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 مساهمة المرأة في تحقيق التنمية
 بوكنوس عائشةد.                                           

 جامعة العقيد أكلي أمحند أولحاج بالبويرة                                
S 

واسرتاتيجيات  ، هلا اجتاهاليوميةاحلياة مقومات لكّل عملية شاملة التنمية تعّد 

ير حمددة، لذلك جيب أن ترتكز على تطوير اإلنسان "صانع التنمية" ال تطو

بعديها االقتصادي بني الفصل األشياء، فهي عملية اجتماعية ال ميكن 

 واالجتماعي.

ومن هنا يتجلى لنا الدور األمسى الذي تلعبه املرأة يف اجملتمع سواء داخل 

البيت يف التنشئة االجتماعية وتربية النشء أو خارجه يف ميدان العمل 

 ومشاركتها يف صنع القرار.  

Résumé 

Le développement est un processus global pour tous les éléments 

de la vie quotidienne, ont une direction et des stratégies spécifiques, 

de sorte qu'il doit être fondé sur le développement humain « Le 

fabricant de développement » ne se développe pas les choses, il est 

un processus social ne peut pas être séparé des dimensions 

économiques et sociales. 

Par conséquent, nous possédons le rôle ultime de la femme dans la 

société, tant à l'intérieur de la maison dans la socialisation et 

l'éducation des jeunes et dehors dans le domaine de l'emploi et la 

participation à la prise de décision. 

 

رغم كثرة احلديث عن التنمية وتعدد اآلراء واألفكار عنها، إال أنها 

مل حتدث بالشكل املرغوب فيه وال زال حتديد مفهومها مطروحا حتى اآلن 

 حملاولة حتقيقها.

يشرتك يف التنافسية  دمفهوم معياري متعدد األبعاالتنمية ومفهوم 

املتأصلة لكل املفاهيم املهمة يف العلوم االجتماعية ومعنى ذلك أنه مثري 

التنمية ال ولن ميكن أن  إّن "Brandt(0891)للجدل، كما يوضح تقرير

 (7991)تعرف وحتدد باإلشباع والرضا الكامل"، وجاء تعريف التنمية عام 



(602) 

 (01) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

توسيع خيارات الناس وحتقيق حسب منظمة األمم املتحدة، بالتأكيد على 

إضافية تشتمل على احلرية اختبارات مستوى معيشي الئق، وحتقيق 

السياسية واحرتام الذات، وحتقيق الرفاهية، فالتنمية تعين شيئا ما أكثر 

التنمية جيب أن تشري إىل  من جمرد الزيادة يف جمموع الناتج، وهم يرون أّن

عملية يزيد بها الدخل احلقيقي التنمية  ّنإمستوى معيشة أفضل، حيث 

مبشكلة إزالة الفقر، فالفهم وبربط التنمية ، للفرد والدولة ما لفرتة طويلة

من جانب التنمية التأكيد على جانب البعد االجتماعي وحتقيق رفاهية 

الفرد واحرتام حقوقه يف اجملتمع، وال يعين ذلك إهمال البعد االقتصادي 

التنمية جيب  ومع التأكيد على البعدين، فإّنولكن ال يعد وحده األساسي، 

خصائصه النوعية أن تكون نابعة من طبيعة كل جمتمع حبيث تعكس 

والثقافية اليت ال تتساوي يف جمتمعني، فالتنمية جيب أن تكون أصيلة يف 

 .(3172)أمل عبد الفتاح مشس، ، اجملتمع

تباين وتظل التنمية من أهم القضايا على الساحة العاملية حيث ت

وتتزايد حدة هذه القضية يف ظل ، مداخلها وأساليبها وكيفية حدوثها

املتغريات العاملية اجلديدة، وحظيت قضايا التخلف والتنمية باهتمام 

متعاظم يف معظم البالد النامية منذ حصوهلا على االستقالل والتحرر 

 الوطين يف أعقاب احلرب العاملية الثانية.

