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  م ــــن الرحيــــم اهللا الرحمــــــبس

  )) و إن شكرتـــــــم ألزیدنكـــــــم :((  قال اهللا تعالى 

  -صدق اهللا العظيم  -                                                                 

 اللهم لك الحمد و أنت للحمد أهل 

لما أستطعنا إنجاز هذا العمل   بعد الشكر هللا عز و جل الذي  لوال رعایته  

      . لك الحمد إذا رضيت یاهللا  ترضي وفلك الحمد حتى   

المشرفة ، الدآتورة  األستاذةإال أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى  یسعنيآما ال 

بحث بتوجيهاتها و ليامنة التي آانت خير موجه و مؤطر لهذا الامرابط 

. نصائحها القيمة  

أتوجه بشكري الخاص إلى النساء المقاوالت اللواتي فتحنا لي قلوبهن  آما

.و على روح التعاون التي تحلين بها من أجل إتمام بحثي هذا   

من قریب  المتواضع أشكر آل من ساعدني في إنجاز هذا البحث و أخيرا 

  .أو بعيد
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  :مقــدمــــــة ال

رأة نصف           اعي و اإلقتصادي ، و الم ر اإلجتم ة و التغي م عوامل التنمي تعتبر الطاقة البشرية من أه

ة          ة التنمي ي عملي عفا ف ه إال ض ا تعطيل ل و م وة العم ن ق ا م ا هام كل إحتياط ا تش ة آونه ذه الطاق ه

  .ووضعية ال تخدم تطور المجتمعات بشكل عام 

ه ال  ه أن ا ال شك في ة و اإلقتصاديةومم اة اإلجتماعي ي الحي رأة ف م دور الم إال من خالل  ، يمكن فه

ري  بشكل     ،التغيرات العديدة و السريعة  التي طرأت على المجتمعات عامة  ى المجتمع الجزائ و عل

 .خاص، وخاصة التغيرات التي طرأت على البناء اإلجتماعي و اإلقتصادي للمجتمع الجزائري 

افي    ،جزيرة منعزلة فالمرأة ال تعيش في اعي ،ثق ع إجتم سياسي وإقتصادي و    ،فواقعها هو نتاج لواق

ة من خالل          ،هذا يعني أن واقعها يختلف من مجتمع ألخر   رأة في التنمي الج دور الم د أن نع ذا الب له

 .منظور حضاري إنساني شامل يهدف إلى نهضة المجتمع من آل النواحي 

ا في      فمعرآة المرأة  اليوم ليست في مساوات ات فحسب وإنم وق والواجب ات  ها مع الرجل في الحق إثب

 .و الثبات أمام التطورات المتسارعة الحاصلة في العالم ،على  العطاء و اإلبداع  قدرتها

لبية      ة و الس ا اإليجابي ة بأثاره ا   و ألننا نعيش العولم ة    ،من بينه دول     ،التحول في الملكي ة ال من ملكي

ة الخاص ى الملكي روعات إل إن ةللمش راد، ف تثمار لألف ذا العصر أصبح  اإلس مات ه ن س ة  ،م نتيج

ة التي تطمح        ه المكان ا  اإلقتصادية ، وهات للترابط الموجود بينه وبين تطور الدول ،و فرض مكانته

راد المجتمع و          ين آل أف ود ب اثف الجه أتى إال بتك ة ، ال تت إليها معظم دول العالم خاصة الدول النامي

ى  ألن هذا العصر إعت بروه عصر المرأة نتيجة   لتفوقها في العديد من المجاالت التي آانت حكرا عل

عانت في زمن اإلستعمار من     و أحسنها المرأة الجزائرية التي ،الرجل ، و األمثلة آثيرة على ذلك  

ا            ان مع إختالف المسببات ،إال أنه ة الحرم د اإلستقالل  تواصلت حال ي بع الحرمان المطلق ، و حت

تهن        ضلت  ت اء ، فنجدها تم ارك البن ع الحرف و المهن     كافح من خالل الخوض  في مع ل  جمي ، ب

 .تعدت آل ذلك لتخوض معترك السياسة و أضحت تنافس الرجل على أعلى منصب في الدولة 

ري    ى     ،فالمرأة الجزائرية آانت و الزالت صمام األمان في المجتمع الجزائ ا عل حيث حرصت دائم

ذي      ،نها قرونا طويلة تماسك األسرة و تواز إذ أنها لم تعرف ما يسمى بصراع األدوار مع الرجل ال

رد فاعل   عرفته المرأة الغربية ، لكنها اليوم  هي في حاجة إلى إثبات ذاتها داخل المجتمع بإعتبارها ف

  .ال يمكن اإلستغناء عنه أو تهميشه عن مسار التنمية اإلجتماعية 

رأة  دور حول الم ون موضوعنا  ي ةو لك ر المقاول ي الجزائ ة الموضوع داخل  ف ا مقارب ا حاولن فإنن

   :الحقل السوسيولوجي بدراسته في إطار إجتماعي محدد بأربعة فصول جاءت على النحو التالي 
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   الفصل األول

  : بنيت على تساءل رئيسي جاء آاألتي  و الذي  عرضنا فيه إشكالية البحث التي

ي الجزا   ة ف رأة المقاول ك الم ل تمل ي     ه اخ ف ة و النج اء مؤسس ن إنش ا م ي تمكنه ر الخصائص الت ئ

   ؟إدارتها

ث ،     ة البح ى أهمي ا إل م تطرقن ىث ه ،     وإل ام ب ن القي وة م داف المرج اره و األه باب إختي ا أس   لنليه

روض،  و  د  بصياغة الف ذا الموضوع        للتحدي تنا له دناها في دراس اهيم التي إعتم م   مف ا ب ث عرض  قمن

ابقة ذا  ى     بعض الدراسات الس ا ، لنصل إل ة ببحثن المعالجة السوسيولوجية  للدراسة و التي     ت العالق

 .تطرقنا فيها إلى أهم النظريات التي تناولت موضوع  المرأة بالبحث  في هذا المجال 

  :الفصل الثاني 

رأة          ى مسار الم ة ، لنصل إل ا و العربي ة منه ة  ، الغربي و خصصناه لعرض بعض النماذج المجتمعي

ة ف تعمار المقاول نوات اإلس الل س ر خ نوات     ،ي الجزائ ى س ر ووصوال إل رب التحري رورا بح و م

تقالل  ى .اإلس ا عل م تعرفن أ ث ذآرين  ب داف  م ام و أه زات و مه ة  من ممي هم الخصائص المقاولتي

 .المقاولة  التي يجب أن تتوفر في  المرأة خصائصال

  :الفصل الثالث 

رأة في المجتمع        و تناولنا فيه واقع المرأة المقاولة ف ي الجزائر من خالل التطرق لمجاالت عمل الم

ا      ،و الجزائري الدوليالجزائري و مكانتها في القانون  ا و الصعوبات التي تواجهه لنصل إلى واقعه

 .و دور الدولة في دعمها  بمختلف هيئاتها ،و العوامل التي تؤثر عليها 

  :الفصل الرابع 

ة و   ناه لمنهجي ة و ع  خصص وء     الدراس ي ض ات ف ير المعطي ل و تفس ذي  رض و تحلي يم ال التقس

 أثبتت صحة  إلى نتائج  صوال ما جاء في الجانب النظري و إعتمدناه في دليل المقابلة البيوغرافية، و

  .فروض الدراسة 

 .و جاءت خالصة دراستنا خاتمة أوجزنا فيها أهم نتائج الدراسة 
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  : الية ـــــــاإلشك -1
  

ر المحور األساسي     ترتبط  التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية إرتباطا وثيقا بالتنمية اإلنسانية التي تعتب

را              وم أم ة اإلقتصادية الي رأة و شراآتها في التنمي د مساهمة الم تدامة ، و تع املة و مس ة ش لكل تنمي

  .  حتميا في تطوير المجتمع و الرقي به 

ائم على نمودج الصناعات ي السبعينات أسلوب تنموي قعتمدت فالتي إو آون الجزائر من الدول 

و هو ما تجسد في إقامة المرآبات الصناعية الكبيرة في مجمل القطاعات و منها الصلب المصنعة،

و الخدماتية  اإلقتصادية،آانت الدولة هي المنظم لكل متطلبات المؤسسات -و الميكانيك و النسيج

،و المستثمر،و بدور المقاول، فكانت هي المالك  تقوم بالتالي آانت هي التي،وواالجتماعية 

  المستورد لتمارس بذلك دور المحتكر لكل النشاطات اإلقتصادية على الساحة الوطنية 

الحيوية،         المجتمع وأسباب راحته من الضرورات توبقدر ما آانت الدولة توفر آافة إحتياجا 

  .لتضعها تحت تصرفهابقدر ما آانت تستحوذ على األمالك الخاصة 

وهكذا تم في ضل األيديولوجية اإلشتراآية المطبقة  إنتزاع الملكية من األفراد و تحويلها إلى أمالك 

  .تابعة للدولة 

فُحرمت آافة الشرائح اإلجتماعية ، من ممارسة حقها في الملكية ، فلم يكن للملكية الخاصة سوى  

بالمقاولتية منصبا إال من حيث ظروف الحرمان التي آان األثر الضئيل، بالتالي لم يكن اإلهتمام  

  .يعاني منها أفراد المجنمع

جنماعية أحيت من جديد أيديولوجية اإلقتصاد ات،برزت تحوالت إقتصادية وإمع بداية التسعين

فكان من نتائجها أن فرض نمط جديد من التعامل االقتصادي واالجتماعي على آافة مجتمعات .الحر

  .العالم 

والخدمات ّإذ مكن إزاء  نمطا جديدا من التأسيس في مجال األعمال" النيولبيرالي"فرز اإلتجاه أ

تساهم في تحقيق التي الصغرى و المتوسطة  تمؤسسات القطاع العام من إعادة ظهور المؤسسا

  . التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية 

الت السياسية واإلقتصادية المذآورة و آكل الدول حديثة اإلقتصاد ، تعرضت الجزائر جراء التحو

  .و إنخفاض المداخيل البترولية إلى تدهور أوضاع المجتمع اإلجتماعية

فكان أن تزايدت نسبة البطالة وأنخفض المستوى المعيشي للمجتمع ،آما أنخفضت نسبة مردودية  

عادة التوازنات إل  -و منها صندوق النقد الدولي -ما استدعى تدخل الهيئات الدولية ،المؤسسات 

  .للمجتمع الجزائري إجتماعية و إقتصاديةالماآرو 
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منطق تعاملى جديد مع اإلقتصاد و مع المجتمع ، فكان من نتائج النظام " "العولمة"فرضت لقد 

مجتمع "مع نمو إتجاه .النيوليبرالي الجديد نمو سلوك مجتمعي تعتبر فيه المبادرة الرآيزة األساسية 

  . إلبداع ضرورة من ضرورات القدرة التنافسية للمجموعات اإلجتماعية، أصبح ا" المعرفة

 تسمحفتشجع على المبادرة ، وآل هذه التطورات جعلت الدولة الجزائرية تغير منطق تعاملها 

معالجة قضية البطالة : هدفها من ذلك  ل الحر مع المجموعات اإلجتماعية ،للفرديات من التعام

فراد ليبادروا لما من األمور الضرورية ،  فتفسح بذلك المجال لأل وضعف اإلنتاج إلى غير ذلك

في بروز فال تحتفظ الدولة سوى بدور الضابط  للقانون  لتساهم بذلك  .  إختياراتهميروه يتفق مع 

ئة جديدة فرضت نفسها على الساحة اإلجتماعية واإلقتصادية  تحتوي على  نساء فرضن أنفسهن ف

  .الرجال    ىولزمن طويل حكر عل في مجال المقاولة آان

 -و إذا آانت المرأة  قضية المجتمع من الناحية اإلقتصادية ،مفروض عليه توفير ضرورات الحياة 

إذ مفروض عليه مساعدتها على  ضا قضيته  من الناحية اإلجتماعية،لها ،فهي أي -من تعليم وحماية

  .لقيام بدورها آفرد  فاعل في المجتمع  ا

لدى المجتمع  الجزائري  شبه قناعة بأن للمرأة دورا إجتماعيا و إنسانيا و إقتصاديا  ولقد تولدت

  .عليها أن تؤديه ، لكن اإلشكالية تقع عندما ننتقل إلى آيفية أداء هذا الدور

قيدها القوانين بأعمال دون الجزائرية تفوقت في األدوار التي أوآلت لها ، إذ لم ت و بما أن المرأة 

في إختيار العمل الذي تراه مناسبا رض عليها مجال دون أخر، وإنما لها الحق  والحرية فأخرى ،في

  .لها 

  .الشيء الذي شجعها على إقتحام مجال آهذا، رتأينا دراستها لمعرفةإ لهذا

باإلضافة إلى ذلك نريد أن نعرف ما هي العوامل األخرى التي ساعدت على دفعها إلى خوض 

  ل ؟غمار هذا النوع من العم

هل هي عامل الحاجة و النابع من إنعدام فرص العمل أم هي الحاجة إلى ترتيب عمل مرن بسبب  

  .إلتزاماتها العائلية؟ 

داخل المعرآة اإلنتاجية ، لتحقيق " آفاعل إجتماعي " أم  هو البحث عن فرص إثبات وجودها     

فرض نفسها آطاقة بشرية منتجة ال التي تمكنها من  القوة و السلطة ،   الثراء و الوصول إلى مراآز

  .  مستهلكة

ادرات الخاصة      و قد تدعم طموحها هذا من خالل الدور الذي تقوم به الدولة الجزائرية في دعم المب

ا       لها مختلف الهيئات الحكومية التي تم  تسخير بما فيها المؤسسات المالية، من أجل مساعدتها ، آم

ل في    لوآاالت تشغيل  ساهم الدعم المعنوي ة    الشباب و المتمث ة و المتابع من أجل مساعدة      المرافق

  .المبتدئين في هذا المجال 
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ى الساحة االقتصادية             اوالت فرضن أنفسهن عل ذه العوامل ساعدت في ظهور نساء مق المرأة . ه ف

  .و ال منافسة  له تعتبر نفسها شريكة للرجل ال تابعة اليوم

ا ،  ف     تها و تكوينه ى           آونها تابعت دراس ادرة عل ا ق ا يجعله ات م ك من اإلمكاني ر نفسها تمل هي تعتب

       :إنشاء مقاولة  ، إال أن هذا جعلها تعمل على جبهتين

ين الجنسين   :  األولـــــــــــىالجبهة  د تمكن من      .نظرة المجتمع الذي ما زال يفرق ب فال توجد  تقالي

ة  فتضمن إستمراريت     وازن      مساعدة المرأة على ممارسة المقاولتي ار الت ين اإلعتب ا  و تأخد بع ها فيه

  .الموجود بين الجنسين 

رأة       :  الجبهة الثــــــــــانية ا إم ة التي تعترضها ،آونه ا نفسها     -الضغوطات اإلجتماعي و هي تقريب

ة آرأسمال     -في آل دول العالم ة العائل ، مثل التحرش الجنسي ، و بالتالي يكون لزاما عليها آسب ثق

  د عليه في دعمها من الناحيتين المادية و المعنوية على السواء،إجتماعي تعتم

ا يت  اول فيم ل المق ه الرج ا يعاني س م رأة نف اني الم رى ، تع ة أخ ن جه ة             م اآل المالي ق بالمش عل

  .و اإلدارية

ر   "من هنا تكمن أهمية موضوع دراستنا التي تدور حول   ة في الجزائ ذي يمكن   " المرأة المقاول و ال

  : حصره ضمن تساءل رئيسي محدد إلشكالية البحث و هو آاألتي

ي        اح ف ة و النج اء مؤسس ن إنش ا م ي تمكنه ر الخصائص الت ي الجزائ ة ف رأة المقاول ك الم ل تمل   ه

  إدارتها ؟ 

  : وتنبثق من هذا التساؤل  تساؤالت فرعية أخرى أهمها 

  رة على البروز في هذا المجال ؟ هل للمرأة الجزائرية الخصائص الكاريزمية التي تجعلها قاد -

وانين التي          - م تطبيق الق ذا النشاط ؟ و هل ت ة ه هل منحت الدولة حماية قانونية آافية للمرأة لمزاول

  ينص عليها تشريع العمل دون نقائص ؟  

  هل تؤثر العوامل اإلجتماعية  على المرأة المقاولة  في الجزائر ؟  -

  لها ؟ هل لها القدرة على تسيير رأسما -

  هل مازالت األسرة تحتكم للعرف و التقاليد في الوقت الذي أصبحت المرأة تخرج للتعليم ؟ -

  هل وجدت المساعدة من طرف األسرة بالوقوف إلى جانبها ماديا و معنويا ؟  -

  هل وجدت دعما و مساعدة من طرف زوجها ؟  -

  هل ساعدها المجتمع ؟  -

  ذا المجال ؟هل نجحت  المرأة الجزائرية في ه -
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ا شراآة ؟    - نعم إنها تأخد نصيبها من  المساعدات لكن ال ندري هل أصبحت فعال مقاولة ؟ و هل له

  و هل إستطاعت أن تصل إلى مستوى القوة و النفوذ ؟ 

  . ايا عديدة عن المرأة في مجتمعناآل هذه التساؤالت تبين أننا الزلنا نجهل قض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



7  

  :مية الدراسة هأ - 2

ة ، و ضمن  اع  اإلقتصادي من جه م اإلجتم رى ضمن دراسات عل ة آب ذه الدراسة أهمي تكتسي ه

ة      ة من جه الدراسات الخاصة بالنوع  اإلجتماعي ، آمجال ناذر في األبحاث و الدراسات اإلجتماعي

رتبط   ا هو مجاال    أخري ، و آون المرأة تشكل طرفا مهما في عملية التغيير ، فإنه أصبح آل ما ي به

  . للدراسة و التحليل

ا سنزيد من     و ستساعدنا هذه الدراسة في فهم الدور الذي تؤديه المرأة المقاولة في تنمية وطنها ، آم

  . اإلهتمام بالمقاوالت النسوية على مستوى البحوث اإلجتماعية 

وم            ة التي تق د ساهمنا في تشجيع األنشطة اإلقتصادية اإلبداعي تثمار في    و هكذا  نكون ق ى اإلس عل

  .القدرات و العقول المعطلة للمرأة الذي يعتبر إستثمار ذآي لتامين مستقبل أآثر عدال و رخاء

بالنهوض بالمرأة من جهات  نآما ستكون هذه الدراسة بمثابة تنبيه إلى  واضعي السياسات و المعنيي

ز القدرة التنافسية ، قصد تجاوز  رسمية إلى إستغالل الموارد البشرية اإلستغالل األمثل ،وذلك بتعزي

  .األزمة اإلقتصادية الحالية أو التي يمكن أن تحدث مستقبال 

  

  :أسباب اختيار الدراسة  - 3
رة       ع وتي رأة في دف دور الم ة ، و ب ذه المواضيع بالنسبة لتخصصنا من جه ل ه ة مث ا بأهمي ا من وعي

ان       ضوعجاء إختيارنا لهذا المو :التنمية اإلجتماعية من جهة أخرى  ا آ در م الذي لم يكن صدفة، بق

ا مع المحيط         بالمرأة يعكس إهتماما خاصا ارت فضولنا في عالقته ، السيما  المرأة المقاولة التي أث

ا هي       و صعوبةالعائلي و اإلجتماعي ،  ذات التي تكونه فرض ذاتها في آال المحيطين ، و صورة ال

   .خل المجتمع و المحيط ، المكانة و الدور اللذان يميزانها دا

ى               ا الوصول إل ة ، نحاول من خالله ة علمي ا نخوض في تجرب ذه المالحظات الخاصة جعلتن آل ه

م               ر العلمي و المنطقي أيضا ، و من ت ع في إطار التفكي ل الواق ا من تحلي بعض الحقائق التي تمكنن

  .الوصول إلى األسباب التي أدت إلى وجود هذا الواقع 

ا  ذا الحظن ى ه ي  باإلضافة إل ذي زاد ف ة ،الشيء ال وم اإلجتماعي ي العل ذه الدراسات ف ل ه درة مث ن

  .حماسنا أآثر 
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  : أهداف الدراسة  - 4
ى         ل سوسيولوجية أقرب إل ديم تحالي ر، و تق من منطلق الوقوف على واقع المرأة المقاولة في الجزائ

ال ،     ائن فع و آ ا ه ير م ى تفس ة الوصول إل ع ، لمحاول دف إل  الواق ا نه إن م ذا   ف تنا له ن دراس ه م ي

ف     ر ، ورصد مختل ي الجزائ ة ف رأة المقاول اهرة الم ى ظ ي عل كل علم و اإلطالع بش الموضوع ه

ا مجال       الجوانب المتغيرة في حياتها اإلجتماعية  ائلي و األسري باختياره ، و مدى تأثير الوسط الع

ا ، هل هي     عمل آهذا ، باإلضافة إلى اإلطالع على دوافعها ، و آذلك رأيها نحو نظرة المجتمع إليه

المساندة أم اإلعاقة ؟ مع الكشف عن الصعوبات التي تواجهها و آيفية تعاملها مع هذه  الصعوبات ،  

ق  ا يتعل ر، خاصة فيم ي  الجزائ ة ف رأة المقاول ى الم ود باإليجاب عل تمكن من الخروج بنتيجة تع لن

   .بمساهمتها في تنمية وطنها

  

  : روض الدراسة ــف -5
  :فرضية العامــــــــة ال       

  المؤسسة إنشاء تمتلك المرأة الجزائرية الخصائص الفردية و اإلجتماعية التي تساعدها على 

  : الفرضية الجزئية األولــــــى       

    يةجتماعمكانة اإلالمقاولة تحقق للمرأة ال

  : الفرضية الجزیة الثــــــــانية        

  . رأة على إبراز قدراتها الفردية المقاولة تفتح المجال للم 

  :الفرضية الجزئية الثــــــالثة        

  تنمي المقاولة روح المبادرة عند المرأة 
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  : تحدید المفاهيم -6
اهيم التي        د بعض المف ى تحدي إن القيام بدراسة حول المرأة المقاولة في الجزائر يقودنا بالضرورة إل

 . تها في توضيح الرؤية، و فهم الموضوع في إطار األهداف المحددة له رأيناها ضرورية ألهمي
  :المرأة لغة 

  )1 (مؤنث الرجل : جمع نساء من غير لفظها 

  :  التعریف اإلجرائي للمرأة 

  المجتمع اإلنساني و هي عنصر إلتقاء بين العائلة و العمل بشقيه العائلي و اإلنتاجي ،  نصفهي 
ة و الزوجة و األم و      فدخول المرأة في سوق ا ق فهي اإلبن لعمل أعاد النظر في وضعيتها بشكل عمي

   .هي آذلك المرأة المبادرة القادرة على إتخاد القرارات وقيادة المشاريع و تحمل النتائج 
  : المقاولة لغة 

تقاقها     ددة ، و أصل إش المقاولة هي صيغة مبالغة على وزن مفاعلة تقتضى مشارآة من أطراف متع

ا المفاوضة و          الفع ة معناه اوال أي أوضا ، فالمقاول ره و تق ه في أم اال ، و قاول ل قال يقول قوال و مق

  )2(المجادلة 

وال في     مشتقة من آلمة المقاول وهي   ز توظيف األم فتشير خاصة إلى الخطر أو المغامرة التي تمي

   )3( النشاط اإلقتصادي 
  : إصطالحا  المقاولة

  : معنيين التاليين يراد بهذا المصطلح أحد ال

رة المشروع و          و تمثل   :المقاولة  -1 ة و حامل فك ين مشروع إنشاء المقاول دة تجمع ب ظاهرة معق

دة     ك لع ود ذل ذلك في محيط معين ، مما يجعل مقارنة مستوى المقاولة في مختلف الدول صعب و يع

  )4(.ى آل النمادج الدولية أسباب أولها أنه ليس هناك مفهوم محدد و دقيق للمقاولة مقبول على مستو

ا ، و هي            م و التكنولوجي ا من المهن ، تتطور باستمرار مع تطور العل آما تعتبر المقاوالت آغيره

ا آي            ذه األسس و العمل بموجبه د به ى من يمارسها التقي مهنة ذات أسس و قواعد ثابتة تفرض عل

  .يضمن لنفسه التقدم و النجاح و الربح الذي يبتغيه 

  

  

  
   629،ص 1997، ر الهدى ، عين مليلة ، الجزائر قاموس عربي عربي ، الهدى ، دا:  براهيم قالتيإ – 1
   232،ص 1995مختار الصحاح ، ط جديدة ، مكتبة لبنان ، بيروت ، : محمد أبي بكر بن عبد القادر الرازي    -2
   02، ص  2005،  العربي دخموش ، محاضرات في إقتصاد المؤسسة ، مطابع منتوري ، قسنطينة  -3
    www.adreg.net     البروفسور شعيب بونوة  -4
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ر        ة غي امرة أو مجازف ة مغ بعض، عملي و المقاوالت هي علم و فن و إدارة و هي ليست آما يضن ال

  .محسوبة النتائج يلعب الحظ الدور األول فيها 

ا و      و هي تتطلب جهدا متواصال و تط ؤتي ثماره ى ت ة حت ادئ العلمي ورا مستمرا و إلتزاما تاما بالمب

   )1( . ترد للمقاول ربحا ماديا و سمعة معنوية تضاف إلى رصيده المهني 

  :  المقاولة بالمفهوم اإلقتصادي و القانوني 

وم خاضع لظرو         ق بمفه ار أن األمر يتعل ر غموضا باعتب  فيعتبر مفهوم المقاولة من المفاهيم األآث

ان              متقلبة  ا آ اءت بالفشل لم انوني محدد ب وم ق ة مفه نح المقاول ة م ا فمحاول ا لمجاالت عمله ، و طبق

كالها ، و    ل أش اوالت بك ه المق دخل في امال ت ا و ش ا جامع ة مفهوم اء المقاول ا إعط ن ورائه دف م اله

وم اإلق            ة أغفلت المفه ده المحاول ى آون ه ود إل ة يع وم المقاول تصادي  السبب وراء فشل حصر مفه

ه   ل الفق ذي جع ع ال دا الواق ام ه اء اإلقتصاديين و أم ين و الفقه ه بعض المهتم ادى ب ذي ن ة ال للمقاول

ان من            ا ، آ وم له ة و التشكيك في ضرورة البحث عن مفه متردد بالنسبة لمضمون تعريف المقاول

  )2(. الالزم علينا التطرق إلى مفهومين للمقاولة بالمعنى اإلقتصادي و المعنى القانوني 

   : المفهوم اإلقتصادي للمقاولة 

ى   إن المقاولة بالمعنى االقتصادي يقصد بها الخطة االقتصادية أو النشاط المنظم المبرمج، القائمة عل

ى التصميم وتنظيم       تكرار اء عل ة المضاربة، بن وإدارة  األنشطة على وجه االعتياد أو االحتراف بني

ة   املة والوسائل المالية والمعنويةبشرية، وتجهيزات ورأس المال واليد الع والقانونية األخرى الالزم

ين، صناعي أو تجاري أو حرفي أو خدماتي يكون         ة أو      لتحقيق غرض مع هو الهدف من المقاول

ى      المشروع، فإذا لم توجد هذه العناصر في الخطة فإنها تفقد ادرة عل د ق م تع صفة المقاولة ومن هنا ل

اجر     ل أو النشاطمنح الصفة التجارية على العم ر الت اجر أو النشاط غي  .وعلى القائم بالنشاط صفة الت
)3(  

  :القانوني للمقاولة  لمفهوما

ه الطرف   د ب دل يتعه اء ب ؤدي عمال لق يئا أو ي أن يصنع ش ه بمقتضاه ب د طرفي د أح د يتعه وهي عق

  . األخر

اول       ه المق زم في بصناعة شيء أو أداء   يدل هذا التعريف على أن المقاولة عقد معارضة رضائي يلت

عمل ، في مقابل إلتزام الطرف األخر بتقديم بدل نقدي متفق عليه ، إما شهريا و إما بنسبة معينة من  

  .  النفقات الفعلية 

  
  14، ص  2003،  1المقاوالت علم فن و إدارة ، الشرآة العالمية للكتاب ، ط : يحيى مزيودي  -1
            www.majalah.new.ma    آلية العلوم القانونية و اإلقتصادية بطنجة: محمد الخشاني : مجلة الفقه و القانون   -2
3-    http ://elkhachani.ektob.com/9052/.htmt le 5/31/2008     
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ة و قصر  ة المقاول ا ووصفت آيفي وانين عليه د نصت  الق ل فق واد العم ديم م ا تق التين أم ى ح تها عل

  بحسب التراضي و اإلتفاق

ا في       ادة المستخدمة أو المستعان به إما أن يتعاهد المقاول بتقديم العمل فقط و يقدم صاحب العمل الم

ديم       .القيام بالعمل ى تق ائم عل ي الق و إما أن يتعهد المقاول بتقديم المادة و العمل مع القيام بالعمل الفعل

     )1(.ة و تشغيل العمال و تقديم األجرة لهم األدوات و المواد األولي

  : اإلجتماعي للمقاولة  المفهوم

ائر    وت آس ا و تم ة ، تحي ة و معنوي رية و مادي ن عناصر بش ون م ة، تتك ة هادف دة إجتماعي هي وح

تج سلع و خدمات في محيط       الكائنات األخرى ، تمارس النشاط اإلجتماعي و تتمتع بذمة مالية  و تن

      )2(.محدد 

اول الم -2 ذا   :ق ل و ه د ، مؤسس ، صاحب عم ه منشئ ، متعه داول أن ى المت ي المعن ه ف راد ب و ي

   )3(المصطلح يشمل النساء مثل الرجال 

ه شخص     :  1950 (Joseph Alois Schumpeter )جوزیف شمبترو يعرف   ى أن اول عل المق

ة يستطيع جد      ادر ، ذو موهب رد ن ه محرك    يملك صفة اإلبداع و اإلبتكار و هو ف رة وأن اح آثي  ب أرب

  .التطور اإلقتصادي 

ة في التعامل و              ه مرون درك و لدي ه اإلرادة نحو النجاح ،م وفر لدي رة و تت وهو شخص صاحب فك

  )4(.تتوفر فيه الرغبة في المخاطرة بشكل معقول ،يمتلك المهارة في التنظيم 

ا   رف    A- Catillon( 1955 (أم ذي    فيع خص ال ك الش ه ذل اول بأن ام    المق ر القي ل خط يتحم

باألعمال التجارية لحسابه الخاص ، و هو الشخص الذي ينتج منفعة جديدة لحسابه الخاص من أجل   

  .خلق منتوج جديد 

اد    ) kriznerو  Hayek( بالنسبة أما  فالمقاول هو ذلك الشخص الذي يتمتع بالقدرة الخاصة إلتخ

يد للمؤسسة       حاالت عدم التأآد و هو فرد واثق ، آما يفي  القرار ك المؤسس و المش اول ذل ر المق عتب

   . من نتائج تحليالته السابقة و هو يمتلك القدرة على إقتراح رؤية جديدة دائما 

  

  

  
      http//www.zuhayli.net./contract.htmق   وهبة مصطفي الزحيلي ، محاظرات و نشاطات جامعة دمش: د -1

Bernard Mottez: la sociologie industrielle, presse universitaire de France , 1975,p 50  -2  
3- Mokhtar Lakehal : dictionnaire d’économie contemporaine et des principaux faits politique et sociaux, 
édition 3, 2002 , p 299  
4-la formation a la création des entreprise Algérie état des lieux, et gestion communication de 
M. Benarma p03  
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فهما يعرفان المقاول بأنه ذلك الشخص الذي يتخصص في أخد  :  Link  (1989و  (Hebert أما 

  )1(. المسؤولية و أخد القرارات الحكيمة 

  : يمكننا القول أن المرأة المقاولة و بناء على هذه المفاهيم
ا     ام باألعم ة  هي تلك المرأة التي تملك خصائص و مميزات معينة تجعلها تتحمل خطر القي ل التجاري

ؤولية    ل المس اطرة وتتحم ادرة و المخ ك روح المب ي  تمل رأة الت ك  الم ابها الخاص ، و  هي تل لحس

اح    دفها النج ا ، ه دراتها و إمكانيته ن  ق ة م يم و اإلدارة ، واثق ي التنظ ارة ف ة و بمه ل بمرون        وتتعام

  .و التفوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

www.adreg.net-1  
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  :  الســــــابقة  الدراسات  - 7  
دت  ة إعتم ن    الباحث وع م ذا الن ل  ه درة مث ى ن ى إل ة األول ذا  بالدرج ود ه ط ويع تين فق ى  دراس عل

ا             ذي جعلن ة  في طابع إقتصادي بحث، الشيء ال الدراسات ، و الذي وجد منها  يتحدث عن المقاول

تنا    نكتفي بالدراستين  التي تمكنا من إيجادهما و رأينا فيهما أنه يمكن أن يكونا مرجع سابق في دراس

  .هذه  

اب           م توصد الب تنا و هي ل ه دراس دعم ب راث نظري  ن تعد الدراسات السابقة التي إعتمدناها بمثابة ت

  .موضوععاد و معلومات جديدة إلى الأمام دراستنا ، و إنما العكس ألن دراستنا ستضيف ال محالة أب

  : الدراسة األولى  
أوليفيي فيري و ليب إلمان و فرنسوا سان ( : الفرنسيينقام بها مجموعة من الباحثين هذه الدراسة  

  )آاسط  

   الوضعية النسویة  في المهن الحرة: و هي بعنوان 

  . 2001و هي عبارة عن تقرير نهائي لصالح المندوبية الوزارية للمهن الحرة بقرنسا  لسنة 

بدراسة شملت    جاءت هذه الدراسة  في شكل تقرير قام به مجموع الباحثين المذآور أسمائهم أعاله  

ة          ى السواء  ، و هي  دراسة مقارن ل الرجال و النساء  عل أنواع األعمال الحرة التي تمارس من قب

ا          ا ، مق ا و ممارسة في فرنس ر طلب ال الحرة األآث ة األعم ين   حاولوا من خاللها  دراسة نوعي رنين ب

ة     فئة النساء و الرجال  ، من ناحية  السن   و الحالة المدنية  والمستوى الدراسي و المؤهالت العلمي

وا     ل أن يتجه و مجاالت التكوين و التدريب  و عدد األوالد و نوع الوظائف التي آانوا يمارسونها قب

د الساعات التي يقضينها في     لألعمال الحرة  و نوع الوظائف التي يمارسنها أزواجهم ،  و عن عد  

الي   ي صنفوها بالشكل الت ال الحرة و الت ذه األعم ي ه ا  ف ر نجاح نهم األآث ن م ل  و م ة :  العم مهن

  ....التوثيق ، الهندسة ، الصيدلة ، الطب ، المحاما ة 

ألن هذه الدراسة آانت تهدف إلى الكشف عن العوامل التي ساهمت في جعل  نسبة مهمة من النساء   

 : ون العمل الحر ، و يتجهون إليه بشكل آبير ، و قد نزلوا للميدان بفرضيتين يفضل

يميل بشكل آبير إلى العمل الحر خاصة     1999و  1975و هي أن جيل سنوات :   الفرضية األولى

  . بالنسبة للفيئة النشطة 

ة  ية الثاني الي  :  الفرض اءت آالت ذي    : و ج بب ال تقرار ، الس وفر اإلس رة ت ن الح اء  المه ل النس جع

  .يتوجهن إليها بكثرة 

  آما قام الباحثين بالتأآيد على دور العائلة في ولوج النساء في هذا النوع من األعمال الحرة 

ان عددهم           ذي آ ة  و الممارسين للمهن الحرة و ال و قد  تمثلت عينة البحث في  مجموعة من الطلب

  .مبحوث   538
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  : نتائج البحث  

ة         أن النساء في فرنسا  - بتهم ضئيلة مقارن ذا تبقى نس اليوم تتجه بشكل آبير نحو المهن الحرة مع ه

  .بالرجال 

بة لل   - ه بالنس ذا التوج بب ه ع س ل    يرج وفر مناصب العم دم ت ى ع واء إل ى الس اء عل ال و النس رج

  .المرغوب فيها  لدى الحكومة 

  المستوى العلمي العالي للنساء مقارنة بالرجال  -

رة    - ام نسبة آبي اة  من الفرنسيين    إهتم ة بالحي و المهن الحرة هي التي     ( la carrière )  المهني

  .تستطيع تحقيق ذلك في فترة زمنية قصيرة 

رات     - ر من الرجال إذ أن الكثي ن أآث ن النساء يعمل نهن يعمل ي بعض   م ة األسبوعية و ف ام العطل أي

  .األحيان فترات الليل 

وازن     نهنالنساء يعملن إلى المهن الحرة ألأغلبية  - يفضلن اإلستقاللية في العمل من أجل تحقيق الت

  .بين الحياة العائلية و المهنية 

  . 65و  29النساء بهده المهن عادة بين سن  تلتحق -

ا        - ذا يجعله ة و ه ة و العائلي اة المهني ين الحي زاوج ب اء أن ت ل تفضل النس اس بالتكام ل اإلحس ألج

 .مستعدة للعمل المتواصل 

  .ا النوع من المهن تجدب إليها النساءأهمية هذ -

اء الممارسات  - رة من النس بة الكبي ي أجريت أن النس ابالت الت ا آشفت الدراسة من خالل المق آم

وع من  ذا الن ذين يمارسن ه م من المتقاعدين ال ان معظمه ا الرجال فك ابات، أم م ش للمهن الحرة ه

 .المهن

ة، خاصة و   لتصل الدراسة إلى نتيجة عامة و هي أنه يجب   أن تتنامى هذه المهن في السنوات المقبل

ذه           ل ه ى مث جيع عل ب التش الي يج دودة و بالت ائف مح ل و الوظ و متواص ي نم طة ف ة النش أن الفئ

  .المبادرات 

  : موقع دراستنا من هذه الدراسة 

ى حساب       ا  نحو المهن الحرة عل  هذه الدراسة تطرقت إلى توجه آل من  النساء و الرجال في فرنس

الوظائف المأجورة، لترآز بذلك  و بشكل خاص على النساء اللواتي يمارسن هذا النوع من األعمال 

ا  حول            دور أغلبه ا عن التساؤالت المطروحة و التي آانت ت ،  و قد خلصت إلى نتائج أجابت فيه

  .سبب زحف  النساء الفرنسيات نحو المهن الحرة  

د       أما  فيما يخص دراستنا فقد حاولنا أن ن ذا نعتق ة و بشكل خاص المنتجة له رآز على المرأة المقاول

  أننا  سنتطرق من خالل دراستنا إلى جوانب لم تتطرق لها هذه الدراسة ، آونها رآزت فقط على 
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ابه       ا ش اة و الطب و م المهن الحرة و التي حددتها بالمهن التي تتطلب مستوى تعليمي عالي آالمحام

ذا         ذلك ،و أهملت بذلك المهن الح   ا ، له رة، التي ال تتطلب مستوى تعليمي عالي آالتجارة و غيره

ا و        ز عليه يتم الترآي اوالت التي س وع المق نعتقد أن دراستنا  ستقدم نتائج عامة أآثر آونها لم تحدد ن

ييرها النساء بغض       ا وبتس وم بإدارته إنما  ستأتي في شكل دراسة عامة لكل أنواع المقاوالت التي تق

  .مستوى التعليمي أو اإلجتماعي للمرأة النظر على ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 : عنوان الدراسة   
 
 

Olivier FERRIER , lippe ULMANN, François SAINT-CAST :  
L’ETAT DE FEMINISATION  DES PROFESSIONS LIBERALES  

Rapport Final pour le compte de La Délégation Interministérielle aux Professions 
Libérales, France ,  ( 2001)   
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   :الدراسة الثانية 

ذه            مؤهالت و عوائق المقاولة النسویة: عنوان الدراسة  م إجراء ه د ت ة رحو ، و ق ة  يمين للباحث

نة    مة س الجزائر العاص ة ب اث       2008الدراس ز أبح ا مرآ وم  به ي يق وث الت ار البح ي إط ك ف و ذل

  )(Crasc الثقافية  األنثربولوجيا  اإلجتماعية و 

  و جاءت هذه الدراسة في شكل تحقيق حول النساء المسجالت في إقتصاد اإلنتاج و إعادة اإلنتاج، 

ى      ا عل م  توزيعه ة     85إذ قامت الباحثة بدراسة ميدانية تمثلت في وضع إستمارة بحث ت رأة مقاول إم

دور حول تساؤل رئيسي و هو           ان البحث ي ر العاصمة ، و آ آيف تمكنت النساء من     : في الجزائ

ا تنتمي    إنشاء و إدارة و تسيير مؤسسة في جو ال يساعد آثيرا على مثل هذه المبادرات و خاصة أنه

  لمجتمع أبوي ؟ 

  : آاألتي  و آانت النتائج المحصل عليها 

  سنة   29و  25سن المقاوالت آان يتراوح بين    -

عازبات و %  42.4متزوجات و % 44.7:  لتالي بالنسبة للحالة المدنية جاءت نتائج البحث آا  -

  أرامل % 4.41مطلقات و %  8.23

 7مستوى متوسط و%  27مستوى ثانوي % 41.2تعليم عالي و %  24.7:   المستوى التعليمي  -

  منهم مستواهم  إبتدائي % 

  أغلبيتهم مارسوا مهن قبل أن يتوجهوا إلى المقاولة  -

من النساء تمكنوا من إنشاء % 28د توصلت إلى نتيجة و هي أن أما بالنسبة لعملية اإلنشاء فق

  .مؤسساتهم برأسمالهم الخاص أو  العائلي 

  البيئة التي يعملن فيها غير مشجعة على التطور و المبادرة الخاصة   -

  نقص المواد األولية و عدم الشفافية في سوق المناقصات   -

  .مساواة  بين الجنسين في هذا المجال  ضعف الدعم و نوعية اإلستقبال و عدم وجود -

آما  توصل  هذا البحث من خالل سبر لألراء  قامت به الباحثة  أن النساء المقاوالت  في   -

  .الجزائر يواجهن مشاآل أآثر من الرجال 

  : موقع دراستنا من هذه الدراسة 

ا         جاءت هذه الدراسة في شكل ت ة  ، آم را من الموضوعية و الواقعي ا آبي داني  أعطى جانب حقيق مي

ا     قدم صورة واضحة عن مميزات المرأة المقاولة في الجزائر وعن الصعوبات التي تعترض طريقه

  .في مسارها المهني ، لتقدم لنا بذلك  نتائج  تم أخدها بعين اإلعتبار في الجانب الميداني من دراستنا 
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رأة            مع هذا جاءت ي للم ى الجانب المهن ر عل ا رآزت أآث ا أنه ا سبر لآلراء،آم هذه الدراسة و آأنه

ذه    ي ه ا ف تم التطرق له م ي دة ل اد جدي تنا أن نضيف أبع ن خالل دراس نحاول م ذا س ة ، و به المقاول

ا    الدراسة ، لعلها تكون في المستقبل دعما لدراسات أخري قد تتطرق للظاهرة من جوانب  أخرى آن

  .لناها عن غير عمد قد  أهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : عنوان الدراسة   
Yamina Rahou :   Atouts et  Difficultés de l’entreprenariat féminin 
Enquête sur des femmes qui s’inscrit dans l’économie de production et de reproduction,  
 Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) , Alger ,  2008  
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  :المعالجة السوسيولوجية للمقاولتية النسویة 
  : تمهــــــــــــيد      

ة       ا تطرح قضايا نوعي ام ، آم دائما ما تطرح قضايا المرأة بشكل مرتبط مع قضايا اإلنسان بشكل ع

ذاتي اإل   دد ال روط التج اة و ش ة الحي اعي و رفاهي ور اإلجتم ا  التط ا أنه اعي ، آم قتصادي و اإلجتم

وى البشرية داخل المجتمع      ترتبط بالفعل اإلجتماعي بمفهومه العام و المتنوع، و المتعلق بنصف الق

ة  ي  التنمي اهمتها ف ة . و مس رح معالج مولي يط ور الش ذا المنظ رأة به ع الم إن موق ذلك ف ل

جتهدنا  في  تناول أبرز النظريات التي سوسيولوجية،و ألن دراستنا تدور حول المرأة المقاولة ،فقد إ

  . تتحدث عن المرأة آفرد مستقل لديه خصائص خاصة به

اء     و ألنه من المعلوم لدينا أن المعرفة  اء المنهجي والبن ا البن العلمية تقوم على دعامتين أساسيتين هم

  .النظري، هذا األخير الذي يساعد الباحث في تحليله للمعطيات الميدانية
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  :المادیة التاریخية  النظریة -1
لمجتمع و ما ينجر عنه من عالقات تقوم هذه النظرية في تفسيراتها على األساس االقتصادي ل 

  .جتماعيةإ

تجعل من اإلنتاج ووسائله أساسا لتمتين العالقات  ينجدها في آل المراحل التاريخية، فهفالمرأة  

  .التنمية و التطور االقتصادي  االقتصادية و محددا لدور المرأة في

  وقد جاءت تفسيراتها لعالقة المرأة بالرجل في سياق تفسيرها لتاريخ المجتمعات البشرية  

ار و هذا ما يؤآده علماء ففي العصور الحجرية لم يكن هناك اختالف بين المرأة و الرجل في األدو 

  )1( . ولوجيا فلم تكن الحقوق محددة لكل منهما األنثرب

الكثير من المؤرخين أن  بني على الزراعة و الرعي و قد رجحفاالقتصاد في هذا العصر آان م 

و معرفتها  ،تكون المرأة هي مكتشفة الزراعة البدائية لخبرتها الطويلة في التقاط الثمار و الجذور

أما الرجل  المعقوفةآما أنها هي التي تتولى على أية حال الزراعة بالعصا  ،بما يؤآل و ما ال يؤآل

فيقوم باألعمال العنيفة مثل قطع األشجار أو الصيد و قد ترتب على هذه األهمية االقتصادية للمرأة 

فقد فسحت في مجتمع الزراعة البدائية نشوء آثار بعيدة المدى في نطاق القانون و نظام األسرة 

  )2(. تصدرها ت  جتماعية ال تقل عن مكانة الرجل إن لم تكن للمرأة مكانة سياسية و إ

أما حال المرأة في عصر اإلقطاع فكان على تقديس القوة و تكريم الرجولة ألن الحياة فيه آانت 

آناية عن قتال بما فيه من هجوم و دفاع و نظرا لضعف المرأة الجسدية و عدم إمكانها خوض غمار 

ئل عهوده من تملك الحرب سلبت منها حقوقها و آان من نتائج ذلك العصر أن حرمت المرأة من أوا

  ) 3( . اإلقطاعيات فعمدوا إلى تمييز الذآور و تفضيلهم عنهن باإلرث 

إدارة و على العكس آانت المرأة في بالد مابين النهرين تتمتع باإلستقالل اإلقتصادي خصوصا في    

  )4(.و ثابتة   أمالآها ، فاللمرأة وحدها حق التصرف بكل حرية بما هو ملك لها من أموال منقولة 

  

  

  

  

  
، 1982حكمت أبو زيد، إمكانيات المرأة العربية في العمل السياسي، عن ندوة مرآز دراسات الوحدة العربية حول المرأة،  -1

   154ص 
ثروت أنيس األسيوطي ، نظام األسرة بين  اإلقتصاد و الدين ، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر ، القاهرة ، ص : د  -2

  )مذآورة  السنة غير(  104
المرأة و المشارآة السياسية ، مذآرة مكملة  لنيل شهادة الماجستير في علم إجتماع التنمية ، جامعة قسنطينة ،  : سامية بادي  -3

 73، ص  2003-2004
4- http :www.amanjordan.org  
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المرأة في فاضطهاد المرأة في التفسير المادي التاريخي سيبقى وليد الملكية الخاصة فلقد آان حال 

إن أوروبا حتى : " في آتابه علم اجتماع إذ قال ' هربرت سبنسر ' آما وصفه  ةاألمم األوروبي

صرا ج قاالقرن الحادي عشر ميالدي آانت تعطي الزوج الحق في أن يبيع زوجته فجعلت حق الزو

 بعضعلى اإلعارة و اإلجارة و ما دونها آما آان واجب إحراق الزوجة مع جثة زوجها و في 

و دخولها الدين أما هي فليست لها الحق في الوصاية تزويج أمه  الحق في أمرالشرائع خولت لإلبن 

  .على أوالدها 

ضطهاد الطبقي أيضا آما أن توزيع أن تاريخ إضطهاد المرأة هو تاريخ اإل' باسم آيال'ويرى  

أفرزته األطوار العديدة من رتبط أصال بنظام تقسيم  العمل الذي بين الرجل و المرأة إ تالمسؤوليا

الصراع الطبقي في مراحل االضطهاد الطبقي الحاد أرغمت المرأة على العبودية المنزلية بحيث 

تعاظمت الملكية الفردية و االتجاه االستقاللي و من ثم فرض القهر على المرأة بتحويلها إلى أداة 

  ) 1( ." لخدمة الرجل 

في ة يتحدد في التنمية االقتصادية من خالل ما تؤديه من أعمال فالمادية التاريخية ترى دور المرأ 

  .مرحلة تاريخية معينة ضمن نظام اقتصادي محدد 

    

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

   49، ص 1983مؤسسة عز الدين للطباعة و النشر ، : سيكولوجية المرأة : باسم آيال  -1
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  : الحدیثة  النظریة اإلقتصادیة -2

رأة   لقد سادت هذه  النظرية في القرن التاسع عشر،و هي من بين النظريات التي تناولت موضوع الم

ورة الصناعية      د آانت الث معتبرة إياها مورد بشري مهم يستوجب اإلستفادة من طاقته في التنمية و ق

ى  الخروج              رأة إل ة ، التي دفعت الم رات اإلجتماعي من أهم العوامل التي ساهمت في إحداث التغي

ة ، ففي            للعمل  ات اإلجتماعي رأة في مختلف الطبق ى الم رة عل ارا آبي رة أث ذه األخي ، حيث أحدثت ه

ات             ذي آانت نساء الطبق رأة في الوقت ال راغ الم ادة ف ى زي الطبقات العليا أدت الثورة الصناعية  إل

ديكور أ    ة  العامة تستغل أبشع إستغالل ، إذ  آانت تسلب منها إنسانيتها بجعلها تعمل سكرتيرة ل و فنان

ة في               ه رغب ر من تئجار للجسد أآث ارة عن إس ذا عب اء و ه ه  أو عارضة أزي رقص  لترفي في دور ال

ة  جد قاسية ، حيث         تم إستغاللهن بطريق ان ي العمل ،هذا من ناحية و من ناحية أخرى ، هناك من آ

ران  آان يتم تشغيلهن في المصانع و في األشغال الشاقة بأجور منخفضة فعملت المرأة  آوقا دة في أف

  .الصلب تجابه النيران الجهنمية و آعاملة بالمناجم 

أن ( ممن عاشوا في القرن التاسع عشر  -نقال عن محمد محبوب - و في هذا يقول أحد الفرنسيين 

الرأسمالية جرت النساء من البيوت إلى اإلنتاج ، ال بقصد تحريرهن  لكن بقصد إستغاللهن بصورة 

