
 

 

 

 

 

 

 

 " المرأة وحقوقها في اإلسالم" 

 المممكة العربية السعوديةالمرأة والرجل في  تجريبية بيندراسة  

    

 نادر الخاطر  دكتور:
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 ممخص البحث:

لمجنة المنظمة جمسة الحوار الثقافي في رفع مستوى الوعي الثقافي والعمق المعرفي في  واالحترامالتقدير 

دعم الكتاب والمفكرين حيث انعقدت جمسة النقد "المرأة وحقوقيا في اإلسالم" بقيادة المفكر اإلسالمي 

المنطقة الشرقية المممكة العربية السعودية  3108تشرين الثاني )نوفمبر(  32 الجمعة، العبيدان،محمد 

متابعة وتحميل حقوق المرأة وحقوقيا في اإلسالم مع التركيز عمى وضع المرأة في سياق التغير الثقافي 

ل النساء حيث تم .  أجريت ىذه الدراسة بيدف فيم سموك الدين اإلسالمي حو واالقتصادي واالجتماعي

( كبيانات أولية وبيانات ثانوية. كانت البيانات KSAجمع البيانات من بمد المممكة العربية السعودية )

األولية في جمسة النقد الذي ترأسو المفكر اإلسالمي "محمد العبيدان" وتم توزيع البيانات الثانوية عمى 

صوص األدبية إلى أنو يوجد ىناك عدد من تشير النحيث شكل استبيان إلكتروني عمى المشاركين. 

األسرة والقيادة في وتنظيم العناصر المشتركة اليامة بين النساء والرجال، مثل الكرامة والعمل والتعميم 

في النصوص  مظمة الدين اإلسالمي والرجل تحتاإلدارة، عندما تم استقراء واستنتاج العناصر بين المرأة 

بعد مسح النصوص األدبية  لالختبار( فرضيات قابمة 5) خمستمكن الباحث من صياغة  األدبية ،

 351والركائز العممية المتعمقة بالموضوع؛ ثم تم اختبارىا بمساعدة البيانات األولية التي تم جمعيا من 

 إس إس()إس بي ستخدام إاإلحصائية ب االختباراتمشارًكا. كشفت البيانات التي تم تحميميا بمساعدة 

. وجدت الدراسة أن دين اإلسالم ينصف العدالة في دعم المرأة، وكذلك لالىتمامالعديد من الحقائق المثيرة 

اإلسالم الذي يحترم المرأة ويحفزىا في التعميم والعمل. أيضا، أظيرت النتائج أن النساء غير متكافئات 

خمقو اهلل. باإلضافة إلى ذلك، أظيرت  بسبب تكوين جسم المرأة الذي وعاطفيا يولوجًياسمع الرجال ف

، لم يتم التركيز بشكل عميق في الضفة األخرى المرأة.القواعد في دعم  أفضل نظماإلسالم بأن النتائج 



 

عمى بعض الموضوعات في ىذا البحث مثل تعدد الزوجات والقيادة النسائية في الصالة، حيث أوصى 

ع في عمل مستقبمي من قبل باحثين آخرين في قسم الباحث الحالي بإجراء بحث حول ىذه المواضي

 التوصيات. 

 تساوي المرأة والرجل، التفاوت التكويني والمشاركة االجتماعية لمنساء. رؤية اإلسالم، : الكممات المفتاحية 
 

 

 المقدمة 
( صرحت بأن بعض المنظمات الحقوقية تعاقب من يتعدى في سمب المرأة من 2010روضة منشي )

حقوقيا ويعتبر إجحافا ليا حيث اإلسالم كرم المرأة وحفظيا وشجعيا في بناء المجتمع.  كذلك العمواني 

( كشف 0990( وافقت بأن اإلسالم ييتم بمشاركة المرأة في المجاالت االجتماعية. بينما كحالة )3117)

ب بأن المرأة ليا دور فعال مشاركة النبي محمد )ص( في الحروب. كذلك المرأة ساىمت في المجال النقا

( في عيد الخمفاء الراشدون اعترضت امرأة عمى الخميفة 0918السياسي وخير مثال ما كتبو ابن طيفور )

يفترض من النصوص األدبية الباحث في تحديد الميور ، حتى انتيى األمر بقبول صوت المرأة. 

