمي  الذي  الحصن 

يتطلب إزالة كافة املعوقات، التي قد تعوق عمليات املشاركة يف التنمية.

للمجتمع  الكرمية  الحياة  تكفل  مستدامة،  تنمية  تحقيق  إىل  التطلع  أن  كام 

ورسم  اإلنتاج،  يف  الفاعل  الرشيك  وجعلها  املرأة،  دمج  خالل  من  وأفراده؛ 

الخطط والرامج املستقبلية، عىل أساس املشاركة، والتفاهم، والحوار؛ ال التبعية 

واالستثناء. وتعتر مشاركة املرأة يف التنمية االجتامعية، واالقتصادية، والسياسية؛ 

من املسائل الحيوية التي تتصل ببناء املجتمع، وتكامل أدوار أفراده ذكوًرا وإناثًا. 

 وهنا تأيت املسئولية عىل املجتمع، برورة فتح الباب أمام املرأة للمشاركة 

يف جهود التنمية الشاملة؛ تلك املشاركة التي هي نتاج لجهود الدولة، يف تنمية 

املعرفية  قدراتها  وتنمية  والقانوين،  واالقتصادي،  االجتامعي،  املرأة  ومتكن 

واملهارية؛ مبا يساعدها عىل أداء أدوارها االنسانية كأم، ومربية، وزوجة، وامرأة 

عاملة. 

حيث إن دعم مشاركة املرأة يف التنمية االجتامعية واالقتصادية، هو مسئولية 



مشاركة المرأة السعودية في
التنمية ممارسة للمواطنة الفاعلة

1345

املجتمع مبؤسساته الرسمية وغري الرسمية؛ ملساعدتها عىل أداء أدوارها اإلنجابية 

واإلنتاجية، ومتكينها اقتصاديًا واجتامعيًا، لتصبح قوة فاعلة يف األرسة واملجتمع، 

وهذا يتحقق من خالل إزالة العقبات، التي تعرتض طريق املرأة العاملة، أو التي 

تسعى إىل إقامة مرشوعات صغرية. )حلوة، محمود، 2007: 123(.

وتشكل املرأة يف املجتمع، ركًنا أساسيًا وهاًما يف بنائه وتربية أجياله، ويف 

النهضة الشاملة،التي ال تعتر حقيقة، إذا غيبت املرأة وتم تهميش دورها، ومن 

الداعية  املواطنة،  حقوقها يف  وإعطائها  املرأة،  إىل متكن  الدعوة  جاءت  هنا 

للمساواة واملشاركة يف كافة القطاعات يف املجتمع. 

حيث  الوقت؛  نفس  وواجب يف  حق  التنمية،  املشاركة يف  عملية  تشكل  كام 

تتطلب املواطنة الفاعلة، أنه يف مقابل الوفاء بحقوق الفرد كمواطن يف الدولة، 

يتمتع بهويته وانتامءه لوطنه، يستوجب عليه العمل الجاد 

يف سبيل رفعه هذا الوطن، واملساهمة الجيدة يف تقدمه وارتقاءه؛ وبناء عليه، 

فإن من أهم واجبات املواطن، هي املشاركة الفاعلة يف جهود التنمية يف الدولة، 

والقيام باألدوار املنوطة به يف تنفيذ برامج التنمية.

الرجل؛  مثل  مثلها  والواجبات  الحقوق  كافة  لها  كمواطن،  السعودية  واملرأة 

دورها  وتفعيل  وتنميتها،  باملرأة،  االهتامم  السعودية  العربية  اململكة  أولت  حيث 

التنموي؛ من خالل فتح مجاالت التعليم، وفرص العمل، وريادة األعامل أمامها، 

يف  املرأة  دور  تفعيل  دون  تحول  كانت  التي  املعوقات،  كافة  إزالة  ومحاولة 

أهم محاورها،  كان من  والتي  رؤية 2030،  ذلك من خالل  املجتمع.وقد تجىل 

» مجتمع حيوي بنيانه متن »، ويتحقق ذلك من خالل تعزيز مبادئ الرعاية 

لبناء مجتمع قوي ومنتج، من خالل تعزيز دور األرسة  االجتامعية وتطويرها؛ 

وقيامها مبسؤولياتها، وتوفري التعليم القادر عىل بناء الشخصية، وإرساء منظومة 

اجتامعية وصحية ممّكنة، وللمرأة نصيب كبري من هذه التوجهات.
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قد تناولت العديد من الدراسات والبحوث، موضوع دور املرأة، ومشاركتها يف 

التنمية، وانتهت جميًعا ألهمية هذا الدور، باعتبارها قوى مرجحة يف أي عملية 

تقدمية؛ حيث أكدت الدراسات، أن هناك عالقة بن حصول املرأة عىل حقوقها 

كمواطنة، ومشاركتها يف عملية التنمية »دراسة بلبع، سحر 2013«، كام أن املواطنة 

تعد مبثابة القيم الجوهرية ملسرية التنمية« دراسة كارمن الرساج 2009«.

مستويات  وهل  الفاعلة،  باملواطنة  املشاركة  تلك  عالقة  توضح  مل  أنها  إال   

تحتاج  أم  التنموية؟  األهداف  لتحقيق  كافية  الحايل،  وبوضعها  املرأة،  مشاركة 

إىل تعزيز وتدعيم؟ وفًقا للمتطلبات واملتغريات املتالحقة يف املجتمع السعودي. 

خالل  من  املواطنة؟  مفهوم  السعودية  املرأة  تدرك  هل  أخر،  سؤال  يرز  كام 

تدرك  هل  ومتطلباتها؟  الفاعلة  املواطنة  ومفهوم  وواجباتها؟  لحقوقها  إدراكها 

املرأة السعودية، بل والجهات املعنية حكومية أو غري حكومية، أن مشاركة املرأة 

يف التنمية، يف أٍي من مجاالتها املتعددة، يعتر مامرسة فعلية للمواطنة، وأنها 

تُعد تعبريًا صادقًا عن االنتامء للوطن، وترجمة لالنتساب له بطريقة عملية؟ ثم 

املواطنة،  وأركان  مفهوم  لتدعيم  السعودي،  املجتمع  بُِذلَت يف  التي  الجهود  ما 

وهل خلت من أي شوائب تتعلق بالتمييز نحو فئات بعينها؟ ومنها املرأة أم ال؟ 

وباإلجابة عىل تلك التساؤالت، ميكن الوصول إىل بعض اآلليات، التي ميكن بها 

تعزيز مشاركة املرأة يف التنمية، كمامرسة للمواطنة الفاعلة يف املجتمع السعودي.

ثانًيا: أهداف الدراسة 

تسعى الورقة الحالية إىل تحقيق األهداف التالية: 

الوقوف عىل واقع مشاركة املرأة السعودية يف التنمية.. 1

تحديد أركان املواطنة الفاعلة باملجتمع السعودي.. 2

وصف جهود تعزيز املواطنة يف املجتمع السعودي.. 3
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كأحد . 4 التنمية،  يف  السعودية  املرأة  مشاركة  تعزيز  أليات  إىل  الوصول 

مجاالت مامرسة املواطنة الفاعلة.

ثالًثا: الدراسات السابقة 

شكَّلت  والتي  الدراسة،  موضوع  تناولت  التي  والبحوث،  الدراسات  تعددت 

القاعدة العلمية ملوضوع الورقة الحالية، وسوف نستعرضها فيام ييل: 

الدراسات الخاصة بموضوع مشاركة المرأة في التنمية:

- دراسة )عيل، هيثم فيصل، 2010(. حاولت الدراسة، التعرف عىل دور املرأة 

املعوقات  وتشخيص  واالجتامعية،  واالقتصادية،  السياسية،  التنمية  يف  العربية 

التي تحول دون مشاركتها يف التنمية. وقد توصلت الدراسة، إىل عدم قدرة املرأة 

العربية، عىل استثامر طاقاتها لخدمة وتنمية مجتمعها؛ بسبب عدم حصولها عىل 

حريتها، وضعف مستوى تعليمها، أو إىل زعزعة ثقتها بنفسها، وضعف دورها يف 

اتخاذ القرار عىل مستوى األرسة والعمل. 

هناك  أن  الدراسة،  أوضحت   ،)2011 قبالن،  بنت  نجاح  )القبالن،  -دراسة 

تفاؤل كبري بزيادة مشاركة املرأة السعودية يف التنمية، وأن أهم مجاالت هذه 

من  والنابع  مكانته؛  وتعزيز  الوطن،  خدمة  بهدف  وذلك  العمل؛  هو  املشاركة، 

االنتامء الوطني. إال أن أبرز املعوقات، التي تعوق املرأة السعودية عن املشاركة يف 

التنمية الوطنية، هي العادات، والتقاليد، وصعوبة التوفيق بن العمل ومسئوليات 

البيت واألرسة، مع عدم تعاون الزوج، وعدم معرفة الفرص الوظيفية، ومنافسة 

العاملة الوافدة. 

-دراسة )مريغني، الشفاء عيل 2011(. حاولت الدراسة معرفة مشاركة املرأة 

الريفية، يف تخطيط، ومتابعة، وتقييم املشاريع التنموية، وأثرها عىل استدامة تلك 

املشاريع، بوحدة مرشوعات الدويم مبنطقة بالن سودان. وقد توصلت الدراسة، 
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إىل أن هنالك عالقة بن املشاركة، واستمرارية املشاريع املنفذة من قبل املنظمة؛ 

حيث إن مشاركة املرأة الريفية يف تنفيذ، ومتابعة، وتقييم املرشوعات، أدى ايل 

استمرارية املشاريع املنفذة مبستويات معنوية عالية جًدا. 

كيف  تفسري  الدراسة  حاولت   ،)2016 عمران،  الباشري  )املارميي،  -دراسة 

تشارك املرأة يف التنمية، والعوامل التي تعوق اندماجها والتزامها باملشاركة يف 

التنمية؛ وقد اكدت الدراسة، عىل أن هناك عوامل تؤثر يف مشاركة املرأة يف 

التنمية، منها الترشيع، والتعليم، والتدريب، والتحرر من التمييز، والفقر، ووسائل 

اإلعالم والثقافة.

هناك  أن  عىل  الدراسة،  أكدت   ،)2017 زيد،  أبو  زينب  بكر،  أيب  -)دراسة 

تأثري لدور املرأة التنموي، ومشاركتها من خالل تواجدها باملنظامت التنموية، 

كام أنه توجد عالقة بن التعليم؛ومكان االقامة، والعمر، ومدى مساهمة املرأة 

يف العملية التنموية؛ أما بالنسبة للمعوقات التي تعوق املرأة عن القيام بدورها 

التنموي، فقد جاء باملرتبة األوىل؛ النظرة املجتمعية للمرأة، وبعد املكان الجغرايف 

عن مكان الجمعية، وعدم فهم املرأة لدورها التنموي، الذي تخدم به مصلحة 

املجتمع والرقي به.

الدراسة إىل وجود  )الحموري، أمرية محمد مفلح، 2017(، توصلت  -دراسة 

فروق ذات داللة إحصائية، بن متوسطات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت 

التنمية؛ وفًقا ملتغري  املرشوعات الصغرية، ودورها يف تعزيز مشاركة املرأة يف 

املؤهل العلمي، لصالح ذوات املؤهل األعىل؛ بينام ال توجد فروق وفًقا ملتغريات 

الفئة العمرية، ومجال عمل املرشوع، ومتغري عدد سنوات الخرة. 

-دراسة )الشلهوب، هيفاء بنت عبد الرحمن، 2017(، توصلت الدراسة، إىل أن 

أبرز مالمح متكن املرأة السعودية؛ عملية إتاحة الفرصة للمرأة، للحصول عىل 

حقوقها الرشعية، وتعزيز القوة الشخصية واالجتامعية للنساء؛ لتحسن حياتهم، 
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يعتمد  الذي  املشاركة،  السعودية، مستوى  املرأة  أهم مستويات متكن  من  وأن 

عىل تحقيق املشاركة اإليجابية للمرأة، يف عملية صنع القرار، ومستوى اإلمكانية، 

الذى يعتمد عىل رفع قدرة املرأة يف التحليل املوضوعي، والنقد الواعي ألنظمة 

التمييز بن الرجل واملرأة.

-دراسة )عبرية، عهود جبار، 2017(، أوضحت الدراسة، أن لألرسة دور يف 

أثر يف عدم  للمرأة،  الدونية  املجتمع  لنظرة  أن  للمرأة، كام  العمل  نوع  اختيار 

تسلمها أدوار حقيقية، منسجمة مع طموحاتها. وأن املوروث الثقايف للمجتمع، أحد 

األسباب التي أدت إىل تهميش دور املرأة يف املجتمع. كام أن للتمييز ضد املرأة 

الدراسة،  وتؤكد  املجتمع.  للمرأة يف  التنموية  األدوار  تحجيم  إىل  والتبعية،أدى 

عىل رضورة تعزيز دور املرأة يف املجتمع؛ من خالل تهيئة فرص التعليم، وبناء 

قدراتها املهنية، واعتامد مبدأ تكافؤ الفرص. 

تعزيز  آليات  أهم  أن  عىل  الدراسة،  أكدت   ،)2017 مليكة،  )عياد،  -دراسة 

مشاركة املرأة يف التنمية، تكمن يف البيئة الترشيعية، واالسرتاتيجيات الوطنية، 

الدراسة،  اقرتحت  املدين. وقد  املجتمع  والتدريب، ومؤسسات  التعليم  ومستوى 

لتوىل  للنساء  الفرص  ومنح  للمرأة،  السيايس  التمثيل  حول  املجتمعية  التوعية 

املناصب العليا؛ مع رضورة تغيري الصورة الذهنية للمرأة السياسية.

الدراسات الخاصة بموضوع المواطنة:

- دراسة )الرساج، كارمن حسانن، 2009(، توصلت الدراسة، إىل أن املواطنة 

والدميقراطية تعدان مبثابة القيم الجوهرية، ملسرية التنمية يف املجتمع املرصي؛ 

وتنمية  املجتمع،  أفراد  لدى  املواطنة  وقيم  مقومات  وغرس،  إكساب  يتم  حيث 

الكاملة يف أنشطته، وإكسابهم  للعضوية واملشاركة  بالوالء، وتأهيلهم  إحساسهم 

روح التطوع والتفكري الناقد البناء، والوعي بالحقوق مقابل االلتزام بالواجبات، 

وأهمها  الحضارية،  التحديات  مواجهة  قدراتهم عىل  زيادة  يعمل عىل  ما  وهو 
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تحديات التنمية. واملرأة هي نصف املجتمع، فهي تلعب دوًرا أساسيًا يف عملية 

التنمية، باعتبارها ُمَكوِّن أسايس من مكونات املجتمع.

-دراسة (Onyx, Kenny, and Brown 2011) والتي دارت حول مفهوم املواطنة 
التغريات  عن  املفحوصن،  اتجاهات  من  التحقق  خالل  من  وذلك  النشطة؛ 
منوذجن  إىل  الدراسة،  توصلت  وقد  ملواطنتهم.  مامرستهم  وسبل  االجتامعية، 
الحياة األفضل،  املعارضة بهدف  يتلخص يف  النشطة، األول  باملامرسة  مرتبطن 
والنموذج الثاين، يتضمن التعاون التام واملخلص مع الحكومة؛ لتحقيق التامسك 
االجتامعي، إال أنهم ال يسهمون بشكل فعال يف تحقيق الرفاهية املنشودة ملجتمعهم.

الدراسة، إىل أن هناك  )بلبع، سحر أحمد فتحي، 2013(، توصلت  - دراسة 

عالقة طردية بن حصول املرأة عىل حقوقها يف املجتمع كمواطنة، ومشاركتها 

يف عملية التنمية؛ حيث كلام زاد وعي املرأة بحقوقها وواجباتها، وحصولها عىل 

جهود  يف  املشاركة  يف  والرغبة  باالنتامء،  اإلحساس  لديها  زاد  كلام  حقوقها؛ 

التنمية والخدمة املجتمعية.

-دراسة )شعيب، عيل محمود 2013(، حاولت الدراسة التََّعرُّف عىل العالقة بن 

املواطنة وأبعادها، واملسئولية االجتامعية لدى طالب جامعة املنوفية، بعد ثوريت 

25 يناير و30 يونيو 2013، قد أكدت نتائج الدراسة، عىل أنه هناك عالقة إيجابية، 

بن أبعاد املواطنة واملسئولية االجتامعية لدى الطالب؛ حيث تشري الدراسة، إىل 

أن املسئولية االجتامعية وإحساس الفرد باملواطنة، هام عملة واحدة عىل متصل، 

متثل يف قمتها قيمة اجتامعية عالية باالنتامء للوطن، يف حن متثل يف أدناها 

اإلحساس بأهمية الفرد يف الجامعة، وهو ما يؤكد عىل أن املسئولية االجتامعية، 

أحد مظاهر املواطنة الفاعلة. 

أن  عىل  الدراسة،  أكدت   ،)2015 الرازق،  عبد  الدين  عالء  )جونكو،  -دراسة 

املواطنة سلوك حضاري، تتمثل يف االلتزامات واملسئولية تجاه الوطن. وللمواطنة 
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مقومات منها، املساواة، وتكافؤ الفرص، واملشاركة العامة، والوالء للوطن. وتكمن 

أهمية املواطنة يف الحياة اإلنسانية، بناًء عىل اآلثار املرتتبة عليها. والتأصيل الرشعي 

للمواطنة، يقوم عىل أساس وحدة األصل البرشي واملصالح املشرتكة، وال يتعارض 

مفهوم الوالء للوطن مع الوالء للدين، وتتمثل العالقة بينهام، يف أن األول مكمل 

للثاين، وال يشكل االختالف أي عائق أمام تحقيق مفهوم املواطنة يف اإلسالم.

-دراسة )أبو هريرة، أبو الفتوح، 2015(، أوضحت الدراسة، أن هناك عالقة 

إيجابية بن قيم املواطنة، املتمثلة يف االنتامء، والحقوق والواجبات، واملشاركة 

االجتامعية، يف تعزيز املسئولية االجتامعية لدى الطالب نحو مجتمعهم. 

-دراسة )عبد الرحمن، عىل عبد الرايض، 2015(، توصلت الدراسة، إىل أن 

العالقة بن املسئولية االجتامعية واملواطنة عالقة طردية؛ حيث كلام زاد اهتامم 

الدولة، املمثلة يف أجهزة الدولة، بنرش مظلة املسئولية االجتامعية، لتشمل جميع 

لتعميق  أنفسهم؛  املواطنن  َحث  إىل  ذلك  أدي  كلام  متساو؛  بشكل  املواطنن 

الدولة  دور  وتقصري  اهتامم  قل  كلام  والعكس،  واالنتامء؛  باملواطنة  احساسهم 

يف تحقيق املسئولية االجتامعية، كلام ساهم ذلك يف زياده التعدي عىل البيئة 

املحيطة؛ لعدم شعورهم باالنتامء لها. 

-دراسة )باين، مرعي عمر مسعود، 2017(، توصلت الدراسة، إىل أن ترسيخ 

وتدعيم قيم املواطنة؛ يسهم يف حل مشكلة عدم االستقرار السيايس يف ليبيا، مبا 

يجنبها التفكك واالنهيار، ويتيح لها فرص التنمية. وانتهت الدراسة، بوضع تصور 

لكيفية تدعيم قيم املواطنة؛ للوصول إىل درجة استقرار للنظام السيايس الليبي. 

-دراسة )مشحوت، إسالم سامي، 2018(، توصلت الدراسة، إىل أن هناكعالقه 

ارتباطية طردية دالة، بن البعد االقتصادي لنوعية الحياة، واملستوى التعليمي، 

وأبعاد املواطنة، املتمثلة يف املشاركة السياسية؛ بينام توجد عالقه عكسية، بن 

البعد االقتصادي لنوعية الحياة، واالنتامء، وال توجد عالقه بن البعد االقتصادي 
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لنوعية الحياة، والواجبات، كام توجد عالقة طردية دالة، بن البعد البيئي لنوعية 

للمشاركة  كمستويات  السيايس،  والنشاط  السياسية  املعرفة  من  وكاًل  الحياة، 

السياسية، واالنتامء، والواجبات؛ مام يشري إىل وجود عالقة ارتباطية، بن أبعاد 

نوعية الحياة املختلفة، واملواطنة.

من استعراض وتحليل الدراسات السابقة، يتضح أن: 

للمرأة دورًا هاًما يف التنمية؛ سواء مبشاركتها املبارشة يف برامج ومرشوعات 	 

التنمية االجتامعية واالقتصادية، أو أدوارها االجتامعية واإلنجابية، واألرسية، 

والعملية.

متكن املرأة السعودية، وإتاحة الفرصة لها للحصول عىل حقوقها الرشعية، 	 

املشاركة  إن  حياتها.  لتحسن  لها؛  واالجتامعية  الشخصية  القوة  وتعزيز 

اإليجابية يف عملية صنع القرار، من أهم دعائم مشاركة املرأة يف التنمية.

أهم مجاالت مشاركة املرأة السعودية يف التنمية، هو العمل؛ وذلك بهدف 	 

خدمة الوطن وتعزيز مكانته، والنابع من االنتامء الوطني؛ إال أن هناك 

العديد من املعوقات التي تعوق املرأة السعودية، عن املشاركة يف التنمية 

وعدم  األرسية،  والظروف  الثقافية،  املعتقدات  يف  واملتمثلة  الوطنية، 

معرفة الفرص الوظيفية، ومنافسة العاملة الوافدة. 

قيم املواطنة، املتمثلة يف الوالء، واالنتامء، والحرية، واالحرتام، واألمانة، 	 

وغريها...متثل جوهر التنمية، واألساس الذى ترتكز عليه عمليات التخطيط 

للتنمية، والتي تعتر اإلنسان هو هدفها ووسيلتها يف نفس الوقت.

مشاركة املرأة يف التنمية، ترتبط ارتباطًا طرديًا، مع الحصول عىل الحقوق 	 

يف املجتمع؛ حيث كلام حصلت املرأة عىل حقوقها يف املجتمع؛ كلام تنامى 

لديها اإلحساس باملواطنة، والرغبة يف خدمة الوطن وتنميته. 
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وأنشطة 	  مامرسات  إىل  املواطنة  مفهوم  ترجمة  تعني  الفاعلة،  املواطنة 

فعالة، وانخراط يف قضايا املجتمع وشئونه العامة. 

تحسن نوعية حياة املواطنن، بأبعادها االجتامعية واالقتصادية، يكون 	 

بالواجبات  والوفاء،  والوالء،  واالنتامء،  املشاركة،  إيجايب عىل  مردود  له 

نحو الوطن.

يسهم 	  متييزية،  مامرسات  بدون  املجتمع،  يف  املواطنة  مفهوم  ترسيخ 

بفعالية يف االستقرار السيايس واالجتامعي باملجتمع، وبالتايل دفع عجلة 

التنمية الشاملة إىل األمام. 

املتمثلة يف االنتامء، والحقوق، 	  املواطنة؛  إيجابية بن قيم  هناك عالقة 

لدى  االجتامعية  املسئولية  تعزيز  يف  االجتامعية  واملشاركة  والواجبات؛ 

املواطنن، والعكس صحيح؛ حيث تدعيم الحكومات للمسئولية االجتامعية 

لدى املواطنن، يعمل عىل تعزيز مفهوم وقيم املواطنة باملجتمع.

رابًعا: منهجية الدراسة:

تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية التحليلية، التي تسعى إىل وصف 

وتفسري املتغريات املرتبطة مبشاركة املرأة السعودية، ومامرسة املواطنة الفاعلة، 

والدراسات،  العلمية،  واملراجع  لألدبيات،  املكتبي،  املسح  منهج  باتباع  وذلك 

والبحوث العربية واألجنبية، املتعلقة مبوضوع الدراسة. ومتثلت األداة الرئيسية 

للدراسة يف تحليل املحتوى لــ:

الدراسة . 1 موضوع  تناولت  التي  واألجنبية،  العربية  والبحوث  الدراسات 

الفاعلة(، والتي  املواطنة  التنمية، ومامرسة  املرأة يف  مبتغرييه )مشاركة 

بلغت عدد )18( دراسة سابقة.
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الدراسة، . 2 ملوضوع  النظرية  باألسس  املرتبطة  واألدبيات،  العلمية  املراجع 

والتي بلغ عددها )44( مرجع عريب وأجنبي.

السعودية يف . 3 املرأة  واقع مشاركة  الرسمية، حول  والتقارير  اإلحصاءات 

التنمية.

خامًسا: واقع مشاركة المرأة السعودية في التنمية: 

تعرف التنمية حديثًا، بأنها حصيلة تفاعالت سياسية، واجتامعية، واقتصادية، 

وإدارية، متداخلة ومستمرة، تشكل كل منها وبدرجة متفاوتة، عاماًل مستقاًل وتابًعا 

يف آن واحد. )صادق، محمد، 1983: 20(،فهي عملية شاملة، تستهدف التحسن 

املستمر يف رفاهية املجتمع وأفراده، بدون متييز بينهم؛ وذلك من خالل الرتكيز 

عىل محورين أساسين، األول، النمو االقتصادي، والثاين التغيري االجتامعي.

الخيارات  توسيع  عملية  بأنها  التنمية   ،1997 املتحدة  األمم  تقرير  ويَُعرُِّف 

املطروحة أمام الناس، ومستوى ما يحققونه من رخاء، وهذه الخيارات ليست 

نهائية أو ثابتة، وبغض النظر عن التنمية؛ فإن عنارصها الثالثة تشمل القدرة عىل 

العيش حياة طويلة، وىف صحة جيدة، واكتساب املعرفة، والتمتع بفرص الحصول 

عىل املوارد الالزمة لعيش حياة الئقة، وال تقف التنمية عند هذا الحد؛ بل تتعدى 

إىل الحرية السياسية، واالقتصادية، واالجتامعية، وإتاحة الفرص أمامهم لإلبداع 

واإلنتاج. )املرميى، البشري، 2016: 83(.

إذا كانت التنمية مفهوًما معنويًا، يعر عن عملية ديناميكية، تتكون من سلسلة 

من التغريات الوظيفية والهيكلية، الالزمة لبقاء الكائن الحي ينمو يف بيئته، فإن 

محور التنمية، هو عملية التغيري التي تحدث؛ نتيجة لتفاعل عنارص الكائن الحي 

مع عنارص بيئته، بطريقة متكنه من البقاء والنمو يف هذه البيئة.)الساملوطي، 

إقبال األمري، 2009: 19(. 
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وهنا يجب التأكيد عىل أن جوهر التنمية، هو شمولها وتعدد أبعادها وجوانبها، 

وأن الحاجة ماسة إىل نظرة وسياسات تناول قضية التنمية يف تكاملها املجتمعي؛ 

فالتنمية ليست مجرد رفع مستوى الدخل، فهذا ال يرتبط بعوامل اقتصادية وحسب، 

بقدر ما يرتبط أيًضا بظروف اجتامعية عامة، تتعلق بالقيم، والتعليم، والنظام 

االعتبارات.  من  وغريها  الدويل،  واإلطار  االجتامعية،  والعالقات  السيايس، 

)الساملوطي، إقبال األمري، 2009: 28(.