بالرغم من ذلك إستطاع الكثير من النساء أن يثبتن وجودهن في مجالت )  أبشع من إستغالل الرجال

آانت صعبة حتى على الرجال فقد أصبحن طبيبات و مدرسات و خبيرات و باحثات و أحسن مثال 

التي تمكنت من  (Marie curie ) ماري آوريالسيدة  - و نقال عن محمد محبوب  -على ذلك 

ودها في مجتمع رأسمالي تسيطر عليه الطبقة البورجوازية وضع نظرية علمية جعلتها تثبث وج

     ) 1( المتحيزة للرجل 

ور الصناعي الذي أصاب العالم غير طبيعة العالقات إذ أصبح الموقف الحاسم للعامل فالتط

اإلقتصادي بسبب تغير مراآز القوى و تحويل الزمر اإلجتماعية المتسلطة من طبقة إلى طبقة 

  .أخرى 

بط مصير المرأة العاملة بمصير الطبقة العاملة و أي تغيير إيجابي في وضعية المرأة و قد إرت

مرتبط بانتصار الثورة اإلجتماعية التي آانت تقوم بها الطبقة العاملة ضد الطبقة المالكة لوسائل 

يد اإلنتاج، و قد أدت هذه الثورة اإلجتماعية إلى تغيرات في البنى اإلجتماعية ،حيث تم توزيع جد

ألدوار ووظائف األفراد داخل المجتمع ، ألن النمط المعيشي تغير، و هذا التغير ساهم في فتح 

مجاالت فرص التعليم و التكوين أمام المرأة ليمكنها من العمل الذي يصنع لها مكانة إجتماعية و 

 .عائد مادي تساهم من خالله في المصاريف األسرية 
وب --1 د محب رأ: محم ي الم أمالت ف ان  ت روت ، لبن ع ، بي ة و النشر و التوزي ة للطباع ع ، دار العربي ر ( ة و المجتم نة غي الس

   31-29-28ص ) مذآورة 
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اعي      اء اإلجتم ة البن رتبط بطبيع و يرى أنصار هذه النظرية أن أدوار المرأة في التنمية اإلجتماعية م

ة       رات بعملي رات بفعل المتغي اء من تغي ز و     القائم و ما يطرأ على هذا البن التعليم و التحفي التحديث آ

 )1(التجديدات اإلجتماعية و الثقافية المصاحبة مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل المختلفة للمرأة 

ت    ا آان ا و إنم ا لطموحاته ا وفق وع عمله ار ن ى إختي ادرة عل رأة ق ن الم م تك رة ل ذه الفت ي ه إال أن ف

ذي يع          ول العمل ال ى قب ان عل ر من األحي وفر في سوق العمل  ،      مجبرة في آثي ا أو المت رض عليه

ا ، ففي الغالب آانت       ار عمله فالظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية أنذاك لم تعطي للمرأة فرص إختي

  .تخرج لدافع الحاجة و ليس لدافع الندية مع الرجل أوإثبات الذات 

  : و يرجع هذا إلى عدة أسباب أهمها

  قتصاد صناعي متطور يعتمد على اآللة  اإلنتقال من إقتصاد زراعي بسيط إلى إ -

ي  - ي المصانع الت اء ف تدعت توظيف النس ي إس دول الصناعية و الت تها ال ي عاش رة الحروب الت فت

  هجرها الرجال إلى جبهات القتال 

  الوضعية اإلقتصادية المزرية للطبقة العاملة  -

ي  - رة و بخاصة ف ى األس ؤوليات اإلقتصادية عل د الضغوط و المس ا  تزاي زداد فيه ي ت ات الت األوق

ة    ن البيئ ة ع ات مختلف ي بيئ رت ف ات ظه ذه الطروح ر أن ه ال ، غي فوف الرج ي ص ة ف البطال

ة و    ة و الثقافي اإلجتماعية و الثقافية للمجتمع الجزائري، فهو ينتمي إلى بيئة لها خصوصيتها التاريخي

ول المجتمع        ع حل ا م ف دائم ا ال تتكي ذي يجعله بب ال ة  الس د     اإلجتماعي ا نج ن هن ة ، م ات الغربي

  :طروحات خاصة بالعالم الثالث أهمها 

أن المرأة في العالم الثالث أسيرة النظرة التقليدية التي تعطيها األدوار الثانوية ،ألن األدوار الرئسية   

ا العيش في         ة ،التي فرضت عليه د البالي من إختصاص الرجل و بالتالي عليها أن تتخلى على التقالي

أخر في مسارها    إطار أب وي صارم ساهم بشكل آبير في  إستمرارية الدور التابع للمرأة ،و جعلها تت

رأة داخل    دني وضع الم ي ت را ف ان آبي تعمار آ ه اإلس ذي لعب دور ال ا أن ال ا ، آم ق ذاته حول تحقي

ات      ن المجتمع ا ع ث و إختالفه الم الثال ات الع ة لمجتمع روف التاريخي ع خصوصية الظ ع م المجتم

ى             األوربي ا أدى إل ة التحديث ، مم راهن بمرحل الم الثالث تمر في الوقت ال ة ، في أن مجتمعات الع

بال     ايرة و تق ر مس رأة الحضرية بوصفها أآث ة الم ى تنمي ز عل ي الترآي ور بعض التناقضات ف ظه

  )2(لعملية التحديث عن المرأة الريفية 

 

  

 32، ص  1996، الفكر العربي ، مصر ،  بحوث في علم اإلجتماع لمعاصر: سيد عبد الفتاح عفيفي - 1
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  أما الطروحات الخاصة بالدول العربية اإلسالمية فهي تتأرجح بين ثالث إتجاهات 

رأة في       : اإلتجاه األول  هو تقليدي محافظ يري المرأة آائن ضعيف جسما وعقال ويحصر دور الم

فهوم الرعاية الزوجية بمفهوم الخضوع ،و يعترضون على عمل المرأة خارج البيت في    األمومة بم

  .المدن ، لكنهم ال يعترضون على عملها  الشاق داخل الحقول في األرياف  

ر حرصا            دفهم هو الوقوف في وجه التغيي ذا أن ه م من ه و هنا يظهر التناقض في موقفهم، إذ  نفه

 من ضياع حقوقهم المكتسبة  على األوضاع التقليدية و خوفا

ديهم نظرة  متحررة           : اإلتجاه الثاني  رن العشرين ، أصحابه ل رن لتاسع عشر و الق ظهر مابين الق

ا بحق لعمل ، لكن في نطاق         راف له نسبيا ، فهم يفضلون بقاء المرأة تحت رعاية الرجل  مع اإلعت

ا يصبح       وظائف معينة تنسجم وطبيعة المرأة مثل التمريض،  التعليم و ك ، هن ابه ذل ا ش الخياطة و م

وق    عملها مرغوب و مقبول لكونه يساعد على زيادة دخل األسرة ، دون أن يجعلها تتساوى في الحق

  .مع الرجل 

تح            : اإلتجاه الثالث  ة ، متحرر، متف ة المثقف ه من الطبق ة دعات ة و الديمقراطي د الحداث اه ولي وهو إتج

ام      يساوي بين الحقوق و الواجبات للم واب أم تح األب اه بف ذا اإلتج رأة و الرجل ، و يطالب أصحاب ه

  )  1(المرأة في التعليم و التدريب و العمل بمختلف أنواعه 
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  :  نظریة اإلسالم االقتصادیة - 3

ترجع أهمية هذه النظرية في بحثنا  إلى آون المرأة الجزائرية مسلمة  تنتمي إلى مجتمع مسلم ، 

وألن هذه النظرية تأخد من العقيدة اإلسالمية منطلقا و مرجعا لفهم الحياة اإلجتماعية و تفسر في 

مد في تفسيراتها على القرآن الكريم و السنة النبوية آأطر إطارها جميع الظواهر ، و هي تعت

  .مرجعية أساسية 

حترام حقوقهما إمرأة، وإو الس إآرام اإلنسان رجقواعده على أسا اإلسالمي عندما أرسى الدين ف

على السواء، فإّنه أعطى المرأة ـ آما للرجل ـ الحق في إبرام العقود، فأعطاها حّق العمل واإلجارة 

والبيع والشراء والهبة والدين والضمان والوآالة وآافة التصرفات اإلقتصادية بحّرية ارة والتج

عتماد االقتصاد أوو تداولها و أتجاهها نحو عدم تكديس المال ،  ، في توزيع الثروةواستقاللية آاملة

مالي، ومع اإلسالمي على الجهد المبذول بدًال من قيمة الرأسمال وتمّيزه بذلك عن االقتصاد الرأس

نستنتج من  ..قاللهّن اقتصاديًا في اإلسالمالنظر إلى تثبيت الميراث للنساء وتوفر المال لديهّن واست

نصرا خامال ذلك آّله أّن المرأة في المجتمع اإلسالمي ـ وهي صاحبة ثروة وقدرة ورأي ـ ليست ع

بًا اقتصاديًا في المجتمع بل هي تشكِّل ـ إضافة إلى الرجال ـ قط ،  مهمال  أو وجودا اقتصاديا

نمية قدراتها بالطرق اإلسالمي تساهم فيه بطاقاتها وإمكانياتها ومشارآتها الفعالة لبناء المجتمع وت

   ) 1( . المشروعة 

فاإلسالم جعل المرأة آالرجل مكلفة و مسئولة قبل أي شيء أخر إذ يقول اهللا سبحانه و تعالى في 

و اآلية بهذا  105اآلية )  ى اهللا عملكم و رسوله و المؤمنين و قل إعملو فسير: ( سورة التوبة 

  .المعنى تشمل الرجال و النساء على حد سواء 

   32اآلية )  للرجال نصيب مما إآتسبوا و للنساء نصيب مما إآتسبن : ( و قوله في سورة النساء 

من عمل صالحا من ذآر : ( آما سوى اإلسالم في الجزاء إذ يقول سبحانه و تعالى في سورة النحل 

، و سوى اهللا سبحانه و تعالى في األجر إذ يقول  97اآلية ) و أنثى و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 

فاستجاب لهم ربهم إني ال أضيع عمل عامل منكم من ذآر و أنثى بعضكم : ( في سورة آل عمران 

  .    195اآلية )   من بعض 

   http://www.amanjordan.org/aman_studies         أمان - مرآز الدراسات أبحاث - 1
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اآلية ) و لكل درجات مما عملوا و ليوفيهم أعمالهم و هم ال يظلمون: ( وقوله في سورة األحقاف   
18  

   39اآلية )  و ما تجزون إال ما آنتم تعملون : ( و في سورة الصافات  

  37آلية ا) و آل نفس بما آسبت رهينة  : ( وقوله في سورة المدثر 

آل هذه اآليات تؤآد لنا أن اإلسالم ال يرآز على الجنس بقدر ما يرآز على العمل الصالح و المفيد 

  ) 1(   39اآلية )و إن ليس لإلنسان إال ما سعى :( للعالمين و يؤآد هذا قوله تعالى في سورة النجم 

  : لصالة و السالم إذ يقول و آذلك السنة النبوية التي جاءت على لسان سيد المرسلين محمد عليه ا

ما أآل أحد طعاما قط خير من أن ( و في قوله عليه الصالة و السالم ) خير الناس أنفعهم للناس (  

و هذه دعوة صريحة للعمل و الكسب الحالل لكال الجنسين و الرسول صلى اهللا ) يأآل من عمل يده

  )  2 ()  إنما النساء شقائق الرجال :    ( عليه وسلم   يقول 

و هذا ألآبر دليل على أن للمرأة الحق في العمل الذي تختاره ما لم يضر بها و بأسرتها و بمجتمعها 

  .و باإلنسانية جمعاء 

و ألن المرأة في اإلسالم هي محور للعديد من السور القرآنية و األحاديث الشريفة ، نجد أن أول ما 

دات البالية و رفع مكانتها و آرمها أيما تكريم ، فقاسم قام به اإلسالم إتجاه المرأة أنه حررها من العا

لو آان لدين ما سلطة و تأثير على العوائد لكانت المرأة : ( أمين يقول نقال عن خليل أحمد خليل 

   ) 3(      )المسلمة اليوم في مقدمة نساء األرض 

ين اإلسالمي جاء بمثابة أضخم إن الد: ( أما الكاتبة المصرية أمينة السعيد فتقول نقال عن على شلق 

ثورة إجتماعية في تاريخ األوضاع النسائية ال عندنا وحدنا بل في الدنيا بكاملها فقبل مجيئه لم تكن 

المرأة في أي رآن من العالم أآثر من آائن حي ال حقوق لها و ال إحترام ألدميتها ثم إذ بالدين الذي 

  نون على الفطرة يقلب الوضع ظهر في منطقة صحراوية جرداء يسكنها قوم خش

 القرآن الكريم  -1
أحاديث الرسول صلى اهللا عليه و سلم عن عز الدين بليق ، مناهج الصالحين من أحاديث خاتم األنبياء و المرسلين ،  -2

 ) رواه  أحمد و أبو داود (  141ص  1978، بيروت ،  1دار الفتح للطباعة  و النشر  ، ط
    110، ص  3، ط 1985العربية و قضايا التغيير ، دار الطليعة ، بيروت  ، المرأة : خليل أحمد خليل : د  -3
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رأسا على عقب و يعترف للمرأة بكامل أدميتها و يسلحها باإلستقالل اإلقتصادي في أوسع معانيه و 

يحررها من والية الرجل عليها فيما يتصل بجواهر الحقوق مثل التعليم و البيع و الشراء و العمل و 

   )1() بل و إشراآها أيضا في تدبير شؤون الدين و السياسة  التجارة

وإذا نظرنا إلى سائر المجتمعات اإلسالمية عبر التاريخ لالحظنا آيف شارآت فيها النساء الرجال 

ختصصن بمجاالت فريدة تتناسب مع أذواقهّن أنهم في مجاالت آثيرة من العمل، والحياة وشاطر

والصناعات اليدوية والتطريز والخياطة  و الفخار آصناعة السجاد وطبيعتهّن وقدراتهّن الفّنية،

  .وغيرها

فاإلسالم لم يفرق يوما بين المرأة و الرجل في اإلآتساب و لم يرشح للمرأة أعماال تناسبها دون    

أخرى ، فالمرأة العاقلة البالغة حرة في جميع أفعالها و تصرفاتها متزوجة آانت أو غير متزوجة و 

تقوم بجميع التصرفات القانونية التي تخصها و منها إبرام عقد العمل  ، وفي التاريخ  لها أن

اإلسالمي نماذج آثيرة عن النساء الالتي آن يشتغلن و يتخذن ألنفسهن مهنا و حرفا و السيدة خديجة 

   )2(. رضي اهللا عنها أحسن مثال  يقتدي به حيث آانت تاجرة آبيرة 

التكوين الجسمي و العاطفي الخاص  بالمرأة ، فالمرأة قادرة أن تعمل ما مع هذا لم يهمل اإلسالم 

يعمله الرجل مع فارق آبير في األداء ، ففي بعض األعمال تتفوق المرأة على الرجل نظرا لتكوينها 

الجسمي و العاطفي و العكس ، لهذا راع اإلسالم هذا الجانب فوضع شروط يحمي من خاللها عفة 

المرأة ، و من أهم هذه الشروط العفة  و يقصد بها تقيد المرأة بسلوك المرأة  و آرامة و أنوثة

الشريفة الطاهرة ، و أن ال يأخد العمل آل وقتها و ذلك مراعاة إلمكانياتها الجسدية و ظروفها 

الشخصية و تكاليفها العائلية ، ألن المرأة بخالف الرجل لها رسالة سامية في تربية النشأ و العمل 

اإلستقرار النفسي لألسرة ، آذلك مسؤوليات البيت فهي التي تقوم على تدبيره و بالتالي تتعدد  على

وظائفها و تصبح تفوق طاقتها لدلك إشترط اإلسالم أن يالءم عملها طبيعتها من أجل أن يمنع 

  .إستغاللها آما يحدث اليوم في الدول الغربية 

  

  

 2ا في حرآة الوحدة العربية ، مرآز دراسات الوجدة العربية ، بيروت ، لبنان ، طالمرأة و دوره: علي شلق و أخارون  -  1
   54،ص 1986،

المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة و الحماية القانونية ، ديوان المطبوعات ، : األستاد تاج عطاء اهللا    -2
   73-72، ص  2006الجزائر  
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  : النسویةالنظریة اإلجتماعية  - 4

تهتم النظرية اإلجتماعية النسوية بالحياة الخاصة المالزمة للعالقة بين المرأة و الرجل ،آما تهتم 

آما تعتمد . بالتغيرات التي تصاحب هذه العالقة خاصة مع  إقتحام  النساء المتزايد للحياة العامة 

ل آلما إتسعت لها رقعت على مبدأ تكافؤ الفرص ،إذ ترى أنه آلما آانت المرأة مساوية للرج

  .المشارآة في البناء و المساهمة في التنمية 

و تقوم هده النظرية على نقد النظرية اإلجتماعية  البيولوجية التي ترى في تقسيم العمل الجنسي 

عنصرا أساسيا في وجود تمييز بين الجنسين ،فالمراحل التاريخية التي مرت بها المجتمعات 

بالسعي لتلبية متطلبات أسرته و حمايتها و خصت المرأة باإلنجاب و اإلنسانية خصت الرجل 

الرعاية، هدا التقسيم و ضع الرجل في مرتبة عليا و المرأة في مرتبة دنيا ، هدا الوضع مكن الرجل 

  .من بسط هيمنته على شؤون الحياة اإلجتماعية و السياسية واإلقتصادية 

دل لألدوار و المسؤوليات ،السبب الذي أدى  إلى ظهور و قد نتج عن هدا توزيع  إجتماعي غير عا

ما يسمى بالحرآات النسائية التحررية وهي حرآات إجتماعية و سياسية إتخدتها فئة إجتماعية 

  .تطالب بتغيير عام و شامل لوضعية المرأة في المجتمع 

ق القانونية و ومن أهداف هذه الحرآات ، المطالبة بالمساواة بين الجنسين ،التوسع في الحقو

السياسية للمرأة، و حقها في العمل و الوظائف و األجور و يرجع هذا لألسس التي بني عليها 

المجتمع الغربي ، فكما هو معروف  أن  الرأسمالية تشكلت على قاعدة التقسيم الجنسي و 

ية اإلجتماعي للعمل ، الشيء الذي جعل هذه الحرآات  ترآز في العقدين األخيرين على وضع

   ) 1( المرأة اإلقتصادية و العائلية و المهنية، والهدف هو تكثيف المشارآة النسائية في نظام اإلنتاج 

وقد أدت الثورات التحريرية في العصور الحديثة دورا آبيرا في تقرير الحقوق اإلنسانية و القضاء 

رجل وأصبح التطور على األراء و النظريات التي آانت تنادي بعدم المساواة بين المرأة وال

الديمقراطي يستلزم تمتع المرأة بحقوقها آاملة حتى تستطيع أن تساهم بدورها الطبيعي و تضطلع 

   ) 2( بمسؤولياتها في الميادين السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية و الثقافية  

يق تنمية تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة في نظر أصحاب هده النظرية هو عامال هاما في تحق

  إجتماعية عادلة وهي قضية من القضايا األساسية في حقوق اإلنسان وهي تحمل معنى الشراآة 

  

  

  
  599، ص  1975إعداد نخبة من  األساتدة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : معجم العلوم اإلجتماعية   -1
ة العاملة في قطاع التربية و التعليم ، مطبعة العمال مؤشرات حول المساهمة اإلقتصادية للمرأ: صالح  بن حمد العساف  -2

   11، ص 1986المرآزية ، بغداد ، 
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الحقيقية بين الرجل و المرأة و تقاسم المسؤولية و تعزيز المشارآة الكاملة من جانب المرأة والرجل 

ساهم في مشارآة الجنسين بكل مجاالت الحياة العامة و الخاصة ، فالمساواة ت في المجتمع من خالل

تقاسم السلطة سواء في المجتمع أو في اإلقتصاد أو في عملية إتخاد القرار لكن هده النظرية لم تلقى 

ترحيبا من قبل المجتمعات الغربية و العربية على السواء ، ولم يعترف بها آجزء من علم اإلجتماع 

لرجل و المرأة بالعالم ،رغم أنها رآزت على المعنى لكلمة إجتماعي و على آيفية تأثير إتصال ا

إجتماعيا ، وقد دفعت هده النظرية بعلماء اإلجتماع إلعادة إختبار و تعديل النظريات اإلجتماعية 

  . ،ووضعت أسئلة جذرية عن األدوار اإلجتماعية  حسب النوع 

 و يعتبر أحد جوانب التاريخ الطويل لبناء و تطوير الحياة الحديثة الحضرية و الصناعية هو الفصل

هذا الفصل لم يكن حاصال في المجتمعات التقليدية ، آما أن . بين الحياة العامة و الحياة الخاصة 

و مع تطور . العمل آان مقسما حسب الجنس و محكوم عليه بالنظام األبوي و بالسيطرة الذآورية 

ل على الرأسمالية ، المدن و الصناعة تطورت أيضا الحياة العامة و تبعها توسع لسيطرة الرج

في المنزل و العائلة و شارآت بشكل : و هنا أصبحت النساء أآثر تقيدا بالحياة الخاصة . األنشطة 

وبينما آانت النساء تشارآن بشكل . محدود في السياسة ،في اإلقتصاد وفي الحياة اإلجتماعية العامة 

و نذآر على سبيل المثال  متنام في الحياة العامة ،آان هناك تزايد في حرآة التقييد لهذه المشارآة

ولكي نفهم المصاعب التي واجهت النساء في هده الحقبة . قوانين العمل في المصانع وأجور العائلة 

، علينا أن نلقي الضوء على بعض المعطيات ، فعلى سبيل المثال ، لم يعترف بالنساء في إنجلترا 

قانوني أو على مستوى الحرية حتى أواخر القرن التاسع عشر آأفراد، سواء على المستوى ال

فال زال الرجال يملكون سيطرة رسمية على العائلة وآن النساء مبعدات بشكل تام عن . الشخصية 

ولقد رآزت أطروحة النظرية اإلجتماعية  الكالسيكية على خصائص الحياة العامة . الحياة الرسمية 

وهنا تنتقد النظرية . تي تمثلها النساء ، نشأتها وأشكال تطوريها، متغافلة بذلك الحياة الخاصة ال

النوع ( النسوية تلك األطروحات في تلك الفترة إلفتقارها إلى نظرية العالقة النوعية بين الجنسين 

و تفتقر إلى إظهار التباين بين الرجال و النساء و تعتبر هده اإلنتقادات ) الجنوسة  –اإلجتماعي 

  ) 1( .عواميد النظرية اإلجتماعية المعاصرة 

  

  

  

  

1- wamid chaker : www.nesasy.org/content/view/515/96    , le 07-12-2008  
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  : نظریة النوع اإلجتماعي  -5
تقوم هذه النظرية على إدماج النوع اإلجتماعي في جميع المجاالت و خاصة في المجال   

أن المرأة يجب أن يكون يعني السوسيو إقتصادية  نظر، ألن النوع اإلجتماعي من وجهة اإلقتصادي

حيث توزعت الدراسات به هذه النظرية   و هذا ما جاءت مثل الرجل ،لها الحق في العمل مثلها 

و شرآات القطاع الخاص في اتجاهين متميزين ،النسوية حول وضع المرأة في المؤسسات العامة 

ل في مجموعة من إحداهما لبرالي معتدل، و اآلخر راديكالي متطرف، و يتجلى اإلتجاه األو

عن وضع المرأة في   "kanter" روزابيث موس آانتر"البحوث تتصدرها الدراسة التي وضعتها 

الشرآات الكبرى، و حللت فيها السبل التي أقصيت فيها النساء عن مراآز التأثير و القوة ، و تبين 

لمجتمع األمريكي من هذه الدراسة بصورة معمقة و موسعة ، األساليب التي تحرم فيها النساء في ا

فرص التقدم و االرتقاء في هذه الشرآات، و من الدخول في شبكة العالقات اإلجتماعية و الشخصية 

  .التي تلعب في العادة دورا مؤثرا في تحقيق التقدم الوظيفي 

في هذه الدراسة تجاه الخلل الجنوسي، فإنها لم "  kanter"و رغم الموقف النقدي الذي اتخذته    

متشائمة من احتماالت المستقبل،ألن المشكلة الجوهرية في نظرها تكمن في القوة و السلطة ال  تكن

في الجنوسة ، فوضع المرأة المستضعف ال يعود في أصوله إلى األنوثة بحد ذاتها بل يرجع أساسا 

الزمن إلى أنها لم تحقق مواقع قوة آافية داخل المنظمات، و ترى أن هذا الخلل سيتناقص مع مرور 

ألن عدد النساء في الحياة العامة و الحياة التجارية في تزايد آبير، وعلى هذا األساس فإن 

"kanter " و من يحذون حذوها يمثلون التيار النسوي المعتدل الذي يرآز على قضية تكافؤ الفرص

  .و اإلنصاف في أوضاع المرأة في المنظمات الحديثة 

فهو يتخذ موقفا أآثر   " ferguson" له دراسات آاتي فيرغيسون أما اإلتجاه اآلخر و الذي تمث   

فالمنظمات الحديثة وفق هذا الرأي مشبعة في جوهرها بالقيم و أنماط الهيمنة الذآورية مما  تطرفا 

نضمامهن إلى هذه المؤسسات لمرتبة متدنية في الهيكل التنظيمي، و ال ة إأخضع النساء منذ لحظ

ذه الحالة،إال إقامة مؤسساتهن و منظماتهن و شرآاتهن الخاصة على أسس خيار أمام النساء في ه

  . (1)تختلف تماما عن تلك التي يقيمها و يسيطر عليها الرجال 

أما بالنسبة للدول العربية فقد أسالت نظرية النوع اإلجتماعي الكثير من الحبر بين مفسر و      

عملت على إدماجه  في ت بمفهوم النوع اإلجتماعي و أما الفئة الثالثة فقد اقتنع... مشجع و رافض 

لب عملها على غرار الكثير من سيدات األعمال اللواتي استطعن أن يبرزن جدارتهن في الحياة ص

                                                 
، ص  2005، 4فايز الصياغ ، مرآز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط : علم اإلجتماع ، ترجمة  د: أنتوني غدنز : د -  (1)

422   
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العامة، و الخاصة، مع ذلك نالحظ أن عمل المرأة في المنطقة المغاربية ضل دائما مشروط 

  .لتحديد بظروف المرأة اإلجتماعية و األسرية على وجه ا

، أما بالنسبة إلى المرأة  هني على المستوى الم إلى الرجل   ةبالنسب فالزواج مثال اليشكل حاجزا 

فإن مسألة االرتباط منذ الخطبة تطرح عديد اإلشكاليات، و عليه يجب أن تفكر طويال و أن تطرح 

ؤولية المنزلية و مسؤولية تجاه المسالتي تتعلق بحياتها المستقبلية إ على نفسها العديد من األسئلة

  .تربية األطفال 

و هذا يعني أننا مازلنا في المنطقة المغاربية بعيدين عن إدماج مفهوم النوع اإلجتماعي في المجال  

اإلقتصادي ما دامت المرأة تطرح على نفسها مثل هذه األسئلة، و أصل المشكل حسب فريق من 

هن من تلقاء أنفسهن ال يسعين إلى أخذ فرصتهن في أصحاب هذه النظرية يعود إلى بعض النساء، ف

الوصول إلى مراآز السلطة و القوة ألن طريقة التعامل مع اإلناث و الذآور آانت دائما مختلفة، 

فيها تمييز و تفريق حسب الجنس و لو في المسائل البسيطة جدا، وهو ما يتجسد أيضا في الكتب 

حيث تكون المرأة  هي الزوجة و األم في البيت و خاصة  المدرسية منذ السنوات األولى للدراسة ،

المطبخ و يكون الرجل الزوج و األب في الخارج يعمل، مما يجعل هذا التكوين و هذه الصورة 

مرأة دون شعور منها، فتساهم هي بدورها في التي تصبح فيما بعد إ يفرضان نفسيهما على الفتاة

  . ) 1(طفالها تكريس التمييز ضدها من خالل تربيتها أل

و بالتالي يتأثر فهم األدوار اإلجتماعية الخاصة بالذآور و اإلناث بعوامل اجتماعية، وهما يرتبطان 

بقضايا القوة و المنزلة في المجتمع و بالخصوص في المجتمعات التي يسيطر فيها الرجال على 

  .ية ألنفسهم أآثر من النساء اء الحرالنساء في مجاالت الحياة العامة و الخاصة يبادر الرجال بإعط

  

  

  

  

  

  
  من أجل ترسيخ عقلية المساواة بين الجنسين ، مرآز المرأة العربية للتدريب و البحوث: سلوى غزواني   -1

  ) آوثر( 
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  خــالصة الفصــــل 

لقد جاء هذا الفصل مقسم إلى شقين ، أوالهما آان عبارة عن مدخل للدراسة شمل آل من اإلشكالية    

تمكن  و أهمي ة و أسباب و أهداف  الدراسة مع صياغة الفروض و تحديد للمصطلحات  و ذلك حتى ن

درب       ة ال ابقة التي آانت بمثاب من التحكم الجيد في عناصر البحث ثم تم عرض بعض الدراسات الس

  . المنير لهذه الدراسة 

السوسيولوجية للموضوع،   أما الشق الثاني  فحاولنا  من خالله معرفة الخلفية النظرية اإلجتماعية و 

ن       ي ال يمك م و أساس ل مه رأة عام ا الم اءت فيه ي ج ات الت بعض النظري ا ل الل تناولن ن خ ك م وذل

 .اإلستغناء عنه  في التنمية  و التطور اإلجتماعي 
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  : تمهـيد 

ال يمكن أن نتحدث عن المرأة الجزائرية و دورها في التنمية اإلقتصادية ، دون الحديث عن 

التغيير اإلجتماعي الحاصل في المجتمع الجزائري و األثار الناجمة عنه في جميع المجاالت و 

لفصل و هذا ما نحاول التطرق له في هذا ا،نرآز خاصة عن تغير األدوار و المراآز الجنسية 

حيث سنتناول في البداية عرض موجز عن ظاهرة المرأة المقاولة و تطورها عبر السنوات  

بعدها نحاول عرض بعض النمادج المجتمعية للمقاوالت النسوية عبر العالم ، لننتقل إلى مسار 

ل و المرأة الجزائرية المقاولة و عرض بعض األدوار التي أدتها في المسار التنموي  أثناء اإلحتال

  .قبيل اإلستقالل و ما تقوم به اليوم و أثر ذلك على المجتمع الجزائري 
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  : ) نظرة تاریخية (  المرأة  المقاولة -1
غير أن طبيعة ،شارك الرجال و النساء عبر التاريخ في إنتاج العالم اإلجتماعي و إعادة إنتاجه  

ا و تنوع الميادين قد إتخدت أشكاال شتى ،سواء في هذه المشارآة و توزيع المسؤوليات فيه

 ع الجزائرية المفردة ،ففي المجتممراحل التاريخ اإلجتماعي أو في داخل المجتمعات البشري

و قد قامت المرأة . شكلت المساهمة اإلقتصادية للمرأة الجزائرية إحدى رآائز اإلقتصاد الوطني 

إقتصاد بالدها ، غير أن هذا النشاط لم يكن مرئيا لكونه الجزائرية منذ القدم بدور هام في تنمية 

يتم داخل البيت أو في الحقل و لم يدخل في أي محاسبة وطنية، ألنه آان يعتبر نشاطا مرتبطا 

لكن رغم إقصاء النساء عن   وقفا على الرجال ،آان العمل الرسمي  آما أن . بالطبيعة األنثوية 

بصورة فعالة في اإلنتاج الحرفي مجتمعية فقد آن في أآثر األحيان يشارآن  ميادين المشارآة ال

التقليدى داخل البيت ، و في النشاط الزراعي بأآمله ، غير أن اإلنفصال بين هذين اإلتجاهين قد 

بدأ من الوجهة التاريخية ، بتطور الصناعة الحديثة التي إستلزمت الفصل بين موقع العمل من 

  )1(. من جهة أخرى جهة و ملكيته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1- http://www.womengateway.com     بتصرف (  2008 -5-10تاريخ زيارة الموقع(  
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  : ظاهرة المرأة المقاولة  -2 
دماج المرأة في النسيج إن إشتداد التوجه نحو إقتصاد السوق مع تفاقم المناداة الدولية بالدعوة إلى إ

اإلقتصادي الوطني و الدولي ، دفع  و حتم على حكومات الدول النامية و منها الجزائر العناية 

بالمرأة على العموم و خاصة هذه الفيئة الناشئة لصاحبات األعمال باعتبارها قوة فاعلة داخل 

  .القطاع الخاص و شريكة أساسية في المجال اإلجتماعي و اإلقتصادي 

إمرأة   9500في الجزائر أنه يوجد  ما يزيد عن 2008 إذ تشير أخر التقارير اإلحصائية لسنة

   ) 1( مقاولة  

و في خضم هذه األرقام جاء  تقرير البنك الدولي ليؤآد أنه ال يوجد فرق آبير بين الشرآات التي 

ور الشائع أن مؤسسات تديرها النساء و التي يسيرها الرجال ، و تأتي هذه الدراسة إللغاء التص

األعمال أو التجارة التي هي ملك للنساء تكون في غالب األحيان ذات حجم صغير ، و أنها أقل 

تطورا و تعمل في إقتصاد الظل ، و خلصت الدراسة إلى نتائج رئيسية تبين فيها أن الشرآات 

سم باإلنتاجية، و التي هي ملك للنساء في شمال إفريقيا مبنية على أسس ثابتة و مستقرة ، تت

أستعمال التكنولوجيا الحديثة ، آما أنها ترتبط باألسواق العالمية شأنها في ذلك شأن الشرآات 

أما على مستوى العمالة فالمقاولة النسائية تشتمل على بنية هائلة من اليد . التي هي ملك للرجال 

  ) 2( العاملة المهنية و ذات تكوين رفيع المستوى 

ت الشخصية و السوسيولوجية للمرأة المقاولة في الجزائر ، فإن بعض التقارير و عن المواصفا

 34غير الرسمية تؤآد أن جل النساء المقاوالت هن في عنفوان شبابهن ، تتراوح أعمارهن بين 

سنة و هذا ما يتقارب مع المواصفات العمومية ، أما وضعهن العائلي فهو يختلف من  54سنة و 

  .أن األغلبية متزوجات و لديهن أطفال إمرأة ألخرى برغم 

إحدى المتغيرات األساسية التي تبرهن عن استقاللية المرأة المقاولة و  تشكل ملكية المقاولةو  

من المقاوالت الجزائريات ، و  % 67فالمقاولة آملكية خاصة هي في حوزةحرية تصرفاتها ،

مقاوالت الجزائريات ، حيث أن المقاولة تبين لنا هذه األرقام  الخطوات الجريئة التي خطتها ال

  )3(. ملك  لهن ، و نجاحها أو فشلها هو من صميم مسؤوليتهن

  

  

  
1- www.alerie-dz.com       2009مارس  09زیارة الموقع في  
خاص في التنمية و التشغيل ، جامعة محمد الخامس ، عائشة بلعربي ، المنتدى العربي حول الدور الجديد للقطاع ال: د . أ -2

   2008الرباط ، المملكة المغربية ، 

   2004دراسة غير رسمية قامت بها الجمعية المغربية للنساء المقاوالت سنة  -3
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 :نمـــــادج مجتمعية عن المقاوالت النسویة : أوال      
       :في المجتمع الغربي   - 1      

  :                                                    لمرأة المقاولة في فرنسا ا -أ          

مؤسسة تسيرها  600.000جأت  أخر اإلحصائيات لتقول أنه ال يوجد في دولة فرنسا  أآثر من  

النساء ،و الغريب في األمر  أنه منذ عشرون سنة  لم يتغير هذا الرقم  ، ويرجعه المختصين إلى  

ة الغير مشجعة لإلستثمار في فرنسا ، آما تم تقدير نسبة النساء المقاوالت في فرنسا بـ الوضعي

من المجتمع النشط ،  السبب %  46فقط  مع العلم أن نسبة النساء في فرنسا قدرت بـ %   30

الذي جعل فرنسا اليوم تعاني تأخرا فيما يخص المقاولة النسوية مقارنة بالدول األوروبية  

  ) 1(  األخرى 

و تعتمد المرأة المقاولة في فرنسا على إمكانيات مالية بسيطة مقارنة مع الرجل ، و هذا راجع 

للصعوبات التي تواجهنها مع البنوك ،آما أن النصف منهم ال يستفدن من المرافقة  ، أما اللواتي 

ة منصب عمل في سن 746إستفدن من القروض و تمت مرافقتهم فقد إستطاعوا أن يوفروا 

2006.  

%  24منهم متزوجات و %  36سنة نجد  45و  26و تتراوح أعمار المقاوالت في فرنسا بين 

  ) 2(  مطلقات أو أرامل % 30عازبات و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1-ou sont les femmes en France        www.W-ima.com 
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  :  في المجتمع األسيوي   -2 
إال أنه مؤخرا ووفقا لدراسة  ال يشجع المرأة على  أن تكون مقاولة  رغم أن المجتمع اآلسيوي

ل بنسبة أجرتها غرفة التجارة األسيوية وجدت أن هناك إرتفاع في عدد النساء في مجال األعما

، وأن عدد النساء المالكات للمشاريع الخاصة قد إرتفع بنسبة  2005و 2002بين سنة % 40.6

في  الفترة ذاتها ، غير أنه ليست هناك إحصائيات حول عدد النساء األسيويات من % 8.3

المقاوالت و نساء األعمال أو ممن يقمن بإدارة مشاريعهن ، و أشار صندوق التنمية الدولية 

أن النساء األسيويات يشكلن أآثر من نصف قوة   2000ساء التابع لألمم المتحدة في عام      للن

%   9و قانونية بـ %   14العمل في آسيا ، و لكن وظائفهن تبقى مرآزة في مجاالت إجتماعية بـ 

ر ، آما وجد أنه في بلد متطو%  3.9و إدارية تنفدية %  3.4و سياسية بـ%  4.1و إقتصادية بـ 

و يعود سبب ذلك . مثل اليابان النساء  فيه غير متحمسات ألن يصبحن مقاوالت أو نساء أعمال 

وفقا للتقليد األسيوي  إال أن النساء اللواتي يخرجن عن المألوف غالبا ما ينظر إليهن بطريقة 

اهمتهن سلبية ، وتعاني النساء المقاوالت في آسيا من عدم تشجيع المجتمع لهن برغم أنه ثبتت مس

  .في خلق وظائف  مما يؤدي إلى إزدهار  إقتصادي في المنطقة 

،إذ إستطاعت النساء الهنديات أن تكسر أما في بلد آالهند فقد نجحت النساء في تحد المجتمع 

حواجز اإلمتثال و اإلذعان في المنزل و مكان العمل على حد سواء ، ليصبحن شخصيات بارزة 

آما ساعدهم العمل الجاد و المضني في التغلب على العقبات التي في مجال المال و األعمال ، 

آانت تعترضهن خاصة اإلجتماعية منها ، أما السبب الذي آان دعما حقيقيا لتوجه المرأة الهندية 

إلى المقاولة هو تاريخ الهند الطويل في تقدير و إحترام التعليم إذ أن النساء الالئي ينجحن في 

عتبرن ذآيات و بارعات و بالتالي يسمح لهن بالمبادرة ، ويعود نجاحهن التحصيل األآاديمي ي

آذلك إلى التصميم المستمر على تحقيق التقدم و قد برزت أغلبهن في مجال العقاقير و 

مستحضرات التجميل و تجارة الشاي و الخدمات المالية و قد أصبحن مؤخرا يقمن عالقات 

و تشير إحصائيات مرآز أبحاث األعمال التجارية  كية تعاون مع الشرآات األوروبية و األمري

و في نفس الوقت %   69مال اآلسيويات قد إرتفع بنسبة بـ للنساء إلى أن عدد سيدات األع

   )  1(    % .9إزدادت األعمال التجارية بنسبة 

  

  

  
  
 2008 /12/  10زيارة الموقع  في   10209جريدة العرب الدولية للشرق األوسط ، العدد  -1
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  ) :دول المشرق العربي ( في المجتمع العربي    -3
  

  : المرأة المقاولة في السعودیة  -أ  

إن ظهور المقاولة النسوية في السعودية آان نتيجة عوامل الفرص و ليس عوامل الحاجة 

وبالتالي في  بثرواته ،بي ، آون السعودية بلد غنى مثلما هو الحال للكثير من دول الخليج العر

بتأسيس مشروعها للرفع من المستوى المعيشي بقدر  السعودية  غالب األحيان ال تفكر المرأة

بة أو رغ ، حافظمتكون تبحث عن فرصة إلثبات ذاتها في وسطها اإلجتماعي التقليدي ال ما

   ) 1(   .منها في تحقيق الثراء و القوة

ألف سجل  43عمال في مختلف مناطق المملكة ،ويوجد سيدة أ 300و تعد السعودية أآثر من 

  .تجاري للسعوديات صاحبات المشاريع على مستوى المملكة العربية السعودية آكل 

و عن المشاآل التي تعترضهن فهي على العموم إجتماعية ، إذ تعاني المرأة المقاولة في 

عن التربية و الموروثات السعودية  من النظرة الذآورية القاصرة تجاه المرأة الناتجة 

المحافظة للمجتمع  ةاإلجتماعية ، فما يمنح للرجل يغلق أمام المرأة ،  باإلضافة إلى البيئ

السعودي الذي ال يرضى بوجود إمرأة في وسط رجالي ،حتى لو آان العمل يتطلب ذلك ، 

لرجال ،آون فتجبر المرأة السعودية المقاولة على إلتزام الحجاب و الحيطة في الحديث مع ا

  .رجال األعمال في السعودية ال زالوا لم يتعودوا بعد على الوجود النسوي بينهم 

أما من ناحية اإلمكانيات المادية  فهي متوفرة على المستوى الشخص أآثر من الحكومي ،ألن 

البنوك تعسر عمليات القروض بالنسبة لنساء األعمال، آونها لم تهضم بعد قرار إنهاء  

المحرم في المعامالت و التعاقدات ، السبب الذي يجعلهن يعانين آثيرا من  الوآيل و

أما الخبرة في مجال األعمال فهي ضعيفة جدا لهدا نجدهم .التصرفات البيروقراطية اإلدارية 

فأغلب مشاريعهم عبارة عن بيع .يرآزون على مشاريع متكررة بعيدة عن التجديد و اإلبداع 

للتصوير  تات التجميل و اإلآسسوارات و إقامة أستوديوهاوشراء للمالبس و مستحضر

  ) 2( النسائي،و هدا قد يعود إلى عدم اإلستفادة من ذوات الخبرة في المجتمعات األخرى 
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  :المرأة المقاولة في البحرین   -ب
مما يمكن إعتباره ميزة مشرفة للبحرين بين شقيقاتها دول الخليج المرأة البحرينية آانت قريبة 

إذ آانت حاضرة في أهم المحطات التي مر بها تاريخ تحديث على الدوام من الحراك المجتمعي ، 

البحرين منذ بداية القرن الماضي ، و آان هذا الحضور ملموسا في شتى المجاالت اإلجتماعية ، 

الثقافية ، السياسية و اإلقتصادية في مجتمع البحرين التقليدي ما قبل النفط و في الطبقات المنتجة 

مهنة التي إعتمدت عليها األسرة آمصدر لرزقها مشارآة فاعلة على وجه الخصوص ، فرضت ال

  .للمرأة 

فقد عملت المرأة البحرينية في الخياطة و التطريز المنزلي ، و ربت الدجاج و المواشي من أجل  

  البيع ، آما آانت تمتهن صيد األسماك و بيعها في السوق ، 

نت مسئولة عن المحصول إضافة لعملها أما في الريف فقد مارست شتى األعمال الزراعية و آا

المنزلي و التربوي المضني ،مع ذلك لم يكن لها حضور إجتماعي سوى في المحيط النسائي في 

األسرة ، حتى أواخر الخمسينات إقتصرت مجاالت عمل المرأة البحرينية على التعليم و 

المرأة في مجاالت خارج  التمريض ، و آان لذلك أسباب على رأسها عدم تقبل المجتمع بعد لعمل

  .النطاق النسائي المغلق 

و في مطلع ستينات القرن الماضي بدأ التوسع الفعلي لدخول المرأة مجاالت عمل جديدة ، فقد  

حققت العائدات النفطية أنداك شيئا من اإلنتعاش اإلقتصادي الذي  تمثل في تدشين مشاريع 

ارية و أنعكس ذلك إيجابيا على تغيير أنماط الحياة إقتصادية جديدة في القطاعات الصناعية و التج

األسرية باتجاه التحديث ، و ساهم ذلك في زيادة تعليم المرأة و دخولها مجاالت عمل جديدة و قد 

  .أدت مشارآتها في سوق العمل و في العمل اإلجتماعي في تطوير أفاقها الفكري و تفتح ذهنيتها 

ال يعود هذا إلى الحاجة و تحقيق الذات بقدر ما يعود إلى لتصل مؤخرا إلى ظهورها آمقاولة و 

األسباب العائلية ألن الشرآات العائلية هي الطاغية في البحرين ، فاألب المقاول يؤثر على مهنة 

أبناءه و بناته حيث يخلق فيهم روح المبادرة و الرغبة في خلق المشاريع ،فجل النساء المقاوالت 

  في الخليج 

سر مقاولين و يترعرعن في إطار مقاوالتي، الشيء الذي يسهل إندماجهن داخل ينتمون إلى أ

المهنة و يساعدهن على إمتالك تجارب و خبرات بصفة تلقائية ،فاألسرة المقاولة التي ليس لها  

  ذآر واحد أو 

هن إثنين تلجأ غالبا إلى البنات و تساعدهن على تحمل هذه المسؤولية الجديدة ،رغم هذا يبقى عدد

 ) 1( .قليل مقارنة مع مناطق عالمية أخرى 

www.ahewar.org - 1     
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  :  المرأة المقاولة في مصر -جـ 

جمعية لسيدات األعمال المصريات و تسطير هذه الفئة على  350يوجد في مصر ما يزيد عن 

ت من قوة العمل المصرية ، و قد تم إعتماد مصر رسميا باإلتحاد الدولي  للسيدات صاحبا% 40

دولة و مقره فرنسا ، و من بين الدول العربية المنظمة إليه نجد  52المؤسسات و الذي يضم 

                         .             تونس و موريتانيا و مصر 

و تعتمد المرأة المقاولة في مصر على المصادر الذاتية أو غير الرسمية مثل الميراث و بيع 

الذهب أو اإلعتماد على مدخرات خاصة سابقة أو مدخرات  األصول آاألراضي و العقار و

الزوج و يعود السبب إلى عدم إتاحة الفرصة أمام المرأة المصرية للحصول على قروض آبيرة 

من مؤسسات التمويل الرسمية ، التي تحجم عن إقراض السيدات في الوقت الذي تقوم فيه 

ي مصر أآثر ضعفا مقارنة بنظيراتها في العالم بإقراض الرجال ، هذا ما يجعل المرأة المقاولة ف

، مع هذا قامت سيدات األعمال المصريات بإنشاء مرآز لتدريب الفتيات لتأهيلهن آسيدات أعمال 

قادرات على المنافسة ، و تقول فاطمة  أبو العز رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر ، أن النساء 

إال أن النضرة الدونية للمرأة و التشبث بالعادات  المقاوالت في مصر لسن أقل آفاءة من الرجال ،

   ) 1(   البعيدة عن ثقافتنا جعلت من المرأة مواطن درجة ثانية

غالبا ما تقتحم هذا الميدان  بسبب البطالة و الفقر وحب جمع  و بالتالي فالمرأة المقاولة في مصر

  .ينتمون إلى العائالت الثرية  المال ، أما اللواتي يبحثن عن المكانة اإلجتماعية فهم أقلية 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  
  
 
  www.asharqalawsat.com           .8265العدد ، 2001 جويلية15ريدة العرب الدولية،األحد ج- -1
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  ) :دول المغرب العربي ( في المجتمع العربي   - 4
  : المرأة المقاولة في تونس  - أ    

رفة وطنية لسيدات األعمال بصنف ، اإلتحاد أنشأت غفي بداية التسعينات من القرن الماضي 

التونسي للتجارة و الصناعة التقليدية و تنحصر دور هذه الغرفة في تكوين سيدات األعمال ، و 

تعليمهن في جميع المجالت آونهن مسئوالت عن مؤسساتهن و عائالتهن و آذلك بحث آل السبل 

  الكفيلة إلقتحام األسواق و تسويق منتجاتهن ، و 

إمراة مقاولة ينشطن في مختلف المجاالت ، صناعة ،  200آان عددهن أنداك ال يتجاوز قد 

أما القطاع المفضل لهن فهو قطاع النسيج ،وهنا البد من اإلشارة إلى أن هن ... تجارة ، خدمات 

المسئوالت قانونيا و ماليا على تلك المقاوالت ،و حسب بعض اإلحصا ئيات فقد وجد أن أآثر من 

  .عامال  20لمائة يشغلن أآثر من با60%

وحسب بعض المقاوالت التونسيات فالمحيط الذي تنشط فيه المقاولة التونسية مناسب و مشجع 

لبدل المجهود و البروز أآثر ألن المرأة التونسية حاليا تجاوزت قضية المساواة ودليل دلك 

،آما وصلت المرأة التونسية  التوازن الكبير في منح الصفقات لرجال األعمال و سيدات األعمال

إلى مرحلة الشراآة في القضايا المهنية والعائلية ،إذ نجدها تتمتع بحقوق تحميها ،لكن أيضا لديها 

واجبات تؤديها ،بمعنى أنها أصبحت لديها مكانتها ،فالرئيس لحبيب بورقيبة حرص من السنوات 

حقوق التي يحضا بها الرجل و نشر األولى لإلستقالل على جعل المرأة التونسية تحضا بنفس ال

القانون األساسي الخاص بالمرأة ولما جاء خليفته زين العابدين بن علي حافظ على تلك المكتبات 

الخاصة بالمرأة ،حيث آان ضد أي مشروع إلعادة النظر في وضع المرأة في تونس،آما قام 

مقاولة و أحسن رجل مقاول في بتشجيع النساء المقاوالت حيث يقوم آل سنة بتكريم أحسن إمرأة 

اليوم الوطني للمؤسسة آدعم منه للمرأة على مساهمتها في النهوض بإقتصاد تونس في ضل 

  .العولمة 

وحسب ما يبدو فالمرأة التونسية المقاولة إقتحمت معظم القطاعات آالفندقة واإللكترونيك 

  .والتي آانت حكر على الرجال.إلخ...والكهرباء التقنية 

ما يخص المشاآل والعراقيل التي تعترضها فهي تقريبا نفسها في دول المغرب العربي أما في

،أهمها مشكل التمويل من طرف البنوك و عدم الحصول على أسواق لصرف السلع ،هذا فيما 

يخص الجانب المهني أما الجانب اإلجتماعي فهو يتعلق بمسؤوليتهن على عائالتهن و بالتالي 