ات الدول النامية منذ ذلك احلني باملنهج ولقد التزمت أغلب حكوم

متعددة لدحر التخلف واسرتاتيجيات التنموي، وأخذت يف تطبيق سياسات 

ها بالرغم من مرورها أّن إاّلمنشود بأبعاده املختلفة، وحتقيق التنمية كهدف 

ال تزال تعاني من أعراض التخلف ومظاهره، ومل  يزيد على مخسني عاما

مرضية لشعوبها ومل حيدث تغريا مطلوبا يف  حتقق مستويات معيشية

نوعية احلياة بالرغم من توجه اجملتمع اإلنساني يف عصرنا احلاضر إىل 

العوملة، حبيث أصبحت مجيع دول العامل متثل منظومة واحدة ذات حضارة 

السريعة واحلادة التغريات إىل باإلضافة الواحدة" الكونية واحدة "القرية 

وتكنولوجية عديدة يتمثل أبرزها يف ثورة علمية ت وما أفرزته من ثورا

 املعلومات ثورة اإلعالم واالتصاالت...إخل.



 د.بوكنوس عائشة                            مساهمة المرأة في تحقيق التنمية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (661) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

الدول املتقدمة تسري  هناك حقيقة ال تزال قائمة وهي أّن أّن إاّل

خبطى واسعة حنو مزيد من التقدم، باعتبارها تساهم بإجيابية وفعالية يف 

ادة من عوائدها، بينما الدول واالستفوالتكنولوجية حدوث الثورة العلمية 

النامية ما زالت تعاني من آثار التخلف وحتاول بسعي جاد تلمس بعض 

ها مبثابة متابع أو مشاهد فقط أّن السبل واملسارات لتحقيق التنمية إاّل

دون مساهمة فعلية تذكر يف حدوثها، والتكنولوجية هلذه الثورات العلمية 

االستهالكي يف االستخدام  إاّل، ائدهافضال عن حمدودية االستفادة من عو

 لبعض منجزاتها فقط.

قضية التنمية حمورية مصريية تعكس عزم وتصميم وإرادة  وتعّد

أفضل من التقدم والرفاهية، مما يستوجب االلتزام ملستقبل شعب وتطلعه 

يف سبيل الوصول باجملتمع املتواصل بالعمل اجلاد وبذل اجلهد والعطاء 

فالتنمية ، أن نلحق بركب التقدم اإلنساني واحلضاريوتقدمه، من أجل 

كقضية تتحقق باالستثمار األمثل للموارد البشرية واملادية والتنظيمية 

واألجهزة اهليئات كافة ضرورة تضافر مع مستقبال املتاحة، واملمكن إتاحتها 

القائمة يف اجملتمع من أجل حتقيقها باعتبارها هدفا قوميا يسعى اجلميع 

قيقه، فضال عن إسهامات كافة املهن والتخصصات العلمية يف إىل حت

 .(3173)طلعت مصطفى السروجي،  حتقيق هذا اهلدف )التنمية(.

 مفهوم التنمية: -/1

مصطلح التنمية قدميا من الناحية اللغوية ولكنه جديد نسبيا من  يعّد

ث الناحية الفلسفية، حيث ظهر املفهوم بعد احلرب العاملية األوىل، حي

تنهض التنمية على بعد اقتصادي يركز على مناء الثروة والدخل وقوى 

بالسلوكيات، الثقافة واالرتقاء تطور املعرفة ومناء ويصاحبه ، اجملتمعاإلنتاج يف 

ومن ثم فأغلب تعريفات ، وحتسني نوعية احلياة على البعد االجتماعي

الجتماعية، التنمية تركز على أنها عملية شاملة لكل مقومات احلياة ا

معتمدة على التخطيط كأسلوب علمي لكل وقائع اجملتمع، وهلا طريقة 

 واجتاه حمدد باسرتاتيجيات وآليات حمددة.



(660) 

 (01) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

التنمية جيب أن تركز على تطوير اإلنسان "صانع  ولذلك فإّن

ها عملية اجتماعية ال ميكن الفصل بني التنمية" ال تطوير األشياء، وأّن

ماعي باعتبارهما وجهان لعملة واحد، وبذلك بعديها االقتصادي واالجت

ترتبط التنمية بإحداث التغيري املخطط كعملية ميكن التحكم فيها 

وتوجيهها وهي بذلك ليست منوا عشوائيا غري خمطط ال ميكن التحكم يف 

 عملياتها.