 يرتبط مفهوم التنمية مبجموعة من العمليات املتشابكة، التي يتم عن طريقها 

توفري املناخ املناسب للمواطن، من حرية، وطأمنينة، وتكامل، ومشاركة، ورعاية، 

ورفاهية، واستقرار؛ ليك ينمو إىل أقىص ما تسمح به قدراته وإمكاناته، وليك 

املتغريات  به من  ويحدث  فيه،  يعيش  الذي  املجتمع  مع  ديناميكيًا  تكيًفا  يتكيف 

عبد  كريش،  )أبو  النظام.  حدود  ويف  الدميوقراطية  باألساليب  الزًما،  يراه  ما 

الرحيم، 2003: 42(.

إن النساء يشكلن نصف سكان املجتمع؛ أي نصف طاقته اإلنتاجية، ولقد أصبح 

التنموية، عىل قدم املساواة مع الرجال؛ بل أصبح  العملية  لزاًما أن يسهمن يف 

اليوم تقدم أي مجتمع، مرهون بتقدم النساء، وقدرتهن عىل املشاركة يف التنمية 

االقتصادية واالجتامعية، وبقضاء هذا املجتمع عىل أشكال التمييز ضدهن )حمود، 

رفيقة سليم، 1997: 21(، من هنا يصبح االهتامم باملرأة ودورها يف املجتمع، جزًءا 

أساسيًا يف عملية التنمية ذاتها، هذا باإلضافة إىل تأثريها عىل النصف اآلخر. 

)الكتاب  باململكة،  السكان  عدد  إجاميل  من   %49 حواىل  تشكل  املرأة  وألن 

اهتامًما  السعودية،  العربية  اململكة  أولت  فقد  لعام 2017م(  السنوي  اإلحصايئ 

كبريًا، برورة مشاركة املرأة يف التنمية، حيث اتضح هذا جليًا يف سياق خطط 

التنمية الوطنية باململكة، والتي ساهمت يف تشجيع تعليم املرأة وعملها، فقد ورد 

يف خطة التنمية السادسة، من خالل املحور األول فيها، وهو تنمية القوى البرشية 
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الوطنية؛ وشمل أساسها االسرتاتيجي السابع، بنًدا عن العمل عىل زيادة إسهام 

األهداف  أن  اإلسالمية، ويالحظ  والرشيعة  يتفق  العاملة، مبا  القوى  املرأة يف 

املتعلقة باملرأة يف خطط التنمية املتعاقبة، اهتمت بشكل رئيس مبوضوع تحسن 

املشاركة يف قوة العمل؛ أي بالجانب االقتصادي للمشاركة املجتمعية للمرأة.

وقد دعم ذلك ما صدر من األنظمة والقواعد، املنظمة لعمل املرأة السعودية 

يف القطاع األهيل، منها:

قرار مجلس الوزراء رقم )120( بشأن زيادة فرص ومجاالت عمل املرأة 	 

السعودي.

قرار مجلس الوزراء رقم )187( بشان تراخيص تشغيل النساء.	 

القرار الوزاري رقم )793-1(، بشأن قرص العمل يف محالت املستلزمات 	 

النسائية عىل املرأة السعودية.

النظامية، 	  اإلجراءات  بعض  املتضمن   ،)63( رقم  الوزراء  مجلس  قرار 

الخاصة بعمل املرأة يف القطاعن الحكومي واألهيل.

قرار مجلس الوزراء رقم )260(، الخاص باسرتاتيجية التوظيف السعودية.	 

وىف دراسة لوزارة العمل والتنمية، أكدت ارتفاع نسبة السعوديات العامالت 

بالقطاع الخاص واألهيل، من 12% إىل 30% بن عامي 2011 إىل 2017، وطبًقا 

15.2%، من إجاميل  تبلغ  السعودية  املرأة  نسبة  فإن  الدويل،  البنك  إلحصائيات 

القوى العاملة باململكة خالل عام 2016، يف الوقت الذي تسعى فيه اململكة، من 

خالل رؤية 2030، إىل رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل، من 23% إىل %30 

بحلول عام 2030.

وىف مجال ريادة األعامل، رصحت الهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة، 
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أن نسبة النساء من روَّاد األعامل، بلغت 38.6% من إجاميل رواد األعامل لعام 

يف  النساء،  من  واملشاركات  املشاركن  نسبة  ارتفاع  اململكة  تشهد  حيث   ،2017

أنشطة ريادة األعامل، الذي يسهم بشكل كبري يف التنمية االجتامعية واالقتصادية. 

ويشكل التََّعلُّم أحد أهم مجاالت مشاركة املرأة يف التنمية، فقد أولت اململكة 

اهتامًما خاًصا بتعليم الفتيات عىل مستوياته املختلفة، وفتحت مجاالت التعليم التقني 

أمام الفتيات؛ بإنشاء العديد من الكليات واملعاهد التقنية. وتشري اإلحصاءات عن 

مستويات التعليم لإلناث باململكة، أن حواىل 26.7 % من اإلناث البالغات من العمر 

25 سنة فأكرث، يف مستوى تعليمي أقل من االبتدايئ، وأن 51.2% من اإلناث، قد 

حصلن عىل املستوى التعليمي ثانوي فأكرث، وأن 25.5% من اإلناث قد حصلن عىل 

مؤهل جامعي أو أعىل )الهيئة العامة لإلحصاء، مسح التعليم والتدريب، 2017م(، 

وهو ما يشري إىل ارتفاع نسب االلتحاق بالتعليم بالنسبة لإلناث؛ لكن يحتاج إىل 

املزيد من الجهد، لرفع مستويات التعليم لديهن.

هاًما  محورًا  ميثل  والذى  األهيل،  والنشاط  التطوعي  العمل  مجال  وىف 

حيث  املجال؛  هذا  أساسيًا يف  ضلًعا  املرأة  متثل  االجتامعية،  التنمية  محاور  من 

قام مركز امللك سلامن بن عبد العزيز  للشباب، بعمل إحصائية توضح اتجاهات الشبا

ب السعودي يف العمل التطوعي يف عام 2014م، أوضحت الدراسة،  أن أكر فئة عم

رية من املتطوعن، ترتاوح أعامرهم بن 18 - 24، وأن  69 % منهم من النساء و31 % 

من الرجال؛ أي أن النساء هم أكرث الفئات إسهاًما يف هذا املجال.

األكر يف  األثر  لها  الحكوميةاألخرية،كان  القرارات  أن  إىل  باإلضافة  هذا 

دعم حركة املرأة يف املجتمع، بدًءا من السامح لها باستخراج البطاقة الشخصية، 

باستخراج  مبارشة  لها  والسامح  الرشعي(،  )بالوكيل  يسمى  كان  ما  إلغاء  ثم 

أنشطة  يف  ومشاركتها  بنفسها،  التجارية  أنشطتها  ومبارشة  التجاري،  السجل 

مراكز  النساء  من  العديد  وتوىل  عديدة،  وترفيهية  واجتامعية،  وثقافية،  أدبية، 
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قيادية يف العديد من الوزارات والهيئات الحكومية؛ مام يفتح املجال أمام املرأة 

السعودية، للمشاركة يف اتخاذ القرار، واختيار األهداف التنموية املجتمعية، وسبل 

البلدية؛  االنتخابات  املشاركة يف  تنفيذها، من خالل  واملساهمة يف  تحقيها؛بل 

املكاسب  الشورى، وغريها من  والعضوية مبجلس  التصويت،  أو  بالرتشح  سواء 

التي حصلت عليها املرأة السعودية. 

إال أن األمر ينتظر املزيد من املساهامت للمرأة السعودية يف التنمية، والتي قد 

تعرتضها بعض التحديات الثقافية، واملورثات الفكرية، وبعض العقبات اإلدارية، 

والتي ميكن التغلب عليها جميًعا؛ من خالل تكاتف املؤسسات التعليمية، والثقافية، 

واإلعالمية، واألرسة؛ كمؤسسة تربوية، واملؤسسات الدينية، لفتح املزيد من املجال 

أمام املرأة السعودية كمواطنة، للقيام بدورها املنشود، واإلسهام يف تنمية وطنها.

خامًسا: أركان المواطنة الفاعلة بالمجتمع السعودي:

 ،(Stivers, 1990) ومامرسة  حالة  أنها  عىل  املواطنة  إىل  يُنظر  كان  لطاملا 
حيث يشري مصطلح املواطنة إىل العالقات الرسمية بن الفرد والدولة، مبا يف 
ذلك الحقوق )التصويت، وحرية التعبري، وحرية تكوين الجمعيات( والقليل من 
جوهر  تشكل  وأنشطة،  التزامات  عىل  كمامرسة  املواطنة  تنطوي  املسؤوليات، 

.(King, Simrell, 2002;464) .الحياة السياسية واملدنية

حيث ميكن وصف املواطنة بأنها مجموعة من املامرسات )الثقافية، والرمزية، 
واالقتصادية( ومجموعة من الحقوق والواجبات )املدنية، والسياسية، واالجتامعية(، 
 (Isin.& Wood, 1999;4) معن،  سيايس  نظام  يف  الفرد  عضوية  تحدد  التي 
فاملواطنة مفهوم أوسع مبراحل عن مفهوم الجنسية؛ حيث يَْنَصبُّ مفهوم الجنسية، 
بأنها  تَُعرَُّف  واجتامعيًا  قانوين وسيايس؛  فهي وضع  ما،  لدولة  انتامءالفرد  عىل 
عضوية مختصة، يف نظام سيايس متكنه من العيش به،والتمتع بالحقوق والخدمات 

املتاحة.
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ويَُعرُِّف (Heir, 1996) املواطنة، بأنها »العملية التي تجعل الفرد متصًفا باالتصال 
الفاعل، مع الجامعة واملجتمع؛ من خالل األنشطة التي يقوم بها» )شعيب، عيل 

محمود، 2013: 23(.

 كام يعتقد ( Beinr, 1991)، أن املواطنة تتضمن » امتالك هوية مدنية »؛ من 
خاللها ميكن لجميع املواطنن أن يشاركوا يف السعي من أجل الصالح العام، يف 
 .(Isin.& Wood, 1999;10) نفس الوقت الذي يسعون فيه لتحقيق غاياتهم الفردية
فاملواطنة تعتر هي األساس الذي تقوم عليه عالقات األفراد يف املجتمع، مبا 
يضمن حقوقهم وواجباتهم، مبعزل عن الخصائص الفردية، وصفاتهم الجزئية، 
وتعاملهم من منظور الوطن الذي يجمعهم، ويحقق لهم الهوية واالنتامء؛ األمر 
الذي يخلق لدى األفراد اإلحساس بالحقوق والواجبات، والذي يدل عىل إدراك 
أفراد املجتمع لقيمتهم ومكانتهم كمواطنن، وقيمة الوطن الذي يحقق لهم ذلك.

وقد أكد ذلك أرسطو يف كتاباته، حيث قال: إن »املواطنن يتمتعون بخصائص 
والنشطة،  الحرة  باملشاركة  املواطنون  يتمتع  حيث  املواطنة؛  مفهوم  عن  تعر 

(Hoffman, John, 2004:18( .»واملشاركة االجتامعية

املجتمع؛  واستقرار  متاسك  يف  فاعاًل  دوًرا  باملواطنة،  اإلحساس  ويلعب 

الوالء  يعزز  واملساواة؛  العدالة  وذيوع  وواجباته.  بحقوقه  املواطن  متتع  حيث 

وشيوع  املواطن،  لدي  االجتامعية  باملسئولية  الشعور  وتنمية  للوطن،  واالنتامء 

الروح الجامعية. وتختفي مظاهر األنانية والفردية، مبا ينعكس عىل وعي الفرد 

بالتحديات التي تواجه الوطن، والحرص عىل مصلحة الوطن، والسعي لتحقيق 

اللحمة الوطنية يف مواجهة املتغريات العاملية الحديثة.

وإذا كانت الوطنية، هي عاطفة وشعور باالنتامء إىل وطن، والتفاين من أجله، 

فإنها ترتقي لتكون قيمة روحية، فاملواطنة هي عاطفة وشعور تجاه الوطن؛ غري 

أنها مفهوم قابل ألن يتحول إىل مجموعة من اإلجراءات واملامرسات، التي من 
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خاللها نستطيع القول: بأن ترصفًا ما، يَُعُد دلياًل عىل مواطنة مواطن ما. )فاضل، 

شاكر عبد الكريم، 2016(.

وقد أستطرد (Shakler, 1991 p: 4)، يف تحديد صور املواطنة؛ حيث أكد أن 
للمواطنة أربع صور، هي املواطنة كجنسية، واملواطنة الفاعلة النشطة، واملواطنة 
الصفة  الفرد  تكسب  كجنسية،  املواطنة  إن  حيث  االجتامعية؛  واملواطنة  املثالية، 
الرشعية والقانونية مبجتمع معن؛ بحكم أنه أحد أفراده، أو بحكم مولده عىل أرضه؛ 
بينام توضح املواطنة الفاعلة، مشاركة الفرد يف صنع القرار مبجتمعه؛ أما املواطنة 
االجتامعية، فهي املسئولة عن حقوق املواطن يف إبداء رأيه السيايس، فيمن يحكمه 

أو ميثله، بجانب حقه يف الكسب والعمل وفق معايري العدالة االجتامعية. 

املواطنة  إن حدود   ،)GHK, 2007, p:7) األورويب  االتحاد  تقرير  علق  وقد 
الفاعلة، البد أن يبدأ من إدراك الفرد لحقوقه وواجباته، وأن املواطنة الفاعلة 
أو النشطة، هي العضوية اإليجابية، واملشاركة يف املجتمع، واملعنونة بالواجبات 
من  أبعد  فاملواطنة  املجتمع؛  لهذا  السيايس  البناء  يف  يؤثر  مبا  واملسئوليات، 
الغايات السياسية واالعتبارية، بل هي اجتامعية يف املقام األول، ولعل املهارات 

الفردية، والقدرة عىل املنافسة، تحقق املواطنة الفاعلة.

املواطن  متكن  بأنها  إجرائيًا،  الفاعلة  املواطنة  تعريف  ميكن  عليه،  وبناء 
من مامرسة املواطنة؛ أي الوفاء بحقوقه وواجباته تجاه الدولة، وأن املواطنن 
متساوين يف الحقوق والواجبات، بغض النظر عن املستوى العلمي، أو املادي، 
أو الجنس، أو الدين؛ أما مامرسة املواطنة، فتعني املشاركة بشكل كبري وواسع يف 

.(King, Simrell, 2002;464) .الحكم، وصنع القرار، والنظر يف الصالح العام

من  متكنهم  التي  املواطنن،  وإمكانات  قدرات  يف  البعض  يشكك  وقد 

مامرسة املواطنة، مبا يحقق الصالح العام للمجتمع، بحيث تكون املشاركة مسئولة 

ومستنرية، بدون االنزالق إىل تحقيق مصالح شخصية أو فردية. وإنه قد يشكل 
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نوًعا ما من أنواع الفوىض، حتى وإن وجدت هذه الفوىض، فإنه ميكن اعتبار 

هذه الفوىض أحد الجوانب القيمة ملشاركة املواطنن؛ حيث تسمح الفوىض أو 

عدم اليقن، بتبادل األفكار، وإيجاد إمكانيات للتحول، والتثقيف، والتمكن؛ كام 

أنها تسمح بإمكانية تحول األفراد من التفكري يف تحقيق مصلحة شخصية، إىل 

فكرة أوسع عن املصلحة العامة، أو املصلحة املدنية، هذا باإلضافة إىل الفائدة 

الكرى من املشاركة؛ أال وهي تعزيز شعور املواطنن مبجتمعهم

Hoff-) أن »اإلقصاء هو عدو املواطنة»   «Dahndrof وكام أكد »داهندروف 
man, John, 2004:17) فإنه يجب إتاحة الفرصة الكاملة واملتكافئة بن جميع 

املواطنن، ذكوًرا وإناثًا؛ لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، التي متكنهم من املشاركة 
العمل  مجاالت  يف  املشاركة  وسبل  قنوات  فتح  مع  الفاعلة،  املواطنة  ومامرسة 
بغض  وإناثًا،  ذكوًرا  املواطنن  جميع  دمج  عىل  فالعمل  إذن،  أمامهم،  الوطني 

النظر عن الِعرِْق، واألصل، والدين؛ فالعمل الوطني هو أساس املواطنة.

ومن خالل تحليل مفاهيم املواطنة، ميكن استخالص خصائصها كالتايل: 

)طه، عبد الكريم، 2013: 43(.

املواطنة هي اإلخالص والوالء لله ثم الوطن.. 1

الفرد يَُولًد ليكون مواطًنا صالًحا.. 2

املواطنة تتطلب حقوقًا، من قبل الدولة وواجبات من قبل املواطن.. 3

املواطنة انتامء بالروح وليس باملكان، فمولد الفرد يف مكان معن غري . 4

كاف، ليكون مواطًنا يتمتع بالحقوق والواجبات.

املواطنة لها جانب وجداين مهم، يتمثل يف حب الوطن، والوالء له والدفاع . 5

عنه، ضد ما يعرتضه من أخطار.
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املواطنة تقتيض وجود مكان معن، يستقر به اإلنسان فرتة طويلة، يترشب . 6

خالله تاريخه وثقافته.

وثقافته، . 7 وحكومته،  تاريخه،  الوطن:  عن  معرفة  بدون  تتم  ال  املواطنة 

املختلفة، وهذا  وآماله، ومشكالته  وقيمه، وطموحاته،  وتقاليده،  وعادته، 

ما يجب أن تقوم به املؤسسات االجتامعية والرتبوية، من أرسة، وجامعة، 

وغري ذلك.

املواطنة إخالص للوطن يف كل زمان ومكان ال يتجزأ، أو ال يظهر يف . 8

فرتات الرخاء ويختفي يف وقت األزمات. 

تُعد املواطنة اإلطار الجامع لتفاعل املواطن مع وطنه، وعالقة املواطنن فيام بينهم، 

ضمن الدائرة الوطنية للدولة املحددة يف جغرافيتها السياسية، ومركزها القانوين؛ 

وطبيعتها السياسية، واالجتامعية، واالقتصادية؛ فاملواطنة ليست والًء عاطفيًا وانتامًء 

للوطن فحسب؛ بل هي انتظام عام، له محدداته وأبعاده يف حياة الناس، الذين 

ينتمون إىل مجتمع بعينه، وهذه املحددات )املساواة، والحرية، والهوية، والعدالة( 

)غرابية، فيصل محمود، 2010: 31(، فهي تعر عن الشعور باالنتامء، والوالء للوطن 

والقيادة السياسية، التي هي مصدر إلشباع الحاجات األساسية، وحامية الذات من 

األخطار املصريية. )هالل، فتحي وآخرون، 2000: 25(. وليك متارس املواطنة الفاعلة، 

البد من توافر الرشوط التالية: )بودراع، أحمد، 2014: 150-146(.

1- وضع اجتماعي يستجيب للحاجات األساسية للمواطن:

يعيش يف ظروف اجتامعية  الذى  املواطن  أن نطلب من  إنه ال ميكن  حيث 

قاسية؛ من فقر، وحرمان، ومستوى متدىن من التعليم والصحة، واستبعاد اجتامعي، 

أن يسلك سلوك املواطنة املدنية السليمة؛ فشعور الفرد باملواطنة والوالء واالنتامء 

للوطن، يكون انعكاس لقدرة هذا الوطن عىل تلبية حاجات مواطنيه األساسية. 
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مؤسسات تعليمية تنشئ األجيال الجديدة على قيم 
المواطنة:

حيث توجد مسئولية اجتامعية عىل املؤسسات التعليمية، أن ترىب النشء عىل 

الفعلية  ومامرستها  الدراسية،  املقررات  يف  تضمينها  خالل  من  املواطنة؛  قيم 

التنشئة  أنها تشكل جزًءا هاًما من عملية  العملية الرتبوية، كام  القيم يف  لتلك 

االجتامعية، التي تقوم عىل نقل القيم واألعراف من جيل إىل جيل؛ وبهذا ترتسخ 

قيم املواطنة يف املجتمع، وتصبح جزًءا ال يتجزأ من هويته الوطنية. 

وجود نظام قانوني وقضائي متشبع بقيم الديموقراطية 
وحقوق اإلنسان:

حيث إن إشاعة مفاهيم الحرية، واملساواة، وحقوق اإلنسان، وحاميتها بالقوانن 

والترشيعات، ونظام قضايئ كفء، يكرس مفهوم املواطنة ويعززه باملجتمع. 

مجتمع مدني فاعل داخل المجتمع:

 حيث تشكل مؤسسات املجتمع املدين، املستقلة عن التبعية الحكومية، مجااًل 

لتدعيم الحرية واملواطنة؛ حيث يعطي املجتمع املدين مساحة للمواطنن، للحركة 

والتفاعل مع قضايا املجتمع؛ مبا يحقق مفهوم املشاركة املجتمعية، ويشكل مجااًل 

خصبًا ملامرسة املواطنة الفاعلة. 

 ومع توافر هذه الرشوط، تنشأ املواطنة وتتحقق. وللمواطنة مكونات وعنارص، 

ينبغي أن تكتمل حتي ميكن أن تتحقق املواطنة السليمة، وتلك العنارص هي:

إلىفالن؛  فالن  انتمى  يقال  و  الزيادة،  يعني  اللغة  فاالنتامء يف  1-االنتامء: 

إذا ارتفع إليه يف النسب، وفياالصطالح، هو االنتساب الحقيقي للدين والوطن 

والوالء  التضامن  مشاعر  بروز  هو  فاالنتامء  عماًل،  الجوارح  وتجسده  فكرًا، 
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للوطن واملواطنن، ومن مقتضيات االنتامء، أن يفتخر الفرد بالوطن، والدفاع 

عنه، والحرص عىل سالمته، )موىس، حسن حسن، 2012: 84(، وعندما يستشعر 

املواطن من خالل خرته، أن يعيش يف وطن يحميه ويدافع عنه وعن هويته، 

ويحقق له الحد االدىن من الرعاية مع العدل والكفاية؛ يف هذه الحالة، تتكون 

لديه قيمة االنتامء لهذا الوطن )الكوارى، عىل خليفة، 2004: 93(. 

2-الحقوق: إن مفهوم املواطنة، يتضمن حقوقًا يجب يتمتع بها جميع املواطنن؛ 

تتعدى عىل حريات  أن ال  اللون؛ برشط  أو  العرق،  أو  الدين،  النظر عن  بغض 

اآلخرين، أو اإلساءة إىل الدين اإلسالمي أو النظام العام، وهي يف نفس الوقت 

واجبات عىل الدولة، واملجتمع، ومؤسساته منها: أن يحفظ للمواطن حقوقه الخاصة 

يف توفري فرص التعليم، وتقديم الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات األساسية، 

واملساواة،  والعدالة،  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  عىل  استناًدا  الكرمية؛  الحياة  وتوفري 

والحرية؛ املتمثلة يف الحرية الشخصية، والحرية يف االعتقاد، وحرية الرأي.

العديد  ومقابلها  الحقوق،  من  العديد  عىل  املواطنة  تشتمل  3-الواجبات: 

وفًقا  أخرى،  دولة إىل  الواجبات من  تختلف  واملسئوليات؛ حيث  الواجبات  من 

لفلسفتها االجتامعية وااليديولوجية، فالبعض يرى أنها قد تقترص عىل املشاركة 

السياسية؛ باعتبارها أعىل درجات الواجبات عىل املواطن. والبعض اآلخر يرى 

العامة،  املمتلكات  عنه، وصيانة  والدفاع  الوطن،  تنسحب عىل عدم خيانة  أنها 

والسلوك الحضاري، واحرتام النظم والقوانن.

فمنها ما هو إلزامي تفرضه الدولة عىل املواطن؛ كدفع الرائب، والخدمة 

العسكرية؛ ومنها ما هو طوعي يقوم بها املواطن طواعية، دون فرض التزامات 

عليهم، كاملشاركة يف تحسن البيئة السياسية، واالجتامعية، والنقد البناء للواقع 

االجتامعي والسيايس.. إلخ )قنديل، أماين، 2008: 106(.

4-املشاركة االجتامعية: إن من أبرز سامت املواطنة، أن يكون املواطن مشاركًا 
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يف األعامل املجتمعية؛ حيث إن املشاركة، توحد الفكر واالنتامء للتاريخ يف املايض 

واملستقبل، والتي من أبرزها األعامل التطوعية. فكل إسهام يخدم الوطن، ويرتتب 

عليه مصالح دينية ودنيوية، كالتصدي للشبهات، وتقوية أوارص املجتمع، وتقديم 

)موىس،  للمواطنة.  الحقيقي  املعنى  يجسد  وللمسؤولن؛  للمواطنن  النصيحة 

حسن حسن، 2012: 84(. وتشكل املشاركة ما يسمى »باملواطن الفعال أو النشط«، 

وهو الذى يقوم باملشاركة يف رفع مستوى مجتمعه الحضاري؛ عن طريق العمل 

الرسمي أو العمل االجتامعي التطوعي، )الكوارى، عىل خليفة، 2004: 93(، فهي 

تعطي فرصة للمواطن، أن يلعب دوًرا يف الحياة السياسية، واالجتامعية،

أو  املجتمعية،  األهداف  وضع  املشاركة يف  من خالل  ملجتمعه؛  واالقتصادية 

أبداء الرأي يف سبل تحقيقها، واتخاذ القرارات الخاصة بذلك.

منها:  اإلسالمية  باألخالق  املواطن  يتخلق  أن  تعني  وهي  العامة:  5-القيم 
)هاشم، أحمد عمر، 2004: 24(.

األمانة: ومن معاين األمانة، عدم استغالل الوظيفة أو املنصب ألي غرض 	 

شخيص.

اإلخالص: ويشمل اإلخالص لله تعاىل يف جميع األعامل، واإلخالص يف 	 

العمل الدنيوي وإتقانه، واإلخالص يف حامية الوطن.

الصدق: فالصدق يتطلب عدم الغش، أو الخداع، أو التزوير، فبالصدق 	 

يكون املواطن عضًوا نافعا يف وطنه.

