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 أهمٌة البحث:-ثانٌا 

 هدف البحث: -ثالثا 

 الفصل الثانً
 الموروث الثقافً وحقوق المرأة  الدستورٌة 

 المبحث األول:    المورث الثقافً ووضع المرأة:

Male Point of View

  
 
 



 
 احلديثةاملرأة العراقية بني منطية  املوروث الثقايف وحقوقها الدستورية 

 ) مدينة بغداد وحميطها الريفي، حبث يف االنثروبولوجيا الثقافية( 
 إبراهيم مذكرى عبد املنع

 

- 175 - 

 

 

 المبحث الثانً: مبدأ حقوق المرأة فً الدساتٌر العراقٌة وتحدٌث حالتها
 أوال:اإلشكالٌة التً تحكم مبدأ حقوق المرأة الدستورٌة

 تحدٌث ادوار المرأة فً منظور المجتمع المدنً   -ثانٌا  
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 .ثالثا: حقوق المرأة  والتمكٌن االقتصادي 
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 الفصل  الثالث
 منهجٌة البحث  وتحلٌل معطٌاته المٌدانٌة

 أوال: منهجٌة البحث وتقنٌاته وأدواته: 

 عٌنة البحث:

 ثانٌا:  تحلٌل المعطٌات المٌدانٌة 

  ( 1) جدول 
الفئاااااااااات العمرٌاااااااااة 

 
 

 الحضر
%     

 الرٌف
  %  

 المجموع
  % 

 11-   72   63  63%  11  
77.2% 

  25  63% 

 71- 62  76  76%  76  
7182% 

 53  
7283% 

  61-  52  71  71%  72  
6117% 

 53  
7283% 

  51-  22 12  12% 11  
1682% 

 73  
1585% 
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 22- 32  2  2%  6   682%  1  585% 
     133 المجموع 

133%      
 13 133%  113 133% 

 للمرأة الرٌفٌة والحضرٌةمً ٌالمستوى التعل-ب
 مً إلفراد العٌنةٌلتعلا( ٌوضح المستوى 7جدول)  

الحالاااااااااة التعلٌمااااااااااة  
 للمرأة المبحوثة

 % المجموع % الرٌف % الحضر 

 %485    12  %7187 12 -  -  ٌقرأ وٌكتب 
  11 %13  13 شهادة  ابتدائٌة 

7782% 
 71  1283% 

 %1184  65  %73  13  %11  11  متوسطةشهادة  
  11  %77  77  شهادة إعدادٌة 

7782% 
 53  7787% 

  11  %55  55  شهادة جامعٌة 
1681% 

 22  6383% 

شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهادة  
علٌا)ماجسااااااااااااااااااااااتٌر 

 ودكتوراه(

 3  3%  -  -  3  686% 

 %133 113  %133 13  %133 133   المجموع

 الحالة االجتماعٌة للمرأة المبحوثة فً المناطق الحضرٌة والرٌفٌة-ج
 ( ٌوضح الحالة االجتماعٌة إلفراد العٌنة6جدول ) 

الحالاااااااااااااااااااااااااااة  
االجتماعٌااااااااااااااااااة 

 للمرأة المبحوثة

 
 الحضر

 % المجموع % الرٌف %

 %6784   24  %5282  61  %71  71  متزوجة  
 %5382  26  %71822  76  %23  23  عزب 
 %485  12  %2  5  %16  16  مطلقة 
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 %1287  61  %11822  12  %13  13  أرملة 
 %133 113 %133 13  %133 133  المجموع

 ألسر األسرة الرٌفٌة والحضرٌةلالمستوى االقتصادي -
(  ٌوضح المستوى االقتصادي)المعٌشً( ألسر إفراد العٌنة  5جدول)

المسااااااتوى االقتصااااااادي   
 ألسر المرأة المبحوثة

 
 الحضر

الاااااااارٌ %
 ف

 % المجموع %

  11  %72  72 جٌد 
7782% 

 56  75% 

 %7186  21  %62  71   %66  66 متوسط 

 %5282  13  %22  55  %  57 57   ضعٌف 
  133  المجموع

133% 
 13  133%  113 133% 

7186%

 تحلٌل بٌانات موضوع البحث -7
 المورث الثقافً ووضع المرأة: أوال: 

(ٌوضح أهمٌة التنشئة الجتماعٌة فً ترسٌخ قٌم اإلباء واألجداد فً األسرة  2 جدول)  
 الحضرٌة والرٌفٌة

 
 

     

       
       

 %133 113  %133 13   %  133 133 المجموع 
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 ( ٌوضح مدى ضعف قدرة المرأة على اتخاذ قرارها المستقل بشأن الزواج 3جدول)  
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د الموروث الثقافً المتصل بمقولة ( ٌوضح مدى  قدرة  المرأة  على التمر 2 جدول)  
 المرأة مكانها البٌت  

       

       
       

       

 ثانٌا:حقوق المرأة  والتمكٌن االقتصادي
(ٌوضح مدى  تأثٌر الموروث الثقافً على  المرأة فً منعها من التمكٌن 1 جدول)

 ر.هااالقتصادي والقٌام بنشاط اقتصادي تجاري أو شراكة اقتصادٌة مع غٌ
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 المجتمع المدنً ثالثا:تحدٌث ادوار المرأة فً منظور
ناشطة   بصفتها (ٌوضح  مدى قدرة المرأة فً مشاركة منظمات المجتمع المدن4ً جدول) 

 والقٌام بادوار تحدٌثه فً المناداة بتحرٌرها من التقالٌد والعادات التً تؤكد دونٌة المرأة  
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 لدستورٌةرابعا:اإلشكالٌة التً تحكم مبدأ حقوق المرأة ا
(ٌوضح  تأثٌر الموروث الثقافً الرٌفً والحضري على تقبل المجتمع   13جدول)   

 لحقوقها الدستورٌة
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 ثالثا: نتائج البحث وتوصٌاته:
 نتائج البحث:-أ

 أهم توصٌات:-
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Abstract 
Iraqi Woman Between Cultural Heritage Typicality and Modern 

Constitutional Rights 

By Zekri Abd El-Mounem 

Aim of the Study:  
To find out the relationship which governs the situation of Iraqi 

women between cultural heritage typicality and her constitutional rights. 

Significance of the Study:  
The study stems its significance fromthe fact that it establishes social 

upbringing in the minds of generations, as woman is considered unable to 

have her independent decision concerning marriage, or economic statue, 

whether in country  or city. Therefore she lives wondering between what 

cultural heritage dictates and what modern thoughts seek a better life and 

acquiring written constitutional rights. It should be noted that urban woman 

has liberated herself to a great extent out of many cultural heritage bonds, 

however, there are more to pass through.  

The study discusses this subject in the light of the changes that are 

taking place currently in the Iraqi society and their impacts on both  rural 

and urban women. 

Methodology of the Study: 
The study analytical descriptive, by the use of known tools of 

research, such as field studies, and those dependent on personal interviews 

with informants as well as field assessments reflecting Iraqi woman's point 

of view in a central collective way. 

The study, moreover, made use of quantitative data dependent on 

questionnaire and meeting in order to enhance qualitative data. 
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