 ال يمنع المرأة من المشاركة في العمل.( اإلسالم 0ويستنتج فرضية األولى )ف

  مشكمة البحث

مسألة حقوق المرأة في اإلسالم وحرية المرأة ما يتعمق بيا واحدًا من أىم الموضوعات في الفكر البشري 

في رؤية اإلسالم  تجاه   اآلراءسيما مع رؤية المستشرقين لما يرتبط باإلسالم في ىذا المجال فقد تباينت 

اإلسالم بأنو ذكوري المنيج وأن اإلسالم يحابي الرجل عمى  اتيمالمرأة وحقوقيا إلى درجة أن بعضيم قد 

المرأة حتى أن اإلسالم ظمم المرأة وسمبيا مجموعة من حقوقيا تدور مسألة حقوق المرأة أو حريتيا وما 



 

ومرة يرتبط األمر بمسألة  التعميمومة مرة يرتبط األمر بمسألة يرتبط بيا حول مجموعة من المسائل المعم

 .أو مسألة الميراث أو بمسألة الدية أو بمسألة الشيادات العملالطالق ومرة يرتبط األمر بمسألة 

 أهمية البحث
حق المرأة في التعميم وحق  لواألمور السياسية وىي التي يبحث فييا حو  االجتماعية ما يتعمق باألمور

ويمكن أن نضيف معيا اليوم حق  االقتصاديةالمرأة في العمل وحق المرأة في المشاركة في المجاالت 

المرأة في سياقة السيارة وفي الجانب السياسي حق المرأة في تولي السمطة فيل يمكن لممرأة أن تكون 

 رئيسة دولة أو رئيسة وزراء أو نائبة في البرلمان.

 منهجية البحث
اختبار في  واالستنتاجالفرضيات  األدبية لعملالنصوص  واالستنتاجاستقراء اعتمد الباحث المنيج عمى 

 . النصوص الفكريةركائز ذلك  إلى الصحة إضافةمن  الفرضية
 

 أهداف البحث
 المرأة أقل رتبة من الرجل أم المرأة في عرض الرجل ، رؤية اإلسالم لممرأةمكانة  .0
 يشجع المرأة في بناء المجتمع  اإلسالم .3
 عدالة الشريعة السماوية اإلسالم لممرأة  .2
 البحث  أسئمة
  ؟ن في رؤية واحدةو المسمم أم يتحدىل يوجد اختالف بين المسممين في الرؤية لممرأة  .0
  ؟امتساويان في حقوقيم والرجلىل المرأة  .3
 التعميم؟ىل ىناك تمييز بين الرجل والمرأة في  .2

 
 



 

  
 البحث  نظريات

عبارة  التيارأبرز النظريات التي أفرزىا ىذا  إنالنظريات التي أفرزىا أصحاب ىذا المنيج، يمكن القول 
 :عن نظريات ثالث

    التكويني نظرية االختالف  .0

التكويني لممرأة ومن خالل العرض الفسيولوجي التكويني  العرض الفسيولوجي إلى عمدواالكتاب بعض  

عمى المرأة من حيث الخمقة. الرجل مقدمًا عمى  اختالف الرجلوصموا إلى نتائج مؤداىا  ،لممرأة والرجل

محارب جبار "الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَمى النَِّساِء" لماذا الرجل قيم عمى المرأة. صرح  القيومةالمرأة مثاًل مسألة 

 وعمىالرجال عمى النساء تعني لمرجال حق الطاعة لمنساء  الجامعية قيومة اإلسالميةمجمة  (0997)

الرجال قوامون عمى النساء  نأب نالرازي يوافقا وفخر والطوسيالطبري  أماالنساء واجبات اتجاه الزوج. 

ىو الطالق  القوميةن أمن المرأة. بينما محمد جواد مغنية يقر ب أفضلالرجل  ورأيحيث عقل  التأديبفي 

 في يد الرجل.