ها زيادة قابلة لالستمرار يف ويعرف البنك الدولي مفهوم التنمية بأّن

مل االستهالك املادي، التعليم، الصحة ومحاية البيئة، تشاملعيشة مستويات 

السياسية واحلريات يف الفرص،  واملفهوم األوسع للتنمية يتضمن املساواة

واملدنية، اليت بدورها تساعد على حتقيق أهداف التنمية، فاهلدف الشامل 

للتنمية هو احرتام احلقوق االقتصادية والسياسية واملدنية لكل األفراد 

يطرأ  وهو هدف مل، النظر عن اجلنس، العناصر، األديان والبلدانبغض 

عليه تغيري جوهري منذ أوائل عقد اخلمسينات عندما خرجت غالبية 

)طلعت مصطفى السروجي،  دول العامل النامي من دائرة االستعمار.

3173) 

التنمية كما هو معروف ومسلم به يف تكاملها وآثارها ونتائجها العامة  إّن

عملية موحدة تستهدف إحداث تغيري كمي وكيفي يف اجملتمع على هي "

مراحل زمنية خمططة" ولقد جرى العرف بني احملللني العلميني هلذه 

العملية على تقسيمها إىل مصطلحني، تنموية اقتصادية تركز على 

التغيري يف الظواهر االقتصادية وعوامل اإلنتاج الطبيعية والفيزيقية، 

تهتم بتطوير املوارد البشرية كما وكيفا. )حممد محدان  وتنمية اجتماعية

 .(3112عبد اهلل، 

التنمية مطلبا أساسيا لكل اجملتمعات املعاصرة ملا متثله من مقياس ّد وتع

ملدى تقدم اجملتمعات، لذلك نالت حظا من االهتمام يف حشد الطاقات 

 ال.البشرية املوجودة يف اجملتمع دون التمييز بني النساء والرج

 

 



 د.بوكنوس عائشة                            مساهمة المرأة في تحقيق التنمية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (666) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 :املبادئ واألسس اليت تقوم عليها التنمية-2

 حلدوثها،وجوهرها واملشارك اإلنسان هو املوضوع األساسي للتنمية  .7

 واملستفيد من عائدها.

الدولة تتحمل مسؤولية تهيئة املناخ  التنمية حق وبذلك فإّن .3

 املناسب واملواتي حلدوث التنمية مبعدالت أسرع.

ة الشعبية احليادية يف كل خطواتها تعتمد التنمية على املشارك .2

 ومراحلها وتوجيه عملياتها.

 تعدد اخليارات والفرص املتاحة أمام مجيع البشر يف اجملتمع. .4

 تفعيل ومتكني األفراد املهمشني يف اجملتمع وتقويتهم. .5

حقوق اإلنسان يف اجملتمع دون متييز بني الفئات اجملتمعية أو بني  .6

 اجملتمعات.

 لفاعلة جبناحيها أي احلقوق والواجبات.تدعيم املواطنة ا .1

 الدميقراطية والالمركزية اليت تفعل املشاركة الشعبية واجملتمعية. .2

بني مجيع فئات اجملتمع يف الوصول للموارد الفرص املساواة وتكافؤ  .9

 واخلدمات.

 الدول القوية الفعالة اليت تتوازن مع جمتمع مدني قوي. .71

يف اجملتمع واجملدد للعقد جتماعي االالتغيري املخطط اهلادف لإلصالح  .77

 االجتماعي بني املواطن والدولة.

)طلعت مصطفى  .الواقع اجملتمعيمع توافق املفاهيم النظرية للتنمية  .73

 .(3173السروجي، 

 : أسباب التنمية-2

لقد ظهر مصطلح التنمية نتيجة حتمية لعدة أسباب واملتمثلة فيما 

 يلي:

نهب ودمار اقتصادي وبشري، من  لالستعماراملخلفات السلبية  .7

حيث حاولت الدول املتخلفة للخروج من هذه األزمة النهوض 

 بذاتها وتنميتها يف خمتلف اجملالت.