الصر: يَُعُد من أهم العوامل، التي تساعد عىل ترابط املجتمع، واالتحاد، 	 

والتعاضد، والتناصح، فهذه القيمة تجعل املجتمع مرتابطًا، وتتألف القلوب 

وتزداد الرحمة فيام بينهم.
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خامًسا: جهود تعزيز المواطنة في المجتمع السعودي 

قد يشري البعض، أن مفهوم املواطنة وجد مع الفكر الليرايل، يف القرن السابع 

واملساواة  كالحرية  الغربية،  الدول  تبنتها  وأفكار  قيم  امليالدي، مبا تضمنه من 

وغريها... وتم تطبيقها من خالل تعدد الخيارات والفرص أمام املواطن؛ مبا يعر 

عن مسار حياته، عن طريق مؤسسات العمل املدين، وعىل أساس تنظيم عالقاته 

بغريه من املواطنن، وكذلك عالقته باملؤسسات االجتامعية املختلفة. 

إال أن ركائز املواطنة، اتضحت جليًا يف الفكر اإلسالمي؛ حيث جاء تأسيس 

الدولة اإلسالمية باملدينة، أثرًا واضًحا يف تشكيل مفهوم املواطنة، ورسم العالقات 

االجتامعية، عىل منهج العدل واملساواة لجميع أفراد املجتمع. )مناع، هيثم، 1997(. 

كذلك اشتملت مصادر الترشيع اإلسالمي، من القرآن الكريم والُسنَّة النبوية 

الرشيفة، عىل ركائز املواطنة ودعامئها؛ واملتمثلة يف العدل، واملساواة، والشورى، 

هو  املواطنة،  مبفهوم  االهتامم  يدعم  ومام  بالواجبات.  وااللتزام  واملسئولية، 

أنها كانت تُطَبَُّق عىل املسلم وغري املسلم؛ ممن يعيشون يف املجتمع تحت راية 

اإلسالم، وينظر اإلسالم إىل املواطن الفرد، عىل أنه إنسان يجب أن يتمتع بكافة 

حقوقه ومكاسبه، يف مقابل ما ميليه الدور أو األدوار التي يؤديها من التزامات 

ومسئوليات. وعىل الدولة أن تحمي هذه الحقوق وترعاها، وتؤكد عىل أن تكون 

للترشيعات  وفًقا  املجتمع محكومة،  الفرد ومؤسسات  االجتامعية بن  العالقات 

اإلسالمية، وهذه الحقوق ال تختلف عام جاء به املفهوم املعارص للمواطنة؛ بل قد 

تتفوق عليها. )حمدان، سعيد، 2011: 692(.

وقد قامت اململكة العربية السعودية، عىل املنهج اإلسالمي، وتطبيق الرشيعة 

اإلسالمية السمحاء؛ مبا فيها من ركائز تعزيز املواطنة وقيمها، والتي ترسخت 

وسياًسا  جغرافيًا  كيانًا  وأصبحت  أجزائها،  واتسعت  اململكة،  توحدت  أن  منذ 

موحًدا، وحدث االندماج الداخيل ألبناء الوطن؛ نتيجة التنقل بن أجزاء الوطن، 
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وكيان  واحد،  سيايس  لنظام  يدينون  الجميع  وأصبح  القبلية،  النعرات  وتنايس 

جغرايف واحد؛ متجاوزًا االنتامء القبيل، وأصبحت املواطنة مبفهومها الوجداين، 

هي  جديدة،  هوية  ُمكونة  األكر،  الكيان  إىل  موجهة  والجغرايف؛  والسيايس، 

املواطن السعودي. ولرتسيخ قيم املواطنة يف النشء، قامت وزارة املعارف )التعليم 

حاليًا( منذ العام الدرايس 1417-1418، بتضمن مادة الرتبية الوطنية يف التعليم 

العام، لتشمل املراحل التعليمية الثالث. وتستند إىل وجود ثالث رضورات وطنية 

ملحة، يف تطوير شخصية الطالب ملواطن صالح ملجتمعه هي:

تنمية االحساس باالنتامء والهوية. 	 

خدمة 	  يف  واملشاركة  واالتجاهات،  والقيم،  والقدرات،  املعارف،  تنمية 

املجتمع، ومعرفة الحقوق والواجبات.

إعداد املواطن وفًقا للمتغريات الدولية. 	 

وقد تزامن هذا مع تنظيم العديد من املرشوعات والفعاليات الهامة، حول نرش 

ثقافة الحوار والتعايش مع اآلخر؛ من خالل إنشاء مركز وطني للحوار، وإقامة 

التسامح،  قيم  النقاش حول نرش  العمل؛ وحلقات  والحوارات، وورش  الندوات، 

أن  (،كام   4،5  :2015 الرحمن،  املواطنة. )عسريي، عبد  وتعزيز روح  واالعتدال، 

االنتخابات  يف  مشاركتها  مثل  وحقوقها؛  باملرأة  املرتبطة  الجديدة  القرارات 

البلدية، وقيادة السيارات باململكة، وتكافؤ الفرص يف العمل، والتوسع يف التعليم 

النسايئ، وغريها من القرارات ما هي إال تعزيز لقيم املساواة واملواطنة، التي 

ال تفرق بن النساء والرجال يف الحقوقوالواجبات؛ مام يسهم إسهاًماكبريًا، يف 

تنمية الشعور باالنتامء والوالء للوطن، واالعتزاز بهويته.
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سادًسا: آليات تعزيز مشاركة المرأة السعودية في 
التنمية، كممارسة للمواطنة الفاعلة.

يعنى مفهوم تعزيز مشاركة املرأة، تضافر الجهود الرسمية واألهلية، إلعطاء 
لتكون رشيًكا رئيسيًا يف  املجاالت،  إبراز طاقاتها يف جميع  الفرصة يف  املرأة 
ولتفعيل   ،2012 الله،  عبد  عيل  )العراديل،  واملستدمية.  الشاملة  التنمية  مسرية 
والحرية،  والعدل،  املساواة،  قيم  تعزيز  من  البد  املجتمع،  أفراد  لدي  املواطنة 
وتدعيم األركان التي تعزز قيمة العمل الجامعي كاملشاركة االجتامعية، والحوار، 

واألهداف املشرتكة، وغريها.

وتشكل املشاركة يف التنمية، أحد أشكال املامرسة الفاعلة للمواطنة؛ حيث مشاركة 
أبناء الوطن يف جهود التنمية، ميثل أحد االلتزامات األساسية عليهم، يف مقابل 
متتعهم بحقوقهم التي توفرها لهم دولتهم، ومن ناحية أخرى، متثل املشاركة يف 
التنمية، أحد الحقوق األساسية للفرد كمواطن يف الدولة، فاملواطن رشيك أسايس 

يف تحقيق تقدم املجتمع وتطوره، ومن حقه املشاركة يف تنمية مجتمعه.

املواطنة  ملامرسة  املتاحة،  الظروف  للمواطن  توفر  ذاتها،  حد  يف  فالتنمية 
مبتطلبات  والوفاء  حاجاته،  إشباع  خالل  من  املواطنة؛  بتلك  والتمتع  الفاعلة، 
حياته، وبناء قدراته؛ والذي يعزز انتامئه لوطنه، وينعكس بشكل أو بآخر، عىل 

مشاركته الفاعلة فيام يرتبط بقضايا مجتمعه، وتحقيق الصالح العام.

حيث حددت »نورمان أوفوف«، أربعة أنواع رئيسية من املشاركة، وهي كام 
ييل: )ثائر، خالد عبد الرحيم 2011: 318(.

التخطيط . 1 أنشطة  وصياغة  املشاكل،  وتحديد  القرار،  صنع  يف  املشاركة 
البديلة، وتخصيص املوارد. 

املشاركة يف تصميم، وتنفيذ، وإدارة، وتشغيل الرامج.. 2

بشكل . 3 السياسية؛  أو  االجتامعية،  أو  االقتصادية،  األنشطة  يف  املشاركة 
فردي أو جامعي. 



مشاركة المرأة السعودية في
التنمية ممارسة للمواطنة الفاعلة

1369

التغذية . 4 ألغراض  نتائجها  وتحليل  املختلفة،  األنشطة  تقييم  يف  املشاركة 
املرتدة. 

ووفًقا لتقرير التنمية البرشية 2006م؛ املشاركة تعني أن الناس تشارك عن 
كثب يف الشئون االقتصادية، والسياسية، واالجتامعية، والثقافية، والعلمية، التي 

تؤثر عىل حياتهم.

إن إعطاء حرية الحركة للمرأة، يخلق قوة إبداعية هائلة يف املجتمع، ومتثل 
أحد دعائم املجتمع الحر، وهذا لن يتحقق، إال من خاللتوىل الدولة بنفسها حامية 
املرأة، وإطالق قدراتها، وذلك من خالل سن الترشيعات والقوانن، التي توفر 
املرأة، وخاصة  تُقود حركة  التي  الثقافية،  املوروثات  املساندة والحامية من  لها 
وإرشاكها  التنمية،  خطط  يف  تدريجيا  املرأة  وتضمن  العربية،  مجتمعاتنا  يف 
يف الحياة االقتصادية، ويف عجلة اإلنتاج، وضامن حقوقها كمواطن فاعل يف 

املجتمع.

وبناًء عليه، ميكن اقرتاح بعض اآلليات، التي ميكن من خاللها تعزيز مشاركة 

املرأة السعودية يف التنمية، كمامرسة للمواطنة الفاعلة، والتي نوجزها فيام ييل: 

ووسائل . 1 األرسة،  خالل  من  السعودية؛  املرأة  وتأهيل  إعداد  عىل  العمل 

واتخاذ  الذات،  إدارة  من  إعداًدا ميكنها  التعليمية؛  واملؤسسات  اإلعالم، 

القرارات بفعالية، فيام يتعلق بشئونها الحياتية والعملية.

وضع خطط اسرتاتيجية فعلية، لتضمن املرأة يف املرشوعات التنموية؛ . 2

باعتبارها قوة برشية ال يستهان بها.

يف . 3 الرأي  إبداء  من  السعودية،  املرأة  مُتَكِّن  مؤسسية،  صيغة  إيجاد 

قضايا الوطن، واملشاركة يف اتخاذ القرارات بشأنها، واملشاركة يف وضع 

ووالئها  انتامءها  يعزز  مبا  وقضاياها؛  املرأة  بشئون  املتعلقة  السياسات 

لوطنها.
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توسيع مجاالت مشاركة املرأة يف سوق العمل؛ مبا يتناسب مع الرشيعة . 4

اإلسالمية، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص يف املجتمع السعودي. 

قيم . 5 منه يف مجال غرس  واالستفادة  النسايئ،  الدعوي  الخطاب  تفعيل 

املواطنة، ومتكن املرأة، وإعطائها كامل حقوقها كمواطنة.

السعودية، . 6 املرأة  طبيعة  مع  تتناسب  وظيفية،  فرص  إيجاد  عىل  العمل 

وظروفها األرسية، واالجتامعية، وخاصة فيام يتعلق بعدد ساعات العمل 

أو وقت الدوام... إلخ، والتي قد تؤدى إىل إقصاء املرأة عن العمل، مبا 

يحقق مبدأي العدالة االجتامعية وتكافؤ الفرص.

يف . 7 فاعل  كعضو  املرأة  مكانة  لدعم  املدى،  طويلة  إعالمية  خطة  وضع 

املجتمع، ودعم حقوقها املدنية والرشعية، والعمل عىل تغيري نظرة املجتمع 

تنمية  إىل  يؤدى  ملحة؛ مبا  واعتباره رضورة وطنية  املرأة،  وتعليم  لعمل 

الشعور باالنتامء، والوالء ملجتمعها؛ يعقبه املزيد من املشاركة الفاعلة يف 

التنمية. 

تضمن برامج التعليم العام والجامعي، ما يعزز مفهوم املواطنة، ومامرسة . 8

املواطنة لدى املواطنن ذكوًرا وإناثًا؛مبا يخلق أجيال تعرف جيًدا حقوقها، 

وواجباتها، ودورها يف تنمية مجتمعاتها. 

يف . 9 املرأة  حركة  عىل  واملؤثرة  التمييزية،  والقوانن  الترشيعات  تطوير 

املجتمع السعودي؛ رشيطة أال يتعارض مع ما هو قطعي الثبوت والداللة، 

يف إطار الرشيعة اإلسالمية، بحيث يتاح للمرأة السعودية الحرية املناسبة 

النشاط االجتامعي واالقتصادي؛ مبا ميكنها من مامرسة مواطنتها  يف 

بفاعلية. 
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والتأهيل . 10 التدريب  برامج  إقامة  عىل  واألهيل،  الخاص  القطاع  تشجيع 

للمرأة  مناسبة  وظيفية  فرص  وإيجاد  للمرأة،  املوجه  واملهني  التقني، 

الشعور  من  انطالقًا  الوطنية؛  التنمية  مع خطط  يتامىش  السعودية؛ مبا 

بالوطنية، واملسئولية االجتامعية تجاه الوطن؛ وتعزيزًا ملبدأ تكافؤ الفرص 

بن املرأة والرجل يف سوق العمل.

قدرات . 11 لبناء  وطنية؛  لرامج  الحكومية  الحكومية وغري  املؤسسات  تبنِّي 

املرأة السعودية، مبا يؤدى إىل تعديل املواقف واملعايري االجتامعية املتحيزة 

ضد املرأة، والتي تعزز الالمساواة يف حقوق املواطنة، والتمييز الوظيفي. 

متكن املرأة من املشاركة عىل كافة املستويات، عىل أساس من املساواة . 12

املناخ االجتامعي،  تنموية وإنسانية؛ وتوفري  باعتبارها رضورة  والعدالة؛ 

والثقايف، والسيايس املالئم، الذي مُيَكِّن املرأة من املشاركة، وأداء دورها 

التنموي بفعالية.

تشجيع منظامت املجتمع املدين، لبذل جهود أكر، فيام يتعلق بفتح مجاالت . 13

القيادات  وترشيح  النسائية،  الكوادر  وتدريب  وإعداد  للنساء،  املشاركة 

واالجتامعية،  السياسية  املشاركة  بأهمية  النساء  وعي  ورفع  النسائية، 

كمواطنة لها كل الحقوق، وعليها كل الواجبات أسوة بالرجال. 

الخاتمة: 

إن إنجازات املرأة السعودية، وزيادة مشاركتها يف التنمية يف اآلونة األخرية، 

مل تكن ممكنة لوال حصولها عىل التعليم املناسب، وإتاحة فرص العمل وتنوعها، 

وحصولها عىل حقوقها املرشوعة، واهتامم الدولة بها كمواطن له حقوق وعليه 

إال مبزيد  التنمية،  أكر يف  بدور  تقوم  أن  لها  يَتَأىَتَّ  ولن  التزامات وواجبات، 

من الجهد، وبناء وتنمية القدرات الذاتية، واملساندة املجتمعية، وانتهاز الفرص 
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التي أتيحت لها، واستغاالها بطريقة مناسبة؛ متكنها من الحصول عىل مزيد من 

تتحول بدورها إىل مامرسات فعلية، يف صورة مساهامت يف  املكاسب، والتي 

تنمية وتطوير مجتمعها.

كام أن عىل املرأة السعودية أن تقتنع، أنها مواطن لها حقوق يجب أن تحصل 

عليها؛ بل وتدافع عنها؛ وىف املقابل لها واجبات ومسئوليات نحو مجتمعها يجب 

أن تؤديها، حتى تحصل عىل حقوقها كاملة، وأن مساهمتها يف مجتمعها تحكمه 

بحرية  تعمل  أن  وعليها  واالحرتام؛  الفرص،  وتكافؤ  والعدالة،  املساواة،  مبادئ 

تكون  أن  ال  بفاعلية؛  مواطنتها  ومامرسة  مجتمعها،  تنمية  نحو  االطار  هذا  يف 

مواطنتها تقترص عىل جنسيتها أو هويتها الوطنية فحسب، فيجب أن تتحول هذه 

الهوية إىل عمل يعر عن هذه املواطنة، وال يوجد أفضل من املشاركة يف جهود 

واملجتمعية،  الذاتية  وامكانياتها  لقدراتها  وفًقا  واالقتصادية،  االجتامعية  التنمية 

تعبريًا عن املواطنة الفاعلة. 
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دور مشروعات جمعية اأُلسر المنتجة بجازان، في تحقيق 
التمكين االقتصادي للمرأة

الملخص:

الدراسة تُعـرِّف دور مرشوع األرُس املنتجة، يف تحقيق التمكن االقتصادي للمرأة، 

مبنطقة جازان، وذلك من خالل تقيص النتائج االقتصادية، التي حققتها املستفيدات 

من املرشوعات، التي تتيحها جمعية األرُس املنتجة بجازان. وهي الجمعية الوحيدة 

املختصة مبرشوعات األرُس املنتجة باملنطقة. وهدفت الدراسة إىل تحديد طبيعة 

املرشوعات التي حصلت عليها املستفيدات، كذلك التعرف عىل تقييم املستفيدات 

للمرشوعات التي حصلَن عليها، وتأثريها االقتصادي عليهن، ودور جمعية األرُس 

. اعتمدت الدراسة عىل استبانة، طُبقت عىل عينة عمدية قوامها  املنتجة يف دعمهنَّ

)300( من النساء املستفيدات، يشكلَن املرحلة األوىل، والاليت أقمَن املرشوعات، 

وحققَن أرباًحا بدعم من جمعية األرُس املنتجة، وكانت أهم النتائج:

أشارت 62 % من العينة، أن املرشوع حقق لهنَّ متكيًنا اقتصاديًا. 	 

فيام يتعلق بكيفية تحقيق مرشوع األرُس املنتجة، متكيًنا اقتصاديًا للعينة، 	 
الثانية  املرتبة  61.7%، ويف  بنسبة  املرتبة األوىل »أعول نفيس«  جاء يف 

»أعول أرسيت بالكامل« بنسبة %30.3.

احتل الطبخ واألكالت الشعبية النسبة األكر 27%، من طبيعة املرشوعات 	 
التي أقامتها املستفيدات عينة الدراسة.

عن الفوائد االقتصادية ملرشوعات األرُس املنتجة، جاء يف املرتبة األوىل »، 	 
أساهم مبرشوعي يف تنمية وتنويع النشاط االقتصادي باملنطقة« بنسبة %61.7.

جاء يف مقدمة املعوقات التي واجهت العينة »صعوبة التسويق للمرشوع« 	 

بنسبة %40.
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الكلمات المفتاحية: 

مرشوع األرُس املنتجة – جمعية األرُس املنتجة بجازان – التمكن االقتصادي 

للمرأة- املرأة السعودية.

مقدمة:

 تعد مرشوعات األرُس املنتجة يف اململكة العربية السعودية، إحدى القنوات 

الرئيسية، التي متكـِّـن املرأة داخل املنزل، من تحقيق ذاتها وتحسن نوعية حياتها. 

الصغرية  املنشآت  ضمن  من  املنتجة  األرُس   )2030 )السعودية  رؤية  وتصنـِّـف 

واملتوسطة، وقد أكدت الرؤية عىل تقديم الدعم لها، فقد »أصبح االستثامر فيها 

ودعمها رضورة ملحة؛ ألنه سيحقق العديد من الفوائد، من أهمها تقليص معدالت 

البطالة، وخفض مستويات الفقر، وتوفري فرص عمل للمرأة السعودية،ومتكينها 

من املشاركة يف بناء االقتصاد، وتخفيف األعباء عىل الحكومة«. )املخلفي، 2016(. 

http://www.alriyadh.com/1510881

تهدف مرشوعات األرُس املنتجة، إىل تحقيق مجتمع املنتجن، ومحاربة البطالة، 

وخلق فرص عمل، باإلضافة إىل دعم صغار املنتجن، والحرفين، والعاملن بكافة 

القطاعات غري الرسمية، مع الرتكيز عىل فئة املرأة املعيلة )محمد، 2018، ص57(. 

الواقع  تغيري  أساسيًا يف  تحقيق هدفًا  املنتجة، ميكن  األرُس  برنامج  ومن خالل 

االقتصادي لكثري من األرُس، ودعم االقتصاد الوطني أيًضا، وتحويل األرُس املستهلكة 

إىل أرس منتجة، ذات فعالية يف بناء املجتمع. فمرشوعات األرُس املنتجة، تستهدف 

تنمية قدرات املرأة؛ لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها يف قوة العمل، 

فقد أصبحت املرأة جزًءا رئيسيًا من منظومة الدخل األرُسي؛ وتحملت يف بعض من 

األحيان، توفري الدخل لألرُسة؛ لذلك شكلت الهدف الرئيس، للكثري من الجهات 

التنموية، التي رأت فيها نواة الدعم األرُسي؛ القائم عىل اإلنتاج والعمل.
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مرشوع األرُس املنتجة يف جوهره، يشكل فرصة اقتصادية واجتامعية، تسمح 

للنساء بالخروج من وضعية تتسم بالهشاشة وعدم االستقرار االقتصادي، والتوجه 

نحو مامرسة نشاط، يضمن االندماج يف دائرة االقتصاد الوطني، وتوفري التمويل 

الالزم، إلقامة مشاريع مصغرة، يتحقق من خاللها التمكن االقتصادي للمرأة، 

بوجود دخل أو عائد منتظم.

»ويؤدي تحقيق التمكن االقتصادي للمرأة، إىل العديد من املكاسب؛ منها ما 

يعود بشكل مبارش من تحقيق الذات، والحصول عىل فرص توظيف أو استثامر، 

يؤمـِّـن لها مصدرًا دامئًا للدخل، ومنها ما يعود عىل املجتمع ككل، مثل االستغالل 

األمثل ملوارده البرشية، وزيادة معدالت اإلنتاجية والنمو االقتصادي« )عكور، 2015( 

.alolabor.org/.../Tanmya_N_Jordon_20_22_12_15_W_P_Iman_Ak

ويف ضوء أهمية برنامج األرُسة املنتجة عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي، 

تأسست جمعية األرُس املنتجة بجازان؛ لتوحيد جهود عمل األرُس املنتجة باملنطقة، 

ورعايتهم، وتأهيلهم، وتطويرهم، وتحويلهم من الرعوية إىل التنموية، ومساعدتهم 

عىل االنخراط يف سوق العمل.

 إال أن العديد من الدراسات، أشارت نتائجها، إىل وجود قصور ومعوقات، 

التنمية  عملية  يسهم يف  نحو  املرشوعات، عىل  تلك  وتطوير  نجاح  دون  تحول 

أهمها؛ غياب التدريب واملتابعة الحقيقية لهذه املشاريع مام يجعل الرنامج عرضة 

لكثري من األخطاء، كام أن املنتجات الخاصة مبشاريع األرُس املنتجة موسمية؛ 

بحيث يرتكز مردودها خالل فرتة معينة من العام فحسب؛ لذا من املهم تقييم 

املردود االقتصادي لتلك املرشوعات، وتحديد مدى قدرتها عىل تحديد أهدافها 

األساسية )عبد القادر، 2013، ص34(.

وال شك أن تحقيق التمكن االقتصادي للمرأة، يعتر من األهداف الرئيسة 

األرُس  جمعية  مرشوعات  دور  تقييم  املهم  من  أنه  نجد  لذا  املرشوعات،  لتلك 
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املنتجة، يف تحقيق التمكن االقتصادي للمستفيدات بجازان، للوقوف عىل مدى 

نجاح التجربة، ومعرفة أهم املعوقات، وكذلك املقرتحات الالزمة لتطويرها.

المشكلة البحثية:

 2030 رؤية  انطالق  مع  خاصة،  أهمية  املنتجة  األرُس  مرشوعات  اكتسبت 

للمملكة، التي أكدت عىل أهمية هذه املرشوعات، ودورها يف االقتصاد الوطني، 

كأحد أهم محركات النمو االقتصادي، وكأداة فعالة ملكافحة الفقر والتخفيف من 

البطالة. وال شك أن مرشوعات األرُس املنتجة وفق العديد من التجارب املحلية 

يغنيها عن  وتوفري دخل  للمرأة،  االقتصادي  التمكن  تحقيق  واإلقليمية، ميكنها 

اإلعانات الحكومية، أو البحث عن وظائف.

ويف منطقة جازان، بدأت املشاريع التي وفرتها جمعية األرُس املنتجة، تحقيق 

خطوات جادة نحو دعم الكثري من النساء، لتأسيس مرشوعات متنوعة، وأسهم 

يف تحويلهنَّ من ربات بيوت، إىل مجال ريادة وإدارة املرشوعات الصغرية؛ لكن 

إىل أي مدى نجحت تلك املرشوعات، يف متكن النساء املستفيدات اقتصاديًا؟ 

هنا تتمثل املشكلة البحثية يف سؤال رئيس:

ما دور مرشوع األرُس املنتجة، يف تحقيق التمكن االقتصادي للمرأة مبنطقة 

جازان؟ 

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية:

أسئلة الدراسة:

ما أسباب مشاركة النساء بجازان، يف مرشوعات األرُس املنتجة؟. 1

ما طبيعة املرشوعات التي حصل عليها أفراد العينة؟. 2

ما مدى نجاح جمعية جازان، يف تقديم الدعم الالزم ملرشوعات األرُس . 3

املنتجة )من خالل تقييم املستفيدات(؟
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كيف يؤثر مرشوع األرُس املنتجة مبنطقة جازان عىل الوضع االقتصادي . 4

للمرأة؟

ما تأثري مرشوع األرُس املنتجة عىل حياة املستفيدات االجتامعية؟. 5

أهداف الدراسة:

التعرف عىل أسباب مشاركة النساء بجازان، يف مرشوعات األرُس املنتجة.. 1

تحديد طبيعة املرشوعات التي حصل عليها أفراد العينة.. 2

الالزم . 3 الدعم  تقديم  يف  بجازان،  الجمعية  نجاح  مدى  عىل  التعرف 

ملرشوعات األرُس املنتجة )من خالل تقييم املستفيدات(.

الوضع . 4 عىل  جازان،  مبنطقة  املنتجة  األرُس  مرشوع  دور  تأثري  تحديد 

االقتصادي للمرأة.

التعرف عىل تأثري مرشوع األرُس املنتجة عىل حياة املستفيدات االجتامعية.. 5

أهمية الدراسة:

من الناحية األكادميية: رغم وجود اهتامم بحثي متزايد يف العامل العريب، 

بتأثري مرشوع األرُس املنتجة عىل املجتمع واملرأة بشكل خاص، وكذلك داخل اململكة 

مرشوعات  تتناول  التي  األُوىل،  تعتر  الدراسة  هذه  أنَّ  إال  السعودية؛  العربية 

األرُس املنتجة بجازان، كأحد املناطق الحدودية، التي تحتاج فيها املرأة مزيًدا من 

الدعم، مقارنة باملدن الكرى، وتبحث يف دورها بتمكن املرأة اقتصاديًا. 