 االختالفومقتضى  المرأةقالوا بمحاظ البعد الفسيولوجي التكويني فإن تكون الرجل يختمف عن تكوين   

تابعة لمرجل فيكون الرجل صاحب القوامة ومسالة ضرب المرأة نفس الكالم ألن  المرأةفي التكوين يجعل 

من الجانب التكويني يكون الرجل يتفوق عمى المرأة من حيث الجانب التكويني ومادام يتفوق عمى المرأة 

في الحقوق والواجبات أو  االختالفلة أوىكذا، ولذلك نجد عندىم التفسير لمس المرأةالرجل مقدمًا عمى 

 عرض نقاط حرية المرأة وما يرتبط بيا بيذا المحاظ وسيأتي بيانو أكثر.  

 



 

 نظرية اختالف التكاليف  .3

الحقوق والتكاليف والواجبات وىي المرتبطة  ة فيوالمرأ بين الرجل االختالقفي توجد عدة نقاشات   

بوجود  يوافق المجمسي في بحار األنوارالفوارق بين الرجل والمرأة في مسألة الحقوق والتكاليف والواجبات 

 ن التكاليفأبيوافق  والقرضاويطنطاوي  والواجبات. بينمافوارق بين الرجل والمرأة في الحقوق والتكاليف 

 الخمقية. والفضائلالشرعية  التكاليف والمرأةوالمساواة بين الرجل  االثنين، إلىموجو 

 الجسدنظرية حرية  .2

يوافق عدم  المحافظينمن  والبعضفي المجتمع  إيجابيبعض الباحثين يوضح اختالط المرأة يكون عمل 

 (3108المنيع ) وىيا (2011) البنا وجمال (1997) قطب حيث سيدلممجتمع.  األنسبىو  االختالط

ولطبيعتيا التي ترضييا وفق المنيج  النساء لذاتيا إعادةوان ترتكز العممية عمى  النساء،فكرة تحرير 

 التحرير عمميمىؤالء الذين يريدون أن يخربوا المجتمعات من خالل دعوة المرأة إلى  وأن اإلنساني

مثل  وجعمياالمرأة المسممة  وتحرير الحجاب إزالة يدعم (3107أمين )قاسم  األخرىمرفوض. في الضفة 

 بتحرير الجسد. األوربية

 

 الرؤية الموضوعية لإلسالم حول المرأة 

المرأة والرجل في اإلنسانية بمعنى ال فرق بين الرجل  يعتقد تساويب( 3103وأ 3103جمعة )عمي 

 فيالرجل  كالتساوين المرأة إ، إنسان تحترم إلنسانيتيا  والمرأة والمرأة كما أن الرجل يحترم إلنسانيتو

زاوية ظاىر الحقوق والواجبات من  فيبينيما  الذي حيث الفرقأصل التكميف، وأصل الحقوق والواجبات، 



 

والخصائص، وليس من قبيل تمييز نوع عمى آخر، فال يعد اختالف الوظائف والخصائص  الوظائف

ارضي في  والسماوي  يمحق تشريعم يسبق ولن مكانة رفيعة حيث ل تأخذ اإلسالمانتقاصًا لنوع. المرأة في 

. اإلسالميمثل التشريع  وحمايتيا وأنصافياتكريم المرأة   

 في اإلسالميتشريع كل منيما لآلخر ، كذلك ال في اختيار والرجلالحق لممرأة جعل  اإلسالميالتشريع 

أن تشترط عمى  فيفمممرأة الحق  والرجل،العالقة الزوجية بين المرأة  أنياءالحق في نظامو الفريد أعطى 

.الطالق ليا فتطمق نفسيا وقتما تشاء يكون أمر أنغي  مؤشروىذا  زوجيا أن تكون العصمة بيدىا  

في  األدبيةحيث الباحث اعتمد عمى النصوص  الثانية لمبحثمما سبق نستطيع صناعة الفرضية 

.اإلنسانيةالمسممة في  والمرأةتساوي بين الرجل  ( وجود3فالفرضية الثانية )  

تساوي المرأة والرجل في ممكة اليداية فكما أن اهلل عز وجل زود الرجل بممكة اليداية فقد زود المرأة أيضًا 

مَّا َكُفوًرا" اليداية المودعة في جبمة اإلنسان مشتركة بين  بيا يقول تعالى "ِإنَّا َىَدْيَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َواِ 