(662) 

 (01) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ظهور تطورات عاملية حديثة كالعوملة اليت مست كافة اجلوانب  .3

 االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

حيث النمو السكاني السريع خاصة بعد احلرب العاملية الثانية،  .2

شهدت هذه الفرتة أكرب فرتة استقالل، كما شهدت تطورات كبرية 

 وزيادة الوالدات.الوفيات نسبة اخنفاض وهذا ما أدى إىل الطب يف جمال 

 اخنفاض كبري يف معدالت النمو االقتصادي. .4

 انتشار الفقر والبطالة وكذا األمية وسوء مستوى املعيشة. .5

كارتفاع أسعار  ظهور مشكالت خاصة واجهت الدول الفقرية .6

البرتول، وتأثريها على الدول غري املنتجة له. )هشام مصطفى 

 (3116اجلمل، 

 : أهداف التنمية-4

يتلخص اهلدف العام للتنمية يف حتقيق الرفاه املتوازن والشامل 

لألفراد واجلماعات، وينبثق عن اهلدف العام جمموعة من األهداف اليت ميكن 

 تلخيصها فيما يلي:

اجات األساسية: ويقصد بها توفري احلد األدنى من احلاجات إشباع احل .7

 األساسية من مأكل، مشرب، مسكن وعمل.

من وراء التنمية ويقصد األساسي زيادة الدخل القومي: ويعترب اهلدف  .3

به زيادة الدخل القومي احلقيقي أي ما يقابله من مشرتيات السلع 

 املعيشة. واخلدمات وهذا للقضاء على الفقر وحتسني مستوى

رفع مستوى املعيشة: فالتنمية ليست جمرد حتقيق زيادة يف الدخل  .2

القومي دون أن يكون هناك حتسني يف مستوى املعيشة، وهذا من 

 خالل تقليل الفوارق يف توزيع الدخول.

يعترب هذا اهلدف اجتماعي أكثر  تقليل التفاوت يف الدخول والثروات: .4

بقتني يف اجملتمع، طبقة غنية منه اقتصادي والسبب يف ذلك وجود ط

هلا ضعف يف ميلها احلدي لالستهالك وطبقة فقرية لديها ارتفاع يف 

على تقليل هذا التفاوت التنمية ، وبالتالي تعمل لالستهالكميلها احلدي 

 عن طريق استثمار هذه األموال بدل اكتنازها.



 د.بوكنوس عائشة                            مساهمة المرأة في تحقيق التنمية 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (662) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 وهذا عن طريق إحداث تعديل اهليكل االقتصادي لالقتصاد القومي: .5

عدالة بني كل القطاعات االقتصادية سواء الزراعية منها أو 

 الصناعية حتى حتقق البالد انتعاشا ورواجا اقتصاديا وتنمية دائمة.

 (3116، )هشام مصطفى اجلمل

 : أنواع التنمية-5

تتعدد التنمية بتعدد وجهات نظر الباحثني، فالتنمية ال ينظر إليها من 

 وجه ميكن تقسيمها إىل:منظور ختصص واحد بل هلا عدة أ

التنمية االقتصادية: تتمثل يف عملية زيادة الدخل القومي احلقيقي،  .7

وتكون هذه الزيادة خالل فرتة زمنية طويلة حبيث تكون هذه الزيادة 

أكرب من زيادة عدد السكان، فهي تهدف إىل استخدام املوارد الطبيعية 

ل هذه املوارد أفضل لتحقيق الرفاه االقتصادي للجماعة والفرد واستغال

 (3119)مجال حالوة وعلي صاحل،  استغالل وبأفضل الطرق.

تغيري عملية عن التنمية االجتماعية تعرب  التنمية االجتماعية: .3

اجتماعي تلحق بالبناء االجتماعي ووظائفه، بهدف إشباع احلاجات 

االجتماعية لألفراد وتنظيم سلوكهم وتصرفاتهم، فالتنمية االجتماعية 

سلسلة من التغريات الوظيفية  اجلهود املبذولة اليت تبذل إلحداثهي 

 (3119)حسني عبد احلميد أمحد رشوان،  واهليكلية الالزمة لنمو اجملتمع.