بوضوح  ودعمها   ،2030 اململكة  رؤية  انطالق  مع  التطبيقية:  الناحية  من 

لألرُس املنتجة كأحد املنشآت الصغرية واملتوسطة، يكتسب مرشوع األرُس املنتجة، 

ومساهمته يف خلق فرص عمل أهمية كرى، ويف منطقة جازان، بدأ مرشوع 

األرُس املنتجة تحقيق خطوات جادة، نحو دعم الكثري من النساء. لذا من املهم 
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تحقيق  املرشوع يف  نجاح  مدى  ملعرفة  علمي؛  نحو  الخطوات عىل  هذه  تقييم 

التمكن االقتصادي للمرأة.

اإلطار اإلجرائي للدراسة:

نوع الدراسة: 

دراسة وصفية ميدانية، تعتمد عىل دراسة الواقع أو الظاهرة كمـا ُوِجدت يف 

الواقع، واالهتامم بوصفها وصًفا دقيًقا.

 منهج الدراسة: 

طبيعة  مع  يتناسب  الذي  املسحي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت 

إال  العلم؛  أهداف  أبسط  هو  الوصف،  أن  من  الرغم  فعىل  وأهدافها،  الدراسة 

أنه أكرثها أساسية وقدرة عىل تحقيق أهدافه، ومن املهام الرئيسة للوصف، هي 

أن يحقق للباحث فهاًم أعمق للظاهرة، أو املشكلة موضوع الدراسة )أبو حطب 

وصادق،2010، ص21( من خالل وصف الظاهرة، وجمع البيانات عنها، وتحليلها، 

والوصول إىل نتائج تفيد يف معالجة مشكلتها.

حدود الدراسة:

حدود موضوعية: عنيت الدراسة ببيان دور مرشوع األرُس املنتجة بجازان، 

يف تحقيق التمكن االقتصادي للمرأة.

حدود مكانية: منطقة جازان.

حدود زمنية: الفرتة من1439/10/1ه إىل 1439/11/10ه.

حدود برشية: املستفيدات من مرشوع األرُس املنتجة بجازان وعددهنَّ )300(، 

يشكلَن املرحلة األوىل التي تم متويلها، وبدأت يف تحقيق أرباح من املرشوعات.
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مصطلحات الدراسة:

http://www.medadcenter.com/arti-  )2010 )مداد تُعرِّف  املنتجة:  ،األرُس 

cles/1841

برنامج األرُس املنتجة: بأنه برنامج اجتامعي اقتصادي، يقوم عىل التعامل مع 

األرُسة التي هي أساس يف البناء االجتامعي؛ لتحقيق تنمية يف الدخل املادي؛ 

من خالل إعادة تدريب وتأهيل الفرد أو األرُسة، عىل مهارة ما، وتقديم الدعم 

املادي واملعنوي.

التعريف اإلجرائي:

م  تُقدَّ التي  الصغرية  املرشوعات  يدعم  برنامج  املنتجة:  األرُس  مرشوعات 

للنساء واألرُس، من خالل قروض من جمعية األرُس املنتجة بجازان؛ لتمكنهنَّ من 

الحصول عىل دخل، وتحويلهنَّ من الرعوية إىل التنموية.

التمكين القتصادي للمرأة:

تعريف )عكور، 2015( اعتامد املرأة عىل ذاتها وتعزيز قدرتها الداخلية؛ 	 

من خالل عملية توعية وبناء للقدرات، تؤدي إىل مشاركة أكر، وقدرة أكر عىل 

صنع القرار وسيطرة أعظم، ويف النهاية تغيري مجَرى األمور.

https://alwafd.news/essay/19512 )2017 ،تعريف )العجمي

العملية التي تستطيع املرأة من خاللها، االنتقال من موقع قوة اقتصادي أدىن 

ازدياد سيطرتها  أعىل؛ وذلك من خالل  اقتصادي  املجتمع، إىل موقع قوة  يف 

املال،  ورأس  األجور،  وهي  األساسية،  واملالية  االقتصادية  باملوارد  وتحكمها، 

وامللكيات العينية؛ وهو ما مينحها يف الدرجة األوىل استقاللية مادية مبارشة.
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التعريف اإلجرايئ: التمكن االقتصادي للمرأة، يعني إتاحة الفرص االقتصادية 

أو  عائل  يغنيها عن وجود  دخل،  الحصول عىل  لتتمكن من خالله من  للمرأة؛ 

عىل  باالعتامد  املصريية  قراراتها  اتخاذ  عىل  قادرة  ويجعلها  حكومية،  إعانات 

نفسها.

اإلطار المعرفي:

يف ظل التحول االسرتاتيجي يف الرؤى االقتصادية واالجتامعية، التي تتبناها 

اململكة، والذي متثله رؤية 2030، تزاداد أهمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة، 

أشكال  كأحد  املنتجة،  األرُس  الرؤية  وتصنف  الوطني.  االقتصاد  روافد  كأحد 

تتوافق  السعودية،  للمرأة  عمل  فرص  توفري  التي ميكنها  الصغرية،  املرشوعات 

متاًما مع الضوابط الرشعية، ومشاركتها يف بناء االقتصاد، وتخفيف األعباء عىل 

الحكومة، وتدوير املال داخليًا.

وعندما نشري إىل مشاريع األرُس املنتجة، فإننا نعني بذلك، املنتجات والصناعات 

التي ميكن لألرُس مامرستها يف املنزل، والتي متكـِّـنهم من تحسن الوضع املادي 

لألرُسة، واالستفادة من القدرات الفنية واملهنية لجميع أفراد األرُسة. ويندرج تحت 

والنسائية،  املنزلية  اإلكسسوارات  مثل  مشاريع،  عدة  االقتصادية  املنظومة  هذه 

والصناعات  التجميل،  ومنتجات  املنزلية،  والعطور  الشعبية،  واألكالت  واملالبس 

التقليدية، والحرف اليدوية. 

إنتاج  قواعد  بناء  »عىل   )36 ص  أحمد،2005،  املنتجة(  األرُس  فكرة  وتستند 

األرُسة،  مستوى  عىل  متن  اقتصاد  لبناء  املعطلة  الطاقات  الستخدام  باملنازل، 

 وصواًل لألهداف القومية بزيادة اإلنتاج، وتقليل نسبة االعتامد عىل العائل الواحد 

لألرُسة. وقد جاءت فكرة مشاريع التمويل الصغري، كحل أمثل إلخراج أكر رشيحة 

ممكنة من دائرة الفقر إىل ساحة الرفاهية«.



دور مشروعات جمعية اأُلسر المنتجة بجازان،
في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة

1389

النساء،  مرشوعات  تنمية  يف  تُسهم  متينة،  لَِبنة  وضع  املرشوع  هذا  ويشمل 

مُيَكِّـن  املنتجة،  األرُس  خالل  من  صناعات  فإنشاء  العمل؛  لسوق  واستقطابهنَّ 

من رفع شعار )ُصِنَع يف السعودية(، الذي يساعد يف إمكانية تسخري الطاقات، 

وتوفري اإلمكانيات لخدمة هذه الفئة، وبالتاىل عمل إطار مؤسيس، ووضع نُظم 

رسمية تدعم هذه األرُس، وهذا أكر دليل عىل أهمية هذه األرُس املنتجة، لتكون 

مشاركًا مهاًم يف الناتج القومي القتصاد اململكة.

متتلك  التي  فاألرُسة  األعامل؛  ريادة  عىل  حيًا  مثااُل  املنتجة،  األرُس  تعتر 

الشجاعة لتنويع مصادر دخلها؛ من خالل القيام بأعامل يدوية أو منزلية، ال شك 

أنها دخلت عامل ريادة األعامل من أوسع أبوابه، ويُفرتض أن تُْدَعم بشكل جيِّد.

التواصل  وسائل  إتاحة  من خالل  املنتجة؛  لألرُس  »دعمها  »الرؤية«  وأكدت 

الحديثة، لتعزيز وزيادة فرصها التسويقية، وتسهيل حصول تلك األرُس عىل فرص 

 .)2016 )املنجومى،  »الرؤية«  وركزَّت  َغِر،  الصِّ يف  املتناهية  للمشاريع  التمويل 

 http://www.alhayat.com/article/748094/%D9%85%D8%

عىل دعم املرأة السعودية، واعترتها عنرًصا مهاًم من عنارص قوة البالد«، 

وأشارت إىل أن املرأة، تشكـِّـل ما يزيد عىل 50 يف املائة من إجامىل مخرَجات 

التعليم الجامعي؛ لذلك ستدعم املرأة من خالل تنمية مواهبها،

واستثامر طاقاتها، ومتكينها من الحصول عىل الفرص املناسبة، لبناء مستقبلها، 

واإلسهام يف تنمية مجتمعها واقتصاده. 

أهم األهداف القتصادية لمشروعات اأُلسر المنتجة:

متكن املرأةوتعزيز االستقاللية االقتصادية.	 

متكن املرأة من االندماج يف املجتمع، واإلسهام يف عملية التنمية.	 
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األعامل 	  ومامرسة  واالجتامعية،  االقتصادية  بأدوارهن  النساء  توعية 

اإلنتاجية.

التمكين القتصادي للمرأة:

أغلب التعريفات، تربط مفهوم التمكن االقتصادي، بقضايا التنمية االقتصادية؛ 

من خالل التأكيد عىل ارتباطه بعملية توسيع فرص وحرية الفقراء، يف الحصول 

عىل أفضل نصيب من نتائج عملية التنمية اإلنسانية املستدامة.

ومن هذه التعريفات، »التمكن االقتصادي للمرأة، هو قدرتها عىل الحصول 

املجتمع؛  الحقوق مبامرسة دور فعال يف  عىل حقوقها االقتصادية، وتنمية هذه 

لتنميته. ويتم التمكن بطريقتن، األوىل: باملشاركة يف النشاط االقتصادي، مثل 

التجارة، أو االستثامر، أو مزاولة املهن الحرة. والثانية: باملشاركة يف سوق العمل، 

كموظفة أو عاملة يف القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص«)عطار،2009، ص 12(.

ويرى )العجمي،2017( »التمكن االقتصادي للمعيالت، هو عملية إدماج النساء 

الفقريات غري العامالت؛ ممن فقدن عائل األرُسة، يف مرشوعات متوسطة، أو 

صغرية، أو متناهية الصغر؛ بهدف ضامن وجود دخل شهري منتظم، مع مراعاة 

الخلفيات الثقافية والقدرات املهنية للنساء؛ مبا يتوافق وظروف املجتمع املحيل«.

طرق تحقيق التمكين القتصادي للمرأة: 

http://www.naja7.info/index. نجاح،2016(  املرأة  )موقع مرشوع متكن 
php/economic

تتناسب . 1 للعمل  فرصة  أو  وظيفة،  عىل  الحصول  يف  املرأة  مساعدة 
ومؤهالتها وقدراتها.

َة.. 2 تأهيل املرأة لسوق العمل، عر دورات تدريبية مجانية أو ُميَرسَّ
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أو . 3 صغرية  قروض  منحها  مثل  تجاري،  نشاط  بدء  عىل  املرأة  مساعدة 
سلف، وتسويق املنتجات.

جمعية اأُلسر المنتجة في جازان:

»تأسست جمعية األرُس املنتجة بجازان عام 1437هجرية، كجمعية أهلية، ومؤسسة 

ذات صفة اعتبارية، انبثق التفكري فيها من مجلس منطقة جازان، وباهتامم من 

صاحب السمو املليك األمري محمد بن نارص بن عبد العزيز، أمري منطقة جازان.

تتمثل مصادر دعم الجمعية، يف العديد من الجهات الحكومية واألهلية، من 

أهمها:

)إمارة منطقة جازانجامعة جازانأمانة منطقة جازانفرع وزارة العمل والتنمية 

الخرييةمؤسسة  السبعي  إبراهيم  الله  وعبد  محمد  بجازامنؤسسة  االجتامعية 

األمرية جوهرة الخرييةمؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي الخرييةمؤسسة 

أوقا فهد وعبد الله العويضة الخرييةمؤسسة امللك خالد الخريية(.

وتقدم الجمعية الرامج التدريبية والتأهيلية لألرُس املنتجة، والقروض املسرتدة، 

والرامج التوجيهية، التي تساعد عىل االنخراط يف سوق العمل؛ لتحويل هذه 

األرُس من الرعوية إىل التنموية. وتتمثل رسالة الجمعية، يف تنمية وتطوير األرُس 

املنتجة؛ إلكسابها املهارات الالزمة مهنيًا وإداريًا، واستثامر جهودهم وطاقتهم، 

وإيجاد فرص تسويقية للمنتجات ذات الجودة العالية واملتنوعة« )التقرير السنوي 

لجمعية األرُس املنتجة بجازان، 1437(.
 https://sd.mlsd.gov.sa/sites/default/files/%D8%AC%D9% %
D8%AC%D8%A9%20765.pdf

التي  التدريبية  الدورات  خالل  من  بجازان؛  املنتجة  األرُس  جمعية  وتسعى 

تقدمها للمستفيدات، إىل إعداد، وتأهيل، وتنمية مهارات األرُس، ومتويل مشاريعها، 



1392

السجل العلمي والبحوث المحكمة 3

املعييش؛  مستواها  وتحسن  العمل  من  األرُس  لتمكن  وذلك  منتجاتها؛  وتسويق 

وصواًل إىل اكتفائها ذاتيًا، وتحقيق التنمية املستدامة لها.

وتسعى الجهات املسئولة عن برنامج األرُس املنتجة، للمساعدة عىل أن تُسهم 

التنمية االقتصادية واالجتامعية ككل، إضافة إىل تدريبهم وتأهيلهم  يف عملية 

املنتجة  لألرُس  تضمن  تسويقية،  قنوات  بإيجاد  وذلك  التحديات،  مواجهة  عىل 

وتعزيز  اليدوية،  واملشغوالت  الوطني،  الرتاث  تأصيل  وكذلك  مستداًما،  دخاًل 

الهوية الوطنية.

 ، ، وتدريبهنَّ سْت املرحلة األوىل من النساء املستفيدات، التي تم متويلهنَّ وقد أسَّ

التي طُِبقت عليها  ودعم مشاريعهن، وبدأَن يف جني األرباح، وهيى املجموعة 

الدراسة الحالية.

التي   ،2030 اململكة  رؤية  مع  منسجمة  لألرُس،  التنموية  الرامج  هذه  وتأيت 

عىل  حصولها  وتسهيل  التسويقية،  فرصها  وتعزيز  املنتجة،  األرُس  دعم  أكدت 

التمويل، واستثامر طاقاتها لبناء مستقبلها، واإلسهام يف التنمية االجتامعية.

الدراسات السابقة:

الدراسات  األول:  املحور  شمل  محورين،  إىل  السابقة  الدراسات  انقسمت 

التي تناولت تقيياًم لتأثري مرشوعات األرُس املنتجة ومدى نجاحه؛ خاصة عىل 

املستوى االقتصادي. وشمل املحور الثاين: دراسات تناولت املرشوعات الصغرية 

والتعاونيات، وقدرتها عىل تحقيق التمكن االقتصادي للمرأة. 
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دراسات المحور األول: تناولت تقييم التأثير القتصادي 
لمشروعات اأُلسر المنتجة على المرأة واأُلسرة ومجالت 

تسويقها.

رئيس، . 4 سؤال  لإلجابة عىل   ،(El-sharif & others, 2018) دراسة  سعت 

كيف ميكن لألرُس املنتجة يف السعودية، إيجاد فرص لالستثامر وتطوير 

املنتجات من خالل مواقع التواصل االجتامعي؟ تم جمع بيانات الدراسة؛ 

من خالل مقابالت أُجريت عر مواقع التواصل االجتامعي )سناب شات، 

تويرت، واتس اب، انستجرام(؛ حيث تم إرسال رابط يحوي أسئلة املقابلة، 

وسائل  يستخدمون  االجتامعية،  الشبكات  عىل  نشطًا  حسابًا   590 إىل 

التواصل االجتامعي للتسويق. جاءت االستجابة من مثانن حسابًا فقط 

من املستهدفن. وأظهرت نتائج الدراسة، أن وسائل اإلعالم االجتامعية، 

مة يف اكتساب العمالء، واإلعالن، واملبيعات.  تُعتر أداة قيـّـِ

تناولت دراسة )عبد العزيز، 2017( دور التمويل األصغر، يف تخفيف حدة . 5

الفقر، بالرتكيز عىل متويل األرُس املنتجة بالسودان؛ من خالل التعرف عىل 

معوقات التمويل األصغر، وإبراز أسباب الفقر، وآثاره، ووسائل مكافحته، 

كذلك التعرف عىل رشوط ومتطلبات بنك األرُسة يف منح التمويل. اتبعت 

الدراسة املنهج الوصفي والتحلييل، مع دراسة الحالة، وكانت أهم النتائج: 

أن برنامج األرُس املنتجة، ساهم يف تخفيف حدة الفقر للمستفيدين منه، 

البطالة، وإيجاد فرص عمل  للتمويل أهمية قصوى يف معالجة  كام أن 

ضامنات  بتطبيق  الضامنات؛  مشكلة  حل  األرُسة  بنك  واستطاع  جديدة. 

غري تقليدية. وقد مكَّن االنتشار الجغرايف مؤسسات التمويل األصغر، من 

تقديم الخدمات للمستفيدين يف مواقعهم، وقلل تكلفة الوصول. 
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سعت دراسة )العيبان، 2016(، لوضع تصور مقرتح، لتجميع الجهات الحكومية . 6

مظلة  تحت  السعودية،  العربية  باململكة  املنتجة،  لألرُس  الداعمة  واألهلية 

واحدة، وتوضيح مدى الحاجة إىل إنشاء منظمة تنموية اجتامعية؛ لتنظيم 

جهود املؤسسات الداعمة، وتقديم الدعم الالزم لألرُس املنتجة. وقد شملت 

املستفيدات  استبيان، طُبَِّق عىل عينة عمدية، قوامها )100( من  الدراسة 

من برامج األرُس املنتجة مبدينة الرياض، لتقييم مرشوعات األرُس املنتجة 

املقدمة. وكانت أهم النتائج: أكدت 85% من العينة، أن املرشوعات تساعد 

عىل تحسن موارد األرُس املنتجة. احتلت املعوقات االقتصادية املرتبة األوىل 

بنسبة 66%، مقارنة باملعوقات اإلدارية والتسويقية. وتوصلت الدراسة لتصور 

مقرتح، ملنظمة واحدة تدعم األرُس املنتجة، تتاليف كافة املعوقات وأشكال 

القصور، التي أوضحتها نتائج الدراسة.

يف . 7 املنتجة،  األرُس  دور  تحديد  إىل   ،)2016 )الشهراين،  دراسة  هدفت 

تحسن نوعية الحياة للمستفيدات. وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي. 

التأثري  محاور  غالبية  عىل  العينة  موافقة  إىل  الدراسة،  نتائج  وأشارت 

اإليجايب، ملرشوع األرُس املنتجة عىل واقعهم االقتصادي، والذي جاء يف 

مقدمتها )أشعر أن حيايت تغريت لألفضل(.

توظيف . 8 أثر  من  التحقق  إىل   ،(Abdulrazzaq, 2016) دراسة  هدفت 

املعروف  البحرين،  يف  العائلية  األعامل  قطاع  يف  انستجرام،  إمكانات 

املنتجة،  األرُس  واعتامد  استخدام  مدى  وتحديد  املنتجة«،  »األرُس  باسم 

والتواصل  املعلومات،  وتبادل  ملنتجاتها،  للرتويج  كأداة  انستجرام  عىل 

الفعيل، والفوائد الفعلية؛ باعتبارها أداة تسويقية قامئة بذاتها. تم توزيع 

استطالع عىل 253 مشاركًا. أظهرت نتائج الدراسة أن انستجرام، ميكن 

أن يكون وسيلة هامة لخلق فرص قيـِّـمة لألرُس املنتجة، لتحقيق مهامها 
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وأهدافها، يف الرتويج ملنتجاتها واإلعالن عنها، كام بيََّنت النتائج، أن عمر 

تبني  مبارشة عىل  آثار غري  له  التعليم،  الجنس، ومستوى  ونوع  األرُسة، 

للرتويج  انستجرام  استخدم  من  أكرث  وأن  انستجرام،  منصة  واستخدام 

ألعاملهم، تلك األرُس التي تعتمد عىل الحرف اليدوية.

التنمية . 9 برامج  تأثري  تقييم  إىل   ،(Khairy, Amani 2015) دراسة  سعت 

األرُس  يف  اشرتكَن  الاليت  الخرطوم،  مدينة  يف  النساء  عىل  الريفية، 

الرامج عىل  هذه  وقدرة  الدواجن(،  إنتاج  )مرشوع  املنتجة، من خالل 

زيادة الدخل، وتحسن مستوى معيشة األرُس املستهدفة. اعتمدت الدراسة 

يف جمع البيانات عىل االستبيان، باإلضافة إىل املقابالت الشخصية. شمل 

أنثى من مناطق سوبا والجريف.  امليداين، عينة عشوائية من 50  املسح 

م  وأظهرت نتائج الدراسة، أن القروض وعلف الدواجن املَُدعَّم الذي قُدِّ

لألرُس املنتجة، جاء من أهم عوامل نجاح املرشوعات، كام أظهرت النتائج، 

الدواجن، أعطى عوائد عالية يف وقت قصري، ووفر  إنتاج  أن مرشوع 

الدعم املايل الكايف للنساء.

املنفذ . 10 املنتجة،  )الخدام، 2011(، إىل تقييم برنامج األرُس  هدفت دراسة 

باألردن،  عال  دير  لواء  منطقة  يف  االجتامعية،  التنمية  وزارة  قبل  من 

أجلها.  من  ُصمـِّـم  التي  لألهداف  الرنامج،  تحقيق  مدى  ملعرفة  وذلك 

االجتامعية،  املشاريع  لتقييم  الهدف؛  تحقيق  الدراسة منوذَج  استخدمت 

بهدف الحكم عىل نجاح أو تََعرثُّ الرنامج. ومن أهم النتائج التي خلُصت 

إليها الدراسة: عدم قدرة هذه املشاريع عىل إيجاد دخل ثابت ومستمر 

لألرُسة، وضعف قدرتها يف تحسن مستوى املعيشة، كام أن مشاريع األرُس 

عبئًا  تشكل  أصبحت  أنها  منها، كام  املرجوة  األهداف  تحقق  املنتجة، مل 

اقتصاديًا واجتامعيًا عىل األرُس املقرتضة.
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برنامج . 11 فعالية  مدى  عىل  التعرف  إىل   ،)2010 )الزمر،  دراسة  هدفت 

مستوياتهم  وتحسن  الفقرية،  األرُس  واقع  تحسن  يف  املنتجة،  األرُس 

من  ذ  املنفَّ األردن  يف  الوسط  محافظات  يف  واالقتصادي،  االجتامعية 

أرسة.   )150( عىل  الدراسة  طُبقت  وقد  االجتامعية،  التنمية  وزارة  قبل 

وتوصلت الدراسة إىل انخفاض يف نسبة اإلناث املستفيدات، كام تبنَّ أن 

مستوياتهم التعليمية اتسمت باالنخفاض امللحوظ. وبيَّنت النتائج، أن نسبة 

لتأسيس  أهم سبب  أن  وتبنَّ  الغالبة،  النسبة  املتزوجن هي  املقرتضن 

املرشوع، هو تحسن الوضع املادي للمقرتضن، كام بيَّنت نتائج الدراسة، 

وجود العديد من الصعوبات التي تواجه املقرتضن، ومن أبرزها انخفاض 

باإلضافة  املنتظمة،  الشهرية  املتابعة  يف  االنتظام  وعدم  القرض،  قيمة 

إىل وجود ضعف واضح يف عملية تدريب املقرتضن، ووجود صعوبات 

تسويقية. من جهة أخرى أوضحت نتائج الدراسة، مساهمة املشاريع يف 

تحسن مستوى املعيشة، وتوفري دخل ثابت للمقرتضن. 

املسلمة يف . 12 املرأة  دور  التعرف عىل  إىل   ،)2010 )منيش،  دراسة  هدفت 

مجال  الرتبوية يف  وتطبيقاتها  املعارصة،  االتجاهات  التنمية، يف ضوء 

األرُس املنتجة باململكة العربية السعودية، وذلك من خالل تحديد وسائل 

لتفعيل  تصور  ووضع  املجتمع،  تنمية  يف  املسلمة  املرأة  مساهمة  تعزيز 

الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  اعتمدت  التنمية.  يف  املسلمة  املرأة  دور 

اتجاًها  ميثل  املنتجة،  األرُس  مرشوع  أنَّ  النتائج:  أهم  وكانت  التحلييل، 

عامليًا معارًصا، تبنته العديد من الدول؛ لدعم التنمية وتقدم املجتمع، كام 

السعودية يف مشاريع  املرأة  الخاصة بعمل  الجديدة،  املفاهيم  أنَّ تفعيل 

األرُس املنتجة، والعمل عن بُعد، ليستا الحل الوحيد المتصاص الفائض من 

بطالة النساء، ولكنهام وسيلتان من أنجح الحلول املعارصة.
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تناولت دراسة )أحمد، 2005(، إدارة مشاريع األرُس املنتجة يف السودان؛ . 13

الخرطوم،  بوالية  االجتامعية  التنمية  مؤسسة  حالة  دراسة  خالل  من 

ملعرفة كيفية سري العمل، وإمكانية مساهمتها يف حل مشكلة الفقر. اتبعت 

والوصفي،  التحلييل  املنهج  واستخدمت  الحالة،  دراسة  منهج  الدراسة 

واعتمدت عىل االستبانة واملقابلة، التي طُبقت عىل عينة من املستهدفن 

بوالية الخرطوم. وكانت أهم نتائج الدراسة، )أنَّ حجم التمويل، له أثر 

املتابعة  أنَّ  الصغرية، كام  استمرارية املرشوعات واالستثامرات  كبري يف 

ِقبَل إدارة املرشوعات الصغرية،  الدورية، والتقويم امليداين املستمر من 

 فضاًل عن توفري الخرة الكافية يف نوع النشاط املختار، واإلدارة املبارشة 

للمستفيد، يحققان النجاح ملثل هذه املرشوعات.

سعت دراسة )غالب، 2004(، إىل تقييم الرنامج الوطني لألرُس املنتجة، . 14

منذ  الرنامج،  واقع  التعرف عىل  من خالل  اليمن،  املجتمع يف  وتنمية 

التي  والصعوبات  واإلدارية،  التخطيطية  النواحى  من  األوىل  بداياته 

تواجهه، ومعرفة مدى تحقيق الرنامج ألهدافه. واعتمدت الدراسة عىل 

استبيانن، أحدهام خاص باملستفيدات، واآلخر خاص مبوظفي الرنامج. 