  .جسدي و فكري لقيامها  بمسؤوليتين  تصبح تعاني من إرهاق

آما تشتكي من قلة إستعمال التقنيات المعلوماتية الحديثة آإحدى أدوات العمل في التجارة و 

التسيير المقاوالتي حيث يبقى ولوج األنترنيت باهظا و صعبا بالنسبة لألغلبية الكبرى للتونسيين 
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مقاولة إلى آثير من اإلآراهات وهذا ما والتونسيات آما يخضع إنشاء مقر معلوماتي خاص بال

  )  1(  من المقاوالت ال تملك مقاولتهن % 87تؤآده النسبة العالية 

  :المرأة المقاولة في المغرب األقصى -ب  

إمرأة مقاولة تشتغل  700لم يتجاوز عدد النساء المقاوالت المسيرات أو المالكات لمقاوالت عتبة 

ي إلى قطاع المقاوالت الصغرى و المتوسطة التي تعمل في في قطاعات متعددة أغلبها تنتم

من % 70القطاع المهيكل حيث يرتكز معظمها في قطاع المالبس و قطاع الخدمات ،وتعد 

من النساء % 75المقاوالت النسائية حديثة التكوين وترتكز في العاصمة ،آما يتراوح أعمار 

   ) 2(.سنة  39و 30المقاوالت بين 

التجربة في المجال فقد أفادت أول دراسة في المغرب حول هذا النشاط و التي  أما على مستوى

إمرأة مقاولة وجدت أن الثلث منهم يملكن تجربة مسبقة في الميدان  579شملت عينة تتكون من 

  %.3للقطاع العمومي ،فيما تشكل المهن الحرة % 8تعود بنسبة 

حصلن على شهادة بإحدى % 28عيا و لديهن تكوينا جام% 60أما فيما يخص التكوين فإن 

من ذوات التكوين التقني ،أما اللواتي % 8تلقين تكوينا للمهندسين و % 5مدارس التجارة و 

يرأسن مؤسسات صغرى في مجال التجارة أو الصناعة التقليدية فتكوينهن بسيطا ،آما أشارت 

في القطاع % 22ي و بالقطاع التجار% 33يعملن في قطاع الخدمات و % 36نفس الدراسة أن 

  ) 3( .الصناعي 

وعن المشاآل التي بعانين منها فهي متعددة على رأسها صعوبة التوفيق بين المهنة و الواجبات 

العائلية ،ألن المرأة المغربية لزالت هي التي تتحمل آل متطلبات أفراد العائلة ، لكن رغم هذا فــــ 

يوفقن بين العمل و %  47لنا إليه اليوم و من المقاوالت المغربيات راضيات عن ما وص% 80

الواجبات األسرية رغم هذا تبقى المرأة المغربية تعاني من عقلية و نظرة المجتمع لها ، فالوضع 

الثقافي جعل منها شيء غير عادي و غير مرغوب فيه ، مع هذا بدأ الوضع يتحسن اليوم مع  

  .السياسية  األلفية الجديدة بفضل بعض اإلصالحات القانونية و

من جهة أخرى تعانى المرأة المقاولة في المغرب من مشاآل تقنية في اإلنتاج و مشاآل في 

  .التوزيع آما تلقى صبات في الحصول عل القروض، يضاف إلى آل هذا العراقيل اإلدارية 

  لكن حسب ما يبدوا فا لمرأة المقاولة في المغرب في تطور مستمر خاصة لما أصبحت تستفيد من 

  
  .الملتقى الدولي حول المقاولة النسوية ،المشاآل ،الواقع و األفاق : نجيم بجاوي -  1

http :www.djazairnews :info/afak06-04-2008.htm.      
  مرجع سابق : نجيم بجاوي  -2
   2007ية ، أفريل بحث مقدم إلى مؤتمر اإلسالم و التحديات المعاصرة الجامعة اإلسالم: أحمد دياب دياب شويدح : د -  3
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  مساعدات المنظمات األجنبية و الدولية و هذا مكنها من اإلستفادة من تجارب الدول األخرى حيث 

بالتكوين و التأهيل من طرف جمعيات إسبانية و صندوق األمم المتحدة الخاص بدعم  احضين

ا آونها تعمل و تبحث المرأة ، و تساعدهم في آل هذا الجمعية المغربية للمقاوالت التي يتكتلن فيه

عن أفاق جديدة لتطوير و إظهار المرأة المقاولة في المغرب للعالم بأسره و هذا بالرفع من 

قدراتها التنافسية و نشر الفكر المقاوالتي لديها و هي اليوم تعمل من أجل اإلستفادة أآثر من 

 .و ترويج السلع الندوات الجهوية و الدولية للتكوين آما أنها تقيم صالونات للترقية 

فإن ظهور المقاولة النسوية في المغرب تكون في غالب األحيان ) ندي قبيسي(  ةو حسب األستاد

نتيجة العائد الضعيف لألسرة و إنعدام فرص العمل و الرغبة في إثبات الذات و تحقيق الثراء و 

  :القوة و عن الخصائص المتشابهة للنساء المقاوالت ف لمغرب تذآر

  يتبعن إستراتيجية تنافسية بطيئة النمو و عالية الجودة بخالف اإلبتكار و النمو السريع  أنهن  - 1

الرئسية لتسير  رتجارتهن الحقيقية في مجال األعمال محدودة و يفتقرن إلى مهارات التسيي - 2

  مقاولة 

  تقدمن خدماتهن غالبا للنساء  - 3

  )1(متعلمات و متزوجات  هنمن - 4

و القدرة على الخلق و اإلبتكار و اإلبداع في المقاوالت النسوية المملوآة و تعتبر قوة العمل 

للنساء إزدادت في السنوات األخيرة بوتيرة أسرع بالمقارنة مع المقاوالت المملوآة للرجال ، و 

تؤآد التقارير في هذا اإلتجاه أنه في المملكة المغربية ، تقوم النساء صاحبات المقاوالت بإدارة 

من مجموع المقاوالت المملوآة لهن ، و هو ما يكذب األسطورة القائلة أنهن % 65 أآثر من

  .يمتلكن تلك المقاوالت باإلسم فقط 

و هو واقع ينسجم مع ما عرفته المملكة المغربية من قفزة نوعية في مجال التغيير الديمقراطي ، 

ن آانت ما تزال تواجه بعض آان من نتائجه تمكين المرأة المغربية من العديد من حقوقها ، وإ

من النساء خلقن مقاوالتهن و ساهمن %34العراقيل و الصعوبات و هو وضع يجسده عمليا آون 

منهن مسيرات و توجدن على رأس المقاوالت التي % 66بحصة مهمة من رأسمال الشرآة و 

ت ال مديرات في شرآا%  25المقاوالت التي ساهمن فيها و أن  نيديرو% 73أنشأنها و أن 

  ) 2( .يملكن فيها أية حصة من الرأسمال 

    

  

 2005- 12-23 -ندي قبيسي ، النساء المقاوالت في المغرب العربي  : أ  -1
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml/ar/features/awi/featuers  

  - www.pcwesr.org/ar/word      المرأة مساواة بحاثأو لدراسات التقدمي المركز -2  
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  : مسار المرأة المقاولة في الجزائر  : ثانيا 
  : إبان اإلستعمار الفرنسي -1     

  :في األریاف  - أ    

على نزع مار الفرنسي أراض الجزائر ، عملت الحكومة الفرنسية  منذ أن وطأت أقدام اإلستع     

رض ضرائب بمختلف القوانين لمصادرة األمالك وف،و سن  األراضي الزراعية من أصحابها 

أنواعها ، و آان هذا مخططا من السلطات اإلستعمارية ، لإلضرار باألهالي في أرزاقهم حيث 

التي  ة اإلقتصادية المجحفةآانت فرنسا تسيطر على أخصب األراضي، و قد أدت هذه السياس

ير السكان إلى الجبال الوعرة مما أثر على انتهجتها اإلدارة اإلستعمارية في حق األهالي إلى تهج

بصفة خاصة، و نظرا لهذه الظروف الصعبة  ئري بصفة عامة و المرأة وضعية الفالح الجزا

أرضه ووطنه بحثا عن مصدر رزقه و عيشه ، و بقيت المرأة تتحمل أعباء  حهجر الفال،

  .   (1)المسؤولية من بعده لتوفير احتياجات أبنائها 

جاهدة لتغيير ذلك الوضع المزري و لو بإمكانيات بسيطة ، فقد آانت تقوم باألعمال  فكانت تسعى 

  :     "ليون فيكس" نقال عن Maurice Violette" موريس فيوليت" الزراعية الشاقة إذ يقول 

  التي تساعد حيوانات الجر في جهدها الشقي لحراثة بعض... اليذهل اإلنسان لهذه المرأة  آيف« 

الصغيرة بمحراث غالبا ما يكون من خشب ، محراث يصطدم في آل لحظة بالصخر  رالحوا آي

  .(2)»...الذي تبرز إلى سطح األرض ؟

آما آانت تربي الحيوانات لتستفيد من لحمها و صوفها تستهلك ما يكفيها و تبيع الباقيات و تنسج  

و لو جزء بسيط من  دد بثمنهاتصنع األواني الفخارية لتبيعها و تس األلبسة الصوفية و الزرابي و

خماسا عند المعمرين غير قادرعلى إعالة أسرته  يعمل  الذي آان  أو مساعدة زوجها ، الضرائب
(3) .  

فقد آانت تدير مشاريعها بنفسها لتدبر أمور العائلة التي في الغالب يكون رب العائلة غائبا عنها  

  . رف المستعمرون فرنسا أو قتل من طيبحث عن عمل أو مسجون في سج

و رغم هذا الدور اإلقتصادي الذي آانت تقوم به المرأة في هذه الفترة إال أن المجتمع لم يكن  

ليعترف لها بذلك، ألنه جعل من الرجل الوحيد الذي يملك القدرة اإلقتصادية من إنتاج و شراء 

آان  في الجزائر أنه ذآررغم أن الحياة العملية ال تتوافق مع ذلك بطريقة ما ، ألن المرأة حسبما 

ال  طة آانت في الغالب لها نشاطها التجاري الذي سمح لها أن تحقق استقاللية مالية ذاتية و لو بسي
                                                 

  . 58مرجع سابق  ، ص مصطفى بوتفنوشت   -  (1)
الشرآة الوطنية للنشر و التوزيع ، مطبعة  2، ط) دراسة تحليلية ( العمال الجزائريون في فرنسا : عمار بوحوش  -  (2)

  . 50، ص  1979أحمد زبانة ، الجزائر ، 
  . 8، منشورات مكتبة المعارف ، بيروت ، ص 1حتف اإلستعمار ، ترجمة محمد عينان ، ط: ليون فيكس -  (3)
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ألنها ضعيفة و ألنه يعلم أنها ستساهم بها في تحضير خطوبة ،تحاسب عليها من طرف الرجل 

مه و تحسينه و هي بذلك تؤدي أبنائها و تلبس بناتها وشراء ما ينقصها من معدات للمنزل و ترمي

دور اقتصادي في تسيير البيت و في آثير من األحيان يفوض الزوج دوره آحارس للمدخرات 

تسييرها و جعلها تدوم ألآبر وقت ممكن ، آل هذا يجعلنا  ىالغذائية إلى زوجته لتعمل هي عل

ولة لكن بخصائص غير نفهم أن المرأة في المجتمع التقليدي الجزائري آانت بصفة أو بأخرى مقا

الخصائص المعروفة اليوم و الفرق بسيط ألن المرأة آنذاك آانت منتجة و مسيرة ومديرة لكنها 

ومجتمعها فقط ال من أجل إثبات ذاتها و تكوين ثروة خاصة بها ألن  إلى خدمة أسرتهاتهدف 

آل ما هو ملك لها يعود المجتمع التقليدي لم ينمي فيها روح المبادرة و اإلستقاللية المالية ، إذ 

ليبقى عملها مجرد عمل عادي  و التقاليد حرمتها من الظهور آمالكة ألبيها أو زوجها فالعادات

يدخل في إطار تدجين األسرة ألنها آانت تلعب الدور اإلحتياطي ، و بالتالي لما يكون منها 

  .   عنصرا جديدا ذو خصائص 

  :في المدن  -ب 

  دن تعيش أوضاعا متدهورة إلى أبعد حد فقد عاشت ظروفا شاقة مزريةلقد آانت النساء في الم 

آل السبل ، و فرضت عليها عادات و أعراف بعيدة آل  ا، و سدت أمامه إبان اإلستعمار الفرنسي

البعد عن الدين و الرقي و الحضارة و جعل المنزل بمثابة سجن لها ال يسمح لها بمغادرته إال 

الذي ال صلة  حجابآما فرض عليها حصار اجتماعي خانق آال ، لضرورة قصوى وتكون برفقة

  (1) . و عاد ذلك بالتدهور ، و التخلف عليها و على األسرة و المجتمع آكل له بالدين اإلسالمي

مع هذا استطاعت أن تحول البيت إلى ورشة تمجد فيها قيمة العمل ، و آانت حرفة الحياآة و  

ى تمارس داخل البيت من طرف النساء، إذ يتعلق األمر بغزل النسيج التي ترتبط بها حرف أخر

التي آانت تمارسها على وجه . وتصفيف الصوف و القطن و الحرير وصباغة الصوف 

بعد ذلك حرفة الطرز على  ثم تأتي. الخصوص نساء من الفئات اإلجتماعية ضعيفة الدخل 

القطن أو الحرير أو خيط الذهب أو الفضة و هذه حرفة راقية تمارسها نساء من الفئات  الصوف و

هدفها إبراز مواهبها  الثرية، و هذه الفئة من النساء ال يكون هدفها دائما الربح بقدر ما يكون

، و قد آانت آل هذه األشغال من أهل و أقارب و جيران   المحيطين بهالكسب تقدير و إعجاب 

  . داخل البيت في نطاق غير  رسمي وتتقاضى بعض النساء عليها أجرةتؤدي 

                                                 
  ،2000المرأة الجزائرية و حرآة اإلصالح النسوية العربية ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ،  :يحيى بوعزيز    (1)

   23ص  
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هذه األجرة تدخل في مساعدة األسرة ، أما اللواتي آن يملكن العقارات و األموال فيقمن بتفويض 

أزواجهن أو أبنائهن أو أحد األقارب في إدارة ممتلكاتهن، ألن نظام المجتمع آنذاك آان يحرم 

بعة أموالها عن قرب ألن العادات و التقاليد ال تتقبل أن تغادر المرأة بيتها المرأة من حقها في متا

من أجل تسيير أموالها فهذا يتنافى مع القيم اإلجتماعية التي ترى أن هذا الدور مخصص للرجل و 

على المرأة أن تتقبل ذلك و ترضى بالوضع و تنتظر األرباح التي تسلم لها آخر السنة و بهذا 

   )1( . آها من خالل الرجل تحافظ على أماليمكنها أن 

  :   1962-1954: خالل حرب التحریر   -2    

هذه المرحلة حدث فيها تغير شبه تام في النظرة التقليدية للمرأة و خروجها خارج إطار البيت 

العائلي ، فقد لعبت في هذه المرحلة العديد من األدوار على جميع األصعدة اإلجتماعية و 

دية ، إذ شارآت النساء الجزائريات بأعداد هائلة في الكفاح من أجل تحرير الوطن و اإلقتصا

تطوير ظروف حياتهن اإلجتماعية و الثقافية ، فقد آانت للظروف  اإلستعمارية القاهرة دورا 

آبيرا في خروج المرأة من البيت وإلتحاقها بالعمل من أجل لقمة العيش و إعالة أفراد عائلتها 

إلتحاق الرجال بالثورة التحريرية  ، من جهة أخرى إلتحقت فيئه آبيرة من النساء و  خاصة بعد

خاصة الفتيات بصفوف جيش التحرير ، غير مبالية بكل القيم و التقاليد التي آانت سارية آنذاك 

   )2(.  لكن مع الحفاظ على التقاليد اإلسالمية 

قام بحرق آل موارد الحياة ، إذا قام بقطع  أما في الريف فكانت مهمتها  مختلفة ، فاإلستعمار

األشجار المثمرة  و حرق األراضي بما فيها من محاصيل ، وقتل الحيوانات و اإلستالء عليها ، 

هذا ماترتب عنه وضع قاسي على النساء في الريف ، رغم هذا آانت تشارك النساء في المعارك 

لدوريات و األفواج التي تتطلب السرعة بحمل بإستعمال السالح األبيض، آما تقوم بطهي الطعام ل

المؤونة لمواصلة مهامهم ، آما آانت تقوم بأعمال شاقة آطحن الحبوب بواسطة مطاحن تقليدية 

ثم تقوم بنقلها إلى المراآز التي توجد في الجبال و الغابات ، ففي هذه المرحلة وصلت المرأة 

ر أوسع  مشارآة في الثورة وصلت حدود قيادة الجزائرية إلى مراآز السلطة ، فقد نمت حرآة عب

نسائية لتجمعات قتالية ضد المستعمر و نشأت أول منظمة نسائية مع بدء التحرير تابعة لجبهة 

  التحرير الوطني  تحولت فيها بعد إلى اإلتحاد الوطني للنساء الجزائريات و أنطبعت هذه الحرآة 

  

  
مغاربية عبر العصور ،أعمال ملتقى دولي في التاريخ ، منشورات مخبر الدراسات التغيرات اإلجتماعية في البلدان  ال  -1

  .   220، ص 2001التاريخية و الفلسفية ، جامعة منتوري ، دار الهدى للطباعة و النشر ، عين مليلة ، الجزائر ، 
لوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، إمكانيات المرأة العربية في العمل السياسي ، عن مرآز دراسات ا:  حكمت أبو زيد  -  2-

  165، ص 1982
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بطابع الثورة و تأثرت بتكوينها اإليديولوجي الذي إنعكس في برنامجها و سلوآها و ممارستها 

التي تداخلت فيه أفكار مشتقة من المفاهيم العامة للعدالة و المساواة و مفاهيم ضد الظلم و التعسف  

. )1 (   

لتصل إلى مراآز السلطة خاصة في القرى، ئرية في حرب التحرير و أمتد نشاط المرأة الجزا

   )2(. حيث توالت شؤون إدارة القرى في غياب الرجال 

  :  بعد اإلستقالل  -3      

لقد جاء اإلستقالل ليقضي على العادات و التقاليد البالية التي حرص اإلستعمار على زرعها في 

، فبعد اإلستقالل مباشرة قض مع رؤى التطور و التنمية وسط المجتمع الجزائري و التي آانت تنا

تم إدخال المرأة و إقحامها في عالم الشغل ، آمواطنة آاملة الحقوق ، بهدف بناء الدولة 

اإلشتراآية العصرية التي تبناها ساسة الجزائر غداة اإلستقالل ، وقد جاء في الميثاق الوطني 

أن الثورة الجزائرية ، إذ تعمل اليوم على (  1976 و قبله الميثاق الوطني لسنة 1986لسنة 

تجسيد تطلعاتها بتوفير الشروط الموضوعية التي تساعد على أن تتبوأ  المرأة مكانتها في المجتمع 

، لتهدف إلى تمكينها من اإلندماج  الفعلي في مسيرة التنمية ، حتى تضمن مساهمة ماليين النساء 

  ) هائلة لإلقتصاد الوطني الجزائريات الالتي يشكلن طاقة 

و قد توالت القوانين تلو القوانين محدثة تطورا هائال ، إذا باعتبارها عضوا فاعال في المجتمع ، 

فمنعت آل أنواع التمييز ضد المرأة ، مساوية بينها و بين أخيها الرجل ، األمر الذي أحدث 

العربية اإلسالمية  –و العقائدية  تحوالت مذهلة ، دون المساس في أغلب األحيان بالقيم الروحية

  :للمجتمع الجزائري و قد إستفادت المرأة الجزائرية بدخولها عالم الشغل من عدة مزايا منها  –

أنها إستطاعت أن تفرض نفسها آعضو فعال ، ال يمكن اإلستغناء عنه بسهولة ، و مشارآتها في  

و من خاللها العامل عموما على األمان و  النقابات و أنفتاحها على المجتمع ، وقد حافظت المرأة

، غير أنه بالتطور الذي حصل في العالم المتميز باندثار  1989اإلستقرار في العمل حتى سنة 

  .القطب اإلشتراآي و إنتشار األزمة اإلقتصادية العالمية و تأثر الجزائر بها 

اح سنة  و ما صاحب ذلك من تحوالت على المستوى الوطني و صدور دستور اإل  د   1989نفت ، فق

ميته         ى تس ذي أصطلح عل مالي ال نهج الرأس ت ال تراآي و أعتنق نهج اإلش ن ال ر ع دلت الجزائ ع

ه التراجع  بصورة     1989بإقتصاد السوق فعدلت القوانين و آان أولها دستور سنة  ، حيث جاء في

  آان يتمتع بها جلية عن اإلشتراآية مما أدى إلى صدور قوانين للعمل ترفع تلك الحماية التي 
  

المرأة و دورها في التنمية ، عن مرآز دراسات الوحدة العربية ، ندوة المرأة و دورها في حرآة الوحدة : حفيضة شقير  -1
   193العربية ، ص 

    83، ص  1984المجاهدة الجزائرية ، دار النفاس ، بيروت ، : بسام العسلي  -2
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  .حق لكنه غير مضمون ،آما أصبح التسريح أمرا عاديا العامل في العهد السابق ، فأصبح العمل 

آل هذا أثر سلبا على المرأة ، ناهيك عن بعض المشاآل التي تعانيها جراء بعض الذهنيات البالية 

  .من جهة و تفاقم الظروف  اإلجتماعية و اإلقتصادية  الصعبة من جهة أخرى

، آمواطنة آاملة الحقوق و السبب في مع هذا آانت المرأة الجزائرية  تعمل على فرض نفسها  

هذا يرجع إلى زيادة وعيها و إرتفاع مستواها الثقافي والتعليمي ، فأصبحنا نجدها في اإلدارة و 

في الجيش و في الصناعة و التعليم و الصحة و التجارة وهي اليوم مقاولة تقتحم  هذا  الميدان 

   ) 1( .األصيل  للرجل دون أن تهمل محيطها العائلى 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ) دراسة مقارنة ( المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة و الحماية القانونية : األ ستاذ تاج عطاء اهللا  -1
  39، 38، 37ص   2006ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ،  الجزائر  ، 



48  

  : المرأة المقاولة في الجزائر  :ثالثا  

المرأة في الجزائر نسب عالية في مجال مهن التمريض و الطب و الهندسة و التدريس في  حققت 

مختلف أطواره و بعض المهن اإلدارية ، لكنها بقيت بعيدة عن مجاالت التصنيع و ربوبية العمل 

و لم تقتحم هذا المجال إال مؤخرا و آان إنضمامها لمجال األعمال يمثل حاالت فردية يعوزها 

 9500ة و اإلحترافية ، الشيء الذي جعل عدد النساء المقاوالت في الجزائر ال يتجاوز الكفاء

  ) 1(  منصب عمل  25000إمرأة مقاولة و مع ذلك  إستطاعت أن توفر 

وال زال يعاني  من البطالة و قد تكتلت أغلب  هده السيدات في الجمعية   في  مجتمع عانى

و التي تعني المعرفة و الرغبة في المبادرة و  ) SEVE (الجزائرية للسيدات رئيسات المؤسسات 

و من أهدافها مساعدة النساء اللواتي يرغبن في تأسيس  1993قد تأسست هذه الجمعية  سنة 

مؤسساتهن أو توسيع نشاطهن و تطوير قدراتهن مع الترآيز آثيرا على تكوين العامل البشري 

التكوين في مختلف الفروع الخاصة بتسيير  من خالل ملتقيات دورية في الداخل و الخارج و

و  ةالمؤسسة السيما توظيف التكنولوجيات الجديدة لإلعالم و اإلتصال من أجل تحسين المر دودي

  .العمل وفق المعايير الدولية و إختراق أسواق جديدة 

 آما تعمل هذه الجمعية على تنظيم دورات تكوينية حول إدارة المؤسسات و التسويق مستعينة

بالخبرة األجنبية في التكوين من أجل تأصيل المقاوالت النسوية و نقل الخبرات الذي يعد عامال 

جد مهم في هذا القطاع ، مع العلم أن هذه الجمعية عضوة في الثالثية و في المجلس اإلقتصادي و 

المتوسطي اإلجتماعي و شريك في الغرفة التجارية و اإلقتصادية المكلفة بمتابعة ميثاق الشراآة 

و آذا في المجلس الوطني اإلستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، لهذا فهي لديها أهداف 

مستقبلية تعمل من أجل تحقيقها ، أهمها جعل النساء في الجزائر مستعدات لموعد إزالة الحواجز 

إختراق  ليكون العمل عندها وفق المعايير الدولية لتتمكن من 2012الجمرآية و هذا في حدود 

   )     2(  .أسواق جديدة  

مليون من النساء يملكون سجل  1.5ألنه تأآد أن  ةإال أن هدا الرقم يبقى غير مضبوط مئة بالمائ

تجاري دون ممارسة المهنة إذ أستغلت أسماءهم من طرف أحد أفراد العائلة و في الغالب يكون 

رها من قبل النساء فهي في تزايد مستمر األب أو األخ أو الزوج ، أما المقاوالت التي يتم تسي

حسب أخر إحصائيات البنك العالمي ، بحيث إستطاع أن يرتفع عدد النساء المقاوالت في الجزائر 

  )  3( . 2008إمرأة مقاولة في الجزائر سنة   9500إلى  2006إمرأة مقاولة سنة  6000من 

  

 1- www.algerie-dz.com  09 mars 2009  
   http://www.djaairnews.info/afak -06-04-2008.htm مقال حول المقاولة النسوية  : نجيم بجاوي  - 2 
 3 - www.algerie-dz.com 09 mars 2009   
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وبالموازاة تشير إحصائيات غير حكومية أعدتها لجان تابعة للمرصد الوطني للمرأة الجزائرية 

) ألف  29( بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية إلى وجود تسعة و عشرون ألف 

قاوالت ، سيدة أعمال جزائرية ، تنشطن حوالي تسعة أالف سيدة أعمال في مجال البناء و الم

بينما تشتغل إحدى عشرة ألف منهن في قطاع الخدمات في الوقت الذي تدير قرابة عشرة أالف 

سيدة مشاريع في مجاالت مختلفة بداية من قطاع الصيد البحري مرورا بإدارة مشاريع بيتية 

    ) 1( .آالخياطة و الطرز ووصوال إلى إدارة المدارس الخاصة 

أن النساء آانوا   ( CNAC )ق الوطني للتأمين على البطالة أعلن الصندو 2004و في سنة 

دائما فإن من  ( CNAC )مؤسسة مصغرة و حسب  160منصب عمل و  480األوائل في إنشاء 

نشاط األآثر إستهالك آانت الخياطة و الهندسة المعمارية و المطاعم و الفندقة و إنتاج  160

  . المواد الغدائية 

مؤسسة  6700فإن أآثر من   (ANJEM )لتسير القرض المصغر و حسب الوآالة الوطنية

منصب عمل ، 10074مصغرة قد تم إنشاءها من قبل نساء آما أستطاعوا أن يوفروا ما يقارب 

في  2830مؤسسة مصغرة من قبل نساء في ميدان الفالحة و   1661بالمقابل يتم تسيير 

  .الصناعات التقليدية و ثالثة في المقاولة و البناء 

 ) 2(  .منهم مقاوالت %  27من المجتمع النشط ، % 46و  تمثل النساء في الجزائر  
 

 
 

 

 

 

  

 
  

  

 

 

1- www.alaswaq.net/articles/2008/03/13/14597-html1-                2008مارس13زيارة الموقع في  
 -www.algerie-dz.com 2  2008/ 3/  9يارة الموقع قي ز
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  : المرأة المقاولة في القطاع غير المهيكل : رابعا  
ال يمكن تكوين صورة آاملة وواضحة  من الناحية العلمية أو البرمجية عن مساهمة المرأة 

م القطاع غير المهيكل و المكانة التي تحتلها النساء في هذا في اإلقتصاد دون دراسة حج

إمرأة تعمل في القطاع غير  600.000هناك  القطاع ، حيث تشير التقديرات في الجزائر  أن

و أن إرتفاع نسبة النساء في القطاع يدل عليه آذلك أنهن يطلبن القروض  2003المهيكل سنة 

% 34مقابل  1999من الزبائن سنة % 20نساء الصغرى بشكل متزايد فقد وصلت نسبة ال

الحديثة التي أنجزها المجلس الوطني اإلقتصادي و  و يستفاد من الدراسات 2002سنة 

ء بسبب اإلجتماعي حول عمل النساء أن القطاع غير المهيكل يعتبر أهم مصدر لتشغيل النسا

 تبالنسبة لحامال في القطاع المهيكل الذي أستنزف حتى األزمة التي تعيشها الجزائر

  . الشهادات العليا  و الذي يجر النساء على اإلنخراط في أنشطة غير مهيكلة  

وفضال عن ذلك يكتسي العمل غير المهيكل نفس األهمية بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال ،  

أن في  2002و الفارق بين اإلثنين ضئيل جدا حيث جاء في تقدير مكتب العمل الدولى سنة 

  .من الرجال %  49من النساء يعملن في القطاع غير المهيكل مقارنة بــ % 41زائر  الج

آما أن غالبية النساء اللواتي يشتغلن في القطاع غير المهيكل يمارسن عملهن في المتوسط 

. األسرة داخل مقاوالت غير مهيكلة بشكل مستقل إما لحسابهن الخاص أو بصفتهن معاونات 
)1 (  

  
  توزيع الوظائف غير المهيكلة المستقلة حسب القطاع وحسب الجنس في عدد من:  رسم بياني يوضح 

  (%) 1990/2000دول شمال إفريقيا 

  

  

  

1-http://www.uneca-na.org         le 15-04-2008  
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  :  المقاولتية  الخصائص  :خامسا  
  :خصائص المقاولة    -1       

معقول ، األمر الذي يجلب األفراد الذين يميلون لإلبداع و اإلبتكار ويرغبون في  رأس مال -

  .اإلشراف المباشر على أموالهم 

أو الشراآة المحدودة ، فكلما آان رأس المال منخفضا آلما آان  ةالملكية الفردية أو العائلي -

 .بإمكان الشخص امتالك مشروع يتماشى و قدراته ومهاراته 

 .ية اإلدارة بحيث يكون صاحب المقاولة هو مديرها ستقاللإ -

قلة التدرج الوظيفي بهذه المقاوالت اعتبارا لعدد العاملين، مما يساعد على اتخاذ القرار بسهولة و 

 .سرعة آما يمكن من استقرار اليد العاملة بها 

  (1) . سرعة التكيف مع األوضاع اإلجتماعية و اإلقتصادية -

   :ر اإلیجابية للمقاوالت اآلثا -أ        

للمقاولة قدرة على المساهمة بشكل فعال في تنمية الدول ألنها قادرة على دعم مناخ المنافسة التي  

تمثل اللبنة األساسية في أي تقدم آما تساهم في التخفيف من ظاهرة البطالة آظاهرة اجتماعية 

  .خطيرة تهدد أفراد المجتمع 

  : لمقاوالت اآلثار السلبية ل -ب       

 .اتخاذ القرارات عادة ما يتم دون دراسة آافية  -

   (2).  تأثير الفشل في فرع من فروعها -

  :مميزات المقاولة   -2    

ادى          - ود االقتص ات والرآ ار األزم ن آث ًا م زءا هام تص ج دة أن تم دان عدي ى بل تطاعت ف اس
  .وتدهور األوضاع العمالية 

ن زيادة مساهمتها فى األنشطة االقتصادية من خالل العمل فى       تمكين المرأة آأم وربة بيت م -
دًا لألسرة     األوقات التى تناسبها سواء فى المنزل أو فى الحى الذى تعيش فيه مما يوفر عمال مفي

  .والمجتمع 

 

                                                 
آفاق اإلستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، مجلة اإلقتصاد و المجتمع ، : ناجي بن حسين  - (2)  (1)

  .    90،91،94، ص 2004،  2العدد 
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ة            - الزم إلنشاء وتشغيل المشروعات الصغيرة بالمقارن ال ال رأس الم ق ل انخفاض الحجم المطل
ة ، نظرا           بغيرها وبالتالى ت دول النامي تثمرين فى ال ات المس تثمار يتفق مع رغب ا لالس صبح نمط

ذه           ى ه ل ف ة للعم ة الفعلي اض التكلف ب انخف ى جان ذا إل تثمرين ه ؤالء المس دخرات ه غر م لص
  .المشروعات 

ة أو شرآات األشخاص وهو        - ة أو العائلي ة الفردي اختالف أنماط الملكية حيث يغلب نمط الملكي
ذى ين نمط ال ة ال ارات تنظيمي درات ومه دى أصحابها ق د ل ى تتواج دخرات الصغيرة الت اسب الم

  وإدارية متميزة 

ة أو     - ات أو لعب دور الصناعة المغذي بعض المكون رى ب روعات الكب داد المش ى إم درتها عل ق
يا      ال الص ل أعم ة مث دمات المختلف ديم الخ ا بتق ات ، أو قيامه ع المنتج ى توزي اعدة ف ة نالمس

  .واإلصالح

ة             - ا يساعد في تحقيق التنمي ة بم اطق الجغرافي ى االنتشار في مختلف المن مرونتها وقدرتها عل
ى وضعه الطبيعي  ادة الريف إل ين الريف والحضر وإع اوت ب يص التف ًا وتقل ة جغرافي المتوازن

ا ي      ا مم ائض إنتاجه ع        حد آوحدة منتجة ومصدرة لف ادة التوزي ة وإع من معدالت الهجرة الداخلي
  .فض نسب البطالة من خالل خلق مجتمعات إنتاجية جديدة في المناطق النائية السكاني وخ

اء العمل فضًال      - دريب أثن تتميز بقلة التكاليف الالزمة للتدريب العتمادها أساسًا على أسلوب الت
ة المواهب    منبعا عن استخدامها فى الغالب للتقنيات غير المعقدة وهى بهذا المعنى تعد  ا لتنمي هام

  .تكارات واالب

ا الحتياجات المستهلك من        - وج مشخص وفق قدرتها على التكيف مع تغيرات السوق وتقديم منت
  .سلع وخدمات بأسعار تتوافق مع القدرات الشرائية 

ة المضافة في           - د من القيم ا يزي ة مم ا المحلي ة والتكنولوجي هي األآثر استخداما للخامات المحلي
  .هذا القطاع 

د   انخفاض التكلفة ا - تيعاب المزي لمالية لتوفير فرص عمل مما يزيد من قدرة هذا القطاع على اس
  .من القوى العاملة وتقديم معالجة نسبية لمشكلة البطالة 

ة         - ارات اإلداري ة وتطوير المه دانا خصبا لتنمي آما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مي
عا أم     اال واس تح مج ويقية وتف ة والتس ة واإلنتاجي ذاتي   والفني ف ال ة والتوظي ادرات الفردي ام المب

ة أن           ا واستمراريتها حيث أثبتت التجارب الدولي د لضمان نجاحه ار والتجدي وتدعيم روح االبتك
غيرة لديها آفاءات متخصصة وحافز  أغلب االبتكارات وعمليات التطوير تتم بواسطة منشآت ص

  . بداعىإ
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ا  وعى واالهتم د ال د تزاي زات فق ذه الممي ى ضوء ه ة المنشآت وف دولى بأهمي توى ال ى المس م عل
ذاتى      غيل ال ة والتش ادرة الفردي ة المب راف بقيم د االعت ة وتزاي ناعات الحرفي غيرة والص الص
ى             ال عريضة ف ق آم ة لإلنسان مع تعلي ة الخالق داع وإطالق الطاق د واإلب ى التجدي والتشجيع عل

تثما    ادة االس دة وزي ل جدي رص عم د ف ى تولي الم ف دان الع م بل ى  معظ اد عل ق االعتم ن طري ر ع
وفير            ى ت ادرة لوحدها عل د ق م تع ة ل ة الحكومي المبادرات الفردية والعمل المستقل حيث أن الطاق

وستظل المشروعات الصغيرة هى األآثر انتشارًا بالمقارنة مع المشروعات   . فرص عمل آافية 
حد سواء ، وأن النظرة لهذه المتوسطة والكبيرة وذلك بالنسبة للدول المتقدمة والدول النامية على 

رابط       ة والت د للتنمي األنشطة االقتصادية قد تغيرت خالل العقود األخيرة إذ تحولت من مجرد راف
ذلك    االجتماعى واإلنتاج الصناعى إلى أهم مجاالت التشغيل والتنمية المحلية والعناية بالشباب وب

  .االقتصاديـــة تزايدت الوظيفة االجتماعية لهذا القطاع إلى جانب وظيفته

باب      غيل الش زة لتش يلة الممي و الوس تقل ه ل المس ة أن العم ات الغربي ن الحكوم د م ر العدي وتعتب
هيالت       ة التس ديم آاف ى تق ل عل ن الضرورى العم ذلك فم وز ول ر والع رة الفق ن دائ روج م والخ

ات العمل     .  والدعم المناسب النجاح واستمرارية المنشآت الصغرى   م إيجابي   الحر   ولعل من أه
  : يلي ما

  .األعمال الحرة عادة تكون إبتكارية وتساعد على إقامة أنشطة جديدة  -

  . تشغيل الشباب من قبل الشباب ذوى األعمال الحرة يؤثر مباشرة على التشغيل -

  .الشباب فى األعمال الحرة لديهم مقدرة على التكيف مع التوجيهات االقتصادية الجديدة  -

  .تزداد مع ازدياد العمل الحر  الثقة فى الشباب -

وأصبحت عملية تنمية روح المبادرة والمقاولة تدخل ضمن أولويات معظم البلدان على المستويين 

درات          اءات والق ع الكف ال م راك رأس الم اس إش ى أس ة عل ار أن المقاول دولى باعتب ى وال العرب

ة وفى ه        و التنمي م محرآ اولون ه ة وأن المق ى أن     اإلبداعية واإلبتكاري ارة إل ذا اإلطار تجدر اإلش

" الصغر   يهمتناللقرض  العالميالعام "  2005الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أطلقت على عام 

ذه القروض     دور ه ديرًا ل ك تق ة      في وذل ر بمثاب ى تعتب ة الت ذه اآللي ة وبهدف توسيع نطاق ه التنمي

ا لتنمية القطاع الخاص حيث أن القرض   الرئيسيالمحرك  يلة       يهمتن ه وس ع ب وفر للمنتف الصغر ي

ة البحث        ال من مرحل ه واالنتق ومي استثمار وفقًا لألولويات المحددة لدي ى      الي ة العيش إل ى لقم عل

ا        تثمار األفضل بم تقبل من خالل االس تثمار    في مرحلة تخطيط المس ك االس مجال الصحة    في ذل

  ) 1( وتربية وتعليم األطفال 

  شروعات الصغيرة و المتوسطة آخيار للحد من البطالة و تشغيل الشباب في الدول العربية الم: منظمة العمل العربية  -1
http://www.alolabor.org      
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   :أهم الخصائص التي یجب أن تتوفر في المرأة المقاولة :سادسا 
ملك و تدير و تتحمل مخاطر مشروعها التي تعتبر المرأة المقاولة تلك المرأة التي تنظم و ت 

تديره، و بالتالي البد أن يتوفر في شخصها خصائص و مميزات تمكنها من التوفيق في إدارة 

  :أعمالها، و من أهم هذه الخصائص 

  :   الخصائص اإلجتماعية  -  1     

 .توفر بيئة أسرية تشجعها على اإلستمرار  -

 .ين حياتها الخاصة  و مسؤوليتها اتجاه المقاولة القدرة الكبيرة على التوفيق ب -

د      : المرونة في التعامل مع العنصر البشري - ة فالب ورد في المقاول باعتبار المورد البشري أهم م

م        أن  ل ث ل عام وة لك واطن الق ى م رف عل ى التع درة عل ة خاصية الق رأة المقاول ي الم وفر ف تت

ة أ   ي خدم ا ف زه و توجيهه تخدامها لتحفي داخلي   اس عيد ال ي الص ذا ف ة، ه داف المقاول ى ،ه ا عل أم

ارجي ع          الصعيد الخ ائن و المجتم وردين و الزب ين الم ق ب ا صفة المنس وفر فيه د أن تت ال ب ف

زهم، و       ا و تحفي ل معه راف المتعام ع األط ال م اليب اإلتص ان أس ن إتق د م ا ، أي الب يط به المح

  ) 1 .( إقناعهم و قيادتهم إلنجاح أهداف المقاولة

  : الخصائص الذاتية  - 2      

   القدرة على تحقيق النجاح أي البد أن يتوفر عامل التفاؤل المدعم بأسس واقعية مدروسة -

توفر روح المبادرة و نقصد به أن المراة المقاولة إذا أرادت أن تبرز في عملها البد أن تكون  -

 .افات تمتلك صفة البحث عن الفرص الجديدة و ما تقدمه من إض

فمن المهم أن تمتلك المرأة المقاولة عنصر الثقة في قدراتها  :التميز و الكفاءة في مجال العمل  -

و إمكانياتها وأن يكون لها إلهام آافي بالعمل الذي تنشط فيه المقاولة ألن عدم توفر هذا العنصر 

 .  سيؤدي بالضرورة إلى الفشل و زوال المقاولة في بدايتها 

الرغبة في المخاطرة المعقولة ، و نعني بها امتالك القدرة على  :المخاطرة  توفر روح -

تقنع اآلخرين لكنها ترى أن  المخاطرة لكن بشرط أن تكون مبنية على أسس مدروسة قد ال

أهدافها معقولة ومقنعة و ممكنة التحقيق، ذلك أن في أغلب األحيان يكون استثمارها في مجال 

  (2)  برتها مما يؤدي إلى زيادة نجاحهامعرفتها و خلفيتها و خ

                                                 
  29، ص 1989أسس إدارة األعمال التجارية الصغيرة،مرآز الكتاب األردني ، : ترجمة رائد السمرة : آليفورد بومباك  -1

   32، ص  2002إدارة المشروعات الصغيرة ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، : عبد الحميد مصطفى أبو ناعم : د  -2

  )  بتصرف ( 
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ألن المرأة المقاولة تشعر : القدرة على تحمل المسؤولية و الرغبة في الحصول عليها -

بالمسؤولية الشخصية عن النتائج المحصل عليها آما أنها تفضل استثمار مواردها بالشكل الذي 

 .يخدم أهدافها الشخصية

  .  حسن استغالل الفرص  -

  : لخصائص التنظيميةا - 3   

 .امتالك خاصية القدرة على التحكم في الوقت و إدارته  -

لكي تحقق المرأة المقاولة النجاح البد أن تأخذ بعين االعتبار التوافق الذي : المهارة في التنظيم -

ومستلزماته المناسبة آما و يجب أن يحدث بين مهارتها و مواصفات العمل و نوعية النشاط 

 .نوعا

    :الخصائص الذهنية  - 4   

بما أن صاحبة المقاولة هي من تضع خططا تنافسية لمقاولتها ، إذ : سرعة الفهم و اإلستيعاب  -

تعتبر منبع األفكار الجديدة، مما يتطلب قدرة آبيرة على رؤية المشروع آكل من أعلى فإذا آان 

فإن القدرة العقلية و الفكرية التميز في العمل يساعدها على التعرف على آيفية أداء آل نشاط 

 .يساعدها على الربط بين األنشطة و الوظائف ضمن آيان المقاولة 

  :الخصائص التعليمية  -5  

مستوى تعليمي مقبول ألن األمية تعتبر من العوائق المهمة التي تحول دون تحقيق الهدف آما  -

  ) 1( .تعرض المرأة إلى اإلستغالل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  31مرجع سابق ، ص : ومباك آليفورد ب -1
  



56  

  : مهام المقاولة : سابعا 

  .للمقاولة عدة مهام من بينها مهام إجتماعية ، إقتصادية و ثقافية 

  : هي تتمثل في فيما يلي و  :  المهام اإلجتماعة -1     

  التقليل من البطالة و ذلك بخلق مناصب شغل و تحسين مستوى معيشة األفراد  -

  اجات المستهلكين من السلع و الخدمات إشباع رغبات و ح -

  : يمكن حصرها في النقاط التالية  : المهام اإلقتصادیة -2     

  الفردي  وبالتاليزيادة الدخل الوطني  -

زيادة اإلنتاج الوطني مما يؤدي إلى التقليل من اإلستراد و زيادة التصدير و بالتالي ربح العملة  -

  لخارج الصعبة و التقليل من التبعية ا

  تمويل خزينة الدولة و ذلك عن طريق دفع الضرائب و الرسوم   -

  التكامل اإلقتصادي على المستوى الوطني  -

  : يلي  ما  امنه نذآر : مهام الثقافية ال 3     

  ترقية العامل بالمعرفة التقنية الحديثة لكي يستطيع التحكم في أساليب التكنولوجيا الحديثة  -

لتزويد بالمعرفة و ذلك عن طريق وجود نوادي علمية و مجالت و جرائد في المساهمة في ا -

   ) 1( إطار تكوين و تخصص العمال  

  :أهداف المقاول : ثامنا  
  إذا أردنا حصر دوافع أي فرد إلنشاء مقاولته نجد 

  : الهدف اإلجتماعي  -1     

  إدراك حاجة المجتمع الضيق إلى سلعة غير موجودة  -

  هذا المجتمع لأخرى إلى مجتمعه بدافع اإلنتماء توج في مناطق إدخال من -

  رفع مستوى معيشة األسرة و زيادة مصدر دخلها  -

  الوظيفي تحقيق األمان  -

  خلق مناصب شغل جديدة  -

    على إسم العائلة  الحفاظ -

   تحقيق مرآز إجتماعي -

  

     

  6،ص  2005ع منتوري قسنطينة ، محاضرات في إقتصاد المؤسسة ، مطاب: العربي دخموش   -1
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  :اإلقتصادي الهدف - 2      

ينشئ الفرد مقاولة عادة من أجل تحقيق الربح النقدي، ذلك أنه السبيل لتحسين المكانة اإلجتماعية  

  .و الوضعية المالية 

ليه و هذا يعتمد ع،إن إنشاء مقاولة يكون الفرد مالكها يسمح بإبراز طاقته   :الذاتيالهدف  -3     

و بالتالي لن يكون العائد اإلقتصادي فقط هوسبب اإلستمرارية بل آذلك ،إستمرار و نجاح المقاولة

و ،تحقيق طموح الشخص و ثقته بقدراته ، حيث ينتقل الفرد من مرؤوس إلى رئيس و مالك 

بالتالي يتحرر من القيود و اللوائح التي آانت تحكم سلوآهم المرتبطة بالوظائف التي آانوا 

  ) 1( يشغلونها و بالتالي يمكنهم برمجة و تخطيط وقتهم وفق مصالحهم و بما يخدم المؤسسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 2002، صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،  1إدارة األعمال التجارية الصغيرة ، ط: توفيق عبد الرحيم يوسف  –1

  . 58، 57  ، ص
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  : الفصل  ةـخالص   

ى             في هذا الف ذي يضل مؤشرا ظاهرا عل ة  ال رأة في التنمي ين مدى  إسهام الم ا  أن نب صل حاولن

رأة من        ة رؤى تطوير الم ة، و مواآب محورية الدور النسوي في إثراء الحياة اإلجتماعية من ناحي

  . ناحية أخري 

ى الحصول ع   ى  فالمرأة الجزائرية التي آافحت من أجل تحرير بالدها ، عملت بعد اإلستقالل عل ل

ال و   ال الم ي مج وم تخوض ف ة ، و هي الي يرة التنموي ي المس ارآة ف التحرر اإلقتصادي و المش

ى المشارآة في      ادرة عل جتماعية، و الثقافية، االقتصادية، و اال تالو رشااألعمال ، لتثبت أنها ق

  .من مستوى التقدم، إلى مستوى التطور المجتمع التي تنقل
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  : تمهــــــــــيد 
تقبل ، و إن الحديث عن           تعتبر المرأة نواة المجتمع و رآيزته األساسية و حاضنة أجيال المس

ر           ا الجزائ اش ، فاألوضاع التي مرت به ا واسعا للطرح و النق تح باب د ال   واقعها في الجزائر يف ق

المي،          ي واإلس وطن العرب ار ال اقي أقط ي ب اعها ف ن أوض را ع ف آثي رأة    تختل ت الم د آان فلق

ه     ذي حققت تقالل ال د االس ى بع ق، وحت ان المطل ن الحرم اني م تعمار تع ن االس ي زم ة ف الجزائري

ببات، ولكن األوضاع تغيرت مع          1962الجزائر سنة  ان مع اختالف المس تواصلت حالة الحرم

زمن ات ،ال وفرت بعض اإلمكاني رأة  ،وت عا للم ال واس تح المج ة فف االجزائري ي مختلف مج الت ف

ذا يضل      الحياة العامة فأضحت متواجدة في  ع القطاعات ، مع ه التساؤل المطروح هل أدى     جمي

   ؟ هذا االنفتاح إلى تحسن أوضاعها ؟ وهل تغيرت نظرة المجتمع نحو المرأة
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 : مجاالت عمل المرأة في المجتمع الجزائري    :أوال 
زائر تتجه نحو المهن التي ال تتعارض مع دورها في البيت،و إلى يومنا هدا الزالت المرأة في الج

الحاصل أن عمل المرأة يكاد ينحصر في مجاالت تقليدية معينة هي  التعليم والطب و التمريض 

،وال يملن آثيرا إلى األعمال التي تتطلب التسيير و السلطة و القيادة ،  والعمل اإلداري و المكتبي

الثقة الكافية في نفسها إلتخاد مثل هاته المسؤوليات، ألنها لم تحضر  و سبب ذلك أنه ليس للمرأة

لذلك  سواء من قبل  األسرة أو المجتمع ،آذلك  فإن المجتمع يعتبر المسئول األول عن هده 

الوضعية التي ألت إليها المرأة ،حيث أنه لم يهضم بعد حقيقة تمكن المرأة من القيام بأعمال آانت 

،وعلى هذا األساس فإن للوسط اإلجتماعي والثقافي الذي تعيش فيه المرأة  مخصصة للرجل  فقط

الجزائرية تأثير على نوعية النشاطات التي تقوم بها المرأة ،فالوسط العائلي يوجه المرأة 

  )1(.للتخصص في بعض المهن ويبعدها عن أخرى

ع اإلقتصادية غير إال أن الظروف اإلجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المجتمع و األوضا

المستقرة جعلت أنماط التفكير بدأت تميل إلى التغيير، والسياسات تغير مجراها إتجاه مشارآة 

المرأة في الحياة العامة ، وأمام إمتالء المجاالت التقليدية ،وعدم قدرتها على إستعاب المزيد من 

ب الذي أدى إلى وجود بطالة الخريجات ،و وجود فائض آبير من العمالة النسائية المتعلمة ،السب

مقنعة ،فضال عن عدم القدرة على إستيعاب المزيد من الدفعات القادمة من الخريجات ،آان البد 

على الدولة أن تجد مخرجا يتمثل في فتح مجاالت عمل جديدة تحارب من خاللها البطالة من 

يتكفلون بأنفسهم و بذلك  جهة، ومسايرة اإلقتصاد العالمي من جهة أخرى و بالتالي جعل األفراد

   )2( .يستفيد المجتمع وفرا إقتصاديا و تشغيال أمثل للطاقات 

  

  

  

  

  

  

  

  
   

1- la féminisation du monde du travail, conférence de presse sur le travail, paris, 2008 
Http//.cnrs/fr/pres/compress/travail/marche.htm  

  2008تاريخ زيارة الموقع   http://www.elaph.comمقلقة لظاهرة البطالة في الجزائر  تباينات:آامل الشيرازي  -2
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  :المرأة و مبدأ المساواة في القانون الوضعي   :ثانيا 
إن من أهم المواضيع، موضوع مساواة المرأة بالرجل، و تكافؤ الفرص بينهما في آل      

فكلما آانت المرأة مساوية للرجل آلما اتسعت لها رقعة المشارآة في البناء ، و  ،الحياةمجاالت 

المرأة للرجل مادمنا بصدد البحث في موضوع المرأة المقاولة فإننا نحاول معرفة مدى مساواة 

  .في القانون الوضعي

  :القانون الدولي في  - 1

عالمية، بدءا باإلعالن العالمي لحقوق قد تكرس حق العمل بالنسبة للنساء في أغلب النصوص ال 

اإلنسان و الذي يعتبر أول وثيقة تصدر في شأن تقرير حقوق اإلنسان بعد الحرب العالمية الثانية 

   .، و آل المواثيق و العهود و اإلتفاقيات الدولية التي صدرت بعده 1948في سنة 

يجب أن تتخذ آل  أنه« : من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 280و قد جاء في المادة  

اإلجراءات التي تضمن للنساء الحقوق التي يتمتع بها الرجال في آل المجاالت و الميادين 

  .(1) » اإلقتصادية و اإلجتماعية مع إثبات حق اختيار المهنة و حق الترقية العادلة

ية اختيار ، و في حرفي العمل حقال لكل شخص «:  هعلى أن 1من الفقرة  23ت المادة آما نص 

  .(2)  »عمله، و في شروط عمل عادلة و مرضية و في الحماية من البطالة 

من هذا يتبين أن لكل إنسان الحق في حرية اختيار عمله بدون قيد أو شرط إال الشروط المحددة  

قانونا و التي ال يجب أن تخالف روح ومقاصد هذا اإلعالن، غير أنه ونظرا الختالف األنظمة 

، ومستوى تطور آل دولة و الخصوصيات العقائدية، فقد بقيت هذه النصوص في السياسية 

الغالب دون تطبيق فعلي في الواقع ، األمر الذي استدعى نصوص دولية أخرى أآثر واقعية و 

  .(3)حزم 

الدول األطراف  «ج من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن  تتخذ /11و جاءت المادة 

ة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها على أساس التدابير المناسب

  المساواة بين الرجل 
الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر و حقوق أخرى : و المرأة نفس الحقوق و السيما 

    ) 4(  »أساسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا الحق آاختيار نوع العمل 

                                                 
(1)  - droit de l’homme et application des lois ( manuel de formation à l’intention des services 
de police) , nation unies , New York et Genève , 1997, p 56 .   