( َفَأْلَيَمَيا ُفُجوَرَىا َوتَْقَواَىا " المقصود بالنفس الرجل 7لمرأة يقول سبحانو "َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَىا )الرجل وا

.ىجري( 0103،بن إبراىيم القمي وعمي 3107،أحمد مرادوالمرأة )  

 إمكانيةكمما زادت  التعميم لممرأةارتفع معيار  كمما، أىمية المرأة لمتعمم كأىمية الرجل عمى حٍد سواء

وكذا زاد توسع مضمار مشاركة المرأة في عممية التحول  ،والمعموماتحصوليا عمى فرص العمل 

.(3113شطح،  با )ناىد واالقتصاديالسياسي   

فأىمية التعمم التي نصت اآليات القرآنية عمى أنيا منحة من المنح اإلليي تشمل المرأة كالرجل يقول 

ْنَساَن )3( َعمََّم اْلُقْرآَن )0تعالى "الرَّْحَمُن ) ( َعمََّمُو اْلَبَياَن " ويقول سبحانو "اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي 2( َخَمَق اإْلِ



 

عدم ( 0.0) ( والفرضية2الباحث استطاع تكوين الفرضية الثالثة )ف . رجل والمرأةَخَمَق" فيذا يشير إلى ال

( اإلسالم يشجع المرأة لمتعميم. 0.0و الفرضية ) في التعميم والمرأةبين الرجل  وجود اختالف  

لمكرامة فال فرق بين الرجل والمرأة  والرجل المرأة( مساواة 3111( صالح جرادات )3107مراد )أحمد 

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىم مَِّن الطَّيَِّبا ْمَناُىْم يقول سبحانو وتعالى "َوَلَقْد َكرَّ  عمىِت َوَفضَّ

في  وتوأدمية كانت مثل السمعة تباع الجاى المرأة في( 0978َكِثيٍر مِّمَّْن َخَمْقَنا تَْفِضياًل" ، جواد عمي )

 في الكرامة.  والمرأةة بين الرجل امساو  وجعلحفظ كرامتيا  اإلسالمظيور  وفيحبة التراب وىي 

 عمى النصوص  االعتمادي( تتشكل في 1فالرابعة )مما سبق الفرضية 

    " التساويفي  والمرأةعز كرامة الرجل  اإلسالم"

 سبحانوقابمية المرأة لنيل الكماالت شأنيا شأن الرجل يقول  ( 3100ليمى القرشي و شادي صالح الدين )

اِدِقي اِدَقاِت وتعالى "ِ نَّ اْلُمْسِمِميَن َواْلُمْسِمَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتيَن َواْلَقاِنَتاِت َوالصَّ َن َوالصَّ

اِبِريَن وَ  اِئَماِت َواْلحَ َوالصَّ اِئِميَن َوالصَّ اِبَراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِِّقيَن َواْلُمَتَصدَِّقاِت َوالصَّ اِفِظيَن الصَّ

ِظيًما" إذًا المرأة في عرض ُفُروَجُيْم َواْلَحاِفَظاِت َوالذَّاِكِريَن المََّو َكِثيًرا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ المَُّو َلُيم مَّْغِفَرًة َوَأْجًرا عَ 

 الرجل فكما يمتمك الرجل األىمية لنيل الكماالت المرأة أيضًا تممك ذلك.

 

كثيرة في  آيات ( 3108( و مبارك العامري )3102العقيمة )(   زيد محمود ج3103صرح عمي جمعة ) 

الرجل والمرأة في األثر كما أن الرجل يثاب ويجازى عمى ما يأتي بو من عمل كذلك  تكافؤن تدعم  آالقر 

ْن َعِمَل َصاِلًحا مِّن َذَكٍر َأْو ُأنَثٰى َوُىَو ُمْؤِمٌن َفَمُنْحِيَينَُّو َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّيْم مالمرأة يقول سبحانو وتعالى " َ 



 

ْعَمُموَن" فال فرق بين الرجل والمرأة بل تصدى القرآن الكريم لفرض نظام حماية َأْجَرُىم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا يَ 

ىذا في مجاالٍت متعددة فيرفض القرآن أي ظمٍم يقع  لممرأة ولم يتصدى لفرض نظام حماية لمرجل ويظير