وأظهرت نتائج الدراسة، أنَّ أكرث أهداف الرنامج تحقيًقا من وجهة نظر 

كام  املنزل،  ترك  بدون  العمل  مامرسة  املستفيدات،  من  الدراسة  عينة 

يوجد اتجاه إيجايى عىل معظم فقرات قياس اتجاهات املستفيدات نحو 

أهداف الرنامج، جاء يف مقدمتها، مدى االستفادة االجتامعية، وتحقيق 

الوعي الثقايف واالجتامعي، والصحي، والبيئي؛ أما عن السلبيات، فقد 

م،  أظهرت نتائج الدراسة ضعف الرامج التدريبية، ونوع التدريب املقدَّ

كام أظهرت اتجاًها سلبيًا نحو االستفادة االقتصادية، من حيث استمرار 

مواجهتها صعوبات اقتصادية وتسويقية. 
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المحور الثانى: دراسات تناولت المشروعات الصغيرة 
وأثرها القتصادي على المرأة واأُلسرة:

املرشوعات . 1 دور  عىل  التعرف  إىل   ،)2016 )الحموري،  دراسة  هدفت 

الصغرية، يف تعزيز مشاركة املرأة، لتنمية املجتمعات املحلية يف اململكة 

 )78( عىل  طُبق  استبيان،  عىل  الدراسة  واعتمدت  السعودية.  العربية 

وتم  الصغرية،  املرشوعات  برامج  من  املستفيدات  النساء  من  مستفيدة، 

قياس تأثري املرشوعات عىل املستفيدات يف ثالث مجاالت )االقتصادي، 

املجال  أن  إىل  الدراسة،  وتوصلت  االنفعايل(،  والنفيس،  واالجتامعي، 

النفيس االنفعايل جاء يف املقدمة، ويرجع ذلك ألن املشاريع زادت من 

املجتمع.  يف  الرسيع  االنخراط  خالل  من  اإلبداع،  عىل  النساء  قدرات 

وفيام يتعلق بالتأثري االقتصادي عىل املستفيدات، جاء يف املقدمة )وفَّر 

أي  إلنجاح  الالزمة  واإلدارة  الخدمة  يل  الصغرية  املرشوعات  برنامج 

الثانية )ساهم برنامج املرشوعات  مرشوع جديد مستقباًل(. ويف املرتبة 

الصغرية، يف زيادة مشاركتى يف عملية التنمية االقتصادية لعائلتي(.

التعرف عىل دور . 2 البحوث والدراسات، 2015(،  استهدفت دراسة )مركز 

قطاع التعاونيات باململكة العربية السعودية، يف زيادة فرص متكن املرأة 

وتوصلت  لتعزيزه.  املبذولة  والجهود  االقتصادية  املشاركة  السعودية، من 

الدراسة، من خالل استعراض العديد من املؤرشات، إىل أنَّ متكن املرأة 

السعودية من املشاركة االقتصادية؛ سواء من خالل العمل أو االستثامر، 

ما زال محدوًدا، وال يتناسب مع األهمية النسبية لها يف املجتمع السكاين، 

كام بيَّنت نتائج الدراسة، أنَّ قطاع التعاونيات، يتيح الفرصة لزيادة متكن 

املرأة من املشاركة االقتصادية؛ من خالل تعاون راغبات االستثامر، يف 

إقامة املرشوعات الصغرية، تحت مظلة الجمعيات التعاونية، وما يستتبع 
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ذلك من إتاحة فرص عمل للعاملة النسائية.

هدفت دراسة )الحامدى، 2015(، للتعرف عىل واقع املشاريع االقتصادية . 3

املوجهة للمرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، التي تقدمها الجمعيات، 

واملنظامت، واملؤسسات، املختلفة بالقطاعن الحكومي والخاص، واملحيل 

واملعوقات  واملشاكل  املرأة،  وتأهيل  تدريب  مجال  يف  العاملة  والدويل، 

التي تعوق سري عمل تنفيذ تلك املشاريع. واعتمدت الدراسة عىل استبانة، 

وزِّعت عىل عدد 89 سيدة من 16 مؤسسة وجمعية. وكانت أهم النتائج: 

تركزت األهداف األساسية للرامج واملشاريع، عىل تدريب وتأهيل املرأة، 

يف  للدخول  املعرفية؛  والخرات  املهارات  وإكسابها  وتعليمها،  وتثقيفها، 

سوق العمل، ومن أجل االعتامد عىل نفسها. وكان من أهم املشاريع التي 

القت االهتامم والعناية، هو مرشوع األرُس املنتجة. أهم سلبيات املشاريع 

للرامج  شاملة  إعالمية  تغطية  وجود  وعدم  املادي،  الدعم  قلَّة  املنفذة: 

واملشاريع.

عىل . 4 اإلجابة  يف   )2014 بوطورة،  )نوفل،  لدراسة  الرئيس  الهدف  متثَّل 

تفعيل  يف  املصغر،  القرض  اسرتاتيجية  مساهمة  واقع  هو  ما  السؤال، 

: القرض املصغر،  سياسة التشغيل يف الجزائر. وتوصلت الدراسة إىل أنَّ

قدم حلول فعالة – عملية وواقعية – ملكافحة البطالة، حتى ولو أنه الزال 

يعاين من بعض املعوقات عىل املستوى الوطني أو املحيل؛ حيث إن نسبة 

مساهمة الوكالة يف التوظيف اإلجامىل، قد انتقلت من 0.06% إىل%7.05 

يف الفرتة من 2005 م إىل 2013م، وتشري اإلحصائيات كذلك، إىل أن 

تخفيض  يف  ساهمت  قد  العمل،  مناصب  توفري  يف  الوكالة  مجهودات 

أنه  إالَّ  2013؛  سنة   %9.8 إىل   2005 سنة   %15.30 من  البطالة،  معدل 

وبالرغم من نجاح الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، يف تخفيض 
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تعتر حصيلة  ولكن  الجزائر،  التشغيل يف  معدالت  ورفع  البطالة،  نسب 

نتائج برنامج القرض املصغر، يف خلق مناصب الشغل هزيلة جًدا؛ مقارنة 

بحجم البطالة الواقعي. 

هدفت دراسة )الزهراين، 2013( إىل التعرف عىل دور إدارة املرشوعات . 5

مبنطقه  لألرُسة  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  تحقيق  يف  الصغرية، 

الباحة. وبلغت عينه الدراسة )250( سيدة، واستخدمت الدراسة استامرة 

البيانات العامة لألرُسة، واستامرة خاصة لصاحبة املرشوع، وأظهرت أهم 

النتائج: وجود عالقة ارتباط طردي، بن محاور استبيان إدارة املرشوعات 

ومتغريات  لألرُسة،  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  واستبيان  الصغرية، 

الدراسة، فكلام زاد العمر، املستوى التعليمي، وظيفة الزوج، الدخل الشهري 

والتنفيذ  والتخطيط،  األهداف،  تحديد  عىل  القدرة  زادت  كلام  لألرُسة. 

واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  تحقيق  عىل  القدرة  زادت  والتقييم؛ 

لألرُسة. كام أظهرت النتائج، أن املستوى التعليمي، كان من أكرث العوامل 

املؤثرة عىل إدارة املرشوعات الصغرية بنسبة79،7 %، يليه الدخل الشهري 

بنسبة %72،6.

استهدفت دراسة )البناء، 2012(، التعرف عىل واقع املرشوعات االقتصادية . 6

من  نات  عيـّـِ خالل  من  وذلك  اليمنية،  الجمهورية  يف  للمرأة،  املوجهة 

ت، أو يجري تنفيذها يف اليمن، وتوصلت الدراسة، إىل  املشاريع التي نُفذَّ

أن املرشوعات املمسوحة، كانت أكرث تركيزًا عىل مجال الخدمات، فعدد 

املرشوعات املهتمة بالخدمات، تجاوز بحوايل 6 أضعاف تلك املهتمة مبجال 

جاء  الزراعة.  مبجال  املهتمة  املرشوعات  3أضعاف  وبحوايل  الصناعة، 

ة، تعزيز االستقاللية  يف مقدمة األهداف االقتصادية للمرشوعات املنفذَّ

االقتصادية للمرأة، يليه متكن املرأة من االندماج يف املجتمع، واإلسهام 
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يف عملية التنمية، وأنَّ سيادة املهارات الحرفية والصناعية التقليدية، هو 

أمر مقبول، وال بديل له يف مراحل االنتشار املبكر للمرشوعات.

سعت دراسة )العتيبي، 2011(، لتقديم فكرة واضحة عن دور التعاونيات . 7

النسوية بالسودان، يف التمكن االقتصادي للمرأة، من خالل االستخدام 

األمثل للتمويل األصغر؛ بهدف الوصول لقناعة، بأهمية استغالل التعاونيات 

 : للتمويل األصغر، يف التمكن االقتصادي للمرأة. وتوصلت الدراسة إىل أنَّ

تعتر التعاونيات النسوية عر استغاللها لخدمات التمويل األصغر، هامة 

للتمكن االقتصادي للمرأة، كام تعتر وسيلة عملية، لتغيري نظرة الناس للعمل 

اليدوي، والخدمة الذاتية، واالعتامد عىل الجهود الذاتية. وتعتر املنظامت 

التعاونية أنسب حاضنة، ووسيلة فاعلة لتوظيف التقنيات الحديثة املتعلقة 

باالبتكار؛ لتطوير وتحسن جودة املنتجات، التي تقوم من أجلها املرشوعات 

الصغرية للمرأة املعيلة، مثل الحرف والصناعات التقليدية.

تعليق على الدراسات السابقة:

األرُس . 1 مرشوعات  بأهمية  زمني  تصاعد  السابقة،  الدراسات  تعكس 

املنتجة، والقروض الصغرية املوجهة للمرأة، وهو ما يرتبط بتبني التحول 

االقتصادي، املعتِمد عىل دعم وتشجيع املنشآت الصغرية واملتوسطة، خاصة 

تلك التي تستهدف املرأة.

فشملت . 2 العريب،  الوطن  بامتداد  جغرافيًا  السابقة  الدراسات  تنوعت 

واألردن،  وفلسطن،  والسودان،  ومرص،  والجزائر،  اليمن،  من  دراسات 

البحثي  االهتامم  إىل  يشري  مام  واإلمارات؛  السعودية،  العربية  واململكة 

بتقييم هذه املرشوعات؛ مام يعكس أهميتها يف الواقع.

وتقييم . 3 لتحليل  االستبيان،  أداة  اعتمدت عىل  السابقة،  الدراسات  غالبية 
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واقع مرشوعات األرُس املنتجة، وكذلك القروض الصغرية، ومدى نجاحها 

من وجهة نظر املستفيدات.

األرُس . 4 ملرشوعات  الحيوي  الدور  عىل  السابقة،  الدراسات  نتائج  أكدت 

املنتجة، يف متكن املرأة اقتصاديًا، وتوفري دخل لها.

اتفقت الدراسات السابقة، عىل وجود معوقات تواجه مرشوعات األرُس . 5

املنتجة، أهمها عدم كفاية التمويل، وافتقاد التدريب، وصعوبة التسويق.

اإلطار اإلجرائي للدراسة:

مجتمع الدراسة: متثَّل مجتمع الدراسة يف املستفيدات من مرشوعات جمعية 

األرُس املنتجة بجازان.

من  املستفيدات  من  عمدية  عينة  يف  الدراسة،  عينة  تتشكل  الدراسة:  عينة 

املنتجة بجازان،قدرها )300( مستفيدة، ميثلَن املرحلة األوىل  مرشوعات األرُس 

، وأقمَن املرشوعات، وحققَن أرباح(. )الاليت تم متويلهنَّ

جدول رقم )أ( يوضح الخصائص االجتامعية واالقتصادية للنساء عينة الدراسة 

%كاملتغريالخصائص االجتامعية واالقتصادية

املستوى التعليمي

5819.3جامعيي

9933ثانوي 

5217.3متوسط 

6321أقل من متوسط 

289.3غري متعلمة
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الوضع االجتامعي

22474.7متزوجة

196.3مطلقة

113.7أرملة

4314.3عزباء

31معلقة

منطقة السكن

6822.7مدينة 

9331قرية

12040منطقة جبلية

196.3منطقة حدودية

متوسط الدخل

3000 -100027591.7

5000-3100196.3

62أكرث من 5000

يوضح الجدول السابق خصائص العينة، وفيام يتعلق باملستوى التعليمي، جاء 

يف املقدمة التعليم الثانوي بنسبة 33%، ويف املرتبة الثانية تعليم أقل من متوسط 

بنسبة 21%، ويف املرتبة الثالثة تعليم جامعي بنسبة 19.3%، ويف املرتبة الرابعة 

تعليم متوسط بنسبة 17.3%، ويف املرتبة الخامسة واألخرية، غري متعلمة بنسبة 

ع املستويات التعليمية للعينة. 9.3%. وتشري النتائج السابقة إىل تََنوُّ

أما فيام يتعلق بالوضع االجتامعي، جاء يف املقدمة متزوجة بنسبة 74.7%، ويف 

املرتبة الثانية عزباء بنسبة 14.3%، ويف املرتبة الثالثة مطلقة بنسبة 6.3%، ويف املرتبة 

النتائج  الرابعة أرملة بنسبة 3.7%، ويف املرتبة الخامسة معلقة بنسبة 1%. وتشري 

السابقة، إىل أنَّ النسبة األكر كُنَّ متزوجات، وقد يرجع ذلك إىل أنهنَّ يصبحن 

الفئة األكرث احتياًجا يف حالة وجود أطفال، وتخيل الزوج عن اإلعالة أو ضعف 

دخله، مع مالحظة أن املطلقات واألرامل، غالبًا ما يحصلن عىل إعانات حكومية.
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وفيام يتعلق مبنطقة السكن، جاء يف املقدمة، منطقة جبلية بنسبة 40%، وشملت 

الثانية قرية بنسبة 31%. وشملت )ضمد- الريان –  )الداير وفيفا( ويف املرتبة 

)جازان  وشملت   ،%22.7 بنسبة  مدينة،  الثالثة  املرتبة  ويف  عريش(،  أبو  حاكمه 

– أبو عريش – صبيا(، ويف املرتبة الرابعة، منطقة حدودية بنسبة 6.3%، وشملت 

املنتجة  األرُس  جمعية  نجاح  إىل  السابقة  النتائج  وتشري  صامطة(.   - )العارضة 

بجازان، يف الوصول لكافة املناطق، وعدم اقتصارها عىل نساء املدينة.

أى  91.7%؛  بنسبة   )3000-1000( املقدمة  يف  جاء  الدخل،  متوسط  عن  أما 

املرتبة  ويف   ،%6.3 بنسبة   )5000-3100( الثانية  املرتبة  ويف  العظمى،  الغالبية 

الثالثة )أكرث من 5000( بنسبة %2.

أدوات جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة عىل تصميم استبانة، شملت أربعة محاور أساسية:

املحور األول، ملعرفة طبيعة املرشوعات وكيف تم اختيارها.	 

الجمعية، يف 	  إدارة  لدور  املستفيدات  تقييم  للتعرف عىل  الثاىن،  املحور 

دعم املرشوع.

املحور الثالث، لتحديد تأثري املرشوع عىل التمكن االقتصادي للمستفيدات.	 

املحور الرابع، تحديد املعوقات واملقرتحات لتطوير املرشوعات.	 

إجراءات صدق وثبات أدوات التحليل:

صدق الستمارة: 

 تم تصميم االستبيان باالستفادة من الدراسات السابقة، وتم اتباع إجراءات 

التحقق من صدق االستامرة؛ من خالل تحكيم مجموعة من أساتذة االقتصاد 
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واإلدارة بجامعة جازان، وتم استيفاء كافة املالحظات التي أبدوها؛ من أجل أن 

تكون أسئلة االستبيان أكرث دقة ووضوًحا.

إجراءات الثبات: 

تم قياس ثبات أداة التحليل، عن طريق إعادة االختبار عىل 30 من املبحوثات؛ 

بلغت  )ألفا(؛ حيث  الثبات  ُمعامل  الدراسة، ثم حساب  مبا ميثل 10% من عينة 

قيمته 0.95.

المعالجة اإلحصائية للبيانات:

) spss استخدمت الدراسة عدًدا من املعامالت اإلحصائية، يف إطار برنامج

التكرارات والنسب املئوية - املتوسط الحساىب – االنحراف املعيارى(.

النتائج:
جدول رقم )1( يوضح طرق معرفة العينة بجمعية األرُس املنتجة بجازان 

%كطرق معرفة الجمعية

11638.7معارض ومهرجات األرُس املنتجة.

9933عن طريق األهل واألصدقاء.

6722.3بعض املستفيدات من مرشوعات األرُس املنتجة.

62تويرت.

62سناب شات.

62قروبات األرُس املنتجة يف الواتساب.

300100املجموع

يوضح الجدول السابق، طرق معرفة العينة عن جمعية األرُس املنتجة بجازان، وجاء 

يف املقدمة معارض ومهرجانات األرُس املنتجة بنسبة 38.7%، ويف املرتبة الثانية 
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املستفيدات من مرشوع  الثالثة بعض  املرتبة  بنسبة 33%، ويف  األهل واألصدقاء 

األرُس املنتجة بنسبة 22.3%، ويف املرتبة الرابعة جاء تويرت، وسناب شات، وقروبات 

الواتس اب، بنفس النسبة 2%. وتشري النتائج السابقة، إىل أنَّ املعارض واملهرجانات، 

هي الطريقة األهم ملعرفة الجمعية؛ وإْن كانت طريقة موسمية ال يُفضل االكتفاء 

بها، لذا فإنَّ الجمعية تحتاج ملزيد من توظيف مواقع التواصل االجتامعي بكافة 

أشكالها، للوصول إىل املستفيدات؛ حيث جاءت بنسب ضعيفة جًدا.

جدول رقم )2( يوضح أسباب مشاركة أفراد العينة يف مرشوعات األرُس املنتجة بجازان

%كأسباب املشاركة

4715.7استثامر موهبتي بداًل من انتظار الوظيفة الحكومية.

8729للحصول عىل مصدر دخل دائم.

279الدخول ملجال ريادة األعامل، وامتالك مرشوع خاص.

13946.3كل ما سبق.

300100املجموع

يوضح الجدول السابق، أسباب مشاركة أفراد العينة يف مرشوعات األرُس املنتجة 

بجازان، وجاء يف املقدمة كل ما سبق بنسبة 46.3%، ويف املرتبة الثانية، للحصول 

عىل مصدر دخل دائم بنسبة 29%، ويف املرتبة الثالثة، استثامر موهبتي بداًل من 

انتظار الوظيفة الحكومية بنسبة 15.7%، ويف املرتبة الرابعة، الدخول ملجال ريادة 

تنوع  السابقة، إىل  النتائج  بنسبة 9%. وتشري  األعامل، وامتالك مرشوع خاص 

أسباب لجوء املستفيدات ملرشوعات األرُس املنتجة، وإْن كان أهمها الحصول عىل 

مصدر دخل دائم؛ أى أنَّ العامل االقتصادي يلعب الدور األكرث أهمية.



دور مشروعات جمعية اأُلسر المنتجة بجازان،
في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة

1407

جدول رقم )3( يوضح أهم مميزات مرشوعات األرُس املنتجة من وجهة العينة

%كأهم مميزات مرشوعات األرُس املنتجة

11036.7املساهمة يف القضاء عىل البطالة وإيجاد فرص عمل للنساء.

ن النساء اقتصاديًا من خالل امتالك مرشوع خاص. 10234متكـّـِ

إتاحة املشاركة لكافة النساء باختالف املستوى التعليمي 

والخرات
8829.3

300100املجموع

يوضح الجدول السابق، أهم مميزات مرشوعات األرُس املنتجة، من وجهة العينة، 

وجاء يف املرتبة األوىل، املساهمة يف القضاء عىل البطالة، وإيجاد فرص عمل 

خالل  من  اقتصاديًا  النساء  متكـِّـن  الثانية،  املرتبة  ويف   ،%36.7 بنسبة  للنساء 

لكافة  املشاركة  إتاحة  الثالثة  املرتبة  ويف   ،%34 بنسبة  خاص  مرشوع  امتالك 

النساء، باختالف املستوى التعليمي والخرات بنسبة %29.3.

جدول رقم )4( يوضح ما إذا متكنت العينة من اختيار مرشوع يتانسب مع قدراتهن

%كما إذا متكنت العينة من اختيار مرشوع يتانسب مع قدراتهنَّ

27892.7نعم

227.3ال

300100املجموع

مع  يتناسب  مرشوع  اختيار  من  العينة  متكنت  إذا  ما  السابق،  الجدول  يوضح 

، جاءت »نعم« يف املرتبة األوىل بنسبة قوية 92.7%، ويف املرتبة الثانية  قدراتهنَّ

»ال« بنسبة ضعيفة 7.3%؛ مام يشري إىل أنَّ الغالبية العظمى من املستفيدات عينة 

فرصة  يعطي  مام  قدراتهّن؛َ  مع  يتناسب  اختيار مرشوعات  استطعَن  الدراسة، 

أكر لنجاح تلك املرشوعات. 
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جدول رقم )5( يوضح كيف اختار أفراد العينة املرشوع

%ككيفية اختيار املرشوعات

21471.3مرشوع يتفق مع خريت

5016.7وفًقا الحتياجات السوق

3612تم االختيار بعد الحصول عىل استشارة وتدريب

300100املجموع

يوضح الجدول السابق، كيفية اختيار أفراد العينة ملرشوعاتهن، وجاء يف املرتبة 

األوىل مرشوع يتفق مع خريت بنسبة 71.3%، ويف املرتبة الثانية، وفًقا الحتياجات 

السوق بنسبة 16.7%، ويف املرتبة الثالثة، تم االختيار بعد الحصول عىل استشارة 

وتدريب بنسبة 12%. وتشري النتائج السابقة، إىل أنَّ نسبة صغرية من املرشوعات 

جاءت وفق احتياجات السوق؛ لذا من الرورة االعتامد عىل دراسات الجدوى 

ودراسة احتياجات السوق، قبل البدء يف املرشوعات؛ لضامن نجاحها بشكل أكر.

جدول رقم )6( يوضح طبيعة املرشوعات التي حصلت عليها العينة

%كطبيعة املرشوعات

17257.3إنتاجي

9832.7تجاري

3010خدمي

300100املجموع

يوضح الجدول السابق، طبيعة املرشوعات التي حصلت عليها العينة، وجاء يف 

املرتبة األوىل، إنتاجي بنسبة 57.3%، ويف املرتبة الثانية، تجار بنسبة 32.7%، ويف 

املرتبة الثالثة، خدمى بنسبة 10%. وتشري النتائج السابقة إىل تصدر املرشوعات 

اإلنتاجية، وهو ما يعني املساهمة يف االقتصاد الوطني.
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جدول رقم )7( يوضح نوع املرشوعات التي حصلت عليها العينة

%كنوع املرشوعات

8127طبخ وأكالت شعبية

6622مشغوالت يدوية

3311عطور

279خياطة

248تجميل

تنسيق حفالت، وزواجات، ومناسبات، 

وكوشات.
248

124إكسسورات

124بهارات عطارة

93نقش حناء

62صيانة الجواالت وبيع إكسسواراتها

31فن الرسم

31فن التصوير

300100 املجموع

عينة  املستفيدات  عليها  التي حصلت  املرشوعات،  نوع  السابق،  الجدول  يوضح 

الدراسة، وجاء يف املرتبة األوىل، طبخ وأكالت شعبية بنسبة 27%، وجاء يف املرتبة 

الثانية، مشغوالت يدوية بنسبة 22%، ويف املرتبة الثالثة عطور بنسبة 11%، ويف 

8%، ويف  بنسبة  تجميل  الخامسة  املرتبة  9%، ويف  بنسبة  الرابعة خياطة  املرتبة 

املرتبة السادسة؛ تنسيق حفالت، وزواجات، ومناسبات، وكوشات، بنفس النسبة 

الثامنة،  املرتبة  ويف   ،%4 بنسبة  إكسسورات  السابعة،  املرتبة  ويف   ،%8 السابقة 

بهارات عطارة بنسبة 4%، ويف املرتبة التاسعة، نقش حناء بنسبة 3%، ويف املرتبة 

العارشة، صيانه الجواالت وبيع إكسسواراتها بنسبة 2%، ويف املرتبة الحادية عرش 



1410

السجل العلمي والبحوث المحكمة 3

واألخرية، فن الرسم وفن التصوير بنسبة 1%. وتشري النتائج السابقة، إىل تنوع 

املرشوعات؛ وإْن احتل الطبخ واألكالت الشعبية النسبة األكر؛ وقد يرجع ذلك 

ألنه يتناسب مع قدرات كافة النساء، وال يحتاج خرات خاصة أو تدريب، مقارنة 

مع املرشوعات األخرى.

جدول رقم )8( يوضح، ما إذا نجحت الجمعية يف دعم مرشوعات األرُس املنتجة للنساء بجازان

ما إذا نجحت الجمعية يف دعم مرشوعات األرُس 

املنتجة للنساء بجازان
%ك

23879.3نعم

6220.7ال

300100املجموع

األرُس  الجمعية، يف دعم مرشوعات  إذا نجحت  ما  السابق،  الجدول  يوضح 

املرتبة  79.3%، ويف  األوىل،«نعم«بنسبة  املرتبة  بجازان، جاء يف  للنساء  املنتجة 

كافة  العينة، من  غالبية  استفادة  النتائج إىل  20.7%. وتشري  بنسبة  الثانية »ال« 

أشكال الدعم التي قدمتها لهنَّ الجمعية.

جدول رقم )9( يوضح مدى توافق العينة مع العبارات املتعلقة بدور الجمعية يف توفري ودعم 
مشاريع األرُسة املنتجة

فقدور الجمعية يف توفري ودعم مشاريع األرُسة املنتجة
وا

أ

يد
حا

م

فق
وا

ال أ

ط 
وس

ملت
ا

ىب
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ى
ار

عي
امل

بة
رت

ال

حصلت عىل تدريب عىل كيفية إدارة املرشوعات 

الصغرية
16851812.290.861

144451112.110.912تلقيت استشارات إلدارة وتطوير مرشوعي

128421301.990.924كان هناك متابعة من اإلدارة ملرشوعي

77691541.740.837يعتر التمويل املقدم للمرشوع كافيًا

87821311.850.836وجدت صعوبة يف تسديد القرض
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فقدور الجمعية يف توفري ودعم مشاريع األرُسة املنتجة
وا

أ

يد
حا

م

فق
وا

ال أ

ط 
وس

ملت
ا

ىب
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ى
ار

عي
امل

بة
رت

ال

97691341.870.865تم توفري مكان مناسب إلقامة مرشوعي

127551182.030.903ساعدتني الجمعية يف التسويق للمرشوع

1.99املتوسط ككل

يوضح الجدول السابق، مدى توافق العينة، مع العبارات املتعلقة بدور الجمعية 

املرتبة األوىل )حصلت عىل  املنتجة، وجاء يف  األرُس  توفري ودعم مشاريع  يف 

تدريب عىل كيفية إدارة املرشوعات الصغرية( مبتوسط 2.29، ويف املرتبة الثانية 

)تلقيت استشارات إلدارة وتطوير مرشوعي( مبتوسط 2.11، ويف املرتبة الثالثة 

الرابعة  التسويق للمرشوع( مبتوسط 2.03، ويف املرتبة  )ساعدتني الجمعية يف 

)كان هناك متابعة من اإلدارة ملرشوعي( مبتوسط 1.99، ويف املرتبة الخامسة 

)تم توفري مكان مناسب إلقامة مرشوعي( مبتوسط 1.87 ويف املرتبة السادسة 

)وجدت صعوبة يف تسديد القرض( مبتوسط 1.85، ويف املرتبة السابعة واألخرية 

)يعتر التمويالملقدم للمرشوع كافيًا( مبتوسط 1.74. وتشري النتائج السابقة، إىل 

أن التدريب، كان أهم أشكال الدعم التي حصلت عليها املستفيدات عينة الدراسة.