تاج عطا اهللا ، المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة و الحماية القانونية ، ديوان المطبوعات الجامعية  -  (2)
  . 49،ص  2006، الجزائر 

  . 78تاج عطا اهللا ، نفس المرجع، ص  -  (3)-
  80ص تاج عطا اهللا ، نفس الملرجع ،  -4
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  : ن الجزائري في القانو - 2     
أربعة دساتير أيدت  آلها مساهمة المرأة في الحياة المهنية و أآدت  اعرفت الجزائر منذ إستقالله

  .على ضمان حقوقها و فتح أمامها آل الفرص المتاحة للرجل من تعليم و عمل في جميع الميادين 

إلى الدولة مهمة إتخاذ  إذ يرسخ الدستور الجزائري مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس آما يستند

إجراءات إيجابية لضمان المساواة بين جميع المواطنين ، رجاال و نساء ، في الحقوق و الواجبات 

، عبر إزالة العقبات التي تعترض تقدم اإلنسان و تعرقل مشارآة الجميع بفعالية في الحياة 

  ) 1( .السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية 

، غداة اإلستقالل والذي نصت المادة 1963لك في الدساتير المتعاقبة آان أولها في سنة و نلحظ ذ

آل المواطنين من الجنسين لهم نفس الحقوق و نفس الواجبات و القانون ال ( منه على أن  12

 5فقرة  10المادة أما بخصوص منع التمييز فقد نصت ) يدخل في تمييز عدلي بين هذا و ذاك 

أهداف الجمهورية الجزائرية مقاومة آل نوع من التمييز القائم على أساس من من ( على أن

  ) .الجنس و الدين 

منه  39ذ جاءت المادة آان يكرس النظرة اإلشتراآية نصا و روحا إ و الذي  1976ليليه دستور  

آل المواطنين . تضمن الحريات األساسية و حقوق اإلنسان و المواطن ( : تنص على أن 

ون في الحقوق و الواجبات يلغى آل تميز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق متساو

الحد ، بل إلتزم بإزالة آل العقبات ذات الطابع و لم يقف المشرع عند هذا )   أو الحرفة 

اإلقتصادي و اإلجتماعي و الثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطنين ، و ضمن آل 

  .ق السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية للمرأة  الحقو

عرف بدستور اإلنفتاح و التعددية السياسية و التراجع عن المبادئ و الذي :  1989دستور ثم 

آل المواطنين سواسية أمام القانون و ال يمكن : ( اإلشتراآية و قد نص في باب المساواة على أن 

ببه إلى المولد أو الجنس أو الرأى أو أي شرط أو ظرف أخر أن يتدرع بأي تمييز يعود س

   28المادة )  شخصي أو إجتماعي 

على ضمان مساواة المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات منه  30آما نصت المادة 

  ) بإزالة آل العقبات التي تعوق تفتح شخصية اإلنسان 

  

  

  

  
  51تاج عطاء اهللا ،مرجع سابق ،ص  -1
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لكنه لم يأتي بجديد في باب المساواة من خالل هذه  1989جاء معدال لدستور ف:  1996دستور ا أم

قد تخليا بشكل صريح على ضمان آل الحقوق  1996و  1989الدساتير نالحظ أن دستور 

و لهذا أثره السلبي على وضع . السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية للمرأة الجزائرية 

  ) 1(   ة العام داخل المجتمع المرأ

  : المساواة في حق العمل -أ        

تقدم و إثبات عنصر  لآما يعتبر العم بل هو واجب ، ،الحقوق األساسية الحق في العمل هو من

الذي أعطى المرأة  الجزائري للذات ، لهذا سنحاول أن نرآز على أهم ما جاء في النظام القانوني

الذي يتناسب و تطلعاتها و آفاءتها ، لنرفع بذلك اللبس الذي يشوبه خاصة حقها في إختيار العمل 

في بالدنا و ما تعلق منها بحق المرأة في العمل ، نظرا للتقسيم المعمول به آون المرأة للبيت و 

  .الرجل للعمل  

ا عرفت هذه الفترة بمرحلة التحوالت الكبرى التي شهدته:  1989حق المرأة في العمل بعد سنة 

و التي ) النظام الرأسمالي ( الجزائر من النظام اإلشتراآي إلى ما يعرف بنظام إقتصاد السوق 

جاءت نتيجة لعدة أسباب أهمها الألزمة اإلقتصادية العالمية و دخول العالم إلى ما أصطلح على 

  تسميته بمفهوم 

دخال مفاهيم جديدة أخدت  العولمة  مما أدى بالجزائر آغيرها من الدول و خاصة اإلشتراآية إلى إ

وبر              د أحداث أآت وطني ، خاصة بع ى اإلقتصاد ال ة عل ادى األمر طابع اإلصالحات الهيكلي في ب

و هو عدم ضمان حق   1996آنظام متكامل أبقى عليها دستور  1989لتترجم في دستور   1988

ع ، إذ   العمل بالنسبة للمواطن ر ذا الحق للجمي ادة    غم إعترافه به  1989دستور   من  52نصت الم

  .و ذلك بدون نص على ضمان هذا الحق ) لكل المواطنين الحق في العمل : ( على أن 

  على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   1996آما صادقت الجزائر في سنة 

ي نة وف ان      2003 س وق اإلنس ي لحق اق األفريق ق بالميث ول الملح ى البروتوآ ر عل ت الجزائ وقع

   )2(.وب والمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا وهي اآلن بصدد النظر في التصديق عليهوالشع

 

 

 

عن البعثة التي قامت بها  تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، السيدة ياآين إيرتورك -1-2
  )2007جانفي  31إلى  21من (    إلى الجزائر

http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/848/1258/document/ar/doc/text.doc  
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  : واقع المرأة المقاولة في الجزائر  : ثالثا 
 : الواقع اإلجتماعي  - 1    

آانت تخرج المرأة للعمل لضرورة معاشية أو نتيجة لضغط  في السنوات القليلة الماضية 

ر الحياة و متطلباتها المتنوعة و المتغيرة إجتماعي أو إقتصادي ،أي من أجل مواجهة أمو

  .ومساعدة األسرة التي تتجه نحو اإلستهالك بصورة عالية 

أما اليوم فقد أصبحت المرأة تخرج للعمل ليس فقط من أجل آسب العيش في حالة عدم وجود من 

تنمية  يعيلها أو عجز عن اإلنفاق عليها لسبب أو ألخر و إنما لرغبتها في العمل أيضا من أجل

مهارتها و المساهمة في عملية التنمية لتثبت لنفسها و لمن حولها أنها تستطيع أن تجاري الزمن و 

  .بالتالي تكسب التقدير اإلجتماعي الذي تستحقه 

إن الحاجة إلى تأآيد الذات و الشعور بالمكان و : ( و في هدا تقول آاميليا إبراهيم عبد الفتاح 

ية جاءت في الرتبة األولى يليها مباشرة الحاجة اإلقتصادية لرفع اإلحساس بالقيمة  اإلنسان

  ) 1( .)  المستوى اإلقتصادي و الشعور باألمن حيال ظروف الحياة 

فتأآيد الذات و الشعور بالقيمة اإلجتماعية يستلزم  بالضرورة اإلستقالل اإلقتصادي ،وقد آان 

ع التي دفع بها الفقر إلى السماح للنساء العمل عموما محصورا في الطبقات الفقيرة من المجتم

بالعمل ،أما نساء الطبقات المتوسطة و العليا فلم يكن بحاجة إلى العمل، ألن خروج النساء للعمل 

آان مرتبط بالفقر ولم يكن مرتبط بالطموح و إثبات الذات،في نفس الوقت هناك إختالف في 

ينتمين إلى أسر غنية ،فهن يحضين  يلواتالوضع اإلجتماعي بالنسبة لنساء الطبقة العليا ال

بإمتيازات الثروة والمكانة و يتمتعن بكل التسهيالت الموجودة في المجتمع و خروجهن للعمل قد 

يكون لمجرد اإلحساس بالملل والحاجة إلى شيء جديد يغيرن به روتين الحياة اإلجتماعية التي 

الدنيا ،ألن آليهما يعانيان من القهر  يعشنها ، لكن هدا ال يميزهن آثيرا عن نساء الطبقة

اإلجتماعي الذي يضع المرأة في المرتبة الثانية بعد الرجل الذي يحتمي وراء حقوقه التاريخية و 

ما تعطيه من سلطة على المرأة ، آما نجد أن الحرية الممنوحة للمرأة هي ما تسمح به األسرة 

الجاه ،و قد ضلت هذه األفكار و التقاليد  ،هو أن تضيف إلى ملكية األسرة رصيدا من المال و

جامدة لفترة طويلة ،و أصبحت المرأة تؤدي دورا جديدا في المجتمع باإلضافة لدورها في األسرة 

  )2(.  ،لهدا وجدت صعوبة في التوفيق بين العملين 

ا             ة أهمه رات إجتماعي دة تغي ببا في حدوث ع ده الظروف س د آانت ه ة   :وق ى العائل  اإلستقالل عل

  .الكبيرة و إنفجار إطار الحياة المنزلية للمرأة و تحويله إلى إطار حياة خارجية عن البيت 
،  1984آامليا إبراهيم عبد الفتاح ، سيكولوجية المرأة العاملة ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، -1

   269ص
    176، ص  1986، 3، بيروت ، طربيةجتماع الصناعي ، دار النهضة الععلم اإل: حسن السعاتي  -2
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دا         ( ويقول أبو شفة رأة مزي ى الم دا العصر ،تفرض عل إن أوضاعا إجتماعية جديدة طرأت في ه

رأة     من المشارآة المشارآة في النشاطات اإلجتماعية و السياسية و اإلقتصادية و تستدعي من الم

ع   دا للمجتم ا مفي ون عنصرا منتج امال وأن تك ا آ تثمار وقته ي أي إس ة ف ها البطال وال ترض لنفس

ا  الم        ) مرحلة من مراحل حياته ى الع اح عل ة المتسارعة و اإلنفت رات اإلجتماعي و ال شك أن التغيي

   )1(. الحاصلة  في العالم  تالخارجي أدى إلى الرغبة في التغيير و مواآبة التغيرا

ا و في          تثمار و قته رأة تبحث عن مجالت تستحق إس تفيد و    السبب الذي جعل الم نفس الوقت تس

  . تفيد

ها و أسرتها و  ة نفس ط من أجل إعال يس فق ا ، ل د منه رأة أصبح ضرورة ال ب بة للم فالعمل بالنس

ا و   بخاصة عند عجز العائل أو عدم آفاية اإلعالة فهي متأآدة أن عدم مسؤوليتها ماديا آالما نظري

ا      ال ينطبق مع الواقع ،و بالتالي هي تعمل اليوم من أجل تغيير اعي المفروض عليه ا اإلجتم واقعه

  .من خالل السلطة األبوية التي تعتمد على خضوع و تسلط الرجال على النساء 

   : الواقع التعليمي  - 2      
  

للتقدم اإلجتماعي  و اإلقتصادي  تعليم هو أآثر الوسائل  إستخدامالقد  أصبح  من المعروف أن ال

قيمة إجتماعية وإقتصادية ، ومهما آانت الخبرة مطلوبة ، وهو ضرورة لإلنتقال نحو مهنة ذات 

  )2( ومستحبة إال أنها ال تكفي فالتعليم هو رآيزتها

، فشددت آثيرا على المساواة في  1962عام  مباشرة وقد أدرآت الجزائر هذا بعد إستقاللها 

اط المرأة ، و التعليم من أجل التغلب على مستويات األمية العالية للغاية  ، ال سيما في أوس

الموروثة من الحكم اإلستعماري الفرنسي ، و نتيجة لذلك ، أحرز تقدم آبير في مجال تحقيق 

المساواة في الوصول إلى التعليم بالنسبة إلى النساء و البنات ، إذ  جعلت  اإللتحاق بالمدارس 

سة عشرة و قد تحقق بالنسبة على البنات و البنين إلزاميا و مجانيا ما بين سن السادسة و الساد

تقريبا التوازن بين الجنسين في التعليم اإلبتدائي ، فحسب المسح الوطني متعدد المؤشرات بشأن 

حيث بلغ معدل اإللتحاق بالتعليم  2006، الذي أجري عام   )MICS3( األطفال و النساء 

، لكن هذه المعدالت تعد  في المائة بالنسبة للبنين 96.9في المائة بالنسبة للبنات و  96.3اإلبتدائي 

    )3(   .أدنى بكثير في بعض المناطق ، و ذلك راجع إلى إستمرارية مقاومة تعليم البنات 

  

  
، عمان ، األردن تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراسات  9، المجلد  2المجلة األردنية للعلوم التطبيقية ، العدد  -1

  196، ص  2006العليا ، 
)بتصرف(  322ص  1975،  3األسرة و التصنيع ، مطبعة التقدم ، ط: د حجازي محمد فؤا: د - 2 

3- Situation des enfants et des femmes: enquête nationale à indicateurs multiples, rapport préliminaire”, 
2007.  
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النظرة  و ،إلناثا علىمازال يفضل تعليم الذآور  ذويرجع هذا باألساس إلى العادات و التقاليد، إ

  . ال غير التقليدية إلى الفتاة و خاصة الريفية التي تعتبر آزائرة في بيت والدها

ر عدد النساء األميات في قدإذ و تعبر عن هذا النسبة العالية لألمية التي تعاني منها الجزائر، 

مستوى إمرأة أمية ،أما على ) 7.859.545( بـ  2008الجزائر حسب آخر اإلحصائيات لسنة 

  ) 1.42045(مدينة قسنطينة  فقد قدرعدد النساء األميات  بـ 

مليار دينار جزائري إلستراتيجية  45وللتخلص من هذه الظاهرة خصصت الحكومة الجزائرية  

  )1( . 2015وطنية لتعليم الكتابة و القراءة ، بهدف القضاء على األمية بحلول عام 

ى عطاء المر      آان و قد  ر عل ر آبي ذا أث ا أن       له ة ال يمكنه المرأة األمي ا، ف ات ذاته ا إلثب أة وطموحه

ير  روع       تس ى مش ا إل رجم أفكاره ا أن تت ه يصعب عليه ا أن ة آم ة مدروس ة علمي ا بطريق أمواله

ة ، ألن      رأة المتعلم ا الم إقتصادي  دون أن تواجه صعوبات إضافية على الصعوبات التي تتواجهه

ر    فقدانها للتعليم يجعلها  عرضة لإلستغالل   ،  لخطر التالعب بمصالحها   ، إذ تصبح معرضة أآث

عن  خاصة في األمور المتعلقة بالمعامالت  والحسابات ، لهذا غالبا ما تبتعد المرأة األمية المقاولة 

دة،   اريع الضخمة والمعق ة  المش ة التقليدي ي بالمقاول ي تكتف يطة  فه ى األدوات البس د عل ي تعتم الت

هولة    ا بس تحكم فيه ن ال تواها      وه. الممك ى مس ع إل ا يخض در م ا بق ة طموحه ى قل ع إل ذا ال يرج

ان،   التعليمي الذي يحد من تقدمها  ل نجد  في آثير من األحي ديدة      بالمقاب ة ش ة المتعلم رأة المقاول الم

وج     الطموح ، مبادرة دائم  ايرة للتطور التكنول د ، ومس ى      يا نحو التجدي د عل ا تعتم المي ، ألنه الع

  . مها في إبتكاراتها و إبداعاتها و تطلعاتها المستقبلية  مؤهالتها العلمية التي تدع

لهذا يسعي العديد من البنات و النساء سعيا حثيثا من أجل إغتنام فرص التعليم بعد مرحلته 

في المائة من  57اإللزامية، فقد أثبتن أنهن أنجح بكثير من نظرائهن من الذآور ، فبينما ينتقل 

، ال يفعل ذلك من ) سنة  19 -16( الجزائرية ، إلى التعليم الثانوي البنات ، حسب أرقام الحكومة 

في المائة ،و السعي إلى التعليم العالي أآثر أيضا لدى النساء ، مع هذا فإن نسبة  43البنين سوى 

آبيرة منهن مازالت تلجأ إلى تخصصات مرتبطة بالدراسات األدبية و العلوم اإلنسانية مع توافد 

لوم الدينية ، تخصصات ال تجد مكانتها داخل سوق العمل ، فمثال في جامعة متزايد على الع

هذا مع . في المائة من الطالب من النساء  70األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة  ، ثمة 

العلم أن الفتيات يتواجدن في آل الشعب و في آل التخصصات ، وقد إقتحمن مجاالت آانت 

   .الذآور حكرا على الطالب 

  

  
مدير الديوان الوطني لمحو األمية و تعليم الكبار ، ملحقة الخروب  ،قسنطينة ،  : مقابلة مع األستاذ شعبان لحيلح   -1

2009  
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آلما آان مستواها التعليمي  هذا ما يوضح لنا  أن المرأة في الجزائر فهمت و أصبحت واعية أنه

مع ذلك ال تزال أمية المرأة مصدر قلق خطير ال  ،رأعلى آلما آان حظها في البروز والنجاح أوف

  .سيما في أوساط النساء الريفيات و الفقيرات و المسنات 

أما فيما يخص التعليم المهني و التقني ، فتنخفض نسب إلتحاق اإلناث مقارنة مع الذآور ، و يبقى 

ق اإلجتماعية و التمييز هذا النوع من التعليم يرآز على تقسيم العمل الجنسي مكرسا بذلك الفوار

بين الجنسين و أتساع فجوة النوع اإلجتماعي  ،حيث توجه الفتيات إلى مجال الخدمات المنزلية و 

  .التمريض و التجميل بينما يوجه الذآور إلى المجال الصناعي و الحرفي و الزراعي  

ب المدرسية مازالت ، فإن المناهج الدراسية و الكت 2002و رغم إصالح التعليم الذي أجرى عام 

  ) 1 (. تتضمن أراء متحيزة فيما يتعلق بقضايا الجنسين 

      3 -  الواقع التربوي :

ك فيها األسرة  والمدرسة إن التربية عملية آبري تشار" نقال عن تغاريد بيضون يقول الكواآبي  

الذي تعلم فيها السياسي السائد في المجتمع وف اإلجتماعية والقانون والسلوك والظر نوالزوجا

  ) 2( .اإلنسان

عليها ، فعبر عملية التربية  فالتربية هي تعبير عن المستوي العام لألمة ، ومتأثرة بالبنى القائمة 

األدوار اإلجتماعية ، التي يتوقع أن يحققها الفرد في أوضاع إجتماعية محددة ،  يتعلم األفراد 

ط السلوك التي تمارسها المرأة في العادة بغض والدور اإلجتماعي للمرأة يتضمن منظومة من أنما

   )3(تجهله هي من آراء وتوجهات شخصية النظر عما 

وألن دور المرأة حقيقة إجتماعية ، فإن المجتمع بكل أجزاءه المتكونة من األسرة والمدرسة 

والشارع يشارآون في تقديم وصفات واضحة إلحتواء سلوآها وتوجيهه، فالمرأة في الجزائر 

رض خالل المراحل األولى لحياتها األسرية أو الدراسة إلى إشعارها بأن ثمة حدودا ال يمكنها تتع

أن تتجاوزها في حياتها العملية والمهنية في المستقبل ، بعبارة أخرى يجعلونها تحس بعقدة النقص 

    )4(.قتصاديةمنذ الصغر ، فيدفعونها إلى المجاالت المهنية التي ال تعزز من مكانها اإلجتماعية واإل

دما يريد  الزواج يشترط أن يكون عمل هذا ما آان يحدث قبل سنوات قليلة ، فحتى الرجل عن

  زوجته معلمة أو طبيبة وال يحب وال يفضل أن تكون زوجته مقاولة، ألنها تسلبه سلطته في البيت 

  
تصادية ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، أي دور لصاحبات األعمال العربيات في التنمية اإلق: أ د عائشة بلعربي  -1

  مقدمة إلى منظمة العمل العربية 
، ص 1985المرأة و الحياة اإلجتماعية في اإلسالم ، دار النهضة للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، : تغاريد بيضون  -2

166   
     90- 89مرجع سابق ، ص : أنتوني غدنز  -3
   562مرجع سابق ، ص : أنتوني غدنز  -4
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  فهي تمتلك الخصائص التي تجعلها مسئولة ، قوية وجريئة وبالتالي تتمكن من فرض سلطتها 

وقوتها ويفقد هو موهبته داخل البيت ، هذا التفكير جعل المجتمع يرى المرأة المقاولة بمنظور 

بل تقت تفتقدها المرأة ، فال يمكن أن يفاإلنسان الذي تربي على أن الرجل يمتلك قدرا،  خاطئ

وبالتالي ال . آان المجتمع ينسبه للرجل فقط وضوعية إشتراك المرأة معه في عمل،بصورة م

كون تيمكن أن ينظر إليها نظرته الموازية لنفسه ، فعندما ترسخ فكرة تفوق الرجال ال يمكن أن 

 النظرة عادية إلى إنتاجية آل واحد منهما بالرغم من إنعدام الفوارق ، فالبنت تعامل بطريقة

  .تختلف عن آيفيات التصرف إتجاه الولد الذآر 

ى   د أدن زداد المحظورات    فالقساوة إتجاهها تظهر عن أ وت ا   خط نها  عليه ا زاد س ال  آلم مرأة التي  ، ف

ا  لها الفرصة إلدارتها ، خاصة بوجود الزوج واألنباء فهما  لديها ممتلكات ، التمنح ان  غالبا م ينوي

ر  ي أآث ا ف د األحوال ، وعنه ازلق رات و  تتن يكن مجب ا جلهن ف بعضهن عن رضا و قناعة ، أم

مرغمات على التنازل ألزواجهن في نصيبهن  من الميراث ،ألن الرفض يفسر في العادة على أنه 

ة             اذج التربوي ذي هو يختلف حسب النم اب ال ذا يكون جزاءه العق تخلى عن األسرة و نشوز ، له

ا       ها للرجل لألسر ، فالمرأة في مجتمعنا تتخلى عن ممتلكات ا قيمن ك وإنم ا ترغب في ذل ، ليس ألنه

  .التربوية المغلولة بعوامل التخلف والمعيقات اإلجتماعية والفكرية واإلقتصادية تجبرها على ذلك

ا   من هنا يظهر لنا التناقض القائم بين أسسنا التربوية سواء منها العائلية أو المدرسة ، ففيما نجد أنن

ق    بحاجة لكل عنصر في المجتم ة في خل ع ولكل طاقة قادرة ، نرى أننا ما زلنا نسير نحو إزدواجي

  الفرد المتسلط من ناحية والفرد العاجز من ناحية أخرى

ا في وجه         ة تقف عائق ويبقي أن نعتبر أن التربية الفوقية آثيرا ما تنمى في الرجل إتجاهات أحادي

   ) 1( مشارآة المرأة الفعالة في التنمية 

ى      مع هذا تبقي ال درة عل ديها الق مرأة لديها شخصيتها المستقلة وخصائصها المتفردة ، التي تنمي ل

ل ر والفع ي الفك تقالل ف ام   ، اإلس رمج ألداء مه أمر وتب ا ، ت ي دوره لبية ف ون س أبي أن تك فهي ت

رة ، إذا أستطاعت أن تتجاوز بعض            ياء آثي ا أش ا أن تعطي لوطنه ه بإمكانه معينة ، ألنها تعي أن

  .بوية المبنية على تحفيز دورها آفرد فعال في التنمية والتطورالقيم التر

  
  

  

  

  

 )بتصرف( ،  166، 165مرجع سابق ، : تغاريد بيضون  -1
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     4-  الواقع اإلقتصادي :
التي تشكل إمتداد لدورهن نحو قطاع الخدمات ويرآزن في األنشطة  يتجه غلبة النساء المقاوالت 

أنشطة الحياآة والخياطة واألنشطة الحلوانية والصناعة الغذائية   التقليدي في المجتمع من قبيل

  :ويعزى هذا التوجيه إلى األسباب التالية 

ن ضمن أوساط ال تصادف النساء بممارستهن هذه األنشطة صعوبات آثيرة في قبوله - 1

  .والزبناء المقاولين والموردين 

رة لهذا يختزن اإلنخراط في هذه األنشطة أغلبية النساء ال تتوفرن على إمكانيات مالية آبي - 2

 .ألنهن ال يجدن عراقيل آثيرة في ولوجها بل يستطعن في الغالب ممارستها في البيت

 .الجمع بين مسؤوليتهن المهنية والعائلية تستطيع النساء وخاصة الشبات - 3

ا   -4 اوالت عادت ه المق ا تتج ا بف     آم ازا مطلق ا إمتي تلكن فيه ي يم طة الت ى األنش رفتهن  إل ضل مع

  ) .المستجدة لهذه الحاجات بالحاجات 

آما تستمر النساء آذلك في األنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة ، إذ نالحظ بروز جيل  - 5

جديد من النساء الالتي قمن بدراسات عليا تتجه نحو القطاعات العصرية آاإلستراد والتصدير 

   ) 1(  إلخ .......حةومكاتب الدراسات اإلستشارية والتكوين والسيا

  : مبررات التوجه نحو المقاوالت  -أ    

د من المشاآل         إن إعتماد الدول النامية على ا  ى ظهور العدي ة أدى إل رة في التنمي لمؤسسات الكبي

  :أهمها

إنخفاض حجم التراآم الرأسمالي في آثير من الدول وبالتالي صعوبة إنشاء مؤسسات آبيرة  -

  ع التنمية قادرة  على قيادة قطا

تخلف الفن اإلنتاجي المسموح به للدول المتخلفة من طرف الدول المتقدمة التي إحتكرت لنفسها  -

 الفن اإلنتاجي المتقدم

إنخفاض القدرة الشرائية  بسبب إنخفاض نصيب الفرد من الداخل الوطني إضافة إلى عدم تمكن  -

طويلة وفنها اإلنتاجي المتطور في إنتاج المؤسسات الكبرى األجنبية التي إستفادت من خبرتها ال

 .سلع رخيصة وذات جودة عالية ال تنافسها منتجات الدول المتخلفة 

إنهيار المعسكر اإلشتراآي الذي آان يتزعمه اإلتحاد السوفياتي الذي آان يدعو إلى تبني  -

  .المؤسسات اإلقتصادية الكبيرة وإنفراد المعسكر الرأسمالي بقيادة العالم

  
  ) المغرب( ، طنجة  2005المشارآة اإلقتصادية  للمرأة في بلدان شمال إفريقيا ، أبريل ،   -  1

http: www.uneca-na.org/arab/un/document  ℅ 20 et  ℅ 20 etudes /pqrticipqtion ℅ 
economique ℅ 20 DES ℅ 20 FEMME ℅  
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يادة ومع ذلك فإن نسبة آبيرة وأهم آل ما سبق هو تجاوب الدول المتقدمة التي سبقت إلى الر -

  .من مؤسساتها هي مؤسساتها صغري  وصغيرة ومتوسطة

هذه  األسباب وغيرها أدت إلى إقتناع أصحاب القرار السياسي في معظم دول العالم بضرورة 

طة  وذلك لما لها من والمؤسسات الصغرى والمتوس حو أسلوب اإلعتماد على المقاوالتالتوجه ن

  :ميزات أهمها

 تحتاج إلى رؤوس أموال آبيرة وبالتالي فإنها تناسب الدول المتخلفة التي تفتقر إلى التراآم ال -

  الداخلي لألموال

تساهم في التخفيف من حدة البطالة وذلك بإستعابها لألشخاص الذين ال تتوفر فيهم شروط العمل  -

  .في الشرآات الكبرى مثل السن والمستوى التعليمي

جهة أنها يمكن أن تقوم في أي منطقة بسبب عدم حاجاتها إلى عمال آثيرين أو  عدالة التنمية من -

رؤوس أموال ضخمة أو إطارات على أعلى مستوى من التدريب بحيث ال يوجد إال في 

 التجمعات السكنية الكبرى ومن هذه الجهة فإنها تحد من هجرة سكان األرياف نحو المدن

تجد طريقها إلى المصاريف سواء ألسباب عقائدية أو لسبب تساهم في تعبئة المدخرات التي ال  -

إنخفاض الوعي المصرفي ، حيث نجد هذه المدخرات طريقها لإلستثمار في مؤسسات أهلية أو 

 .فردية 

تنتج بتكليف منخفضة بسبب إنخفاض األجور في هذه المؤسسات من جهة وإعتمادها على  -

ث الدراسات أن في الجزائر تقل عن األجور في المدخالت المحلية من جهة أخرى ، فقد أثبت

 . ℅  50المؤسسات الكبيرة بنسبة

المكان المناسب لالبتكارات وآذلك بسبب قلة العمليات التي تجري أثناء العمل في هذه  -

من  عملة فيها  وهو ما يمكن العاملينالمؤسسات إضافة  إلى بساطة اآلالت واألجهزة المست

يتجاوز اإلحتراف إلى اإلبداع بإختراع طرق جديدة أو تجهيزات جديدة  االحتراف بعد فترة وأن

من  ℅ 98لتحسين أداء العمل وتجويد المنتوج وقد ذآرت الدراسات في أمريكا على أن 

 .المخترعات واألفكار المطورة جاءت من المؤسسات الصغيرة

هو الحال في اليابان حيث  دعم المؤسسات الكبيرة سواء فيها يتعلق بالمنتجات نصف التامة آما -

ال يقوم المؤسسة العمالقة المعروفة سوى بتجميع المنتجات بعد أن تكون قد إرتفعت مسبقا عن 

  طريق التعاقد من الباطن على تصنيع أجزاء السلعة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
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الموزع للسلعة أو تتخصص اليابان أو خارجه آما يقدم دعما للمؤسسات الكبيرة عندما تقوم بدور 

) 1(  .في  خدمات ما بعد البيع للمستهلكين   

  5 - الواقع السياسي :  

خالل العقدين األخيرين زاد اإلهتمام بالمقاولة النسائية سواء من طرف الحكومات أو من طرف 

الهيئات اإلقليمية أو الدولية حيث آثرت المبادرات ، و تنوعت إلى أن تجاوزت صبغتها 

قتصادية و أخدت طابعا سياسيا إذ توجهت السياسات األوروبية و األمريكية إلى اإلهتمام اإل

بالمقاولة النسائية لتعزيز مكانة المرأة داخل النسيج اإلقتصادي ، آما دعمت  المقاولة لكونها 

إلرساء نظام سياسي ديمقراطي و يبرز هذا  اتشكل فاعال إقتصاديا أساسيا و محرآا رئيسي

في البحر األبيض  ةام الفائق بشؤون المرأة ، وخاصة المقاولة عبر السياسة األوروبياإلهتم

  : ، و التي رآزت على ثالث محاور  1995المتوسط منذ خروج إتفاقية برشلونة إلى الوجود سنة 

  .تحديد مجال مشترك للسلم و اإلستقرار عن طريق تقوية الحوار السلمي و األمني  - 1

  .الحر قتصادية و مالية و إقرار تدريجي لمنطقة التبادلإنشاء شراآة إ - 2

  التقارب بين الشعوب من خالل شراآة إجتماعية و ثقافية و تدخل المسألة النسائية في المحور  - 3

آما جاء في هذه اإلتفاقية إعتراف بدور المرأة في التنمية و العمل من أجل النهوض بوضعية 

جبارة  اتمجهود يلمجال اإلقتصادي ، آما بدل اإلتحاد األوروبالمرأة و الرفع من مساهمتها في ا

في إرساء المساواة بين الجنسين في الحياة اإلجتماعية و اإلقتصادية و السياسية ، و هكذا 

ربات  أصبحت مسألة إدماج المرأة في اإلقتصاد الوطني من األولويات مع إهتمام متزايد بنساء

  دة ملتقيات و مؤتمرات ، بين نساء الشمال و الجنوب لتوطيد مت عاألعمال و في هذا اإلطار نظ

العالقة بينهن ، و أستفادت نساء الجنوب من تجارب و خبرات نساء الشمال و تعزيز التبادل 

 2000ثم بروآسل سنة  1998بينهن و قد نضم أول مؤتمر لدعم المرأة المقاولة في البرتغال سنة 

مية ليعقد بعده المنتدى اإلقليمي حول دور المرأة في التن 2000ثم الدار البيضاء بالمغرب سنة 

الخروج بإستراتيجية موحدة لتقوية التعاون بين نساء أعمال و 2001ببروآسل و بلجيكا سنة 

  . المتوسط و إعطاء الدعم المادي و المعنوي 

ن و قد نضمت هذه المؤتمرات على أعلى مستوى من طرف المندوبية األروبية أو البرلما

األوربي بمشارآة حكومات دول الجنوب و آذا المجتمع المدني و جمعيات النساء المقاوالت في 

  .آلتا الضفتين 

  
الجزائر ، تونس ، ( دور المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في تنمية المغرب العربي طيب لحيلح ، : د  - 1 

  2006أفريل  18-17الدولي يومي ، جامعة غرب آردفان جمهورية السودان، الملتقي ) المغرب
http ://ratoulrecherche.jeerqn.com/133 tayeblhilel-SUDAN.pdf  
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و آان الهدف منها إنشاء و تعزيز العالقات اإلقتصادية بين نساء األعمال شمال و جنوب 

المتوسط و خلق عالقات تضامن بين نساء ينتمين إلى مجموعات إقتصادية متباينة و يرتبطن 

  .ات مختلفة بثقاف

آما وفر اإلتحاد األوروبي دعما  ماليا يتجلى في قروض صغيرة ، من أجل دعم إستقاللية النساء 

و إدماجهن في التنمية لتزيد مساهمتهن في إقتصاد بالدهن ، و بتمويل مشاريع خاصة بنساء 

  ) 1(  .األعمال تكمن في لقاءات و حلقات تكوينية في مجال تسيير الشرآات و النهوض بها 

  : و أنعكاساتها السوداء  العشریة: رابعا   
مرت الجزائر سنوات التسعينات بمرحلة جد صعبة ، خاصة على الصعيد ين األمني و الديني  

،ففي هذه الفترة ظهرت فيئة تسمي نفسها الجماعات السلفية التي تبنت الخطاب السياسي الديني 

دعاتها و منظريها مفاهيم غربية  و يهودية و المعادي لحقوق المرأة ، باعتبارها في نظر 

نصرانية أو شيوعية و هي مخالفة لمقتضيات الشريعة اإلسالمية ، يقتضي الواجب الديني 

  .محاربتها 

أفسح مساحة سياسية جديدة تسمح باألحزاب السياسية و اإلنتخابات و  1989و ألن دستور عام 

ا اإلنفتاح السياسي لتنظيم حملة من التهديدات و حرية الصحافة ، إستغلت الجماعات السلفية هذ

، و قد آان هذا الخطاب  في )2(التحرشات ضد النساء الالئي أعتبرت أساليب حياتهن غير مالئمة 

ظاهره مشروع إجتماعي ديمقراطي ، أما باطنه فكان ليبرالي سلطوي إستبدادي ، آما أنه إمتاز 

ارسة هده الجماعات ، تتغير حسب األوضاع ووفق بالتباين في األفكار ، إذ أن عقيدة و مم

األهداف السياسية و من األمثلة على ذلك ، إلزامية إرتداء المرأة للحجاب ، فقد إعتبره في مرحلة 

من المراحل داللة عن حجب النساء عن المشارآة في الحياة السياسة و اإلجتماعية ، و في مرحلة 

آما دعت هده . ة  و حقها في المشارآة اإلجتماعية أخرى وظفه آسند شرعي يثبت هوية المرأ

والعمل،  الجماعات إلى طاعة المرأة للرجل طاعة آاملة ، حيث تفوض السلطة للرجل في البيت،

  . و المجتمع  

 يو لم يكن هدا الخطاب السياسي الديني الذي تبنته الجماعات السلفية سوى خطاب إيديولوج

  عات  ، فجبهة اإلنقاد الجزائرية ، إنتقلت عشية صعودها يهدف إلى خدمة أهداف هده الجما

لتسيير شؤون المجتمع من منظور المرأة المجاهدة المساوية للرجل في الجهاد إلى موقف  يعتبر 

  و تخلى عن  خروج المرأة إلى ميدان العمل و المسؤولية منافسة للرجل، و رفض لطاعة الزوج،

  
http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-194/i.html1-  

ياآين إيرتورك  عن البعثة التي قامت : تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة و أسبابه و عواقبه ، السيدة  -2
  21، ص  2007انفي بها إلى الجزائر ، ج
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خصوصياتها األنثوية ، و أن المكان الطبيعي للمرآة هو البيت ، و أن خروجها للعمل يهدد 

بتحويل البيوت إلى صحاري قاحلة أو بقايا أثرية آما يهدد بتحول األطفال إلى أيتام و بإفراغ 

  )1( .األسرة من مشاعر العطف و الحنان 

ة    وشعرت النساء بالجزع إزاء تزايد ا  ازت الجبه دما ف لتصريحات المتحاملة عليهن ،خصوصا بع

ام    ة لع ات البلدي ي اإلنتخاب اد ف المية لإلنق ددة  1990اإلس ة متع ات وطني د أول إنتخاب ت بع ، و حل

ام  ي ع لح دام   1992األحزاب ف ي مس زاع داخل ن العنف أسفرت عن ن ة م ك دوام ، و أعقب ذل

زمن    ا يصفها الجزائ   . قرابة عقد من ال را م اليب       آثي ا أس ون بالعشرية السوداء ،أستخدمت فيه ري

رات في    إرهابية ، بما في ذلك عمليات اإلختطاف ، و اإلغتياالت المستهدفة ،و المذابح ، و التفجي

  .    األماآن العامة

عضاء جماعات   أمن قبل  نصبغُتأن عدة آالف من النساء أ وتشير التقديرات إلىو أغتصابات ،  

لح  إ المية مس ان . ةس ات     ال وآ اء والفتي ن النس ر م تطفن  كثي ن  ُيخ وتهن و م داته بي راه نبل ، نوق

ن في بعض الحاالت، والسيما عندما  نقتلُي وأاستعباد جنسي وُيحتجزن في أوضاع  ذا   . يحمل آل ه

ث    وداء ، حي رية الس ذه العش ي ه ر المتضررين ف ن أآب ذلك م ون ب ة  لتك رأة الجزائري ته الم عاش

ك     أرتكبت ضدها أفضع الجرائم اإل انيتها ، و ذل اء إنس ى إلغ نسانية بداية  بإنتهاك شرفها وصوال إل

ا الشرائع           ا له ة التي منحته وق الثابت ادرة و هي من الحق بسلبها حريتها  في الرأي و العمل و المب

  )2( .السماوية قبل الدنيوية

ر    ا الجزائ رت به ي م داث الت ذه األح ي ت  ه اهمت ف ي س لبية الت باب الس ين األس ن ب ت م ي آان خل

ائلتهن خاصة     الكثيرات من النساء عن مشاريعهن و طموحاتهن حفاظا على أرواحهن و أرواح ع

  .في األرياف 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
ة  -1 لفية الحديث ارس الس دد م ائية  ع اواة النس ة المس ة ، مجل اب و الممارس د الخط         2005 و تجدي

http://www.pcwesr.org   
عن البعثة التي قامت بها  المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، السيدة ياآين إيرتوركتقرير - 2 

 . 21 ص ،) 2007 - 31إلى  21من ( إلى الجزائر
http://www.universalhumanrightsindex.org   
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   :سي الراهن اولة في الخطاب السيامرأة الجزائریة المقال: خامسا 
الجزائرين و آبار المسئولين فيما يتعلق بواقع و دور المرأة المقاولة  نللوقوف على أراء السياسيي

  في جزائر الحاضر و المستقبل إرتأينا تحليل ما تجيء به الخطابات السياسية  في هذا الخصوص 

في هذا  :  2007ة في خطاب الرئيس عبد العزیز بوتفليقة في اليوم العالمي للمرأة لسن - 1

الخطاب أشاد الرئيس على الدور الذي تقوم به المرأة الجزائرية داخل المجتمع ، فقد ظهر في هذا 

الخطاب نوع من التشجيع و اإلثراء  للنساء المقاوالت ،خاصة و أن فخامة الرئيس يري أن 

بالتالي ينبغي على  الرهانات اليوم تقع خارج مجاالت التعليم و العدالة و الصحة العمومية ، و

المرأة الجزائرية أن ال تكتفي بالنتائج الباهرة التي تم تحقيقها في مجال التوظيف العمومي ،بل 

يجب عليها أن تقتحم اإلقتصاد الحديث و هو إقتصاد األعمال و المقاولة العالية األداء و المعرفة 

دد المعلمات أو الطبيبات بل ينبغي أن الناجعة الفعالة ، إذ يرى الرئيس أن نقيس مشارآة النساء بع

  .تقاس بعدد المقاوالت المنتجة للفائض و للثروة لفائدتهن و فائدة أسرهن و لفائدة بالدنا 

  .آما يؤآد في هدا الخطاب على الجزائريات بأن يقتحمن هذا الميدان و يأخذنه غالبا 

القروض المصغرة بوجوب  ولدعم هذا المسار الجديد للمرأة يدعو المؤسسات المسؤولية عن

  .تعاونها و إسراء التشجيع لمبادرات الجزائريات 

آل هذا التشجيع من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بو تفليقة لم يأتي من العدم بل هو 

نتاج الواقع اإليجابي في الميدان المقاوالتي،  فحسب اإلحصائيات األخيرة وجد أن إحدى عشر 

شاء مؤسستهن المصغرة بفضل الوآالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب و هذا بطالة نجحن في إن

  دليل واضح على نجاح الرهان 

رغم هذا الزالت الطريق طويلة ألنه ال يجب أن نقيس على العالم الحضري فقط  ألن الرهانات 

النساء فيه  األساسية للمرحلة الجديدة تتمثل في تحديث العالم الريفي و هذا لن يتأتى إال بتحويل

  .إلى عامالت فعاالت في النهوض بأريافنا 

و جاء في نفس الخطاب أن المجتمع مقبل على تغيير عميق و مشارآة المرأة الجزائرية في تنمية 

    ) 1( . البالد إجتماعيا و إقتصاديا أصبحت ضرورة ال مناص منها ألن هذا التطور يعنينا جميعا 

  

  

  

  

  

   2007مارس  08السيد عبد العزيز بوتفليقة في اليوم العالمي للمرأة : ئري عن خطاب الرئيس الجزا -1
 http://193.194.78.233/ma-ar/stories.php?story=07/03/101    
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نا   -2 طة و الص غيرة و المتوس ات الص وزیر المؤسس اب ل ي خط ة ف ن (عات التقليدی مصطفى ب

  :يقول فيه ) بادة

القوانين و             دا ب ى ه هد عل ن و أستش دأ يتحس ر ب ي الجزائ ة ف ة  و المقاول رأة العامل ع الم أن واق

ل              ات ،فك ل القطاع رأة لك ول الم ام دخ اجز أم ع أي ح م تض ي ل ا والت ول به ريعات المعم التش

وزير و يضيف أن     ب ال رأة حس اول الم ي متن بحت ف اءات أص غيرة   الفض ات الص دد المؤسس ع

 ) 1(  %27والمتوسطة التي تسيرهن النساء بلغ 

رأة     -3 ر    ( وفي تدخل للوزیرة المنتدبة المكلفة باألسرة و قضایا الم وارة سعدیة جعف خالل  ) ن

ق و   : (إفتتاح الملتقى الدولى حول المقاولة النسوية في الجزائر و الذي حمل شعار   فرص و عوائ

   2008و ذلك في األول من  أفريل )  فيه الكفاية تطلعات النساء بما 

ات       دخلها أن آلي اء ت تقول الوزير المنتدبة المكلفة باألسرة و قضايا المرأة نوارة سعدية جعفر  أثن

ا ال          اواة إال أنه ى المس تند في األساس إل ا تس إستحداث مناصب الشغل في الجزائر بالرغم من أنه

ة مستفيدات تترجم بترقية آافية للنساء ال اد إجراءات        من دعم الدول ى ضرورة إتخ ا تشدد عل ، آم

ى   مناسبة لتصل نسبة النساء المستفيدات من الدعم نسبة معتبرة من أصل إجمالي عدد السكان ،وإل

ال التي تكمن في تحسين المؤسسات         ذا األعم تحسين النساء باإلستفادة من األليات الموجودة ،وآ

ات  و ا  ان          المعنية بهذه األلي افؤ الفرص ،و الره ا من أجل تكريس تك ين بتطبيقه ألشخاص المكلف

ة          ر فاعلي ة النسوية أآث روز المقاول ا بشكل يجعل ب حسبها يكمن في إنتهاز آل الفرص و توجيهيه

زال      ر ال ت ي الجزائ وية ف ة النس ر المقاول ا تعتب دعيمها     ،ألنه ى ت ة إل ة ماس ي بحاج عيفة و ه ض

  .بقرارات سياسية لتشجيع مساهمة المرأة المقاولة في دعم التنمية الوطنية و النهوض بها 

اع مستمر         ر في إرتف ال في الجزائ مع هذا تقول الوزيرة أن ولوج المرأة في عالم الشغل و األعم

  )  2( . 2007سنة %17لتصل إلى  1966سنة % 3،حيث إنتقل من نسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  http://www.djazairnews.info/afak     المقاولة النسوية بين بيروقراطية اإلدارة و تحدي الدهنيات :نجيم بجاوي -1
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جاء في هذه المداخلة أن الجزائر تواصل جهودها الحثيثة  لتجسيد المساواة بين الرجال و النساء 

فية ، بخطوات جديدة عن ، و التي باتت واقعا ملموسا في الدوائر اإلجتماعية و التربوية و الثقا

طريق التقدم في الميادين السياسية و اإلقتصادية و على صعيد الوضع اإلجتماعي ، المهني و 

  .الشخصي للمرأة 

إمرأة مقاولة منضويات  في جمعية قوية ،  6000و أآبر مثال على ذلك أن بالدنا  صارت  تضم 

نائب لرئيس مجلس األمة ووزيرات ، و تتبوأ النساء مسؤوليات  عديدة ، إذ أنهن يشغلن منصب 

أعضاء في مجلس األمة  و نائبات وواليات ، وسفيرات و رئيسات محاآم ، و ضابطات ساميات 

في الجيش و رئيسات لجمعيات و رئيسات لجامعات و رئيسات ألحزاب سياسية و مترشحات 

  .لإلنتخابات الرئاسية التعددية 

يحمل في طياته مؤشرات التقدم بالنسبة لمجتمعنا ، مازال  و رغم هذه النتائج و هذا الزخم الذي

الكثير من العمل ينتظر التحقيق ، لرفع العوائق العديدة التي تعترض الترقية الكاملة للمرأة 

  )1( الجزائرية 

  : الصعوبات التي تواجهها المرأة المقاولة : سادسا 

ائر ال تختلف بكثير عن التي تعاني منها إن الصعوبات التي تعاني منها المرأة المقاولة في الجز

النساء المقاوالت على المستوى الدولي و آذا بعض رجال األعمال ، غير أنها في الجزائر تأخد 

طابعا خاصا ، يرجع إلى مستوى التنمية و تطور القطاع الخاص و قدراته على إدماج قوى جديدة 

  نسائية أو ذآورية 

مشاآل األول مرتبطة بممارستها لمهنة حرة و الثانية ذات طابع آما أنها تعاني من نوعين من ال

سوسيو ثقافي مازال مرهون بذهنيات بالية و المعتقدات الخاطئة التي تنسب للدين تارة و للعادات 

  )2(.و التقاليد تارة أخري 

ة     ول رئيسة جمعي ا ياسمين  "  seveو في هذا الشأن تق ر ه     " طاي ة في الجزائ رأة المقاول ي أن الم

ى خضوع      ى عل باستمرار في مواجهة الصعوبات و العراقيل آونها تنتمي إلى مجتمع محافظ ترب

ل  رأة للرج تعملت ضد    ،الم ي اس اليب الت رز األس ن أب ا، و م رأة ضحية مجتمعه ل الم ذا جع و ه

دخول المرأة إلى ميدان المال و األعمال استغالل الدين بجعله يتماشى و أهواءهم، فمنهم من جعل 