َبْيَن النَِّساِء َوَلْو عمييا الحظ في مسألة تعدد الزوجات يقول سبحانو وتعالى "َوَلن َتْسَتِطيُعوا َأن َتْعِدُلوا 

رؤية  َحَرْصُتْم َفاَل َتِميُموا ُكلَّ اْلَمْيِل َفَتَذُروَىا َكاْلُمَعمََّقِة" إذًا يؤكد القرآن الكريم عمى ىذه المسألة إذا من خالل

 . نستطيع أن نقف عمى كيفية معالجة ىذه القضايا لممرأةالقرآن الكريم والتي تمثل الرؤية اإلسالمية 

 
 البحث طريقة

الدمج بينيما. في ىذه  أوالتحميل الكيفي  أوالتحميل الكمي  لمبحث:يوجد ثالث طرق في عرض النتائج 

في اختبار الفرضيات، حيث توجد بينات تم  األفضلالتحميل الكمي  أنالورقة البحثية اختار الباحث 

 الخاص. واالستبيانالعام  االستبيان :االستبيانجمعيا من نوعين من 

وتم توزيع  جمسة الحوار النقديعن  معموماتعن المشارك،  معمومات يركز األولي العام كان االستبيان

القسم  :أقسامخمسة  إلى االخاص فكان مقسمالثاني  االستبيان المشارك بينما إلىاالستبيان باليد كورقة 

الثالث يركز عمى خروج  والقسم والكرامةفي التعميم  المساواةعن الثاني قسم الالمشارك،  األول بيانات

لممرأة. تم توزيع االستبيان الخاص  اإلنسانيةالقسم الرابع يركز عمى المسواة  أماالمرأة من البيت لمعمل 

شخص تم  211الخاص حيث كان المشاركين  االستبيان% في 82نسبة االستجابة كانت الكرتوني حيث 

 لعينـة عشـوائية( شخص بحسب معادلة 0511) المجوعةشخص حيث العينة اختارت من  351استجابة 

جمسة العينة المختارة الحضور في  وكانت% 75العام فكانت نسبة االستجابة  االستبيان بسيطة. أما

 ىا من المشاركين من بمد المممكة العربية السعودية. ذفجميع البيانات تم أخ. الحوار النقدي



 

 اختبار الفرضيات 
 
تحميل البيانات  األدبية. والركائزالتي تم تصميميا من نظريات سابقة من النصوص  اختبار الفرضياتتم 

 . واألدبثم مقارنة مع النظريات والمفاىيم في النصوص  ( حيثSPSSطريق برنامج )عن  اإلحصائية

= 3= غير مواق بشدة ،  0حيث  5 إلى 0من  ليكرت( الخماسيمقياس )اختيار  األسئمة فيرح طتم 

 شخص تم 211وزع عمى عينة  االستبيان= موافق بشدة.  5=موافق ،  1=ال اعمم ، 2غير موافق، 

 إلىمن ليم توجو في الثقافة المعرفية لممرأة تم توزيع االستبيان  أشخاصمن مجموعة  ااختيارىا عشوائي

 351 باستجابة%    82 إلى. نسبة االستجابة وصمت اإللكتروني االستبيانشخص عن طريق  211

 جميع المشاركين يتحدثون المغة العربية. العربية حيثبالمغة  االستبيانشخص، 

 

، الجنس  العمرالتحكم )الرجل و المرأة ، بغض النظر عن متغيرات  مقارنة بين تي(تم استخدام )اختبار 

،  إحصائيايوضح العناصر مقبولة  0بجدول  ا، مستوى التعميم، الحالة االجتماعية( احدى عشر عنصر 

 t(1.4)"المساوة بين الرجل و المرأة في التكاليف الشرعية قيمة"  0ع نالحظ 0.0الشكل  و 0.0جدول 

,Mean Different (1.10 . يدل عمى عدم وجود فرق بين المرأة و الرجل   )( تساوي3ع) أيضا 

 t(1.7) ,MD(1.11 )حيث  إحصائياعدم وجود فوارق  اإلنسانيةفي  المرأةالرجل و 

الرجل و المرأة في الكرامة" ال يوجد فرق بينيم في الكرامة  مساواة" 2والسطر الثالث من نفس الجدول ع