جدول رقم )10( يوضح ما إذا كان ألفراد العينة دخل غري املرشوع الحايل

%كما إذا كان ألفراد العينة دخل غري املرشوع الحايل

28354.3نعم

1745.7ال

300100.0املجموع

يوضح الجدول السابق، ما إذا كان ألفراد العينة، دخل غري املرشوع الحايل، 
وجاءت »نعم«يف املقدمة بنسبة 54.3%، وجاء من قالوا »ال« بنسبة 45.7%، وميكن 
تفسري هذه النتائج، يف إطار أن مرشوعات األرُس املنتجة ما زالت يف مرحلتها 
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األوىل، ومازالت بحاجة ملزيد من التطوير والتسويق لتنمية الربح والدخل.

جدول رقم )11( يوضح نوع الدخل الذي يوفره مرشوع األرُس املنتجة للعينة

%كنوع الدخل

144.7دخل دائم ومنتظم

12040دخل غري منتظم

16655.3دخل موسمي )يف املناسبات واملعارض(

300100املجموع

 يوضح الجدول السابق، نوع الدخل الذي يوفره مرشوع األرُس املنتجة للعينة، 

وجاء يف املقدمة دخل موسمي )يف املناسبات واملعارض( بنسبة 55.3%، ويف املرتبة 

الثانية )دخل غري منتظم( بنسبة 40%، ويف املرتبة الثالثة واألخرية )دخل دائم 

ومنتظم( بنسبة 4.7%. وتشري النتائج السابقة، إىل أنَّ مرشوعات األرُس املنتجة 

حتى  وتطوير،  تسويق  إىل  بحاجة  مازالت  للمستفيدات،  الجمعية  توفرها  التي 

توفر دخل دائم يُعتمد عليه، ويؤثر إيجابًا عىل أوضاع املستفيدات االقتصادية.

جدول رقم )12( يوضح ما إذا حقق املرشوع متكني واستقالل اقتصادي للعينة

%كما إذا حقق املرشوع متكن واستقالل اقتصادي للعينة

18662نعم

11438ال

300100املجموع

اقتصادي  واستقالل  متكن  املرشوع  حقق  إذا  ما  السابق،  الجدول  يوضح 

للمستفيدات عينة الدراسة، وجاءت »نعم« يف املرتبة األوىل بنسبة 62%، وجاءت 

»ال« يف املرتبة الثانية بنسبة 38%؛ وهو ما يشري إجاماًل إىل أنَّ نسبة من حقق 

لهنَّ املرشوع متكن اقتصادي، نسبة عالية تجاوزت النصف. 
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مة يف متكني العينة اقتصاديًا  جدول رقم )13( يوضح مدى مساهمة املرشوعات املقدَّ

%كمدى التمكن

3913مل أشعر بأى تحسن ألن الدخل غري كاٍف

17257.3أشعر باالكتفاء ألن دخيل من املرشوع مناسب

8929.7هناك تحسن يف الدخل ولكنه ال يتناسب مع املجهود املبذول

300100املجموع

املقدمة،  املنتجة  األرُس  مرشوعات  مساهمة  مدى  السابق،  الجدول  يوضح 
يف متكن املستفيدات عينة الدراسة اقتصاديًا،وجاء يف املرتبة األوىل، »أشعر 
الثانية،  املرتبة  ويف   ،%57.3 بنسبة  مناسب«  املرشوع  من  دخيل  ألن  باالكتفاء 
“ هناك تحسن يف الدخل، ولكنه ال يتناسب مع املجهود املبذول« بنسبة %29.7«، 
ويف املرتبة الثالثة واألخرية »مل أشعر بأى تحسن؛ ألن الدخل غري كاٍف« بنسبة 
االكتفاء  استطعَن  العينة،  أكرث من نصف  أنَّ  السابقة، إىل  النتائج  13%. وتشري 

بعائد مرشوعات األرُس املنتجة، وال يحتجَن إىل مورد آخر.

جدول رقم )14( يوضح كيف حقق املرشوع متكني اقتصادي للعينة

%ككيفية تحقيق التمكن

18561.7أعول نفيس

9130.3 أعول أرسيت بالكامل

155مل يحقق يل يشء مام ذكر

93أصبحت ال أحتاج إعانات حكومية أو غري حكومية

300100املجموع

اقتصادي  املنتجة متكن  األرُس  كيف حقق مرشوع  السابق،  الجدول  يوضح 
للعينة، وجاء يف املرتبة األوىل، »أعول نفيس« بنسبة 61.7%، ويف املرتبة الثانية 
شئ  يل  يحقق  »مل  الثالثة  املرتبة  ويف   ،%30.3 بنسبة  بالكامل«  أرسيت  »أعول 
مام ذُكِر« بنسبة 5%، ويف املرتبة الرابعة واألخرية، »أصبحُت ال أحتاج إعانات 
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حكومية أو غري حكومية« بنسبة 3%. وتشري النتائج السابقة، إىل أنَّ النسبة األكر 
من املستفيدات، حقق لهنَّ العائد االقتصادي من مرشوعات األرُس املنتجة إعالة 
بأشكال مختلفة، أدناها إعالة نفسها، وأعالها إعالة أرستها بالكامل، وهو ما يُعد 

دلياًل عىل التمكن االقتصادي.

جدول رقم )15( يوضح كيفية استفادة العينة من دخلهنَّ من املرشوع

%ككيفية االستفادة من الدخل

18461.3لتغطية املرصوفات الشخصية 

9933تطوير املرشوع والتوسع فيه

175.7الحصول عىل دورات تعليمية وتدريبية لتطوير مهارايت

300100املجموع

يوضح الجدول السابق، كيفية استفادة العينة من دخلهن من مرشوعات األرُس 
املنتجة، وجاء يف املرتبة األوىل »لتغطية املرصوفات الشخصية« بنسبة %61.3، 
ويف املرتبة الثانية »تطوير املرشوع والتوسع فيه« بنسبة 33%، ويف املرتبة الثالثة 
واألخرية، »الحصول عىل دورات تعليمية وتدريبية لتطوير مهارايت« بنسبة %5.7. 
مهارات  بتنمية  يسمح  ال  مازال  املرشوع  دخل  أنَّ  إىل  السابقة،  النتائج  وتشري 

املستفيدات، وإْن مكنهنَّ من تغطية املرصوفات األساسية.

جدول رقم )16( يوضح الفوائد االقتصادية ملرشوعات األرُس املنتجة

%كالفوائد االقتصادية

18561.7أساهم مبرشوعي يف تنمية وتنويع النشاط االقتصادي باملنطقة

9130.3يوفر مرشوعي فرص عمل لنساء أخريات

95مرشوعي يُسهم يف تعريف الجمهور مبنتجات قريتي والرتويج لها

153مرشوعي يفيد أهل املنطقة ويسد احتياجاتهم

300100املجموع

نظر  وجهة  من  للمرشوعات،  االقتصادية  الفوائد  السابق،  الجدول  يوضح 
املستفيدات عينة الدراسة، وجاء يف املرتبة األوىل، »أساهم مبرشوعي يف تنمية 
وتنويع النشاط االقتصادي باملنطقة«، بنسبة 61.7%، ويف املرتبة الثانية، »يوفر 
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مرشوعي فرص عمل لنساء أخريات« بنسبة 30.3% ويف املرتبة الثالثة، »مرشوعي 
يُسهم يف تعريف الجمهور مبنتجات قريتي والرتويج لها« بنسبة 5%، ويف املرتبة 

الرابعة واألخرية، »مرشوعي يفيد أهل املنطقة، ويسد احتياجاتهم« بنسبة %3.

جدول رقم )17( يوضح، ما إذا كان حصول العينة عىل دخل من مرشوعاتهنَّ أثَّر عىل حياتهنَّ 

االجتامعية

%كما إذا كان حصول العينة عىل دخل من مرشوعاتهنَّ أثَّر عىل حياتهنَّ االجتامعية

20468نعم

9632ال

300100املجموع

الدراسة، عىل  املستفيدات عينة  إذا كان حصول  السابق، ما  الجدول  يوضح 
دخل من مرشوعات األرُس املنتجة، أثَّر عىل حياتهنَّ االجتامعية، وجاءت »نعم« 
يف املرتبة األوىل بنسبة 68%، و«ال«، يف املرتبة الثانية بنسبة 32%. وهو مام يشري 
إىل أن التمكن االقتصادي الذي حققه مرشوع األرُس املنتجة للمستفيدات عينة 

الدراسة أثَّر عىل نحو قوي عىل حياتهنَّ االجتامعية.

جدول رقم )18( يوضح كيف أثَّر دخل املرشوع عىل الحياة االجتامعية للعينة

%كتأثري دخل املرشوع

13444.7أشعر باملسئولية تجاه أرسيت ومجتمعي

9230.7أصبحت أملك اتخاذ قرارايت الخاصة

7424.7أحظى مبزيد من االحرتام داخل أرسيت

300100املجموع

يوضح الجدول السابق، كيف أثَّر دخل مرشوعات األرُس املنتجة عىل الحياة 
االجتامعية للمستفيدات، وجاء يف املرتبة األوىل، »أشعر باملسئولية تجاه أرسيت 
قرارايت  اتخاذ  أملك  »أصبحت  الثانية  املرتبة  ويف   ،%44.7 بنسبة  ومجتمعي« 
الخاصة« بنسبة 30.7%، ويف املرتبة الثالثة واألخرية، »أحظى مبزيد من االحرتام 
األرُس  أنَّ مرشوعات  السابقة، إىل  النتائج  24.7%، وتشري  بنسبة  داخل أرسيت« 
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املنتجة، جعلت املستفيدات أكرث اندماًجا يف مجتمعهنَّ وتزايد شعورهنَّ باملسئولية.
جدول رقم )19( يوضح تقييم العينة ملدى نجاح مرشوعاتهنَّ الحالية

%كتقييم نجاح املرشوع

17257.3املرشوع ناجح 

11438املرشوع ما زال يف بدايته

144.7املرشوع غري ناجح وأنوي تغيريه

300100املجموع

يوضح الجدول السابق، تقييم العينة ملدى نجاح مرشوعاتهنَّ الحالية، وجاء 

يف املرتبة األوىل، »املرشوع ناجح« بنسبة 57.3%، ويف املرتبة الثانية، »املرشوع 

ما زال يف بدايته« بنسبة 38%، ويف املرتبة الثالثة، »املرشوع غري ناجح، وأنوي 

العينة،  من  األكر  النسبة  أنَّ  إىل  السابقة،  النتائج  وتشري   ،%4.7 بنسبة  تغيريه« 

، وهو ما يُعد خطوة أساسية يف طريق تحقيق التمكن  أكدَن نجاح مرشوعاتهنَّ

االقتصادي لهؤالء املستفيدات.

جدول رقم )20( يوضح املعوقات التي واجهت العينة يف بداية تأسيس وإدارة مرشوعاتهنَّ

%كاملعوقات

12040صعوبة التسويق للمرشوع

7926.3أرباح املرشوع غري كافية

268.7صعوبة إجراءات الحصول عىل املرشوع

3913التمويل غري كاٍف

3612عدم كفاية التدريب والدعم املقدم إلدارة املرشوع

300100املجموع

يوضح الجدول السابق، املعوقات التي واجهت العينة، يف بداية تأسيس وإدارة 
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التسويق للمرشوع« بنسبة %40،  ، وجاء يف املرتبة األوىل »صعوبة  مرشوعاتهنَّ

ويف املرتبة الثانية، »أرباح املرشوع غري كافية« بنسبة 26.3%، ويف املرتبة الثالثة، 

التدريب  كفاية  »عدم  الرابعة،  املرتبة  ويف   ،%13 بنسبة  كاٍف«  غري  »التمويل 

واألخرية،  الخامسة  املرتبة  ويف   ،%12 بنسبة  املرشوع«  إلدارة  املقدم  والدعم 

»صعوبة إجراءات الحصول عىل املرشوع« بنسبة 8.7%. وتعكس النتائج السابقة، 

أن املشكلة األكر هي التسويق؛ مام يحتاج تعاون العديد من الجهات الرسمية 

وغري الرسمية؛ لفتح منافذ تسويقية ملنتجات تلك املرشوعات.

جدول رقم )21( يوضح مقرتحات العينة لتطوير مرشوعات األرُس املنتجة بجازان

%كاملقرتحات

9331التوسع يف تقديم أنواع أخرى من املرشوعات 

8829.3زيادة حجم التمويل

6822.7تقديم مزيد من التدريب والدعم إلدارة املرشوع

3712.3املساعدة يف التسويق واالبتكار يف آلياته

144.7مد فرتة السداد

300100املجموع

املنتجة  األرُس  مرشوعات  لتطوير  العينة،  مقرتحات  السابق  الجدول  يوضح 

بجازان، وجاء يف املرتبة األوىل »التوسع يف تقديم أنواع أخرى من املرشوعات« 

بنسبة 31%، ويف املرتبة الثانية »زيادة حجم التمويل« بنسبة 29.3%، ويف املرتبة 

الثالثة، »تقديم مزيد من التدريب والدعم إلدارة املرشوع« بنسبة 22.7%، ويف 

املرتبة الرابعة، »املساعدة يف التسويق واالبتكار يف آلياته« بنسبة 12.3%، ويف 

املرتبة الخامسة واألخرية، »مد فرتة السداد« بنسبة 4.7%. وتشري النتائج السابقة، 

التوسع  إىل أنَّ املقرتحات األكرث أهمية، والتي جاءت بنسب متقاربة، تضمنت 

يف تقديم أنواع أخرى من املرشوعات؛ إلعطاء فرصة لنساء بقدرات وخرات 
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مختلفة، وزيادة حجم التمويل؛ للتمكُّن من إقامة مرشوعات أكرث نجاًحا، وأهمية 

تقديم مزيد من التدريب والدعم إلدارة املرشوع ملواجهة املنافسة.

ملخص النتائج:

حققت 	  بجازان،  املنتجة  األرُس  مرشوعات  أنَّ  الدراسة،  نتائج  أظهرت 

هذه  وتتفق   ،%  62 بنسبة  املستفيدات  نصف  من  اقتصاديًا ألكرث  متكيًنا 

النتيجة مع نتائج مجموعة من الدراسات السابقة، التي أشارت نتائجها 

إىل التأثري االقتصادي اإليجاىب ملرشوعات األرُس املنتجة عىل املستفيدات 

)عبد العزيز، 2017( و)العيبان، 2016( و)الزمر،2010(.

أوضحت النتائج، أنَّ نسبة 79.3% من العينة، أكدَن نجاح الجمعية يف دعم 	 

مرشوعات األرُس املنتجة. 

فيام يتعلق بكيفية تحقيق مرشوع األرُس املنتجة، متكن اقتصادي للعينة، 	 

جاء يف املرتبة األوىل »أعول نفيس« بنسبة 61.7%، وهو ما يعني تحقيق 

املرشوعات لهدفها األسايس، بتمكن املرأة من إعالة نفسها.

بعض 	  تواجه  التزال  املنتجة،  األرُس  مرشوعات  أنَّ  النتائج،  أشارت 

املعوقات، جاء يف مقدمتها صعوبة التسويق بنسبة 40%، وهو ما يتفق مع 

نتائج مجموعة من الدراسات السابقة )العيبان،2016(، و)الزمر،2010(، 

توظيف  التسويق،  ملواجهة صعوبات  الطرق  أهم  ومن   .)2004 و)غالب، 

تسويقية  كمنصات  )انستجرام(،  كموقع  االجتامعي  التواصل  مواقع 

لها  أتاحت  املنتجة  نًصا »األرُس  إلكرتونية، وهو ما أوضحته رؤية 2030 

وسائل التواصل الحديثة فرًصا تسويقية واسعة« )موقع رؤية 2030(.
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التوصيات:

من خالل استعراض نتائج الدراسة، وما تشري إليه من دالالت اقتصادية، 

ميكن تحديد التوصيات التالية: 

التوسع يف تقديم أنواع متنوعة من املرشوعات، لتالئم رشيحة أكر من . 1

. النساء باختالف خراتهنَّ ومهاراتهنَّ

واقعية . 2 دراسة  عىل  مبنية  السوق،  احتياجات  تسد  مرشوعات  تقديم 

الحتياجات السوق املحيل.

زيادة التمويل املقدم للمستفيدات وتيسري مدة السداد.. 3

تقديم مزيد من التدريب عىل التسويق، خاصة من خالل مواقع التوصل . 4

االجتامعي وفتح منافذ ميدانية دامئة لتسويق املنتجات.

آلية الستفادة من نتائج الدراسة:

ستقوم الباحثة، بصفتها رئيس اللجنة النسائية بجمعية األرُس املنتجة بجازان، 

بتقديم الدراسة بنتائجها وتوصياتها إىل إدارة الجمعية، وذلك بعقد اجتامع مع 

مسئوىل الجمعية، ورشح أوجه االستفادة من نتائج الدراسة وتوصياتها، لتطوير 

العمل داخل الجمعية، والتغلب عىل كافة املعوقات التي أشارت إليها املستفيدات، 

خاصة تلك املتعلقة بتسويق املنتجات.

المراجع:

المراجع العربية:

التحليل . 1 وطرق  البحث  مناهج   ،)2010( آمال،  فؤاد، صادق،  أبو حطب، 

اإلحصايئ يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتامعية، ط 3، مكتبة األنجلو 

املرصية، القاهرة.
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أحمد، سعاد، )2005(، إدارة مشاريع األرُس املنتجة يف السودان، دراسة . 2

حالة مؤسسة التنمية االجتامعية بوالية الخرطوم، رسالة ماجستري، معهد 

اإلدارة العامة والحكم االتحادي، جامعة الخرطوم، السودان.

تعزيز مشاركة . 3 الصغرية يف  املرشوعات  دور   ،)2016( أمرية،  الحموري، 

مجلة  السعودية،  العربية  اململكة  يف  املحلية  املجتمعات  تنمية  يف  املرأة 

الجامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، العدد )3(، ص.ص 254-

269، فلسطن.

الخدام، حمزة، )2011(، تقييم برنامج األرُس املنتجة، املنفذ من ِقبل وزارة . 4

بالدراسات  خاص  عدد  شمس،  آداب عن  حوليات  االجتامعية،  التنمية 

االجتامعية، العدد )23(، ص ص 41-71، مرص.

الزمر، فاطمة، )2010(، برنامج األرُس املنتجة وفعاليته يف تحسن واقع . 5

ذ من ِقبل وزارة  األرُس الفقرية يف محافظات الوسط يف األردن، الـُمنفَّ

الجامعة  العليا،  الدراسات  كلية  ماجستري،  رسالة  االجتامعية،  التنمية 

األردنية. 

تحقيق . 6 يف  ودورها  الصغرية  املرشوعات  إدارة   ،)2013( نورة،  الزهراين، 

التنمية االقتصادية واالجتامعية لألرُسة مبنطقه الباحة، رسالة دكتوراه، كلية 

الفنون والتصميم الداخيل، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية.

الحياة . 7 نوعية  تحسن  يف  املنتجة  األرُس  دور   ،)2016( هند،  الشهراين، 
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Research: Obstacles hindering Saudi woman to perform her 
developmental role and the ways to encounter such obstacles

Researcher: Dr. Ghaida bint Ali Al Zahrani, Dr. Taleb bin Ah-
mad Salem Al Homami

Abstract:

The main purpose of this study was to investigate problems that face Saudi 
women while practicing their developmental role and suggest necessary solution 
to encounter those problems. To accomplish the goal of this study, researchers 
used the descriptive method and the study sampled 447 women from Sharurah 
province, located in the southern part of Saudi Arabia. The data was analyzed 
using the statistical software SPSS. The major findings of the study were regard-
ing the social problems and how community and its public organizations view 
women’s role. This image was the biggest obstacle on the empowerment of 
woman that negatively affect her role on practicing on her community service 
and development. 

In light of the findings of the study, several recommendations to help solve 
these problems were made by the researchers. The researchers recommended 
that the image of women should be changed on the mind of the public of Saudi 
Arabia. The importance of women and their participation on the development 
of their community should not be left to family but should be emphasized on the 
elementary schools through the enrichment of curriculum. This will produce a 
new generation appreciating the role of woman in society, and the significance 
of woman in the various social, political and national roles.
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Research: The needs of Empowerment of Saudi women in so-
cial and economic development and the obstacles they face

“A Survey Study Applied to Saudi Female Employees in the 
Department of Social Studies at King Saud University”

Researcher: Dr. Ahlam Al Ata Mohammed Omar

Abstract:

The study aimed to identify the needs that contribute to the empowerment 
of Saudi women in social and economic development and the obstacles faced by 
them. The researcher used the social survey method in comprehensive survey 
method, where 70 female employees at the Department of Social Studies at 
King Saud University were surveyed. The researcher also used analytical descrip-
tive approach and questionnaire tool. The study had a number of results such 
as: raise awareness of the society about the role of women in terms of work-
ing outside home, take advantage of women’s capacities in social development, 
activate the media role in clarifying the role of women in development, pro-
vide training programs for women in all sectors, implement the social insurance 
system in private institutions, train women on project management and self-
employment, provide adequate financing by the State for small projects created 
by women. Obstacles included the restrictions on women’s freedom to practice 
free trade, lack of economic awareness of women, denial of women to work in 
certain occupations and their shortcomings to men, existence of certain legacies 
that reduce the participation of women in social and economic development.

Keywords: Needs, Empowerment, Social Development, Eco-
nomic Development, Obstacles, Saudi Women.
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Research: Empowerment of women to occupy leadership po-
sitions in Saudi universities in light of Vision 2030: Proposal

Researcher: Hala Fawzi Mohammed Eid

Abstract:

The present research aims to identify the obstacles to the empowerment of 
Saudi women to take leadership positions at universities and the requirements 
of their empowerment, to develop a comprehensive and integrated proposal 
scenario that provides several mechanisms to enable Saudi women to hold lead-
ership positions at universities and to develop their knowledge and skills to sup-
port their empowerment in this field. Analytical descriptive approach was used 
through the presentation of literature and studies in the field of study, and the 
application of a questionnaire on the faculty members of Saudi universities to 
achieve its objectives. The findings of study revealed that the degree of signifi-
cance of the obstacles to the empowerment is very high, as well the degree of 
significance of her Empowerment to these positions.

Key words:  Empowerment of women - leadership positions - 
Saudi universities - Vision 2030
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Research: Role of women in the educational policy (Language 
planning in Saudi universities “University of Princess Nourah 
as Model”)

Researcher: Dr. Aisha bint Abdullah Jarrah

Abstract:

This research examines a modern scientific field in linguistic studies: educa-
tional policy and language planning, which is one of the most important areas 
of social linguistics that is meant to study human cultures and the languages 
of different civilizations. Its importance has been recognized by all States lead-
ing to develop educational plans and strategies compatible with their policies 
to create a well-educated generation that is proud of their own language and 
identity. Hence, the effective role of women appears in this scientific field from a 
pioneering experience in one of the world’s largest universities, the University of 
Princess Nourah, which is concerned with promoting the position of women in 
society and contributes to the development of the distinctive position of wom-
en leaders and the compatibility of the educational policies with the Kingdom’s 
educational policy based on Vision 2010.

The importance of research is represented in highlighting the impact of edu-
cational policy and language planning on the preservation of language and iden-
tity, and the enrichment of the Arab Library by providing a research on the role 
of women in educational policy and language planning in the field of social lin-
guistics.

The research aims to introduce the educational policy and language plan-
ning, and the role of women in the educational policy and language planning at 
Saudi universities, and to indicate the compatibility of the educational policy and 
language planning at Princess Nourah University with the Kingdom’s educational 
policy.

The issue of the research is branched into the following: What are education-
al policy and language planning? What is the role of women in the educational 
policy and language planning in the Saudi universities? Are the educational pol-
icy and language planning of the University of Princess Nourah compatible with 
the educational policy of Saudi Arabia?
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The research also adopted the following approaches: the inductive, descrip-
tive, and analytical approaches.

In conclusion, the research confirmed that the University of Princess Nourah 
is developing teaching Arabic language by providing qualitative services in order 
to meet the aspirations of society in light of the available potentials, and in line 
with the general objectives and national interests of the State keeping up with 
global developments.

One of the most important findings was the development of curricula and 
courses in international partnerships, including computer linguistics which is the 
first in the Arab world to adopt computer in Arabic language learning. The In-
stitute of Arabic Language Education for female non-native speakers has been 
characterized by the qualification of educational competencies based on tar-
geted plans and innovative methods to promote education, and create a child 
literature research Chair.

Key Words:

 Social linguistics; Educational policy; Language planning; Ar-
abic language.
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Research: The image of Saudi women in the French electronic 
press:

Analytical study of “Le Figaro” and “Le Monde” (April 
2016-March 2018) 

Researcher: Dr. Samia Boubaker Ghazouani

Abstract:

This study aims to identify the image of Saudi woman published and promot-
ed for the public by the French press, and the compatibility or incompatibility 
of this image with the real image in light of the programs and projects of Vision 
2030.

It is a descriptive study that adopted the comprehensive survey of “Le Figaro” 
and “Le Monde” in the period (April 2016 – March 2018).

• We concluded the following:- Both newspapers are interested in 
the issue of Saudi women, and it is offered in their electronic con-
tent. Driving cars and dress of women in the public space were the 
most important topics.

• News articles are the major journalistic form in addition to the 
explanatory articles, and the scarcity of other press forms, such as 
investigation, interview, and opinion journalism.

• The methods of press processing in both websites are negative.

• The press forms, the multimedia and interactive elements used in 
presenting the subject of Saudi women in the French electronic 
press are employed to keep the reader, browser or follower in a 
negative space, which drives a stereotyped mental image of Saudi 
women.