  لدين حاجزا أمام المرأة الطموحة برغم أن الدين اإلسالمي هو دين حضارة و علم وتفتح من ا

  http://www.apn-dz.org/apn/arabic/discours/discours-0404manilaa.htm  -1 08/04/2007:زيارة الموقع 
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  من ذلك ظهر نوع من الفتاوى في  وهو لم يكن يوما ضد دخول المرأة عالم األعمال بالرغم

ر سنوات التسعينات    ى ا   ،حيث آانت   العشرية السوداء التي عاشتها الجزائ رأة العمل   تحرم عل لم

ادام   ا م اك  مهما آان مهم ا   هن ة أخرى إ  ، من ناح من يعيله ة     ي ة و اإلجتماعي ادات الثقافي ستغلت الع

ا ا     مح له ر ال يس ي الجزائ رأة ف ثال الم رأة فم وح الم بح طم ر   لك ق األم و تعل ى ل يال حت روج ل لخ

  ) 1( .مأدبة أعمال يبالمشارآة ف

اوال داخل المجتمع ألن           ه أن يصبح مق د من يمكن فالعادات و التقاليد تلعب دورا أساسيا في تحدي

  . القرارات المهنية للنساء ىعل سلطة الرجال تؤثر بشكل آبير

ثقيل في حالة وجود أطفال صغار،  صعوبات تواجه المرأة المتزوجة عبأباإلضافة إلى هذه ال

فضعف التكفل بالطفولة في الجزائر يمنع من تكريس المرأة لنفسها آلية لنشاطها المهني ، حيث 

تغفل القيام  بدور األم الذي خصها به المجتمع  و العادات و التقاليد ، آما أن قيامها بدورين 

ا مطالبة  في نفس الوقت بإتقان الدورين و و آونه،مختلفين و آالهما لديه من المسؤولية ما يكفي 

إال فهي مخيرة بين حياتها الزوجية ووظيفتها التربوية الرعوية و بين طموحها وتحقيق ذاتها، هذا 

طفل أو طفلين  ما يجعل الكثير من النساء العامالت اليوم يفضلن تأجيل اإلنجاب أو اإلقتصار على

  من العمل  ألن المرأة المنهكة

  ج و الداخل تصبح غير صبورة و ال تحسن تربية أطفالها مما يجعلها تميل لإلقالل منهم في الخار

آما أن المرأة في آثير من األحيان تصبح عاجزة عن أن تتذوق لذة اإلستقالل المادي و   

اإلقتصادي أو التحكم بما تنتج ، فقد تمتد يد الزوج أو األب لتتصرف بما ليس لهم حق فيه دون أن 

ع العمل تحقيق الذاتية المطلوبة تماما آما هو الحال مع الرجل الذي تحقق ذاته من خالل يستطي

      . (22222221)) 2( ( العمل المنتج في المجتمع 

ذ            آما أن  ة التي ال تحب د اإلجتماعي ادات والتقالي مشارآة المرأة في المجال اإلقتصادي ترسخ الع

ر      ى مراآز الق رأة إل وج الم ى المجتمع        وال تتقبل ول رات التي طرأت عل ا آانت التغيي ار ،  ومهم

  .الجزائري  فإن العالقات بين الجنسين ما زال يطبعها النمودج  التقليدي للنوع اإلجتماعي 

رأة    رد ،  والم ية عوض الف ة رئيس دة اجتماعي ة آوح ة العائل ى أهمي ز عل ذي يرآ ودج ال ذا النم ه

ى       المقاولة في الجزائر ما زالت تعاني من ا  ا إل ا وخروجه ا وتكوينه ة وأن تعليمه لسيطرة الذآوري

ا زالت     ميدان العمل الحر لم يغير آثيرًا من النظرة السائدة حول المرأة ، فاألدوار داخل األسرة م

    .غير متكافأة  
                                                 

  .162تغاريد بيضون ،مرجع سابق  ،ص    -2
د       : عائشة بلعربي   -د) 2( دور الجدي ي حول ال دي العرب أي دور لصاحبات األعمال العربيات في التنمية اإلقتصادية ، المنت

   2008للقطاع الخاص في التنمية و التشغيل ، جامعة محمد الخامس ،الرباط ، المملكة المغربية ، 



78  

زوج التي               ا أن طاعة ال رأة في سوق العمل ، آم إن هذه المعاملة التمييزية تحد من مشارآة الم

ذلك   يفرضها الدين و العرف  تخلق حاجزا  أما م المرأة على العموم والمقاولة على الخصوص ، ل

 .يصعب على المرأة أن تتعامل وتتفاعل مع العالم الخارجي بدون موافقة الزوج 

ا       رأة خاصة حينم ين الم ام تمك ية أم ق األساس دى العوائ وي إح ع األب يطرة المجتم كل س ا تش آم

ا     ترتكز على تأويالت دينية محاف ا وثقافته ان تكوينه ا آ ظة وعلى نفطية الجنس، تجعل المرأة آيفم

  )1(.ومهما قويت إرادتها تعيش تحت السيطرة الذآورية 

هذه العوائق اإلجتماعية تقابلها عوائق اقتصادية ال تقل أهمية عنها، أولها تواضع خبرتها في  

 الخدمات المالية و أنظمة  مجال المعامالت المالية و ما يتطلبه من ضرورة اإللمام بمختلف

التعامل من خالل البنوك، آما تعاني المرأة المقاولة من صعوبة التمويل الذي يحول دون اقتحامها 

و بقوة لهذا المجال، آما أنه يعوق التي لها نشاط تريد تطويره و توسيعه فيضل مقصورا على 

صول على تمويل مهم يخضع المتوسطة ذات رأس المال البسيط ألن الح المجاالت الصغيرة و

سم تجاري دة ال يوجد وراءها أب أو زوج له إإلى ضمانات تعجيزية خصوصا عندما يتعلق بسي

   البنكية، و في هذه الحالة ينحصر مصدر التمويل في القروض الصغيرة معروف في التعامالت 

     الصناعة في الجزائر تترآز حول التجارة و و العائالت لذلك فإن معظم أنشطة النساء

  (2)          555555555)2( .التقليدية

آما تعاني المرأة المقاولة من عدم حصولها على فرص تدريبية مساوية للرجل و عدم تمتعها   

بالمزايا التي يتمتع بها الرجل مثل سهولة التنقل و الجهل بإمكانات المنافسين و عدم معرفة 

ات التدريبية التي تهدف إلى نشر الفكر المقاوالتي عند األسعار المنافسة بالسوق و قلة الدور

  )3(.النساء 

المقاولة  األساسية التي تجعل من المرأةويبقى إبعاد المرأة عن مراآز القرار، إحدى العوائق 

   .عنصرًا ينفذ أآثر مما يقرر

  

                                                 
أي دور لصاحبات األعمال العربيات في التنمية اإلقتصادية ، المنتدي العربي حول الدور الجديد : بلعربي  عائشة  -د  -1
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  :العوامل المؤثرة على المرأة المقاولة : سابعا 
 

منها اجتماعية و ثقافية و دينية و اقتصادية فقد آانت  فقد آانت يتأثر عمل المرأة بعوامل عدة  

مشارآة المرأة في البداية تنحصر على األعمال اليدوية و مشارآة زوجها العمل في الحقول 

اإلجتماعية و اإلقتصادية و زيادة أعباء الحياة و رغبة المرأة  لالزراعية و لكن مع تغير األحوا

ونتها، نزلت إلى سوق العمل و بدأت العمل في التربية و التعليم و في أن تشعر بذاتها و آين

التمريض، و تنوعت الوظائف التي شغلتها و ظلت بعض أنواع الوظائف و األعمال حكرا على 

الوظائف التي شغلتها و ظلت بعض أنواع الوظائف و األعمال حكرا مهامها و الرجل إما ألن 

ياتها تتطلب قدرات بدنية ال تتوفر في المرأة أو ألن المجتمع على الرجل إما ألن مهامها و مسؤول

  .)1( فيه    يحد من إشراك المرأة

  : العوامل الذاتية  - 1   
و تتعلق بشخصية المرأة و طبيعة تكوينها من النواحي السيكولوجية و الجسمية والعقلية ،      

يع و التعاطف، فإذا فقدت هذه المشاعر فالمرأة بحكم طبيعتها تحتاج إلى التواصل النفسي و التشج

نعكس ذلك في قدرتها على اإلبداع و اإلبتكار، إلى جانب أنها أصيبت حالتها النفسية بالجفاف و أ

ن إثبات ذاتها عن طريق العمل الذي ذاتها بين مشاعرها آأم أو زوجة وبيتكون منقسمة على 

  . )2(تختاره بإرادتها وتفرض وجودها اإلجتماعي من خالله 
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   :العوامل الدینية  - 2   
ت جميع األديان السماوية حقوق المرأة و آرامتها فهي األم ، و األخت، و الزوجة و فقد حفظ  

التي تؤهلهم أن يكونوا أعضاء  اإلبنة، ومن أولى مسؤولياتها تربية األطفال التربية الصالحة

فاعلين في المجتمع ، إال أن آل هذا ال يشفع لها حينما يفسر الدين تفسيرا خاطئا مبني في آثير 

إن الذين يتعللون لينقصوا "  :هل، و في هذا يقول يوسف القرضاويمن األحيان على الدانية و الج

ولى حين ينسبون إلى الدين مفاهيم خاطئة األ: من وضعية المرأة اإلجتماعية أنهم يخطئون مرتين 

   " .فيسيئون ، و الثانية حين ينتقصون حقوق المرأة فيظلمون 

و رغم أن الدين اإلسالمي دين عظيم بحسبه خاتم األديان و مجمع آماالته، اليمكن أن يكون      

 اإلسالم أوجب علىمعوقا لحرآة المرأة االجتماعية و التنموية، و لكن العلل تكمن في اإلفهام ، ف
أن تخدم مجتمعها و إسهامها اإلجتماعي و اإلقتصادي مشروعين و المرأة القادرة المؤهلة 

إال أن البعض يرى في خروجها للعمل و تمكنها من مواقع السلطة و التأثير في  . (1)ضروريين 

تالط بالرجال ألن المجتمع بمثابة تمرد على القيم الدينية ألنه في هذه الحالة ستكون معرضة لالخ

و التحرر من مفاهيم اليهودية و النصرانية و  ،عملها يتطلب ذلك و هذا في نظرهم تحرر

و بما أن الكثير ال زالوا . الشيوعية و هو مخالف لمقتضيات الشريعة اإلسالمية لذا يجب محاربته 

ق في تقويم يعتبرون المرأة تابعة للرجل ومجبرة على طاعته في آل األمور و هو لديه الح

سلوآها، و هذا يجعل من المرأة داخل المجتمع تعامل على أنها ناقصة و قد تبرر هذه الفكرة لعدم 

أهليتها في الشهادة و الوالية و اإلرث و بالتالي فهي غير قادرة على تحمل مسؤولية العمل 

  .الخارجي الذي يتطلب القوة و الرصانة و العقل الراجح 

الحجاب فرض لباس عتبروا يطرة الذآورية داخل المجتمع فقد إين لفرض السآما تم استغالل الد  

عتبروا رآة في الحياة اإلجتماعية، و أداللة لحجب المرأة عن المشافي الدين اإلسالمي هو 

و تخل عن خصوصياتها األنثوية و ،خروجها من بيتها إلى ميدان العمل فيه رفض لطاعة الزوج 

و أن خروجها يهدد بتحويل البيوت إلى صحارى  ،الطبيعي هو البيت منافسة للرجل و أن مكانها

  . (2)قاحلة و تحويل األطفال إلى أيتام و إفراغ األسرة من مشاعر العطف و الحنان

                                                 
 1دار النشر العربي ، القاهرة ط .قضايا المرأة من تعاليم اإلسالم و تقاليد المجتمع : بد الحميد إسماعيل األنصاري ع. د -  (1)

  . 125ص .2000.       
  asp.aid .http/www.pcwesr.ong/ar show .art. 2005-10-3عدد مارس : مجلة المساواة النسائية  -  (2)
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أن المرأة التي تطمح لتحقيق ذاتها عن طريق  " و قد اعتبر المفكر اإلسالمي مصطفى السباعي   

ية ألن هذا ال يمت للتقاليد اإلسالمية بصلة و أن على المرأة العمل هي تقوم بتقليد المرأة الغرب

المسلمة أن تتحمل آل ما تتحمله المرأة الغربية من تبعات عند خروجها للعمل مثل التكفل بنفقات 

أن عملها مهما آان نوعه فهو  "، و يقول آذلك "حياتها و المشارآة في نفقات البيت و األوالد

يام بدورين معا، مما يؤدي إلى تعبها جسديا ، السبب الذي يجعلها ال يرهقها و يجبرها على الق

ال يجب أن نسمح  تؤدي دورها آامال مع أسرتها و بالتالي تأثر استقرار المجتمع و تماسكه ، لذا

   ) 1( ."  لها بالعمل خارج منزلها إال إذا آانت فقيرة ال عائل لها من زوج أو أب أو قريب

ء مفكرين و هي تعبر عنهم ألن التحريم ال نملكه نحن البشر إال بنص آل هذا عبارة عن آرا

  .صحيح صريح و هذا غير موجود إذن يبقى األمر في دائرة المباح و المصالح العامة 

  : العوامل األسریة -  3    
تمثل العائلة الساحة الرئيسية التي تتم فيها تنمية الشخصية البشرية وهي تمثل ألآثر الناس نبعا 

  .حيويا للراحة واألمان والحب، غير أنها قد تكون في الوقت نفسه مصدرا لإلستعالل والالمساواة

الجزائرية اليوم تطمح إلى العصرنة وإلى الحضرية ، فإن البنية التقليدية وآأنها في  ةوآون العائل

اإلآتفاء  طريق الزوال ، إذ فقد النظام اإلجتماعي التقليددي المبني على شيوع الميراث وعلى

الذاتي تحت إدارة األب الكثير من قوته ، إال ان العائلة الجزائرية مازالت محكومة بمقاييس 

المحرمات الجنسية والدينية ، فهناك أسر تكون فيها السيطرة على النساء بيد رجل وتكمن في هذه 

الحياة العامة ، من اإلستراتيجية نزعة إقصائية تتمثل في الحيلولة بين المرأة وبين المشارآة في 

جانب آخر فهي جماعية في طابعها ،ـ إذ تنخرط فيها النساء في العمل في المجال العام مثل 

  ) 2(النشاط السياسي وسوق العمل ، غير أن ثمة حدودا تصلهن عن الثروة والقوة والمكان 

لها إقتصاديا ، ويعود السبب إلى خوف الرجل عن مكانته من الضياع ، فعندما تحقق المرأة إستقال

وتثبث وجودها اإلجتماعي تصبح تثمل تهديدا لسلطة الرجل ، والقرارات واإللتزامات المنزلية 

تقسم قسمة عادلة بفعل توازن القوي األسري، عندها يظن الرجل أن المرأة ستسلبه خضوع 

اإلطار األسرة له آرب لها ، واإلعتقاد انها ستمارس نفس الصالحيات التي يمارسها هو يجعل 

األسري  إطار المادي للدرجة األولي وتذوب المقومات األساسية التي تتمثل في العاطفة 

  ) 3(والمقومات المعنوية للحياة الزوجية واألسرية 

  

األردن ، المجلة األردنية للعلوم التطبيقية  و العلوم اإلنسانية ، تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا في جامعة عمان ،  -1
    194، ص  2006،  2، العدد  9المجلد 

   199مرجع سابق ، ص : غدنز أنتوني    -2
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ويبدو اإلحساس أآثر حدة في العالقات الشخصية عندما يسعي الطرفان الرجل والمرأة إلى 

  .زواج وبعد اإلنجابمتابعة مسارهما المهني في سوق العمل بعد ال

لقد آانت النساء في الماضي يزاولن عمال جزئيا غير متفرغ ، أو يترآن العمل فترات طويلة 

لإلنجاب ورعاية األطفال ، غير أنهن اآلن يرآزن اإلهتمام على مسارهن المهني وعلى 

  .طموحاتهن وأهدافهن الشخصية األخري

هذه يدور حول المهمات الزوجية أو البيتية ، بل  ولم يعد التفاوض بين الرجل والمرأة في أيامنا

إن العالقة بينهما عموما قد أصبحت في جوهرها تشمل قضايا مهمة أخرى مثل العمل والسياسة 

   )  1( .  واإلقتصاد

وقد أثبت لنا الواقع أن الدور التقليدي للمرأة قد تحول بعمق فدراسة الموازنات العائلية باإلرتباط  

حياة اليومية تظهر لنا التحوالت البنيوية والتحوالت الثقافية التي تجري في الحياة مع تفاصيل ال

  .العائلية الحالية ، وبالتالي تتغير الحاجات وتميل نماذج ثقافية جديدة لتأخذ مكان النماذج القديمة

ير مع ذلك ظلت المرأة في آثير من االحيان مخيرة بين أسرتها وطموحها ، فعالقات السلطة الغ

متوازنة والقوة الغير المتكافئة داخل العائلة ، أعطت بعض أفراد األسرة منافع وإمتيازات أآثر 

من غيرهم وفرضية أن العائلة قد إتخذت مع مرور الوقت طابع المساواة واإلنصاف في توزيع 

هتمام األدوار والمسؤوليات بين أفرادها نسبية ، الن المهمات البيتية مثل رعاية األطفال واإل

باألعمال المنزلية الىزالت من نصيب المرأة ، يضاف إلى ذلك مع يسمي بالعبئ العاطفي التي 

تتحمله المرأة في الحفاظ على العالقات الشخصية الحميمية وهذا يتطلب القدرة على اإلتماع 

عبئ واإلدارك والتفاوض والتصرف اإلبداعي المبتكر ، وبالتالي تبقي المرأة هي التي تتحمل ال

  . األآبر والمسؤولية األساسية للمهمات البيتية وتتمتع بوقت فراغ مما يناله الرجل

وإلدماج المرأة في التنمية اإلجتماعية يجب تحديث األسرة بما يسمح  لها القيام بوظائف إقتصادية 

إما عن طريق العمل بشكل جزئي أو مؤقت في الوحدات اإلنتاجية أو عن طريق إحداث مقاوالت 

   )2(  ردية صغيرةف

أثير في    آما أنه ال بد أن نذآر أن هناك عائالت آانت السبب في دفع المرأة إلى مواقع السلطة والت

  التي تملك مقاوالت وشرآات يكون هدفها في الغالب تنمية ثروتها وزيادتها  ت، فالعائال المجتمع

  

  
  

   
   263-262مرجع سابق ، ص : غدنز أنتوني  -1
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ه       ه وآفاءات رد ولكن قدرات ويكون ذلك بإشراك آل أفرادها ألن المهم في هذه الحالة ليس جنس الف

يكن   المجال المقاوالتي أمام ال  توما يمكنه أن يضيف إلى المشروع وقد فسحت هذه العائال نساء ل

نهن في    ة م ان        بعض  سيدات أعمال يمارسن المقاولة برغب ة في أحي ة العائل ان وبسبب رغب األحي

  . أخري 

  :ثقافيةالعوامل ال -  4    
رغم ماعرفه المجتمع الجزائري من تطور ملحوظ نتج أساسا عن تحسن المستوى الثقافي و  

ة التي ال تمت ال لدينا و ال لثقافتنا بصلة ، لها الفكري للمرأة، إال أن بعض العادات و التقاليد البالي

قو ة ال تقل قوة عن القوانين التشريعية ، إذ تلعب دورا أساسيا في تحديد حياة األفراد داخل 

المجتمع فسلطة الرجل لها التأثير الكبير على القرارات المهنية للنساء و قد أثبتت أغلب الدراسات 

نة بناتهم على أساس بعض القيم و العادات و الوسط اإلجتماعي و البحوث أن اآلباء يختارون مه

  .و الثقافي 

و حتى اختيار الفتاة لعملها يراعى فيه عدم اإلعتراض مع دورها في البيت لهذا نجدها تتجه نحو  

التدريس و التمريض و اإلدارة و يحسب ألف حساب لألعمال التي تكون فيها سلطة وتسيير 

عب على إشكاالت الثقافة و الجنس ، أدى دوره آامال في تأخير االنفتاح ومسؤولية ، ألن التال

النسائي على مواجهة الخطر و تحمل نتائجه آما فرض على الثقافة في مستوى  من مستوياتها أن 

تنشطر بين ثقافة الذآر و ثقافة األنثى، فمما ال شك فيه أن معتمدات الوالدين و األهل و المجتمع 

  . (1)حددة في تعيين أخالق و سلوك و اهتمام الذآر و األنثى تلعب أدوارا م

بالرغم من هذا لم تستسلم المرأة لحكم التقاليد المقيدة لطاقاتها و طموحاتها ألن بعض هذه التقاليد  

حتى عهد ليس بالبعيد آانت تقضي على آدمية المرأة و شخصيتها، فلم يكن للمرأة رأي في شؤون 

و ال رأي لها في أخص خصوصياتها فلو تمسكنا بتلك التقاليد لما تعلمت  و الحياة بلالمجتمع 

   (2)و تقدمت   المرأة و لما عملت و ساهمت في خدمة مجتمعها ، بل ولما نهضت المجتمعات 

فاألفكار النمطية ذات الجذور المتأصلة التي تؤآد على أدوار محددة لكال الجنسين بشكل صارم 

و أم فقط ، و تعتبرها دون الرجل في القدرات الجسدية و العقلية، و  فتنظر إلى المرأة آزوجة

سواء آان أبا أو أخا أو ابنا ، في حين تنظر إلى الرجل إلى حماية دائمة من قبل الرجل  تحتاج

 عقال من المرأة و أآثر حكمة و تدبيرا و أحسن تصرفا ، و هذا في الواقع شيء على أنه أآمل

  يس أقل استعدادا من الرجل في الحياة العامة، و إنما المجتمع هو الذيصحيح ألن المرأة ل غير
                                                 

،ص  1985،  3عربية و قضايا التغيير ، دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط المراة ال: خليل أحمد خليل  -1
  .)بتصرف( 107

قضايا المرأة بين تعاليم اإلسالم و تقاليد المجتمع ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، : عبد الحميد إسماعيل األنصاري . د -2
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يهيئ و يمنح الرجل حقوقا على حساب المرأة إلبراز قدراته، آما أنه ليس هناك ما يمنع الرجل 

  . (1)البيت ، و تربية األوالد إذا آان هناك حاجة لذلك   نمن المشارآة في تدبير شؤو

المجتمع الذي ال يمكن أن  ية التنمية ضرورية جدا بحسبها نصفألن مساهمة المرأة في عمل

ينهض بساق واحدة ، فالتقاليد الصالحة تحافظ على آيان المجتمع أما التقاليد الخاطئة فأساسها 

التحيز و الهوى لهذا فهي معوقة لتنمية و تطور و تقدم المجتمعات ألنها تقف في وجه التغيير و 

  .التجديد 

القول بأن تثقيف المرأة و تعليمها و مشارآتها في المجاالت المهيأة لها ال يمكن أن يمكن  مع هذا 

  .  تحقق ذاتية المرأة 

  : نظرة المجتمع للمرأة المقاولة : ثامنا  

هناك تباين في نظرة المجتمع للمرأة المقاولة و ذلك حسب الطبقة اإلجتماعية و المستوى الثقافي 

عيش ضمنه ، و إن آانت في معظمها تتأرجح مابين التقليل من قدرات الذي  تنشأ المرأة فيه و ت

هذه المرأة الشخصية و قدراتها في إدارة مالها بنفسها ، و ما بين آره و عدم إستحباب المنافسة 

من قبل المرأة للرجل و محاولتها التفوق عليه ، حيث أن معظم الرجال ال يزال في مجتمعاتنا 

أة على الرجل في العمل ، أو محاولة مقارعتها له وال يفضلون التعايش يكرهون فكرة تفوق المر

  )2(.  معها 

  :دور الدولة في إنشاء و دعم المقاوالت   : تاسعا 
قامت الجمهورية الجزائرية باالهتمام بالصناعات الصغرى من خالل إنشاء مندوبيات لتشغيل 

لراغب فى العمل فى المنشآت الصغيرة كما الشباب  إذ تقوم هذه المندوبيات باستقبال الشباب ا

تقدم خدمات التوجيه واإلعالم حول مختلف البرامج التشغيلية وإعطاء القـروض بـال فوائـد    

  ومن     1996للتعاونيات إال أن محدودية مواردها المالية قد حد من أنشطة هذه المندوبيات عام 

ي نفس العام وبخاصة في مجال المشاريع هنا تم إنشاء الوكاالت الوطنية لدعم تشغيل الشباب ف

 الصغيرة المنشأة من قبل الشباب والتي تعتمد في تمويلها على موارد الصندوق الوطني لـدعم 

التشغيل الذاتي وآذلك مساعدة الجهات الدولية المتمثلة في برامج التعاون الدولي لتحسين أداء تلك 

  :المؤسسات ومن هذه البرامج 

                                                 
  

، تصدر عن عمادة البحث  2006، سنة  2العلوم اإلنسانية ، المجلد التاسع ، العدد : لوم التطبيقية المجلة األردنية للع - (1)

  . 196في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ، عمان ، األردن ، ص  العلمي و الدراسات العليا

 www.oman.jordan.studies:  محمد الفوار : د  -2
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متوسطى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف لتحقيق  –برنامج األورو  -

  .القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأهيلها 

ديم     - ك المؤسسات وتق التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية حيث تم االتفاق على فتح خط تمويل لتل

ة       مساعدة فنية متكاملة الستحداث نظم المعلومات ود ة لمواآب ل الصناعات الوطني راسة سبل تأهي

  .متطلبات العولمة 

ة                - ا لتنمي امج شمال أفريقي اون تقنى مع برن امج تع داد برن م إع دولي حيث ت التعاون مع البنك ال

  .المؤسسات الصغيرة 

ل        - ة لتأهي ى المساعدة الفني اق عل م االتف التعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حيث ت

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرع للصناعات الغذائية 

ة         ام بترقي ة باالهتم ت الدول طة قام غيرة والمتوس ناعات الص ام بالص م واالهتم ن دع ًا م وإنطالق

  :وتأهيل العنصر البشرى من خالل ما يلي 

 .تكييف برامج التدريب المهني مع متطلبات سوق العمل  -

 .ستمر القيام بعمليات التدريب الم -

 .تحسين وسائل اإلعالم واالتصال  -
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  :  ساعدةالهيئات الم -1

  مجال العمل  ئةسم الهيإ

  الوآالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
  296 - 96المرسوم التنفيذى رقم 

تقديم الدعم واالستشارة لمستحدثى المؤسسات  -
  الصغيرة

متابعة مسار الترآيب المالى وتعبئة القروض  -
 .طيلة تنفيذ المشروع لمشاريعهم

تضع تحت تصرف مستحدثى المؤسسات المصغرة  -
آل المعلومات ذات الطابع االقتصادى والتقنى 
 .والتشريعى والتنظيمى المتعلق بممارسة نشاطاتهم

  .تحدث بنك للمشاريع المفيدة اقتصاديا واجتماعيا -

  وآالة ترقية وتدعيم االستثمارات
  93 – 12المرسوم التشريعى رقم 

مل الوآالة على تقييم المشاريع ودراستها واتخاذ تع -
  .القرارات بشأنها سواء آان بالقبول أو بالرفض

  الوآالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
  14-04المرسوم رقم 

 14-04تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم  -
تقديم القروض بدون فائدة واالستشارات  -

واإلعالنات للمستفيدين من مساعدة الصندوق 
 .الوطنى لدعم لقرض المصغر

إقامة وتوطد العالقات مع البنوك والمؤسسات  -
  .المالية لتوفير التمويل الالزم للمشاريع االستثمارية

صندوق الضمان المشترك للقروض 
  المصغرة

  16-04المرسوم التنفيذي رقم 

يختص بضمان القروض التى تقدمها البنوك  -
ع التجارية والمؤسسات المالية المنخرطة م

من الديون المستحقة % 85الصندوق بنسبة 
  .وفوائدها فى حالة فشل المشروعات الممولة

تدخل البنوك فيما يخص تمويل المؤسسات  -  البنوك التجارية
الصغيرة والمتوسطة يخضع للقاعد التجارية 

  .المعمول بها مع بقية المتعاملين

صندوق ضمان قروض المؤسسات 
  الصغيرة والمتوسطة 

  373-02التنفيذي رقم المرسوم 

يعالج هذا الصندوق مشكل الضمانات التى تعانى  -
منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند حصولها 

  .على القروض البنكية

  2007تونس  –الملتقى الثانى للمشروعات الصغيرة  –محمد بوقموم  :المصدر 

  
http://www.alolabor.org  
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آما  لعبت الدولة بهياآلها المختلفة الدور األآبر في دعم وترقية المقاوالت في الجزائر من خالل 

  .تجنيد آافة الوسائل الممكنة لتوفير البيئة المناسبة لنشاط هده المقاوالت 

 - إنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : 

 1994جويلية سنة  18المؤرخ في  94-211أنشئت هده الوزارة بموجب مرسوم تنفيدي رقم 

والتي حددت أهدافها بداية ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،غير أنه وسعت 

والذي يحدد  2000جويلية  11المؤرخ  2000-190صالحيتها طبقا للمرسوم رقم  

:صالحيات وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة آمايلي  

ات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار سياسة الحكومة و يتولى وزير المؤسس -

برنامج عملها إعدادعناصر السياسة الوطنية في ميدان المؤسسات و الصناعات الصغيرة 

:والمتوسطة وتطويرها  

ترقية اإلسثمارات النشأة و الموسعة والمطورة  -  

غيرة و المتوسطة ترقية إسثمارات الشراآة ضمن قطاع المؤسسات و الصناعات الص -  

إعداد إستراتيجات لتطوير  -  

ترقية وسائل تمويل الوسائل و الصناعات الصغيرة و المتوسطة  -  

تحسن فرص اإلستفادة من العقار الموجه لنشطات اإلنتاج و الخدمات -  

إعداد الدراسات اإلقتصادية المتعلقة بترقية هدا القطاع  -  

و الصناعات الصغيرة و المتوسطة تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات  -  

تنسيق النشاطات مع الواليات  -  

ترقية التشاور مع الحرآة الجهوية للمؤسسات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة  -  

.التعاون الدولي و اإلقليمي و الجهوي في هدا المجال  -  

من خالل  وخارج اإلطار القانوني التشريعي تجهز وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

إدخال نمادج وطرق جديدة في السير و إتخاد إجراءات إستعجالية لتحسن المحيط اإلقتصادي 

.ونلخصها فيما يلي...) اإلداري ،القانوني ،الضرائب،المالي (  

 - تشجيع عمليات المقاولة من الباطن :

قا بوجود و حرآة تعد المقاولة من الباطن نشاطا إقتصاديا ترتبط نشأتها و تطورها إرتباطا و ثي

المؤسسات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة و المصغرة ،حيث أن مجال التخصص هو الذي يولد 

وظيفة المقاول من الباطن ويعطي اإلمكانية للمقاولة من الباطن أن تندمج في برنامج إنتاج 

  .مؤسسة أآبر مع بقائها مستقلة 
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في المنافسة بتخفيض التكاليف بنسبة آبيرة و تستهدف المقاولة من الباطن أهميتها من دورها 

وبسرعة أآبر إضافة إلى أن المقاول من الباطن يستفيد إلى أقصى حد من اإلنعكاسات التي 

تحدثها  المقاولة لتطويرها و تخصصها ،و أمام اإلنفتاح اإلقتصادي نحو منطقة التبادل الحر 

  .مية  فالمقاولة من الباطن ستحتل مكانة هامة في عملية التن

و مع التطور المستمر للنسيج الصناعي، فللمقاولة من الباطن دور في بروز أقطاب جديدة تحدث 

  . فرص عمل و إبداع تكنولوجي و يعد هذا الشرط أساسيا في مكافحة الفقر و البطالة

لهذا جاء القانون التوجيهي للمؤسسات المصغرة إلرساء إستراتيجية تطوير و ترقية المؤسسات 

غرة و المتوسطة ، إضافة إلى العمل على إنشاء مجلس وطني مكلف بترقية المقاولة من المص

الباطن ، وقبل ذلك و في مرحلة التسعينات تم إنشاء بورصة المقاولة من الباطن بمساعدة دول 

  منتمية إلى برنامج األمم المتحدة 

وعة و ال تعد المقاولة من الباطن و تأخذ المقاولة من الباطن أشكاال مختلفة تنتج عنها شراآة متن  

أسلوبا ممكنا و مناسبا إال للتنمية في حالة إمتالك المؤسسة مؤهالت و آفاءات تستعملها آمحور 

  ) 1(. و النجاعة و النمو  ةإلنشاء الغير مفضلة بذلك المر دودي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، رسالة ماجستير في علم اإلقتصاد ، جامعة قسنطينة ،  إنشاء و ترقية المؤسسة المصغرة في الجزائر: طلبة صبرينة  -1

     . 108 -107، ص  2005
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  : دور الدولة في دعم المرأة المقاولة  -2
ذه المسؤولية في         زداد ه دئين و ت نهم المبت تقوم الدولة بتهيئة مناخ مناسب للمستثمرين و خاصة م

ذا ف    ة ، وهك ي فرضتها العولم دة الت ة الجدي ويني  ضل ظروف المنافس وي و التك دعم المعن إن ال

دعم     كال ال ف أش أتي مختل ك ت د ذل ع ، و بع ي المجتم ة ف ت روح المقاول ى لتثبي ة األول دان اللبن يع

  .األخرى التي تشجع عمليات اإلنشاء و تساعد على تحقيق اإلستمرارية و النمو و التوسع 

  :االت تنتظر المرأة المقاولة دعما يشمل عدة مج   : أشكال الدعم  -أ   

واد ،     :الدعم الفني  -1 ار األالت و الم ع و إختي و يتضمن دراسة جدوى المشروع ، إختيار الموق

  إلخ...دعم المشروع فيما يتعلق بأساليب اإلنتاج 

ة   : الدعم اإلداري -2 و يتمثل في التسهيالت المتعلقة باإلجراءات اإلدارية آتبسيط الوثائق اإلداري

  ...يل ، إجراءات الحصول على العقار الخاصة بالترخيص و التسج

ه       :الدعم المالي  -3 ل ، خاصة من ق بالتموي دعم المتعل هو أهم ما تنتظره المنشئات و هو يشمل ال

رة محددة من       ي أو الجزئى و لفت ما يتعلق بالمساهمة في ضمان جزء من القروض و اإلعفاء الكل

ر     اعدات مباش نح مس ذا م ة و آ وم الجمرآي رائب و الرس روعات  الض بعض المش ة ل ة خاص

ام          ال أو المشروعات التي تق ا من  العم آمشروعات التجديد أو تلك التي تساهم في تشغيل عدد م

  .في مناطق نائية 

دریب  -4 وین و الت م التك ى    :دع ائم عل كيل إقتصاد ق دعم بضرورة تش ن ال وع م ذا الن رتبط ه ي

وين مستمر مع إستمرار       دريب و التك ذا الت تم من خالل        الكفاءات ، وه دعم ي ذا ال المؤسسة ، وه

دوات المتخصصة       ات و الن د الملتقي توفير دورات للتكوين أو التدريب بأسعار زهيدة و تشجيع عق

  ...و آذا تشجيع و دعم إقتناء الكتب و المجالت العلمية 

ا و        :الدعم التكنولوجي  -5 ى التكنولوجي يتم من خالل تشجيع المؤسسات في مجال الحصول عل

  .تخدامها ، و ذلك من خالل توجيهها إلى التكنولوجيات الحديثة و دعم اسعارها إس

و يتضمن هذا النوع من الدعم مجال التسويق آالدعم في مجال   :الدعم اإلعالمي و اإلتصالي  -6

   ) 1(اإلشهار و الترويج لمنتجات أو خدمات المقاولة  

  

  

  
  

ر      نحو ترقية شبكة دعم المؤسس: حسين رحيم  -1 ة اإلقتصاد و المجتمع ، مخب ر ، مجل ات الصغيرة و المتوسطة في الجزائ
   42-41، ص  2005، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة ،  3المغرب العربي الكبير ، العدد 
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  : دور الوآالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  -3
دعم تشغيل الشباب سنة      ة      1996أنشأت الوآالة الوطنية ل يس الحكوم ، ووضعت تحت سلطة رئ

الي    ،ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل بمتابعة نشاطها ، تتمتع بالشخصية المعنوية و اإلستقالل الم

  :ولها فروع جهوية و محلية تطلع المهام التالية 

  .تقديم الدعم و اإلستشارة و المتابعة  -

ات ذات الطابع اإلقتصادي و التقني    تضع تحت تصرف الشباب أصحاب المشاريع آل المعلوم  -

  .و التشريعي و التنظيمي المتعلق بممارسة نشاطهم 

  .تحث بنكا للمشاريع المفيدة إقتصاديا و إجتماعيا  -

من       ة و تض اريع مربح ون المش هرعلى آ دعم و تس واع ال ف أن دم مختل ة  تق التلي فالوآل و ب

ق مناصب شغل للشباب       اإلستمرار ،ضمان الشغل ،و تحقيق المداخيل ألصحابها  وم بخل ،فهي تق

مع ضمان إسترداد     مالبطال و فتح أفاق جديدة لتحقيق طموحاتهم  و إبتكاراتهم و مختلف تطلعاته

  )1(. ديونها خالل األجال المحددة من خالل القوانين التي تنتهجها في سياستها 

   حاضنات األعمال  دور -4  
د  ال ح وم حاضنات األعم ر مفه ديعتب بة ل يث العه ك  بالنس ا تل ر آونه ل الجزائ د مث ات بل المؤسس

ديهم   التيالتنموية  تعمل على دعم المبادرين من أصحاب المشروعات الطموحة والذين ال تتوافر ل

دعم والخدمات     ة من ال ة متكامل وفير بيئ ك من خالل ت اتهم وذل ق طموح ات تحقي يةإمكاني  األساس

ة ،      لتأسيس المشروعات ومتابعتها لتصل إلى نقطة  ات دون الحاجة لمساعدة خارجي االنطالق بثب

د   ذه        في حيث ينظر عادة للمشروع الصغير وآأنه مولود جدي ل ه ام من قب ة واالهتم حاجة للرعاي

  . المؤسسات

ين         و الل تمك ن خ ك م ادي وذل اعى و اإلقتص دين االجتم مل البع نات لتش داف الحاض دد أه تتع

ادرين من اآ    ارهم      أصحاب المشروعات الصغيرة من المب ة أفك ة وترجم دراتهم اإلبداعي تشاف ق

  )2(إلى مشاريع إنتاجية والتعامل معها وتوسيعها وتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل المنتج 

  

  

  

،  8دور المؤسسة الصغيرة في اإلنتاج اإلقتصادي و اإلجتماعي ، مجلة بحوث إقتصادية ، العدد : رضا قويعة  -1
  39، ص 1997القاهرة ، 

http://www.alolabor.org  -2  
  

  



91  

  : دور المؤسسات المالية  -  5 
ة الضرورية         الموارد المالي اوالت ب د المق وم بتزوي تعتبر البنوك من أهم المؤسسات المالية التي تق

  .لعملية اإلناء و اإلنطالق في النشاط أو توسيعه ، ويتم ذلك في شكل قروض 

ة           وك الجزائري ل البن اول، وتحت ة إنشاء أي مق م عنصر في عملي يعد عنصر التمويل إن لم نقل أه

ة اإلنشاء     أهمية آبيرة في تزويد المقاوالت المصغرة و المتوسطة بالمواد المالية الضرورية لعملي

ى    م  و اإلنطالق في النشاط و إن معظم تدخالتها التمويلية تتم في شكل قروض لهدا سنتطرق إل أه

ثم إشكالية  ) اإلعانات المالية (القروض و أشكال التمويل التي تقدمها البنوك للمؤسسات المصغرة 

م     ة ،وأه وك الجزائري ضمانات القروض المقدمة من قبل البنوك و قبل ذلك آله عرض تشكيلة البن

 )1(.اإلجراءات التي تتخدها الدولة لضمان القروض للمصاريف 

  :  األخرى دور الهيئات المدعمة -6
  : الهيئات المحلية   -أ     

االت     ق الوآ تتمثل هذه الهيئات في الواليات و الدوائر و البلديات التي يلجأ إليها المقاول عن طري

ك  ألغراض       اني ،محالت و ذل الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أجل الحصول على أراضي ، مب

  )2(.  اإلستثمار

 : الجمعيات  -ب      

ا  م إنش الجزائرت رية ب ة سويس ة جزائري م  ء جمعي ل  إس ري ( تحم يالم ألجي ة  امهمته )جين مرافق

ات    باب بالمؤسس اولين الش ي      المق ط ف ي تنش غرة الت ات المص طة أو المؤسس غيرة و المتوس الص

مجاالت مبدعة ،آما أنها تقدم خدمات مجانية على مدى ثالث سنوات في مجال التسيير اإلداري      

  لمقاولين الشباب ، و آتكملة لهذه المرافقة التي توفرها هذه الجمعية و التسويق لصالح ا

دعم   إلى مساعدة المستثمرين الشباب المستفيدين من إجراء هذه المبادرة ترمي و الوآالة الوطنية ل

ة ك الخاص ة وتل ة واإلداري ات القانوني اوز العقب باب وتج غيل الش ا  تش ي تواجهه يير الت بالتس

ري «لنشأة، ويرى أن إنشاء المؤسسات الحديثة ا ى المساهمة في التقليص       «جينيالم ألجي يرمي إل

  النشأة،  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحديثة" نسبة وفيات"من 

د تمت  اتو ق ة اتفاقي ين  ثالث اون ب ر«تع يالم الجزائ ة و» جين ن جه الم«م يالم الع دى » جين ومنت

  ر من جهة أخرى، أما على الصعيد المالي فإن التجارة العالمي بالجزائ رؤساء المؤسسات ومرآز

  
الصفحة ( ،367صبحي تادريس قريصة ، محمود يونس ، مقدمة في اإلقتصاد ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ص  -1

  )غير مذآورة 
    36رضا قويعة ، مرجع سابق  ، ص  -2
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مليون دج ومن  4.7بلغ تتضمن التزامات مالية من منتدى رؤساء المؤسسات بم االتفاقياتهذه  

  . 2009أورو في أفق سنة  36 000مقاطعة جنيف في حدود  دائرة مؤسسات

ات الشباب أصحاب    » جينيالم الجزائر» أما المواصفات األساسية التي تقوم من خاللها بانتقاء ملف

في   االنتقاء هاته على مراحل عدة ويتعلق األمر بشكل أساسي  المشاريع هي االبتكار، وتتم عملية

اول بتشخيص ام الشاب المق ـ قي اء الخاصة ب ة االنتق ام لجن ر«المشروع أم يالم الجزائ ل » جين قب

ة  ن عملي تفادة م اء     االس ارين ورؤس ع مستش هري م اء ش دل لق نوات بمع الث س دة ث ة لم المرافق

  )1(.وتجربة مؤسسات ذوي خبرة

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
      http://www.elayem-dz.com )    طنية اإلخبارية اليومية الو( جريدة األيام  :  ط  .حسين  -1

  le 14 /04/ 2008: زيارة الموقغ في 
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  :  خالصة الفصل
 تمتع المرأة باستقاللها اإلقتصـادي هـو أحـد    من خالل ما ورد في هذا الفصل نجد أن     

لـذا  ،الشروط األساسية التي تمكنها من صيانة كرامتها والقيام بدورها كمواطنة كاملة الحقوق 

تقوية قـدراتها لإلنـدماج    أن تكون مشاركتها بقدر أكبر في الحياة العامة ، كما يجب  يجب 

  .و مساعدتها بمتابعة تأهيلها و ذلك الفعلي في سوق العمل 

وائق التي مازلنا نشهدها في الجزائر هي ناتجة أكثر عـن  كما خلصنا إلى نتيجة و هي أن الع

وطأة الدهنيات و العادات و التقاليد اإلجتماعية ، مما هي ناتجة عن النصوص القانونية التـي  

تحمي كلها المرأة ، ليس من خالل تكريس نفس الحقوق الممنوحة للرجل فحسب ، بل كـذلك  

التمييز إزاءها ، ذلك ألن المرأة الجزائرية تتمتع بالتنصيص على العقاب الجنائي لكافة أشكال 

  .بحماية واسعة بدءا من الدستور إلى القانون المدني و القانون التجاري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  
  
  

  :الفصـــــــل الرابـع 

  

  اإلجراءات المنهجية للدراسة : أوال                  
  تمهيد     

  منهجية الدراسة  - 1      

  تقنيات  جمع البيانات   -         

  المقابلة البيوغرافية   -أ           

  المالحظة  -ب           

  المالحظة دون مشارآة  -               

  المالحظة بالمشارآة  -               

  الوثائق و السجالت  -جـ           

  مجاالت الدراسة  - 2      

  المجال البشري و المكاني  - أ            

  المجال الزمني  -ب             

  منهج الدراسة المعتمد  - 3      

  العينة و آيفية إختيارها   - 4      

  فروض الدراسة  ب التذآير - 5      

  

  عرض و تحليل البيانات: ثانيا                     
  خالصة الفصل -           

  الخـــــاتمة  -             

  المراجــــع  -             

  المالحــــق   -             

   دليل المقابلة البيوغرافية -            
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  : تمهيد 
الجانب المنهجي للدراسة من خالل عرض و تحليل األسلوب المعتمد سنتناول في هذا الفصل   

عليه في جمع البيانات األمبریقية و معالجتها ، و آما هو معروف فإن  قيمة الدراسة تكمن فيما 

الطرق و یتوصل إليه من نتائج ذات  قيمة علمية ، و ذلك لن یتحقق إال من خالل إعتماد أنسب 

  . األدوات المنهجية في جمع البيانات 

    .لهذا  سنقوم بعرض و تحليل البيانات التي تمكنا من جمعها  

 :منهجية الدراسة  -1
ینتمي بحثنا إلى نوع الدراسات اإلستطالعية و عليه فإننا لم نتقيد بمنهج معين ، و إنما إعتمدنا 

، ونحقق بذلك أهدافنا في  ي تناسب دراستناعلى مجموعة من الطرق و التقنيات المنهجية الت

و البيانات المطلوب جمعها و تحليلها ثم تقدیم  موجودة في الواقع آما هيالوصول إلى الحقائق 

  .التفسيرات الممكنة لها ، بغية معرفة حقيقية لواقع المشكلة التي نحن بصدد معالجتها 

، وعليه حاولنا قدراإلمكان التحكم في  إذن طبيعة الموضوع هي التي تفرض التقنيات المنهجية

هذه التقنيات و إستعمالها بالشكل الصحيح الذي یمكننا من تحقيق الدقة العلمية و تجنب األخطاء 

   .آالتحيز و الذاتية للخروج بنتائج ذات قيمة علمية 

  .في جمع البيانات الميدانية  تم إستعمالهاو نعرض فيما یلي أهم التقنيات التي 

  :المقابلة البيوغرافية  -أ      

ألن بعض الناس یميلون إلى إعطاء معلومات شفویة أآثر من تقدیمها آتابة ، و نظرا ألن نظرا 

المقابلة الشخصية ینشأ عنها تفاعل ودي ، ال یمكن الحصول عليه في اإلتصال غير الشخصي            

للمقابلة البيوغرافية لم یكن إعتباطيا  نارختياإستخدام  المقابلة  البيوغرافية،و أ إرتأینا المحدود ،

وإنما للضرورة المنهجية التي فرضتها طبيعة الدراسة التي تهدف إلى الحصول على السير 

الذاتية لعينات البحث و تحليل  الواقع اإلجتماعي الذي نحاول معرفته و فهمه إنطالقا من 

  .  تساؤالت الدراسة 

نساء المقاوالت ، حيث تم إعدادها و تنظيمها بطریقة تسمح لنا والتي تم تطبيقها على عينة ال

بالحصول على المعطيات التي  تفيدنا في الدراسة ،و دليل المقابلة البيوغرافية عادة ما تكون 

مفتوحة و عامة ما أمكن ذلك ،و هدا ما تمت مراعاته من طرف الباحثة ، إال في حالة طلب 

و قد جعلناها تحوي مجموعة من األسئلة  بموضوع الدراسة ،طة المرتبالتوضيحات و اإلضافات 

آما یخضع  عملنا على أن  تكون مرتبة و متسلسلة تسلسال منطقيا لتسمح بالسير الحسن للمقابلة ،

 .  هذا النوع من المقابالت إلى قواعد  حاولنا  اإللتزام بها 
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ات ،و ذلك من خالل  خلق  إذ عملنا  على توفير الظروف المناسبة لنضمن راحة المبحوث -

عالقة  ود و ثقة متبادلة في جو  تسوده ألفة و أطمئنان  ، و هدا تطلب منا وقت وصبر آبيرین،  

إذ حاولنا أن نكون متفهمين في إحترام  رغبتهن أمام أي رفض صادر عنهن للتعمق في  أحداث 

  .وف الحقة أفضل  أو ظروف غير مرضية ، لكن هدا ال یعني أننا لم نعود لبعضها في ظر

آما حاولنا أن نحفز المبحوثات تحفيز إیجابي  للرغبة في الحدیث من خالل إبراز األهمية  -

  .العلمية و العملية لمساهمة المبحوثة بشهادتها 

وحرصنا آذلك على عدم التكلم إال عند الضرورة لسد الفراغات أو إعادة الحدیث إلى مجراه  -

قة و التوضيح ، مع المحاولة المستمرة للتموقع ضمن ترتيب زمني األصلي أو إدراج طلبات الد

  .  دقيق و مفصل لمختلف مراحل حياة المبحوثة) آرونولوجيا (

آما حاولنا تجنب اإلفراط في توجيه المقابلة عن طریق أسئلة مغلقة و مفرطة في الدقة تفرض   -

  .بحوثات وجهة نظر الباحثة و ال تفسح المجال للتعبير التلقائي للم

  : و قد ضم دليل المقابلة البيوغرافية  واحد و ثالثين  سؤاال موزعين على ثالث محاور 

  )6- 5- 4-3-2- 1(بيانات شخصية و تضم : المحور األول  -

  ) 10-9- 8-7(بيانات خاصة بالنشاط الممارس و تضم  : المحور الثاني  -

إلى 11من السؤال ( أة و ضم األسئلة و یتعلق بالعوامل المؤثرة على المر: المحور الثالث  -

  )  .31السؤال

  : المالحــظـة  -ب     
ال جدال في أن المالحظة تعد وسيلة هامة من وسائل جمع البيانات في آافة مجاالت العلوم ، فال  

یقتصر إستخدامها على علم دون غيره ، و المالحظة ال تقف عند مجرد المعاینة الحسية المباشرة 

جمع بين اإلدراك الحسي من الموضوعات أو المواقف المختلفة ، بل هي عملية ت لألشياء أو

فقط بحواسنا ، بل نعمل العقل أیضا   و اإلدراك العقلي من ناحية أخرى ، فنحن ال نالحظناحية، 

   ) 1(  .في المالحظة من خالل التحليل و التفسير و التصنيف و الربط بين األشياء

  : داة المالحظة بأسلوبين وعليه  تم إستخدامنا أل

  