تعرب التنمية اإلرادية عن األساليب املالئمة لتشغيل  التنمية اإلدارية: .2

ب اإلداري، اجلهاز اإلداري وما حيقق اإلمناء الفعال، فهي تهتم بتطوير اجلان

بتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي من أجل حتقيق تنمية  كما تهتم

شاملة.كما تعترب التنمية اإلدارية عملية تغيري إجيابي أو إحداث نقلة 

كمية ونوعية يف خمتلف اجلوانب اإلدارية. )نائل عبد احلافظ العواملة، 

3171) 

التحديث إىل ة السياسيالتنمية السياسية: يشري مفهوم التنمية  .4

السياسي بكل جوانبه، حيث تركز على ثالثة عناصر رئيسية واملتمثلة 

يف شرعية النظام السياسي، وجود جمتمع يرغب يف النمو مع وجود 
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  مؤسسات دميقراطية مبنية على التعددية واملساواة وأيضا احلرية.

www.org.com ،016, à , 18h 2009/12/2 1999,) 

التنمية البشرية من أحداث أنواع التنمية، ّد تع التنمية البشرية: .5

فهي تركز على الفرد الذي ميثل الوسيلة واهلدف يف نفس الوقت، ألنه ميثل 

العنصر الفعال واحملرك األساسي هلا، فأهم ما متلكه الدول هو ثروتها 

، www.org.comلفها. )البشرية ألنه يتوقف عليها تقدم اجملتمعات أو خت

1999 ،09/12/2016, à , 18h 20). 

 :معوقات التنمية-6

إذا كانت العوامل اليت تعوق التنمية يف جمتمع من اجملتمعات تتفاعل 

 وتتساند إال أنه ميكن تصنيفها من أجل الدراسة والفهم إىل ما يلي:

أن نلخصها فيما يلي: التقاليد، املعتقدات العوامل الثقافية: وميكن  .7

 والقيم.

جتماعية: وميكن أن نلخصها فيما يلي: نظام امللكية، العوامل اال .3

 ، العصبية، االستقالل وتعارض املصاحل.النظام السياسينظام القرابة، 

، الظروف الطبيعيةفيما يلي: نلخصها العوامل املادية والفنية: واليت  .2

)هشام حممود  اخلدمات، هيئات التنمية والتدريب.، والبيئة املناخية

 (3171األقداحي، 

 :دور املرأة يف التنمية-1

ال ميكن جتاهل دور املرأة يف التنمية ومشاركتها داخل املنزل وخارجه يف 

التنشئة االجتماعية، ومن ثم ال ميكن حتقيق التنمية إال إذا أمكن دمج 

الرجل، فاالستثمار يف هذا اجملال يدعم  املرأة يف اجلهود املبذولة للتنمية مع

املرأة هلا عالقة  ّنإاهلياكل االقتصادية، االجتماعية والسياسية، حيث 

اليت هلا تأثري على التنشئة االجتماعية مبعدالت اخلصوبة، الصحة العائلية، 

التنمية.كما أن التخطيط لإلصالح والتحديث االجتماعي والسياسة 

ز أوال على احلاجات األسرية أكثر من تركيزها االجتماعية جيب أن ترك

على حاجات أخرى ألهمية األسرة كنسق فاعل يف بناء اإلنسان يف اجملتمع. 

 (3173)طلعت مصطفى السروجي، 

http://www.org.com/
http://www.org.com/
http://www.org.com/
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حيث أكد الكثريون على أهمية أدوار املرأة يف عمليات التنمية يف العامل 

اركة املرأة يف الثالث، فالبعض يرى أن األدوار متعددة وترتاوح بني مش

النضال من أجل حتقيق االستقالل الوطين، وبني مشاركتها يف احلركات 

 االجتماعية والسياسية أثناء عملية التحول من التقليدية إىل احلداثة. 

ولكن هناك من الباحثني من ينظر إىل املرأة نظرة حذرة معتمدين يف 

لثالث ما تزال أسرية تربير وجهة نظرهم على القول بأن املرأة يف العامل ا

التقاليد اليت حتد أدوارها يف اجملتمع، ومن ثم فإن مشاركتها يف عمليات 

هناك اختالفا بني الباحثني واملثقفني يف  ويعين ذلك أّن، التنمية حمدودة

( Lowis)وقد أشار لويس  فيما يتعلق مبساهمة املرأة يف عمليات التنمية.

ية إىل وجهات نظر متفرقة ميكن يف عرضه لبعض اآلراء حول هذه القض

 تلخيصها فيما يلي:

الثالث ما زالت أسرية للنظرة التقليدية العامل البعض يرى أن املرأة يف  .7

اليت تضفى على اإلناث مكانة أقل، وتفرتض أن أدوارهن ما هي إال 

وتعتمد هذه النظرة على افرتاض مؤداه أن املرأة يف  أدوار هامشية.