• The French public opinion (subscribers and readers) was negatively 
affected by the media contents.

• The image of Saudi women in the both websites is incomplete, and 
does not reflect all the truth and reality.
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Accordingly, we recommend to:

1. Develop a media strategy for Saudi women outside the Kingdom.

2. The need for Saudi women to be present in the French media.

3. Employ the potentials of social media to promote the new image of 
Saudi women.

4. Change the status of women to be an effective partner in the exter-
nal media and communication strategy of the Kingdom.
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Research: Readings on the media image of Saudi woman at 
the local and international level

Researcher: Dr. Amal Mohammed Al Anwar, Dr. Hamada Mo-
hammed Al Adham

Abstract:

The research aims to track the development that happened to the image of 
Saudi woman through media, and to provide an analysis of the media readings 
regarding the recent positive decisions that gave Saudi woman greater freedom. 
For this purpose, we have developed a scientific approach based on induction 
and analysis of media discourse through two main axes:

 The first includes monitoring the readings of the foreign media, and presenting 
all the readings it gave, in addition to analyzing and criticizing these readings. The 
research will include TV materials from French channels as “France 24” and “TV5,” 
and written material from the newspapers “Le Point” and “AFP” and others,

The second is to monitor the local media readings on these developments. 
Whether the local media is contributing and clarifying the recent image of Saudi 
woman, and whether they can educate the recipient and contribute to the suc-
cess of these efforts in a positive way. For this purpose, we will examine photo-
graphic documents and other written documents of Arabic channels and maga-
zines.

The research concludes with a critical vision of what these readings have done 
with regard to the image of the new Saudi woman. We will also discuss the social 
and economic aspects of these developments and their compatibility with the 
Kingdom’s vision 2030. We will make some recommendations to enhance the 
positives and draw a wider horizon and constructive approaches to the Kingdom’s 
future.

Key words: Saudi Women - Media Image - Image Readings - 
Analysis of media discourse
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Research: Press tackling to woman development issues in ar-
ticles of Saudi newspapers

Analytical study of Alriyadh, Okaz and Alwatan newspapers

Researcher: Dr. Nouf bint Ketab Al Oteibi

Abstract:

This study aims to analyze and reform press talking of Saudi women’s devel-
opment issues in Alriyadh, Okaz and Alwatan Newspapers as they are the most 
popular amongst the Saudi newspapers. It follows the content analysis approach 
which is connected to the framing theory. Representing the industrial week, the 
study was carried out during the period Rajab 23, 1437 to Ramadan 12, 1437 AH. 
It analyzes 204 articles published in these newspapers. From the sample, 4.90% 
articles are tackling the women’s development issues. The tackling frames are 
30% human interests, 30% economic results, and 20% strategic and responsibil-
ity. Additionally, the treatment styles are 30% analytical, 50% critical, and 20% 
descriptive.

Key words: Newspapers tackling - Saudi women’s develop-
ment issues- Saudi Vision 2030 - opinion articles.
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Research: Trends of female university students towards Twit-
ter in handling Saudi woman issues 

Researcher: Dr. Laila Shbaili, Dr. Doaa Mahmoud

Abstract:

This study aims to identify the trends of female students of Jazan Univer-
sity on the role of Twitter site in handling the issues of Saudi women. This will 
be through identifying the students’ evaluation of Twitter’s role in handling the 
Saudi women issues and also the advantages and disadvantages of the role and 
their suggestions for development. 

The study depends on a questionnaire of intended sample from Twitter users 
of 400 students of Jazan University from both scientific and literary faculties. Ac-
cordingly, the most important results were:

1- The sample’s trends towards what is handled from the Saudi women is-
sues on Twitter is “positive” with ratio of 59.3%.

2- The knowledge component is the first component of the students’ trends 
(study sample) towards the role of Twitter in handling the issues of Saudi 
women with an average of 2.37 that is introduced with “Twitter gives the 
chance to women who don’t have it in traditional media”.

3- Social issues were at the forefront of Saudi women’s issues, which the 
sample was interested to follow with a percentage of 61.8%.

4- “Customs & traditions” were in the first position of women issues of in-
terest and they wish to handle and discuss on Twitter with a percentage 
of 28.8%.

5- The most prominent advantage of Twitter from the students’ point of 
view was that “Twitter gives chance to all women to express their opin-
ions and it is not limited to the elite” with a percentage of 41%.
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Research: Role of public relations in supporting social partici-
pation of Saudi woman in voluntary organizations 

Researcher: Dr. Halima Al Habib Adam Omar

Abstract:

Origin of study problem:

To learn how women contribute to the promotion of public relations in the 
society voluntary organizations in public relation functions and to identify the 
communication activities, methods and practices carried out by public rela-
tions in society voluntary organizations. The researcher used the survey meth-
od which includes a range of styles. The researcher has chosen the method of 
survey, practice method, knowledge of methods, activities, programs, opinions, 
ideas and trends and the possibility of their contribution to the development 
of voluntary work. The most important tools used in the study were question-
naires, notes and interviews. The study sample consisted of 30 women from the 
Red Crescent Society. The most important results of the study were as follows:

1- Lack of use of scientific research in the work of public relations.

2- There is a problem in training and qualification process.

3- The study confirmed that the public relations Department of the Author-
ity uses classic and modern means of communication.

4- Respondents recognize programs and communication activities through 
the Public Relations department.

5- The study found that women in public relations take their role perfectly

6- Women are not enabled to have administrative roles

Most important recommendations were as follows:

1- Establish a proper base for the development of public relations and keep 
abreast with modern technologies in all administrative and communica-
tion roles in order to improve the services and communicate with the 
public to feel satisfied.

2- Accelerate preparation for PhD to keep up with women on the Arab and 
international levels.
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3- Spread the culture of voluntary work.

4- Make use of all means of communication in order to promote public rela-
tions activities and programs.

5- Increase the State’s official support for voluntary work and highlight the 
importance of women’s voluntary work.
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Research: Woman Contribution in Charitable Work: A Docu-
mentary Study.

Abstract:

This research aims to study women’s contribution to charitable work and its 
patterns, and the role played by women in this field, especially in Najd region. It 
also addresses the impact of their charitable work on society and states a group 
of figures that left significant marks in this field. This research aims to add a form 
of charity work promoted by women in Najd in the late twelfth century and dur-
ing the thirteenth century AH to enrich this intellectual aspect in information 
industry. This will undoubtedly shed light on miscellaneous works that women 
contributed to and on female figures in this field.

This research will be based on the documentary historical approach in nar-
rating the historical facts through reliance on historical, narrative, documentary 
and oral sources.

Although, it is known that this research does not fully include what could be 
highlighted about women; but we seek to make it as a start for documenting 
the history of women in general and in the field of charitable work in particular. 
This research seeks to provide the society with the sufficient information on the 
efforts and sacrifices of our women, and their various contributions to our be-
loved Kingdom.
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Research: Saudi woman participation in development is a 
practice of effective citizenship 

Researcher: Dr. Manal Abdul Sattar Fahmi Ismaeel

Abstract:

The participation of women in development is a cornerstone of the success 
of development efforts in Saudi Arabia to realize its objectives. With the launch 
of the Kingdom’s Vision for development (2020-2030), the need for participation 
of every Saudi citizen is increasing. Social stability and social security, where the 
citizen feels that he is an active member of the society increases his affiliation, 
loyalty and motivation to participate. This will be a driving force for develop-
ment. The participation of women in development is the result of the state’s 
efforts to empower women and develop their capacities to help them fulfill their 
roles. “The most important mechanism for promoting women’s participation in 
development is the legislative environment that is anchored in justice, equality, 
education and training. Participation in development is a right and a duty at the 
same time. Effective citizenship requires that in exchange for fulfilling the rights 
of the individual as a citizen of the state who enjoys his identity and belonging 
to his country, he must work hard in order to raise this country and contribute 
efficiently to its progress. Accordingly, one of the most important duties of the 
citizen is to participate actively in development efforts and play the roles en-
trusted to him/her in the implementation of development programs.

This paper is based on the basic premise that participation in development 
is one of the forms of effective citizenship practice, as there is a relationship 
between women’s access to their rights as citizens and their participation in the 
development process “Bilbaa, Sahar 2013” and that citizenship is the core values   
of the development process “Al-Sarraj, 2009”. Through the literature, studies 
and researches, the paper aims to identify the pillars of active citizenship in the 
Saudi society, define the dimensions of Saudi women’s participation in devel-
opment, and identify mechanisms to promote Saudi women’s participation in 
development as a practice of active citizenship.
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Research: Role of the projects of productive families in Jazan 
to realize economic empowerment of women

(Field study on female beneficiaries of the project) 

Researcher: Dr. Maisoon Mohammed Ahmed Shtaifi

Abstract:

The study seeks to know the role of the productive families project to achieve 
woman economic enforcement in Jazan region .This will be through checking the 
economic results that are achieved by the beneficiaries from the projects which 
are provided by the productive families association which is the sole one in Jazan 
region that is specialized in the productive families projects.

The study aims at determining the nature of the projects provided and recog-
nizing the beneficiaries’ evaluation of the projects which they have and their eco-
nomic impact and the role of the productive families association to support them. 

The study depends on a questionnaire of intended sample with the number 
of 300 beneficiary women that represent the first stage of the women who have 
established the projects and achieved profits with the support of the productive 
families association in Jazan. Accordingly, the most important findings were as 
follows:

1- 62% out of the sample indicated that the project has provided them with 
the economic enforcement. 

2- Concerning how the productive families project can achieve economic 
enforcement for the sample, the project of “self –dependency” comes 
in the first position with percentage of 61.7% while in the second posi-
tion comes “My family completely depends on me” with percentage of 
30.3%.

3- Cooking and popular dishes have possessed the highest percentage with 
27%  from the nature of projects which were established by beneficiaries 
(study sample)

4- Concerning economic profits of the productive families projects, the 
project of “My project contributes to the development and diversifica-
tion of economic activity in the area” comes  in the first position with 
percentage of 61.7% 
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5- On the top of the obstacles that encountered the sample comes the dif-
ficulty of project marketing with percentage of 40%. 

Key words:

Projects of productive families - Association of productive 
families in Jizan - Women’s economic enforcement - Saudi 
women.
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Research: The role of scientific research in developing the 
culture of Saudi women

Encyclopedia of Women’s Rights (Model) 

Researcher: Dr. Mabrouk Bahi Eddin Ramadan Aldader

Abstract:

The chairs of the scientific research in cooperation with the women’s chari-
table organizations are concerned with paying for the culture of women and the 
statement of their rights and the definition of contemporary developments and 
features, and the emphasis on what women in Islam have faith in faith, and what 
gained from the particular science, and the arrows of Ijtihad, Unless initiated in 
a nation of nations in an age of ages.

 The paper seeks to highlight a number of objectives, includ-
ing:

1- Highlight the role of chairs of human research and scientific research and 
women’s institutions in the service of women’s issues.

2- Highlight the importance of the Encyclopedia of Women’s Rights and the 
topics addressed by women in various areas of life.

3- Define women’s material and moral rights in Islam, and spreading their 
culture.

4- Provide a comprehensive and objective article on women’s rights.

5- Defining and rooting out women’s rights.

The paper contains the following:

Introduction. It includes: “The importance of the subject, its objectives, and 
the most important previous studies“...

•  The first topic: It includes:

The role of scientific research in the fields of spreading women’s culture and 
rights.

The role of women’s charities in promoting community outreach and cultural 
women’s service.
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•  The second topic: It includes:

• ü Introducing the Women’s Rights Encyclopedia, including:

• ü Vision (Encyclopedia of Women’s Rights in Islam); being a comprehen-
sive encyclopedia of women’s rights in Islam.

• ü Statement of the Encyclopedia letter based on the cultural and human 
rights awareness of women.

• ü Legalization of the rights that Allah has prescribed for women in Islam.

• ü Encyclopedia of the Encyclopedia of the release of new human rights 
claims, and the statement of the legitimate position thereof.

• ü Highlight the outputs of the Encyclopedia of Women’s Rights in Islam, 
including:

o Scientific rooting for more than (112) women.

o Scientific and practical training package for the applications of the out-
puts of the Encyclopedia.

•  Conclusion: Include the highlights of the research findings 
and recommendations

• Topics Index.

• Index of references and sources.

Keywords: Research Chairs - Scientific Research - Women’s 
Organizations - Women’s Rights in Islam - Scientific Encyclo-
pedia.
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Research: Impact of education and training to empower Saudi 
woman economically (Applied geographical study on projects 
of productive families using geographic information systems)

Researcher: Dr. Maha Al Dhubaihi, Dr. Jameela Al Omari, Dr. 
Thikra Salam, Dr. Iman Al Omari

Abstract:

This study addressed the importance of education and training to empower 
women economically and prepare human competencies that work to meet the 
needs of labor market through application on productive families (food catego-
ry) as a model in Riyadh city. The questionnaires were distributed and analyzed 
to survey consumers’ opinions on the importance of training and its role in in-
creasing the economic opportunities available to women and their competition 
in labor market. The study also explained the role of geographical studies as 
one of scientific disciplines in supporting service projects and feasibility stud-
ies. The study showed the importance of geographic information systems (GIS) 
as a means of education and training in selecting the most suitable spatial sites 
for establishment of exhibitions to market products of productive families. The 
study concluded the importance of empowering women economically by pro-
viding more training programs that contribute to raising their professional and 
educational efficiency.

Keywords:

Education & training, Productive families, Labor market, Geo-
graphic information systems
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Research: Woman participation in Anaiza in the social life (by 
the local documents 1200-1300 AH / 1785-1882 AD) 

Researcher: Dr. Mariam bint Khalaf bin Shadeed Al Oteibi

Abstract:

             One of the most important achievements to enter the world of Saudi 
women is the National Transformation Program 2020, which enhances the role 
and status of women in Saudi society and emphasizes the support of creative 
institutions, such as the Culture Authority and Entertainment Authority. Theater 
is an art that is based on the presentation of different plays, aiming to shed light 
on the reality of society, and addressing it by art, which is an aspect that Saudi 
women participated in. From this point of view, Saudi women have always creat-
ed a cultural and artistic movement that resulted in the emergence of women’s 
theater teams, which contributed to highlighting the role of women culturally 
and artistically. Some women’s theater groups were formed in most parts of the 
Kingdom, including Oxygen Theater, which has made outstanding performances 
during the last two years 2017-2018.

Accordingly, the study will discuss the following:

• - The importance of women’s role in spreading art culture in the Kingdom

• - Narratives about Saudi women pioneering in the field of art, and the-
ater in particular.

• - Factors that can contribute to the creation of a balanced theatre on the 
cultural, social and entertainment aspects.

• - Narratives about the first symptoms of the emergence of the first wom-
en’s theater in Saudi Arabia.

• - The most important factors that contributed to the success of several 
women’s shows in 2017 and 2018

• - Narratives about the obstacles facing women’s theater in Saudi Arabia - 
Oxygen Theater group as model.
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Expected results of the study:

• - The importance of focusing on cultural and artistic programs, which 
contribute to the awareness of Saudi women on the importance of their 
role in promotion of society, on both cultural and artistic levels.

• - The importance of establishing artistic and cultural centers and insti-
tutes, under the patronage of culture and entertainment organizations.

• - The need to involve women culturally and artistically in cultural events 
and days inside and outside the Kingdom.

• - The need to provide a social environment and cover that is suitable for 
Saudi women working in the fields of art, such as theater and cinema.
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Research: Saudi Women influence on changing local dialects

Researcher: Dr. Najla Mane’ Ali Al Ghamdi

Abstract:

There are many research that discusses gender’s influence on the usage of 
language and dialect. Women deal with language differently from men; this is 
obvious in the prosody of speech, in the vocabulary selection and the way they 
use grammar and in leading to change. These studies were conducted in differ-
ent western and eastern cultures and societies.  

 One of the well-known western sociolinguistic studies is what has been 
conducted in the U.S.A by Labov (1966), and the one has been done by Trudgill 
(1974). Labov finds that women tend to use Standard English more than men. 
Trudgill has the same conclusion, he points out that women surpass men in us-
ing prestigious linguistic variables.

 Hasan Ibrahim (1986), Al-Wer (1991) and Haeri (1997) proved that Arab 
women are not different from western women in their readiness to use presti-
gious standard dialect more than men in addition to their important role in lead-
ing to dialect change and variation. 

 In this paper, I will examine the influence of Saudi women on the local 
Saudi dialects. There are a number of different sociolinguistic research which 
were conducted on Saudi dialects, Al-Essa (2008); Alghamdi (2014); Al-Ammar 
(2017) and Hussain (2017). The impact of gender had a large part of these re-
searches, which has shown us that Saudi women are not different from their 
counterparts in the West and other Arab countries in their tendency to use the 
more sophisticated dialect and to lead to linguistic change.

Keywords: Gender, 1variation, Change, Dialect, Social Change.
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Research: A critical linguistic analysis of Saudi women’s writ-
ings before and after allowing Saudi women to drive cars.

Researcher: Dr. Rania Mefreh Ahmed Al Mefreh

This study is intended to analyze a set of written texts before and after the 
issuance of the decision empowering Saudi women to drive cars in order to track 
the impact of this decision on the language style of Saudi female writers.

Abstract:

For decades, Saudi woman was prevented from driving cars inside the King-
dom of Saudi Arabia until King Salman issued a decree on 6 Muharram 1439 AH 
corresponding to 26 September 2017 allowing Saudi women to drive cars. This 
research analyzes ten articles of Saudi women writers discussing Saudi women 
and driving, namely, five of them were written before 26 September 2017, and 
the other ones after the said date. This research will use the Critical Discourse 
Analysis that focuses on analyzing texts in terms of three aspects: text analysis, 
discursive analysis, social and cultural analysis.

This research aims to track changes (if any) in the following linguistic aspects: 
Lexicalization, quoting verbs, ideological square, and gender relationality before 
and after allowing Saudi women to drive. In addition, the research will connect 
these texts with the social and cultural situation in the Kingdom, as it will track 
the impact of political, religious and tribal changes in the Saudi society, econom-
ic situation, and ideological parties in the Saudi society (the old, the young, men, 
women, conservatives, liberals) on the linguistic texts written by Saudi women.

It is worth mentioning that the analysis of texts using the Linguistic Critical 
Analysis Approach will provide a clear pattern of the linguistic changes of Saudi 
female writers, and track the impact of decisions of woman empowerment on 
Saudi women in specific and on Saudi society in general. In addition, this re-
search will provide information in various areas such as social linguistics, text 
analysis, gender studies, religion, politics, and human sciences.

Keywords: Discourse Analysis, Criticism, Language, Empow-
erment, Woman, Saudi, Linguistics, Driving, Community, 
Women, Men.
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Research: Saudi Women’s 1poetry from conformity to Inno-
vation

Researcher: Dr. Mona bint Saleh Al Rashadah

Abstract:

This study is based on the Saudi women’s impressionist and creative poetry, 
revealing a number of basic key points, seeking answers to questions imposing 
themselves:

• - The artistic trends that characterized Saudi women’s poetry in its gen-
eral nature.

• - The shades of literary doctrines, the extent of their reflection, and their 
impact on the poet’s product, form and content.

• - The implications of those literary doctrines that were clearly manifested 
in the poetry of Saudi women.

• - The literary orientation that was favored by the poet of the Kingdom.

In order to achieve the objectives of the study, this study will be based on the 
poetry texts directly, and reading it very well to derive their characteristics and 
technical features.

This study will be based on the (artistic literature( through the selection of 
models of poetry in which the different literary traditions were revealed, and 
the analysis of these poems to their aesthetic elements, to distinguish between 
them and to determine the literary trend most prominent among the Saudi po-
ets.

The expected results:

• Saudi women’s poetry came in a mixture of conformity and innovation.

• The mixture between the old poetry with the new poetry in Saudi wom-
en’s poetry, and its old topics gave it a new dress.

• Emotionalism is rooted in the Saudi women’s poetry, without the closure 
of other doctrines like the classical, and the realism poetry.

Keywords: innovation, conformity, poetry, Saudi women.
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Research: Woman narrations in Arab heritage books: “Zahr 
AlAdab WaThamr AlAlbab” as model

Researcher: Dr. Haila Abdul Rahman Al Monai’

Abstract:

This research presents an analytical vision of the presence of wom-
en in in the Arab heritage through distinguished Book called “Zahr AlAdab 
WaThamr AlAlbab”   for the author Al-Husri Al-Kairouani (453 AH) (1061 AD) 

The research aims to highlight and analyze some of the diverse attitudes of 
women, and to reveal the cultural visions that can be read by the recipient of 
these literary positions.

The research concluded with a number of results that constitute an aspect to 
highlight the role of women in the ancient Arab thought:

1- The number of literary positions in which the woman presented in the 
book is (60) position.

2- We noticed the number of attitudes that were transferred for woman is 
few compared to the attitudes of men, and explains reasons for this.

3- Women appeared in the books according to four patterns: women and 
poetry, women and prose, women and criticism, women symbol.

4- These diverse attitudes of women have highlighted the woman actions 
through deferent trends: literary, criticism, social, and political direction.

5- The author highlighted the positive position of the woman in the literary 
news, which shows the status of Arab women during that era, also that 
Islam did not confiscate the right of women to participate in cultural and 
literary.
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The research was based on the inductive method and analyti-
cal descriptive approach.

Key words: Women - Narration - Heritage - Literature.

Research: Representation of woman in the Arabic literature

Researcher: Dr. Sagheer bin Orayb Al Anzi

Abstract:

Representation is the act of introducing the self or the other through the lens 
of the discourse producer; that is through his or her beliefs. The problematic of 
representation resides in the fact that it is not a neutral discourse, but a biased 
one that echoes its producer’s purposes and interests and promotes his or her 
ideas. This nature of representation makes necessary an insightful investigation 
of the basis upon which representation rests and a thorough realization of its 
influence on the collective consciousness.

Situated within this context, this paper addresses the representations of 
women as the marginalized other in front of patriarchal hegemony in Old Ara-
bic literature. This hegemony produced a discourse that has been questioned in 
terms of its neutrality, its eligibility to write / speak on behalf of the other, and 
the legitimacy of its means for doing so.

The paper postulates that poetry is one of the most contributors to the cre-
ation of the distorted image of women. This image has had an extended pres-
ence in literary writings to the extent that it has planted a stereotypical repre-
sentation in the common imagination and its consequent practices.

The research problem concerns how this representation has formed a press-
ing force that not only affected the creation of the stereotypical image of wom-
en, but also subjected women to the requirements of this image and made her 
accept and surrender to it. This makes quite complex the separation between 
how culture sees women and how they really are. 

Engaging with this problem, the paper aims at contributing to the disman-
tling of negative perceptions about women produced by culture through its old 
literary production in order to well understand the problems that women face 
today and touch on some solutions in this regard by focusing on remedying the 
cultural backgrounds that have initially produced those perceptions. 
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Key Words:

Representation, Cultural Criticism, Cultural system, Old Ara-
bic Literature, Women, Femininity, Masculinity.  
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Research: Happiness and sadness in graduation poems - A 
study of structure and significance

Researcher: Dr. Mariam Al Jaber, Dr. Manal Al Mhaimeed

Abstract:

    This study is about the image of the graduate student in the fe-
male poet poem. We have chosen the presented model of the poets at the Ara-
bic language department in PNU (Princes Nourah University).

We have seen that those poems are based on the conflict between sadness 
and happiness which usually end with the triumph of the first party on the second, 
this mixing of those parties aroused the wonder and make us to penetrate the pro-
found of those poems, and led us to make many questions such as: is it legible for 
the poet to be sad in a happy situation? Indeed, this inquiry may include other ques-
tions: is it a poetic behavior which considered to be a distinctive feature of the fe-
male psychology - that is to be sad in a happy situation? How does the poet describe 
the joyful of the graduate? Does this description contain the dual topics? Again, we 
are going to ask about this inquiry: how do we will analyze the graduates’ po-
ems? Are we going to be convinced with the shallow meaning which usually cov-
ered under sadness and preaching cloth? Or is it the poet poetic experience of de-
parting the friends and the instructors, the cozy feeling of going to university in 
a very friendly and belonging environment! In this case we must take into consid-
eration the analysis of this situation through a horizontal scanning of the cheerful-
ness status! And then the mission will be more difficult to convince ourselves and 
the others with the concluded results which will meet what we are looking for. 

The study will be launched from those questions which declare to us - after a 
closer look- the variety of the poetic experience which will be divided into two 
parts: the experience if the graduate poet, that is usually affected by the sad-
ness and crying of the departing while in the other hand there are some joy-
ful aspects which suits the occasions that is represented in the teachers’ po-
ems for their graduate students.  

The importance of this paper is to serve the women studies, this matter 
will clarify the image of the graduate in the poems as well as it will reveal a tal-
ented poet by a critic reading women (the reading efforts equal the writer 
efforts)1 adding to the exquisite in the of this topic. The graduate poet is a new 

1.  Sartre, Jean Paul, What is Literature?, GEBO, (D: I), 2000, p. 73
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topic that has not been discussed before in the critic studies. Also, this study will 
reveal the secret of describing the happiness through the sadness and we will 
explain its symbols and structure depending on the semiotics specially the se-
miotics of desires.  
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Research: Aesthetics of Saudi short story (feminine version)

Researcher: Dr. Mustafa Al Dhabe’

Abstract:

The study is based on reading the Saudi short story in its feminine version. 
An aesthetic reading through which a collection of artistic elements that reveal 
the writer’s ability to write things, not just writing about them, is based on a 
selection of selected texts from the Saudi narrative code. Subcategories: Title - 
Narration of things - Text questions - Place - Narration of man - Femininity - The 
aesthetics of the end. The study includes an experimental bibliography of Saudi 
short stories in their female version.
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Research: Islamic solidarity in the life of the mothers of be-
lievers

Researcher: Dr. Maha bint Mefreh bin Nafe’ Al Mahmoud

Abstract:

The study deals with the role of the mothers of the believers in the Islam-
ic community during the first century AH and their keenness and their efforts 
to promote this society in the light of the Islamic moral system surrounded by 
the contents of the command of God Almighty, and what came by Muhammad 
peace be upon him .

The importance of the study is highlighted by the fact that it sheds new light 
on the role of the mothers of the believers, may Allah be pleased with them, the 
community - Islamic solidarity in its scientific and economic aspects - and deals 
with the many minutes and details that add Jeddah to the history of that era 
away from the political discourse.

The aim of this study is to address the issue of Islamic Takaful in its compre-
hensive sense and to show and reflect these human symbiotic images provided 
by the mothers of the believers to their society through the scientific and eco-
nomic aspect of Islamic Takaful. Where the individual supports with the other 
person without absolute independence starting from one of the most prominent 
Islamic rules: (Takaful) and urged by this great religion and keen on the hap-
piness of the individual and society through the organization of the symbiotic 
relationship between the parties and built on the verse: (believers and believers 
some The guardians of some enjoin what is good and forbid evil, and establish 
prayer, and pay zakat, and obey Allah and His Messenger. Allah will have mercy 
on them(1.