  

  

  
مناهج و طرق البحث العلمي ، دار المعارفة الجامعية و النشر ، : عبد اهللا محمد عبد الرحمان و محمد على بدوي  -1

   385، ص  2000اإلسكندریة ، 
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  :دون مشارآة   المالحظة -   

إجتماعي معين دون هي المالحظة التي ال تتطلب آثيرا من النظر أو اإلستماع في موقف و  

المشارآة الفعلية فيه ، و قد إعتمدنا على هذه المالحظة مع النساء في المجتمع ، حيث حاولن 

 رصد أرائهن  و ردود أفعالهن عند إثارة موضوع المقاولة النسویة ، و قد أتاحت لنا هذه التقنية

ي تعيشه المرأة المقاولة فرصة مالحظة مدى  إهتمامهن بالمجال ، آما تمكنا من مالحظة الجو الذ

  .في مكان عملها 

  :المالحظة بالمشارآة -    

لمدة سنة، مما سمح لي بمالحظة العدید  ى المقاوالت حيث أنني عملت في وقت سابق مع إحد 

من الظواهر عن آثب ، الشيء الذي مكنني  من  اإلستفادة من هذه التجربة في إثراء هذه 

  . الدراسة

  : الت الوثائق و السج-جـ 
حاولنا الحصول و اإلطالع على بعض الوثائق و السجالت الرسمية التي تخص آل حالة من  

السير الذاتية  آالشهادات العلمية و المهنية، الوثائق القانونية الخاصة بالمقاولة، الحاالت المبحوثة،

 .المدونة وقد ساعدنا هذا أثناء عملية التحليل

  :مجاالت الدراسة  -2
  :مجال البشري و المكاني ال -أ    

   الدراسة بمدینة قسنطينة و هي إحدى أهم المدن التي تقع في الشرق الجزائري أجریت هذه 

 یملكن المرأة المقاولة في الجزائر ، فقد تم إختيار النساء اللواتي : و لما آان موضوع الدراسة هو 

اوالت    لكن هذا لم یم، و ضواحيها مقاوالت في مدینة قسنطينة و یسيرن ا من اإلتصال بمق من   نعن

وات   نطينة ، و الل ة قس ارج والی ة       يخ وطني للمقاولين،بالمنطق رض ال ي المع رنا إل د حض ا ق آن

دعم و تشغيل   ) بالما ( الصناعية  بوالیة قسنطينة ،و الذي آانت قد أقامته آل من الوآالة الوطنية ل

ة    )  ANSEJ(الشباب  ى البطال أمين عل وطني لت ، قصد مساعدة الشباب     ) CNAC( و الصندوق ال

ة    المستفيد من دعمهما ، في  التعریف بمؤسستهن و عرض منتجتهن و تسویقها ،وهذه آانت بمثاب

  . حول موضوع الدراسة  أفكارنا معهم ،قصد تدعيمومقابالت  إتصاالتفرصة أتيحت لنا إلجراء 

  : المجال الزمني -ب      
ا ،       الدراسة الميدانية  تقریبا بالمواتمت   ذا مقصود من طرفن ان ه د آ زاة مع الدراسة النظریة، وق

تمكن من خالل            داني ، لن ا  الجانب النظري مع الجانب المي حيث أننا أردنها دراسة  یتجانس فيه

ة   ذلك أن نالمس الواقع الذي تعيش و تعمل فيه المرأة المقاولة في الجزائر، و فهم األسباب الحقيقي

 .  كل آبير إلى المقاولة التي جعلتها اليوم تتجه بش
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و الصندوق  )ANSEJ(و آانت البدایة عندما إتصلنا بالوآالة الوطنية  لدعم و تشغيل الشباب 

،من أجل تزویدنا بمعلومات حول النساء المقاوالت في  ) CNAC( الوطنية للتأمين على البطالة 

 بعضهن ، لنقوم بعدها بإجراء مدینة قسنطينة ، و فعال تم تزویدنا  بعض العناوین و أرقام هواتف

إتصاالت عبر الهاتف، من أجل تحدید مواعيد، نتمكن من خاللها إجراء مقابالت مع النساء عدة 

إال أننا آثيرا ما آنا نصطدم برفض  یكون في شكل إعتذار  المقاوالت  اللواتي آنا عينة لبحثنا ،

 ق و محدود و من الصعب التحكم فيه ،مبرر بكثرة المهام التي یقمن بها ،و التي تجعل وقتهن ضي

و في أحيان آثيرة  یكون الرفض لمجرد شكهن في نوایانا العلمية ،و یتجلى لنا ذلك من خالل 

نبرات الصوت أو تظاهرهن بأننا مخطئون في رقم الهاتف أو  في اإلسم ، رغم تأآدنا من صحة 

محاوالتنا حتى تمكنا من  تكررت  بل على العكس ، امن عزیمتنهذا لم یثني  لكن معلوماتنا ،

إجراء بعض المقابالت مع نساء مقاوالت من مدینة قسنطينة آنا قد وافقنا على إجراء مقابالت 

  .معنا و فتح قلوبهن لنا  

آما  قمنا بوضع دليل مقابلة  تجریبية طبق على مجموعة من النساء المقاوالت من خارج الوالیة     

أقامته آل من الوآالة )  بالما ( الصناعية إلى معرض بالمنطقة  2008آنا قد حضرنا في صائفة 

                         و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة )ANSEJ(الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

) CNAC(   لنخضع فيما بعد دليل مقابلتنا إلى التحكيم ، من طرف األستاذة المشرفة و بعض ،

على نساء  مقاوالت من مدینة قسنطينة ، و قد إستغرقت  تطبيقها ثم   بتعدیلها  لنقوم، األساتذة 

الصعوبة التي واجهتنا في عملية تحدید و یرجع ذلك إلى  ،عشر شهرا أربعةهده المرحلة حوالي 

منهن ال  ،ألن الكثيرات اللواتي وافقنا على أن یكن عينة لبحثنا النساء المقاوالتمواعيد مع 

إلى خارج الوالیة سواء لتربصات في  أوقاتهن نظرا  لكثرة إرتباطاتهن ، منها التنقل یتحكمن في 

غير ذلك باإلضافة إلى اإللتزامات العائلية ،و منتدیات ،المعارض و المجالهن  أو للمشارآة في 

  .من األعمال التي تجعل وقتهن محدود جدا

صبرا طویال للوصول إلى  تطلب منا آسب ثقتهن ليس باألمر السهل ،األمر الذي من جهة أخرى 

  .معلومات صحيحة

لنصل أخيرا إلى جمع المعلومات المطلوبة و نقوم بعد ذلك بعرض و تحریر و تحليل البيانات 

  .التي تمكنا من جمعها
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     : الدراسة المعتمد   منهج -3
راسات، لكونه یتميز إعتمدت الباحثة على منهج دراسة الحالة ألنه األنسب لمثل هذا النوع من الد

بالعمق في التحليل و عدم اإلآتفاء  بالوصف الخارجي أو الظاهري ، آما أنها طریقة تمكننا من 

الحصول على معلومات شاملة عن الحاالت المدروسة ، و في الوقت ذاته هي طریقة تتبعية أي 

تاریخية التي تمكننا من أنها تعتمد إعتمادا آبيرا على عنصر الزمن و من تم فهي تهتم بالدراسة ال

دراسة الواقع في وجوده ، و ماضيه و حاضره ، و إستمراریته ، و بهذا  فهي الوسيلة التي عن 

  .طریقها نستطيع فهم الواقع اإلجتماعي للنساء المقاوالت في الجزائر 

تها و بناءا على ذلك  قامت الباحثة بعرض عدد معين من الحاالت الممثلة لمجتمع البحث، و دراس

دراسة شاملة متعمقة ، في محاولة لوصف وفهم آل حالة على حدى ثم تحليل  العوامل و القوى 

و توضيح العالقة بينها، محاولين فهم مدى الترابط بين هذه العوامل ،وذلك ،  المؤثرة في آل منها

بهدف التعرف على آل الخصائص العامة لجميع الحاالت تحت البحث و أآتشاف نوع 

التي تنفرد بها أو تميز حالة واحدة بين عدد محدد من الحاالت ، و دلك بغرض الخصائص 

الكشف على العوامل المؤثرة في الحالة المدروسة ثم الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة بها و 

  .بغيرها من الحاالت المتشابهة  

في الجزائر، معتمدة في  بغية الوصول إلى  معرفة الواقع الذي تعيش و تعمل فيه  المرأة المقاولة 

ذلك على  النظریات التي ناقشت هذا الموضوع من جهة ، و على التحليل اإلجتماعي الميداني 

  .من جهة أخرى  

  : العينة و آيفية إختيارها  -4
موضوع الدراسة، فضلنا إستخدام المعاینة العشوائية البسيطة ، بعد القيام بالحصر الشامل لمجتمع 

في األبحاث التي تجري حول مجتمعات صغيرة و متميزة یمكن التعرف عليها  ألنها تطبق عادة

  .آليا 

إلى أسلوب العينة العشوائية البسيطة ، حيث قمنا باإلتصال بالوآالة الوطنية لدعم و ’لهذا لجأنا 

للحصول على قائمة النساء المقاوالت لوالیة قسنطينة و الذي وصل   (ANSEJ )تشغيل الشباب

، وآوننا إعتمدنا على منهج دراسة  2009إمرأة مقاولة في شهر فيفري من سنة  607إلى نددهع

ود دراستها عشوائية بسيطة ، ليتم تطبيقها أن تكون عينة  البحث التي ن الحالة  فقد إرتأینا

  :بالطریقة التالية  

دون تحدید لصفات أو خصائص معينة ،رغم أن  سجلت أسماء المجتمع األصلي في أوراق

التعليمية و  اإلجتماعية و مجتمع األصلي لهده العينة یتنوع من حيث الفئة العمریة والمستویاتال
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 سيأخذهدا بعين اإلعتبار ألن تحليل البيانات المحصل عليها  خذنألم إال أننا ية ،المؤهالت المهن

  . شكال عاما

بحيث یخلط الورق بين  بطریقة السحب العشوائي للعدد المطلوب إجراء البحث عليه ،  مناثم ق  

آل سحبة و أخرى ، حتى تحصلنا على  العدد الذي نود دراسته ، وهو ستة نساء مقاوالت من 

مدینة قسنطينة ، و لكن بسبب إنشغال المقاوالت و ضيق وقتهن ، و تملصهن في أحایين آثيرة ، 

ددها على مفردات عينتها و التي آان علت للسحب عدة مرات حتى تحص الباحثةإضطرت 

مقاوالت خاصة أنهن آبدین إستعدادهن إلجراء المقابالت و الحدیث بكل موضوعية مما ) 6(ستة

ساعدنا على التعمق في جمع المعلومات و الحصول عليها من قبل المبحوثات دون أي صعوبة أو 

  .إحراج 

 ةر آميعلى خلق جو الثقة بيننا و بين المبحوثات حتى نتمكن من الحصول على أآب و قد سعينا

ممكنة من المعلومات التي تساعدنا في تدعيم بحثنا و إثرائه خاصة أن صحة المعلومات تعمل 

   .على إثبات الفرضيات أو نفيها 

  

  : روض الدراسة ــفالتذآير ب -5
  :فرضية العامــــــــة ال       

  المؤسسة اء إنشتمتلك المرأة الجزائریة الخصائص الفردیة و اإلجتماعية التي تساعدها على 

  : الفرضية الجزئية األولــــــى       

    جتماعيةإ مكانةالمقاولة تحقق للمرأة 

  : الفرضية الجزیة الثــــــــانية        

  . المقاولة تفتح المجال للمرأة على إبراز قدراتها الفردیة  

  :الفرضية الجزئية الثــــــالثة        

  المرأة  تنمي المقاولة روح المبادرة عند
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  : الحالـــــــة األولى 
  

 بوالیة قسنطينة  1962مختصة في خياطة  بدالت و مأزر العمال ، من مواليد  إمرأة مقاولة هي 

  . لم یسبق لها الزواج  ، تعيش مع والدیها  في البيت العائلي 

د التي یتقاضاها منحة التقاع ال یزید عن إلى عائلة بسيطة ، ذات دخل محدود ي المفحوصة وتنتم

   .دینار جزائري  12.000األب و المقدرة بـ 

، ليتم إلتحاقها  بمرآز التكوین من الطور المتوسط  ي بشهادة مدرسيةإآتفت في مسارها التعليم 

 1987و تتخرج منه بشهادة آفاءة في الخياطة ، و في سنة  ، 1983سنة ) القصبة ( المهني  

حتى  ،)INADITEX(  للصناعات النسيجية العمومية سسة تمكنت من الحصول على عمل بالمؤ

تسریح العمال ، لتدخل بعدها مرحلة  و غلق المؤسسة السنة التي تم فيها قرار  ، هذه 1998سنة 

، إلى أن   سنةتزید عن المدة بعد قرار التسریح  اإلجباري ل البطالة التي عانت منها المفحوصة 

بوجود  هيئات تتكفل بقضایا  الشباب  ءها المسرحينعن طریق الصدفة من خالل زمالعلمت 

الوآالة  ة، و منهمالخاصمشروعاته في إنشاء  من خالل مساعدته و تعمل على دعمه البطال ،

، و ما یمكنها تقدیمه للشباب المهتم بإنشاء مؤسسات ( ANSEJ  ) الوطنية لدعم و تشغيل الشباب 

مقترحات الوآالة من جهة ، و مدى توفر الشروط  صغيرة و متوسطة ، و بعد إطالع مبدئي حول

المطلوبة عندها من جهة أخرى ، راقت لها الفكرة و قررت أن تستغل هذه الفرصة دون أي 

و آان ذلك في شهر  )ANSEJ(تردد، ليتم  إتصالها بالوآالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب 

مستعينة ببعض زمالئها و الروتينية  ، و أنطلقت في اإلجراءات اإلداریة1999نوفمبر من سنة 

و آانت عبارة عن مؤسسة لخياطة  بدالت و  2000حتى تمت عملية اإلنشاء سنة  ، أصدقائها

من  التي آانت تنتهجها البنوك " سياسة المماطلة"مأزر العمال ،و یعود سبب هدا التأخر إلى 

آانت حریصة  لوآالة التيعكس ا على البنكية ، تالشروط التعجزیة التي تخص الضامنا خالل

بالعالقات  الشخصية ، من أجل  لإلستنجاد جعلها تلجأآل التسهيالت ، السبب الذي  على تقد یم 

مساعدتها في الحصول على الموافقة البنكية  و تقليص مدة اإلنتظار،  نتيجة السياسة 

طویلين ، تمت  ورد خد، و بعد أالبيروقراطية و المحسوبية التي آانت تنتهجها إدارات البنوك 

 ینار جزائري د 800.000و تقدر بـ %   80الموافقة على القرض ، لتكون مساهمة البنك بنسبة 

دینار  200.000و التي قدرت بـ % 20والوآالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب بمساهمة  

في دینار جزائري ، و التي إعتمدت  210.000جزائري، أما مساهمتها الشخصية فقد آانت 

تأمينها على مدخراتها الشخصية ،التي آانت تدخرها من مرتبها أثناء سنوات عملها بالشرآة 

  . ) (INADITEXالعمومية للصناعات النسيجية 
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لم تقم بدراسة مسبقة و معمقة لمشروع مؤسستها ، إال أنها آانت على یقين من  آونها و برغم

ا المهنية و قدراتها في تحمل و مواجهة الصعاب  نجاحها ،و یعود سبب یقينها إلى ثقتها في آفاءته

آونها ألفت اإلعتماد على نفسها في حياتها اليومية ، آما أرجعت هذه الثقة  إلى قوة إرادتها و 

تفاؤلها بالمستقبل الذي تراه واعدا ، مهما واجهت  من صعاب، و هذا لدليل على أن تفكيرها 

وفرت عند اإلنسان المبادر ، فاإلیجابية في التفكير إیجابي ،و هذه خاصية جد مهمة ، إذا ما ت

تخلق قوة دافعة للنجاح و التفوق و تحول بين الفرد و اليأس عند الفشل ، و توفر هذه الخصائص 

في فردها آان آفيل  بأن یجعل هذه المرأة المقاولة تملك سلوك مقاوالتي ،مكنها من الخوض في 

ألنها آانت قادرة على تقبل الخسارة  مثلما هي قادرة على هذه التجربة دون أي خوف من النتائج 

تقبل النجاح ، آل هدا ساعدها أن تدخل في هذه المغامرة دون أي تردد أو رهبة من مواجهة  

،ألنها إستعدت لها نفسيا و عمليا ،و هذا مهم جدا لإلستمراریة ،إضافة إلى  العراقيل والصعوبات

قتصادي للبالد غير السياسات و حتى العقليات ، و بالتالي ذلك تغير الوضع اإلجتماعي و اإل

آانت هذه المرأة  شبه مجبرة على خوض هذه التجربة خاصة أنها أرادت أن تتخلص من شبح 

البطالة التي لم تتقبلها  أبدا آونها ألفت اإلستقالل اإلقتصادي ، و أن توجد لنفسها مرآزا داخل هذا 

   .ادي من جهة أخرى المجتمع الذآوري من جهة و الم

بعد آساد منتوجها المتمثل في بدالت و و هذا ما یبرهن على صمودها في الخمسة أشهر األولي 

على  مواصلة جهدها في البحث عن مهتمين بهذا المنتوج ، و ، إال أنها أصرت  مأزر العمال 

آما أنها لم تعمل مسبقا  هذه آانت نتيجة متوقعة فهي لم تقوم بدراسة ميدانية قبل البدء في اإلنتاج 

،رغم النقص في ثقافة التسييرو هذا بالضرورة یرجع إلى ،على آسب متعاملين في هذا الميدان 

ذلك ضلت مصرة ،إال أن أستطاعت أن تعرف بمنتوجها في إحدى المؤسسات الخاصة، و تتمكن 

ي عملية اإلنتاج، من تأمين أول طلب فيما یخص  منتوجها لتكون بذلك أول  إنطالقة لمؤسستها ف

و جاء ذلك  بعد أآثر من خمسة أشهر من المعاناة ، لتواصل على هذا المنوال معتمدة في بدایة 

األمر على الصفقات الصغيرة ، ليتزاید العمل بعد ذلك من حيث عملية اإلنتاج، خاصة لما 

مال أخارین ، أصبحت المؤسسات تتداول منتجاتها و تطلبها ، السبب الذي جعلها تقوم بتوظيف ع

عمال سنة )  8(إلى ثمانية  2000عمال سنة ) 6(ترفع من عدد عمالها من ستة إذ أستطاعت أن 

آلهم مؤمنين ، و هي اليوم تسعى إلى توظيف  2008عامل سنة ) 14(و إلى  أربعة عشر  2004

و المزید و أآتساح السوق الوطني بمنتوجها ، خاصة و أنه لقي رواجا في مدینة سكيكدة 

إضافة منتوج أخر  تفكر في  ، الشيء الذي جعلها  ضواحيها أآثر مما وجده في مدینة قسنطينة

 Tenteو خيم إقتصادیة )   Tente familiale( صناعة خيم عائلية لمنتوجها و المتمثل في 

économique avec lit) superposé (  و الكراسي المنطویة) chaises pliantes (  ألنها
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خاصة إذا أضيفت لها لمسة  بحاجة لمثل هذه المنتوجاتفي الجزائر  مدن الساحلية إآتشفت أن ال

عصریة ، و في هذا الشأن هي تؤآد أنها تملك الموهبة الفنية التي تؤهلها لذلك ، و في نفس 

أن تعرف  تستطاعأإذا ما  تحقق أرباحا معتبرة الوقت یستطيع مثل هذا المنتوج أن یجعلها

و ، و ألجل ذلك هي تحاول أن تتفادى الخطأ الذي إرتكبته في المرة األولى وجها آما یجب تبمن

ر مكلفة عمليات اإلشها ها تري أنو بما أن المدروس ، في عدم إعتمادها على اإلشهارالمتمثل 

تفضل أن تعتمد   اإلعالمية المسموعة و المرئية ، لهذا فهيالوسائل  جدا خاصة إذا ما آانت عبر

تؤدي دورا مهما في التعریف  بالمنتوج  و إلشهاریة التي تعتبرها طریقة إشهاریة ى الالفتات اعل

هذا ما یبين لنا أنها إمرأة طموحة تسعى لتطویر نفسها ،آما أنها تستفيد من . بأسعار تناسبها 

            .السابقة  تجاربها 

أنها لم تعتمد على : قول أما عن األطراف التي ساعدتها في تحقيقها لهذا المشروع فالمفحوصة  ت

أحد سوى على مبادرتها الشخصية ،آون والدیها ال یعيران أدنى إهتمام بعملها ، و یعود ذلك إلى 

أن والدین هذه المرأة المقاولة هما آهلين متطلباتهما بسيطة جدا ،و بالتالي هم : عدة أسباب أهمها 

يرجع إلى التنشئة اإلجتماعية لهذه األسرة ليسوا في حاجة لمساعدتها المالية ، أما السبب األهم ف

التي تعودت على إعتبار الرجل وحده الذي بإمكانه أن یجعل اإلسم العائلي له مكانته اإلجتماعية 

  .من خالل األعمال التي یقوم بها  و ليس المرأة 

أما الشق  أما باقي أفراد األسرة فهم منقسمين إلى شقين ، الشق األول یحي فيها إرادتها و قوتها 

الذي جعلهم ینظرون السبب ،  دالثاني فيري فيها تمرد على األنوثة و خروج عن العادات و التقالي

إليها بأعين مغایرة عن التي آانوا ینظرن بها إليها من قبل ، ألنها من منظورهم أصبحت 

ال ، تتفاوض مثل الرجال و تتعامل مع الرجال و مسؤولة  على مجموعة من عمالها بعضهم رج

السبب الذي جعلهم یعتقدون أنها فقدت أنوثتها و تحولت إلى مخلوق یفتقد إلى الرقة یميل إلى 

  .  الخشونة و الشدة في المعاملة 

أما األساس الذي تم من خالله إختيارها لهذا العمل، فهي تجد نفسها من النوع الذي یحب 

وض بالنسبة لها ، لتحقق من خاللها  المخاطرة و التمرد و بالتالي آانت المقاولة فرصة ال تع

  .أحالمها 

أما فيما یخص الدافع الذي جعلها اليوم مقاولة ، فقد لخصته في حبها لإلستقاللية في العمل و 

ألن تجربة البطالة التي مرت بها  إثبات ذاتها ،و لكي ال تتعرض مرة ثانية للتسریح أو الطرد ،

لعمل و اإلستقالل اإلقتصادي ليس من السهل عليها أن آانت صعبة للغایة ،فالمرأة التي ألفت ا

  .تعيش البطالة و العزلة ، لتكن بذلك تجربتها أآبر دافع في إتخادها لهذا القرار  
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أما بالنسبة لعملها في مجتمع رجالي ، فهي ال تعتبره معيقا لها آونها تعودت على هذا المجتمع و 

ألنها  ةو الرجل ،و هي اليوم تنظر لهذا الجانب بإیجابي تأقلمت  مع التمييز الذي یفرق بين المرأة

  . تعتبره دافعها  للتفوق و إبراز آل قدراتها آإمرأة

ا            ى  حد  الساعة التي حاورنه م تتعرض إل و بما أنها تتعامل في معظم الوقت مع الرجال فهي ل

د القت        ى العكس ق ل عل بلهم ، ب نهم آل التشجيع و     فيها إلى  أي  نوع من المعاملة السيئة من ق م

ة ، الشجاعة     رأة الذآي اإلحترام و یرجع هذا حسبها إلى شخصية الرجل الجزائري الذي یفضل الم

ق           دما یتعل ه عن ة في البيت ، ألن ة و الجميل رأة المطيع ل یفضل الم ل، وبالمقاب ة في العم و الجریئ

ا     د فيه ا في مجال العمل ،     األمر بالمؤسسة الزوجية فهو یعمل على أن یكون المسيطر الوحي ، أم

 .                یكون الربح و النجاح  أآثر من إهتمامه بجنس المتعامل معه األول فهدفه  

و هدا یبين لنا التناقض الذي یعيشه الرجل الجزائري في شخصيته، و السبب یعود في األغلب  

المفاهيم  و بعضليد  ، الذي ینشأ عليه الرجل في ضل العادات و التقا التنشيئي إلى األسلوب 

الرجل على ي ما زال  یفضل الذو  ، شكل عامب المحلي  زائريیسوقها المجتمع الج الخاطئة التي

  .المرأة لمجرد أنه ذآر  

و عن المصاعب التي واجهتها و تواجهها ، فهي تؤآد على الضغط الكبير الذي یمارسه البنك 

ستحقة علي مؤسستها ، و هذه أآبر مشكلة هي آل الدیون المتسد د  نحوها من حيث آونها  لم

هي و تعاني منها اليوم ، ألنها  تخشى أن یتم تحویلها إلى القضاء مثلما حصل  مع زميالتها ،

إلى آون المؤسسة  لم  تحقق األرباح  المالية الكافية التي تمكنها  التسدیدعجزها عن  سبب ترجع

يث زیادة اإلنتاج  في الوقت الذي هي مطالبة فيه من  تسدید أجور العمال، و التوسع أآثر من ح

  .بتسدید ما تبقى عليها من دیون إتجاه البنك  

سة أما عن المحيط الذي تعمل فيه إذا آان تنافسي خاصة من ناحية  طرق التسویق العلمية المدرو

إبرام فهي تعتقد أن الحكم الزال صعب ، ألنها تعتبر نفسها  الزالت تجهل الكثيرعن ميدان ، 

الصفقات ألن المنافسة اليوم لم تبقي محصورة في السعر و النوعية ،  و إنما تعدت دلك لتصل 

إلى إستخدام فن اإلقناع عن طریق اإلشهار، إضافة إلى ذلك هناك ما یعرف بالمجامالت في 

تتحكم في سوق  أصبحت هي التي القات الشخصية، و المصالح الماليةالع  بمعنى أن ،األعمال

   .                   ، و النجاح في األغلب یكون لألقوى و ليس لألفضل  عمل ال

یفتقدن للخبرة   يو هذه من أآبر المشكالت التي یمكن أن  تعترض المقاوالت المبتدئات ، و اللوات

بمفهوم قانون السوق المتداول و ليس المتعارف عليه علنيا ، لذا تعتمد هذه المفحوصة أسلوب 

تؤمن بأن آل ما هو  فهذه  المرأة المقاولة ه منهجا لها و المتمثل في سياسة التجدید ،خاص جعلت
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، لهذا هي تحاول أن تستغل آل مواهبها لتبدع في منتوجاتها و لو مرغوب فيه یكون جدید

  . إلى حين طبعا بجزئيات صغيرة  لتتمكن من الصمود  في وجه المنافسين

تتوفر في المرأة المقاولة الجزائریة فقد آانت واضحة  و عن الخصائص التي تراها مهمة أن

ألنها تعتبر المرأة مسؤولة عن نفسها لهذا یجب أن  تكون تتمتع بالجراءة و القوة و ، وصریحة

أمام العراقيل ، بهده الخصائص یمكنها   وتصمدالذآاء  ، ال تهاب المخاطر،  تواجه الصعوبات ، 

  .أن تصل إلى آل ما تطمح إليه 

و هذه النسبة سببها عدم تسدید آل %   60بــ  تهاا نسبة نجاحها  في تسيير مؤسستها فقد قدرأم

مستحقات البنك و إال لكانت النسبة أعلى من ذلك، ألنها أستطاعت أن تضمن لمنتوجاتها تسویق 

یة معقول بالنسبة لمقاولة مبتدئة مثلها في عالم المال و األعمال ،و أن تكسب زبائن من خارج وال

  .قسنطينة و أن تزید في عدد عمالها في سنوات قليلة  

أما الشيء الذي إستطاعت أن تحققه المقاولة لها من الناحية اإلجتماعية ، فهي السمعة الطيبة لدى 

المؤسسات التي تتعامل معها ، ویرجع ذلك إلى إلتزامها بمقایيس المنتوج المطلوب  و بالفترة 

و یتجلى لها ،لها يم المنتوج ، آما حققت لها المقاولة زیادة إحترام الناس الزمنية المتفق عليها لتسل

ألنها  و إفتخارها بنفسها  ذلك في حسن المعاملة و التقدیر الذي تجده من قبل المحيطين بها 

  . أستطاعت أن تحقق حلمها في أن تصبح سيدة أعمال

توى مشارآة المرأة الجزائریة في أما بالنسبة لإلقتراحات التي تراها مناسبة للرفع من مس 

أن تكون هناك نوادي في آل والیات القطر الجزائري خاصة  تقترح المجال المقاوالتي ، فهى

بالمقاولين سواء آانوا رجال أو نساء، و ذلك قصد تبادل الخبرات و المعلومات و تسهيل عملية 

   .م اإلتصال فيما بينهم الشيء الذي یفتح الطریق للتعاون المستدا
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   :ة الثانية ــالحال
ذات الصبغة الخدماتية ، وهي من مواليد  –صيانة و تطهير بيئة نظافة  –هي صاحبة لمقاولة 

، مطلقة و أم ألربعة أطفال ، تنحدر من أسرة بسيطة و محافظة ، تابعت بوالیة قسنطينة   1959

جامعة و تتخرج بشهادة ليسانس في لتلتحق بال 1979درستها حتى نالت شهادة البكالوریا عام 

،و تحصل على منصب عمل في إدارة إحدى مؤسسات الجيش 1985علوم التسيير اإلداري سنة 

الشعبي الوطني بمدینة قسنطينة ، لتضل على هذا الوضع لمدة ثالث سنوات ،إال أن تم زواجها 

بيت الزوجي، و بمرور بطبيب ،ليقنعها هذا األخير  بتقدیم إستقالتها من عملها و التفرغ لل

السنوات أصبحت أم لطفلين ، لتبدأ بذلك مرحلة أخرى من حياتها و التي آانت  مليئة بالمشاآل و 

اإلحباطات النفسية،خاصة بعد أن تزوج زوجها مرة ثانية من إمرأة أخرى غيرها و أهملها هي و 

و الرضا بمصيرها ، إلى طفليها ، ولم تجد آنذاك ما یمكنها فعله في مثل وضعيتها سوي الصبر 

لتدرك عندها  أنها لم تعد قادرة على .  أن أعاد الكرة و تزوج مرة ثالثة و رابعة ، و أهملها تماما 

اإلستمرار في هذا الحال، خاصة و أنها أصبحت أم ألربعة أطفال ،هذه الوضعية التي آلت إليها 

لها األربعة ، لتصطدم بواقع أخر لم جعلتها تطلب الطالق ، و تعود  إلى بيت والدها برفقة أطفا

تستعد له ، إذ بمجرد عودتها إلى البت العائلي لم  تحضى باإلستقبال الذي آانت ترجوه ،خاصة  

أنها عادت مطلقة و مرفقة بأربعة أطفال دون معيل ، و ألن الظروف اإلجتماعية التي تعيشها 

م یكن سوى شقة مكونة من  ثالثة غرف األسرة آانت صعبة  إلى حد ما ،  آون  البيت العائلي ل

یعيش فيها آل من الوالد  و األخ و زوجة األخ و األحفاد الخمسة و إضافة إلى هذه األزمة 

دج  14.000السكنية وجدت أزمة مالية آون والد المبحوثة  ال یمتلك سوى منحة شهریة تقدر بـ

ة على إعالتها هي وأطفالها شهریا ،و ألنها ال تملك  دخل مادي فإن عائلتها أصبحت مجبر

لتضيف بذلك عبئا جدیدا على آاهل العائلة ، لتزید بذلك  معاناتها  اإلجتماعية و النفسية  و لم 

یبقى لها حال إال الخروج للبحث عن عمل لتعيل به نفسها و أطفالها  ، وألجل ذلك قامت بنشر 

مساعدتها في الحصول على خبر بحثها عن وظيفة بين آل أفراد األسرة  و األصدقاء قصد 

منصب عمل ، و تشاء الصدف أن یعلم أحد أصدقاء أخيها بقصة بحثها عن عمل ، فنصحها أن 

تغير شكل مطلبها بمعنى أنها بدال من البحث عن وظيفة في القطاع العمومي الذي یعاني من 

األغلب هي  التوظيف فيه إلى عدة مقایيس علىاإلآتفاء ، أو القطاع الخاص الذي تخضع شروط 

ال تتوفر فيها أهمها عامل السن و بذلك قد یطول إنتظارها دون جدوى، و حسب هذا الصدیق 

دائما  أن أقصر و أفضل طریق لها هو إنشاءها لمؤسستها الخاصة ما دام ذلك ممكن ، خاصة و 

 أن الظروف مواتية لتحقيق ذلك ، و ساعدها من خالل توجيهها إلى الصندوق الوطني لـتأمين
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ألن الدولة سخرت هذا الصندوق  لمساعدة الشباب الذي یتراوح  )   CNAC(على البطالة 

سنة و بإمكانهم إنشاء مؤسسات ، فاقتنعت بالفكرة ،وعلى إثر ذلك تم  50و  35أعمارهم ما بين 

إتصالها  بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة  ، ليتم إستقبالها بطریقة جيدة، آما تم تزویدها 

بالمعلومات األساسية و الشروط الضروریة التي یجب أن تتوفر فيها لتتمكن من اإلستفادة من 

و رغم أنها لم تكن . عندها لم تفكر طویال، ألن حاجتها لمثل هذه الفرصة آانت آبيرة.الدعم 

الكثير عن هذا الميدان إال أنها أصرت أن تحقق هذا الهدف الذي أصبح محدد لدیها ،  تعرف

بالتقصي عن آل أنواع المقاوالت التي تمتلكها النساء في الجزائر و في العالم آكل ، وقد  فبدأت

آان لها الحظ أن توجهت في رحلة عائلية إلى الجزائر العاصمة فسمعت عن نساء مقاوالت 

مختصات في مجال النظافة و الصيانة و التطهير و تمكنا من تحقيق نجاح ، فأعجبت بهذا النشاط 

یتطلب الكثير من الخبرة و المعرفة التكنولوجية ، آما وجدت أن هذا النوع من المقاوالت  الذي ال

و جاء قرارها أن تقوم . غير معروف و جدید في بالدنا وبالتالي بإمكانها أن تحقق فيه نجاحا

  بإنشاء مقاولة مختصة في النظافة و التطهير، إنطالقا من هذا وبمجرد عودتها إلى مدینة قسنطينة

و الصناعات التقليدیة ،و ذلك قصد الحصول على شهادة تؤهلها  غرفة الحرفتوجهت إلى 

لخوض هذا العمل ،  وبعد  أن حصلت على الشهادة وأصبح ملفها جاهزا بكل األوراق المطلوبة 

، قامت بإداعه على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ، لتتم دراسته و یتوج بالقبول 

دج  500.000والتي قدرت بـ  % 25ها ، و تستفيد بذلك من مساهمة الصندوق بنسبة لمشروع

أما مساهمتها الشخصية فكانت نسبتها  1.300.000والذي قدر بــ  % 65وقرض بنكي  بنسبة 

  .التي إعتمدت في توفيرها على بيع مصوغاتها 200.000و قدرت بــ  % 20

نار جزائري ، أما  قيمة الفائدة المطالبة بها فقد حددت دی  2.000.000بـ  ليقدر المبلغ اإلجمالي

وعلى هذا النحو بدأت بتأسيس مقاولتها التي دامت عملية إنشأها ستة أشهر و یرجع % 5بـــ 

سبب إستغراقها  لهذه الفترة  إلي نقص خبرتها  ،وإلي عدم مرافقة الصندوق الوطني للتأمين على 

إنشاء المقاولة ،إذ آان عليها أن تتولى البحث بمفردها عن   البطالة  لها في آامل مراحل عملية

المقر اإلجتماعي للمقاولة ، و نظرا لغالء األسعار فيما یخص  شراء أو آراء العقارات واجهت 

عدة  صعوبات للحصول على مقر و نفس الشيء بالنسبة للعمال و العامالت المؤهلين و 

على عمال مؤهلين ، آذلك بالنسبة ألدوات التنظيف المنضبطين إذ لم یكن من السهل  العثور 

العالية التكنولوجية  التي قامت بإسترادها من دولة  ألمانيا و التي آان عليها التفاوض مع الممول 

مع هذا . بمفردها و التأآد من سالمة و نوعية األدوات إلى غير ذلك من المعامالت اإلداریة 

ها و ثباتها  أمام العوائق التي آانت تعترضها من حين وفقت في هذه  العملية  بفضل إسرار

  .ألخر
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، و آان عليها أن تقوم بعمليات الدعایة بنفسها  2007لتبدأ اإلنطالقة  الحقيقية في العمل سنة 

مستخدمة في ذلك الطریقة التقليدیة و المتمثلة في تنقلها بين المؤسسات من أجل أن تحضي 

مت هذه المرحلة ثالثة أشهر إال أن صادفت زميل آن یعملن معا  بفرصة لممارسة نشاطها و قد دا

أثناء سنوات عملها  آإداریة في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ،و الذي قام بعرض مساعدته 

المعنویة لها خاصة بعد أن علم بوضعيتها اإلجتماعية  ، وقد تمثلت هاته المساعدة بتقدیمها إلى 

ذه الخدمات ، لتكون أول  إنطالقة لها في ممارسة نشاطها عندما  رؤساء الشرآات المهتمة بمثل ه

تلقت أول عرض من مؤسسة صحية عمومية و التي آانت بدایة لنشاط المقاولة ،باإلضافة إلى 

مساعدة زميلها ، آان والدها دائم التشجيع لها ورفع معنویاتها ، و قد ساعدها هذا آثيرا 

  أنها آانت تعاني من ضغوط نفسية و إجتماعية آبيرة لإلستمرار في تحقيق هدفها خاصة و 

و ألجل النجاح في عملها  هي تجتهد في إتقانه ، إذ أنها تقف على آل صغيرة و آبيرة في العمل 

و تشارك بنفسها في عمليات التنظيف عند الضرورة من أجل أن تكون النتيجة إیجابية ،آما أنها 

سبقنها إلى هذا الميدان و نجحن  يينة  مقتضية  باللواتتحاول  توسيع نشاطها خارج والیة قسنط

فيه إلى حدا آبير، وهي اليوم تطمح إلى الوصول إلى ما وصلنا إليه من نجاح و إسم معروف 

  .على المستوى الجهوي و الوطني  

وقد آان دافعها الحقيقي الذي جعلها اليوم مقاولة هي حاجتها الملحة للمال من أجل  توفير بيت  

تقل یؤویها و أبنائها،و یحقق لها  األمان واإلستقرار رفقة أطفالها ،و ثانيا محاولة منها مس

  . إلستعادة بناء ذاتها 

آما ساهمت معاناتها أثناء سنوات زواجها ،و بعد طالقها و نظرة المجتمع الغير منصفة للمرأة       

إلستسالم الذي خضعت له المطلقة  في خلق لدیها نوع من التحدي الذي ظهر في  رفضها ل

طویال باسم العادات والتقاليد التي تلوم المرأة دائما و تحملها مسؤولية آل األخطاء التي تحدث في 

  . المجتمع و تفرض عليها التضحية و السكوت و الصبر، و ال  تنصفها  في آثير من األحيان

تقد أن الفرد منا ال بد  أن یكون أما عن األساس الذي تم من خالله إختيارها لهذا العمل ، فهي تع

واقعي و الواقع یقول  أن من هم في مثل  سنها ال یمكنهم الحصول على منصب عمل بسهولة 

خاصة في ضل الظروف اإلقتصادیة الراهنة للبالد  ، آما ینبغي على  التي تعيش في ظروف  

المتمثل في شراء منزل  آظروفها اإلجتماعية أن تختار عمل یمكنها من تحقيق هدفها األساسي و

یؤویها و أطفالها و یجعلها تتحرر من قهر زوجها و تهدیده لها و من تدمر أفراد عائلتها خاصة و 

فقد فضلت أن  ىأنها أصبحت عبأ ثقيل عليهم و بما أن العمل الوظيفي لن یحقق لها  هذا المبتغ

یستطيع أن یحقق لها هدفها تكون مقاولة بدل أن تكون موظفة لهذا  إختارت العمل الحر الذي 

  .المادي و النفسي على السواء  
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و عن عملها في مجتمع رجالي ، فهي تري أن المرأة المحترمة تفرض إحترامها ووجودها أینما  

حلت ، خاصة إذا تمتعت بالشجاعة و القوة ،آما أن المرأة اليوم أصبحت تهدف من خالل آل 

ه األفكار التي تورث من جيل إلى أخر  في تقدیس األعمال التي تقوم بها أن تقضي على هذ

الرجل ووضعه في طبقة عليا عن المرأة ، لهدا هي تحاول أن یكون تعاملها نفسه مع الجنسين أي 

دون تحيز لجنس على حساب األخر فما یهمها  آإمرأة مقاولة هو التعامل فيما یخص نشاطها 

    . المقاوالتي فقط   

طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ، فهي تراها غير آافية  و عن الخدمات المقدمة من

ألنه في الغالب یكون دور المرافق  مختصر في عملية التقصي على مدى النجاح الذي تحققه  

المقاولة و هذا غير آافي بل یجب أن تكون المرافقة مبنية على المساعدة في التسيير و التمویل و 

ر العالقات مع المقاوالت األخرى  الشيء الذي  یخدم آثيرا المقاول و التدریب إن أمكن و تطوی

  .یسهل له عمله 

أما فيما یخص المصاعب التي واجهتها خالل تجسيدها لمشروعها فهي تؤآد على المعامالت 

البيروقراطية لإلدارة الشيء الذي یعقد األمور آثيرا على المواطن البسيط ، إضافة إلى ذلك هناك   

شهاري في المجال المقاوالتي ، وقد یرجع ذلك  للغالء الفاحش للعمليات اإلشهاریة خاصة نقص إ

التي تبث عبر اإلذاعات والقنوات التلفزیونية و الجرائد و المجالت الشيء الذي ال یسهل األمر 

م على المقاول المبتدأ ، أما من الناحية اإلجتماعية فهي تواجه ضغطا آبيرا آونها مضطرة أن تنظ

وقتها بطریقة آلية مدروسة و منظمة ،إذ یستوجب عليها أن تؤدي دورها في المنزل على أآمل 

وجه إتجاه أبناءها من جهة و إتجاه األعمال المنزلية الشاقة من جهة أخرى و في ذات الوقت     

و ال بد أن تبدع في مجال عملها و تعمل على توسيعه و تعریفه، و هذا یرهقها نفسيا و عقليا 

  .جسدیا 

أما عن المحيط الذي تعمل فيه إذا آان تنافسي فهي تراه عادي إلى حد األن ألن مثل هذه  

النشاطات الزالت جدیدة ، إذ ال یوجد في مدینة قسنطينة سوى ثالث مقاوالت مختصات في 

لذي الصيانة و التطهير وهي إحدهن ، لهذا فالمنافسة في الغالب تكون من خارج الوالیة ، السبب ا

جعلها اليوم تفكر في إقتحام والیات أخري مازالت عذراء في هذا النشاط من أجل توسيع أعمالها 

) 2(عامالت و عاملين ) 10(و في نفس الوقت تزید من عدد عمالها المقدر عددهم اليوم  بعشر 

ید عمال مؤقتين یتم إستدعائهم عند الحاجة لتساهم بذلك في إمتصاص  المز) 5(دائمين و خمس 

  .  من اليد العاملة المعطلة 

وعن الخصائص التي تراها من الضروري أن تتوفر في المرأة المقاولة فقد أآدت على الشخصية 

القویة و الثقة بالنفس و التمتع بالصفات القيادیة التي تلخصها في  القدرة على التأثير و الذآاء     
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يده ، و یحبذ أن تكون على درجة عالية و األهم من آل ذلك تحدید هدف و العمل من أجل تجس

من التعليم لتتمكن من مواآبة التطور الحاصل في العالم ، فالمرأة المقاولة اليوم البد أن تمتلك 

هاتف و فاآس و حاسوب موصول مع شبكة األنترنات الشيء الذي  یجعل اإلتصال سریع و 

  .عالمنا اليوم  سهل ، فالتعامل عن طریق األنترنات أصبح من الضروریات في

آما یجب على المرأة  أن  تحسن فن التنظيم لتتمكن من الموازنة بين العمل المنزلي الذي مازال 

حكرا على المرأة وحدها ، و خاصة إذا آانت أم ، فهي مطالبة ببدل جهد مضاعف، یضاف  إلى 

ضل  ذلك العمل الخارجي الذي أصبح بدوره ضرورة من ضرورات الحياة اليوم خاصة في

  .التغيرات اإلجتماعية و اإلقتصادیة التي یعيشها المجتمع الجزائري   

و یعود هذا التقدیر حسب المبحوثة إلى % 60أما نجاحها في تسيير مؤسستها  فقد قدرته بنسبة  

السمعة الحسنة التي إآتسبتها مؤسستها مع المؤسسات التي تم التعامل معها و هذا راجع من 

إلى  اإلتقان و اإلنضباط  في العمل الذي آان سببا في زیادة عروض العمل  وجهة نظر المبحوثة

  . من جهة  و تمكنها من  تسدید جزء  آبير من القرض البنكي من جهة أخرى 

و عن المقاولة و ما قدمته لها تجيب المبحوثة أن إمتالآها لمؤسسة تدیرها بنفسها منحها  

لى البروزو التحدي و الصمود أمام العراقيل،آما منحتها إحترامها لنفسها آكيان موجود و قادر ع

قيمة إجتماعية داخل هذا المجتمع الذي آان ینظر إليها نظرة سلبية آونها إمرأة مطلقة لم تتمكن 

من الحفاظ على بيتها و زوجها ، إذ تحولت نظرة اإلحتقارو الشفقة  إلى نظرة اإلعجاب ، 

مح لها بجمع الثروة التي تمكنها من تحقيق هدفها و المتمثل باإلضافة إلى ذلك عملها آمقاولة سيس

فالمقاولة غيرت مجري حياتها و منحتها . في شراء مسكن و بذلك تحقق حلمها وحلم أطفا لها 

  .فرصة جدیدة في الحياة 

أما فيما یخص إقتراحاتها من أجل الرفع من مستوى مشارآة المرأة الجزائریة في المجال  

ي تصر على أن المرأة مهما آان نوع عملها فهي بحاجة دائمة إلى الدعم األسري و المقاوالتي فه

تفهم الرجل لها و یكون ذلك بمساعدته لها سواء آان  أبا ، أخا ، زوجا  أو إبنا ،أما المرأة المقاولة 

ك بشكل خاص فهي بحاجة إلى الدعم األسري الدائم و مساعدة الدولة لها بكل هيئاتها ،آونها تشار

في التنمية اإلجتماعية للبالد ، وبدورها المرأة البد أن ترفع عنها السلبية التي إآتسبتها  بمرور 

  .الوقت و تقبلتها  و ساهمت  في الحفاظ عليها  حتى أصبحت جزء منها 
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  : الحالة الثالثة 

صة في   مقاولة مفروشات سيرتا المخت تبلغ السيدة المفحوصة خمسة وأربعون سنة،و هي صاحبة 

ة ، القماش وتصميم الس    ي علىخياطة المالبس الجاهزة والطرز اإللكترون د    تائر الرفيع من موالي

ى نالت    درا ، متزوجة وأم لبنتين ،نشأت في وسط عائلي متواضع،واصلتمدینة قسنطينة تها حت س

د   ریة ،خرج بشهادة ليسانس في العلوم التجاتو ت شهادة البكالوریا لتلتحق بعدها  بالجامعة لتعمل بع

ة للصناعات النسيجية       م مساعدة     )(TEXTILسنة من تخرجها في الشرآة الوطني آسكرتيرة ، ث

ت       ت و أنجب ب ، إال أن تزوج ذا المنص ي ه ل ف اري ، لتض رع التج دیرة الف ى م ب ،إل محاس

ا آإ     ين عمله ق ب ى التوفي ا   طار في مؤسسة    طفلتيها ، في هذه الفترة لم تعد قادرة عل ة عليه  عمومي

ؤوليات ت   مس ي آان ا الت ين عائلته او ب ة إليه ة          بحاج ة و تربي ق برعای ا یتعل ة فيم خاص

ار      ا اإلختي ا  ووجب عليه الطفلتين ، لتزید بذلك  مسؤولياتها إتجاه العائلة أآثر، الشيء الذي أنهكه

دها     بها ،لتصير بع اب منص ى حس ة عل ة للعائل ؤوليتين،فكانت األولوی ين المس ة ب رد زوج و  مج

ة تتحدث     ذات صباح ،ليدوم ذلك خمس سنوات على التوالي ،إال أن سمعتأم عن  في حصة إذاعي

ه      التي سخرته الوطنية  الوآاالت تثمر في مواهب د أن یس ذي یری ا الدولة لمساعدة الشباب البطال ال

اته   اء مؤسس ي  إنش اعدته ف ن خالل مس ك م ه و ذل زت   ،و مؤهالت االت رآ ذه الوآ ين ه ن ب  و م

قوم بمساعدة  ،ألن هذا األخير  ی)  CNAC(الصندوق الوطني  لتأمين عن البطالة  حوصة علىالمف

ت  تساعدهم على إقامة مشاریعهم   مؤهالسنة ولدیهم  50و 35ن تتراوح أعمارهم بين الشباب الذی

ابق         ا الس ن عمله تقالتها م دیمها لإلس د  تق ره من ت تنتظ ذي آان ل ال ة الح ر بمثاب ذا الخب ون ه ليك

ا الدول     فإع وم به ادرة التي تق اه الشباب البطال و الطم    جابها بالمب د     ة إتج ا تتجه في الغ وح ، جعله

د  ى البطالة،قص أمين عل وطني للت ندوق ال ى الص رة إل ة س  مباش ن آيفي ر ع ار أآث ر ياإلستفس

ا أن           المعامالت  ان عليه ات، آ دها بكل المعلوم م تزوی د أن ت ه، و بع وب تقدیم و عن الملف المطل

ا  في           مع زوجها حو تتناقش ا له ا دعم ان دائم ا  آ راد إنشاءها ، ألن  زوجه ة الم ة المقاول ل نوعي

ة  و ،أو بأمواله  قراراتها سواء  بتشجيعه وأرائه بعد أن إستقروا على نفس الرأي والمتمثل في إقام

ا أن تكون مبدعة           ا یؤهله ة م ك من الموهب ا تمتل ة    مشروع في الخياطة آونه ،و لكي تكون مؤهل

دة ستة      ثر توجهت إلي اأآ ربص لم ر العاصمة قصد الت ة     لجزائ د  أ شهر في الخياطة الرفيع ،و بع

وطني   ى الصندوق ال ه إل وم بتقدیم ا  لتق ل ملفه ة ، إآتم ي الخياطة الرفيع هادة ف ى ش حصولها عل

ة  ا  بدراس ة مرفق ى البطال أمين عل روع للت املة للمش ة    ش هيل مهم و تس ك ه ن وراء ذل والقصد م

ي   ،حتى تم حصولها السنة ةبارت قرفي دراسة المشروع ، مع ذلك إنتظ.لبنك معاالصندوق و ا عل