فعالة يف األنشطة تشارك مشاركة ولن عالية مكانة قق العامل الثالث لن حت

إذا اكتسبت مظاهر الثقافة األوربية احلديثة، ونفضت  إاّلاالقتصادية 

 أيديها على التقاليد البالية.

ويرى البعض اآلخر أن التقاليد يف حد ذاتها ليست السبب يف ختلف  .3

يغري من هذه التقاليد  أنحياول الذي مل االستعمار املرأة العامل الثالث وإمنا 

القائمة على نظام أبوي صارم، ولقد أدى هذا الوضع إىل تأكيد الدور 

 التابع للمرأة والذي أصبح عقبة يف سبيل حتقيقها لالستقالل.

كال من االستعمار والتقاليد مسؤول عن وضع املرأة، فكثريا ما  إّن .2

ية، أما تتعرض املرأة ألشكال من االستغالل بسبب النظرة التقليد

فإنه مل يبقى فحسب على هذه النظرة التقليدية، وإمنا االستعمار 

 أضاف مظاهر جديدة الستغالل املرأة حتت وطأة التوسع الرأمسالي.

 %71وتشكل املرأة حوالي نصف القوى العاملة يف دول العامل، حيث حتتل 

ال ه لذلك فإّن، من الوظائف اإلدارية العليا والوظائف األخرى %31إىل 
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املرأة ال تشارك يف صنع القرار خاصة يف الدول املتقدمة،  ّنإميكن القول 

حيث تتوفر للمرأة فرص التعليم والعمل على متكافئ مع الرجل، 

املرأة تولي املناصب العليا يف الدولة على عكس باستطاعة وبالتالي يصبح 

رجل، الوضع يف الدول النامية، حيث تكون فرص تعليم املرأة أقل من ال

وتكون املسؤوليات العائلية على املرأة من الضخامة، حبيث ال ميكنها من 

االرتقاء بنفسها يف جمال العمل والتدريب الفين واملهين، للمساهمة يف عملية 

وتؤكد جتارب الدول منذ القدم تقدم املرأة هو تقدم للدول، ، تنمية اجملتمع

يا يساهم يف وصوهلا إىل وأن تنمية قدرات املرأة صحيا وتعليميا وسياس

 مواقع اختاذ القرار، وبالتالي يف استمرار الدميقراطية والرخاء يف اجملتمع.

املرأة تشرتك مع الرجل  أّن( 3117)ويبني تقرير التنمية البشرية لعام 

باملواطنة والتنمية، والفوائد واملسؤوليات املتعلقة الفرص يف املساواة على قدم 

علقة باملساواة بني اجلنسني من بلد ألخر تبعا لألطر وختتلف األهداف املت

، والعامل اجلوهري بالنسبة هلذه األوليات واالقتصاديةوالثقافية االجتماعية 

مجيعها هو املساواة يف إمكانية احلصول على وسائل تنمية القدرات 

يف جوانب عملية صنع املشاركة البشرية األساسية، واملساواة يف فرص 

القتصادية واالجتماعية والسياسية، وهو هدف جيب أن حتدده القرارات ا

كل دولة.وما زالت املرأة بعيدة عن تقاسم مناصب صنع القرار على قدم 

املساواة مع الرجل، ألن املناصب العليا لصنع القرار ما تزال حكرا على 

الرجل وحده إىل حد كبري يف معظم الدول وعلى األخص يف الدول 

اإلحصائيات الرمسية الصادرة من الدول املتقدمة أن  وتبني العربية.

مشاركة املرأة يف سوق العمل ال يعين أنها متساوية مع الرجل يف تولي 

املناصب القيادية، باإلضافة إىل ذلك فإن تعدد األدوار اليت تقوم بها املرأة 

ومسؤولياتها داخل املنزل وجتاه أبنائها وزوجها حيد من طموحاتها يف 

ركة يف صنع القرار، ومن العوامل األخرى اليت حتد من وصول املرأة املشا

إىل املراكز القيادية احتكار الرجل للسلطة والثروة، وجيب على املرأة اليت 

حتاول الدخول إىل مراكز السلطة العليا أن يكون لديها االستعداد 

ذلك للمنافسة ليس فقط من الناحية املادية وإمنا يف الثقة الذاتية، وك
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وجود القوى اليت تدعمها، وعلى املرأة أن تدرك جيدا قبل اخلوض يف هذا 

 اجملال الذي ال يزال حكرا على الرجال يف الدول العربية بصورة خاصة. 