The study is based on the analytical historical approach based on the col-
lection of scientific material from its original sources, analysis and follow-up of 
criticism, conclusion and scrutiny to reach the scientific truth.

The study is divided into several topics: the concept of Islamic solidarity in 
language and terminology, the second topic: the importance of Islamic interde-
pendence, the third topic: pictures of the efforts of the mothers of the Takaful 
believers and the first requirement of scientific interdependence, the second 
requirement: economic interdependence.

1. Al Tawbeh: Verse 71
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The study is expected to produce a clearer picture of the community partner-
ship represented by the Islamic Takaful provided by the mothers of the believers 
to their society. They represent a reflection of the past on the mirror of the pres-
ent, and this great religion has been careful since its emergence to ensure the 
happiness of the individual and society and to protect the interests of its parties. 
The first for human rights organizations in the world.

Key words:

Islamic Takaful - Makkah Al Mukarramah - Medina - Khadija 
Bint Khuwailid - Aisha Bint Abi Bakr - Hafsa Bint Omar



ملخصات البحوث باللغة اإلنجليزية

1459

Research: Models of Women’s contribution in endowments , 
and its impact on  the development of society in Ahsa from 
the beginning of the thirteenth century to the middle of four-
teenth century AH

 Researcher: Nadia  Mohammed Al-Anazi  

Abstract:

      The study aims to Show the role of women in Charity in the province of Al-
hasa (from the beginning of the 13th century until the middle of the fourteenth 
century AH), in addition to contributing to Give a food for the needy, Types. The 
follower notes that the care of women in Al-hasa Waqf  has shown the extent of 
their interaction and contribution to the development of society, and the study 
in fact aims to Show its role and its effects in the development of society.

       The research is expected to Show pictures and models of women in Al-
hasa with a leading role and white hands in the benefit of families and society 
from the Thirteen to mid-14th century. The study Focus In the kinds of charitable 
works that existed during the study period and its impact on social development 
in Al-hasa at that time.
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Research: Contribution of Saudi girls to social responsibility 
(Descriptive study)

Researcher: Dr. Hanan Ibrahim, Dr. Amal Mohammed

Abstract:

The concept of social responsibility has recently emerged in all Arab and 
Western societies to contribute improving social and economic conditions and 
to achieving social cohesion among the members of society.

  Throughout ages, as men, Muslim women played an important role in the 
field of volunteerism, which is part of the social responsibility. In the field of phi-
lanthropy pioneers’ women’s in Saudi Arabia have shown charity and volunteer-
ing forms forced by a deep sense of responsibility towards their society, a sense 
of belonging, a desire to improve Living conditions and achieving a high level of 
community welfare for its members

   The participation of Saudi women in the framework of volunteering re-
mained unaffected by social responsibility, which requires that voluntary work 
be carried out in an institutional, sustainable framework and within organized 
plan. This applies to men more clearly than women In Saudi Arabia. Starting of 
Vision 2030, Saudi society drives women to have a distinctive role in the service 
of their society and assume responsibilities which contribute to security and sta-
bility of their homeland. There have been changes in the role of women in social 
responsibility to take the right track recognized.

Keywords: (Contribution - girl - Saudi - social responsibility)
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Research: Saudi Woman Entrepreneur: Characteristics and 
Developmental Roles: A Sociological Study Applied in the 
Eastern Region

Researcher: Dr. Aisha Al Taeb

Abstract:

This research is a sociological study based on the sociology of development 
theories, economic sociology and women’s studies, addressing some of the 
problems of female entrepreneurship in the Kingdom of Saudi Arabia. 

It is related to the results of a field study completed in Dammam in the sec-
ond semester of the academic year 2017 - 2018, which included a sample of 
female entrepreneurs of different ages, educational levels and different sectors 
of activity.

The study aimed to identify the characteristics of the economic institutions 
managed by them. And identify the social roles played by the entrepreneur in 
her social environment. And tried to diagnose the most important challenges 
and difficulties faced by Saudi women in the field of entrepreneurship.

The general characteristics of the Saudi business leader are that she is mar-
ried and has children over the age of 35 and has a university level in a variety of 
scientific disciplines. Women entrepreneurs have small and medium-sized en-
terprises with limited capital and average number of workers and she obtained 
it by her own effort.

The social life of the women entrepreneur has been characterized by stabil-
ity, family support and encouragement. In addition to her economic and devel-
opmental roles, woman has effective community roles in the associations and 
organizations of the local community.

 
Key words:

Entrepreneurship - Economic Development - Entrepreneur-
ship - Developmental Roles 
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Research: The social responsibility of the social centers in the 
development of Saudi women: A field study on Al Rawda Cen-
ter in Dammam

Researcher: Dr. Asmaa Omran, Dr. Fatima Abu Al Hadeed

Abstract:

This study aims to determine the social responsibility of the social centers 
in the development of Saudi women by identifying the most  programs (social, 
health, religious, educational, recreational and vocational training) provided by 
Al-Rawda center for the development of women and the obstacles facing wom-
en in obtaining on the services of the center, and provide a vision for the future 
status of women and the importance of their participation in development.

In order to realization of the previous goal, the descriptive approach. The 
questionnaire was used for the beneficiary women by 76 items, in addition to 
the use of a guide for interviewing the service officials. The study has reached a 
number of results, the most important of which are: Establishing Al-Rawda cen-
ter for many religious, social, economic and cultural activities and programs, and 
vocational training in addition to human development courses. This is from the 
viewpoints of officials and beneficiaries. However, there are many obstacles that 
limit and reduce the performance of the center inadequate times of programs 
and activities and the lack of media outlets motivate individuals to participate in 
activities. The study suggested a future vision to enhance the social responsibil-
ity dimensions of the social centers in the development of Saudi women through 
a set of mechanisms mentioned in the study.
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Research: Intellectual production of Saudi female research-
ers in social service, and its contribution to addressing wom-
an issues.

Researchers: 

- Khalil Abdul Maqsoud Abdul Hamid 

- Dr. Hind Aqeel Al Meezar

Abstract:

Over the past 100 years, Saudi society has rapidly moved from the Bedouin 
phase to the postmodern phase. In this context, the status of Saudi woman also 
developed. Although the formal education of Saudi women began in 1960, the 
number of female students is currently higher than the number of male students 
in the universities of Saudi Arabia. The profession of social service is one of the 
social specialties joined by Saudi women. In the academic mainstreams of this 
profession, women have conducted many studies and researches as one of the 
academic profession requirements. Topics addressed by Saudi female research-
ers in the social service specialty were various. And now, what is the contribu-
tion of the research production of Saudi women in the social service in address-
ing woman issues?

This study aims to:

1- Limit the research production of Saudi female researchers in social ser-
vice

2- Limit the research production of Saudi female researchers in the social 
service on woman issues

3- Identify the characteristics of women related-issues addressed by studies 
and researches.

4- Identify the most important woman issues to be addressed in future re-
searches. (Vision 2030 and its impact on the woman issues –privatization 
and its impact on woman issues).

Research questions:

1- What is the nature of research production of Saudi female researchers in 
social service?
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2- What is the nature of research production of Saudi female researchers in 
the social service on woman issues?

3- What are the characteristics of women related issues addressed in stud-
ies and researches?

4- What are the most important woman issues of interest in future re-
searches? (Vision 2030 and its impact on woman issues – Privatization 
and its impact on woman issues).

The study is based on the Analytical Descriptive Approach using analysis of 
the intellectual production content of Saudi female researchers in the social ser-
vice and by limiting the studies and researches published in the Arabic databases 
available in the Saudi digital library.

The results indicated that the majority of studies conducted by social service 
female-researchers addressed general professional issues and the traditional is-
sues associated with women, while few studies have addressed the issues as-
sociated with Vision 2030. The study concluded a conception for a research plan 
contributing to support of women issues.

Keywords: Social Service, Intellectual Production, Women Is-
sues, Saudi.
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Research: Effectiveness of the program to enrich the artistic 
culture of Saudi women in Al Jouf region

Researcher: Sanaa Dakhl Allah Al Arjan

Abstract:

The goal of the research is to enrich the artistic culture of Saudi women. Rais-
ing and improving public taste. And to identify some technical skills and handi-
crafts using different materials. And deepen technical expertise through practi-
cal experience. And develop aesthetic and plastic sense among the attendants 
and participants.

The importance of research: the definition of art culture as part of the gen-
eral culture. And enrich the Arab scientific library because of the scarcity of stud-
ies and research conducted in this area to the knowledge of the researcher. And 
the possibility of benefiting from the results of the research in the development 
of plans to develop the possibility of women’s participation in new areas.

The research follows the methodology: semi-experimental. The duration of 
the program is six weeks with (3) meetings per week. The meeting will discuss 
various theoretical and practical topics.

The research population: The study population consists of all Saudi women. 
The sample consists of (20) university women aged between 25-35 years from 
the province of Domat Al-Jandal.

The current research resulted in the following results: Application of the pro-
gram contributed significantly to:

1- Achieving technical concepts among the participants, where the average 
after applying the program (2.64 of 3)

2- High taste and upgrading, where the average arithmetic after the applica-
tion of the program (2.66 of 3)

3- Achieving the new technical skills, where the mean of the calculation af-
ter the application of the program (2.64 of 3)

4- Development of the aesthetic and plastic sense among the participants, 
where the arithmetic average reached after application of the program 
(2.71 of 3)
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5- Development of aesthetic and plastic sense among the participants. The 
mean of the responses of the sample of the sample after the application 
of the program was (2.63 out of 3)

Keywords:

Culture, Art, Women, Saudi Arabia.
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Research: Contributions of Safeya Binzagr in Saudi culture 
and art

Researcher: Nadia Abdul Wahab Khondaneh

Abstract:

Safeya Binzagr (1940) is considered one of the pioneers in the movement of 
fine arts in Saudi Arabia who paved the way for the subsequent generations to 
cope with this high-class art. She did not only rely on her innate talent; but also 
improved it by specialized technical and scientific education in the United King-
dom. She played a significant role in introducing the status of art in the Kingdom 
by organizing her own exhibitions in many western capitals. 

This scientific paper aims to shed light on her great dedication for fifty years 
for art and culture, preservation of heritage of the various regions of the King-
dom, and hard work to instill love and appreciation of art in the new generation. 
In order to achieve such objectives, she inaugurated the “Darat Safeya Binzagr” 
in 2002 under the patronage of his Royal Highness Prince Majed bin Abdulaziz. 
In addition to being a museum of her art works, it is a cultural and heritage 
institution providing diversified lectures in literature and arts to the interested 
persons. It also provides scientific sources and references to researchers and 
scholars. Educational courses, workshops for talents, and an annual art competi-
tion for juniors are conducted the Darat, and these activities derive their topics 
from the heritage of the Kingdom. Binzagr also contributed to enriching the cul-
tural product of the Kingdom by writing two books on Saudi art and heritage. In 
recognition of her efforts outside the Kingdom, the Custodian of the Two Holy 
Mosques, King Salman bin Abdul Aziz, honored her with King Abdulaziz Medal 
in 1438 AH.

The research is based on the Historical Descriptive Approach, and aims to 
create more introduction of the artist in order to inspire creativity of young tal-
ents whom are the real investment of the country and the fuel for the realization 
of Vision 2030.

Keywords: Saudi Art, Pioneering, Heritage, Culture, Safeya 
Binzagr.
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Research: A proposed model for the establishment of a virtual 
museum for Saudi women artists in contemporary visual arts

Researcher: Dr. Etedal Al Meqren, Dr. Hanan Al Ghammas, Dr. 
Afrah babkir

Abstract:

Saudi art has witnessed a remarkable development in its various fields de-
spite the fact that it has started sixty years ago during which the woman has 
established herself an important position. She has proved her will and has 
been distinguished by the massive number of her art projects. Her work has 
shown a high level of creativity and implementation. The Saudi woman has also 
actively participated in the local and international art exhibitions.  
As the Kingdom of Saudi Arabia seeks to promote, develop and document art, 
and protect intellectual and artistic property rights, and due to the scarcity of art 
museums in the Kingdom, in addition to the need of interested and research-
ers for such museums, the research problem is to establish a proposed model 
for a virtual museum for Saudi women artists in contemporary visual arts. That 
has come due to the hard work by Saudi Arabia to develop and document Art 
and protect property rights. The second reason is the scarcity of art museums in 
the Kingdom as well as the need of researchers for such museums. The impor-
tance of this research arises in establishing a database of a collection of works 
by Saudi women artists from the 1960s to the present categorized by contempo-
rary visual arts fields; Also, the establishment of the first virtual art museum for 
Saudi women artists which contributes to the achievement of the vision of the 
Kingdom 2030 which takes into consideration the art industry and the establish-
ment of art museums. The research also aims to collect and compile a collection 
of works by Saudi women artists in the fields of contemporary visual arts to fill 
the shortage of academic studies and the need of the Arab and art library for 
this type of research. In addition, the research intends to establish an electronic 
platform for Saudi women artists in the field of contemporary visual arts to fa-
cilitate the access to it regionally and globally. 

The research follows the descriptive approach in building a database about 
a group of Saudi women artists classified by the contemporary visual arts fields. 
The research also follows the experimental approach by designing a proposed 
model for a virtual museum for Saudi women artists. The results of this research 
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contribute to familiarize whoever is interested in knowing more about Saudi art-
ists, their resumes and their art projects in the fields of contemporary visual 
arts. It also aims to present that in a virtual museum in an easy and organized 
way to coincide with the National Vision 2030 in raising the number of museums 
that promote the cultural heritage of Saudi Arabia.

Keywords: Saudi Artists - Virtual Museums - Visual Arts 
- Painting - Printmaking - Digital Painting - Photography - 
Sculpture  - Conceptual Art - Calligraphy.
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Research: The role of Saudi women in the development of Is-
lamic culture in society

Researcher: Dr. Nayef bin Jamaan Jraidan

Abstract:

This research aims at acknowledging woman role in Islamic culture devel-
opment along with society members through descriptive and deep rooted ap-
proach.

However this research answered three questions-: 

First: what is Islamic culture that the woman aims to spread? 

Second: the potentials that should be with the woman to achieve the mission 

Third: obligations of the woman to spreading Islamic culture.

It concluded many important results: the meaning of Islamic culture that 
should spread and enhancing by the woman amongst society members would 
be all what regarding to Islamic law, enhancing the Monotheism, applying Is-
lamic law provisions, moral faith of the holly Quran and Sunna.  

The most important pillars and bases are the ingredients legitimacy that must 
be available with the woman to perform the mission, then completing of per-
sonal character and emotional, enough acknowledgement of legitimacy issues 
that needed by the society, aware about her role that should be played, using 
the pioneer life symbols of the Companions women,  role of woman in spreading 
Islamic culture starts from individuals of her society, enhancing the concept of 
Monotheism, spreading  good moral values  and conduct, beside creating reli-
gion love and it’s belongings, also concerning with deliberating modern issues 
regarding women, using opportunities to spread the culture through working in 
deferent society fields

The recommendation is to issue Guidance programs to help the woman play 
her role in spreading Islamic culture amongst members of society, through sys-
tematic work, by creating scientific encyclopedia included Islamic cultures val-
ues, through social study to specify priority of values and society needed.

Key words: Saudi woman, Islamic culture development, the 
role of woman in society
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Research: Liberation of women, an Islamic vision, and a ref-
erential study

Researcher: Laila Ali Ahmad Al Shahri

Abstract:

The Islamic religion is a doctrine, law and way of life called for all what would 
raise the dignity of Human beings in general, whether women or men and its 
freedom. Also, achieve the highest degrees of progression and honor. Islam pro-
hibited all forms of oppression, tyranny and forbidding them. Islam has given 
women all that suits their mental strength and physical structure, and equalize 
them with men in Religious duties, and addressed her independently to be hon-
ored, and to highlight her personality. Also, gives her all rights and liberties. So, 
they have what is for men except what is excluded from sharia.

The issue of women’s emancipation has occupied a significant void in the 
thinking of the people in the present age and demand for it has been so high 
that for this issue, conferences and seminars have been held to demand the lift-
ing of injustice against women and the granting her rights which are denied by 
customs and traditions, whether by men or society Either aggression or lack of 
knowledge of women’s rights.  

Islam was the first to grant women their liberties and granted by its fair laws. 
So, this research came out expressing Islam position on women’ liberty and it was 
the origin to demand it which fit the nature of women while maintaining her status 
and entity. Moreover to repeal the common Idea of People, especially the women 
whose think that call of women’s emancipation and demand their rights is a west-
ern call and they are first who called for women’s emancipation from the commu-
nity unfair restrictions. In a descriptive analytical approach to present it to the first 
Scientific Conference for Saudi Women’s Studies in Princess Nourah University.

The importance of studying and addressing this issue comes from the trend in 
the search for the role of women in society, the demand for their legitimate rights, 
and the call for lifting injustice against them. By clarifying and stating that most of its 
rights are claimed by Islam by its own laws. What women have experienced in previ-
ous years of underdevelopment, oppression and dependence in many aspects of 
their lives has nothing to do with religion or political will; it is due to outdated tradi-
tions, customs and traditions practiced by men and society against them.

Key words: edit - freedom - woman - Muslim - Islam.
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Research: Distribution of roles of femaleness and maleness 
between Islam and community culture

Researcher: Dr. Mdawi bint Suleiman Al Bassam

Abstract:

This study discusses the confusion in Islamic societies in regard to the distribu-
tion of roles between femaleness and maleness. Sometimes the female is asked 
or forced to carry more roles than what she can afford or suitable for claiming 
that Islam ordered so. However, sometimes the female is disbarred from carrying 
some roles and assigning them solely to the male claiming also Islam prohibits 
female to carry such rules. The question is: Is this differentiation Islamic? This pa-
per aims to clarify the specific roles of male and female in Islam and to differentie-
ate between Islamic decree and traditions in this regard. The importance of this 
article is in dealing with the issue of superiority of male over female in functions 
and roles and to give the female the function and role that given to her by Is-
lamic decree (Sharia). It clarifies the roles and functions that assigned by Islam to 
both male and female. The article tends to differentiate between what is Islamic 
and that of customs and traditions and to purify the Islamic society from non-
Islamic traditions that hurt females.  Finally this paper intends to highlight the 
honoring of Islam to female by assigning her roles and functions that are some-
times superior than of the male and sometimes equal to, and as a partial con-
tribution to the empowerment of Saudi women in accordance with Vision 2030.  
 
Keywords: femaleness, maleness, female roles, traditions.
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Research: The efforts of Saudi woman for serving Aqida (doc-
trine)

Researcher: Professor Dr. Asmaa Al Sweelm, Professor Na-
glaa Mattar Al Moteery

Abstract:

Objectives:

1- Definition of the importance of the role for serving Aqida and its integra-
tion with official and sociable efforts.

2- Count the means and efforts of the Saudi woman for serving doctrine.

Importance of the research:- 

1- The importance of this study found in her role to highlight the place of 
Saudi woman in society and the importance of its role in education.

2- This study will introduce a feedback in the field of the activities of Saudi 
woman in the service of doctrine. 

Limitation of the research:-

1- The objectively limitation: the efforts of Saudi woman in the field of serv-
ing doctrine.

2- Time limitation: present the efforts from 1400 to 1438.

The problem of the research:-

In the shade of the ignorance of some people and limit the role of the woman 
in the raising of her children and banish her from her important role also which 
she practices for big and national strategies such as consolidation of doctrine 
and saving for national identity. This research highlights her role, recalls these 
individual and collective efforts, and proposes a number of activities and means, 
commensurate with Vision 2030.

Method of research: Inductive curriculum.

Important results:-

1- The vital and effective role for woman in cultivating doctrine which needs 
much care and protection.
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2- Caring for who are the participants of education even if they are mothers 
or teachers or have a relation with learning

3- Put many plans and strategies which are clear and studied carefully to 
make effective program and find the cultivation process for right doctrine 
that have the upper vision and follow.

Keywords:-

Doctrine – woman – Saudi Arabia – Vision 2030 – efforts – 
Saudi women
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Research: Women and Shura (Consultation) in Islam (Saudi 
women in the Shura Council as an example)

Researcher: Dr. Ali bin Saleh Al Omari

Abstract:

Based on the status of Muslim women and their role in society and the honor 
of Islam to them, they have been consulted by the Prophet (peace be upon him) 
and his companions. Many women received acceptance of their advice and their 
advice has been taken with. For the importance of Saudi women and their role 
in achieving the interest and contribute to build the development process in the 
Kingdom of Saudi Arabia since the time of the founder - Allah bless his impact - 
to this glorious era. They have received great attention from Shura Council and 
its members because of great practical and scientific capabilities, enabling them 
to access effective positions and achieve a lot of different achievements, which 
provided a picture of the honorable Saudi women and their achievements. The 
historic decision issued by the Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah 
bin Abdul Aziz, may Allah have mercy on him, allowed woman to be a member 
in Shura Council, representing a new vision for the actual role of Saudi women in 
participating in opinion and decision-making.

In this regard, the subject of the study dealt with women in Shura and Islam 
(Saudi women in Shura Council as an example). Therefore, the nature of the study 
required to include an introduction, three chapters, a conclusion and an index.

The first chapter deals with women and Shura in Islam which dealt with wom-
en in the era of Prophecy, the era of the Caliphate and the Umayyah era. It in-
cluded a presentation of examples of the consulted women and the mechanism 
of their consultation and the outcomes that resulted from consultation. The sec-
ond chapter deals with Shura in Saudi Arabia, highlighting the Shura since the 
establishment of the first Saudi state until the establishment of the Saudi Shura 
Council, reviewing the functions of the Council and its terms of reference. The 
third chapter of this study deals with Saudi women and the Shura Council, in-
cluding the mechanism of joining the Council and the definition of its functions, 
competencies and role in supporting development through its membership in 
the Council.

At the conclusion of the study, the researcher had important results that 
were presented in the conclusion until the picture of women and Shura Council, 
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its community contributions, and its participation in the opinion and decision-
making was completed, as Saudi women represent one of the important pillars 
of the country through its successive achievements in this field.

Key words: Women – Consultative council – Article – Devel-
opment.



ملخصات البحوث باللغة اإلنجليزية

1477

Research: Woman Contribution in Charitable Work: A Docu-
mentary Study.

Researcher: Dr. Huda bint Abdullah Al Abdul Aali

Abstract:

This research aims to study women’s contribution to charitable work and its 
patterns, and the role played by women in this field, especially in Najd region. It 
also addresses the impact of their charitable work on society and states a group 
of figures that left significant marks in this field. This research aims to add a form 
of charity work promoted by women in Najd in the late twelfth century and dur-
ing the thirteenth century AH to enrich this intellectual aspect in information 
industry. This will undoubtedly shed light on miscellaneous works that women 
contributed to and on female figures in this field.

This research will be based on the documentary historical approach in nar-
rating the historical facts through reliance on historical, narrative, documentary 
and oral sources.

Although, it is known that this research does not fully include what could be 
highlighted about women; but we seek to make it as a start for documenting 
the history of women in general and in the field of charitable work in particular. 
This research seeks to provide the society with the sufficient information on the 
efforts and sacrifices of our women, and their various contributions to our be-
loved Kingdom.
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فهرس الجزء الثالث
الصفحةالباحثالـــبــــيــــــــــــــانم

محور المبادرات المجتمعية النسائية لمجتمع حيوي 

1
مساهمة الفتاة السعودية دورها يف املسؤولية املجتمعية »دراسة 

وصفية«.
د/حنان عبدالغفار عطيه

د/أمل صالح الدين محمد
797

2
املجتمعية  واألدوار  الخصائص  النسائية  األعامل  ريادة 

والتحديات مثال«رائدة األعامل يف اململكة العربية السعودية.
831أ.د/ عائشة التائب

3
املرأة  تنمية  يف  االجتامعية  للمراكز  االجتامعية  املسئولية 
السعودية »دراسة ميدانية عىل مركز الروضة مبدنية الدمام«.

د/أسامء حسن عمران
د/فاطمة عيل أبو الحديد

871

4
االجتامعية  الخدمة  يف  السعوديات  للباحثات  الفكري  اإلنتاج 

ومساهمته بتناول قضايا املرأة.
أ/خليل عبداملقصود عبدالحميد

د/هند عقيل امليزر
923

محور المرأة الفن 

1
فاعلية برنامج إلثراء الثقافية الفنية للمرأة السعودية مبنطقة 

الجوف.
961د/سناء دخل الله العرجان

995د/نادية عبدالوهاب خوندنهإسهامات صفية بن زقر يف خدمة الثقافة والفن السعودي.2

3
منوذج مقرتح إلنشاء متحف افرتايض للفنانات السعوديات يف 

الفنون البرصية املعارصة . 

أ.د /اعتدال املقرن
أ/ حنان الغامس

أ/ أفراح بابكر
1025

محور المرأة والثقافة اإلسالمية

1
دور املرأة السعودية يف تنمية الثقافة اإلسالمية لدى املجتمع 

»دراسة وصفية تأصيلية«.
1061د/نايف بن جعان جريدان

1085د/ليىل عيل الشهريتحرير املرأة »دراسة تأصيلية برؤية إسالمية«.2

1141د/مضاوي بنت سليامن البسامتقسيم أدوار األنوثة والذكورة بني اإلسالم والثقافة املجتمعية.3

4
الهوية  والحفاظ عىل  العقيدة  السعودية يف خدمة  املرأة  دور 

الوطنية.
د/أسامء سليامن السويلم

أ/نجالء مطر املطريي
1167

5
املرأة والشورى يف اإلسالم املرأة السعودية يف مجلس الشورى 

أمنوذجاً.
1209د/عيل بن صالح العمري
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انتهت
األجزاء  الثالثة

بحمد الله

الصفحةالباحثالـــبــــيــــــــــــــانم

6
»العلمي  املؤمنني  األمهات  حياة  يف  اإلسالمي  التكافل 

واالقتصادي«.
1247د/مها بنت مفرح آل محمود

محور المؤسسات الخيرية النسوية ودورها االجتماعي  

إسهامات املرأة يف العمل الخريي :دراسة توثيقية.1
عبدالله  بنت  د/هدى 

العبدالعايل
1281

1341أ.د/ منال عبدالستار إسامعيلمشاركة املرأة السعودية يف التنمية مامرسة للمواطنة الفاعلة.2

3
دور املرشوعات جمعية األرُس املنتجة بجازان يف تحقيق متكني 

االقتصادي للمرأة.
1379أ/ميسون محمد شتيفي

1425ملخصات البحوث باللغة اإلنجليزية
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