يبين وجود فرق بين الرجل و المرأة في تكوين الجسم و  1بينما ع،  t=(1.1),MD (1.10)حيث 

يوضح وجود فرق بين الرجل  5كذلك ع،  t=(8),MD=2.23 إحصائياحيث الفرق  ةالفسيولوجيتركيبة ال



 

من الجدول يبين عدم  6السطر  أما،  t=(6) ,MD=1.99 اإلحصائيةو المرأة من حيث العاطفة القيمة 

يوضح عدم  7بينما ع،  t=(1.3),MD=0.00و قابمية التعميم لمرجل  لممرأةوجود فرق بين قابمية التعميم 

 وجود فرق بين المرأة و الرجل في الجزاء و الثواب حيث المرأة تثاب كذلك الرجل يثاب .

 من نتائج تحميل اختبار )تي( نستطيع تقييم الفرضيات الثالث بصحتيا 

 اإلنسانية، الفرضية صحيحة إحصائيا. المسممة في  والمرأة: يوجد تساوي بين الرجل 3ف

 التعميم ، صحة الفرضية إحصائيا. في  والمرأة( ال يوجد اختالف بين الرجل 2الفرضية الثالثة )ف

 واة ، صحة الفرضية إحصائيا.االمسفي  والمرأةعزز كرامة الرجل  سالماإل( 1الفرضية الرابعة )ف

 

 
اختبار "تي" والمرأة: الفرق بين الرجل 0.0جدول   

 



 

 
 

 
تساوي المرأة والرجل في اإلنسانية    . 3الشرعية،  في التكاليف والمرأة.المساواة بين الرجل 0
في  والمرأةفرق بين الرجل  . وجود1، في الرجل لمكرامة فال فرق بين الرجل والمرأة المرأةمساواة    .2،

وجود  . عدم6من حيث العاطفة، والمرأةفرق بين الرجل  . وجود5، ةالفسيولوجي والتركيبةتكوين الجسم 
 الجزاء وفي  والرجلوجود فرق بين المرأة  . عدم7التعميم لمرجل،  وقابمية لممرأةفرق بين قابمية التعميم 

 .الثواب حيث المرأة تثاب كذلك الرجل يثاب
اختبار "تي" والمرأةبين الرجل  رسم بياني الفرق :0.0شكل   

 
في  اإلسالم( التركيز عمى منيجية 1.1) وفرضية( 0يساعدنا في اختبار فرضية ) االنحداركذلك تحميل 
 تطوير المرأة 

 الغير معتمدة والمتغيراتيوضح متغيرات المعتمدة  نموذج إنشاءتم 
 (0، فرضية )ال يمنع المرأة من العمل  اإلسالم
 1.1)،فرضية )ال يمنع المرأة من التعميم  اإلسالم

Model 1: Y1 = a1+ β1x1+ β2X2 + β3x1 

 أ



 

Model 2: Y2 = a1+ β1x1+ β2X2 + β3x1 
Y1 لممرأة العمل   
Y2 لممرأة تعميم   
X1تشجيع : 
X2ترغيب : 
X3القبول : 
 

 الخطي المتنوع االنحدار
 

تم حيث     Y1بين العمل لممرأة )( في معرفة العالقة 0) موديلتم استخدام االنحدار الخطي المتنوع 

ليكرت( )يشجع المرأة في التعميم وتم استخدام نظام معيار الخماسي  اإلسالم االستبيانالسؤال في  رحط

" موافق بشدة. جدول 5" موافق ، "1" ال اعمم ، "2" غير موافق، "3" غير موافق بشدة، "0" حيث

العالقة بين المتغير الغير معتمد  االستنتاج( قابمية في 0) الموديل نأب ANOVAيوضح اختبار 1.2

ن صحة أمتغيرات ليس معتمد فنالحظ ب X1,X2.X3متغير معتمد و     Y1حيث )المعتمدة  والمتغيرات

لممرأة في  اإلسالم( يبين تشجيع 1.2جدول ) أيضا (.F = 2.4, p<0.01من ) ما يحمل( 1.2) موديل