ه ميكننا القول بأن هناك خطوات مضيئة يف مسرية املرأة ومن هذا فإّن

ليس فقط يف العربية، ومشاركتها يف صنع واختاذ القرار خالل تلك الفرتة 

)بدرية  الدول املتقدمة وإمنا يف الدول النامية أيضا، ومنها الدول العربية.

 (3112عبد اهلل العوضي، 

ولقد أصبح االهتمام باملرأة وبدورها يف حتقيق التنمية جزءا أساسيا يف 

عملية التنمية ذاتها، ذلك أن املرأة تشكل نصف اجملتمع وبالتالي نصف 

قدم أي جمتمع مرهون ومرتبط ارتباطا وثيقا مبدى طاقته اإلنتاجية وت

تقدم املرأة فيه وقدرتها على املشاركة يف التنمية جبميع جوانبها، فقد 

كانت املرأة قدميا حتتل مركزا ثانويا يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية، 

الدور الذي تقوم به كزوجة وأم، ولكن خروجها خالل وتستمد قوتها من 

مل جعل دورها ال يقتصر فقط على اإلجناب والرتبية واالهتمام اليوم للع

بأمور البيت، إذ اكتسبت موقعا ودورا اقتصاديا واجتماعيا مهما يف احلياة 

العامة للمجتمع، ويف أسرتها خاصة، فالدخل املادي الذي توفره مليزانية 

 األسرة أصبح يعطيها مكانة أقوى.

وجوهريا يف احلياة األسرية، فهي تعد  وتلعب املرأة العاملة دورا أساسيا

رأس املال البشري الذي يفوق يف أهمية أي شيء أخر، وهي املنظم حلركة 

األسرة ويف غيابها ألي سبب ال تستطيع أن تعيش بنفس الكفاءة، فأدوار 

املرأة متعددة يف إشباع حاجات األسرة املادية، النفسية وإجناب األطفال 

اخل املنزل وخارجه. )سليم العايب وبوحنيكة وتربيتهم وكذلك العمل د

 .(3174نذير، 

( بدراسة 3174ولقد قام الباحثان سليم العايب وبوحنيكة نذير عام )

واالجتماعية االقتصادية يف عملية التنمية العاملة املرأة مساهمة حول مدى 

لألسرة، حيث أسفرت النتائج على أن املرأة العاملة تساهم يف عملية 

 االقتصادية واالجتماعية لألسرة. التنمية
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وظهر نهج يهدف إىل تصميم اإلجراءات والسياسات لدمج املرأة متاما يف 