ي ا  بعدها  إلي البنك ،الذي  لم تواجه  فيه أي صعوبة نظرا الموافقة ،لتتوجه ات الشخصية   إل لعالق
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ا 47.7628.00لتستفيد من قرض قدر بـ ، التي آان یملكها زوجها مساهمتها الشخصية في     دج أم

روع د المش ـ   فق درت بـ درالمبلغ 132.884.00ق روع   دج،ليق ة المش الي ألنطالق اإلجم

     .دج 1910.512.0بــ

ذاتها في منضمة  لتنخرط في السنة  ، جدا بطریقة محتشمة 2006سنة لتتم  اإلنطالقة في العمل 

فهم العمل المقاوالتي وتصبح عضو فيها ،وقد ساعدها إنضمامها لهده المنضمة في  أرباب العمل

،وبدأ العمل یزدهر في السوق  لى البعض منهاتحصل عر إذ  بدأت تشارك في المناقصات و أآث

تشارك في المعارض  السواق الجهویة خاصة بعدما أصبحتإلي ا بعدها  المحلي ،لتتوسع

السواق الوطنية و إقتحام ا لوطنية و هي اليوم بصفتها المالكة و المسيرة لهذه المؤسسة تطمح إلىا

هي دائمة البحث عن أخر االبتكارات في عالم الموضة و  تحقيق هدفها هذا  ألجل،و الدولية

 األوروبية و تتم هذه  العملية  عبر األنترنات تارة ،و عبر الدیكور المنزلي خاصة في الدول

علي تارة أخرى، آما ترآز في نفس الوقت  القنوات الفضائية والمجالت المختصة في هدا المجال

ستطاعت أن وجات المتواجدة في السوق و بهذا إات الزبائن سواء لمنتوجاتها أو للمنتأراء و إنتقاد

صمد أمام المنافسة الشدیدة في هذا المجال ، آما أنها تعترف بالدور الذي أداه زوجها من خالل ت

مساعداته  المادیة المتمثلة في مساهمته بكل  مدخراته الشخصية في مشروعها و بدعمه المعنوي 

ية واالهتمام بالطفلتين و هذا في المهام البيت مثل في التشجيع المستمر و التفهم و المساعدةالمت

النوع من األزواج ال تحضي به الكثيرات من النساء في مجتمع آالمجتمع الجزائري الذي یجعل 

ا، من الرجل سيدا في بيته ،بمعنى أنه ال یشارك في األعمال البيتية التي خصت بها المرأة وحده

في  األسري لهذا تعتبر المفحوصة نفسها محضوضة في زواجها من رجل بهذه الصفات، فالدعم 

آون المرأة المتزوجة بحاجة دائمة لمساعدة زوجها لها و إال و ضروري  ،مهم جدانظرها 

سيكون فشلها ال محالة في إحدى المؤسستين سواء الزوجية أو المهنية،وهذا ال یكون مشجعا 

ما یكون محبطا لها ،لهذا ترجع المفحوصة سبب وجودها اليوم على رأس هده  للمرأة بقدر

ثانيا ، آما أنها  تعتبر نفسها  شخصيتها القيادیة و القویة إلىوأوال  إلي مساعدة زوجها المؤسسة 

بل إلى الصنف  النساء اللواتي یستسلمن للفشل و للحياة الروتينية بسرعة ، ال تنتمي إلى صنف 

 آما أنها تحب االستقاللية و الحریة في العملإلى المغامرة و حب اإلبداع و اإلبتكار ،  الذي یميل

الذي  ءآثيرا ، ألن الحریة تجعلها قادرة على المبادرة من خالل فسح المجال لخيالها أآثر ،والشي

هدا نفسها مغامرة في   ال ترى هي المناسب ، لهداحرفي العلمي وال هاتأهيل جعل هذا ممكنا هو 

  .عها علي دراسة علمية و ميدانية مشرو ها أقامتالمجال ألن

ن في رها ال یكمفي نظ أتراه عادي، فالخطفيما یخص العمل في مجتمع رجالي فالمبحوثة  أما

بل للمرأة  نصيب في بقاء هدا المجتمع ذآوري متسلط ،ألن المرأة . المجتمع و في الرجل فقط 
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طرف على آل أنواع التحرشات التي یمارسنها الرجال ضدها وتغظ ال التي ال تفرض إحترامها 

وعلى المعاملة السيئة التي تعامل بها ،هي مساهمة  آبيرة من طرفها في بقاء الوضع على حاله و 

في تردي  حرآات و تصرفات غير الئقة في زیادة تفاقمه ،آما تشارك  بعض النساء من خالل 

مجتمع  إتجاهها و بذلك نبقى نحن النساء نعيش في دوامة حياة المرأة عموما ، و زیادة تعسف ال

قد ال نجد لها مخرجا ،  إال في حالة ما إذا  قررنا أن نتوحد حول البدء  في عملية التغيير    

بأنفسنا ، و ذلك بفرض أنفسنا آجنس له نفس الحقوق و نفس الواجبات و أن نثبت لهذا المجتمع  

  . أن البقاء في العمل لألفضل فقط

اعب التي واجهتها أثناء عملية اإلنشاء و عند بدایة العمل أآدت لنا أن أولى المشاآل و عن المص

ة و المحسوبية العراقيل البيروقراطيالتي یواجهها الفرد الجزائري بغض النظر عن مهنته،هي 

وألن مهنة المقاول حسب المفحوصة ال تخلوا من  ، التي أصبحت جزء من حياتنا اليومية

مشاآل فكلما تطورت و توسعت المقاولة آلما زادت مشاآلها ، وفي هذ السياق أعطتنا بعض ال

 األمثلة عن المشاآل التي تعترضها آصاحبة مقاولة ،منها أن هناك نوع من الزبائن یطالب

یكون المقاول  في آثير من األحيان مجبر على  تزویر الفواتير من أجل التهرب الضریبي ،وب

من أجل الحفاظ على الزبون ، و هذه التصرفات قد نعطيها تبریرات  هده الطلباتالخضوع لمثل 

  حترافيةآوننا الزلنا لم نفهم بعد معنى اإل عيوبنا و أخطاءنا إلقناع أنفسنا فقط من أجل إخفاء 

  .  في المجال المقاوالتي الحقيقية

المرأة  صة أنه یجب علىأن تتوفر في المرأة المقاولة ترى المفحووعن الخصائص التي یجب  

معهد أو  علمي أو مهني معترف به من طرف تأهيل  كون حاصلة علي شهادة عليا أولدیهاأن ت

عنه أبدا ،ألن المقاول یعتمد آثيرا على علمه و  مرآز للتكوین المهني ،فالتعليم الیمكن اإلستغناء

لمقاول الذي ،فا  اليومودونهما ال یمكن مسایرة التطور الحاصل في العالم  ذآاءه و خبرته

ال یمكنه األجنبية  و ال یحضر الملتقيات و المحاضرات و ال یتقن اللغات ،ألنترناتاالیتعامل مع 

آذلك بالنسبة للشخصية ،فالمقاول ال بد أن یملك شخصية قویة فضعفاء ،أن یصل بمشروعه بعيدا 

   ذا الميدانالشخصية ال مكان لهم في ه

 فيها ترید أن یراعى إحساسها بالضعف لمجرد أنها إمرأة، فهي لمرأةعلي ا آما تعيب المفحوصة

 عامل بلطف و بطریقة تختلف عن الرجل ،إذ تري الكثيرات من النساءإحساسها آإمرأة و أن ت

و ذلك من ) المرأة ولية (فض العامي لیعبرن عن أنفسهن بالالعلمية و المهنية  رغم مستویاتهن 

تتكلم و  خاضعة  یجعلها منطق سلبي في حياة المرأة عموما فهو أجل جلب اإلستعطاف ، و هذا

ي یجعل الكثيرات یفشلن أو ینسحبن إذا ما تعمل من منطلق اإلحساس بالنقص،السبب الذ

  . إعترضتهن صعوبات 
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آونها سددت ویعود تقدیرها هذا إلى % 60ة  فقد قدرتها لنا بـ نسبة نجاحها في المقاول أما تحدید 

معتبرة وهي تطمح اليوم إلي إقتحام األسواق الخارجية و  لبنكية وتم تحقيقها ألرباحالدیون ا آل

  .منافسة المنتوج الخارجي في عقر داره 

تطاعت تحقيقها من خالل المقاولة  فهي تجزم أن إحترامها لنفسها  قد زاد عن األشياء التي إسو

  .ادة و یجعلها تتمتع بوقت عملها السع بالفرح و آما أن   إقبال الناس على منتجاتها یشعرها

أن المرأة متعددة المواهب فهي قادرة أن تكون أم و زوجة و مدیرة  أن تثبت ستطعتإ آما أنها

  .في نفس الوقت، وهذا جعلها فخورة آونها إمرأة جزائریة  ناجحة

إقتراحاتها من أجل الرفع من مستوى مشارآة المرأة الجزائریة في المجال  أما فيما یخص

و من جهة  الدولة  أوال من جهة  المرأة مقاوالتي فالمفحوصة تعتقد أنه ال بد أن تتوفر اإلرادة ال

ناء ثانيا و أخيرا و األهم هي المساعدة األسریة التي أعتبرها رأسمال إجتماعي  ال یمكن اإلستغ

  .عنه أبدا 

  : الحالــــــــة الرابـــــــــعة 
بوالیة   1957صناعة ألبسة األطفال الصوفية ، من مواليد  هي سيدة تملك مقاولة مختصة في 

  . 1985قسنطينة متزوجة و أم لـثالثة أطفال ، بدأت في ممارسة هذا النشاط سنة 

أوقفها والدها عن الدراسة  وسنها ال یتعدى الثانية عشر، و یرجع سبب هذا القرار إلى نوع  

ات السبعينات ،بأن الفتاة ليست بحاجة إلى درجة التفكير  الذي آان مسيطرا على األولياء في سنو

عالية من التعليم  إذ یكفيها أن تتعلم القراءة و الكتابة فقط ألن مألها البيت ال محالة، لتجبر بذلك 

لتضل ماآثة بالبيت ، حتى بلغ . على وضع لم تختره و لم ترضاه ، و إنما فرض عليها فرضا  

السن تزوجت و أنتقلت للعيش مع زوجها في الجزائر سنها الرابعة و العشرون ، في هذا 

العاصمة،لتبدأ بذلك مرحلة جدیدة في حياتها و هي عازمة أن تعيش حياة عادیة مثل قریناتها 

،وتمر سنتين من السعادة تنجب فيهما مولودها  األول،الذي سمح لها أن  تكتشف أن زوجها من 

يد و المدلل لعائلة ثریة لم یتعود على تحمل النوع الذي یكره المسؤولية  آونه اإلبن الوح

مسؤولياته ، ليكون هذا سببا لتفاقم  المشاآل بينهما ،إال أن أصبح الزوج یميل إلى اإلنحراف و 

ظهر ذلك في سلوآه الذي تحول من شخص هادئ إلى شخص عدواني و غير مسؤول ،لتكون 

ل الزوج المساعدة وجدت المبحوثة  النتيجة تدهور أوضاع   العائلة بشكل آبير، و مع رفض أه

نفسها أمام واقع یصعب عليها مواجهته بمفردها ، مع ذلك فكرت في حل یمكنه أن ینقد حياتها 

الزوجية و تمثل في البحث عن عمل ،و بما أنها ال تملك مؤهالت علمية ، فكرت في شراء آلة 

ا لما یعرض في المجالت ، لصناعة األلبسة الصوفية و بدأت تتدرب عليها  من خالل تقليده

فالحظت أن ما تقوم  به أضحى جد مطلوب من الزبائن ، فدفعها ذلك إلى البحث عن أشياء جدیدة  
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فأستطاعت أن تبرع في التزاوج بين الخيوط القطنية و الصوفية  مع الخلط  في األلوان و آانت 

منتجاتها ، و ینصحاها الذین النتيجة أحسن  من المنتوج المستورد   أنذاك ، ليزید الطلب على 

تتعامل معهم باألخص أصحاب المحالت المتخصصة في بيع و تسویق مثل هذه المنتجات  أن 

توسع في عملها ألن الطلب یتزاید بشكل آبير، و ألن إمكانياتها المادیة آانت جد محدودة 

یا قصد شراء من أجل دعمها ماد  بتشغيل الشبابنصحوها بالتوجه إلى ما آان یدعى أنذاك  

ليزید هذا من حماسها أآثر ، ففكرت . 1985آالت أخرى، و بالفعل حصلت على الدعم سنة 

بتدریب فتيات و توظيفهم في منزلها، و أزدهر عملها و تقلصت مشاآلها مع زوجها  ألنها أخدت 

أبواب  على عاتقها آل المسؤوليات العائلية  لتصير حياتها شبه عادیة ، إال أن أفلست و أغلقت 

الشرآة العمومية التي آان یعمل فيها زوجها و تم تسریح العمال منها ، فطلبت منه مساعدتها في 

العمل ، فقبل بالفكرة  لكن مع الوقت الحظت أنه ال یبدى أي إهتمام بالعمل ، فهي بمفردها التي 

ض مع الزبائن آانت تقوم بكل شيء یخص مقاولتها الصغيرة بدایة بدفع أجور العامالت و التفاو

إلى  التسيير و اإلشهار، و عند العودة إلى البيت ال تجد أدنى مساعدة ،وبالمقابل یكون المطلوب 

منها القيام على راحته و راحة أطفالها األربعة ، ومع ذلك یبقى زوجها غير راضي على األرباح 

بأشياء أخري تهم التي تجنيها ، ألنه آلف نفسه بحساب األرباح و أخدها فقط ، غير مبالي 

المقاولة ، عندها قررت إفهامه بأن إنشاء مقاولة و السير بها نحو النجاح و المحافظة على 

إستمرارها یتطلب جهد و فكر و تدبير ، إال أنه لم یقتنع و أعتقد أنها تحاول أن تضعه على 

آسابق الهامش ، و تتصرف معه آمدیرة الشيء الذي أزعجه،و جعله یتصرف معها بعدوانية 

عهده ، حتى وصل إلى درجة  بيع وسائل عملها ،في هذه المرحلة قامت بطلب الطالق و عادت 

مع أبناءها  إلى بيت أهلها بوالیة قسنطينة  تجر أدیال الخيبة ،تارآة وراءها آل ماحققته في 

  .حياتها العائلية و المهنية و آانت هده من أصعب مراحل حياتها

وي أطفالها معلال موقفه هذا بأن ليدهم أب عليه أن  یتحمل مسؤولياتهم مع ذلك رفض والدها أن یأ

رى أن        رة أخ ررت م ل ق ا دون معي قته و ألنه ا ش ا أخه ل إال أن أعاره ين األه ل ب ت تنتق ، فكان

ا              دال عنه ا و أشترت ب ع آل مجوهراته دأ من الصفر فقامت ببي ة ، و تب رة ثاني تستعيد  نشاطها م

ى المحالت    آالت خاصة بالصناعة الصو فية  و بدأت تعمل من جدید و تعرض أعمالها بنفسها عل

ه        ر عمل ، تمارس في ى مق د إل وعلى آل المهتمين ، إال أن بدأت تستعيد نشاطها ، لكنها آانت تفتق

غر             رض المص ة للق ة الوطني ى الوآال ه إل ي التوج رت ف ر ، ففك ة أآث ة و راح ا بحری  عمله

ANJEM) (ه و     من أجل مساعدتها ،  لتنتظ ذي طلبت ى القرض ال ر مدة السنتين قبل الحصول عل

  .دینار جزائري ، آما إستفادت  من محل و آان ذلك دعما آبيرا بالنسبة لها 150.000المقدر بــ 
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أما عن الدین ساعدوها في إتخادها قرار إنشاء مقاولتها في المرة األولى  و تخليها عنها مجبرة  و 

نفس ا ة ب رة ثاني رة م ادة الك اس  ردت إع ة  : لحم ود بالدرج وة یع ذه الق ذا التحدي و ه أن سبب ه

ا               تقبلها جعله وین مس ا من الدراسة و تك ه في أسرتها، فحرمانه ذي عانت من ى القهر ال األولى إل

ناقمة على األفكار التي تجعل من المرأة مجرد أداة لإلنجاب و التربية و القيام على شؤون األسرة  

ها و طمو ذلك إحساس ين ب باب  الغ ا ألس ن ناجح م یك ذي ل ا ال ى زواجه ة  إل ة الثاني ا ،و بالدرج حه

رة    آثيرة منها عدم تحمل زوجها  مسؤولية الحياة العائلية  و عدم تقبله  لنجاحها ،إذ في حاالت آثي

ه وسط        ك إنتقاصا لمكانت ري في ذل یرفض الرجل أن تحقق زوجته ما عجز هو عن تحقيقه ألنه ی

ره  ه أث ذا ل ه ،و ه ى  الظروف  عائلت ذلك یرجع الفضل إل ي ، و ب رأة المهن اح الم ى نج ر عل الكبي

  .اإلجتماعية القاسية التي ساعدتها  في قرارها 

و عن الدافع الذي جعلها اليوم مقاولة هي حاجتها المادیة أوال وعدم  إستسالمها للواقع الذي 

  .فرضته  التقاليد البالية على المرأة ثانيا  

ذي تم من خالله إختيارها إلنشاء مقاولة هو تأهيلها البسيط الذي ال یسمح لها و قد آان األساس ال

بالحصول على عمل مهم  إضافة لذلك أن هذا النشاط ال یتطلب رأس مال آبير، یتطلب فقط جرأة 

  .  و إصرار على تحقيق الهدف المنشود و عمل متواصل 

ألن المرأة الجزائریة ألفت مواجهة  الواقع أما من ناحية عملها في مجتمع رجالي فهذا الیقلقها ، 

السلبي للمجتمع و هي تتعامل معه بطریقة عادیة آما أنها تحاول أن تتعامل مع ما هو إیجابي 

  .لتستطيع أن تساهم في التغيير 

و عن الخدمات المقدمة من طرف الوآالة فهي تراها  مناسبة و معقولة جدا  و مدعمة خاصة 

لكون تأهيل علمي آبير  آما أنها تبقى في إتصال متواصل معهما قصد التوجيه بالنسبة للذین ال یم

    .و تقدیم النصائح 

أما عن المصاعب التي واجهتها فأغلبها إجتماعية أسریة ،فكل من المجتمع و األسرة  ال یثقان في 

الصعوبات  إمكانيات المرأة آما أنهم ال یساعدونها آثيرا ،بل و یقفون في طریق تقدمها ، أما 

  .اإلداریة فهي جلها تتمثل في البيروقراطية اإلداریة وثقل المعامالت 

و بالنسبة للخصائص التي یجب أن تتوفر في المرأة المقاولة فالمبحوثة ترى في  شخصها مثال 

جيد لكل  إمرأة ترید أن تصبح مقاولة لكنها  خائفة ، فبرغم ما عانته في حياتها إال أن عامل 

ان أقوى من آل الضغوط  آما أن اإلیمان باهللا و عدم الخوف من الخطر و حبها الكبير اإلرادة آ

  .ألطفالها جعلها تتحمل آل المشاق في سبيل إسعاد أطفالها  و إثبات ذاتها لنفسها قبل المجتمع 

و سبب إعطاءها لهذه النسبة  یعود إلى مواجهتها %  40وعن نسبة نجاحها فهي تقدرها بـ 

إبداعها المتواصل و تسييرها  الذي تراه حسن ألنه نابع من الموهبة و الخبرة و فهم  للمصاعب و
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الزبون ، هذه األسباب آلها جعلتها تصل إلى هذه النسبة من النجاح خاصة بعدما تعرضت له في 

  .المرة األولى  وبدایتها من جدید 

ها شخصيتها المستقلة و مكنتها قالت أنها حققت ل: و عن السؤال الخاص بما أضافت لها المقاولة 

  .من اإلستقالل المادي و األهم من آل ذلك اإلستقرار النفسي 

و عن اإلقتراحات التي تراها مناسبة لخدمة المرأة المقاولة في الجزائر تأآد على وجوب العمل 

أن على  تغيير الدهنيات المتخلفة التي تنظر للمرأة على أنها ال یجب أن تتفوق على الرجل و 

تبقى في المجال الذي یحدده لها المجتمع ،و ذلك لن یتأتى إال إذا إنتبهنا إلى الجانب التربوي في 

  .حياتنا  ،آذلك البد من إحتضان العائلة لها و المساعدة المتواصلة للدولة 

  : الحالة الخامسة 
هي صاحبة مقاولة خاصة بصيانة أجهزة الكمبيوتر و مقهى لألنثرناث و مدرسة لتعليم مبادئ 

بوالیة قسنطينة غير متزوجة ،نشأت و ترعرعت في وسط  1963اإلعالم اآللي ، من مواليد 

عائلي ینتمي إلى الطبقة المتوسطة ، تابعت دراستها حتى مستوى الثالثة ثانوي ، لتتوجه بعدها  

  ياة العملية، و یتم توظيفها في  مؤسسة توزیع األدویة للشرق الجزائريإلى الح

(ONCOPHARM)  حيث  1997لتستمر في هذا العمل  إلى غایة سنة  1986و آان ذلك سنة،

آانت الجزائر أنذاك  تمر بظروف عصيبة خاصة من الجانب األمني و اإلقتصادي ، ليكون 

المؤسسة لمرات عدیدة للنهب و اإلعتداء على  السبب األمني هو األقوى حيث تعرضت هذه

عمالها ،و آنتيجة لذلك جاء قرار إغالق أبواب هذه المؤسسة و تسریح آل عمالها،هذه المرحلة 

غيرت الكثير في حياة الجزائریين و الجزائریات و آانت المبحوثة من بين الجزائریات  اللواتي 

رف ملثمين داخل هذه المؤسسة العمومية عانين من ذلك الوضع حيث تعرضت لإلحتجاز من ط

لعدة مرات، الشيء الذي جعلها تعاني نفسيا ، إضافة لذالك وجدت نفسها مسرحة من عملها تعاني 

البطالة بين ليلة و ضحاها ،هذا ما جعلها  تعيد التفكير في حياتها من جدید ، فهذه الظروف آانت 

بالمعهد المتخصص في تكوین المهندسين التطبيقين لها بمثابة دافع لمتابعة دراستها ، إذ إلتحقت 

تمكنت من نيل   2001و بعد ثالث سنوات من الدراسة أي في سنة  1998في اإلعالم األلي سنة 

شهادة تقني سامي في  اإلعالم اآللي،  إال أن  فكرة بحثها عن عمل من جدید لم تروق لها  و 

أن تستغل فرصة دعم الدولة للشباب الذي فكرت أن تخوض في مجال المقاوالت و آان عليها 

 ANSEJ )یرید إنشاء مؤسسته الخاصة، فتقدمت بملفها إلى الوآالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب

آانت تواصل تكوینها للحصول على شهادة مهندس تطبيقي في اإلعالم اآللى  ةوبالموازا  (

وافقة من طرف الوآالة و على الم 2001لتحصل في نفس السنة أي سنة  ،)تسيير( تخصص
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العالقات الشخصية للعائلة و ذلك   ىتواصل بذلك  إجراءات إنشاء المشروع معتمدة أآثر عل

قصد تسریع المعامالت اإلداریة خاصة مع البنك  لتكون النتيجة أنها تمكنت من الحصول على 

دعم و تشغيل دینار جزائري و مساهمة من الوآالة الوطنية ل 1.350.000قرض بنكي قدربـــ

دینار جزائري ، أما مساهمتها الشخصية فقد آانت  370.000مقدرة بـــ  ( ANSEJ )الشباب

دینار جزائري ، آما قامت ببيع سيارتها و مجوهراتها من أجل شراء محل و آانت  18.7000

حيث آون هذا النوع من المشاریع آان مربحا جدا في ذلك الوقت ،  البدایة بفتح مقهى لألنترنات 

بدایة األمر، لتوسع عملها بفتح  مدرسة لتعليم المبادئ األولية  يعائدات المقهى جيدة  جدا ف آانت

لإلعالم اآللي ،و زاد نجاحها من خالل السمعة الطيبة التي إستطاعت آسبها مع رؤساء الشرآات 

بين مدراء و  الذین آانوا  یطلبونها لصيانة أجهزة الحواسيب الخاصة بالشرآات ، لتزید شهرتها

رؤساء الشرآات العمومية و الخاصة وزاد بذلك نجاحها ، إال أن الوضع لم یستمر على هذا 

الحال ،حيث بدأت أرباحها تتراجع خاصة فيما یخص مقهى األنترنات والسبب في ذلك هي النقلة 

و ربطه التي عرفها المجتمع الجزائري من حيث إآتسابه لثقافة إمتالك الحواسيب داخل البيوت 

بشبكة األنترنات  ،ونتيجة لذلك بدأ مشروعها في التراجع ، إال أنها لم تترك األمر على حاله و 

فكرت مليا معتمدة في ذلك على األخ األآبر الذي یملك خبرة في مجال المقاوالت لينصحها بأن 

كهربائية تجعل من مشروع المقهى فرع إداري  تابع لمؤسسته المختصة في البناء و الصيانة ال

وألنها لم تجد حال أخر  قبلت بالفكرة ألنها آانت الحل األمثل إلنقاض مقاولتها من اإلفالس 

المحتم، عندها قام آخاها بدعمها  من حيث الجانب اإلستشاري و الجانب المالي و هذا ما جعلها 

عملها في اليوم تنافس الرجال في هذا المجال ، حيث إستطاعت أن تحافظ على المدرسة و على 

الصيانة و في نفس الوقت حولت مشروعها من مشروع مشرف على اإلفالس إلى مشروع ناجح  

بدأ یمكنها من تسدید آل دیونها بالرغم من أنها مازالت تحتفظ بواجهة مقهى لألنترنات إال أن 

عملها شيء أخر و هي مدرآة أن هذا غير قانوني إال أن الظروف إضطرتها لفعل ذلك حتى 

ن من تسدید آل الدیون المتوجب عليها دفعها وإال یتم تحویلها إلى العدالة ،بعدها فقط تستطيع تتمك

  .  تعدیل آل أمورها القانونية بما فيها سجلها التجاري

أنها تعتمد آثيرا على مرافقة أخيها  :و عن عملها في الوسط الرجالي و في مجتمع رجالي تقول

التصرفات و تتفادى بعض أنواع  التحرشات الناتجة عن عند نزولها للميدان، لتتجنب بعض 

بعض األفراد ،إال أن باقي العمل الذي ال یتطلب النزول إلى الميدان فمعاملة الرجل جد عادیة 

  .خاصة إذا آانت المرأة تمتلك شخصية قویة و تحترم نفسها  

الذي لم تتوقعه           أما فيما یخص الدافع الذي جعلها اليوم مقاولة فهو تسریحها من العمل 

یوما ، حيث آان أآبر دافع جعلها تتخذ إحتياطاتها لكي ال تتعرض مرة أخرى للبطالة و تعاني ما 
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آما أنها آانت دائما تحبد أن تكون مدیرة  نفسها، ال تخضع ألي قرارات تكون غير .       عانته 

  .راضية عنها، آذلك هي من النوع الذي  ال یحب األوامر

ن الذي ساعدها على إتخاد هذا القرار تقول أن فكرة إنشاء مؤسسة تكون هي صاحبتها آانت و ع

  .فكرة خاصة بها ، باإلضافة إلى  دعم أخيها المعنوي و المالي لها 

و عن الوآالة و ما قدمته من دعم و عن نوع المرافقة إذا آان جيد ،فالمبحوثة لم تجد نفسها یوما 

قة  فقط عندما إنطلق مشروعها آان المرافق یمر للتأآد من اآلجهزة  تحضي بأي نوع من المراف

وسيرورة العمل فقط ، بعدها حظيت باإلستدعاءات التي آانت تندرها بتحویلها إلى المجلس 

  .القضائي إن لم تكمل تسدید دیونها 

ط في بقاءها و عن محيط العمل  إذا آان تنافسي ، فالمبحوثة ال تهتم لهذا المحيط  ألنها ترغب فق

على الساحة و هذا لن یتأتى لها إال إذا آان عملها متقن و جيد، بهذه الميزة سوف  تواجه 

  .المنافسين 

و فيما یخص الخصائص التي تراها المبحوثة مهمة و یجب أن تتوفر في المرأة المقاولة فهي 

ة الصعاب و العمل تعتقد أن أهم خاصية هي اإلرادة القویة و عدم اليأس عند الفشل ،و مواجه

  .الدائم و المستمر من أجل  مستقبل أفضل 

مادمت لم  تسدد آل المستحقات %  40فقد قدرتها بـ  : أما تقدیرها لنسبة النجاح التي حققتها  

  .البنكية

و عن األشياء التي أآسبتها إیاها المقاولة ، تري المبحوثة  أنها زادتها ثقة و أعتزاز بإمكانياتها و 

، فتسييرها لمقاولة هي صاحبتها حولها من إمرأة عادیة تنتظر راتبها آل نهایة شهر  قدراتها

إلشباع حاجاتها  إلى إمرأة قائدة لمشروع و لدیها هدف تسعي إلى تحقيقه، فالمقاولة  شغلت آل 

وقتها و هذا ما ساعدها على تخطي العدید من مشاآلها النفسية و اإلجتماعية ،و زادتها رزانة و 

  .وهي تطمح أن تكسبها في المستقبل ثروة تجعلها تعيش الرفاهية إن أمكن و أراد اهللا ذلك   قوة

أما فيما یخص اإلقتراحات التي تراها المبحوثة  مناسبة للرفع من مشارآة المرأة الجزائریة في 

یم لها آل فهي تعتقد أن مواصلة الدولة في فتح آل المجاالت أمام المرأة و تقد: المجال المقاوالتي 

التسهيالت  التي تقدمها للرجل سيساعدها آثيرا ،آما یجب على المجتمع أن یلعب دورا إیجابيا 

من خالل إدماج المرأة في آل األعمال التي آانت حكرا على الرجل ویكون ذلك قوال و فعال  

لة للبالد وأن یعي آل الوعي أن الرجل من دون المرأة في التنمية ال یمكنه أن یحقق تنمية شام

  .خاصة في ضل هذه الظروف الصعبة و الغير مستقرة  التي یعيشها مجتمعنا 
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  : الحالة السادسة 

متزوجة و أم لطفلة ، ترعرعت في عائلة  1970هي صاحبة لمقاولة توزیع األدویة،من مواليد 

دلة، و تمتهن التجارة، أما فيما یخص مستواها العلمي فهي حاصلة على شهادة جامعية في الصي

هي بذلك لبت رغبة والدها الذي عمل على برمجتها و تحفيزها منذ بدایة نموها على أن  یكون 

تخصصها الدراسي مرتبط بالمجال الطبي أو الصيدالني ،و قد آانت على یقين  سنوات الدراسة 

غيرت أن والدها سيوفي بوعده المتمثل في جعلها تمتلك صيدلية خاصة بها ، إال  أن فكرة األب ت

مع مرور السنوات ليقترح عليها أن تكون رئيسة شرآة متخصصة في إستراد األدویة و توزیعها 

و هي  1999تكون هي مدیرتها ، ليحدث النقاش و تأتي الموافقة و ینطلق العمل في أواخر سنة 

 تعترف أن بدایتها لم تكن صعبة ألن والدها أخد على عاتقه آل ما یخص المعامالت اإلداریة و

القانونية و هذا راجع إلى آونه یملك  الخبرة في هذا المجال  ،و آذلك بالنسبة للتمویل فوالدها  

آان أول الممولين حيث وفر لها عقار جعله مقر إجتماعي لنشاطها ، آما شجعها على اإلستفادة 

یملك من مبادرة الدولة في تدعيم الشباب من خالل القروض التي تمنحها للشباب البطال الذي 

المؤهالت إلنشاء مؤسسة ،وبعد تفاوض و نقاش مع والدها قامت باإلتصال بالوآالة الوطنية لدعم 

و بعد عرض مشروعها على المختصين في هذه الوآالة تمت  ) ANSEJ(و تشغيل الشباب 

الموافقة ، مع هذا لم تكن راضية على نسبة القرض الذي إستفادت منه إذ قدر في مجمله بــ 

دینار جزائري ، لتبدأ في إنطالقة مشروعها التي آانت مطالبة من طرف العائلة  2.7000.000

أوال و من طرف الوآالة ثانيا بالنجاح، في هذه الخطوة التي أعتبرها الكثير من أصدقائها أنها 

مغامرة صعبة ، إال أنها آانت واعية بقدرات والدها في مثل هذه األعمال ، مع ذلك فقد آانت 

صى جهدها  ، حيث قامت في بدایة األمر بتوظيف  إطارات مؤهلة لتكون لها دعما في تبدل أق

تحقيق هدفها ،لكن ذلك لم یثني والدها ليبقى المستشار الرئيسي في إدارة مؤسستها ،خاصة فيما 

یتعلق بالصفقات التجاریة و هذا ما جعلها اليوم ال ترى هذا المشروع من منطلق أنه ملك شخصي 

تراه  ملك عائلي ،برغم ذلك هي تعتز بما إستطاعت أن تحققه في مدة  تسع          بقدر ما 

سنوات ، حيث وجدت نفسها مقاولة  في ميدان ليس بعيد عن تخصصها ، إال أنها تعترف أن 

وصولها إلى هده المرتبة لم تحققه بمفردها بل یرجع الفضل األآبر لألب ألنه آان الرأس المفكر 

ه عند الضرورة و الممول الوفي ،  الذي قدم لها الفكرة و المال و النصيحة ، هذا ما الذي تلجأ إلي

جعلها اليوم ترجع الفضل  آل الفضل إلى إرادة والدها التي دفعتها و خلقت فيها هذا التحدي و 

  .الثبات و حب العمل بأخطاره 
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ثل هذا المجال یتطلب و عن السوق المستهدف  فهو جهوي  والسبب یعود بالدرجة األولى أن م

أموال ضخمة ،لهذا فهي تفكر اليوم في طلب قرض بنكي أخر، لتستطيع أن تحقق طموحها       

  .  و المتمثل في تغطية السوق الوطنية

أما فيما یخص العوامل التي أثرت عليها فهي ترجعها إلى العامل األسري ، فكونها تنتمي إلى 

لمجال إذ آانت دائما محاطة بالنصائح و التوجيهات ، لتكن عائلة تاجرة ساعدها آثيرا في هذا ا

  . العائلة بذلك هي األساس الذي إعتمدت عليه في إقتحامها هذا المجال 

أما عن عملها في وسط رجالي فهي ال تراه سلبي بالشكل الذي تصوره الكثيرات ، بل بالعكس  

ام خاصة و أنها إمرأة ملتزمة في آونها إمرأة ساعدها في آثير من األحيان أن تحضى باإلحتر

عملها منضبطة في مواعيدها ، صارمة في حقوقها، الشيء الذي زادها إحتراما من طرف 

المتعاملين و الزبائن ، آما تري أن هذا المجتمع الذي نقول عنه رجولي ، بدأ یميل للتحول خاصة 

مجتمع ال یتغير إال إذا حدث فيه لما  أصبحت المرأة نموذجا للنجاح في مجالت عدة ، و بالتالي فال

تغير ، و التغيير الحاصل اليوم هو أن المرأة تسعى جاهدة لفرض نفسها على جميع المستویات   

و هذا لن یتأتى لها إال في حالة قدرتها على تغيير الذهنيات التي ترى فيها الجانب الضعيف 

  .للمجتمع

ي إلى حد ما ،ألن هذا المجال جد حساس  آونه و عن محيط العمل إذا آان تنافسي فهي تراه تنافس

  .یعنى بصحة المواطن و في نفس الوقت تجارة رابحة، لهذا تلقى منافسة خاصة من القطاع العام

أهم سبب و هو األسرة التي  على ليوم مقاولة ، فقد رآزتو فيما یخص األسباب التي جعلتها ا

  .جعلتها تهتم و تعمل لتصل إلى ماهي عليه اليوم 

و عن الخصائص التي تراها الزمة أن تتوفر في المرأة المقاولة فهي ترآز على الذآاء و الصبر 

و إمتالك الثروة ألنهما  أساس آل نجاح ، فإذا إجتمعا معا یستطيع اإلنسان أن یحقق آل طموحاته 

  .و في عمل المقاولة مثل هذه الخصائص ضروریة جدا 

و یرجع السبب إلى آون مقاولتها منذ أن بدأت لم % 30و عن نسبة نجاحها فهي تقدرها بـ 

تتعرض إلى أزمة حقيقية أثرت على مجرى عملها ،إال أنها مازالت تعمل و تتطور ببطيء ، 

آونها تعترف أن هذا المجال الذي خاضت فيه یتطلب الصبر و خاصة ذآاء التاجر و توفر 

  .في  الصحيح  رؤوس األموال ، مع ذلك تعتبر نفسها  تسير في اإلتجاه 

و عن المكاسب التي منحتها المقاولة إیاها فقد تجلت في زیادة  ثقتها  بقدراتها ،آما أعطتها 

  .اإلحساس باألمان في المستقبل و منحتها حبها لذاتها أآثر و زادتها إعتزازا بين أفراد العائلة 
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  .ریة في المجال المقاوالتي يما یتعلق بإقتراحاتها للرفع من مستوى مشارآة المرأة الجزائأما ف

آانت إجابتها  أن المرأة مورد بشري  منتج و بالتالي هي قادرة أن تخوض في أي مجال من 

المجاالت ، إال أن هذا  وحده ال یكفي ،إذ یجب مساعدتها و المساعدة تكون أوال من طرف العائلة 

لمرأة أن تستغني عنه ، تليها آونها الرأسمال اإلحتياطي و األساس اإلجتماعي الذي  ال یمكن ل

الدولة بمساعداتها  المادیة و اإلداریة  و القضاء على البيروقراطية و المحسوبية التي أصبحت 

  . مرض ینخر مجتمعنا آكل 
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  عرض و تحليـل البيانات
رح من   تبين لنا من خالل المقابالت التي أجریناها مع  دد المقت ات   الع ا    المبحوث سواء التي ذآرناه

ة    همأو التي لم نذآرها و آانت لنا مع ،آحاالت و جعلناها عينة  في بحثنا  اءات مبدئي د   لق و التي ق

ة النسویة    ا     ساعدتنا في بدایة بحثنا على أخد صورة أولية و عامة حول المقاول ر بكل م في الجزائ

  .یمكنها أن تحمله من خصوصية في مجتمعنا 

على ستة مقاوالت و التي حاولنا قدر  تم تطبقهاالتي  ول للمقابلة البيوغرافيةلمحور األاو قد جاء 

  .ات الشخصية لكل واحدة منهناإلمكان أن نعرف البيان

طبقت عليهن المقابلة البيوغرافية یزید سنهن عن  لتكن النتيجة أن جل النساء المقاوالت  اللواتي 

ست باألمر السهل أو إنشاء مقاولة و إدارتها لي الثالثين ،و یعود السبب في هذا إلى آون عملية

الهين ، حيث أن الفتاة التي ترید أن تصبح مقاولة البد أن تمر قبال بعدة مراحل، أهمها أن تكون 

و هذا في حد ذاته یتطلب  ،أن تمتلك و لو جزء بسيط من الخبرة و المال ، و مؤهلة علميا و مهنيا 

ا  تتأخر في دخولها إلى هذا المجال و الخوض فيه  في سن وقت من الزمن ، السبب الذي یجعله

، و هذا ما تجلى لنا من خالل المقابالت التي تم إجراءها مع المبحوثات اللواتي آن عينة  مبكرة

مستویات دراسية و تكوینية یصبحوا  مقاوالت آانوا قد  مروا أوال بلدراستنا  ، حيث أنهن قبل أن 

جعل  هذا ما،هذا الميدان مبكرا  بعضهن من الدخول إلى لم تمكن  حياة أسریة مختلفة و ظروف

  .عامل السن یتراوح بين الثالثين و الخمسين

آذلك وجدنا أن المرأة في مجتمعنا الجزائري أضحت حریصة على أن تكون حائزة على مستوى 

،وهذا في حد  علمي عالي قبل أن تتوجه لميدان العمل و ذلك لتتمكن  من مواجهة  الحياة المهنية

ذاته یأخذ الكثير من الوقت و الجهد، وبالتالي ال تتمكن من إنشاء مؤسستها في سن مبكر إال في 

حاالت اللواتي یمارسن الحرف التقليدیة ، فقد یكون مشوارهن أسرع مقارنة بصاحبات الشهادات 

  .اإلنشاء ایة عملية العليا ، مع عدم إهمال عامل الوقت الذي تستغرقه اإلجراءات اإلداریة في بد

تختلف ألسباب عدة و لم ترتبط  أما فيما یخص عامل الحالة المدنية بالنسبة للنساء المقاوالت فهي

التي جعلت من المقاولة فضاءها الخاص الذي تبرز  في حد ذاتها إذ وجدنا  منهن العازبة بالمقاولة

تحسين المستوى المعيشي لألسرة  التي أرادت أن تساهم فيالمتزوجة  خالله  آل طاقاتها ، ومن 

المطلقة التي وداخل المجتمع،  فتصنع لنفسها مرآز إجتماعي و في ذات السياق تحقق  ذاتها 

التي عانتها جراء طالقها  و  مقاولة منفذا لها من آل المشاآل اإلجتماعيةإنشاءها لل جدت فيو

نية للمقاوالت تختلف حسب ظروف و هذا ما یوضح لنا أن الحالة المدنظرة المجتمع القاسية لها ،

  .مراحل حياة آل واحدة منهن ،وأن وضعا لم یعرقلها 
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فالمطلقة تأثر فيها نظرة المجتمع السلبية التي في الغالب تحملها المسؤولية األولى عن فشل 

مؤسسة الزواج  ، وقد یكون هذا سببا في دخولها مجال المقاوالت ، آما قد تتزوج أخرى دون أن 

في العمل ، إال أن الظروف التي تطرأ على حياتها األسریة تجعلها تفكر في إنشاء مقاولة و تفكر 

  .إدارتها 

آما یبين لنا أن الوضع  .مع الذآر أن هذه الظروف قد تكون إیجابية مثلما یمكن أن تكون سلبية 

  .اإلجتماعي ال یشكل  أي حاجز للمرأة 

ف من حالة ألخرى فمن الستة حاالت المدروسة  آانت فإنه یختل بالنسبة للمستوى التعليمي أما

تعليمها إبتدائى   األخرىأربعة منهم حاصالت على شهادات جامعية وواحدة لدیها تعليم متوسط و

و هذا یدل على أن مستوى الوعي قد زاد في وسط المجتمع الجزائري و أن المرأة المتعلمة و 

و ال یتم هذا إلختالفها  اها إلى المجال المقاوالتي ،هي األآثر إتج التي تملك شهادة تعليم عالي

و ليس  و اإلبداع  كونها تدرك أن المستقبل اليوم لإلستثمارو إنما ل البيولوجي مقارنة بالرجل

آذلك إلى مجال العمل  آما یعود السبب التي تعود المجتمع أن یجد المرأة فيها ،سيطة الب للوظائف

علمي ألنها تعتمد على وسائل و تقنيات تكنولوجية  تتطلب مستوى اليوم غلب المقاوالتفأ نفسه،

  . م و التكوین يتتطلب المهارة الفنية و التقنية التي بدورها تعتمد على التعل

یعتمدن على التأهيل البدني و الفني في آثير من األحيان  و تبقى اللواتي ال یملكن تأهيل علمي

يفية التعامل  مع األوراق اإلداریة و المعامالت التي لصعوبات جمة ،منها  آ لكنهما یتعرضان

  . أن تكون مقاولة  عتحتاج إلى  أن تكون المرأة متعلمة لتستطي

الموهبة و الكفاءة فإن العلم و إن توفرت یساهم المستوى العلمي المحدود في آبح الطموح ،  إذ

بات آثيرة تجعلها  ال تتقدم عامل  أساسي في نجاح أي مقاولة ، و المرأة األمية تعترضها صعو

تریده أو ترغب فيه ، مع هذا فقد أوضحت لنا عينة بحثنا أن المرأة  في آانت  بالشكل الذي

الجزائر سواء آانت أمية أو متعلمة فهي مبادرة في  رفع التحدي ،ألنها  أضحت مدرآة بضرورة 

احية المادیة لم تعد ساریة ألن فرضية عدم مسؤوليتها من الن خوض المعرآة اإلنتاجية بنفسها ،

المفعول، خاصة في ضل التغيرات اإلجتماعية و اإلقتصادیة ،التي طرأت على المجتمع 

الجزائري و جعلته یبارك دور المرأة في تحسين المستوى المعيشي لألسرة ، و بدورها أجبرت 

  .المرأة على تحمل مسؤوليتها و مسؤولية أفراد العائلة في آثير من األحيان 

و یتضح هذا من خالل مجتمع الدراسة الذي وجدنا فيه المرأة التي تملك شهادة جامعية والشبه  

  .الواقع بكل ما فيه من سلبيات و إیجابيات هنا أمية آالهما یتحملن المسؤولية ویواج

فحسب مجتمع الدراسة بدت متنوعة و  أنواع النشاطات المزاولة من قبل النساء المقاوالتو عن 

آصيانة  و الحدیثةآالخياطة و الصناعة النسيجية و التنظيف  منها التقليدیة ل الميادین،تشمل آ
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العلمية، و و المستویات  ،و الطموحات ،و هي تختلف حسب اإلمكانيات  األجهزة اإللكترونية 

شهادات في المجال  مية المبدعة ،و المتعلمة الحاصلة علىالحرفية العصافمنهن . التكوینية 

إلى ة لشهادات آفاءة ، لنصل الحامل نمنه و،لوجي و تقوم بتوظيفها من خالل المقاولة التكنو

بالتالي أصبحت الجزائر أضحت تمارس آل النشاطات،  أن المرأة المقاولة في:   ستنتاج عامإ

 موجودة في آل المجاالت فلم تعد محصورة في النشاطات التقليدیة آالخياطة و النسيج و ما تبع

و غيرها من  و البناء المعماریة و الميكانيكية نجدها اليوم تمارس الصيانة و الهندسة  ما،وإن ذلك

، وقد إلتمسنا ذلك من خالل حكرا على الرجل دون المرأة  ضلت لوقت طویل  األعمال التي 

  .الحورات و المقابالت التي تم إجراءها في بدایة هذه الدراسة  

ل في الصيانة  اإللكترونية و هي بذلك تطبق ميدانيا ما تعلمته مع بحثنا  التي تقاومجت و قد شمل

نظریا لتستغل بذلك شهادتها العلمية أحسن إستغالل ،حيث طبقت ما تعلمته نظریا على مشروعها 

عمليا  آونها إختارت مشروع یتالءم و تكوینها ،أما إثنتان من مجتمع الدراسة فقد وقع إختيارهما 

ة التي إلتصقت بالمرأة لسنوات عدیدة خاصة في القطاع غير المهيكل و على الخياطة و هي المهن

التي مارستها النساء منذ القدیم  في البيوت  وهي ليست حكرا على مستویات إجتماعية دون 

أخري  إذ  تمارسها المتعلمة و غير المتعلمة ، الفقيرة و الغنية ،ليبقى هذا النوع من النشاط  یلقى 

 ن طرف النساء، فحسب السجل الخاص بالوآالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب إستحسانا آبيرا م

ANSEJ)(،   فإن عدد النساء اللواتي إستفدن من الدعم ألجل إنشاء مقاوالت في الخياطة قد قدر بـ

مقاوالت على مستوى قسنطينة حسب سجالت  607مستفيدة  في هذا القطاع  من مجموع  86

و هذا لدليل واضح على أن هذا النوع من .  2009تشغيل الشباب لسنة  الوآالة الوطنية لدعم و

و یمكن أن نرجع سبب ذلك إلى رضا .المقاوالت الزال مستحب و مرغوب فيه من طرف النساء 

المجتمع على هذا النوع من النشاط  ، آما قد یعود السبب إلى آونه مجال  قابل للربح خاصة 

  .بالنسبة للمتمكنات من المهنة 

أما صاحبة مقاولة األلبسة الصوفية فقد آانت عصامية في تكوینها و نظرا لتعليمها البسيط فإنها 

إختارت ما یتناسب و موهبتها و قدراتها العلمية البسيطة المحدودة في التعليم اإلبتدائي وتلخص 

  .ذلك في الصناعة النسيجية الصوفية،لتتخصص في صناعة ألبسة األطفال الصوفية 

واقعي ألنها إختارت ما یتوافق و مواهبها و إمكانياتها التعليمية ، إذ برغم  إختيارها  بذلك ليكن 

  . مستواها العلمي المحدود هي واعية بالقدر الكافي الذي جعلها تختار ما یتالءم و قدراتها 

قامت أوال أما المقاولة التي إختارت أن تنشأ مؤسسة للنظافة رغم تعليمها العالي یرجع إلى آونها  

بدراسة  ميدانية الشيء الذي جعلها  تستثمر في هذا الميدان الذي هو ليس بالصعب على أي إمرأة  

و بالتالي لم تربط هذه األخيرة مستواها العلمي  بعملها بقدر ما ربطته بحاجة السوق لمثل هذا 
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لدیها أطفال تكفلهم ، و  النوع من المقاوالت ، و حاجتها المادیة و المعنویة  آونها إمرأة مطلقة و

و هذا لن یتم تحقيقه إال من خالل عملها و . هي في نفس الوقت بحاجة ماسة إلستعادة الثقة بنفسها 

  .نجاحها فيه 

و هذا لدليل على وعيها و فهمها لما هو مطلوب اليوم من المرأة سواء من ناحية األسرة أو من  

جة و هي أن النساء اللواتي یتجهن للمقاولة هم على ناحية المجتمع ،هذا ما یجعلنا نقف على بنتي

درایة بما ینتظرهن من صعوبات مهنية و إجتماعية ،و آونهن ال یملكن الخبرة الكافية في هذا 

الميدان، فهن یحترسن آثيرا و یفكرن أآثر قبل أن یقع إختيارهن على أي نشاط  تجاري ألن 

ال یتأتى بسهولة و بالتالي نجدهن یمتزن  هدفهن األول من إنشاء مؤسسة هو النجاح الذي

  .بالواقعية و یبتعدن عن التهور 

و نقصد بها جملة عوامل أهمها :  أما  فيما یخص العوامل المؤثرة على المرأة المقاولة 

المستوى الثقافي و اإلجتماعي ،ألنه بفضلها یتسنى لنا الوصول  إلى  الوضعية العائلية و المادیة و

قية التي جعلت المرأة تختار هذا التوجه الجدید لحياتها المهنية ،خاصة في ضل األسباب الحقي

التطورات العالمية الحاصلة اليوم ، و قد تمكنا من الوصول إلى نتيجة و هي أن األسرة هي من 

أن جل المبحوثات  وجدنابين أهم األسباب التي دفعت بالمرأة إلى الولوج في ميدان المقاولة ،إذ 

لى دور األسرة فيما وصلنا إليه اليوم سواء آان دورا إیجابيا أو سلبيا ، فمن المبحوثات أجمعنا ع

مقاولتها الخاصة  ءالتي آان  القهر العائلي و التسلط األبوي سببا واضحا في إتخادها لقرار إنشا

 لها من أجل أن تحرر نفسها من الضغط الذي یمارس ضدها من قبل العائلة فهي تحاول من خالل 