 إلى اإلسالمترغيب    X2كذلك   ( β = 0.425, p< 0. 01)  (.0فرضية ) صحيح إحصائياالعمل 

عمل المرأة اجتاز  إلى اإلسالمقبول  وأيضا (β = 0.244, p< 0. 01)صحيح حيث  إحصائياالتعميم 

 .((β = 0.58, p< 0. 01حيث  إحصائياالصحة 

 لمعملعمى دعم المرأة  إيجابياتؤثر  والقبول والترغيبمن التحميل السابق يتبين العناصر الثالث التشجيع 

 (.0فرضية ) إحصائياصحيحة حسب الناتج  العمليدعم المرأة عمى  اإلسالم، 



 

 يبين 0.3الجدول  إحصائيتم اختباره تحميل    Y2 )يدعم المرأة لمتعميم )   اإلسالم الثاني الموديل أما

 = β = 0.64, p< 0. 01 )  βحيث  إحصائياصحيحة  والقبول والترغيبالعناصر الثالث التشجيع 

0.214, p< 0. 01 )  β = 0.771, p< 0. 01 )   إحصائيامقبولة . 

 (0.0صحيح، فرضية )يدعم المرأة في التعميم  اإلسالمن أالثاني يتبين ب الموديلمن نتائج 

 

                                           
"االنحداراختبار " والمرأة: الفرق بين الرجل 0.3جدول   

 
 مساهمة ورقة البحث:
بين  اإلسالم يفرق وال والعملعمى التعميم  ةأالمر  ويشجعيدعم  اإلسالمن أتبين النتائج بمن الناحية النظرية 

 والرجلنظرية اختالف التكاليف بين المرأة  إلىحيث النتائج تميل  والكرامة اإلنسانيةفي  والرجلالمرأة 

 .والمرأةتكوين جسم الرجل  طبيعة ونظرية

 ويشجعيدعم  اإلسالمن أالثقافات الغير مسممة ب إلى، ىذا البحث يوضح نموذج  التطبيقيةالمساىمة  أما

نتائج البحث تشجع  .والكرامة اإلنسانيةال يفرق بينيم من حيث  وكذلك والعملالمرأة عمى التعميم 

المساىمة العممية ، نتائج البحث تشجع من مستوى  من خبرتيم. واالستفادةفي توظيف النساء  المنشئات

رفع مستوى المرأة مع الرجل في  اإلسالمن أبتحصيل العمم كما توضح النتائج ب االستمرارالنساء في 

 الميمة. األمور

 مودلY2 مودلY1عنصر

شجيع 0.4250.64الت

ب 0.2440.214الترغي

قبول 0.580.771ال

F-Value2.43.7



 

 التوصيات

وجود فيم ربما الباحث يوصي بعمل بحث معرفي عن حضارة اإلسالم في قضية تعدد الزوجات، حيث 
خاطئ وادعاءات تخالف حقيقة ما ىو موجود في حق المرأة في الشريعة اإلسالمية ، حيث صوت 

ن تعدد الزوجات أواضح بوصدى اإلسالم جاء بالحد من تعدد الزوجات وليس بتعدد الزوجات وىذا 
  في بعض األسباب. مقرونا 

أيضا توجد بعض الشبيات من موروث العادات القديمة في فيم بعض النصوص واألحاديث ومن ذلك ما 
ثار حول حديث )النساء ناقصات عقل ودين( ، الحديث يشير إلى جمال النساء وليس النقص ، فنتمنى 

قبمة.مست التوسع في ىذه الشبيات بعمل بحوث  

الشريعة اإلسالمية سمحة مع المرأة حيث خفف عنيا ترك الصالة والصيام في حالة المتاعب الصحية 
لممرأة، فال ينبغي أن نفيم بعض األحاديث تدل  ةتركيبة الفسيولوجيالالخاصة في األنثى وىذا يعود إلى 

 عمى أسقاط المرأة. 

ن مسالة إمامة المرأة لمرجال في الصالة حيث كان يرغب الباحث في أثارة العمة من أبعاد المرأة ع

اإلسالم ينسجم مع المرأة في العفة والستر حيث الصالة تشمل عمى السجود لربما يتحدد جسم المرأة فيذا 

، فربما تسمح الفرصة في بحوث أخرى االنتقاصالنموذج يشير عمى تكريم اإلسالم لممرأة وحمياتيا من 

مرأة صاحبة السموك الشرقي في إمكانيا التفوق عمى المرأة األوربية من كذلك النتائج أثبتت ال مكممة.