التنمية وذلك يف السبعينات، ولقد جاء كرد فعل ملعاجلة بعد املرأة عن 

املشاركة يف بعض جوانب التنمية.وعلى الرغم من أن هذه اجلوانب 

بني الرجال والنساء، كما مت  اويةمدجمة يف التنمية ولكن بصفة غري متس

تطوير نهج "املرأة والتنمية" يف الثمانينات ليصبح"النوع االجتماعي 

، االقتصادية املساواة االجتماعيةيف الفروقات والتنمية" الذي يهدف إىل إزالة 

والسياسية بني املرأة والرجل ومازال مفهوم "املرأة والتنمية" و"اجلندر 

ان بالتساوي وبالداللة ذاتها يف خمتلف املواقف. يف التنمية" مستخدم

 (3174)قاصولي زينب، عيزل نعيمة، 

ومما ال شك فيه أن احلاجة االقتصادية للدولة تعترب العامل الذي دفع 

باملسؤولني اجلزائريني برتقية تواجد املرأة يف عامل الشغل، وألزمت احلاجة 

تعدد جماالت النشاط يف  ّنإاملتزايدة للمجتمع االقتصادي احلديث، حيث 

االقتصاد املعاصر لدى كل الدول يف العامل مبا فيها اجلزائر ساهم بكثري يف 

من  %61خروج املرأة للعمل، فإذا أخذنا بعني االعتبار أن ما يزيد عن 

الشباب اجلزائري ممثال من جنس اإلناث ميثل ثروة بشرية ال بد أال تضيع 

البيت، بل من املنطقي واألجدر أن يتم هكذا سدى بسبب مكوث املرأة يف 

توظيف هذه القوة البشرية الشبابية، للدفع بدفة باالقتصاد حنو التطور 

االقتصادية،  يف احلياةالعنصر النسوي والرقي، ولعل هذا االهتمام باستثمار 

والذي أملته التغريات اليت طرأت على االقتصاد احمللي والعاملي، قد فتح 

ساء يف احلصول على فرصة عمل حمرتمة ومقبولة يف أفاقا واسعة للن

جمتمع، يستوجب أن يكون فيه كل فرد عنصرا فعاال ومساهما يف حتقيق 

االزدهار والرقي االقتصادي، ذكرا كان أم أنثى بدون متييز بني اجلنس، بل 

 يكفي أن يتوفر عامل األهلية للمنصب والكفاءة واملهارة العلمية. 

شك أن التغيريات اليت تطرأ على اقتصاد أي دولة أو ومن ناحية أخرى ال 

جمتمع، أنها تؤثر على خمتلف عناصر اجملتمع خصوصا تأثريها على األسرة، 

باعتبار أن األسرة هي اخللية الرئيسية لتكوين اجملتمع، ومبا أن االقتصاد 

األسرة تتأثر ال حمال  عنصر من املنظومة االجتماعية، فال شك أّن
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أثر يف اجلزائر  قتصادي والتحوالت اليت تطرأ عليه، ولقدبالقطاع اال

احلراك االقتصادي الذي عرفه جمتمعنا يف خمتلف القطاعات بصورة مباشرة 

على األسرة اجلزائرية، ومن بني هذه التأثريات اليت حدثت والظاهرة 

بوضوح للعيان، ظاهرة مساح األسرة خبروج املرأة للعمل، فمن جهة 

ء اجلانب االقتصادي لألسرة كما سبق ذكره، ومن جهة تساهم يف إثرا

ثانية ظهر ذلك بسبب رغبة السلطات احلاكمة يف استثمار العنصر 

النسوي لتنشيط احلياة االقتصادية بدل إهدار الثروة، هذا بغض النظر 

عن اإلمكانات اهلائلة اليت سخرتها الدولة بهدف متكني النساء من الدراسة 

يف حتقيق العائد املادي من جراء االستثمار املسؤولني ة وحق التكوين، فرغب

يف العنصر البشري، فال جيب أن تصرف مبالغ وميزانية ضخمة يف تكوين 

املرأة ثم عدم استثمار التكوين لذي حصلت عليه يف حتقيق فوائد ونواتج 

للحياة االقتصادية للبلد، فمن اخلطأ أن ال يتم مراعاة الدور الذي ميكن 

. )تيعشادين والتطور االقتصادي للمجتمعهم به املرأة يف حتقيق الرقي أن تسا

 . (3174حممد، 

8 

التنمية إذن تلك اجلهود املنظمة اليت تبذل وفق ختطيط مرسوم ّد تع

للتنسيق بني اإلمكانات البشرية واملادية املتاحة يف وسط اجتماعي معني، 

لفردية ومستويات أعلى للدخل القومي والدخول امستويات قصد حتقيق 

يف نواحيها املختلفة كالتعليم والصحة، االجتماعية ، واحلياة للمعيشةأعلى 

األسرة والشباب ومن ثم الوصول إىل حتقيق أعلى مستوى ممكن للرفاهية 

االجتماعية، حيث تلعب الرتبية دورا فاعال وحيويا يف جتربة التنمية اليت 

هي التنمية بكل أبعادها البشرية الرتبية  ّنإختوضها األمة العربية، إذ 

والعلمية ومفتاحها، التكنولوجية هي باب احلضارة والتنمية واالقتصادية، 

 واإلنسان هو حمور ذلك كله وسيلة وغاية.

ومن هنا يتجلى لنا الدور األمسى الذي تلعبه املرأة يف اجملتمع داخل البيت 

 .ءوخارجه يف التنشئة االجتماعية وتربية النش
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اليت حتد من أدوارها يف اجملتمع، واليت جتعل مشاركتها يف عمليات التنمية 
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