من هم و من. المقاولة أن تجعل لنفسها مكانة إجتماعية تحميها من هذه الضغوطات اإلجتماعية  

آان الدعم المادي و المعنوي للعائلة السبب الرئيسي لبروزها في عالم المال و األعمال حيث 

من آان  هنمن وجدت المساعدة من طرف األب و من نمنه، و ةآانت العائلة دعامتها الرئيسي

وج أآبر دعما لها ، فعندما ترید المرأة المقاولة في الجزائر أن تأخد قرارات إستراتيجية أو الز

نصائح أو مشاورات فهي تلجأ في أول وهلة إلى الزوج أو أحد أفراد األسرة قبل أن تلجأ إلى 

جزائر الجهات المؤهلة لذلك ، الشيء الذي یفسر لنا مدى تأثير العائلة على المرأة المقاولة في ال

آما یبين لنا مدى تأثير الجانب الفكري و الثقافي  على حياة األسر،و ألن العادات البالية أصبحت 

في طریق الزوال نتيجة للتغيرات اإلجتماعية و اإلقتصادیة و السياسية التي مرت و تمر بها 

آل ما هو الجزائر اليوم ، آانت سببا في تغيير الدهنيات و ظهور نوع من  التقبل فيما یخص 

  .جدید نظرا إلنفتاح المجتمع الجزائري على الثقافات األخري 

و من جهة أخرى یكون المستوى المعيشي المتدني لألسرة دافعا قویا  لتقتحم المرأة الجزائریة هذا 

 لالميدان ،ألن الظروف اإلقتصادیة العالمية جعلت الدول تشجع و تدعم اإلستثمار آونه المستقب
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للمهن األخري التي أصبح یوجد   ليه الدول للنهوض بإقتصادها ،و ليس المستقبعل تعتمد الذي

فيها تشبع ،لتكون بذلك المرأة مجبرة على مسایرة ظروفها اإلجتماعية المرتبطة باألسرة و 

  .المجتمع والظروف اإلقتصادیة المربوطة بالتوجهات السياسية للبالد  

مبحوثات أن المرأة في الجزائر، رغم التفتح الظاهر  و النتيجة التي خلصنا إليها من خالل ال

ماآس " تعيش في وسط مجتمع یمارس السلطة األبویة و الزوجية ،و في هذا الشأن نذآر تالزال

فيبر الذي یعتبر السلطة األبویة أحد األشكال للسلطة السياسية و هي تعني الوضعية التي یمارس 

أهم سمات السلطة األبویة إعتمادها على عالقات  فيها شخص واحد السلطة داخل األسرة ، و

  "السلطة و الخضوع و تسلط الرجال على النساء 

و یبدو المجتمع األبوي بذلك و آأنه إقطاعية رجالية یقف على رأسها  الرجال فالنساء، فهن دون 

  .الرجال منزلة و مكانة، وال شأن لهن بالحياة العامة

نوع من العائالت الزال موجود في الجزائر و الزالت أثاره و حسب مجتمع الدراسة فإن هذا ال

  .واضحة على حياة المرأة عموما و المهنية خصوصا

لكن بالمقابل الحظنا أن مجتمعنا أصبح مضطر لتقبل وجود المرأة في جميع الميادین التي آان  

لحاجة اإلقتصادیة یر فض تواجدها  فيها و منها المقاولة ، و السبب یعود بالدرجة األولى إلى ا

ألن أغلبية األسر الجزائریة اليوم هي في حاجة إلى دخل مالي إضافي و ذلك من أجل ضمان 

  .مستوى معيشي محترم  

آما جاء في مجتمع البحث إثنان فقط من عدد ستة  ینتمين إلى عائالت تمارس  التجارة و هذا  -

جال برغبة منها أآثر من آونها تأثرت یوضح لنا أن المرأة المقاولة في الجزائر دخلت هذا الم

ألن الدراسة الميدانية بينت لنا أن الظروف التي مرت بها آل حالة من ، بأحد أفراد العائلة

الحاالت هي التي جعلتها تقرر أن تكون إمرأة مقاولة ، وهذا ناتج عن المستوى التعليمي الذي 

لدیها جعلها تفكر في مستقبلها المهني  وصلت إليه المرأة الجزائریة  مع إرتفاع  مستوى الوعي

همية ألبعيدا عن  العائلة، فدور المرأة المعاونة داخل األسرة بدأ یكتسي  تراجعا آبيرا نظرا  

  .اإلستقالل المالي بالنسبة للنساء وحسب نتيجة الدراسة فإن  المرأة بدأت تتحكم في زمام األمور 

  :إلى قسمين أما عن المساعدة العائلية فقد قسمناها  -

و نعنى بها  مجموعة النصائح التي تسدى للمرأة المقاولة سواء في بدایة الفكرة وعند  :معنویة  

اإلنشاء أو أثناء الممارسة ،و آمية المعلومات التي تفيدها و التشجيع المتواصل الذي یزید في 

نساء المقاوالت اللواتي تنمية طموحها و نجاحها ، وقد تمثل  هذا في عينة  بحثنا في أربعة من ال

بتفهم عائلي و دعم معنوي آان نتيجة لبدایة ظهور فكر جدید في أوساط العائالت   احضين

الجزائریة  سببه أن المرأة أثبتت جدارتها في مجاالت متعددة آانت صعبة حتى على الرجال ، 
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 ئالت یدعمنا بناتهنالعافأستطاعت بذلك أن تكسب ثقة أهلها ، السبب الذي جعل اليوم الكثير من 

األزواج الذین یفضلون أن  مهنية المهمة و آذلك بالنسبة لألقلية منللقرارات  ال د إتخادهنعن

م سيدات أعمال معروفات و ناجحات ، و السببب یرجع إلى عدة عوامل منها  ما تكون زوجاته

لمحيط العام لثقافة هي نفسية مربوطة بشحصية الفرد، و منها ما هي إجتماعية تربویة ناتجة عن ا

   . المجتمع  

ینتمين إلى عائالت  من  فما الحظناه أن األغلبية الغالبة للنساء المقاوالت في الجزائر  :مادیة 

الطبقة المتوسطة ، دخلها بسيط ليس بإمكانها المساهمة بمبالغ مالية آبيرة ، لهذا تلجأ معظم 

إلى القرض الرسمي  المتمثل في هيئات الدولة و النساء المبتدئات في مجال المقاولة في الجزائر  

المالية ، و تلجأ  البنوكآالوآالة الوطنية للقرض المصغر و المؤسسات المالية  المهيأة لذلك ،

أخریات إلى القرض الغير رسمي الذي یكون مصدره األهل و األصدقاء ،وقد آانت عينة بحثنا 

لمساعدة المادیة العائلية و هذا ضئيل جدا مقارنة با اتحوي  مقاولتين من بين ستة اللواتي حضين

  .باللواتي إستفدن من دعم الدولة المالي 

إلى التقسيم الطبقي الجدید للمجتمع  الجزائري الذي أصبح یتكون من طبقتين ،  و یرجع هذا 

لبطالة طبقة األقلية الغنية ، وطبقة األآثریة المحدودة الدخل و التي یتهددها الفقر بفعل إرتفاع ا

بين أوساط هذه الطبقة ، و قد سهل هذا الترآيب  الطبقي األمر لنساء الطبقة الغنية و جعل الوضع 

متوسطة ، و رغم أن نساء الطبقة الغنية یحضين الشبه أآثر صعوبة بالنسبة لنساء الطبقة 

ي بإمتيازات الثروة و یتمتعن بكل التسهيالت الموجودة في المجتمع وظهورهن آمقاوالت ف

المجتمع یكون في غالب األمر لمجرد اإلحساس بالملل أو الحاجة إلى شيء جدید یغيرن به 

روتين حياتهن اإلجتماعية ، آما قد یتم إستغالل أسماءهن ووجودهن على رأس المؤسسات التي 

تكون في األساس ملك ألحد أفراد العائلة وذلك ألهداف قد ال یعلمها إال صاحبها ، لكن هذا ال 

هن آثيرا عن نساء الطبقة الشبه متوسطة ، ألن آليهما یعانيان القهر اإلجتماعي الذي یضع یميز

  . المرأة في المرتبة الثانية بعد الرجل 

و هذه النظرة ال نجدها في المجتمع الجزائري فقط بل هي موجودة آذلك في المجتمع الغربي  

رأة المالية، إال أنها تبقى تعاني من القهر ،فبرغم إدعاءات الحریة و الدیمقراطية و إستقاللية الم

اإلجتماعي المفروض عليها من طرف مجتمع مادي إستغاللي ال یرى فيها  إال ما یمكن أن 

لذلك تبين لنا من الحاالت التي تمت .  تضيفه لألسرة و للمجتمع بعيدین عن إنصافها في إنسانيتها 

لى الدعم  المالي والمادي الذي تقدمه الدولة لهم محاورتهن أن النساء في الجزائر یعتمدن آثيرا ع

 ANSEJ)(عن طریق هيئاتها المختلفة و المتمثلة في الوآالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب 

و الوآالة الوطنية للقرض المصغر              ) CNAC (والصندوق الوطني لتأمين عن البطالة 
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)ANJEM (فة ، التي رخصت لها الدولة تقدیم القروض باإلضافة للمؤسسات المالية المختل

أثناء عملية اإلنشاء و عند   لمساعدة الشباب نساء آانوا أو رجال ، وقد ساعد هذا آثيرا المرأة

  .الحاجة لعملية التوسع  

فقد وجدنا شبه إتفاق بين المقاوالت : عمل المرأة المقاولة في مجتمع رجالي  أما فيما یخص-

ممارستهن لعملهن في مجتمع رجالي ، إذ آانت جل اإلجابات تعتبر  المبحوثات حول آيفية

، ألن المرأة اليوم ال تطمح لتحقيق الهدف المالي فقط يفهم المجتمع الذي ینعت بالرجالي لم یعد یخ

من خالل تأسيسها لمشروعها و إدارتها له إدارة آاملة ،و إنما تهدف أیضا من خالل المقاولة أن 

وسط هذا المجتمع الرجالي الذي ال یعترف بذاتية المرأة في عملها لكنه یعترف تجد لنفسها مكان 

بدورها في تحسين المستوى المعيشي لألسرة و المساهمة في الدخل الوطني للبالد،و هذا 

اإلعتراف  بدا جليا في خطابات أهم مسؤولين  الدولة الجزائریة ، الشيء الذي جعلها اليوم تفضل 

  . اته األعمال التي تعتمد أآثر على الذآاء والحریة في المبادرة أن تخوض في مثل ه

وبرغم نقص الخبرة إال أن وعيها بواقعها اإلجتماعي ، و ثقتها بنفسها ،التي أضحت تتنامى  لذا

مع آل نجاح تحققه المرأة سواء في الجزائر أو في دول العالم األخرى، و حبها للنجاح مكنها من  

يرة السبب الذي جعل هذا المجتمع الرجالي یعترف لها بالتفوق الذي التفوق في أحيان آث

آما تؤآد . إستطاعت من خالله  أن تصنع لنفسها مرآزا إجتماعيا وسط هذا المجتمع الذآوري 

أغلبهن على أن المجتمع الجزائري  یحترم المرأة المحترمة حتى لو إعترض أحيانا على بعض 

ل أآثر من المرأة،و هذا من المنظور الذي یري أن للمرأة  األعمال التي یراها تناسب الرج

آما أن مهمة اإلنجاب و التربية . ضوابط  دینية و إجتماعية و ثقافية تتحكم فيها أآثر من الرجل

وتسيير شؤون البيت و األسرة هي إحدى اإلآراهات القویة التي تنهك المرأة ،و بالتالي فإذا 

هذا الوسط البد أن تلتزم المرأة  بالتقاليد فمثال المرأة المقاولة في  أرادت أن تحافظ على بقاءها في

. الجزائر ال یمكنها أن تخرج ليال بمفردها حتى لو آان  خروجها من أجل حضور مأدبة أعمال 

آما ال یمكنها السفر بمفردها حتى لو آان ذلك لضرورة عملية أو من أجل حضور ملتقيات ، و 

قيدة بالعادات و التقاليد ، آما تمارس عليها آذلك ضغوطات دینية تفسر بالتالي تبقى المرأة م

حسب األهواء، خاصة في مراحل العشریة السوداء التي مرت بها الجزائر سنوات التسعينات و 

أثارها مازالت إلى حد اليوم من خالل بعض الممارسات و اإلعتداءت اللفظية منها و الجسدیة ، 

ة المقاولة و جعله بدعة  یجب القضاء عليها ،ألن المرأة مكانها البيت و فمنهم من حرم عمل المرأ

مهمتها القيام على خدمة األسرة ، و منهم من آفرها و أفتى بموتها ،و منهم من وصفها بالمنحلة 

،هذه األسباب تقول المبحوثات عنه و تتراجعالتي یجب اإلبتعاد عنها و عزلها حتى تقر بخطئها 

تعي بأن ال مخرج لها سوى العمل  على آل الجبهات ، األسریة منها و  جعلت من المرأة
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اإلجتماعية و السياسية و اإلقتصادیة من أجل الصمود و إثبات الذات و تغيير الدهنيات البالية 

تنظر للمرأة على أنها عار ال یجب أن تعطى لها الحریة في أي مجال ، مع ذلك  التي الزالت

أن المرأة المقاولة في الجزائر أوجدت لها مكانا في وسط آل هذه أجمعت  المبحوثات على 

التناقضات اإلجتماعية الناتجة عن دخول الجزائر في مرحلة  إقتصادیة جدیدة ترید من خاللها أن 

تتكيف مع الوضع العالمي الراهن الناتج عن التغيرات السریعة للعالم  دون أن تتخلى في نفس 

  .  قاليد الوقت على العادات و الت

فقد تبين لنا بعد اللقاءات و : أما فيما یخص الدوافع التي جعلت المرأة تقتحم ميدان المقاولة 

المقابالت التي إستطعنا إجراءها و خلصنا إلى أن أآبر دافع لتوجه المرأة الجزائریة نحو المقاولة 

دنا أن  أغلب المبحوثات قد آان بالدرجة األولى  الحاجة المادیة فخالل نزولنا لميدان الدراسة وج

تعرضت للبطالة سواء جراء عمليات التسریح التي شهدتها المؤسسات العمومية سنوات 

التسعينات  أو بسبب ضآلة فرص التوظيف ، لهذا لحضنا توجه خریجات الجامعات و المعاهد و 

يجة خوفهن مراآز التكوین المهني  إلى المقاولة بدل توجههن للبحث عن عمل حكومي ،وذلك نت

القانون أضحي واضح  في آونه یعترف بحق  ألن من التعرض للطرد أو التسریح اإلجباري ،

لكن دون ضمانه، لنجد أن أآبر دافع  آان وراء هذا اإلختيار هو البحث عن  العمل لكل المواطنين

مرأة األمان الوظيفي الذي صار من أولویات المطالب و األهداف، ليكون هذا أهم دافع جعل ال

تتجه بقوة إلى هذا الميدان ، یليه دافع إثبات الذات الذي ال یقل أهمية عن سابقه خاصة في ضل 

هذه التحوالت اإلجتماعية  التي مر و یمر بها المجتمع الجزائري  في هذه اآلونة ،لتليهم دوافع 

جتماعية التي أخري مثل حب اإلستقاللية في العمل ،ألن المرأة الجزائریة نظرا لخصوصيتها  اإل

تجعل منها ربة بيت و أم ، تقوم بكل هذه األدوار و تحرص على إتقانها آونها مطالبة بتأدیتها 

على أحسن وجه و في نفس الوقت هي محاسبة عليها من طرف األسرة و المجتمع ،و في غياب 

لتي تقيدها وندرة المنشأت اإلجتماعية التي تساعدها في أداء مهامها ،نجدها ال تحبذ األعمال ا

بوقت محدد و یفرض فيها  اإللتزام  بأوقات مضبوطة تجعلها ال تؤدي أدوارها على أآمل وجه و 

تحرمها من إبراز مهارتها ،لهذا تفضل المرأة الجزائریة أن یكون  وقتها مفتوح تمارس فيه 

  .أعمالها بحریة و إستقاللية أآثر

اسية التي تمكنها من صيانة كرامتها والقيام كما أن إستقاللها اإلقتصادي هو أحد الشروط األس

  .بدورها كمواطنة كاملة الحقوق

المرأة المرتبطة بالنظرة السلبية التي تراها و تلمسها في  ةأما باقي الدوافع فهي ترتبط بمعانا

المجتمع نتيجة تعرضها لمواقف أو ظروف معينة و هذه  دوافع في أغلبها تكون شخصية تأثر 

و بإنشاءها لمقاولتها الخاصة فإنها تتحدى آل  . تجعلها تميل إلى التحدي و البروزعلى المرأة  و 
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من رآها من المنظور الضيق للمرأة ،أما  دافع  حب جمع الثروة فهو متوفر عند الجميع ألن 

المقاول دون رأسمال و دون أرباح  ال یعتبر مقاول و على العموم  یعتبر المفهوم العام و البسيط 

ل أنه ذلك القائد الذي یملك ثروة ، لتأآد لنا الدراسة أن آل من طبقت عليهم المقابلة  لدیهم للمقاو

هدف تحقيق ثروة ، الثریات منهن مثل الفقيرات ، لنصل إلى نتيجة و هي أن المرأة المقاولة في 

خاصة في الجزائر تتحكم فيها عدة دوافع أهمها الدافع المادي الذي یجعلها تحس باألمان  المهني 

ضل التطورات األسریة التي جعلت المرأة مسؤولة عن نفسها مادیا و إعالتها من طرف العائلة 

  . أضحت من التقاليد 

فقد تمكنا من خالل الدراسة أن : و عن األساس الذي تم من خالله إختيار المرأة للمقاولة 

هادة العلمية تليها مباشرة نستشف أن األساس األول الذي إعتمدته المرأة في إختيارها آان الش

الموهبة و هذا األساس نابع من وعى المرأة بدور التأهيل العلمي و المهني في العمل آما أنها 

إستغلت المواهب التي تملكها و زاوجت بذلك بين ما هو فطري و ما هو مكتسب لتخرج بنتيجة 

الجزائر التي أضحت على درایة  إیجابية و هذا  نعتبره إختيار ذآي إلتزمت به المرأة المقاولة في

في المقاول ، مع هذا فهي لم تهمل عامل الخبرة ألنه  بالخصائص األساسية التي یجب أن تتوفر

مستحب توفرها آونها  تساعد بشكل آبير المرأة المقاولة أثناء أداءها لمهامها  و تختصر لها 

  .الطریق في أحيان آثيرة 

ئر لم تبقى تلك المرأة التي ترضى بما یقدم لها أو ما یسمح لها آما توضح لنا أن المرأة  في الجزا

بل أصبحت لدیها تطلعات مستقبلية آثيرة و طموحة ،إذ بزغت لدیها ثقافة جدیدة . القيام به فقط

مبنية على إلغاء التبعية للرجل و للثقافة الذآوریة، و تهدف هذه الثقافة إلى محو التصورات البالية 

ل إبراز قدراتها و مراجعة األفكار و الممارسات التمييزیة المتوارثة،و خلق السائدة ،من خال

جدیدة تكون المرأة و الرجل محوریها األساسيين داخل مجتمع یعترف بقدرات الفرد  ةدینامكي

     .رجال أو إمرأة و مساهمته في اإلنفتاح و التقدم اإلجتماعي 

السياسية التي مرت بها البالد في السنوات القليلة  ها فيه الظروفتآما أن إختيارها للمقاولة ساعد

الماضية، و األثار التي خلفتها على الجانب اإلجتماعي و اإلقتصادي للمجتمع،  حيث تعرضت 

معظم األسر في الجزائر إلى البطالة الشيء الذي أنجر عنه تدني المستوى المعيشي لألفراد، و 

ة ، نذآر منها العنف األسري الذي آان نتاج زیادة الفقر الذي أنجرت عنه  ظواهر سلبي

الضغوطات اإلجتماعية و اإلقتصادیة و الإلستقرار ، في آل هذا وجدت المرأة الجزائریة نفسها  

تعاني على آل الجهات و هي بحاجة إلى وجود حلول تكون فوریة و مدروسة ،هذه الحلول 

ل القضاء على شبح  البطالة و بالتالي تلخصت  في  المساعدة التي تمنحها الدولة للشباب من أج
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التقليل من الظواهر اإلجتماعية السلبية التي بدأت تتفشى في المجتمع جراء الفقر، لتكون المرأة 

  .الذین خاضوا ميدان المقاولة بكل مافيه من صعوبات   األوائلمن 

راستنا الميدانية  التي فالمرأة الجزائریة واقعية و تتأقلم مع الظروف بسرعة و الدليل موجود في د

أجریناها حيث أن آل المبحوثات تأقلمن بسرعة مع الوضع اإلقتصادي  للبالد ،و هذا أآبر برهان 

على مدى تطلعات المرأة الجزائریة نحو مستقبل أفضل، فنجد التي تعد سنها األربعين أدرآت أن 

نت البدیل المعروض   حضها في الحصول على وظيفة شبه مستحيل فلم تصر على الوظيفة و تب

فكانت واقعية ووجهت نفسها إلى المقاولة ألنها متأآدة أنه اإلختيار األمثل للواتي في مثل سنها  و  

  .الشيء ذاته بالنسبة للتي لم تكن تملك رأس مال آبير و تطمح أن تكون مقاولة 

المقاوالت یلجأن فقد وصلنا إلى نتيجة هي أن أغلب : أما فيما یخص المصدر الرئيسي للتمویل 

إلى القروض في بدایة اإلنشاء ،و تفضل الكثيرات منهن أن یكون السلف من األسرة أو األصدقاء 

عوض اإلعتماد على البنك،و یمكن تفسير هذه الظاهرة إلى آون النساء المقاوالت من جهة 

ودها و یأخدن مسافة من اإلدارة و ال یرغبن التعامل معها لتجنب الرضوخ لقوانينها و قي

إآراهاتها ، ویفضلن التعامل مع األشخاص و خاصة األقرباء لسهولة الحوار ، آما أن األسرة من 

جهة أخرى ترید أن تحتضن المرأة المقاولة و تتابع خطواتها مهما آان تكوینها و تجربتها ألن 

رة و الصورة السائدة هي ضعف المرأة و قلة تجربتها في المجال العام تبقى ضاغطة و مسيط

إن لم  علنيتدفع األسرة إلى حمایة المرأة من ضغوط اإلدارة ،الشيء الذي یعني حمایتها من فشل 

  . تنجح نجاحا  آليا في عملها هذا 

أما اللواتي یلجأن إلى اإلعتماد على القروض الرسمية و المتمثلة في البنوك وعلى مساعدة 

لمبتدئ في عالم المقاولة و منهم المرأة التي الوآاالت التي خولت لها الدولة أن تساعد الشباب ا

تعتبرها الدولة عضو فعال  و فاعل في تنمية البالد فهي ترجع إلى آون  أغلب المقاوالت في 

الجزائر ینتمين إلى الطبقة المحدودة الدخل ، وبالتالي ال تتمكن العائلة من مساعدتهن ولم یبقى 

  . لهن سوى اإلعتماد على هذه الهيئات 

ن الدور الذي تقوم به الوآاالت تجاه المرأة المقاولة فهو  ال یختلف آثيرا عن ما یلقاه الرجل  و ع

فاغلب المقاوالت أجمعن على أن الوآالة تؤدي دورها في البدایة بطریقة إیجابية من حيث 

فالمرأة اإلستقبال و المعامالت اإلداریة، إال أن عملية المرافقة ال تطبق بالطریقة المرغوب فيها ،

المقاولة ترغب أن یكون المكلف بمرافقتها مدرك ألهدافها ،و یسعى لنجاحها، و أن تتم مساعدته 

لها  في عملية التسيير خاصة، و أن المرأة في الجزائر تنقصها الخبرة في هذا المجال، لتبقى 

ل األولى أو بحاجة لهذا النوع من الدعم و الذي تتمناه أن یكون متواصل و ال یتوقف في المراح
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بمجرد تسدیدها للدیون، ليبقى هذا غير آافي  لمطالبتها بالتسدید و النجاح في عملها  في الوقت 

  .الذي تكون فيه بحاجة لمن یساعدها و یوجهها 

فمن خالل اإلجابات خلصنا :   حول المصاعب التي یواجهنها أما فيما یخص إجابات المبحوثات

ي تعاني منها المرأة المقاولة في الجزائر ال تختلف بكثير عن التي إلى نتيجة و هي أن المشاآل الت

تعاني منها النساء المقاوالت على المستوى الدولي و أول ما تعاني منه المرأة المقاولة في 

المهن المتصلة  الرجل الجزائري المتسلط الذي یرفض التنازل عن عرش  ذهنية الجزائر هي

بنكية  جانب مشكلة صعوبة الحصول على قروضإلى صادي، بصناعة القرار السياسي واالقت

 مقارنة بالرجال، فضال عن غياب منتدى رسمي ومعترف به یجمع فيه سيدات األعمال

   الجزائریات ویتحدث باسمهن

من  المجتمع الذآوري ألنه یطلب من المرأة  تعاني المقاولة النسائية في الجزائر وجدن أنآما 

موعة من المواصفات واإلمتيازات بكفاءات معينة و أمتالك حوافز قویة المقاولة أن تتحلى بمج

آما یتطلب تراآم الموارد الضروریة و تمویل آاف لتجاوز عدة عقبات ، غير أن  مجموعة من 

النساء المقاوالت لم تقدر على مسایرة هذا الرآب لكون الصلة بين العوامل اإلیجابية و العوائق 

  .هي عند الرجال تختلف عند النساء مما 

إذ صحيح أن القوانين تسري على المقاولين بغض النظر عن جنسهم ، لكن النساء المقاوالت 

لحداثة تجربتهن ،و نظرا للتصورات السائدة  راعوائق و إآراهات مختلفة نظ نوجدناهم یواجه

للجنسين ،  عن المرأة في المجتمع و سيطرة البنية األبویة لألسرة التي تعزز األدوار النمطية

حيث ینظر للرجل آالمعيل األول و الرآيزة األساسية مما یفرض سلوآات و ممارسات متباینة و 

هكذا تواجه المرأة المقاولة عدة حواجز خالل ممارسة أنشطة األعمال و التي تشكل ردعا و 

ع لتحدي حافزا سلبيا لبعض المقاوالت ، آما تدفع بمجموعة أخرى إلى المثابرة و الجد و اإلبدا

  .هذه الوضعية 

ممثلة  هيآما وصلنا إلى نتيجة أخري عن العوائق التي تواجهها المرأة المقاولة في الجزائر و 

  :في نوعين 

األولى و هي ذات طابع سوسيولوجي ثقافي و الثانية مرتبطة بممارسة المهنة ، أما األولى منها  

العادات و التقاليد اإلجتماعية التي ال تحبد عمل فهي تلك العادات و التقاليد اإلجتماعية التي ترسخ 

المرأة في الخارج و ال تتقبل ولوجها إلى مراآز القرار ، و مهما آانت التغيرات التي طرأت في 

المجتمع ، فإن العالقات بين الجنسين مازال یطبعها النمودج التقليدي للنوع اإلجتماعي ، هذا 

  ،  و المرأة المقاولة ة آوحدة إجتماعية رئيسية عوض الفرد النمودج الذي یرآز على أهمية العائل
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آسائر نساء المجتمع مازالت تعاني من السيطرة الذآوریة و أن تعليمها و تكوینها و خروجها  

إلى ميدان العمل الحر لم یغير آثيرا من النظرة السائدة حول المرأة ، فاألدوار داخل األسرة 

على المرأة المقاولة أن تتعامل و تتفاعل مع العالم الخارجي  مازالت غير متكافئة لذلك یصعب

  .بحریة تامة 

ر إحدى       : أما الثانية  ل التي تعتب ألة التموی ا بمس و الخاصة بممارسة المقاولة و هي مرتبطة عموم

ا ضمانات          م تكن له ة و خاصة إن ل د إنشاء مقاول أهم اإلشكاليات التي تعاني منها المرأة التي تری

ل العمل              قویة أو ى المشكل الخاص بثق را عل د رآزت المفحوصات آثي ائلي معروف و ق إسم ع

ة بالوضع        ات المرتبط را اإلآراه ة و أخي ة المؤهل د العامل ى الي ور عل عوبة  العث م ص اإلداري ث

  . اإلجتماعي  و وضعية المرأة داخل المجتمع

ر   ر من التي      هتواج من خالل هذه المعطيات أتضح لنا أن المرأة المقاولة في الجزائ مصاعب أآث

  . یواجهها الرجل المقاول و هذا ناتج عن وضع إجتماعي ال زالت تعاني منه المرأة 

فقد بينت لنا :  أما فيما یخص المحيط الذي تعمل فيه المرأة المقاولة في الجزائر إذا آان تنافسي

ن قدراتها ،آما أنها مدرآة أن الدراسة أن المرأة الجزائریة عموما ال تهاب المنافسة ألنها واثقة م

السوق الجزائري رغم آونه اليوم مفتوح  فهو قادر على إحتضانها  ألنها تملك من اإلمكانيات ما 

یجعلها اليوم  ال تهاب المناقسين، فأغلبهم ینتجون الكمية دون النوعية حسب رأي جل المبحوثات، 

ليبقى الشيء الوحيد الذي یقلقهن هو أن  آما أن  المنافسة أغلبها آتية من القارة اآلسياویة ،

المنافسة التي یواجهنها هي الفارق في األسعار و هذا لدیه أثره على منتجتهن ، لتبقى المنافسة 

 . التي تعاني منها المرأة المقاولة في الجزائر إلى حد اليوم غير مقلقة آثيرا لها 

فحسب الدراسة الميدانية توضح لنا من :   فيما یخص األسباب التي جعلتها تتوجه إلى المقاولةو 

خالل إجابات المبحوثات أن توجه المرأة إلى المقاولة آانت أسبابه تتأرجح بين التغيير الذي حدث 

في التوجه اإلقتصادي للبالد و الظروف اإلجتماعية السيئة الذي تعرض لها المجتمع الجزائري 

ا إلى حد اليوم، و بين سياسة البالد التي أصبحت في  السنوات السابقة و ال زال یعاني من آثاره

تقتضي ذلك، آل هذه األسباب مهدت ثم دفعت بالمرأة إلى إختيار هذا النوع من العمل ، آما ترى 

المرأة المقاولة في الجزائر اليوم أن المستقبل أضحى للمشروعات الصغيرة التي ال تعتمد على 

رة و إنما تعتمد أآثر على حسن التنظيم اإلداري و رأس مال آبير ،و ال على أیدي عاملة آثي

  .اإلبداع المتواصل و الحفاظ على البقاء في الميدان 

و اإلتفاقيات العالمية التي وافقت  ،اإلطار القانوني الخالي من التمييزآما ساعدها في هذا اإلختيار 

ن و تشجع على دعم الجزائر على النصوص التي جاءت فيها  و التي تمنع التميز بين الجنسي

  .المرأة آمورد بشري مهم في التنمية 
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أما فيما یخص النتائج التي خلصنا إليها فيما یخص الخصائص التي توفرت في المرأة المقاولة في 

ما جعلها اليوم  الفردیة تملك من الخصائصالجزائر فقد جاءت النتيجة  أن المرأة الجزائریة 

ءها و إدارتها لمؤسستها الخاصة، لتكون بذلك مقاولة تمسك بزمام األمور فيما یخص إنشا

بالمقایيس المتعارف عليها دوليا ، و ليس مجرد إسم یوضع على سجل تجاري آما هو موجود في 

الكثير من الدول العربية و خاصة دول المشرق العربي التي مازالت تسيطر عليها القوانين التي 

أمثلة على ذلك ، فالمرأة السعودیة الزال ال یسمح لها  تحرمها من أبسط الحقوق و یمكننا أن ذآر

بقيادة السيارة بمفردها ، آما أن حق اإلنتخاب لم تناله إال مؤخرا ، و بالمقابل وجدنا عند نزولنا 

إلى الميدان أن المرأة في الجزائر مند حرب التحریر  إستطاعت أن تفرض نفسها على جميع 

التي یفترض أن یملكها أي مقاول بغض  خصائص األساسيةو بالتالي هي تملك الالمستویات 

النظر عن الجنس و ما جعلنا نؤآد هذه الصفة  هو أن آل المبحوثات لمسنا فيهن الشخصية القویة 

أستطاعن أن یعيدن بناء  والتي مروا بها لكنهن لم یيأسن لم یستسلمن نظرا للظروف الصعبة 

تهم على اإلبداع و هي من أهم الصفات التي یجب أنفسهن ، آما  لحضنا صفة أخري و هي قدر

أن تتوفر في المقاول ، آما تأآد لنا من خالل الدراسة أن المرأة المقاولة في الجزائر ال تفقد األمل 

بسرعة بل وجدناها مكافحة فحتى بعد تعرضها للفشل فهي ال تستسلم لليأس بل تعد الكرة لمرات 

  .تغاة  و هذه خاصية مهمة للمقاول الناجح و مرات حتى تحصل على النتيجة المب

و من الخصائص المهمة التي وجدناها تتوفر في المقاوالت التي أجریت عليهن الدراسة ، أن 

المرأة في الجزائر أضحت تمتلك من الشهادات العلمية ما یؤهلها  لقيادة و تسيير مقاولة فحتى و 

حاالت فإن المؤهالت العلمية تعوض ذلك النقص إن لم  تكن تملك الخبرة الكافية  في آثير من ال

و هذا ما تبينه اإلحصاءات  التي أثبتت أن عدد النساء المتعلمات و الحاصالت على شهادات 

جامعية یزدن یوم بعد یوم ، آذلك فيما یخص التدریبات التي أصبحت متاحة للمرأة في آل 

أو الخاصة و هذا ما ساعد المرأة آثيرا الميادین سواء توفرت في المدارس أو المعاهد العمومية 

  .على أن إآتساب  المهارات ما أستطاعت لتصقل و تنمي بذلك مواهبها 

آذلك بالنسبة لروح المبادرة التي إآتشفنا أنها تتوفر في المرأة  الجزائریة ، آما وجدنا أن المقاولة 

قرارات  و أآثر مسؤولية في تنمي فيها أآثر هذه الروح التي تجعلها  أآثر جراءة في إتخاد ال

تحمل النتائج ، آل هذه الخصائص جعلتها تتمكن من الخوض في تجربة المقاولة و تنجح فيها في 

آثير من الحاالت  ، لنصل إلى نتيجة و هي أن أهم الخصائص التي أجمع عليها الباحثين ورأوها 

  . لمقاولة في الجزائرمن المهم  أن تتوفر في  المقاول  ، وجدناها تتوفر في المرأة ا

،  % 60و % 40التي تم تقدیرها من طرف المبحوثات فهي تراوحت بين  و عن نسبة النجاح

السبب الذي جعلنا نخرج بنتيجة و هي أن المرأة المقاولة في الجزائر الزالت في بدایة مشوارها  
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یونها و ال تعتبر و هي تمتلك نظرتها الخاصة لألمور،حيث تربط نسبة نجاحها بمدى تسدیدها لد

  نفسها مقاولة ناجحة إال  إذا تخلصت من آل دیونها و أصبحت هي المالكة لكل ما یتعلق بالمقاولة  

التي إستطاعت أن تحققه المرأة المقاولة  فمعظمهن یرجعنها إلى توفر  عن أسباب النجاح و

ع هذا تبقى المساعدات اإلرادة القویة و الشجاعة ،و إلى التحلي بالصبر في األوقات الصعبة ،م

المادیة التي تقدمها الدولة من بين األسباب التي ساعدتهن على النجاح و آانت بادرة جدیدة تم 

  .إستحسانها آثيرا من طرف المقاوالت 

و من هنا وجدنا أن النجاح مربوط بعدة نواحي و ال یمكننا ربطه بجانب واحد فالكل متكامل  

یليها المجتمع بمحيطه الداخلي و الخارجي ، بمعتقداته وعاداته و  بدایة بالفرد نفسه ثم العائلة

الدولة و ما تحمله من سياسات إجتماعية و إقتصادیة  ، لنصل في األخير إلى ذآر أسباب نجاح 

  .فيئة معينة من المجتمع أو فشلها 

الدراسة أن  فقد تبين من خالل: التي حققتها المرأة من المقاولة  أما فيما یخص أنواع المكاسب

المقاولة إستطاعت أن تشبع حاجات المرأة في إثبات ذاتها آشخصية مستقلة لها آيانها      

الخاص ، آما جعلتها تشعر بالتميز، ووفرت لها فرصة توظيف مهارتها و قدراتها الفنية و 

بشریة في خبرتها العلمية و العملية ووفرت لها ثروة مالية و جنبت الكثيرات من إهدار طاقتهن ال

  .إنتظار التوظيف في القطاعين الحكومي و الخاص 

و التي آنا نرید من خاللها أن نصل إلى ما یمكن  أن یزید   یخص إقتراحات المبحوثات أما فيما

خالصة  تو یرفع من مشارآة المرأة الجزائریة في هذا المجال المقاوالتي و یحفزها أآثر ،آان

ري البد أن بتعزز أآثر، نظرا لخصوصية وضع المرأة في هذه اإلقتراحات ، أن الدور األس

المجتمع الجزائري، و التأآيد على دور الرجل الذي یطلب منه التفهم و المساعدة مثلما هو 

حاصل في  الدول األوربية التي یكون فيها الزوج شریك زوجته في أعمالها أو مساعد لها أو 

النقص ،من جهة أخري توضح لنا أن المرأة حتى عامل في مقاولتها دون عقدة أو إحساس ب

المقاولة اليوم تعيش معرآة مع ذاتها ، بحيث تحاول أن تتخلص من سلبيتها  التي أآسبتها إیها 

عدة عوامل ، الشيء الذي جعلها اليوم تسير بخطوات طویلة إلى األمام ، لتبقى مساعدة الدولة 

جتماعية و اإلقتصادیة للبالد ، مع ضروریة و ال غنى عنها خاصة في ضل هذه الظروف اإل

الحرص على التخلص من البيروقراطية اإلداریة ،و محاربة المحسوبة التي تعتبر أآبر خطر 

  .یهدد المجتمع و  اإلقتصاد الوطني عموما  
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  : خالصة الفصــل 

ا في لقد تعرضنا في هذا الفصل إلى أهم الخطوات و اإلجراءات المنهجية  التي تم إعتماده   

ثم تناولنا بعد ذلك مجاالت الدراسة البشري و المكاني و الزمني منها مع تحدید منهج  الدراسة ،

  .الدراسة المعتمد و ضبط العينة وأعدنا التذآير بالفروض 

بعدها قمنا بعرض وتحریر و تحليل البيانات التي جعلتنا نصل إلى نتائج ميدانية عملنا على 

و ذلك قصد الوصول إلى  البحثية،التي بنيت عليها تساؤالت المشكلة ربطها بدراستنا و باألسس 

  .نتائج عامة تحقق أهداف الدراسة 
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  : مة ــاتالخـ
  

أضحت تطرح نفسها على  التياإلجابة على بعض التساؤالت  لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة

إنتقالية ، وآون المرأة في الجزائر لها  خاصة و الجزائر اليوم تمر بمرحلة ث،بساط البح

تعين علينا أن نتطرق لكل الظروف و العوامل التي  ساعدتها على إقتحام  مجال  .خصوصيتها ،

وهي اليوم تتجه إليها بشكل آبير ، وقد تبين لنا من خالل الدراسة الميدانية أن المرأة  .المقاولة 

لتي تجعلها تنجح في هذا المجال  و تساهم بذلك  في الجزائر لدیها من المؤهالت و الخصائص ا

تكریس و قد سمح لها هذا ب.اإلقتصادیة على السواء و  إلجتماعية ساهمة إیجابية في الحياة ام

و إثبات ذاتها ،و في الوقت ذاته تمكنت أن تجعل من مبادرتها و قوة إرادتها  حمایة إنسانيتها

  . لنفسها مرآزا إجتماعيا داخل المجتمع 

و من هذا المنطلق تكون الفرضية العامة قد تحققت و التي مفادها أن المرأة المقاولة في الجزائر  

تملك من الخصائص ما یؤهلها أن تنشأ مؤسسة و تقوم على إدارتها ، آما تمكنا أن نصل إلى 

نتيجة و هي أن المجتمع الجزائري أضحى مدرآا لضرورة مشارآة المرأة في آل المجاالت ، و 

ن التطور اإلقتصادي مرتبط بشكل آبير بتقدم النساء، و أنه في البلدان التي تقيد فيها النساء في أ

مجال التجارة فإن اإلقتصاد یضل راآدا ، ألن النساء عامل فعلي للتحول ، و هذا أآد لنا أن المرأة 

تحقق في المقاولة في الجزائر یمكن أن یكن لدیها مستقبل زاهر خاصة و أنها أستطاعت أن 

  .سنوات قليلة ما حققته المرأة المقاولة في الدول األجنبية في سنوات طویلة 
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  :اإلقتراحات المسطرة 
دور حول   ا ت ي آانت محاوره ة الت ذه الدراس ا من خالل ه ي توصلنا إليه ائج الت ى غرار النت عل

أة المقاولة في النسيج اإلقتصادي المرأة المقاولة في الجزائر،توضح لنا أنه ال یكتمل موضوع المر

رأة إحدى المشارآات األساسيات        الوطني إال إذا تمت إصالحات على عدة مستویات و آانت الم

 فيها ، و من هنا 

  : حاولنا أن نقدم بعض اإلقتراحات و التي جاءت آاألتي  

د ا  - ة   القيام بدراسات دقيقة و إحصائيات لمعرفة مواقع القوة و مواقع الخلل عن رأة المقاول ، مع  لم

  .اإلعتناء بتدعيم آل ذلك بتدابير قانونية صارمة 

ات و   - إعادة النظر في المناهج و البرامج التعليمية و في وسائل اإلعالم بغية إدماج الفتيان و الفتي

ى    ي القضاء عل اهمة ف ى المس ين عل ين الجنس ر مناصفة ، و تمك ي أدوار أآث ال ف اء و الرج النس

 .ة السائدة في المجتمع الصور النمطي

  .وضع التسهيالت التي من شأنها أن تسهل للمرأة التوفيق بين العمل و الواجب األسري  -

  .العمل على اإلستفادة من الخبرات األجنبية لتأهيل مؤسساتهن وفق المعایير الدولية  -

  . تسطير دورات تدریبية و ندوات وطنية و دولية من أجل تأهيل أآبر  -

   .م ورشات و صالونات للترقية و ترویج السلع تنظي -

ادل       - ة للتب ة تواصلية مقاوالتي خلق شبكة أنترنيت بين النساء المقاوالت ، و إنشاء قاعدة معلوماتي

  .بين الجمعيات و تبادل الخبرات و آذلك التعریف بالمشاریع الناجحة 

  .  أآثر من ضرورة  توظيف التكنولوجيات الجدیدة لإلعالم و اإلتصال التي أصبحت -

 : التوصيات 
  : یشكل موضوع المرأة بشكل عام مجاال حيویا للدراسة ،و من أجل هذا نوصي بما یلي 

ة       - ة ببحوث إجتماعي وم اإلجتماعي وع من الدراسات        قيام المختصين في العل ذا الن ل ه اول مث تتن

ا   الجانب الميداني الذي  ىعل مرآزین أآثر ر أ تكون نتائجه  عادة  م ذلك یمكن      آث ع، وب ا للواق قرب

و  التصدي  ا ه دة عن م ا بعي ا یجعله ي الغالب إختصاصيين مم ا ف وم به ي ال یق ات الت لكل الكتاب

  .موجود فعال  
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  : الصعوبات التي واجهت عملية البحث 

من البدیهي أنه ال یوجد بحث خال من الصعوبات التي تعرقله،و بحثنا آأي بحث علمي واجهته 

: الصعوبات نوجزها فيما یلي  العدید من  

إختفاء بعض المراجع الهامة من المكتبة و التي آنا نود اإلستفادة منها  -  

نقص المادة العلمية في هذا الموضوع خاصة من الجانب اإلجتماعي  -  

قدم المراجع التي تتحدث عن المرأة  و عمومية المعلومات التي نجدها في األنثرناث  -  

على مراجع من المكتبات التابعة لمعاهد أخري و هذا حسب رأي الخاص صعوبة الحصول  -

آانت التبریرات المقدمة مبنية على  غير منطقي  بالنسبة لمؤسسة علمية آالجامعة ، حتى لو

.ال یشجع على البحث العلمي المتعمق في الواقع الضغط الحاصل على مستوى المعاهد ،ألن هذا   

ات من قبل المقاوالت خاصة و أن المرأة بطبيعتها حذرة خاصة صعوبة الحصول على المعلوم -

.و حياتها الشخصيةعندما یتعلق األمر باإلدالء بتصریحاتها فيما یخص عملها   
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  : لخص ـالم
  

الم      رأة في الع إ ن التحوال ت اإل قتصادية العالمية الراهنة تنعكس بصفة مباشرة على أ وضاع الم

تفادة من آل        ديهن لإلس ة ل و ضمنهن المرأة الجزائرية  ، وتخلق متطلبات جديدة و طموحات قوي

  .المجتمع  ما يجلبه اإلنفتاح عن العالم و للتمكن من المشارآة الفعالة و الفاعلة داخل

دين في               ر ، مجته ة في الجزائ رأة المقاول ذه الم تنا ه اول  في دراس ا أن نتن ذا حاولن إنطالقا من ه

  .إبراز دورها في النهوض بالتنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية  للبالد  

  .ثالثة منها نظرية ، وفصل ميداني : و لهذا جاءت دراستنا مقسمة إلى أربعة فصول  

ل ا ون الفص ة  ليك راز األهمي ع إب كالية  م ه إلش ت في ة  طرح دخل للدراس ن م ارة ع              ألول عب

م           اهيم ،ث د  للمف ا بتحدي وع ،  لنليه ذا الموض ل ه ة مث ا لدراس ي دفعتن داف الت باب و األه و األس

ا الفصل بمعالجة       ة  ، وختمن رأة المقاول بعرض بعض الدراسات السابقة التي تناولت بالدراسة الم

رأة            سوسيول ا موضوع الم ا فيه ات تناولن ارة عن نظري ة النسوية  و التي آانت عب وجية للمقاولتي

  .آفاعل إجتماعي يملك خصائص خاصة به 

ا و في             الم عموم ة في الع رأة المقاول ة حول ظاهرة الم ة دراسة عام أما الفصل الثاني فجاء بمثاب

تقبلها، مع    م الخصائص التي      الجزائر خصوصا مرآزين على ماضيها و حاضرها و مس ذآر أه

  .يجب أن تتوفر في المرأة المقاولة

ه     ري، لنلي أما الفصل الثالث فتناولنا فيه المرأة المقاولة في القانون الوضعي، الدولي منه و الجزائ

ؤثر      ي ت ل الت ا، و العوام ي تواجهه ة ،و الصعوبات الت رأة المقاول ع الم ول واق املة ح ة ش      بدراس

  .ى إبراز دور الهيئات الرسمية التي تساهم في دعمها  فيها ، باإلضافة إل

ة           ة  للدراس راءات المنهجي م اإلج ذي ض ة  ، و ال ة ميداني كل دراس ي ش ع ف أتي الفصل الراب لي

ذه الدراسة     أهم فيها  لها  لنصل أخيرا  إلي خاتمة أوجزنا وعرض نتائجها ، محاولين تحلي ائج ه نت

ى  الصعوبا ا  بطرح بعض  دون أن ننسى التطرق إل م قمن ة البحث ث اء عملي ا أثن ي واجهتن ت الت

 . اإلقتراحات  و التوصيات 
  

  

  

  

 



Résume : 
Les présents retournements mondiaux économiques reflétés directement sur la 

position des femmes aux mondes, y compris la femme algérienne, et crée de nouvelles 

exigences,est des ambitions énergétique pour être avantager de toux ce qu'elles 

apporte cette ouverture mondiale. et pouvoir participer dans la société  actionnelle et 

dynamique . 

De cela nous avons essayé d'étudier cet esprit d'entreprise de femme en Algérie, en 

appliquent  son rôle dans le développement sociale et économique du pays. 

C'est pour ça notre recherche est divisée en quatre chapitre, trois d'entre eux  sons 

théorique et le quatrième chapitre et pratique. 

 Le premier chapitre c'est une introduction d'étude pour exposer la problématique et  

l'importance avec les causes et les butes qui nous ont incités à étudier un tel sujet, 

suite a notre définition des concepts. Traitement sociologique de l'entreprenariat 

féminine qui nous a résumé les théories qui parle de la femme autant qu'acteur sociale 

qui détiens des caractéristiques spéciales, et en a terminer ce premier chapitre avec 

quelques études précédentes, qui ont traité avec l'esprit d'entreprise de femme. 

Pour le deuxième chapitre est venu comme une étude  générale sur le cas de la femme 

entrepreneur aux monde, et en Algérie, se concentrant sur son passé et présent et son 

avenir, en indiquant les caractéristiques les plus importantes qui doivent être 

disponibles dans l'esprit d'entreprise de femme. 

Ce qui concerne le troisième chapitre en a fait notre études sur la femme entrepreneur 

aux yeux des lois posturale internationale et algérienne suivi d'une étude sur la réalité 

de la femme entrepreneur en Algérie, et les différant difficultés qu elle le confronte, 

est les facteur qui l'influence .En ajoutent le rôle des autorité officielle  qui soutien la 

femme entrepreneur. 

Quand au quatrièmes et dernier chapitre en le expose en forme d'une enquête sur le 

terrain, qui a inclus les procédures méthodologiques présentées pour étudier les 

résultats, analysés, essayant de faire finalement avancer quelques suggestions et 

recommandations. 

 

  

  

 



Summarize: 
The reversals present of the economic world directly reflection on the position of the 

women in the world, and between them the Algerian woman. the reversals create a 

new requirement, and for energetic ambitions have a great effects in the world  

opening. and in the actionnelle and dynamic society. 

There fore we are going to study the woman entrepreneur in Algeria, in wall lamp she 

has role in the social and economic development of the country. 

It is for that our research is divided into four chapter, three of them are theoretic and 

the fourth chapter is practic. 

 The first chapter is an introduction of the study to expose the problematic and the 

importance with causes and aims which we are pushed to study this subject, 

continuation has our definition of the concepts. Sociological treatment of the 

entrepreneurship feminine which has we to summarize the theories who speak about 

the woman as much as the actor about social who hold  attributes which his own has 

it, and has of it to end this first chapter with study antecedent to the women 

entrepreneurs.  

For the second chapter we have given a new general study into the case of the woman 

entrepreneur in the world, and in Algeria, it concentrates on the past, present and 

future, by indicating the most disabled attributes which have to be. 

What concerns the third chapter that we have studied is the woman entrepreneur with 

the eyes of the laws international and Algerian postural followed by a general study 

on the reality of the woman entrepreneur in Algeria, and postponing her difficulties 

that confronts her, factors which influences her . inaddition to the role of the official 

authority which support the woman entrepreneur. 

As for the fourth and the last chapter, we expose them in the form of practical study, 

which assembles methodological approach of our study and expose the result by 

trying to analyze, in oder to give some proposition and commendation.    

 

 

 

 

 

 