نعاش السوق  ضع وحفظ ابالعمل واإلسالم رفع وكرم المرأة في عدة مو  االقتصاديحيث تربية األجيال وا 

 ليا حقوقيا الشرعية. 

 
 
 
 



 

 
 الخاتمة: 

العالقة بين عمل  وكذلكممرأة لالتعميم  إلى اإلسالمبين تشجيع  إيجابيةتوجد عالقة  ونأنتائج البحث تبين ب

متساوية  والمرأةبخصوص الكرامة لمرجل  أما. إيجابيةعالقة  اإلسالميالمنيج  وقبولالمرأة في الميادين 

عميو  عمى األماممقولة عن  اإلنمائي ذكرتالمتحدة  األمممتساوي حيث  اإلنساني والتقدير االحترامكذلك 

 أولك في الدين  أخصنفان  ( الناس3113، اإلنمائيالمتحدة  األممبرنامج  تقريرىا )تقريرالسالم في 

التي شدد عمييا  األمورمن  والمرأةالرجل  وكذلكبين البشر  اإلنسانيةفالمساوة نظير لك في الخمق 

 . اإلسالم

نما حرص  فيعمى المساواة  تعاليم الشرعولم تقتصر   اإلسالمأصل التكميف، وأصل الحقوق والواجبات، وا 

أن تطالب بحقوقيا، فأوصى الرجال  سموكيا وخجميا السبب لرقة ذلك وربماابعد من  إلىالتوصية بالمرأة 

 اإلسالميةالكريم. فجميع الركائز  القرآنأكثر من موضع من  فيبين خيرًا، وأن يتعامموا معين بالمعروف 

 اإلسالم ويشجع والمرأةالرجل  مساواة بينال في العديد من المسائل وتوضح اإلسالمفي  المرأةتبين مكانة 

دعم المرأة في  اإلسالمكذلك  اإلسالمي.عالقة اجتماعية حضارية بين الجنسين في المجتمع  إقامةفي 

 .المرأةفي زواج  واإلجبارحق اختيار الزوج ولم يجعل لموالدين سمطة بالقوة 
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Abstract: 

 

Appreciation and respect to the Organizing Committee the session of the cultur-

al dialogue in raising the level of cultural awareness and depth of knowledge of 

intellectuals, writers and thinkers where the session of criticism "Women and 

their rights in Islam" led by Islamic thinker Muhammad Al-Obaidan on Friday, 

23 November 2018 Eastern Province Saudi Arabia Follow-up and analysis of 

women's rights and rights in Islam with a focus on the status of women in the 

context of cultural, social and economic change. This study was undertaken 

with the objective to understand the behavior of Islam religion about women as 

the data was collected from the country of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) 

as primary data and secondary data. the primary data was in the conference that 

led by the Islamic thinker “Mohamed Al-Obaidan” and the secondary data was 

distributed as electronic questionnaire on the responders.   The literature sug-

gested that there would be numbers of important equivalent factors between 

women and men, such as dignity, work, education, family behavioral and lead-

ership in management, when it comes to executing these within the women and 

man under the umbrella of Islamic religion. Five (5) testable hypotheses were 

drafted after scanning the literature on the subject; these were then put to test 

with the help of primary data collected from 052 participants. Data that were 

analyzed with the help of SPSS statistical tests revealed several interesting facts. 

The study found that the Islam religion do justice in supporting women, as well 

as, Islam respecting women and motivation her in education and work. Also, 

results showed that the women nonequivalent with men in physiological and 

emotions due to the nature body of women the created by Allah. In addition, the 



 
results shown the best rules that supporting Women’s rights are created by Is-

lamic religion. On the other hand, some topics were not deeply concentrated in 

this research such as polygamy and Women's leadership in prayer, as the current 

researcher recommended to do research about these topics in future work by 

other researchers in recommendations section.  

 

Keywords: The vision of Islam, Equality of women and men, Formative 
differences and social participation of women. 

 
 
 


